
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/02-09-2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 

 

      Ο κ. Πρόεδρος, αποχώρησε εκτάκτως από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 4
ου

 τακτικού 

θέματος και επανήλθε κατά τη συζήτηση του 5
ου

 τακτικού θέματος. Κατά την απουσία του, 

προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ, δημοτικός σύμβουλος Παπαδόπουλος Γρηγόριος. 

      Ο δημοτικός σύμβουλος Ρεμόντης Σταμάτιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση 

του 4
ου

 τακτικού θέματος. 

      Ο δημοτικός σύμβουλος Μλεκάνης Μιχαήλ, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση 

του 1
ου

 τακτικού θέματος. 

     Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊτσίδης Γεώργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη 

συζήτηση του 1
ου

 τακτικού θέματος. 

     Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

     Ο πρόεδρος της ΔΚ Χωριστής, αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 5
ου

 τακτικού θέματος. 

     Οι πρόεδροι των Τ.Κ.: 1) Καλλιφύτου, 2) Μυλοποτάμου και 3) Νικοτσάρα, αποχώρησαν από τη 

συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του 5
ου

 τακτικού θέματος. 

 
 

 

       

      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  404.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Παράταση προθεσμίας 

περαίωσης εργασιών 

του έργου «ΥΠΟΔΟΜΗ 

ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ 

ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ 

ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΠΚ 

ΚΡΑΧΤΙΔΗ» 

Ομόφωνα 

2.  405.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Ανανέωση άδειας 

επαγγελματία πωλητή 

λαϊκών αγορών – 

Κοντοδιαμαντής 

Ιωάννης 

Ομόφωνα 

3.  406.  3
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση τροποποίησης  

σύμβασης (παράταση 

διάρκειας) της πράξης 

με τίτλο «Προβολή, 

δημοσιοποίηση και 

αξιολόγηση του 

Ολοκληρωμένου 

Σχεδίου Αστικής 

Αναγέννησης του Δ. 

Δράμας» με κωδικό 

ΜIS 375327 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μλεκάνη 

Μιχαήλ, ο οποίος αρχικά μειοψήφησε για το κατεπείγον του 

θέματος, δηλώνοντας ότι δεν συμμετέχει στη συζήτηση 

αυτού ( παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006). 

 

4.  407.  4
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Παροχή 

εξουσιοδοτήσεων για 

την ενημέρωση – 

πληροφόρηση 

συναλλαγών μέσω του 

συστήματος 

Ηλεκτρονικής 

Τραπεζικής Winbank 

με την τράπεζα 

Πειραιώς Α.Ε. 

Ομόφωνα 



5.  408.  5
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Σύμβαση διαδημοτικής 

συνεργασίας μεταξύ 

των Δήμων Δράμας και 

Δήμου Παρανεστίου 

για την υποστήριξη 

άσκησης αρμοδιότητας 

της πλύσης κάδων 

απορριμμάτων του 

Δήμου Παρνεστίου 

Ομόφωνα 

6.  409.  6
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης εκτός 

έδρας υπαλλήλων του 

Δήμου Δράμας 

Ομόφωνα 

7.  410.  7
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση συμμετοχής 

του Δ. Δράμας στην 

Ευρωπαϊκή 

Εκστρατεία “Move 

Week” και κάλυψη 

δαπανών για την 

μαγνητοσκόπηση της 

κεντρικής εκδήλωσης 

Ομόφωνα  

8.  411.  Έγκριση της 

υπ’αριθμ.89/2015 

απόφασης του Δ.Σ. του 

Πολιτιστικού 

Οργανισμού Φεστιβάλ 

Ταινιών Μικρού 

Μήκους Δράμας, 

σχετικά με την 4
η
 

αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2015    

Ομόφωνα 

9.  412.  Έγκριση της 81/2015 

απόφασης του ΔΣ του 

ΠΟΦΤΜΜ Δράμας, 

σχετικά με τα 

απολογιστικά στοιχεία 

οικ. έτους 2014   

Ομόφωνα 

10.  413.  Έγκριση της 39/2015 

απόφασης του 

Συμβουλίου του ΝΠΔΔ, 

σχετικά με την ψήφιση 

της Γ΄ αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού  οικ. 

έτους 2015   

Ομόφωνα 

11.  414.  Έγκριση της 40/2015 

απόφασης του 

Συμβουλίου του ΝΠΔΔ, 

σχετικά με τον 

καθορισμό εισφορών 

γονέων φιλοξενούμενων 

νηπίων για το σχολικό 

έτος 2015-2016   

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου 

Στέργιου διότι, θεωρεί πως τα έξοδα για τη φιλοξενία των 

νηπίων, θα πρέπει να τα αναλάβει εξολοκλήρου η Κεντρική 

Εξουσία , προτείνοντας η μηνιαία οικονομική συμμετοχή, 

να έχει όπως παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οικογενειακό 

εισόδημα Α΄ παιδί  Β΄ παιδί  

Έως 25.000 €      Δωρεάν  Δωρεάν  

25.001 € - 30.000 €   70 € 35 € 

30.001€ – 40.000 € 100 € 50 € 

40.001 € – 50.000€   120 € 60 € 

50.001 € και άνω   150 € 75 € 



Συνεχίζοντας ανέφερε πως, πρέπει να πληρώσουν αυτοί που 

έχουν αυτό τον καιρό και να βοηθήσουν αυτούς που δεν 

έχουν διότι, αυτή είναι και η έννοια της κοινωνικής 

πολιτικής. Επίσης, ο Δήμος μπορεί να εξοικονομήσει 

χρήματα, εάν περικόψει δαπάνες από πανηγυράκια και τις 

διαθέσει για σκοπούς που πραγματικά είναι  απαραίτητοι, 

όπως η φιλοξενία των νηπίων. 

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου, πως  ψηφίζει το θέμα, με την 

προϋπόθεση όμως ότι, για την επόμενη σχολική χρονιά, θα 

υπάρξει η σχετική στατιστική ανάλυση, ώστε να εγγραφούν 

όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά με υψηλό οικογενειακό 

εισόδημα στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, 

προκειμένου να διευρυνθεί η βάση και να πληρώνουν 

περισσότεροι λιγότερα.  

 

12.  415.  Κατανομή πιστώσεων 

στις δημοτικές και 

τοπικές κοινότητες για 

κάλυψη επενδυτικών 

δαπανών 2016   

Με την τοποθέτηση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 3) 

Παπαδόπουλου Γρηγορίου και 4) Σιδερά Χρυσής πως: 

 

Σκόπιμα η δημοτική αρχή, δεν επέδωσε την εισήγησή 

της προς την αντιπολίτευση, προκειμένου να μην μπορεί να 

προετοιμαστεί, όταν οι πρόεδροι την έχουν από το πρωΐ. 

Αυτός είναι ο σεβασμός προς το ΔΣ και φυσικά υπάρχει και 

ευθύνη του προεδρείου. Η κατανομή σε ποσοστό 50% στην 

πόλη της Δράμας και τις ΔΚ και ΤΚ, δεν είναι κάτι που 

γίνεται για πρώτη φορά. Γίνεται τα τελευταία χρόνια. Η 

προτεινόμενη κατανομή, είναι πιστή αντιγραφή των 

τελευταίων ετών και μάλιστα κακή αντιγραφή σε κάποια 

σημεία. Ενώ υπάρχουν λόγοι να μην ψηφίσουν την 

κατανομή, όπως το ότι δεν υπήρχε εισήγηση, το ότι 

υπάρχουν μειώσεις που δεν είναι αναλογικές, το ότι θα 

μπορούσαν να μιλήσουν για την ανακολουθία, εντούτοις θα 

την ψηφίσουν γιατί, επιτέλους η δημοτική αρχή, μετά από 

τέσσερα χρόνια μάθημα, έμαθε πως γίνεται η κατανομή. 

Υπενθύμισαν επίσης ότι, την ίδια κατανομή, ο κ. Δήμαρχος 

και βασικά στελέχη της παράταξής του ως αντιπολίτευση, 

καταψήφιζαν τα προηγούμενα χρόνια, λέγοντας ότι το ποσό 

ήταν μικρό. Και όταν δεν θα έχει να παρουσιάσει έργα, θα 

δικαιολογήσει την ανικανότητά της, λέγοντας ότι το ποσό 

κατανομής ήταν μικρό.      

 

Με την τοποθέτηση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 2) Χαραλαμπίδη Ανδρέα 

πως, από το 2012 είχε προτείνει ο δημοτικός σύμβουλος 

Χαραλαμπίδης Ανδρέας την κατανομή στην πόλη της 

Δράμας και στις ΔΚ και ΤΚ, σε ποσοστό 50% γιατί, πρέπει 

να αντιμετωπίζονται με ίσους όρους όλοι οι κάτοικοι του 

Δήμου της Δράμας.  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου 

Στέργιου, ο οποίος ανέφερε: Διαφαίνονται διαχρονικά τα 

αποτελέσματα των μνημονίων στους ΟΤΑ. Τα ποσά που θα 

ψηφιστούν σήμερα, είναι δεσμευτικά και φυσικά δεν είναι 

δυνατόν με αυτά να γίνουν σοβαρά πράγματα. Η κατανομή 

γίνεται με πληθυσμιακά κριτήρια ενώ, καταρχήν θα έπρεπε 

να ιεραρχηθούν οι ανάγκες στις ΔΚ και ΤΚ. Στη συνέχεια 

πρότεινε, την μείωση των ποσών  στις ΔΚ και ΤΚ που δεν 

τα έχουν ανάγκη για την υλοποίηση έργων και την εκτέλεση 

στοχευμένων έργων σε κοινότητες που πραγματικά το έχουν 

ανάγκη. Θα μπορούσαν να παρακαμφθούν τα χρονικά 

περιθώρια, να υπάρξει κατανομή 80% - 20% ή 60%-30%, 



να καταθέσουν οι ΔΚ και ΤΚ τα έργα που πραγματικά 

χρειάζονται για να γίνει επιτέλους σοβαρή δουλειά. 

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου, ο οποίος ανέφερε ότι, 

διαφαίνονται διαχρονικά τα αποτελέσματα των μνημονίων 

στους ΟΤΑ και η εξάρτησή τους από την Κεντρική 

Εξουσία. Κατ΄ αρχήν, είναι απαράδεκτο να δίδεται η 

εισήγηση τελευταία στιγμή. Όσο και να προσπάθησε, δεν 

μπόρεσε να γίνει κοινωνός του σκεπτικού του αρμόδιου 

Αντιδημάρχου δηλαδή , πώς εφόσον δεν εκφράζονται με 

απόφασή τους τα Συμβούλια των ΔΚ και ΤΚ, προτείνει την 

παρούσα κατανομή; Γιατί έστω και τώρα οι παρόντες 

πρόεδροι δεν τοποθετούνται; Εάν οι πρόεδροι ψηφίσουν την 

κατανομή, θα την ψηφίσω κι εγώ.  Πέραν το έργο ΕΣΠΑ 

της οδού Φιλίππου, κανένα άλλο δεν θα εκτελεστεί στη 

Δράμα και δεν υπάρχει κανένας λόγος που να αποκλείει  να 

γίνονται τέτοια έργα στις ΔΚ και ΤΚ. Πρέπει να είναι 

γνωστά συνολικά τα ποσά για τις ΔΚ και ΤΚ , από ΣΑΤΑ, 

ΕΣΠΑ και εκπτώσεις έργων. 

 

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Σολάκης Άγγελος ανέφερε τα 

παρακάτω: 

Σε ότι αφορά τη διανομή του πίνακα κατά τη συζήτηση του 

θέματος,  είναι η πρόταση της  δημοτικής αρχής και όχι της 

υπηρεσίας, στην οποία τοποθετήθηκα αναλυτικότατα και γι 

αυτό και ανέφερα ότι θα σας δοθεί στο τέλος. Υπάρχουν 

σκέψεις και γεγονότα που τρέχουν και πρέπει να 

συμπεριληφθούν στην κατανομή. Για παράδειγμα, επειδή 

στο Σιδηρόνερο και στη Σκαλωτή, θα εκτελεστεί έργο 

ΕΣΠΑ που θα ανακουφίσει αρκετά τους εκεί κατοίκους, στο 

πνεύμα του δικαίου και της ίσης μεταχείρισης, τους 

κατανέμεται μικρότερο ποσό. Επίσης, σε καμία περίπτωση 

δεν χρησιμοποιήθηκε το πληθυσμιακό κριτήριο γιατί, τότε 

θα έπρεπε να κατανεμηθεί στην πόλη της Δράμας, το 78% 

του προϋπολογισμού. Και αυτό, πάλι στο πνεύμα του 

δικαίου και της ίσης μεταχείρισης , σε ότι αφορά το ποσό 

διότι, τα περισσότερα έργα ΕΣΠΑ γίνονται στην πόλη. Τα 

ποσοστά 65%- 35%, θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν είναι 

νέα πρόταση γιατί, το 2012 προτάθηκαν απόν κ. Ευμοιρίδη. 

Η μείζονα αντιπολίτευση είπε ψέματα και έγινε δημοτική 

αρχή γιατί, υποσχέθηκε πως θα αυξήσει τα ποσά στις ΔΚ 

και ΤΚ, κάτι που δεν έκανε. Υπάρχουν τα στοιχεία από το 

2011 επί τοις εκατό.  

 

13.  416.  Εξέταση αιτήματος του 

Χαλάτση Παντελεήμονα 

του Γεωργίου, νομίμου 

εκπροσώπου της 

εταιρίας «Χαλάτσης Γ. 

Παντελής & Σια Ε.Ε.», 

σχετικά με την 

επιστροφή ποσού που 

αφορά την επιβολή 

προστίμου λόγω 

αυθαίρετης κατάληψης 

κοινόχρηστου χώρου   

Ομόφωνα 

14.  417.  Εξέταση αιτήματος της 

εταιρείας «Τζίρκας 

Ευστάθιος & Σια Ε.Ε.», 

για χορήγηση άδειας 

χρήσης κοινόχρηστου 

 
Ομόφωνα 

Αναβάλλει  τη λήψη οριστικής απόφασης επί της υπ’ 

αρ. 32346/29-07-2015 αίτησης της εταιρίας «Τζίρκας 

Ευστάθιος & Σια Ε.Ε.», με Α.Φ.Μ. 997412171, που 



χώρου επί της Πλατείας 

Ελευθερίας   

διατηρεί κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ» (CAFE MIKEL), επί της οδού Γ. Ζερβού 2, 

Δράμα, με την οποία αιτείται τη χορήγηση άδειας χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου επί της Πλατείας Ελευθερίας, για την 

ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, συνολικού εμβαδού 28,50 

τ.μ., όπως απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό 

διάγραμμα, προκειμένου να συνταχθεί ο κανονισμός 

οριοθέτησης της πλατείας και να ανακαινιστεί – αναδειχθεί 

η πλατεία μέσω προγράμματος, έτσι ώστε στη συνέχεια να 

εξετάζεται σύμφωνα με τον κανονισμό, κάθε αίτηση που θα 

κατατίθεται 
 

15.  418.  Έγκριση της υπ’αριθμ. 

293/2015 απόφασης του 

Συμβουλίου της 

Οικονομικής Επιτροπής 

Δ. Δράμας, σχετικά με 

την ψήφιση της 8
ης

 

αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού  οικ. 

έτους 2015   

Ομόφωνα 
 

 

16.  419.  Επιστροφή 

αχρεωστήτως 

καταβληθέντος ποσού   

 
Ο μ ό φ ω ν α 

 
 Για την επιστροφή ποσού 13.645,74 €, εκ 

μέρους της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε.Ε., ως αχρεωστήτως 

καταβληθέν από τον Δήμο Δράμας, σε συνέχεια της από 

23/5/2012 υπογραφείσας μεταξύ του Δήμου Δράμας και 

της  ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.  Α.Ε.Ε. (καθώς και με την συμμετοχή 

των Δήμων Καβάλας και Κ.Νευροκοπίου) 

προγραμματικής σύμβασης, για την υλοποίηση έργου με 

αντικείμενο « Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης 

Απορριμμάτων Περιφέρειας Α.Μ.Θ. – στα πλαίσια του 

διαχειριστικού σχεδίου του έργου με τίτλο: 

¨Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων 

(ΟΣΔΑ) σε επίπεδο Περιφέρειας Α.Μ.Θ. – Λειτουργική 

αναβάθμιση Χ.Υ.Τ.Α. Καβάλας και εφαρμογή 

μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών 

αποβλήτων στις Περιφερειακές  Ενότητες Καβάλας και 

Δράμας σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική 

νομοθεσία, για τους λόγους που αναφέρονται στο 

σκεπτικό της απόφασης. 

 

Η αντισυμβαλλόμενη εταιρία κατέστη υπερήμερη και 

οφείλει τόκους υπερημερίας με -και- από την άπρακτη 

παρέλευση του πρώτου τριμήνου από την υπογραφή της 

σύμβασης (και από την ταυτόσημη έναρξη της διάρκειάς 

της) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον υπ’ αριθμόν 4 

άρθρο της εν λόγω σύμβασης –και-, με μεγαλύτερη 

ασφάλεια, από την 24-5-2013, οπότε έληξε η διάρκεια της 

εν λόγω σύμβασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον υπ’ 

αριθμόν 5 άρθρο αυτής.  

 

Περαιτέρω δε, εάν η αντισυμβαλλόμενη εταιρία αρνηθεί, 

πέραν της απόδοσης (επιστροφής), ως αχρεωστήτως 

καταβληθείσας, της προκαταβολής που ο Δήμος Δράμας 

κατέβαλε, να καταβάλει και τόκους υπερημερίας επί του 

ποσού αυτού, ο Δήμος Δράμας δύναται να προσφύγει και 

να αναζητήσει δικαστικώς τόσο το κεφάλαιο (την 

προκαταβολή) όσο και τους τόκους υπερημερίας. 



 

17.  420.  Επιστροφή χρημάτων, 

λόγω Β΄ ανανέωσης 

μείωσης μισθωμάτων 

στα καταστήματα της 

Δημοτικής Λαχαναγοράς 

Δράμας στον Αρκαδικό, 

σε εφαρμογή των 

διατάξεων της παρ.4 του 

άρθρου 9 του 

ν.4071/2012.   

Ομόφωνα 

18.  421.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής της 

προμήθειας και 

τοποθέτησης συνθετικού 

χλοοτάπητα στο 

βοηθητικό γήπεδο Δόξας 

(ΕΚΠΟΤΑ)  

Ομόφωνα 

19.  422.  Έγκριση ανάθεσης 

εργασιών καθαριότητας 

σε τρίτους και 

διενέργειας ανοικτού 

διαγωνισμού για το έτος 

2016  

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου πως, υπάρχουν και άλλοι δρόμοι 

πέραν της ανάθεσης για την εκτέλεση των εργασιών 

καθαριότητας. Με τη δημιουργία Αστικού Συνεταιρισμού 

και την πρόσληψη εργατών μέσω ενός τοπικού ΑΣΕΠ ή με 

πίεση προς την Κυβέρνηση για την ύπαρξη προσωπικού για 

την εκτέλεση των συγκεκριμένων ανωτέρω εργασιών. 
 

20.  423.  Εκμίσθωση δημοτικού 

οικοπέδου ( Ο.Τ. 807) 

επί της Πατριάρχου 

Διονυσίου (γωνία των 

οδών Πατριάρχου 

Διονυσίου, Σεφέρη & 

Βάρναλη) στην Δράμας, 

για τη δημιουργία 

χώρου στάθμευσης   

Ομόφωνα 

21.  424.  Ρύθμιση οφειλών του 

άρθρου 1 του Ν. 

4321/21-05-2015   

Ομόφωνα 

22.  425.  Εξέταση αιτήματος της 

Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών περί 

μετάθεσης συμβατικού 

χρόνου παράδοσης 

μέρους των ειδών της 

προμήθειας της απ 

ευθείας ανάθεσης για 

την «Προμήθεια 

εξοπλισμού παιδικού 

σταθμού Ν. Κρώμνης 

Δράμας» 

Ομόφωνα 

23.  426.  Παραχώρηση χρήσης 

μισθίων σε εταιρεία   

Ομόφωνα 

24.  427.  Λύση μίσθωσης του 

αριθμ. – 5 – δημοτικού 

καταστήματος που 

βρίσκεται στο ισόγειο 

του παλαιού Δημαρχείου 

Δράμας   

Ομόφωνα 

25.  428.  Εξέταση αιτήματος της 

Δ/νσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών περί 

απασχόλησης μαθητών 

Ομόφωνα 



της ΕΠΑ.Σ. μαθητείας 

Δράμας, στο πλαίσιο της 

πρακτικής άσκησης   

26.  429.  Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας, της Δ/νσης 

Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης & 

Πληροφορικής   

Ομόφωνα 

27.  430.  Επέκταση δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού στην 

ΔΚ Ξηροποτάμου   

Ομόφωνα 

28.  431.  Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας - κιοσκιών, 

της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών   

Ομόφωνα 

29.  432.  Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας – 

στεγάστρων αναμονής 

μαθητών, της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών   

Ομόφωνα 

30.  433.  Ανανέωση αδειών 

παραγωγών πωλητών 

λαϊκών αγορών – 

Αμβροσιάδου Ειρήνη – 

Κοτζαμπάσης Ιωάννης   

Ομόφωνα 

31.  434.  Χορήγηση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς – 

Χαραλαμπίδης 

Γεώργιος   

Ομόφωνα 

32.  435.  Ανάκληση άδειας 

επαγγελματία πωλητή 

λαϊκών αγορών – 

Παπαδοπούλου Ντίνα   

Ομόφωνα 

33.  436.  Ανάκληση άδειας 

επαγγελματία πωλητή 

λαϊκών αγορών – 

Αντωνιάδου Χρυσούλα   

Ομόφωνα 

34.  437.  Ανάκληση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκών αγορών – 

Τουμπουλίδου 

Ευαγγελία   

Ομόφωνα 

35.  438.  Έγκριση ανάθεσης σε 

τρίτο της εργασίας 

«Εκχιονισμός και 

αποπαγοποίηση 

περιοχής Δήμου Δράμας 

για τη χειμερινή περίοδο 

Νοέμβριος 2015 - 

Απρίλιος 2016» με τη 

διαδικασία του 

πρόχειρου δηνμόσιου 

διαγωνισμού   

Ομόφωνα 

36.  439.  Γνωμοδότηση για 

διαμόρφωση χώρων 

στην οδό Αγίας 

Βαρβάρας και σε 

χώρους γύρω από την 

ομώνυμη λίμνη   

Με τις επισημάνσεις του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου: 1) περί μη χορήγησης άδειας για 

την κατασκευή ανυψωμένου επιπέδου (deck) στο 

ανατολικό τέλος του βόρειου πεζοδρομίου της λίμνης, 

πλάτους 2,00 μέτρων αδειοδότηση διότι, υπάρχει χώρος 

στον πεζόδρομο για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και 

2) εφόσον πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση, να αναλάβει 

ο επιχειρηματίας και τα όσων παρεμβάσεων θα κληθεί στη 



συνέχεια να αναλάβει ο Δήμος. 

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου πως πρέπει να διατηρηθεί ο 

δημόσιος χώρος 

37.  440.  Παράσταση προθεσμίας 

περαίωσης εργασιών 

του έργου «Βελτίωση 

και ενίσχυση υποδομών 

ευρύτερα της οδού 

Φιλίππου»  

Ομόφωνα 

38.  441.  Παράσταση προθεσμίας 

περαίωσης εργασιών 

του έργου «Οδοποιΐα 

ΤΚ Μαυροβάτου» 

Ομόφωνα 

39.  442.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου « Διαμόρφωση 

αύλειου χώρου 5
ου

 

Γυμνασίου και 1
ου

 και 

14
ου

 Νηπιαγωγείου και 

περίφραξή τους»   

Ομόφωνα 

40.  443.  Έγκριση 2
ου

 ΑΠΕ του 

έργου «Κοινοτική 

οδοποιία ΔΚ Χωριστής»   

Ομόφωνα 

41.  444.  Επέκταση δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού στην 

ΤΚ Μυλοποτάμου   

Ομόφωνα 

42.  445.  Συγκρότηση Επιτροπής 

παραλαβής Φυσικού 

Εδάφους  για το έργο 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΧΩΡΩΝ 

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

(ΧΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ 

ΔΡΑΜΑΣ» 

Ομόφωνα 

43.  446.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Οδοποιία 

Περιοχής Ταξιαρχών»   

Ομόφωνα 

44.  447.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Κατασκευή 

οδού ανατολικά ΟΤ 127 

ΔΚ Ξηροποτάμου»   

Ομόφωνα 

45.  448.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Οδοποιία 

ΤΚ Λιβαδερού (& 

Δενδρακίων)»   

Ομόφωνα 

46.  449.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Επισκευή – 

συντήρηση κτηριακών 

εγκαταστάσεων ΤΚ 

Νικοτσάρα»   

Ομόφωνα 

47.  450.  Ονομασία ανωνύμου 

οδού  

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ζαχαριάδης Παύλος, 2) 

Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος και 3) Παπαδόπουλος 

Γρηγόριος, δήλωσαν ότι ψηφίζουν το θέμα αλλά, σύμφωνα 

με την τοποθέτηση μελών της ΔΚ Δράμας, περί εξέτασης 

παρομοίων αιτημάτων συνολικά και βάσει κριτηρίων και 



έθεσαν το ερώτημα, από πού προβλέπεται να εισηγείται ο 

προϊστάμενος του αυτοτελούς τμήματος και να εκφράζει 

την προσωπική του άποψη; 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Χαραλαμπίδη Ανδρέα, ο οποίος ψήφισε λευκό  διότι, δεν 

θεωρεί ότι προκύπτει εξέχουσα προσφορά του κ. Μπάρμπα 

προς τον Δήμο Δράμας και κυρίως διότι δεν υπάρχουν 

υπογραφές κατοίκων της περιοχής περί συναίνεσής τους. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου 

Στέργιου διότι, παρόμοια αιτήματα θα πρέπει να 

εξετάζονται συνολικά βάσει κριτηρίων 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου,  ο οποίος ψήφισε λευκό  διότι, 

παρόμοια αιτήματα θα πρέπει να εξετάζονται συνολικά 

βάσει κριτηρίων 

48.  451.  Έγκριση της 47/2015 

απόφασης – εισήγησης 

του Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, σχετικά με την 

ανάκληση των 25 και 

21/2015 αποφάσεων - 

εισηγήσεων αυτού  

Με επιφύλαξη του δημοτικού συμβούλου Χαραλαμπίδη 

Ανδρέα διότι, δεν υπάρχουν υπογραφές κατοίκων της 

περιοχής περί συμφωνίας τους για την ανάκληση των 

ανωτέρω αποφάσεων. 
 

49.  452.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης αιρετών   

Ομόφωνα 

50.  453.  Έγκριση μετακίνησης 

Αντιδημάρχων στην 

Κομοτηνή   

Ομόφωνα 

51.  454.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης εκτός 

έδρας υπαλλήλων Δήμου 

Δράμας   

Ομόφωνα 

 
Δράμα   04-09-2015 

Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  

 

 Μυροφόρα Ψωμά  

 


