
ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

04/20-03-2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μουρβετίδης Μιχαήλ, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά τη συζήτηση του έκτου 

εκτάκτου θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χατζηκυριακίδης Αναστάσιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση , μετά τη συζήτηση του 

8
ου

 τακτικού θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μωϋσιάδης Αριστείδης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά τη συζήτηση του 3
ου

 

εκτάκτου θέματος 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ζαχαριάδης Παύλος, 2) Καλαϊτσίδης Γεώργιος και 3) Χαρίσκος Νικόλαος, 

αποχώρησαν από τη συνεδρίαση , κατά τη συζήτηση του 2
ου

 τακτικού θέματος (στη διάρκεια της οποίας, ο κ. 

πρόεδρος διέκοψε για λίγο τη συνεδρίαση, λόγω διατάραξης της ομαλής συνέχισής της) 

Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος, προσήλθε κατά τη συζήτηση των προ ημερησίας διάταξης 

και αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ού τακτικού θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλφόπουλος Ευάγγελος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση , μετά τη συζήτηση του 14
ου

 

τακτικού θέματος 

 

 

 

          

      Α/Α ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  121.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Tροποποίηση – έγκριση 

δαπάνης για την 

προμήθεια τροφίμων 

του Καταστήματος 

Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Δήμου 

Δράμας (Κοινωνικό 

Παντοπωλείο) 

Κ α τ ά     π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι , το ποσό κυμαίνεται στα 

περσινά επίπεδα, ενώ απαιτείται αύξηση.  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη διότι , δεν μπορεί το ποσό να είναι 

δεσμευτικό για το 2018 

 

2.  122.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση Δαπανών της 

Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ 

ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5002930 

στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανατολική 

Μακεδονία Θράκη 

2014-2020» 

Ο μ ό φ ω ν α 

3.  123.  3
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση μετακίνησης 

Δημάρχου 

Κ α τ ά     π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθυερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου 

και 5) Μυστακίδη Ιωάννη διότι όπως ανέφεραν, η 

ΔΕΠΑΝ έχει συνδρομές από τους Δήμους που 

συμμετέχουν και μπορούν οι δαπάνες μετακίνησης των 

μελών, να πληρώνονται από αυτήν , τονίζοντας 

συγχρόνως και την επιφύλαξή τους, ως προς τη 

νομιμότητα της δαπάνης. 

 



Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος ανέφερε πως είχε 

καταψηφίσει τη συμμετοχή του Δήμου στο Δίκυτο και 

συνεπώς καταψηφίζει και τα έξοδα για την μετακίνηση 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου, για τους λόγους που 

ακούστηκαν από τους ανωτέρω, θέτοντας το θέμα μη 

ενημέρωσης του ΔΣ για τα αποτελέσματα αυτών των 

μετακινήσεων 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη διότι, το καταστατικό της εταιρείας, 

δικαιολογεί έξοδα διοίκησης , οπότε είναι ασύμβατο να 

πληρώνουν τα μέλη για τις μετακινήσεις τους. 

 

4.  124.  4
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης εκτός 

έδρας, υπαλλήλων του 

Δήμου Δράμας 

Ο μ ό φ ω ν α 

5.  125.  5
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 14/2017 

απόφασης του 

διοικητικού συμβουλίου 

του  ΝΠΔΔ , σχετικά με 

την Α΄ αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 201714/2017 

Κ α τ ά   π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθυερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου 

και 5) Μυστακίδη Ιωάννη διότι είναι αδικαιολόγητη η 

δαπάνη των 10.000,00 € για αμοιβή δικηγόρων και 

συμβολαιογράφων όταν,  άμεσα στις 23-03-2017, θα 

αναλάβει η δεύτερη δικηγόρος του Δήμου 

 

Με την επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 2) Χαραλαμπίδη 

Ανδρέα ότι, εφόσον θα αναλάβει η νέα δικηγόρος του 

Δήμου, δεν θα γίνει χρήση του ποσού των 10.000,00 € 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι έχει επιφυλάξεις για τον 

κωδικό των δικηγόρων 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου διότι έχει επιφυλάξεις για 

το θέμα των δικηγόρων, θεωρώντας υπερβολική τη 

δαπάνη όταν, άμεσα – 23-03-2017- θα αναλάβει η 

δεύτερη δικηγόρος του Δήμου 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη διότι έχει επιφυλάξεις για τον 

κωδικό των δικηγόρων, θεωρώντας υπερβολική τη 

δαπάνη όταν, άμεσα στις 23-03-2017, θα αναλάβει η 

δεύτερη δικηγόρος του Δήμου 

 

6.  126.  6
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Ίδρυση και Λειτουργία 

Κέντρου Δια Βίου 

Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) του 

Δήμου Δράμας προς 

εφαρμογή 

ο μ ό φ ω ν α 

 

Με την αναφορά του δημοτικού συμβούλου 

Μλεκάνη Μιχάλη πως, αν υπάρχει χρόνος, πρέπει να 

διορθωθεί ο προτεινόμενος χώρος διοίκησης διότι, 

θεωρεί ότι ως κατάλληλος χώρος διοίκησης, είναι αυτός 

του παλαιού Δημαρχείου. 



Προγραμμάτων 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

της πρόσκλησης της 

Γενικής Γραμματείας 

Δια Βίου Μάθησης του 

Υπουργείου Παιδείας 

Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων  στο 

Δήμο Δράμας, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του 

άρθρου 8 του Ν. 

3879/2010 

 

 

7.  127.  Επιλογή προσφορότερου 

χώρου για την 

πραγματοποίηση ειδικής 

δημόσιας συνεδρίασης 

Δ.Σ. για τον απολογισμό 

πεπραγμένων της 

δημοτικής αρχής, έτους 

2016   

 

Ομόφωνα 

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου πως, καλό θα είναι , να μη γίνει 

ότι έγινε πέρσι. Δηλαδή, θα πρέπει να τοποθετηθούν οι 

παρατάξεις, μετά την τοποθέτηση του Δημάρχου , αφού 

προηγουμένως τους δοθούν οι εισηγήσεις των 

Αντιδημάρχων. Θεωρεί επίσης πως, πρέπει να κληθούν 

όλοι οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς του τόπου, 

προκειμένου να γίνει μια συζήτηση ουσίας και όχι αυτό 

που έγινε πέρσι. 

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου πως, καλό θα είναι , να μη 

γίνει ότι έγινε πέρσι. Δηλαδή, θα πρέπει να 

τοποθετηθούν οι παρατάξεις, μετά την τοποθέτηση του 

Δημάρχου , αφού προηγουμένως τους δοθούν οι 

εισηγήσεις των Αντιδημάρχων γιατί, ο απολογισμός 

απευθύνεται προς τους δημότες, για να γνωρίσουν τι 

καλό κατά την άποψη της δημοτικής αρχής έχει γίνει 

και τι λάθος κατά την άποψη των αντιπολιτεύσεων. 

Θεωρεί επίσης πως, είναι πιο ορθό να γίνει ημέρα 

Κυριακή, όπως και πέρσι και όχι Τετάρτη, έτσι ώστε να 

μπορέσουν να παρακολουθήσουν περισσότεροι 

δημότες.  

 

 

Ο κ. πρόεδρος σε απάντηση των ανωτέρω, ανέφερε 

πως, 21-03-2017, θα σταλεί πρόσκληση και φυσικά θα 

τηρηθούν τα οριζόμενα στον κανονισμό λειτουργίας του 

ΔΣ κατά την ημέρα της Συνεδρίασης. 

 

8.  128.  Ορισμός ΔΣ της 

Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου 

Δράμας με την επωνυμία 

«Δημοτική Επιχείρηση 

Κοινωνικής 

Πολιτιστικής και 

Τουριστικής Ανάπτυξης  

(ΔΕΚΠΟΤΑ)» 

Ομόφωνα 



9.  129.  Ορισμός ΔΣ του ΝΠΔΔ 

με την επωνυμία « 

Πολιτιστικός 

Οργανισμός Φεστιβάλ 

Ταινιών Μικρού 

Μήκους Δράμας»   

Ομόφωνα 

10.  130.  Ορισμός ΔΣ του ΝΠΔΔ 

με την επωνυμία « 

Νομικό Πρόσωπο Δήμου 

Δράμας»  

Ομόφωνα 

11.  131.  Ορισμός ΔΣ του ΝΠΔΔ 

με την επωνυμία « 

Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου 

Δράμας»   

Ομόφωνα 

12.  132.  Ορισμός ΔΣ του ΝΠΔΔ 

με την επωνυμία « 

Σχολική Επιτροπή 

Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου 

Δράμας»  

Ομόφωνα 

13.  133.  Συγκρότηση Δημοτικής 

Επιτροπής 

Διαβούλευσης ( άρθρο 

76 του Ν. 3852/2010)  

 

Κ α τ ά    π λ ε ι ο  ψ η φ ί α 

 

 

Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη πως,  ίσως δημιουργηθεί 

πρόβλημα στη λειτουργία της επιτροπής, με τον τρόπο 

που συμμετέχουν οι φορείς στις περιπτώσεις 7 και 23 

  

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου ότι, θα πρέπει η εν λόγω 

επιτροπή , να ασχοληθεί ουσιαστικά και με άλλα 

θέματα, να συνεδριάζει πιο συχνά και να διαβουλεύεται 

ηλεκτρονικά με τους πολίτες μέσω διαδικτύου, όπως 

αναφέρεται και στην εισήγηση  της υπηρεσίας, 

σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 διότι, έτσι όπως 

λειτουργεί τα τελευταία δύο χρόνια, δεν λειτουργεί 

σωστά. Επίσης ανέφερε πως, θα έπρεπε να γίνει 

κλήρωση μεταξύ των δημοτών και να «υποχρεωθούν» 

να συμμετέχουν, και όχι να γίνεται κλήρωση μόνο 

μεταξύ αυτών που δήλωσαν ενδιαφέρον γιατί, πολλοί 

δεν ξέρουν την ύπαρξη της επιτροπής. 

 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη διότι, διαφωνεί με αυτό το 

ιδεολόγημα που είναι πράσινα άλογα του Γ. 

Παπανδρέου, που στόχο έχει, να δημιουργήσει 

αυταπάτες για τη δήθεν συμμετοχή των πολιτών και των 

εκπροσώπων των φορέων στη λειτουργία του Δήμου, τη 

στιγμή μάλιστα που δεν υπάρχουν 



χρηματοδότήσεις,οπότε οποιαδήποτε πρόταση πέφτει 

στο κενό.   

14.  134.  Συγκρότηση και 

ορισμός μελών της 

επιτροπής τουριστικής 

προβολής και ανάπτυξης 

του Δήμου Δράμας  

Κ α τ ά    π λ ε ι ο  ψ η φ ί α 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη διότι, είναι αντίθετος στη 

δημιουργία επιτροπών, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, 

αντιπροτείνοντας άλλη φιλοσοφία όσον αφορά στην 

τουριστική ανάπτυξη και κυρίως τον λαϊκό τουρισμό 

για  τις λαϊκές εργατικές οικογένειες του Δήμου της 

Δράμας. Θεωρεί ότι γίνεται μια προσπάθεια από τη 

δημοτική αρχή, να μοιρασθούν οι ευθύνες και στις 

υπόλοιπες παρατάξεις του Δ.Σ, για τα αποτελέσματα 

μιας επιτροπής, για τα οποία πολύ αμφιβάλλει, 

πιστεύοντας ότι, πρέπει να στραφεί η προσοχή στην 

ανάπτυξη του λαϊκού τουρισμού και όχι στο πως θα 

γίνει η Δράμα τουριστικός πόλος έλξης, δηλώνοντας 

στο τέλος πως δεν επιθυμεί να συμμετέχει στην 

επιτροπή. 

15.  135.  Έγκριση της 34/2017 

απόφασης της ΟΕ 

σχετικά με την 2
η
 

αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2017  

 

Κ α τ ά     π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου ο οποίος ανέφερε πως, δεν 

ψήφισε τον προϋπολογισμό, άρα δεν ψηφίζει και 

οποιαδήποτε αναμόρφωσή του. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου ο οποίος ανέφερε πως, δεν 

ψήφισε τον προϋπολογισμό, άρα δεν ψηφίζει και 

οποιαδήποτε αναμόρφωσή του. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος ανέφερε πως, δεν ψήφισε 

τον προϋπολογισμό, άρα δεν ψηφίζει και οποιαδήποτε 

αναμόρφωσή του, εκφράζοντας και την άποψη ότι, καθ΄ 

υπόδειξη άλλαξαν οι προτιμήσεις των ΤΚ . 

16.  136.  Προγραμματισμός 

σύναψης συμβάσεων 

μίσθωσης έργου με 

αντίτιμο , χρονικής 

διάρκειας εννέα μηνών, 

για τις ανάγκες 

λειτουργίας του 

Κέντρου Νεότητας  

 

Ομόφωνα 

 

Με την επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθυερίου και 

3) Μυστακίδη Ιωάννη ότι, επειδή προβλέπεται 

υπερβολικός αριθμός θέσεων , θα δημιουργηθεί 

πρόβλημα στη λειτουργία του Κέντρου Νεότητας διότι, 

θα πληρώνεται αντίτιμο που δεν θα μπορεί να 

εξασφαλίσει αξιοπρεπείς μισθούς στους εργαζομένους. 

 

17.  137.  Έγκριση της 05/2017 

απόφασης της ΔΕΠ, 

σχετικά με προτάσεις 

αυτής για τη λειτουργία 

του ΕΕΓ – ΕΕΛ Δράμας, 

ως Ενιαίο Ειδικό 

Ομόφωνα 



Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο – Λύκειο 

Δράμας  

18.  138.  Προκήρυξη 

διαγωνισμού στη μνήμη 

του Βασίλη 

Ξανθόπουλου  

Ομόφωνα 

19.  139.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Οδοποιία 

ΤΚ Κουδουνίων»  

Ομόφωνα 

20.  140.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου 

«Ολοκλήρωση παιδικής 

χαράς Μαυροβάτου»  

Ομόφωνα 

21.  141.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Οδοποιία  

ΤΚ Σκαλωτής»  

Ομόφωνα 

22.  142.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Συντήρηση 

Κοινοτικού 

Καταστήματος ΤΚ 

Μικροχωρίου»  

Ομόφωνα 

23.  143.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Οδοποιία 

ΤΚ Μακρυπλαγίου»  

Ομόφωνα 

24.  144.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο « 

Οδοποιία ΔΚ 

Χωριστής»  

Ομόφωνα 

25.  145.  Έγκριση της 07/2017 

απόφασης – πρότασης 

της ΕΠΖ, σχετικά με την 

οριστική παραλαβή της 

μελέτης « Σύνταξη 

κυκλοφοριακής μελέτης 

ΤΚ Καλού Αγρού»  

 

Ομόφωνα 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου ότι, τα χρήματα για τη μελέτη 

είναι αρκετά και πως κάλλιστα θα μπορούσε να 

εκπονηθεί από την υπηρεσία, επειδή πρόκειται για 

κυκλοφοριακή διευθέτηση και όχι κυκλοφοριακή 

μελέτη. 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη ότι, τα χρήματα για τη μελέτη είναι 

αρκετά και πως κάλλιστα θα μποτρούσε να εκπονηθεί 

από την υπηρεσία, επειδή πρόκειται για κυκλοφοριακή 

διευθέτηση και όχι κυκλοφοριακή μελέτη. 



 

26.  146.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

εργασίας κατεδάφισης 

επικινδύνως 

ετοιμόρροπων 

κτισμάτων  

Ομόφωνα 

27.  147.  Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών  

Ομόφωνα 

28.  148.  Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών  

Ομόφωνα 

29.  149.  Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών της Δ/νσης 

Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης  

Ομόφωνα 

30.  150.  Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας της Δ/νσης 

Δόμησης έτους 2017  

Ομόφωνα 

31.  151.  Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας της Δ/νσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών  

Ομόφωνα 

32.  152.  Έγκριση διενέργειας 

εργασίας 2017 της της 

Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών  

Ομόφωνα 

33.  153.  Έγκριση   ανάθεσης σε 

τρίτο της εργασίας 

«Ανάθεση 

χωματουργικών και 

άλλων εργασιών με τη 

χρήση μηχανημάτων 

έργου και μεταφοράς 

υλικών με φορτηγά ΔΧ 

με τη διαδικασία του 

συνοπτικού  

διαγωνισμού  

Ομόφωνα 

34.  154.  Λήψη απόφασης 

σχετικά για την 

αναγκαιότητα της 

ανάθεσης της υπηρεσίας    

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΜΠΑΖΟΑΠΟΡΡΙΜΜΤ

ΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΠΩΣ   

ΚΟΥΦΩΜΤΩΝ, 

 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη διότι, υπάρχει καθυστέρηση στην 

υλοποίηση του προγράμματος. Σήμερα έρχεται κάτι που 

δεν αντιμετωπίστηκε ούτε στον σχεδιασμό της 

διαχείρισης των απορριμμάτων, ούτε ως έξοδο στον 



ΕΠΠΛΩΝ, 

ΣΤΡΩΜΤΩΝ, Κ.Α.». 

προϋπολογισμό και μάλιστα, λειτουργεί με έναν τρόπο 

που δεν γνωρίζουν.   

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, η δημοτική αρχή, εκτός 

από αδυναμία, επιδεικνύει και αναλγησία και έχει την 

άποψη ότι, ο δήμος πρέπει να λειτουργεί επιτελικά, 

μοιράζοντας δουλειές δεξιά και αριστερά. Πολιτική θα 

ήταν αν, ήταν τώρα έτοιμα τα πράσινα σημεία αλλά, η 

δημοτική αρχή, δεν δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα 

ανακυκλώσιμων υλικών και σε θέματα διαχείρισης των 

απορριμμάτων. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη διότι, η αμέλεια του πολιτικού 

προσωπικού της πλειοψηφίας του Δήμου, δημιουργεί 

αυτή την απαίτηση της ανάθεσης. Εκτιμά ότι δεν πρέπει 

να ψηφίσει το θέμα, για να συνετιστεί  η δημοτική 

αρχή, μόνο και μόνο για να καταλάβει ότι, τέτοια 

θέματα πρέπει να τα αντιμετωπίζει με πιο 

αποτελεσματικό τρόπο. 

 

Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος ανέφερε πως, μιλά η 

αντιπολίτευση για αμέλεια της δημοτικής Αρχής. 

Εθνικός Σχεδιασμός, Περιφερειακός Σχεδιασμός Α.Μ.Θ 

– ακόμα δεν έχει γίνει ούτε ένα πράσινο σημείο. Το 

πρώτο πιλοτικό έργο πράσινο σημείο, θα γίνει στη 

Δράμα και θα ακολουθήσουν κι άλλοι Δήμοι. Ο Δήμος 

Δράμας, είναι στη φάση οριστικοποίησης του πράσινου 

σημείου και θα αποτελέσει πιλότο για όλη την 

Περιφέρεια. 

 

35.  155.  Έγκριση της 

προμήθειας που 

χρηματοδοτείται από το 

Πράσινο Ταμείο με 

τίτλο πράξης 

«Προμήθεια και 

εγκατάσταση ενός 

υπόγειου συστήματος 

αποκομιδής και 

διαχωρισμού 

διαβαθμισμένης 

συμπίεσης για το Δήμο 

Δράμας », συνολικής 

δημόσιας δαπάνης 

50.000,00 € με Κωδικό 

Έργου 14-01-01-002-01 

στο πλαίσιο του 

Χρηματοδοτικού 

Προγράμματος «Αστική 

Αναζωογόνηση 2012-

2015»  

 

Ομόφωνα 

 

Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη πως, η προμήθεια εκκρεμεί από το 

2013 και άλλοι δήμοι, έχουνε μπει και στο 2014, 2015 

και στο 2016. Είχε τεθεί προ ημερησίας από την 

παράταξή τους γιατί, ήταν άγονος ο διαγωνισμός και 

έπρεπε να προσθέσει χρήματα ο Δήμος, για να μην είναι 

άγονος και για το 2018. Θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 

πιο σοβαρά τέτοια θέματα, όπως επίσης και το θέμα των 

βολταϊκών στα σχολεία, όταν μάλιστα υπάρχει 

δεδομένη χρηματοδότηση  

 

36.  156.  Εγγραφή του Δήμου ως 

συνδρομητή για το έτος 

2017 σε εφημερίδες, 

περιοδικά και 

Ομόφωνα 



ηλεκτρονικά μέσα  

37.  157.  Τροποποίηση – 

συμπλήρωση της 

106/2017 ΑΔΣ με θέμα 

{«Διαβίβαση αιτήματος 

διαγραφής από τους 

χρηματικούς 

καταλόγους 1047/2016 

και 1050/2016 συνολικού 

ποσού 8.052,76 € οικ. 

έτους 2001, από επιβολή 

τέλους 2% επί των 

ακαθαρίστων εσόδων 

των κέντρων 

διασκέδασης , 

εστιατορίων και 

συναφών καταστημάτων 

- ¨Η. ΗΛΙΑΔΗΣ – Α. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  

Ο.Ε.»}  

Ομόφωνα 

38.  158.  Διαγραφή οφειλής από 

επιβολή τέλους 0,5 %  

επί των ακαθαρίστων 

εσόδων των κέντρων 

διασκέδασης, 

εστιατορίων και 

συναφών καταστημάτων 

καθώς και από επιβολή 

προστίμου για την μη 

εμπρόθεσμη καταβολή 

αυτού – Μακρής 

Νικόλαος  

Ομόφωνα 

39.  159.  Διαγραφή ή μη οφειλών 

α) από το Χ.Κ. 877/2017 

(αρχικός Χ.Κ. 960/2016) 

«Τέλος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2013» και β) από 

το Χ.Κ. 934/2017 (αρχ. 

Χ.Κ. 1038/2016) «Τέλος 

χρήσης κοινόχρηστου 

χώρου 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2014 – 

Λαμπριανίδου Φανή  

Ομόφωνα 

40.  160.  Επιστροφή ποσού που 

κατατέθηκε εκ 

παραδρομής στο ταμείο 

του Δήμου στις 

Ομόφωνα 



27/01/2017 από την κ. 

Θεοδωρίδου Μαρία για 

την έκδοση οικοδομικής 

άδειας 

41.  161.  Διαγραφή οφειλής από 

παράβαση ΚΟΚ 2012 – 

Μπακανιάρη Μαρία  

Ομόφωνα 

42.  162.  Διαγραφή οφειλής από 

παράβαση ΚΟΚ 2012 – 

Παπαγεωργίου Σπυρίδων  

Ομόφωνα 

43.  163.  Διαγραφή οφειλής από 

παράβαση ΚΟΚ 2014 – 

Κωνσταντινίδης  

Ομόφωνα 

44.  164.  Επιστροφή ποσού από 

τέλη χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου 

έτους 2014 και 2014 – 

Τενίδης Ευάγγελος  

Ομόφωνα 

45.  165.  Επαναδιαβίβαση του 

θέματος ¨Διαγραφή ή μη 

οφειλής από τον ΧΚ 

934/2017 (αρχικός ΧΚ 

1038/2016) «Τέλος 

χρήσης κοινόχρηστου 

χώρου 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2014 – Δελλαπόρτα 

Ιωάννα  

Ομόφωνα 

46.  166.  Αυθαίρετη καλλιέργεια 

των αριθμ. 61 & αριθμ. 

218 αγροτεμαχίων, 

σχολικού κλήρου 

συνοικισμού Αρκαδικού 

Επί της τελικής πρότασης του εισηγητή, για την 

καταβολή αποζημίωσης υπέρ του Δήμου, αποκλειστικά 

και μόνο από τον κ. Ορφανίδη Παύλο του Κων/νου και 

για τα δύο αγροτεμάχια, με αριθμό 218 και 61, 

σχολικού κλήρου συνοικισμού Αρκαδικού, η οποία θα 

αφορά το διάστημα από 14-05-2014 έως και σήμερα, 

στο ελάχιστο ποσό της πρώτης προσφοράς που 

οριζόταν στις διεξαχθείσες δημοπρασίες, στο ποσό των 

36,63 € /σρέμμα ετησίως καθώς και της  

επαναδημοπράτησης των ανωτέρω αγροτεμαχίων 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Μλεκάνης Μιχαήλ, 2) 

Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος και 3) Μυστακίδης 

Ιωάννης, συμφωνούν με την τελική πρόταση του 

εισηγητή, αναφέροντας πως η υπηρεσία, εμφανίζεται 

πιο στυγνή, ενώ το λάθος ήταν δικό της 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Παπαεμμανουήλ 

Γρηγόριος και 2) Χαραλαμπίδης Ανδρέας, 

συμφωνούν με την τελική πρόταση του εισηγητή. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, επί της πρότασης του εισηγητή, 

συμφωνώντας με την πρόταση της υπηρεσίας, 

αφαιρώντας τον κ. Πάλλα από την όλη διαδικασία, για 



τον λόγο που αναφέρεται παραπάνω. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, επί της πρότασης του εισηγητή, 

συμφωνώντας με την πρόταση της υπηρεσίας, για τον 

λόγο που αναφέρεται παραπάνω. 

 

47.   Aπ’ ευθείας εκμίσθωση 

των αριθμ. 61 & αριθμ. 

218 αγροτεμαχίων, 

σχολικού κλήρου 

συνοικισμού Αρκαδικού, 

στα πλαίσια του άρθρου 

192 παρ. 1 του ΔΚΚ (Ν. 

3463/2006)  

Ομόφωνα  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ μετά από πρόταση του εισηγητή 

διότι, εισήχθη βασιζόμενο σε λάθος διάταξη, αντί της 

ορθής, άρθρο 195 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) 

 

48.  167.  Κίνηση διαδικασίας 

δημοπράτησης των 

αγροτεμαχίων με αριθμό 

91, 536, 628 και 1103 

σχολικού κλήρου 7
ου

 

Δημοτικού Σχολείου στο 

Προάστειο Δράμας  

Ομόφωνα 

49.  168.  Καθορισμός  χρόνου 

παραχώρησης  του 

δικαιώματος χρήσης του 

Κυλικείου του νέου 

Δημαρχείου 

Ομόφωνα 

50.   Δ΄ ανανέωση μείωσης 

μισθωμάτων δημοτικών 

καταστημάτων με 

αριθμ. 2 & 3 της 

Δημοτικής Λαχαναγοράς  

Το θέμα αποσύρθηκε διότι δεν συγκεντρώθηκε η 

απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών του ΔΣ  

51.   Δ’ ανανέωση μείωσης 

μισθωμάτων δημοτικών 

καταστημάτων με 

αριθμ. 4, 5 & 6 της 

Δημοτικής Λαχαναγοράς  

Το θέμα αποσύρθηκε διότι δεν συγκεντρώθηκε η 

απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών του ΔΣ  

52.   Δ’ ανανέωση μείωσης 

μισθωμάτων δημοτικών 

καταστημάτων με 

αριθμ. 7 & 8 της 

Δημοτικής Λαχαναγοράς  

Το θέμα αποσύρθηκε διότι δεν συγκεντρώθηκε η 

απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών του ΔΣ  

53.   Δ’ ανανέωση μείωσης 

μισθωμάτων δημοτικών 

καταστημάτων με 

αριθμ. 9, 10 & 11 της 

Δημοτικής Λαχαναγοράς  

Το θέμα αποσύρθηκε διότι δεν συγκεντρώθηκε η 

απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών του ΔΣ  

54.   Δ’ ανανέωση μείωσης 

μισθωμάτων δημοτικών 

καταστημάτων με 

αριθμ. 17 & 18 της 

Δημοτικής Λαχαναγοράς  

Το θέμα αποσύρθηκε διότι δεν συγκεντρώθηκε η 

απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών του ΔΣ  



55.   Δ’ ανανέωση μείωσης 

μισθωμάτων δημοτικών 

καταστημάτων με 

αριθμ. 21, 22, 23, 24 & 

25 της Δημοτικής 

Λαχαναγοράς  

Το θέμα αποσύρθηκε διότι δεν συγκεντρώθηκε η 

απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών του ΔΣ  

56.  169.  Ανανέωση αδειών 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκών αγορών – 

Τσινεκίδης 

Χαράλαμπος, Παντούλη 

Ελένη  

Ομόφωνα 

57.  170.  Έγκριση της 09/2017 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, σχετικά με τη 

διάθεση προς χρήση, 

δημοτικού ακινήτου   

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη διότι, το θέμα εισάγεται με λάθος 

διάταξη, προσθέτοντας πως δεν διαφωνούν με αυτή 

καθ΄ αυτή την παραχώρηση 

 

58.   Έγκριση της 10/2017 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, σχετικά με τη 

διάθεση προς χρήση, 

δημοτικού ακινήτου  

Το θέμα αποσύρθηκε μετά από πρόταση του 

εισηγητή διότι, δεν υπάρχει ετοιμότητα για την 

παραχώρηση και αν δεν αγοραστούν κάποια 

μηχανήματα για να προστατευθεί το βοηθητικό 

γήπεδο, υπάρχει κίνδυνος η συγκεκριμένη επένδυση 

του Δήμου, να καταστραφεί 

59.   Έγκριση της 11/2017 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, σχετικά με τη 

διάθεση προς χρήση, 

δημοτικού ακινήτου  

Το θέμα αποσύρθηκε μετά από πρόταση του 

εισηγητή διότι, δεν υπάρχει ετοιμότητα για την 

παραχώρηση και αν δεν αγοραστούν κάποια 

μηχανήματα για να προστατευθεί το βοηθητικό 

γήπεδο, υπάρχει κίνδυνος η συγκεκριμένη επένδυση 

του Δήμου, να καταστραφεί 

60.   Έγκριση της 12/2017 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, σχετικά με τη 

διάθεση προς χρήση, 

δημοτικού ακινήτου  

Το θέμα αποσύρθηκε μετά από πρόταση του 

εισηγητή διότι, δεν υπάρχει ετοιμότητα για την 

παραχώρηση και αν δεν αγοραστούν κάποια 

μηχανήματα για να προστατευθεί το βοηθητικό 

γήπεδο, υπάρχει κίνδυνος η συγκεκριμένη επένδυση 

του Δήμου, να καταστραφεί 

61.  171.  Έγκριση της 13/2017 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, σχετικά με την 

τροποποίηση της 

05/2017 απόφασης 

αυτού, αναφορικά με τη 

διάθεση προς χρήση, 

δημοτικού ακινήτου, 

συνεπώς και της 

114/2017 ΑΔΣ  

 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη διότι, το θέμα εισάγεται με λάθος 

διάταξη, προσθέτοντας πως δεν διαφωνούν με αυτή 

καθ΄ αυτή την παραχώρηση 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Παπαεμμανουήλ 

Γρηγόριος και 2) Χαραλαμπίδης Ανδρέας, ψήφισαν 

το θέμα, με την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμη η 

διαδικασία.    

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

ψήφισε το θέμα, με την παρατήρηση της μείζονος 



αντιπολίτευσης. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, 

ψήφισε το θέμα, με την παρατήρηση της μείζονος 

αντιπολίτευσης.   

 

 

62.  172.  Έγκριση της 14/2017 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, σχετικά με 

ανέγερση – τοποθέτηση 

μνημείου  

 

Ομόφωνα 

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη ως προς τον χώρο, ο οποίος 

ανέφερε πως ο προτεινόμενος χώρος, δεν είναι ο 

ενδεδειγμένος. Η πρόταση, για τον χώρο της 

επικάλυψης, δεν είναι η πρέπουσα. Θα έπρεπε να είναι 

ένας χώρος που σηματοδοτεί για αγώνες και 

διεκδικήσεις και τέτοιος χαρακτηριστικός χώρος, είναι 

αυτός που βρίσκεται το Ξενοδοχείο Ύαραμα, στην Αγία 

Βαρβάρα. Εκεί, στις δεκαετίες του 20 και του 30, 

δόθηκαν σημαντικοί αγώνες από τους καπνεργάτες για 

το οκτάωρο, που σηματοδοτούν σε επίπεδο Χώρας.  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

συμφωνεί με την επισήμανση του ανωτέρω, ως προς τον 

χώρο. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 

συμφωνεί με την επισήμανση του δημοτικού 

συμβούλου Στεφανίδη Ιωάννη, ως προς τον χώρο. 

 

Σε απάντηση των ανωτέρω, ο αρμόδιος 

Αντιδήμαρχος Παπαδόπουλος Γεώργιος, ανέφερε 

πως, ο χώρος προτείνεται, σε συνεννόηση με τον 

πρόεδρο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου 

 

63.  173.  Έγκριση της 15/2017 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, σχετικά με τη 

διάθεση προς χρήση, 

δημοτικού ακινήτου – 

Εισηγητής Βασιλειάδης 

Αναστάσιος 

 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη διότι, το θέμα εισάγεται με λάθος 

διάταξη, προσθέτοντας πως δεν διαφωνούν με αυτή 

καθ΄ αυτή την παραχώρηση 

 

64.  174.  Έγκριση της 18/2017 

απόφασης της ΕΠΖ, 

σχετικά με την 

αναπροσαρμογή της 

103/2014 απόφασης του 

Δημοτικού συμβουλίου 

σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 

4442/2016 – Εισηγητής 

Σολάκης Άγγελος 

Κατά  πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη διότι, σε ότι αφορά τις 

διατυπώσεις, υπάρχουν ασάφειες , που δημιουργούν 

σύγχυση και πιθανόν παρερμηνείες και πιθανόν κατά 

περίπτωση εφαρμογή στο τέλος. (π.χ. άρθρο 8, άρθρο 5 

- πώς θα καταλαβαίνει ο καθένας, την προϋπόθεση ότι 

δεν διαταράσσεται η ηρεμία των περιοίκων; ) 

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου  



Ηλιόπουλου Στέργιου ότι, με αυτό το Νόμο, 

αφαιρείται από το ΔΣ , η δυνατότητα να ελέγχει την 

τήρηση του ωραρίου και να προασπίζεται την ηρεμία 

των περιοίκων ενός καταστήματος, προτείνοντας την 

αποστολή εγγράφου προς την ΚΕΔΕ, η οποία ήδη απ΄ 

ότι γνωρίζει, έχει αντιδράσει. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου  

Στεφανίδη Ιωάννη, ο οποίος ψήφισε λευκό διότι, δεν 

μπόρεσε να διαμορφώσει άποψη επί του θέματος. 

 

65.  175.  Έγκριση της 23/2017 

απόφασης της ΕΠΖ, 

σχετικά με το 

καθορισμό θέσεων για 

την πώληση πασχαλινών 

ειδών κατά την περίοδο 

του Πάσχα 2017 στο 

Δήμο Δράμας 

 

Ομόφωνα 

66.  176.  Σύμβαση διαδημοτικής 

συνεργασίας μεταξύ των 

δήμων Δράμας και 

Δοξάτου για την 

υποστήριξη άσκησης 

αρμοδιότητας της 

αποκομιδής και 

μεταφοράς των αστικών 

στερεών αποβλήτων 

(ΑΣΑ) του Δήμου 

Δοξάτου  

Ομόφωνα 

67.  177.  Προμήθεια και 

εγκατάσταση 

τηλεφωνικών γραμμών 

στο Κέντρο Κοινότητας 

Δήμου Δράμας – 

δυνατότητα σύνδεσης με 

το διαδίκτυο 

υφιστάμενης 

τηλεφωνικής γραμμής   

Ομόφωνα 

68.   Έκδοση ψηφίσματος 

ανακήρυξης επίτιμου 

δημότη -  

Ομόφωνα 

Αποσύρθηκε 

 

Δράμα   23-03-2017 

Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  

 Μυροφόρα Ψωμά  


