
ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

20/20-11-2017 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) Τσεπίλης 

9) Καραμπατζάκης 

10) Τερζής 

11) Ψαρράς 

12) Σιδηρόπουλος 

13) Πετρίδου 

 

  

Γεώργιος 

Κων/νος 

Αναστάσιος 

Άγγελος 

Ζωή 

Αναστάσιος 

Ιωάννης 

Γεώργιος 

Δημήτριος 

Ανέστης 

Γεώργιος 

Δημήτριος 

Χαρίκλεια 

 

14) Ζαχαριάδης 

15) Μλεκάνης 

16) Χρυσοχοΐδης 

17) Καλαϊτσίδης 

18) Μυστακίδης 

19) Χαραλαμπίδης 

20) Τσιαμπούσης 

21) Στεφανίδης 

 

    

 

Παύλος 

Μιχαήλ 

Ελευθέριος 

Γεώργιος 

Ιωάννης 

Ανδρέας 

Αλέξανδρος 

Ιωάννης 

 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Μπλούχος Κων/νος, 2) Μουρβετίδης Μιχαήλ, 3) Μωϋσιάδης Αριστείδης, 4) Ρεμόντης 

Σταμάτιος, 5) Ηλιάδης Νικόλαος, 6) Παναγιωτίδης Αλέξανδρος, 7) Βασιλειάδης Αναστάσιος , 8) Ρεμόντης 

Θεμιστοκλής, 9) Σιδερά Χρυσή, 10) Χαρίσκος Νικόλαος, 11) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος  και 12) 

Ηλιόπουλος Στέργιος (ενημέρωσε έγκαιρα για την απουσία του)  

 

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. Καλού Αγρού:      Σταματιάδου Σοφία 

2. Μικροχωρίου:      Κυριακίδης Χρήστος 

3. Μυλοποτάμου:     Τριανταφυλλίδης Παναγιώτης 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

1. Καλλιφύτου         Διαμαντίδης Κων/νος 

2. Κουδουνίων:        Ηλιάδης Χαράλαμπος 

3. Μαυροβάτου:       Κοτανίδης Θεοφύλακτος 

4. Μοναστηρακίου:  Κιάκος Ιωάννης 

5. Νικοτσάρα:          Τζάφος Χρήστος 

6. 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 Μπλούχος Κωνσταντίνος, προσήλθε στη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση των προ 

ημερησίας διάταξης  

Η δημοτική σύμβουλος Παπαδόπουλος Γεώργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση των προ 

ημερησίας διάταξης και επανήλθε κατά τη συζήτηση του 6
ου

 τακτικού θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μωϋσιάδης Αριστείδης, προσήλθε στη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση των προ 

ημερησίας διάταξης  

Ο δημοτικός σύμβουλος Ρεμόντης Σταμάτιος, προσήλθε στη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση των προ 

ημερησίας διάταξης  

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιάδης Νικόλαος, προσήλθε στη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση των προ ημερησίας 

διάταξης  

Ο δημοτικός σύμβουλος Βασιλειάδης Αναστάσιος, προσήλθε στη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση των προ 

ημερησίας διάταξης  

Ο δημοτικός σύμβουλος Ζαχαριάδης Παύλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση των προ 

ημερησίας διάταξης  

Ο δημοτικός σύμβουλος Μλεκάνης Μιχαήλ, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά την απόσυρση του 9
ου

 

τακτικού, διαμαρτυρόμενος  για την μη τήρηση της διαδικασίας 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, αποχώρησε πριν την ψήφιση του 1
ου

 τακτικού θέματος , 

διαμαρτυρόμενος για την μη τήρηση της διαδικασίας  

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊτσίδης Γεώργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά την απόσυρση του 9
ου

 

τακτικού, διαμαρτυρόμενος  για την μη τήρηση της διαδικασίας 

Η δημοτική σύμβουλος Σιδερά Χρυσή, προσήλθε στη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση των προ ημερησίας 

διάταξης και αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 6
ου

 τακτικού θέματος  

Ο δημοτικός σύμβουλος Μυστακίδης Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά την απόσυρση του 9
ου

 

τακτικού, διαμαρτυρόμενος  για την μη τήρηση της διαδικασίας  

Ο δημοτικός σύμβουλος Χαραλαμπίδης Ανδρέας, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 6
ου

 

τακτικού θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 6
ου

 

τακτικού θέματος 

 

 

          

      Α/Α ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  568.  3
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης υπαλλήλων 

Δ. Δράμας 

Ομόφωνα  

  

2.  569.  4
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ  

Εξέταση αίτησης 

υπαλλήλων για την 

καταβολή των μέσων 

ατομικής προστασίας 

και της παροχής 

γάλακτος σε χρήμα των 

ετών 2012, 

2013,2014,2015 και 

2016, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 9 

του ν. 4483/2017ν 

 

Ομόφωνα  

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Μλεκάνης Μιχαήλ, 2) 

Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 3) Καλαϊτσίδης Γεώργιος, 

4) Σιδερά Χρυσή και 5) Μυστακίδης Ιωάννης, 

ανέφεραν πως ο Νόμος έχει ισχύ από 31/07/2017, αφορά 

τα αναδρομικά ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016 

και όφειλε ο Δήμος καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα να 

ανταποκριθούν εντός τετραμήνου. Επομένως, με την 

παρούσα απόφαση, θα υλοποιηθούν τα προβλεπόμενα 

στην παράγραφο 1, ενώ τα προβλεπόμενα στην παρ. 3, 

έπρεπε να εφαρμοστούν από 01/08/2017 «Οι εργαζόμενοι 

με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς και οι 

συμβασιούχοι μίσθωσης έργου των Ο.Τ.Α. α' και β' 

βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών που 

απασχολούνται στις εργασίες που αναφέρονται στην με 

αριθμό 53361/11.10.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 

Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας (Β' 1503), όπως ισχύει, 

δικαιούνται των αντίστοιχων Μ.Α.Π., με τους όρους και 



τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω κοινή 

υπουργική απόφαση». Άρα, την ίδια αντιμετώπιση 

οφείλει να δείξει ο Δήμος και στις συμβασιούχες 

καθαρίστριες, με δεδομένη και την απόφαση της 

σχολικής επιτροπής, λαμβάνοντας σήμερα το ΔΣ τη 

σχετική απόφαση διότι, αν δεν ληφθεί η απόφαση μέχρι 

30-11-2017, χάνουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν 

νόμιμα τα δικαιώματά τους. Στην περίπτωση που δεν 

εγκριθεί από την υπηρεσία επιτρόπου, - άποψή τους είναι 

ότι θα εγκριθεί – οι συμβασιούχες είναι σύμφωνες για 

την επιστροφή των χρημάτων. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης Αλέξανδρος, 

ανέφερε πως το πρώτο ερώτημα που δημιουργείται είναι, 

για ποιο λόγο ο Δήμος, έφτασε 10 μέρες πριν την εκπνοή 

της προθεσμίας, να εισάγει το θέμα και μάλιστα ως 

έκτακτο! Δυστυχώς, είναι σύνηθες τελευταία, ο Δήμος 

Δράμας, να τρέχει για να προλάβει. Συμφωνεί με την 

καταβολή των αναδρομικών, προσθέτοντας πως , την 

ίδια αντιμετώπιση πρέπει να δείξει ο Δήμος και για τις 

συμβασιούχες καθαρίστριες,  λαμβάνοντας τη σχετική 

απόφαση έως 30-11-2017, προσθέτοντας πως ακόμα και 

αν δεν εγκριθεί από την υπηρεσία Επιτρόπου, πρέπει να 

δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσουν. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, 

ανέφερε πως το ζήτημα είναι, αν ο Δήμος μπορεί να 

πληρώσει τα 55-60.000,00 € αναδρομικά, για 70 

καθαρίστριες, αν τελικά θα έχει αναδρομική ισχύ. Το 

πώς σκέφτεται ο Δήμος, φαίνεται και από το 41
ο
 θέμα 

της παρούσας συνεδρίασης. Κάνει ότι κάθε λοποδιτάκος. 

Δίνει το σινιάλο σε όλους αυτούς ότι, καλά κάνετε αφού 

κι εμείς κάνουμε το ίδιο. Αυτό αναιρεί τις προθέσεις της 

δημοτικής αρχής για όλα τα αιτούμενα , και από τη 

συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων. Αυτό 

σηματοδοτεί το πώς σκέφτεται και πώς υλοποιεί η 

δημοτική αρχή, όλα αυτά που συζητούνται αυτό το 

διάστημα και σε επίπεδο Χώρας. Γνωρίζει ότι επίκεινται 

Πανελλαδικά μειώσεις 15 – 20% για τις σχολικές 

επιτροπές; Θα αδυνατίσουν να πληρώσουν τα αιτούμενα 

των καθαριστριών όταν, ήδη υπάρχουν εκκρεμότητες 

(ΔΕΗ, κλπ.). Άρα, είναι διαθετημένος ο Δήμος, να μην 

πληρώσει για πονεμένες ιστορίες και να πληρώνει 

τέτοιες δράσεις; γιατί αν θέλει, τα χρήματα θα βρεθούν. 

Αν όμως θέλει παραμυθένιες πόλεις και δαπάνες π.χ. 

1.600,00 € για το κρέμασμα των κουρτινών στην 

κεντρική σκηνή της Ονειρούπολης ή 2.500,00 για έξοδα 

ζωγραφικής, τα χρήματα δεν θα βρεθούν. 

 

Στη συνέχεια ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος τόνισε πως, 

πουθενά στην εισήγησή του δεν ανέφερε πως τυγχάνει 

εφαρμογής η παρ. 3, ίσα –ίσα πρόκειται καθαρά για την 

εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 97 του ν. 4483/2017 

από τη μία και από την άλλη, από την ανάλυση 

εφαρμογής του νέου νόμου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 

μία περίοδος, η οποία είναι κενή. Κατ΄ αρχήν, αφήνει 

ένα τετράμηνο από 01/07/2017 έως 30/11/2017 για να 

περάσει από το ΔΣ, και γι  αυτό τυγχάνει εφαρμογής από 

01/12/2017 και δυστυχώς δεν αναφέρει τίποτα για το 

εναπομείναν διάστημα από 01/07/2017 έως και σήμερα. 

Εδώ λοιπόν, ούτε χρήματα μπορούν να δοθούν στις 

καθαρίστριες αλλά, ούτε και αναδρομικά σε είδος. Γι  

αυτό λοιπόν, σε όλη την Ελλάδα, θα μείνει σε 



εκκρεμότητα αυτό το διάστημα, από 01/07/2017 έως και 

σήμερα και από 01/12/2017 θα παρασχεθεί αυτό που 

είναι να δοθεί σε είδος στις εργαζόμενες, δηλαδή γάλα 

και τα άλλα ατομικά είδη προστασίας και από το 2012 – 

2016, θα γίνει η αναλογιστική μελέτη για τα χρήματα 

που έπρεπε να καταβληθούν αλλά δεν καταβλήθηκαν.  

 

3.  570.  5
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση όρων  

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 και ορισμός 

μελών στην κοινή 

επιτροπή 

παρακολούθησης της 

συγκεκριμένης ΠΣ'' 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των: 1) Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 3) Καλαϊτσίδη Γεωργίου , 4) 

Σιδερά Χρυσής και 5) Μυστακίδη Ιωάννη διότι, δεν 

ψήφισαν ούτε το κατεπείγον του θέματος γιατί δεν είναι 

καν κατεπείγον και επί της ουσίας διότι, ενώ υπήρχε 

εγκεκριμένη πρόσληψη μηχανικού, δεν έγινε αυτή η 

πρόσληψη. Με το αιτιολογικό ότι δεν έχει ο Δήμος 

μηχανικούς θα πλήρωνε 25.000,00 € και τώρα, ενώ έχει 

ο Δήμος μηχανικούς, θα πληρώσει 25.000,00 €. 

 

Με την αναφορά του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου πως, ψηφίζει το θέμα παρόλο 

που θεωρεί πως δεν είναι κατεπείγον γιατί, 130,00 € δεν 

είναι και τρομερό ποσό για κάθε κτίριο, από τη στιγμή 

που θα ασχοληθούν δύο μηχανικοί και η υπηρεσία 

θεωρεί ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. 

 

4.  571.  6
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 92/2017 

απόφασης της ΔΚ 

Δράμας, σχετικά με τη 

γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου 

Ομόφωνα 

5.  572.  Έγκριση της 89/2017 

απόφασης του ΔΣ του 

ΠΟΦΤΜΜ Δράμας, 

σχετικά με την 4
η
 

αναμόρφωση 

προϋπολογισμού έτους 

2017 

Ομόφωνα 

6.  573.  Έγκριση της 99/2017 

απόφασης του ΔΣ του 

ΠΟΦΤΜΜ Δράμας, 

σχετικά με την ψήφιση 

προϋπολογισμού έτους 

2018 

Ομόφωνα 

 

Με την αναφορά των: 1) Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου , 3) Σιδερά Χρυσής και 5) 

Μυστακίδη Ιωάννη πως, οι επιχορηγήσεις απ΄ το 

ΥΠ.ΠΟ, δίνονται με προγραμματικές συμβάσεις. Εδώ 

και πολλά χρόνια ο Δήμος Δράμας έχει προγραμματικές 

συμβάσεις, οι οποίες μέχρι το 2011 υλοποιούνταν μεν , 

αλλά με κάποια καθυστέρηση, και από το 2011 και 

μετά, όχι. Η νέα χρηματοδότηση, αφορά στην ανανέωση 



της προγραμματικής σύμβασης που υπάρχει ήδη άρα, 

δεν είναι και πανηγύρι ότι θα ανανεωθεί. Μακάρι να 

μπορέσει να ανταποκριθεί η Κυβέρνηση και να δώσει τα 

300.000,00 €. 

 

Με το ερώτημα του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, αν τα 150.000,00 €, θα 

αφαιρεθούν από την επιχορήγηση του Δήμου 

 

Ο πρόεδρος του ΠΟΦΤΜΜ, δημοτικός σύμβουλος 

Τερζής Ανέστης ανέφερε πως, αν δοθούν τα χρήματα 

από το ΥΠ.ΠΟ, θα πρέπει τότε και ο Δήμος να 

συμμετέχει με το ίδιο ποσό. Θα μπει μεν το ποσό αλλά, 

είναι δύσκολο να ανταπεξέλθει ο Δήμος. Απ΄ την άλλη, 

αν δεν συμμετέχει με ισόποσο ποσό ο Δήμος, δεν 

μπορεί κανείς να μιλά για επιχορήγηση από το ΥΠ.ΠΟ. 

Ο ΠΟΦΤΜΜ, έχει ανοίξει ταυτόχρονα και το κεφάλαιο  

ευρωπαϊκών προγραμμάτων, και είχε έστω και την 

πρώτη μικρή εισροή χρημάτων αλλά, θα μπει πιο 

δυναμικά, αλλάζει επίπεδο γιατί είναι ένας κοιμώμενος 

γίγαντας το Φεστιβάλ που μπορεί να φέρει χρήματα 

άρα, η οικονομική τακτοποίηση στο Φεστιβάλ και η 

εύρεση πόρων, προβληματίζει λιγάκι γιατί το Φεστιβάλ 

θα μπει σε μια νέα τροχιά και μια νέα εποχή εκ των 

πραγμάτων. Έχουν αλλάξει τα οικονομικά στη Χώρα, 

λογικά και στο Φεστιβάλ, συνεπώς πρέπει να 

αναζητηθούν άλλοι τρόποι. Το πρέπει φυσικά, μπαίνει 

εκ του ασφαλούς γιατί, έχει εξασφαλιστεί η λειτουργία 

των άμεσων χρόνων αλλά, αυτό δεν πρέπει να 

επαναπαύει και να έρθουν αδιέξοδες καταστάσεις. 

Πραγματικά, δουλεύει η διοίκηση, προβληματίζεται και 

αναζητά τρόπους, έτσι ώστε να συμμετέχει ο Δήμος με 

όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα για να κρατηθεί 

αυτός ο θεσμός που έχει κύρος και προβάλει τη Δράμα. 

 

 

7.  574.  Έγκριση της 100/2017 

απόφασης του ΔΣ του 

ΠΟΦΤΜΜ Δράμας, 

σχετικά με την έγκριση 

στοχοθεσίας 2018– 

πίνακας 5
Α
  

                                 Ομόφωνα 

8.  575.  Έγκριση της 57/2017 

απόφασης του ΔΣ του 

ΝΠΔΔ, σχετικά με την 

3
η
 αναμόρφωση 

προϋπολογισμού έτους 

2017 

Ομόφωνα 

9.  576.  Έγκριση της 260/2017 

απόφασης της Ο.Ε. Δ. 

Δράμας, σχετικά με την 

8
η
 αναμόρφωση 

προϋπολογισμού έτους 

2017 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 3) 

Σιδερά Χρυσής και 4) Μυστακίδη Ιωάννη διότι, 

υπάρχουν δαπάνες που δεν θα έπρεπε να 

πραγματοποιηθούν 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου διότι, καταψήφισε τον 

προϋπολογισμό, άρα καταψηφίζει και κάθε αναμόρφωσή 



του, από τη στιγμή που δεν δίνεται η δυνατότητα να 

ψηφίζεται κάθε ΚΑ ξεχωριστά, πόσο μάλλον όταν 

8.000,00 φεύγουν από το αποθεματικό για την οργάνωση 

και πραγματοποίηση ενεργειών για την τουριστική 

προβολή Δ. Δράμας. Προφανώς ο Δ. Δράμας, τα έχει 

πάει εξαιρετικά στην τουριστική προβολή και δεν 

χρειάζονται αυτά τα χρήματα. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη διότι, καταψήφισε τον 

προϋπολογισμό, άρα καταψηφίζει και κάθε αναμόρφωσή 

του 

 

10.  577.  Έγκριση της 197/2017 

απόφασης του ΔΣ της 

ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με 

την τροποποίηση 

ετήσιου προγράμματος 

δράσης και 

προϋπολογισμού έτους 

2017 

Κατά πλειοψηφία 

      Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 3) 

Σιδερά Χρυσής  και 4) Μυστακίδη Ιωάννη, οι οποίοι 

ανέφεραν τα παρακάτω: 

Κατ΄ αρχήν, ο πρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑ, σε 

συνεδρίαση του ΔΣ της Επιχείρησης, σε ερώτημα του 

εκπροσώπου τους, τι έξοδο θα είναι οι 40.000,00 €, 

χλευαστικά απάντησε ότι, αφορά σε δαπάνες της ετήσιας 

δράσης. Αρέσκεται να εμφανίζει μειωμένα τα έξοδα της 

Ονειρούπολης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν 

είναι μόνο 370.000,00 € αλλά, 374.000,00 € συν 

40.000,00 € + άλλα 5-6.000,00 €, τα οποία μπαίνουν 

κρυφά γιατί, μπαίνουν στα έξοδα της Επιχείρησης. 

30.000,00 € από χορηγίες για την Ονειρούπολη, 

είναι πολύ μικρό ποσό. Οι χορηγίες της Ονειρούπολης 

για τα παιχνίδια, τα οποία εγκαταστάθηκαν χωρίς να 

γνωρίζουν τι είδους παιχνίδια είναι, πληροφορούνται ότι 

κυμαίνονται γύρω στ 70.000,00 €. Είναι πεπεισμένοι ότι 

συνεχώς ήταν έτσι και ο νοών νοείτο. 

23.000,00 € για είδη ζαχαροπλαστείου. Τρομερά 

υπερβολικό ποσό. 

Οφειλόμενα χρήματα σε εργαζόμενους που 

εργάζονται αυτή τη στιγμή στην Ονειρούπολη. 

25.000,00 € στην εταιρεία διοργάνωσης. Πάρα 

πολλά χρήματα για μικρό διάστημα και όχι για όλο το 

διάστημα γιατί, λείπουν εκτός Ελλάδος για άλλες 

δουλειές. 

Όσο καλή πρόθεση και να έχει κανείς, με τόσα 

λάθη, τις τόσες αστοχίες, τις τόσες ακυρώσεις, νομίζουν 

ότι κάτι δεν πάει καλά. Γίνονται πράγματα που δεν 

λέγονται και δεν μπορούν να ειπωθούν πολλά απ΄ αυτά. 

Όταν στο τέλος του έτους, δεν έχουν πληρωθεί 

93.000,00 € από προηγούμενες οφειλές, αναγκαστικά θα 

μεταφερθούν στο 2018 και ούτω καθ΄ εξής κι έτσι 

μαζεύονται χρέη και δεν αποπληρώνονται 

Και επειδή συνεχώς ακούγεται, ελάτε στη 

διαπαραταξιακή να τα ακούσετε πιο αναλυτικά, στο 

Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να λέγονται όλα. Στη 

μονοπαραταξιακή επιτροπή, μπορούν να λένε ότι 

θέλουν.  

 

      Ο δημοτικός σύμβουλος Χαραλαμπίδης Ανδρέας, 

ανέφερε πως , είναι υπέρ της ομαλής λειτουργίας της 

Ονειρούπολης με διαφάνεια. Γι  αυτό συμμετέχουν 

πάντα ως παράταξη στη διαπαραταξιακή επιτροπή και 



καλό θα ήταν να συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις. Εκεί 

αναφέρονται κάποια θέματα πιο αναλυτικά. Με γνώμονα 

αυτή την αρχή, ψηφίζει το θέμα, όπως το ψήφιζαν και 

διαχρονικά. 

 

     Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, ο οποίος ανέφερε τα 

παρακάτω: 

  Πώς γίνεται να μειώθηκε ο προϋπολογισμός της 

Ονειρούπολης όταν, από 382.000,00 € (310.000,00 € + 

10.000,00 € =382.000,00 €) που ήταν πέρσυ, φέτος είναι 

417.000,00 €; Είναι σαφώς μια αύξηση της τάξης του 

10%. 

  93.000,00 € από προηγούμενες οφειλές. Το ίδιο 

ποσό υπήρχε και τον Φεβρουάριο, όταν ψηφίστηκε το 

θέμα για πρώτη φορά. Δηλαδή, σε εννέα μήνες, δεν 

πληρώθηκε τίποτα. Για ποιο λόγο; Μήπως τελικά ο νέος 

πρόεδρος, δεν αναγνωρίζει τις οφειλές αυτές από τον 

προηγούμενο; 

Και επειδή συνεχώς ακούγεται, ελάτε στη 

διαπαραταξιακή να τα ακούσετε πιο αναλυτικά, στο 

Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να λέγονται όλα. Το ΔΣ 

είναι το κυρίαρχο όργανο. 

Δεν ψηφίζει το θέμα, όπως και την πρώτη φορά 

που συζητήθηκε αλλά, με το να διατείνεται η δημοτική 

αρχή ότι, μείωσε το κόστος της Ονειρούπολης, 

πραγματικά κοροϊδεύει τους δημότες. 

 

     Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, ο οποίος ανέφερε τα παρακάτω: 

 Επειδή συνεχώς μπαίνει το θέμα της διαφάνειας, 

σαφώς και υπάρχει διαφάνεια όταν, απαιτούνται 10 

δικαιολογητικά για μία δαπάνη. Το ζήτημα είναι, εάν και 

κατά πόσον αυτές οι δαπάνες, παίζουν τον ρόλο για τον 

οποίο κλήθηκαν να αποφασίσουν. Κατά τη γνώμη μου, 

αυτές οι δαπάνες, πλην ελαχίστων περιπτώσεων, είναι 

δαπάνες του αέρα και επιβεβαιώνουν για μία ακόμη 

φορά ότι, αυτή η επιχείρηση πρέπει να κλείσει με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να ενισχυθούν 

άλλα ΝΠ που έχουν την καλή έξωθεν μαρτυρία, π.χ. 

ΠΟΦΤΜΜ Δράμας, για να πεισθεί και ο κόσμος ότι κάτι 

γίνεται.  

1.600,00 € για το κρέμασμα των κουρτινών στην 

κεντρική σκηνή της Ονειρούπολης και 2.500,00 για 

έξοδα ζωγραφικής και μεταφοράς; Πού αποσκοπούν 

αυτές οι δαπάνες; Προάγουν τον πολιτισμό; Τι κάνουν;  

 

Απαντώντας ο πρόεδρος της Επιχείρησης, δημοτικός 

σύμβουλος Ψαρράς Γεώργιος, ανέφερε πως, ποτέ δεν 

χλεύασε μέλος του ΔΣ. Δεν αρνήθηκε ότι τα 40.000,00 

€ είναι δαπάνες για την Ονειρούπολη. Η απάντησή του 

στο ΔΣ προς το μέλος Καλαϊτσίδη Γεώργιο, αφορούσε 

σε τηλεφωνικά έξοδα, για την πληρωμή των οποίων 

αυξήθηκε ο σχετικός Κ.Α. εξόδων. 

  Είναι ψέμα ότι, ο προϋπολογισμός της 



Ονειρούπολης αυξάνεται κατά 93.000,00 €, που είναι 

δαπάνες προηγουμένων ετών. Είναι γνωστό ότι η 

Ονειρούπολη διοργανώνεται στο τέλος ενός έτους και 

στην αρχή του επομένου, και συνεπώς κάποιες δαπάνες 

δεν προλαβαίνουν να πληρωθούν στο έτος που 

δημιουργήθηκαν και μεταφέρονται στο επόμενο. 

 Το 2013 οι χορηγίες ήταν 41.000,00 € και 53.000,00 το 

2017. 

  Θα έπρεπε να συμμετέχουν οι παρατάξεις στην 

διαπαραταξιακή. Ειδικά για τη μείζονα αντιπολίτευση, 

κουράστηκε να απαντά και έχει κουράσει και τους 

δραμινούς. 

  Η Ονειρούπολη θα γίνει με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο και θα συζητηθούν αρκετά όταν εισαχθεί 

ο απολογισμός στην ώρα του. 

 

Σημειώνεται ότι, μετά την ονομαστική ψηφοφορία 

που διεξήχθη, προέκυψαν 19 ψήφοι θετικές (18 της 

συμπολίτευσης + 1 του δημοτικού συμβούλου 

Χαραλαμπίδη Ανδρέα = 19) και 6 αρνητικές από τους 

παρόντες δημοτικούς συμβούλους των δημοτικών 

παρατάξεων της αντιπολίτευσης 

 

11.  578.  Έγκριση της 6/2017 

απόφασης της 

διαπαραταξιακής 

επιτροπής, σχετικά με 

την παραχώρηση χώρου, 

στο πλαίσιο της 

Χριστουγεννιάτικης 

εκδήλωσης 

«Ονειρούπολη Δράμας 

2017 – 2-18», για την 

εγκατάσταση 

ψυχαγωγικών παιδειών  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη διότι, λήφθηκε απόφαση στην 

«διαπαραταξιακή επιτροπή», σχεδόν τοποθετήθηκαν τα 

παιχνίδια και καλείται σήμερα το ΔΣ ως ύψιστο όργανο 

στο Δήμο της Δράμας να εγκρίνει την τοποθέτησή τους. 

Αυτό είναι απαράδεκτο και γίνεται με τη συναίνεση 

φορέων, οι οποίοι δεν θα το ανέχονταν σε καμιά 

περίπτωση στους φορείς τους οποίους εκπροσωπούν. 

Τους θέτουν λοιπόν, και τους ίδιους τους εκπροσώπους 

των φορέων, ενώπιον των ευθυνών, των παραλογισμών 

και των παρανομιών που γίνονται με τη συναίνεσή τους 

και τους παρακαλούν πάρα πολύ, ότι λέγεται μέσα στη 

διαπαραταξιακή, να λέγεται και δημόσια και να 

λαμβάνουν την ευθύνη των αποφάσεων που 

υλοποιούνται με βάση τις αποφάσεις της 

διαπαραταξιακής που δεν έχουν καμία μα καμία ισχύ.  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου,  ο οποίος ανέφερε πως η 

Ονειρούπολη δεν θα έπρεπε να είναι σαν το πανηγύρι. 

Δεν υπάρχει καμία Χριστουγεννιάτικη γιορτή σε όλη 

την Ευρώπη που να είναι σαν πανηγύρι. Δεν υπάρχει 

περίπτωση, να ακούσει δημότης ότι, τα παιχνίδια θα 

πληρώσουν 500,00 €, και να μη γελάσει όταν, αυτά τα 

χρήματα τα βγάζει σε μία μέρα και όταν κανείς δεν 

ξέρει το ποσό των χορηγιών γιατί, ακούγονται διάφορα 

ποσά. Θεωρεί ότι πρέπει να αναδιοργανωθεί η 

Ονειρούπολη και σε επίπεδο ποιότητας και σίγουρα δεν 

αναβαθμίζεται ποιοτικά με τα παιχνίδια. 

 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ των 

επαγγελματοβιοτεχνών και ανέπτυξε τις απόψεις του 

καθώς και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου. Οι 



τοποθετήσεις τους θα αναφέρονται στα αναλυτικά 

πρακτικά της συνεδρίασης, όταν αυτά καθαρογραφούν. 

 

12.  579.  Έγκριση της 261/2017 

απόφασης της Ο.Ε. Δ. 

Δράμας, σχετικά με τον 

καθορισμό τέλους 

εγκατάστασης 

ψυχαγωγικών παιδειών 

στους χώρους που έχει 

οριοθετηθεί η 

πραγματοποίηση της 

Ονειρούπολης 2017 - 

2018 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη για δύο λόγους: 

1) υπάρχει αναντιστοιχία στη διάθεση χώρων σε 

σχέση τα σπιτάκια 

2) αυτό το ίσο ποσό για όλα τα παιχνίδια, 

ανεξαρτήτως του τι παιχνίδι θα εγκατασταθεί 

και αφήνοντας τη διαχείριση όλων των 

υπολοίπων θεμάτων σε εξωθεσμικές επιτροπές, 

δεν τους βρίσκει σύμφωνους. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου,  διαφωνώντας επί της 

ουσίας, δηλαδή δεν θα πρέπει να υπάρχουν τόσα πολλά 

παιχνίδι και θα πρέπει το βάρος να δοθεί αλλού. Στο ότι 

πρέπει να αναδιοργανωθεί η Ονειρούπολη και σε επίπεδο 

ποιότητας και σίγουρα δεν αναβαθμίζεται ποιοτικά με τα 

παιχνίδια 

 

13.   Κλήρωση δικαιούχων 

οικίσκων « 

Ονειρούπολης 2017 – 

2018» για τη συμμετοχή 

τους στη 

Χριστουγεννιάτικη 

Αγορά και καθορισμός 

δικαιούχων άδειας για 

τη συμμετοχή τους στην 

αγορά πέριξ του 

Δημοτικού Κήπου  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

14.  580.  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 

15.  581.  Διαγραφή ή μη οφειλής 

από το Χ.Κ. 877/2017 

(αρχικός Χ.Κ. 960/2016) 

«Τέλος χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου 

(τραπεζοκαθίσματα) 

έτους 2013 – Γεωργαρής 

Ιωάννης  

Ομόφωνα 



16.  582.  Διαγραφή ή μη οφειλής 

από πρόστιμο 

παράβασης Κ.Ο.Κ. – 

WILES IAN  

Ομόφωνα 

17.  583.  Διαγραφή ή μη οφειλής 

από πρόστιμο 

παράβασης Κ.Ο.Κ. – 

Γεμιστού Ελένη  

Ομόφωνα 

18.  584.  Διαγραφή ή μη οφειλής 

από πρόστιμο 

παράβασης Κ.Ο.Κ. – 

MILENCHEVA 

LAZARIDU GANK  

Ομόφωνα 

19.  585.  Εξέταση αιτήματος του 

Σαββαΐδη Θεοδώρου 

του Στεφάνου, νομίμου 

εκπροσώπου της 

εταιρείας Αφοί 

Σαββαΐδη Ο.Ε., σχετικά 

με την διόρθωση των 

χρηματικών καταλόγων 

885/2017 & 886/2017  

Ομόφωνα 

20.  586.  Μείωση ή μη ποσού από 

τον χρηματικό κατάλογο 

1164/2017 για το τέλος 

επί των ακαθαρίστων 

εσόδων των κέντρων 

διασκέδασης, 

εστιατορίων και 

συναφών καταστημάτων 

έτους 2005 - Αφοί 

Σαββαΐδη Ο.Ε. 

Ομόφωνα 

21.  587.  Έκδοση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς – Λάσπα 

Βασιλική  

Ομόφωνα 

22.  588.  Ανανέωση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς – 

Λαζαρίδου Ειρήνη  

Ομόφωνα 

23.  589.  Ανανέωση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς – 

Ιωαννίδου Υπερμαχία  

Ομόφωνα 

24.  590.  Υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης για την 

πράξη με τίτλο 

«ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ» 

στην 38
η
 Πρόσκληση 

Ομόφωνα 



της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.  

25.  591.  Έγκριση της 67/2017 

απόφασης της ΔΕΠ, 

σχετικά με την 

κατασκευή Διδακτηρίου 

– Νηπιαγωγείου στο 

Ο.Τ. 119 της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου Δράμας  

Ομόφωνα 

26.  592.  Έκφραση βούλησης 

σύναψης 

προγραμματικής 

σύμβασης με την 

Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας – Θράκης /  

Π. Ε. Δράμας, για την 

υλοποίηση του έργου  

«Κατασκευή  2/θέσιου 

ολοήμερου 

νηπιαγωγείου 

Ξηροποτάμου /50 

νηπίων»  

Ομόφωνα 

27.  593.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου «Οδοποιία ΤΚ 

Μυλοποτάμου»  

Ομόφωνα 

28.  594.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου «Παρεμβάσεις σε 

προαύλειο χώρο 

σχολείου Μαυροβάτου»  

Ομόφωνα 

29.  595.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου «Οδοποιία ΤΚ 

Νικοτσάρα»  

Ομόφωνα 

30.  596.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου «Οδοποιία ΤΚ 

Λιβαδερού»  

Ομόφωνα 

31.  597.  Παράταση προθεσμίας 

περαίωσης του έργου 

«Βελτίωση 

κοινοχρήστων χώρων 

δημοτικής ενότητας 

Σιδηρονέρου»  

Ομόφωνα 

32.  598.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Οδοποιία 

Αμπελακίων»  

Ομόφωνα 



33.  599.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο 

«Οδοποιία ΤΚ 

Μοναστηρακίου»  

Ομόφωνα 

34.  600.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο 

«Διαμόρφωση αύλειων 

χώρων 8
ου

 και 15
ου

 

Δημοτικού Σχολείου»  

Ομόφωνα 

35.  601.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο 

«Έργα εξυπηρέτησης 

κτηνοτροφία 

(ποτίστρες) στη ΔΚ 

Ξηροποτάμου»  

Ομόφωνα 

36.  602.  Έγκριση δαπάνης για τη 

μετατόπιση στύλου 

φωτισμού στην περιοχή 

Ν. Κρώμνης και στην 

επέκταση της οδού 

Μητροπολίτου 

Λαυρεντίου (πριν το 

ρέμα Λαζαρίδη)  

Ομόφωνα 

37.  603.  Έγκριση ανάθεσης σε 

τρίτο της εργασίας 

«Συντήρηση κήπων 

πάρκων» με ανοικτή 

διαδικασία δημόσιου 

ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για το έτος 

2018  

Ομόφωνα 

38.  604.  Έγκριση μετακίνησης 

Δημάρχου και 

Δημοτικών Συμβούλων 

σε τακτικό συνέδριο της 

ΚΕΔΕ  

Ομόφωνα 

39.  605.  Υπογραφή διακήρυξης 

για την προώθηση του 

θεσμού της Ολυμπιακής 

Εκεχειρίας  

Ομόφωνα 

40.  606.  Έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση απόρων 

δημοτών  

Ομόφωνα 



41.  607.  Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών της Δ/νσης 

Κοινωνικής Προστασίας 

Παιδείας και 

Πολιτισμού για το έτος 

2017  

Ομόφωνα 

42.  608.  Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών της Δ/νσης 

Κοινωνικής Προστασίας 

Παιδείας και 

Πολιτισμού για το έτος 

2017  

Ομόφωνα 

43.  609.  Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας της Δ/νσης 

Δημοτικής Αστυνομίας 

Ομόφωνα 

44.  610.  Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας της Δ/νσης 

Διοικητικών 

Ομόφωνα 

45.  611.  Πρόσληψη προσωπικού 

μέχρι και πέντε 

ημερομίσθια ανά μήνα 

για τις ανάγκες της 

Δ/νσης Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης  

Ομόφωνα 

46.  612.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης υπαλλήλων 

Δ. Δράμας  

Ομόφωνα 

47.  613.  1
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Ενίσχυση πίστωσης για 

τη χρηματοδότηση του 

ετήσιου προγράμματος 

της ΔΕΚΠΟΤΑ 

 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου . 

 

48.  614.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

Ομόφωνα 

 

Δράμα   23-11-2017 

 

Η αναπληρώτρια της ειδικής γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας 

  

Αγγελική Τσιπουρίδου  


