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      Α/Α ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  561.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Γνωμοδότηση για 
τοποθέτηση 
προσωρινής εξέδρας 
για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων 
επί της οδού Ειρήνης 
του Λατσίσταλη 
Νικόλαου 

Ομόφωνα 
 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 
Στεφανίδη Ιωάννη ότι, με το παρόν θέμα 
αναδεικνύεται ένα ζήτημα που έχει να κάνει γενικά με 
τη νομιμότητα σε επίπεδο ορίων του Δήμου Δράμας 
γιατί, στα χωριά δεν υπάρχει τόσο μεγάλος 
ανταγωνισμός μεταξύ επαγγελματιών. Επεσήμανε 
επίσης την αναγκαιότητα τήρησης των νομίμων διότι 
κάποιοι θεωρούν ότι αδικούνται.  
 

2.  562.  2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Παραχώρηση 
κοινόχρηστου χώρου 

Ομόφωνα 
Για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου χωρίς 
αντίτιμο στους κατωτέρω:  
1) Γ. ΤΣΟΥΡΟΥΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για τα παιχνίδια 

ΚΑΡΟΥΖΕΛ, ΠΙΣΤΑ ΣΤΓΚΡΟΥΟΜΕΝΩΝ 
2) ΕΛΕΝΗ ΝΙΚ. ΚΑΖΑΜΙΑ για το 

ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ 
 

Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Ζαχαριάδη Παύλου, 2) ΚαλαΙτσίδη Γεωργίου και 3) 
Παπαδόπουλου Γρηγορίου ότι, διαφωνούν σε πάρα 
πολλές ενέργειες για την πραγματοποίηση της 
Ονειρούπολης αλλά, θα τοποθετηθούν μετά τη λήξη 
της. Καμία κουβέντα δεν έγινε στη διαπαραταξιακή 
επιτροπή για την τοποθέτηση πίστας συγκρουόμενων, 
πόσο μάλλον για με ή χωρίς αντίτιμο, όταν μάλιστα η 
νυν δημοτική αρχή, τα προηγούμενα χρόνια ήταν κατά 
των παιχνιδιών. Από την ΕΠΑΕ εγκρίθηκε η 
τοποθέτηση οικίσκων και συγκεκριμένων παιχνιδιών 
και η πραγματοποίηση δράσεων, σύμφωνα με το 
σχετικό σχεδιάγραμμα. Εάν τοποθετηθεί πίστα 
συγκρουόμενων, πρέπει εκ νέου να υπάρξει άδεια από 
το Δασαρχείο και νέο σχεδιάγραμμα διότι διαφορετικά 
υπάρχει θέμα νομιμότητας. Επίσης τα προηγούμενα 
χρόνια, τα παιχνίδια ήταν χωρίς αντίτιμο διότι δεν 
γίνεται διαφορετικά, και οι ενδιαφερόμενοι 
επαγγελματίες, προσέφεραν χορηγίες στη ΔΕΚΠΟΤΑ. 
Για την προηγούμενη χρονιά ήταν 79.500,00 €. Εάν η 
Δημοτική αρχή δεσμεύεται ότι θα παρουσιάσει σχετικά 
εντάλματα είσπραξης από τη ΔΕΚΠΟΤΑ, τότε 
συμφωνούν χωρίς αντίτιμο.  
Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 2) Χαραλαμπίδη 
Ανδρέα πως, στη διαπαραταξιακή δεν έγινε καμία 
συζήτηση για τα παιχνίδια  και δεν λήφθηκε καμία 
απόφαση, απλά έγινε ενημέρωση αλλά, συμφωνούν με 
την ύπαρξη αντιτίμου, το οποίο θα πρέπει να είναι 
ευνοϊκό για τον Δήμο. 
Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 
Ηλιόπουλου Στέργιου πως, καμία κουβέντα δεν έγινε 



στη διαπαραταξιακή επιτροπή για την τοποθέτηση 
πίστας συγκρουόμενων και ούτε υπήρχε στο σχετικό 
σχεδιάγραμμα, προσθέτοντας πως υπάρχει θέμα 
νομιμότητας και ότι δεν θα πρέπει να αιφνιδιάζει η 
δημοτική αρχή. 
Με το ερώτημα του δημοτικού συμβούλου 
Καλφόπουλου Ευαγγέλου,  τι σημαίνει με ή χωρίς 
αντίτιμο; θα καθοριστεί μετά το ποσό;  
Ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι, εάν οι ενδιαφερόμενοι 
επαγγελματίες, δεν έχουν τα απαιτούμενα, τότε δεν θα 
εγκαταστήσουν τα παιχνίδια τους. 

 

3.  563.  3Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Επιλογή δικαιούχων 
για την χορήγηση 
αδειών συμμετοχής 
στη 
Χριστουγεννιάτικη 
Αγορά 
ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΥΛΗ 
Δράμας πέριξ  του 
Δημοτικού Κήπου 

Ο μ ό φ ω ν α 
 

 Για την ανάδειξη    των παρακάτω 
δικαιούχων για την χορήγηση αδειών συμμετοχής στη 
Χριστουγεννιάτικη Αγορά ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΥΛΗ Δράμας 
πέριξ  του Δημοτικού Κήπου: 
 

1) Προδρόμου Ανδροκλή, για την πώληση του είδους 
«ποπ κορν». 
2. Αφεντουλίδου Ευμορφίλης, για την πώληση του 
είδους «ποπ κορν». 
3. Φραγγάκη Δημητρούλας, για την πώληση του είδους 
«κάστανα». 
4. Λέφα Γεωργίου, για την πώληση του είδους 
«κάστανα». 
5. Καλπάκη Λέανδρου, για την πώληση του είδους 
«κάστανα». 
6. Δερμετζόγλου Βικτωρίας για την πώληση του είδους 
«μαλλί της γριάς» 

 

4.  564.  Έγκριση υποβολής 
πρότασης 
χρηματοδότησης για 
το έργο με τίτλο 
«Βελτίωση 
κοινοχρήστων 
χώρων  Δημοτικής 
Ενότητας  
Σιδηρονέρου» στο 
πλαίσιο του μέτρου 
322: «Ανακαίνιση και 
ανάπτυξη των 
χωριών» του 
Προγράμματος 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007-2013 

 
Ομόφωνα 

 
 
 
 
Δράμα   01-12-2014 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  
 
 Μυροφόρα Ψωμά  


