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      Α/Α ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  372.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 66/2018 

απόφασης του ΔΣ του 

ΝΠΔΔ, σχετικά με την 

Γ΄ αναμόρφωση 

προϋπολογισμού έτους 

2018 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, όχι γιατί δεν θέλει την 

χρηματοδότηση αλλά, για να επισημάνει το γεγονός 

ότι, τα χρήματα είναι ελάχιστα και δυστυχώς υπάρχει 

μία Κυβέρνηση, που ήθελε να ακολουθήσει άλλη 

τακτική στον τομέα αυτό αλλά, ακολουθεί την 

πεπατημένη. Επίσης ανέφερε πως, το ζήτημα των 

βρεφονηπιακών σταθμών, δεν θα έπρεπε να απασχολεί 

τους Δήμους. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να 

απασχολεί με επάρκεια την Πολιτεία, με σωστή 

λειτουργία των δομών για την επαρκή κάλυψη των 

αναγκών και την αποφυγή ανισοτήτων. 

2.  373.  Έγκριση 1
ου

 

Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα του έργου 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ 

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ»   

Ομόφωνα 

 

 

3.  374.  Έγκριση 1
ου

 

Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ (ΑΓ. 

ΣΑΒΒΑ)»   

Ομόφωνα 

4.  375.  Έγκριση καταβολής 

τόκων 

Κατά πλειοψηφία 

 

 Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 

ψηφίζοντας Λευκό διότι, δεν συμπεριλαμβάνεται 

στα συνημμένα και η σημαντική Α260/2017 απόφαση 

του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, έτσι ώστε να 

έχουν πληρέστερη ενημέρωση 

5.  376.  Έγκριση παράτασης 

προθεσμίας του έργου 

«Οδοποιία ΤΚ 

Μοναστηρακίου»  

Ομόφωνα 



6.  377.  Λήψη απόφασης 

έκφρασης βούλησης 

περί αναγκαιότητας 

εκτέλεσης έργων και 

προσδιορισμού 

διαδικασίες ανάθεσης 

Ομόφωνα 

7.  378.  Ορισμός δύο δημοτικών 

συμβούλων με τους 

αναπληρωματικούς 

τους, για την παραλαβή 

μικρών έργων – 

εργασιών συντήρησης 

έτους 2018, σύμφωνα με 

το άρθρο 15 του ΠΔ 

171/1987  

Ομόφωνα 

8.  379.  Συγκρότηση 

πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας 

τριμελoύς επιτροπής 

παραλαβής αντικειμένου 

σύμβασης παροχής 

γενικών υπηρεσιών με 

τίτλο «Σχεδιασμός και 

ανάλυση προηγμένων 

τεχνολογικά 

συστημάτων για τη 

διαχείριση υδάτων στον 

αστικό ιστό (3.1.1)  και   

Έκθεση αξιολόγησης 

και εκτίμηση της 

απόδοσης των 

πιλοτικών δράσεων με 

γνώμονα τη βέλτιστη 

χρήση της περίσσειας 

νερού (4.1.1) στο πλαίσιο 

υλοποίησης δράσεων 

του έργου με τίτλο: 

“Joint actions for the 

development and 

implementation of new 

technologies for the 

optimal management of 

water resources in the 

urban environment” και 

ακρωνύμιο “LYSIS”»  

Ομόφωνα 

9.  380.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

της B΄ Φάσης της 

υπηρεσίας με απ’ 

ευθείας ανάθεση 

“ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

(ΔΡΑΣΗ 1.1.2) ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ «Joint actions 

for the development and 

implementation of new 

technologies for the 

Ομόφωνα 



optimal management of 

water resources in the 

urban environment» 

ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ 

«LYSIS», ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΔΑΦΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

INTERREG V-A 

ΕΛΛΑΔΑ - 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-

2020” 

10.  381.  Σύναψη 

προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ Δήμου 

Δράμας και του 

Φιλανθρωπικού 

Σωματείου Χωριστής 

Δράμας « Άγιος Ιωάννης 

ο Ελεήμων» (ΦΕΚ 

πιστοποίησης Β΄/ 

2762/τ.Β’ /15-10-2012 

αριθμ. Δ28/Γ/οικ. 

20431/7) για την 

υλοποίηση 

συνοδευτικών μέτρων 

στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

«Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής 

Συνδρομής, Διοικητικές 

Δαπάνες και παροχή 

Συνοδευτικών Μέτρων 

2015 – 2016, του 

Ταμείου Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας για τους 

Απόρους ΤΕΒΑ/FEAD»  

 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη ψηφίζοντας ΛΕΥΚΟ, δίχως να 

αναφέρει το λόγο 

 

11.   Ενημέρωση του 

Δημοτικού Συμβουλίου 

για τα πεπραγμένα της 

Ονειρούπολης 2017 – 

2018  

 

12.  382.  Έγκριση της 237/2018 

απόφασης της Ο.Ε. 

σχετικά με την 7
η
 

αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2018 

 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου 

διότι, δεν ψήφισαν τον προϋπολογισμό, οπότε δεν 

ψηφίζουν και οποιαδήποτε αναμόρφωσή του. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη διότι, δεν ψήφισε τον 

προϋπολογισμό και το Τ.Π. του Δήμου οικ. έτους 2018, 

οπότε δεν ψηφίζει  και οποιαδήποτε αναμόρφωσή του. 



13.  383.  Αυθαίρετη κατάληψη  

δημοτικής έκτασης 20 

τ.μ. στον Κορύλοβο 

Ομόφωνα 

 

Περί Αναβολής λήψης οριστικής 
απόφασης επί της με αριθμό πρωτ. 7171/08-03-

2018 αίτησης – υπομνήματος του κ. Εμμανουηλίδη 

Δημητρίου του Χαράλαμπου, με την οποία αιτείται την 

διαγραφή των οφειλών του ύψους 2.160,00€ (χωρίς 

προσαυξήσεις) που αφορούν την αυθαίρετη κατάληψη 

έκτασης 20 τ.μ. στον λόφο Κορυλόβου, στην οποία είχε 

τοποθετήσει και λειτουργούσε την κεραία του 

ραδιοφωνικού σταθμού “ΡΑΔΙΟ ΡΥΘΜΟΣ”,  για τα έτη  

2008, 2009,2010 & 2011,  προκειμένου να 

γνωμοδοτήσει η νομική υπηρεσία του Δήμου: 

 Για την κυριότητα του χώρου 

 Για το κατά πόσο το ΔΣ ως πολιτικό όργανο, 

μπορεί να σταθμίζει έξω και πέρα από τις 

εισηγήσεις των στενά υπηρεσιακά παραγόντων 

 Για το εάν το ΔΣ δύναται να αποφασίσει για τη 

διαγραφή μόνο των προσαυξήσεων 

14.  384.  Επιλογή Τράπεζας και  

άνοιγμα λογαριασμού 

όψεως   για την 

είσπραξη των εσόδων 

του Δήμου μας με 

ταυτότητα οφειλής  

Ομόφωνα 

 

 Για το άνοιγμα νέου τραπεζικού 

λογαριασμού όψεως, που θα διασυνδέει την Οικονομική 

Υπηρεσία στο Διατρεπεζικό Σύστημα ΔΙΑΣ (DIAS 

CREDIT TRANSFER), προκειμένου να εισπράττει ο 

Δήμος, αποτελεσματικότερα και γρηγορότερα  τις 

οφειλές των πολιτών και των επιχειρήσεων με την 

έκδοση ταυτότητας οφειλής, λόγος για τον οποίο 

προμηθεύτηκε ο Δήμος το λογισμικό «ΟΤΑ Εισπράξεις 

χρεών Genesis (back office)  και Ηλεκτρονικές 

Υπηρεσίες My Galaxy” 

15.  385.  Έγκριση διενέργειας 

ενιαίας προμήθειας 

φαρμάκων & 

αναλώσιμου 

υγειονομικού υλικού του 

Δήμου Δράμας, των 

νομικών του προσώπων 

και επιχειρήσεων για το 

οικονομικό έτος 2018   

Ομόφωνα 

16.  386.  Ανάκληση της αριθμ. 

331/2018 απόφασης του 

Δ.Σ.  και λήψη εκ νέου 

απόφασης για την  

παραχώρηση  χρήσης 

(διάθεση) του 

Αθλητικού Πολιτιστικού 

Κέντρου “Δ. 

Κραχτίδης” για την 

παρουσίαση μίας (1) 

παράστασης του 

Κλασικού Μπαλέτου 

του Θεάτρου της 

Μόσχας – Μπαλέτο της 

Ρωσίας, σε εφαρμογή 

της παρ. 8 του άρθρου 5 

του Κανονισμού 

Λειτουργίας των 

Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων του 

Δήμου Δράμας, 

Ομόφωνα 



απόφαση 433/2012  Δ.Σ. 

17.  387.  Διαγραφή ή μη οφειλών 

α) από το Χ.Κ. 855/2018 

(αρχ. Χ.Κ. 960/2016) 

«Τέλος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2013», β) από το 

Χ.Κ. 904/2018 (αρχ. 

Χ.Κ. 1038/2016) «Τέλος 

χρήσης κοινόχρηστου 

χώρου 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2014», γ) από το 

Χ.Κ. 941/2018 (αρχ. 

Χ.Κ. 1011/2017) «Τέλος 

χρήσης κοινόχρηστου 

χώρου 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2015» και δ) από 

το Χ.Κ. 1208/2018 

«Τέλος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2016»  

Ομόφωνα 

18.  388.  Άδεια χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου  

Ομόφωνα 

Περί χορήγησης  στον  Αθανάσιο Χαραλάμπου 

του Ιωάννη, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας 

«Χαραλάμπου Α. – Χατζηκοσμάς Θ. - Γρηγοριάδης Γ. 

Ο.Ε.», που διατηρεί κατάστημα «Καφέ  - Μπαρ», επί 

της 19
ης

 Μαΐου 3 & Ορφέως στη  Δράμα, άδειας χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Ορφέως, ο οποίος 

βρίσκεται έναντι της όψης του καταστήματος, εμβαδού 

19,58 τ.μ. [(0,90 + 1,50) / 2 Χ 1,0) + (12,25 μήκος Χ 

1,50 πλάτος)],  για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 

19.  389.  Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας– 

επανεκτύπωση 

τουριστικού έντυπου 

οδηγού Δήμου Δράμας 

Ομόφωνα 

 

20.  390.  Έγκριση εξόδων 

συμμετοχής σε 

επιμορφωτικό σεμινάριο 

και μετακίνησης 

υπαλλήλων Δήμου 

Δράμας  

Ομόφωνα 

 

21.  391.  Ορισμός Δημοτικού 

Συμβούλου ως μέλους 

τριμελούς επιτροπής για 

την εκκαθάριση των 

αρχείων του Δήμου 

Δράμας  

Ομόφωνα 

 

22.  392.  Έγκριση επιστροφής 

αχρεωστήτως 

καταβληθέντος ποσού 

Ομόφωνα 

 



προνοιακού επιδόματος  

23.  393.  Έγκριση της 21/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, σχετικά με την 

εκμίσθωση 

κοινόχρηστης έκτασης 

του Δήμου και άδειας 

καλλιτεχνικής 

παρέμβασης στους 

τοίχους έξω από τον 

χώρο της Ατλαντίδας – 

ΔΕΚΠΟΤΑ  

Ομόφωνα 

 

Περί έγκρισης  της 21/2018 απόφασης – 

εισήγησης του Συμβουλίου της ΔΚ Δράμας περί  
εκμίσθωσης του κοινόχρηστου χώρου έναντι του τοίχου 

έξω από τον χώρο της Ατλαντίδας – ΔΕΚΠΟΤΑ ( 

γρασίδια στη νότια είσοδο της πόλης), στον κ. 

Αγοραστό Πέτρο του Θεοδώρου, για την 25
η
 

Αυγούστου 2018, σύμφωνα με το συμφωνητικό που 

ακολουθεί, για την πραγματοποίηση μουσικής 

συναυλίας από DJ  και μουσικά σχήματα. 

      Λοιπές άδειες που αφορούν την ασφάλεια των 

επισκεπτών του χώρου της εκδήλωσης, πνευματικών 

δικαιωμάτων κ.λ.π. , θα γίνουν με μέριμνα του 

διοργανωτή , χωρίς καμία ευθύνη του Δήμου Δράμας 

 

Και περί απόρριψης του αιτήματος του κ. 

Αγοραστού Πέτρου του Θεοδώρου, για την 

καλλιτεχνική παρέμβαση με τοιχογραφίες–graffiti, στον 

τοίχο απέναντι στην «ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ» διότι, 

απαγορεύεται η πράξη σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 381 και 382 παρ. 4 του Ποινικού Κώδικα 

24.  394.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης υπαλλήλων 

Δήμου Δράμας 

Ομόφωνα 

 

 

 

Δράμα   09-08-2018 

 

Η ειδική γραμματέας  

 

Μυροφόρα Ψωμά  


