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      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  68.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 2/2019 

απόφασης – 

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με τον 

προσωρινό 

αποκλεισμό 

κυκλοφορίας 

οχημάτων επί της 

οδού Φιλίππου, από 

την οδό Προύσης έως 

την οδό Γαληνού 

Ομόφωνα 

Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων 

:1) Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 

3) Χαρίσκου Νικολάου και 4) Μυστακίδη 

Ιωάννη πως, ο Δήμος και η ΔΕΥΑΔ, πρέπει να 

συνεννοούνται διότι, στη συγκεκριμένη περιοχή 

παρέμβασης, υπάρχει ένας πλακοσπεπής αγωγός 

λημμάτων κάτω από το πεζοδρόμιο, οπότε είναι 

κατανοητό τι θα συμβεί αν κάποιος τον χαλάσει.       

 

 

2.  69.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 3/2019 

απόφασης – 

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με την έγκριση 

κοπής δέντρων στην 

περιοχή Τέρμα Ευξείνου 

Πόντου 

Ομόφωνα 

 

Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων 

:1) Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 

3) Χαρίσκου Νικολάου και 4) Μυστακίδη 

Ιωάννη πως, υπάρχει οριογραμμή μέσα στον 

πεζόδρομο, που θα δημιουργήσει πρόβλημα 

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου πως, η διαδρομή των 

τυφλών στην Ευξείνου Πόντου, σε 2,3 σημεία, 

οδηγεί σε δέντρα. 

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου πως, θα πρέπει να 

αναπτυχθεί δενδροφύτευση στην πεζοδρόμηση της 

περιοχής 

3.  70.  3
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 4/2019 

απόφασης – 

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με την αίτηση 

για τοποθέτηση 

πινακίδας Ρ-40 

Ομόφωνα 

 

 

4.  71.  4
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 5/2019 

απόφασης – 

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με την έγκριση 

κοπής δένδρου στην 

περιοχή Εργατικές 

Κατοικίες Χωριστής 

Ομόφωνα 

 



5.  72.  Επιχορήγηση του 

συλλόγου με την 

επωνυμία «Σύλλογος 

Θετικών Επιστημόνων 

Ν. Δράμας»  

Ομόφωνα 

6.  73.  Οριστικής παραλαβή 

της τεχνικής υπηρεσίας: 

« Εκπόνηση 

εργαστηριακών ελέγχων 

για την αποτίμηση της 

στατικής επάρκειας του 

κλειστού 

κολυμβητηρίου Δήμου 

Δράμας  

Ομόφωνα 

Ο εισηγητής τους θέματος Παπαδόπουλος 

Γεώργιος, ανέφερε πως η δημοτική αρχή, μετά από 

40 χρόνια, παρουσιάζει μια σειρά μελετών για την 

πισίνα που κατασκευάστηκε το 1978 και για το 

κέλυφος που κατασκευάστηκε το 1987 γιατί, 

πρωτίστως την ενδιαφέρει η ασφάλεια των παιδιών 

και χωρίς να θορυβηθεί ο κόσμος. Συνεχίζοντας, και 

επειδή δεν είναι όλοι τεχνικοί, δεσμεύτηκε πως σε 

επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ, εντός 10 ημερών, 

παρουσία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και των 

δύο συλλόγων χρηστών του κτιρίου, θα 

αναδειχθούν οι αστοχίες του έργου και η 

δυνατότητα εξυγίανσής τους στο άμεσο διάστημα, 

κλείνοντας ενδεχομένως το κολυμβητήριο για 2-3 

μήνες , έτσι ώστε να καταστεί απόλυτα ασφαλές. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Μλεκάνης Μιχαήλ, 

2) Καλαϊτσίδης Γεώργιος και 3) Χαρίσκος 

Νικόλαος ανέφεραν πως: η υπόθεση του 

προβληματισμού για την ασφάλεια του κτιρίου, δεν 

είναι κάτι καινούργιο ή κάτι που προέκυψε απ΄ την 

μελέτη. Ο έλεγχος από την επιτροπή ετοιμόρροπων, 

που παραγγέλθηκε από τον Δήμο πριν 2 χρόνια και 

παραδόθηκε το πόρισμα,  καταχωνιάστηκε στα 

συρτάρια του Δήμου και έλεγε πιο απλά τα ίδια 

αλλά, με χειρότερο τρόπο. Άρα, δεν έχει δείξει 

τεκμηριωμένα η δημοτική αρχή την ευαισθησία της 

και την ανησυχία της για το κτίριο, παρά μόνο 

ασχολήθηκε όταν αναδείχθηκε το πρόβλημα από 

την μείζονα αντιπολίτευση. Από 16-01-2019 που 

παραλήφθηκε η μελέτη, έπρεπε άμεσα να 

ενημερωθεί το ΔΣ, με τη συμμετοχή του μελετητή 

και των φορέων, να γνωστοποιηθεί τι έγινε, τι 

πρέπει να γίνει και να δρομολογηθούν οι ενέργειες. 

Απαιτείται συναίνεση. Στην κόψη του ξυραφιού 

κινείται ο Δήμος. Όλες οι παρατάξεις πρέπει να 

παραλάβουν αντίγραφα του συνόλου της μελέτης 

γιατί, με αυτή μόνο τη μελέτη, δεν μπορεί να γίνει 

το επόμενο βήμα. Πρέπει να γίνει κι άλλη μελέτη 

επί του συνόλου γιατί, στην παρούσα δεν 

καταγράφεται η στατική επάρκεια.  

              
Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

ανέφερε πως, από τον 11
ο
 /2018 είχε κάνει 

παρατηρήσεις για τη λειτουργία του κολυμβητηρίου 

και είχε γίνει στόχος κάποιων γονέων. Πρωτίστως 

σημασία έχει η ασφάλεια των παιδιών και γι αυτό 

είχε προτείνει την αποξήλωση της σκεπής, με 

αντικατάστασή της από τέντα, όπως στο Δήμο 

Τρικαίων. Πρέπει να κινηθεί γρήγορα ο Δήμος αλλά 

με ασφάλεια, να συγκρουστεί αν απαιτηθεί με 

κάποιους ανθρώπους από το κολυμβητήριο και όχι 

να πράξει όπως πριν από δύο χρόνια. Όσον αφορά 

το θέμα, απαιτείται οικονομοτεχνική μελέτη, που θα 

συγκριθεί με το κόστος ενός νέου κολυμβητηρίου , 

εξετάζοντας και την περίπτωση ενός ανοικτού και 



ενός κλειστού.  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, ανέφερε πως, τον 11
ο
 /2018 υπήρχαν 

ενδείξεις αλλά σήμερα γίνεται συζήτηση επί 

τεχνικής βάσης και πορισμάτων. Είναι πολιτική 

απόφαση της δημοτικής αρχής για το τι θα 

ακολουθήσει , έχοντας και την ευθύνη. Θεωρεί πως 

έστω και άτυπα η δημοτική αρχή, έπρεπε να 

ενημερώσει και όχι να επαίρεται που μετά από 40 

χρόνια όπως είπε κι ο εισηγητής, ολοκλήρωσαν μια 

μελέτη 20.000,00 € .Μαγικά προσπαθεί το παλιό 

σύστημα αυτοδιοίκησης να περάσει ότι, μπορεί και 

ανοικτό να είναι το κτίριο και ασφαλές γιατί, αν 

κλείσει, πολύ δύσκολα θα ανοίξει. Κανείς δεν θέλει 

να κλείσει το κολυμβητήριο. Αλλοίμονο αν συμβεί 

κάτι.  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, 

ανέφερε πως, είναι απαράδεκτο, να βρισκόμαστε 

σε μια περίοδο που η τεχνολογία βρίσκεται στο 

απόγειό της με υψηλή τεχνολογική επάρκεια και να 

γίνεται συζήτηση για το αν οι εγκαταστάσεις του 

κολυμβητηρίου, πληρούν τις στοιχειώδεις 

προδιαγραφές και όταν μάλιστα αυτές υπήρχαν και 

πριν 40 χρόνια. Κατεδάφιση χρειάζεται αυτή η 

αντίληψη που κυριαρχεί σε επίπεδο δημοτικής 

αρχής. Τα χρήματα δεν χάθηκαν, τσέπη αλλάξανε 

και οι προδιαγραφές των έργων και οι μελέτες, 

υπάρχουν για να τα δικαιολογούν. 700 παιδιά πάνε 

στο κολυμβητήριο και γι αυτό πρέπει να υπάρχει 

ασφάλεια. Αρπαχτές γίνονται και όλοι αυτοί που 

είναι υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, κάτω από 

το ταμείο του Δήμου και των δημοσίων φορέων, 

βάζουν το στόμα τους. Η δημοτική αρχή, πρέπει να 

εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ως κατεπείγουσα 

διαδικασία για να γίνουν οι παρεμβάσεις που 

πρέπει, σύμφωνα με τη μελέτη, για να έχει το κτίριο 

μια στοιχειώδη ασφάλεια. 

 

Ο Δήμαρχος Δράμας ανέφερε πως, όλους τους 

απασχολεί το θέμα και δεν υπάρχει περίπτωση να 

ληφθεί καμία απόφαση για να ικανοποιηθούν 

ενδεχομένως τα θέλω κάποιων συλλόγων. Αυτό 

που προέχει είναι η ασφάλεια των παιδιών. Το 

θέμα δεν σηκώνει αντιπολιτευτικές κορώνες και 

διαξιφισμούς. Απαιτείται  συναινετικό κλίμα. 

Θεωρεί πως με την επικείμενη ενημέρωση από τη 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με την παρουσία και 

των δύο συλλόγων, θα συναποφασιστεί το μέλον 

του κτιρίου και φυσικά η ευθύνη θα είναι της 

δημοτικής αρχής. 
 

7.  74.  Έγκριση επιστροφής 

αχρεωστήτως 

καταβληθέντος ποσού 

προνοιακού επιδόματος  

Ομόφωνα 

8.  75.  Έγκριση της 36/2019 

ΑΟΕ σχετικά με τα 

απολογιστικά 

οικονομικά στοιχεία Δ΄ 

Ομόφωνα 

 

Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων 

:1) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 2) Χαρίσκου 



τριμήνου 2018  Νικολάου πως, ψηφίζουν μόνο ως προς τη 

λογιστική αποτύπωση 

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου πως, ψηφίζει μόνο ως 

προς τη λογιστική αποτύπωση 

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου πως, ψηφίζει μόνο ως προς 

τη λογιστική αποτύπωση 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μλεκάνης Μιχαήλ , 

απουσίαζε κατά την ψηφοφορία του θέματος 

      
Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος , απουσίαζε κατά την ψηφοφορία του 

θέματος 

 

9.  76.  Έγκριση των 35/2019 

και 48/2019 αποφάσεων 

της Ο.Ε. σχετικά με την 

1
η
 Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2019 

καθώς και των α΄ και β΄ 

συμπληρωματικών 

αυτής  

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 

3) Χαρίσκου Νικολάου διότι, δεν ψήφισαν τον 

προϋπολογισμό οπότε δεν ψηφίζουν και καμία 

αναμόρφωσή του. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου διότι, δεν ψήφισε τον 

προϋπολογισμό οπότε δεν ψηφίζει και καμία 

αναμόρφωσή του. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, δεν ψήφισε τον 

προϋπολογισμό οπότε δεν ψηφίζει και καμία 

αναμόρφωσή του. 

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου διότι, δεν ψήφισε τον 

προϋπολογισμό οπότε δεν ψηφίζει και καμία 

αναμόρφωσή του 

 

10.  77.  Έγκριση της 9/2019 

απόφασης του ΔΣ του 

ΝΠΔΔ, σχετικά με την 

ψήφιση της Α΄ 

αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2019  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 

3) Χαρίσκου Νικολάου διότι, είναι ανησυχητική η 

αδυναμία του Δήμου να χρηματοδοτήσει το ΝΠΔΔ 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου διότι, είναι ανησυχητική 

η αδυναμία του Δήμου να χρηματοδοτήσει το 

ΝΠΔΔ 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, δίχως να αναφέρει το 

λόγο 



11.  78.  Αντικατάσταση μέλους 

του ΔΣ της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης 

& Αποχέτευσης Δράμας 

(Δ.Ε.Υ.Α.Δ.) – 

εκπρόσωπος 

εργαζομένων  

Ομόφωνα 

12.  79.  Τροποποίηση της 

υπ’αρίθμ. 129/2017 

Απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου 

Δήμου Δράμας – εκλογή 

νέου Προέδρου και 

Αντιπροέδρου του 

Νομικού Προσώπου 

Δημοσίου Δικαίου με 

την επωνυμία 

«Πολιτιστικός 

Οργανισμός Φεστιβάλ 

Ταινιών Μικρού 

Μήκους Δράμας» 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 

διότι δεν συμφωνούν με τους προτεινόμενους 

 

13.  80.  Έγκριση της 10/2019 

απόφασης του ΔΣ της 

Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., σχετικά 

με την κατάρτιση και 

ψήφιση τροποποίησης 

εσωτερικού κανονισμού 

υπηρεσιών της 

Δημοτικής Επιχείρησης 

Κοινωνικής 

Πολιτιστικής και 

Τουριστικής Ανάπτυξης 

«Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.» του 

Δήμου Δράμας  

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 

γιατί ένα τέτοιο θέμα, δεν μπορεί να εισάγεται σε 

κατεπείγουσα συνεδρίαση του ΔΣ της Επιχείρησης, 

δύο μήνες πριν τις εκλογές, όταν μάλιστα 

απαγορεύεται να συζητηθεί έξι μήνες πριν τις 

εκλογές. Δεν είναι πολιτικά ηθικό, να θεσπίζονται 

θέσεις 2 μήνες πριν τις εκλογές και μάλιστα χωρίς 

να αναφέρονται αναλυτικά οι συναφής ειδικότητες. 

Δεν μπορεί μια τέτοια απόφαση, πέρα από τα 

συντακτικά λάθη, να αναφέρει « Το Διοικητικό 

Συμβούλιο, επισημαίνει, ότι η τροποποίηση αυτή θα 

πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στο χρονικό 

διάστημα που ορίζει ο νόμος, εάν το ορίζει, σε σχέση 

με την διενέργεια των εκλογών». Επειδή αυτή η 

απόφαση θα δημοσιευτεί σε ΦΕΚ, δεν θα ήθελαν να 

γίνει με τη συναίνεσή τους.  

 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου,  αναφέροντας την πάγια 

θέση του, για τη διάλυση της Επιχείρησης και την 

μεταφορά των αρμοδιοτήτων στο Δήμο 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου,  αναφέροντας πως 

έχουν καταδικάσει ως παράταξη τον τρόπο 

λειτουργίας της ΔΕΚΠΟΤΑ διαχρονικά, 

προτείνοντας διαφορετική λειτουργία, μέχρι να 

καταργηθεί η Επιχείρηση και μεταφερθούν οι 

αρμοδιότητες στο Δήμο. Είναι ηθικά λανθασμένο 

να εισάγεται προεκλογικά ένα τέτοιο θέμα.  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου,  αναφέροντας πως δεν 

έχει ψηφίσει τον προϋπολογισμό της επιχείρησης 

και προτείνοντας τη διάλυση της Επιχείρησης και 



την μεταφορά των αρμοδιοτήτων στο Δήμο γιατί, 

κυριαρχεί αδιαφάνεια και έλλειψη χρηστής 

διοίκησης 

14.  81.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

της Γ΄ Φάσης της 

υπηρεσίας με απ’ 

ευθείας ανάθεση 

“ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

(ΔΡΑΣΗ 1.1.2) ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ «Joint actions 

for the development and 

implementation of new 

technologies for the 

optimal management of 

water resources in the 

urban environment» 

ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ 

«LYSIS», ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΔΑΦΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

INTERREG V-A 

ΕΛΛΑΔΑ - 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-

2020”                                           

Ομόφωνα 

15.  82.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής Β 

Φάσης  & τμήματος  

Φάσης     Ζ      (3ο 

μήνας) των  «Υπηρεσιών 

διάγνωσης βαθμού 

ωριμότητας και 

προετοιμασίας 

ετοιμότητας του Δήμου 

Δράμας για την 

συμμόρφωσή του στο 

Ευρωπαϊκό Γενικό 

Κανονισμό Προστασίας 

Δεδομένων (ΕΕ) 

2016/679 και παροχής 

υπηρεσιών DPO – 

εξωτερικού υπεύθυνου 

προστασίας δεδομένων»  

Ομόφωνα 

16.  83.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής Γ 

Φάσης  & τμήματος  

Φάσης    Ζ      (4ο μήνας) 

των  «Υπηρεσιών 

διάγνωσης βαθμού 

Ομόφωνα 



ωριμότητας και 

προετοιμασίας 

ετοιμότητας του Δήμου 

Δράμας για την 

συμμόρφωσή του στο 

Ευρωπαϊκό Γενικό 

Κανονισμό Προστασίας 

Δεδομένων (ΕΕ) 

2016/679 και παροχής 

υπηρεσιών DPO – 

εξωτερικού υπεύθυνου 

προστασίας δεδομένων  

17.  84.  Προγραμματισμός 

σύναψης συμβάσεων 

μίσθωσης έργου με 

κάλυψη της δαπάνης 

υπό μορφή αντιτίμου, 

χρονικής διάρκειας ως 

εννέα μηνών, για τις 

ανάγκες λειτουργίας του 

Κέντρου Νεότητας  

Ομόφωνα 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Βασιλείου πως, υπάρχουν 

αξιολογότατοι απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών, 

χωρίς φυσικά να αμφισβητείται η αξία ορισμένων 

ΔΕ αλλά, επειδή πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση και 

αξιοκρατία, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στους 

ΠΕ, προτείνοντας τη δημιουργία θέσης ΠΕ 

ζωγράφου ή ΠΕ φωτογράφου, τουλάχιστον μία ή 

δύο και σε περίπτωση που δεν καλύπτονται από ΠΕ, 

να ακολουθούν ΤΕ ή ΔΕ 

18.  85.  Ακύρωση της με αρ. 

689/2018 απόφασης Δ.Σ. 

και υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης για την 

πράξη με τίτλο 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ 

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» 

στο χρηματοδοτικό 

Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ στον 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 

Δράσεις για τη βελτίωση 

της αγροτικής οδοποιίας  

Ομόφωνα 

Με την τοποθέτηση των δημοτικών συμβούλων: 

1) Μλεκάνη Μιχαήλ και2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου 

πως, ο εισηγητής ανέφερε ότι, από παραδρομή έγινε 

λάθος. Εκ παραδρομής 250.000,00 €. Η παραδρομή 

διορθώθηκε με επισήμανσή τους στην 689/2018 

ΑΔΣ «Με την τοποθέτηση των δημοτικών 

συμβούλων: 1) Μλεκάνη Μιχαήλ, 2)Καλαϊτσίδη 

Γεωργίου, 3) Σιδερά Χρυσής και 4) Μυστακίδη 

Ιωάννη πως, δεν γίνεται γνωστό με ποια κριτήρια 

επιλέχθηκαν οι δρόμοι, πως δεν τηρείται η 

προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένη στο 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου η αγροτική 

οδοποιία άρα, πρέπει το ΔΣ να δεσμευτεί ότι θα 

εγγραφεί διότι διαφορετικά θα απενταχθεί  και 

επίσης, χάνονται περίπου 250.000,00 € από αυτά που 

δικαιούται ο Δήμος γιατί, ενώ η δυνατότητα 

υποβολής πρότασης είναι 700.000,00 € συν ΦΠΑ 

δηλαδή 870.000,00 €, ο δήμος μας, υποβάλει 

πρόταση προϋπολογισμού 663.000,00 € με ΦΠΑ, με 

δεδομένο και το ότι δεν υπάρχει συμμετοχικότητα , 

οπότε μάλλον θα δοθεί και παράταση». 

 Ήταν πρόχειρη η τεχνική έκθεση γιατί, η σημερινή 

έχει πολλές διαφοροποιήσεις στα μέτρα πλάτους 

δρόμων και οδοστρωμάτων. Ευτυχώς δόθηκε 

παράταση και μπορεί να γίνει διόρθωση.  

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου πως, πρέπει να κυνηγάμε 

χρηματοδοτήσεις αλλά, πρέπει να υπάρχει 

ετοιμότητα για το που στοχεύουμε. Πρόκληση και 

παράκληση προς τη δημοτική αρχή, να ακούει τις 

αντιπολιτεύσεις. 

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου πως, συμφωνεί με τις 



τοποθετήσεις των αντιπολιτεύσεων. 

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου πως, είναι γνωστό ότι για 

ένα πρόγραμμα, η βασική παράμετρος είναι, με ή 

χωρίς ΦΠΑ. Καλό θα είναι να είναι πιο προσεχτικοί 

και οι υπηρεσίες και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών 

Υπηρεσιών. 

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιάδη Νικολάου πως, με την παρούσα δημοτική 

αρχή, απαξιώθηκε εντελώς ο ρόλος του 

Αντιδημάρχου των ΤΚ. Δεν υφίσταται αυτή η θέση. 

Ο Αντιδήμαρχος, δεν έχει καμία επαφή με τα 

τεχνικά έργα και αυτός ήταν ο λόγος που 

ανεξαρτητοποιήθηκε.  

19.  86.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « 

Αμμοχαλικοστρώσεις»  

Ομόφωνα 

20.  87.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « 

Αντικατάσταση 

κεραμοσκεπής 

δημοτικού σχολείου ΤΚ 

Μυλοποτάμου»  

Ομόφωνα 

21.  88.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « 

Αποκατάσταση φθορών 

οδοστρωμάτων»  

Ομόφωνα 

22.  89.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Βελτίωση 

παιδικής χαράς 

κεντρικής πλατείας ΤΚ 

Μικροχωρίου»  

Ομόφωνα 

23.  90.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Έργα 

υποδομής στην 

επέκταση σχεδίου πόλης 

Ν. Σεβάστειας»  

Ομόφωνα 

24.  91.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « 

Ανακατασκευή WC 

ΑμεΑ στο πάρκο Αγ. 

Βαρβάρας»  

Ομόφωνα 



25.  92.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Οδοποιία 

ΤΚ Νικοτσάρα»  

Ομόφωνα 

26.  93.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Οδοποιία 

ΤΚ Μυλοποτάμου»  

Ομόφωνα 

27.  94.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Έργα 

εξυπηρέτησης 

κτηνοτροφίας 

(ποτίστρες) στη ΔΚ 

Ξηροποτάμου»  

Ομόφωνα 

28.  95.  Έγκριση της 02/2019 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, σχετικά με την 

ονοματοδοσία του 

Εθνικού Γηπέδου 

Δράμας σε «Γήπεδο 

Αλέκος Φρούσιος»   

Ομόφωνα 

29.  96.  Έγκριση της 03/2019 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, σχετικά με τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικών ακινήτων   

Ομόφωνα 

30.  97.  Έγκριση της 04/2019 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, σχετικά με τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου   

Ομόφωνα 

31.  98.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του τμήματος της 

εργασίας « Εργασίες 

επισκευής και 

συντήρησης φωτιστικών 

ιστών οδικού δικτύου»  

Ομόφωνα 

32.  99.  Έγκριση της εκπόνησης 

εργασίας στον 

πνευματικώς 

υποστηριζόμενο θόλο 

στο ΑΠΚ «Κραχτίδη» 

(ΦΟΥΣΚΩΤΟ) 

επαύξησης ισχύος από 

25  Kva σε 55 Kva της 

παροχής με αριθμό 

24080467-03 στη Δ/νση 

Ομόφωνα 



Τέρμα Φιλίππου  

33.  100.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Συντήρηση 

και επισκευή κτιρίων 

της ΤΚ Νικοτσάρα»  

Ομόφωνα 

34.  101.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « 

Ολοκλήρωση έργου 

κτιρίου πνευματικού 

πολιτιστικού κέντρου 

στη ΔΚ Ξηροποτάμου»  

Ομόφωνα 

35.  102.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Οδοποιία 

ΤΚ Κουδουνίων»  

Ομόφωνα 

36.  103.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Οδοποια ΤΚ 

Μαυροβάτου»  

Ομόφωνα 

37.  104.  Τροποποίηση της 

κατηγοριοποίησης για 

την αδειοδότηση των 

αθλητικών 

εγκαταστάσεων του 

δήμου Δράμας  

Ομόφωνα 

38.  105.  Έγκριση ενός (1) 

πρωτοκόλλου οριστικής 

παραλαβής της Δ/νσης 

Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης  

Ομόφωνα 

39.  106.  Τροποποίηση Τεχνικών 

Χαρακτηριστικών των 

προς απόκτηση 

μηχανημάτων, μετά την 

ένταξη της Πράξης του 

Δήμου Δράμας στο 

πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με 

τίτλο «Προμήθεια 

μηχανημάτων έργου 

ή/και συνοδευτικού 

εξοπλισμού»  του 

Υπουργείου 

Εσωτερικών  

Ομόφωνα 

40.  107.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

τμήματος της γενικής 

υπηρεσίας «Λειτουργία 

Ομόφωνα 



δημοτικού κυνοκομείου  

και διαχείριση 

αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς για το έτος 

2019» για το μήνα 

Ιανουάριο 2019  

41.  108.  Χορήγηση άδειας 

χρήσης κοινόχρηστου 

χώρου ( πλατεία) επί της 

οδού Ευξείνου Πόντου ( 

έναντι πάρκου 

Κομνηνών)  

Ομόφωνα 

42.  109.  Λύση μίσθωσης 

περιπτέρου επί της οδού 

Εθνικής Αμύνης 24  

Ομόφωνα 

43.  110.  Κίνηση διαδικασίας 

δημοπράτησης 

τμήματος έκτασης 

εμβαδού 2.600 τ.μ. του 

αριθμ. - 643Β – 

τεμαχίου, συνοικισμού 

“Ταξιάρχη – Τιμόθεου,  

για δεντροκαλλιέργεια 

(ελιές, καρυδιές κ.λ.π.) 

Ομόφωνα 

44.  111.  Ανάκληση της 593/2013 

ΑΔΣ που αφορά δωρεάν 

παραχώρηση οικοπέδου  

Ομόφωνα 

45.  112.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

παράβαση ΚΟΚ 2017 – 

Οτοντλη Α.Ε.  

Ομόφωνα 

46.  113.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

παράβαση ΚΟΚ 2017 – 

Κιτσίκογλου Δέσποινα  

Ομόφωνα 

47.  114.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

παράβαση ΚΟΚ 2016 – 

«Γ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ  

Α.Ε. ΕΝΟΙΚ. 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» 

Ομόφωνα 

48.  115.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

παράβαση ΚΟΚ 2016 – 

«Γ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ  

Α.Ε. ΕΝΟΙΚ. 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»  

Ομόφωνα 

49.  116.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

παράβαση ΚΟΚ 2016 – 

«Γ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ  

Α.Ε. ΕΝΟΙΚ. 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» 

Ομόφωνα 



50.  117.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

παράβαση ΚΟΚ 2016 – 

«Γ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ  

Α.Ε. ΕΝΟΙΚ. 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» 

Ομόφωνα 

51.  118.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

παράβαση ΚΟΚ 2016 – 

Τσιμπανογιάννη 

Αικατερίνη 

Ομόφωνα 

52.  119.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

παράβαση ΚΟΚ 2016 

και 2017 – Δ. 

ΑΛΑΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε 

Ομόφωνα 

53.  120.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

παράβαση ΚΟΚ 2016 

και 2017 – ΕΙΕΛΝΤΙ 

ΟΤΟΜΟΤΙΒ 

Ομόφωνα 

54.  121.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

παράβαση ΚΟΚ 2016 

και 2017 – 

LEASEPLAN HELLAS 

A.E 

Ομόφωνα 

55.  122.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

παράβαση ΚΟΚ 2016   – 

Μαρτίδου Αικατερίνη 

Ομόφωνα 

56.  123.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

παράβαση ΚΟΚ 2017   – 

ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε 

Ομόφωνα 

57.  124.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

πρόστιμο ΚΟΚ Παρίσης 

Νικόλαος 

Ομόφωνα 

58.  125.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

πρόστιμο ΚΟΚ 

Καράμπελα 

Κωνσταντινιά 

Ομόφωνα 

59.  126.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

παράβαση ΚΟΚ 2016 

και 2017 – DIRENT A 

CAR ΕΠΕ 

Ομόφωνα 

60.  127.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

παράβαση ΚΟΚ 2016 

και 2017 – DRIVE A.E 

Ομόφωνα 



61.  128.  Βεβαίωση ποσοστού 

40% επί του 

αμφισβητούμενου ποσού 

λόγω άσκησης 

προσφυγής – Πέτρος 

Διαμαντής  

Ομόφωνα 

62.  129.  Έγκριση έκτακτης 

μετακίνησης 

εντεταλμένου δημοτικού 

συμβούλου  

Ομόφωνα 

63.  130.  Έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση δημοτών  

Ομόφωνα 

64.  131.  Έγκριση ποσού για 

έκδοση διατακτικών 

Ομόφωνα 

65.  132.  Έγκριση δαπανών της 

πράξης «ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ 

ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»  με 

κωδικό ΟΠΣ 5002930 

στο Επιχειρησιακό 

πρόγραμμα «Ανατολική 

Μακεδονία Θράκη 

2014-2020» για το έτος 

2019 

Ομόφωνα 

66.  133.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

τμήματος της υπηρεσίας 

εργασιών καθαριότητας 

δημοτικών κτιρίων 

Ομόφωνα 

 

Δράμα   27-02-2019 

 

Η ειδική γραμματέας  

 

Μυροφόρα Ψωμά  


