
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13/15-05-2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 
 
 

Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαδόπουλος Γρηγόριος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 3
ου

 

τακτικού θέματος. 

 
       

      Α/Α ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  232.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση δημοτών 

Ομόφωνα 

2.  233.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση 2
ου

 ΑΠΕ του 

έργου «Ανέγερση 

κτιρίου ΚΔΑΠμεΑ 

Δήμου Δράμας» 

Ομόφωνα 

3.  234.  3
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Ονομασία και 

μετονομασία οδών της 

Τοπικής Κοινότητας 

Μικροχωρίου 

Ομόφωνα   

 

 

4.  235.  4
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση τροποποίησης 

(παράταση διάρκειας) 

συμφωνητικού  παροχής 

υπηρεσιών της εργασίας 

με τίτλο "Οργάνωση και 

υλοποίηση ενεργειών 

τουριστικής προβολής 

Δήμου Δράμας" 

  Ομόφωνα   

 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου , 2) Μλεκάνη Μιχαήλ και 3) 

Παπαδόπουλου Γρηγορίου πως, ο συγκεκριμένος 

ανάδοχος, δεν βλέπει και πολύ σοβαρά το θέμα και πως δεν 

είναι δυνατόν τρεις ημέρες πριν τη λήξη της σύμβασης να 

ζητά μηνιαία παράταση. Θα πρέπει να υπάρχει πίεση από 

μέρους της δημοτικής αρχής, για την εμπρόθεσμη 

παράδοση της εργασίας. 

 

5.  236.  Έγκριση της αριθμ. 

27/2015 απόφασης του 

ΔΣ του Νομικού 

Προσώπου Δήμου 

Δράμας , σχετικά με την 

Έγκριση Σχεδίου 

Κανονισμού λειτουργίας 

του Κ.Η.Φ.Η. του 

Νομικού Προσώπου 

Δήμου Δράμας  

Ομόφωνα 

6.  237.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 

37/2015 απόφασης του 

ΔΣ του Πολιτιστικού 

Οργανισμού Φεστιβάλ 

Ταινιών Μικρού 

Μήκους Δράμας σχετικά 

με την 2
η
 Αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού 

αυτού, οικονομικού 

έτους 2015   

Ομόφωνα 

 

 

7.  238.  Έγκριση για την 

υποβολή αιτήματος 

αντικατάστασης έργου 

στο Πράσινο Ταμείο   

Ομόφωνα 

 

  

8.  239.  Έγκριση συμμετοχής 

του Δήμου Δράμας στη 

Ομόφωνα 

 



συμφωνία σύμπραξης 

σύστασης άτυπου 

δικτύου τοπικής 

περιοχής διαχείρισης 

κινδύνου ( Local Risk 

District/LRD)  και 

υπογραφή σχετικού 

κειμένου συμφωνίας 

σύμπραξης των 

εμπλεκομένων φορέων 

και ορισμός 

εκπροσώπων   

 

9.  240.  Έγκριση 5
ου

 

(τακτοποιητικού) 

Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα του έργου 

«Ανακαίνιση παλαιού 

Δημαρχείου Δράμας και 

μετατροπή του σε 

πολιτιστικό – 

πνευματικό κέντρο»   

Ομόφωνα 

 

 

10.  241.  Έγκριση 1
ου

 

ανακεφαλαιωτικού 

πίνακα του έργου 

«Οδοποιία  ΤΚ 

Σιδηρονέρου»   

Ομόφωνα 

11.  242.  Παράταση προθεσμίας 

περαίωσης του έργου « 

Ανέγερση κτιρίου 

ΚΔΑΠμεΑ Δήμου 

Δράμας»   

Ομόφωνα 

12.  243.  Παράταση προθεσμίας 

περαίωσης του έργου « 

Οδοποιία Επέκτασης 

Στενημάχου»   

Ομόφωνα 

13.  244.  Παράταση προθεσμίας 

περαίωσης του έργου « 

Αποκατάσταση 

ολοκλήρωση βελτίωση 

αγροτικής οδοποιία 

Σκαλωτής - Κλειστά»   

Ομόφωνα 

14.  245.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου 

«Ανακατασκευή 

τμήματος πλατείας 

Αρκαδικού»    

Ομόφωνα 

15.  246.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Κατασκευή 

Παιδικού Σταθμού Ν. 

Κρώμνης Δήμου 

Δράμας»    

Ομόφωνα 

16.  247.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Βελτίωση 

αγροτικών οδών βόρεια 

Ν. Σεβάστειας»   

Ομόφωνα 

17.  248.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Συντήρηση 

– βελτίωση αγροτικών 

Ομόφωνα 



οδών περιοχής γηπέδου 

Ν. Αμισού»  

18.  249.  Συγκρότηση Επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Δημοτική 

Οδοποιία»   

Ομόφωνα 

19.  250.  Συγκρότηση Επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Οδοποιία 

Νέας Σεβάστειας  

Ομόφωνα 

20.  251.  Συγκρότηση Επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Δημοτική 

Οδοποιία ΔΚ Δράμας – 

Αμμοχαλικοστρώσεις»   

Ομόφωνα 

21.  252.  Συγκρότηση Επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Κατασκευή 

κόμβου πρόσβασης σε 

ΣΜΑ ΚΔΑΥ Δήμου 

Δράμας»   

Ομόφωνα 

22.  253.  Συγκρότηση Επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Οδοποιία 

ιστορικού κέντρου»   

Ομόφωνα 

23.  254.  Συγκρότηση Επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Κατασκευή 

οδών μεταξύ των Ο.Τ. 

816-551»   

Ομόφωνα 

24.  255.  Συγκρότηση Επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Ανακαίνιση 

παλαιού Δημαρχείου 

Δράμας και μετατροπή 

του σε πολιτιστικό και 

πνευματικό κέντρο»   

Ομόφωνα 

25.  256.  Συγκρότηση Επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « 

Ανακατασκευή 

υπαίθριων γηπέδων 

μπάσκετ»   

Ομόφωνα 

26.  257.  Επέκταση δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού στην 

ΤΚ Μικροχωρίου  

Ομόφωνα 

27.   Επέκταση δικτύου 

φωτισμού στη Δράμα 

(τοποθέτηση Φ.Σ. και 

ιστών)  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

28.  258.  Ορισμός δύο (2) 

Δημοτικών Συμβούλων 

για τη στελέχωση της 

«Επιτροπής 

Ομόφωνα 



Καταμέτρησης και 

Εκτίμησης των 

εγκαταλελειμμένων 

Οχημάτων Τέλους 

Κύκλου Ζωής 

(Ο.Τ.Κ.Ζ.)»     

29.  259.  Έγκριση διενέργειας 

ανοιχτού πλειοδοτικού 

δημόσιου διαγωνισμού 

με φανερή προφορική 

προσφορά για την 

περισυλλογή 

εγκαταλελειμμένων 

οχημάτων και μεταφορά 

τους σε συγκεκριμένο 

σύστημα συλλογής 

Οχημάτων Τέλους 

Κύκλου Ζωής 

(Ο.Τ.Κ.Ζ.)»    

Ομόφωνα 

30.  260.  Έγκριση πρόσληψης 

εποχικού προσωπικού 

δίμηνης απασχόλησης 

(πυροφύλακες)   

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου και 2) Μλεκάνη Μιχαήλ διότι, η 

συγκεκριμένη εργασία μπορεί να καλυφθεί από τα άτομα 

που θα προσληφθούν με πεντάμηνη σύμβαση. 

          

Το ΔΣ  
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     

    κ α τ ά      π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
 

 Διαπιστώνει την αναγκαιότητα πρόσληψης 

εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως δύο (2) 

μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών 

πυροφύλαξης της ευρύτερης περιοχής του ΧΑΔΑ 

Ταξιαρχών καθώς και άλλων περιοχών 

ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων στα όρια 

του Δήμου μας, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής 

περιόδου (που οριοθετείται χρονικά από 1 Μαΐου 

ως 31 Οκτωβρίου). 

 

 Εγκρίνει την πρόσληψη εποχικού προσωπικού 

έξι (6) ατόμων του κλάδου ΥΕ Εργατών,  με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας έως 

δύο (2) μηνών εκάστη. Η πρόσληψη θα γίνει 

σταδιακά και σύμφωνα με τις ανάγκες της 

Υπηρεσίας κατά το ως άνω χρονικό διάστημα. 

 

 Βεβαιώνει  ότι το ποσό που απαιτείται για την 

κάλυψη της δαπάνης από τις παραπάνω προσλήψεις 

θα βαρύνει τον Κ.Α 35.6041.02 “Αποδοχές 

έκτακτου προσωπικού (πυροφύλακες)” του 

προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας οικ. έτους 

2015,  όπου και υφίσταται σχετική πρόβλεψη»   
 

31.  261.  Τροποποίηση της 

216/2015 ΑΔΣ περί 

ονομαστικής απευθείας 

ανάθεσης τμήματος του 

ανοικτού πρόχειρου 

δημόσιου μειοδοτικού 

διαγωνισμού 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

Ομόφωνα 



ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ» 

προϋπολογισμού 

73.677,00 € με Φ.Π.Α..  

32.  262.  Έγκριση της 140/2015 

απόφασης Ο.Ε. σχετικά 

με τα απολογιστικά 

στοιχεία Α΄ τριμήνου 

2015    

Ομόφωνα 

33.  263.  Καταβολή αποζημίωσης 

λόγω απαλλοτρίωσης 

σύμφωνα με την πράξη 

1/1989   

Ομόφωνα 

34.  264.  Καταβολή δικαστικής 

δαπάνης για 

αποζημίωση λόγω 

απαλλοτρίωσης 

σύμφωνα με την πράξη 

1/2003   

Ομόφωνα 

35.  265.  Χορήγηση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς – 

Λαζαρίδης Παύλος   

Ομόφωνα 

36.  266.  Ανανέωση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς- 

Κοτανίδου Βασιλική   

Ομόφωνα 

37.  267.  Ανανέωση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγορά- 

Καρυοφυλλίδης 

Δημήτριος   

Ομόφωνα 

38.  268.  Ανανέωση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγορά- 

Σαρατσίδου Σιμέλα-  

Εισηγητής Σολάκης 

Άγγελος 

Ομόφωνα 

39.  269.  Ανανέωση αδειών 

παραγωγών πωλητών 

λαϊκής αγοράς – 

Δαλάκας Δημήτριος – 

Δαλάκας Ιωάννης 

Ομόφωνα 

40.  270.  Υπαγωγή επιχείρησης 

στο μειωμένο 

συντελεστή τέλους 2% 

και 0,5% επί των 

ακαθαρίστων εσόδων 

επιτηδευματιών   

Ομόφωνα το ΔΣ 

 
 Αποσύρει το 36

ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης με 

τίτλο «υπαγωγή επιχείρησης στο μειωμένο συντελεστή τέλους 2% 

και 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών»  - 

ΝΗΣΑΚΙ  για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της 

απόφασης και 
 
 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας, για την 

σύνταξη ενός κειμένου, το οποίο θα αποσταλεί προς την ΚΕΔΕ 

και σε κάθε άλλο φορέα που θα μπορούσε να κινηθεί 

διαμεσολαβητικά, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα με 

τροποποίηση Νόμου, όχι μόνο του ανωτέρω καταστήματος αλλά, 

και πολλών άλλων επιχειρήσεων της Δράμας. Τεχνικά μπορεί ανά 

πάσα στιγμή να αποδειχθεί το δίκαιο των επιχειρήσεων, έτσι ώστε 

να υπαχθούν στο τέλος 2% και 0,5 %  επί των ακαθαρίστων 

εσόδων επιτηδευματιών, που αφορά στη λειτουργίας τους ως 

εστιατόρια και όπως κανονικά και νομικά πρέπει, και όχι στο 

τέλος 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών, που 

αφορά στη λειτουργίας τους ως κέντρα διασκέδασης.  



 

41.  271.  Έγκριση μετακίνησης 

Αντιδημάρχων στην 

Ξάνθη, στο πλαίσιο 

πραγματοποίησης 

ενημερωτικής ημερίδας   

Ομόφωνα 

42.  272.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης εκτός 

έδρας υπαλλήλων Δήμου 

Δράμας   

Ομόφωνα 

 
Δράμα   18-05-2015 

Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  

 

 Μυροφόρα Ψωμά  


