
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

01/25-01-2016 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 
 

Ο δημοτικός σύμβουλος Τσεπίλης Γεώργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση , μετά τη συζήτηση των εκτάκτων 

θεμάτων 

Ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιωτίδης Αλέξανδρος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 5ου 

τακτικού θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μλεκάνης Μιχαήλ, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 6ου τακτικού 

θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊτσίδης Γεώργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 4ου 

τακτικού θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χαρίσκου Νικόλαος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 4ου τακτικού 

θέματος 

 
 

 

     
       

      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  1.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Απολογισμός 

Πεπραγμένων 

Δημοτικής Αρχής  

Επί της πρότασης του κ. προέδρου, ο οποίος πρότεινε 

ως προσφορότερο χώρου για τη διεξαγωγή ειδικής 

δημόσιας συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου για 

τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής οικ. 

έτους 2015, την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, στο 

ισόγειο  του Δημοτικού Καταστήματος στις 31 

Ιανουαρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30. 

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Ζαχαριάδη Παύλου, πως συμφωνεί,  τονίζοντας όμως 

πως, ο Νόμος είναι ψηφισμένος από το 2006 και πως 

πολλές φορές τέθηκαν ερωτήματα από την 

αντιπολίτευση προκειμένου να αφυπνίσουν την 

δημοτική αρχή η οποία, σήμερα 25-01-2016 καλεί το 

Σώμα να αποφασίσει, δίχως να τηρείται η το 

δεκαπενθήμερο για την ανακοίνωση και με αμφίβολη 

την ενημέρωση όλων των φορέων και συλλόγων , μέσα 

σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μλεκάνη 

Μιχαήλ διότι, δεν τηρείται το δεκαπενθήμερο για την 

ανακοίνωση το οποίο, ισχύει και για το τέλος Ιουνίου 

και για την 31
η
 Ιανουαρίου του επόμενου έτους για 

Δήμους άνω των 50.000 κατοίκων και για Δήμους 

πρωτευουσών Νομών. 

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου πως, έχει πρόβλημα με την μη 

τήρηση του δεκαπενθημέρου και καλό  θα ήταν, αν 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί αργότερα η συνεδρίαση, 

έτσι ώστε να υπήρχε η δυνατότητα να ειδοποιηθούν όσο 

το δυνατόν περισσότεροι. Επειδή όμως, πρέπει να 

ξεπεραστεί και το πρόβλημα της ημερομηνίας της 31
ης

 

Ιανουαρίου, θα συμφωνήσει αλλά, με την προϋπόθεση 

ότι θα ειδοποιηθούν όλοι οι φορείς και σύλλογοι.   

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου πως,  έχει πρόβλημα με την 

μη τήρηση του δεκαπενθημέρου και καλό  θα ήταν, αν 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί αργότερα η συνεδρίαση, 



έτσι ώστε να υπήρχε η δυνατότητα να ειδοποιηθούν όσο 

το δυνατόν περισσότεροι. Επειδή όμως, πρέπει να 

ξεπεραστεί και το πρόβλημα της ημερομηνίας της 31
ης

 

Ιανουαρίου, θα συμφωνήσει αλλά, με την προϋπόθεση 

ότι θα ειδοποιηθούν όλοι οι φορείς και σύλλογοι. 

Ανέφερε επίσης πως, ελπίζει να μην είναι μια 

συνεδρίαση του τύπου «τι καλά τα πήγαμε» αλλά,   μια 

συνεδρίαση με οικονομικά στοιχεία. 

 

2.  2.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση εκτέλεσης του 

έργου « Κατεπείγουσες 

αποκαταστάσεις οδικού 

δικτύου από θεομηνία» 

με την έκτακτη 

διαδικασία της απ΄ 

ευθείας ανάθεσης 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Χρυσοχοίδη Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 5) 

Χαρίσκου Νικολάου και 6) Σιδερά Χρυσής, 

αναφέροντας τα παρακάτω: 

Το θέμα είναι κατεπείγον αλλά, σίγουρα κάποιες ζημιές 

θα μπορούσαν να προβλεφθούν διότι, εφόσον ήταν 

γνωστό ότι επίκειται κακοκαιρία, θα έπρεπε να υπάρξει 

πρόνοια έτσι ώστε να είναι περιορισμένες οι 

καταστροφές , τονίζοντας πως, τα έκτακτα φαινόμενα 

απαιτούν και έκτακτα μέτρα , διερωτώμενοι τι καλείται 

να ψηφίσει το Σώμα στην παρούσα συνεδρίαση, μία 

εβδομάδα μετά τις καταστροφές όταν, τα περισσότερα 

έργα έχουν υλοποιηθεί και τα υπόλοιπα έχουν ανατεθεί 

σε αυτούς που θα τα εκτελέσουν και μάλιστα, δίχως να 

έχει ενημερωθεί το Σώμα, δίχως προϋπολογισμό και 

επιπλέον, με απρόβλεπτα και εργολαβικό όφελος σε 

αναθέσεις. Θεωρούν ότι και τυπικά το ΔΣ, δεν μπορεί να 

αποφασίζει για δαπάνες έργων που έχουν 

πραγματοποιηθεί προγενέστερα οι εργασίες, Στην ουσία 

ακυρώνεται το Δημοτικό Συμβούλιο. Επεσήμαναν 

επίσης πως, πρέπει η δημοτική αρχή να εξετάσει την 

έκτακτη χρηματοδότηση από το ΥΠ.ΕΣ. γιατί, 

προβλέπεται για παρόμοιες περιπτώσεις και να επιληφθεί 

του ρέματος Μοναστηρακίου – παζάρι, που αποτελεί ένα 

πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο, μπορεί να  

προκαλέσει πολύ περισσότερες καταστροφές και για το 

οποίο επανειλημμένα έχουν τοποθετηθεί προ ημερησίας. 

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου πως, άποψή του είναι πως πρέπει 

να αποφεύγονται οι απ΄ ευθείας αναθέσεις.  Στην 

προκειμένη περίπτωση, δεν γνωρίζει πόσα 

καταναλώθηκαν από τον προϋπολογισμό της μελέτης και 

σε ποιους αλλά, τουλάχιστον για τα εναπομείναντα, θα 

μπορούσε να γίνει ένας άτυπος διαγωνισμός. Ψηφίζει το 

θέμα διότι, πρέπει να αποκατασταθούν τα προβλήματα. 

  

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου ότι, είναι θετικό πως υπάρχει 

μελέτη  αλλά, δυστυχώς κατόπιν εορτής όταν, από 22-04 

2015 είχε θέσει το ερώτημα, αν υπάρχει μελέτη για 

έκτακτες καταστάσεις. Θεωρεί πως ίσως έπρεπε 

εκτάκτως να συνεδριάσει το ΔΣ νωρίτερα και όχι μετά 

μία εβδομάδα διότι, όντως προβληματίζεται από το ότι 

κάποια έργα έχουν υλοποιηθεί και κάποια έχουν ήδη 

ανατεθεί.  Ψηφίζει το θέμα διότι, πρέπει να 

αποκατασταθούν τα προβλήματα. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καψημάλης Ιωάννης, 

ανέφερε πως , τίποτα δεν έγινε χωρίς να προβλέπεται και 

ανέγνωσε την 8
η
 παράγραφο της εισήγησης της 

υπηρεσίας. 

 



 

3.  3.  3
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Δωρεάν παραχώρηση 

χρήσης του Α.Π.Κ. Δ. 

Κραχτίδης 

Ομόφωνα 

4.  4.  4
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών 2016 της 

Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

Ομόφωνα 

5.  5.  5
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση μετακίνησης 

Αντιδημάρχου και 

Δημοτικού Συμβούλου 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου και 4) Σιδερά Χρυσής διότι, , 

είναι παράδοξο να γίνει η μετακίνηση δύο δημοτικών 

συμβούλων προς το ίδιο μέρος, με δύο διαφορετικά 

αυτοκίνητα. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, είναι παράδοξο να γίνει η 

μετακίνηση δύο δημοτικών συμβούλων προς το ίδιο 

μέρος, με δύο διαφορετικά αυτοκίνητα. 

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου διότι, είναι παράδοξο να 

γίνει η μετακίνηση δύο δημοτικών συμβούλων προς το 

ίδιο μέρος, με δύο διαφορετικά αυτοκίνητα. 

 
 

6.  6.  6
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 04/2016 

απόφασης της Ο.Ε., 

σχετικά με τα 

απολογιστικά 

οικονομικά στοιχεία 

Δ΄τριμήνου 2015 

Ομόφωνα 

7.  7.  Έγκριση έκθεσης 

πεπραγμένων της ΕΠΖ 

για το έτος 2015  

Ομόφωνα 

8.  8.  Έγκριση διενέργειας 

πρόχειρου (συνοπτικού) 

διαγωνισμού για την 

προμήθεια γραφικής 

ύλης και λοιπών υλικών 

γραφείου, υλικού 

εκτυπώσεων 

(εκτυπωτικό χαρτί Α4, 

Α3) για το οικονομικό 

έτος 2016 - 2017 

Ομόφωνα 

9.  9.  Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών – εργασιών 

σε βάρος της πίστωσης 

με ΚΑ 10.6261 

«συντήρηση – επισκευή 

δημοτικών κτιρίων 

(εργασίες – προμήθειες) 

του προϋπολογισμού 

οικ. έτους 2016  

Ομόφωνα 



10.  10.  Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου  

Ομόφωνα 

11.  11.  ΄Eγκριση διενέργειας 

εργασιών -  προμηθειών 

οικονομικού έτους 2016 

της Δ/νσης 

Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης  

Ομόφωνα 

12.  12.  Πληρωμή   δαπανών  

κωδικών  

προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2016 

της Δ/νσης 

Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης  

Ομόφωνα 

13.  13.  Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών της Δ/νσης 

Κοινωνικής Προστασίας  

Ομόφωνα 

14.  14.  Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών της Δ/νσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών  

Ομόφωνα 

15.  15.  Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών της Δ/νσης 

Δόμησης  

Ομόφωνα 

16.  16.  Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών του 

Αυτοτελούς Τμήματος 

Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης  

Ομόφωνα 

17.  17.  Εξέταση αιτήματος 

μετάθεσης συμβατικού 

χρόνου παράδοσης της 

προμήθειας και 

τοποθέτησης συνθετικού 

χλοοτάπητα στο 

βοηθητικό γήπεδο 

ΔΟΞΑΣ  

Ομόφωνα 

18.  18.  Εξέταση αιτήματος 

μετάθεσης συμβατικού 

χρόνου παράδοσης της 

προμήθειας εξοπλισμού 

ΚΔΑΠμεΑ Δήμου 

Δράμας  

Ομόφωνα 

19.  19.  Εξέταση αιτήματος του 

μισθωτή κ. 

Μελισσαρίδη Νικολάου 

του Λαζάρου, περί 

παραμονής του στο 

μίσθιο, έως την 

ολοκλήρωση των 

διαδικασιών 

δημοπράτησης του 

δημοτικού πάρκινγκ επί 

της οδού Πατριάρχου 

Διονυσίου στη Δράμα  

Ομόφωνα 



20.  20.  Έγκριση νέας σύμβασης 

πώλησης φυσικού 

αερίου στο Δήμο 

Δράμας για το Δημοτικό 

Γυμναστήριο 

Αθλοπαιδιών Δήμου 

Δράμας (Κλειστό 

Γυμναστήριο – 

Κολυμβητήριο) και 

έκδοση εγγυητικής 

επιστολής από τη 

Συνεταιριστική 

Τράπεζα Δράμας  

Ομόφωνα 

21.  21.  Χορήγηση άδειας 

ίδρυσης Υπεραγοράς 

λιανικού εμπορίου επ  

ονόματι της εταιρείας με 

τον διακριτικό τίτλο 

«ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ – ΓΑΙΑ 

Α.Ε.» - «EPEKTASIS 

GAIA S.A.» , συνολικής 

επιφάνειας 1.598 τ.μ., 

στο 2878 αγροτεμάχιο 

του αγροκτήματος 

Χωριστής της ΔΚ 

Χωριστής 

Ομόφωνα 

22.  22.  Ανάκληση άδειας 

επαγγελματία πωλητή 

λαϊκής αγοράς – 

Γεωργιάδου Φανή   

Ομόφωνα 

23.  23.  Ανάκληση άδειας 

επαγγελματία πωλητή 

λαϊκής αγοράς – 

Σταμάτη Σταυρούλα  

Ομόφωνα 

24.  24.  Ανάκληση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς – 

Λατσίνογλου 

Παναγιώτα  

Ομόφωνα 

25.  25.  Ανανέωση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς – 

Παντούλη Ελένη  

Ομόφωνα 

26.  26.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής από 

χρηματικούς 

καταλόγους που αφορά 

ΤΑΠ οικ. ετών 2014 και 

2015 – Παλτόγλου 

Γεώργιος   

Ομόφωνα 

27.  27.  Εξέταση αιτήματος 

επιστροφής ποσού από 

τέλος πί των 

ακαθαρίστων εσόδων 

κέντρων διασκέδασης, 

εστιατορίων και 

συναφών καταστημάτων 

– Παρταλίδης Σολομών   

Ομόφωνα 

28.  28.  Έγκριση για τη σύναψη 

προγραμματικής 

σύμβασης με το ΤΕΙ  

ΑΜΘ για την εκπόνηση 

Ομόφωνα 



του μελετητικού έργου 

με τίτλο « Σενάρια 

πλημμυρισμού των 

κοιτών των ρευμάτων 

του πολεοδομικού 

συγκροτήματος Δράμας 

με βάση τις 

μετεωρολογικές 

συνθήκες της πόλης»  

29.  29.  Έγκριση ανάθεσης σε 

τρίτο της εργασίας « 

Συντήρηση κήπων 

πάρκων» με τη 

διαδικασία του ανοικτού 

δημόσιου διαγωνισμού, 

για το έτος 2016  

Ομόφωνα 

30.  30.  Τροποποίηση του 

σχεδίου της 

βιομηχανικής περιοχής 

Δράμας στα Ο.Τ. 1.4, 

1.5, 2.9Β και 2.9Γ και 

τους κοινόχρηστους 

χώρους και δρόμους που 

βρίσκονται ανάμεσά 

τους  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου , συντασσόμενος με την 

εισήγηση της υπηρεσίας  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, με αυτή την προτεινόμενη 

τροποποίηση, θα ανοίξει ο ασκός του Αιόλου στη ΒΙ.ΠΕ 

γιατί, ο καθένας θα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί μέρος 

από τους δρόμους. Ναι μεν έχουν πρόσβαση όμορες 

επιχειρήσεις και από άλλους δρόμους προς τις 

επιχειρήσεις τους αλλά, αυξάνεται η απόσταση με την 

τροποποίηση που προτείνεται. Τα κολπάκια για την 

ανάπτυξη ας σταματήσουν γιατί, η αιτούμενη εταιρεία, 

τον προηγούμενο μήνα απέλυσε τριάντα άτομα και έχει 

ξεκινήσει διαδικασίες για να δραστηριοποιηθεί σε άλλες 

χώρες.  

 

31.  31.  Τροποποίηση του 

σχεδίου πόλης της 

Δράμας στην περιοχή 

του ΟΤ6 (πρώην 

μουσουλμανικού 

τεμένους)   

Ομόφωνα 

32.  32.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του 

έργου ¨Ανακατασκευή 

κοινόχρηστου χώρου 

οδού Σιδ. Σταθμού, 40 

Εκκλησιών και 

Καποδιστρίου 

Ομόφωνα 

33.  33.  Έγκριση 4ου ΑΠΕ του 

έργου « Βελτίωση και 

ενίσχυση υποδομών 

ευρύτερα της οδού 

Φιλίππου »  

Ομόφωνα 

34.  34.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Βελτίωση 

αθλητικών 

εγκαταστάσεων»   

Ομόφωνα 

35.  35.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής και 

προσωρινής παραλαβής 

του έργου «Βελτίωση – 

αναβάθμιση 

περιφερειακής τοπικής 

οδού Μαυροβάτου - 

Ομόφωνα 



Μικροχωρίου»  

36.  36.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής παραλαβής 

του έργου 

«Ολοκλήρωση παιδικής 

χαράς Μαυροβάτου»  

Ομόφωνα 

37.  37.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής παραλαβής 

του έργου «Οδοποιία 

ΤΚ Κουδουνίων»  

Ομόφωνα 

38.  38.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής παραλαβής 

του έργου «Βελτιώσεις 

Νεκροταφείων 

(Μικροχωρίου)»  

Ομόφωνα 

39.  39.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Επισκευές 

πλακοστρώσεων 

πεζοδρομίων»  

Ομόφωνα 

40.  40.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Οδοποιία 

Ταξιαρχών»  

Ομόφωνα 

41.  41.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Οδοποιία 

ΤΚ Μαυροβάτου»  

Ομόφωνα 

42.  42.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Οδοποιία 

ΤΚ Μικροχωρίου»  

Ομόφωνα 

43.  43.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Οδοποιία ΤΔ 

Χωριστής»  

Ομόφωνα 

44.  44.  Παράταση προθεσμίας 

περαίωσης του έργου « 

Οδοποιία ΔΚ 

Χωριστής»  

Ομόφωνα 

45.  45.  Παράταση προθεσμίας 

περαίωσης του έργου « 

Βελτίωση κτιρίου 

κοινοτικού 

καταστήματος 

Μυλοποτάμου»  

Ομόφωνα 

46.  46.  Έγκριση δαπάνης για 

νέα παροχή πάρκου - 

Καπποδιστρίου  

Ομόφωνα 

47.  47.  Έγκριση δαπάνης για 

νέα παροχή πάρκου - 

Γέννας  

Ομόφωνα 

48.  48.  Έγκριση δαπάνης για 

νέα παροχή πάρκου – 

κοινόχρηστος χώρος 

σιδηροδρομικού 

Ομόφωνα 



σταθμού  

49.  49.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής στο πλαίσιο 

των δράσεων του Ε.Π. 

Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής 

Συνδρομής για το 

Ταμείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας για τους 

απόρους ( ΤΕΒΑ 

/FEAD» για το έτος 2016 

Ομόφωνα 

50.  50.  Αντικατάσταση μέλους 

του ΔΣ του ΝΠ 

Δημοσίου Δικαίου με 

την επωνυμία « Σχολική 

Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου 

Δράμας»  

Ομόφωνα 

51.  51.  Έγκριση μετακίνησης 

Δημάρχου   

Ομόφωνα 

52.  52.  Έγκριση μετακίνησης 

Δημάρχου  

Ομόφωνα 

53.  53.  Έγκριση μετακίνησης 

Δημάρχου  

Ομόφωνα 

54.  54.  Έγκριση μετακίνησης 

Αντιδημάρχου  

Ομόφωνα 

55.  55.  Έγκριση μετακίνησης 

Αντιδημάρχου   

Ομόφωνα 

56.  56.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης εκτός 

έδρας υπαλλήλων Δήμου 

Δράμας  

Ομόφωνα 

 
Δράμα   26-01-2016 

Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  

 

 Μυροφόρα Ψωμά  

 

 


