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Ο δημοτικός σύμβουλος Βασιλειάδης Αναστάσιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 3
ου

 

θέματος και προσήλθε κατά την συζήτηση του 4
ου

 θέματος  

Ο δημοτικός σύμβουλος Χαρίσκος Νικόλαος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά την ψήφιση του 4
ου

  τακτικού 

θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά την ψήφιση του 5
ου

 τακτικού 

θέματος 

Η δημοτική σύμβουλος Καρυοφυλλίδου Ζωή, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά την ψήφιση του 6
ου

 τακτικού 

θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μπλούχος Κων/νος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, κατά την συζήτηση του 7
ου

 

τακτικού θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά την ψήφιση του 12
ου

 

τακτικού θέματος 

Η δημοτική σύμβουλος Σιδερά Χρυσή, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά την ψήφιση του 14
ου

 τακτικού 

θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαδόπουλος Γεώργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά την ψήφιση του 33
ου

 

τακτικού θέματος 

 

 

Ο πρόεδρος της ΤΚ Καλλιφύτου, προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την έναρξη αυτής και αποχώρησε κατά τη 

συζήτηση του 1
ου

 εκτάκτου θέματος. 

Οι πρόεδροι των ΤΚ Μυλοποτάμου και ΤΚ Καλού Αγρού, προσήλθαν στη συνεδρίαση μετά την έναρξη αυτής 

και αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 3
ου

 τακτικού θέματος 

Ο πρόεδρος της ΤΚ Μικροχωρίου, προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την έναρξη αυτής και αποχώρησε κατά τη 

συζήτηση του 12
ου

 τακτικού θέματος. 

 

 

 

 

 

          

      Α/Α ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  243.  Γνωμοδότηση για τη 

σύσταση Ενορίας με την 

προσωνυμία «Ενορία 

του Ιερού Ναού 

Ευαγγελισμού της 

Θεοτόκου πόλεως 

Δράμας, με έδρα τη 

Δημοτική Κοινότητα 

Δράμας, της Δημοτικής 

Ενότητας Δράμας, του 

Δήμου Δράμας, της 

Περιφερειακής 

Ενότητας Δράμας, της 

Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης, της Ιεράς 

Μητροπόλεως Δράμας» 

Ομόφωνα 

2.  244.  Έγκριση της 79/2017 

απόφασης της Ο.Ε, 

σχετικά με την υποβολή 

οικονομικών στοιχείων 

Ομόφωνα 



Α΄ τριμήνου 2017  

3.  245.  Επιχορήγηση 

Πολιτιστικών Συλλόγων 

2017  

 

Ομόφωνα 

 

Με την τοποθέτηση των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου , 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 4) Σιδερά Χρυσής, 5) 

Χαρίσκου Νικολάου και 6) Μυστακίδη Ιωάννη ότι, 

αποδέχονται την δέσμευση του εισηγητή , με την 

προϋπόθεση πως, συμπεριλαμβάνεται επί της ουσίας 

στην πρόταση. 

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου πως, αν και διαφωνεί με την 

κατανομή, ψηφίζει θετικά για να είναι ομόφωνη η 

απόφαση 

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη πως, ψηφίζει θετικά , με την 

προϋπόθεση ότι, του χρόνου, θα συνοδεύεται το θέμα 

από ενημερωτικό, συμπληρωματικό σημείωμα, για τις 

επιχορηγήσεις των συλλόγων από άλλα ΝΠ του Δήμου 

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου πως, ψηφίζει θετικά , 

αποδεχόμενος την δέσμευση του Δημάρχου και της 

δημοτικής αρχής φυσικά και όχι του δημοτικού 

συμβούλου Καραμπατζάκη Δημητρίου 

 

4.  246.  Έγκριση ή μη 

Εσωτερικού 

Κανονισμού 

Λειτουργίας « Κέντρο 

Κοινότητας και 

Παράρτημα Ρομά 

Δήμου Δράμας»  

       
Ομόφωνα 

 
Με την τοποθέτηση των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου , 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 4) Σιδερά Χρυσής, 5) 

Χαρίσκου Νικολάου και 6) Μυστακίδη Ιωάννη πως, 

ο κανονισμός, είναι σχεδόν σε απόλυτη αντιστοιχία με 

το σχέδιο της ΕΕΤΑΑ, κάνοντας την παρατήρηση – 

πρόταση για την χωροταξία και την κτιριακή υποδομή – 

μετά από αναφορές των ίδιων των ωφελούμενων- πως, ο 

χώρος που διατίθεται για την λειτουργία του 

παραρτήματος είναι  κατ΄ αρχήν μικρός και αφετέρου 

θα έπρεπε  να λειτουργεί παράρτημα εκτός του κτηρίου 

του παλαιού Δημαρχείου και πλησιέστερα στον τόπο 

κατοικίας τους . 

 

Απαντώντας ο εισηγητής, δημοτικός σύμβουλος 

Μωϋσιάδης Αριστείδης, ανέφερε πως γνωρίζει η 

δημοτική αρχή το θέμα και ίσως χρησιμοποιηθεί κι ένας 

χώρος, μπροστά από την πλατείας. Θεωρεί πως είναι 

σημαντικό τα άτομα να έχουν επαφή με το κέντρο, να 

μην αισθάνονται ότι απομονώνονται. Πιστεύει ότι, η 

αλληλοεπίδραση των ατόμων με το στελεχιακό 

δυναμικό κλπ., θα έχει θετικά αποτελέσματα και σε 

κάθε περίπτωση, θα παρακολουθεί η δημοτική αρχή, 

πως θα λειτουργήσει στην πράξη. 

 



5.  247.  Έγκριση Εσωτερικού 

Κανονισμού 

Λειτουργίας « ΚΔΑΠ – 

ΜΕΑ Δ. ΔΡΑΜΑΣ ¨ΤΟ 

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΜΑΣ¨», 

οδός Χελμού 14, στην 

περιοχή της ανάπλασης, 

για αναθεώρηση άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας  

Ομόφωνα 

6.  248.  Έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση δημοτών  
Ομόφωνα 

7.  249.  Σύσταση εθελοντικής 

ομάδας και δημιουργία 

μητρώου εθελοντών  

 

Κατά πλειοψηφία 

 

Με την τοποθέτηση των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου , 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 4) Σιδερά Χρυσής και 5) 

Μυστακίδη Ιωάννη πως, όπως εισάγεται το θέμα, έχει 

δύο σκοπούς: 1) την κοινωνική αλληλεγγύη και 2) την 

υποστήριξη των ΔΚ και ΤΚ για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών τους άρα, ένας κανονισμός λειτουργίας είναι 

αναγκαίος γιατί, η ομάδα εθελοντών, υπερβαίνει τον 

τομέα κοινωνικής αλληλεγγύης. Επίσης, επειδή ο 

εισηγητής αναφέρθηκε και στο ΤΕΒΑ, όπου είχαν θέσει 

ως παράταξη το πρόβλημα στις τουαλέτες , για τις 

οποίες κάτι ξεκίνησε να γίνεται και μετά σταμάτησε, 

τόνισαν ότι, πρέπει να ευαισθητοποιηθεί η ανθρωπιά και 

να λυθεί ένα σοβαρό πρόβλημα για την αξιοπρέπεια, όχι 

μόνο των ωφελούμενων αλλά και των εθελοντών, που οι 

μεν πρώτοι για ώρες βρίσκονται στο χώρο έως να 

εξυπηρετηθούν και οι δεύτεροι για να εξυπηρετήσουν. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου μόνο σε ότι αφορά στη 

σύσταση εθελοντικής ομάδος κάτω από την 

«ομπρέλα» του δήμου Δράμας διότι, θα έπρεπε ο 

δήμος , να συντονίζει και να αναβαθμίζει το ήδη 

υπαρκτό δίκτυο εθελοντών, δίνοντάς του έτσι τη 

δυνατότητα να γίνει εταίρος σε πολλά σημεία που 

υπάρχει ανάγκη . Συμφωνεί για τη δημιουργία μητρώου 

εθελοντών και μάλιστα, φροντίδα του Δήμου θα πρέπει 

να είναι και η αναβάθμιση του ρόλου τους.  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλέξανδρου  ο οποίος ανέφερε ότι, ενώ 

ως παράταξη από τον 8
ο
 μήνα του 2015, κατέθεσαν την 

κοινωνική χάρτα , όπου μία από τις προτάσεις, ήταν και 

η δημιουργία μητρώου εθελοντών, εντούτοις και η 

σύνταξη κοινωνικής χάρτας και του ΟΕΥ , που 

σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους, χρονίζουν από την 

δημοτική αρχή. Στη συνέχεια πρότεινε την απόσυρση 

του θέματος διότι, είναι μια απροετοίμαστη και 

αποσπασματική πρόταση, που καταδεικνύει την ανάγκη 

δημιουργίας μητρώου, με την οποία φυσικά κανένας δεν 

διαφωνεί . Θα πρέπει όμως, να συζητηθεί στο ΔΣ, μια 

ολοκληρωμένη χάρτα του Δήμου Δράμας για τον 

εθελοντισμό, όπου για παράδειγμα, να αναφέρει τους 

σκοπούς, τι θα κερδίζει ο εθελοντής με τη συμμετοχή 



του κλπ.. Τελειώνοντας, κατέθεσε την χάρτα του Δ. 

Χερσονήσου, η οποία έχει επιλεχθεί ως εφαρμόσιμη 

καλή πρακτική Δήμων σε πανελλήνιο επίπεδο, από την 

πανελλήνια οργάνωση Γενικών Γραμματέων Δήμων. 

8.  250.  Επικαιροποίηση 

στοιχείων Νόμιμου 

Εκπροσώπου στην 

Ηλεκτρονική 

Πλατφόρμα 

Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων  

Ομόφωνα 

9.  251.  Έγκριση της 50/2017 

απόφασης του ΔΣ του 

ΠΟΦΤΜΜ Δράμας, 

σχετικά με τα 

απολογιστικά στοιχεία 

οικ. έτους 2016  

Ομόφωνα 

10.  252.  Έγκριση της 23/2017 

απόφασης του ΔΣ του 

ΝΠΔΔ, σχετικά με την 

καταβολή εξόδων 

παράστασης του 

προέδρου αυτού  

 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου , 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 4) Σιδερά Χρυσής και 5) 

Μυστακίδη Ιωάννη διότι, όπως ανέφεραν, η εισήγηση 

δεν λαμβάνει υπόψη της μια νεότερη διάταξη στις 

16/12/2015, η οποία υπάρχει και στην dimosnet, στην 

οποία ο Δήμος πληρώνει συνδρομή, η οποία λέει ότι: [οι 

υπάλληλοι που υπηρετούν σε φορείς που υπάγονται στις 

διατάξεις του Ν. 4354/15 (παρ. 1 άρθρο 7) { και εδώ 

αναφέρουν ότι είναι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι 

υπάλληλοι των ΤΟΕΒ} και διορίζονται ή αναλαμβάνουν 

θέση σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 

ως διοικητές, αναπληρωτές διοικητές, υποδιοικητές, 

πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι 

σύμβουλοι ή μέλη πλήρους απασχόλησης, μπορούν να 

επιλέγουν είτε τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, με 

τις προϋποθέσεις χορήγησής τους είτε τις αποδοχές της 

θέσης στην οποία διορίζονται (παρ. 11 άρθρο 25 του Ν. 

4354/2015) ]. 

Με επιφύλαξη γιατί - δεν θέλουν να πουν ότι 

αποκλείεται να υπάρχει και κάτι άλλο που δεν γνωρίζουν 

αλλά, αφού αυτό το γνωρίζουν και το καταλαβαίνουν με 

έναν μόνο τρόπο, όπως διατυπώνεται-  δεν μπορούν να 

ψηφίσουν με τη διάταξη της εισήγησης, παρότι δεν 

διαφωνούν στο ότι πρέπει ο πρόεδρος του ΝΠ να έχει 

κάποια αποζημίωση αλλά, άλλο το τι πιστεύουν ότι είναι 

σωστό και άλλο το τι πιστεύει ο νόμος ότι πρέπει να 

γίνεται. Δεν ψηφίζουν θετικά διότι δεν λήφθηκε υπόψη η 

ανωτέρω διάταξη, επισημαίνοντας πως αυτή η διάταξη, 

αφορά όλα τα ΝΠ, ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου του 

Δήμου. 

 

Σε απάντηση των ανωτέρω, ο δημοτικός σύμβουλος 

Τερζής Ανέστης ανέφερε πως, το ΔΣ πρέπει να 

παρεμβαίνει για να ισχυροποιεί τη θέση των αιρετών και 

όχι να αποφαίνεται και να δίνει ερμηνείες στο Νόμο 

γιατί, οι ίδιες παρατηρήσεις έγιναν σε προηγούμενο 

παρόμοιο θέμα και τελικά ανατράπηκαν όλα. Το θέμα 

είναι ότι, η καταστατική θέση των αιρετών ευτελίζετε 



καθημερινά και θα πρέπει να υπάρχει συναδελφική θέση 

μέσα στο ΔΣ, γνωρίζοντας ότι, η νομιμότητα δεν 

εξαρτάται από την απόφαση του ΔΣ. Γι αυτό, θεωρεί πως 

τέτοιου είδους παρατηρήσεις, υποκρύπτουν σκοπιμότητα 

διότι, ούτως ή άλλως, η οποιαδήποτε δαπάνη υπόκειται 

σε έλεγχο νομιμότητας από την υπηρεσία επιτρόπου. 

 

11.  253.  Τροποποίηση Τεχνικού 

Προγράμματος 2017  

Κατά πλειοψηφία 

 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου , 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 4) Σιδερά Χρυσής και 5) 

Μυστακίδη Ιωάννη διότι, η εισήγηση της υπηρεσίας 

είναι ελλιπέστατη και με 4 γραμμές ανατρέπεται ο 

πυρήνας του ΤΠ, που πριν λίγους μήνες εισηγήθηκε η 

ίδια δημοτική αρχή και η ίδια θα μπορούσε να το 

τροποποιήσει, όταν τροποποίησε τον προϋπολογισμό.  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος συμφωνεί με την 

τοποθέτηση των δημοτικών συμβούλων της μείζονος 

αντιπολίτευσης, τονίζοντας ωστόσο ότι κάθε κωδικός θα 

έπρεπε να έρχεται σαν μεμονωμένο θέμα. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλέξανδρου, ο οποίος συμφωνεί με την 

τοποθέτηση των δημοτικών συμβούλων της μείζονος 

αντιπολίτευσης. 

 

Σημειώνεται ότι, ο πρόεδρος της ΔΚ Δράμας και της 

ΤΚ Μικροχωρίου, ψήφισαν το θέμα 

  

 

12.  254.  Σύναψη 

προγραμματικής 

σύμβασης με την 

Περιφέρεια Α.Μ.Θ. – 

Π.Ε. Δράμας για την 

υλοποίηση του έργου :  

«Διαμόρφωση 

περιβάλλοντα χώρου 

δημοτικού σχολείου 

Καλλιφύτου», αρχικού 

συνολικού 

προϋπολογισμού 

14.500,00 ευρώ  

Ομόφωνα 

13.  255.  Έγκριση δαπάνης για 

επέκταση δικτύου 

φωτισμού στο Δήμο 

Δράμας – τοποθέτηση 

15 στύλων και 29 ΦΣ  

Ομόφωνα 

14.  256.  Έγκριση δαπάνης για 

την τοποθέτηση 4 

στύλων & 5 Φ.Σ. s -17 

στην ΤΚ Κουδουνίων  

Ομόφωνα 



15.  257.  Έγκριση δαπάνης για 

την τοποθέτηση 1 

στύλου & 1 Φ.Σ. s -17 

στα Δενδράκια της ΤΚ 

Λιβαδερού  

Ομόφωνα 

16.  258.  Έγκριση δαπάνης για 

την τοποθέτηση 2 

στύλων & 2 Φ.Σ. s -17 

την  ΤΚ Καλού Αγρού  

Ομόφωνα 

17.  259.  Έγκριση δαπάνης για 

την τοποθέτηση 3 

στύλων - 2 Φ.Σ. s -17 & 

Φ.Σ. s -17 Υ στην  ΤΚ 

Μυλοποτάμου  

Ομόφωνα 

18.  260.  Έγκριση δαπάνης για 

την τοποθέτηση 1 

στύλου & 1 Φ.Σ. s -17 

στην  ΤΚ Νικοτσάρα  

Ομόφωνα 

19.  261.  Έγκριση δαπάνης για 

την τοποθέτηση 5 

στύλων & 2 Φ.Σ. s -17 Υ  

& 6 Φ.Σ. s -17 στην  ΤΚ 

Καλλιφύτου – επέκταση 

δικτύου φωτισμού  

Ομόφωνα 

20.  262.  Έγκριση δαπάνης για 

την τοποθέτηση 4 

στύλων & 5 Φ.Σ. s -17 

στη  ΔΚ Χωριστής – 

επέκταση δικτύου 

φωτισμού  

Ομόφωνα 

21.  263.  Έγκριση δαπάνης για 

την τοποθέτηση 15 

στύλων & 15 Φ.Σ. s -17 

στη  ΔΚ Ξηροποτάμου – 

επέκταση δικτύου 

φωτισμού  

Ομόφωνα 

22.  264.  Έγκριση δαπάνης 

τοποθέτησης 1 μετρητή 

Φ.Ο.Π. του Υ/Σ 8 ΔΚ 

Χωριστής – επέκταση 

δικτύου φωτισμού  

Ομόφωνα 

23.  265.  Έγκριση δαπάνης 

τοποθέτησης 1 μετρητή 

στον Υ/Σ 69 

Ξηροποτάμου – 

επέκταση δικτύου 

φωτισμού  

Ομόφωνα 



24.  266.  Έγκριση δαπάνης για 

επέκταση δικτύου 

φωτισμού στον οικισμό 

Αγ. Σάββα  

Ομόφωνα 

25.  267.  Έγκριση δαπάνης για 

μετατόπιση δικτύου 

φωτισμού στην  ΤΚ 

Κουδουνίων  

Ομόφωνα 

26.  268.  Έγκριση δαπάνης για 

μετατόπιση δικτύου 

φωτισμού στην  ΔΚ 

Χωριστής  

Ομόφωνα 

27.  269.  Έγκριση δαπάνης για 

μετατόπιση δικτύου 

φωτισμού στην  ΤΚ 

Μικροχωρίου  

Ομόφωνα 

28.  270.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο « 

Οδοποιΐα ΔΚ 

Ξηροποτάμου»  

Ομόφωνα 

29.  271.  Τροποποίηση της 

216/2017 ΑΔΣ με θέμα 

{Συγκρότηση επιτροπής 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Φωτισμός 

περιοχής στους 

πρόποδες Κορυλόβου»}  

Ομόφωνα 

30.  272.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής παραλαβής 

του έργου « Οδοποία ΔΚ 

Ξηροποτάμου»  

Ομόφωνα 

31.  273.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου « Αντικατάσταση 

κεραμοσκεπής 

Δημοτικού Σχολείου 

Τ.Κ. Μυλοποτάμου»  

Ομόφωνα 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Μλεκάνη Μιχαήλ, ο οποίος επισήμανε ότι θα έπρεπε 

στην αιτιολογική έκθεση να αναγράφονται οι αλλαγές 

που προκύπτουν 

32.  274.  Έγκριση 2
ου

 ΑΠΕ του 

έργου « Κατασκευή 

παιδικής χαράς ΔΚ 

Ξηροποτάμου»  

Ομόφωνα 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Μλεκάνη Μιχαήλ, ο οποίος επισήμανε ότι θα έπρεπε 

στην αιτιολογική έκθεση να αναγράφονται οι αλλαγές 

που προκύπτουν 

33.  275.  Ορισμός δύο δημοτικών 

συμβούλων για την 

παραλαβή μικρών έργων 

– εργασιών συντήρησης 

Ομόφωνα 

 



έτους 2017, σύμφωνα με 

το άρθρο 15 του ΠΔ 

171/1987  

34.  276.  Έγκριση σχεδίου της  

προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ A) 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε 

και B) του Δήμου 

Δράμας για την « 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ 

ΔΡΑΜΑΣ 

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΛΟΓΗΣ (ΜΜΔ) 

ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)»  

 

Ομόφωνα 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου , 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 4) Σιδερά Χρυσής και 5) 

Μυστακίδη Ιωάννη, οι οποίοι επισήμαναν ότι, οι 

ανάγκες στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων είναι 

τεράστιες και η καθυστέρηση είναι απαράδεκτη. Δεν 

ευθύνονται τα συμβαλλόμενα μέρη αλλά έχει 

επιφυλάξεις για την υλοποίηση της προγραμματικής 

σύμβασης. Τηρούν σοβαρές επιφυλάξεις για το αν θα 

προχωρήσουν σε διαγωνισμό λόγω έλλειψης έκθεσης 

και έγκρισης της περιβαλλοντικής μελέτης. 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Χαραλαμπίδη Ανδρέα, ο οποίος επισήμανε ότι στην 

εισήγηση υπάρχουν κενά και δημιουργούν απορίες, 

πρέπει να επισπευστούν όλες οι διαδικασίες. 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος θεωρεί ότι η Δημοτική 

Αρχή παρουσιάζει ένα κακό πρόσωπο σε σχέση με τις 

δομές, και αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα θεωρεί ότι 

δεν καταφέρει να τηρηθεί. 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλέξανδρου , ο οποίος θεωρεί ότι ο 

Δήμαρχος ως πρόεδρος της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.  Α.Α.Ε. θα 

πρέπει να τρέξει τις διαδικασίες. 

 

35.  277.  Υποβολή αιτήματος 

προς το Υπουργείο 

Ανάπτυξης και 

Τροφίμων : δωρεάν 

παραχώρηση  

κοινόχρηστης έκτασης 

του Ελληνικού 

Δημοσίου στον Δήμο 

Δράμας ( περιοχή 

αναδασμού  

Μυλοποτάμου (1969), 

υπ’ αρ. 433 αγροτεμάχιο, 

εμβαδού 12.900,00 μ2, 

με πρόσωπο επί  της 

επαρχιακής οδού 

Δράμας – Νικοτσάρα ) 

για την εγκατάσταση 

Πράσινου Σημείου  

Ομόφωνα 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Μλεκάνη Μιχαήλ, ο οποίος θεωρεί ότι για τόσο σοβαρά 

θέματα θα έπρεπε να υπάρχει διαβούλευση με τους 

αρχηγούς των παρατάξεων γιατί υπήρχαν προτάσεις και 

για άλλα σημεία. 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Χαραλαμπίδη Ανδρέα, ο οποίος  τόνισε ότι το 1
ο
 σημείο 

αναφέρθηκε την προηγούμενη φορά. 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος ανέφερε ότι έχει σχεδόν 

ένα χρόνο που συζητήθηκαν τα πράσινα σημεία, ενώ 

τώρα θα κατατέθηκε η αίτηση, οι διαδικασίες δεν 

λειτουργούν γρήγορα 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλέξανδρου, ο οποίος τόνισε ότι έχει 

περάσει ενάμισης χρόνος από το τοπογραφικό μέχρι την 

κατάθεση της αίτησης. Ενώ έχει και έναν ενδοιασμό για 

το αν το αγροτεμάχιο έχει ενταχθεί στο κτηματολόγιο. 

 

 

36.  278.  Έγκριση της 38/2017 

απόφασης της ΕΠΖ, 

σχετικά με την κοπή έξι 

(6) θάμνων σε 

πεζοδρόμιο του Δήμου 

Δράμας  

Ομόφωνα 

 

 



37.  279.  Έγκριση πρόσληψης 

εποχικού προσωπικού 

δίμηνης απασχόλησης 

(πυροφύλακες)  

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου , 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 4) Σιδερά Χρυσής και 5) 

Μυστακίδη Ιωάννη, οι οποίοι θεωρούν ότι, δεν υπάρχει 

αντικειμενικός λόγος πρόσληψης, από την στιγμή που 

μπορεί να καλυφθεί η ανάγκη αυτή από προσωπικό με 

την 8μηνη πρόσληψη. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος θεωρεί ότι βάση της 

Υπουργικής Απόφασης μπορούν να προσληφθούν 

άτομα για τον προληπτικό καθαρισμό της βλάστησης 

για τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης 

προστασίας.  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλέξανδρου, ο οποίος συμφωνεί με την 

τοποθέτηση του κ. Μλεκάνη Μιχαήλ αλλά και του κ. 

Ηλιόπουλου Στέργιου, ενώ τόνισε ότι έχει έναν 

ενδοιασμό για την διαδικασία επιλογής των ατόμων, από 

την στιγμή μάλιστα που υπάρχουν και οι εθελοντές. 

 

38.  280.  Έγκριση της 22/2017 

απόφασης της ΔΕΠ, 

σχετικά με την Β΄ 

κατανομή δόσης των 

ΚΑΠ, για κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών 

των σχολείων  

Ομόφωνα 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Μλεκάνη Μιχαήλ, ο οποίος θεωρεί ότι θα πρέπει να 

γίνεται μελέτη από τον Δήμο για το ποιες είναι οι 

πραγματικές ανάγκες των σχολικών επιτροπών και όχι να 

κατανέμονται τα ποσά στην μέση. 

 

39.  281.  Τροποποίηση της 

137/2017 ΑΔΣ με θέμα 

«Έγκριση της 05/2017 

απόφασης της ΔΕΠ, 

σχετικά με προτάσεις 

αυτής για τη λειτουργία 

του ΕΕΓ – ΕΕΛ Δράμας, 

ως Ενιαίο Ειδικό 

Επαγγελματικό 

Γυμνάσιο – Λύκειο 

Δράμας», σε συνέχεια 

της 26/2017 απόφασης 

της ΔΕΠ 

Ομόφωνα 

40.  282.  Έγκριση διενέργειας 

διεθνούς ηλεκτρονικού 

ανοικτού μειοδοτικού 

διαγωνισμού για την 

ανάδειξη προμηθευτή-

χορηγητή πλήρους 

σίτισης μεσημβρινού 

γεύματος των μαθητών 

του Μουσικού 

Γυμνασίου –Λυκείου 

Ομόφωνα 



Δράμας, για το σχολικό  

έτος 2017-2018  

41.  283.  ΄Eγκριση διενέργειας 

προμήθειας  υγρών 

καυσίμων – 

ελαιολιπαντικών του 

Δήμου  Δράμας καθώς 

και έγκριση διενέργειας 

ηλεκτρονικού ανοικτού 

διεθνούς μειοδοτικού 

διαγωνισμού για την  

«Προμήθεια Υγρών 

Καυσίμων – 

Ελαιολιπαντικών» 

(πετρελαίου θέρμανσης, 

πετρελαίου κίνησης,  

βενζίνης αμόλυβδης, 

ελαιολιπαντικών) του 

Δήμου Δράμας,, των 

Νομικών του Προσώπων 

και Επιχειρήσεων, για το 

οικονομικό έτος 2018  

Ομόφωνα 

42.  284.  Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας φαρμάκων 

&αναλώσιμου 

υγειονομικού υλικού του 

Δήμου Δράμας καθώς 

και έγκριση διενέργειας 

ενιαίας  προμήθειας για 

κάλυψη αναγκών σε  

φάρμακα  &Αναλώσιμο 

Υγειονομικό  Υλικό  του 

Δήμου Δράμας , των 

νομικών του προσώπων 

και επιχειρήσεων για το 

οικονομικό έτος 2017 

Ομόφωνα 

43.  285.  Κίνηση διαδικασίας 

επαναδημοπράτησης 

του αγροτεμαχίου με 

αριθμό 245 σχολικού 

κλήρου Ταξιαρχών  

Ομόφωνα 

44.  286.  Αποδοχή ή μη 

αιτήματος λύσης 

μίσθωσης του κυλικείου 

του Αθλητικού 

Πολιτιστικού Κέντρου 

Δ. Κραχτίδη  

Ομόφωνα 

45.  287.  Ανανέωση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς (4) 

Ομόφωνα 



46.  288.  Ανανέωση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς – 

Καρυπίδης Γρηγόριος 

Ομόφωνα 

47.  289.  Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας του Αυτ. 

Τμ. Τ.Ο.Α. 

Ομόφωνα 

48.  290.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

ΤΑΠ ετών 2013, 2014 

,2015  και 2016– 

Δημητριάδης Δημήτριος  

Ομόφωνα 

49.  291.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

ΤΑΠ ετών 2006, 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 

2013 και 2014– 

Τοπαλίδης Χαράλαμπος  

 

Ομόφωνα 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Μλεκάνη Μιχαήλ, ο οποίος τόνισε ότι η διαδικασία 

πρέπει να εναρμονίζεται με τον νόμο. 

 

50.  292.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

Τέλος Χρήσης Λαϊκής 

Αγοράς  για το χρονικό 

διάστημα 01-01-2017 

έως 30-06-2017– 

Σεμπελίδου Ησαΐα  

Ομόφωνα 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Μλεκάνη Μιχαήλ, ο οποίος τόνισε ότι η διαδικασία 

πρέπει να εναρμονίζεται με τον νόμο. 

51.  293.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

Τέλος Χρήσης Λαϊκής 

Αγοράς  για το χρονικό 

διάστημα 01-01-2017 

έως 30-06-2017– 

Παυλοπούλου 

Κωσταντινιά  

Ομόφωνα 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Μλεκάνη Μιχαήλ, ο οποίος τόνισε ότι η διαδικασία 

πρέπει να εναρμονίζεται με τον νόμο. 

52.  294.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

Τέλος Χρήσης Λαϊκής 

Αγοράς  για το χρονικό 

διάστημα 01-01-2017 

έως 30-06-2017– 

Κυρεθοπούλου 

Αικατερίνη  

Ομόφωνα 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Μλεκάνη Μιχαήλ, ο οποίος τόνισε ότι η διαδικασία 

πρέπει να εναρμονίζεται με τον νόμο. 

53.  295.  Έγκριση καταβολής 

επιδότησης ενοικίου σε 

επικουρικό ιατρό του 

Γ.Ν. Δράμας  

Ομόφωνα 

54.  296.  Έγκριση της 31/2017 

απόφασης της ΕΠΖ, 

σχετικά με την 

παραώρηση ή μη χώρου 

Ομόφωνα 



γηπέδου τένις  

55.  297.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης αιρετών  

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλέξανδρου, ο οποίος τόνισε ότι δεν 

ψηφίζει καμία μετακίνησή. 

 

56.  298.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης αιρετών  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μλεκάνη 

Μιχαήλ, ο οποίος τόνισε ότι δεν ψηφίζει αυτή την 

μετακίνηση. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος τόνισε ότι δεν ψηφίζει 

την μετακίνηση του Δημάρχου Δράμας στην ΔΕΠΑΝ 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλέξανδρου, ο οποίος τόνισε ότι δεν 

ψηφίζει καμία μετακίνηση 

 

57.  299.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης αιρετών  

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλέξανδρου, ο οποίος τόνισε ότι δεν 

ψηφίζει καμία μετακίνηση 

 

58.  300.  Έγκριση μετακίνησης 

Αντιδημάρχου  

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλέξανδρου, ο οποίος τόνισε ότι δεν 

ψηφίζει καμία μετακίνηση 

 

59.  301.  Έγκριση μετακίνησης 

Αντιδημάρχου  

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλέξανδρου, ο οποίος τόνισε ότι δεν 

ψηφίζει καμία μετακίνηση 

 

60.  302.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης υπαλλήλων 

Δήμου Δράμας  

Ομόφωνα 

 

 

 

 

Δράμα   01-06-2017 

 

Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας 

  

Μυροφόρα Ψωμά  


