
ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

19/25-10-2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 

             Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

1) Παπαδόπουλος 

2) Μπαϊρακτάρης 

3) Χατζηγιάννης 

4) Σολάκης 

5) Καρυοφυλλίδου 

6) Χατζηκυριακίδης 

7) Καψημάλης 

8) Μωϋσιάδης 

9) Καραμπατζάκης 

10) Τερζής 

11) Ψαρράς 

12) Ρεμόντης 

13) Ηλιάδης 

14) Σιδηρόπουλος 

15) Βασιλειάδης 

 

  

Γεώργιος 

Κων/νος 

Αναστάσιος 

Άγγελος 

Ζωή 

Αναστάσιος 

Ιωάννης 

Αριστείδης 

Δημήτριος 

Ανέστης 

Γεώργιος 

Σταμάτιος 

Νικόλαος 

Δημήτριος 

Αναστάσιος 

 

16) Ζαχαριάδης 

17) Μλεκάνης 

18) Καλαϊτσίδης 

19) Σιδερά 

20) Χαραλαμπίδης 

21) Ηλιόπουλος 

22) Τσιαμπούσης 

23) Στεφανίδης 

 

    

 

Παύλος 

Μιχαήλ 

Γεώργιος 

Χρυσή 

Ανδρέας 

Στέργιος 

Αλέξανδρος 

Ιωάννης 

 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Μπλούχος Κων/νος, 2) Μουρβετίδης Μιχαήλ, 3) Τσεπίλης Γεώργιος, 4) Παναγιωτίδης 

Αλέξανδρος, 5) Πετρίδου Χαρίκλεια , 6) Χρυσοχοΐδης, 7) Ρεμόντης Θεμιστοκλής, 8) Χαρίσκος 

Νικόλαος, 9) Μυστακίδης Ιωάννης και 10) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος   

Στη συνεδρίαση παρέστη ο  Δήμαρχος Δράμας καθώς και   ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου  

Με την παρουσία και της Μυροφόρας Ψωμά, υπαλλήλου Δ. Δράμας, ειδικής γραμματέως ΔΣ, ο 

κ. πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης καθώς και στα έκτακτα. 

 

 
ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

1) Δράμας:               Δερματίδης Ανέστης 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ  ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

1) Ξηροποτάμου:     Σολάκης Ιωάννης 

2) Χωριστής:           Ζαρόγλου Κων/νος 

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

1) Καλλιφύτου         Διαμαντίδης Κων/νος 

2) Μυλοποτάμου:     Τριανταφυλλίδης Παναγιώτης 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

3) Καλού Αγρού:      Σταματιάδου Σοφία 

4) Κουδουνίων:        Ηλιάδης Χαράλαμπος 

5) Μαυροβάτου:       Κοτανίδης Θεοφύλακτος 

6) Μικροχωρίου:      Κυριακίδης Χρήστος 

7) Μοναστηρακίου:  Κιάκος Ιωάννης 

8) Νικοτσάρα:          Τζάφος Χρήστος 

9) Σιδηρονέρου:       Γραμματικού Δημήτριος 

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  (ουδείς) 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

1) Λιβαδερού:            Ξυγιντζής Γεώργιος 

2) Μακρυπλαγίου:    Χαϊτίδης Δημήτριος 

3) Σκαλωτής    :        Καλαντίδης Ιωάννης 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μουρβετίδης Μιχαήλ, προσήλθε στη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση των προ 

ημερησίας διάταξης  

Η δημοτική σύμβουλος Καρυοφυλλίδου Ζωή, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 25ου 

θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χατζηκυριακίδης Αναστάσιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, κατά τη 

συζήτηση των προ ημερησίας διάταξης  

Ο δημοτικός σύμβουλος Μωϋσιάδης Αριστείδης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του 

25ου θέματος  



Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιάδης Νικόλαος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση των προ 

ημερησίας διάταξης  

Ο δημοτικός σύμβουλος Ζαχαριάδης Παύλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά την ψήφιση  του 1ου 

τακτικού θέματος  

Ο δημοτικός σύμβουλος Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, προσήλθε στη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση των προ 

ημερησίας διάταξης, αποχώρησε πριν την ψήφιση του 18ου τακτικού θέματος και επανήλθε κατά τη 

συζήτηση του 23ου τακτικού θέματος 

Η δημοτική σύμβουλος Σιδερά Χρυσή, αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν την ψήφιση του 1ου τακτικού 

θέματος  

Ο δημοτικός σύμβουλος Χαρίσκος Νικόλαος, προσήλθε στη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του 17ου 

τακτικού θέματος και αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του 21ου τακτικού θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μυστακίδης Ιωάννης, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση των προ 

ημερησίας διάταξης και αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του 21ου τακτικού θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση των 

προ ημερησίας διάταξης και αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου τακτικού θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χαραλαμπίδης Ανδρέας, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 

1ου τακτικού θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν την ψήφιση του 1ου 

τακτικού θέματος 

Ο πρόεδρος της ΤΚ Καλλιφύτου, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά την ψήφιση του 1ου τακτικού 

θέματος 

Ο πρόεδρος της ΤΚ Μικροχωρίου, προσήλθε στη συνεδρίαση  κατά τη συζήτηση των προ ημερησίας 

διάταξης και αποχώρησε μετά την ψήφιση του 1ου τακτικού θέματος 

Ο πρόεδρος της ΤΚ Μυλοποτάμου, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά την ψήφιση του 1ου τακτικού 

θέματος 

 

 

          

      Α/Α ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  501.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση καταβολής 

επιδότησης ενοικίου σε 

επικουρικό ιατρό του 

Γ.Ν. Δράμας 

Ομόφωνα  

  

2.  502.  2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Ανανέωση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς – 

Μαχαιρίδης 

Χαράλαμπος 

 

Ομόφωνα  

 

3.  503.  3Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών 2017 της 

Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

Ομόφωνα 

4.  504.  Επιχορήγησης του 

Συλλόγου 

Σαρακατσαναίων Ν. 

Δράμας « το 

ΤΣΕΛΙΓΚΑΤΟ» από 

τον Δήμο Δράμας  

Ομόφωνα 



5.  505.  Έγκριση Τεχνικού 

Προγράμματος του 

Δήμου Δράμας έτους 

2018  

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 

1) Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 5) 

Χαρίσκου Νικολάου και 6) Μυστακίδη Ιωάννη, 

αναφέροντας πως το ΤΠ, είναι πρόχειρο όπως και το 

περσινό και το οποίο, πριν ακόμα ψηφιστεί από το ΔΣ, 

τροποποιείται με πρόταση της ΔΚ Δράμας. Δεν θα 

πρέπει να προκαλούνται, ούτε η νοημοσύνη, ούτε η 

ευαισθησία των προέδρων διότι, οι εκπτώσεις δεν 

επιστρέφονται. Και δεν επιστρέφονται έως και με 

απειλές και εκβιασμούς, εκτός από τις περιπτώσεις που 

θέλει η δημοτική αρχή να επιστραφούν 

Κατέκριναν την απαξίωση της δημοτικής αρχής 

προς την Επιτροπή Διαβούλευσης, στη συνεδρίαση της 

οποίας δεν παρέστη ούτε ο Δήμαρχος, ούτε ο 

αναπληρωτής του , ούτε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών 

Υπηρεσιών, παρά μόνο ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 

Υπηρεσιών, τονίζοντας πως, με τέτοια απαξίωση που 

επέδειξε, δεν μπορεί να επιτύχει καλύτερη ή μεγαλύτερη  

συμμετοχή των μελών της επιτροπής, που η ίδια όρισε.  

Το ΤΠ, θυμίζει ένα ΤΠ προκαποδιστριακών 

Δήμων, που επικεντρώνεται  στην οδοποιία, στις 

παιδικές χαρές, στον ηλεκτροφωτισμό και σε μια 

δαπάνη 20.000,00 € για το γήπεδο Αμπελακίων. Ειδικά 

για τις παιδικές χαρές, ανέφεραν πως, η προμήθεια και η 

κατασκευή παιδικών χαρών, δεν μπορούν να είναι δύο 

διαφορετικοί Κ.Α. διότι, όταν το κόστος της 

προμήθειας, υπερβαίνει αυτό της κατασκευής, τότε 

συνολικά είναι προμήθεια. Δεν υπάρχει καμία αναφορά 

για το Κολυμβητήριο, για το οποίο αποθηκεύονταν 

χρήματα και ίσως εγκαταλείφτηκε πια, και σε ότι αφορά 

στη δημιουργία ελεύθερων χώρων άθλησης, δεν 

αναφέρεται το άθλημα ή τα αθλήματα, και σε ποια 

σημεία. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου ο οποίος ανέφερε πως το ΤΠ 

δείχνει ότι πλησιάζουν εκλογές. Και πώς φαίνεται ότι 

πλησιάζουν εκλογές; Ρίχνει άσφαλτο. Αν συμφωνούσε 

με την ιεράρχηση των αναγκών του Δήμου, ότι δηλαδή 

η οδοποιία έρχεται πρώτη, τότε θα ψήφιζε το θέμα. Σε 

άλλους Δήμους γίνονται λαϊκές συνελεύσεις. Έκανε 

καμία η δημοτική αρχή; Πόσο δημοκρατικά συντάχθηκε 

το ΤΠ; Η ίδια η δημοτική αρχή έχει απαξιώσει την 

Επιτροπή Διαβούλευσης, όπου συμμετέχουν και φορείς 

με εμβέλεια που θα μπορούσαν να κάνουν αξιόλογες 

προτάσεις. Είναι ένα ΤΠ που θέλει να μοιράσει χρήματα 

σε διάφορους, έτσι ώστε να δημιουργήσει μια εκλογική 

πελατεία και γι  αυτό ρίχνει άσφαλτο χωρίς καμία 

ανταποδοτικότητα για τους πολίτες. Στο τέλος πρότεινε 

ιεράρχηση των αναγκών, ομαδοποίηση των έργων, 

πραγματοποίηση μεγάλων δημοπρασιών από τις οποίες 

θα επιτευχθεί έκπτωση έργων, για την εκτέλεση νέων 

‘εργων. Συμφωνεί ότι υπάρχει φτώχια και μιζέρια αλλά, 

η δημοτική αρχή δεν διαμαρτύρεται εκεί που πρέπει. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου ο οποίος ανέφερε πως σε ότι 

αφορά στη λειτουργία της Επιτροπής Διαβούλευσης, 

είναι αποκλειστικά αποτυχία της δημοτικής αρχής γιατί, 

εδώ και τρία χρόνια, δεν έχει επιτύχει σε κανένα σημείο 



την συμμετοχή των πολιτών για τη λήψη αποφάσεων. 

Εκτός από τη διαχείριση της φτώχειας που όντως 

υπάρχει αλλά, ήταν σε γνώση της δημοτικής αρχής, 

υπάρχει και φτωχή διαχείριση εκ μέρους της, που έχει 

να κάνει με την πλήρη έλλειψη οράματος, σχεδίου και 

φυσικά κανενός project. Το ΤΠ, είναι αντιγραφή των 

προηγουμένων ετών και χαρακτηριστικά, οδοποιία, 

αμμοχαλικοστρώσεις και αποκαταστάσεις οδών που 

είναι παρεμφερή και ηλεκτροφωτισμός. Αυτή η 

δημοτική αρχή, εκλέχθηκε με ένα στόχο!  να 

επανεκλεγεί! και απ΄ την πρώτη χρονιά δουλεύει μόνο γι 

αυτό! και αυτό, δεν φαίνεται μόνο από το ΤΠ, φαίνεται 

και απ΄ το πώς διαχειρίζεται τις περιπτώσεις που την 

βολεύουν. 

6.  506.  Υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης για την 

πράξη με τίτλο 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩ-

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» 

στον κωδικό 

Πρόσκλησης στο 

ΟΠΣΑΑ 

4.3.4/ΕΥΔΠ_84(1η)  

Ομόφωνα 

 

Με επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 4) Χαρίσκου Νικολάου και 5) 

Μυστακίδη Ιωάννη, για το αν υπάρχει ωριμότητα και 

ετοιμότητα από τον Δήμο για την υποβολή της 

πρότασης, αν δηλαδή είναι σε θέση να υποβάλει αυτά 

που πρέπει  να περιλαμβάνει η ηλεκτρονική υποβολή 

στο ΟΠΣΑΑ και που αναφέρονται στην παρ. 5.3 της 

πρόσκλησης. Συνεχίζοντας ανέφεραν πως, δεν 

συνοδεύεται το θέμα από κανένα πίνακα που να 

φαίνεται τι θα γίνει και που και επειδή, είναι πολλά τα 

χρήματα που θα πληρωθούν απ΄ αυτή την πρόσκληση, 

και γνωρίζουν ότι, αφορά και έργα που είναι ήδη 

κατασκευασμένα σε άλλους Δήμους, δεν θα πρέπει να 

πετά η δημοτική αρχή ένα πυροτέχνημα ότι υποβάλει 

αίτημα. Συμφωνούν φυσικά με την υποβολή του 

αιτήματος, δεν γνωρίζουν όμως τι τύχη θα έχει, 

σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους.  

 

Με επιφύλαξη του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου για το αν υπάρχει ωριμότητα και 

ετοιμότητα από τον Δήμο για την υποβολή της 

πρότασης, αν δηλαδή είναι σε θέση να υποβάλει αυτά 

που πρέπει  να περιλαμβάνει η ηλεκτρονική υποβολή 

στο ΟΠΣΑΑ και που αναφέρονται στην παρ. 5.3 της 

πρόσκλησης. Δεν συνοδεύεται το θέμα από κανένα 

πίνακα που να φαίνεται τι θα γίνει και που. Συμφωνεί 

φυσικά με την υποβολή του αιτήματος, δεν γνωρίζει 

όμως τι τύχη θα έχει, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει 

στη διάθεσή του. 

 

Με επιφύλαξη του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου για το αν υπάρχει ωριμότητα 

και ετοιμότητα από τον Δήμο για την υποβολή της 

πρότασης, αν δηλαδή είναι σε θέση να υποβάλει αυτά 

που πρέπει  να περιλαμβάνει η ηλεκτρονική υποβολή 

στο ΟΠΣΑΑ και που αναφέρονται στην παρ. 5.3 της 

πρόσκλησης. Δεν συνοδεύεται το θέμα από κανένα 

πίνακα που να φαίνεται τι θα γίνει και που. Συμφωνεί 

φυσικά με την υποβολή του αιτήματος, δεν γνωρίζει 

όμως τι τύχη θα έχει, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει 

στη διάθεσή του. 

 

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος απαντώντας, 

ανέφερε πως, η υπηρεσία είναι έτοιμη και με άμεσες 

αυτοψίες συνέταξε τις απαιτούμενες τεχνικές εκθέσεις 

αλλά, υπάρχουν μερικά ερωτήματα. Για παράδειγμα, 



διαπιστώθηκαν προβλήματα, όπως το αν υπάρχουν οι 

απαιτούμενοι τίτλοι και αδειοδοτήσεις για μία μονάδα 

που θα ωφεληθεί από τη βελτίωση ενός δρόμου γιατί, 

εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, Πολεοδομία, 

Δασαρχείο κλπ.. Υποβάλλεται κατ΄ αρχήν το αίτημα και 

στη συνέχεια οι διευκρινήσεις. Θα πετύχει η δημοτική 

αρχή και θα φτάσει σε σημεία ζωτικής σημασίας για το 

ζωικό και κτηνοτροφικό κεφάλαιο 

7.  507.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο 

«Οδοποιία ΤΚ Καλού 

Αγρού»  

                                 Ομόφωνα 

8.  508.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο 

«Οδοποιία ΤΚ 

Μικροχωρίου»  

Ομόφωνα 

9.  509.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο 

«Οδοποιία ΤΚ 

Κουδουνίων»  

Ομόφωνα 

10.  510.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο 

«Αμμοχαλικοστρώσεις»  

Ομόφωνα 

11.  511.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο 

«Οδοποιία ΤΚ 

Λιβαδερού»  

Ομόφωνα 

12.  512.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο 

«Οδοποιία ΤΚ 

Μυλοποτάμου»  

Ομόφωνα 

13.  513.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο 

«Οδοποιία ΤΚ 

Νικοτσάρα»  

Ομόφωνα 

14.  514.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του 

έργου «Συντήρηση και 

επισκευή κτιρίων της 

Τ.Κ. Νικοτσάρα»  

Ομόφωνα 

15.  515.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του 

έργου «Οδοποιία ΤΚ 

Καλλιφύτου»  

Ομόφωνα 



16.  516.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του 

έργου «Οδοποιία ΤΚ Κ. 

Αγρού»  

Ομόφωνα 

17.  517.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του 

έργου «Οδοποιία ΤΚ 

Κουδουνίων»  

Ομόφωνα 

18.  518.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του 

έργου «Οδοποιία ΤΚ 

Μαυροβάτου»  

Ομόφωνα 

19.  519.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του 

έργου «Οδοποιία ΤΚ 

Καλλιφύτου»  

Ομόφωνα 

20.  520.  α) Αλλαγή  του τίτλου 

του Κ.Α.  20.6262.08 

από « Καθαρισμός 

παράνομων χώρων 

απόρριψης 

απορριμμάτων για 

λόγους αντιπυρικής 

προστασίας με χρήση 

μηχανήματος τύπου 

προωθητήρα γαιών» σε 

« Καθαρισμός χώρων 

παράνομης απόρριψης 

απορριμμάτων για 

λόγους αντιπυρικής 

προστασίας με χρήση 

μηχανήματος τύπου 

προωθητήρα γαιών» 

β) Λήψη απόφασης για 

έγκριση  ανάθεσης της 

υπηρεσίας « 

Καθαρισμός χώρων 

παράνομης απόρριψης 

απορριμμάτων για 

λόγους αντιπυρικής 

προστασίας με χρήση 

μηχανήματος τύπου 

προωθητήρα γαιών» 

,προϋπολογισμού  

24.800,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.) σε τρίτο με 

την προσφυγή στη 

διαδικασία της  

απευθείας  ανάθεσης  

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 4) Χαρίσκου Νικολάου και 5) 

Μυστακίδη Ιωάννη, διότι δεν συμφωνούν με την απ΄ 

ευθείας ανάθεση 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, διότι δεν συμφωνεί με την απ΄ 

ευθείας ανάθεση 

 

 

21.  521.  Έγκριση της 171/2017 

ΑΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, 

σχετικά με την ψήφιση 

της 2ης τροποποίησης 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 3) 

Χαρίσκου Νικολάου και 4) Μυστακίδη Ιωάννη, 



προϋπολογισμού της 

Επιχείρησης οικ. έτους 

2017  

αναφέροντας πως η τροποποίηση του προϋπολογισμού 

της ΔΕΚΠΟΤΑ, οδηγεί πολύ πίσω όσον αφορά στη 

διαχείριση της Ονειρούπολης και τα έξοδα που μπαίνουν 

επιπρόσθετα στη διοργάνωση, θα μπορούσαν να είχαν 

αποφευχθεί, όπως π.χ. η αμοιβή εταιρείας δημιουργίας 

και οργάνωσης Ονειρούπολης με το ποσό των 24.500,00 

€, η χωροταξική μελέτη Ονειρούπολης με το ποσό των 

5.000,00 €, οι εργασίες γραφικού σχεδιασμού 

Ονειρούπολης με το ποσό των 10.000,00 € και οι 

υπηρεσίες συντονισμού λειτουργίας Ονειρούπολης με το 

ποσό των 5.500,00 €. Όλα αυτά, είναι έξοδα διαχείρισης, 

τα περισσότερα εκ των οποίων, δεν πληρώνονταν έως 

τώρα και συνολικά το ποσό των 50.000,00 €, δεν είναι 

καθόλου ευκαταφρόνητο. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, διότι θεωρεί υπερβολικό το ποσό 

για την αμοιβή εταιρείας δημιουργίας και οργάνωσης 

Ονειρούπολης - 24.500,00 €, για χωροταξική μελέτη 

Ονειρούπολης - 5.000,00 €, για τις εργασίες γραφικού 

σχεδιασμού Ονειρούπολης - 10.000,00 € , για τις 

υπηρεσίες συντονισμού λειτουργίας Ονειρούπολης - 

5.500,00 € και για έξοδα ενημέρωσης και προβολής 

δραστηριοτήτων Ονειρούπολης – 24.500,00 € και 

πιστεύει ότι θα πάνε στην ίδια τσέπη. Ούτως ή άλλως, 

έχει ως αρχή πως πρέπει να φύγει η Ονειρούπολη από τη 

σκέπη της ΔΕΚΠΟΤΑ, οπότε καταψηφίζει. 

 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, αναφέροντας πως δεν 

ψήφισε ούτε τον προϋπολογισμό, οπότε δεν ψηφίζει και 

την τροποποίησή του. Είναι μια τροποποίηση με 

αυξήσεις και μειώσεις Κ.Α., δεν βλέπει που έγκειται η 

διαφορά και μάλλον γίνεται για να προκύψει το νέο ποσό 

που δημιουργείται , μη γνωρίζοντας αν τελικά θα είναι 

αυτό ή κάποιο άλλο. Για μια ακόμη φορά, η 

Ονειρούπολη πήρε το δρόμο της πλήρους αδιαφάνειας 

σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.       
 

22.  522.  Τροποποίηση της 

464/2017 ΑΔΣ με θέμα 

«Έγκριση 

πραγματοποίησης 

Χριστουγεννιάτικης 

γιορτής «Ονειρούπολη 

2017 – 2018» και 

εξουσιοδότηση του 

Δημάρχου Δράμας για 

την υποβολή όλων των 

αναγκαίων αιτήσεων για 

τη χορήγηση όλων των 

αποφάσεων ή 

γνωμοδοτήσεων από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες»  

 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 3) 

Χαρίσκου Νικολάου και 4) Μυστακίδη Ιωάννη, 

αναφέροντας κατ΄ αρχήν, πως θα πρέπει να αλλάξει ο 

τίτλος του θέματος και η διαπαραταξιακή να ονομάζεται 

διπαραταξιακή διότι, δεν συμμετέχει η αντιπολίτευση. 

Αναφερόμενος στο ότι παρίστανται παρατηρητές στην 

επιτροπή διότι, δεν είναι μέλη αυτής και απευθυνόμενος 

σε φορείς που συμμετέχουν, τόνισε πως δεν είναι ούτε 

τυχαίο , ούτε  κακόβουλο που δεν συμμετέχουν στην 

επιτροπή. Δεν τους αφορά η επιτροπή διότι, 

συμμετέχουν μόνο δύο παρατάξεις και κανείς δεν πρέπει 

να περιμένει να βρίσκεται η αλήθεια σ αυτήν. Δεν 

βρίσκεται η αλήθεια σ αυτούς που άφησαν 1.500.000,00 

€ χρέος και είναι σήμερα στην Ονειρούπολη. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, διότι η άποψή του για το πώς 

πρέπει να λειτουργεί η Ονειρούπολη, είναι διαφορετική 

απ΄ αυτή της δημοτικής αρχής και γι αυτό το λόγο δεν 



συμμετέχει στην επιτροπή. Δεν έχει πρόβλημα με τη 

συμμετοχή όποιου θέλει να συμμετέχει αλλά, ψηφίζει 

λευκό. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου διότι, δεν τηρήθηκε ο όρος 

που είχε θέσει, σχετικά με τη συζήτηση των 

απολογιστικών στοιχείων της Ονειρούπολης. Αντ΄ 

αυτού, σε προηγούμενη συνεδρίαση του ΔΣ και στα προ 

ημερησίας θέματα, δόθηκε ένα χαρτί , επί του οποίου δεν 

μπορούσε να απαντήσει. Ανέφερε επίσης πως, όταν 

απαντήσει ο πρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑ, αν όταν 

παρέλαβε τα βρήκε όλα εντάξει, τότε θα σταματήσει να 

μιλά για διαφάνεια, και όσο βρίσκεται σε εξέλιξη 

εισαγγελικός έλεγχος, καλό θα είναι να μη μιλά κανείς 

αλλά, να περιμένει.  

Απαντώντας ο πρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑ, ανέφερε πως 

η παραλαβή έγινε κανονικά και ζήτησε διευκρινήσεις για 

την αναφορά της μείζονος αντιπολίτευσης στο 

1.500.000,00 € χρέος 
 
Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος Δράμας, απευθυνόμενος 

προς τη μείζονα αντιπολίτευση, ρώτησε ποιους εννοεί 

όταν λέει ότι άφησαν 1.500.000,00 € χρέος , 

αναφέροντας πως η δημοτική αρχή,   στηρίζει δύο νέα 

παιδιά που διαπρέπουν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και 

στο εξωτερικό και που ήταν και απαίτηση των φορέων 

να συμμετέχουν στη διοργάνωση της Ονειρούπολης. 

 

23.  523.  Έγκριση της 60/2017 

απόφασης – πρότασης 

της ΕΠΖ, επί του 

Κανονισμού 

Λειτουργίας της 

Ονειρούπoλης  

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 3) 

Χαρίσκου Νικολάου και 4) Μυστακίδη Ιωάννη, διότι 

το περιεχόμενο του κανονισμού είναι άκυρο και 

εισάγεται για δεύτερη φορά με λόγους ακυρότητας. Όχι 

ότι δεν είναι καλό να υπάρχει κανονισμός για τη 

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση αλλά, η 

Χριστουγεννιάτικη Αγορά, μπορεί να λειτουργήσει 

σύμφωνα με συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως αυτές 

προβλέπονται από τα οριζόμενα της παρ. Δ1 του άρθρου 

79 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), δηλαδή πρέπει να 

ψηφιστεί κανονισμός λειτουργίας της 

Χριστουγεννιάτικης Αγοράς από το ΔΣ, , αφού 

προηγουμένως προταθεί από τα εμπλεκόμενα όργανα, 

επιτροπή ποιότητας ζωής και οικονομική επιτροπή και 

αφού τεθεί σε διαβούλευση για πλέον του ενός μήνα 

προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους οι φορείς, 

έτσι ώστε στο τέλος να εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Μ.Θ.. Σήμερα η δημοτική αρχή, έκανε μόνο το 

μισό δρόμο. Έχουν πεισθεί ότι έχει αποφασίσει να 

θυσιάσει κάποια πράγματα αλλά, δεν ξέρουν το γιατί. 

Ειδικά σήμερα που υπάρχουν καταγγελίες και μάλιστα 

από δικούς της ανθρώπους, πρέπει η διαδικασία να γίνει 

σωστά. Ψηφίζεται το παρόν θέμα και συγκεκριμένα το 

άρθρο 6, όταν ακολουθεί θέμα προς ψήφιση, σχετικά με 

το ποια είδη θα πωλούνται 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, διότι όπως έχει ξαναπεί, είναι 

λάθος η διαδικασία. Άλλο η Χριστουγεννιάτικη 

εκδήλωση και άλλο η Χριστουγεννιάτικη αγορά. Πάλι 

θα εκπέσει ο Κανονισμός από τους ελεγκτικούς 



μηχανισμούς, ειδικά εξ αιτίας του άρθρου 1 . είναι ένα 

θετικό βήμα ο Κανονισμός αλλά, η πρώτη και βασική 

διαφοροποίησή τους,  η οποία είναι ένα κόκκινο πανί 

στο να τον υπερψηφίσουν ως παράταξη, είναι ότι η 

ΔΕΚΠΟΤΑ του Δήμου Δράμας είναι η διοργανώτρια. 

Θεωρούν ότι ο διοργανωτής, ο οργανωτής αυτής της 

εκδήλωσης, της λειτουργίας της Ονειρούπολης, δεν 

πρέπει να είναι άλλος από τον Δήμο Δράμας. Ούτως ή 

άλλως το νομικό πλαίσιο που υπάρχει δεν αφήνει και 

πολλά περιθώρια. Η διοργάνωση πρέπει να γίνετε από 

τον Δήμο Δράμας, όλες οι εισφορές και τα λοιπά να 

γίνονται από το Δήμο Δράμας, να περνάνε μέσα από το 

δημοτικό συμβούλιο και η ΔΕΚΠΟΤΑ να είναι το 

όργανο λειτουργίας της Ονειρούπολης, αλλά όχι αυτή 

που θα μπορεί να κάνει τις δοσοληψίες.  

   

 
 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, για πολιτικό λόγο που έχει 

να κάνει με το γεγονός ότι δεν εμπιστεύονται ως 

παράταξη την δημοτική αρχή στο να κάνει την 

Ονειρούπολη μέσω της ΔΕΚΠΟΤΑ, διότι το παρελθόν 

έχει δείξει ότι δεν πρέπει να την εμπιστεύονται, 

προσθέτοντας πως πραγματικά έχουν πολύ μεγάλη 

απορία να ξέρουν κατά πόσο ο κύριος Ψαρράς που ήταν 

αντιπρόεδρος στο προηγούμενο ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, 

ήτανε σύμφωνος με τις πράξεις της ΔΕΚΠΟΤΑ , κατά 

πόσο ήτανε γνώστης των όσων γινότανε κατά την 

διάρκεια της Ονειρούπολης και κατά πόσο όταν ανέλαβε 

την προεδρία της ΔΕΚΠΟΤΑ, τα βρήκε όλα εντάξει σε 

όλα τα επίπεδα και στο πολιτικό και στο οικονομικό.  

 Καταψηφίζει και για ουσιαστικούς λόγους και για 

τυπικούς διότι το θέμα εισάγεται για δεύτερη φορά. 

 Ανέφερε επίσης πως, σχετικά με την οργανωτική 

επιτροπή στο άρθρο 3, όπου αυτό που είχαν προτείνει 

και με τα σχόλιά τους και με τις παρατηρήσεις τους, ήταν 

ότι η Οργανωτική Επιτροπή κατά την άποψή τους, 

πρέπει να είναι μία τελείως τεχνοκρατική επιτροπή. Να 

μην συμμετέχει δηλαδή καθόλου πολιτικός παράγοντας 

και αυτή η πρόταση έχει να κάνει με το ότι, εφόσον η 

διαπαραταξιακή επιτροπή είναι αποφασιστικού 

χαρακτήρα πλέον - και αυτό το χαιρετίζουν και το 

δέχονται θετικά- , δεν υπάρχει πλέον λόγος να 

συμμετέχει πολιτικός παράγων στην Οργανωτική 

Επιτροπή, η οποία απλά θα εκτελεί τις αποφάσεις της 

διαπαραταξιακής. Ο μόνος λόγος που θα συμφωνούσαν, 

να συμμετέχει ένα πολιτικό πρόσωπο στην Οργανωτική 

Επιτροπή, θα ήταν για να διαφυλαχτεί αυτή η σχέση 

μεταξύ διαπαραταξιακής και οργανωτικής επιτροπής. 

24.  524.  Έγκριση της 63/2017 

απόφασης – πρότασης 

της ΕΠΖ, σχετικά με τη 

λειτουργία 

Χριστουγεννιάτικης 

Αγοράς στον δημοτικό 

κήπο και στην Πλατεία 

Ελευθερίας  

 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 

αναφέροντας πως και μόνο που αλλάζει ο εισηγητής, 

γνωρίζει η δημοτική αρχή ότι η Χριστουγεννιάτικη 

Αγορά, δεν είναι αρμοδιότητα της ΔΕΚΠΟΤΑ. Μετά και 

τις καταγγελίες, τρέχουν πολλά πράγματα για την 

Ονειρούπολη. Οφείλει το ΔΣ, να διαφυλάξει και τους 

συμμετέχοντες στην Αγορά και τους ελεγκτικούς 

μηχανισμούς. Κανείς δεν θα ρισκάρει τίποτα απολύτως. 



Γιατί να μη γίνει σωστά η διαδικασία; Πρότειναν να 

ληφθεί μια ΑΔΣ για τον Κανονισμό λειτουργίας της 

Χριστουγεννιάτικης Αγοράς, και για να ξεπεραστεί και 

το πρόβλημα των 15 ημερών, γιατί 15 ημέρες είναι της 

χριστουγεννιάτικης αγοράς, και την πραγματοποίηση 

πενθήμερης πανηγύρεως που προβλέπεται με την ίδια 

ακριβώς διαδικασία, με την ίδια πάλι κανονιστική 

απόφαση, της πολιούχου της Αγίας Βαρβάρας, 

καλύπτοντας έτσι νομίμως, σχεδόν όλο το διάστημα της 

λειτουργίας την Ονειρούπολης 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, διότι όπως έχει ξαναπεί, είναι 

λάθος η διαδικασία. Άλλο η Χριστουγεννιάτικη 

εκδήλωση και άλλο η Χριστουγεννιάτικη αγορά. Μετά 

και τις καταγγελίες, τρέχουν πολλά πράγματα για την 

Ονειρούπολη. Οφείλει το ΔΣ, να διαφυλάξει και τους 

συμμετέχοντες στην Αγορά και τους ελεγκτικούς 

μηχανισμούς. Στο τέλος, ανέφερε πως θεωρεί σωστή την 

πρόταση της μείζονος αντιπολίτευσης και πρότεινε στη 

δημοτική αρχή να την εξετάσει 

   

Με επιφύλαξη του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, αν ο Νόμος ορίζει 14 ή 15 

ημέρες για τη λειτουργία της Χριστουγεννιάτικης 

Αγοράς και προσθέτοντας πως, αν υπάρχει τρόπος να 

διασφαλιστεί μεγαλύτερο διάστημα για την αγορά, θα 

πρέπει να το εξετάσει η δημοτική αρχή.  

 

25.  525.  Χορήγηση άδειας 

ανέγερσης προσωρινών 

λυόμενων κατασκευών  

για τις ανάγκες 

λειτουργίας 

Χριστουγεννιάτικης 

αγοράς στο πλαίσιο της 

Χριστουγεννιάτικης 

εκδήλωσης  

«Ονειρούπολης Δράμας  

2017-2018»  

Ομόφωνα 

 

Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, ότι 

διάβασαν την περίπτωση 6 της απόφασης του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ.Θ. 

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, για την πιστή εφαρμογή της 

απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μ.Θ. 

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, για την πιστή εφαρμογή της 

απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μ.Θ. 

 
 

26.  526.  Καθορισμός του 

ανώτατου αριθμού 

αδειών συμμετοχής στη 

Χριστουγεννιάτικη 

αγορά της 

Ονειρούπολης 2017-

2018 καθώς και 

καθορισμός επιτρεπτών 

ειδών πώλησης ανά 

άδεια στους ξύλινους 

οικίσκους εντός του 

δημοτικού κήπου και σε 

θέσεις πέριξ του 

Ομόφωνα 

 

Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ , 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου και 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου, ότι παρούσα απόφαση θα 

έπρεπε να υπήρχε όταν συζήτησε η Ο.Ε. για το τέλος, 

διότι είναι αλληλεξαρτώμενες. 

 

Απαντώντας ο εισηγητής, ανέφερε πως δεν πρόκειται 

για λαϊκή αγορά και δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα. 

 

   
 



δημοτικού κήπου 

27.  527.  Έγκριση της 256/2017 

ΑΟΕ, σχετικά με τον 

καθορισμό τέλους 

ξύλινων κατασκευών – 

οικίσκων, και θέσεων 

ανά κατηγορία στους 

χώρους που έχει 

οριοθετηθεί η 

πραγματοποίηση της 

Ονειρούπολης 2017-

2018 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 

αρχικά για τον τίτλο του θέματος γιατί, ο Δήμος δεν 

διαθέτει ξύλινες κατασκευές για να επιβάλει τέλος. Το 

τέλος, είναι τέλος άσκησης υπαίθριου εμπορίου και αν 

μπορεί να διαφοροποιείται όπως ανέφερε ο εισηγητής, 

θα πρέπει να διαφοροποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα 

είδη πώλησης και τον αριθμό των θέσεων που 

διατίθενται στην αγορά. Στη συνέχεια έθεσαν το 

ερώτημα, ποιος θα εισπράττει , επικρίνοντας τη δημοτική 

αρχή πως, δεν καταλαβαίνει το λάθος της όταν, πριν λίγο 

ψηφίστηκε ο κανονισμός – άρθρο 6.Τελειώνοντας και 

επειδή θεωρούν πως τα playmobill και τα 

ταχυδακτυλουργικά τρικ και μαγικά κόλπα θα τα 

επισκεφτούν πολλά παιδιά και θα υπάρξουν πολλά 

έσοδα, πρότειναν τον τριπλασιασμό του ποσού. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 

απουσίαζε κατά την ψηφοφορία, στην τοποθέτησή του 

όμως, πρότεινε κατά τη συζήτηση του θέματος, το τέλος 

να επιβληθεί επί των ακαθαρίστων εσόδων. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος πρότεινε την μείωση 

του τέλους για τα τοπικά προϊόντα, έτσι ώστε να δοθεί 

ώθηση σε αυτά και την αύξηση του τέλους σε 

συμμετέχοντες από άλλες πόλεις που εισπράττουν 

αρκετά.   

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, γιατί αποδεικνύεται ότι η 

δημοτική αρχή λειτουργεί αποσπασματικά και απλά 

καθορίζει τα ποσά, προσθέτοντας πως συμφωνεί με τον 

τριπλασιασμό του τέλους για τα playmobill και τα 

ταχυδακτυλουργικά τρικ και μαγικά κόλπα 
 

28.  528.  Έγκριση της 240/2017 

ΑΟΕ και της 254/2017 

συμπληρωματικής 

αυτής, σχετικά με την 7η 

αναμόρφωση 

προϋπολογισμού Δ. 

Δράμας οικ. έτους 2017 

– Εισηγητής Σολάκης 

Άγγελος 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου και 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου, διότι, διαφωνούν με κάποιους 

Κ.Α.. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, διαφωνεί με το θέμα της 

ΔΕΚΠΟΤΑ 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου διότι, καταψήφισε τον 

προϋπολογισμό, άρα καταψηφίζει και κάθε αναμόρφωσή 

του 

 

29.  529.  Έγκριση της 255/2017 

ΑΟΕ, σχετικά με τα 

απολογιστικά 

οικονομικά στοιχεία Γ΄ 

Ομόφωνα 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Μλεκάνης Μιχαήλ, 2) 

Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος και 3) Καλαϊτσίδης 



τριμήνου  Γεώργιος, ψήφισαν το θέμα, μόνο ως προς τη λογιστική 

αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων.  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, ψήφισε 

το θέμα, μόνο ως προς τη λογιστική αποτύπωση των 

οικονομικών στοιχείων.  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης Αλέξανδρος, 

ψήφισε το θέμα, μόνο ως προς τη λογιστική αποτύπωση 

των οικονομικών στοιχείων.  

 

30.  530.  Έγκριση της 48/2017 

απόφασης του ΔΣ του 

ΝΠΔΔ, σχετικά με την 

έγκριση Απολογισμού 

και Ισολογισμού, 

διαχειριστικής περιόδου 

01/01/2016 – 31/12/2016  

μετά του 

πιστοποιητικού  

 

Ομόφωνα 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Μλεκάνης Μιχαήλ, 2) 

Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος και 3) Καλαϊτσίδης 

Γεώργιος, ψήφισαν το θέμα, μόνο ως προς τη λογιστική 

αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων.  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, ψήφισε 

το θέμα, μόνο ως προς τη λογιστική αποτύπωση των 

οικονομικών στοιχείων.  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης Αλέξανδρος, 

ψήφισε το θέμα, μόνο ως προς τη λογιστική αποτύπωση 

των οικονομικών στοιχείων.  

 

31.  531.  Αντικατάσταση μέλους 

του Διοικητικού 

Συμβουλίου της 

Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης & 

Αποχέτευσης Δράμας 

(Δ.Ε.Υ.Α.Δ.) – Ορισμός 

νέου Αντιπροέδρου  

 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου και 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου, διότι μειοψήφησαν και στην 

αρχική 504/2016 ΑΔΣ 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, μειοψήφησε και στην 

αρχική 504/2016 ΑΔΣ 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου διότι, μειοψήφησε και στην 

αρχική 504/2016 ΑΔΣ 

32.  532.  Μείωση ή μη της 

οφειλής από τους 

Χρηματικούς 

Καταλόγους 1015/2017 

“ΤΕΛΟΣ 0,5% Ή 5% 

ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, 

ΚΕΝΤΡΩΝ 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

(ΑΡΘΡΟ 20 ΤΟΥ Ν. 

3756/2009) ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2011 (ΜΕΡΟΣ Β 

(275)” και Χρηματικό 

Κατάλογο 1016/2017 

Ομόφωνα 



“ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΕΛΟΥΣ 

0,5% ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, 

ΚΕΝΤΡΩΝ 

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

(ΑΡΘΡΟ 20 ΤΟΥ Ν. 

3756/2009) (ΜΕΡΟΣ Β 

(275)” ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 

2011 της επιχείρησης 

“Ε.Λευκαδίτου & Σία 

Ε.Ε.” 

33.  533.  Διαγραφή ποσού από 

Χ.Κ. 961/2017 λόγω 

λύσης μίσθωσης 

δημοτικού ακινήτου – 

Άρμεν Προκόπιος  

Ομόφωνα 

34.  534.  Επιστροφή ποσού από 

παράβαση Κ.Ο.Κ. – 

Γαϊτάνος Ιωάννης  

Ομόφωνα 

35.  535.  Επιστροφή ποσού από 

τέλος 0,5% επί των 

ακαθαρίστων εσόδων – 

Ντινάκη Αθανασία  

Ομόφωνα 

36.  536.  Εξέταση αιτήματος της 

κ. Στρατέλλου 

Σταυρούλας του 

Εμμανουήλ για 

επιστροφή ποσού που 

κατατέθηκε εκ 

παραδρομής στον 

τραπεζικό λογαριασμό 

που τηρεί ο Δήμου 

Δράμας 

Ομόφωνα 

37.  537.  Εξέταση αιτήματος του 

Αναστασιάδη Μάρκου 

του Αβραάμ για τη 

διόρθωση των 

χρηματικών καταλόγων 

885/2017 & 886/2017 

(αρχικοί χρηματικοί 

κατάλογοι 981/2016 & 

982/2016) από τέλος 

0,5% επί των 

ακαθαρίστων εσόδων 

και πρόστιμο λόγω μη 

υποβολής δήλωσης 

τέλους 0,5% επί των 

Ομόφωνα 



ακαθαρίστων εσόδων 

έτους 2010 – 

Αναστασιάδης Μάρκος  

38.  538.  Εξέταση αιτήματος του 

Ηλιάδη Ηλία του 

Μιχαήλ νόμιμου 

εκπροσώπου της 

εταιρείας «Ηλιάδης 

Ηλίας & Σια Ο.Ε.» για 

τη διόρθωση των 

χρηματικών καταλόγων 

830/2017 & 831/2017 

(αρχικοί χρηματικοί 

κατάλογοι 939/2015 & 

940/2015) από τέλος 5% 

επί των ακαθαρίστων 

εσόδων και πρόστιμο 

λόγω μη υποβολής 

δήλωσης τέλους 5% επί 

των ακαθαρίστων 

εσόδων έτους 2009 »  

Ομόφωνα 

39.  539.  Aπ’ ευθείας εκμίσθωση 

του δημοτικού 

οικοπέδου στο Ο.Τ. 455 

επί της οδού Βοραζάνη 

(μεταξύ των οδών 

Βοραζάνη & Ηπείρου, 

όπισθεν στρατιωτικής 

λέσχης) για την 

δημιουργία χώρου 

στάθμευσης οχημάτων 

(πάρκινγκ), στα πλαίσια 

του άρθρου 192 παρ. 1 

του ΔΚΚ(Ν.3463/2006)» 

Ομόφωνα περί απόρριψης των αιτημάτων 

 

Με την αναφορά του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου πως ,  με δεδομένο ότι δεν 

υπάρχουν χώροι πάρκινγκ στη Δράμα, θα μπορούσε να 

δημιουργηθεί δημοτικό πάρκινγκ με αυτόματες μπάρες, 

από τα έσοδα του οποίου με κάρτες στάθμευσης, θα 

συγκεντρώνονται τα προσφερόμενα χρήματα και πολλά 

περισσότερα 

 

40.  540.  Απ΄ ευθείας εκμίσθωση 

του Αθλητικού 

Πολιτιστικού Κέντρου 

“Δ. Κραχτίδη” για την 

παρουσίαση δύο (2) 

παραστάσεων Ρώσικου 

κλασικού μπαλέτου από 

τη Μόσχα, στα πλαίσια 

του άρθρου 192 παρ. 2 

του ΔΚΚ(Ν.3463/2006) 

Ομόφωνα 

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Μλεκάνη Μιχαήλ πως, θα έπρεπε να γινόταν στη 

σύμβαση, αναφορά και στον κανονισμό λειτουργίας των 

αθλητικών εγκαταστάσεων 

 

41.  541.   Παράταση  μίσθωσης  

κινηματοθέατρου « 

ΟΛΥΜΠΙΑ» σε 

εφαρμογή του άρθρου 

53 του  

Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 

241/Α΄/23-12-2016)  

Ομόφωνα 



42.  542.  Συνένωση 

καταστημάτων επί των 

οδού 19ης Μαϊου & 

Ιπποκράτους 1 στην 

Δράμα  

Ομόφωνα 

43.  543.  Αυθαίρετη καλλιέργεια 

των αριθμ. 91, 536, 628 

& 1103 αγροτεμαχίων 

σχολικού κλήρου του 7ου 

Δημοτικού Σχολείου 

Δράμας  

Ομόφωνα 

 

44.  544.  Έγκριση ανάθεσης 

εργασιών ελέγχου 

βιβλίων της 

Οικονομικής Υπηρεσίας 

σε ορκωτό ελεγκτή για 

το οικονομικό έτος 2018 

(χρήση 2017)  

Ομόφωνα 

45.  545.  Παραχώρηση του υπ' 

αριθμ. 91 οικοπέδου του 

Ο.Τ. 16 του συνοικισμού 

Μυλοποτάμου, το οποίο 

ανήκει στην Δ/νση 

Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, στο Δήμο 

Δράμας  

Ομόφωνα 

46.  546.  Ασφάλιση ακινήτων 

Δήμου Δράμας για το 

έτος 2018  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου και 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου διότι, θεωρούν πως πρέπει 

πρώτα να διερευνηθεί και ποια άλλα κτίρια δεν είναι 

ασφαλισμένα και στη συνέχεια να διενεργηθεί ενιαίος 

διαγωνισμός για την επίτευξη και μεγάλης έκπτωσης και 

αν κάθε ΝΠ πρέπει να πληρώσει για τα δικά του κτίρια, 

να πληρώσει 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, προτείνοντας τη διενέργεια 

ενιαίου διαγωνισμού για την επίτευξη και μεγάλης 

έκπτωσης 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, προτείνοντας τη διενέργεια 

ενιαίου διαγωνισμού για την επίτευξη και μεγάλης 

έκπτωσης 

47.  547.  Επιλογή Τράπεζας για  

την προμήθεια δύο  

τερματικών αποδοχής         

καρτών πληρωμών  

(P.O.S.)  

Ομόφωνα 

48.  548.  Έγκριση της 61/2017 

απόφασης – πρότασης 

της ΕΠΖ, περί 

προέγκριση ίδρυσης 

πίστας αυτοκινητιδίων 

(πίστα καρτ)  

Ομόφωνα 

49.  549.  Έγκριση της 64/2017 

απόφασης – πρότασης 

της ΕΠΖ, επί αίτησης 

για τοποθέτηση 

πινακίδας Ρ-72  

Ομόφωνα 



50.  550.  Έγκριση δράσεων 

δημοσιότητας και 

προβολής στο πλαίσιο 

υλοποίησης της 

συγχρηματοδοτούμενης 

Πράξης με τίτλο 

«Κέντρο Κοινότητας και 

Παράρτημα Ρομά 

Δήμου Δράμας « για το 

έτος 2017  

Ομόφωνα 

 

Με επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου και 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου,  διότι τα χρήματα είναι πολλά 

 

51.  551.  Τροποποίηση των με 

αριθμ. 401/2008 και 

550/2016 ΑΔΣ  σχετικά 

με τη μείωση των 

δημοτικών τελών σε 

ευάλωτες ομάδες 

δημοτών  

Ομόφωνα 

52.  552.  Έγκριση ποσού για 

έκδοση διατακτικών για 

την περίοδο 

Χριστουγέννων 2017 και 

Νέου Έτους  

Ομόφωνα 

53.  553.  Έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση απόρων 

δημοτών  

Ομόφωνα 

54.  554.  Έγκριση ανάθεσης 

εργασιών για τη φύλαξη 

Κεντρικής Αποθήκης 

ΤΕΒΑ  

Ομόφωνα 

55.  555.  Ορισμός αναπληρωτή, 

στην εκάστοτε επιτροπή 

παραλαβής έργων, του 

άρθρου του άρθρου 26 

του Ν.4024/2011, για 

χρονικό διάστημα έως 31-

08 -2019  

Ομόφωνα 

56.  556.  Έγκριση απευθείας 

ανάθεσης σύμβασης 

συντήρησης (εργασίες – 

προμήθειες) οπτικών 

δικτύων Δήμου Δράμας  

Ομόφωνα 

57.  557.  Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας ελαστικών 

μεταφορικών μέσων για 

το ποσό των 5.964,40  

Ομόφωνα 

58.  558.  Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος και 

Ομόφωνα 



Πρασίνου  

59.  559.  Έγκριση ανάθεσης σε 

ιδιώτη μελετητή της 

σύμβασης εκπόνησης 

μελέτης με τίτλο 

''Διαχειριστική μελέτη  

πάρκου  Αγίας 

Βαρβάρας του Δήμου 

Δράμας»,  με τη 

διαδικασία της  

απευθείας ανάθεσης με 

ηλεκτρονική κλήρωση  

Ομόφωνα 

60.  560.  Λήψη απόφασης για την 

έγκριση ή όχι σύναψης 

προγραμματικής 

σύμβασης με 

περιφερειακό τμήμα 

Ανατολικής Μακεδονίας 

του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας 

για την παροχή της 

υπηρεσίας: 

''Πρωτοβάθμιος  

προσεισμικός έλεγχος 

των κτιρίων δημόσιας 

και κοινωφελούς χρήσης 

του Δήμου Δράμας και 

αποτίμηση της 

σεισμικής ικανότητας 

αυτών 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου και 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου διότι, δεν τους έπεισε ούτε η 

Υπηρεσία για το κόστος και η επιφύλαξή τους για την 

αρμοδιότητα, εξακολουθεί να ισχύει γιατί, η 

αρμοδιότητα της πολιτικής προστασίας, δεν έχει να 

κάνει με τις υποδομές που χρησιμοποιούνται. Η 

αρμοδιότητα είναι της Δ/νσης Δόμησης και της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και με το χρονοδιάγραμμα των 6 

μηνών, μπορεί να γίνει ο έλεγχος απ΄ τη Δ/νση Τεχνικών 

χωρίς κόστος.  

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου πως, θεωρεί ότι το κόστος 

είναι φυσιολογικό αλλά, καλό θα ήταν να υπήρχε κι 

ένας κατάλογος των κτιρίων 

 

61.  561.  Έγκριση της 81/2017 

απόφασης της ΔΚ 

Δράμας, σχετικά με τη 

γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου  

Ομόφωνα 

62.  562.  Έγκριση της 82/2017 

απόφασης της ΔΚ 

Δράμας, σχετικά με τη 

γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου  

Ομόφωνα 

63.  563.  Έγκριση της 83/2017 

απόφασης της ΔΚ 

Δράμας, σχετικά με τη 

γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου  

Ομόφωνα 



64.  564.  Έγκριση της 85/2017 

απόφασης της ΔΚ 

Δράμας, σχετικά με τη 

γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου  

Ομόφωνα 

65.  565.  Έγκριση της 54/2017 

απόφασης της ΔΕΠ, 

σχετικά με τη μεταβολή 

σχολικών μονάδων 

Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 2018-2019 

Ομόφωνα 

66.  566.  Έγκριση της 55/2017 

απόφασης της ΔΕΠ, 

σχετικά με τη μεταβολή 

σχολικών μονάδων 

Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης 2018-2019 

Ομόφωνα 

67.  567.  Ανανέωση αδειών 

παραγωγών πωλητών 

λαϊκής αγοράς  

Ομόφωνα 

 

Δράμα   30-10-2017 

 

Η αναπληρώτρια της ειδικής γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας 

  

Αγγελική Τσιπουρίδου  


