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1.  615.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

τμήματος εργασίας της 

Δ/νσης Δόμησης 

Ομόφωνα 

2.  616.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση μετακίνησης 

στο ετήσιο τακτικό 

συνέδριο της ΚΕΔΕ 

 

Ομόφωνα 

3.  617.  3
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 344/2018 

απόφασης της Ο.Ε. 

σχετικά με την 10
η
 

αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2018 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ , 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου 

και 3) Μυστακίδη διότι, δεν ψήφισαν τον 

προϋπολογισμό, οπότε δεν ψηφίζουν και 

οποιαδήποτε αναμόρφωσή του, ψηφίζοντας μόνο 

τους Κ.Α. που αφορούν στους εργαζόμενους και 

συγχαίροντας τη δημοτική αρχή για την απόφασή 

της να καταβάλει στους εργαζόμενους ότι 

δικαιούνται. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

ανέφερε πως συνηθίζει να καταψηφίζει τις 

αναμορφώσεις αλλά, την συγκεκριμένη την 

υπερψηφίζει διότι, έχει ΚΑ που αφορούν μόνο σε 

εργαζόμενους 

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου διότι, δεν ψήφισε τον 

προϋπολογισμό, οπότε δεν ψηφίζει  και 

οποιαδήποτε αναμόρφωσή του, ψηφίζοντας μόνο 

τους Κ.Α. που αφορούν στους εργαζόμενους. 

 

4.  618.  Καθορισμός τέλους 

καθαριότητας - 

φωτισμού για το οικ. 

έτος 2019 

Κατά πλειοψηφία 

 

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, ανέφερε πως το 

διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, 

είναι πως για το ΤΑΠ, έχουμε άλλες διαφορετικές 

αντικειμενικές αξίες, που οι περισσότερες είναι 

χαμηλότερες σε σχέση με τις ζώνες. Η υπηρεσία 

προτείνει αύξηση 21%, χωρίς να λαμβάνει υπόψη 

της ορισμένες μεταβλητές, που θα γίνουν σταθερές 

μέσα στο 2019 και οι οποίες διαφοροποιούν 

τελείως τόσο το σκέλος των εσόδων όσο και των 

εξόδων. Με την προσδοκία και την αναμονή και 

την ευχή, τόσο η ανακύκλωση όσο και η 

διαδικασία των led να βρουν πρόσφορο έδαφος και 

εν μέρει να περιορίσουν τις δαπάνες στην 

καθαριότητα και τον φωτισμό, θα φροντίσουμε να 



έχουμε περισσότερα έσοδα, αυτά που υπηρεσιακά 

και χωρίς καμία στατική σκέψη, θα μπορούσε 

κάποιος να υπολογίσει.  

Το 2019 θα εφαρμοστεί η μηχανική διαλογή. Αυτό 

σημαίνει πρακτικά ότι, μόνο το 40% από αυτά που 

σήμερα καταλήγουν στις Σέρρες, θα χρειαστεί να 

μετακινηθούν, με αποτέλεσμα οι 20-22.000 τόνοι, 

να περιοριστούν στους 9.000 τόνους , 

εξοικονομώντας πολλά δρομολόγια, μειώνοντας τις 

φθορές, τα απαιτούμενα καύσιμα και τα 

ανταλλακτικά. 

Με την τακτοποίηση αυθαιρέτων, εξ αιτίας του 

ευνοϊκού νόμου που ισχύει, προστίθενται 

περισσότερα τ.μ., με το ίδιο κόστος των 1,21 €, 

που είναι το φθηνότερο στην ΑΜΘ και με 

προϋπολογιζόμενη αύξηση αυτών κατά 35%.  

Εξ αιτίας των ανωτέρω, θα περιοριστούν κατά 

πολύ τα έξοδα και δεν απαιτείται αύξηση των 

τελών όπως προτείνει η υπηρεσία. 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ , 2) Χρυσοχοίδη Ελευθέριου 

και 3) Μυστακίδη Ιωάννη επειδή, κατ΄ αρχήν δεν 

τεκμηριώνεται σωστά η πρόταση της δημοτικής 

αρχής για το τυπικό μέρος, προβλέποντας 

προώθηση της ανακύκλωσης, έτσι ώστε να μπορεί 

να τεκμηριώσει ότι τα έξοδα θα είναι μικρότερα 

και επειδή δεν προβλέπεται μείωση των εξόδων κι 

έτσι αναγκάζεται να προχωρά σε μείωση δαπανών 

όπως, σε προσωπικό και μέσα μεταφορών στην 

καθαριότητα, καταλήγοντας και αύξηση των τελών 

να έχουμε και καθαριότητα να μην έχουμε. 

Στη συνέχεια δήλωσαν πως ψηφίζουν όλα τα 

υπόλοιπα τέλη. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος αναφέρθηκε στην 

περσινή εισήγησή του, δηλαδή πως η δημοτική 

αρχή δεν σχεδίασε και εκ του αποτελέσματος 

αποδείχθηκε ανίκανη να διαχειρισθεί τα 

απορρίμματα στο Δήμο μας, ενώ θα έπρεπε η 

Δράμα να είναι ένα πρότυπο διαχείρισης 

απορριμμάτων, ώστε να μην πληρώνουν άδικα οι 

συμπολίτες τα τέλη. Έτσι αντί να γινόταν μείωση 

των τελών μέσω της πρόληψης, 

επαναχρησιμοποίησης ανακύκλωσης των 

απορριμμάτων και της μείωσης του ηλεκτρικού 

ρεύματος με τη χρήση λαμπτήρων led όπως είχαν 

ζητήσει ως παράταξη εδώ και τρία χρόνια, τίποτε 

από αυτά δεν έγινε. Δυστυχώς η τεκμηρίωση της 

μηδενικής αύξησης που προτείνει η δημοτική αρχή 

δε πατάει σταθερά. 

Άρα και φέτος, εμμένει συνέχεια στα ίδια η 

δημοτική αρχή. Δεν έχει την πολιτική βούληση να 

κάνει πράγματα, τα οποία θα αλλάξουν τη μορφή 

του Δήμου και δυστυχώς αυτό αποτυπώνεται.  

Στη συνέχεια , αφού δήλωσε πως ψηφίζει τα 

υπόλοιπα τέλη, όπως και πέρσι, πρότεινε: 

  

- απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη: 

1) των μονογονεϊκών οικογενειών  με ετήσιο 

εισόδημα  25.000 €  

2) των τριτέκνων  και πολυτέκνων 



οικογενειών με ετήσιο εισόδημα μέχρι 

35.000  

3) των ΑΜΕΑ με ετήσιο εισόδημα μέχρι 

35.000€ 

4) των απόρων 

5) των μακροχρόνια ανέργων με ετήσιο 

εισόδημα μέχρι 8.000€ προσαυξανόμενο 

κατά 2.000€ για κάθε προστατευόμενο 

μέλος .  

 

- Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών: 

1) Για όσους έχουν υπαχθεί στο κοινωνικό 

τιμολόγιο 

2) Για νέους επαγγελματίες , με την 

προϋπόθεση ύπαρξης επαγγελματικής 

στέγης  και για τον πρώτο χρόνο άσκησης 

του επαγγέλματος,  εξαιρουμένων των 

καταστημάτων εστίασης .  

   

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου,  αναφέροντας πως, ως 

παράταξη, από τις 05-11-2014 είχαν προτείνει τα 

παρακάτω, τα οποία αν εφαρμοζόταν, σήμερα θα 

μιλούσαμε για μειώσεις των τελών, σημειώνοντας 

πως είναι θετικό το ότι η δημοτική αρχή 

αναγνωρίζει πως υπάρχει χώρος για διεύρυνση της 

φορολογικής βάσης μέσω της αύξησης των 

φορολογούμενων εμβαδών   :  

1. Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων για την 

αποδοτικότερη εύρεση κτιρίων δηλωμένων 

στον Δήμο μας από τους πολίτες με 

λιγότερα τ.μ., από ότι στην 

πραγματικότητα 

2. Διεύρυνση της φορολογικής βάσης, με 

τόνωση της τοπικής οικονομίας και 

ταυτόχρονα παροχή κινήτρων σε νέους 

επιχειρηματίες και δημιουργούς με 

καινοτόμες ιδέες, ώστε να εγκατασταθούν 

στον Δήμο μας. 

3. Μείωση του όγκου των σκουπιδιών, με την 

εδραίωση της κομποστοποίησης και της 

ξεχωριστής συλλογής των διαφόρων 

ανακυκλώσιμων υλικών. 

4. Αλλαγή της ενεργειακής πολιτικής, 

σχετικά με τον ηλεκτροφωτισμό, με την 

χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

5. Μεγαλύτερη σύνεση στην επέκταση του 

δικτύου ηλεκτροφωτισμού. 

 

Στη συνέχεια δήλωσε πως ψηφίζει τα υπόλοιπα 

τέλη, όπως και πέρσι. 

 Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη,  προτείνοντας μείωση των 

τελών και κατηγορώντας τη δημοτική αρχή για 

υποκριτική στάση όταν, σε προγενέστερο χρόνο 

αύξησε τα τέλη και δικαιώματα κατά 55% 

εφαρμόζοντας φορομπηχτική πολιτική. Εκτιμά ότι, 

με σωστές ενέργειες, θα μπορούσαν να λυθούν όλα 

τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διαχείριση 

των στερεών αποβλήτων, των σκουπιδιών και της 



διαλογής και δηλώνει ότι καταψηφίζει όλα τα τέλη 

και δικαιώματα. 

 

5.  619.  Καθορισμός συντελεστή 

φόρου  

ηλεκτροδοτούμενων 

χώρων στεγασμένων  ή  

όχι, που 

χρησιμοποιούνται για 

κατοικία ή άσκηση 

επαγγέλματος για το οικ. 

έτος 2019 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη,  προτείνοντας μείωση των 

τελών και κατηγορώντας τη δημοτική αρχή για 

υποκριτική στάση όταν, σε προγενέστερο χρόνο 

αύξησε τα τέλη και δικαιώματα κατά 55% 

εφαρμόζοντας φορομπηχτική πολιτική. Εκτιμά ότι, 

με σωστές ενέργειες, θα μπορούσαν να λυθούν όλα 

τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διαχείριση 

των στερεών αποβλήτων, των σκουπιδιών και της 

διαλογής και δηλώνει ότι καταψηφίζει όλα τα τέλη 

και δικαιώματα. 

 

6.  620.  Καθορισμός τέλους 

χρήσης κοινόχρηστων 

χώρων για το οικ. έτος 

2019 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου σε ότι αφορά στην 

περίπτωση 3- τραπεζοκαθίσματα, διότι θεωρεί ότι 

εκτός από τις ζώνες, το τέλος θα πρέπει να 

επιβάλλεται και κατά οδούς. 
 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη,  προτείνοντας μείωση των 

τελών και κατηγορώντας τη δημοτική αρχή για 

υποκριτική στάση όταν, σε προγενέστερο χρόνο 

αύξησε τα τέλη και δικαιώματα κατά 55% 

εφαρμόζοντας φορομπηχτική πολιτική. Εκτιμά ότι, 

με σωστές ενέργειες, θα μπορούσαν να λυθούν όλα 

τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διαχείριση 

των στερεών αποβλήτων, των σκουπιδιών και της 

διαλογής και δηλώνει ότι καταψηφίζει όλα τα τέλη 

και δικαιώματα. 

  

7.  621.  Καθορισμός του  

δικαιώματος χρήσης 

Νεκροταφείων για το 

οικ. έτος 2019 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι θεωρεί ότι πρέπει να 

υπάρχουν αυξομειώσεις αντίστοιχα ανά κατηγορία 

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη,  προτείνοντας μείωση των 

τελών και κατηγορώντας τη δημοτική αρχή για 

υποκριτική στάση όταν, σε προγενέστερο χρόνο 

αύξησε τα τέλη και δικαιώματα κατά 55% 

εφαρμόζοντας φορομπηχτική πολιτική. Εκτιμά ότι, 

με σωστές ενέργειες, θα μπορούσαν να λυθούν όλα 

τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διαχείριση 

των στερεών αποβλήτων, των σκουπιδιών και της 

διαλογής και δηλώνει ότι καταψηφίζει όλα τα τέλη 

και δικαιώματα. 

 

 

8.  622.  Καθορισμός τέλους 

ακίνητης περιουσίας, 

(ΤΑΠ), για το οικ. έτος 

2019 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος  του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, προτείνοντας, αν και είναι 



ενιαίος φόρος, μέσω της τιμής ζώνης των 

κτισμάτων,  μείωση του τέλους τουλάχιστον για τις 

λαϊκές κατοικίες. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη,  προτείνοντας μείωση των 

τελών και κατηγορώντας τη δημοτική αρχή για 

υποκριτική στάση όταν, σε προγενέστερο χρόνο 

αύξησε τα τέλη και δικαιώματα κατά 55% 

εφαρμόζοντας φορομπηχτική πολιτική. Εκτιμά ότι, 

με σωστές ενέργειες, θα μπορούσαν να λυθούν όλα 

τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διαχείριση 

των στερεών αποβλήτων, των σκουπιδιών και της 

διαλογής και δηλώνει ότι καταψηφίζει όλα τα τέλη 

και δικαιώματα. 

 

9.  623.  Καθορισμός τέλους 

διαφήμισης, για το οικ. 

έτος 2019 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη,  προτείνοντας μείωση των 

τελών και κατηγορώντας τη δημοτική αρχή για 

υποκριτική στάση όταν, σε προγενέστερο χρόνο 

αύξησε τα τέλη και δικαιώματα κατά 55% 

εφαρμόζοντας φορομπηχτική πολιτική. Εκτιμά ότι, 

με σωστές ενέργειες, θα μπορούσαν να λυθούν όλα 

τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διαχείριση 

των στερεών αποβλήτων, των σκουπιδιών και της 

διαλογής και δηλώνει ότι καταψηφίζει όλα τα τέλη 

και δικαιώματα. 

 

10.  624.  Καθορισμός τέλους 

χρήσης υπεδάφους, για 

το οικ. έτος 2019 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη,  προτείνοντας μείωση των 

τελών και κατηγορώντας τη δημοτική αρχή για 

υποκριτική στάση όταν, σε προγενέστερο χρόνο 

αύξησε τα τέλη και δικαιώματα κατά 55% 

εφαρμόζοντας φορομπηχτική πολιτική. Εκτιμά ότι, 

με σωστές ενέργειες, θα μπορούσαν να λυθούν όλα 

τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διαχείριση 

των στερεών αποβλήτων, των σκουπιδιών και της 

διαλογής και δηλώνει ότι καταψηφίζει όλα τα τέλη 

και δικαιώματα. 

 

11.  625.  Καθορισμός του 

συντελεστή τέλους 

συντεταγμένων ΧΨΖ 

του Αστικού 

Τοπογραφικού Δικτύου 

(ΑΤΔ)  για το οικ. έτος 

2019 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη,  προτείνοντας μείωση των 

τελών και κατηγορώντας τη δημοτική αρχή για 

υποκριτική στάση όταν, σε προγενέστερο χρόνο 

αύξησε τα τέλη και δικαιώματα κατά 55% 

εφαρμόζοντας φορομπηχτική πολιτική. Εκτιμά ότι, 

με σωστές ενέργειες, θα μπορούσαν να λυθούν όλα 

τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διαχείριση 

των στερεών αποβλήτων, των σκουπιδιών και της 

διαλογής και δηλώνει ότι καταψηφίζει όλα τα τέλη 

και δικαιώματα 



12.  626.  Επιβολή δημοτικού 

τέλους 0,5% και 5% επί 

των ακαθαρίστων 

εσόδων καταστημάτων 

για το οικ. έτος 2019 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη,  προτείνοντας μείωση των 

τελών και κατηγορώντας τη δημοτική αρχή για 

υποκριτική στάση όταν, σε προγενέστερο χρόνο 

αύξησε τα τέλη και δικαιώματα κατά 55% 

εφαρμόζοντας φορομπηχτική πολιτική. Εκτιμά ότι, 

με σωστές ενέργειες, θα μπορούσαν να λυθούν όλα 

τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διαχείριση 

των στερεών αποβλήτων, των σκουπιδιών και της 

διαλογής και δηλώνει ότι καταψηφίζει όλα τα τέλη 

και δικαιώματα 

13.  627.  Καθορισμός τέλους  

χρήσης αίθουσας για την 

τέλεση πολιτικών γάμων 

για το οικ. έτος 2019 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, προτείνοντας, την 

κατάργηση του τέλους γιατί είναι μικρό το ποσό 

και πληρώνουν οι πολίτες για να τελούνται 

πολιτικοί γάμοι. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη,  προτείνοντας μείωση των 

τελών και κατηγορώντας τη δημοτική αρχή για 

υποκριτική στάση όταν, σε προγενέστερο χρόνο 

αύξησε τα τέλη και δικαιώματα κατά 55% 

εφαρμόζοντας φορομπηχτική πολιτική. Εκτιμά ότι, 

με σωστές ενέργειες, θα μπορούσαν να λυθούν όλα 

τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διαχείριση 

των στερεών αποβλήτων, των σκουπιδιών και της 

διαλογής και δηλώνει ότι καταψηφίζει όλα τα τέλη 

και δικαιώματα. 

 

14.  628.  Επιβολή δημοτικού 

τέλους 

παρεπιδημούντων για το 

οικ. έτος 2019 

Ομόφωνα 

Περί μη επιβολής 

15.  629.  Καθορισμός τέλους 

χρήσης για το Θεατράκι 

Αγίας Βαρβάρας 

«Σωκράτης 

Δημητριάδης» και 

χρήση αίθουσας 

«Ελευθερία» για το οικ. 

έτος 2019 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, προτείνοντας, την 

κατάργηση του τέλους για πολιτιστικού συλλόγους  

και για τους υπολοίπους ως έχει. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη,  προτείνοντας μείωση των 

τελών και κατηγορώντας τη δημοτική αρχή για 

υποκριτική στάση όταν, σε προγενέστερο χρόνο 

αύξησε τα τέλη και δικαιώματα κατά 55% 

εφαρμόζοντας φορομπηχτική πολιτική. Εκτιμά ότι, 

με σωστές ενέργειες, θα μπορούσαν να λυθούν όλα 

τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διαχείριση 

των στερεών αποβλήτων, των σκουπιδιών και της 

διαλογής και δηλώνει ότι καταψηφίζει όλα τα τέλη 

και δικαιώματα. 

 



16.  630.  Καθορισμός τελών 

ελεγχόμενης στάθμευσης 

και προστίμων αυτής 

για το οικ. έτος 2019 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη,  προτείνοντας μείωση των 

τελών και κατηγορώντας τη δημοτική αρχή για 

υποκριτική στάση όταν, σε προγενέστερο χρόνο 

αύξησε τα τέλη και δικαιώματα κατά 55% 

εφαρμόζοντας φορομπηχτική πολιτική. Εκτιμά ότι, 

με σωστές ενέργειες, θα μπορούσαν να λυθούν όλα 

τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διαχείριση 

των στερεών αποβλήτων, των σκουπιδιών και της 

διαλογής και δηλώνει ότι καταψηφίζει όλα τα τέλη 

και δικαιώματα. 

 

17.  631.  Τέλη Διέλευσης, Χρήσης 

Δικαιωμάτων Διέλευσης 

και Εγγυήσεων Καλής 

Εκτέλεσης των 

Εργασιών Διέλευσης 

(άρθρο 29 ν.3431/2006) 

(ΚΑ 0718) για το οικ. 

έτος 2019 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη,  προτείνοντας μείωση των 

τελών και κατηγορώντας τη δημοτική αρχή για 

υποκριτική στάση όταν, σε προγενέστερο χρόνο 

αύξησε τα τέλη και δικαιώματα κατά 55% 

εφαρμόζοντας φορομπηχτική πολιτική. Εκτιμά ότι, 

με σωστές ενέργειες, θα μπορούσαν να λυθούν όλα 

τα προβλήματα που προκύπτουν από τη διαχείριση 

των στερεών αποβλήτων, των σκουπιδιών και της 

διαλογής και δηλώνει ότι καταψηφίζει όλα τα τέλη 

και δικαιώματα 

18.  632.  Έγκριση της 154/2018 

ΑΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, 

σχετικά με την 5
η
 

τροποποίηση 

προϋπολογισμού έτους 

2018  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοίδη Ελευθερίου 

και 3) Μυστακίδη Ιωάννη διότι, δεν υπάρχει 

καμία αιτιολόγηση για την αύξηση των δαπανών. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, αναφέροντας πως είναι 

γνωστή η θέση του για τη συγκεκριμένη 

επιχείρηση δηλαδή, πως πρέπει να παύσει να 

λειτουργεί και να μεταφερθεί το προσωπικό στον 

Δήμο.    

 

19.  633.  Σύναψη Σύμβασης με 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για το 

υποέργο 1 της Πράξης 

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ 

ΠΗΓΕΣ ΑΓ. 

ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ 

ΔΡΑΜΑΣ, με τίτλο 

«Υπογειοποίηση του 

δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού από 

τον ΔΕΔΔΗΕ – Έγκριση 

Ομόφωνα 



Σχεδίου Σύμβασης  

20.  634.  Έγκριση σχεδίου 

σύμβασης για την 

δαπάνη μετατόπισης 

δικτύου ΜΑΝ στο Δήμο 

Δράμας 

Ομόφωνα 

21.  635.  Τροποποίηση και 

συμπλήρωση της 

361/2018 ΑΔΣ  

Ομόφωνα 

22.  636.  Τροποποίηση – 

συμπλήρωση της 

απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου 

με αρ.338/2018 και 

θέμα: Παράταση 

προθεσμίας περαίωσης 

του έργου 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ» 

Ομόφωνα 

23.  637.  Παράταση προθεσμίας 

περαίωσης του έργου: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ»  

Ομόφωνα 

24.  638.  Έγκριση δαπάνης για 

την τοποθέτηση 7 Φ.Σ. 

S-17Υ στην Τ.Κ. 

Μικροχωρίου  

Ομόφωνα 

25.  639.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του τμήματος της 

εργασίας «Εργασίες 

μεταλλικών 

κατασκευών»  

Ομόφωνα 

26.  640.  α) έγκριση της 

σύναψης σύμβασης 

διαδημοτικής 

συνεργασίας μεταξύ 

των Δήμων Δράμας και 

Δοξάτου για την 

υποστήριξη άσκησης 

αρμοδιότητας της 

αποκομιδής και 

μεταφοράς των 

Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) 

του Δήμου Δοξάτου, 

β) έγκριση των όρων 

του συνημμένου 

σχεδίου της σύμβασης, 

γ) Ορισμός δύο (2) 

εκπροσώπων του 

Δήμου Δράμας με τους 

αναπληρωτές τους, ως 

μελών του Δήμου 

Ομόφωνα 



Δράμας στο Όργανο 

Παρακολούθησης 

Εφαρμογής των Όρων 

της Σύμβασης, 

σύμφωνα με το άρθρο 

7 του σχεδίου της 

Σύμβασης  

27.  641.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

τμήματος της γενικής 

υπηρεσίας «Λειτουργία 

δημοτικού κυνοκομείου  

και διαχείριση 

αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς για το έτος 

2018» για το μήνα 

Οκτώβριο 2018  

Ομόφωνα 

28.  642.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

υπηρεσιών, με απ’ 

ευθείας ανάθεση, για 

εργασίες συντήρησης 

υποστήριξης της 

εφαρμογής 

ωρομέτρησης Etime από 

1-1-2018 έως 4-11-2018  

Ομόφωνα 

29.  643.  Έγκριση δράσεων 

διαφημιστικής 

προβολής Δήμου 

Δράμας για το έτος 2019  

Ομόφωνα 

30.  644.  Αλλαγή επωνυμίας 

λογαριασμού ΔΕΗ του 

Δημοτικού σχολείου 

Τ.Κ. Νικοτσάρα που η 

λειτουργία του έχει 

ανασταλεί  

Ομόφωνα 

31.  645.  Έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση δημοτών 

Ομόφωνα 

32.  646.  Έγκριση της 64/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, περί 

παραχώρησης χρήσης 

δημοτικής αιθούσης  

Ομόφωνα 

 

Δράμα   20-11-2018 

 

Η ειδική γραμματέας  

 

Μυροφόρα Ψωμά  


