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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  707.  1ο EKTAKTO 

Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκα-

ταβολής της Τοπικής Κοινότητας 

Μαυροβάτου 

Ομόφωνα 

2.  708.  2ο EKTAKTO 

Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκα-

ταβολής της Τοπικής Κοινότητας 

Καλλιφύτου 

Ομόφωνα 

3.  709.  3ο EKTAKTO 

Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκα-

ταβολής της Τοπικής Κοινότητας 

Μυλοποτάμου 

Ομόφωνα 

4.  710.  4ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Απ’ ευθείας ανάθεση έργου: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑ-

ΚΙΟΥ. 

Ομόφωνα 

5.  711.  5ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση μετακίνησης του υπαλ-

λήλου Καραγιαννίδη Θεόδωρου 

που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των 

τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος 

Ομόφωνα 

6.  712.  6ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση δαπανών που πληρώθη-

καν από την παγία προκαταβολή. 

Ομόφωνα 

7.  713.  7ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση μετακίνησης του υπαλ-

λήλου Τριανταφυλλίδη Κωνστα-

ντίνου που θα γίνει καθ’ υπέρβα-

ση των τριών ημερών που ορίζει 

ο Νόμος 

Ομόφωνα 

8.  714.  Κήρυξη του ανοικτού δημόσιου 

διαγωνισμού της εργασίας «Εκχι-

ονισμός – αποπαγοποίηση περιο-

χής Δήμου Δράμας για την χειμε-

ρινή περίοδο Νοέμβριος 2014 – 

Απρίλιος 2015» ως άγονου και 

επανάληψή του με τους ίδιους ό-

ρους . 

Ομόφωνα 

9.  715.  Έγκριση όρων δημοπράτησης και 

ψήφιση πίστωσης του έργου : 

«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΑΥΡΟΒΑ-

ΤΟΥ». 

Ομόφωνα 

10.  716.  Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, Ομόφωνα  



κήρυξη μισθωτή ως έκπτωτο, κί-

νηση διαδικασίας έκδοσης διατα-

γής απόδοσης της χρήσης μισθίου 

και των οφειλομένων (Παπαδο-

πούλου Μαρίας Του Γρηγορίου, 

μισθώτρια του αναψυκτηρίου στο 

πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής 

«ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΠΟΛΗ») 

Αναβάλει τη λήψη οριστικής απόφασης για 
την κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, που κα-
τέθεσε η κ. Παπαδοπούλου Μαρία του Γρηγο-
ρίου, ποσού 3.340,62 €, μισθώτρια του αναψυ-
κτηρίου στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής « 
ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΠΟΛΗ », επί της οδού 1ης Ιου-
λίου, για 12 έτη ήτοι από 01-10-2008 έως 30-09-
2020, λόγω μη καταβολής οφειλομένων εισφο-
ρών, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα 
στην ενδιαφερομένη να υπαχθεί στη ρύθμιση 
των οφειλομένων εισφορών σύμφωνα με το 
νόμο 434/2014, άρθρο 24. 

 

11.  717.  Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, 

κήρυξη μισθωτή ως έκπτωτο, κί-

νηση διαδικασίας έκδοσης διατα-

γής απόδοσης της χρήσης μισθίου 

και των οφειλομένων (Αρμεν Α-

ναστασίας του Πασχάλη) μισθώ-

τρια του κυλικείου του «Δημοτι-

κού Κολυμβητηρίου») 

Ομόφωνα Αποσύρεται 

Επειδή η ενδιαφερόμενη έχει υπαχθεί σε ρύθ-
μιση των οφειλομένων εισφορών σύμφωνα με 
το νόμο 4304/2014. 

12.  718.  Αίτημα του Τραμπίδη Νικόλαου 

του Ανέστη για αντικατάσταση 

εγγυητή. 

Ομόφωνα 

13.  719.  Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκα-

ταβολής της Τοπικής Κοινότητας 

Καλού Αγρού. 

Ομόφωνα 

14.  720.  Ψήφιση πιστώσεων Ομόφωνα 

15.  721.  Ψήφιση πιστώσεων Ομόφωνα 

16.  722.  Έγκριση μετακίνησης της υπαλλή-

λου Ζιούτη Ευαγγελίας, που θα 

γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών 

ημερών που ορίζει ο Νόμος.  

Ομόφωνα 

17.  723.  Έγκριση μετακίνησης του υπαλλή-

λου Λαλέ Ευστράτιου, που θα γί-

νει καθ’ υπέρβαση των τριών η-

μερών που ορίζει ο Νόμος.  

Ομόφωνα 

18.  724.  Έγκριση μετακίνησης του υπαλλή-

λου Μάνιου Ευστράτιου, που θα 

γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών 

ημερών που ορίζει ο Νόμος.  

Ομόφωνα 

19.  725.  Έγκριση μετακίνησης του υπαλλή-

λου Μάνιου Ευστράτιου, που θα 

γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών 

ημερών που ορίζει ο Νόμος. 

Ομόφωνα 

20.  726.  Έγκριση όρων δημοπράτησης και 

ψήφιση πίστωσης του έργου : 

«ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ 

ΧΩΡΙΣΤΗΣ». 

Ομόφωνα 

21.  727.  Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκα- Ομόφωνα 



ταβολής της Τοπικής Κοινότητας 

Λιβαδερού. 

 

22.  728.  Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκα-

ταβολής της Τοπικής Κοινότητας 

Κουδουνίων. 

Ομόφωνα 

23.  729.  Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκα-

ταβολής της Δημοτικής Κοινότη-

τας Ξηροποτάμου. 

Ομόφωνα 

24.  730.  Τροποποίηση του σχεδίου προϋ-

πολογισμού 2015 – Κατάρτιση ολο-

κληρωμένου Προγράμματος δρά-

σης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2015. 

Μειοψηφούντος του μέλους της Οικονομικής 
Επιτροπής κ. Ζαχαριάδη Παύλου ο οποίος 
ανέφερε ότι δεν έχει λόγο να διαφωνήσει με τη 
στοχοθεσία την οποία εισηγείται η Υπηρεσία η 
οποία έχει εμπειρία, αλλά διαφωνεί όπως και 
στη συζήτηση της τροποποίησης του Τεχνικού 
Προγράμματος στο ΔΣ και για τους ίδιους 
λόγους δηλαδή: «Η πρώτη βασική διαφορά 
είναι πολιτική διότι, κατά την άποψή του, η 
Εκτελεστική Επιτροπή δεν είναι η καθ’ ύλην 
αρμόδια επιτροπή, η οποία είναι μια τυπική 
επιτροπή που απλά επικυρώνει τις προτάσεις 
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, ενδεχόμενα έρχεται 
και η άποψη του Αντιδημάρχου, που κατάγε-
ται από την ίδια ΤΚ για το τι πρέπει να γίνει 
και όχι του Συμβουλίου. Συμμερίζεται το ότι ο 
πρόεδρος της ΤΚ Μυλοποτάμου είχε προσω-
πικό πρόβλημα και δεν κατέθεσε ΤΠ, απλά 
αναρωτιέται πώς τον τέως πρόεδρο της παρά-
ταξης της δημοτικής αρχής, τον οποίο επί 3,5 
χρόνια επικαλείτο για τα θέλω του, ο δημοτι-
κός σύμβουλος Παπαδόπουλος Γεώργιος, τώ-
ρα να ακυρώνει μια τότε ομόφωνη απόφαση 
που λήφθηκε από το προηγούμενο Συμβούλιο. 
Προφανώς θα γνώριζαν καλύτερα τις ανάγκες 
και προφανώς όταν πρότειναν εκ νέου οδο-
ποιΐα, ενώ ήταν σε εκκρεμότητα 2 οδοποιΐες 
λόγω ενστάσεων, σίγουρα θα υπήρχαν εκ νέου 
νέες ανάγκες. Όταν κατατέθηκε το ΤΠ, δεν 
ήταν απλά ένα ΤΠ, ανέφερε το ποσό οδοποι-
ΐας και συγκεκριμένους δρόμους όπου θα γι-
νόταν οδοποιΐα, πεζοδρόμια και όλα τα συ-
ναφή. Δεν μπορούν να ακυρώσουν μια τότε 
ομόφωνη απόφαση ΤΑ με μια κατά πλειοψη-
φία απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου τότε 
που γνώριζε το χωριό, που ήταν τότε πρόε-
δρος και ενδεχομένως γιατί το θέλει ο αρμόδι-
ος Αντιδήμαρχος». 
Με την επισήμανση του κ. Χαραλαμπίδη πως 
συμφωνεί με τη στοχοθεσία όπως αυτή πα-
ρουσιάστηκε γιατί είναι εντελώς τυπικό και 
όσον αφορά τον προϋπολογισμό θα τοποθε-
τηθεί στη συζήτηση αυτού στο ΔΣ. 
Μειοψηφούντος του κ. Ηλιόπουλο Στέργιου, 
ο οποίος ανέφερε ότι δεν έχει λόγο να διαφω-
νήσει με τη στοχοθεσία την οποία εισηγείται η 



Υπηρεσία η οποία έχει εμπειρία, αλλά διαφω-
νεί με τη λειτουργία του Οικονομικού Παρα-
τηρητηρίου εξ αιτίας του οποίου έχει χαθεί η 
αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης, η οποία έχει 
καταλήξει να είναι απλά διοίκηση, τονίζοντας 
ότι θα πρέπει να υπάρξει έντονη μαζική αντί-
δραση από τους Δήμους. 

Εισηγείται κατά πλειοψηφία 

 Προς το ΔΣ  το σχέδιο προϋπολογι-
σμού οικ. έτους 2015, όπως αρχικά ψηφίστηκε 
με την 661/2014 απόφαση οικονομικής επι-
τροπής και τροποποιείται με την παρούσα 
απόφαση, ως εξής: 
Εγγραφή πιστώσεων: Του ΚΑ 30.7321.28 «Βελ-
τίωση κτιρίου κοινοτικού καταστήματος» με 
το ποσό των 34.000,00€,  και του  ΚΑ 
30.7413.81 «Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέτης 
ΤΚ Μυλοποτάμου» με το ποσό των 5.000,00€ 
Μείωση πιστώσεων του ΚΑ 20.7325.13 «επέ-
κταση δικτύου φωτισμού ΤΚ Μυλοποτάμου»  
με το ποσό των 2.800,00€ 
Διαγραφή πιστώσεων: ΚΑ 30.7323.98 «Οδο-
ποιϊα Τοπικής Κοινότητας Μυλοποτάμου» 
ποσού 36.200,00€.  
Η συγκεκριμένη τροποποίηση   δεν επιφέρει 
επί πλέον οικονομική επιβάρυνση στον  προ-
ϋ/σμό   οικ. έτους 2015, ούτε μεταβάλει τόσο 
το σύνολο των εσόδων όσο και το σύνολο  των 
εξόδων, όπως ακολουθούν, τηρουμένης της   
αρχής του ισοσκελισμού: 
ΕΣΟΔΑ: 34.803.060,55€ 
ΕΞΟΔΑ: 34.803.060,55€ 

Εισηγείται ομόφωνα 

 Προς το ΔΣ  το σχέδιο του πίνακα 
στοχοθεσίας οικονομικών  αποτελεσμάτων του 
Δήμου Δράμας   οικ. έτους 2015, συμπληρωμέ-
νο με τις εκτιμήσεις της υπηρεσίας. 

25.  731.  Κατακύρωση πρακτικού του ανοι-

κτού πρόχειρου δημόσιου διαγω-

νισμού για την «Ανάθεση Εργασί-

ας για την Συντήρηση και Επι-

σκευή Ηλεκτρομηχανολογικών 

Εγκαταστάσεων Αθλητικών Χώ-

ρων για τα έτη 2014-2015. 

Ομόφωνα 

26.  732.  Κατακύρωση πρακτικών του ανοι-

κτού δημόσιου διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια και εγκατάσταση ε-

ξοπλισμού (hardware). 

Ομόφωνα 

 
Δράμα 11-11-2014 
Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


