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1.  563.  Λειτουργία 

Χριστουγεννιάτικης 

Αγοράς στα πλαίσια της 

χριστουγεννιάτικης 

εκδήλωσης  

«Ονειρούπολη 2018-

2019» στο Δήμο Δράμας  

Κατά πλειοψηφία 

Με την αναφορά των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ 2) Χαρίσκου Νικολάου και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη πως, κατά παράδοση  

αποφασιζόταν, η Ονειρούπολη να τελειώνει το 

επόμενο Σαββατοκύριακο μετά την Πρωτοχρονιά. 

Επίσης, ως παράταξη, 3 τουλάχιστον φορές 

πρότειναν, την επιτρεπόμενη διοργάνωση και της 

εμποροπανήγυρης που προβλέπεται λόγω της γιορτής 

της Αγίας Βαρβάρας, που είναι η Πολιούχος της 

πόλης, η οποία θα έδινε τη δυνατότητα αύξησης των 

ημερών της λειτουργίας της Χριστουγεννιάτικης 

Αγοράς και επίμονα το αρνήθηκε αυτό η 

συμπολίτευση. Επομένως, το ότι δεν έχουμε 

περισσότερες ημέρες στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά 

πέραν του Νόμου , οφείλεται και στην άρνηση της 

δημοτικής αρχής.  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, ανέφερε πως κατά καιρούς έχει 

τοποθετηθεί για την Ονειρούπολη και για την 

αναγκαιότητα σύμπτυξης αυτής. Επειδή όμως, 

διαφαίνεται πως κάτι γίνεται προς την θετική 

κατεύθυνση, ψηφίζει θετικά 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, αναφέροντας πως η θέση του 

διαχρονικά είναι σαφής. Πρόκειται για μια εκδήλωση 

πολλή μεγάλη για τον φτωχό Δήμο της Δράμας, που 

τα όποια οφέλη προκύπτουν από αυτήν, δεν 

καλύπτουν τα λειτουργικά της έξοδα. Θεωρεί πως 

δεν πρέπει να πραγματοποιείται η εκδήλωση ή δεν 

πρέπει να υπερβαίνει η λειτουργία της, τις δύο 

εβδομάδες από 20 Δεκεμβρίου. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 

απουσίαζε κατά την ψηφοφορία του θέματος. 

2.  564.  Χορήγηση άδειας 

ανέγερσης προσωρινών 

λυόμενων κατασκευών  

για τις ανάγκες 

λειτουργίας 

Χριστουγεννιάτικης 

αγοράς στο πλαίσιο της 

Χριστουγεννιάτικης 

εκδήλωσης  της 

Ονειρούπολης Δράμας  

2018-2019  

 

Κατά πλειοψηφία 

 

Με την ερώτηση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 3) 

Χαρίσκου Νικολάου και 4) Μυστακίδη Ιωάννη, 

ποιος είναι ο μελετητής του σχεδίου και πώς θα 

πληρωθεί; Στη συνέχεια επεσήμαναν πως, ενώ 

σήμερα συζητά το ΔΣ για την άδεια τοποθέτησης των 

παιχνιδιών, ξεκίνησε ήδη η τοποθέτηση εδώ και τρεις 

ημέρες και κάποια παιδιά ήταν επάνω στην 



μπαλαρίνα, με τους όποιους κινδύνους υπάρχουν. 

Επίσης, αναφέρθηκε στη μη σωστή  προετοιμασία της 

Ονειρούπολης , κάτι που αποδεικνύεται από το ότι, 

σήμερα – ημέρα συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου – συνεδρίασε αργά το μεσημέρι η 

ΔΕΚΠΟΤΑ για αναμόρφωση του προϋπολογισμού 

της .  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, ανέφερε πως ψηφίζει θετικά αλλά, 

πρέπει να παρέμβει η δημοτική αρχή, για την χρήση 

των παιχνιδιών από κάποιους, πριν την επίσημη 

έναρξη της εκδήλωσης 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, αναφέροντας πως η θέση του 

διαχρονικά είναι σαφής. Πρόκειται για μια εκδήλωση 

πολλή μεγάλη για τον φτωχό Δήμο της Δράμας, που 

τα όποια οφέλη προκύπτουν από αυτήν, δεν 

καλύπτουν τα λειτουργικά της έξοδα. Θεωρεί πως 

δεν πρέπει να πραγματοποιείται η εκδήλωση ή δεν 

πρέπει να υπερβαίνει η λειτουργία της, τις δύο 

εβδομάδες από 20 Δεκεμβρίου. 

3.  565.  Υποβολή Αποσπάσματος 

Πρακτικού της 

Διαπαραταξιακής 

Επιτροπής σχετικό με  

παραχώρηση χώρου, στο 

πλαίσιο της 

Χριστουγεννιάτικης  

εκδήλωσης 

«Ονειρούπολη Δράμας  

2018-2019», για την 

εγκατάσταση 

Ψυχαγωγικών Παιδειών  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 3) 

Χαρίσκου Νικολάου και 4) Μυστακίδη Ιωάννη, 

παρόλο που θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχουν τα 

παιχνίδια γιατί φέρνουν έσοδα στο Δήμο και χαρά στα 

παιδιά αλλά, η διαδικασία επιλογής, πρέπει να είναι 

άλλη. Με ποια κριτήρια έγινε η επιλογή; διότι ένα απ΄ 

τα κριτήρια ήταν η καλή προηγούμενη συνεργασία!. 

Υπήρξε ενδιαφέρον από άλλους; γιατί, γνωρίζουν ότι 

υπήρξε. Με ποια κριτήρια αποκλείστηκαν; γιατί, με 

500,00 € ενδεικτικά, θα συμμετέχουν αλλά, είχε 

συμφωνηθεί ότι θα πληρώσουν κάποιο ποσό ως 

χορηγία στη ΔΕΚΠΟΤΑ. Ήταν αυτό κριτήριο και γι  

αυτούς που αποκλείστηκαν; γιατί, κάποιοι δεν 

γνωρίζουν γιατί αποκλείστηκαν. Όσο για τη 

διαπαραταξιακή, είναι μονοπαραταξιακή επιτροπή 

όπου, ακόμα και τα πρακτικά, τηρούνται ως 

επτασφράγιστο μυστικό γιατί, δεν γίνεται αναφορά 

στην απόφαση, ποιοι ήταν οι υποψήφιοι, ποιοι 

αποκλείσθηκαν και μάλιστα για ποιο λόγο. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου,  όχι για τους επιλεγέντες 

και γιατί δεν θέλει να γίνεται η Ονειρούπολη, της 

οποίας έχει πέσει η αίγλη αλλά, για τη διαδικασία 

επιλογής. Θεωρεί πως η επιλογή πρέπει να γίνεται 

διαφανώς, με διαγωνισμό, για να διαφυλάσσονται τα 

συμφέροντα του Δήμου και όχι αυτών που θα 

τοποθετήσουν τα παιχνίδια. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη διότι, η εκδήλωση είναι καθαρά 

εμπορική, με παιχνίδια που δεν έχουν καμία σχέση με 

το πνεύμα των Χριστουγέννων. Άλλος πρέπει να είναι 

ο προσανατολισμός του Δήμου, πέρα από τις 

επαγγελματικές δραστηριότητες που έχει ενδεχόμενα 

ο καθένας   

 



Απαντώντας ο εισηγητής, ανέφερε πως, όπως όλες 

οι αποφάσεις της διαπαραταξιακής – ανοικτής 

επιτροπής- έτσι και η σχετική με το παρόν θέμα, ήταν 

ομόφωνες, αποτελώντας με τα θετικά οικονομικά 

αποτελέσματα, τα ζητούμενα για τη βιωσιμότητα της 

εκδήλωσης. Σαφώς και υπήρξαν και άλλοι 

ενδιαφερόμενοι και σαφώς έγινε διαπραγμάτευση, σε 

συνδυασμό με την απαιτούμενη πιστοποίηση για τη 

λειτουργία των μηχανημάτων. 

 

Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος, ανέφερε πως, οι 

παρατάξεις της αντιπολίτευσης, δεν δέχθηκαν να 

συμμετέχουν στη διαπαραταξιακή επιτροπή και γι 

αυτό το λόγο η δημοτική αρχή, απευθύνθηκε σε όλη 

την αγορά και σε όλους τους θεσμικούς φορείς 

προκειμένου να συμμετέχουν γιατί, η Ονειρούπολη 

είναι όλων. Αυτό κάνει μια υπεύθυνη δημοτική αρχή. 

4.  566.  Κλήρωση δικαιούχων 

οικίσκων για τη 

συμμετοχή τους στη 

Χριστουγεννιάτικη 

Αγορά της 

«Ονειρούπολης 2018-

2019» και καθορισμός 

δικαιούχων άδειας για 

την συμμετοχή τους 

στην αγορά πέριξ του 

Δημοτικού Κήπου 

(σύμφωνα με τον 

Κανονισμό Λειτουργίας 

της Χριστουγεννιάτικης 

Αγοράς)  

Κατά πλειοψηφία 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Μλεκάνης Μιχαήλ 2) 

Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 3) Χαρίσκος Νικόλαος 

και 4) Μυστακίδης Ιωάννης,  αναφερόμενοι στο 4
ο
 

και 5
ο
 θέμα συγχρόνως, αφού ανέφεραν πως η 

περιγραφή των θεμάτων είναι λανθασμένη διότι, δεν 

κληρώνονται οικίσκοι αλλά, άδειες λειτουργίας και 

συγκεκριμένα προϊόντα, πρότειναν να συζητηθεί 

πρώτα το 5
ο
 θέμα και στη συνέχεια το 4

ο
 , όχι γιατί δεν 

συμφωνούν με τη μεταφορά των θέσεων από τις 3 

κατηγορίες του 5
ου

 θέματος στις κατηγορίες του 4
ου

 

θέματος αλλά γιατί, θεωρούν πως υπάρχει αδικία στη 

διαδικασία, όχι από σκοπιμότητα αλλά, απλά γίνεται 

λάθος. Στη συνέχεια ανέφεραν πως, αν συζητηθούν το 

4
ο
 και 5

ο
 θέμα, με τη σειρά που εισήχθησαν, για τις 3 

κενές θέσεις του 5
ου

 θέματος, θα πρέπει να γίνει 

επαναπροκήρυξη, σημειώνοντας πως όταν αυξάνονται 

οι δικαιούχοι εφόσον αυξάνονται κάποιες θέσεις, θα 

πρέπει να μειώνεται το τίμημα..  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης Αλέξανδρος,  

συμφωνεί με την τοποθέτηση της μείζονος 

αντιπολίτευσης , προσθέτοντας πως, ο αριθμός των 

θέσεων και το ποσό, δεν θα έπρεπε να ορίζονται από 

τον Κανονισμό αλλά, θα έπρεπε να είναι ελεύθερα. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη ψηφίζοντας «ΛΕΥΚΟ» διότι, η 

εκδήλωση είναι καθαρά εμπορική και δεν έχει σχέση 

με το πνεύμα των Χριστουγέννων. Άλλος θα έπρεπε 

να είναι ο προσανατολισμός του Δήμου, πέρα από τις 

επαγγελματικές δραστηριότητες που έχει ενδεχόμενα 

ο καθένας   

 
Απαντώντας ο εισηγητής, ανέφερε πως, ψηφίζεται 

το 4
ο
 θέμα  και διαπιστώνεται πως υπάρχουν 3 κενά 

στις κατηγορίες 2,4 και 5. Αυτές οι κατηγορίες, με το 

ίδιο τίμημα διότι διαφορετικά η απόφαση θα ήταν 

αντικανονιστική, εντάσσονται στις κατηγορίες 8, 7 

και 14 του 5
ου

 θέματος, όπου υπάρχει η μεγαλύτερη 

ζήτηση, και στις ίδιες θέσεις 



5.  567.  Επανακαθορισμός ειδών 

πώλησης τριών κενών 

οικίσκων της 

Χριστουγεννιάτικης 

Αγοράς της 

«Ονειρούπολης 2018-

2019» λόγω μη 

επαρκούς συμμετοχής 

ενδιαφερομένων 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 3) 

Χαρίσκου Νικολάου και 4) Μυστακίδη Ιωάννη,  
αναφερόμενοι στο 4

ο
 και 5

ο
 θέμα συγχρόνως, αφού 

ανέφεραν πως η περιγραφή των θεμάτων είναι 

λανθασμένη διότι, δεν κληρώνονται οικίσκοι αλλά, 

άδειες λειτουργίας και συγκεκριμένα προϊόντα, 

πρότειναν να συζητηθεί πρώτα το 5
ο
 θέμα και στη 

συνέχεια το 4
ο
 , όχι γιατί δεν συμφωνούν με τη 

μεταφορά των θέσεων από τις 3 κατηγορίες του 5
ου

 

θέματος στις κατηγορίες του 4
ου

 θέματος αλλά γιατί, 

θεωρούν πως υπάρχει αδικία στη διαδικασία, όχι από 

σκοπιμότητα αλλά, απλά γίνεται λάθος. Στη συνέχεια 

ανέφεραν πως, αν συζητηθούν το 4
ο
 και 5

ο
 θέμα, με τη 

σειρά που εισήχθησαν, για τις 3 κενές θέσεις του 5
ου

 

θέματος, θα πρέπει να γίνει επαναπροκύρηξη, 

σημειώνοντας πως όταν αυξάνονται οι δικαιούχοι 

εφόσον αυξάνονται κάποιες θέσεις, θα πρέπει να 

μειώνεται το τίμημα. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου,  συμφωνώντας με την 

τοποθέτηση της μείζονος αντιπολίτευσης και 

θεωρώντας πως η διαδικασία δεν είναι σωστή. 

Πιστεύει πως για τις τρεις κενές θέσεις, θα πρέπει να 

γίνει επαναπροκήρυξη – διαφανή διαδικασία και πως, 

ο αριθμός των θέσεων και το ποσό, δεν θα έπρεπε να 

ορίζονται από τον Κανονισμό αλλά, θα έπρεπε να 

είναι ελεύθερα. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη διότι, η εκδήλωση είναι καθαρά 

εμπορική, δεν έχει σχέση με το πνεύμα των 

Χριστουγέννων. Άλλος θα έπρεπε να είναι ο 

προσανατολισμός του Δήμου, πέρα από τις 

επαγγελματικές δραστηριότητες που έχει ενδεχόμενα 

ο καθένας   

 
Απαντώντας ο εισηγητής, ανέφερε πως, ψηφίζεται 

το 4
ο
 θέμα  και διαπιστώνεται πως υπάρχουν 3 κενά 

στις κατηγορίες 2,4 και 5. Αυτές οι κατηγορίες, με το 

ίδιο τίμημα διότι διαφορετικά η απόφαση θα ήταν 

αντικανονιστική, εντάσσονται στις κατηγορίες 8, 7 

και 14, όπου υπάρχει η μεγαλύτερη ζήτηση και στις 

ίδιες θέσεις 

6.  568.  Αίτημα για συζήτηση 

στο ΔΣ – Επανυποβολή 

αίτησης 

επικαιροποίησης της 

102/17-03-2014 ΑΔΣ με 

θέμα «Εξέταση 

αιτήματος κατοίκων 

περιοχής Αμπελοκήπων 

Δράμας» 

ΠΡΟΤΑΧΘΗΚΕ 

Ομόφωνα 

 

Περί απόρριψης του αιτήματος 

 

  

7.  569.  Έγκριση της 320/2018 

απόφασης της ΟΕ, 

σχετικά με τα 

απολογιστικά 

οικονομικά στοιχεία Β΄ 

Ομόφωνα 

 



τριμήνου 2018  

8.  570.  Έγκριση της 321/2018 

α0,πόφασης της ΟΕ, 

σχετικά με τα 

απολογιστικά 

οικονομικά στοιχεία Γ΄ 

τριμήνου 2018 

Ομόφωνα 

9.  571.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 

52/2018 απόφασης της 

ΔΕΠ, σχετικά με τις 

μεταβολές σχολικών 

μονάδων Α΄ Βάθμιας 

Εκπαίδευσης 2019-2020 

Ομόφωνα 

10.  572.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 

53/2018 απόφασης της 

ΔΕΠ, σχετικά με τις 

μεταβολές σχολικών 

μονάδων Β΄ Βάθμιας 

Εκπαίδευσης 2019-2020 

Ομόφωνα 

11.  573.  Οριστική παραλαβή της 

μελέτης με τίτλο: 

''Διαχειριστική μελέτη 

Δημοτικού Κήπου του 

Δήμου Δράμας"  για την 

περίοδο 2019-2028   

Ομόφωνα 

12.  574.  Έγκριση της 95/2018 

απόφασης του ΔΣ του 

ΝΠΔΔ, σχετικά με την 

Δ΄ αναμόρφωση 

προϋπολογισμού έτους 

2018  

Ομόφωνα 

13.  575.  Έγκριση της 100/2018 

απόφασης του ΔΣ του 

ΦΤΜΜΔ Δράμας, 

σχετικά με την 4
η
 

αναμόρφωση 

προϋπολογισμού έτους 

2018  

Ομόφωνα 

14.  576.  Τροποποίηση της 

396/2018 ΑΔΣ με θέμα 

«Ορισμός Διοικητικού 

Συμβουλίου Δημοτικής 

Επιχείρησης ΄Υδρευσης 

– Αποχέτευσης Δράμας 

(ΔΕΥΑΔ)»  

Ομόφωνα 

15.  577.  Έγκριση της 62/2018 

απόφασης – 

γνωμοδότησης της ΔΚ 

Δράμας, σχετικά με 

γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου  

Ομόφωνα 

16.  578.  Εγγραφή του Δήμου ως 

συνδρομητή για το έτος 

2018 σε εφημερίδες, 

περιοδικά και 

ηλεκτρονικά μέσα  

Ομόφωνα 



17.  579.  Ορισμός διακεκομμένων 

ωρών καθημερινής 

εργασίας για 

υπαλλήλους του 

Τμήματος Διοικητικής 

Μέριμνας, της 

Διεύθυνσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών  

Ομόφωνα 

18.  580.  Έκκαθάριση αρχείων 

(παλαιών και νέων) 

Δήμου Δράμας  

Ομόφωνα 

19.  581.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

τμήματος της υπηρεσίας 

εργασιών καθαριότητας 

δημοτικών κτιρίων 

Ομόφωνα 

20.  582.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

τμηματικής παραλαβής, 

της επιτροπής 

παραλαβής αντικειμένου 

τμηματικού ή συνολικού 

συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών , που 

αφορούν στη λειτουργία 

της Δ/νσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών Δήμου 

Δράμας και 

συγκεκριμένα για την 

απομαγνητοφώνηση 

πρακτικών 

συνεδριάσεων 

Δημοτικού Συμβουλίου 

,για τους μήνες 

Αύγουστο/2018, 

Σεπτέμβριο/2018 και 

έως 08 Οκτωβρίου 2018  

Ομόφωνα 

21.  583.  Έγκριση πρωτοκόλλων 

τμηματικής παραλαβής, 

της επιτροπής 

παραλαβής αντικειμένου 

τμηματικού ή συνολικού 

συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών , που 

αφορούν στη λειτουργία 

της Δ/νσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών Δήμου 

Δράμας και 

συγκεκριμένα: Ηχητική 

κάλυψη συνεδριάσεων 

Δημοτικού Συμβουλίου,  

για τους μήνες 

Αύγουστο/2018, 

Σεπτέμβριο/2018 και 

έως 08 Οκτωβρίου 2018 

και Ηχητική κάλυψη 

συνεδρίασης Επιτροπής 

Διαβούλευσης Δήμου 

Δράμας στις 09/08/2018 

Ομόφωνα 



22.  584.  Έγκριση πρωτοκόλλων 

οριστικής παραλαβής 

εργασιών του ιατρού 

εργασίας του Δήμου 

Δράμας  

Ομόφωνα 

23.  585.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ και 

1
ου

 ΠΚΤΜΝΕ του έργου 

«Οδοποιία ΔΚ Δράμας »  

Ομόφωνα 

24.  586.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ και 

1
ου

 ΠΚΤΜΝΕ του έργου 

«Βελτιώσεις παιδικών 

χαρών »  

Ομόφωνα 

25.  587.  Καταβολή αποζημίωσης 

σύμφωνα με την πράξη 

εφαρμογής 1/1989 

περιοχής ΒΔ του 

Εθνικού Σταδίου της 

πόλης της Δράμας 

(υπόθεση Κιγμέτογλου, 

Τερζής, Αννούτζι – ΟΤ 

878)  

Ομόφωνα 

26.  588.  Έγκριση πρωτοκόλλου 
οριστικής  παραλαβής 
του τμήματος της 
Προγραμματικής 
Σύμβασης   για την 
εκπόνηση  του  
ερευνητικού 
προγράμματος  με τίτλο:  
«Έρευνα του εφικτού 
ανάπτυξης 
αποτελεσματικών 
πολιτικών 
κινητοποίησης των 
αστικών κοινωνιών 
απέναντι στις σημερινές 
προκλήσεις ποιότητας 
ζωής και περιβάλλοντος. 
Ερευνητική συνεργασία 
ΕΜΠ και Δήμου Δράμας 
για δοκιμαστικές 
εφαρμογές»  

Ομόφωνα 

27.  589.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του τμήματος της 

εργασίας «Εργασίες 

επισκευής και 

συντήρησης φωτιστικών 

ιστών οδικού δικτύου»  

Ομόφωνα 

28.  590.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του τμήματος της 

εργασίας «Εργασίες 

διαγράμμισης οδών»  

Ομόφωνα 

29.  591.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του τμήματος της 

εργασίας «Εργασίες 

επισκευής και 

συντήρησης παιδικών 

Ομόφωνα 



χαρών»  

30.  592.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του τμήματος της 

εργασίας «Εργασίες 

επισκευής και 

συντήρησης παιδικών 

χαρών»  

Ομόφωνα 

31.  593.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του τμήματος της 

εργασίας «Εργασίες 

επισκευής και 

συντήρησης παιδικών 

χαρών»  

Ομόφωνα 

32.  594.  Έγκριση δαπάνης για 

την τοποθέτηση 2 

στύλων και 2 Φ.Σ. S -17 

στην Τ.Κ. Καλού Αγρού  

Ομόφωνα 

33.  595.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου 

«Ανακατασκευή χώρων 

υγιεινής ΕΠΑΛ 

Δράμας»  

Ομόφωνα 

34.  596.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο 

«Έργα Κοινοτική 

οδοποιία Δ.Κ. 

Χωριστής»  

Ομόφωνα 

35.  597.  Τροποποίηση της 

527/2018 ΑΔΣ με θέμα 

«Έγκριση πρωτοκόλλων 

οριστικής παραλαβής 

(τμήματος υπηρεσιών) 

της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & 

Πρασίνου»  

Ομόφωνα 

36.  598.  Έγκριση πρωτοκόλλων 

οριστικής παραλαβής 

(τμήματος υπηρεσιών) 

της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & 

Πρασίνου  

Ομόφωνα 

37.  599.  Έγκριση δύο (2) 

Πρωτοκόλλων 

οριστικής παραλαβής 

τμήματος 6 «Συντήρηση 

και επισκευή 

ηλεκτρικών μερών» της 

εταιρείας Μακρόπουλος 

Κων/νος της γενικής 

υπηρεσίας «Συντήρησης 

και Επισκευής 

Μεταφορικών Μέσων»  

Ομόφωνα 



38.  600.  Έγκριση τριών (3) 

Πρωτοκόλλων 

Οριστικής Παραλαβής 

τμήματος 1 “Κινητήρες, 

κιβώτια ταχυτήτων, 

συμπλέκτες, αναρτήσεις 

συστήματα πέδησης, 

εμπρόσθιο σύστημα 

δ/νσης κ.α.” της 

εταιρείας Βασιλειάδης 

Ιορδάνης της γενικής 

υπηρεσίας ''Συντήρησης 

και Επισκευής 

Μεταφορικών Μέσων''  

Ομόφωνα 

39.  601.  Επικύρωση Ομάδας 

Εργασίας GDPR 

Δήμου Δράμας  

Ομόφωνα 

40.  602.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

μηνός Οκτωβρίου, 

υπηρεσιών,  με απ’ 

ευθείας ανάθεση, 

μηχανογραφικής  

υποστήριξης εφαρμογών 

SingularLogic  

Ομόφωνα 

41.  603.  Δωρεάν παραχώρηση 

χρήσης στην 

ΔΕΚΠΟΤΑ του 

αγροτεμαχίου 363 και 

του επ΄ αυτού   κτιρίου 

του Υδρόμυλου – 

Ενυδρείου που 

βρίσκεται στην Τ.Κ. 

Μυλοποτάμου σε 

εφαρμογή της παρ. 2 του 

άρθρου 185  και της 

παρ. 6 του άρθρου 259 

του Ν. 3463/2006  

Ομόφωνα 

42.  604.  Έγκριση έκτακτης 

μετακίνησης Δημάρχου 

Δράμας και Δημοτικών 

Συμβούλων  

Ομόφωνα 

43.  605.  Υπογραφή συμφώνου 

συνεργασίας μεταξύ 

Δήμου Δράμας και του 

Πανεπιστημίου 

Λευκωσίας (Κύπρος) 

Ομόφωνα 

44.  606.  Έκδοση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκών αγορών  

Ομόφωνα 

45.  607.  Έκδοση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκών αγορών  

Ομόφωνα 

46.  608.  Άδεια χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου επί 

της οδού Βάρναλη 1 στο 

Ο.Τ. 808 – Χατζόπουλος 

Θωμάς  

Ομόφωνα 



47.  609.  Βεβαίωση ποσοστού 

40% επί του 

αμφισβητούμενου ποσού 

λόγω άσκησης 

προσφυγής – Διαμαντής 

Πέτρος  

Ομόφωνα 

48.  610.  Έγκριση καταβολής 

επιδότησης ενοικίου σε 

επικουρική ιατρό του 

Π.Ε.Δ.Υ. – Μ.Υ. Δράμας 

που είναι ενταγμένη στο 

πρόγραμμα εφημεριών 

του Γενικού 

Νοσοκομείου Δράμας  

Ομόφωνα 

49.  611.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης υπαλλήλων 

Δήμου Δράμας  

Ομόφωνα 

50.  612.  Έγκριση της 29/2018 

απόφασης - 

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με την έγκριση 

κοπής δέντρου στα Α΄ 

Κοιμητήρια Δράμας   

Ομόφωνα 

51.  613.  Έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση δημοτών  

Ομόφωνα 

52.  614.  Έγκριση επιστροφής 

αχρεωστήτως 

καταβληθέντος ποσού 

προνοιακού επιδόματος  

Ομόφωνα 

 

Δράμα   15-11-2018 

 

Η ειδική γραμματέας  

 

Μυροφόρα Ψωμά  


