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Ο δημοτικός σύμβουλος Μπαϊρακτάρης Κων/νος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του 37ου 

θέματος 

Η δημοτική σύμβουλος Πετρίδου Χαρίκλεια , αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 5ου τακτικού 

θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μλεκάνης Μιχαήλ, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 5ου τακτικού 

θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊτσίδης Γεώργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 10ου 

τακτικού θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ρεμόντης Θεμιστοκλής, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 10ου 

τακτικού θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χαρίσκος Νικόλαος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1ου τακτικού 

θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χαραλαμπίδης Ανδρέας, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 54ου 

τακτικού θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 5ο τακτικό θέμα 

Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση των προ 

ημερησίας θεμάτων 
 

   

 

 
 

 

     
       

      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  57.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Ψήφισμα για την 

καθιέρωση της 

παγκόσμιας ημέρας 

ελληνικής γλώσσας και 

παιδείας  

Ομόφωνα 

 

2.  58.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Ακύρωση της αρ. 

28/2016 ΑΔΣ με θέμα 

«Έγκριση για τη 

σύναψη 

προγραμματικής 

σύμβασης με το ΤΕΙ  

ΑΜΘ για την εκπόνηση 

του μελετητικού έργου 

με τίτλο « Σενάρια 

πλημμυρισμού των 

κοιτών των ρευμάτων 

του πολεοδομικού 

συγκροτήματος Δράμας 

με βάση τις 

μετεωρολογικές 

συνθήκες της πόλης» 

Ομόφωνα 

3.  59.  3
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση δημότη 

Ομόφωνα 

4.  60.  Έγκριση της 21/2016 

απόφασης της Ο.Ε., 

σχετικά με την ψήφιση 

της 1
ης

 αναμόρφωσης 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ζαχαριάδης Παύλος, 2) 

Μλεκάνης Μιχαήλ, 3) Καλαϊτσίδης Γεώργιος, 4) 

Ρεμόντης Θεμιστοκλής και 5) Χαρίσκος Νικόλαος, 

ανέφεραν πως, καλείται το ΔΣ να ψηφίσει τον μήνα 



προϋπολογισμού Δ. 

Δράμας, οικ. έτους 2016   

Φεβρουάριο, την 1η αναμόρφωση, με την οποία, 

τροποποιούνται 22 έργα από ΣΑΤΑ και 4 από 

χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, στοιχείο από το οποίο 

φαίνεται η προχειρότητα σύνταξης του ΤΠ 2016, κάτι 

που είχαν τονίσει ως παράταξη κατά τη συζήτησή του. 

Στη συνέχεια, πρότειναν την αφαίρεση της δεύτερης 

προτεινόμενης τροποποίησης της περίπτωσης Δ΄, με 

τη λογική ότι αποσύρθηκε το άμεσα σχετιζόμενο 50ό 

θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου , ο οποίος ανέφερε ότι ακόμη 

δεν ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του 2016 και 

καλείται το ΔΣ για την τροποποίησή του. 

Καταψηφίζει την αναμόρφωση διότι δεν ψήφισε ούτε 

τον προϋπολογισμό ως λογική, επισημαίνοντας ότι του 

προκαλεί εντύπωση το γεγονός της αύξησης του ΚΑ 

για την ΔΕΚΠΟΤΑ. 

 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου, ο οποίος ούτως ή άλλως 

καταψήφισε τον προϋπολογισμό , προσθέτοντας ότι η 

αναμόρφωση αποδίδει τα αποτελέσματα των 

οικονομικών στοιχείων του 4ου τριμήνου του 2015 

και ζητώντας εξήγηση για την μεταβίβαση της 

πίστωσης των 24.000,00 € στο Πανεπιστήμιο Πειραιά 

, όταν υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας με 

Πανεπιστήμια της Περιφέρειάς μας, ενισχύοντας με 

αυτό τον τρόπο και την Περιφερειακή συνείδηση. 

Επίσης,  ενισχύεται με 50.000,00 € ο Κ.Α. 1327.13 με 

τίτλο «Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα του 

Πράσινου Ταμείου (Αστική Αναζωογόνηση 2012-

2015) της προμήθειας "Προμήθεια και  εγκατάσταση 

ενός υπογείου συστήματος αποκομιδής και 

διαχωρισμού διαβαθμισμένης συμπίεσης για το Δήμο 

Δράμας"» , μόνο που το υπάρχον σύστημα, ακόμη και 

σήμερα την ημέρα της συνεδρίασης, έχει μπροστά του 

τυπικούς κάδους και αυτό είναι ένα πρόβλημα που 

επιτέλους πρέπει να λυθεί.   

 

5.  61.  Έγκριση της 06/2016 

απόφασης του ΔΣ της 

Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. , σχετικά 

με την Κατάρτιση και 

Ψήφιση Ετήσιου 

Σχεδίου Δράσης  

Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. έτους 

2016 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, , 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 4) Ρεμόντη Θεμιστοκλή , 

οι οποίοι αφού επεσήμαναν τις πολλές και συνεχείς 

απουσίες μελών στο ΔΣ της Επιχείρησης, ανέφεραν, 

πως πάντα είχε υποστελέχωση η επιχείρηση και πάντα 

συνέπιπτε με την Ονειρούπολη άρα, αυτοί οι λόγοι δεν 

είναι δικαιολογία για την καθυστέρηση εισαγωγής του 

θέματος προς συζήτηση στο ΔΣ. Ο προϋπολογισμός 

χαρακτηρίζεται ως πελατειακός, χωρίς στόχους και με 

πρόβλημα σε αρκετούς Κ.Α. και γι αυτό θεωρούν πως η 

συγκεκριμένη απόφαση, θα καταπέσει από την 

Αποκεντρωμένη. Στη συνέχεια έθεσαν το ερώτημα, 

πόσοι ΚΑ σχετίζονται με την Ονειρούπολη γιατί, 

φυσικά και δεν είναι μόνο ο ΚΑ της επιχορήγησης από 

τον Δήμο Δράμας. Έθεσαν επίσης το ερώτημα, για ποιο 

λόγο προϋπολογίζονται έσοδα από την Ονειρούπολη, 

ποσού 20.000,00 €, όταν σε προηγούμενη συνεδρίαση 

αναφέρθηκαν περίπου 60.000,00 € - 68.000,00 € καθώς 



και αν υπάρχουν αναλήψεις στην επιχείρηση χωρίς 

εντάλματα. 

6.  62.  Έγκριση της 07/2016 

απόφασης του ΔΣ της 

Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. , σχετικά 

με την Κατάρτιση και 

Ψήφιση  

Προϋπολογισμού  έτους 

2016 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, , 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 4) Ρεμόντη Θεμιστοκλή , 

οι οποίοι αφού επεσήμαναν τις πολλές και συνεχείς 

απουσίες μελών στο ΔΣ της Επιχείρησης, ανέφεραν, 

πως πάντα είχε υποστελέχωση η επιχείρηση και πάντα 

συνέπιπτε με την Ονειρούπολη άρα, αυτοί οι λόγοι δεν 

είναι δικαιολογία για την καθυστέρηση εισαγωγής του 

θέματος προς συζήτηση στο ΔΣ. Ο προϋπολογισμός 

χαρακτηρίζεται ως πελατειακός, χωρίς στόχους και με 

πρόβλημα σε αρκετούς Κ.Α. και γι αυτό θεωρούν πως η 

συγκεκριμένη απόφαση, θα καταπέσει από την 

Αποκεντρωμένη. Στη συνέχεια έθεσαν το ερώτημα, 

πόσοι ΚΑ σχετίζονται με την Ονειρούπολη γιατί, 

φυσικά και δεν είναι μόνο ο ΚΑ της επιχορήγησης από 

τον Δήμο Δράμας. Έθεσαν επίσης το ερώτημα, για ποιο 

λόγο προϋπολογίζονται έσοδα από την Ονειρούπολη, 

ποσού 20.000,00 €, όταν σε προηγούμενη συνεδρίαση 

αναφέρθηκαν περίπου 60.000,00 € - 68.000,00 € καθώς 

και αν υπάρχουν αναλήψεις στην επιχείρηση χωρίς 

εντάλματα. 

7.  63.  Πρόσληψη (6) έξι 

ατόμων με σύμβαση 

μίσθωσης έργου για την 

υλοποίηση του 

προγράμματος « 

Επισιτιστικής και 

βασικής Υλικής 

Συνδρομής» του 

Ταμείου Ερωπαϊκής 

Βοήθειας για Απόρους 

(ΤΕΒΑ /FEAD)  

Με την επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 4) Ρεμόντη Θεμιστοκλή 
ότι, οι προσλήψεις θα γίνουν δίχως να υφίσταται εκ 

μέρους της Διαχειριστικής Αρχής ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ 

έγκριση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης που υπεβλήθη 

εκ μέρους του Δήμου Δράμας καθώς και  Απόφαση 

Ένταξης.  

 

Οι ανωτέρω καθώς και δημοτικοί σύμβουλοι, 

Ηλιόπουλος Στέργιος και Καλφόπουλος Ευάγγελος, 

ανέφεραν πως διαφωνούν με το 3
ο
 τυπικό προσόν στην 

ειδικότητα της περ. 1 του πίνακα που τους δόθηκε , 

όπου θα πρέπει να αναφέρεται « ΠΕ Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών», 

διαφορετικά δεν θα ψηφίσουν το θέμα. Επιπλέον ο 

δημοτικός σύμβουλος Καλφόπουλος Ευάγγελος, 

πρότεινε ανοικτή διαδικασία και περισσότερες ημέρες 

για την δημοσιοποίηση της προκήρυξης. 

 

          
Το ΔΣ 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ο μ ό φ ω ν α 
 
 Διαπιστώνει την αναγκαιότητα σύναψης 

έξι συνολικά συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο 

υλοποίησης του προγράμματος Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής Συνδρομής, που χρηματοδοτείται 

κατά 100% από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για 

τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).   

 Εγκρίνει τη σύναψη έξι συνολικά 

συμβάσεων μίσθωσης έργου με τις εξής ειδικότητες: 1 

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Η/Υ, 1 ΠΕ Ψυχολόγων, 1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής 



Εργασίας, 1 ΠΕ ή ΤΕ Διατροφολόγων και 2 ΔΕ 

Γενικών Καθηκόντων. Όλες οι συμβάσεις θα έχουν 

ισχύ μέχρι την 31/12/2016, χρονικό σημείο μέχρι το 

οποίο (σύμφωνα με τη (2) ως άνω αναφερόμενη 

σχετική ΚΥΑ), υφίσταται κατανομή προϋπολογισμού 

στο πλαίσιο του προγράμματος.  

 Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και η 

οποία εξασφαλίζει τη νομιμότητα σύναψης των ως άνω 

συμβάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος, θα είναι 

αυτή που αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό 

μέρος της παρούσης απόφασης.  

 Βεβαιώνει ότι το ποσό που απαιτείται για 

την κάλυψη της δαπάνης που θα δημιουργηθεί εξ’ ατίας 

της σύναψης των ως άνω συμβάσεων θα βαρύνει τον 

Κ.Α 15.6131.04 «Αμοιβή προσωπικού με σχέση 

εργασίας μίσθωσης έργου (ΤΕΒΑ)», ποσού 77.040,00 € 

του προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας οικ. έτους 

2016, εγγραφή η οποία έχει συμπεριληφθεί στην 1
η
 

Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού ΟΕ 2016, με 

χρηματοδότηση από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 

για τους απόρους ΤΕΒΑ 

 

8.  64.  Επιχορήγηση του 

συλλόγου με την 

επωνυμία « Σύλλογος 

θετικών επιστημόνων Ν. 

Δράμας» για τον 

διαγωνισμό στη μνήμη 

του Βασίλη 

Ξανθόπουλου και την 

απονομή βραβείων 

Ομόφωνα 

9.  65.  Έγκριση της 01/2016 

απόφαση της Επιτροπής 

Τουριστικής Προβολής 

και Ανάπτυξης Δήμου 

Δράμας, σχετικά με το 

προτεινόμενο ετήσιο 

πρόγραμμα έτους 2016  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 3) 

Ρεμόντη Θεμιστοκλή, οι οποίοι ανέφεραν πως 

περίμεναν ότι θα υπάρχει ένας mini απολογισμός του 

2015, έτσι ώστε να γνωρίζουν τι έγινε, που στόχευσε, 

ποια είναι η συνέχεια και η συνέπεια των προηγούμενων 

δράσεων στο κομμάτι του τουρισμού, έτσι ώστε να γίνει 

ένας προγραμματισμός που θα ξεπερνά το έτος, σε 

επίπεδο έστω της παρούσας δημοτικής αρχής και σε 

επίπεδο προϋπολογισμού. Δυστυχώς δεν υπάρχει 

απολογισμός , με αποτέλεσμα να εμφανίζεται μια 

ασυνέχεια σε επίπεδο τουριστικής προβολής, ένα 

γενικόλογο κείμενο, χωρίς στόχευση για κάθε τομέα. 

Δεν μπορεί να τίθεται οικονομικό θέμα, σε έναν δήμο 

αυτής της τάξης, ο οποίος παρά τις δυσκολίες και τις 

μειωμένες χρηματοδοτήσεις, συνεχίζει να διατηρεί σε 

καλό επίπεδο τα χρηματικά του υπόλοιπα. Εδώ τίθεται 

θέμα προτεραιοτήτων. Ο τουρισμός, μπορεί να 

προσδώσει μια αναπτυξιακή κατεύθυνση άρα, δεν 

πρέπει να ακούγεται ότι δεν υπάρχουν χρήματα, όπως 

υπάρχουν για τόσα άλλα. Κατατίθεται ένας 

προϋπολογισμός των 50.000,00 €, χωρίς να υπάρχουν 

πιστώσεις, με την υπόσχεση ότι θα υπάρξουν. Σήμερα 

ψηφίστηκε τροποποίηση προϋπολογισμού της τάξης 

των 2.000.000,00 € με πάρα πολλούς ΚΑ. Θα μπορούσε 



να μπει ακόμη ένας γιατί, ποιος εγγυάται ότι θα έρθουν 

στο επόμενο διάστημα χρήματα, για να μπορέσει να 

προγραμματίσει αυτός που ασχολείται με τον τουρισμό; 

Επιβάλλεται η σύνταξη μελέτης με ένα συνολικό πλάνο 

για τον τουρισμό, σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους 

Δήμους και την Περιφέρεια. Έτσι θα ξέρουμε που θα 

βαδίζουμε. Ούτε ένα ευρώ για τον τουρισμό, εάν δεν 

υπάρχουν συντονισμένες ενέργειες με τους υπόλοιπους 

Δήμους και την Περιφέρεια 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος γνωρίζοντας την 

οικονομική πραγματικότητα, συμφώνησε με τον 

εισηγητή, τόνισε όμως ότι απαιτείται ιεραρχία , 

στόχευση και συντονισμός με την Περιφέρεια και τους 

άλλους Δήμους του Νομού. Το ότι ο Νομός είναι, ο 4
ος

 

από το τέλος στον τουρισμό, σημαίνει ή ότι 20 χρόνια 

βαδίζει λάθος ο Νομός ή ότι δίνει λάθος τουριστικό 

προϊόν ή ότι δεν έχει τουριστικό προϊόν. Αυτό που 

πρέπει να κάνει ο Δήμος, είναι να φροντίσει τις 

υπάρχουσες υποδομές, να τις χαρούν οι δημότες, έτσι 

ώστε να γνωρίζουν τι γίνεται και μετά να τις προβάλει. 

Επίσης, ο ρόλος του Δήμου είναι να φροντίζει για την 

καθαριότητα και την ύπαρξη πρόσβασης καθώς και για 

την ανάδειξη και άλλων δραστηριοτήτων, π.χ. το παρά 

πέντε. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πρότασή του 

προς τους ξενοδόχους, για τη σύσταση μίας εταιρείας, 

όπου ο Δήμος μέσω της Αναπτυξιακής, θα έχει έναν 

ρόλο και θα βοηθά.  

        

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου, ο οποίος αφού ανέφερε ότι 

τοποθετήθηκε αναλυτικά στη συνεδρίαση της 

επιτροπής, η οποία θα έπρεπε να συνεδριάζει πιο 

τακτικά , επεσήμανε το υπαρξιακό άγχος που κατέχει, 

όχι αυτούς που ασχολούνται με τον τουρισμό αλλά, τους 

αιρετούς, του τύπου που είμαστε, τι κάνουμε. Θεωρούσε 

ότι η επιτροπή, θα ήταν ένα βήμα, έτσι ώστε να υπάρχει 

συνεκτική πολιτική , κάτι που δυστυχώς δεν υπάρχει. 

Στο τέλος ανέφερε πως, υπάρχει ένα σχέδιο της 

Αναπτυξιακής για την οργανωμένη τουριστική προβολή 

του Νομού, στοιχείο που πρέπει να γίνει πράξη, ακόμα 

και εάν συνεπάγεται την μη συμμετοχή αιρετών, δηλαδή 

ιδιωτική πρωτοβουλία. 

 

10.  66.  Έγκριση της υπ’ αριθ. 

3/2016 απόφασης της 

ΔΕΠ, σχετικά με τις 

μεταβολές σχολικών 

μονάδων Α΄  Βάθμιας 

Σχολικής Εκπαίδευσης  

Ομόφωνα 

11.  67.  Έγκριση της υπ’ αριθ. 

4/2016 απόφασης της 

ΔΕΠ, σχετικά με τις 

μεταβολές σχολικών 

μονάδων Β΄ Βάθμιας 

Σχολικής Εκπαίδευσης 

Ομόφωνα 

12.  68.  Έγκριση της υπ’ αριθ. 

5/2016 απόφασης της 

ΔΕΠ, σχετικά με την Α΄ 

Κατανομή δόσης των 

ΚΑΠ για κάλυψη 

Ομόφωνα 



λειτουργικών δαπανών 

των σχολείων  

13.  69.  Διαγραφή ποσού από 

Χ.Κ., που αφορά τέλος 

χρήσης λαϊκής αγοράς – 

Κοτζανικολάου 

Κλεοπάτρα  

Ομόφωνα 

14.  70.  Μεταβολή ποσού 

οφειλής σε Χ.Κ., που 

αφορά τέλος χρήσης 

λαϊκής αγοράς – 

Παπαδοπούλου Ντίνα   

Ομόφωνα 

15.  71.  Έγκριση σχεδίου 

προγραμματικής 

ετήσιας σύμβασης 

μεταξύ του Δήμου 

Δράμας και της 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. 

για την «Λειτουργική 

αναβάθμιση συστήματος 

συλλογικής 

εναλλακτικής 

διαχείρισης 

συσκευασιών ή άλλων 

προϊόντων κατά την 

έννοια του Νόμου 

2939/2001 και βελτίωση 

μεθοδολογίας 

Διαχείρισής του – 

Υποστηρικτικές 

ενέργειες Δήμου 

Δράμας» συνολικής 

δαπάνης 70.255,99 € 

(του ΦΠΑ 

συμπεριλαμβανομένου)  

Ομόφωνα 

16.  72.  Σύμβαση διαδημοτικής 

συνεργασίας μεταξύ των 

Δήμων Δράμας και 

Δοξάτου, για την 

υποστήριξη άσκησης 

αρμοδιότητας της 

αποκομιδής και 

μεταφοράς των αστικών 

στερεών αποβλήτων 

(Α.Σ.Α.) του Δήμου 

Δοξάτου  

Ομόφωνα 

17.  73.  Απευθείας ανάθεση της 

υπηρεσίας « Μεταφορά 

των Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του 

Δήμου Δράμας από τον 

Σταθμό Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) 

του Δήμου Δράμας στον 

Χώρο Υγειονομικής 

Ταφής Απορριμμάτων 

(ΧΥΤΑ) της 

Περιφερειακής 

Ενότητας (ΠΕ) Σερρών 

– θέση «Ερείπια 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ζαχαριάδη Παύλου διότι, διαφωνεί με τον τρόπο που 

γίνεται η μεταφορά και φυσικά με την απ΄ ευθείας 

ανάθεση , πιστεύοντας ότι υπάρχει η δυνατότητα να 

εκτελεστεί από προσωπικό του Δήμου, εάν φυσικά γίνει 

ορθή διαχείριση αυτού. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος ανέφερε πως εξ 

ανάγκης έφτασε ο δήμος σήμερα στην ανάθεση γιατί, 

είχε προταθεί στη δημοτική αρχή πως, έπρεπε σε 

συνεργασία όλοι οι δήμοι και με υπαλλήλους που 

διαθέτουν και με ένα σχέδιο φυσικά να φροντίσουν για 

την μεταφορά αλλά, δυστυχώς δεν έγινε τίποτε. 



Νεράιδας» 

αγροκτήματος 

Παλαιοκάστρου της 

κτηματικής περιοχής 

Δήμου Ηράκλειας  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου, ο οποίος ανέφερε πως εξ 

ανάγκης έφτασε ο δήμος σήμερα στην ανάθεση γιατί, 

είχε προταθεί στη δημοτική αρχή πως, έπρεπε σε 

συνεργασία όλοι οι δήμοι και με υπαλλήλους που 

διαθέτουν και με ένα σχέδιο φυσικά να φροντίσουν για 

την μεταφορά αλλά, δυστυχώς δεν έγινε τίποτε. 

 

18.  74.  Έγκριση της 05/2016 

γνωμοδότησης της 

Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, σχετικά με την 

χορήγηση συναίνεσης 

ερευνητικών εργασιών 

σε δημόσια λατομική 

έκταση 99,67665στρ. 

που βρίσκεται στη θέση 

«ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΝ», της 

περιοχής της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου, στην 

εταιρεία «Γ. 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣΜΑΡΜΑΡ

Α ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. »  

 

19.  75.  Έγκριση της 06/2016 

γνωμοδότησης της 

Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, σχετικά με την 

χορήγηση συναίνεσης 

ερευνητικών εργασιών 

σε δημόσια λατομική 

έκταση 97,78781στρ. 

που βρίσκεται στη θέση 

«ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΝ», της 

περιοχής της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου, στην 

εταιρεία «Γ. 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣΜΑΡΜΑΡ

Α ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. »  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, είναι αρνητική η εισήγηση 

του τμήματος περιβάλλοντος της Περιφέρειας 

20.  76.  Έγκριση της 07/2016 

γνωμοδότησης της 

Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, σχετικά με την 

χορήγηση συναίνεσης 

ερευνητικών εργασιών 

σε δημόσια λατομική 

έκταση 96,82387στρ. 

που βρίσκεται στη θέση 

«ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΝ», της 

περιοχής της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου, στην 

εταιρεία «Γ. 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣΜΑΡΜΑΡ

Α ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. »  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, είναι αρνητική η εισήγηση 

του τμήματος περιβάλλοντος της Περιφέρειας 

21.  77.  Έγκριση της 08/2016 

γνωμοδότησης της 

Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, σχετικά με την 

χορήγηση συναίνεσης 

ερευνητικών εργασιών 

σε δημόσια λατομική 

έκταση 99,45439στρ. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, είναι αρνητική η εισήγηση 

του τμήματος περιβάλλοντος της Περιφέρειας 



που βρίσκεται στη θέση 

«ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΝ», της 

περιοχής της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου, στην 

εταιρεία «Γ. 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣΜΑΡΜΑΡ

Α ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. »  

22.  78.  Έγκριση της 09/2016 

γνωμοδότησης της 

Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, σχετικά με την 

χορήγηση συναίνεσης 

ερευνητικών εργασιών 

σε δημόσια λατομική 

έκταση 99,81436στρ. 

που βρίσκεται στη θέση 

«ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΝ», της 

περιοχής της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου, στην 

εταιρεία «Γ. 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣΜΑΡΜΑΡ

Α ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. »  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, είναι αρνητική η εισήγηση 

του τμήματος περιβάλλοντος της Περιφέρειας 

23.  79.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου « Οδοποιία ΤΚ 

Λιβαδερού»  

Ομόφωνα 

24.  80.  Έγκριση δαπάνης για 

νέα σύνδεση με το 

δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ για 

ηλεκτροφωτισμό 

πάρκου στην Νέα Αμισό 

στα πλαίσια του έργου 

«Φωτισμός χώρου 

πρασίνου Ν. Αμισού»  

Ομόφωνα 

25.  81.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « 

Αποκατάσταση 

ολοκλήρωση βελτίωση 

αγροτικής οδοποιίας 

Σκαλωτής- Κλειστά»  

Ομόφωνα 

26.  82.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Οδοποιία 

Αρκαδικού –Ν. Αμισού»  

Ομόφωνα 

27.  83.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Οδοποιία 

ΤΚ Σιδηρονέρου»  

Ομόφωνα 

28.  84.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Συντήρηση 

κοινοτικού 

καταστήματος ΤΚ 

Μικροχωρίου»  

Ομόφωνα 



29.  85.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Οδοποιία 

ΤΚ Νικοτσάρα»  

Ομόφωνα 

30.  86.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Κατασκευή 

παιδικής χαράς ΤΚ 

Κουδουνίων»  

Ομόφωνα 

31.  87.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Οδοποιία 

ΤΚ Καλού Αγρού»  

Ομόφωνα 

32.  88.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Οδοποιία 

ΤΚ Καλλιφύτου»  

Ομόφωνα 

33.  89.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Βελτίωση 

και ενίσχυση των 

υποδομών ευρύτερα της 

οδού Φιλίππου»  

Ομόφωνα 

34.  90.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Οδοποιία 

ΤΚ Μυλοποτάμου»  

Ομόφωνα 

35.  91.  Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Συντήρηση 

κοινοτικού 

καταστήματος 

Ξηροποτάμου»  

Ομόφωνα 

36.  92.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Κατασκευή 

κόμβου πρόσβασης σε 

ΣΜΑ-ΚΔΑΥ Δήμου 

Δράμας»  

Ομόφωνα 

37.  93.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Οδοποιία 

ΤΚ Μακρυπλαγίου»  

Ομόφωνα 

38.  94.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής παραλαβής 

του έργου «Οδοποιία 

τοπικής κοινότητας 

Κουδουνίων»  

Ομόφωνα 

39.  95.  Παράταση προθεσμίας 

περαίωσης του έργου « 

Συντήρηση – Επισκευή 

3
ου

 – 4
ου

 Λυκείου 

Δράμας»  

Ομόφωνα 



40.  96.  Ορισμός εκπροσώπων 

του Δήμου στην 

επιτροπή 

παρακολούθησης του 

προγράμματος 

διαχείρισης ζώων 

συντροφιάς  

Ομόφωνα 

41.   Απολογισμός 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ Δράμας 

2015  

 

42.  97.  Έγκριση της 18/2016 

απόφασης του ΔΣ του 

ΠΟΦΤΜΜ Δράμας, 

σχετικά με την Α΄ 

Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2016  

Ομόφωνα 

43.  98.  Έγκριση της 13/2016 

απόφασης του ΔΣ του 

ΝΠΔΔ, σχετικά με την 

Α΄ Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2016  

Ομόφωνα 

44.  99.  Έγκριση της 19/2016 

απόφασης του ΔΣ του 

ΝΠΔΔ, σχετικά με την 

ψήφιση απολογιστικών 

στοιχείων του ΝΠΔΔ 

οικ. έτους 2015  

Ομόφωνα 

45.  100.  Χορήγηση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς –

Παπαδόπουλος 

Κύριλλος  

Ομόφωνα 

46.  101.  Χορήγηση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς – Ψωμά 

Ευπραξία 

Ομόφωνα 

47.  102.  Ανανέωση άδειας 

επαγγελματία πωλητή 

λαϊκών αγορών – 

Τενεκετζής Φώτιος  

Ομόφωνα 

48.  103.  Ανανέωση άδειας 

παραγωγών πωλητών 

λαϊκών αγορών – 

Μαυρίδου Αρετή και 

Γιαγκάζογλου Ζωή  

Ομόφωνα 

49.  104.  Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών της Δ/νσης 

Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας 

και Πολιτισμού  

Ομόφωνα 

50.  105.  Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών της Δ/νσης 

Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας 

και Πολιτισμού  

Ομόφωνα 

51.  106.  Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας της Δ/νσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών  

Ομόφωνα 



52.  107.  Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών της Δ/νσης 

Δημοτικής Αστυνομίας  

Ομόφωνα 

53.  108.  Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου  

Ομόφωνα 

54.  109.  Έγκριση   διενέργειας 

προμήθειας “Προμήθεια 

και εγκατάσταση δύο (2) 

Φ/Β σταθμών  10KW ο 

καθένας, στις στέγες δύο 

σχολικών κτιρίων του 

Δήμου Δράμας και 

συγκεκριμένα του 6ου 

Δημοτικού Σχολείου και 

του Δημοτικού Σχολείου 

Χωριστής 

(περιλαμβάνεται η 

προμήθεια, καθώς και οι 

απαραίτητες εργασίες 

εγκατάστασης των 

σταθμών και σύνδεσης 

με το δίκτυο της ΔΕΗ)” 

με τη διαδικασία του 

πρόχειρου διαγωνισμού  

Ομόφωνα 

55.  110.  Έγκριση   ανάθεσης σε 

τρίτο της εργασίας 

«Ανάθεση 

χωματουργικών και 

άλλων εργασιών με τη 

χρήση μηχανημάτων 

έργου και μεταφοράς 

υλικών με φορτηγά ΔΧ 

για τα έτη 2016-2017 

(μέρος)» με τη 

διαδικασία του ανοικτού 

δημόσιου  διαγωνισμού  

Ομόφωνα 

56.  111.  Προκήρυξη 

διαγωνισμού στη μνήμη 

του Βασίλη 

Ξανθόπουλου  

Ομόφωνα 

57.  112.  Δωρεάν παραχώρηση 

χρήσης κολυμβητηρίου  

Ομόφωνα 

58.  113.  Έγκριση διοργάνωσης 

διημέρου αφιερώματος 

στο γαλλικό 

κινηματογράφο από το 

Δήμο Δράμας σε 

συνεργασία με τη 

Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση και το 

Γαλλικό Ινστιτούτο 

Θεσσαλονίκης – έγκριση 

δαπανών  

Ομόφωνα 

59.  114.  Έγκριση 

συνδιοργάνωσης 

ημερίδας για τους 

κινδύνους του 

Ομόφωνα 



διαδικτύου  

60.  115.  Εγγραφή του Δήμου ως 

συνδρομητή για το έτος 

2016 σε εφημερίδες, 

περιοδικά και 

ηλεκτρονικά μέσα  

Ομόφωνα 

61.  116.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης αιρετών  

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου πως, θα ψηφίσει το θέμα 

αλλά, εάν δεν ενημερώνεται το ΔΣ για τα αποτελέσματα 

των μετακινήσεων, δεν θα ψηφίσει στο μέλλον 

παρόμοια θέματα.    

62.  117.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης αιρετών  

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου πως, θα ψηφίσει το θέμα 

αλλά, εάν δεν ενημερώνεται το ΔΣ για τα αποτελέσματα 

των μετακινήσεων, δεν θα ψηφίσει στο μέλλον 

παρόμοια θέματα.    

63.  118.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης αιρετών  

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου πως, θα ψηφίσει το θέμα 

αλλά, εάν δεν ενημερώνεται το ΔΣ για τα αποτελέσματα 

των μετακινήσεων, δεν θα ψηφίσει στο μέλλον 

παρόμοια θέματα.    

64.  119.  Έγκριση μετακίνησης 

Αντιδημάρχου  

Ομόφωνα 

65.  120.  Έγκριση μετακίνησης 

Αντιδημάρχου  

Ομόφωνα 

66.  121.  Έγκριση μετακίνησης 

Αντιδημάρχου  

Ομόφωνα 

67.  122.  Έγκριση μετακίνησης 

Δημάρχου, 

Αντιδημάρχων και 

Δημοτικού Συμβούλου  

Ομόφωνα 

68.  123.  Έγκριση μετακίνησης 

Δημάρχου 

Ομόφωνα 

69.  124.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης εκτός 

έδρας υπαλλήλων Δ. 

Δράμας  

Ομόφωνα 

70.  125.  Έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση απόρων 

δημοτών 

Ομόφωνα 

 
Δράμα   02-03-2016 

Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  

 

 Μυροφόρα Ψωμά  

 

 


