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Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΣΙΣΛΟ ΘΕΜΑΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟΤ 

1.  454.  Εκλξγή εκποξζώπωμ ηξρ Δήμξρ 

Δοάμαπ, ζηη Γεμική ρμέλερζη ηηπ 

Πεοιθεοειακήπ Έμωζηπ Δήμωμ 

(Π.Ε.Δ.) Αμαηξλικήπ Μακεδξμίαπ 

Θοάκηπ   

Εξελέγησαν οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι: 
Εκπρόσωποι της πλειοψηφίας:  

1. Ζαχαριάδης Παύλος, έλαβε 18 ψήφους  

2. Γρηγορίου Κυριάκος, έλαβε 17 ψήφους  

3. Μλεκάνης Μιχαήλ, έλαβε 17 ψήφους  

4. Παπαδόπουλος Γρηγόριος, έλαβε 17 ψήφους  

5. Μπέσας Θεόδωρος, έλαβε 15 ψήφους  

6.Ετόγλου Ιωάννης, έλαβε 6 ψήφους 

(αναπληρωματικός) 

 

Εκπρόσωποι της μειοψηφίας:  

1. Ευμοιρίδης Κων/νος, έλαβε 10 ψήφους  

2. Μαργαρίτης Θωμάς, έλαβε 10 ψήφους  

3. Σερζής Ανέστης, έλαβε 10 ψήφους ,  

4. Φατζηγιάννης Αναστάσιος, έλαβε 9 

ψήφους,  

 

2.  455.  Λύζη ηηπ Κξιμωθελξύπ Δημξηικήπ 

Επιςείοηζηπ με ηημ  επωμρμία 

«Φεζηιβάλ Σαιμιώμ Μικοξύ Μήκξρπ 

Δοάμαπ»   

Ομόφωνα 

3.  456.  Σοξπξπξίηζη ζρζηαηικήπ ποάνηπ 

Ν.Π.Δ.Δ. με ηημ επωμρμία 

«Μξρζικόπ Οογαμιζμόπ Δήμξρ 

Δοάμαπ»   

Ομόφωνα 

4.  457.  Οοιζμόπ διξικηηικξύ ζρμβξρλίξρ ηξρ 

μξμικξύ ποξζώπξρ δημξζίξρ δικαίξρ 

με ηημ επωμρμία: «Πξλιηιζηικόπ 

Οογαμιζμόπ – Φεζηιβάλ Σαιμιώμ 

Μικοξύ Μήκξρπ Δοάμαπ»   

Ομόφωνα περί ορισμού του Δ του Ν.Π.Δ.Δ. με 
την επωνυμία: «Πολιτιστικός Οργανισμός – 

Υεστιβάλ Σαινιών Μικρού Μήκους Δράμας», 
όπως παρακάτω:   
ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1) Κυριάκος Φαρακίδης, Δήμαρχος Δράμας, ως 
Πρόεδρος 

2) Ιορδανίδης Παγκράτιος, δημοτικός 
σύμβουλος, ως Αντιπρόεδρος 

3) Φλιάρα Παναγιώτα, δημοτική σύμβουλος, ως 
μέλος 

4) ιδερά Φρυσή, δημοτική σύμβουλος, ως μέλος 
5) Φατζηβασιλείου Μιχαήλ, δημότης, ως μέλος 
6) Παπαποστόλου Φριστίνα, δημότισσα, ως 

μέλος 
7) Βλαχοπούλου Όλγα, δημότισσα, ως μέλος 
8) Γεωργόπουλος Θωμάς, δημότης, ως μέλος 
9) Βαλεράς Υώτιος, εκπρόσωπος εργαζομένων, 

ως μέλος 
10) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος, δημοτικός 

σύμβουλος, ως μέλος 



11) Μελισσινός τυλιανός, δημοτικός σύμβουλος, 
ως μέλος 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ  ΜΕΛΗ: 

1) Μλεκάνης Μιχαήλ, δημοτικός σύμβουλος 
2) Ζαχαριάδης Παύλος, δημοτικός σύμβουλος 
3) Νικήτας Αλέξανδρος, δημοτικός σύμβουλος 
4) Παπαθεοδώρου Ανέστης, δημοτικός 

σύμβουλος 
5) Μανώλας Δημήτριος, σύμβουλος Δημοτικής 

Κοινότητας Δράμας 
6) Αλεξιάδου Μαρία, δημότισσα 
7) Παστιάδου Έφη, δημότισσα 
8) αλπιστής Γεώργιος, δημότης 
9) Καβάκα Ελευθερία, δημότισσα 
10) Μαμσάκος Φριστόδουλος, δημοτικός 

σύμβουλος 
11) ταυρίδου ύλβια, δημότισσα 
 

5.  458.  Σοξπξπξίηζη ηηπ ρπ΄ αοιθμ. 

167/2011 ΑΔ, πξρ αθξοά ζηξμ 

ξοιζμό μελώμ ηηπ ςξλικήπ 

Επιηοξπήπ Ποωηξβάθμιαπ 

Εκπαίδερζηπ ηξρ Δήμξρ Δοάμαπ   

Ομόφωνα περί τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 
167/2011 ΑΔ που αφορά στον ορισμό μελών της 
χολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
του Δήμου Δράμας και συγκεκριμένα : 
1) τη θέση του 4ου τακτικού μέλους, 

οφιάδη Νικολάου, Δ/ντή χολείου, 
ορίζεται ο Νίκογλου Φριστάκης 

2) τη θέση του 4ου αναπληρωματικού 
μέλους, Διαμαντάκη Ιωάννη, ορίζεται ο 
Νικολαΐδης Γεώργιος 

3) τη θέση του 8ου αναπληρωματικού 
μέλους, Λυμπεροπούλου Έφης, ορίζεται η 
Παπαδοπούλου Ευδοκία 

 
 

6.  459.  Σοξπξπξίηζη ηηπ ρπ΄ αοιθμ. 

169/2011 ΑΔ, πξρ αθξοά ζηξμ 

ξοιζμό μελώμ ηηπ ςξλικήπ 

Επιηοξπήπ Δερηεοξβάθμιαπ 

Εκπαίδερζηπ ηξρ Δήμξρ Δοάμαπ   

Ομόφωνα περί τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 
169/2011 ΑΔ που αφορά στον ορισμό μελών της 
χολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Δράμας και 
συγκεκριμένα : 

 
1) τη θέση του 4ου τακτικού μέλους, 

Κουλουμπή Ευαγγέλου, Δ/ντή χολείου, 
ορίζεται ο Σσιμπουκέλης Αναστάσιος 

2) τη θέση του 3ου αναπληρωματικού 
μέλους, Βλαχογιάννη Ιωάννη , ορίζεται ο 
εραφείμ εραφείμ 

3) τη θέση του 4ου αναπληρωματικού 
μέλους, Παπαστεργίου Ιωάννη, ορίζεται 
ο Σερζάκης Κων/νος 

 

7.  460.  Αίηηζη για ςοήζη κξιμόςοηζηωμ 

ςώοωμ   

Ομόφωνα αποδέχεται  την υπ΄ αριθμ. 42581/10-
8-2011 αίτηση του κου Λέφα Κων/νου , 
αντιπροσώπου της Γ.ΛΕΥΑ-Α.ΛΕΥΑ Ο.Ε. που 
λειτουργεί κατάστημα (ζαχαροπλαστείο) επί της 
οδού Εθν. Αμύνης 4 και του  Επιτρέπει  τη χρήση 
κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη 
τρπεζοκαθισμάτων, έμπροσθεν  παρακείμενης ( 
του ανωτέρω καταστήματός) οικοδομής, επί της 
οδού Εθν. Αμύνης 4, εμβαδού 39,60τ.μ. μήκους 
13,20μ. Φ πλάτος 3,00μ., όπως φαίνεται  στην 
κάτοψη εξωτερικού χώρου που κατατέθηκε από 
τον αιτούντα 
 



8.  461.  Αίηηζη για ςοήζη κξιμόςοηζηωμ 

ςώοωμ   

Ομόφωνα απορρίπτει  την υπ΄ αριθμ. 4234/8-8-
2011 αίτηση του κου Δαχτυλά Ιορδάνη του 
ταύρου, με την οποία αιτείται άδεια χρήσης του 
κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη 
τρπεζοκαθισμάτων , έναντι παρακείμενης ( του 
καταστήματός του - ταβέρνα, επί της οδού 
Αιγαίου 2Β) οικοδομής  επί της οδού Αιγαίου 2Β, 
εμβαδού 27,00τ.μ. και της εξέδρας που βρίσκεται 
σε παρακείμενο χώρο, εμβαδού 22,50τ.μ. , όπως 
φαίνεται  στην κάτοψη εξωτερικού χώρου που 
κατατέθηκε από τον αιτούντα διότι, υπάρχουν 
προβλήματα σύμφωνα με την εισήγηση της 
υπηρεσίας, και γιατί εκεί υπάρχει μια εξέδρα, της 
οποίας το νομικός καθεστώς και η τεχνική 
αρτιότητα, δεν μπορεί να διαπιστωθεί, αλλά και 
επειδή υπάρχουν μεγάλα παράπονα των 
κατοίκων της παρακείμενης οικοδομής όπου 
βρίσκεται ο αιτούμενος χώρος (σχετ. το υπ΄ αριθμ. 
39107/19-7-2011 ενοίκων της οικοδομής) 

9.  462.  Αίηηζη για ςοήζη κξιμόςοηζηωμ 

ςώοωμ   

Ομόφωνα αποδέχεται  την υπ΄ αριθμ. 42397/9-8-
2011 αίτηση του κου Παντελίδη Γεωργίου του 
Φαραλάμπους, , που λειτουργεί κατάστημα 
(καφετέρια) επί της οδού Εθν. Αμύνης 15, και του  
Επιτρέπει  τη χρήση κοινόχρηστου χώρου , για 
ανάπτυξη τρπεζοκαθισμάτων , εμβαδού 4,50τ.μ., 
έναντι της όψης του καταστήματός του, όπως 
φαίνεται  στην κάτοψη εξωτερικού χώρου που 
κατατέθηκε από τον αιτούντα 

 

10.  463.  Αίηηζη για ςοήζη κξιμόςοηζηωμ 

ςώοωμ   

Ομόφωνα αποδέχεται  εν μέρει την υπ΄ αριθμ. 
44130/22-8-2011 αίτηση του κου Μασάδη 
Γρηγορίου του Βασιλείου , που λειτουργεί 
κατάστημα (ζαχαροπλαστείο) επί της οδού Εθν. 
Αμύνης 4, και του  Επιτρέπει  τη χρήση 
κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων,  εμβαδού 6,00 τ.μ. (5,0 Φ1,20 
= 6,00), έναντι της όψης του καταστήματός του, με 
την προϋπόθεση όμως ότι, ο κοινόχρηστος χώρος 
που θα χρησιμοποιήσει για ανάπτυξη 
τρπεζοκαθισμάτων, θα πρέπει σύμφωνα με τα 
οριζόμενα του Ν. 1080/80, να απέχει 1,5 μ. από το 
τελευταίο εμπόδιο της ζώνης αστικού εξοπλισμού 
 

11.  464.  Έγκοιζη ενόδωμ μεηακίμηζηπ 

Δημάοςξρ & Αμηιδημάοςξρ   

Ομόφωνα 

12.  465.  Έγκοιζη μεηακίμηζηπ Δημάοςξρ 

Δοάμαπ    

Ομόφωνα 

13.  466.  Έκηακηη ξικξμξμική εμίζςρζη 

δημόηιζζαπ 

Ομόφωνα 

14.  467.  Έκηακηη ξικξμξμική εμίζςρζη 

δημόηη 

Ομόφωνα 

15.  468.  ύζηαζη ξογαμωηικήπ επιηοξπήπ για 

ηημ διξογάμωζη ηηπ εκδήλωζηπ 

«ΟΝΕΙΡΟΤΠΟΛΗ 2011»   

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Θωμάς Μαργαρίτης, 
2) Παπαδόπουλος Γεώργιος, 3) Φατζηγιάννης 
Αναστάσιος, 4) Μαμσάκος Φριστόδουλος, 5) 
Δάντζερας Ιωάννης, 6) Παπαεμμανουήλ 
Γρηγόριος και 7) Φαραλαμπίδης Ανδρέας, 
ανέφεραν ότι, ο τρόπος με τον οποίο η δημοτική 
αρχή που ασκεί και τη διοίκηση άλλωστε, 
διαχειρίζεται το θέμα της Ονειρούπολης, δεν έχει 
καμία σχέση με τον τρόπο που το διαχειρίζονταν 
οι ίδιοι. Άργησε πολύ και δεν έκανε καμία  
προετοιμασία για την προβολή, έτσι ώστε να 



επισκεφθεί την πόλη μας πολύς κόσμος, 
διερωτώμενοι, πώς   θα έρθει πολύς κόσμος, όταν 
η φιλοσοφία της δημοτικής αρχής, είναι να 
επισκεφθούν την Ονειρούπολη, οι έχοντες και 
κατέχοντες; Ευχήθηκαν το καλύτερο για την 
διοργάνωση και την επιτυχία της Ονειρούπολης, 
προσθέτοντας ότι θα βοηθήσουν στο μέτρο που 
μπορούν αλλά, δεν όρισαν εκπρόσωπο της 
παράταξής τους στην οργανωτική επιτροπή διότι, 
δεν επιθυμούν να είναι συμμέτοχοι στο φόνο της 
εκδήλωσης 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου, ο οποίος δήλωσε ότι, δεν 
συμφωνεί με τη σύσταση της επιτροπής διότι, η 
δημοτική αρχή  προχωρά πολύ εύκολα στη 
συγκρότηση επιτροπών, θέλοντας να έχει και 
συνυπεύθυνους σε κάποια θέματα. Θεωρεί ότι οι 
εργαζόμενοι και οι αυτοτελώς απασχολούμενοι 
στο χώρο της εστίασης, έχουν πολλές δυσκολίες 
να αντιμετωπίσουν έως την πραγματοποίηση της 
Ονειρούπολης (π.χ. αύξηση του ΥΠΑ 23%) 
προσθέτοντας ότι στηρίζουν τους αγώνες τους.  
υστήνει  οργανωτική επιτροπή για την 
διοργάνωση της εκδήλωσης «ΟΝΕΙΡΟΤΠΟΛΗ 
2011»  , αποτελούμενη από τους παρακάτω 
δημοτικούς συμβούλους: 

1) Μλεκάνη Μιχαήλ 
2) Μπέσσα Θεόδωρο 
3) Φαρίσκο Νικόλαο 
4) Νικολαΐδη Υώτιο 
5) ιδερά Φρυσή 
6) Σερζή Ανέστη 
7) Κάργα Γεώργιο 

 
 

16.  469.  Απξδξςή ςοημαηξδόηηζηπ για ηημ 

καηαβξλή ποξμξιακώμ επιδξμάηωμ 

ζηξρπ καηά μόμξ δικαιξύςξρπ, για 

ηξρπ μήμεπ Ιαμξράοιξ και 

Φεβοξράοιξ ηοέςξμηξπ έηξρπ 

Ομόφωνα 

 
Δράμα 6-9-2011 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού υμβουλίου Δήμου Δράμας   
Μυροφόρα Χωμά                                                                                    
  


