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1.  97.  Έγκριση της 12/2018 

απόφασης του ΔΣ της 

ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με 

την 1
η
 τροποποίηση του 

προϋπολογισμού έτους 

2018 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου , 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 4) Μυστακίδη Ιωάννη 

αναφέροντας πως, δεν ψήφισαν ως παράταξη, ούτε στο 

ΔΣ της επιχείρησης την τροποποίηση του 

προϋπολογισμού γιατί, απ΄ την ίδια την τροποποίηση, με 

τις αλλαγές που γίνονται, επιβεβαιώνεται πόσο στο πόδι 

έγινε ο προϋπολογισμός και δυστυχώς με τον ίδιο τρόπο 

εξακολουθεί να λειτουργεί η ΔΕΚΠΟΤΑ. Είναι 

απαράδεκτο να μεταφέρονται τόσο μεγάλα ποσά από το 

προηγούμενο έτος στη νέα χρονιά, που σύμφωνα με τις 

προβλέψεις της ΔΕΚΠΟΤΑ, το έργο της παραμένει 

ανεκπλήρωτο ή απλήρωτο και να περιμένουν διάφοροι 

συνδημότες ή εργαζόμενοι που είχαν την τύχη να 

επιλεγούν από τη ΔΕΚΠΟΤΑ για να προσφέρουν 

υπηρεσίες, να παραμένουν απλήρωτοι κι η ΔΕΚΠΟΤΑ 

να συνεχίζει να κάνει δουλειές στο πόδι. Μήπως είναι 

καλύτερα, μετά και τον  εορτασμό των 10 χρόνων το 

2016, να κλείσει, αφού δεν μπορεί να τη λειτουργήσει η 

δημοτική αρχή;  Μπορεί να υπάρξει Δήμος Δράμας και 

χωρίς τη ΔΕΚΠΟΤΑ. Κάλλιστα το έργο του Πολιτισμού, 

μπορεί να το αναλάβει ο ΠΟΦΤΜΜ , το κοινωνικό έργο 

το ΝΠΔΔ και να λυθεί το θέμα, αν δεν μπορεί να λυθεί 

με άλλο τρόπο γιατί, και οι υπάλληλοι της ΔΕΚΠΟΤΑ, 

δεν αισθάνονται και τόσο ασφαλής για την υπηρεσία που 

προσφέρουν. Οδηγούνται τα πράγματα σ έναν δρόμο που 

δεν είναι γνωστό πού θα φτάσει στο τέλος.  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου αναφέροντας πως,  συνεχώς 

επισημαίνουν ως παράταξη ότι η ΔΕΚΠΟΤΑ, είναι μια 

επιχείρηση που δεν έχει να προσφέρει πια τίποτα στο 

Δήμο. Είναι μια επιχείρηση που συγκεντρώνει τόσα 

πολλά κακά στοιχεία και κάποια στιγμή πρέπει να 

οδηγηθεί σε κλείσιμο. Διαχρονικά καταγγέλλουν τον 

τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης και δεν ψηφίζουν 

καμιά τροποποίηση του προϋπολογισμού γιατί, δεν 

ψήφισαν ούτε τον προϋπολογισμό, ούτε το ετήσιο 

πρόγραμμα δράσης. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου αναφέροντας πως, πολλές 

φορές έχουν επισημάνει ως παράταξη, τις επιφυλάξεις 

τους για τον τρόπο λειτουργίας της ΔΕΚΠΟΤΑ. Αυτό 

φυσικά, δεν συμβαίνει μόνο με την παρούσα δημοτική 

αρχή αλλά και με την προηγούμενη γιατί, δεν έχει 

αλλάξει και κάτι. Οποιαδήποτε αλλαγή βέβαια, θα πρέπει 

να γίνει έπειτα από ένα ΟΕΥ, τον οποίο υπενθύμισε πως 

τον αναμένουν από τον Οκτώβριο του 2014, όταν 

μάλιστα τότε είχαν ζητηθεί και απόψεις από την 

αντιπολίτευση. Δεν ψηφίζουν καμιά τροποποίηση του 

προϋπολογισμού γιατί, δεν ψήφισαν ούτε τον 



προϋπολογισμό, ούτε το ετήσιο πρόγραμμα δράσης. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη αναφέροντας πως, εδώ και τώρα 

πρέπει να διαλυθεί η επιχείρηση, να γίνει εκκαθάριση και 

το προσωπικό να μεταφερθεί στο Δήμο ή σε άλλα Ν.Π.. 

Η Ονειρούπολη θα συμπαρασύρει τη ΔΕΚΠΟΤΑ σε 

οικονομικά αδιέξοδα και πολύ φοβάται και τον ίδιο τον 

Δήμο Δράμας. 

 

O Δήμαρχος Δράμας, ανέφερε τα παρακάτω: 

Εδώ και καιρό ακούγονται για τη ΔΕΚΠΟΤΑ, για 

χρηστή διαχείριση, για διαφάνεια, για ισολογισμούς. 

Ποιους ισολογισμούς θα παραλάβω κ. επικεφαλή της 

μείζονος αντιπολίτευσης όταν, το 2013 υπάρχει υπόλοιπο 

ταμείου εις χείρας και όχι σε καταθέσεις όψεως 

150.000,00 €; Ποιους ισολογισμούς θα καταθέσω όταν, 

δεν υπάρχουν απολογιστικά στοιχεία για να γνωρίζουμε 

τι γίνεται; Πιάσαμε 2011-2016. Και δική μας θητεία 

γιατί, θέλουμε διαφάνεια. Θα δείξει. Να έχετε υπομονές 

και αντοχές. Δεν έχουμε και προσωπικά δεν έχω να 

κρύψω τίποτα. Κι επειδή λογιστικά μιλάμε και κάποιοι 

εδώ είναι λογιστές, κατάλαβαν τι είπα. 

          
 

2.  98.  Έγκριση της 19/2018 

απόφασης του ΔΣ της 

ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με 

πρόταση για την 

καταβολή αντιμισθίας 

στον πρόεδρο του ΔΣ, 

για το έτος 2018  

Κατά πλειοψηφία 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

συμφωνεί με την με την καταβολή αντιμισθίας στον 

πρόεδρο του Δ.Σ., όσο υφίσταται η ΔΕΚΠΟΤΑ. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης Αλέξανδρος, 

ανέφερε πως ως παράταξη, έχουν δομικές διαφορές σε 

σχέση με τη σύσταση των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο 

Νόμος αναφέρει ότι πρέπει να υπάρχει συνάφεια και όσο 

δεν υπάρχουν βιογραφικά, δεν γνωρίζει αν υπάρχουν 

συνάφειες άλλα παρόλα αυτά, συμφωνεί με την με την 

καταβολή αντιμισθίας στον πρόεδρο του Δ.Σ., όσο 

υφίσταται η ΔΕΚΠΟΤΑ. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, ο οποίος ανέφερε πως, αν ο 

πρόεδρος και το ΔΣ, εργαστούν προς την κατεύθυνση για 

να κλείσει η επιχείρηση και για να γίνει αυτό, έχουν 

πολλή δουλειά μπροστά τους, τότε να αμείβονται. Αν 

όχι, γιατί δεν πρόκειται να κινηθούν προς αυτή την 

κατεύθυνση, δεν χρειάζεται να αμείβονται. 

 

3.  99.  Έγκριση της 20/2018 

απόφασης του ΔΣ της 

ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με 

εισηγητική πρόταση 

προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο περί 

καταβολής 

αποζημιώσεως στα 

μέλη του ΔΣ της 

ΔΕΚΠΟΤΑ, για τη 

συμμετοχή τους στις 

συνεδριάσεις του 

οργάνου, για το έτος 

Κατά πλειοψηφία   

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 4) Μυστακίδη Ιωάννη, 

αναφέροντας πως για το ποσό που παίρνουν τα μέλη του 

ΔΣ, δεν πρέπει να ασχολείται ούτε το Δημοτικό 

Συμβούλιο, ούτε το Διοικητικό Συμβούλιο. Και επειδή 

κανένας δεν συμμετέχει με το ζόρι στα Διοικητικά 

Συμβούλια για να προσφέρει, και επειδή διοικητικό έργο 

δεν προσφέρουν, θα πρέπει να είναι σωστά 

ενημερωμένοι για τις αποφάσεις που λαμβάνουν, και το 

να πληρώνονται την αποζημίωση, είναι δευτερεύον - και 

δεν πρέπει να γίνεται- . Άλλωστε, ο εκπρόσωπος της 



2018  παράταξής τους στο ΔΣ της επιχείρησης, δήλωσε ότι δεν 

θα πληρώνεται και ζήτησε να βρεθεί τρόπος να δοθούν 

τα χρήματα σε κάποιο ίδρυμα 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

συμφωνεί με την με την καταβολή αποζημίωσης στα 

μέλη του Δ.Σ., όσο υφίσταται η ΔΕΚΠΟΤΑ. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης Αλέξανδρος, 

ανέφερε πως ως παράταξη, έχουν δομικές διαφορές σε 

σχέση με τη σύσταση των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο 

Νόμος αναφέρει ότι πρέπει να υπάρχει συνάφεια και όσο 

δεν υπάρχουν βιογραφικά, δεν γνωρίζει αν υπάρχουν 

συνάφειες άλλα παρόλα αυτά, συμφωνεί με την με την 

καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δ.Σ., όσο 

υφίσταται η ΔΕΚΠΟΤΑ. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, ο οποίος ανέφερε πως, αν ο 

πρόεδρος και το ΔΣ, εργαστούν προς την κατεύθυνση για 

να κλείσει η επιχείρηση και για να γίνει αυτό, έχουν 

πολλή δουλειά μπροστά τους, τότε να αμείβονται. Αν 

όχι, γιατί δεν πρόκειται να κινηθούν προς αυτή την 

κατεύθυνση, δεν χρειάζεται να αμείβονται. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Παπαδόπουλου Γεωργίου, αναφέροντας πως κάποιοι 

ξεχνάνε τι έλεγαν όταν ήταν διοίκηση και τι είπε ο ίδιος 

ως αντιπολίτευση τότε. Είχε πει στο ΔΣ της επιχείρησης 

πως, «για τα χρήματα που μας καλείται να ψηφίσουμε, 

προσωπικά προσβάλλομαι, δεν τα θέλω και βρείτε τρόπο 

να τα δώσετε σε κάποιο ίδρυμα». Κι επειδή συνεχώς 

ακούγεται να κλείσει η επιχείρηση, συμφωνεί να κλείσει 

αλλά πρώτα, να βρεθούν τα περιουσιακά στοιχεία που 

αγοράστηκαν τα έτη 2011, 2012 και 2013, να γυρίσουν 

στο σπίτι τους κι όχι να βρίσκονται εκεί που είναι 

σήμερα. Υπάρχει δικαστική εξέλιξη γι αυτό. Λείπουν 

ουκ ολίγα. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊτσίδης Γεώργιος, 

κάλεσε τον δημοτικό σύμβουλο Παπαδόπουλο Γεώργιο, 

αν γνωρίζει κάτι, να το πει στο Δημοτικό Συμβούλιο, να 

ενημερώσει τον Εισαγγελέα. 

4.  100.  Προκήρυξη 

διαγωνισμού στη μνήμη 

του Βασίλη 

Ξανθόπουλου 

Ομόφωνα 

  

5.  101.  Εισαγωγή  εκ νέου του  

θέματος «Επιχορήγηση 

του συλλόγου με την 

επωνυμία «Σύλλογος 

θετικών επιστημόνων 

Ν. Δράμας» για τον 

διαγωνισμό στη μνήμη 

του Βασίλη 

Ξανθόπουλου και την 

απονομή βραβείων» 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, αναφέροντας πως, είναι 

απαράδεκτο να εισάγεται το θέμα επιχορήγησης 

πολιτιστικών συλλόγων, ακριβώς όπως και πέρσι. Το 

θέμα το καταψηφίζουν ως παράταξη από το 2014 και το 

2017 το ψήφισαν διότι, δεσμεύτηκε η δημοτική αρχή 

πως, θα πρότεινε συγκεκριμένο τρόπο υπολογισμού των 

επιχορηγήσεων των πολιτιστικών συλλόγων, τόσο απ΄ 

τον Δήμο όσο κι απ΄ τα ΝΠ, κάτι το οποίο δεν έκανε. 

Ακριβώς γι  αυτό το λόγο, θα ήταν ασυνεπής απέναντι 

στους υπόλοιπους πολιτιστικούς συλλόγους, αν ψήφιζε 

θετικά το παρόν θέμα και καταψήφιζε όλα τα υπόλοιπα. 

Σα να έλεγε πως, ο συγκεκριμένος πολιτιστικός 



σύλλογος, έχει πιο αξιόλογο έργο – ενδεχομένως να έχει 

– αλλά, θα απαξίωνε το έργο των υπολοίπων  
πολιτιστικών συλλόγων. Δυστυχώς, καθαρά με 

υπαιτιότητα της δημοτικής αρχής, είναι αναγκασμένος 

να καταψηφίσει τόσο το παρόν θέμα, όσο και τις 

επιχορηγήσεις όλων των πολιτιστικών συλλόγων. 

6.  102.  Συγκρότηση επιτροπής 

τμηματικής παραλαβής 

εργασιών για το έτος 

2018, της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας 

και Πολιτισμού» και 

ακύρωση της με αριθμ. 

31/2018 Απόφασης Δ.Σ.  

Ομόφωνα 

7.  103.  Συγκρότηση  Επιτροπής 

Τμηματικής Παραλαβής 

Εργασιών στο πλαίσιο 

των δράσεων του 

Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής 

Συνδρομής για το 

Ταμείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας για τους 

Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) 

για το έτος 2018 » και 

ακύρωση της με αριθμ. 

33/2018 Απόφασης Δ.Σ.   

Ομόφωνα 

8.  104.  Έγκριση απ΄ ευθείας 

ανάθεσης εργασιών 

καθαριότητας 

δημοτικών κτιρίων   

 

Κατά πλειοψηφία 

Με την επιφύλαξη του δημοτικού συμβούλου 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου πως, σε επόμενη συνεδρίαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου, θα απαντηθεί το ερώτημα 

που έθεσε, αν δηλαδή, ο εκπρόσωπος του φορέα 

Τσελεμπή Βαρβάρα του Πασχάλη, Κωνσταντινίδης 

Παρασκευάς, προσκόμισε στην επιτροπή τα 

δικαιολογητικά και αν αυτά εξετάστηκαν. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, αναφέροντας πως, ενώ η 

συμπολίτευση έχει ψηφίσει 109.000,00 € για όλο το 

χρόνο για υπηρεσίες καθαριότητας , με την παρούσα 

εισήγηση, προτείνει 24.800,00 για ενάμισι μήνα. 

Πιστεύει πως, θα έπρεπε να διαιρεθεί ακριβώς το ποσό 

των 109.000,00 € σε δώδεκα μήνες, τώρα κατά τη 

διάρκεια της συνεδρίασης,  να προκύψει το αποτέλεσμα 

και θα το ψηφίσουν ως παράταξη. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη διότι, πέρα από το πολιτικό μέρος, 

όπου είναι αντίθετοι ως παράταξη με την συμμετοχή των 

ιδιωτών, αναδεικνύεται ότι, δεν κινήθηκαν έγκαιρα οι 

υπηρεσίες και δεν προέβλεψαν το ενδεχόμενο ένστασης. 

Θα μπορούσε δηλαδή, η δημοπράτηση να έχει ξεκινήσει 

νωρίτερα και αυτό το δίμηνο που υπάρχει ως όριο, να 

έχει καλυφθεί. 



9.  105.  Αποστολή εκ νέου 

εισήγησης με τίτλο 

«Έγκριση συμμετοχής 

του Δήμου Δράμας σε 

εταιρικό σχήμα για 

υποβολή αιτήματος 

χρηματοδότησης του 

έργου με τίτλο «Art, 

Cities & Environment» 

στο Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα 

«Δημιουργική Ευρώπη 

2014-2020»” και 

υπογραφής Συμφώνου 

Συνεργασίας   

 

Κατά πλειοψηφία 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Μλεκάνης Μιχαήλ, 2) 

Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος και 3) Καλαϊτσίδης 

Γεώργιος, υπενθυμίζοντας πως το θέμα είχε προταθεί 

να συζητηθεί ως έκτακτο στην προηγούμενη 

συνεδρίαση του ΔΣ, δεν συζητήθηκε διότι δεν υπήρχε η 

απαιτούμενη πλειοψηφία αλλά, θα μπορούσε να είχε 

ψηφιστεί, αν συγκεντρώνονταν οι απαιτούμενες ψήφοι. 

Ξανατόνισαν πως, πολλά θέματα δεν πρέπει να 

εισάγονται ως έκτακτα διότι, δεν μπορούν να 

συζητούνται με αυτή τη διαδικασία και έθεσαν τα 

ερωτήματα, - τα οποία θα έπρεπε να απαντώνται από 

την εισήγηση ή από τον εισηγητή-, αν στον 

προϋπολογισμό του Δήμου, έχει προβλεφθεί αντίστοιχος 

ΚΑ και αν θα έπρεπε να υπάρχει ήδη αντίστοιχη 

πρόβλεψη στον προϋπολογισμό, προκειμένου να 

αποφασίσει το ΔΣ. 

Με όλες αυτές τις επιφυλάξεις, ψήφισαν θετικά επί 

του θέματος.  

    

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, αναφέροντας πως το πρόγραμμα 

ξεκίνησε στις 19/09/2017, με υπεύθυνο πανελληνίως 

κάποιον Αντώνιο Καρβούνη. Η καταλυτική ημερομηνία 

ήταν η 18/01/2018, που σημαίνει ότι έπρεπε ήδη να 

υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη. 

Επιπλέον, την αίτηση για ένταξη, δεν την υπέβαλλαν 

ούτε οι υπηρεσίες, ούτε το ΔΣ αλλά, ο αρμόδιος 

μουστερής που ήρθε, βρήκε τον αιρετό και του είπε ότι 

έτσι έπρεπε να γίνει και καλείται σήμερα ο Δήμος να 

συνδράμει με 40.000,00 € όταν, το αίτημα έπρεπε να 

γίνει με απόφαση ΔΣ, σε συνεννόηση με το αρμόδιο 

τμήμα αλλά, όλη τη δουλειά την έκανε ο μουσαφίρης. 

Αποδεικνύεται περίτρανα ότι, όλα αυτά τα φίδια που 

ζώνουν όλα αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα στο όνομα 

της ανάπτυξης και της δημιουργικής Ευρώπης, έχουν 

μοναδικό τους στόχο, το πώς θα ρουφήξουν τα χρήματα 

τα δικά μας, του ελληνικού λαού και των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων.  

10.  106.  Έγκριση της 13/2018 

απόφασης του ΔΣ του 

ΝΠΔΔ, σχετικά με την 

έγκριση Κανονισμού 

Λειτουργίας των 

Κ.Α.Π.Η. του ΝΠΔΔ   

 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου και 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου, όπως και η εκπρόσωπός τους 

στο ΔΣ του ΝΠΔΔ. Δεν συμφωνούν επίσης, να  

προβλέπεται στον κανονισμό εκ των προτέρων η επιβολή 

της συμβολής αλλά, να αναφέρεται πως το Διοικητικό 

Συμβούλιο, μετά από έγκριση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, μπορεί να επιβάλει συνδρομή. Έτσι θα είναι 

πιο λειτουργικός ο κανονισμός, για κάθε χρήση. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, όπως και ο εκπρόσωπός τους 

στο ΔΣ του ΝΠΔΔ. Δεν συμφωνείν επίσης, να  

προβλέπεται στον κανονισμό εκ των προτέρων η επιβολή 

της συμβολής αλλά, να αναφέρεται πως το Διοικητικό 

Συμβούλιο, μετά από έγκριση του Δημοτικού 



Συμβουλίου, μπορεί να επιβάλει συνδρομή όπου 

χρειάζεται. Έτσι ίσως να είναι ο κανονισμός πιο 

λειτουργικός . 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, λέγοντας πως το Διοικητικό 

Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίζει κατά πόσο θα 

επιβάλλεται η εισφορά.   

 

Ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ, δημοτικός σύμβουλος 

Παναγιωτίδης Αλέξανδρος, ανέφερε πως ο προς 

ψήφιση Κανονισμός, είναι αυτός που ισχύει τώρα στο 

ΝΠΔΔ, είναι ο ίδιος σε όλη την Ελλάδα και η εισφορά 

των πέντε ευρώ που έπρεπε να μπει, είναι η μικρότερη σε 

όλη την Ελλάδα. 

11.  107.  Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών της Δ/νσης 

Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας 

& Πολιτισμού   

Ομόφωνα 

 

12.  108.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Οδοποιία 

ΤΚ Νικοτσάρα»   

 

Ομόφωνα 

 

13.  109.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης 

υπαλλήλων Δήμου 

Δράμας 

Ομόφωνα 

 

 

Δράμα   21-02-2018 

 

Η ειδική γραμματέας  

 

Μυροφόρα Ψωμά  


