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ΑΠΟΦ. 
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1.  395.  Έγκριση 

πραγματοποίησης 

Χριστουγεννιάτικης 

γιορτής «Ονειρούπολη 

2018-2019» - 

Εξουσιοδότηση του 

Δημάρχου Δράμας  για 

την υποβολή όλων των 

αναγκαίων αιτήσεων για 

τη χορήγηση όλων των 

αποφάσεων ή 

γνωμοδοτήσεων  από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2)Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 

και 5) Μυστακίδη Ιωάννη, αναφέροντας πως 

συμφωνούν με τη  διοργάνωση της εκδήλωσης, 

επιφυλάσσονται όμως για τη διαπαραταξιακή. Δεν θα 

συμμετέχουν, θα δούνε  αν οι προθέσεις της δημοτικής 

αρχής είναι προς τη σωστή πορεία και επιφυλάσσονται 

στη συνέχεια, αφού δούνε πως θα λειτουργήσει και αν θα 

υπάρχει η αναγκαία διαφάνεια, αντικειμενικότητα και 

νομιμότητα. 

 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, αναφέροντας πως συμφωνούνε 

ως παράταξη για τη διοργάνωση της γιορτής, δεν θα 

συμμετέχουν όμως στη διαπαραταξιακή γιατί, και έχουν 

καταψηφίσει τον κανονισμό και δεν έχει αλλάξει κάτι 

στη νοοτροπία της δημοτικής αρχής για τη λειτουργία 

της. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου ψηφίζοντας «ΛΕΥΚΟ»,  ο 

οποίος ανέφερε ότι φυσικά και συμφωνούν ως παράταξη 

για τη διεξαγωγή της Ονειρούπολης, δεν θα συμμετέχουν 

όμως στη διαπαραταξιακή γιατί, θα έπρεπε να 

προϋπάρξουν διευκρινήσεις και προαπαιτούμενα. 

Άλλωστε, ο προηγούμενος πρόεδρος είχε πει, και να μη 

συμμετέχετε, εμείς τις παίρνουμε τις αποφάσεις. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη,  λέγοντας πως θα συμφωνούσε στη 

διοργάνωση της εκδήλωσης αν, η δαπάνη, θα ήταν στο 

ύψος των εσόδων της και όχι με διάρκεια πέραν των 

τριών εβδομάδων το ανώτερο. 

2.  396.  Ορισμός Διοικητικού 

Συμβουλίου Δημοτικής 

Επιχείρησης ΄Υδρευσης 

– Αποχέτευσης Δράμας 

(ΔΕΥΑΔ)   

Κατά πλειοψηφία 

 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2)Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 

και 5) Μυστακίδη Ιωάννη, αναφέροντας πως θα 

ψήφιζαν θετικά, αν γινόταν δεκτή η πρότασή τους, για 

τακτικό μέλος τον Καλαϊτσίδη Γεώργιο με 

αναπληρωματικό τον Ηλιόπουλο Στέργιο, παρά τις 

επιφυλάξεις τους για το νομικό καθεστώς ορισμού του 

ΔΣ της ΔΕΥΑΔ, λόγος για τον οποίο ζήτησαν και την 



παρουσία της νομικής συμβούλου της επιχείρησης γιατί, 

για την παράταξή τους, δεν νοείται εκπροσώπηση της 

αντιπολίτευσης, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της 

πλειοψηφίας τουλάχιστον της αντιπολίτευσης. Ανέφεραν 

επίσης πως, ο ορισμός πλήρους απασχόλησης του 

προέδρου της επιχείρησης, Χατζηγιάννη Αναστασίου, 

πρέπει να σταματήσει. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, συντασσόμενου με την πρόταση 

της μείζονος αντιπολίτευσης και αναφέροντας πως όπως 

και την προηγούμενη φορά, χωρίς να ερωτηθεί, 

προτείνεται από τη δημοτική αρχή, σε ένα ΔΣ που 

ουσιαστικά δεν υπάρχει αντιπολίτευση με την παρουσία 

του δημοτικού συμβούλου Χαραλαμπίδη Ανδρέα, στον 

οποίο πρότεινε να δεχθεί την πρόταση της μείζονος 

αντιπολίτευσης. 

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χαραλαμπίδης Ανδρέας , 

ανέφερε πως, θα αυτοπροτεινόταν όπως και την 

προηγούμενη φορά αλλά, μίλησε πρώτος ο επικεφαλής 

της παράταξής του , θυμίζοντας στην μείζονα 

αντιπολίτευση τον τρόπο που λειτουργούσε όταν 

ασκούσε διοίκηση στο Δήμο. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος, 

πρότεινε ως αναπληρωματικό του Χαραλαμπίδη Ανδρέα, 

τον Καλαϊτσίδη Γεώργιο, πρόταση που δεν έγινε δεκτή 

από τις υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις της 

αντιπολίτευσης   

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αεξάνδρου συντασσόμενου με την 

πρόταση της μείζονος αντιπολίτευσης  , αναφέροντας 

όπως και τις δύο προηγούμενες χρονιές πως, η επιλογή 

των δημοτών πρέπει να γίνεται μετά από κατάθεση 

βιογραφικών και προτείνοντας  ως τακτικό μέλος τον 

δημότη Παρασίδη Θεόδωρο, με αναπληρωματικό μέλος 

την δημότισσα Βασιλειάδου Θεοδοσία. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη,  συντασσόμενου με την τοποθέτηση 

του δημοτικού συμβούλου Τσιαμπούση Αεξάνδρου, 

ανέφερε πως η δημοτική αρχή, με τον τρόπο που εισάγει 

το θέμα , χωρίς να έχει το δικαίωμα να προτείνει το 

μέλος της αντιπολίτευσης , παραβιάζει έναν στοιχειώδη 

καθωσπρεπισμό που πρέπει να υπάρχει στο ΔΣ, δείχνει 

ότι ασθμαίνοντας, θέλει να διευρύνει την εκλογική της 

βάση και να προσαρτήσει την δημοτική παράταξη «ΝΕΑ 

ΕΠΟΧΗ – ΝΕΑ ΔΡΑΜΑ».  

3.  397.  Έγκριση της 128/2018 

απόφασης του ΔΣ της 

ΔΕΚΠΟΤΑ με θέμα 

«Αίτημα παραχώρησης 

του κτιρίου Υδρόμυλου 

– Ενυδρείου, επί 

αγροτεμαχίου με αρ. 363 

του Δ. Διαμερίσματος 

Μυλοποτάμου Δ. 

Δράμας  

Κατά πλειοψηφία 

 

Με την αναφορά των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2)Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 

και 5) Μυστακίδη Ιωάννη πως, ψηφίζουν θετικά αλλά, 

το θέμα έπρεπε να εισαχθεί από τη Δ/νση Οικονομικών 

Υπηρεσιών. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου,  ο οποίος ανέφερε πως, με 



δεδηλωμένη την άποψή του για παύση λειτουργίας της 

ΔΕΚΠΟΤΑ, πρέπει να διερευνηθεί πώς θα περάσει η 

διαχείριση της λειτουργίας του ενυδρείου, στην ΤΚ 

Μυλοποτάμου, αφού δοθούν οι απαραίτητοι πόροι σε 

οικονομικό επίπεδο αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό . 

Αν αυτό δεν είναι εφικτό, το ΔΣ θα πρέπει να 

διαχειρίζεται τη λειτουργία του ενυδρείου, αφαιρώντας 

σιγά σιγά, τη διαχείριση ακινήτων του Δήμου από τη 

ΔΕΚΠΟΤΑ. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη,  επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση 

του πως, πρέπει να παύσει η λειτουργία της ΔΕΚΠΟΤΑ 

και συμφωνώντας με την πρόταση του Ηλιόπουλου 

Στέργιου, για την διαχείριση της λειτουργίας του 

ενυδρείου, από την ΤΚ Μυλοποτάμου. 

4.  398.  Επιλογή Τράπεζας και 

άνοιγμα λογαριασμού 

όψεως για την είσπραξη 

των εσόδων του Δήμου 

μας με ταυτότητα 

οφειλής 

Ομόφωνα  

 

  

5.  399.  Παράταση της 

σύμβασης μακροχρόνιας 

εκμίσθωσης τμήματος 

έκτασης 190.000 τ.μ. του 

αριθμ. 811 

κοινόχρηστου τεμαχίου, 

αγροτικού κλήρου Τ.Κ. 

Μαυροβάτου με  

ΑΔΑ: 78ΛΖΩ9Μ-Ι3Ψ 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 3) 

καλαϊτσίδη Γεωργίου, 4) Σιδερά Χρυσής και 5) 

Μυστακίδη Ιωάννη, για τους λόγους που αναφέρονται 

στις τοποθετήσεις τους, στο σκεπτικό της απόφασης 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι : 1) Παπαεμμανουήλ 

Γρηγόριος και 2) Χαραλαμπίδης Ανδρέας, σύμφωνα 

και με τις τοποθετήσεις τους, στο σκεπτικό της 

απόφασης, ψηφίζουν θετικά εφόσον υπάρχει η 

διαβεβαίωση από τη νομική σύμβουλο του Δήμου πως η 

παράταση είναι καθόλα νόμιμη 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, για τους λόγους που 

αναφέρονται στις τοποθετήσεις του, στο σκεπτικό της 

απόφασης 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, για τους λόγους που 

αναφέρονται στις τοποθετήσεις του, στο σκεπτικό της 

απόφασης 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, για τους λόγους που αναφέρονται 

στις τοποθετήσεις του, στο σκεπτικό της απόφασης 

 

6.  400.  Έγκριση συμμετοχής 

του δήμου Δράμας στην 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 

Κινητικότητας 2018 και 

αποδοχής της 136.6/2018 

Απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

του Πράσινου Ταμείου 

του ΥΠΕΝ, περί 

χρηματοδότησης του 

Ομόφωνα 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου πως, πρέπει να αλλάξει μορφή 

το έργο, να έχει μόνιμο χαρακτήρα και όχι γιορτούλες 

που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. 

 



Δήμου Δράμας για την 

ενίσχυση των δράσεων 

αυτής  

7.  401.  Υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης του 

Δήμου Δράμας στο 

πλαίσιο του τοπικού 

προγράμματος 

CLLD/LEADER Ν. 

ΔΡΑΜΑΣ με τίτλο 

«Αναβάθμιση 

προπονητηρίου Κ. 

Αγρού και μετατροπή σε 

κλειστό χώρο άσκησης 

του αθλήματος της 

αναρρίχησης» και 

συμπερίληψη της 

προτεινόμενης πράξης 

στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα του δήμου  

Ομόφωνα 

8.  402.  Έγκριση της αριθ. 

88/2018 απόφασης του 

Δ.Σ. του Πολιτιστικού 

Οργανισμού - Φεστιβάλ 

Ταινιών Μικρού 

Μήκους Δράμας, 

σχετικά με την 3
η
 

αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2018  

Ομόφωνα 

Με την ερώτηση των δημοτικών συμβούλων: 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου , 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 4) Μυστακίδη Ιωάννη, για 

ποιο λόγο μεταφέρονται χρήματα από τον Κ.Α. 

αντιμισθίας αιρετών – έξοδα παράστασης, στο 

αποθεματικό, η οποία δεν απαντήθηκε από τη διοίκηση. 

9.  403.  Έγκριση της 23/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, σχετικά με 

παραχώρηση χρήσης 

δημοτικού κτιρίου 

«Δημοτικό Ωδείο 

Δράμας» στον 

Πολιτιστικό Οργανισμό 

Φεστιβάλ Ταινιών 

Μικρού Μήκους 

Δράμας 

Ομόφωνα 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιάδη Νικολάου πως δεν ήταν ενήμερος ως 

εντεταλμένος σύμβουλος, σύμφωνα με την 14699/21-

05-2018 απόφαση Δημάρχου Δράμας 

 

10.  404.  Έγκριση της 25/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, περί διάθεσης 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου 

 

Ομόφωνα  

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιάδη Νικολάου πως δεν ήταν ενήμερος ως 

εντεταλμένος σύμβουλος, σύμφωνα με την 14699/21-

05-2018 απόφαση Δημάρχου Δράμας 

 

11.  405.  Έγκριση της 26/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, περί διάθεσης 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου  

Ομόφωνα  

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιάδη Νικολάου πως δεν ήταν ενήμερος ως 

εντεταλμένος σύμβουλος, σύμφωνα με την 14699/21-

05-2018 απόφαση Δημάρχου Δράμας 

 



12.  406.  Έγκριση της 27/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, περί διάθεσης 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου  

 

Ομόφωνα  

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιάδη Νικολάου πως δεν ήταν ενήμερος ως 

εντεταλμένος σύμβουλος, σύμφωνα με την 14699/21-

05-2018 απόφαση Δημάρχου Δράμας 

 

13.  407.  Έγκριση της 28/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, περί διάθεσης 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου  

Ομόφωνα  

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιάδη Νικολάου πως δεν ήταν ενήμερος ως 

εντεταλμένος σύμβουλος, σύμφωνα με την 14699/21-

05-2018 απόφαση Δημάρχου Δράμας 

 

14.  408.  Έγκριση της 29/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, περί διάθεσης 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου  

Ομόφωνα  

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιάδη Νικολάου πως δεν ήταν ενήμερος ως 

εντεταλμένος σύμβουλος, σύμφωνα με την 14699/21-

05-2018 απόφαση Δημάρχου Δράμας 

 

15.  409.  Έγκριση της 30/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, περί διάθεσης 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου  

Ομόφωνα  

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιάδη Νικολάου πως δεν ήταν ενήμερος ως 

εντεταλμένος σύμβουλος, σύμφωνα με την 14699/21-

05-2018 απόφαση Δημάρχου Δράμας 

 

16.  410.  Έγκριση της 32/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, περί διάθεσης 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου  

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιάδη Νικολάου πως δεν ήταν ενήμερος ως 

εντεταλμένος σύμβουλος, σύμφωνα με την 14699/21-

05-2018 απόφαση Δημάρχου Δράμας 

 

Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου , 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 4) Μυστακίδη Ιωάννη 

πως ψηφίζουν θετικά, με την αναφορά όμως, όπως και 

στην απόφαση της ΔΚ Δράμας, « εφόσον τηρούνται 

όλοι οι κανόνες ασφαλείας, εξασφαλίζοντας την 

ασφάλεια των παιδιών» 

  

Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Παπεμμανουήλ Γρηγορίου και 2) Χαραλαμπίδη 

Ανδρέα πως ψηφίζουν θετικά, με την αναφορά όμως, 

όπως και στην απόφαση της ΔΚ Δράμας, « εφόσον 

τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας, εξασφαλίζοντας 

την ασφάλεια των παιδιών» 

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου πως ψηφίζει θετικά, με την 

αναφορά όμως, όπως και στην απόφαση της ΔΚ 

Δράμας, « εφόσον τηρούνται όλοι οι κανόνες 

ασφαλείας, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των παιδιών» 

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου πως ψηφίζει θετικά, με την 



αναφορά όμως, όπως και στην απόφαση της ΔΚ 

Δράμας, « εφόσον τηρούνται όλοι οι κανόνες 

ασφαλείας, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των παιδιών» 

17.  411.  Έγκριση της 33/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, περί διάθεσης 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου  

Ομόφωνα  

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιάδη Νικολάου πως δεν ήταν ενήμερος ως 

εντεταλμένος σύμβουλος, σύμφωνα με την 14699/21-

05-2018 απόφαση Δημάρχου Δράμας 

 

18.  412.  Έγκριση της 34/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, περί διάθεσης 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου  

Ομόφωνα  

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιάδη Νικολάου πως δεν ήταν ενήμερος ως 

εντεταλμένος σύμβουλος, σύμφωνα με την 14699/21-

05-2018 απόφαση Δημάρχου Δράμας 

 

19.  413.  Έγκριση της 35/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, περί διάθεσης 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου  

Ομόφωνα  

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιάδη Νικολάου πως δεν ήταν ενήμερος ως 

εντεταλμένος σύμβουλος, σύμφωνα με την 14699/21-

05-2018 απόφαση Δημάρχου Δράμας 

 

20.  414.  Έγκριση της 36/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, περί διάθεσης 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου  

Ομόφωνα  

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιάδη Νικολάου πως δεν ήταν ενήμερος ως 

εντεταλμένος σύμβουλος, σύμφωνα με την 14699/21-

05-2018 απόφαση Δημάρχου Δράμας 

 

21.  415.  Έγκριση της 37/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, περί διάθεσης 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου  

Ομόφωνα  

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιάδη Νικολάου πως δεν ήταν ενήμερος ως 

εντεταλμένος σύμβουλος, σύμφωνα με την 14699/21-

05-2018 απόφαση Δημάρχου Δράμας 

 

22.  416.  Έγκριση της 38/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, περί διάθεσης 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου  

Ομόφωνα  

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιάδη Νικολάου πως δεν ήταν ενήμερος ως 

εντεταλμένος σύμβουλος, σύμφωνα με την 14699/21-

05-2018 απόφαση Δημάρχου Δράμας 

 

23.  417.  Έγκριση της 39/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, περί διάθεσης 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου  

Ομόφωνα  

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιάδη Νικολάου πως δεν ήταν ενήμερος ως 

εντεταλμένος σύμβουλος, σύμφωνα με την 14699/21-

05-2018 απόφαση Δημάρχου Δράμας 

 



24.  418.  Έγκριση της 40/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, περί διάθεσης 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου  

Ομόφωνα  

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιάδη Νικολάου πως δεν ήταν ενήμερος ως 

εντεταλμένος σύμβουλος, σύμφωνα με την 14699/21-

05-2018 απόφαση Δημάρχου Δράμας 

 

25.  419.  Έγκριση της 41/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, περί διάθεσης 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου  

Ομόφωνα 

 

Με την επισήμανση του δημοτικού 

συμβούλου Ηλιάδη Νικολάου πως δεν ήταν 

ενήμερος ως εντεταλμένος σύμβουλος, σύμφωνα με 

την 14699/21-05-2018 απόφαση Δημάρχου Δράμας 

 

Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου , 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 4) Μυστακίδη Ιωάννη 

πως ψηφίζουν θετικά, με την αναφορά όμως, « εφόσον 

τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας, εξασφαλίζοντας 

την ασφάλεια των παιδιών» 

  

Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Παπεμμανουήλ Γρηγορίου και 2) Χαραλαμπίδη 

Ανδρέα πως ψηφίζουν θετικά, με την αναφορά όμως, « 

εφόσον τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας, 

εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των παιδιών» 

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου πως ψηφίζει θετικά, με την 

αναφορά όμως, « εφόσον τηρούνται όλοι οι κανόνες 

ασφαλείας, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των παιδιών» 

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου πως ψηφίζει θετικά, με την 

αναφορά όμως, « εφόσον τηρούνται όλοι οι κανόνες 

ασφαλείας, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των παιδιών» 

 

26.  420.  Έγκριση της 42/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, περί διάθεσης 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου  

Ομόφωνα  

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιάδη Νικολάου πως δεν ήταν ενήμερος ως 

εντεταλμένος σύμβουλος, σύμφωνα με την 14699/21-

05-2018 απόφαση Δημάρχου Δράμας 

 

27.  421.  Έγκριση της 43/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, περί διάθεσης 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου  

Ομόφωνα  

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιάδη Νικολάου πως δεν ήταν ενήμερος ως 

εντεταλμένος σύμβουλος, σύμφωνα με την 14699/21-

05-2018 απόφαση Δημάρχου Δράμας 

 

28.  422.  Έγκριση της 06/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Χωριστής, περί 

διάθεσης χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

Ομόφωνα  

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιάδη Νικολάου πως δεν ήταν ενήμερος ως 

εντεταλμένος σύμβουλος, σύμφωνα με την 14699/21-

05-2018 απόφαση Δημάρχου Δράμας 

 



γήπεδο ποδοσφαίρου, 

που βρίσκεται στη ΔΚ 

Χωριστής, στον 

Αθλητικό Σύλλογο 

«ΟΡΦΕΑΣ» Χωριστής   

29.  423.  Έγκριση της 07/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της TΚ 

Μικροχωρίου, περί 

διάθεσης χρήσης 

δημοτικού ακινήτου - 

γήπεδο ποδοσφαίρου , 

που βρίσκεται στην 

Τοπική  Κοινότητα 

Μικροχωρίου, στον 

Μορφωτικό Αθλητικό 

Σύλλογο ''ΑΡΗΣ'' 

Μικροχωρίου  

Ομόφωνα  

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιάδη Νικολάου πως δεν ήταν ενήμερος ως 

εντεταλμένος σύμβουλος, σύμφωνα με την 14699/21-

05-2018 απόφαση Δημάρχου Δράμας 

 

30.  424.  Έγκριση της 06/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της TΚ 

Καλού Αγρού , περί 

διάθεσης χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

προπονητήριο «Λ. 

Χαραλαμπίδης» , που 

βρίσκεται στην Τοπική  

Κοινότητα Καλού 

Αγρού, στον ΓΑΙΑ 

Δράμας VOLLEYBALL 

Ομόφωνα  

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιάδη Νικολάου πως δεν ήταν ενήμερος ως 

εντεταλμένος σύμβουλος, σύμφωνα με την 14699/21-

05-2018 απόφαση Δημάρχου Δράμας 

 

31.  425.  Έγκριση της 07/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της TΚ 

Καλού Αγρού , περί 

διάθεσης χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

προπονητήριο «Λ. 

Χαραλαμπίδης» , που 

βρίσκεται στην Τοπική  

Κοινότητα Καλού 

Αγρού, στους ΤΙΤΑΝΕΣ 

Γυναικών Δράμας 

Ομόφωνα  

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιάδη Νικολάου πως δεν ήταν ενήμερος ως 

εντεταλμένος σύμβουλος, σύμφωνα με την 14699/21-

05-2018 απόφαση Δημάρχου Δράμας 

 

32.  426.  Έγκριση της 08/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της TΚ 

Καλού Αγρού , περί 

διάθεσης χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

προπονητήριο «Λ. 

Χαραλαμπίδης» , που 

βρίσκεται στην Τοπική  

Κοινότητα Καλού 

Αγρού στην Α.Ε. 

Δοξάτου 

Ομόφωνα  

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιάδη Νικολάου πως δεν ήταν ενήμερος ως 

εντεταλμένος σύμβουλος, σύμφωνα με την 14699/21-

05-2018 απόφαση Δημάρχου Δράμας 

 



33.  427.  Έγκριση της 09/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Ξηροποτάμου , περί 

διάθεσης χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

γήπεδο ποδοσφαίρου , 

που βρίσκεται στη ΔΚ 

Ξηροποτάμου σον Γ.Σ. 

«ΜΕΓΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» 

Ξηροποτάμου 

Ομόφωνα  

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιάδη Νικολάου πως δεν ήταν ενήμερος ως 

εντεταλμένος σύμβουλος, σύμφωνα με την 14699/21-

05-2018 απόφαση Δημάρχου Δράμας 

 

34.  428.  Έγκριση της 11/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΤΚ 

Μοναστηρίου , περί 

διάθεσης χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

γήπεδο ποδοσφαίρου , 

που βρίσκεται στη ΤΚ 

Μοναστηρίου στον Α.Σ. 

ΚΕΡΑΥΝΟ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ  

Ομόφωνα  

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιάδη Νικολάου πως δεν ήταν ενήμερος ως 

εντεταλμένος σύμβουλος, σύμφωνα με την 14699/21-

05-2018 απόφαση Δημάρχου Δράμας 

 

35.  429.  Έγκριση της 05/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΤΚ 

Καλλιφύτου , περί 

διάθεσης χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

γήπεδο ποδοσφαίρου , 

που βρίσκεται στη ΤΚ 

Καλλιφύτου στον 

«ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΑ» 

Καλλιφύτου  

Ομόφωνα  

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιάδη Νικολάου πως δεν ήταν ενήμερος ως 

εντεταλμένος σύμβουλος, σύμφωνα με την 14699/21-

05-2018 απόφαση Δημάρχου Δράμας 

 

36.  430.  Έγκριση της 04/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΤΚ 

Κουδουνίων , περί 

διάθεσης χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

γήπεδο ποδοσφαίρου , 

που βρίσκεται στη ΤΚ 

Κουδουνίων στον ΠΣ 

«ΜΑΥΡΑΕΤΟΙ – 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΔΟΥΜΠΕΣΑΣ»    

Ομόφωνα  

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιάδη Νικολάου πως δεν ήταν ενήμερος ως 

εντεταλμένος σύμβουλος, σύμφωνα με την 14699/21-

05-2018 απόφαση Δημάρχου Δράμας 

 

37.  431.  Έγκριση της 05/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΤΚ 

Κουδουνίων , περί 

διάθεσης χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

γήπεδο ποδοσφαίρου , 

που βρίσκεται στη ΤΚ 

Ομόφωνα  

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιάδη Νικολάου πως δεν ήταν ενήμερος ως 

εντεταλμένος σύμβουλος, σύμφωνα με την 14699/21-

05-2018 απόφαση Δημάρχου Δράμας 

 



Κουδουνίων στον ΑΜΣ 

«ΑΣΤΗΡ» Κουδουνίων    

38.  432.  Απόφαση για υποβολή 

πρότασης 

χρηματοδότησης έργου 

και δέσμευση για 

κάλυψη πίστωσης  

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 4) Μυστακίδη Ιωάννη, 

για δύο λόγους: 

1)είναι αντίθετοι με τη μείωση του ποσού που 

συγκεντρώθηκε για το Κολυμβητήριο, το οποίο πρέπει 

να γίνει οπωσδήποτε και να λειτουργεί με ασφάλεια. 

Ποσό που προέρχεται από ΣΑΤΑ, και στην ουσία, είναι 

σαν να κλέβεται από τα διαμερίσματα γιατί, το 

Κολυμβητήριο βρίσκεται στη ΔΚ Δράμας. 

2)  Η πιθανότητα της έκπτωσης είναι θεωρητική και θα 

αφαιρεθεί αναλογικά και από το ποσό της 

χρηματοδότησης και από το ποσό των ιδίων πόρων.  

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Παπαεμμανουήλ 

Γρηγόριος και 2) Χαραλαμπίδης Ανδρέας, ψηφίζουν 

θετικά, μετά τις διαβεβαιώσεις ότι δεν διαταράσσεται η 

σιγουριά του Κολυμβητηρίου 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, εδώ και 4 χρόνια 

συγκεντρώνονται χρήματα για το κολυμβητήριο και 

τώρα διατίθεται αλλού. Εάν συγκεντρώνονταν χρήματα 

για την αναβάθμιση του αστικού ιστού από άλλους 

ΚΑ, φυσικά και θα ψήφιζε θετικά. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης Αλέξανδρος, 

ανέφερε πως επειδή, δεν πρόκειται η δημοτική αρχή να 

κάνει το κολυμβητήριο και επειδή είναι μεγάλες οι 

εκπτώσεις και το ποσό που θα χρειαστεί θα είναι μικρό, 

ίσως και καθόλου, είναι θετικός προς την αστική 

αναβάθμιση της Δράμας. 

39.  433.  Τροποποίηση της με αρ. 

38/2014 μελέτης του 

έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ» στα 

πλαίσια σύνταξης του 

2
ου

 Α.Π.Ε.  

Ομόφωνα 

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιάδη Νικολάου πως δεν ήταν ενήμερος ως 

εντεταλμένος σύμβουλος, σύμφωνα με την 14699/21-

05-2018 απόφαση Δημάρχου Δράμας 

 

40.  434.  Τροποποίηση και 

συμπλήρωση της 

κατηγοριοποίησης για 

την αδειοδότηση των 

αθλητικών 

εγκαταστάσεων του 

δήμου Δράμας  

Ομόφωνα 



41.  435.  Τροποποίηση σχεδίου 

στα Ο.Τ. 68-69 του 

συνοικισμού Χωριστής 

του Δήμου Δράμας  

Ομόφωνα 

42.  436.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

της εργασίας 

κατεδάφισης 

επικίνδυνων και 

ρυμοτομούμενων 

κτισμάτων της Δ/νσης 

Δόμησης  

Ομόφωνα 

43.  437.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « 

Αποκατάσταση φθορών 

οδοστρωμάτων»  

Ομόφωνα 

44.  438.  Έγκριση δαπάνης για 

την τοποθέτηση 1 

μετρητή ΦΟΠ για τον 

διαχωρισμό 

κυκλωμάτων στον Υ/Σ 

ΓΕ – 4 Δράμας στη Νέα 

Σεβάστεια  

Ομόφωνα 

45.  439.  Έγκριση δαπάνης για 

χορήγηση νέας παροχής 

ισχύος 15 KVA με 

χορήγηση νυχτερινού 

τιμολογίου στη Δ/νση 

Βάρναλη – Σεφέρη  

Ομόφωνα 

46.  440.  Έγκριση χειμερινών 

δρομολογίων Αστικού 

ΚΤΕΛ Δράμας περιόδου 

11/09/2018 – 30/06/2019  

Ομόφωνα 

47.  441.  α)    Λήψη απόφασης 

σχετικής με την ανάθεση 

της υπηρεσίας « 

Μεταφορά των Αστικών 

Στερεών Αποβλήτων 

(Α.Σ.Α.) του Δήμου 

Δράμας από τον Σταθμό 

Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) 

του Δήμου Δράμας στον 

Χώρο Υγειονομικής 

Ταφής Απορριμμάτων 

(Χ.Υ.Τ.Α.) της 

Περιφερειακής 

Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών 

- θέση “Ερείπια 

Νεράιδας” - 

αγροκτήματος 

Παλαιοκάστρου, 

κτηματικής περιοχής 

Δήμου Ηράκλειας » σε 

τρίτο, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου , 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 4) Μυστακίδη Ιωάννη, 

λέγοντας ότι έχουν τοποθετηθεί επανειλημμένως πως, με 

καλύτερη οργάνωση μεταφοράς των απορριμμάτων, δεν 

θα χρειαζόταν ιδιώτης για να τα μεταφέρει. Επίσης, το 

ΚΔΑΥ της Δράμας, είναι το μοναδικό ΚΔΑΥ που 

λειτουργεί με αυτό το καθεστώς και υπάρχει διαμαρτυρία 

Δημάρχων άλλων Δήμων για το υπέρμετρο κόστος που 

πληρώνει η ΔΙΑΜΑΘ για τη λειτουργία του ΚΔΑΥ της 

Δράμας, ενώ οι ίδιοι έχουν μηδενικό κόστος. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου γιατί, εδώ και 4 χρόνια δεν 

έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για να σταματήσει η 

ανάθεση σε ιδιώτη για τη μεταφορά των στερεών 

αποβλήτων 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 



4412/2016 για το έτος 

2019 και 

β)  τη δέσμευση από το 

σώμα  ότι κατά τη 

σύνταξη του 

προϋπολογισμού του 

Δήμου Δράμας 

οικονομικού έτους 2019, 

θα υπάρξει η εγγραφή  

πίστωσης 74.276,00 € 

(του Φ.Π.Α. 24% 

συμπεριλαμβανομένου)  

στον Κ.Α. 20.6262.09 για 

την πληρωμή της 

παραπάνω δαπάνης. 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, λέγοντας πως έχει αποτύχει 

παταγωδώς η δημοτική αρχή στη διαχείριση των 

απορριμμάτων και στην κομποστοποίηση και στην 

ανακύκλωση και αυτό αποδεικνύεται από το ότι δεν 

μειώνεται ο όγκος και γι αυτό κάθε χρόνο συζητείται το 

θέμα της ανάθεσης για τη μεταφορά στις Σέρρες. Καμία 

τακτική, κανένας σχεδιασμός. 

 

48.  442.  Α) Ανάθεση της 

υπηρεσίας  

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ», ενδεικτικού 

προϋπολογισμού  

195.000,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24%) σε 

τρίτο για το έτος 2019 , 

σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 

4412/2016 και    

β)  δέσμευση από το 

σώμα  ότι κατά τη 

σύνταξη του 

προϋπολογισμού του 

Δήμου Δράμας 

οικονομικού έτους 2019, 

θα υπάρξει η εγγραφή  

πίστωσης 195.000,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24%)  στον 

Κ.Α. 20.6263 για την 

πληρωμή της παραπάνω 

δαπάνης. 

Ομόφωνα 

49.  443.  α)  Έγκριση σχεδίου 

τροποποίησης της 

Προγραμματικής 

Σύμβασης μεταξύ της 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε 

και του Δήμου Δράμας 

με τίτλο « 

Υποστηρικτικές 

Ενέργειες για την 

υλοποίηση του έργου με 

τίτλο ''ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ 

ΔΡΑΜΑΣ 

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου , 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 4) Μυστακίδη Ιωάννη 

ψηφίζοντας «ΛΕΥΚΟ», λέγοντας πως το 

χρονοδιάγραμμα της προγραμματικής σύμβασης έχει ήδη 

παραβιαστεί από τον Ιούνιο και εισάγεται σήμερα για 

έγκριση εκ των υστέρων προκειμένου να δοθούν νέες 

ημερομηνίες όταν, ήδη από το Ελεγκτικό Συνέδριο 

ακυρώθηκε η πρώτη τροποποίηση γιατί είχε ξεπεραστεί 

το χρονοδιάγραμμα. Υπάρχουν εκατέρωθεν δεσμεύσεις 

που πρέπει να τηρούνται αλλά, δεν τηρούνται. Εύχονται 

να μην υπάρξει πρόβλημα γιατί, δεν μπορεί κανείς να 

είναι υπεράνω όλων. 1.000.000 € από το 2015 και δεν 



ΔΙΑΛΟΓΗΣ (ΜΜΔ) 

ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)'' » 

προϋπολογισμού 

986.720,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24%). 

Β )Ορισμός 

Αντιδημάρχου – 

Αναπληρωτή Δημάρχου 

ως νομίμου εκπροσώπου 

του Δήμου για την 

υπογραφή της παρούσης 

τροποποίησης της από 

25-09-2017 

Προγραμματικής 

Σύμβασης.     

μπόρεσε να το διαχειριστεί η δημοτική αρχή. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου ψηφίζοντας «ΛΕΥΚΟ», 

λέγοντας πως από το 2015 δεν μπόρεσε η δημοτική αρχή 

να διαχειριστεί 1.000.000 € για το μηχάνημα διαλογής. 

Πέραν κάποιων εξαιρέσεων, τις οποίες έχουν εκθειάσει 

ως παράταξη, η δημοτική αρχή θα μείνει ως τη δημοτική 

αρχή των πανηγυριών, η οποία έχει κοροϊδέψει πάρα 

πολλές φορές το ΔΣ. Δυστυχώς καταψηφίζει με βαριά 

καρδιά.    

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, λέγοντας πως χάθηκαν 4 

χρόνια, φτάσαμε στο σήμερα και τίποτα δεν έχει γίνει. 

Ας ελπίζουμε ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. 

Συνεχίζοντας ανέφερε πως έχει καταψηφίσει τις 

προηγούμενες φορές και επειδή δεν μπορεί σήμερα να 

καταψηφίσει, ψηφίζει «ΛΕΥΚΟ» 

50.  444.  Έγκριση πρωτοκόλλων 

οριστικής παραλαβής 

τμήματος της υπηρεσίας 

χωματουργικών και 

άλλων εργασιών με τη 

χρήση μηχανημάτων 

έργου και μεταφοράς 

υλικών με φορτηγά Δ.Χ. 

Ομόφωνα 

51.  445.  Έγκριση πρωτοκόλλων 

οριστικής παραλαβής 

τμήματος της υπηρεσίας 

χωματουργικών και 

άλλων εργασιών με τη 

χρήση μηχανημάτων 

έργου και μεταφοράς 

υλικών με φορτηγά Δ.Χ. 

Ομόφωνα 

52.  446.  Έγκριση πρωτοκόλλων 

οριστικής παραλαβής 

τμήματος της υπηρεσίας 

χωματουργικών και 

άλλων εργασιών με τη 

χρήση μηχανημάτων 

έργου και μεταφοράς 

υλικών με φορτηγά Δ.Χ. 

Ομόφωνα 

53.  447.  Έγκριση έκτακτης 

μετακίνησης 

εντεταλμένου 

συμβούλου  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Ρεμόντη 

Σταματίου, ο οποίος ψήφισε παρών χωρίς να αναφέρει 

το λόγο 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 4) Μυστακίδη Ιωάννη 

διότι, θεωρούν πως το ταξίδι είναι μεγάλο, οι ημέρες 

πολλές και τα χρήματα πολλά. 

Με την αναφορά του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου ότι, συνήθως καταψηφίζει τις 



μετακινήσεις που εισάγονται αναδρομικά. Αυτές που 

εισάγονται έγκαιρα και αναμένει ενημέρωση στη 

συνέχεια, τις ψηφίζει.    

54.  448.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

τμήματος της υπηρεσίας 

εργασιών καθαριότητας 

δημοτικών κτιρίων  

Ομόφωνα 

55.  449.  Έγκριση ανάθεσης 

εργασιών καθαριότητας 

σε τρίτους και 

διενέργειας 

ηλεκτρονικού  δημόσιου 

διαγωνισμού με ανοικτή 

διαδικασία για το έτος 

2019- 2020 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, ψηφίζοντας «ΛΕΥΚΟ» διότι, 

δεν υπάρχει μελέτη για τις ώρες ημερησίως, για τις 

οποίες θα χρεωθεί ο Δήμος και δεν έχει προχωρήσει σε 

ενέργειες η δημοτική αρχή για την αγορά εξοπλισμού. 

56.  450.  Έγκριση καταβολής 

επιδότησης ενοικίου σε 

επικουρικό ιατρό του 

Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Δράμας 

που είναι ενταγμένος στο 

πρόγραμμα εφημεριών 

του Γενικού 

Νοσοκομείου Δράμας  

Ομόφωνα 

57.  451.  Τροποποίηση της 

217/2018 ΑΔΣ με θέμα « 

Έγκριση επιστροφής 

αχρεωστήτως 

καταβληθέντος ποσού 

προνοιακού επιδόματος»  

Ομόφωνα 

58.  452.  Τροποποίηση της 

218/2018 ΑΔΣ με θέμα « 

Έγκριση επιστροφής 

αχρεωστήτως 

καταβληθέντος ποσού 

προνοιακού επιδόματος»  

Ομόφωνα 

59.  453.  Τροποποίηση της αριθμ. 

32/2018  ΑΔΣ που 

αφορά στη 

«Συγκρότηση 

Επιτροπής Παραλαβής 

Εργασιών και ορισμό 

προέδρου με τον 

αναπληρωτή του στο 

πλαίσιο των δράσεων 

του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής 

Συνδρομής για το 

Ταμείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας για τους 

απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) 

για το έτος 2018 όπως 

τροποποιήθηκε με την  

57/2018 ΑΔΣ.  

Ομόφωνα 



60.  454.  Τροποποίηση της αριθμ. 

103/2018  ΑΔΣ που 

αφορά στη 

«Συγκρότηση 

Επιτροπής Τμηματικής 

Παραλαβής Εργασιών 

στο πλαίσιο των 

δράσεων του 

Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής 

Συνδρομής για το 

Ταμείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας για τους 

απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) 

για το έτος 2018» και 

ακύρωση της με αριθμ. 

33/2018 ΑΔΣ»  

Ομόφωνα 

61.  455.  Έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση δημοτών 

Ομόφωνα 

62.  456.  Έκδοση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκών αγορών  

Ομόφωνα 

63.  457.  Έγκριση της 24/2018 

απόφασης – 

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με την κοπή 

δέντρου στη ΔΚ Δράμας 

Ομόφωνα 

 

Δράμα   12-09-2018 

 

Η ειδική γραμματέας  

 

Μυροφόρα Ψωμά  


