
ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

21/27-11-2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 

             Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

1) Παπαδόπουλος 

2) Χατζηγιάννης 

3) Μουρβετίδης 

4) Σολάκης 

5) Καρυοφυλλίδου 

6) Χατζηκυριακίδης 

7) Καψημάλης 

8) Μωϋσιάδης 

9) Τσεπίλης 

10) Καραμπατζάκης 

11) Ψαρράς 

12) Ρεμόντης 

13) Ηλιάδης 

14) Παναγιωτίδης 

15) Σιδηρόπουλος 

16) Βασιλειάδης 

17) Πετρίδου 

 

  

Γεώργιος 

Αναστάσιος 

Μιχαήλ 

Άγγελος 

Ζωή 

Αναστάσιος 

Ιωάννης 

Αριστείδης 

Γεώργιος 

Δημήτριος 

Γεώργιος 

Σταμάτιος 

Νικόλαος 

Αλέξανδρος 

Δημήτριος 

Αναστάσιος 

Χαρίκλεια 

 

18) Μλεκάνης 

19) Χρυσοχοΐδης 

20) Καλαϊτσίδης 

21) Ρεμόντης 

22) Σιδερά 

23) Χαρίσκος 

24) Μυστακίδης 

25) Χαραλαμπίδης 

26) Ηλιόπουλος 

27) Τσιαμπούσης 

28) Στεφανίδης 

 

    

 

Μιχαήλ 

Ελευθέριος 

Γεώργιος 

Θεμιστοκλής 

Χρυσή 

Νικόλαος 

Ιωάννης 

Ανδρέας 

Στέργιος 

Αλέξανδρος 

Ιωάννης 

 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Μπλούχος Κων/νος, 2) Μπαϊρακτάρης Κων/νος, 3) Τερζής Ανέστης, 4) Ζαχαριάδης Παύλος 

και 5) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος  

  

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

 

Το  σώμα  ομόφωνα έκρινε τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010, για  το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αμέσως, προς 

αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Δράμας.  

 
 

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. Μυλοποτάμου:     Τριανταφυλλίδης Παναγιώτης 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

1. Καλλιφύτου         Διαμαντίδης Κων/νος 

2. Καλού Αγρού:      Σταματιάδου Σοφία 

3. Κουδουνίων:        Ηλιάδης Χαράλαμπος 

4. Μαυροβάτου:       Κοτανίδης Θεοφύλακτος 

5. Μικροχωρίου:      Κυριακίδης Χρήστος 

6. Μοναστηρακίου:  Κιάκος Ιωάννης 

7. Νικοτσάρα:          Τζάφος Χρήστος 

8. 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 Ζαχαριάδης Παύλος, προσήλθε μετά την έναρξη της συνεδρίασης 

 

 

 

 

 



 

          

      Α/Α ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  615.  Έγκριση του 

κατεπείγοντος της 

Συνεδρίασης και 

συζήτησης θεμάτων ως 

κατεπείγοντα   

Ομόφωνα  

  

2.  616.  Έγκριση της 68/2017 

απόφασης – πρότασης 

της ΕΠΖ, σχετικά με τη 

λειτουργία  

Χριστουγεννιάτικης 

Αγορά στον δημοτικό 

Κήπο και στην Πλατεία 

Ελευθερίας, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα του νέου 

Νόμου με αριθμό 

4497/2017 (ΦΕΚ 171 

τ.Α’ , 13 Νοε 2017) 

 

ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών υπηρεσιών, 

αναφέρθηκε αναλυτικά επί του θέματος καθώς και επί 

του 1
ου

 εκτάκτου θέματος όπου και θα αποτυπώνονται οι 

απόψεις και προτάσεις του. 

 

Με πρόταση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ 3) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 5) 

Ρεμόντη Θεμιστοκλή, 6) Σιδερά Χρυσής, 7) Χαρίσκου 

Νικολάου και 8) Μυστακίδη Ιωάννη, για τροποποίηση 

του τίτλου του θέματος, με την προσθήκη ανάπτυξης της 

Χριστουγεννιάτικης Αγοράς και επί του πεζοδρομίου της 

οδού Εθν. Αμύνης,  από την πλευρά του Δημοτικού 

Κήπου και κατά μήκος αυτού, εφόσον 

συμπεριλαμβάνεται στον σχεδιασμό. Αν δεν 

συμπεριλαμβάνεται, και επειδή πιθανόν και στο 

πεζοδρόμιο της Εθνικής Αμύνης θα τοποθετηθούν 

σπιτάκια, θα πρέπει να συμπεριληφθεί. Αναφέρθηκαν 

επίσης και πρότειναν σχετικά με το 1
ο
 έκτακτο θέμα ( 

στο οποίο θα αποτυπώνονται οι προτάσεις τους) που 

συνδέεται με το παρόν θέμα διότι, πρώτα έπρεπε να 

ληφθεί η παρούσα απόφαση σύμφωνα με το Νόμο και 

στη συνέχεια να δημοσιευθεί πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος .  

 

Ο κ. Δήμαρχος ανέφερε πως, το πεζοδρόμιο της οδού 

Εθν. Αμύνης,  από την πλευρά του Δημοτικού Κήπου και 

κατά μήκος αυτού, αποτυπώνεται στον σχεδιασμό που 

έχει εγκριθεί από την ΕΠΑΕ. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χαραλαμπίδης Ανδρέας, 

ψήφισε την πρόταση της μείζονος Αντιπολίτευσης και 

πρότεινε σχετικά με το 1
ο
 έκτακτο θέμα όπου και θα 

αποτυπώνονται οι προτάσεις του. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

ψήφισε την πρόταση της μείζονος Αντιπολίτευσης, με 

την προϋπόθεση του ακριβούς ορισμού της 

ημερομηνίας, σύμφωνα με το νέο Νόμο, φοβούμενος 

μήπως υπάρξει πρόβλημα με τον έλεγχο νομιμότητας 

της απόφασης. Αναφέρθηκε επίσης και πρότεινε σχετικά 

με το 1
ο
 έκτακτο θέμα ( στο οποίο θα αποτυπώνονται οι 

προτάσεις του), καταθέτοντας και την άποψή του για 

τον τρόπο λειτουργίας της Ονειρούπολης που αφαιρεί 

χρήματα από τον δραμινό λαό, αναφέροντας πως άλλη 

Ονειρούπολη έχει φανταστεί, με διαφάνεια, έτσι ώστε 

να γνωρίζουν οι πολίτες πως διατίθενται τα χρήματά 

τους.  

   

 
Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης Αλέξανδρος, 

ψήφισε την πρόταση της μείζονος Αντιπολίτευσης, με 



την προϋπόθεση του ακριβούς ορισμού της 

ημερομηνίας, σύμφωνα με το νέο Νόμο, φοβούμενος 

και μήπως υπάρξει πρόβλημα με τον έλεγχο 

νομιμότητας της απόφασης. Αναφέρθηκε επίσης και 

πρότεινε σχετικά με το 1
ο
 έκτακτο θέμα ( στο οποίο θα 

αποτυπώνονται οι προτάσεις του) , προσθέτοντας πως 

κατά καιρούς έχει καταθέσει τις ενστάσεις του, για τον 

τρόπο λειτουργίας της Ονειρούπολης. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη διότι, δεν συναινεί, όχι στο να 

γίνεται η εκδήλωση αλλά, στον τρόπο με τον οποίο 

γίνεται από έναν Δήμο όπως είναι ο Δήμος Δράμας, με 

τη γνωστή οικονομική του κατάσταση. Έχει σταθερή 

και αταλάντευτη θέση για αυτό. Ο Νομός έχει 

δαπανήσει τεράστια ποσά για την εκδήλωση. Με 

500.000,00 € που θα στοιχίσει φέτος, θα γίνονταν ένα 

μικρό ΟΑΚΑ, 8 χιλιάδων θέσεων. Θα γίνονταν πιο 

πολλά για την πόλη και τις ΔΚ και ΤΚ , που τόσο 

ανάγκη τα έχουν. Θα μπορούσε ένα μέρος του να 

διατεθεί για τη στήριξη του αιτήματος των 

συμβασιούχων καθαριστριών και πολλά άλλα πολύ πιο 

απαραίτητα.  

 

Το ΔΣ 
κ α τ ά    π λ ε ι ο ψ η  φ ί α 

 

Εγκρίνει την 68/2017 απόφαση – πρόταση της 

ΕΠΖ, σχετικά με τη  λειτουργία Χριστουγεννιάτικης 

Αγοράς στον Δημοτικό Κήπο και στην Πλατεία 

Ελευθερίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα του νέου 

Νόμου με αριθμό 4497/2017 (ΦΕΚ 171 τ.Α’ , 13 Νοε 

2017), για είκοσι (20) ημέρες έως 30/12/2017, στα 

πλαίσια διοργάνωσης της «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2017 - 

2018»  

 

Επιπροσθέτως, Εγκρίνει τη  λειτουργία 

Χριστουγεννιάτικης Αγοράς και επί του πεζοδρομίου 

της οδού Εθν. Αμύνης,  από την πλευρά του Δημοτικού 

Κήπου και κατά μήκος αυτού. 

 

3.  617.  Συμπληρωματική της με 

αρ. 03/2017 απόφασης 

του δημοτικού 

συμβουλίου δήμου 

Δράμας με θέμα: « 

Αποδοχή 

χρηματοδότησης 65.000 

€ από το Πράσινο 

Ταμείο για το Σχέδιο 

Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 

 

Ομόφωνα 

 

4.  618.  Έγκριση προμήθειας 

βάσεων στάθμευσης 

ποδηλάτων στο πλαίσιο 

των δράσεων της 

Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 

Κινητικότητας 2017  

Ομόφωνα 



5.  619.  Επέκταση ωραρίου 

τεσσάρων υπαλλήλων 

κλάδου ΥΕ 

καθαριστριών (μερικής 

απασχόλησης) σε 

πλήρους  

Ομόφωνα 

6.  620.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Τροποποίηση των 

526/2017 και 527/2017 

ΑΔΣ - 

Επαναπροκήρυξη της 

πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για δύο 

ημέρες, από 29/11/2017 

έως και 30/11/2017 και 

ώρα 12.00 , για τη 

διάθεση των 10 

οικίσκων για τους 

οποίους δεν υπήρξε 

ενδιαφέρον και 

Επικύρωση του πίνακα 

των δικαιούχων 

οικίσκων 

«Ονειρούπολης 2017-

2018» για τη συμμετοχή 

τους στη 

Χριστουγεννιάτικη 

αγορά ,εντός του 

δημοτικού κήπου και 

επί του πεζοδρομίου της 

οδού Εθν. Αμύνης,  από 

την πλευρά του 

Δημοτικού Κήπου και 

κατά μήκος αυτού, και 

σε θέσεις πέριξ του 

δημοτικού κήπου . 

Κατά πλειοψηφία 

 

Ο Αντιδήμαρχος Σολάκης Άγγελος, αναφέρθηκε 

αναλυτικά επί του θέματος και επί των αλλαγών του 

νέου νόμου 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ζαχαριάδης Παύλος, 2) 

Μλεκάνης Μιχαήλ 3) Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 4) 

Καλαϊτσίδης Γεώργιος, 5) Ρεμόντης Θεμιστοκλής, 6) 

Σιδερά Χρυσή, 7) Χαρίσκος Νικόλαος και 8) 

Μυστακίδης Ιωάννης, αφού αναφέρθηκαν στις αλλαγές 

του νέου νόμου σε σχέση με τον προηγούμενο , τόνισαν 

πως πρώτα έπρεπε να ληφθεί η απόφαση για τη 

λειτουργία της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς σύμφωνα με 

το νέο Νόμο και στη συνέχεια να δημοσιευθεί 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Έχοντας γνώση 

των δικαιούχων, πρότειναν να εκδοθεί με νέα ΑΔΣ, 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο μόνον 

ημέρες, με την οποία θα τροποποιείται και ο αριθμός 

αδειών ανά κατηγορία γιατί, για την κατηγορία 6 

κατατέθηκαν 10 αιτήσεις για 6 θέσεις και για την 

κατηγορία 10 κατατέθηκαν 6 αιτήσεις για 4 θέσεις. 

Ανεβάζοντας αυτές τις κατηγορίες σε ίσο αριθμό με τους 

δικαιούχους. Φυσικά δεν θα απαιτηθεί κλήρωση, οπότε 

θα πρέπει να αλλάξει και ο τίτλος του θέματος. 

Παράλληλα, πρότειναν στις δύο ανωτέρω κατηγορίες, 

επειδή θα είναι περισσότερες οι θέσεις και τα έσοδα θα 

μοιραστούν στους συμμετέχοντες, να τροποποιηθεί και η 

απόφαση που ορίζει το αντίτιμο, για μεν την 6
η
 

κατηγορία, από 2.000,00 € σε 1.500,00 € και για την 10
η
 

κατηγορία, από 2.500,00 € σε 2.000,00 €. Επίσης, στη 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να αναφέρεται 

ότι ισχύουν οι αιτήσεις που υπεβλήθησαν, έτσι ώστε να 

μην τις επανυποβάλλουν. Με βάση αυτά τα δεδομένα, σε 

δύο ημέρες θα έχουν όλα τακτοποιηθεί και όλοι οι 

δικαιούχοι θα είναι ικανοποιημένοι και αντί για 22 

σπιτάκια, θα υπάρχουν 28, και όχι 34 όπως είχε 

προβλεφθεί και μακάρι να υπάρξουν ενδιαφερόμενοι και 

για τα υπόλοιπα. Όσο για τις κατηγορίες 14 και 15, να 

μην συμπεριλαμβάνονται στη νέα προκήρυξη διότι, δεν 

υπάρχει ενδιαφέρον. Στο ίδιο πνεύμα, πρότειναν 

επαναπροκήρυξη και για τα πέριξ, στις κατηγορίες 1 και 

2. 

 

Ο εισηγητής ανέφερε πως, η δημοτική αρχή, 

επανεξέτασε την επαναπροκήρυξη των κενών θέσεων 

μετά και από επικοινωνία με την Αποκεντρωμένη, 

προσθέτοντας πως δεν ήταν λιγότερες οι αιτήσεις, απλά 

ο νέος νόμος εξαιρεί κάποιες κατηγορίες που διέπονταν 

από τον προηγούμενο νόμο. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χαραλαμπίδης Ανδρέας, 

ψήφισε την πρόταση της μείζονος αντιπολίτευσης γιατί, 

αυτό που αυτό πάντα τον ενδιέφερε, είναι η επιτυχία της 

εκδήλωσης προς όφελος των δραμινών και της Δράμας. 

 



 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

μειοψήφησε ψηφίζοντας λευκό διότι, όσον αφορά την 

κατανομή των θέσεων, έχει μια άλλη λογική για τη 

λειτουργία της Ονειρούπολης και δεν μπορεί να 

συμμετέχει στη διαδικασία. Γι  αυτό είχε ψηφίσει λευκό 

σε προγενέστερη απόφαση, αφήνοντας όλο το βάρος στη 

συμπολίτευση. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης Αλέξανδρος, 

ψήφισε την πρόταση της μείζονος αντιπολίτευσης, 

αναφέροντας όμως πως, στα πλαίσια της υγιούς 

επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας, θεωρεί 

μέγιστο λάθος, την τελευταία στιγμή να αλλάζουν οι 

θέσεις από 4 σε 6, ακόμα κι αν μειώνεται το τίμημα 

γιατί, κάποιος που έκανε αίτηση, δεν θα έκαμνε αν ήξερε 

ότι οι θέσεις είναι 6 και κάποιος που ήξερε ότι το τίμημα 

ήταν 2.000,00 €, δεν έκανε αίτηση, ακριβώς γι αυτό το 

λόγο. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, όχι στο να γίνεται η εκδήλωση 

αλλά, στον τρόπο με τον οποίο γίνεται από έναν Δήμο 

όπως είναι ο Δήμος Δράμας, με τη γνωστή οικονομική 

του κατάσταση. Έχει σταθερή και αταλάντευτη θέση για 

αυτό. Ο Νομός έχει δαπανήσει τεράστια ποσά για την 

εκδήλωση. Με 500.000,00 € που θα στοιχίσει φέτος, θα 

γίνονταν ένα μικρό ΟΑΚΑ, 8 χιλιάδων θέσεων. Θα 

γίνονταν πιο πολλά για την πόλη και τις ΔΚ και ΤΚ , 

που τόσο ανάγκη τα έχουν. Θα μπορούσε ένα μέρος του 

να διατεθεί για τη στήριξη του αιτήματος των 

συμβασιούχων καθαριστριών και πολλά άλλα πολύ πιο 

απαραίτητα. Και σε ότι αφορά τη διάθεση των οικίσκων, 

υπενθύμισε ότι ο ίδιος, ο δημοτικός σύμβουλος 

Ηλιόπουλος Στέργιος και ο Καλφόπουλος Ευάγγελος, 

πάλεψαν για να προκύπτουν οι δικαιούχοι μετά από 

κλήρωση.  

 

Οι παρόντες σύμβουλοι της συμπολίτευσης καθώς και 

οι ανωτέρω δημοτικοί σύμβουλοι, πλην των 

δημοτικών συμβούλων Ηλιόπουλου Στέργιου και 

Στεφανίδη Ιωάννη, για τους λόγους που αναφέρονται 

παραπάνω ,επικύρωσαν τον πίνακα των δικαιούχων, 

όπως αυτός συντάχθηκε από τη Διαπαραταξιακή 

Επιτροπή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, στην 

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου και 

παρουσία των ενδιαφερομένων δικαιούχων. 
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