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1.  144.   Έγθνηζε ηεξ 4/2011 ΑΔ ημο 

ΚΑΠΗ Ξενμπμηάμμο, ζπεηηθά με ηεκ 

ρήθηζε ημο Απμιμγηζμμφ μηθ. έημοξ 

2010   

Ομόφωνα περί έγκρισης της 4/2011 ΑΔ του ΚΑΠΗ 
Ξηροποτάμου, σχετικά με την ψήφιση του 
Απολογισμού οικ. έτους 2010   
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος της 
ημερήσιες διάταξης, το οποίο προτάχθηκε και 
συζητήθηκε ως πρώτο 

2.  145.  Έγθνηζε ηεξ 5/2011 ΑΔ ημο ΚΓΠ, 

ζπεηηθά με ηεκ ρήθηζε ημο 

Απμιμγηζμμφ μηθ. έημοξ 2010 

Ομόφωνα περί έγκρισης της 5/2011 ΑΔ του ΚΕΠ, 
σχετικά με την ψήφιση του Απολογισμού οικ. έτους 
2010 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος της 
ημερήσιες διάταξης, το οποίο προτάχθηκε και 
συζητήθηκε ως πρώτο 

3.  146.  Γκςμμδυηεζε γηα μεηαβίβαζε άδεηαξ 

εθμεηάιιεοζεξ πενηπηένμο επί ηεξ 

μδμφ Γζκηθήξ Αμφκεξ 20, ζηε Δνάμα 

Γνωμοδοτεί ομόφωνα περί  μεταβίβασης άδειας 
εκμετάλλευσης περιπτέρου επί της οδού Εθνικής 
Αμύνης 20, στη Δράμα, στον κ. Φουσμεκιάρη 
Θεόδωρο του Αγγέλου,(στη θέση του περιπτέρου της 
τέως δικαιούχου κας Σαμαμίδου Κατίνας), υπό την 
αίρεση να περιοριστεί στα νόμιμα μέτρα  1,50 μ. Φ 
1,70 και ότι θα διασφαλίζεται η ασφαλής όδευση των 
πεζών από την έμπροσθεν και όπισθεν του 
περιπτέρου πλευρά.  
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος της 
ημερήσιες διάταξης, το οποίο προτάχθηκε και 
συζητήθηκε ως πρώτο 

4.  147.  Γκςμμδυηεζε γηα παναπχνεζε 

θμηκυπνεζηεξ έθηαζεξ (Αγνυθηεμα 

Ξενμπμηάμμο) με ζθμπυ ηεκ ακέγενζε 

απμζεθεοηηθχκ εγθαηαζηάζεςκ απυ 

ημκ Αγνμηηθυ οκεηαηνηζμυ 

Ξενμπμηάμμο 

Γνωμοδοτεί Ομόφωνα περί παραχώρησης 
κοινόχρηστης έκτασης (Αγρόκτημα Ξηροποτάμου) 
με σκοπό την ανέγερση αποθηκευτικών 
εγκαταστάσεων από τον Αγροτικό υνεταιρισμό 
Ξηροποτάμου 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος της 
ημερήσιες διάταξης, το οποίο προτάχθηκε και 
συζητήθηκε ως πρώτο 

5.  148.  Έγθνηζε ηεξ οπ΄ ανηζμ. 5/2011 

απυθαζεξ ημο ομβμοιίμο ηεξ 

Δεμμηηθήξ Κμηκυηεηαξ Υςνηζηήξ, 

ζπεηηθά με δςνεάκ δηεηή παναπχνεζε 

θαηαζηεμάηςκ ενγαηηθχκ θαημηθηχκ 

ζημκ φιιμγμ «ΑΛΚΤΟΝΗ», γηα ηε 

δεμημονγία Κέκηνμο Ημέναξ γηα παηδηά 

με αοηηζμυ – δηάποηεξ ακαπηοληαθέξ 

δηαηαναπέξ   

Ομόφωνα περί δωρεάν διετούς παραχώρησης 
καταστημάτων εργατικών κατοικιών στον ύλλογο 
«ΑΛΚΤΟΝΗ», για τη δημιουργία Κέντρου Ημέρας 
για παιδιά με αυτισμό – διάχυτες αναπτυξιακές 
διαταραχές, υπό την προϋπόθεση να χρησιμοποιηθεί 
για τον λόγο που παραχωρείται 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος της 
ημερήσιες διάταξης, το οποίο προτάχθηκε και 
συζητήθηκε ως πρώτο 

6.  149.  Έγθνηζε ελυδςκ μεηαθίκεζεξ 

Δεμάνπμο, Ακηηδεμάνπςκ θαη 

Δεμμηηθμφ ομβμφιμο 

Ομόφωνα ,  περί  έγκρισης εξόδων μετακίνησης 
Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικού 
υμβούλου 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος της 



ημερήσιες διάταξης, το οποίο προτάχθηκε και 
συζητήθηκε ως πρώτο 

7.  150.  Έγθνηζε μεηαθίκεζεξ Ακηηδεμάνπμο Ομόφωνα περί έγκρισης μετακίνησης   Αντιδημάρχου   
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος της 
ημερήσιες διάταξης, το οποίο προτάχθηκε και 
συζητήθηκε ως πρώτο 

8.  151.  Έγθνηζε ελυδςκ μεηαθίκεζεξ 

οπαιιήιςκ εθηυξ έδναξ 

Ομόφωνα περί έγκρισης εξόδων μετακίνησης 
υπαλλήλων εκτός έδρας 
 Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος της 
ημερήσιες διάταξης, το οποίο προτάχθηκε και 
συζητήθηκε ως πρώτο  

9.  152.  Αίηεμα δηαγναθήξ μθεηιήξ, απυ ηέιμξ 

πνήζεξ πεδμδνμμίμο 

Ομόφωνα περί διαγραφής οφειλής του κου αμλίδη 
Βασιλείου, από  τέλος χρήσης πεζοδρομίου, το οποίο 
βεβαιώθηκε εκ παραδρομής 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος της 
ημερήσιες διάταξης, το οποίο προτάχθηκε και 
συζητήθηκε ως πρώτο  

10.   ογθνυηεζε επηηνμπήξ ημο Ν. 

3377/05 

Μετά από πρόταση του προέδρου, ΑΠΟΤΡΘΗΚΕ  

το θέμα λόγω αναμονής έκδοσης σχετικής εγκυκλίου 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος της 
ημερήσιες διάταξης, το οποίο προτάχθηκε και 
συζητήθηκε ως πρώτο 

11.  153.  Έγθνηζε ηεξ 5/2011 ΑΔ ημο 

Πκεομαηηθμφ – Πμιηηηζηηθμφ Κέκηνμο 

Ξενμπμηάμμο, ζπεηηθά με ηεκ ρήθηζε 

ημο Απμιμγηζμμφ μηθ. έημοξ 2010 

Ομόφωνα περί  έγκρισης της 5/2011 ΑΔ του 
Πνευματικού – Πολιτιστικού Κέντρου Ξηροποτάμου, 
σχετικά με την ψήφιση του Απολογισμού οικ. έτους 
2010 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος της 
ημερήσιες διάταξης, το οποίο προτάχθηκε και 
συζητήθηκε ως πρώτο 

12.  154.  Έγθνηζε  ηεξ οπ΄ ανηζμ. 2/2011 

απυθαζεξ ηεξ Δεμμηηθήξ Γπηηνμπήξ 

Παηδείαξ, ζπεηηθά με ηεκ παναπχνεζε 

θαηά πνήζε ημο δηδαθηενίμο ημο πνχεκ 

δεμμηηθμφ ζπμιείμο Σαληανπχκ, ζημκ 

Πμιηηηζηηθυ φιιμγμ Σαληανπχκ 

«ΛΤΡΑ»    

Ομόφωνα: 

Καθορίζει  την χρήση του διδακτηρίου του 
Δημοτικού χολείου Σαξιαρχών του οποίου έχει 
παύσει η λειτουργία, για κοινωφελής σκοπούς και 
συγκεκριμένα για στέγαση τοπικού πολιτιστικού 
συλλόγου 

Παραχωρεί κατά χρήση το διδακτήριο του πρώην 
δημοτικού σχολείου Σαξιαρχών, αποκλειστικά στον 
ενοποιημένο ύλλογο Σαξιαρχών που θα προκύψει 
από τους δύο ήδη υπάρχοντες    
   
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Δάντζερας Ιωάννης και 
Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος απουσίαζαν κατά τη 
συζήτηση του θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος της 
ημερήσιες διάταξης, το οποίο προτάχθηκε και 
συζητήθηκε ως πρώτο  

13.  155.  Γκςμμδυηεζε γηα παναπχνεζε 

θμηκυπνεζηεξ έθηαζεξ (Αγνυθηεμα 

Γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία υπέρ παραχώρησης  
κοινόχρηστης έκτασης 4.185 τ.μ. (τεμάχιο 80ρ3 ) από 
το με αριθμό 80ρ2 τεμάχιο του Αγροκτήματος 



Καιιηθφημο) με ζθμπυ ηε δεμημονγία 

λεκμδμπεηαθήξ μμκάδμξ απυ ημκ 

Μπμονιίβα Νηθυιαμ ημο Πακαγηχηε 

Καλλιφύτου, με σκοπό τη δημιουργία ξενοδοχειακής 
μονάδος από τον Μπουρλίβα Νικόλαο του 
Παναγιώτη,  
μειοψηφούντων των: 
1) Μαργαρίτη Θωμά, 2)  Παπαδόπουλου Γεωργίου, 
3) Φατζηγιάννη Αναστασίου, 4) Μαμσάκου 
Φριστοδούλου και 5) Φαραλαμπίδη Ανδρέα, για τους 
παρακάτω λόγους: 

 Πρόκειται περί τεραστίου σκανδάλου της 
δημοτικής αρχής, η οποία, προκειμένου να 
εξοφλήσει προεκλογικά γραμμάτια, προχωρά 
στην εν λόγω παραχώρηση, αγνοώντας παντελώς 
τον υνεταιρισμό Πανοράματος , του οποίου δεν 
ζήτησε έστω την γνώμη, αρκούμενη μόνο στη 
γνωμοδότηση του υμβουλίου της Καλλιφύτου.  

 Αποδεικνύεται  εμπράκτως ότι, η δημοτική αρχή, 
δεν σέβεται τις τοπικές κοινωνίες, τις οποίες 
επικαλείται κατά περίπτωση και παραχωρεί μια 
έκταση 4.185 τ.μ., αξίας (κατά την εκτίμησή τους) 
1.000.000,00 €, κινούμενη σύμφωνα με την λογική 
της Κυβέρνησης, μεταβιβάζοντας περιουσία του 
δημοσίου σε ιδιώτες   

 Θα δημιουργηθούν περιβαλλοντολογικά 
προβλήματα, με αύξηση της ηχορύπανσης, 
επικινδυνότητα για την δεξαμενή και τον 
κεντρικό αγωγό που βρίσκονται στην προς 
παραχώρηση έκταση 

 
Μειοψηφούντος επίσης, του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου, ο οποίος, - αφού επιβεβαίωσε ο κ. 
Δήμαρχος ότι, και αρνητική να είναι η γνωμοδότηση 
του Δ, μπορεί να παραχωρηθεί ο χώρος από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες, - ανέφερε ότι εκπλήσσετε για την 
Δημοκρατία μας και πρότεινε να επανέλθει το θέμα 
στο Δ, με την άποψη του υνεταιρισμού 
Πανοράματος 
 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Υουτσιτζής Φρήστος, 
Δάντζερας Ιωάννης και Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος 
απουσίαζαν κατά τη συζήτηση του θέματος 
 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος της 
ημερήσιες διάταξης, το οποίο προτάχθηκε και 
συζητήθηκε ως πρώτο  
Ο πρόεδρος Σ.Κ. Καλλιφύτου, Καρτσόγλου ταύρος, 
ψήφισε υπέρ της παραχώρησης 

14.  156.  ογθνυηεζε Δεμμηηθήξ Γπηηνμπήξ 

Δηαβμφιεοζεξ 

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ   τον συνολικό αριθμό μελών της 
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σε πενήντα (50) 
 

ΟΡΙΖΕΙ   ως πρόεδρο αυτής, τον Δήμαρχο Δράμας, 
κο Κυριάκο Φαρακίδη και 
 

ΟΡΙΖΕΙ   την σύνθεση αυτής, όπως  παρακάτω: 
 

 ΥΟΡΕΙ 

1. ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΨΝ ΔΡΑΜΑ 
 

2. ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΨΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΗ 



ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ(Ε.Ε.Σ.Ε.Μ.) 
 

3. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΔΡΑΜΑ 
 

4. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΔΡΑΜΑ 
 

5. ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΓΗΣΨΝ ΠΡΨΣΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν.ΔΡΑΜΑ  
 

6. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΔΡΑΜΑ 
 

7. ΜΟΤΙΚΟΔΡΑΜΑΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ 
«ΑΠΟΛΛΨΝ» Κ.ΑΓΡΟΤ 
 

8. ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΨΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΨΝ 
Θ.Φ.Π. ΔΡΑΜΑ 
 

9. ΕΝΨΗ ΞΕΝΟΔΟΦΨΝ ΔΡΑΜΑ 
 

10. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΡΑΜΑ 
 

11. ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑ 
 

12. ΤΛΛΟΓΟ ΥΟΙΣΗΣΨΝ ΣΕΙ ΔΡΑΜΑ 
 

13. ΤΛΛΟΓΟ ΔΗΜΟΣΙΚΨΝ ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ 
Δ.ΔΡΑΜΑ 
 

14. ΤΛΛΟΓΟ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΨΝ ΔΡΑΜΑ 
 

15. ΜΟΡΥΨΣΙΚΟ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ 
ΤΛΛΟΓΟ ΜΟΝΑΣΗΡΑΚΙΟΤ ΔΡΑΜΑ 
 

16. ΚΕΝΣΡΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
 

17. ΤΛΛΟΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ Α ΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
 

18. ΕΑ-ΕΓΑ 
 

19. ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΡΑΜΑ 

20. ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΨΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΨΝ 3ΟΤ 
ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΡΑΜΑ 
 

21. ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΨΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΨΝ 6ΟΤ 
ΓΤΜΝΑ. ΔΡΑΜΑ 
 

22. ΕΝΨΗ ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΨΝ ΔΡΑΜΑ 

23. ΛΤΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΨΝ ΔΡΑΜΑ 

24. ΨΜΑΣΕΙΟ ΒΕΝΖΙΝΟΠΨΛΨΝ 

25. ΤΛΛΟΓΟ ΥΙΛΨΝ ΓΡΑΜΜΑΣΨΝ ΚΑΙ 
ΣΕΦΝΨΝ 

26. ΕΝΨΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΨΝ ΣΕΦΝΙΚΗ-
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
Ν.ΔΡΑΜΑ 

27. ΣΕΦΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΜΘ 

28. ΚΑΟΔ 

29. ΥΙΛΟΖΨΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΔΡΑΜΑ 

30. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ 

31. ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ 
,ΒΙΟΣΕΦΝΨΝ & ΕΜΠΟΡΨΝ Ν.ΔΡΑΜΑ 
 

32. 
 

ΕΚΠΡΟΨΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΨΝ 
ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ ΔΟΤ ΔΡΑΜΑ  - ΚΑΒΑΛΑ, 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΔΡΑΜΑ     

33. ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΔΡΑΜΑ 

    

 



 

 

 

 ΔΚΠΡΟΩΠΟΗ  ΓΖΜΟΣΩΝ 

1.  ΟΡΦΑΝΗΓΖ ΠΑΤΛΟ 
 

2.  ΚΩΣΗΓΖ ΜΗΥΑΖΛ 
 

3.  ΑΜΟΤΣΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 
 

4.  ΡΔΣΔΜΖ ΔΤΣΑΘΗΟ 
 

5.  ΚΑΑΜΠΑΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
 

6.  ΚΤΡΗΑΣΕΖ ΘΔΟΓΩΡΟ 
 

7.  ΕΑΥΑΡΗΑΓΖ ΚΩΝ/ΝΟ 
 

8.  ΝΑΛΜΠΑΝΣΖ ΑΡΗΣΖ 
 

9.  ΗΑΜΠΟ ΗΩΑΝΝΖ 
 

10.  ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟ 
 

11.  ΠΑΣΡΗΚΖ ΑΝΑΣΑΗΑ 
 

12.  ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΑ 
 

13.  ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΟΠΟΤΛΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 
 

14.  ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ ΜΑΝΩΛΖ 
 

15.  ΚΗΟΤΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
 

16.  ΚΑΡΤΠΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

 

ημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι δημότες: 1) Ερίφης 
Θεοχάρης, 2) Καρακατσιανόπουλος Κων/νος, 3) 
Κανάκη Μαριγούλα και 4) Βαγγελη Πηγή, 
εξαιρέθηκαν μετά από κλήρωση  
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος της 
ημερήσιες διάταξης, το οποίο προτάχθηκε και 
συζητήθηκε ως πρώτο  

15.  157.  Φήθηζε θακμκηζμμφ Δηαβμφιεοζεξ θαη 

Υάνηε Δηθαηςμάηςκ θαη Τπμπνεχζεςκ 

ημο Δεμυηε 

Ομόφωνα περί ψήφισης του Κανονισμού 
Διαβούλευσης και Φάρτη Δικαιωμάτων και 
Τποχρεώσεων του Δημότη, όπως προτάθηκαν με την 
υπ΄ αριθμ. 1/2011 απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του Δήμου Δράμας 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος της 
ημερήσιες διάταξης, το οποίο προτάχθηκε και 
συζητήθηκε ως πρώτο  

16.  158.  Γπηιμγή ημο ομπαναζηάηε ημο δεμυηε 

θαη ηεξ επηπείνεζεξ (άνζνμ 77 ημο Ν. 

3852/2010) – Γπακάιερε δηαδηθαζίαξ 

Από την ψηφοφορία που διενεργήθηκε για την 
Επιλογή του υμπαραστάτη του δημότη και της 
επιχείρησης (άρθρο 77 του Ν. 3852/2010) – 
Επανάληψη διαδικασίας, την πλειοψηφία των δύο 
τρίτων 2/3 του συνόλου των μελών του Δ, δεν 
συγκέντρωσε κανείς από τους δύο υποψηφίους, 
συνεπώς δεν επιλέγεται ο υμπαραστάτης του 
δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Δράμας. 
Αναλυτικότερα η κατανομή των ψήφων έχει ως εξής: 
 



1) Γεμενετζής Δημήτριος του Γεωργίου: 20 
ψήφους 

2) Παπαδημητρίου Αθανάσιος του Δημητρίου: 3 
ψήφους 
 
ΛΕΤΚΑ: 9  

 
Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, δεν 

συμμετείχε στην ανωτέρω διαδικασία διότι, θεωρεί 
ότι ο θεσμός του υμπαραστάτη του δημότη και της 
Επιχείρησης, μόνο αντιλαϊκό και αντιδραστικό 
χαρακτήρα μπορεί να έχει. Θεωρεί ότι, οι 
εργαζόμενοι και τα άλλα λαϊκά στρώματα του Δήμου 
μας, δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από τον 
συγκεκριμένο θεσμό διότι, σκοπός του 
υμπαραστάτη κυρίως, θα είναι η εξυπηρέτηση των 
συμφερόντων των επιχειρηματιών 

17.  159.  Έγθνηζε ηεξ 7/2011 ΑΔ ημο 

ΚΓ.Π.Α.Φ.Ο., ζπεηηθά με ηεκ 

ακαμυνθςζε ημο πνμτπμιμγηζμμφ Α΄ 

ηνημήκμο 2011 

Ομόφωνα περί έγκρισης της  7/2011 ΑΔ του 
ΚΕ.Π.Α.Υ.Ο., σχετικά με την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2011 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος της 
ημερήσιες διάταξης, το οποίο προτάχθηκε και 
συζητήθηκε ως πρώτο  

18.  160.  Καηάνγεζε Νμμηθμφ Πνμζχπμο 

Δεμμζίμο Δηθαίμο με ηεκ επςκομία 

«Κέκηνμ Γκεμένςζεξ θαη Πνυιερεξ» 

Ομόφωνα  περί κατάργησης του Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο 
Ενημέρωσης και Πρόληψης», δεδομένου ότι 
βούληση της δημοτικής αρχής είναι οι σκοποί και οι 
αρμοδιότητές του, να ενταχθούν στις υπηρεσίες του 
Δ. Δράμας, στον υπό σύσταση Ο.Ε.Τ. 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος της 
ημερήσιες διάταξης, το οποίο προτάχθηκε και 
συζητήθηκε ως πρώτο 
Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 
απουσίαζε κατά την ψήφιση του θέματος 

19.  161.  Καηάνγεζε Νμμηθμφ Πνμζχπμο 

Δεμμζίμο Δηθαίμο με ηεκ επςκομία 

«Αζιεηηθυξ Ονγακηζμυξ Δήμμο 

Δνάμαξ» 

Ομόφωνα  περί κατάργησης του Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Αθλητικός 
Οργανισμός Δήμου Δράμας», δεδομένου ότι 
βούληση της δημοτικής αρχής είναι οι σκοποί και οι 
αρμοδιότητές του, να ενταχθούν στις υπηρεσίες του 
Δ. Δράμας, στον υπό σύσταση Ο.Ε.Τ. 
Με την κατάργηση του νομικού προσώπου, το  
προσωπικό ηοσ Νομικού Προζώποσ, θα ενταχθεί στο 
Δήμο και θα καταταχθεί σε συνιστώμενες με την 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου προσωρινές 
προσωποπαγείς θέσεις του Δήμου. Οι θέσεις του 
προσωπικού αυτού θα προβλεφθούν στον υπό 
κατάρτιση ΟΕΤ του Δήμου, προκειμένου να ενταχθεί 
το προσωπικό που υπηρετεί στο Ν.Π.Δ.Δ., με την ίδια 
σχέση εργασίας που κατείχε. 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος της 
ημερήσιες διάταξης, το οποίο προτάχθηκε και 
συζητήθηκε ως πρώτο  
Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 
απουσίαζε κατά την ψήφιση του θέματος 

20.  162.  1Ο ΓΚΣΑΚΣΟ Κατά πλειοψηφία  περί κατάργησης του Νομικού 



Καηάνγεζε Νμμηθμφ Πνμζχπμο 

Δεμμζίμο Δηθαίμο με ηεκ επςκομία « 

Πμιηηηζηηθυ – Αζιεηηθυ Κέκηνμ 

(Υαναιαμπίδε Λαδάνμο) Καιμφ Αγνμφ 

Δήμμο Δνάμαξ)» 

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
«Πολιτιστικό – Αθλητικό Κέντρο (Φαραλαμπίδη 
Λαζάρου) Καλού Αγρού Δήμου Δράμας)», 
δεδομένου ότι βούληση της δημοτικής αρχής είναι οι 
σκοποί και οι αρμοδιότητές του, να ενταχθούν στις 
υπηρεσίες του Δ. Δράμας, στον υπό σύσταση Ο.Ε.Τ. 
Ο μοναδικός εργαζόμενος  , θα  ενταχθεί στο Δήμο 
και θα καταταχθεί σε συνιστώμενη με την απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου προσωρινή 
προσωποπαγή θέση του Δήμου. Η θέση του 
προσωπικού αυτού θα προβλεφθεί στον υπό 
κατάρτιση ΟΕΤ του Δήμου, προκειμένου να ενταχθεί 
ο εργαζόμενος που υπηρετεί στο Ν.Π.Δ.Δ., με την 
ίδια σχέση εργασίας που κατείχε. 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου 
Γεωργίου, διότι είναι κατά του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ», 
κατά των συγχωνεύσεων και καταργήσεων  
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος της 
ημερήσιες διάταξης, το οποίο προτάχθηκε και 
συζητήθηκε ως πρώτο 

21.  163.  2Ο ΓΚΣΑΚΣΟ 

Καηάνγεζε Νμμηθμφ Πνμζχπμο 

Δεμμζίμο Δηθαίμο με ηεκ επςκομία « 

Πκεομαηηθυ Πμιηηηζηηθυ  Κέκηνμ 

Ξενμπμηάμμο» 

Κατά πλειοψηφία  περί κατάργησης του Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
«Πνευματικό Πολιτιστικό  Κέντρο Ξηροποτάμου», 
δεδομένου ότι βούληση της δημοτικής αρχής είναι οι 
σκοποί και οι αρμοδιότητές του, να ενταχθούν στις 
υπηρεσίες του Δ. Δράμας, στον υπό σύσταση Ο.Ε.Τ. 
μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου 
Γεωργίου, διότι είναι κατά του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ», 
κατά των συγχωνεύσεων και καταργήσεων   
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος της 
ημερήσιες διάταξης, το οποίο προτάχθηκε και 
συζητήθηκε ως πρώτο 
Ο πρόεδρος Δημοτικής κοινότητας Ξηροποτάμου, 
Δεμίσης Γεώργιος, ψήφισε το θέμα 

22.  164.  3Ο ΓΚΣΑΚΣΟ 

ογπχκεοζε Νμμηθχκ πνμζχπςκ 

Δεμμζίμο Δηθαίμο Δήμμο Δνάμαξ 

Κατά πλειοψηφία  περί συγχώνευσης των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δήμου Δράμας: 1) 
Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Υροντίδας 
Οικογένειας Δήμου Δράμας, 2) Κ.Α.Π.Η. Δράμας, 3) 
Κ.Α.Π.Η. Ξηροποτάμου, 4)Κ.Α.Π.Η. Φωριστής και 
ύστασης νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου με την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ 

ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ», και σκοπό την προαγωγή της 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και την 
Πολιτιστική Ανάπτυξη 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου 
Γεωργίου, διότι είναι κατά του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ», 
κατά των συγχωνεύσεων και καταργήσεων   
 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος της 
ημερήσιες διάταξης, το οποίο προτάχθηκε και 
συζητήθηκε ως πρώτο 

23.  165.  4Ο ΓΚΣΑΚΣΟ 

Ονηζμυξ Δημηθεηηθμφ ομβμοιίμο ημο 

κέμο Νμμηθμφ πνμζχπμο Δεμμζίμο 

Ομόφωνα περί ορισμού Διοικητικού υμβουλίου του 
νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΤ 

ΔΡΑΜΑ», όπως παρακάτω: 



Δηθαίμο με ηεκ επςκομία « ΝΟΜΙΚΟ 

ΠΡΟΩΠΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ» 

ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. ΦΑΡΑΚΙΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ, Δήμαρχος Δράμας, ως πρόεδρος 
2. ΙΔΕΡΑ ΦΡΤΗ, δημοτική σύμβουλος, ως αντιπρόεδρος 
3. ΦΛΙΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΨΣΑ, δημοτική σύμβουλος, ως μέλος 
4. ΔΑΝΣΖΕΡΑ ΙΨΑΝΝΗ, δημοτικός σύμβουλος, ως μέλος 
5. ΣΙΜΠΑ ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟΤ ΟΤΛΣΑΝΑ, δημότισσα, ως 

μέλος 
6. ΚΟΤΣΟΤΡΗ ΓΛΤΚΕΡΙΑ, δημότισσα, ως μέλος 
7. ΙΨΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ, δημότισσα, ως μέλος 
8. ΠΑΣΙΑΔΟΤ ΕΥΗ, δημότισσα, ως μέλος 
9. ΓΟΡΙΔΑΡΗ ΦΡΤΑΝΘΗ, δημότισσα, ως μέλος 
10. ΠΕΥΑΝΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ, δημότισσα, ως μέλος 
11. ΙΝΣΖΕΜΠΕΚΟΓΛΟΤ ΒΕΡΟΝΙΚΗ, εκπρόσωπος 

εργαζομένων, ως μέλος 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 
1. ΦΑΡΙΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ, δημοτικός σύμβουλος 
2. ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ ΚΤΡΙΑΚΟ, δημοτικός σύμβουλος 
3. ΣΙΑΜΟΤΡΑ ΑΛΙΚΗ 
4. ΜΑΚΡΗ ΓΕΨΡΓΙΟ 
5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΦΡΤΑ  
6. ΦΑΣΖΗΓΕΨΡΓΙΟΤ ΦΡΗΣΟ 
7. ΦΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΤ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ 
8. ΥΙΣΙΟΤ ΒΟΤΛΑ 
9. ΜΙΦΑΗΛΙΔΟΤ ΟΥΙΑ 
10. ΣΖΙΡΙΣΗ ΦΡΗΣΟ 
11. ΠΑΝΣΑΡΣΖΗ ΕΛΙΑΒΕΣ 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος της 
ημερήσιες διάταξης, το οποίο προτάχθηκε και 
συζητήθηκε ως πρώτο 
Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, δεν 
συμμετείχε στην ψήφιση του θέματος 

24.  166.  1Ο ΓΚΣΑΚΣΟ 

ογπχκεοζε ζπμιηθχκ επηηνμπχκ 

Πνςημβάζμηαξ Γθπαίδεοζεξ Δήμμο 

Δνάμαξ 

Κατά πλειοψηφία  περί συγχώνευσης σχολικών 
επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Δράμας, με την επωνυμία «χολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας», 
μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου 
Γεωργίου, διότι είναι κατά του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ», 
κατά των συγχωνεύσεων και καταργήσεων  
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέμταος της 
ημερήσιες διάταξης, το οποίο προτάχθηκε και 
συζητήθηκε ως πρώτο 

25.  167.  6Ο ΓΚΣΑΚΣΟ 

Ονηζμυξ Δημηθεηηθμφ ομβμοιίμο ημο 

κέμο κμμηθμφ πνμζχπμο δεμμζίμο 

δηθαίμο με ηεκ επςκομία «ΥΟΛΙΚΗ 

ΓΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ 

ΓΚΠΑΙΔΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ» 

Ομόφωνα περί ορισμού Διοικητικού υμβουλίου του 
νέου Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία «χολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας», όπως παρακάτω: 
ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 
1. ΜΠΔΑ ΘΔΟΓΧΡΟ, πρόεδρος Δ, ως πρόεδρος 

2. ΚΟΤΓΗΟΤΜΣΕΟΓΛΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ, πρόεδρος Γ.Κ. 

Γράμας, ως ανηιπρόεδρος 

3. ΚΤΡΗΑΕΗΓΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ, Γ/νηής τολείοσ, ως μέλος 

4. ΟΦΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ, Γ/νηής τολείοσ, ως μέλος 

5. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ, γονέας ζηο 12
ο  

, 

δημοηικό ζτολείο, ως μέλος 

6. ΠΑΠΑΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΡΖΓΟΡΗΟ, δημοηικός 

ζύμβοσλος, ως μέλος 

7. ΜΟΥΟΤ ΔΛΔΝΖ, δημόηιζζα, ως μέλος 

8. ΒΟΓΓΑΝΗΓΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΖ, δημόηιζζα, ως μέλος 

9. ΓΑΦΝΑΚΖ ΔΤΘΑΛΔΗΑ, δημόηιζζα, ως μέλος 

10. ΜΑΡΓΑΡΗΣΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ, δημόηης, ως 

μέλος 



11. ΜΗΥΟΤ ΑΡΖ, δημόηης, ως μέλος 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 
1) ΜΤΣΑΚΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ, δημοτικός σύμβουλος 

2) ΑΛΠΗΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

3) ΚΑΕΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

4) ΓΗΑΜΑΝΣΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ 

5) ΓΔΜΗΡΣΕΗΓΖ ΑΒΒΑ 

6) ΜΔΛΗΗΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ, δημοηικός ζύμβοσλος 

7) ΚΟΝΣΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

8) ΛΤΜΠΔΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΦΖ 

9) ΚΔΦΑΛΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ 

10) ΤΦΑΝΣΗΓΖ ΓΡΖΓΟΡΖ 

11) ΠΑΣΗΑΓΟΤ ΔΦΖ 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέμταος της 
ημερήσιες διάταξης, το οποίο προτάχθηκε και 
συζητήθηκε ως πρώτο 
Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, δεν 
συμμετείχε στην ψήφιση του θέματος 

26.  168.  7Ο ΓΚΣΑΚΣΟ 

ογπχκεοζε ζπμιηθχκ επηηνμπχκ 

Δεοηενμβάζμηαξ Γθπαίδεοζεξ Δήμμο 

Δνάμαξ 

Κατά πλειοψηφία περί συγχώνευσης σχολικών 
επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Δράμας, με την επωνυμία «χολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας», 
μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου 
Γεωργίου, διότι είναι κατά του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ», 
κατά των συγχωνεύσεων και καταργήσεων Ν.Π. και 
Δ.Ε. 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέμταος της 
ημερήσιες διάταξης, το οποίο προτάχθηκε και 
συζητήθηκε ως πρώτο 

27.  169.  8Ο ΓΚΣΑΚΣΟ 

Ονηζμυξ Δημηθεηηθμφ ομβμοιίμο ημο 

κέμο κμμηθμφ πνμζχπμο δεμμζίμο 

δηθαίμο με ηεκ επςκομία «ΥΟΛΙΚΗ 

ΓΠΙΣΡΟΠΗ ΔΓΤΣΓΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΓΚΠΑΙΔΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ» 

Ομόφωνα περί ορισμού Διοικητικού υμβουλίου του 
νέου Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία «χολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας», όπως παρακάτω: 
ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 
1) ΜΤΣΑΚΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ, πρόεδρος 
2) ΑΛΠΗΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ, ως ανηιπρόεδρος 
3) ΖΑΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ, Γ/νηής τολείοσ, ως μέλος 
4) ΚΟΤΛΟΤΜΠΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ, Γ/νηής τολείοσ, ως 

μέλος 
5) ΓΟΤΡΕΟΤΛΗΓΖ ΗΧΑΝΝΖ, γονέας ζηο 4

ο
 Λύκειο, ως 

μέλος 
6) ΑΣΗΚΗΓΖ ΑΡΓΤΡΗΟ, μαθηηής 4

οσ
 λσκείοσ, ως μέλος 

7) ΣΔΡΕΖ ΑΝΔΣΖ, δημοηικός ζύμβοσλος ως μέλος 
8) ΑΓΟΡΑΣΟ ΘΔΟΓΧΡΟ, δημόηης, ως μέλος 
9) ΛΤΜΠΔΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΦΖ, δημόηιζζα, ως μέλος 
10) ΚΔΦΑΛΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ, δημόηιζζα, ως μέλος 
11) ΤΦΑΝΣΗΓΖ ΓΡΖΓΟΡΖ, δημόηης, ως μέλος 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1) ΜΠΔΑ ΘΔΟΓΧΡΟ, πρόεδρος Γ 
2) ΚΟΤΓΗΟΤΜΣΕΟΓΛΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ, πρόεδρος Γ.Κ. 

Γράμας 
3) ΒΛΑΥΟΓΗΑΝΝΖ ΗΧΑΝΝΖ 
4) ΠΑΠΑΣΔΡΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
5) ΓΚΟΤΣΗΟΤΓΖ ΕΖΖ 
6) ΗΣΑΡΗΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 
7) ΜΔΛΗΗΝΟ ΣΤΛΗΑΝΟ, δημοηικός ζύμβοσλος 
8) ΦΑΡΡΑ ΥΑΡΗΛΑΟ 



9) ΓΑΦΝΑΚΖ ΔΤΘΑΛΔΗΑ 
10) ΜΑΡΓΑΡΗΣΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 
11) ΜΗΥΟΤ ΑΡΖ 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέμταος της 
ημερήσιες διάταξης, το οποίο προτάχθηκε και 
συζητήθηκε ως πρώτο 
Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, δεν 
συμμετείχε στην ψήφιση του θέματος 

28.  170.  9Ο ΓΚΣΑΚΣΟ 

ογπχκεοζε Κμηκςθειχκ Γπηπεηνήζεςκ 

Δήμμο Δνάμαξ 

Κατά πλειοψηφία περί συγχώνευσης Κοινωφελών 
Επιχειρήσεων Δήμου Δράμας, με την επωνυμία 
Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και 
Σουριστικής Ανάπτυξης «Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Α.», 
μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου 
Γεωργίου, διότι είναι κατά του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ», 
κατά των συγχωνεύσεων και καταργήσεων Ν.Π. και 
Δ.Ε. 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος της 
ημερήσιες διάταξης, το οποίο προτάχθηκε και 
συζητήθηκε ως πρώτο 

29.  171.  10Ο ΓΚΣΑΚΣΟ 

Ονηζμυξ Δημηθεηηθμφ ομβμοιίμο ηεξ 

Κμηκςθειμφξ Γπηπείνεζεξ Δήμμο 

Δνάμαξ με ηεκ επςκομία «Δεμμηηθή 

επηπείνεζε Κμηκςκηθήξ Πμιηηηζηηθήξ 

θαη Σμονηζηηθήξ Ακάπηολεξ { 

Δ.Γ.Κ.ΠΟ.Σ.Α}» 

Ομόφωνα περί ορισμού Διοικητικού υμβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δράμας με την 
επωνυμία «Δημοτική επιχείρηση Κοινωνικής 
Πολιτιστικής και Σουριστικής Ανάπτυξης { 
Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Α}», όπως παρακάτω: 
ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 
1) ΥΑΡΑΚΗΓΖ ΚΤΡΗΑΚΟ, Γήμαρτος Γράμας, ως 

πρόεδρος 
2) ΥΑΡΗΚΟ ΝΗΚΟΛΑΟ, δημοηικός ζύμβοσλος, ως 

ανηιπρόεδρος 
3) ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ ΚΤΡΗΑΚΟ, δημοηικός ζύμβοσλος, ως μέλος 
4) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΑΝΓΡΔΑ, δημοηικός ζύμβοσλος, ως 

μέλος 
5) ΣΔΝΣΔΜΔΗΓΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ, δημόηιζζα, ως μέλος 
6) ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΥΡΤΑ, δημόηιζζα, ως μέλος 
7) ΥΑΣΕΖΓΔΧΡΓΗΟΤ ΥΡΖΣΟ, δημόηης, ως μέλος 
8) ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ, δημόηιζζα, ως μέλος 
9) ΦΗΣΗΟΤ ΒΟΤΛΑ, δημόηιζζα, ως μέλος 
10) ΣΕΗΡΗΣΖ ΥΡΖΣΟ, δημόηης, ως μέλος 
11) ΠΑΠΟΤΣΖ ΗΧΑΝΝΖ, δημόηης, ως μέλος 

(εκπρόζωπος Ένωζης Πολιηιζηικού Φορέα Α.Μ.&Θ.)  
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 
1) ΜΛΔΚΑΝΖ ΜΗΥΑΛΖ, δημοηικός ζύμβοσλος 
2) ΗΓΔΡΑ ΥΡΤΖ, δημοηική ζύμβοσλος 
3) ΥΛΗΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ, δημοηική ζύμβοσλος 
4) ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ, δημοηικός ζύμβοσλος 
5) ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 
6) ΚΟΤΣΟΤΡΖ ΓΛΤΚΔΡΗΑ 
7) ΗΧΚΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 
8) ΠΑΣΗΑΓΟΤ ΔΦΖ 
9) ΓΟΡΗΓΑΡΖ ΥΡΤΑΝΘΖ 
10) ΠΔΦΑΝΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 
11) ΓΔΜΗΖ ΣΔΡΓΗΟ  
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος της 
ημερήσιες διάταξης, το οποίο προτάχθηκε και 
συζητήθηκε ως πρώτο 
Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, δεν 



συμμετείχε στην ψήφιση του θέματος 

30.  172.  11Ο ΓΚΣΑΚΣΟ 

Ονηζμυξ μειχκ γηα ηεκ ζογθνυηεζε ηεξ 

Α/ζμηαξ θαη Β/ζμηαξ επηηνμπήξ 

ζηαβιηζμχκ θαη επηπεηνήζεςκ 

επελενγαζίαξ δςσθχκ πνμσυκηςκ 

Ομόφωνα περί ορισμού  μελών για την συγκρότηση 
της Α/θμιας και Β/θμιας επιτροπής σταβλισμών και 
επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων, όπως 
παρακάτω: 

Α/ζμηα 

Σαθηηθυξ: Ετόγλου Ιωάννης, δημοτικός σύμβουλος 

Ακαπιενςμαηηθυξ: Φαρίσκος Νικόλαος, δημοτικός 
σύμβουλος 
 

Β/ζμηα 

Σαθηηθυξ: Φαρίσκος Νικόλαος, δημοτικός 
σύμβουλος 

Ακαπιενςμαηηθυξ: Ετόγλου Ιωάννης, δημοτικός 
σύμβουλος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέμταος της 
ημερήσιες διάταξης, το οποίο προτάχθηκε και 
συζητήθηκε ως πρώτο 
 

31.  173.  12Ο ΓΚΣΑΚΣΟ 

Πνμγναμμαηηζμυξ πνμζιήρεςκ 

πνμζςπηθμφ   

Κατά πλειοψηφία υπέρ του προγραμματισμού 
προσλήψεων προσωπικού, με συμβάσεις μίσθωσης 
έργου  , όπως παρακάτω: 

1. Ενός (1) γιατρού εργασίας ο οποίος θα 
παρέχει υποδείξεις και συμβουλές  στους 
εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους  
σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική 
υγεία των εργαζομένων και θα επιβλέπει τη 
συμμόρφωση των εργαζομένων στους 
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της 
εργασίας. Μεταξύ των άλλων θα  μεριμνά για 
τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και θα 
εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού. 

2. Πέντε (5) γιατρών (παθολόγος ή παιδίατρος ή 
γυναικολόγος ή γενικής ιατρικής) και πέντε 
(5) νοσηλευτών/τριών, απαραιτήτων για τη 
λειτουργία δημοτικών ιατρείων που 
πρόκειται να δημιουργηθούν σε εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 75 του ΔΚΚ 

3. Είκοσι πέντε (  25  )  ατόμων διαφόρων 
ειδικοτήτων προκειμένου να λειτουργήσουν  
απρόσκοπτα  τα  προγράμματα   Ν. Ε. Λ. Ε.  ( 
αργυροχρυσοχοϊας,  κοπτικής-ραπτικής, 
αμπελουργίας, μελισσοκομίας, θεατρολογίας  
κ.λ.π.)  διότι   στον Οργανισμό Εσωτερικής 
Τπηρεσίας του Δήμου Δράμας δεν 
υφίστανται σχετικές οργανικές θέσεις  και οι 
συγκεκριμένες ειδικότητες είναι εκτός του 
κύκλου  καθηκόντων των υπαλλήλων του. 

4. Δέκα πέντε ( 15 ) ατόμων διαφόρων 
ειδικοτήτων προκειμένου να λειτουργήσουν  
τα  προγράμματα του κέντρου νεότητας « Γ. 
Παρασίδης » ( ζωγραφικής ενηλίκων και 
παιδιών, δημιουργικής απασχόλησης , 
ψηφιδωτού, φωτογραφίας κ.λ.π.).  

            Σο συγκεκριμένο κέντρο προσφέρει δωρεάν 



μάθηση μέσα από την καλλιτεχνική  και 
δημιουργική έκφραση και  απευθύνεται σε 
400 άτομα (παιδιά και ενήλικες) . Επίσης, 
στον Οργανισμό Εσωτερικής Τπηρεσίας του 
Δήμου Δράμας δεν υφίστανται σχετικές 
οργανικές θέσεις  και οι συγκεκριμένες 
ειδικότητες είναι εκτός του κύκλου  
καθηκόντων των υπαλλήλων του. 

5. Σριάντα δύο (32) καθαριστριών για τον 
καθαρισμό σχολείων Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης  σχολικού έτους 2011-2012 

6. Είκοσι οχτώ (28) καθαριστριών για τον 
καθαρισμό σχολείων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης  σχολικού έτους 2011-2012 

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου 
Γεωργίου διότι, πάγια θέση τους είναι, πως η 
πραγματοποίηση προγραμμάτων και η λειτουργία 
των σχολείων, πρέπει να υποστηρίζονται από μόνιμο 
προσωπικό του Δήμου, προσθέτοντας ότι θεωρούν 
απαράδεκτο ένας τόσο μεγάλος Οργανισμός, όπως ο 
Δήμος, να μην έχει μόνιμο γιατρό εργασίας, 
προτρέποντας  και το ωματείο των εργαζομένων να 
επιληφθεί του θέματος. 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος της 
ημερήσιες διάταξης, το οποίο προτάχθηκε και 
συζητήθηκε ως πρώτο και ο δημοτικός σύμβουλος 
Σερζής Ανέστης, μετά τη συζήτηση του 11ου εκτάκτου 
θέματος 

32.  174.  13Ο ΓΚΣΑΚΣΟ 

Γκςμμδυηεζε γηα έγθνηζε ημπηθμφ 

νομμημμηθμφ ζπεδίμο γηα ηεκ θαηαζθεοή 

δηζέζημο μιμήμενμο Νεπηαγςγείμο ζηεκ 

Καιιίθοημ 

Γνωμοδοτεί ομόφωνα περί έγκρισης τοπικού 
ρυμοτομικού σχεδίου για την κατασκευή διθέσιου 
ολοήμερου Νηπιαγωγείου στην Καλλίφυτο, όπως 
αυτό   περιγράφεται αναλυτικά στην εισήγηση της 
υπηρεσίας 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος της 
ημερήσιες διάταξης, το οποίο προτάχθηκε και 
συζητήθηκε ως πρώτο και ο δημοτικός σύμβουλος 
Σερζής Ανέστης, μετά τη συζήτηση του 11ου εκτάκτου 
θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος ούτος Κων/νος, δήλωσε 
απών κατά την ψήφιση του θέματος, επικαλούμενους 
προσωπικούς λόγους 

33.  175.  14Ο ΓΚΣΑΚΣΟ 

Απμδμπή πνεμαημδυηεζεξ γηα ηεκ 

θαηαβμιή πνμκμηαθχκ επηδμμάηςκ 

ζημοξ θαηά κυμμ δηθαημφπμοξ, γηα ημοξ 

μήκεξ Ιακμοάνημ θαη Φεβνμοάνημ 

ηνέπμκημξ έημοξ, πμζμφ 

1.930.290,05 € 

Ομόφωνα περί αποδοχής χρηματοδότησης για την 
καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο 
δικαιούχους, για τους μήνες Ιανουάριο και 
Υεβρουάριο τρέχοντος έτους, ποσού 1.930.290,05 € 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος της 
ημερήσιες διάταξης, το οποίο προτάχθηκε και 
συζητήθηκε ως πρώτο και ο δημοτικός σύμβουλος 
Σερζής Ανέστης, μετά τη συζήτηση του 11ου εκτάκτου 
θέματος 

Δράμα 3-3-2011 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού υμβουλίου Δήμου Δράμας   
Μυροφόρα Χωμά                                                                                    


