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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.        108. 1o EKTAKTO 
Έγκριση δα�ανών �ου �ληρώθηκαν α�ό την 
�άγια �ροκαταβολή 

Οµόφωνα 
 

2. 109. 2o EKTAKTO 
Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �άγιας �ροκα-
ταβολής της ∆ηµοτικής Κοινότητας Χωριστής. 
 

Μειοψηφούντος του µέλους της ε�ιτρο�ής 
κ. Ζαχαριάδη Παύλου για τους �αρακάτω 
λόγους: 

 α) οι δα�άνες �ου αναφέρονται στον 
κύριο Τρίµη Κωνσταντίνο αφορούν εργα-
σία η ο�οία έχει γίνει εδώ και �ολύ καιρό 
και έχει σχέση µε την ανά�λαση της εισό-
δου της Κοινότητας Χωριστής 

β) στην Χωριστή εργάζονται καθηµε-
ρινώς και όχι για έκτακτες εργασίες, άτο-
µα τα ο�οία �ροφανώς �ληρώνονται α�ό 
την �αγία �ροκαταβολή και  

γ) έγιναν δα�άνες σε 14 τιµολόγια ε-
ντός 10 ηµερών �ου συνε�άγεται �ροφα-
νώς ότι έγινε βιβλική καταστροφή και υ-
�άρχουν 2 �αρόµοιες έκτακτες δα�άνες 
στην �αγία �ροκαταβολή της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας ∆ράµας στον ίδιο �ροµηθευτή. 
Μειοψηφούντος του µέλους της ε�ιτρο�ής 
κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου διότι ό�ως α-
νέφερε, συµφωνεί µε τα αναφερόµενα του 
κυρίου Ζαχαριάδη Παύλου. 
 Με την �αρατήρηση του µέλους της ε�ι-
τρο�ής Χαραλαµ�ίδη Ανδρέα ότι, ψηφίζει 
το θέµα µόνο ως λογιστική α�οτύ�ωση 
διότι, δεν γνωρίζει εάν έγιναν οι αναφε-
ρόµενες εργασίες, �ροσθέτοντας ότι σε κά-
θε έκτακτη δα�άνη �ου θα �ροκύ�τει, θα 
�ρέ�ει να α�οφασίζει το Το�ικό Συµβού-
λιο της κάθε Κοινότητας. 
 

3. 110. 3o EKTAKTO 
Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �άγιας �ροκα-
ταβολής της Το�ικής Κοινότητας Μικροχωρί-
ου. 

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του κ. Χαραλαµ�ίδη 
Ανδρέα ότι Ψηφίζει µόνο την λογιστική 
α�οτύ�ωση �ου αναφέρεται στο έγγραφο 
για την δα�άνη διότι, δεν γνωρίζει εάν 
έγιναν οι εργασίες . Πρόταση του σε κάθε 
έκτακτη δα�άνη �ου θα �ροκύ�τει, να 

α�οφασίζει το Το�ικό Συµβούλιο της κάθε 
Κοινότητας». 

4. 111. 4o EKTAKTO 
Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �άγιας �ροκα-

ταβολής της Το�ικής Κοινότητας Σι-
δηρονέρου. 

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του κ. Χαραλαµ�ίδη 
Ανδρέα ότι Ψηφίζει µόνο την λογιστική 
α�οτύ�ωση �ου αναφέρεται στο έγγραφο 
για την δα�άνη διότι, δεν γνωρίζει εάν 
έγιναν οι εργασίες . Πρόταση του σε κάθε 
έκτακτη δα�άνη �ου θα �ροκύ�τει, να 
α�οφασίζει το Το�ικό Συµβούλιο της κάθε 
Κοινότητας». 

5. 112. 5o EKTAKTO 
Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �άγιας �ροκα-

ταβολής της Το�ικής Κοινότητας Κου-
δουνίων 

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του κ. Χαραλαµ�ίδη 
Ανδρέα ότι Ψηφίζει µόνο την λογιστική 
α�οτύ�ωση �ου αναφέρεται στο έγγραφο 
για την δα�άνη διότι, δεν γνωρίζει εάν 



έγιναν οι εργασίες . Πρόταση του σε κάθε 
έκτακτη δα�άνη �ου θα �ροκύ�τει, να 
α�οφασίζει το Το�ικό Συµβούλιο της κάθε 
Κοινότητας». 

6. 113. 6o EKTAKTO 
Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �άγιας �ροκα-

ταβολής της Το�ικής Κοινότητας Μαυ-
ροβάτου 

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του κ. Χαραλαµ�ίδη 
Ανδρέα ότι Ψηφίζει µόνο την λογιστική 
α�οτύ�ωση �ου αναφέρεται στο έγγραφο 
για την δα�άνη διότι, δεν γνωρίζει εάν 
έγιναν οι εργασίες . Πρόταση του σε κάθε 
έκτακτη δα�άνη �ου θα �ροκύ�τει, να 
α�οφασίζει το Το�ικό Συµβούλιο της κάθε 
Κοινότητας». 

7. 114. 7o EKTAKTO 
Έ�ανέγκριση των όρων εκµίσθωσης του ισό-
γειου δηµοτικού καταστήµατος µε αριθµ. 3 
(�αλαιό 4) το ο�οίο βρίσκεται στο   ισγειο του 
ανακαινισµένου κτιρίου του �αλαιού ∆ηµαρ-
χείου 

    Μειοψηφούντος του µέλους της ε�ιτρο-
�ής κ. Ζαχαριάδη Παύλου διότι, ό�ως α-
νέφερε δεν ψηφίζει τους όρους, διαφωνεί 
µε την διάρκεια µίσθωσης στα 3 έτη, όταν 
σύµφωνα µε την  αιτιολογική έκθεση του 
Νόµου δύναται η δυνατότητα να �αρατεί-
νεται η σύµβαση έως και τα 16 χρόνια .  
    Ως εκ τούτου όταν στους όρους αναγρά-
φονται τα 3 χρόνια, το στοιχείο αυτό, είναι 
α�οτρε�τικό για  µια ε�ένδυση . Συνε�ώς 
δεν είναι σωστό η �αράταση της µίσθωσης 
να ε�έρχεται κατά το δοκούν µε �ολιτική 
α�όφαση θα �ρέ�ει λοι�όν οι όροι να θω-
ρακίζουν  την συγκεκριµένη ε�ένδυση, 
άρα �ροτείνω η διάρκεια της µίσθωσης, 
ό�ως και θα αναγραφεί στους όρους δη-
µο�ράτησης, να �ροβλέ�ει το µίσθωµα για 
3 χρόνια, τις �αρατάσεις ανά 3 έτη έως και 
15 έτη, αφού �ροηγηθεί �ριν τη λήξη της 
µίσθωσης, αντίστοιχη αίτηση του ενοικια-
στή, µε την αυστηρή �ροϋ�όθεση ότι είναι 
ταµειακώς εντάξει στις οφειλές του.  
     Με τον τρό�ο αυτό,   οι �αρατάσεις δεν 
θα είναι κατά το δοκούν και θα  γνωρίζει 
εκ των �ροτέρων ο ε�ενδυτής – ενοικια-
στής ότι, εφόσον το θέλει αλλά και είναι 
εντάξει στις υ�οχρεώσεις  του στον ∆ήµο, 
θα µ�ορεί να �αραµείνει έως και 15 έτη . 
Στοιχείο το ο�οίο είναι νόµιµο σύµφωνα  
µε την αιτιολογική έκθεση του Νόµου            

 



8. 115. Έγκριση όρων µακροχρόνιας εκµίσθωσης τµή-
µατος 190.000 τ.µ. του  µε αριθµό -811- κοινό-
χρηστου τεµαχίου αγροτικού κλήρου το�ικής 
Κοινότητας Μαυροβάτου 

    Μειοψηφούντος του µέλους της ε�ιτρο-
�ής κ. Ζαχαριάδη Παύλου ο ο�οίος ανέ-
φερε ανέφερε �ως δεν ψηφίζει τους όρους 
της δηµο�ρασίας διότι η διαδικασία �ου 
ακολουθείται µε βάση το άρθρο 192 του Ν. 
3463/06 δεν είναι σύννοµη: 

1) Γιατί µε βάση εφαρµογής το άρθρο 
195 �ου αφορά καλλιεργήσιµη γη, 
δεν µ�ορεί να εφαρµοστεί και το άρ-
θρο 192 βάση του ο�οίου συντάχθη-
καν οι όροι, αφορά ακίνητα. ∆εν 
µ�ορούν οι γενικές διατάξεις να υ-
�ερισχύουν των ειδικών.  

2) ∆εν α�οδεικνύεται βέβαια και ότι η 
συγκεκριµένη έκταση δεν ανήκει 
στην καλλιεργήσιµη γη του ∆ήµου, 
αντιθέτως µάλιστα ακόµα και στο 
σχέδιο όρων �ου σήµερα κατατέθηκε 
στην �ρώτη �ρόταση αναγράφει 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ το�ικής 
Κοινότητας Μαυροβάτου ∆ήµου 
∆ράµας  

3) µε τους συγκεκριµένους όρους δεν 
διασφαλίζεται η µεγαλύτερη δυνατή 
ευρύτητα συµµετοχής στο διαγωνι-
σµό. Με την µίσθωση των ( 50 ) ετών, 
αυτοµάτως α�οκλείονται όλοι οι µι-
κρογεωργοί και όχι µόνο, και καµία 
εταιρεία �ου ενδεχόµενα θα ενδια-
φερθεί για τέτοιου είδους ε�ένδυση 
δεν θα µ�ορεί εντός 10 ηµερών να 
καταθέσει και να καταστρώσει συ-
γκεκριµένο σχέδιο ε�ένδυσης. Συνε-
�ώς έχουµε να κάνουµε µε ένα δια-
γωνισµό �ου ενδεχόµενα αφορά έ-
ναν και µόνο διαγωνιζόµενο. 

      Με την �αρατήρηση του µέλους της 
Ο.Ε. Βασιλειάδη Αναστάσιου ότι η �εριο-
χή λεγόταν <<µερέδες>> , είναι χέρσο και 
είναι αλµύρες και ε�ειδή �ερνάει ένα κα-
νάλι στραγγιστικό λένε ότι είναι �οτιστι-
κό. 

       Με την �αρατήρηση του µέλους της 
Ο.Ε. Χαραλαµ�ίδη Ανδρέα ότι συµφωνεί 
ότι είναι αλµύρες και ότι µε τον αναδασµό 
δίνονταν ένα στρέµµα α�ό άλλη �εριοχή 
και ανταλάσσονταν µε 4 στρέµµατα α�ό 
την �εριοχή �ρος εκµίσθωση, στοιχείο �ου 
α�οδεικνύει και την µικρή αξία της. 

      Με την �αρατήρηση του µέλους της Ο.Ε. 
Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου ότι συµφωνεί, αρ-
κεί να είναι σύννοµη η διαδικασία.  

9. 116. Έγκριση όρων εκµίσθωσης τµήµατος 18.000 
τ.µ. του  µε αριθµ. -162- αγροτεµαχίου σχολι-
κού κλήρου Το�ικής Κοινότητας Μικροχωρί-
ου 

Οµόφωνα 

10. 117. Έγκριση όρων εκµίσθωσης τµήµατος έκτασης 
10.830 τ.µ. του  µε αριθµό -156/1- αγροτεµαχίου 

Οµόφωνα 
 



τεµαχίου αγροτικού κλήρου Το�ικής Κοινότη-
τας Μικροχωρίου 

11. 118. Ψήφιση �ιστώσεων  Οµόφωνα 
 

12. 119. Κατακύρωση των �ρακτικών του διαγωνι-
σµού για την εργασία : «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑ-
ΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 

Ο κύριος Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος ∆ήλωσε 
Παρών 
Ο κύριος Χαραλαµ�ίδης Ανδρέας ∆ήλωσε 
Παρών 

13. 120. Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �άγιας �ροκα-
ταβολής της Το�ικής Κοινότητας Μυλο�οτά-
µου 

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του κ. Χαραλαµ�ίδη 
Ανδρέα ότι Ψηφίζει µόνο την λογιστική 
α�οτύ�ωση �ου αναφέρεται στο έγγραφο 
για την δα�άνη διότι, δεν γνωρίζει εάν 
έγιναν οι εργασίες . Πρόταση του σε κάθε 
έκτακτη δα�άνη �ου θα �ροκύ�τει, να 
α�οφασίζει το Το�ικό Συµβούλιο της κάθε 
Κοινότητας». 

14. 121. Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �άγιας �ροκα-
ταβολής της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ξηρο�ο-
τάµου 

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του κ. Χαραλαµ�ίδη 
Ανδρέα ότι Ψηφίζει µόνο την λογιστική 
α�οτύ�ωση �ου αναφέρεται στο έγγραφο 
για την δα�άνη διότι, δεν γνωρίζει εάν 
έγιναν οι εργασίες . Πρόταση του σε κάθε 
έκτακτη δα�άνη �ου θα �ροκύ�τει, να 

α�οφασίζει το Το�ικό Συµβούλιο της κάθε 
Κοινότητας». 

15. 122. Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �άγιας �ροκα-
ταβολής της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ράµας. 

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του κ. Χαραλαµ�ίδη 
Ανδρέα ότι Ψηφίζει µόνο την λογιστική 
α�οτύ�ωση �ου αναφέρεται στο έγγραφο 
για την δα�άνη διότι, δεν γνωρίζει εάν 
έγιναν οι εργασίες . Πρόταση του σε κάθε 
έκτακτη δα�άνη �ου θα �ροκύ�τει, να 

α�οφασίζει το Το�ικό Συµβούλιο της κάθε 
Κοινότητας». 

16. 123 Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �άγιας �ροκα-
ταβολής της Το�ικής Κοινότητας Καλού Α-
γρού 

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του κ. Χαραλαµ�ίδη 
Ανδρέα ότι Ψηφίζει µόνο την λογιστική 
α�οτύ�ωση �ου αναφέρεται στο έγγραφο 
για την δα�άνη διότι, δεν γνωρίζει εάν 
έγιναν οι εργασίες . Πρόταση του σε κάθε 
έκτακτη δα�άνη �ου θα �ροκύ�τει, να 

α�οφασίζει το Το�ικό Συµβούλιο της κάθε 
Κοινότητας». 

17. 124 Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �άγιας �ροκα-
ταβολής της Το�ικής Κοινότητας Νικοτσάρα 

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του κ. Χαραλαµ�ίδη 
Ανδρέα ότι Ψηφίζει µόνο την λογιστική 
α�οτύ�ωση �ου αναφέρεται στο έγγραφο 
για την δα�άνη διότι, δεν γνωρίζει εάν 
έγιναν οι εργασίες . Πρόταση του σε κάθε 
έκτακτη δα�άνη �ου θα �ροκύ�τει, να 

α�οφασίζει το Το�ικό Συµβούλιο της κάθε 
Κοινότητας». 

18. 125 Κατακύρωση των �ρακτικών του δηµόσιου  
ανοικτού συνο�τικού µειοδοτικού διαγωνι-
σµού για την «Προµήθεια Φαρµάκων & Ανα-
λώσιµου Υγειονοµικού Υλικού» 2015 του ∆ή-
µου ∆ράµας, του Νοµικού Προσώ�ου ∆.∆, της 
∆ΕΚΠΟΤΑ και του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.  

Οµόφωνα 
 

19. 126 Κατακύρωση των �ρακτικών του �ρόχειρου 
(συνο�τικού) ανοικτού µειοδοτικού διαγωνι-
σµού για την «Προµήθεια Γραφικής Ύλης και 

Οµόφωνα 
 



Λοι�ών Υλικών Γραφείου & Υλικού Εκτυ�ώ-
σεων (εκτυ�ωτικού χαρτί Α4, Α3,) 2015 – 2016» 
του ∆ήµου ∆ράµας. 

20. 127 Έγκριση όρων εκµίσθωσης ισόγειου δηµοτικού 
καταστήµατος µε αριθµ. 4Α (�αλαιό 5Β) το ο-
�οίο βρίσκεται στο ισόγειο του ανακαινισµένο 
κτιρίου του �αλαιού ∆ηµαρχείου» 

    Μειοψηφούντος του µέλους της ε�ιτρο-
�ής κ. Ζαχαριάδη Παύλου διότι, ό�ως α-
νέφερε δεν ψηφίζει τους όρους, διαφωνεί 
µε την διάρκεια µίσθωσης στα 3 έτη, όταν 
σύµφωνα µε την  αιτιολογική έκθεση του 
Νόµου δύναται η δυνατότητα να �αρατεί-
νεται η σύµβαση έως και τα 16 χρόνια .  
    Ως εκ τούτου όταν στους όρους αναγρά-
φονται τα 3 χρόνια, το στοιχείο αυτό, είναι 
α�οτρε�τικό για  µια ε�ένδυση . Συνε�ώς 
δεν είναι σωστό η �αράταση της µίσθωσης 
να ε�έρχεται κατά το δοκούν µε �ολιτική 
α�όφαση θα �ρέ�ει λοι�όν οι όροι να θω-
ρακίζουν  την συγκεκριµένη ε�ένδυση, 
άρα �ροτείνω η διάρκεια της µίσθωσης, 
ό�ως και θα αναγραφεί στους όρους δη-
µο�ράτησης, να �ροβλέ�ει το µίσθωµα για 
3 χρόνια, τις �αρατάσεις ανά 3 έτη έως και 
15 έτη, αφού �ροηγηθεί �ριν τη λήξη της 
µίσθωσης, αντίστοιχη αίτηση του ενοικια-
στή, µε την αυστηρή �ροϋ�όθεση ότι είναι 
ταµειακώς εντάξει στις οφειλές του.  
    Με τον τρό�ο αυτό,   οι �αρατάσεις δεν 
θα είναι κατά το δοκούν και θα  γνωρίζει 
εκ των �ροτέρων ο ε�ενδυτής – ενοικια-
στής ότι, εφόσον το θέλει αλλά και είναι 
εντάξει στις υ�οχρεώσεις  του στον ∆ήµο, 
θα µ�ορεί να �αραµείνει έως και 15 έτη . 
Στοιχείο το ο�οίο είναι νόµιµο σύµφωνα  
µε την αιτιολογική έκθεση του Νόµου       

21. 128 Έγκριση όρων σχεδίου διακήρυξης για την δη-
µο�ράτηση της εργασίας «Το�οθέτηση χλοο-
τά�ητα και αρδευτικού συστήµατος σε υφι-
στάµενα �άρκα και χώρους �ρασίνου του ∆ή-
µου ∆ράµας» 

Οµόφωνα 
 

22. 129 Κήρυξη άγονου ε�αναλη�τικού διαγωνισµού 
για την «Προµήθεια Εξο�λισµού ΚΗΦΗ»  

Οµόφωνα 
 

23. 130 Τρο�ο�οίηση όρων διεξαγωγής συνο�τικού 
(�ρόχειρου) διαγωνισµού για «Προµήθεια υλι-
κών φωτισµού» 

Οµόφωνα 
 

24. 131 Ψήφιση �ιστώσεων. Οµόφωνα 
 

25. 132 Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών �άγιας �ροκα-
ταβολής της Το�ικής Κοινότητας Μοναστηρα-
κίου 

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του κ. Χαραλαµ�ίδη 
Ανδρέα ότι Ψηφίζει µόνο την λογιστική 
α�οτύ�ωση �ου αναφέρεται στο έγγραφο 
για την δα�άνη διότι, δεν γνωρίζει εάν 
έγιναν οι εργασίες . Πρόταση του σε κάθε 
έκτακτη δα�άνη �ου θα �ροκύ�τει, να 

α�οφασίζει το Το�ικό Συµβούλιο της κάθε 
Κοινότητας».  

 
     ∆ράµα 08-04-2015 
        Ο  γραµµατέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


