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1.  177.   Καζμνηζμόξ 

ζοκηειεζηή 

θόνμο  

ειεθηνμδμημύμ

εκςκ πώνςκ 

ζηεγαζμέκςκ  

ή  όπη, πμο 

πνεζημμπμημύκη

αη γηα θαημηθία 

ή άζθεζε 

επαγγέιμαημξ 

γηα ημ μηθ. 

έημξ 2011 

Κατά πλειοψηφία: 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) Μαργαρίτη Θωμά, 2) 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) Φατζηγιάννη Αναστασίου,  4) Δάντζερα 
Ιωάννη, 5) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 6) Φαραλαμπίδη Ανδρέα , οι 
οποίοι πρότειναν  μείωση όλων των τελών σε ποσοστό 10% και μη επιβολή 
νέων, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική συγκυρία και γενικά τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δράμα.   
 Μειοψηφούντος επίσης του δημοτικού συμβούλου Μήτρου Γεωργίου διότι, 
η επιβολή τελών στην ουσία, είναι έμμεσοι αντιλαϊκοί φόροι ,  προτείνοντας 
μείωση των τελών και στην πορεία κατάργηση αυτών , για την κάλυψη των 
λαϊκών αναγκών, προσθέτοντας ότι, στόχοι του Δήμου θα πρέπει να είναι, η 
ανεξαρτητοποίησή του από τις αντιλαϊκές πολιτικές της εκάστοτε 
Κυβέρνησης και η επιστροφή των παρακρατηθέντων φόρων προηγουμένων 
ετών. Ειδικά για το συγκεκριμένο τέλος, πρότεινε την αύξηση του ποσοστού 
σε εμπορικούς και βιομηχανικούς χώρους και την κατάργησή του στην 
πρώτη κατοικία 
ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ  το τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων στεγασμένων  ή  όχι, που 
χρησιμοποιούνται για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος, για το οικ. έτος 
2011, και μόνο για τα ακίνητα εντός των ορίων του παλαιού Δήμου Δράμας, 
στα επίπεδα του 2010 (0% αύξηση), όπως παρακάτω:   

 

 
Για τους στεγασμένους 
χώρους 

ε 0,09 € κατά τ.μ. 
φωτιζόμενης επιφάνειας το 
χρόνο    

Για τους μη στεγασμένους  
χώρους 

ε 0,05 € κατά τ.μ. 
φωτιζόμενης επιφάνειας το 
χρόνο   

 

Η είσπραξη του παραπάνω τέλους θα γίνεται από τη ΔΕΗ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.25/1975, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
Ν.429/1976 

 
 

2.  178.  Καζμνηζμόξ 

ηέιμοξ πνήζεξ 

θμηκόπνεζηςκ 

πώνςκ γηα ημ 

μηθ. έημξ 

2011 

Κατά πλειοψηφία: 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) Μαργαρίτη Θωμά, 2) 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) Φατζηγιάννη Αναστασίου,  4) Δάντζερα 
Ιωάννη, 5) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 6) Φαραλαμπίδη Ανδρέα , οι 
οποίοι πρότειναν  μείωση όλων των τελών σε ποσοστό 10% και μη επιβολή 
νέων, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική συγκυρία και γενικά τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δράμα.   
Μειοψηφούντος επίσης του δημοτικού συμβούλου Μήτρου Γεωργίου 
διότι, η επιβολή τελών ,   στην ουσία είναι έμμεσοι αντιλαϊκοί φόροι ,  
προτείνοντας μείωση των τελών και στην πορεία κατάργηση αυτών , για 
την κάλυψη των λαϊκών αναγκών, προσθέτοντας ότι, στόχοι του Δήμου θα 
πρέπει να είναι, η ανεξαρτητοποίησή του από τις αντιλαϊκές πολιτικές της 
εκάστοτε Κυβέρνησης και η επιστροφή των παρακρατηθέντων φόρων 
προηγουμένων ετών. Ειδικά για το συγκεκριμένο τέλος, ανέφερε ότι 
υπάρχει ανάγκη μείωσής του, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το τι συμβαίνει 
σε άλλες πόλεις 



 
Καθορίζει για το οικ. έτος  2011 το αντίστοιχο  τέλος πεζοδρομίων, οδών, 
πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων,  όπως παρακάτω:   

 
1 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
ΤΛΙΚΑ 

Για την τοποθέτηση μηχανημάτων (μπετονιέρες  κ.λ.π.) μπάζων, 
οικοδομικών  υλικών,  για  περιφράγματα  και  σκαλωσιές  
καθώς και για σκαμμένο  κοινόχρηστο χώρο προ της 
ανεγειρόμενης οικοδομής σε 1,00 € το τετραγωνικό μέτρο το 
μήνα 

2 
ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ 

Α Ζώνη 
Β Ζώνη 
Γ Ζώνη 
Δ Ζώνη 

 ε  15,00 €  το τ.μ. το χρόνο   
 ε  8,34 € το τ.μ. το χρόνο   
ε 7,62 € το τ.μ. το χρόνο 
ε 5,00 το τ.μ. το χρόνο 

Όταν χρησιμοποιείται κοινόχρηστος χώρος ως προθήκη 
καταστήματος το τέλος διπλασιάζεται (παρ.3α άρθρου 3 
Ν.1080/80).  
Ελάχιστος χώρος μίσθωσης ορίζεται το 1 τ.μ. 

τις Δημ. Κοιν. Ξηροποτάμου ,Φωριστής και στις Σοπικές 
Κοινότητες του νέου Δήμου Δράμας δεν επιβάλλεται τέλος 
κοινόχρηστων χώρων- εμπορευμάτων 
 

3 

ΣΡΑΠΕΖΟΚΑΘ
ΙΜΑΣΑ 

Α 
Ζώνη   

 

για χώρο έως 10τ.μ.προς 18,00 € ανά τ.μ. ετησίως 
για χώρο από 10 τ.μ. έως 30τ.μ.προς 22,00 €  
ανά τ.μ. ετησίως 
για χώρο άνω των 30τ.μ. προς  30,00 € ανά τ.μ.  
ετησίως 

 

Β 
Ζώνη   

 

για χώρο έως 10τ.μ. προς 13,00 € ανά τ.μ. ετησίως  
για χώρο από 10 τ.μ. έως 30τ.μ. προς 17,00 €  
ανά τ.μ. ετησίως 
για χώρο άνω των 30τ.μ. προς 25,00 € ανά τ.μ. ετησίως 
 

Γ 
Ζώνη   

 

ε  50,00 €  το τ.μ. ετησίως   

Δ 
Ζώνη   

 

για χώρο έως 10τ.μ. προς 5,00 € ανά τ.μ. ετησίως για 
χώρο από 11 τ.μ. έως 30τ.μ. προς 7,00 € ανά τ.μ. 
ετησίως 
για χώρο άνω των 30τ.μ. προς 12,00 € ανά τ.μ. ετησίως 
 

τις Δημ. Κοιν. Ξηροποτάμου ,Φωριστής και στις Σοπικές 
Κοινότητες του νέου Δήμου Δράμας δεν επιβάλλεται τέλος 
κοινόχρηστων χώρων- τραπεζοκαθισμάτων 

 



4 

ΠΕΡΙΠΣΕΡΑ 

για την 
τοποθέτηση 
ψυγείων ,στάντ, 
ηλεκτροκίνητων 
παιχνιδιών κ.λ.π.  
 

    Α΄ ζώνη   σε  20,00 €  ανά τ.μ. ετησίως  (εκτός του χώρου του 
οικίσκου του περιπτέρου) 
    Β΄  ζώνη  σε  12,00 €  ανά τ.μ ετησίως    (εκτός του χώρου του 
οικίσκου του περιπτέρου)       
    Γ΄  ζώνη   σε   10,00 €  ανά τ.μ  ετησίως (εκτός του χώρου του 
οικίσκου του περιπτέρου) 
   Δ΄   ζώνη   σε    6,00 €  ανά τ.μ  ετησίως  (εκτός του χώρου του 
οικίσκου του περιπτέρου) 
 
Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση δεύτερου ψυγείου παγωτών ή 
δεύτερου ψυγείου αναψυκτικών. 
Μέγιστος χώρος προς παραχώρηση, συμπεριλαμβανομένου του 
χώρου του οικίσκου του περιπτέρου είναι τα 10 τ.μ. και η 
ανάπτυξη των λοιπών στοιχείων (ψυγείων ,στάντ κ.λ.π.)δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) μέτρα από κάθε πλάγια πλευρά 
του περιπτέρου. 
Η εμβαδομέτρηση του χώρου θα γίνεται σε ενιαία βάση και δεν 
επιτρέπεται η χρήση στεγάστρου στο παραχωρημένο για χρήση 
κοινόχρηστο χώρο. 
Ελάχιστος χώρος χρέωσης τα 2 τ.μ. 
Όσον αφορά το εμβαδό του οικίσκου του περιπτέρου η ανάπτυξη 
τέντας κ.λ.π. στοιχείων, έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις, 
(Υ.900/12/158489/06(ΥΕΚ424 Β/07-04-2006 Απόφαση 
Τπουργών Εθν. Άμυνας Περιβάλλοντος, Φωροταξίας και Δημ. 
Έργων), παράβαση των οποίων επιφέρει επιβολή προστίμου ή 
ανάκληση της άδειας εκμετάλλευσης κατά περίπτωση. 
Για την εγκατάσταση ηλεκτροκίνητου παιχνιδιού απαιτείται 
βεβαίωση ηλεκτρολόγου ανώτατης βαθμίδας εκπαίδευσης.  
 

τις Δημ. Κοιν. Ξηροποτάμου ,Φωριστής και στις Σοπικές 
Κοινότητες του νέου Δήμου Δράμας δεν επιβάλλεται τέλος 
κοινόχρηστων χώρων- περιπτέρων 
 

 

5 

ΓΙΑ ΕΚΘΕΗ 
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩ
Ν - 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΣ
ΩΝ - κ.λ.π. στον 
δημοτικό κήπο 

Για διαφημιστικούς λόγους ή για κλήρωση, σε 25,75 € την 
ημέρα, για κάθε ένα αυτοκίνητο ή μηχάνημα  ή για δύο 
δίκυκλα (μηδενική αύξηση) 

6 ΓΙΑ   
ΕΚΔΗΛΩΕΙ, 
ΘΕΑΜΑΣΑ, 
κ.λ.π. 
(δημοτικός  
κήπος Δράμας) 

 

 Ημερήσιο τέλος 4,00 € ανά τ.μ.  



7 ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 
ΔΙΑΥΗΜΙΣΙΚΩ

Ν ΣΑΜΠΛΟ 

 
Για την τοποθέτηση κινητών διαφημιστικών ταμπλό διαστάσεων 
μέχρι  1Φ2μ. σε κοινόχρηστους χώρους σε 83,74 € /τ.μ. για κάθε 
ταμπλό το χρόνο, ανεξάρτητα από τη διάρκεια χρήσης του 
χώρου και ανεξάρτητα από το τέλος διαφήμισης. 
Για σταθερά διαφημιστικά ταμπλό στις εισόδους της πόλης μας, 
εφόσον  έχουν άδεια τοποθέτησης, διαστάσεων μέχρι 4Φ8μ.  , σε 
22,87€ /τρέχον μέτρο, το χρόνο ανεξάρτητα από το τέλος 
διαφήμισης. 
Για φωτεινές διαφημίσεις σε κοινόχρηστους χώρους (ρολόγια, 
κ.λ.π.) εφόσον  έχουν άδεια τοποθέτησης, 113,09 € το τεμάχιο, 
ανεξάρτητα  από τη διάρκεια χρήσης του χώρου και ανεξάρτητα 
από το τέλος διαφήμισης. 
 
Για χρήση, με εμπορικές διαφημίσεις (αφίσες), των σταθερών  
διαφημιστικών   πλαισίων που ανήκουν στην κυριότητα του 
Δήμου και είναι τοποθετημένα σε κοινόχρηστους χώρους , σε 
0,18/τ.μ.  την εβδομάδα, για την χρήση των ταμπλό,  
ανεξάρτητα από το τέλος διαφήμισης.  
Ειδικά για τα φωτεινά διαφημιστικά σήματα των 
καταστημάτων πετρελαιοειδών ων που είναι αναρτημένα σε 
στύλους μπροστά στα καταστήματά τους και βρίσκονται σε 
κοινόχρηστους χώρους, σε 34,81€ το χρόνο για κάθε σήμα, 
ανεξάρτητα από τη διάρκεια χρήσης και από το τέλος 
διαφήμισης.  (Μηδενική αύξηση) 

 

8 ΖΑΡΝΣΙΝΙΕΡΕ, 
ΠΑΑΛΟΙ, 

ΣΕΝΣΕ, 
ΟΜΠΡΕΛΕ ή 

ΔΙΑΥΟΡΑ 
ΕΜΠΟΔΙΑ 

ε κοινόχρηστους χώρους, το αναλογούν ποσό  της επιφάνειας 
των τ.μ. που καλύπτουν για χρήση κοινόχρηστου χώρου ανά 
ζώνη  εμπορευμάτων ή τραπεζοκαθισμάτων ανάλογα με το είδος 
της επιχείρησης(ετήσιο).  
ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Γ.Ο.Κ. 
(Ν.1577/85),δεν καταβάλλεται ιδιαίτερο τέλος για τοποθέτηση 
τέντας ή ομπρέλας, εφόσον εισπράττεται το τέλος χρήσης του 
υποκείμενου χώρου (τραπεζοκαθίσματα  κ.λ.π.) 

 

9 ΓΙΑ ΣΑΜΕΙΑ 
ΠΩΛΗΗ 

ΕΙΣΗΡΊΩΝ 

ε 5,00 € την ημέρα, για κάθε θυρίδα ή αυτ/το 

10 ΓΙΑ  
ΕΓΚΑΣΑΣΑ

Η ΚΑΙ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
ΣΊΡΚΟ ΣΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ 
ΟΡΙΑ ΣΟΤ Δ. 

ΔΡΑΜΑ  
(Δεν έχει ορισθεί 
κοινόχρηστος 
δημοτικός 
χώρος για 
εγκατάσταση 
και λειτουργία 
Σσίρκο στα 
διοικητικά όρια 
του Δήμου μας) 
  
 

 

ε περίπτωση που βρεθεί κατάλληλος κοινόχρηστος δημοτικός 
χώρος, και εγκριθεί  η εγκατάστασή του από το Δημοτικό 
υμβούλιο, καθορίζεται το τέλος, ε 326,30€ την ημέρα. 
(μηδενική αύξηση)   

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η άσκηση δραστηριοτήτων 
<<τσίρκο>> όταν αυτά διαθέτουν ζώα. 

 

11 ΓΙΑ ΚΤΣΙΑ ΟΣΕ 
(ΚΑΥΑΟ – 

ΚΑΡΣΟΣΗΛΕΥΩ
ΝΟ) 

Για τα  ΚΑΥΑΟ και τα καρτοτηλέφωνα του Ο.Σ.Ε. που 
βρίσκονται σε όλη την περιοχή του Δήμου Δράμας , σε 5,00€ το 
ένα ετησίως. 

 



12 ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΑΚΗΗ 

ΤΠΑΙΘΡΙΟΤ 
ΣΑΙΜΟΤ 
ΕΜΠΟΡΙΟΤ 

 

Α )τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για άσκηση στάσιμου 
εμπορίου 50,00€ ανά τ.μ. ετησίως και για τη χρονική περίοδο από 
04/01/2011 έως 02/12/2011, για πώληση παραδοσιακών 
προϊόντων(καλαμπόκια,κάστανα,μαλλί της γριάς,ποπ-κόρν) με 
μέγιστο χώρο τα δύο(2) τ.μ. 
 
  Β) τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για άσκηση στάσιμου 
εμπορίου παραγωγού(οπωρολαχανικά,σπόροι-φυτά)προς 
100,00€ ανά τ.μ. ετησίως , με μέγιστο χώρο τα τέσσερα (4) τ.μ. 
 
  Γ) τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για άσκηση στάσιμου 
εμπορίου παραγωγών καλλιτεχνημάτων (ζωγράφοι κ.λ.π.) προς 

100,00€ ανά τ.μ. ετησίως , με μέγιστο χώρο τα τρία (3) τ.μ. και για 
τη χρονική περίοδο από 04/01/2011 έως 02/12/2011.  
 
  Δ) τέλος χρήσης πεζοδρομίου ή πλατείας που καταλαμβάνουν 
οι πάγκοι (1Φ1,5 μ.)κατά τις εορτές του Πάσχα (πώληση 
λαμπάδων) προς 20,00€ την περίοδο (10 ημέρες περίπου). 
  ε) τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου που καταλαμβάνουν οι 
πάγκοι (1 Φ 2μ.)κατά την χρονική περίοδο από 03/12/2011-
03/01/2012-περίοδος << Ονειρούπολης >>, προς 100,00€ ανά 
τ.μ.. 
- Κατά τα λοιπά ισχύει η 356/2010  κανονιστική απόφαση για το 
στάσιμο εμπόριο. 

 

13.  ΓΙΑ  ΣΑΜΕΙΑ 
ΠΩΛΗΗ 

ΕΙΙΣΗΡΙΩΝ 

ε 2,27 € τη μέρα για κάθε θυρίδα ή αυτοκίνητο 

14.  ΓΙΑ 
ΑΠΟΘΗΚΕΤ
Η ΜΠΑΖΩΝ 
(containers 
ανοιχτού και 
κλειστού τύπου  
φορητοί 
συμπιεστές ) 
τριών (3) έως 
τεσσάρων(4) τ.μ.  
 

  ε 10,00€ την εβδομάδα το καθένα. 
Σο τέλος θα καταβάλλεται από τον ιδιοκτήτη των containers 
ενώ σε περίπτωση ατυχήματος την ευθύνη φέρει ο ίδιος καθώς 
και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, αφού πρέπει να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την τοποθέτηση τους 

15.  ΓΙΑ ΠΩΛΗΗ 
ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙ

ΑΣΙΚΩΝ 
ΔΕΝΔΡΩΝ ΑΠΟ 
ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ 

      ε 5,00 € ανά τ.μ. και για είκοσι (20) ημέρες 

16.  ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 
(ΣΡΑΠΕΖΑΚΛ Ή 

ΣΑΝΣ) ΓΙΑ 1 
ΕΩ 2 ΗΜΕΡΕ 

      ε 30,00 € την ημέρα και για μία (1) - δύο (2) ημέρες 

17.  ΓΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙ

ΗΗ 
ΔΙΑΥΟΡΩΝ 

ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ 

  
      ε 60,00 € την ημέρα 

       

 
Ο χώρος του θερινού κινηματογράφου , θα εκμισθώνεται μετά από  δημοπρασία. 
 
H χρήση του χώρο του  γηπέδου τένις από διάφορους φορείς , θα  παραχωρείται δωρεάν. 
 
 Για τον διαχωρισμό των δρόμων, των πλατειών και γενικά των κοινόχρηστων χώρων 

και του υπεδάφους σε ζώνες , θα έχει εφαρμογή η Απόφαση Δημοτικού υμβουλίου με αριθμό 
444/2009.  
 
 Για να χορηγηθεί άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου θα πρέπει προηγουμένως ο 

αιτών να έχει εξοφλήσει οποιαδήποτε βεβαιωμένη οφειλή έχει προς το Δήμο Δράμας και από 
οποιαδήποτε αιτία και αν αυτή προέρχεται. 
 
 Για τα νέα καταστήματα που θα χρησιμοποιήσουν πρώτη φορά κοινόχρηστο χώρο για 

τραπεζοκαθίσματα και εμπορεύματα(συμπεριλαμβάνονται και τα περίπτερα) το τέλος 



υπολογίζεται σε δωδεκατημόρια από την ημέρα έκδοσης της άδειας λειτουργίας του 
καταστήματος. 
              
 Ανεξαρτήτως του χρόνου που χορηγείται, η διάρκεια της άδειας δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το τέλος του ημερολογιακού έτους μέσα στο οποίο εκδίδεται, δηλαδή ισχύει μέχρι 
31η Δεκεμβρίου. Αυτό δεν ισχύει στις περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου από αυτούς που 
εκτελούν τεχνοοικοδομικές εργασίες, οπότε η διάρκεια της άδειας μπορεί να επεκτείνεται και 
στο επόμενο έτος (άρθρο 12 παρ. 11 βδ24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 
του Ν.1080/80).        

 

      ΓΕΝΙΚΕ  ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ:    
      Σους δρόμους, τις πλατείες και γενικά τους κοινόχρηστους χώρους και  το  υπέδαφός τους, 
σύμφωνα  με  τις  εκάστοτε αστυνομικές διατάξεις, όπως αυτοί, αναφέρονται στις διατάξεις του 
άρθρου 3 παρ.1  του  Ν.1900/1990, διαχωρίζοντας τους  χώρους  αυτούς σε ζώνες  όπως  αυτές  
ορίστηκαν με την με αριθμό 34/1991 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.  
      τις περιπτώσεις όμως που θα διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου πριν 
από την έκδοση της άδειας λειτουργίας, η παραπάνω ρύθμιση δεν  ισχύει  και  καταβάλλεται  το 
ετήσιο τέλος ανεξάρτητα από τη διάρκεια χρήσης του χώρου.  

      ημειώνεται ότι: 
οι  πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, Δράμας, Ξηροποτάμου και 
Φωριστής και της τοπικής κοινότητας Καλλιφύτου, ψήφισαν το θέμα  
οι  πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, Καλού Αγρού, Κουδουνίων, 
Μοναστηρακίου, Μυλοποτάμου, Νικοτσάρα  και ιδηρονέρου , 
καταψήφισαν το θέμα, για τους λόγους που μειοψήφησαν οι δημοτικοί 
σύμβουλοι της παράταξης, Νέα Εποχή – Νέα Δράμα 

 

3.  179.  Καθορισμός 
τέλοσς 
καθαριότητας - 
υωτισμού για 
το οικ. έτος 
2011 

Κατά πλειοψηφία       
Μεηνςεθνύλησλ των δημοτικών συμβούλων: 1) Μαργαρίτη Θωμά, 2) 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) Φατζηγιάννη Αναστασίου,  4) Δάντζερα 
Ιωάννη, 5) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 6) Φαραλαμπίδη Ανδρέα , οι 
οποίοι πρότειναν  μείωση όλων των τελών σε ποσοστό 10% και μη επιβολή 
νέων, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική συγκυρία και γενικά τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δράμα.  Πρότειναν επίσης, την επέκταση 
της απαλλαγής του συγκεκριμένου τέλους , στο  οικισμό Πανόραμα  καθώς 
και σε όλες τις υπόλοιπες δημοτικές (πλην της Δ.Κ. Δράμας) και τοπικές 
κοινότητες 
      Μειοψηφούντος επίσης του δημοτικού συμβούλου Μήτρου Γεωργίου 
διότι, η επιβολή τελών , στην ουσία είναι έμμεσοι αντιλαϊκοί φόροι ,  
προτείνοντας μείωση των τελών και στην πορεία κατάργηση αυτών , για 
την κάλυψη των λαϊκών αναγκών, προσθέτοντας ότι, στόχοι του Δήμου θα 
πρέπει να είναι, η ανεξαρτητοποίησή του από τις αντιλαϊκές πολιτικές της 
εκάστοτε Κυβέρνησης και η επιστροφή των παρακρατηθέντων φόρων 
προηγουμένων ετών. Ειδικά για το συγκεκριμένο τέλος, ανέφερε ότι 
υπάρχει ανάγκη μείωσής του, εξαιρουμένης της βιομηχανικής περιοχής 
Δράμας 

Καζνξίδεη για το οικ. έτος 2011, τον συντελεστή του τέλους καθαριότητας - 
φωτισμού,   στα επίπεδα του 2010 (0%), όπως παρακάτω:   

   
ΓΖΜΟ ΓΡΑΜΑ  

     Οηθηαθή ρξήζε 0,82 €   γηα θάζε η.κ. ην ρξόλν 

     Γεληθή ρξήζε 2,47 €   γηα θάζε η.κ. ην ρξόλν 

 

 

Σ.Γ. ΞΖΡΟΠΟΣΑΜΟΤ  

     Οηθηαθή ρξήζε 0,82 €   γηα θάζε η.κ. ην ρξόλν 

     Γεληθή ρξήζε 1,24 €   γηα θάζε η.κ. ην ρξόλν 

       

    
Σ.Γ. ΥΩΡΗΣΖ  

     Οηθηαθή ρξήζε 0,82 €   γηα θάζε η.κ. ην ρξόλν 

     Γεληθή ρξήζε 1,24 €   γηα θάζε η.κ. ην ρξόλν 



 

 

Σ.Γ. ΜΟΝΑΣΖΡΑΚΗΟΤ  

     Οηθηαθή ρξήζε 0,82 €   γηα θάζε η.κ. ην ρξόλν 

     Γεληθή ρξήζε 1,24 €   γηα θάζε η.κ. ην ρξόλν 

 

          

Σ.Γ. ΚΑΛΛΗΦΤΣΟΤ  

     Οηθηαθή ρξήζε 0,82 €   γηα θάζε η.κ. ην ρξόλν 

     Γεληθή ρξήζε 1,24 €   γηα θάζε η.κ. ην ρξόλν 

 
 

Σ.Γ. ΚΑΛΟΤ ΑΓΡΟΤ  

     Οηθηαθή ρξήζε 0,82 €   γηα θάζε η.κ. ην ρξόλν 

     Γεληθή ρξήζε 1,24 €   γηα θάζε η.κ. ην ρξόλν 

 

      

Σ.Γ. ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ  

     Οηθηαθή ρξήζε 0,82 €   γηα θάζε η.κ. ην ρξόλν 

     Γεληθή ρξήζε 1,24 €   γηα θάζε η.κ. ην ρξόλν 

 

           

Σ.Γ.ΚΟΤΓΟΤΝΗΩΝ  

     Οηθηαθή ρξήζε 0,82 €   γηα θάζε η.κ. ην ρξόλν 

     Γεληθή ρξήζε 1,24 €   γηα θάζε η.κ. ην ρξόλν 

 

           

Σ.Γ. ΜΑΤΡΟΒΑΣΟΤ  

     Οηθηαθή ρξήζε 0,82 €   γηα θάζε η.κ. ην ρξόλν 

     Γεληθή ρξήζε 1,24 €   γηα θάζε η.κ. ην ρξόλν 

 

       
Σ.Γ. ΜΗΚΡΟΥΩΡΗΟΤ  

     Οηθηαθή ρξήζε 0,82 €   γηα θάζε η.κ. ην ρξόλν 

     Γεληθή ρξήζε 1,24 €   γηα θάζε η.κ. ην ρξόλν 

 

          

Σ.Γ. ΛΗΒΑΓΔΡΟΤ  

     Οηθηαθή ρξήζε 0,82 €   γηα θάζε η.κ. ην ρξόλν 

     Γεληθή ρξήζε 1,24 €   γηα θάζε η.κ. ην ρξόλν 

 

       
Σ.Γ. ΜΑΚΡΤΠΛΑΓΗΟΤ  

     Οηθηαθή ρξήζε 0,82 €   γηα θάζε η.κ. ην ρξόλν 

     Γεληθή ρξήζε 1,24 €   γηα θάζε η.κ. ην ρξόλν 

     

           
Σ.Γ. ΝΗΚΟΣΑΡΑ  

     Οηθηαθή ρξήζε 0,82 €   γηα θάζε η.κ. ην ρξόλν 

     Γεληθή ρξήζε 1,24 €   γηα θάζε η.κ. ην ρξόλν 

 

 
ΒΗ.ΠΔ. ΓΡΑΜΑ  

      0,82 €   γηα θάζε η.κ. ην ρξόλν  

 

Ο νηθηζκόο Σαμηαξρώλ απαιιάζζεηαη από ηελ επηβνιή ηνπ 

αλσηέξσ ηέινπο 
 

      ημειώνεται ότι: 
οι  πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, Δράμας, Ξηροποτάμου και 
Φωριστής και της τοπικής κοινότητας Καλλιφύτου, ψήφισαν το θέμα  
οι  πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, Καλού Αγρού, Κουδουνίων, 



Μοναστηρακίου, Μυλοποτάμου, Νικοτσάρα  και ιδηρονέρου , 
καταψήφισαν το θέμα, για τους λόγους που μειοψήφησαν οι δημοτικοί 
σύμβουλοι της παράταξης, Νέα Εποχή – Νέα Δράμα 

 

4.  180.  Καζμνηζμόξ 

ημο  

δηθαηώμαημξ 

πνήζεξ ημο Α΄ 

θαη Β΄ 

Νεθνμηαθείμο 

ημο Δήμμο 

Δνάμαξ θαη 

ηςκ Τμπηθώκ 

Δηαμενηζμάηςκ

, γηα ημ μηθ. 

έημξ 2011 

Κατά πλειοψηφία 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) Μαργαρίτη Θωμά, 2) 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) Φατζηγιάννη Αναστασίου,  4) Δάντζερα 
Ιωάννη, 5) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 6) Φαραλαμπίδη Ανδρέα , οι 
οποίοι πρότειναν  μείωση όλων των τελών σε ποσοστό 10% και μη επιβολή 
νέων, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική συγκυρία και γενικά τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δράμα.    
Μειοψηφούντος επίσης του δημοτικού συμβούλου Μήτρου Γεωργίου 
διότι, η επιβολή τελών ,   στην ουσία είναι έμμεσοι αντιλαϊκοί φόροι ,  
προτείνοντας μείωση των τελών και στην πορεία κατάργηση αυτών , για 
την κάλυψη των λαϊκών αναγκών, προσθέτοντας ότι, στόχοι του Δήμου θα 
πρέπει να είναι, η ανεξαρτητοποίησή του από τις αντιλαϊκές πολιτικές της 
εκάστοτε Κυβέρνησης και η επιστροφή των παρακρατηθέντων φόρων 
προηγουμένων ετών. Ειδικά στη συζήτηση του συγκεκριμένου τέλους, 
ανέφερε ότι  πρέπει να καθιερωθεί η πολιτική κηδεία, η καύση νεκρών και η 
ίδρυση αποτεφρωτήρα, για εξοικονόμηση χώρου. Πρότεινε επίσης, την 
αύξηση στην κατηγορία πολυτελείας και την απαγόρευση δημιουργίας 
μνημείων 

Καθορίζει το ενιαίο τέλος δικαιώματος χρήσης του Α΄ και Β΄ Νεκροταφείου 
του Δήμου Δράμας, για το οικ. έτος 2011, (0% αύξηση), απαλλάσσοντας από 
τα τέλη  χρήσης Νεκροταφείων , τις Δημοτικές Κοινότητες (πλην του Δ. 
Δράμας) και τις Σοπικές Κοινότητες, όπως παρακάτω : 
 

Δικαίωμα ταφής 

α)Για τάφους   Πολυτελείας         257,71 €   

β)   Α΄ τάξης        160,89 €   

γ)   Β΄                   113,30 €               

δ)   Γ΄                     50,00 €    

ε)   Δ΄                     26,06 €      

                                                

ζ) Σο ιδιαίτερο δικαίωμα ταφής μη δικαιούχων σε οικογενειακούς τάφους 
ισούται με το μισό του δικαιώματος της αγοράς κάθε κατηγορίας. 

Δικαίωμα Α ανανέωσης (υποχρεωτική τριετία)   

α)Κατηγορία   Πολυτελείας                     257,71 €  

β)   Α΄  τάξης  160,89 €  

γ)   Β΄              113,30 €       

δ)   Γ΄                73,95 €        

ε)   Δ΄                26,06 €  

 

Δικαίωμα Β ανανέωσης (τελευταία-προαιρετική) 

α)Κατηγορία   Πολυτελείας                     353,39 €      

β)   Α΄  τάξης  240,30 €  

γ)   Β΄              144,61 €        

δ)   Γ΄                96,82 €   



ε)   Δ΄                38,11 €       

Δικαίωμα ανοίγματος τάφων και ανακομιδής οστών    

α)Κατηγορία Πολυτελείας                                  32,65 €          

β)   Α΄ τάξης    26,06 €         

γ)   Β΄                15,76 €    

δ)   Γ΄                12,98 €  

ε)   Δ΄                10,30 €  

 

Δικαίωμα φύλαξης οστών στο οστεοφυλάκιο   11,23 €  
 
Οι Δημοτικές   Κοινότητες  (πλην του Δ. Δράμας) και  Σοπικές Κοινότητες, 
απαλλάσσονται από τέλη χρήσης Νεκροταφείων 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 38/2008 Α.Δ.. «Ανασύσταση Κανονισμού 
Λειτουργίας Δημοτικών Νεκροταφείων» 

 
     ημειώνεται ότι: 
οι  πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, Δράμας, Ξηροποτάμου και 
Φωριστής και της τοπικής κοινότητας Καλλιφύτου, ψήφισαν το θέμα  
οι  πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, Καλού Αγρού, Κουδουνίων, 
Μοναστηρακίου, Μυλοποτάμου, Νικοτσάρα  και ιδηρονέρου , 
καταψήφισαν το θέμα, για τους λόγους που μειοψήφησαν οι δημοτικοί 
σύμβουλοι της παράταξης, Νέα Εποχή – Νέα Δράμα 
 

5.  181.  Καζμνηζμόξ 

ηέιμοξ 

αθίκεηεξ 

πενημοζίαξ, 

(ΤΑΠ), γηα ημ 

μηθ. έημξ 

2011 

Κατά πλειοψηφία 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) Μαργαρίτη Θωμά, 2) 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) Φατζηγιάννη Αναστασίου,  4) Δάντζερα 
Ιωάννη, 5) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 6) Φαραλαμπίδη Ανδρέα , οι 
οποίοι πρότειναν  μείωση όλων των τελών σε ποσοστό 10% και μη επιβολή 
νέων, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική συγκυρία και γενικά τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δράμα.    
Μειοψηφούντος επίσης του δημοτικού συμβούλου Μήτρου Γεωργίου 
διότι, η επιβολή τελών ,   στην ουσία είναι έμμεσοι αντιλαϊκοί φόροι ,  
προτείνοντας μείωση των τελών και στην πορεία κατάργηση αυτών , για 
την κάλυψη των λαϊκών αναγκών, προσθέτοντας ότι, στόχοι του Δήμου θα 
πρέπει να είναι, η ανεξαρτητοποίησή του από τις αντιλαϊκές πολιτικές της 
εκάστοτε Κυβέρνησης και η επιστροφή των παρακρατηθέντων φόρων 
προηγουμένων ετών. τη συζήτηση του συγκεκριμένου τέλους, ανέφερε ότι, 
είναι υπέρ της κατάργησης της μεγάλης ακίνητης περιουσίας 

Καθορίζει την τιμή ζώνης για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων στις 
περιοχές του Δήμου Δράμας  - Δημοτική Κοινότητα Δράμας για το έτος 2011,    
όπως παρακάτω: 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΣΗΜΖ  ΕΩΝΩΝ ΚΣΗΜΑΣΩΝ  

 

2011 
 

ΖΩΝΕ 
TΘΜΗ ΖΩΝΗ  
ΚΣΘΜΑΣΩΝ/€  

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΘ 

001 
310,00 

Δθηόο  Σρεδίνπ  -  Καηνηθίεο Τ.Κ. 

Γξάκαο  

002 1.050,00 Γήκνο Γξάκαο-Γ.Κ Γξάκαο 

003 1.050,00 -//- 

004 950,00 -//- 

005 850,00 -//- 

006 1.050,00 -//- 



007 850,00 -//- 

008 
380,00 

Δθηόο Σρεδίνπ        -    θαηνηθίεο 

Γξάκαο 

009 850,00 Γήκνο Γξάκαο- Γ.Κ Γξάκαο  

010 700,00 -//- 

011 
320,00 

Δθηόο Σρεδίνπ Δπαγγεικαηηθέο ζηέγεο 

Γξάκαο 

012 700,00 Δήμος Δράμας-Δ.Κ Δράμας 

013 

700,00 

Κατοικίες  - Σ. Κ. Μοναστηρακίου-
Μικροχωρίου-Μυλοποτάμου-
Ν.εβάστειας-Καλλιφύτου-
Κ.Αγρού-Κουδουνίων-
Μαυροβάτου και 
Δημοτ.Κοιν.Ξηροποτάμου 

014 700,00 Δήμος Δράμας –Δ.Κ Δράμας 

015 1.200,00 Πανόραμα κατοικίες Δράμας  

016 950,00 Γήκνο Γξάκαο -Τ.Κ Γξάκαο-Οηθηζκνί 

017 1.050,00 -//- 

018 600,00                          -//- 

019 600,00                          -//- 

020 

600,00 

    Τ.Κ. Σηδεξνλέξνπ-Σθαισηήο-

Γελδξαθίσλ-Ληβαδεξνύ-

Μαθξππιαγίνπ-Βαζπιάθνπ-Νηθνηζάξα 

021 600,00                         -//- 

022 
1.050,00 

Γήκνο Γξάκαο-Τ.Κ Γξάκαο-Οηθηζκόο 

Γξάκαο 

023 1.050,00 -//- 

024 950,00 -//- 

025 950,00 -//- 

      026 ΝΔΑ ΕΩΝΖ 

600,00 

              Ταμηάξρεο 

      027 ΝΔΑ ΕΩΝΖ 

800,00 

   Γεκ.Κνηλ.Ξεξνπνηάκνπ    

      028 ΝΔΑ ΕΩΝΖ 

1200,00 

  Παλόξακα Γξάκαο                   

      029 ΝΔΑ ΕΩΝΖ 

700,00 

            Ακπειάθηα 

      030 ΝΔΑ ΕΩΝΖ 

800,00 

         Γεκ.Κνηλ. Χσξηζηήο 

      031 ΝΔΑ ΕΩΝΖ 

700,00 

        Γεκ.Κνηλ. Χσξηζηήο              

 

 

 

                              ΠΗΝΑΚΑ ΣΗΜΖ ΕΩΝΩΝ ΟΗΚΟΠΔΓΩΝ  

    

                2011 
 

ΖΩΝΕΣ 

 

Σ.Α.Ο 

 

 
ΣΘΜΗ  
ΖΩΝΗ  
ΟΘΚΟΠΕΔΟΤ 
€   

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΘ 

001 0,70           159,00 Δθηόο  Σρεδίνπ  -  Καηνηθίεο Τ.Κ. 

Γξάκαο  

002 0,80 259,50 Γήκνο Γξάκαο-Γ.Κ Γξάκαο 

003 2,00 559,50 -//- 

004 1,20 297,50 -//- 

005 0,80 189,00 -//- 



006 2,10 577,50 -//- 

007 2,00 370,00 -//- 

008 -   159,00 Δθηόο Σρεδίνπ        -    θαηνηθίεο 

Γξάκαο 

009 1,20 252,50 Γήκνο Γξάκαο- Γ.Κ Γξάκαο  

010 0,80 142,00 -//- 

011 -   64,50 Δθηόο Σρεδίνπ Δπαγγεικαηηθέο ζηέγεο 

Γξάκαο 

012 1,20 191,00 Δήμος Δράμας-Δ.Κ Δράμας 

013 0,80   142,00 Κατοικίες  - Σ. Κ. Μοναστηρακίου-
Μικροχωρίου-Μυλοποτάμου-
Ν.εβάστειας-Καλλιφύτου-
Κ.Αγρού-Κουδουνίων-
Μαυροβάτου και 
Δημοτ.Κοιν.Ξηροποτάμου 

014 0,80  142,00 Δήμος Δράμας –Δ.Κ Δράμας 

015 0,70  309,00 Πανόραμα κατοικίες Δράμας  
016 0,70  204,00 Γήκνο Γξάκαο -Γ.Κ Γξάκαο-Οηθηζκόο 

Γξάκαο 

017 0,60  212,00 -//- 

018 0,80   112,00                                       -//- 

019 0,80   112,00                                       -//- 

020 0,80   112,00     Τ.Κ. Σηδεξνλέξνπ-Σθαισηήο-

Γελδξαθίσλ-Ληβαδεξνύ-

Μαθξππιαγίνπ-Βαζπιάθνπ-

Νηθνηζάξα 

021 0,80   112                         -//- 

022 2,00 559,50 Γήκνο Γξάκαο-Τ.Κ Γξάκαο-Οηθηζκόο 

Γξάκαο 

023 1,20 344,00 -//- 

024 2,00 455,50 -//- 

025 0,80 223,00 -//- 

026 0,80 ΝΔΑ ΕΩΝΖ 

112,00 

              Ταμηάξρεο 

027 1 ΝΔΑ ΕΩΝΖ 

196,00 

   Γεκ.Κνηλ.Ξεξνπνηάκνπ    

028 1 ΝΔΑ ΕΩΝΖ 

335,00 

  Παλόξακα Γξάκαο                   

028 0,80 ΝΔΑ ΕΩΝΖ 

142,00 

            Ακπειάθηα 

030 1 ΝΔΑ ΕΩΝΖ 

 196 

         Γεκ.Κνηλ. Χσξηζηήο 

031 0,80 ΝΔΑ ΕΩΝΖ 

 142 

        Γεκ.Κνηλ. Χσξηζηήο              

 

 

Κ Α Θ Ο Ρ Ι Ζ Ε Ι τον συντελεστή Σέλους Ακίνητης Περιουσίας (Σ.Α.Π.) για 
το έτος 2011   και για τα επόμενα, μέχρι να τροποποιηθεί σε ποσοστό 0,31 τοις 
χιλίοις επί της αξίας των ακινήτων για ολόκληρη τη διοικητική περιφέρεια 
του διευρυμένου Δήμου Δράμας 

 
      ημειώνεται ότι: 
οι  πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, Δράμας, Ξηροποτάμου και 
Φωριστής και της τοπικής κοινότητας Καλλιφύτου, ψήφισαν το θέμα  
οι  πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, Καλού Αγρού, Κουδουνίων, 
Μοναστηρακίου, Μυλοποτάμου, Νικοτσάρα  και ιδηρονέρου , 
καταψήφισαν το θέμα, για τους λόγους που μειοψήφησαν οι δημοτικοί 
σύμβουλοι της παράταξης, Νέα Εποχή – Νέα Δράμα 



 

6.  182.  Καζμνηζμόξ 

ηέιμοξ 

δηαθήμηζεξ, 

γηα ημ μηθ. 

έημξ 2011 

Κατά πλειοψηφία 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) Μαργαρίτη Θωμά, 2) 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) Φατζηγιάννη Αναστασίου,  4) Δάντζερα 
Ιωάννη, 5) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 6) Φαραλαμπίδη Ανδρέα , οι 
οποίοι πρότειναν  μείωση όλων των τελών σε ποσοστό 10% και μη επιβολή 
νέων, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική συγκυρία και γενικά τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δράμα.    
Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου Μήτρου Γεωργίου ότι, 
συμφωνεί για  το  οικ. έτος  2011 οι συντελεστές των τελών διαφήμισης  που 
θα διενεργούνται μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Δράμας, να 
παραμείνουν στα επίπεδα του οικ. έτους 2010 (0% αύξηση) αλλά, τα 
κριτήρια παραχώρησης χώρων διαφήμισης, να είναι ιδιαιτέρως αυστηρά 

 
Καθορίζει για  το  οικ. έτος  2011 το τέλος διαφήμισης   στα επίπεδα του οικ. 
έτους 2010 (0% αύξηση), όπως παρακάτω: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Α 

  

Γηα δηαθεκίζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ή αλαξηώληαη ή επηθνιινύληαη: 

 

Με α) Μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή 
προσωρινά και κινητά πλαίσια, 
τα οποία  τοποθετούνται σε 
πλατείες, οδούς, πεζοδρόμια, 
δημοσίους και  κοινόχρηστους  
γενικά  χώρους,  που  
καθορίστηκαν  με την με αριθμό 
238/07 απόφαση του Δημοτικού 
υμβουλίου. 

τ β) Β) τις περιφράξεις ακάλυπτων 
χώρων και ανεγειρομένων ή 
εγκαταλειμμένων οικοδομών με 
συναίνεση του ιδιοκτήτη ή 
νομέα ή του διαχειριστή αυτών. 

ε    γ)ε χώρους σιδηροδρομικών, 
λιμενικών  και  αεροπορικών 
σταθμών καθώς  και σε χώρους 
σταδίων και γηπέδων, που 
καθορίζονται από τη διοίκηση 
των αντίστοιχων φορέων 

Με δ) μέσα σε καταστήματα, 
κινηματογράφους, θέατρα  
και άλλους  δημοσίους 
χώρους 

ε       ε) σε περίπτερα 

τ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ζε 0,27 € ηελ εβδνκάδα ην 

ηεηξαγσληθό κέηξν 

   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   Β 

 
  

Β1 Γηα  δηαθεκίζεηο πνπ  γίλνληαη  κε  

ειεθηξηθέο  εθεκεξίδεο 

ε 49,85 € ην ρξόλν γηα 

θάζε ηεηξαγσληθό κέηξν 



Γηα  θσηεηλέο  ζε  νπνηνπζδήπνηε  

άιινπο ρώξνπο  
ε 10,30 €  ην  ρξόλν  γηα  

θάζε ηεηξαγσληθό κέηξν. 
 

Β2 Τα αλσηέξσ ηέιε δελ επηβάιινληαη εθ 

λένπ όηαλ κεηαβάιιεηαη εληόο ηνπ 

έηνπο, ην δηαθεκηζηηθό κήλπκα 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   Γ 

 
                           

      Γηα δηαθεκίζεηο πνπ 

γίλνληαη κέζα ζηα νρήκαηα 

ζηδεξνδξόκσλ,  ηξνρηνδξόκσλ, 

ειεθηξνθίλεησλ απηνθηλήησλ 

θαη θάζε ηύπνπ νρήκαηα  

δεκόζηαο  ρξήζεο ή ζηελ 

εμσηεξηθή επηθάλεηα απηώλ, 

δηαζηάζεσλ κέρξη 30  Χ 50 

εθαηνζηόκεηξα 

ζε 1,13 € ην κήλα  αλεμάξηεηα από 

ηηο κέξεο  ρξεζηκνπνίεζεο. Γηα 

δηαθεκίζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο 

κεγαιύηεξσλ   δηαζηάζεσλ   

θαηαβάιιεηαη αλάινγν πνιιαπιάζην 

ηέινο 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   Δ 

  

       Γηα   δηαθεκίζεηο  πνπ  

δηελεξγνύληαη  ζε  νπνηνδήπνηε  

ηόπν  κε εκεξνιόγηα,   δώξα,  

έληππα  θάζε  είδνπο,  

παξαζηάζεηο  ή  ιέμεηο  ζε 

απηνθόιιεηα  ή  είδε  κε 

δηαθεκηζηηθέο παξαζηάζεηο ή 

ιέμεηο, θαζώο θαη γηα  

δηαθεκίζεηο πνπ γίλνληαη από 

αέξνο κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν 

ην ηέινο νξίδεηαη  

ζε πνζνζηό 2% επί ηεο δαπάλεο ηεο 

δηαθήκηζεο. 
 

      Ωο δαπάλε δηαθήκηζεο γηα ηελ θαηεγνξία απηή ινγίδεηαη ην πνζό πνπ 

θαηαβάιιεηαη  από ηνλ δηαθεκηδόκελν γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο δηαθήκηζεο,  

ζην  νπνίν  πεξηιακβάλεηαη  θαη  νπνηαδήπνηε άιιεο θύζεσο δαπάλε πνπ 

έγηλε ράξηλ ηεο δηαθήκηζεο. 

      2. Δμαηξνύληαη  ηνπ ηέινπο  ηεο  παξ.1  ηεο  θαηεγνξίαο  απηήο 

δηαθεκίζεηο πνπ γίλνληαη ζηηο εθεκεξίδεο, ζηα πεξηνδηθά, ζην ξαδηόθσλν θαη 

ζηελ ηειεόξαζε. 

      Γηα λα ρνξεγεζεί άδεηα δηαθήκηζεο ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο ν αηηώλ ηελ  

άδεηα,  λα  έρεη  εμνθιήζεη νπνηαδήπνηε εθθαζαξηζκέλε νθεηιή έρεη πξνο ην 

Γήκν Γξάκαο θαη από νπνηαδήπνηε αηηία θαη αλ απηή πξνέξρεηαη. 

Γηα ζηέγαζηξα αθεηεξηώλ ή ζηάζεσλ αλακνλήο επηβαηώλ, αζηηθώλ θαη 

ππεξαζηηθώλ ζπγθνηλσληώλ ζε 69,01 € εηεζίσο αλά ζηέγαζηξν πνπ 

θαζνξίζηεθε κε ηελ αξηζ. 349/2002 απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ε 

νπνία λνκηκνπνηήζεθε κε ην 10634/20-9-02 ηεο   Γλζεο Τνπηθήο Απη/ζεο 

θαη Γηνίθεζεο Ννκνύ Γξάκαο 

 

                                

      Γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο δηαθήκηζεο θαη  ηε ρνξήγεζε άδεηαο δηαθήκηζεο , γηα 

όζεο δηαθεκίζεηο  γίλνληαη  ζε πιαίζηα πνπ δελ έρνπλ ηνπνζεηεζεί από ην Γήκν 

Γξάκαο, απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα έρεη ρνξεγεζεί άδεηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

ησλ πιαηζίσλ ζηνηρείσλ ησλ δηαθεκίζεσλ. 
 

      ημειώνεται ότι: 
οι  πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, Δράμας, Ξηροποτάμου και 
Φωριστής και της τοπικής κοινότητας Καλλιφύτου, ψήφισαν το θέμα  
οι  πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, Καλού Αγρού, Κουδουνίων, 
Μοναστηρακίου, Μυλοποτάμου, Νικοτσάρα  και ιδηρονέρου , 



καταψήφισαν το θέμα, για τους λόγους που μειοψήφησαν οι δημοτικοί 
σύμβουλοι της παράταξης, Νέα Εποχή – Νέα Δράμα 
 

7.  183.  Καζμνηζμόξ 

ηέιμοξ πνήζεξ 

οπεδάθμοξ, γηα 

ημ μηθ. έημξ 

2011 

Καηά πιεηνςεθία: 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) Μαργαρίτη Θωμά, 2) 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) Φατζηγιάννη Αναστασίου,  4) Δάντζερα 
Ιωάννη, 5) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 6) Φαραλαμπίδη Ανδρέα , οι 
οποίοι πρότειναν  μείωση όλων των τελών σε ποσοστό 10% και μη επιβολή 
νέων, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική συγκυρία και γενικά τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δράμα.   
Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου Μήτρου Γεωργίου ότι, 
συμφωνεί για  το  οικ. έτος  2011,  το τέλος χρήσης υπεδάφους 
κοινόχρηστων  χώρων γενικά για την εγκατάσταση αντλιών υγρών 
καυσίμων και γεφυροπλάστιγγων, να παραμείνει ως έχει 
Καζνξίδεη για το οικ. έτος 2011, το τέλος χρήσης υπεδάφους κοινόχρηστων  
χώρων,  στα επίπεδα του οικ. έτους 2009 (0% αύξηση) , δηλαδή σε 8,03 € ανά 
κυβικό μέτρο υπεδάφους το χρόνο. 
      Ο  ενδιαφερόμενος  είναι  υποχρεωμένος  να  υποβάλλει  στο  Δήμο 
Δράμας, δήλωση στην οποία θα αναγράφονται: η επωνυμία, το είδος και η 
τοποθεσία της επιχείρησης, και ο όγκος του υπεδάφους που 
χρησιμοποιείται 
      Σο  τέλος  που θα επιβάλλεται θα βεβαιώνεται ολόκληρο για όλο το οικ. 
έτος   
 
ημειώνεται ότι: 

οι  πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, Δράμας, Ξηροποτάμου και 
Φωριστής και της τοπικής κοινότητας Καλλιφύτου, ψήφισαν το θέμα  

οι  πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, Καλού Αγρού, Κουδουνίων, 
Μοναστηρακίου, Μυλοποτάμου, Νικοτσάρα  και ιδηρονέρου , 
καταψήφισαν το θέμα, για τους λόγους που μειοψήφησαν οι δημοτικοί 
σύμβουλοι της παράταξης, Νέα Εποχή – Νέα Δράμα 
 

8.  184.  Καζμνηζμόξ ημο 

ηνόπμο πνήζεξ 

ηςκ   

βμζθήζημςκ   

ηόπςκ  θαη  

ημκ 

πνμζδημνηζμό 

ημο πιενςηέμο 

δηθαηώμαημξ 

βμζθήξ  γηα ημ 

μηθ. έημξ 2011 

Κατά πλειοψηφία  
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) Μαργαρίτη Θωμά, 2) 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) Φατζηγιάννη Αναστασίου,  4) Δάντζερα 
Ιωάννη, 5) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 6) Φαραλαμπίδη Ανδρέα , οι 
οποίοι πρότειναν  μείωση όλων των τελών σε ποσοστό 10% και μη επιβολή 
νέων, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική συγκυρία και γενικά τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δράμα.   
      Μειοψηφούντος επίσης του δημοτικού συμβούλου Μήτρου Γεωργίου 
διότι, η επιβολή τελών ,   στην ουσία είναι έμμεσοι αντιλαϊκοί φόροι ,  
προτείνοντας μείωση των τελών και στην πορεία κατάργηση αυτών , για 
την κάλυψη των λαϊκών αναγκών, προσθέτοντας ότι, στόχοι του Δήμου θα 
πρέπει να είναι, η ανεξαρτητοποίησή του από τις αντιλαϊκές πολιτικές της 
εκάστοτε Κυβέρνησης και η επιστροφή των παρακρατηθέντων φόρων 
προηγουμένων ετών. Για το συγκεκριμένο τέλος, πρότεινε δωρεάν 
παραχώρηση στους μικρούς κτηνοτρόφους 
 
ΔΙΑΣΗΡΕΙ  για  το  οικ. έτος  2011 τις βοσκήσιμες τοποθεσίες του πρώην 
Δήμου Δράμας, των δημοτικών διαμερισμάτων  ,  στις  οποίες οι δημότες 
μπορούν να βόσκουν τα ζώα τους, όλη τη διάρκεια του έτους 2011, όπως 
αυτές καθορίστηκαν με τις αντίστοιχες προηγούμενες αποφάσεις των 
συμβουλίων τους. 
 
ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ  ότι  υπάρχει περίσσευμα βοσκήσιμων εκτάσεων για 
εκμίσθωση στις περιοχές: 
πρώην Δήμου Δράμας (Οικισμός Σαξιαρχών) 
Σοπικού διαμερίσματος Καλλιφύτου 



Σοπικού διαμερίσματος Ξηροποτάμου 
Σοπικού διαμερίσματος Φωριστής 
Σοπικού διαμερίσματος Μυλοποτάμου 
Σοπικού διαμερίσματος Μοναστηρακίου 
Σοπικού διαμερίσματος Μακρυπλαγίου 
Σοπικού διαμερίσματος Λιβαδερού   
 

        ΟΡΙΖΕΙ το πληρωτέο δικαίωμα βοσκής, από τους δημότες κτηνοτρόφους 
για το οικ. έτος 2011  σε  0,25 € για κάθε μικρό ζώο και σε  0,40 € για κάθε 
μεγάλο ζώο 
       ΟΡΙΖΕΙ  ότι  κάθε δημότης, δικαιούται να βόσκει δωρεάν τέσσερα [4] 
μεγάλα και δέκα [10] μικρά ζώα.  
Δεν καταβάλλεται δικαίωμα βοσκής για τα μεγάλα ζώα που θηλάζουν μέχρι 
έξι [6] μηνών και για τα μικρά ζώα μέχρι τριών [3] μηνών. 
Απαγορεύεται απολύτως στους βοσκότοπους του Δήμου η βόσκηση των 
ζώων των μη δημοτών.  
Σο οριζόμενο ετήσιο δικαίωμα βοσκής υποχρεούται να καταβάλει  
κτηνοτρόφος που κάνει χρήση αυτής με τα ζώα του, ανεξάρτητα χρονικής  
διάρκειας της χρήσης δηλαδή εφόσον τα ζώα κτηνοτρόφου κάνουν χρήση 
της βοσκής πέρα από το 48ωρο. 

 
ΟΡΙΖΕΙ το όριο της  μικρής κτηνοτροφίας για κάθε κτηνοτροφική  
οικογένεια,  για  100 μικρά και 10 μεγάλα ζώα   
 
ΟΡΙΖΕΙ το δικαίωμα βοσκής για το πέρα από το όριο της μικρής 
κτηνοτροφίας  αριθμό,  των  μεν μικρών ζώων σε 0,40 € κατά  κεφαλή  
των  δε  μεγάλων  ζώων σε 0,70 € κατά κεφαλή, δηλαδή: 
μικρά ζώα από 1 - 100 προς 0,25 € 
από 101 και πάνω προς 0,40 € 
μεγάλα ζώα από 1-10 προς 0,40 € 
από 11 και πάνω προς 0,70 € 
      Για όσους βόσκουν αυθαίρετα το ποίμνιό τους μέσα στις βοσκήσιμες 
εκτάσεις  του  Δήμου, το  δικαίωμα καθορίζεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 32 του ΠΔ 4260/1962 
Εγκατάσταση  και μετακίνηση του  κτηνοτρόφου  στις  βοσκές ενεργείται 
με γραπτή άδεια  του Δημάρχου , μετά από τη σύμφωνη γνώμη του 
Σοπικού υμβουλίου στην οποία γράφεται το ονοματεπώνυμό του, η 
θέση στην  οποία  θα  εγκατασταθεί το ποίμνιό του, ο αριθμός των ζώων 
και ο αριθμός του διπλότυπου είσπραξης του δικαιώματος βοσκής.  
Αυτός  που  θα  εγκατασταθεί  χωρίς  άδεια, θεωρείται ότι βόσκει 
αυθαίρετα το ποίμνιό του.  
ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ το συνολικό αριθμό των μικρών και μεγάλων ζώων που θα 
οδηγηθούν  στις βοσκές από τους δημότες κτηνοτρόφους που 
ανέρχονται σε  4.162 μεγάλα και 28.870    μικρά ζώα σύμφωνα με τις 
δηλώσεις που υποβλήθηκαν από τους κτηνοτρόφους δημότες, ύστερα 
από προκήρυξη του Δημάρχου που δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με 
τους συνημμένους στην παρούσα πίνακες. 

 
      ημειώνεται ότι: 
οι  πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, Δράμας, Ξηροποτάμου και 
Φωριστής και της τοπικής κοινότητας Καλλιφύτου, ψήφισαν το θέμα  
οι  πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, Καλού Αγρού, Κουδουνίων, 
Μοναστηρακίου, Μυλοποτάμου, Νικοτσάρα  και ιδηρονέρου , 
καταψήφισαν το θέμα, για τους λόγους που μειοψήφησαν οι δημοτικοί 
σύμβουλοι της παράταξης, Νέα Εποχή – Νέα Δράμα 

 

9.  185.  Καζμνηζμόξ ημο 

ζοκηειεζηή 

Κατά πλειοψηφία 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) Μαργαρίτη Θωμά, 2) 



ηέιμοξ 

ζοκηεηαγμέκςκ 

ΦΧΔ ημο 

Αζηηθμύ 

Τμπμγναθηθμύ 

Δηθηύμο (ΑΤΔ)  

γηα ημ μηθ. 

έημξ 2011 

Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) Φατζηγιάννη Αναστασίου,  4) Δάντζερα 
Ιωάννη, 5) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 6) Φαραλαμπίδη Ανδρέα , οι 
οποίοι πρότειναν  μείωση όλων των τελών σε ποσοστό 10% και μη επιβολή 
νέων, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική συγκυρία και γενικά τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δράμα.   
Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου Μήτρου Γεωργίου ότι, 
συμφωνεί για  το  οικ. έτος  2011,  συντελεστή τέλους συντεταγμένων ΦΧΖ 
του Αστικού Σοπογραφικού Δικτύου (ΑΣΔ), να παραμείνει ως έχει 
 

ΚΑΘ Ο Ρ Ι Ζ Ε Ι για το οικ. έτος 2011 το τέλος, για την παροχή από το 
Δήμο Δράμας των συντεταγμένων ΦΧΖ κάθε μόνιμου πολυγωνικού σημείου 
του Αστικού Σοπογραφικού Δικτύου (Α.Σ.Δ.) σε υπηρεσίες του ευρύτερου 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, σε ελεύθερους επαγγελματίες που θέλουν να 
κάνουν τοπογραφική δουλειά εξαρτημένη ή σε κάθε ενδιαφερόμενο, στα 
επίπεδα του οικ. έτους 2010, δηλαδή σε 64,38 € ανά ΦΧΖ σημείο  

 
ημειώνεται ότι: 

οι  πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, Δράμας, Ξηροποτάμου και 
Φωριστής και της τοπικής κοινότητας Καλλιφύτου, ψήφισαν το θέμα  

οι  πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, Καλού Αγρού, Κουδουνίων, 
Μοναστηρακίου, Μυλοποτάμου, Νικοτσάρα  και ιδηρονέρου , 
καταψήφισαν το θέμα, για τους λόγους που μειοψήφησαν οι δημοτικοί 
σύμβουλοι της παράταξης, Νέα Εποχή – Νέα Δράμα 

 

10.  186.  Γπηβμιή 

δεμμηηθμύ 

ηέιμοξ 0,5% 

θαη 5% επί ηςκ 

αθαζανίζηςκ 

εζόδςκ 

θαηαζηεμάηςκ 

Κατά πλειοψηφία 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) Μαργαρίτη Θωμά, 2) 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) Φατζηγιάννη Αναστασίου,  4) Δάντζερα 
Ιωάννη, 5) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 6) Φαραλαμπίδη Ανδρέα , οι 
οποίοι πρότειναν  μείωση όλων των τελών σε ποσοστό 10% και μη επιβολή 
νέων, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική συγκυρία και γενικά τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δράμα.   
Μειοψηφούντος επίσης του δημοτικού συμβούλου Μήτρου Γεωργίου 
διότι, η επιβολή τελών ,   στην ουσία είναι έμμεσοι αντιλαϊκοί φόροι ,  
προτείνοντας μείωση των τελών και στην πορεία κατάργηση αυτών , για 
την κάλυψη των λαϊκών αναγκών, προσθέτοντας ότι, στόχοι του Δήμου θα 
πρέπει να είναι, η ανεξαρτητοποίησή του από τις αντιλαϊκές πολιτικές της 
εκάστοτε Κυβέρνησης και η επιστροφή των παρακρατηθέντων φόρων 
προηγουμένων ετών. Για τα συγκεκριμένα τέλη, πρότεινε την κατάργηση 
του τέλους 0,5 που αφορά εστιατόρια κλπ. και την διατήρηση του 5%, που 
αφορά νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και θέατρα 
Δπηβάιεη δημοτικό τέλος 0,5% και 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων 
καταστημάτων όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 20 του Ν.2539/1997, 
στις περιοχές του Δήμου που δεν ισχύει το σύστημα του Αντικειμενικού 
Προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και ο τρόπος ορίζεται από τις 
ισχύουσες διατάξεις 
      ημειώνεται ότι: 
οι  πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, Δράμας, Ξηροποτάμου και 
Φωριστής και της τοπικής κοινότητας Καλλιφύτου, ψήφισαν το θέμα  
οι  πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, Καλού Αγρού, Κουδουνίων, 
Μοναστηρακίου, Μυλοποτάμου, Νικοτσάρα  και ιδηρονέρου , 
καταψήφισαν το θέμα, για τους λόγους που μειοψήφησαν οι δημοτικοί 
σύμβουλοι της παράταξης, Νέα Εποχή – Νέα Δράμα 

 

11.  187.  Γπηβμιή 

δεμμηηθμύ 

ηέιμοξ  πνήζεξ 

αίζμοζαξ γηα 

Κατά πλειοψηφία 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) Μαργαρίτη Θωμά, 2) 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) Φατζηγιάννη Αναστασίου,  4) Δάντζερα 
Ιωάννη, 5) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 6) Φαραλαμπίδη Ανδρέα , οι 
οποίοι πρότειναν  μείωση όλων των τελών σε ποσοστό 10% και μη επιβολή 



ηεκ ηέιεζε 

πμιηηηθώκ 

γάμςκ 

νέων, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική συγκυρία και γενικά τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δράμα.   
Μειοψηφούντος επίσης του δημοτικού συμβούλου Μήτρου Γεωργίου διότι, 
η επιβολή τελών , στην ουσία είναι έμμεσοι αντιλαϊκοί φόροι ,  προτείνοντας 
μείωση των τελών και στην πορεία κατάργηση αυτών , για την κάλυψη των 
λαϊκών αναγκών, προσθέτοντας ότι, στόχοι του Δήμου θα πρέπει να είναι, η 
ανεξαρτητοποίησή του από τις αντιλαϊκές πολιτικές της εκάστοτε 
Κυβέρνησης και η επιστροφή των παρακρατηθέντων φόρων προηγουμένων 
ετών. 
ημειώνεται ότι: 

οι  πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, Δράμας, Ξηροποτάμου και 
Φωριστής και της τοπικής κοινότητας Καλλιφύτου, ψήφισαν το θέμα  

οι  πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, Καλού Αγρού, Κουδουνίων, 
Μοναστηρακίου, Μυλοποτάμου, Νικοτσάρα  και ιδηρονέρου , 
καταψήφισαν το θέμα, για τους λόγους που μειοψήφησαν οι δημοτικοί 
σύμβουλοι της παράταξης, Νέα Εποχή – Νέα Δράμα 

 

12.  188.  Δηαβίβαζε ηεξ 

οπ΄ ανηζμ. 

2/2011 

απόθαζεξ ηεξ 

Γθηειεζηηθήξ 

Γπηηνμπήξ Δ. 

Δνάμαξ, 

ζπεηηθά με ηεκ 

Καηάνηηζε ημο 

Τεπκηθμύ 

πνμγνάμμαημξ 

έημοξ 2011 

Κατά πλειοψηφία  
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) Μαργαρίτη Θωμά, 2) 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) Φατζηγιάννη Αναστασίου,  4) Δάντζερα 
Ιωάννη, 5) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 6) Φαραλαμπίδη Ανδρέα  διότι, 
απουσιάζει από το Σεχνικό Πρόγραμμα το όραμα και διαφαίνεται η 
προχειρότητά του. Δεν τους εκφράζει, εμπαίζει και εξαπατά όλους τους 
συνδημότες και θάβει πρωτίστως τα χωριά.  Πιστεύουν ότι, δεν θα 
τηρηθούν οι προεκλογικές δεσμεύσεις τις δημοτικής αρχής, η οποία, αυτά 
για τα οποία κατηγορούσε την προηγούμενη, τώρα προτείνει τα ίδια έργα ( 
Οδοποιία, ανακατασκευές, αποπερατώσεις). Δεν συμπεριλαμβάνονται όσα 
υποσχέθηκε (Πολυώροφο πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης, κυνοκομείο, 
πολιτιστική υποδομή, τέμενος, κύτη Μυλοποτάμου, τουρισμός κλπ.). 
Εγγράφει μόνο 12.000,00€ αμμοχαλικοστρώσεις, για όλους τους οικισμούς 
της Δράμας. Μόνο 10.000,00 € για ποδηλατοδρόμους, ενώ κατηγορούσε την  
προηγούμενη δημοτική αρχή όταν είχε εγγράψει 40.000,00 €. 
υμπεριλαμβάνει όλα τα σχολεία, εκτός του Μυλοποτάμου . πάει τις 
μελέτες για να δοθούν αναθέσεις. 
      Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) ούτου Κων/νου, 2) 
Σερζή Ανέστη και 3) Μελισσινού τυλιανού διότι, από την εισήγηση 
προκύπτει ότι όλα έγιναν βιαστικά. Σο Σεχνικό πρόγραμμα, δεν είναι αυτό 
που έπρεπε να είναι. Λείπει παντελώς ένα αναπτυξιακό μοντέλο και 
συμπεριλαμβάνει έργα ατάκτως ειρημένα, χωρίς κεντρικό σχεδιασμό. 
Φαρακτηρίζεται από απουσία πολιτιστικών έργων, αθλητικών, ποιότητας 
ζωής κλπ. , από ασάφεια τίτλων στα έργα (π.χ. οδοποιία Δράμας), από 
εντυπωσιακά νούμερα έργων ΕΠΑ, χωρίς να διευκρινίζεται τι έργα είναι. 
Έργα για το 2011; Σετραετίας; Είναι ώριμα; Μέχρι πότε πρέπει να 
κατατεθούν;  Θεωρούν ότι θα έπρεπε να δει η δημοτική αρχή το ΕΠΑ στη 
λογική των πραγματικών ποσών που μπορούν να εξασφαλιστούν διότι, δεν 
υπάρχει καμία περίπτωση να εξασφαλιστούν όσα αναφέρονται στο Σεχνικό 
Πρόγραμμα. υμφωνούν ως παράταξη ότι πρέπει να υπάρχουν μελέτες και 
μάλιστα πολυδιασπασμένες,  μόνο όμως για την περίοδο αυτή, λόγω της 
κρίσης αλλά, δεν πρέπει ο τρόπος αυτός να γίνει πάγια τακτική διότι, η 
πολυδιάσπαση συντελεί στη μείωση της ποιότητας της μελέτης. Πρότειναν 
την αξιοποίηση των μηχανικών του Δήμου για το θέμα των μελετών καθώς 
και την πραγματοποίηση αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και διαγωνισμών 
ιδεών και όχι μόνο για μεγαλεπήβολα σχέδια, αλλά και για  μικρότερα. 
Πρότειναν  επίσης, ενοποίηση του αύλειου χώρου της εκκλησίας του Αγ. 
Παντελεήμονα, με τον χώρο όπου βρίσκεται το άγαλμα του Παύλου Μελά,   
ένταξη του έργου για το γήπεδο της ΔΟΞΑ(κερκίδες, πεζοδρόμια) και 
εκτός αυτού, του έργου κατασκευής του δρόμου Εθνικού – Νοσοκομείου 
για αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, μικροέργων νοικοκυρέματος (π.χ. 



ταμπέλες) , κλείσιμο του κύκλου της Δράμας (ένα κομμάτι ασφάλτου 
(Καλίκαρπος – Μικρομηλιά) και σύμπτυξη έργων. Κάλεσαν τον Δήμαρχο 
να απεμπολήσει το δικαίωμά του για τις αναθέσεις , έτσι ώστε να γίνονται 
με περισσότερη διαφάνεια και επεσήμαναν την ανάγκη ενός ΓΠ, ενός 
master plan και ενός πενταετούς προγράμματος που θα περιλαμβάνει 
συγκεκριμένα έργα, αλλά κυρίως θα  δίνει κατευθύνσεις ουσιαστικά.   
      Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) Ευμοιρίδη Κων/νου 
και 2) Κάργα Γεωργίου διότι, δεν τους ικανοποιεί η αποσπασματική και 
χωρίς φιλοσοφία πρόταση της δημοτικής αρχής. Μία πρόταση που δεν 
στοχεύει σε τίποτα, χωρίς καμία πρόβλεψη για την αισθητική της πόλης - 
ούτε καν για τις εισόδους της πόλης (ούτε μία μελέτη) -, την βελτίωση των 
βοσκοτόπων, τον τουρισμό, τον πολιτισμό κλπ. , προσθέτοντας ότι, για την 
ανάπτυξη ενός τόπου, είναι απαραίτητο το οδικό δίκτυο Επεσήμαναν την 
αναγκαιότητα της εκτέλεσης έργων στις 2 διασταυρώσεις στη Φωριστή, προς 
Καβάλα και προς Παρανέστι,  την αναγκαιότητα δημιουργίας του οδικού 
άξονα Ξηροποτάμου -Μονατηρακίου – Σαξιαρχών,  Κ. Αγρού – 
Κουδουνίων - Μαυροβάτου – Μικροχωρίου και Φωριστής – Καλλιφύτου, 
αφού ληφθεί  υπόψη στην μελέτη και η γέφυρα του ΟΕ. Προέτρεψαν την 
δημοτική αρχή να εξετάσει αν είναι αρμοδιότητα του Δήμου η συντήρηση 
Εθνικού Δικτύου, με εγγεγραμμένη πίστωση 300.000,00 € , προσθέτοντας ότι 
4.500.000,00 € για την σύνδεση Καράντερε – Ποταμών, είτε μέσω 
Μικρομηλιάς, είναι αρμοδιότητα του Δασαρχείου , το οποίο θα πρέπει να 
έχει να στήριξη του Δήμου αν χρειαστεί , προκειμένου να αναβαθμισθούν 
αυτοί οι δασικοί δρόμοι, έτσι ώστε να επιτρέπεται η ασφαλτόστρωσής τους. 
Η ασφαλτόστρωση του δρόμου Λιβαδερό – Δενδράκια, συντηρήθηκε, άρα 
οι 300.000,00 € μπορούν να διατεθούν αλλού. Μπορεί να αξιοποιηθεί το 
πέτρινο κτίριο στο ιδηρόνερο, με μια μικρή συντήρηση. Είναι περιττή η 
συντήρηση του δημοτικού σχολείου Λιβαδερού, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί για αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, διότι ήδη ο Πολιτιστικός 
ύλλογος, έχει ένα ωραιότατο κτίριο με αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 
οπότε ή να γίνει κάτι άλλο εκεί ή να αξιοποιηθούν τα χρήματα κάπου 
αλλού.. το τέλος ανέφεραν ότι, μέσα στο 2011 δεν πιστεύουν καν ότι θα 
αρχίσει να εκτελείται το Πρόγραμμα (τουλάχιστον έργα του ΕΠΑ). Δεν 
περίμεναν φυσικά να εισαχθεί προς ψήφιση ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα και πρότειναν την απόσυρση του θέματος και την 
επανεισαγωγή του προ ψήφιση, με βάση τις παρατηρήσεις που 
διατυπώθηκαν.  
      Μειοψηφούντος επίσης του δημοτικού συμβούλου Μήτρου Γεωργίου 
διότι, το Σεχνικό Πρόγραμμα, είναι ένα σχέδιο επί χάρτου και δεν είναι 
βέβαιο αν θα εξασφαλίσει ο Δήμος το ποσό των 23.000.000,00 €, ποσό 
λιγότερο από ότι χρειάζεται για την κατασκευή ενός χιλιομέτρου στην 
Εγνατία οδό. Σο Σεχνικό Πρόγραμμα θα το ονόμαζε «μπαλώματα», χωρίς 
ιεράρχηση και με έργα βιτρίνας, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα ενός 
πενταετούς προγράμματος που θα δίνει κατευθύνσεις ουσιαστικά.   
      ημειώνεται ότι: 
Οι  πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, Δράμας και Φωριστής και των 
τοπικών κοινοτήτων Καλλιφύτου και Μυλοποτάμου, ψήφισαν το θέμα  
Οι  πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, Καλού Αγρού, Κουδουνίων, 
Μοναστηρακίου, Νικοτσάρα  και ιδηρονέρου, αποχώρησαν πριν την 
ψηφοφορία του θέματος 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης 
Κων/νος, αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του θέματος καθώς και ο 
πρόεδρος της Δημοτικής  Κοινότητας Ξηροποτάμου, Δεμίσης Γεώργιος 

 

13.  189.  Απμδεμηώζεηξ 

ζηεκ πενημπή 

επέθηαζεξ 

Ομόφωνα 
Για την απόδοση  : 

  
  μέσω κατάθεσης στο Σαμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, του 



Αμπειμθήπςκ 

Δνάμαξ 

συνολικού ποσού των 21.000,60 €, για αποζημίωση εκτάσεων 
στην περιοχή Επέκτασης Αμπελοκήπων, υπέρ των  ιδιοκτητών 
που αναφέρονται αναλυτικά στο σκεπτικό της απόφασης και οι 
οποίοι είτε δεν έχουν αναγνωριστεί δικαιούχοι της αποζημίωσης 
με δικαστικές αποφάσεις, είτε από τις αναγνωριστικές 
κυριότητας αποφάσεις εντέλλεται ο δήμος να καταθέσει τις 
αποζημιώσεις στο ΣΠΚΔ 

  μέσω καταβολής απευθείας από το Σαμείο του δήμου του 

συνολικού ποσού των 357.152,40 €, για αποζημίωση εκτάσεων 
στην περιοχή Επέκτασης Αμπελοκήπων,  , στους   ιδιοκτήτες που 
αναφέρονται αναλυτικά στο σκεπτικό της απόφασης και οι 
οποίοι έχουν ήδη αναγνωριστεί  δικαιούχοι της αποζημίωσης με 
δικαστικές αποφάσεις των αρμοδίων δικαστηρίων και έχει 
τελεσιδικήσει η διαδικασία 

 μέσω καταβολής απευθείας από το Σαμείο του δήμου, στον 
οικείο Δικηγορικό ύλλογο Δράμας,  του συνολικού ποσού των         

4.798,23 €, για  δικαστικές δαπάνες και για αμοιβές των 
πληρεξουσίων δικηγόρων, των ιδιοκτητών που αναφέρονται στο 
σκεπτικό της απόφασης   
 

Εγκρίνει     δαπάνη συνολικού ποσού 382.951,23 €    
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος   

14.  190.  Πενί ημο Β.Κ. 

5055 Δεμμζίμο 

θηήμαημξ 

Δνάμαξ 

Ομόφωνα περί κατάθεσης  αίτησης προς την Κτηματική Εταιρεία του 
Δημοσίου του Τπουργείου Οικονομικών, διά της Κτηματικής Τπηρεσίας 
Δράμας, η οποία και θα τη διαβιβάσει αρμοδίως, παραχώρησης κατά 
κυριότητα στο δήμο Δράμας, του ακινήτου Δημοσίου Κτήματος που 
καταγράφηκε από την Κτηματική Τπηρεσία Δράμας με αριθμό Β.Κ. 5055, 
όπως αυτό περιγράφηκε κατά θέση, όρια, διαστάσεις και εμβαδό στην 
εισήγηση της Διεύθυνσης Σεχνικών Τπηρεσιών του δήμου Δράμας, όπως αυτή 
αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης, προκειμένου ο δήμος Δράμας να 
προχωρήσει απρόσκοπτα (μετά και την καταβολή των αποζημιώσεων που 
απορρέουν από την Πράξη Προσκύρωσης-Σακτοποίησης και Αναλογισμού 
Τποχρεώσεων Οικοπέδων με αριθμό 3/2001, στην οποία συμμετέχει), στην 
εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Δράμας και την υλοποίηση του 
κοινωφελούς προορισμού του ακινήτου (χώρος για βρεφονηπιακό σταθμό), 
λόγω αρμοδιότητας 
Οι δημοτικός σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  και 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του παρόντος θέματος 

 

15.  191.  Έγθνηζε 

οπμβμιήξ 

πνόηαζεξ γηα 

ημ ένγμ με 

ηίηιμ « 

Υπμδμμέξ 

εκίζποζεξ ηεξ 

πνμζβαζημόηεηα

ξ ηεξ 

θαηεγμνίαξ ηςκ 

ΑμεΑ 

(Τοθιώκ)» 

ζηεκ 51ε 

πνόζθιεζε ηεξ 

πενηθένεηαξ 

Ομόφωνα περί υποβολής του Δήμου Δράμας για το έργο με τίτλο « Τποδομές 
ενίσχυσης της προσβασιμότητας της κατηγορίας των ΑμεΑ (Συφλών)» στην 
51η πρόσκληση της περιφέρειας ΑΜΘ, προϋπολογισμού 300.000,00 € 
     Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης 
Κων/νος, αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του παρόντος θέματος 

 



ΑΜΘ»   
16.  192.  Πνόζιερε 

πνμζςπηθμύ με 

ζύμβαζε 

ενγαζίαξ 

ηδηςηηθμύ 

δηθαίμο 

μνηζμέκμο 

πνόκμο 

δηάνθεηαξ δύμ 

92) μεκώκ 

Κατά πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου Γεωργίου διότι, είναι 
αντίθετος  στην πάγια τακτική του Δήμου να χρησιμοποιεί συμβασιούχους, 
ζητώντας κατάργηση όλων των ελαστικών θέσεων εργασίας 
 

Διαπιστώνει  την αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας δύο (2) μηνών για 
αντιμετώπιση   εποχιακών  αναγκών, σύμφωνα με την εισήγηση της 
υπηρεσίας,  προκειμένου  ο Δήμος μας να αντεπεξέλθει στις 
αυξημένες ανάγκες των υπηρεσιών καθαριότητας, τόσο της πόλης 
μας όσο και των δημοτικών διαμερισμάτων 

 
Σην πρόσληψη   
είκοσι τριών (23) εργατών καθαριότητας (κατηγορίας ΤΕ),  
έξι (6) εργατών νεκροταφείων (κατηγορίας ΤΕ),  
έξι (6) οδηγών αυτοκινήτων (κατηγορίας ΔΕ), και  
πέντε (5) φυλάκων (βοηθητικό προσωπικό – κατηγορίας ΤΕ) 

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας δύο (2) μηνών 
      Η διάρκεια των συμβάσεων δεν θα υπερβαίνει τους δύο μήνες (η κάθε 
μία) και θα διενεργούνται καθ όλη τη διάρκεια του έτους και όταν οι ανάγκες 
της υπηρεσίας το επιβάλουν. 

 
Βεβαιώνει  το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη της δαπάνης 
από τις παραπάνω προσλήψεις θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6041.01 
«αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» του προϋπολογισμού του Δήμου 
Δράμας οικ. έτους 2011, όπου και θα γίνει η σχετική πρόβλεψη 
 
υγκροτεί  διαπαραταξιακή επιτροπή για την επιλογή πρόσληψης 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας δύο (2) 
μηνών για αντιμετώπιση   εποχιακών  αναγκών, αποτελούμενη από 
τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους: 

1) Μλεκάνη Μιχαήλ 

2) Ζαχαριάδη Παύλο 

3) Παπαδόπουλο Γρηγόριο 

4) Κάργα Γεώργιο 

5) Μελισσινό τυλιανό 

 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 

 

17.  193.  Έθδμζε αδεηώκ 

ζηάζημμο 

εμπμνίμο 

Ομόφωνα περί έκδοσης αδειών στάσιμου εμπορίου για τους παρακάτω, ανά 
είδος πώλησης και θέσης : 

1) Γλάβα ταυρούλα- Καλαμπόκι- Επί της Εθνικής Αμύνης( ανατολικό 
πεζοδρόμιο δημοτικού κήπου) 

2) Μητρούση Θεόδωρο – Καλαμπόκι - Επί της Εθνικής Αμύνης( 
ανατολικό πεζοδρόμιο δημοτικού κήπου) 

3) Δερμετζόγλου Βικτωρία - Ποκ κορν - Επί της Εθνικής Αμύνης( 
ανατολικό πεζοδρόμιο δημοτικού κήπου) 

4) Λαλισίδη Ιωάννη – Καντίνα – σε ιδιωτικό χώρο 
 Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 



αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 

 

18.   Σομμεημπή ημο 

Δήμμο Δνάμαξ 

ζε πνόηαζε ημο 

πνμγνάμμαημξ 

ΚΠ 

Δηαθναηηθήξ 

Σοκενγαζίαξ 

INTERREG4C 

με ηίηιμ 

«LIGHT: 

Electricity 

Utility for 

Social 

Services» 

(ΦΩΣ: δίθηομ 

ειεθηνηζμμύ γηα 

θμηκςκηθέξ 

Υπενεζίεξ»   

Ομόφωνα αποσύρθηκε μετά από πρόταση του προέδρου διότι, αποσύρθηκαν 
οι δύο εταίροι και συνεπώς ο Δήμο Δράμας δεν δύναται να υποβάλλει 
πρόταση 
 

19.  194.  Σομμεημπή ημο 

Δήμμο Δνάμαξ 

ζε πνόηαζε ημο 

πνμγνάμμαημξ 

ΚΠ 

Δηαθναηηθήξ 

Σοκενγαζίαξ 

INTERREG4C 

με ηίηιμ 

«Triple ICC: 

Interregional 

Cross border 

Empowerment 

(of), 

Interactive 

Cooperating 

Euroregions 

(for), 

Innovative 

Consumer-

oriented E-

Health» 

(Τνηπιό ICC: 

Δηαπενηθενεηαθ

ή δηαζοκμνηαθή 

οπμζηήνηλε 

δηαδναζηηθώκ 

πενηθενεηώκ 

θαη θαηκμηόμμ 

πνόγναμμα 

Ομόφωνα  
 ΕΓΚΡΙΝΕΙτη συμμετοχή του Δήμου Δράμας ως εταίρου, σε πρόταση 
του προγράμματος ΚΠ Διακρατικής υνεργασίας INTERREG4C με τίτλο 
«Triple ICC: Interregional Cross border Empowerment (of), Interactive 
Cooperating Euroregions (for), Innovative Consumer-oriented E-Health» 
(Σριπλό ICC: Διαπεριφερειακή διασυνοριακή υποστήριξη διαδραστικών 
περιφερειών και καινοτόμο πρόγραμμα εξυπηρέτησης πολιτών σε θέματα 
e-υγείας) 

 

 ΕΓΚΡΙΝΕΙ  την εγγραφή ποσού 1000 €  - ποσό που αναλογεί στον Δήμο 
Δράμας για τις δαπάνες προετοιμασίας της αίτησης - στον υπό σύνταξη 
προϋπολογισμό του Δήμου 
 
Ο προϋπολογισμός του προτεινόμενου έργου για το Δήμο Δράμας ανέρχεται 
σε 229.600€ με 100% χρηματοδότηση όπου το 15% προέρχεται από εθνικούς 
πόρους και το 85% από την ΕΕ (ΕΣΠΑ).  υνολικός προϋπολογισμός 
πρότασης 3 εκατομμύρια ευρώ. Σο κόστος της προετοιμασίας του 
προγράμματος ανέρχεται σε €12000 κι επιμερίζεται στους εταίρους που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα.  
 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 

 



ελοπενέηεζεξ 

πμιηηώκ ζε 

ζέμαηα e-

ογείαξ) 
20.  195.  Σομμεημπή ημο 

Δήμμο Δνάμαξ 

ςξ εηαίνμο, 

ζε πνόηαζε  

ημο 

πνμγνάμμαημξ 

ΚΠ 

Δηαθναηηθήξ 

Σοκενγαζίαξ 

INTERREG4C 

με ηίηιμ 

«ZEN: Zero 

Emission 

Noise» (ΔΓΝ: 

Δνάζεηξ με 

μεδέκ Θόνοβμ)  

 

Ομόφωνα 

 ΕΓΚΡΙΝΕΙ  τη συμμετοχή του Δήμου Δράμας ως εταίρου, σε 
πρόταση  του προγράμματος ΚΠ Διακρατικής υνεργασίας 
INTERREG4C με τίτλο «ZEN: Zero Emission Noise» (ΖΕΝ: Δράσεις με 
μηδέν Θόρυβο)  
 
 Ο προϋπολογισμός του προτεινόμενου έργου για το Δήμο Δράμας 
ανέρχεται σε 224.000€ με 100% χρηματοδότηση όπου το 15% προέρχεται 
από εθνικούς πόρους και το 85% από την ΕΕ (ΕΣΠΑ).  υνολικός 
προϋπολογισμός πρότασης 2,3 εκατομμύρια ευρώ.  

 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 

 

21.  196.  Σομμεημπή ημο 

Δήμμο Δνάμαξ 

ζηε δεύηενε 

πνόζθιεζε ημο 

πνμγνάμμαημξ 

δηα βίμο 

μάζεζεξ ζηε 

Δνάζε   

Grundtvig  με 

ηίηιμ 

«Women’s 

wood green 

building» 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου, Μήτρου Γεωργίου διότι, 
γενικά είναι αρνητικός στα ζητήματα περί δια βίου μάθησης, θεωρώντας 
ότι, τέτοιου είδους παροχές, πρέπει κεντρικά το Κράτος να τις ασκεί,  είτε 
αφορούν στην εκπαίδευση, είτε στην υγεία και την πρόνοια. Είναι δράσεις 
που δεν εντάσσονται στις αρμοδιότητες του Δήμου και δεν έχουν τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα.  
 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ  τη συμμετοχή του Δήμου Δράμας ως εταίρου, στη δεύτερη 
πρόσκληση του προγράμματος δια βίου μάθησης στη Δράση   Grundtvig  με 
τίτλο «Women’s wood green building» 
 
        Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης 
Κων/νος, αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) 
Ρεμόντης Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας 
Ιωάννης κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 

 

 

22.  197.  Δηαβίβαζε ηεξ 

οπ΄ ανηζμ. 

30/2011 

απόθαζεξ ηεξ 

Γπηηνμπήξ 

Πμηόηεηαξ 

Δςήξ  , 

ζπεηηθά με ηε 

ζύκαρε 

ζύμβαζεξ 

ζοκενγαζίαξ 

μεηαλύ Δήμμο 

Δνάμαξ θαη 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) ούτου Κων/νου, 2) Σερζή 
Ανέστη και 3) Μελισσινού τυλιανού διότι, δεν συμφωνούν στο ποσό των 
1.000,00 € της εγγυητικής επιστολής , ούτε στον προτεινόμενο αριθμό πέντε 
(5) των παραβάσεων, και θεωρούν ότι οι όροι είναι ευτελής  
Μειοψηφούντος επίσης του δημοτικού συμβούλου Μήτρου Γεωργίου διότι, 
είναι αντίθετοι με την παραχώρηση διαχείρισης των απορριμμάτων σε 
ιδιώτες, τη στιγμή που ο Δήμος Δράμας, έχει την δυνατότητα να 
ανταπεξέλθει. 
Εγκρίνει  τη σύναψη σύμβασης με το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Δράμας για 
την συλλογή και μεταφορά χαρτιού, σύμφωνα με την 30/2011 απόφασης της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής      
 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 



ηεξ Δ. Κ 

Κύθιμξ  

ΑΒΓΓ, γηα ηεκ 

ζοιιμγή θαη 

μεηαθμνά 

πανηημύ   

αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 

23.  198.  Πνμθήνολε 

δηαγςκηζμμύ 

ζηεκ μκήμε 

ημο Βαζίιε 

Ξακζόπμοιμο  

Ομόφωνα 

Εγκρίνει  την προκήρυξη του ετήσιου διαγωνισμού μαθηματικών - 
φυσικής, στη μνήμη του αδικοχαμένου Δραμινού καθηγητή του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, Βασίλη Ξανθόπουλου την 3η Απριλίου 2011 
ημέρα Κυριακή και ώρα 9.30 π.μ. , στο κτήριο του 1ου Λυκείου 
Δράμας, μαθητής του οποίου υπήρξε ο Βασίλης Ξανθόπουλος 

 
Ορίζει  τα βραβεία για τους μαθητές των Λυκείων της πόλης που θα 
πρωτεύσουν στο διαγωνισμό, όπως παρακάτω: 
 από 300 € στους  πρώτους από κάθε τάξη (Α, Β, Γ Λυκείου) 
 από 200 € στους  δεύτερους από κάθε τάξη (Α, Β, Γ Λυκείου) 
 από 100 € στους  τρίτους από κάθε τάξη (Α, Β, Γ Λυκείου) 

             Η δαπάνη που θα προκύψει από τον διαγωνισμό θα καλυφθεί από 
την ΔΕΚΠΟΣΑ 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 
 

24.  199.  Έγθνηζε ηεξ 

οπ΄ ανηζμ. 
10/2011 

απόθαζεξ ημο 

δημηθεηηθμύ 

ζομβμοιίμο ημο 

ΚΓ.Π.Α.Φ.Ο.

, με ηεκ 

μπμία  

εγθνίζεθε μ 

απμιμγηζμόξ 

εζόδςκ – 

ελόδςκ έημοξ 

2010    

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 

 

25.  200.  Έγθνηζε ηεξ 

οπ΄ ανηζμ. 

10/2011 

απόθαζεξ ημο 

δημηθεηηθμύ 

ζομβμοιίμο ημο 

ΚΑΠΕ 

Φςνηζηήξ, με 

ηεκ μπμία  

εγθνίζεθε μ 

απμιμγηζμόξ 

εζόδςκ – 

ελόδςκ έημοξ 

2010    

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 

 



26.  201.  Έγθνηζε ηεξ 

οπ΄ ανηζμ. 

5/2011 

απόθαζεξ ημο 

δημηθεηηθμύ 

ζομβμοιίμο ημο 

Πμιηηηζηηθμύ 

– Αζιεηηθμύ 

Κέκηνμο 

(Λαδάνμο 

Φαναιαμπίδε) 

Κ. Αγνμύ, με 

ηεκ μπμία  

εγθνίζεθε μ 

απμιμγηζμόξ 

εζόδςκ – 

ελόδςκ έημοξ 

2010    

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 

 

27.  202.  Έγθνηζε ηεξ 

οπ΄ ανηζμ. 
5/2011 

απόθαζεξ ημο 

δημηθεηηθμύ 

ζομβμοιίμο ημο 

ΜΟΔΔ, με 

ηεκ μπμία  

εγθνίζεθε μ 

απμιμγηζμόξ 

εζόδςκ – 

ελόδςκ έημοξ 

2010    

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 

 

28.  203.  Έγθνηζε ηεξ 

οπ΄ ανηζμ. 

8/2011 

απόθαζεξ ημο 

δημηθεηηθμύ 

ζομβμοιίμο ημο 

ΚΑΠΕ Δ. 

Δνάμαξ, με 

ηεκ μπμία  

εγθνίζεθε μ 

απμιμγηζμόξ 

εζόδςκ – 

ελόδςκ έημοξ 

2010    

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 

 

29.  204.  Έγθνηζε ηεξ 

οπ΄ ανηζμ. 

8/2011 

απόθαζεξ ημο 

δημηθεηηθμύ 

ζομβμοιίμο ημο 

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 

 



ΜΟΔΔ, με 

ηεκ μπμία  

εγθνίζεθε 
ακαμόνθςζε 

ημο 

πνμϋπμιμγηζμμ

ύ μηθ. έημοξ 

2011 
30.  205.  Έγθνηζε ηεξ 

οπ΄ ανηζμ. 

6/2011 

απόθαζεξ ημο 

δημηθεηηθμύ 

ζομβμοιίμο 

ημο 

Πμιηηηζηηθμύ 

– Αζιεηηθμύ 

Κέκηνμο 

(Λαδάνμο 

Φαναιαμπίδε) 

Κ. Αγνμύ, με 

ηεκ μπμία  

εγθνίζεθε ε 

ακαμόνθςζε 

ημο 

πνμϋπμιμγηζμ

μύ μηθ. έημοξ 

2011 

 

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 
  

 

31.  206.  Μεηαηόπηζε 

Δηθηύμο ΔΓΕ 

ζηε Δνάμα 

Ομόφωνα  μετατόπισης ενός  ιστού επί του πεζοδρομίου της οδού Δ. 
Γούναρη στη Δράμας, λόγω σύνταξης της μελέτης του προς ένταξη στο ΕΠΑ 
έργου στα πλαίσια του εγκεκριμένου ΟΑΑ, μετά από διερεύνηση για την μη 
πληρωμή της σχετικής δαπάνης διότι, ο ιστός τοποθετήθηκε στο πεζοδρόμιο 
από την ΔΕΗ και όχι από τον Δήμο 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 
  

 

32.  207.  Μεηαηόπηζε 

Δηθηύμο ΔΓΕ 

ζηε Δνάμα 

Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 
 

33.  208.  Δηαθμπή 

δηαδηθαζίαξ 

παναπώνεζεξ 

θμηκόπνεζηεξ 

έθηαζεξ ζημκ 

Αγνμηηθό 

Σοκεηαηνηζμό 

Ομόφωνα περί αναβολής λήψης οριστικής γνωμοδότησης  για την διακοπή 
της διαδικασίας παραχώρησης του υπ΄ αριθμ. 5166Φ257  αγροτεμαχίου 
Αγροκτήματος Ξηροποτάμου, έκτασης 5.000 τ.μ. ,με σκοπό την ανέγερση 
αποθηκευτικών εγκαταστάσεων (σχετ. με το θέμα η υπ΄ αριθμ. 
147/2011ΑΔ), προκειμένου να αποσταλεί έγγραφο από τον Αγροτικό 
υνεταιρισμό, με το οποίο θα αιτείται την διακοπή της διαδικασίας 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 



Ξενμπμηάμμο Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 
 

34.  209.  Πανάηαζε 

πνόκμο 

πεναίςζεξ 

ημο ένγμο 

«Σοκηήνεζε 

Δεμμηηθμύ 

Σπμιείμο 

Σθαιςηήξ» 

Ομόφωνα περί παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «υντήρηση 
Δημοτικού χολείου καλωτής», κατά χρονικό  διάστημα ενενήντα ημερών 
(90), μεταθέτοντας τη συμβατική περαίωσή του από   29-3-11 στην 30-6-11 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 
 

35.  210.  Σομβμιή 

αγνμηηθήξ 

μδμύ με Γ.Ο. 

Δνάμαξ 

Νεονμθμπίμο 

Ομόφωνα περί υποβολής  αιτήματος από το Δήμο Δράμας προς τη 
Δ.Ε..Ε. για την μεταφορά της συμβολής ανατολικότερα εντός του με αρ. 
5013α , ούτως ώστε να μπορεί να γίνει βελτίωση της συμβολής και αν αυτό δεν 
είναι εφικτό την κατάργηση της συμβολής (τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας) 
και εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών μέσω της δημοτικής οδού που 
συνδέει το Μυλοπόταμο με την Εθνική οδό Δράμας - Νευροκοπίου. 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 
 
 

36.  211.  Έγθνηζε 1μο 

ΑΠΓ ημο 

ένγμο  

«Γπηζθεοέξ 

θζμνώκ 

μδμζηνςμάηςκ 

2010 

Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 
 

37.  212.  Έγθνηζε 1μο 

ΑΠΓ ημο 

ένγμο 

«Δεμμηηθή 

Οδμπμηία 

2010»   

Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 
 

38.  213.  Έγθνηζε 

πνςημθόιιμο 

μνηζηηθήξ 

παναιαβήξ 

ημο ένγμο 

«Οδμπμηία ΤΔ 

Κμοδμοκίςκ» 

Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 
 

39.  214.  Έγθνηζε 

πνςημθόιιμο 

μνηζηηθήξ 

παναιαβήξ 

ημο ένγμο 

«Σοκηήνεζε 

Νεθνμηαθείςκ 

Τμπ. 

Δηαμενηζμάης

κ» 

Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 
 



40.  215.  Ονηζμόξ 

εθπνμζώπμο 

γηα Γεκηθή 

Σοκέιεοζε 

Δηθηύμο 

Μανηονηθώκ 

Πόιεςκ 

Ομόφωνα  

Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Δράμας προκειμένου να εκπροσωπήσει 
τόσο  τον Δήμο Δράμας όσο και την Σοπική Κοινότητα Φωριστής στη Γενική 
υνέλευση του Δικτύου που θα πραγματοποιηθεί στις 29/3/2011 στον Δήμο 
Πυλαίας Φορτιάτη Ν. Θεσσαλονίκης, τον δημοτικό σύμβουλο 
Παπαθεοδώρου Ανέστη, με αναπληρωτή του, τον δημοτικό σύμβουλο  
Μλεκάνη Μιχαήλ   
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 
 

41.  216.  Ονηζμόξ 

μειώκ ζηεκ 

επηηνμπή 

μνηζηηθώκ 

δηακμμώκ 

Ομόφωνα  
Ορίζει ως τακτικό μέλος στην Επιτροπή οριστικών Διανομών, τον δημοτικό 
σύμβουλο Καλαϊτζίδη Γεώργιο με αναπληρωματικό τον δημοτικό σύμβουλο 
Ετόγλου Ιωάννη     
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 
 
 

42.  217.  Έγθνηζε 

ελόδςκ 

μεηαθίκεζεξ 

Ακηηδεμάνπμο 

Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 

 
43.  218.  Έγθνηζε 

μεηαθίκεζεξ 

Ακηηδεμάνπςκ 

Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 

 
44.   Υπμβμιή ηεξ 

οπ΄ ανηζμ. 

13/2011 

απόθαζεξ 

Σομβμοιίμο 

Δ.Κ. Δνάμαξ, 

ζπεηηθά με 

ημκ ηνόπμ 

δηάζεζεξ 

βμζθήζημεξ 

εθηάζεςκ ημο 

μηθηζμμύ 

Ταληανπώκ 

ηεξ Δ.Κ. 

Δνάμαξ, γηα 

ημ έημξ 2011 

Αποσύρθηκε και συζητήθηκε με το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

45.  219.  Δηαγναθή 

μθεηιήξ από 

ηέιμξ 

Νεθνμηαθείςκ 

Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 

 



46.  220.  Γκςμμδόηεζε 

γηα ηεκ 

πμνήγεζε 

άδεηαξ 

εθζθαθήξ γηα 

ακεύνεζε 

θνομμέκμο 

ζεζαονμύ 

Ομόφωνα εκφράζει τη μη  σύμφωνη γνώμη του    για τη χορήγηση 
άδειας εκσκαφής από την Κτηματική Τπηρεσία για ανεύρεση θησαυρού , στο 
αγρόκτημα Μαυροβάτου στις: Δέσποινα Σσαβδαρίδου  του Δημητρίου, 
κάτοικο Πανοράματος  Θες/νίκης και Όλγα Μακριδάκη του Δημητρίου, 
κάτοικο Αθηνών 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 

     
47.  221.  Έθηαθηε 

μηθμκμμηθή 

εκίζποζε 

δεμόηηζζαξ 

Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 

 
 

48.  222.  Έθηαθηε 

μηθμκμμηθή 

εκίζποζε 

δεμόηε 

Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 

 
49.  223.  1Ο ΓΚΤΑΚΤΟ  

Αιιαγή 

Δηεοζύκμοζαξ 

Υπενεζίαξ γηα 

ένγα ημο 

Δήμμο 

Δμλάημο 

Ομόφωνα περί αλλαγής  της Διευθύνουσας Τπηρεσίας από πρώην ΣΤΔΚ -
και νυν Διεύθυνση Σεχνικών Τπηρεσιών Δ. Δράμας- σε τεχνική υπηρεσία 
δήμου Δοξάτου , για την ολοκλήρωση των έργων του με Διευθύνουσα 
Τπηρεσία τη δική του Σεχνική Τπηρεσία 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 

 
 

50.  224.  2Ο ΓΚΤΑΚΤΟ  

Έγθνηζε 

οπμβμιήξ 

πνόηαζεξ ημο 

Δήμμο 

Δνάμαξ ζηεκ 

1.12 

Πνόζθιεζε 

ημο ΥΠΓΚΑ 

γηα ημ ένγμ 

με ηίηιμ 

«Πνόηοπα 

Γπηδεηθηηθά 

Ένγα 

Αλημπμίεζεξ 

Ακακεώζημςκ 

πεγώκ 

Γκένγεηαξ 

(ΑΠΓ) ή θαη 

ελμηθμκόμεζεξ 

Γκένγεηαξ 

(ΓΞΓ) ζημ 

Ομόφωνα  
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 
 

 



Σογθνόηεμα 

ηςκ Τεπκηθώκ 

Γπαγγειμαηηθ

ώκ 

Γθπαηδεοηενί

ςκ (1μ θαη 2μ 

ΓΠΑΛ, 1ε 

ΓΠΑΣ, 

Γζπενηκό 

ΓΠΑΛ, 1μ 

θαη 2μ ΣΓΚ)» 
51.  225.  3Ο ΓΚΤΑΚΤΟ 

Έγθνηζε 

οπμβμιήξ 

πνόηαζεξ ημο 

Δήμμο 

Δνάμαξ ζηεκ 

1.12 

Πνόζθιεζε 

ημο ΥΠΓΚΑ 

με ηίηιμ 

«Πνόηοπα 

Γπηδεηθηηθά 

Ένγα 

Αλημπμίεζεξ 

Ακακεώζημςκ 

πεγώκ 

Γκένγεηαξ 

(ΑΠΓ) ή θαη 

ελμηθμκόμεζεξ 

Γκένγεηαξ 

(ΓΞΓ) ζημ 1μ 

θαη 2μ 

Δεμμηηθό 

Σπμιείμ» 

Ομόφωνα  
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 
 

 

52.  226.  4Ο ΓΚΤΑΚΤΟ 

Έγθνηζε 

οπμβμιήξ 

πνόηαζεξ ημο 

Δήμμο 

Δνάμαξ ζηεκ 

1.12 

Πνόζθιεζε 

ημο ΥΠΓΚΑ 

με ηίηιμ 

«Πνόηοπα 

Γπηδεηθηηθά 

Ένγα 

Αλημπμίεζεξ 

Ακακεώζημςκ 

πεγώκ 

Γκένγεηαξ 

Ομόφωνα  
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 
 

 



(ΑΠΓ) ή θαη 

ελμηθμκόμεζεξ 

Γκένγεηαξ 

(ΓΞΓ) ζημ 

Σογθνόηεμα 

ημο πνώεκ 

γομκαζίμο 

Θειέςκ (2μ 

Λύθεημ, 2μ θαη 

5μ Γομκάζημ, 

Γζπενηκό 

Γομκάζημ -

Λύθεημ)» 
53.  227.  5Ο ΓΚΤΑΚΤΟ 

Έγθνηζε 

μεηαθίκεζεξ 

Δεμάνπμο θαη 

Ακηηδεμάνπμο 

Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 
 

54.  228.  6Ο ΓΚΤΑΚΤΟ 

Έγθνηζε 

μεηαθίκεζεξ 

Ακηηδεμάνπμο 

Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 

 
55.  229.  7Ο ΓΚΤΑΚΤΟ 

Έγθνηζε 

μεηαθίκεζεξ 

Δεμάνπμο θαη 

Ακηηδεμάνπμο 

Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 
 

56.  230.  Έγθνηζε ηεξ 

οπ΄ ανηζμ. 

10/2011 

απόθαζεξ ημο 

δημηθεηηθμύ 

ζομβμοιίμο ημο 

ΑΟΔΔ, με 

ηεκ μπμία  

εγθνίζεθε 
ακαμόνθςζε 

ημο 

πνμϋπμιμγηζμ

μύ μηθ. έημοξ 

2011 

Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Κοτρίδης πυρίδων και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 12ου θέματος  , 3) Ρεμόντης 
Θεμιστοκλής κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος και 4) Δάντζερας Ιωάννης 
κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος 
 

 
 
 
Δράμα 29-3-2011 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού υμβουλίου Δήμου Δράμας   
Μυροφόρα Χωμά                                                                                    


