
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18/31-10-2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μωϋσιάδης Αριστείδης, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 
2ου θέματος της ημερησίας διάταξης . 

H δημοτική σύμβουλος Καρυοφυλλίδου Ζωή, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση 
του 21ου θέματος της ημερησίας διάταξης . 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιάδης Νικόλαος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 
1ου θέματος της ημερησίας διάταξης . 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι  Ετόγλου Ιωάννης και Ρεμόντης Θεμιστοκλής, αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερησίας διάταξης 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μλεκάνης Μιχαήλ, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 
1ου θέματος της ημερησίας διάταξης . 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση 
του 2ου θέματος της ημερησίας διάταξης, έχοντας έγκαιρα ενημερώσει για την αργοπορία του.   

Ο δημοτικός σύμβουλος Χαραλαμπίδης Ανδρέας, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη 
συζήτηση του 1ου θέματος της ημερησίας διάταξης. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση 
του 20ου θέματος της ημερησίας διάταξης. 

       
 
 

      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  491.  1ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου 
Δράμας στο Δίκτυο μαρτυρικών 
Πόλεων και Χωριών της Ελλάδας 
περιόδου 1940-1945 

1ο  
Ομόφωνα 

2.  492.  2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση μετακίνησης 
Αντιδημάρχου στην Αθήνα 

 
Ομόφωνα 

3.  493.  Καθορισμός τέλους καθαριότητας 
- φωτισμού για το οικ. έτος 2015 

Με τις παρατηρήσεις των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη 
Μιχαήλ, 3) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 4) 
Παπαδόπουλου Γρηγορίου:    
     Δεν θα μπούνε σε μια ιδιότυπη διαδικασία 
πλειοδοσίας όπως γινόταν τόσα χρόνια, όπου η 
δημοτική αρχή πρότεινε και η αντιπολίτευση 
αντιπρότεινε χαμηλότερο ποσοστό για να γίνει 
πιο αρεστή.  
      Δεν παρατηρείται καμία διαφοροποίηση από 
την πρόταση της δικής τους παράταξης για τα 
τέλη του 2014 - στην οποία είχε μειοψηφήσει η 
νυν δημοτική αρχή – στοιχείο που αποδεικνύει 
την σωστή δουλεία που έκαναν τα προηγούμενα 
χρόνια. 
      Το μέλος της Ο.Ε. Ζαχαριάδης Παύλος 
ανέφερε ότι, δεν μειοψήφησε, όπως από 
παραδρομή αναφέρεται στην σχετική απόφαση 
της Ο.Ε. διότι, αυτό που επεσήμανε ήταν πως, 
όταν η πρόταση της υπηρεσίας για το 
συγκεκριμένο τέλος, είναι αύξηση κατά 15,85%, 
και η πρόταση της δημοτικής αρχής είναι 
μηδενική αύξηση, θα πρέπει να υπάρξει 
αιτιολόγηση. Θα πρέπει να διορθωθούν ΚΑ 
δαπανών έτσι ώστε να ισοσκελιστούν με τα έσοδα, 
σε συνέχεια συγκεκριμένης μεθοδολογίας γιατί, 
είναι βέβαιο ότι θα προκύψει πρόβλημα στο 
Α΄τρίμηνο, στο Β΄τρίμηνο, κατά τη διάρκεια που 
ελέγχεται η στοχοθεσία και γι  αυτό θεωρούν ότι 
πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων ποιοι απ΄ 



τους ΚΑ θα μειωθούν, έτσι ώστε να υπάρχει 
ισοσκελισμός, τονίζοντας ότι η δημοτική αρχή , 
είχε τον χρόνο για να το πράξει. 
       
      Με τις παρατηρήσεις των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 

2) Χαραλαμπίδη Ανδρέα : 
Στις δύσκολες μέρες που περνά η Χώρα, είναι 
θετική η προτεινόμενη μηδενική αύξηση προς 
όφελος των πολιτών, οι οποίοι όμως θα πρέπει να 
ενεργοποιηθούν σε σχέση με την καθαριότητα, με 
κινήσεις εκ μέρους του Δήμου όπως,  
ενημερωτικές εκπομπές, επισκέψεις σε σχολεία 
κλπ. Επίσης, το κόστος που θα προκύψει από τη 
μεταφορά των απορριμμάτων της Δράμας στις 
Σέρρες , η μείωση του προσωπικού καθαριότητας 
και το κενό που δημιουργείται μεταξύ της 
προτεινόμενης αύξησης από την υπηρεσία, σε 
ποσοστό 15,85% και της μηδενικής από την 
δημοτική αρχή, είναι στοιχεία που θα πρέπει να 
προβληματίσουν πολύ σοβαρά. 
 
      Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου , ο οποίος θεωρεί ότι 
πρέπει να υπάρξουν απαλλαγές και μειώσεις για 
τους δημότες, με βασικό κριτήριο την ταξική 
φορολογική θέση των φορολογούμενων. Η 
κάλυψη των απωλειών δύναται να επιτευχθεί με 
αύξηση του τέλους, στις αλυσίδες super market , 
στα μεγάλα καταστήματα εστίασης, κέντρα 
διασκέδασης και Bar από ορισμένα τ.μ. και πάνω.    
Στη συνέχεια πρότεινε: 
  

- απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη: 
1) των μονογονεϊκών οικογενειών  με 

ετήσιο εισόδημα  25.000 €  
2) των τριτέκνων  και πολυτέκνων 

οικογενειών με ετήσιο εισόδημα μέχρι 
35.000  

3) των ΑΜΕΑ με ετήσιο εισόδημα μέχρι 
35.000€ 

4) των άπόρων 
5) των μακροχρόνια ανέργων με ετήσιο 

εισόδημα μέχρι 8.000€ προσαυξανόμενο 
κατά 2.000€ για κάθε προστατευόμενο 
μέλος .  

 
- Μείωση κατά 50% των δημοτικών 

τελών: 
1) Για όσους έχουν υπαχθεί στο κοινωνικό 

τιμολόγιο 
2) Για νέους επαγγελματίες , με την 

προϋπόθεση ύπαρξης επαγγελματικής 
στέγης  και για τον πρώτο χρόνο 
άσκησης του επαγγέλματος,  
εξαιρουμένων των καταστημάτων 
εστίασης .  

   
       Με τις ανωτέρω προτάσεις όπως ανέφερε, δεν 
λύνεται το πρόβλημα του λαϊκού νοικοκυριού, 
του κακοπληρωμένου εργάτη, των απολύσεων και 
των χαρατσιών,   επιδιώκουν όμως με τις 
προτάσεις τους ως παράταξη, να δώσουν μια 
ανάσα από την ασφυκτική φοροληστεία. Δεν 



αποδέχονται την αύξηση της ανταποδοτικότητας 
στα νέα τέλη και τα παράβολα για τους 
εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα,       
τονίζοντας την αναγκαιότητα να παλέψουν μαζί 
με το λαό της Δράμας, διεκδικώντας πλήρη και 
επαρκή Κρατική χρηματοδότηση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης από τον Κρατικό προϋπολογισμό 
για τη λειτουργία των υπηρεσιών, που θα 
συνδυαστεί με την άμεση και δραστική μείωση 
ανταποδοτικών τελών, με στόχο την κατάργηση 
κάθε είδους φορολογίας.       
      Στο τέλος πρότεινε μείωση του τέλους κατ΄ 
ελάχιστο, σε ποσοστό 40%, λέγοντας ότι τα έσοδα 
πρέπει να προέλθουν από την φορολογία στο 
μεγάλο κεφάλαιο, χωρίς να διώκουν τις 
επιχειρήσεις αλλά τα υπερκέρδη, και από την 
εκκλησιαστική περιουσία.  
 
 
     Με τις επισημάνσεις του δημοτικού 
συμβούλου Καλφόπουλου Ευαγγέλου : 

      Κανείς δεν λέει όχι στη μηδενική αύξηση αλλά 
κάποια στιγμή πρέπει να κλείσει η ψαλίδα 
εσόδων – εξόδων στα ανταποδοτικά τέλη γιατί, σε 
αντίθετη περίπτωση με τέτοιου είδους πολιτική, 
θα πληγούν πολύ χειρότερα τα συμφέροντα του 
πολίτη αργότερα.  
      Η ψαλίδα  εσόδων – εξόδων , λαμβάνοντας 
υπόψη και την υπαρκτή δύσκολη κατάσταση,   
αντιμετωπίζεται με παρεμβατικές κινήσεις όπως, 
βελτίωση των εισπρακτικών μηχανισμών και 
αναβάθμιση της φορολογικής βάσης, επένδυση 
πόρων και προσέλκυση νέων ανθρώπων, 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειες , φωτοβολταϊκά 
κ.λ.π.. 
  
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, ο οποίος ανέφερε ότι, δεν 
πρέπει να επαίρεται η δημοτική αρχή για την 
προτεινόμενη μείωση όταν, 31-12-2012 το 
μισθολογικό κόστος στην καθαριότητα ήταν 
1.620.000,00 € και σήμερα είναι 1.352.000,00 €. Και 
τότε η νυν δημοτική αρχή είχε μειοψηφήσει, 
προτείνοντας μείωση του τέλους κατά ποσοστό 
5%. Στη συνέχεια ανέφερε πως, εάν μειωθεί κατά 
200.000,00 € το κόστος για την Ονειρούπολη, συν 
τη μείωση της μισθοδοσίας, συν το κόστος των 
πενταμήνων, όχι μόνο μηδενική αύξηση αλλά και 
δυνατότητα μείωσης των τελών θα υπάρχει. Η 
Τοπική Διοίκηση και όχι Τοπική Αυτοδιοίκηση 
όπως λέγεται , γιατί δεν είναι, πρέπει να 
διεκδικήσει τους πόρους που τις αναλογούν από 
την Κεντρικό Προϋπολογισμό. Μπορεί να το 
καταφέρει με αγώνες και αλλαγή πολιτικής. Στο 
τέλος πρότεινε: 

- απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη: 
1) των μονογονεϊκών οικογενειών  με 

ετήσιο εισόδημα  25.000 €  
2) των τριτέκνων  και πολυτέκνων 

οικογενειών με ετήσιο εισόδημα μέχρι 
35.000  

3) των ΑΜΕΑ με ετήσιο εισόδημα μέχρι 
35.000€ 

4) των άπόρων 



5) των μακροχρόνια ανέργων με ετήσιο 
εισόδημα μέχρι 8.000€ προσαυξανόμενο 
κατά 2.000€ για κάθε προστατευόμενο 
μέλος .  

 
- Μείωση κατά 50% των δημοτικών 

τελών: 
1) Για όσους έχουν υπαχθεί στο κοινωνικό 

τιμολόγιο 
2) Για νέους επαγγελματίες , με την 

προϋπόθεση ύπαρξης επαγγελματικής 
στέγης και για τον πρώτο χρόνο 
άσκησης του επαγγέλματος, 
εξαιρουμένων των καταστημάτων 
εστίασης .  

 
- 1) κατάργηση του περιορισμού των τ.μ. στη 

ΒΙΠΕ, στις Τράπεζες και τα πολυκαταστήματα 
και αύξηση του τέλους σε ποσοστό 200%. 

 
 

4.  494.  Καθορισμός συντελεστή φόρου  
ηλεκτροδοτούμενων χώρων 
στεγασμένων  ή  όχι, που 
χρησιμοποιούνται για κατοικία ή 
άσκηση επαγγέλματος για το οικ. 
έτος 2015 

 
      Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Ηλιόπουλου Στέργιου, προτείνοντας  μείωση του 
τέλους κατ΄ ελάχιστο, σε ποσοστό 40%, λέγοντας 
ότι τα έσοδα πρέπει να προέλθουν από την 
φορολογία στο μεγάλο κεφάλαιο, χωρίς να 
διώκουν τις επιχειρήσεις αλλά τα υπερκέρδη, και 
από την εκκλησιαστική περιουσία.  
 
 
     Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Στεφανίδη Ιωάννη, προτείνοντας  αύξηση του 
τέλους σε ποσοστό 200%, στη ΒΙΠΕ, στις Τράπεζες 
και τα πολυκαταστήματα. 
 

5.  495.  Καθορισμός τέλους χρήσης 
κοινόχρηστων χώρων για το οικ. 
έτος 2015 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, προτείνοντας  αύξηση 
στην περίπτωση 11 « Κυτία Ο.Τ.Ε.(ΚΑΦΑΟ-
Καρτοτηλέφωνα), στύλοι ΔΕΗ, Α.Τ.Μ. τραπεζών», 
κατά 200% - 300%.  
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Στεφανίδη Ιωάννη, προτείνοντας  μείωση σε 
ποσοστό 50% 

 

6.  496.  Καθορισμός του  δικαιώματος 
χρήσης Νεκροταφείων για το οικ. 
έτος 2015 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Ηλιόπουλου Στέργιου, επισημαίνοντας ότι 
επιθυμούν να υπάρχει ομοιομορφία στα 
νεκροταφεία και όχι κάποιοι να ικανοποιούν τη 
ματαιοδοξία και το εγώ τους, προτείνοντας  
αύξηση στους τάφους πολυτελείας, α΄ και β΄ τάξης 
και μείωση στους τάφους γ΄ και δ΄ τάξης  
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Στεφανίδη Ιωάννη, επισημαίνοντας ότι 
επιθυμούν να υπάρχει ομοιομορφία στα 
νεκροταφεία και όχι κάποιοι να ικανοποιούν τη 
ματαιοδοξία και το εγώ τους, προτείνοντας  
αύξηση στους τάφους πολυτελείας, α΄ και β΄ τάξης 
και μείωση στους τάφους γ΄ και δ΄ τάξης  

 

7.  497.  Καθορισμός τέλους ακίνητης Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 



περιουσίας, (ΤΑΠ), για το οικ. 
έτος 2015 

Ηλιόπουλου Στέργιου, προτείνοντας, αν και είναι 
ενιαίος φόρος, μέσω της τιμής ζώνης των 
κτισμάτων,  μείωση του τέλους τουλάχιστον για 
τις λαϊκές κατοικίες  και κάποια στιγμή, αν και 
δεν αναφέρεται στο Νόμο, να συμπεριληφθούν 
και οι Εκκλησίες. 
 
Με την επιφύλαξη του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου, για τη δυνατότητα 
ενσωμάτωσης του ΤΑΠ στους Δήμους 
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, προτείνοντας κατάργηση του 
τέλους και αύξηση αυτού στις μεγάλες ακίνητες 
περιουσίες 
 
 

8.  498.  Καθορισμός τέλους διαφήμισης, 
για το οικ. έτος 2015 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Ηλιόπουλου Στέργιου, προτείνοντας, αύξηση 
γιατί πρόκειται για πολύ μικρό ποσό, 
επισημαίνοντας ότι πρέπει να εισπραχθούν 
χρήματα από τις μεγάλες διαφημιστικές. 
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Στεφανίδη Ιωάννη, προτείνοντας αύξηση κατά 
500%. 
 

9.  499.  Καθορισμός τέλους χρήσης 
υπεδάφους, για το οικ. έτος 2015 

Ομόφωνα 

10.  500.  Καθορισμός δικαιώματος βοσκής, 
για το οικ. έτος 2015 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, προτείνοντας μείωση κατά 
100% σε όλες τις ΔΚ και ΤΚ, όπου οι κτηνοτρόφοι 
έχουν χάσει αρκετά χρήματα , εκτός από την ΔΚ 
Ξηροποτάμου όπου προτείνει μείωση κατά 20%. 
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Στεφανίδη Ιωάννη, προτείνοντας κατάργηση του 
δικαιώματος βοσκής 

 

11.  501.  Καθορισμός του συντελεστή 
τέλους συντεταγμένων ΧΨΖ του 
Αστικού Τοπογραφικού Δικτύου 
(ΑΤΔ)  για το οικ. έτος 2015 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Καλφόπουλου Ευαγγέλου, διότι εδώ και χρόνια 
δεν γίνεται χρήση αυτού τους τέλους 

12.  502.  Επιβολή δημοτικού τέλους 0,5% 
και 5% επί των ακαθαρίστων 
εσόδων καταστημάτων για το οικ. 
έτος 2015 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου  

Ηλιόπουλου Στέργιου ότι, θέλουν την κατάργηση 
του τέλους αλλά, βάση Νομοθεσίας δυστυχώς δεν 
γίνεται. 

 

13.  503.  Καθορισμός τέλους  χρήσης 
αίθουσας για την τέλεση 
πολιτικών γάμων για το οικ. έτος 
2015 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Ηλιόπουλου Στέργιου, προτείνοντας, την 
κατάργηση του τέλους γιατί είναι μικρό το ποσό 
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, προτείνοντας κατάργηση του 
τέλους 

 

14.  504.  Επιβολή δημοτικού τέλους 
παρεπιδημούντων για το οικ. έτος 
2015 

Ομόφωνα περί μη επιβολής του έλους 

15.  505.  Καθορισμός τέλους χρήσης για το 
Θεατράκι Αγίας Βαρβάρας 
«Σωκράτης Δημητριάδης» και 
χρήση Αιθουσών «Μελίνα» και 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, προτείνοντας, την 
κατάργηση του τέλους για πολιτιστικού 
συλλόγους  και για τους υπολοίπους ως έχει. 



«Ελευθερία» για το οικ. έτος 2015  
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Καλφόπουλου Ευαγγέλου, προτείνοντας 
κατάργηση του τέλους για πολιτιστικούς 
συλλόγους  που δραστηριοποιούνται στη Δράμα 
και την επιβολή του όπου υπάρχει εμπορικό 
αποτέλεσμα. 

 

16.  506.  Καθορισμός τελών ελεγχόμενης 
στάθμευσης και προστίμων αυτής 
για το οικ. έτος 2015 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Ηλιόπουλου Στέργιου, προτείνοντας, την 
κατάργηση του τέλους έως ότου υπάρξει ξανά η 
δημοτική αστυνομία 
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Στεφανίδη Ιωάννη, προτείνοντας, την 
κατάργηση του τέλους , χωρίς την ύπαρξη 
δημοτικής αστυνομίας 

 

17.  507.  Επιβολή τελών διέλευσης, χρήσης 
δικαιωμάτων διέλευσης και 
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των 
εργασιών διέλευσης ( άρθρο 29 ν. 
3431/2006- ΚΑ 0718) για το οικ. 
έτος 2015 

Ομόφωνα 
 
 

18.  508.  Υποβολή αιτήματος για παράταση 
διάρκειας της εκκαθάρισης της 
Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης «Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους Δράμας»  

Ομόφωνα 
 

19.  509.  Εξέταση αιτήματος μη καταβολής 
μισθωμάτων του δημοτικού 
καταστήματος «ΚΑΦΕ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» - Παπάς 
Αναστάσιος  

Με την πρόταση του δημοτικού συμβούλου 
Χατζηκυριακίδη Αναστασίου, επειδή το αίτημα 
του αιτούντα προς την Υπηρεσία Νεωτέρων 
Μνημείων και Τεχνικών Έργων με ημερομηνία 
10-09-2013 , απαντήθηκε 05-11-2013, το δίμηνο 
Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2013 αν μπορεί να 
θεωρηθεί ως καθυστέρηση και να απαλλαγεί ο 
ενδιαφερόμενοςαπό την πληρωμή των μισθίων 
αυτών των δύο μηνών.   
 
Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 
1) Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου 
, 3) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 4) Παπαδόπουλου 
Γρηγορίου πως,  το μίσθωμα ανέρχεται στο ποσό 
των 800,00 € μετά από απ΄ ευθείας ανάθεση και 
όχι 1.100,00 € και πως η Ο.Ε. θα πρέπει να δει το 
θέμα, σε σχέση με την εγγυητική επιστολή που έχει 
κατατεθεί. Επίσης πρόσθεσαν ότι, δεν μπορεί να 
υλοποιηθεί η πρόταση του δημοτικού συμβούλου 
Χατζηκυριακίδη Αναστασίου διότι, όπως το 
ανέφερε και ο εισηγητής - μία από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες, δεν δέχθηκε-. Επίσης διαδικαστικά,  
και επειδή είναι γνώστες του θέματος, άδεια 
καταστήματος, μπορούσε να εκδοθεί την ίδια 
ημέρα αλλά, η καθυστέρηση οφείλεται γιατί, 
αιτούταν ο ενδιαφερόμενος, άπαξ άδεια και για 
απέναντι, όπου απαιτούνταν η άποψη από την 
αρμόδια υπηρεσία στην Ξάνθη. 
 
Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 
Ηλιόπουλου Στέργιου πως, πρακτικά δεν μπόρεσε 
να δουλέψει το κατάστημα για πολύ καιρό, άρα 
δεν πρέπει να προχωρήσει ο Δήμος στην 
καταγγελία της σύμβασης και την έξωση. Κατά τα 



άλλα συμφωνεί.   
 

20.  510.  Απευθείας εκμίσθωση του 
αναψυκτηρίου στο άλσος της ΤΚ 
Κουδουνίων στα πλαίσια του 
άρθρου 192 παρ 1 του ΔΚΚ (Ν. 
3463/2006)  

Ομόφωνα 

21.  511.  Εξέταση αιτήματος παράτασης 
μίσθωσης τουριστικού 
περιπτέρου στον δημοτικό κήπο 
Δράμας  

Με την τοποθέτηση των δημοτικών συμβούλων: 
1) Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου 
, 3) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 4) Παπαδόπουλου 
Γρηγορίου, πως έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στη 
νομική σύμβουλο αλλά εκφράζουν τις ακόλουθες 

επιφυλάξεις χωρίς να είναι ειδικοί: α) ως προς 
την αλλαγή του μισθωτή, άλλος ήταν αρχικά και 
άλλος συνέχισε τη σύμβαση με απόφαση της 
Επιχείρησης, β) υπάρχουν παρατάσεις από τον 
αρχικό χρόνο και γ) όταν έγινε η αίτηση για την 
αλλαγή και πάρθηκε απόφαση, δεν ίσχυε ο 
Νόμος.  
 

22.  512.  Έγκριση ανάθεσης εργασιών 
ελέγχου βιβλίων της Οικονομικής 
Υπηρεσίας σε ορκωτό ελεγκτή για 
το οικ. έτος 2015 (χρήση 2014)  

Ομόφωνα 

23.  513.  Αναστολή ισχύος αδειών 
πωλητών (επαγγελματιών & 
παραγωγών ) λαϊκών αγορών 
λόγω μη καταβολής του 
ημερήσιου τέλους  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 
3) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 4) Παπαδόπουλου 
Γρηγορίου διότι, δεν υπάρχουν τα στοιχεία που 
ομόφωνα αποφασίστηκαν με την σχετική 
443/2014 ΑΔΣ όπως:  
γνωμοδότηση που τους δόθηκε τελευταία στιγμή 
αλλά ελλιπής ως προς το αν δύνανται οι οφειλέτες 
να πληρώσουν το συγκεκριμένο εξάμηνο και όχι 
όλα τα προηγούμενα, οπότε θα λυνόταν το 
πρόβλημα.  
Στατιστικά στοιχεία για το πόσοι είναι ενεργοί 
στη λαϊκή και πόσοι έχουν φορολογική και 
ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και εάν εστάλη 
ενημερωτική επιστολή που να τους γνωρίζει ότι σε 
10-15 ημέρες, στο επόμενο ΔΣ, θα ανακληθούν οι 
άδειες.  
      Το πρόβλημα είναι συνολικό. Δεν είναι μόνο 
το χρέος των 83, 00 €, υπάρχουν και χρέη  
παλαιότερα, άρα υπάρχει οριστική αδυναμία και 
επειδή ο έλεγχος στη λαϊκή υστερεί, θα 
προκληθούν διαμάχες μεταξύ αυτών που είναι 
φορολογικά ενήμεροι με αυτούς που δεν είναι. Θα 
έπρεπε στη σημερινή συνεδρίαση το θέμα, σε 
σχέση με την προηγούμενη απόφαση ΔΣ, να είχε 
συνδυαστεί με νέα ενημέρωση. 
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Παπαεμμανουήλ  Γρηγορίου , ο οποίος 
συμφώνησε με τα λεγόμενα των ανωτέρω, 
προσθέτοντας ότι θα πρέπει να δείξει το ΔΣ 
ευαισθησία γιατί η λήψη απόφασης ανάκλησης 
των αδειών, θα είναι ένα καίριο χτύπημα στο 
μεροκάματο αυτών των ανθρώπων. Όπως 
αναφέρει η δημοτική αρχή, θα πρέπει το ΔΣ, να 
είναι περισσότερο κοντά σ΄ αυτούς τους 
ανθρώπους και όχι στους Νόμους, που 
ουσιαστικά αυτή τη στιγμή έρχονται για να 
πλήξουν περισσότερο αυτή την ομάδα πολιτών. 



  
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος ανέφερε ότι 
ουσιαστικά υπάρχει ένα επιπρόσθετο πρόβλημα 
διότι, πολλές φορές, όταν έρχονται οι οφειλέτες να 
πληρώσουν αυτά τα τέλη, προστίθενται και 
οφειλές από άλλα τέλη. Ανέφερε επίσης ότι, 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 
ανακοίνωση, πως μέχρι τις 30/ 11 / 2014 και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 51 του 
Ν.4257/14-4-2014,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 24 του Ν. 4304/23-10-2014, δύνανται 
να ρυθμιστούν βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες 
οφειλές μέχρι 30/10/2014 και πρότεινε να δοθεί 
μία παράταση για την ανάκληση των αδειών έως 
τις 30-11-2014, έτσι ώστε όσοι έχουν τη 
δυνατότητα, να ρυθμίσουν και οφειλές σε ΔΟΥ και 
ΟΑΕΕ. 
 
Με την επιφύλαξη του δημοτικού συμβούλου 
Καλφόπουλου Ευαγγέλου, ο οποίος ανέφερε ότι 
του προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν μπορεί 
να ελεγχθεί η λαϊκή, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί 
κανένας να ξεφύγει από το Νόμο διότι 
διαφορετικά παιδαγωγούνται με λάθος τρόπο οι 
πολίτες. Φυσικά, είναι κατανοητό ότι οι μέρες 
είναι πολύ δύσκολες για όλους αλλά, εάν ισχύουν 
όσα ανέφερε ο εισηγητής, τον οποίο δεν έχει και 
λόγο να αμφισβητεί, συμφωνεί με την ανάκληση 
των αδειών. 

 
  Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, ο οποίος εκτιμά ότι οι οφειλές 
πρέπει να ενταχθούν σε ρύθμιση , να δοθεί 
παράταση και επίσης, να  μειωθεί το 
συγκεκριμένο δικαίωμα κατά 50%, όπως πρότεινε 
στη συζήτηση των τελών, τονίζοντας ότι το θέμα 
είναι πάρα πολύ σοβαρό, ότι πιέζονται οι 
οικονομικές υπηρεσίες και ότι υπάρχει το 
οικονομικό παρατηρητήριο, που ελέγχει τα 
πάντα. 
 

24.  514.  Συγκρότηση επιτροπής 
συμβιβαστικής επίλυσης των 
φορολογικών διαφορών και 
αμφισβητήσεων για το διάστημα 
από 01-09-2014 έως 31-12-2014  

Ομόφωνα 

25.  515.  Ορισμός δύο (2) δημοτικών 
συμβούλων για τη στελέχωση της 
επιτροπής καταμέτρησης και 
εκτίμησης των 
εγκαταλελειμμένων οχημάτων 
τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)  

Ομόφωνα 

26.  516.  Λήψη οριστικής απόφασης για 
την επιλογή δύο δημοτικών 
συμβούλων με τους αναπληρωτές 
τους, στην επιτροπή του άρθρου 1 
του Π.Δ. 270/1981, για την 
διεξαγωγή δημοπρασιών 
εκποίησης ή εκμίσθωσης 
πραγμάτων του Δήμου, για το 
διάστημα από 01-09-2014 έως 31-

Ομόφωνα 



12-2014 (σχετική η 438/2014 ΑΔΣ)  

27.  517.  Συγκρότηση επιτροπής 
προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου « Επισκευές 
πλακοστρώσεων πεζοδρομίων 

Ομόφωνα 

28.  518.  Συγκρότηση επιτροπής 
προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου « Οδοποιία 
ΤΚ Μαυροβάτου»  

Ομόφωνα 

29.  519.  Συγκρότηση επιτροπής 
προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου « 
Βελτιώσεις παιδικών χαρών»  

Ομόφωνα 

30.  520.  Συγκρότηση επιτροπής 
προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου « 
Ανακατασκευή κοινόχρηστου 
χώρου οδού Σαμοθράκης»  

Ομόφωνα 

31.  521.  Συγκρότηση επιτροπής 
προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου « Έργα 
εξυπηρέτησης στον Προφήτη 
Ηλία»  

Ομόφωνα 

32.  522.  Συγκρότηση επιτροπής 
προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου « Οδοποιία 
ΤΔ Χωριστής»  

Ομόφωνα 

33.  523.  Συγκρότηση επιτροπής 
προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου « Οδοποιία 
Ταξιαρχών»  

Ομόφωνα 

34.  524.  Συγκρότηση επιτροπής 
προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου « Οδοποιία 
ΤΚ Μικροχωρίου» 

Ομόφωνα 

35.  525.  Συγκρότηση επιτροπής 
παραλαβής φυσικού εδάφους για 
το έργο «Οδοποιία ΤΚ 
Σιδηρονέρου»  

Ομόφωνα 

 

36.  526.  Συγκρότηση επιτροπής 
προμήθειας ανταλλακτικών 
οχημάτων, ελαστικών κ.λ.π. για 
τη συντήρηση και επισκευή 
αυτοκινήτων σε ιδιωτικά 
συνεργεία 

Ομόφωνα 

 

37.   Παρουσίαση των προτάσεων της 
Α΄ φάσης της μελέτης « 
Κυκλοφοριακή Μελέτη του 
Συνοικισμού Χωριστής»  

 

38.   Παρουσίαση των προτάσεων της 
Α΄ φάσης της μελέτης « 
Κυκλοφοριακή Μελέτη ΤΚ 
Καλλιφύτου»  

 

39.  527.  Έγκριση διενέργειας ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
εργασία ¨Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων» 
προϋπολογισμού 73.677,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

Ομόφωνα 



23%)  

40.  528.  Ονομασία – μετονομασία οδών 
Τοπικής Κοινότητας 
Μικροχωρίου  

Ομόφωνα 

41.  529.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου « 
Κατασκευή Ταφώνων στα 
Κοιμητήρια της Δ.Κ. Δράμας»  

Ομόφωνα 

42.  530.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου «Βελτίωση 
Νεκροταφείων ΤΚ Μικροχωρίου 
( διάδρομοι)»  

Ομόφωνα 

43.  531.  Μετατόπιση ιστών δικτύου 
ΔΕΔΔΗΕ στην ΤΚ Καλλιφύτου - 
Εισηγητής Παπαδόπουλος 
Γεώργιος 

Ομόφωνα 

 
 
Δράμα   05-11-2014 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  
 
 
 Μυροφόρα Ψωμά  


