
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  

32/21-10-2015 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆.  ∆ΡΑΜΑΣ 
 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1. 360. 1o ΕΚΤΑΚΤΟ 
Κατακύρωση  �ρακτικών  διαγωνισµού του έργου: «Ο∆Ο-
ΠΟΙΪΑ ∆.Κ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» 

Οµόφωνα 
 

2. 361. 2o ΕΚΤΑΚΤΟ 
Εκδίκαση ένστασης και κατακύρωση  �ρακτικών  διαγω-
νισµού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ 3ου – 4ου 
ΛΥΚΕΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ» 

Κατά  �λειοψηφία 
    Μειοψηφούντος του µέλους της ε�ιτρο�ής κ. Ζα-
χαριάδη Παύλου, ό�ως ανέφερε δεν ψηφίζει διότι ο 
µειοδότης δεν θα µ�ορούσε να κάνει εγγραφή του 
έργου στο ΙΚΑ α�ό την στιγµή �ου αφ’ ενός δεν ενη-
µερώθηκε α�ό την υ�ηρεσία για την �αραλαβή του 
συµφωνητικού, και αφ’ ετέρου η ανάρτηση στην ∆Ι-
ΑΥΓΕΙΑ έγιναν λίγα λε�τά �ριν την ε�ίµαχη δηµο-
�ρασία. Άλλωστε α�ό το ιστορικό της συγκεκριµένης 
Κοινο�ραξίας δεν �ροκύ�τουν ανελλι�ούς υ�οχρεώ-
σεις �ρος ασφαλιστικούς οργανισµούς. 
      Μειοψηφούντος του µέλους της ε�ιτρο�ής κ. Βα-
σιλειάδη Αναστάσιου, ό�ως ανέφερε δεν ψηφίζει διό-
τι ε�ί της ουσίας η Κοινο�ραξία είναι εντάξει και δεν 
υ�άρχει λόγος να α�ορριφτεί.   

3 362. 3o ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση των όρων δηµο�ράτησης του ανοικτού �ρόχειρου 
δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εργασία : "ΣΥ-
ΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ" 
του ∆ήµου ∆ράµας Προϋ�ολογισµού: 73.750,00 € µε τον 
Φ.Π.Α. (23%) 

Οµόφωνα 
 

4. 363. 4o ΕΚΤΑΚΤΟ 
Εκδίκαση ένστασης κατά του �ρακτικού Νο 1/ 06-10-2015  
του  ηλεκτρονικού  δη µόσιου  ανοικτού  διεθνούς µειοδο- 
τικού διαγωνισµού για την ανάδειξη �ροµηθευτών – χορη- 
γητών  για  τη « Προµήθεια  Τροφίµων & Λοι�ών Αναλώ- 
σιµων Ειδών Παντο�ωλείου» για τις ανάγκες του ∆ήµου  
∆ράµας, των νοµικών του �ροσώ�ων και ε�ιχειρήσεων»  

 Οµόφωνα 
 

5. 364. 5o ΕΚΤΑΚΤΟ 
Εκδίκαση ένστασης κατά του �ρακτικού Νο 1/02-10-
2015του συνο�τικού (�ρόχειρου) δηµόσιου ανοικτού  δια-
γωνισµού  για την «Προµήθεια Εξο�λισµού Κ.∆.Α.Π. µεΑ 
∆ήµου ∆ράµας»  

Οµόφωνα 
 

6. 365. 6o ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών  �άγιας �ροκαταβολής της 
Το�ικής Κοινότητας Μικροχωρίου 
 
 

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�οφα-
σίζει το Το�ικό Συµβούλιο της κάθε Κοινότητας». 

7. 366. 7o ΕΚΤΑΚΤΟ 
Συµ�ληρωµατική �ρόταση για την 10η Αναµόρφωση �ροϋ-
�ολογισµού οικονοµικού έτους 2015 

Οµόφωνα 
 

8. 367. Υ�οβολή α�ολογιστικών οικονοµικών στοιχείων Γ΄ 
τριµήνου 2015 

Οµόφωνα 
 

9. 368. Ε�ιβολή φόρων, τελών και δικαιωµάτων οικ. Έτους 2016 Κατά  �λειοψηφία 
      Μετά α�ό �ρόταση του αρµόδιου Αντιδηµάρχου 
Σολάκη Αγγέλου �ερί αύξησης τελών και δικαιωµά-
των α�ό 0,78 σε 1,21€ το τετραγωνικό µέτρο το χρόνο 
στην οικιακή χρήση τόσο της ∆ηµοτικής κοινότητας 
∆ράµας καθώς και των το�ικών διαµερισµάτων .  
      Στη δηµοτική κοινότητα ∆ράµας η γενική χρήση 
θα διαµορφωθεί α�ό 2,35 σε 2 € το τετραγωνικό µέτρο 
το χρόνο.       
      Σε όλες τις δηµοτικές και το�ικές κοινότητες ∆ρά-
µας η γενική χρήση θα διαµορφωθεί α�ό 1,18 σε 1 € 
το τετραγωνικό µέτρο το χρόνο.    
      Εκτός α�ό την βιοµηχανική ζώνη ό�ου το τέλος 
καθαριότητας και φωτισµού θα �αραµείνει στα ίδια 
ε�ί�εδα, δηλαδή 0,78 € το τετραγωνικό µέτρο το χρό-
νο. 
       Ε�ίσης για στεγασµένους και µη χώρους α�ό 
1000 τ.µ. έως 6000 τ.µ. διατηρείται το µειωµένο εµβα-
δό κατά 30%. 
       Για στεγασµένους άνω των  6000 τ.µ. διατηρείται 
το µειωµένο εµβαδό κατά 40%. 
       Ακόµη µειωµένο τέλος κατά 50% θα έχουν όλοι οι 



Α.ΜΕ.Α., �ολύτεκνοι και ά�οροι. 
      Μειοψηφούντος του µέλους της Ο.Ε. κ. Ζαχαριά-
δη Παύλου , ο�οίος ανέφερε ότι δεν συµφωνεί για 
τους κάτωθι λόγους: 
Πρώτον δεν εξαντλήθηκε η διαδικασία µείωσης του 
κόστους της διαχείρισης των α�ορριµµάτων και έτσι 
υ�άρχει µεγάλη αναντιστοιχία εσόδων και εξόδων και 
υ�οχρεώνει την υ�ηρεσία να ζητήσει αύξηση 54% . 
∆εύτερον είναι ότι µε την �ροβλε�όµενες αλλαγές της 
∆ηµοτικής Αρχής δεν �ροϋ�ολογίζεται το µειωµένο 
�οσόν των �ροβλε�όµενων εσόδων. 
Και τρίτον α�ό την µείωση των �ροβλε�όµενων εσό-
δων �ου �ροτείνει η ∆ηµοτική Αρχή και ε�ειδή ακρι-
βώς �ροβλέ�εται ρητώς ισοσκελισµός εσόδων – εξό-
δων, δεν υ�άρχει ανάλυση �οιοι κωδικοί εξόδων θα 
µειωθούν και �όσο. Και κάθε ε�οχή ε�ιτάσσει την 
διαφορετική κατά �ερί�τωση. 
       Μειοψηφούντος του µέλους της Ο.Ε. κ. Χρυσο-
χοΐδη Ελευθέριου, ο�οίος ανέφερε ότι δεν ψηφίζει 
την αύξηση των τελών διότι γίνεται υ�ερβολική αύ-
ξηση στα τέλη οικιακής χρήσης �ου ε�ιβαρύνει τα 
α�λά νοικοκυριά, γίνεται µείωση στα τέλη γενικής 
χρήσης �ου αφορούν τους ε�αγγελµατίες και αυτό 
είναι άδικο και αλλο�ρόσαλλο γιατί έχουν ε�ιβα-
ρυνθούν υ�έρµετρα και τα νοικοκυριά και οι ε�αγ-
γελµατίες στην σηµερινή οικονοµική συγκυρία  

        Ε�ίσης οι αυξήσεις τελών στις σηµερινές οικονο-
µικές συνθήκες είναι αδικαιολόγητη. Η αύξηση αυτή 
υ�οδεικνύει την ανικανότητα – �ροχειρότητα την 
έλλειψη σχεδιασµού και οργάνωσης και ελλι�ούς 
αξιο�οίησης του εργατικού και υ�αλληλικού �ροσω-
�ικού, α�ό την �αρούσα ∆ηµοτική Αρχή στον τοµέα 
καθαριότητας. 
       Την �αρατήρηση του µέλους της Ο.Ε. κ. Χαραλα-
µ�ίδη Ανδρέα, ο�οίος ανέφερε ότι Θα το�οθετηθεί ως 
�ρος τα τέλη καθαριότητας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
και για τα άλλα όλα συµφωνεί.  

10. 369. Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών  �άγιας �ροκαταβολής 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�οφα-
σίζει το Το�ικό Συµβούλιο της κάθε Κοινότητας». 

11. 370. Έγκριση   έκτακτων  δα�ανών Πάγιας  �ροκαταβολής της 
Το�ικής Κοινότητας Μυλο�οτάµου 

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�οφα-
σίζει το Το�ικό Συµβούλιο της κάθε Κοινότητας». 

12. 371. Κατακύρωση �ρακτικών δηµο�-ράτησης εκµίσθωσης των 
αριθµ. 443, 447 & 449 αγροτεµαχίων σε τµήµατα των 10 
στρεµµάτων αγροτικού κλήρου Τ.Κ. Καλού Αγρού συνολι-
κής έκτασης 199.305 τ.µ.  

Οµόφωνα 
 

13. 372. Κατακύρωση �ρακτικών δη-µο�ρασίας εκµίσθωσης των 
αγροτεµαχίων µε αριθµό 6, 75, 10 & 31 συνολικής έκτασης 
27.268 τ.µ. σχολικού κλήρου Τ.Κ. Νικοτσάρα. 

Οµόφωνα 
 

14. 373. Κατακύρωση �ρακτικών δηµο�ράτησης εκµίσθωσης τµή-
µατος έκτασης 18.000 τ.µ. του µε αριθµό 162 αγροτεµαχίου 
σχολικού κλήρου Τ.Κ. Μικροχωρίου 

Οµόφωνα 
 

15. 374. Υ�οβολή αίτησης ανάκλησης α�οφάσεως του Ι Τµήµα του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

Οµόφωνα 
 

16. 375. Άσκηση εφέσεως κατά της υ�’ αριθµ. 358/2014 οριστικής 
α�όφασης του Α΄ Τµήµατος του Μονοµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Καβάλας ( Μεταβατικής Έδρας ∆ράµας )  

Οµόφωνα 
 

17. 376. Κατακύρωση �ρακτικού διαγωνισµού της εργασίας «Εκ-
χιονισµός-α�ο�αγο�οίηση �εριοχής ∆ήµου ∆ράµας για τη 
χειµερινή �ερίοδο Νοέµβριος 2015 – Α�ρίλιος 2016» 

Οµόφωνα 

18. 377. Ψήφιση �ιστώσεων Οµόφωνα 
 

     ∆ράµα 21-10-2015 
        Ο  γραµµατέας   
 

Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


