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      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  - Ενημέρωση του 

Δημοτικού Συμβουλίου 

επί εγγράφου 

διαμαρτυρίας δημοτών 

που αφορά στην 

οριοθέτηση νησίδων σε 

συγκεκριμένα σημεία 

της πόλης 

 

2.  487.  Επιχορήγηση σε 

πολιτιστικούς 

συλλόγους και σωματεία 

Ομόφωνα 

3.  488.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 302/2018 

απόφασης της Ο.Ε. 

σχετικά με την 9
η
 

αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2018 

 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ , 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 4) Σιδερά Χρυσής, 5) 

Χαρίσκου Νικολάου και 6) Μυστακίδη διότι, δεν 

ψήφισαν τον προϋπολογισμό, οπότε δεν ψηφίζουν 

και οποιαδήποτε αναμόρφωσή του. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, δεν ψήφισε τον 

προϋπολογισμό, οπότε δεν ψηφίζει  και 

οποιαδήποτε αναμόρφωσή του και διότι δεν έχει τη 

δυνατότητα να ψηφίζει ξεχωριστά κατά Κ.Α.. 

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου διότι, δεν ψήφισε τον 

προϋπολογισμό, οπότε δεν ψηφίζει  και 

οποιαδήποτε αναμόρφωσή του και διότι δεν έχει τη 

δυνατότητα να ψηφίζει ξεχωριστά κατά Κ.Α.. 

4.  489.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση δαπάνης για τη 

μετατόπιση δικτύου 

ΜΑΝ στο Δήμο Δράμας 

Ομόφωνα 

5.  490.  3
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση μετακίνησης 

εντεταλμένου δημοτικού 

συμβούλου 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, αναφέροντας πως έχουν 

εκδώσει δύο δελτία τύπου για τον ρόλο της 

γερμανικής συνέλευσης και έχουν καταδικάσει το 

γεγονός του τι θέλει να κάνει στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. Όχι γιατί δεν θέλουν να παρίσταται ο 

εντεταλμένος αλλά γιατί για το συγκεκριμένο θέμα 

έχουν άλλη άποψη. 

 

Με την αναφορά του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου πως, παρότι δεν ψηφίζουν 



τις μετακινήσεις διότι δεν γίνεται ενημέρωση, σήμερα 

ψηφίζουν θετικά διότι ο κ. Καραμπατζάκης , για 

πρώτη φορά ενημέρωσε για τα αποτελέσματα 

κάποιων ταξιδιών. 

6.  491.  4
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 295/2018 

απόφασης της Ο.Ε. 

σχετικά με την  

αναμόρφωση πίνακα 

στοχοθεσίας 

οικονομικών 

αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) 

οικ. έτους 2018 

Ομόφωνα 

 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων 

: 1) Μλεκάνη Μιχαήλ , 2) Χρυσοχοΐδη 

Ελευθερίου, 3) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 4) Σιδερά 

Χρυσής, 5) Χαρίσκου Νικολάου και 6) 

Μυστακίδη ότι, ψηφίζουν τον πίνακα μόνο ως 

λογιστική αποτύπωση 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου ότι, ψηφίζει τον πίνακα 

μόνο ως λογιστική αποτύπωση 

 

7.  492.  5
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση απευθείας 

ανάθεσης της 

προμήθειας γευμάτων 

για τη σίτιση των 

μθητών του Μουσικού 

Γυμνασίου – Λυκείου 

Δράμας 

Ομόφωνα 

 

Ο εισηγητής του θέματος, Σολάκης Άγγελος, 

αφού αναφέρθηκε αναλυτικά στο ιστορικό της 

απόφασης και σε αναμονή της γνωμοδότησης της 

νομικής υπηρεσίας του Δήμου, σχετικά με το στάδιο 

που θα πάει η διαδικασία προς τα πίσω, πρότεινε τη 

λήψη απόφασης περί απευθείας ανάθεσης με 

απόφαση Δημάρχου μέχρι του ποσού των 24.800,00 

€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τη σίτιση 

των 392 μαθητών του Μουσικού Σχολείου Δράμας 

με ένα σάντουιτς με χυμό (με κόστος τα 2,00 € 

χωρίς ΦΠΑ). 

 

Με επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ , 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 4) Σιδερά Χρυσής, 5) 

Χαρίσκου Νικολάου και 6) Μυστακίδη διότι, η 

αρμοδιότητα της απ΄ ευθείας ανάθεσης είναι στην 

Ο.Ε. με πλήρη αιτιολόγηση φυσικά, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και σύμφωνα με 

αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 241/2012, 

104/2016 κλπ. Χωρίς να διαφωνούν, εκφράζουν 

επιφυλάξεις για τη διαδικασία και την εξέλιξη του 

θέματος.  

 

Με επιφύλαξη του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, η αρμοδιότητα της 

απ΄ ευθείας ανάθεσης είναι στην Ο.Ε. με πλήρη 

αιτιολόγηση φυσικά, σύμφωνα με το άρθρο 72 του 

Ν. 3852/2010 και σύμφωνα με αποφάσεις του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, 241/2012, 104/2016 κλπ. 

Χωρίς να διαφωνεί, εκφράζει επιφυλάξεις για τη 

διαδικασία και την εξέλιξη του θέματος.  

8.  493.  Έγκριση Τεχνικού 

Προγράμματος του 

Δήμου Δράμας έτους 

2019  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ , 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 4) Σιδερά Χρυσής, 5) Χαρίσκου 

Νικολάου και 6) Μυστακίδη αναφέροντας πως, ίσως ο 

Δήμος Δράμας, να είναι Πανελληνίως το καλύτερο 

επιχείρημα των Κυβερνήσεων για να μη δίνουν 

περισσότερα χρήματα ή να θεωρούν πολλά και αυτά που 

δίνουν γιατί, το Τ.Π. είναι ύψους 1.333.000,00 € και τα 



ανεκτέλεστα – μεταφερόμενα – συνεχιζόμενα, 

4.030.000,00 €, Δεν έγιναν δηλαδή, έργα 4.000.000,00 €. 

Αυτή η πραγματικότητα, είναι ντροπή για το Δήμο 

Δράμας και τη δημοτική αρχή. Δεν υπάρχουν 

δικαιολογίες και δεν φταίει ούτε η οικονομική συγκυρία 

ούτε η μικρή ΣΑΤΑ. Διαπιστώνονται εξώφθαλμα λάθη. 4 

έργα ενεργειακής αναβάθμισης σχολείων, 3.000.000,00 € 

περίπου, εντάχθηκαν από την προηγούμενη δημοτική 

αρχή, παραδόθηκαν σε εξέλιξη και απεντάχθηκαν όπως 

και ο ΧΑΔΑ. Είχε υποσεχθεί η δημοτική αρχή πως θα 

εκτελέσει το 90% του Επιχειρησιακού της 

Προγράμματος. Όχι μόνο δεν συνέβη αυτό αλλά, 

απεντάχθηκε το τζαμί, εντάχθηκε στο ΠΕΠ και ενώ άλλοι 

δήμοι είναι στο πρόγραμμα και τελειώνουν , ο δήμος μας 

δεν έχει κάνει τίποτα. Ακόμα και το ΒΑΑ κόντεψε να 

απενταχθεί λόγω καθυστέρησης. Σε κάθε κοινότητα, τα 

μεταφερόμενα έργα, είναι ύψους διπλάσιου από αυτό που 

παίρνουν φέτος, πέρα από 2 εξαιρέσεις που υπήρχε 

ιδιαιτερότητα. Ωρολόι, κερκίδες δημοτικού σταδίου, 

κολυμβητήριο!!!!!!. και πόσα άλλα. Αυτή είναι η 

δυνατότητα της δημοτικής αρχής. Αυτά μπορεί, αυτά 

κάνει. Κάποιοι μπορούν καλύτερα.  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, λέγοντας πως σε πολλά 

καλύφθηκε από τη μείζονα αντιπολίτευση. Το ΤΠ 

δυστυχώς είναι δομημένο πάνω στην οδοποιία. Δεν 

υπάρχουν χρηματοδοτήσεις για έργα υποδομών, για τα 

απορρίμματα, για έργα ουσίας που θα βοηθούσαν την 

πόλη, επισημαίνοντας πως απ΄ τις παρουσίες στην 

Επιτροπή Διαβούλευσης, με πάντα απόντα τον Δήμαρχο, 

φαίνεται πως η δημοτική αρχή, δεν θέλει τον ουσιαστικό 

διάλογο με την κοινωνία της Δράμας. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, λέγοντας πως σε πολλά 

καλύφθηκε από τη μείζονα αντιπολίτευση, προσθέτοντας 

πως όταν σε ένα ΤΠ, το 60% είναι οδοποιία, δεν υπάρχει 

μέλλον για τον Δήμο. Το ίδιο έκανε και η προηγούμενη 

δημοτική αρχή και αυτό είναι το μόνο που σώζει τη νυν. 

Ένα ΤΠ όπως όλα τα προηγούμενα και το τελευταίο που 

ψηφίζεται συνολικά, λόγω εφαρμογής του Κλεισθένη απ΄ 

το επόμενο έτος. Απ΄ τις παρουσίες στην Επιτροπή 

Διαβούλευσης, με πάντα απόντα τον Δήμαρχο, φαίνεται 

πως η δημοτική αρχή, δεν θέλει τον ουσιαστικό διάλογο 

με την κοινωνία της Δράμας. 

9.   Ενημέρωση του 

Δημοτικού Συμβουλίου 

αναφορικά με την 

μεταβίβαση δημόσιων 

ακινήτων στο 

Υπερταμείο  

 

10.  494.  Έγκριση της 141/2018 

απόφασης του ΔΣ της 

ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με 

την ακύρωση της  

133/2018 απόφασης του 

ΔΣ και λήψη νέας 

απόφασης περί 4
ης

 

τροποποίησης του 

προϋπολογισμού της 

ΔΕΚΠΟΤΑ έτους 2018 

Ομόφωνα 

Με την αναφορά των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου 

πως, φυσικά και ψηφίζουν το θέμα αλλά, δεν είναι 

και ότι καλύτερο με τέτοια λάθη στην οικονομική 

διαχείριση, να καθυστερεί πλήρως η διαδικασία 

πληρωμών   



11.  495.  Έγκριση της 79/2018 

απόφασης του ΔΣ του 

ΝΠΔΔ, σχετικά με την 

έγκριση Απολογισμού 

και Ισολογισμού, 

διαχειριστικής περιόδου 

01/01/2017 – 31/12/2017   

Ομόφωνα 

12.  496.  Έγκριση της 83/2018 

απόφασης του ΔΣ του 

ΝΠΔΔ, σχετικά με την 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ 

ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΔΡΑΜΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΈΤΟΥΣ 2018 ΒΑΣΕΙ 

ΤΗΣ 

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.34574/05-

07-2018 ΚΥΑ  

Ομόφωνα 

13.  497.  Τροποποίηση της υπ΄ 

αριθ. 361/2018 ΑΔΣ του 

Δήμου Δράμας με θέμα 

«Παραχώρηση χρήσης 

κάρπωσης του Γ΄ 

Παιδικού Σταθμού, του 

Ε΄ Παιδικού Σταθμού 

και του ΣΤ΄ Παιδικού 

Σταθμού Δήμου Δράμας, 

στο Νομικό Πρόσωπο 

Δήμου Δράμας»  

Μετά την τοποθέτηση των δημοτικών συμβούλων 

: 1) Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Χρυσοχοΐδη 

Ελευθερίου πως, απουσιάζει από τα συνημμένα η 

εισήγηση της καθ΄ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας του 

Δήμου, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για τις 

εν λόγω παραχωρήσεις, όπως επίσης, ποιες  διατάξεις 

νόμων λήφθηκαν υπόψη και με τις οποίες ορίζεται 

ρητά η δυνατότητα παραχώρησης των εν λόγω 

ακινήτων. 

Ομόφωνα 

Αναβλήθηκε η λήψη οριστικής απόφασης 

προκειμένου το θέμα να επανεισαχθεί με πλήρη 

στοιχεία 

 

14.  498.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

της Α΄ Φάσης της 

υπηρεσίας με απ’ 

ευθείας ανάθεση 

“«ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

(ΔΡΑΣΗ WP1 /Del 

1.1.2/Del 1.1.3 ) ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ «CREATION 

OF A CROSS-BORDER 

WATER ASSETS 

GEOPARK IN NESTOS 

AREA» ΜΕ 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «CB 

WATER GEOPARK», 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ομόφωνα 



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΔΑΦΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

INTERREG V-A 

ΕΛΛΑΔΑ - 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-

2020»”  

15.  499.  Λήψη  απόφασης  για     

την  έγκριση  

εγκατάστασης νέας 

τηλεφωνικής  γραμμής 

και σύνδεσης στο 

διαδίκτυο, στο κτίριο 

του Δημαρχείου για τις 

ανάγκες του 

προγράμματος LYSIS 

που υλοποιείται στα 

πλαίσια του 

προγράμματος 

Ευρωπαϊκής 

Διασυνοριακής 

Συνεργασίας 

INTERREG V-A 

''Ελλάδα – Βουλγαρία 

2014-2020'' 

Ομόφωνα 

16.  500.  Εκκίνηση διαδικασίας 

ανάθεσης δημόσιας 

σύμβασης εκπόνησης 

μελέτης  

Ομόφωνα 

17.  501.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου « Έργα υποδομής 

στην επέκταση σχεδίου 

πόλης Ν. Σεβάστειας»  

Ομόφωνα 

18.  502.  Έγκριση 2
ου

 ΑΠΕ και 

1
ου

 ΠΚΤΜΝΕ του έργου 

« Βελτίωση 

κοινοχρήστων χώρων 

δημοτικής ενότητας 

Σιδηρονέρου»  

Ομόφωνα 

19.  503.  Έγκριση 2
ου

 ΑΠΕ του 

έργου « Βελτίωση 

παιδικής χαράς 

κεντρικής πλατείας ΤΚ 

Μικροχωρίου»  

Ομόφωνα 

20.  504.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου « Οδοποιία ΤΚ 

Μοναστηρακίου»  

Ομόφωνα 

21.  505.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του τμήματος της 

εργασίας «Εργασίες 

συντήρησης φωτεινών 

σηματοδοτών»  

Ομόφωνα 

22.  506.  Έγκριση δαπάνης για 

την τοποθέτηση 1 

μετρητή ΦΟΠ για 

διαχωρισμό 

κυκλωμάτων στον Υ/Σ  

ΓΕ-4 Δράμας στη Νέα 

Σεβάστεια  

Ομόφωνα 



23.  507.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής  παραλαβής 

του τμήματος της 

εργασίας   «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ 

ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΙΚΡΙΩ

ΜΑ,2 

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ,ΜΙΚΡΟΥ

ΛΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 

ΤΕΜΕΝΟΥΣ»  

Ομόφωνα 

24.  508.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής  παραλαβής 

του τμήματος της 

εργασίας   «Εργασία 

υποστήριξης και 

συντήρησης των 

ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων 

δημοτικών μεγάρων 

παλαιού και νέου και 

συντήρησης και 

επισκευής των 

ηλεκτρομηχανολογικών 

των αθλητικών 

εγκαταστάσεων» 

ΟΜΑΔΑ Α Εργασιών  

Ομόφωνα 

25.  509.  Τροποποίηση της 

κατηγοριοποίησης για 

την αδειοδότηση των 

αθλητικών 

εγκαταστάσεων του 

δήμου Δράμας  

Ομόφωνα 

26.  510.  Έκφραση βούλησης 

περί αναγκαιότητας 

εκτέλεσης έργων και 

προσδιορισμού 

διαδικασίας ανάθεσης  

Ομόφωνα 

27.  511.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « 

Αμμοχαλικοστρώσεις»  

Ομόφωνα 

28.  512.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Κοινοτική 

οδοποιία ΔΚ Χωριστής»  

Ομόφωνα 

29.  513.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Οδοποιία 

Δημ. Κοινότητας 

Ξηροποτάμου»  

Ομόφωνα 



30.  514.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Οδοποιία 

ΤΚ Μικροχωρίου»  

Ομόφωνα 

31.  515.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Οδοποιία 

ΤΚ Σκαλωτής»  

Ομόφωνα 

32.  516.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Οδοποιία 

ΤΚ Σιδηρονέρου»  

Ομόφωνα 

33.  517.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Συντήρηση 

κι επισκευή 

περιβάλλοντος χώρου 

γηπέδου Χωριστής»  

Ομόφωνα 

34.  518.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « 

Παρεμβάσεις σε 

προαύλειο χώρο 

σχολείου Μαυροβάτου»  

Ομόφωνα 

35.  519.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Κατασκευή 

χώρου πρασίνου 

εργατικών κατοικιών 

Μαυροβάτου ( Αγ. 

Σάββα)»  

Ομόφωνα 

36.  520.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο « 

Οδοποιία ΤΚ 

Νικοτσάρα»  

Ομόφωνα 

37.  521.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο « 

Οδοποιία ΤΚ 

Λιβαδερού»  

Ομόφωνα 

38.  522.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο « 

Οδοποιία ΤΚ 

Μυλοποτάμου»  

Ομόφωνα 

39.   Ενημέρωση του 

Σώματος περί μη 

υποβολής αίτησης 

χρηματοδότησης έργου  

Ομόφωνα 

40.  523.  Έγκριση τεσσάρων (4) 

πρωτοκόλλων οριστικής 

παραλαβής τμήματος 

της συντήρησης και 

επισκευής μεταφορικών 

μέσων  

Ομόφωνα 



41.  524.  Έγκριση δύο (2) 

πρωτοκόλλων οριστικής 

παραλαβής τμήματος 

της συντήρησης και 

επισκευής μεταφορικών 

μέσων  

Ομόφωνα 

42.  525.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

τμήματος 5 «Συντήρηση 

– επισκευή οργάνων 

ελέγχου ταχύτητας 

οχήματος « της 

εταιρείας Βασ. Κ. 

Ιωαννίδης ΑΕΒΕ της 

γενικής υπηρεσίας 

«Συντήρησης και 

Επισκευής 

Μεταφορικών Μέσων»  

Ομόφωνα 

43.  526.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

της γενικής υπηρεσίας « 

Πλύση και απολύμανση 

των κάδων 

απορριμμάτων»  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου 

διότι, αμφιβάλουν εάν εκτελέστηκαν οι εργασίες – 

δίχως να επιρρίπτουν ευθύνη στους υπαλλήλους γιατί, 

δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο εκτός από το να 

υπογράψουν- διότι, ο ανάδοχος δεν ελέγχεται από τον 

Δήμο, ο οποίος βασίζεται σε αυτόματο μετρητή που ο 

ίδιος ο ανάδοχος έχει εγκαταστήσει στο αυτοκίνητό 

του . 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, για τους ίδιους λόγους 

που ανέφερε η μείζονα αντιπολίτευση 

 

44.  527.  Έγκριση πρωτοκόλλων 

οριστικής παραλαβής 

(τμήματος υπηρεσιών) 

της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & 

Πρασίνου  

Ομόφωνα 

45.  528.  Έγκριση ανάθεσης 

εργασιών ελέγχου 

βιβλίων της 

Οικονομικής Υπηρεσίας 

σε ορκωτό ελεγκτή για 

το οικονομικό έτος 2019 

(χρήση 2018)  

Ομόφωνα 

46.  529.  Έκδοση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκών αγορών  

Ομόφωνα 

47.  530.  Έκδοση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκών αγορών  

Ομόφωνα 

48.  531.  Παράταση μίσθωσης 

περιπτέρου επί της οδού 

Βεργίνας 137 σε 

εφαρμογή της παρ.2 του 

Ομόφωνα 



άρθρου 56 του 

Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 

107/Α΄/31-07-2017)  

49.  532.  Διαγραφή ή μη οφειλής 

από πρόστιμο 

παράβασης Κ.Ο.Κ. – 

AUTOPOINT S.A. 

Ομόφωνα 

50.  533.  Κίνηση διαδικασίας 

επαναδημοπράτησης 

δημοτικού ακινήτου στο 

Ο.Τ. 807 επί των οδών 

Πατριάρχου Διονυσίου, 

Σεφέρη και Βάρναλη, 

για τη δημιουργία 

χώρου στάθμευσης 

οχημάτων, σε εφαρμογή 

της παρ. 1 του άρθρου 

192 του Ν. 3463/2006   

Ομόφωνα 

51.  534.  Τοποθέτηση αγάλματος 

στο Δημοτικό Στάδιο 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκανη Μιχαήλ και 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 

προτείνοντας την παραπομπή του θέματος σε 

διαπαρατξιακή επιτροπή. Σε διαφορετική περίπτωση 

δεν θα συμμετέχουν στην ψηφοφορία 

52.  535.  Ανακήρυξη επίτιμων 

δημοτών Δήμου Δράμας  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκανη Μιχαήλ και 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 

προτείνοντας την παραπομπή του θέματος σε 

διαπαρατξιακή επιτροπή. Σε διαφορετική περίπτωση 

δεν θα συμμετέχουν στην ψηφοφορία 

53.  536.  Έγκριση της 5/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΤΚ 

Μαυροβάτου , περί 

γνωμοδότησης για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου που 

βρίσκεται στην Τοπική 

Κοινότητα Μαυροβάτου 

γήπεδο ποδοσφαίρου, 

στον Α.Μ.Σ. ''Ηρακλής'' 

Μαυροβάτου  

Ομόφωνα 

54.  537.  Έγκριση της 6/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΤΚ 

Κουδουνίων , περί 

γνωμοδότησης για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου που 

βρίσκεται στην Τοπική 

Κοινότητα Κουδουνίων 

γήπεδο ποδοσφαίρου, 

στον ΠΣ ΔΟΞΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Ομόφωνα 



ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ  

55.  538.  Έγκριση της 9/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της TΚ 

Καλού Αγρού , περί 

διάθεσης χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

προπονητήριο «Λ. 

Χαραλαμπίδης» , που 

βρίσκεται στην Τοπική  

Κοινότητα Καλού 

Αγρού, στον 

Καλαθοσφαιρικό 

Αθλητικό Όμιλο Δράμας  

Ομόφωνα 

56.  539.  Έγκριση της 10/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της TΚ 

Καλού Αγρού , περί 

διάθεσης χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

προπονητήριο «Λ. 

Χαραλαμπίδης» , που 

βρίσκεται στην Τοπική  

Κοινότητα Καλού 

Αγρού, στο γυμναστικό 

Σύλλογο Δράμας  

Ομόφωνα 

57.  540.  Έγκριση της 11/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της TΚ 

Καλού Αγρού , περί 

διάθεσης χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

προπονητήριο «Λ. 

Χαραλαμπίδης» , που 

βρίσκεται στην Τοπική  

Κοινότητα Καλού 

Αγρού στο Κ.Ο. 

ΑΠΟΛΛΩΝ Δράμας  

Ομόφωνα 

58.  541.  Έγκριση της 12/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της TΚ 

Καλού Αγρού , περί 

διάθεσης χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

προπονητήριο «Λ. 

Χαραλαμπίδης» , που 

βρίσκεται στην Τοπική  

Κοινότητα Καλού 

Αγρού στον Γ.Σ. 

«ΚΕΡΑΥΝΟΣ» 

Αρκαδικού  

Ομόφωνα 

59.  542.  Έγκριση της 13/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της TΚ 

Ομόφωνα 



Καλού Αγρού , περί 

διάθεσης χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

προπονητήριο «Λ. 

Χαραλαμπίδης» , που 

βρίσκεται στην Τοπική  

Κοινότητα Καλού 

Αγρού στην ομάδα 

μπάσκετ της Ελληνικής 

Αστυνομίας  

60.  543.  Έγκριση της 10/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Ξηροποτάμου , περί 

διάθεσης χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

γήπεδο ποδοσφαίρου , 

που βρίσκεται στη ΔΚ 

Ξηροποτάμου στην 

Α.Ο.. 

ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ σαν 

Β΄ έδρα  

Ομόφωνα 

61.  544.  Έγκριση της 11/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Ξηροποτάμου , περί 

διάθεσης χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

γήπεδο ποδοσφαίρου , 

που βρίσκεται στη ΔΚ 

Ξηροποτάμου στην 

Π.Α.Ε.  Γ.Σ. ΔΟΞΑ 

ΔΡΑΜΑΣ  

Ομόφωνα 

62.  545.  Έγκριση της 50/2018 

απόφασης – πρότασης 

της ΔΚ Δράμας, σχετικά 

με την παραχώρηση 

χώρου για τοποθέτηση 

υποσταθμού  

Ομόφωνα 

63.  546.  Έγκριση της 53/2018 

απόφασης – πρότασης 

της ΔΚ Δράμας, σχετικά 

με την γνωμοδότηση για 

τη διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου  

Ομόφωνα 

64.  547.  Έγκριση της 54/2018 

απόφασης – πρότασης 

της ΔΚ Δράμας, σχετικά 

με την γνωμοδότηση για 

τη διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου  

Ομόφωνα 

65.  548.  Έγκριση της 55/2018 

απόφασης – πρότασης 

της ΔΚ Δράμας, σχετικά 

με την γνωμοδότηση για 

τη διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου  

Ομόφωνα 



66.  549.  Έγκριση της 56/2018 

απόφασης – πρότασης 

της ΔΚ Δράμας, σχετικά 

με την γνωμοδότηση για 

τη διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου  

Ομόφωνα 

67.  550.  Έγκριση της 57/2018 

απόφασης – πρότασης 

της ΔΚ Δράμας, σχετικά 

με την γνωμοδότηση για 

τη διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου  

Ομόφωνα 

68.  551.  Έγκριση της 59/2018 

απόφασης – πρότασης 

της ΔΚ Δράμας, σχετικά 

με την γνωμοδότηση για 

τη διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου  

Ομόφωνα 

69.  552.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

μηνός Σεπτεμβρίου, 

υπηρεσιών,  με απ’ 

ευθείας ανάθεση, 

μηχανογραφικής  

υποστήριξης εφαρμογών 

SingularLogic  

Ομόφωνα 

70.  553.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής  

υπηρεσιών με απευθείας 

ανάθεση, συντήρησης 

εξοπλισμού (hardware)  

Ομόφωνα 

71.  554.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

υπηρεσιών, με απ’ 

ευθείας ανάθεση, 

υποστήριξης των 

εφαρμογών 

μισθοδοσίας, 

προσωπικού της OTS  

Ομόφωνα 

72.  555.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

υπηρεσιών,  με απ’ 

ευθείας ανάθεση, 

ενεργοποίησης – 

προμήθειας των  

ετήσιων εκδόσεων από 

5-10-2018 έως 4-10-

2019, των λογισμικών 

του συστήματος 

πολιτικής ασφαλείας  

του Δήμου Δράμας  

Ομόφωνα 

73.  556.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

τμήματος της γενικής 

υπηρεσίας «Λειτουργία 

δημοτικού κυνοκομείου 

και διαχείριση 

αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς για το έτος 

2018» για το μήνα 

Σεπτέμβριο 2018  

Ομόφωνα 



74.  557.  Έγκριση επιστροφής 

αχρεωστήτως 

καταβληθέντος ποσού 

προνοιακού επιδόματος  

Ομόφωνα 

75.  558.  Έγκριση ποσού για 

έκδοση διατακτικών  

Ομόφωνα 

76.  559.  Έγκριση δαπανών της 

πράξης «ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ 

ΔΗΜΟΥ ΔΡΆΜΑΣ» με 

κωδικό ΟΠΣ 5002930 

στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Ανατολική 

Μακεδονία Θράκη 

2014-2020» για το έτος 

2018  

Ομόφωνα 

77.  560.  Έγκριση πρωτοκόλλων 

οριστικής παραλαβής 

εργασιών του ιατρού 

εργασίας του Δήμου 

Δράμας 

Ομόφωνα 

78.  561.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης αιρετού  

Ομόφωνα 

79.  562.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης υπαλλήλων 

Δήμου Δράμας για το 

μήνα Σεπτέμβριο  

Ομόφωνα 

 

Δράμα   22-10-2018 

 

Η ειδική γραμματέας  

 

Μυροφόρα Ψωμά  


