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      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.   Επιχορήγηση του 

Μορφωτικού – 

Πολιτιστικού Συλλόγου 

Μοναστηρακίου Δράμας 

– Καψημάλης Ιωάννης  

Αποσύρθηκε 

2.  647.  Έγκριση επέμβασης των 

υπηρεσιών του 

Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού 

(ΥΠΠΟΑ) στο Τέμενος 

Αράπ-Τζαμί για την 

υλοποίηση της Πράξης 

«Αποκατάσταση 

Τεμένους “Αράπ-Τζαμί” 

στην πλατεία 

Δικαστηρίων Δράμας»  

Ομόφωνα 

 

Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων: 

1) Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 

3) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 4) Χαρίσκου 

Νικολάου πως, δεν είναι πλήρης η αλληλογραφία, 

όταν απουσιάζει το έγγραφο της Διαχειριστικής 

Αρχής προς το Υπουργείο Πολιτισμού. Έγγραφο από 

το οποίο θα δινόταν απαντήσεις  σε ερωτήματα ,εξ 

αιτίας των οποίων , δεν θα είναι πιθανώς καλή η 

εξέλιξη του θέματος. 

 

 

3.  648.  Aνάπτυξη καινοτόμου 

δικτύου ασυρμάτων 

σημείων πρόσβασης 

νέας γενιάς στο Δήμο 

Δράμας και  καθορισμός 

τέλους ανά θέση / 

σημείο  

Ομόφωνα 

4.  649.  Έγκριση 2
ου

 ΑΠΕ και 

2
ου

 ΠΚΤΜΝΕ του έργου 

«Βελτιώσεις παιδικών 

χαρών»  

Ομόφωνα 

5.  650.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου «Ανακατασκευή 

WC ΑΜΕΑ στο πάρκο 

Αγ. Βαρβάρας»  

Ομόφωνα 

6.  651.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου «Οδοποιία ΤΚ 

Μυλοποτάμου»  

Ομόφωνα 

7.  652.  Παράταση προθεσμίας 

περαίωσης του έργου « 

Βελτιώσεις παιδικών 

χαρών»  

Ομόφωνα 



8.  653.  Τοποθέτηση 4 στύλων 

και 4 Φ.Σ. S -17  στη 

ΔΚ Ξηροποτάμου  

Ομόφωνα 

9.  654.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ 

ΤΚ 

ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ»  

Ομόφωνα 

10.  655.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής  παραλαβής 

του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΔΚ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» 

Ομόφωνα 

11.  656.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του τμήματος της 

εργασίας «Εργασίες 

Επισκευής και 

Συντήρησης Παιδικών 

Χαρών» 

Ομόφωνα 

12.  657.  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 Β Εργασιών» 

Ομόφωνα 

13.  658.  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 Β Εργασιών» 

Ομόφωνα 

14.  659.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του τμήματος της 

εργασίας «Εργασία 

υποστήριξης και 

συντήρησης των 

ηλεκτρομηχανολογικών 

Ομόφωνα 



εγκαταστάσεων 

δημοτικών μεγάρων 

παλαιού και νέου και 

συντήρησης και 

επισκευής των 

ηλεκτρομηχανολογικών 

των αθλητικών 

εγκαταστάσεων» 

ΟΜΑΔΑ Α Εργασιών» 

15.  660.  Παράταση προθεσμίας 

περαίωσης της εργασίας 

«Εργασίες διαγράμμισης 

οδών»  

Ομόφωνα 

16.  661.  Έγκριση της 31/2018 

απόφασης – 

γνωμοδότησης της 

ΕΠΖ, σχετικά με την 

εξέταση αιτήματος για 

τοποθέτηση 

κιγκλιδωμάτων 

Ομόφωνα 

17.  662.  Οριστική παραλαβή της 

μελέτης με τίτλο: 

''Διαχειριστική μελέτη 

πάρκου Αγίας 

Βαρβάρας του Δήμου 

Δράμας"  για την 

περίοδο 2019-2028   

Ομόφωνα 

Οι δημοτικού σύμβουλοι: 1) Ζαχαριάδης Παύλος, 

2)Μλεκάνης Μιχαήλ, 3) Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 

4) Καλαϊτσίδης Γεώργιος και 5) Χαρίσκος 

Νικόλαος, αφού ανέφεραν ότι η μελέτη είναι αρκετά 

επιμελημένη και προσεγγίζει το πρόβλημα 

ικανοποιητικά, και ενώ κάνει αναφορά στο 

ιδικοκτησιακό καθεστώς της Αγίας Βαρβάρας και 

στα δημοτικά και ιδιωτικά ακίνητα και στα 

αμφισβητούμενα και στην έκταση των 19. 418 τ.μ. 

που παραχωρήθηκαν στον Δήμος το 2012 από τον 

Ε.Ο.Τ., δεν υπάρχει καμία περαιτέρω πληροφορία γι 

αυτή την έκταση των 19. 418 τ.μ. , όπως υπάρχει για 

τις άλλες εκτάσεις. Δηλαδή, το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς, δεν έχει αποτυπωθεί επαρκώς και θα ήταν 

καλό να το ερευνήσει περαιτέρω η δημοτική αρχή.  

 

18.  663.  Έγκριση Πρωτοκόλλων 

Οριστικής Παραλαβής 

(τμήματος) Υπηρεσιών 

της Δ/νσης 

Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης 

Ομόφωνα 

19.  664.  Έγκριση Πρωτοκόλλων 

Οριστικής Παραλαβής 

(τμήματος) Υπηρεσιών 

της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου 

Ομόφωνα 

20.  665.  Έγκριση πρωτοκόλλων 

οριστικής παραλαβής 

εργασιών του ιατρού 

εργασίας του Δήμου 

Δράμας  

Ομόφωνα 

21.  666.  Έγκριση πρωτοκόλλων 

τμηματικής παραλαβής, 

της επιτροπής 

παραλαβής αντικειμένου 

τμηματικού ή συνολικού 

συμβάσεων παροχής 

Ομόφωνα 



υπηρεσιών , που 

αφορούν στη λειτουργία 

της Δ/νσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών Δήμου 

Δράμας για το έτος 2018 

(απομαγνητοφώνηση 

συνεδριάσεων ΔΣ, ΟΕ 

και Επιτροπής 

Διαβούλευσης)  

22.  667.  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 για το έτος 2018  

(ηχητική κάλυψη 

συνεδριάσεων ΔΣ και 

Επιτροπής 

Διαβούλευσης)  

Ομόφωνα 

23.  668.  Αλλαγή του χρώματος 

των ΤΑΧΙ του Δήμου 

Δράμας  

Ομόφωνα 

24.  669.  Έγκριση της 66/2018 

απόφασης – 

γνωμοδότησης της ΔΚ 

Δράμας, σχετικά με την 

παραχώρηση του 

δικαιώματος χρήσης 

δημοτικού δρόμου  

Ομόφωνα 

25.  670.  Έγκριση της 67/2018 

απόφασης – 

γνωμοδότησης της ΔΚ 

Δράμας, σχετικά με την 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου  

Ομόφωνα 

26.  671.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης αιρετών 

Ομόφωνα 

27.  672.  Έγκριση καταβολής 

επιδότησης ενοικίου σε 

επικουρικό ιατρό του 

Γ.Ν. Δράμας 

Ομόφωνα 

28.  673.  Ανάκληση άδειας 

επαγγελματία πωλητή 

λαϊκών αγορών  

Ομόφωνα 

29.  674.  Ορισμός μελών 

επιτροπής εκτίμησης 

ακινήτων (άρθρου 186 

Ν. 3463/2006) για το 

έτος 2019  

Ομόφωνα 



30.  675.  Συμπλήρωση – 

τροποποίηση της αριθμ. 

603/2018 απόφασης Δ.Σ. 

περί “Δωρεάν 

παραχώρησης 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 ”  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, θεωρεί πως πρέπει να 

κλείσει η επιχείρηση και το ακίνητο να είναι 

ιδιοκτησία του Δήμου ή της ΤΚ Μυλοποτάμου. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη διότι, θεωρεί πως πρέπει να κλείσει η 

επιχείρηση και το ακίνητο να είναι ιδιοκτησία του 

Δήμου ή της ΤΚ Μυλοποτάμου. 

 

 

Δράμα   05-12-2018 

 

Η ειδική γραμματέας  

 

Μυροφόρα Ψωμά  


