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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΣΤΗΝ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  3/7-2-2011 

  

      Στη Δράμα σήμερα 9 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30, η 

υπογεγραμμένη Ψωμά Μυροφόρα, υπάλληλος του Δήμου Δράμας,   ειδική 

γραμματέας  ΔΣ  Μυροφόρας Ψωμά, τοιχοκόλλησα στο χώρο των 

τοιχοκολλήσεων του δημοτικού καταστήματος, τα θέματα που συζητήθηκαν 

στην υπ΄ αριθμ. 3/7-2-2011   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  και με 

τις αποφάσεις  που πάρθηκαν  

 

Η ειδική γραμματέας 

 

Μυροφόρα Ψωμά 

 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3/7-2-11 ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1. 70.  Έκδοση ψηφίσματος για την 
εκμετάλλευση  των λιγνιτών της 
πεδιάδας της Δράμας, από φορέα 
είτε ιδιωτικό είτε κρατικό 
 

Ομόφωνα περί έκδοσης ψηφίσματος κατά της 
εκμετάλλευσης των λιγνιτών της πεδιάδας της 
Δράμας, από φορέα είτε ιδιωτικό είτε κρατικό 

2.  Ενημέρωση για θέματα 
συγχωνεύσεων και προσωπικού 
νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου και επιχειρήσεων του Δήμου 
Δράμας 
 

 

3. 71)  Επιλογή  του συμπαραστάτη του 
δημότη και της επιχείρησης (άρθρο 
77 του Ν. 3852/2010) 
 

Από την εκλογική διαδικασία, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3852/10, 
δεν συγκέντρωσε ουδείς εκ των τριών 
υποψηφίων( Γεμενετζής Δημήτριος του 
Γεωργίου, Παπαδημητρίου Αθανάσιος του 
Ευθυμίου και Χατζηγεωργίου Παναγιώτης 
του Δημητρίου) την απαιτούμενη 
πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών 
του ΔΣ και η διαδικασία θα επαναληφθεί 
στην επόμενη συνεδρίαση αυτού, έως την 28η 
Φεβρουαρίου 2011 

4. 72)  Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για 
τη λειτουργία Χώρου Ανεξέλεγκτης 
Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) 
Δράμας 
 

Μειοψηφούντων των : 1) Μαργαρίτη Θωμά, 
2) Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) Χατζηγιάννη 
Αναστασίου, 4) Μαμσάκου Χριστοδούλου, 5) 
Δάντζερα Ιωάννη, 6) Παπαεμμανουήλ 
Γρηγορίου και 7) Χαραλαμπίδη Ανδρέα, για 
τους παρακάτω λόγους: 
 Η δημοτική αρχή εκτελεί εντεταλμένη 

υπηρεσία προς την Περιφέρεια και πολύ 
εύκολα κατέληξε στο να δεχθεί να 
οδηγηθούν τα απορρίμματα τριών Δήμων 
στον ΧΑΔΑ του Συνοικισμού Ταξιαρχών 
Δράμας. Επέδειξε ενδοτικότητα και 
υποχώρηση, ενώ μπορούσε να επιμείνει 
στην εφαρμογή του Περιφερειακού 
Σχεδιασμού και τα απορρίμματα των 
Δήμων Παρανεστίου και Δοξάτου, να 
οδηγηθούνται στον ΧΥΤΑ Καβάλας. 

 Δεν εξετάσθηκε αν ο υφιστάμενος ΧΑΔΑ 
της Δράμας, μπορεί να δεχθεί ένα 
τεράστιο όγκο απορριμμάτων τριών 
Δήμων και δεν ενημερώθηκαν οι τοπικές 
κοινωνίες, τις οποίες η ίδια η δημοτική 
αρχή, ως αντιπολίτευση, με ύπουλο τρόπο 
ξεσήκωνε για να δημιουργήσει πρόβλημα 
προεκλογικά, για ευνόητους λόγους, 
επισημαίνοντας τότε, τον κορεσμό του 
ΧΑΔΑ, τον κίνδυνο μόλυνσης του 



υδροφόρου ορίζοντα και τις επικείμενες 
καταστροφικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις 

 Οι ανωτέρω πρότειναν στο τέλος, να 
παραμείνει η κατάσταση ως έχει στον ΧΑΔΑ 
της Δράμας. Να εφαρμοστεί ο Περιφερειακός 
Σχεδιασμός και τα απορρίμματα των Δήμων 
Παρανεστίου και Δοξάτου, να μεταφέρονται 
στον ΧΥΤΑ Καβάλας. 
Μειοψηφούντων των : 1) Σούτου Κων/νου, 
2) Τερζή Ανέστη και 3) Μελισσινού 
Στυλιανού 
 
Ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Γεώργιος, 
ψήφισε το θέμα όπως εισήχθη, με την 
προϋπόθεση ότι, θα τηρηθεί η δέσμευση του 
Δημάρχου  να κλείσει  ο ΧΑΔΑ Δράμας έως 
τη λήξη του έτους. 
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου, 
Μήτρου Γεωργίου διότι, θεωρεί απαράδεκτο 
το έτος 2011, να υπάρχει ΧΑΔΑ στη Δράμα, 
επιρρίπτοντας ευθύνες  στην τέως και στην 
νυν δημοτική αρχή, στα νομαρχιακά και 
περιφερειακά όργανα, που τόσα χρόνια δεν 
μπόρεσαν να δώσουν λύση στη διαχείριση 
των απορριμμάτων, επισημαίνοντας και τα 
παρακάτω ζητήματα που θα προκύψουν:  
 
 ιδιωτικοποίηση των απορριμμάτων -

και εκμετάλλευση από τους ιδιώτες, 
ενός πολύ προσοδοφόρου κεφαλαίου 

 χρήση αντιπεριβαντολλογικών 
μεθόδων και τεχνολογιών 

 νέα εξοντωτικά τέλη για τους δημότες 
 
 
Σημειώνεται ότι, οι δημοτικοί σύμβουλοι: 
1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) Ευμοιρίδης 
Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 
3ου θέματος 

5. 73)  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 2/2011 
ΑΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με  
το πρόγραμμα δράσης 2011-2012 
 

ΟΜΌΦΩΝΑ περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 
2/2011 ΑΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με  το 
πρόγραμμα δράσης 2011-2012 
Σημειώνεται ότι, οι δημοτικοί σύμβουλοι: 
1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) Ευμοιρίδης 
Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 
3ου θέματος 

6. 74)  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 3/2011 
ΑΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με 
την ψήφιση του προϋπολογισμού, 
οικ. έτους 2011 
 

ΟΜΌΦΩΝΑ περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 
3/2011 ΑΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με την 
ψήφιση του προϋπολογισμού, οικ. έτους 2011 
Σημειώνεται ότι, οι δημοτικοί σύμβουλοι: 
1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) Ευμοιρίδης 
Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 
3ου θέματος 

7. 75)  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 1/2011 ΟΜΌΦΩΝΑ περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 
1/2011 ΑΔΣ της ΔΕΝΑΔ, σχετικά με  το 



ΑΔΣ της ΔΕΝΑΔ, σχετικά με  το 
πρόγραμμα δράσης 2011-2012 
 

πρόγραμμα δράσης 2011-2012 
Σημειώνεται ότι, οι δημοτικοί σύμβουλοι: 
1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) Ευμοιρίδης 
Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 
3ου θέματος 

8. 76)  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 2/2011 
ΑΔΣ της ΔΕΝΑΔ, σχετικά με την 
ψήφιση του προϋπολογισμού, οικ. 
έτους 2011 
 

ΟΜΌΦΩΝΑ περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 
2/2011 ΑΔΣ της ΔΕΝΑΔ, σχετικά με την 
ψήφιση του προϋπολογισμού, οικ. έτους 2011 
Σημειώνεται ότι, οι δημοτικοί σύμβουλοι: 
1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) Ευμοιρίδης 
Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 
3ου θέματος  

9. 77)  Κατανομή πιστώσεων στις δημοτικές 
και τοπικές κοινότητες για κάλυψη 
δαπανών έργων 2011 
 

Μειοψηφούντων των : 1) Μαργαρίτη Θωμά, 
2) Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) Χατζηγιάννη 
Αναστασίου, 4) Μαμσάκου Χριστοδούλου, 5) 
Δάντζερα Ιωάννη, 6) Παπαεμμανουήλ 
Γρηγορίου και 7) Χαραλαμπίδη Ανδρέα, για 
τους παρακάτω λόγους: 
 Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνουν 

αρωγοί και συμπαραστάτες στο έγκλημα 
που επιτελείται σε βάρος των δημοτικών 
και τοπικών κοινοτήτων, με πρόσχημα 
την οικονομική συγκυρία  

 Ενώ  η δημοτική αρχή προεκλογικά 
υποσχέθηκε αύξηση των κατανομών στις 
δημοτικές και τοπικές κοινότητες για 
ισόρροπη ανάπτυξη, τώρα άλλα πράττει , 
προτείνοντας μειωμένες πιστώσεις, 
εμπαίζοντας και αδικώντας  με αυτό τον 
τρόπο κατάφορα τις τοπικές κοινωνίες  
 

   
Μειοψηφούντων των : 1) Σούτου Κων/νου, 
2) Τερζή Ανέστη και 3) Μελισσινού 
Στυλιανού, για τους παρακάτω λόγους: 
 Ούτε καν λογιστική προσέγγιση δεν 

γίνεται από την δημοτική αρχή, η 
οποία ξεχνά τους συνοικισμόυς.  Η 
χρηματοδότηση δεν πρέπει να 
κατανέμεται μόνο με λογιστικές 
τακτικές και εγκυκλίους, διότι οι 
εγκύκλιοι, ναι, δίνουν οδηγίες, αλλά 
εξόχως και πρωτίστως, το θέμα είναι 
πολιτικό   

 Από το 1999, η περιφέρεια βρίσκεται 
σε μια ελεύθερη πτώση, με μείωση των 
κατανομών  και αύξηση της 
δημοτικής φορολογίας, χωρίς 
περιθώρια ανάπτυξης, χωρίς 
περιθώρια σχεδιασμού για το μέλλον, 
παρά μόνο για υποτυπώδεις 
συντηρήσεις  αυτών που έχουν, για να 
μη τα απολέσουν ή τουλάχιστον να τα 
απολέσουν αργά  

 Όταν ένας Δήμος αγνοεί την 
περιφέρεια προκειμένου να 
συγκεντρώσει πόρους, θεωρούν ότι το 



μέλλον του είναι πολύ συγκεκριμένο, 
μέσα από μια ανισόρροπη ανάπτυξη, 
μη μπορώντας να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις του αιώνα που διανύουμε.  
Με αυτό τον τρόπο θα 
περιθωριοποιηθούν και τα Τοπικά 
Συμβούλια, που άμεσα 
αφουγκράζονται τα κατά τόπους 
προβλήματα 

 Αν συμπληρωνόταν και η πρώτη 
στήλη του πίνακα 2 της εισήγησης, θα 
προέκυπτε μια τεράστια , εξωφρενική 
διαφορά και αν γινόταν μία αναφορά 
στον πληθυσμό, που υπάρχει σε κάθε 
περίπτωση, θα προέκυπτε μία 
κατάφορη αδικία 

 Από τα χρηματοδοτικά προγράμματα 
του Δήμου, σχεδόν καμία επενδυτική 
δραστηριότητα δεν υπήρξε 
περιφερειακά, με αποτέλεσμα να 
ποδοσφαιροποιείται αυτή η 
κατάσταση, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι 
υπάρχει μια ανανέωση των 
εκλεγέντων κατά 90%. 
 
 

 
Ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Γεώργιος, 
ψήφισε το θέμα όπως εισήχθη, προτείνοντας 
να ενισχυθούν οι κατανομές στα μικρά Τ.Σ.  
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου, 
Μήτρου Γεωργίου διότι, η κατάσταση στην 
περιφέρεια συνεχώς χειροτερεύει, 
προτείνοντας στους κατοίκους της, να 
εγκαταλείψουν δημόσιες σχέσεις με 
δημάρχους, περιφερειάρχες , βουλευτές, και 
να αντιδράσουν μαζικά με τους αγώνες τους, 
στο χώρο εργασίας τους ή στο χώρο 
κατοικίας τους. 
 
Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας 
Καλλιφύτου, Καρτσόγλου Σταύρος, ψήφισε 
το θέμα  
Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας 
Μυλοποτάμου, Παρασκευόπουλος Ιωάννης, 
δεν ψήφισε το θέμα , για τους ίδιους λόγους 
που μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι 
της δημοτική παράταξης, «Νέα Εποχή – Νέα 
Δράμα» 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 



10. 78)  Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης 
της Δ.Ε.Υ.Α.  Δράμας (Π.Δ. 
128/τευχ. Α/24-2-1982, όπως έχει 
τροποποιηθεί), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3852/2010 
 

Ομόφωνα περί τροποποίησης της Συστατικής 
Πράξης της Δ.Ε.Υ.Α.  Δράμας (Π.Δ. 128/τευχ. 
Α/24-2-1982, όπως έχει τροποποιηθεί), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 

11. 79)  Αποδοχή χρηματοδότησης για την 
καταβολή αποζημίωσης σε 
υπαλλήλους του πρώην Εθνικού 
Οργανισμού Πρόνοιας (ΕΟΠ), 
ποσού 53.520,00 € 
 

Ομόφωνα περί αποδοχής χρηματοδότησης 
για την καταβολή αποζημίωσης σε 
υπαλλήλους του πρώην Εθνικού Οργανισμού 
Πρόνοιας (ΕΟΠ), ποσού 53.520,00 € 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 

12. 80)  Κατανομή χρηματοδότησης σε 
σχολικές επιτροπές για την αμοιβή 
σχολικών τροχονόμων 
 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, είναι αντίθετος σε 
αυτές τις εργασιακές σχέσεις των σχολικών 
τροχονόμων 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 

 
13. 81)  Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου 

Χωριστής για την διοργάνωση των 
εκδηλώσεων «Καρναβάλι Χωριστής 
2011» 
 

Ομόφωνα περί επιχορήγησης Πολιτιστικού 
Συλλόγου Χωριστής για την διοργάνωση των 
εκδηλώσεων «Καρναβάλι Χωριστής 2011», με 
το ποσό των 2.500,00 € 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 

14. 82)  Αίτημα επιστροφής χρηματικού 
ποσού,  από τέλος χρήσης 
κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση 
εμπορευμάτων  
 

Ομόφωνα περί επιστροφής χρηματικού 
ποσού,  από τέλος χρήσης κοινόχρηστου 
χώρου για τοποθέτηση εμπορευμάτων  
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 

 
15. 83)  Αίτημα διαγραφής οφειλής  από 

χρηματικό κατάλογο, που αφορά 
Ομόφωνα περί διαγραφής οφειλής  από 
χρηματικό κατάλογο, που αφορά τέλος 
χρήσης πεζοδρομίου οικ. έτους 2010 



τέλος χρήσης πεζοδρομίου οικ. 
έτους 2010 
 

Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 

16. 84)  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση   
 

Ομόφωνα περί μη έγκρισης έκτακτης 
οικονομικής ενίσχυσης, με δεδομένη την 
πάγια τακτική έως τώρα, να μην ενισχύονται 
εκτάκτως οικονομικά, μη δημότες Δράμας 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 

17. 85)  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 
δημότη 
 

Ομόφωνα περί έγκρισης έκτακτης 
οικονομικής ενίσχυσης δημότη Δράμας 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 

18. 86)  Άσκηση από την Δημοτική 
Αστυνομία της αρμοδιότητας της 
περ. (12) ,της παρ. 1, του άρθρου 
1, του Ν. 3731/08 (έλεγχος της 
τήρησης των διατάξεων που 
αφορούν στη λειτουργία 
παιδοτόπων) 
 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, είναι κατά του 
θεσμού της δημοτικής αστυνομίας και τον 
ρόλο αυτό πρέπει να τον έχει η Ελληνική 
Αστυνομία 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 

19. 87)  Καθορισμός αυτοτελών οικισμών 
Δήμου Δράμας                         
 

Ομόφωνα περί καθορισμού αυτοτελών 
οικισμών Δήμου Δράμας, όπως αυτοί 
αναφέρονται στο συνημμένο Φ.Α.Ο. 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 

 
20. 88)  Ορισμός εκπροσώπου με αναπληρωτή, 

στην επιτροπή του άρθρου 8 του Ν. 
1590/86 (ΦΕΚ Α – 49) 
 

Ομόφωνα περί ορισμού του δημοτικού 
συμβούλου Ετόγλου Ιωάννη ως τακτικού και 
του δημοτικού συμβούλου Χαρίσκου 
Νικολάου ως αναπληρωματικού 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 



Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 

21. 89)  Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής 
παρακολούθησης της λειτουργίας του 
κυνοκομείου του Δ. Δράμας  
 

Ομόφωνα περί συγκρότησης τριμελούς 
επιτροπής παρακολούθησης της λειτουργίας 
του κυνοκομείου του Δ. Δράμας , 
αποτελούμενης από τους παρακάτω: 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
                               
1) Δεμιρτζόγλου Χαρίλαο,  Κτηνίατρο της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής , εκπρόσωπο αυτής, ως μέλος 
2) Ετόγλου Ιωάννη, δημοτικό σύμβουλο, ως 
υπεύθυνο για τη λειτουργία του κυνοκομείου 
3) Καρυοφυλλίδου Ζωή,   μέλος του ΔΣ της 
Φιλοζωϊκής Εταιρείας Δράμας, εκπρόσωπο 
αυτής, ως μέλος 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 
                            
1) Γεωργιάδη Ιωάννη,  κτηνίατρο της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής  
2) Ζαχαριάδη Παύλο, δημοτικό σύμβουλο, 
ως αναπληρωματικό 
3) Βαφειάδου Δέσποινα, μέλος του ΔΣ της 
Φιλοζωϊκής Εταιρείας 
 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 

 
22. 90)  Συγκρότηση τριμελούς επιστημονικής 

επιτροπής επίλυσης διαφωνιών για 
την αναγκαιότητα ευθανασίας σε 
αδέσποτα ζώα, για το έτος 2011 
  
 

Ομόφωνα περί συγκρότησης τριμελούς 
επιστημονικής επιτροπής επίλυσης 
διαφωνιών για την αναγκαιότητα 
ευθανασίας σε αδέσποτα ζώα, για το έτος 
2011, αποτελούμενης από τους παρακάτω: 
1) Δεμιρτζόγλου Χαρίλαο, κτηνίατρο, από 
την Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Δράμας 
2) Τσοκαταρίδη Ιωάννη, κτηνίατρο, από τον 
Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο   
3) Βουσχαντζή Δημήτριο, κτηνίατρο, 
εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας 
«Βουσχαντζής Δ. – Παναγιωτίδου Α. – 
Τσοκαταρίδης Ι.  Ο.Ε.» 
 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 



 
23. 91)  Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για 

τον έλεγχο δηλώσεων βοσκής , για 
το έτος 2011 
 

Ομόφωνα περί συγκρότησης τριμελούς 
επιτροπής για τον έλεγχο δηλώσεων βοσκής 
για το έτος 2011, αποτελούμενη από τους 
παρακάτω: 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1) Κιοσσέ Χρήστο, δημοτικό σύμβουλο, ως 
μέλος 
2) Χλιάρα Παναγιώτα, δημοτική σύμβουλο, 
ως μέλος 
3) Λαλέ  Ευστράτιο, υπάλληλο Δήμου 
Δράμας, ως μέλος 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1) Παπαθεοδώρου Ανέστη, δημοτικό 
σύμβουλο  
2) Γκάνη Σταύρο, δημοτικό σύμβουλο  
3) Σαμαρά Ιορδάνα, υπάλληλο Δήμου 
Δράμας  
 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 

24. 92)  Ορισμός μελών για την επιτροπή 
καταλληλότητας σχολικών χώρων 
 

Ομόφωνα ορίζει ως μέλη στην επιτροπή 
καταλληλότητας σχολικών χώρων,   τον –
δημοτικό σύμβουλο Μλεκάνη Μιχαήλ, με 
αναπληρωματικό τον δημοτικό σύμβουλο 
Μυστακίδη Ιωάννη  
 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 

25. 93)  Ορισμός υπευθύνου για τη 
λειτουργία παιδικών χαρών και 
καθορισμός ωραρίου λειτουργίας 
αυτών  
 

Ομόφωνα περί ορισμού ως υπευθύνου για τη 
λειτουργία παιδικών χαρών και καθορισμός 
ωραρίου λειτουργίας αυτών, τον δημοτικό 
υπάλληλο, Βασιλειάδη Αναστάσιο, με 
αναπληρωματική την δημοτική υπάλληλο 
Τσιπουρίδου Αγγελική και  
 
Καθορίζει το ωράριο λειτουργίας αυτών, 
όπως παρακάτω: 
 
 Χειμερινό Ωράριο : από τις 09.00 

15.00  και από τις  17.30-22.00  για 
τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, 
Δεκέμβριο, Ιανουάριο. Φεβρουάριο 
και Μάρτιο σύμφωνα με το χειμερινό 
ηλιοστάσιο 
 



 Θερινό Ωράριο : από τις  09.00-15.00 
και  από τις 17.30-23.00   για τους 
υπόλοιπους μήνες του χρόνου 
σύμφωνα με το θερινό ηλιοστάσιο 
που ορίζεται από την 1η Απριλίου έως 
την 30η Σεπτεμβρίου 

 
 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 

26. 94)  Ορισμός μελών επιτροπής του 
άρθρου 1 του Π. Δ. 270/81 
 

Ομόφωνα, Ορίζει ως μέλη στην επιτροπή για 
την διεξαγωγή δημοπρασιών για την 
εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του 
Δήμου,  για το έτος 2011 τους: 

 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1) Χαρακίδη Κυριάκο, Δήμαρχο Δράμας 
2) Ζαχαριάδη Παύλο, δημοτικό 

σύμβουλο 
3) Κάργα Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο 

 
      ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1) Μλεκάνη Μιχαήλ, δημοτικό 
σύμβουλο 

2) Σιδερά Χρυσή, δημοτικό σύμβουλο 
3) Μελισσινό Συλιανό-, δημοτικό 

σύμβουλο 
 
 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 

27. 95)  Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, για τη μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
(ΜΠΕ), για εγκατάσταση πίστας 
cart με αναψυκτήριο, από τον 
Παπαδόπουλο Χρήστο του 
Θεόφιλου, στο Αγρόκτημα 
Καλλιφύτου, του Δήμου Δράμας 
 

Γ ν ω μ ο δ ο τ  ε ί    ο μ ό φ ω ν α   θ ε τ ι κ ά    
 
Σχετικά με την έγκριση της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), για 
εγκατάσταση πίστας cart με αναψυκτήριο, 
από τον Παπαδόπουλο Χρήστο του 
Θεόφιλου, στο Αγρόκτημα Καλλιφύτου, του 
Δήμου Δράμας, τονίζοντας ότι, στο σημείο 
6.2.3. αυτής , («προτεινόμενα μέτρα και 
περιβαλλοντικοί όροι») – «ΘΟΡΥΒΟΣ» , η 
προτεινόμενη μείωση του θορύβου κατά τη 
φάση λειτουργίας της πίστας με χρήση ως 
ηχοπετάσματος διπλής σειράς δένδρων σε 
περιμετρική φύτευση, θα πρέπει να 
εξειδικευθεί , ώστε να είναι δεσμευτική η 



χρήση φυτών αυξημένων ηχοαπορροφητικών 
ικανοτήτων 
Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας 
Καλλιφύτου, Καρτσόγλου Σταύρος, ψήφισε 
το θέμα  
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 

28. 96)  Αποστολή της υπ΄ αριθμ. 3/2011 
απόφασης Συμβουλίου Δημοτικής 
Κοινότητας Ξηροποτάμου με θέμα 
«Γνωμοδότηση για εκμίσθωση 
κοινόχρηστης έκτασης στην εταιρεία 
Δωρικά Μάρμαρα ΑΒΕΕ¨»  
 

 

Γ ν ω μ ο δ ο τ  ε ί    ο μ ό φ ω ν α   θ ε τ ι κ ά    

 
Για τον προσδιορισμό χρήσης γης 
ως χώρου αποθήκευσης    όγκων 
μαρμάρου στο τμήμα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α, 
έκτασης 20.000 τ.μ. του αγροτεμαχίου 3/149, 
από την εταιρεία «ΔΩΡΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ 
ΑΒΕΕ», λαμβάνοντας υπόψη το ανάγλυφο 
της περιοχής που βρίσκεται το αγροτεμάχιο 
(άγονα - βραχώδη εδάφη),  τα οποία δεν 
προσφέρονται για γεωργική εκμετάλλευση 
 
Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Ξηροποτάμου, Δεμίσης Γεώργιος, απουσίαζε 
κατά την ψηφοφορία του θέματος 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 

29. 97)  Γνωμοδότηση για τον προσδιορισμό 
χρήσης γης   
 

 

Γ ν ω μ ο δ ο τ  ε ί    ο μ ό φ ω ν α   θ ε τ ι κ ά    

Για τον προσδιορισμό χρήσης γης 
ως χώρου ανέγερσης εγκαταστάσεων για 
τη δημιουργία κονικλοτροφείου σε τμήμα Α-
Β-Γ-Δ-Α  του με αρ. 5166/χ254 , του 
Αγροκτήματος Ξηροποτάμου, έκτασης 5.000 
τ.μ., από τον Δημίου Χριστόδουλο του 
Δημητρίου , λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 
ανάγλυφο της περιοχής που βρίσκεται το 
αγροτεμάχιο (άγονα - βραχώδη εδάφη), τα 
οποία δεν προσφέρονται για γεωργική 
εκμετάλλευση και  ότι στην ανωτέρω περιοχή 
υπάρχουν ήδη σταυλικές εγκαταστάσεις   

 
Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Ξηροποτάμου, Δεμίσης Γεώργιος, απουσίαζε 
κατά την ψηφοφορία του θέματος 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 



Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 

30. 98)  Γνωμοδότηση για παραχώρηση 
κοινόχρηστης έκτασης (Αγρόκτημα 
Χωριστής) στον Καπετάνη Νικόλαο 
του Θεμιστοκλή, για ανέγερση 
σταυλικών εγκαταστάσεων  
 

Γ ν ω μ ο δ ο τ  ε ί    ο μ ό φ ω ν α   θ ε τ ι κ ά    
 
Για την παραχώρηση στον Καπετάνη 
Νικόλαο του Θεμιστοκλή, κοινόχρηστης 
έκτασης 1.000τ.μ. (ΤΕΜΑΧΙΟ  909Χ33), του 
αγροκτήματος Χωριστής για τη δημιουργία 
σταυλικών εγκαταστάσεων    
 
Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Χωριστής, Κουνδουράς Ανέστης , απουσίαζε 
κατά την ψηφοφορία του θέματος 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 

31. 99)  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου «Βελτίωση 
κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Κ. 
Αγρού» 
 

Ομόφωνα 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 

32. 100)  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου «Συντήρηση 
δικτύων αυτόματης άρδευσης» 
 

Ομόφωνα 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 

33. 101)  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου «Οδοποιϊα ΤΔ 
Μικροχωρίου» 
 

Ομόφωνα 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 

34. 102)  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση 
πεζοδρομίων οδού Ιουστινιανού» 
 

Ομόφωνα 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 



35. 103)  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου «Οδοποιία ΤΔ 
Νικοτσάρα» 
 

Ομόφωνα 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 

36. 104)  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου 
«Ανακατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου 
Αρκαδικού» 
 

Ομόφωνα 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 

37. 105)  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου «Οδοποιϊα ΤΔ 
Μυλοποτάμου» 
 

Ομόφωνα 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 

38. 106)  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου «Οδοποιϊα ΤΔ 
Κ. Αγρού» 
 

Ομόφωνα 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 

39. 107)  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου «Οδοποιϊα ΤΔ 
Μαυροβάτου» 
 

Ομόφωνα 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 

40. 108)  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου 
«Αντικατάσταση – βελτίωση 
εξωτερικού δικτύου ύδρευσης 
Κοινότητας Σιδηρονέρου» 
 

Ομόφωνα 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 

41. 109)  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου «Συντήρηση 
κήπων πάρκων 2008» 
 

Ομόφωνα 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 

 
42. 110)  Μετατόπιση δικτύου ΔΕΗ (σχετ. η Ομόφωνα 

Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 



υπ΄ αριθμ. 344/2010 ΑΔΣ) 
 

Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 

43. 111)  Συμμετοχή του Δήμου Δράμας σε 
πρόταση με τίτλο « Μεσόγεια – 
Γυναίκα Επιχειρηματίας DONNA – 
MED» 
 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, δεν προσφέρουν 
τίποτα τέτοιου είδους προγράμματα, παρά 
μόνο αυταπάτες, όταν 30% των γυναικών στη 
Δράμας, είναι άνεργες 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 

44. 112)  Αποδοχή δωρεάς μετοχών 
ΔΙ.Α.Μ.Α.Θ. 
 

Ομόφωνα 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 

45. 113)  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός 
έδρας υπαλλήλων του Δ. Δράμας 
 

Ομόφωνα 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 

46. 114)  2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου 
 

Μειοψηφούντων των : 1) Μαργαρίτη Θωμά, 
2) Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) Χατζηγιάννη 
Αναστασίου, 4) Μαμσάκου Χριστοδούλου, 5) 
Δάντζερα Ιωάννη, 6) Παπαεμμανουήλ 
Γρηγορίου και 7) Χαραλαμπίδη Ανδρέα 
διότι, στις δύσκολες μέρες που ζούμε σήμερα,  
εγκρίνονται έξοδα μετακίνησης 
αντιδημάρχου, όταν αμείβεται μάλιστα 
 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 

47. 115)  3Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Συγκρότηση επιτροπής για 
επεξεργασία κανονισμών 
 

Ομόφωνα περί συγκρότησης επιτροπής για 
επεξεργασία κανονισμών, αποτελούμενη από 
τους δημοτικούς συμβούλους:   1) Μλεκάνη 
Μιχαήλ, 2) Ιορδανίδη Παγκρατίου, 3) 
Χαραλαμπίδη Ανδρέα, 4) Τερζή Ανέστη, 5) 
Κάργα Γεωργίου και 6) Μήτρου Γεωργίου 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 



Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 

48. 116)  4Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Γνωμοδότηση για έγκριση τοπικού 
ρυμοτομικού σχεδίου για την 
ανέγερση του νέου κτιρίου του 2ου 
Γυμνασίου Δράμας 
 

Ομόφωνα περί αποδοχής του υπ΄ αριθμ. 
137/1-2-11 αιτήματος του Τμήματος Δομών 
Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας  προς 
το Δήμο Δράμας για την έγκριση τοπικού 
ρυμοτομικού σχεδίου, για την ανέγερση του 
νέου κτιρίου του 2ου Γυμνασίου Δράμας – το 
οποίο πρόκειται να ανεγερθεί στο με αριθμό 
κτηματολογίου ΑΚ 1327/Α΄του 
Αγροκτήματος Δράμας – Αμελόκηποι - , 
όπως αυτό προτείνεται και περιγράφεται 
αναλυτικά στην αίτηση , τα τοπογραφικά 
διαγράμματα και την τεχνική έκθεση του 
Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της 
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας   
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 

49. 117)  5Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 1/2011 
ΑΔΣ της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους, σχετικά με  το 
πρόγραμμα δράσης 2011-2012 
 

ΟΜΌΦΩΝΑ περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 
1/2011 ΑΔΣ της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 
Μήκους, σχετικά με  το πρόγραμμα δράσης 
2011-2012 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 

50. 118)  6Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 2/2011 
ΑΔΣ της  Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους, σχετικά με την 
ψήφιση του προϋπολογισμού, οικ. 
έτους 2011 
 

ΟΜΌΦΩΝΑ περί έγκρισης της υπ΄ αριθμ. 
2/2011 ΑΔΣ της  Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 
Μήκους, σχετικά με την ψήφιση του 
προϋπολογισμού, οικ. έτους 2011 
Σημειώνεται ότι, οι δημοτικοί σύμβουλοι: 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 

51. 119)  7Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχων 
και εντεταλμένου συμβούλου 
 

Μειοψηφούντων των : 1) Μαργαρίτη Θωμά, 
2) Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) Χατζηγιάννη 
Αναστασίου, 4) Μαμσάκου Χριστοδούλου, 5) 
Δάντζερα Ιωάννη, 6) Παπαεμμανουήλ 



Γρηγορίου και 7) Χαραλαμπίδη Ανδρέα 
διότι, στις δύσκολες μέρες που ζούμε σήμερα, 
εγκρίνονται έξοδα μετακίνησης 
αντιδημάρχων και εντεταλμένου συμβούλου, 
όταν αμείβονται μάλιστα 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος 
Φουτσιτζής Χρήστος  αποχώρησε μετά τη 
συζήτηση του 8ου θέματος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι: 1)Κοτρίδης Σπυρίδων και 2) 
Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν μετά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος 
 

 
 
Δράμα 9-2-2011 
Η ειδική γραμματέας του Δ.Σ. Δήμου Δράμας   
 
Μυροφόρα Ψωμά 
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