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1.  285.  1
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση 2
ου

 ΑΠΕ του 

έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ 

ΔΡΑΜΑΣ» 

Ομόφωνα  

 

 

2.  286.  2
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Επιχορήγηση αθλητικών 

συλλόγων και 

σωματείων οικ. έτους 

2019 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου για το κατεπείγον του θέματος 

διότι, οι εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί μετά τον 

Σεπτέμβριο και θα μπορούσε να συζητηθεί από το νέο 

Δημοτικό Συμβούλιο 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου για το κατεπείγον του 

θέματος διότι, είθισται να συζητείται πρώτα από την 

διαπαραταξιακή επιτροπή και μετά από το ΔΣ, κάτι 

που δεν έγινε τώρα. 

 Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιάδη Νικολάου, δίχως να αναφέρει το λόγο 

 

Ομόφωνα 

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου πως, η κατανομή έγινε 

σύμφωνα με την κατηγορία, με δίκαιο τρόπο και έτσι 

πρέπει να συνεχιστεί. 

 

Με τις παρατηρήσεις του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου πως, θα έπρεπε να γίνονται 

γνωστές αναλυτικά οι δράσεις καθώς και ο 

προϋπολογισμός τους, προσθέτοντας πως έχει 

ένσταση για το αν το θέμα πρέπει να συζητηθεί από 

το υφιστάμενο ΔΣ διότι, οι εκδηλώσεις έχουν 

προγραμματιστεί μετά τον Σεπτέμβριο, οπότε θα 

μπορούσε να συζητηθεί από το επόμενο ΔΣ. 

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου πως, είθισται να 

συζητείται το θέμα πρώτα από την διαπαραταξιακή 

επιτροπή και μετά από το ΔΣ, κάτι που δεν έγινε 

τώρα.  Αυτό είναι ένα μεγάλο ατόπημα της δημοτικής 

αρχής, κάνοντας ένα ακόμη βήμα πίσω. 

3.  287.  3
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 120/2019 

απόφασης - εισήγησης 

της Ο.Ε. σχετικά με την 

5
η
 Αναμόρφωση 

Προϋπολογισμού Δήμου 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 2) Σιδερά Χρυσής 

διότι, δεν ψήφισαν τον προϋπολογισμό οπότε δεν 

ψηφίζουν και καμία αναμόρφωσή του. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 



Δράμας οικ. έτους 2019 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 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιάδη Νικολάου, δίχως να αναφέρει το λόγο 

4.  288.  4
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση κατανομής  

πιστώσεων ΚΑΠ για 

επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων έτους 

2019 (ΣΑΤΑ) 

Ομόφωνα 

5.  289.  5
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Τροποποίηση της 

176/2019 απόφασης 

Δημοτικού Συμβουλίου  

που αναφέρεται  στην  

«Έγκριση εκκίνησης 

διαδικασίας  ενιαίου 

διεθνούς ανοικτού 

ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια Τροφίμων 

& Λοιπών Αναλώσιμων 

Ειδών Παντοπωλείου» 

του Δήμου Δράμας, των 

Νομικών του Προσώπων 

και Επιχειρήσεων, για το 

οικονομικό έτος 2020 

Ομόφωνα 

6.   6
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Εκκαθάριση αρχείων 

(παλαιών και νέων) 

Δήμου Δράμας - 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

Κατά την ψηφοφορία του 6
ου

 εκτάκτου 

θέματος, περί εκκαθάρισης αρχείων (παλαιών και 

νέων) Δήμου Δράμας, για το κατεπείγον ή μη 

αυτού, διαπιστώθηκε η μη συγκέντρωση των 

απαιτούμενων 17 ψήφων (άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 

3852/2010), καθότι καταμετρήθηκαν 15 ψήφοι 

υπέρ και 4 κατά, οπότε και αποσύρθηκε. 

Μειοψηφούντων των δημοτικών 

συμβούλων: 1) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 2) 

Σιδερά Χρυσής για το κατεπείγον διότι, υπήρχε 

άφθονος χρόνος για να εισαχθεί το θέμα έγκαιρα και 

όχι ως έκτακτο, ευτελίζοντας έτσι την έννοια του 

εκτάκτου.  

Μειοψηφούντος του δημοτικού 

συμβούλου Ηλιόπουλου Στέργιου, αναφέροντας 

πως η επιτροπή συστάθηκε τον Αύγουστο του 2018, 

συνεδρίασε 26-6-2019, ευτελίζοντας έτσι την έννοια 

του εκτάκτου.  

Μειοψηφούντος του δημοτικού 

συμβούλου Τσιαμπούση Αλεξάνδρου διότι, υπήρχε 

άφθονος χρόνος για να εισαχθεί το θέμα έγκαιρα και 

όχι ως έκτακτο, ευτελίζοντας έτσι την έννοια του 

εκτάκτου.  

 



7.  290.  7
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Αποδοχή των όρων του 

Επενδυτικού Δανείου 

(με απόλυτη πλειοψηφία 

των παρόντων στη 

συνεδρίαση μελών) από 

το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και 

Δανείων ενταγμένου στο 

Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αφορά 

το έργο με τίτλο: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ 

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ») 

Ομόφωνα 

 

Με την επισήμανση του Αντιπροέδρου του ΔΣ 
πως , με την παρούσα απόφαση το ΔΣ εγγυάται την 

εκτέλεση του έργου 

 

 

8.  291.  Έγκριση της 97/2019 

απόφασης – πρότασης 

του ΔΣ της ΔΕΚΟΠΤΑ, 

σχετικά με την 2
η
 

τροποποίηση του 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2019 της 

Επιχείρησης  

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου 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 

          
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Ηλιάδη 

Νικολάου, δίχως να αναφέρει το λόγο 

9.  292.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

της Β΄ 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 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΔΑΦΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

INTERREG V-A 

Ομόφωνα 



ΕΛΛΑΔΑ - 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-

2020»” και επιβολής 

ποινής ρήτρας σε 

εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 

218 του Ν. 4412/2016  

10.  293.  Έγκριση εισόδου – 

εξόδου οχημάτων για 

την υπό ανέγερση 

κατοικία ιδιοκτησίας 

του κ. Περπερίδη 

Περικλή εντός του με 

αρ. 2549 αγροτεμαχίου 

του «Αγροκτήματος» 

Καλλιφύτου, επί 

Δημοτικής οδού  

Ομόφωνα 

11.  294.  Έγκριση εισόδου – 

εξόδου οχημάτων για 

την υπό ίδρυση 

εγκατάσταση 

«Συνεργείο – βαφείο 

αυτοκινήτων» 

ιδιοκτησίας του κ. 

Ηλιάδη Θεόφιλου, εντός 

του με αρ. 1227 

αγροτεμαχίου του 

Αγροκτήματος 

Μυλοποτάμου, 

ιδιοκτησίας των κ.κ. 

Λαζαρίδη Νικόλαου και 

κας Αικατερίνης 

Τσοκτουρίδου 

Ομόφωνα 

12.  295.  Έγκριση εισόδου – 

εξόδου οχημάτων για το 

υπό ανέγερση «σιλό 

αποθήκευσης 

δημητριακών» 

ιδιοκτησίας του κ. κ. 

Βούλτσιου Άγγελου 

εντός του με αρ. 1155α 

αγροτεμαχίου του 

Αγροκτήματος 

Ξηροποτάμου, επί 

Δημοτικής οδού 

Ομόφωνα 

13.  296.  Έγκριση εισόδου – 

εξόδου οχημάτων για 

την υπό ίδρυση 

εγκατάσταση 

«Συνεργείο 

αυτοκινήτων» 

ιδιοκτησίας του κ. 

Τσακιρίδη Ιωάννη, 

εντός του με αρ. 2932 

αγροτεμαχίου του 

Αγροκτήματος 

Ξηροποτάμου, 

ιδιοκτησίας των κ.κ. 

Πάνου Μαρίας και κας 

Ομόφωνα 



Πάνου Αθανασίας, επί 

δημοτικής οδού 

14.  297.  Έγκριση 1
ου

 

Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών 

(ΑΠΕ) και 1
ου

 

Πρωτοκόλλου 

Κανονισμού Τιμών 

Μονάδας Νέων 

Εργασιών 

(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του 

έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»  

Ομόφωνα 

15.  298.  Έγκριση 1ου 
Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα του έργου 
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ 
ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ - 

ΣΚΑΛΩΤΗΣ»  

Ομόφωνα 

16.  299.  Έγκριση 1ου 
Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα και 1ου 

ΠΚΤΜΝΕ του έργου 
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΜΑ 

ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ»  

Ομόφωνα 

17.  300.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ 

ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»  

Ομόφωνα 

18.  301.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΚ 

ΧΩΡΙΣΤΗΣ»  

Ομόφωνα 

19.  302.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ 

ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ»  

Ομόφωνα 

20.  303.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ 

ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ»  

Ομόφωνα 

21.  304.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ 

ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ 

(2016)»  

Ομόφωνα 



22.  305.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο « 

ΟΔΟΠΟΪΑ ΤΚ 

ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ - 

ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ» 

Ομόφωνα 

23.  306.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο « 

ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΟΥ 

ΑΓΡΟΥ» 

Ομόφωνα 

24.  307.  Οριστικοποίηση 

έκπτωσης του 

Ελματζόγλου Ι. Ιωσήφ 

από το έργο « Οδοποιία 

Τ.Κ. Μικροχωρίου»  

Ομόφωνα 

25.  308.  Οριστικοποίηση 

έκπτωσης του 

Ελματζόγλου Ι. Ιωσήφ 

από το έργο « Οδοποιία 

Τ.Κ. Κουδουνίων»  

Ομόφωνα 

26.  309.  Έγκριση διενέργειας 

εργασιών  

Ομόφωνα 

27.  310.  Έγκριση διενέργειας 
συνοπτικού διαγωνισμού 
για την παροχή 
υπηρεσίας:              
«ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΝ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ»  

Ομόφωνα 

28.  311.  Υπογραφή συμφώνου 

συνεργασίας μεταξύ 

Δήμου Δράμας και 

ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ / 

Ινστιτούτο Δασικών 

Ερευνών  

Ομόφωνα 

29.  312.  Ονομασία υπολοίπων 

οδών Τοπικής 

Κοινότητας 

Μικροχωρίου 

Ομόφωνα 

30.  313.  Υπαγωγή στη ρύθμιση 

του άρθρου 4 του Ν. 

4611/2019 για τις 

ασφαλιστικές οφειλές 

του Δήμου Δράμας προς 

τον ΕΦΚΑ  

Ομόφωνα 



31.  314.  Έκδοση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκών αγορών – 

Ραφαηλίδης  Θεόδωρος  

Ομόφωνα 

32.  315.  Ανάκληση άδειας 

επαγγελματία πωλητή 

λαϊκών αγορών – 

Δεμιρτζόγλου Ευανθία  

Ομόφωνα 

33.  316.  Άδεια χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου επί 

της οδού Χελμού 

(ανάπλαση χειμάρρου 

Καλλιφύτου, Ο.Τ. 829) 

στη Δράμας  

Ομόφωνα 

34.  317.  Λύση μίσθωσης 

δημοτικής έκτασης 

εμβαδού 180 τ.μ. στον 

λόφο Κορυλόβου, εντός 

του τεμαχίου 292ζ,  για 

την τοποθέτηση 

εγκαταστάσεων 

λειτουργίας της κινητής 

τηλεφωνίας “ WIND 

ΕΛΛΑΣ  

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΑΕΒΕ ” 

Ομόφωνα 

35.  318.  Διαγραφή οφειλής από 

παράβαση Κ.Ο.Κ. – 

Γρηγοριάδης Κυριάκος 

Ομόφωνα 

36.  319.  Διαγραφή οφειλής από 

παράβαση Κ.Ο.Κ. – 

Ζουμπουρίδου Μαρία 

Ομόφωνα 

37.  320.  Διαβίβαση  αιτήματος 
της Ζαϊμίδου Σοφίας του  
Περικλή  σχετικά με την 
επιστροφή χρημάτων 
λόγω μετατροπής της 
υποχρέωσης της από 
εισφορά σε χρήμα, σε γη 
(η 1/2012 πράξη 
εφαρμογής της 
πολεοδομικής μελέτης 
επέκτασης Νέας 
Σεβάστειας Δράμας)  

Ομόφωνα 

38.  321.  Καθορισμός ύψους 

ποινικής ρήτρας μη 

απόδοσης της χρήσης 

του δημοτικού 

καταστήματος “ ΚΑΦΕ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” επί των 

οδών Βενιζέλου με 

Κουντουριώτου (γωνία ) 

στην Δράμα  

Ομόφωνα 

 

 Αναβλήθηκε  η λήψη οριστικής 

απόφασης   σχετικά με τον καθορισμό ύψους 

ποινικής ρήτρας μη απόδοσης της χρήσης του 

δημοτικού καταστήματος “ ΚΑΦΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” 

επί των οδών Βενιζέλου με Κουντουριώτου (γωνία ) 

στην Δράμα, προκειμένου να υπάρξει κάλυψη από 

την νομική υπηρεσία του Δήμου για τη χρονική 

στιγμή που θα άρχεται η επιβολή της ποινικής 

ρήτρας, καθότι δεν υπάρχει σχετικός όρος στο 



συμφωνητικό 

 

39.  322.  Κίνηση διαδικασίας 

επαναδημοπράτησης 

του αναψυκτηρίου στο 

άλσος της Τ.Κ. 

Κουδουνίων,  σε 

εφαρμογή της παρ. 1. 

του άρθρου 192 του Ν. 

3463/2006 

Ομόφωνα 

40.  323.  Παραχώρηση χρήσης 

(διάθεση) του 

Αθλητικού Πολιτιστικού 

Κέντρου “ Δ. Κραχτίδης 

” για την παρουσίαση 

του έργου του Π.Ι. 

Τσαϊκόφκι “ Η ΛΙΜΝΗ 

ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ ” από 

τα κρατικά μπαλέτα της 

Μόσχας, σε εφαρμογή 

της παρ. 8 του άρθρου 5 

του Κανονισμού 

Λειτουργίας των 

Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων του 

Δήμου Δράμας, 

απόφαση 433/2012  Δ.Σ. 

Ομόφωνα 

41.  324.  Έγκριση ανάθεσης σε 

τρίτο της εργασίας « 

Υποστήριξης – 

συντήρησης λογισμικού 

μηχανήματος 

προτεραιότητας  e- 

visiotec για τη χρονική 

περίοδο 1/7/2019 έως 

30/6/2020  

Ομόφωνα 

42.  325.  Έγκριση ανάθεσης της 

υπηρεσίας «Λειτουργία 

δημοτικού κυνοκομείου  

και διαχείριση 

αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς για το έτος 

2020  

Ομόφωνα 

43.  326.  Έγκριση   εξόδων   

μετακίνησης  

υπαλλήλων  Δήμου 

Δράμας για το μήνα 

Απρίλιο 2019  

Ομόφωνα 

44.  327.  Έγκριση   εξόδων   

μετακίνησης  

υπαλλήλων  Δήμου 

Δράμας για το μήνα 

Μάΐο 2019  

Ομόφωνα 



45.  328.  Έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση δημοτών 

Ομόφωνα 

 

 

 

 

Δράμα   28-06-2019 

 

Η ειδική γραμματέας  

 

Μυροφόρα Ψωμά  


