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      Α/Α ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  110.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Ορισμός εκπροσώπου 

Δημοτικής Αρχής με 

τον αναπληρωτή του  

για τη συγκρότηση 

τριμελούς επιτροπής 

του άρθρου 3 της αρίθμ. 

ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/122

8/08-02-2018 (ΦΕΚ 474 

τ Β΄/14-02-2018) ΚΥΑ 

περί «Καθορισμού 

λεπτομερειών για την 

εφαρμογή των 

ρυθμίσεων του άρθρου 

36 του Ν. 4508/2017» 

Ομόφωνα 

 

2.  111.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών υλικών 

κοινωφελούς εργασίας 

της Δ/νσης 

Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης 

Ομόφωνα 

3.  112.  3
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών υλικών 

κοινωφελούς εργασίας 

της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & 

Πρασίνου 

Ομόφωνα 

4.  113.  4
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας υλικών 

κοινωφελούς εργασίας 

της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

Ομόφωνα 

5.  114.  5
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης 

υπαλλήλων Δήμου 

Δράμας 

Ομόφωνα 

6.  115.  6
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Τροποποίηση – 

Επέκταση της 272/2016 

ΑΔΣ με θέμα «Λήψη 

απόφασης για την 

 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Μλεκάνη Μιχάηλ, δηλώνοντας παρών και 



παροχή κινήτρων υπέρ 

Επικουρικών Ιατρών στο 

Γενικό Νοσοκομείο 

Δράμας» 

αναφέροντας ότι: 

 Επειδή θεωρεί πως το θέμα έπρεπε να εισαχθεί 

με εισήγηση των υπηρεσιών 

 Επειδή έχει επιφυλάξεις για το εάν η επέκταση 

της 272/2016 ΑΔΣ, μπορεί να καλύψει και 

τους γιατρούς που αναφέρονται στην εισήγηση 

 Επειδή η θετική ψήφος με επιφύλαξη, δεν 

παύει να είναι θετική και η επιφύλαξη δεν 

σημαίνει και πολλά πράγματα, και με το 

ελαφρυντικό ότι, ένα τόσο σοβαρό θέμα που 

θα έπρεπε να εισαχθεί αλλιώς, εισάγεται και 

παίρνει την απαιτούμενη πλειοψηφία, αυτό του 

δίνει τη δυνατότητα να απέχει από την 

ψηφοφορία, παρότι η αναγκαιότητα να 

καλυφθεί το Νοσοκομείο με οποιονδήποτε 

τρόπο, πρέπει να ικανοποιηθεί αλλά, κυρίως 

είναι ευθύνη του Κράτους. 

  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ζαχαριάδη Παύλου, δηλώνοντας παρών , 

προτείνοντας την απόσυρση του θέματος λόγω του 

εισήχθη λανθασμένα και την επανεισαγωγή του με τον 

σωστό τρόπο διότι, η αναγκαιότητα στήριξης του 

Νοσοκομείου, είναι δεδομένη.  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, δηλώνοντας παρών διότι, 

ένα τόσο σοβαρό θέμα , με δεδομένη την αναγκαιότητα 

στήριξης του Νοσοκομείου, θα έπρεπε η δημοτική 

αρχή ,να το χειριστεί με περισσότερη σοβαρότητα και 

υπευθυνότητα, η οποία απ΄ ότι φαίνεται, δεν τη 

διακρίνει. 

 

Μειοψηφούντων: 1) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 2) 

Μυστακίδη Ιωάννη, δηλώνοντας παρόντες, 

συμφωνώντας με τις τοποθετήσεις των ανωτέρω 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χαραλαμπίδης Ανδρέας, 

ψήφισε θετικά, με την επιφύλαξη ότι απουσιάζει 

εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης Αλέξανδρος, 

ψήφισε θετικά, με την επιφύλαξη ότι απουσιάζει 

εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας και την 

παρατήρηση ότι το θέμα δεν εισήχθη όπως έπρεπε. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη διότι, με τη στάση του αυτή, θέλει 

να δείξει το κυρίαρχο που είναι ότι, σταθερά και 

αταλάντευτα, παλεύουν ως παράταξη και ως χώρος, για 

ένα ενιαίο σύστημα υγείας, χρηματοδοτούμενο 

επαρκώς από το κράτος που να ανταποκρίνεται στις 

σύγχρονες ανάγκες – απαιτήσεις του λαού. Ο σκοπός 

κάποιων είναι, και ο τομέας της υγείας, να περάσει στο 

μέλλον στις Τοπικές Διοικήσεις, με άμεση 

ανταποδοτικότητα γιατί, τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν 

καταρρεύσει. Μειοψηφεί κατανοώντας την 

αναγκαιότητα αλλά, δεν μπορεί να συμπαρασύρεται 

στην αλλαγή βασικών θέσεων και αρχών που τον 

διέπουν εδώ και δεκαετίες. 



7.  116.  Επιχορηγήσεις σε  

Πολιτιστικούς 

Συλλόγους και 

Σωματεία   

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ρεμόντης Σταμάτιος, ψήφισε 

θετικά, με την επιφύλαξη πως την επόμενη χρονιά, οι 

επιχορηγήσεις θα δοθούν μετά από μοριοδότηση διότι, 

χρειάζεται βελτίωση της ισχύουσας διαδικασίας 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου , 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 4) Μυστακίδη Ιωάννη 

διότι:  

1) Δεν εκτιμήθηκε δεόντως η στάση των 

αντιπολιτεύσεων, οι οποίες πέρσι στη σχετική 

συνάντηση πρότειναν, η επιχορήγηση των 

συλλόγων να γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια, 

συνυπολογιζομένων όλων των δαπανών για 

επιχορηγήσεις από τον Δήμο ή από άλλα ΝΠ 

αυτού, έτσι ώστε το θέμα να ψηφίζεται με την 

απαιτούμενη πλειοψηφία. Είναι κοροϊδία και 

ένα τέχνασμα της δημοτικής αρχής, να 

παρουσιάζει 31.200,00 € επιχορηγήσεις από τον 

Δήμο , όταν η ΔΕΚΠΟΤΑ διαθέτει 200.000,00 

για τον ίδιο λόγο 

2) Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις επιχορηγήσεις 

κατά περίπτωση, που δεν είναι αναλογικές 

3)  Υπάρχουν δράσεις χωρίς να αναφέρεται για 

ποιες από αυτές και για ποιες δραστηριότητες 

της κάθε δράσης, επιχορηγείται ο εκάστοτε 

σύλλογος 

4) Υπάρχουν δράσεις που επιχορηγούνται 

συγχρόνως και από τον Δήμο και από τη 

ΔΕΚΠΟΤΑ 

5) Το ποσό των 31.200,00 € , είναι πολύ μικρό σε 

σχέση με το ποσό που ξοδεύει ο Δήμος για 

συνδιοργανώσεις με πολιτιστικούς συλλόγους 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, η δημοτική αρχή δεν 

τήρησε την υπόσχεσή της πως, θα κατέθετε έναν 

κανονισμό, ο οποίος θα είχε αντικειμενικά και 

μετρήσιμα στοιχεία, υπενθυμίζοντας πως, ως παράταξη 

είχαν καταθέσει πρόταση, που δυστυχώς δεν ελήφθη 

υπόψη.  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου διότι, η δημοτική αρχή δεν 

τήρησε την υπόσχεσή της πως, οι επιχορηγήσεις για το 

2018 θα γίνονταν με κριτήρια. Λυπάται πολύ που έπεσε 

θέμα κοροϊδίας από τον Δήμαρχο Δράμας, ο οποίος 

είναι και ο αποκλειστικά υπεύθυνος. Ο λόγος που δεν 

ψηφίζει το θέμα, δεν είναι η χρηματοδότηση από τον 

Δήμο αλλά, η χρηματοδότηση από τα ΝΠ και κυρίως 

από τη ΔΕΚΠΟΤΑ, όπου εκεί η δημοτική αρχή, παίζει 

συγκεκριμένο παιχνίδι, επιχορηγεί φίλα προσκείμενους 

συλλόγους ή αυτούς με τους οποίους θέλει να 

δημιουργήσει σχέσεις, τις οποίες θα εξαργυρώσει στις 

εκλογές. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη διότι, δεν μπορεί να μπει στη 

διαδικασία συζήτησης με την υπάρχουσα πρόταση γιατί, 

υπάρχει τρόπος, ενιαία ο Δήμος, συγκεντρώνοντας όλα 

τα προς διάθεση ποσά, να εξετάσει το θέμα 



συντονισμένα, συλλογικά, ελεγχόμενα και όχι 

αποσπασματικά.  

 

Οι ανωτέρω λόγοι μειοψηφίας, αφορούν στην μη 

ψήφιση της προτεινόμενης κατανομής και όχι στην 

αναβολή λήψης οριστικής απόφασης επί του 

θέματος. 

 

Από την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, δεν 

προέκυψε η οριζόμενη από το άρθρο 94 του Ν. 

3852/2010 πλειοψηφία των 2/3, εφόσον υπερψήφισαν 

20 μέλη και καταψήφισαν 7, οπότε το θέμα θα 

συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ  

8.  117.  Ανακήρυξη του έτους 

2018, ως χρονιά 

αφιερωμένη στη ΔΟΞΑ 

Δράμας, για τη 

συμπλήρωση 100 

χρόνων από την ίδρυσή 

της  

 
Ομόφωνα 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου πως, θα πρέπει ο Δήμος να 

αποστασιοποιηθεί από την ΠΑΕ που είναι ΑΕ και να 

στηρίξει ότι έχει σχέση με την ερασιτεχνική ΔΟΞΑ που 

είναι η μήτρα της ομάδας. 

 

9.  118.  Επιχορήγηση 

Ποδοσφαιρικών 

Σωματείων και 

Αθλητικών Συλλόγων   

 

Κατά πλειοψηφία 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Μλεκάνης Μιχαήλ, 2) 

Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 3) Καλαϊτσίδη Γεωργίου 

και 4) Μυστακίδης Ιωάννης, ψήφισαν θετικά επί του 

θέματος παρά τις αντιρρήσεις τους για κάποιες 

συγκεκριμένες επιχορηγήσεις γιατί, τα χρήματα κάποιων 

συλλόγων, όχι απλά τους φτάνουν αλλά τους 

περισσεύουν και γιατί υπάρχει μεταξύ συλλόγων, 

αναντιστοιχία έργου, εισπράξεων και προσφοράς, 

προτείνοντας αύξηση της επιχορήγησης των τριών 

σκακιστικών συλλόγων κατά 100,00 € έκαστος. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, χωρίς την ύπαρξη 

κανονισμού και κριτηρίων, δεν μπορεί να ψηφίσει θετικά 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης Αλέξανδρος, 

ψήφισε θετικά γιατί υπάρχει έστω και η 

κατηγοριοποίηση των κατηγοριών.   

10.  119.  Έγκριση της 29/2018 

ΑΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, 

σχετικά με την 1
η
 

τροποποίηση ετήσιου 

σχεδίου δράσης έτους 

2018  

 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, και 3) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου διότι, δεν ψήφισαν τον 

προϋπολογισμό, οπότε δεν ψηφίζουν και καμία 

αναμόρφωσή του, προσθέτοντας πως είναι 

επιφυλακτικοί με ότι συμβαίνει στη ΔΕΚΠΟΤΑ 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου διότι, δεν ψήφισε το αρχικό 

ετήσιο πρόγραμμα δράσης, οπότε δεν ψηφίζει και την 

τροποποίησή του, προσθέτοντας πως παρατηρείται 

μείωση κάποιων δαπανών σε σχέση με άλλες από πέρσι 

και αύξηση κάποιων σε σχέση με άλλες δαπάνες από 

πέρσι. 



11.  120.  Έγκριση της 30/2018 

ΑΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, 

σχετικά με την 2
η
 

τροποποίηση 

προϋπολογισμού έτους 

2018  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, και 3) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου διότι, δεν ψήφισαν τον 

προϋπολογισμό, οπότε δεν ψηφίζουν και καμία 

αναμόρφωσή του, προσθέτοντας πως είναι 

επιφυλακτικοί με ότι συμβαίνει στη ΔΕΚΠΟΤΑ 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου διότι, δεν ψήφισε το αρχικό 

ετήσιο πρόγραμμα δράσης, οπότε δεν ψηφίζει και την 

τροποποίησή του, προσθέτοντας πως παρατηρείται 

μείωση ή αύξηση κάποιων δαπανών σε σχέση με άλλες 

από πέρσι 

12.  121.  Έγκριση της 28/2018 

ΑΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, 

περί ορισμού ελεγκτών 

για τη διενέργεια 

διαχειριστικού ελέγχου 

προηγούμενων χρήσεων 

της ΔΕΚΠΟΤΑ  

 

Ομόφωνα 

 

13.  122.  Έγκριση της 42/2018 

απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής, 

σχετικά με την 2
η
 

αναμόρφωση 

προϋπολογισμού του 

Δήμου Δράμας, οικ. 

έτους 2018 , της 

συμπληρωματικής 

πρότασης της Δ/νσης 

Οικονομικών 

Υπηρεσιών καθώς και 

της 65/2018 απόφασης 

της Οικονομικής 

Επιτροπής 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου 

διότι, δεν ψήφισαν τον προϋπολογισμό του 2018 οπότε 

δεν ψηφίζουν και κάθε αναμόρφωσή του  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου διότι, δεν ψήφισε τον 

προϋπολογισμό του 2018 οπότε δεν ψηφίζει και κάθε 

αναμόρφωσή του  

 

 

14.  123.  Έγκριση της 15/2018 

απόφασης του ΔΣ του 

ΝΠΔΔ, σχετικά με την 

Α΄ αναμόρφωση 

προϋπολογισμού έτους 

2018  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθυερίου, 

δίχως να αναφέρουν το λόγο 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου,  δίχως να αναφέρει το λόγο 

 

15.  124.  Έγκριση της 21/2018 

απόφασης του ΔΣ του 

ΝΠΔΔ, σχετικά με την 

έγκριση Κανονισμού 

Λειτουργίας των 

Παιδικών , Βρεφικών 

και Βρεφονηπιακών 

Σταθμών του ΝΠΔΔ   

Ομόφωνα 



16.   Ενημέρωση για το έργο 

με τίτλο “City Changer 

Cargo Bike” του 

προγράμματος 

«Ορίζοντας 2020»  

 

17.  125.  Έγκριση τροποποίησης 

σύμβασης υποστήριξης-

συντήρησης τεχνικών 

εφαρμογών (ACE ERP 

eCM)  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Μλεκάνη Μιχαήλ , ο οποίος ψήφισε παρών χωρίς να 

αναφέρει το λόγο 

 

18.  126.  Έγκριση της 4/2018 

απόφασης τη ΔΕΠ, 

σχετικά με την Α΄ 

κατανομή δόσης των 

ΚΑΠ για κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών 

των σχολείων  

Ομόφωνα 

19.  127.  Προγραμματισμός 

σύναψης συμβάσεων 

μίσθωσης έργου με 

κάλυψη της δαπάνης 

υπό μορφή αντιτίμου, 

χρονικής διάρκειας ως 

εννέα μήνες, για τις 

ανάγκες λειτουργίας 

του Κέντρου Νεότητας  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου 

αναφέροντας πως, στα θέματα συμβάσεων μίσθωσης 

έργου, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή 

αντιτίμου, σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν. 

4483/2017, υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης στη 

χρηματοδότηση. Από το 100% που προβλεπόταν να 

καλύπτεται υποχρεωτικά από αντίτιμο, να μπορούν να 

συνάπτονται τέτοιου είδους συμβάσεις, αν καλύπτεται 

τουλάχιστον το 70%. Και επειδή, είναι πολύ δύσκολο 

να συγκροτούνται τμήματα στο Κέντρο Νεότητας, με 

την καταβολή πλήρως από αντίτιμο, των χρημάτων των 

προσλαμβανομένων, πρότειναν την τροποποίηση της 

εισήγησης ως προς το 70% όπως ανωτέρω, με 

δυνατότητα μείωσης και των διδάκτρων 

  

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Βασιλείου πως, υπάρχουν αξιολογότατοι 

απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών, χωρίς φυσικά να 

αμφισβητείται η αξία ορισμένων ΔΕ αλλά, επειδή 

πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση και αξιοκρατία, πρέπει 

να δίνεται προτεραιότητα στους ΠΕ, προτείνοντας τη 

δημιουργία θέσης ΠΕ ζωγράφου ή ΠΕ φωτογράφου, 

τουλάχιστον μία ή δύο και σε περίπτωση που δεν 

καλύπτονται από ΠΕ, να ακολουθούν ΤΕ ή ΔΕ 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Τερζής Ανέστης, ανέφερε 

πως, και με το 100% δεν καλύπτεται ούτε το 50% της 

δαπάνης των διδασκόντων 

20.  128.  α) 'Έγκριση σχεδίου 

προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ α) 

Περιφερειακού 

Συνδέσμου Φορέων 

Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (Φo.Δ.Σ.Α.) 

Κεντρικής Μακεδονίας 

(ΝΠΔΔ), β) 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε 

και γ) του Δήμου 

Ομόφωνα 

Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου 

πως, ακριβαίνει η διαχείριση των απορριμμάτων και η 

λύση, βρίσκεται στην καλύτερη λειτουργία της 

ανακύκλωσης και στην γρηγορότερη αξιοποίηση όλων 

των δυνατοτήτων, ούτως ώστε να μειώνεται ο όγκος 

των στερεών αστικών αποβλήτων για να μειώνεται και 

το κόστος της σύμβασης. Η επιλογή της δημοτικής 

αρχής, να είναι άλλος ο ανάδοχος στο ΚΔΑΥ και η 



Δράμας για την 

«Υποστηρικτικές 

Ενέργειες Διαχείρισης 

Απορριμμάτων Δήμου 

Δράμας στα πλαίσια του 

Σχεδίου Δράσης για την 

αντιμετώπιση της 

οριστικής παύσης και 

αποκατάστασης 

εναπομεινάντων ΧΑΔΑ 

στα γεωγραφικά όρια 

της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας 

Θράκης - Εφαρμογή 

μεθοδολογίας ορθής 

Διαχείρισης Αστικών 

Στερεών Αποβλήτων 

σύμφωνα με την 

υφιστάμενη 

περιβαλλοντική 

νομοθεσία» για το έτος 

2018. 

β) Ορισμός του 

εκπροσώπου του Δήμου 

Δράμας με τον 

αναπληρωματικό του 

στην κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της 

σύμβασης  

ΔΙΑΜΑΘ αυτή που πουλά τα ανακυκλώσιμα, δεν 

λειτουργεί προς τη σωστή κατεύθυνση διότι, ο πρώτος, 

δεν έχει το κίνητρο για αύξηση της ποσότητας των 

ανακυκλώσιμων γιατί, δεν θα τις πουλήσει ο ίδιος. 

Παρά ταύτα, υπάρχει αναγκαιότητα και ψηφίζουν 

θετικά.  

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου πως, παρά τις αναφορές της 

δημοτικής αρχής ότι θα φτάσει την ανακύκλωση στα 

ύψη, με αποτέλεσμα τη μείωση των τελών, και ενώ 

βρίσκεται προς το τέλος της θητείας της, το tonaz είναι 

ίδιο. Αυτό, δείχνει ότι, ούτε περισσότερη ανακύκλωση, 

ούτε περισσότερη κομποστοποίηση γίνεται και λύση 

δεν δίνεται. Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί γιατί 

είναι ο μοναδικός τρόπος για τη διαχείριση των 

απορριμμάτων αλλά, δυστυχώς η δημοτική αρχή, 

αποδείχθηκε ανίκανη να διαχειριστεί τα απορρίμματα, 

τόσο σε επίπεδο καθημερινότητας, όσο και σε επίπεδο 

συνολικής διαχείρισης.  

 

21.  129.  α)  Έγκριση του 

σχεδίου της σύμβασης 

<< ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 

ΚΑΙ ΔΟΞΑΤΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΑΣΚΗΣΗΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡAΣ 

ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΔΟΞΑΤΟΥ> 

β) Ορισμός δύο (2) 

εκπροσώπων του Δήμου 

Δράμας που θα 

αποτελούν τα μέλη του 

Δήμου Δράμας στο 

Όργανο 

Παρακολούθησης 

Εφαρμογής των Όρων 

της Σύμβασης σύμφωνα 

με το άρθρο 7 του 

σχεδίου 

Ομόφωνα 



22.  130.  1. Έγκριση 

σχεδίου 

προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ του 

Δήμου Δράμας και της 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. 

για τη Λειτουργική 

αναβάθμιση 

συστήματος συλλογικής 

εναλλακτικής 

διαχείρισης 

συσκευασιών ή και 

άλλων προϊόντων, κατά 

την έννοια του Νόμου 

2939/2001 και βελτίωση 

μεθοδολογίας 

Διαχείρισης του – 

Υποστηρικτικές 

ενέργειες Δήμου 

Δράμας συνολικής 

δαπάνης 67.048,12 € 

(του ΦΠΑ 

συμπεριλαμβανομένου). 

2. Ορισμός του 

Δήμαρχου Δράμας κ. 

Χριστόδουλο 

Μαμσάκου ως νομίμου 

εκπρόσωπου του Δήμου 

για την υπογραφή της 

σύμβασης.  

3. Ορισμός 

εκπροσώπων του Δήμου 

Δράμας στην Κοινή 

Επιτροπή 

Παρακολούθησης της  

Προγραμματικής 

Σύμβασης  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων! 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 

λέγοντας πως τα ποσά στις δύο προγραμματικές 

συμβάσεις, δεν είναι ίδια. Στη μία πληρώνει ο Δήμος 

με βάση 20.000 τόνους απορριμμάτων και στην άλλη 

με βάση 21.200 τόνους. Και δεν είναι μόνο ότι κάπου 

υπάρχει λάθος ή ότι δεν αξιοποιήθηκαν οι ζυγίσεις 

αλλά, το πραγματικό ποσό είναι 19.800,00 €. Υπάρχει 

πρόβλημα γιατί δεν γίνεται συστηματικά η καταγραφή 

των ποσοτήτων των απορριμμάτων και ούτε 

λαμβάνονται οι αποφάσεις με γνώμονα το συμφέρον 

του Δήμου. Από τη στιγμή που η διαχείριση , δηλαδή 

και η διαλογή και η πώληση των ανακυκλώσιμων, δεν 

γίνεται εξ ολοκλήρου από τον ανάδοχο, δεν είναι το 

ίδιο με το ότι τώρα, η διαλογή γίνεται από τον ανάδοχο 

αλλά, η πώληση από την ΔΙΑΜΑΘ, η οποία εισπράττει 

και τα έσοδα, Έπρεπε δηλαδή, να έχει γίνει πιο σωστή 

μελέτη και να έχει ενημερωθεί το ΔΣ. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, χωρίς να αναφέρει το λόγο 

 

23.  131.  α) Έγκριση διενέργειας 

ανοιχτού πλειοδοτικού 

δημόσιου διαγωνισμού 

με φανερή προφορική 

προσφορά για την 

περισυλλογή 

εγκαταλελειμμένων 

οχημάτων και 

μεταφορά τους σε 

εγκεκριμένο σύστημα 

συλλογής Οχημάτων 

Τέλους Κύκλου Ζωής 

(Ο.Τ.Κ.Ζ.). 

β) Oρισμός της 

«Επιτροπής 

Καταμέτρησης και 

Εκτίμησης των 

εγκαταλελειμμένων 

Οχημάτων Τέλους 

Κύκλου Ζωής  

(Ο.Τ.Κ.Ζ.)» η οποία θα  

εκτιμήσει τα 

Ομόφωνα 



εκποιούμενα κινητά 

πράγματα που θα 

αποτελείται από δύο (2) 

μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου, του ενός (1) 

οριζόμενου ως 

Προέδρου, μετά των 

αναπληρωματικών 

αυτών  

24.  132.  Έγκριση ανάθεσης της 

υπηρεσίας «Διαχείριση 

μπαζοαπορριμμάτων και 

ογκωδών αποβλήτων, 

όπως  κουφωμάτων, 

επίπλων, στρωμάτων, 

κ.α.»  

Ομόφωνα 

25.  133.  Έγκριση  ανάθεσης της 

υπηρεσίας «Πλύση και 

απολύμανση των κάδων 

απορριμμάτων», 

προεκτιμώμενης 

δαπάνης : 24.800,00 € 

(με Φ.Π.Α.)   

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου 

διότι, με την επιλογή της απ΄ ευθείας ανάθεσης, 

ζημιώνεται ο Δήμος καθώς θα πληρώνονται περισσότερα 

χρήματα για λιγότερες πλύσεις κάδων. 

   

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου διότι, με την επιλογή της απ΄ 

ευθείας ανάθεσης, ζημιώνεται ο Δήμος καθώς θα 

πληρώνονται περισσότερα χρήματα για λιγότερες 

πλύσεις κάδων. 

26.  134.  Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών της Δ/νσης 

καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης  

Ομόφωνα 

27.  135.  Έγκριση της 08/2018 

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με την κοπή 

δένδρου στα Β΄ 

Κοιμητήρια Δράμας  

Ομόφωνα 

28.  136.  Έγκριση της 10/2018 

γνωμοδότησης της 

ΕΠΖ, σχετικά με τη  

χορήγηση συναίνεσης 

ερευνητικών εργασιών 

εξεύρεσης μαρμάρου σε 

δημόσια λατομική  

έκταση  99,99698 στρ., 

που βρίσκεται στην 

περιοχή Βαθυλάκου  

της Τ.Κ. 

Μοναστηρακίου, στην 

αιτούσα εταιρεία 

''ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ 

ΛΑΤΟΜΕΙΑ 

ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΙΚΕ''  

Ομόφωνα 

29.  137.  Έγκριση της 11/2018 

γνωμοδότησης της 

ΕΠΖ, σχετικά με τη  

χορήγηση συναίνεσης 

ερευνητικών εργασιών 

εξεύρεσης μαρμάρου σε 

Ομόφωνα 



δημόσια λατομική  

έκταση  99,995531 στρ., 

που βρίσκεται στην 

περιοχή Βαθυλάκου  

της Τ.Κ. 

Μοναστηρακίου, στην 

αιτούσα εταιρεία 

''ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ 

ΛΑΤΟΜΕΙΑ 

ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΙΚΕ''  

30.  138.  Έγκριση της 12/2018 

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με τη χορήγηση 

συναίνεσης ερευνητικών 

εργασιών εξεύρεσης 

μαρμάρου σε δημόσια 

λατομική  έκταση  

99,786443 στρ., που 

βρίσκεται στην περιοχή 

Βαθυλάκου  της Τ.Κ. 

Μοναστηρακίου, στην 

αιτούσα εταιρεία 

''ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ 

ΛΑΤΟΜΕΙΑ 

ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΙΚΕ'' 

Ομόφωνα 

31.  139.  Έγκριση της 13/2018 

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με τη χορήγηση 

συναίνεσης ερευνητικών 

εργασιών εξεύρεσης 

μαρμάρου σε δημόσια 

λατομική  έκταση  

99,992348 στρ., που 

βρίσκεται στην περιοχή 

Βαθυλάκου  της Τ.Κ. 

Μοναστηρακίου, στην 

αιτούσα εταιρεία 

''ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ 

ΛΑΤΟΜΕΙΑ 

ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΙΚΕ'' 

Ομόφωνα 

32.  140.  Έγκριση της 14/2018 

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με τη χορήγηση 

συναίνεσης ερευνητικών 

εργασιών εξεύρεσης 

μαρμάρου σε δημόσια 

λατομική  έκταση  

98,227963 στρ., που 

βρίσκεται στην περιοχή 

Βαθυλάκου  της Τ.Κ. 

Μοναστηρακίου, στην 

αιτούσα εταιρεία 

''ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ 

ΛΑΤΟΜΕΙΑ 

ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΙΚΕ'' 

Ομόφωνα 

33.  141.  Έγκριση διενέργειας   

ηλεκτρονικού  ανοικτού 

μειοδοτικού 

διαγωνισμού για   την 

Ομόφωνα 



ανάδειξη προμηθευτή-

χορηγητή πλήρους 

σίτισης μεσημβρινού 

γεύματος των μαθητών 

του Μουσικού 

Γυμνασίου –Λυκείου 

Δράμας, για το σχολικό  

έτος 2018-2019  

34.  142.  Διαβίβαση αιτήματος 

διαγραφής από 

χρηματικό κατάλογο 

συνολικού ποσού 345,50 

€ των οικ. ετών 2006 

και 2012 που αφορά 

παράβαση ΚΟΚ – 

Κοφαντίδου Μάρθα  

Ομόφωνα 

35.  143.  Διαβίβαση αιτήματος 

διαγραφής από 

χρηματικό κατάλογο 

ποσού 80,00 € οικ. έτους 

2010 που αφορά 

παράβαση ΚΟΚ – 

Ελευθεριάδου Μακρίνα  

Ομόφωνα 

36.  144.  Διαβίβαση αιτήματος 

διαγραφής από 

χρηματικό κατάλογο 

ποσού 20,00 € οικ. έτους 

2013 που αφορά 

παράβαση ΚΟΚ – 

ΕΡΜΗΣ Α.Ε.  

Ομόφωνα 

37.  145.  Διαβίβαση αιτήματος 

του Αλεξανδρίδη 

Χαραλάμπους του 

Δημητρίου, σχετικά με 

τη διαγραφή ή μη 

οφειλής από τέλος 

χρήσης λαϊκής αγοράς 

έτους 1998 και 

επιστροφή χρημάτων ως 

αχρεωστήτως 

καταβληθέντα  

Ομόφωνα 

38.  146.  Ε΄ ανανέωση μείωσης 

μισθώματος δημοτικού 

καταστήματος με 

αριθμ. 25 της 

Δημοτικής 

Λαχαναγοράς – 

Μελισσαρίδης 

Νικόλαος & Σια Ο.Ε.  

Ομόφωνα 

39.  147.  Τροποποίηση της αριθμ. 

675/2017 ΑΔΣ περί 

συγκρότησης επιτροπής 

μελών του άρθρου 1 του 

Π.Δ. 270/1981, για τη 

διεξαγωγή δημοπρασιών 

εκποίησης ή 

εκμίσθωσης πραγμάτων 

του Δήμου, για το έτος 

Ομόφωνα 



2018 

40.  148.  Χορήγηση άδειας 

λειτουργίας Η/Υ εντός 

καταστήματος  

Ομόφωνα 

41.  149.  Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας της Δ/νσης 

Δημοτικής Αστυνομίας  

Ομόφωνα 

42.  150.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Οδοποιία 

ΤΚ Μαυροβάτου»  

Ομόφωνα 

43.  151.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής παραλαβής 

του έργου « Οδοποιία 

ΤΚ Καλλιφύτου (2016)»  

Ομόφωνα 

44.  152.  Έγκριση παράτασης 

προθεσμίας του έργου « 

Διαμόρφωση αύλειων 

χώρων 8
ου

 και 15
ου

 

Δημοτικού Σχολείου»  

Ομόφωνα 

45.  153.  Έγκριση παράτασης 

προθεσμίας του έργου « 

Συντήρηση – επισκευή 

αποδυτηρίων και του 

περιβάλλοντος χώρου 

γηπέδου Χωριστής»  

Ομόφωνα 

46.  154.  Έγκριση παράτασης 

προθεσμίας του έργου « 

Οδοποιία ΤΚ 

Μοναστηρακίου»  

Ομόφωνα 

47.  155.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου « 

Αμμοχαλικοστρώσεις»  

Ομόφωνα 

48.  156.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου « Διαμόρφωση 

αύλειων χώρων 8
ου

 και 

15
ου

 Δημοτικού 

Σχολείου»  

Ομόφωνα 

49.  157.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο « 

Οδοποιία ΔΚ Δράμας»  

Ομόφωνα 

50.  158.  Έγκριση δαπάνης για 

τοποθέτηση 5 στύλων 

και Φ.Σ. S -17 στη ΔΚ 

Ξηροποτάμου  

Ομόφωνα 



51.  159.  Επιστροφή  ποσού 

ύψους 6.321 ευρώ στον 

κ. Βαγενά Ιωάννη, ως 

αχρεωστήτως    

καταβληθέντων, λόγω 

μη ολοκλήρωσης της 

Πράξης Προσκύρωσης 

2/2013  

Ομόφωνα 

52.  160.  Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών  

Ομόφωνα 

53.  161.  Συγκρότηση τριμελούς 

επιτροπής παραλαβής 

του αντικειμένου 

τμηματικού ή 

συνολικού, σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών 

έτους 2018, της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών  

Ομόφωνα 

54.  162.  Συγκρότηση τριμελούς 

επιτροπής παραλαβής 

του αντικειμένου 

τμηματικού ή 

συνολικού, των 

συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών, του 

Αυτοτελούς Τμήματος 

Υποστήριξης Δήμου 

Δράμας για το έτος 2018  

Ομόφωνα 

55.  163.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής 

αντικειμένου 

τμηματικού ή 

συνολικού συμβάσεων 

παροχής υπηρεσιών, 

που αφορούν στη 

λειτουργία της Δ/νσης 

Διοικητικών 

Υπηρεσιών Δήμου 

Δράμας για το έτος 2018  

Ομόφωνα 

56.  164.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής εργασιών 

της Δ/νσης Οικονομικών                                      

Υπηρεσιών    (άρθρου 

221   Ν.4412/2016)  

Ομόφωνα 

57.  165.  Τροποποίηση της αριθμ. 

673/2017 απόφασης 

Δημοτικού Συμβουλίου, 

περί ορισμού μελών 

επιτροπής εκτίμησης 

ακινήτων (άρθρου 186 

Ν. 3463/2006) για το 

έτος 2018  

Ομόφωνα 



58.  166.  Έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση δημοτών  

Ομόφωνα 

59.  167.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης αιρετών  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλέξανδρου, όπως σε κάθε μετακίνηση 

διότι, δεν γίνεται ποτέ ενημέρωση 

60.  168.  Έγκριση της 06/2018 

απόφασης της ΔΚ 

Δράμας, σχετικά με τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου 

Ομόφωνα 

61.  169.  Έγκριση της 08/2018 

απόφασης της ΔΚ 

Δράμας, σχετικά με τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου 

Ομόφωνα 

62.  170.  Έγκριση της 08/2018 

απόφασης της ΔΚ 

Δράμας, σχετικά με τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου 

Ομόφωνα 

 

Δράμα   22-03-2018 

 

Η ειδική γραμματέας  

 

Μυροφόρα Ψωμά  


