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

4
ου

 τακτικού θέματος  

Ο δημοτικός σύμβουλος Μωϋσιάδης Αριστείδης, προσήλθε στη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του 4
ου

  

εκτάκτου θέματος και αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 4
ου

 τακτικού θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Τσεπίλης Γεώργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του 22
ου

  

τακτικού θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊτσίδης Γεώργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά τη συζήτηση του 4
ου

 

τακτικού θέματος  

Ο δημοτικός σύμβουλος Μυστακίδης Ιωάννης, προσήλθε στη συνεδρίαση, μετά την ψηφοφορία για το 

κατεπείγον ή μη της έγκρισης της 51/2017 απόφασης - γνωμοδότησης της ΕΠΖ, με τίτλο «Γνωμοδότηση σχετικά 

με την έγκριση του πρακτικού της τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 65 του Ν. 4257/2014, για την χωροθέτηση 

του νέου Κοιμητηρίου δήμου Δράμας στο Αγρόκτημα Χωριστής, στη θέση «Καπνοχώραφα», το οποίο δεν 

συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία και δεν συζητήθηκε 

Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά την έναρξή της και 

επανήλθε κατά τη συζήτηση του 4
ου

 τακτικού θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά τη συζήτηση του 16
ου

 

τακτικού θέματος 

 

 

 

Ο πρόεδρος της ΤΚ Καλλιφύτου, αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 3
ου

 εκτάκτου θέματος. 

Η πρόεδρος της ΤΚ Καλού Αγρού, προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την έναρξη αυτής και αποχώρησε κατά τη 

συζήτηση του 4
ου

 τακτικού θέματος. 

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

συζήτηση του 4
ου

 τακτικού θέματος. 

 
 

 

 

 

          

      Α/Α ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  303.  1
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Ανανέωση αδειών 

παραγωγών πωλητών 

λαϊκής Αγοράς 

Ομόφωνα 

2.  304.  2
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης υπαλλήλων 

Δήμου Δράμας 

Ομόφωνα 

3.  305.  3
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 30/2017 

απόφασης της ΔΕΠ, 

σχετικά με την 

μεταστέγαση του 

Νηπιαγωγείου 

Καλλιφύτου σε νέο 

κτήριο 

 

Ομόφωνα 

 

 



4.  306.  4
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 57/2017 

απόφασης της ΕΠΖ, 

σχετικά με αίτηση για 

την τοποθέτηση 

πινακίδας Ρ - 72 

       

Ομόφωνα 

 

 

5.  307.  5
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 121/2017 

απόφασης της Ο.Ε., 

σχετικά με την αποδοχή 

χρηματοδότησης – 4
η
 

αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2017 

Ομόφωνα 

 

6.  308.  Υλοποίηση 

προγράμματος 

«Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών» 

κατά τους θερινούς 

μήνες 

Ομόφωνα 

Με τις επιφυλάξεις των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 4) Μυστακίδη Ιωάννη πως, 

έπρεπε στην παρούσα ΑΔΣ, να συμπεριλαμβάνονται και 

τα τμήματα τα οποία θα λειτουργήσουν, ο αριθμός των 

τμημάτων, δηλαδή να έχει γίνει ένας προγραμματισμός 

σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς που υπάρχουν, δηλαδή 

ποιο είναι το ανώτατο όριο των τμημάτων που μπορούν 

να λειτουργήσουν και κατ΄ επέκταση ποιος ο αριθμός 

των παιδιών και κατ΄ επέκταση, εάν ο αριθμός αυτός 

υπερκαλυφθεί, ποια θα είναι η διαδικασία της επιλογής!. 

Αυτά έπρεπε να υπάρχουν στο αποφασιστικό της 

παρούσας απόφασης γιατί, το ΔΣ αποφασίζει για τέτοιου 

είδους θέματα, τα οποία δεν μπορούν να αφήνονται στις 

υπηρεσίες.  

 

Με τις παρατηρήσεις του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου πως, έπρεπε το θέμα να 

εισαχθεί προς συζήτηση πολύ πιο νωρίς και δεν ισχύει 

αυτό που είπε ο εισηγητής, ότι δηλαδή οι υπηρεσίες εδώ 

και δύο μήνες ασχολούνται , όταν, 29/05/2017 ως 

παράταξη έθιξαν το θέμα και 31/05/2017 έγινε η 

εισήγηση. Στη συνέχεια, πρότεινε να προστεθεί το να 

είναι τουλάχιστον εργαζόμενη η μητέρα και να μείνει 

ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί και το 14
ο
 

δημοτικό σχολείο εάν υπάρξει μεγάλος αριθμός 

αιτήσεων. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, 

ανέφερε πως, αυτό που θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα, 

είναι η ασφάλεια των παιδιών. Δεν έχει σημασία αν 

είναι ΠΕ οι εκπαιδευτικοί αλλά . σημαντικό στοιχείο 

είναι , η επάρκειά τους στο να μπορούν να παίξουν το 

ρόλο τους. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο το θέμα της 

ασφάλειας των παιδιών και των δυνατοτήτων που θα 

έχουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Δηλαδή τυπικά και 

ουσιαστικά προσόντα. 

 

 

Ο εισηγητής του θέματος, δημοτικός σύμβουλος 

Καραμπατζάκης Δημήτριος, ανέφερε πως, μένουμε 

στην εισήγηση της υπηρεσίας , και ως προς την 



πρόσκληση προς τους δημότες, τονίζουμε ότι 

προτεραιότητα έχουν οι οικογένειες τουλάχιστον με τη 

μητέρα εργαζόμενη και φυσικά προτεραιότητα έχουν και 

οι οικογένειες με εργαζόμενους και τους δύο γονείς. Σε 

ότι αφορά στο χώρο, θεωρεί πως οι ανάγκες θα 

υπερκαλυφθούν από το 15
ο
 δημοτικό σχολείο. 

 

7.  309.  Έγκριση της αριθμ. 

32/2017 απόφασης του 

Δ.Σ του Νομικού 

Προσώπου Δήμου 

Δράμας», σχετικά με τα 

απολογιστικά στοιχεία 

οικ. έτους 2016 

 

Ομόφωνα  

 

 

8.   Λήψη απόφασης 

έκφρασης βούλησης 

περί αναγκαιότητας 

εκτέλεσης έργων και 

προσδιορισμού 

διαδικασίας ανάθεσης –  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

9.   Εκδίκαση ένστασης της 

εταιρείας  F.T.F.  Α.Ε. 

κατά της 15989/12-04-

2017 απόφασης 

έκπτωσής της ΔΕΝ 

ΛΗΦΘΗΚΕ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΟΓΩ ΜΗ 

ΕΠΑΡΚΟΥΣ 

ΑΡΙΘΜΟΥ ΨΗΦΩΝ 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης: 1) 

Μπαϊρακτάρης Κων/νος, 2) Χατζηγιάννης 

Αναστάσιος, 3) Σολάκης Άγγελος, 4) Καρυοφυλλίδου 

Ζωή, 5) Χατζηκυριακίδης Αναστάσιος, 6) 

Καψημάλης Ιωάννης, 7) Τσεπίλης Γεώργιος, 8) 

Καραμπατζάκης Δημήτριος, 9) Τερζής Ανέστης, 10) 

Ψαρράς Γεώργιος, 11) Ηλιάδης Νικόλαος, 12) 

Παναγιωτίδης Αλέξανδρος, 13) Σιδηρόπουλος, 

Δημήτριος και 14) Βασιλειάδης Αναστάσιος, ψήφισαν 

υπέρ της έκπτωσης του εργολάβου. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Μλεκάνης Μιχαήλ, 2) 

Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 3) Καλαϊτσίδης Γεώργιος 

και 4) Μυστκίδης Ιωάννης, αποχώρησαν πριν την 

ψηφοφορία του θέματος και επανήλθαν αμέσως μετά, 

αναφέροντας τα παρακάτω, δια στόματος του 

δημοτικού συμβούλου Μλεκάνη Μιχαήλ, κατά την 

αποχώρησή τους πριν την ψηφοφορία: Η παράταξή 

μας, παρότι έχει πειστεί ότι μάλλον η ευθύνη του 

αναδόχου υπάρχει και πιθανόν καλώς κηρύσσεται 

έκπτωτος, επειδή έχει διαπιστώσει ότι η πολιτική 

διαχείριση του θέματος, ήταν τουλάχιστον προσβλητική 

για τον θεσμό του δημοτικού συμβουλίου με όλα όσα 

περιγράφηκαν πριν και ότι υπάρχουν ευθύνες και μετά, 

από τον τρόπο που διεξήχθη με ευθύνη δικιά σας η 

σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, 

ήμασταν παρόντες στην συζήτηση, να καταγραφεί ότι 

αυτήν τη στιγμή αποχωρήσαμε δεν θα συμμετέχουμε 

στην ψηφοφορία, να μην ανακοινωθεί το όνομά μας για 

να ψηφίσουμε.    

              

Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος, 

απουσίαζε κατά την ψηφοφορία του θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χαραλαμπίδης Ανδρέας, 

ψήφισε θετικά για την έκπτωση του εργολάβου, 

αναφέροντας πως μετά την διαβεβαίωση  της 

υπηρεσίας και της Νομικής υπηρεσίας ότι είναι 



μονόδρομος ουσιαστικά η απόφαση της ένστασης,  

συμφωνεί απόλυτα. 
 

Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης Αλέξανδρος, 

αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του θέματος και 

επανήλθε αμέσως μετά, λέγοντας στην πρωτολογία 

του τα εξής, δίχως να τοποθετηθεί κατά την 

αποχώρησή του πριν την ψηφοφορία: 

Κύριε Πρόεδρε το θέμα αυτό έχει δύο σκέλη είναι το 

πολιτικό σκέλος και είναι και το νομικό παύλα τεχνικό. 

Στο πολιτικό σκέλος είμαστε πεπεισμένοι ότι η 

δημοτική αρχή είναι έκθετη γιατί μας απέρριψε τις 

πληροφορίες παρότι το project και ο τότε δημοτικός μας 

σύμβουλος, ο επικεφαλής μας ο Βαγγέλης ο 

Καλφόπουλος είχε κάνει προημερησίας ερώτηση 

σχετικά με τις αστοχίες και το τι γίνεται και είχε 

απαντηθεί από τον κύριο Χατζηγιάννη ότι 

κινδυνολογείτε δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. 

Έχω και τα πρακτικά άμα θέλετε μπορώ να τα διαβάσω. 

Ωραία. Στο τεχνικό παύλα νομικό θέμα δεν μπορούμε 

ούτε εκ θέσεως ούτε εξ επαγγέλματος οι περισσότεροι 

να έχουμε σαφή θέση και είμαστε αναγκασμένοι να 

ακολουθήσουμε τις 2 υπηρεσίες. Θα θέλαμε λοιπόν να 

ακούσουμε και την νομική υπηρεσία, γιατί πάνω από 

όλα σαν παράταξη είμαστε υπέρ της  νομιμότητας και 

φυσικά δευτερευόντως υπέρ της διαφύλαξης των 

συμφερόντων του Δήμου, αλλά πρώτα υπέρ της 

νομιμότητας. Άρα θα θέλαμε να ακούσουμε τη νομική 

υπηρεσία και μετά να τοποθετηθούμε σχετικά με την 

ένσταση. Θεωρούμε ότι κακώς η δημοτική αρχή δεν 

ζήτησε από τη νομική υπηρεσία να παρίσταται στο 

προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο. Θα θέλαμε σήμερα 

να τους ακούσουμε για να προστατευτούμε και να 

δευτερολογήσουμε. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, 

ψήφισε λευκό, λέγοντας τα εξής: 

Καραμπινάτη υπόθεση διά πάλης επιχειρηματικών 

συμφερόντων, είχε ως αποτέλεσμα και ύστερα από τις 

αστοχίες της Δημοτικής αρχής να οδηγηθούμε σε αυτό 

το αδιέξοδο. Υπό την έννοια αυτή εγώ ως δημοτικός 

σύμβουλος  κρίνοντας ότι όλο αυτό το διάστημα δεν 

είχα καμία απολύτως ενημέρωση και ενώ υπάρχει αυτή 

η διαπάλη των επιχειρηματικών συμφερόντων που για 

τους δικούς τους λόγους δημιουργούν όλη αυτή την 

κατάσταση, ψηφίζω λευκό. 

Μετά την ονομαστική ψηφοφορία που διεξήχθη, 

καταμετρήθηκαν συνολικά 16 ψήφοι: 

14 ψήφοι της συμπολίτευσης υπέρ απόρριψης της 

ένστασης + 1 θετική ψήφος του δημοτικού συμβούλου 

Χαραλαμπίδη Ανδρέα υπέρ απόρριψης της ένστασης + 

μία λευκή ψήφος του δημοτικού συμβούλου Στεφανίδη 

Ιωάννη, που μετρά  ως αρνητική ψήφος. 

Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 7 του 

Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου 

(306/06-06-2011 ΑΔΣ) : 



«Στην περίπτωση αποχώρησης μελών του συμβουλίου 

κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,  προκειμένου να 

ληφθεί απόφαση,  η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν 

υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών 

κατά την ψηφοφορία,  αλλά με βάση τον αριθμό των 

μελών που απαιτούνται για την απαρτία.  

 

Η λευκή ψήφος ή η άρνηση ψήφου από μέλος του 

συμβουλίου μετρούν ως αρνητικές ψήφοι, ενώ το 

μέλος λογίζεται παρόν» 

 

Επειδή καταμετρήθηκαν συνολικά 16 ψήφοι επί του 

θέματος και όχι 17 που απαιτούνται για την απαρτία, 

με βάση τον αριθμό των μελών του ΔΣ – 33, δεν 

προκύπτει απόφαση επί της εκδίκασης ένστασης της 

εταιρείας  F.T.F.  Α.Ε. κατά της 15989/12-04-2017 

απόφασης έκπτωσής της, Επομένως, το θέμα θα 

αποσταλεί εκ νέου προς το ΔΣ για λήψη απόφασης.  

 

Η συζήτηση που διεξήχθη για το θέμα, θα 

αναφέρεται στα αναλυτικά πρακτικά 

μόλις αυτά καθαρογραφούν. 

 

10.  310.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΣΤΗΝ ΤΚ 

ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ» 

 

Ομόφωνα 

 

 

11.  311.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου 

«Αποκατάσταση 

ολοκλήρωσης 

βελτίωσης αγροτικής 

οδοποιίας Σκαλωτή - 

Κλειστά» 

Ομόφωνα 

 

 

 

 

12.  312.  Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών 2017 της 

Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

Ομόφωνα 

13.  313.  Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών 2017 της 

Δ/νσης Καθαριότητας 

και Ανακύκλωσης 

Ομόφωνα 



14.  314.  Συγκρότηση επιτροπής 

φυσικού εδάφους για το 

έργο « Οδοποιία ΤΚ 

Κουδουνίων» 

Ομόφωνα 

15.  315.  Έγκριση δαπάνης για 

μετατόπιση δικτύου 

φωτισμού στη ΔΚ 

Δράμας  

Ομόφωνα 

16.  316.  «Άνοιγμα λογ/σμών 

όψεως-εξουσιοδότηση 

διαχείρισης του 

λογ/σμού στους 

υπολόγους Προέδρους 

Δημ. και Τοπ. 

Κοινοτήτων 

Ομόφωνα 

17.  317.  «Διαβίβαση αιτήματος 

του Ανδρεάδη Ανδρέα 

του Ευσταθίου, σχετικά 

με την επιστροφή ποσού 

από εξόφληση 

παράβασης Κ.Ο.Κ. 

Ομόφωνα 

18.  318.  Διαβίβαση αιτήματος 

του Σαπουρίδη 

Χαράλαμπου του 

Στυλιανού σχετικά με 

την επιστροφή ποσού 

από παράβαση Κ.Ο.Κ 

Ομόφωνα 

19.  319.  Διαβίβαση αιτήματος 

του Σαλπιγκίδη Παύλου 

του Λαζάρου, διαγραφής 

από χρηματικούς 

καταλόγους ΤΑΠ, ποσού 

373,68 € οικ. ετών 2006 

έως και 2016 

Ομόφωνα 

20.  320.  Διαβίβαση αιτήματος 

της Καφαντάρη Όλγας 

του Παναγιώτη, 

διαγραφής από τους 

χρηματικούς 

καταλόγους ΤΑΠ ,ποσού 

85,29 € Οικ. Ετών 2007 

έως και 2016 

Ομόφωνα 

21.  321.  Άδεια χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου 

στη διαπλάτυνση του 

πεζόδρομου Αμύντα 29 

στη Δράμα 

Ομόφωνα 

Με την προϋπόθεση ότι, πριν την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων, θα τροποποιηθεί η με αριθμό 

33/2016 άδεια λειτουργία Κ.Υ.Ε. διότι, τα αιτούμενα 

μέτρα, δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν 



22.  322.  Παραχώρηση χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου για 

την εγκατάσταση και 

λειτουργία 

ψυχαγωγικών 

παιχνιδιών (Γύρος του 

Θανάτου)  

Ομόφωνα 

23.  323.  Ακύρωση της 284/2017 

ΑΔΣ με θέμα «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» 

και λήψη νέας 

Ομόφωνα 

24.  324.  Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας τροφίμων & 

λοιπών αναλώσιμων 

ειδών παντοπωλείου και 

έγκριση διενέργειας 

ηλεκτρονικού  ανοικτού 

διεθνούς μειοδοτικού 

διαγωνισμού για την  

«Προμήθεια Τροφίμων 

& Λοιπών Αναλώσιμων 

Ειδών Παντοπωλείου»  

του Δήμου Δράμας, των 

Νομικών του 

Προσώπων και 

Επιχειρήσεων, για το 

οικονομικό έτος 2018  

Ομόφωνα 

25.  325.  Έγκριση της 36/2017 

απόφασης της Δ.Κ 

Δράμας σχετικά με την 

γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη διότι, το θέμα εισάγεται με λάθος 

διάταξη, είναι άκυρη η διαδικασία, προσθέτοντας πως 

φυσικά και δεν διαφωνούν με αυτή καθ΄ αυτή την 

παραχώρηση. 

 

Με την επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 2) Χαραλαμπίδη 

Ανδρέα, πως ψηφίζουν το θέμα αλλά, αν υπάρχει 

πρόβλημα στην εισήγηση, να διορθωθεί. 

 



Με την επιφύλαξη του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου πως ,ψηφίζει το θέμα αλλά, 

αν υπάρχει πρόβλημα στην εισήγηση, να διορθωθεί. 

 

26.  326.  Έγκριση της 37/2017 

απόφασης της Δ.Κ 

Δράμας σχετικά με την 

γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου 

 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη διότι, το θέμα εισάγεται με λάθος 

διάταξη, είναι άκυρη η διαδικασία, προσθέτοντας πως 

φυσικά και δεν διαφωνούν με αυτή καθ΄ αυτή την 

παραχώρηση. 

 

Με την επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 2) Χαραλαμπίδη 

Ανδρέα, πως ψηφίζουν το θέμα αλλά, αν υπάρχει 

πρόβλημα στην εισήγηση, να διορθωθεί. 

 
Με την επιφύλαξη του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου πως ,ψηφίζει το θέμα αλλά, 

αν υπάρχει θέμα στην εισήγηση, να αλλάξει. 

 

27.  327.  Έγκριση της 38/2017 

απόφασης της Δ.Κ 

Δράμας σχετικά με την 

γνωμοδότηση για την 

παραχώρηση χώρου δύο 

(2) γηπέδων 

αντισφαίρισης 

 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Μυστακίδη Ιωάννη διότι, 

δεν είναι αρμοδιότητα του δημοτικού συμβουλίου η 

κατανομή των ωρών και αλλού σταματάει η όλη 

διαδικασία. Δεν χρειάζεται να γνωρίζει το ΔΣ. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 

ανέφερε πως, συμφωνεί με τους ανωτέρω, δεν 

χρειαζόταν να 'ρθει στο δημοτικό συμβούλιο το 22ο θέμα 

για παραχώρηση ωρών εργασίας γιατί, απ' ότι θυμάται 

ποτέ δεν έχει έρθει τέτοιο θέμα στο δημοτικό συμβούλιο, 

παρόλα αυτά το υπερψηφίζει 

 

Με την επιφύλαξη του δημοτικού συμβούλου 

Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου, για την αναγκαιότητα 

εισαγωγής του θέματος στο ΔΣ 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χαραλαμπίδης Ανδρέας, 

ψήφισε το θέμα 

 

Με την επιφύλαξη του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, για την αναγκαιότητα 

εισαγωγής του θέματος στο ΔΣ 

 

28.  328.  Έγκριση της 42/2017 

απόφασης της Δ.Κ 

Δράμας σχετικά με την 

παραχώρηση ή μη της 

αίθουσας «Μελίνα» στον 

 

Κατά πλειοψηφία 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ψαρράς Γεώργιος, 

Ηλιάδης Νικόλαος, Παναγιωτίδης Αλέξανδρος και 



Φορέα Διαχείρισης 

Οροσειράς Ροδόπης 

(ΦΔΟΡ)-Εισηγητής  

Σιδηρόπουλος Δημήτριος, ψήφισαν το θέμα αλλά, με 

τις επιφυλάξεις που αναφέρονται στην απόφαση της ΔΚ. 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη , για τους λόγους που αναφέρονται 

στην τοποθέτησή τους, στο σκεπτικό της απόφασης. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου , για τους λόγους που 

αναφέρονται στην τοποθέτησή του, στο σκεπτικό της 

απόφασης 

 

29.  329.  Έγκριση της 43/2017 

απόφασης της Δ.Κ 

Δράμας σχετικά με την 

παραχώρηση χώρου 

όπισθεν Δημοτικού 

Ωδείου 

 

Ομόφωνα 

30.  330.  Έγκριση της 44/2017 

απόφασης της Δ.Κ 

Δράμας σχετικά με την 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου 

 

Κατά πλειοψηφία 

Μετά την ονομαστική ψηφοφορία επί του θέματος, 

προέκυψε ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων – 17, για τη 

λήψη απόφασης (13 υπέρ και 4 κατά) 

 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μλεκάνη 

Μιχαήλ, ο οποίος ανέφερε τα εξής: Είναι πολύ σοβαρό 

το θέμα και έρχεται με πλημμελή εισήγηση. Ερχόμαστε 

να πάρουμε απόφαση για ποιο πράγμα; Για την διάθεση 

του κολυμβητηρίου. Πότε; Την διάθεση για χρήση που 

εμείς δεν θα κρατήσουμε την χρήση; Δηλαδή 

ολοκληρωτικά η χρήση του κολυμβητηρίου θα 

παραχωρηθεί στην εκπαίδευση; Νομίζω ότι έτσι όπως 

έρχεται το θέμα δεν θα συμφωνούσε κανείς να 

παραχωρηθεί. Θα έπρεπε να γίνει λεπτομερής 

περιγραφή τι, πότε, για πόσο, με ποιά διαδικασία θα 

παραχωρηθεί. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ 

λάθος οι διατάξεις με τις οποίες έρχονται τέτοιου είδους 

θέματα. Δεν είναι ένα ακίνητο που θα παραχωρηθεί για 

χρήση σε κάποιον φορέα.  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χρυσοχοΐδης 

Ελευθέριος, ανέφερε, ναι στην παραχώρηση αλλά, θα 

ήθελε να εκφράσει την παρατήρηση ότι, τα θέματα προς 

εισήγηση παραχωρήσεων έρχονται με ασάφεια, 

αστήριχτα και ανεπίρρωτους όπως έλεγε και ένας 

δικηγόρος στα συμφωνητικά που είδαμε ισχυρισμούς.  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Μυστακίδη Ιωάννη, ο οποίος ανέφερε τα εξής: 

Συμφωνώ στην παραχώρηση θα ήμουν ο τελευταίος 

που θα έλεγα να μην παραχωρηθεί σε παιδιά του 

δημοτικού σχολείου και κυρίως σε μαθητές. Αλλά 

θα έπρεπε η εισήγηση να είναι πιο σαφής για ποιές 

ώρες, ποιές μέρες, τι θα κάνουν τα παιδιά εκεί δεν 



μας ενδιαφέρει, αλλά θα πρέπει για να πάρουμε μία 

απόφαση να αποφασίσουμε, να πούμε, να ξέρουμε 

ποιές μέρες και ποιές ώρες θα πρέπει να 

παραχωρηθεί.  
 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χαραλαμπίδης Ανδρέας, 

ανέφερε πως ψηφίζει το θέμα αλλά, να γίνουν 

διορθώσεις όπου χρειάζεται 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης Αλέξανδρος 
ανέφερε πως ψηφίζει το θέμα αλλά  πρέπει να είναι πιο 

ανεκτική η δημοτική αρχή στις διορθώσεις που πρέπει 

να γίνονται σε κάποια θέματα, για να τελειώνουμε 

γρήγορα. 

 

 

31.  331.  Έγκριση της 40/2017 

απόφασης της Δ.Κ 

Δράμας σχετικά με την 

επικαιροποίηση δύο 

θέσεων στασίμου 

εμπορίου για το έτος 

2017 στη ΔΚ Δράμας 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μετά την ονομαστική ψηφοφορία επί του θέματος, 

προέκυψε ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων – 17, για τη 

λήψη απόφασης (13 υπέρ και 4 κατά) 

 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μλεκάνη 

Μιχαήλ, για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή 

του, στο σκεπτικό της απόφασης, συμφωνώντας μόνο 

για την α΄ περίπτωση 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου και 2) Μυστακίδη Ιωάννη, 

για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους, 

στο σκεπτικό της απόφασης, συμφωνώντας μόνο για την 

α΄ περίπτωση 

 

32.  332.  Έγκριση της 40/2017 

απόφασης της E.Π.Z. 

Δράμας σχετικά με την 

γνωμοδότηση για τη 

χορήγηση συναίνεσης 

ερευνητικών εργασιών 

σε δημόσια λατομική 

έκταση  99,07701 στρ., 

που βρίσκεται στη θέση 

«ΤΡΙΑ ΠΗΓΑΔΙΑ», της 

περιοχής της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου, στον 

αιτούντα κ. ΛΙΑΝΟ 

ΓΕΩΡΓΙΟ 

Ομόφωνα 

 

33.  333.  Έγκριση της 41/2017 

απόφασης της E.Π.Z.  

Δράμας σχετικά με την 

γνωμοδότηση για τη 

χορήγηση συναίνεσης 

ερευνητικών εργασιών 

Ομόφωνα 

 



σε δημόσια λατομική 

έκταση  99,68495 στρ., 

που βρίσκεται στη θέση 

«ΤΡΙΑ ΠΗΓΑΔΙ», της 

περιοχής της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου, στον 

αιτούντα κ. ΛΙΑΝΟ 

ΓΕΩΡΓΙΟ 

34.  334.  Έγκριση της 42/2017 

απόφασης της E.Π.Z. 

Δράμας σχετικά με 

γνωμοδότηση για τη 

χορήγηση συναίνεσης 

ερευνητικών εργασιών 

σε δημόσια λατομική 

έκταση  84,66710 στρ., 

που βρίσκεται στη θέση 

«ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΗ», της 

περιοχής της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου, στον 

αιτούντα κ. ΛΙΑΝΟ 

ΓΕΩΡΓΙΟ 

 

Ομόφωνα 

 

35.  335.  Έγκριση της 43/2017 

απόφασης της E.Π.Z. 

Δράμας σχετικά με 

γνωμοδότηση για τη 

χορήγηση συναίνεσης 

ερευνητικών εργασιών 

σε δημόσια λατομική 

έκταση  98,48293 στρ., 

που βρίσκεται στη θέση 

«ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΗ», της 

περιοχής της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου, στον 

αιτούντα κ. ΛΙΑΝΟ 

ΓΕΩΡΓΙΟ 

Ομόφωνα 

 

 

36.  336.  Έγκριση της 44/2017 

απόφασης της E.Π.Z. 

Δράμας σχετικά με την 

γνωμοδότηση για τη 

χορήγηση συναίνεσης 

ερευνητικών εργασιών 

σε δημόσια λατομική 

έκταση  99,622 στρ., που 

βρίσκεται στη θέση 

«ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΗ», της 

περιοχής της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου, στους 

αιτούντες κ.κ. 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΖΗΣΗ και 

ΤΟΥΛΟΥΜΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ 

Ομόφωνα 

 

 



37.  337.  Έγκριση της 45/2017 

απόφασης της E.Π.Z. 

Δράμας σχετικά με την 

γνωμοδότηση για τη 

χορήγηση συναίνεσης 

ερευνητικών εργασιών 

σε δημόσια λατομική 

έκταση  99,280 στρ., που 

βρίσκεται στη θέση 

«ΓΥΜΝΟ», της 

περιοχής της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου, στον 

αιτούντα κ. ΚΑΡΑΗΛΙΑ 

ΣΤΕΡΓΙΟ 

Ομόφωνα 

 

 

38.  338.  Έγκριση της 46/2017 

απόφασης της E.Π.Z. 

Δράμας σχετικά με την 

γνωμοδότηση για τη 

χορήγηση συναίνεσης 

ερευνητικών εργασιών 

σε δημόσια λατομική 

έκταση  91,565 στρ., που 

βρίσκεται στη θέση 

«ΓΥΜΝΟ», της 

περιοχής της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου, στον 

αιτούντα κ. ΚΑΡΑΗΛΙΑ 

ΣΤΕΡΓΙΟ 

Ομόφωνα 

 

 

39.  339.  Έγκριση ανάθεσης της 

υπηρεσίας «Λειτουργία 

δημοτικού κυνοκομείου 

και διαχείριση 

αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς για το έτος 

2018 

Ομόφωνα 

40.  340.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης αιρετών  

Ομόφωνα 

41.  341.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης αιρετών  

Ομόφωνα 

 

Δράμα   20-06-2017 

 

Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας 

  

Μυροφόρα Ψωμά  


