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Σημειώνεται ότι, ο Δημοτικός Σύμβουλος Μαργαρίτης Θωμάς, αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 
4ου θέματος ,  ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης και ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Γεώργιος, μετά τη συζήτηση του 7ου 
θέματος 
 
 
 
 

Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΣΙΣΛΟ ΘΕΜΑΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟΤ 

1.  472.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 1/2011 
απόφασης της επιτροπής 
Τουριστικής προβολής & 
Ανάπτυξης, σχετικά με την Σύνταξη 
του Κανονισμού Λειτουργίας αυτής 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου , ο οποίος ανέφερε ότι 
μειοψήφησε στη συγκρότηση της εν λόγω 
επιτροπής, στην οποία και δεν επιθυμούσε να 
συμμετέχει, τονίζοντας ότι είναι αντίθετος 
στη δημιουργία νέων επιτροπών, εκτός από 
κάποιες εξαιρέσεις, αντιπροτείνοντας άλλη 
φιλοσοφία όσον αφορά στην τουριστική 
ανάπτυξη και κυρίως τον λαϊκό τουρισμό για  
τις λαϊκές εργατικές οικογένειες του Δήμου 
της Δράμας. Θεωρεί ότι γίνεται μια 
προσπάθεια από τη δημοτική αρχή, να 
μοιρασθούν οι ευθύνες και στις υπόλοιπες 
παρατάξεις του Δ.Σ, για τα αποτελέσματα 
μιας επιτροπής, για τα οποία πολύ 
αμφιβάλλει, πιστεύοντας ότι, πρέπει να 
στραφεί η προσοχή στην ανάπτυξη του 
λαϊκού τουρισμού και όχι στο πως θα γίνει η 
Δράμα τουριστικός πόλος έλξης.  
 

2.  473.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 30/2011 ΑΔΣ 
του Νομικού Προσώπου Δήμου 
Δράμας, σχετικά με την 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2011 

Ομόφωνα 

3.  474.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 35/2011 ΑΔΣ 
του Νομικού Προσώπου Δήμου 
Δράμας, σχετικά με την πρόσληψη 
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, είναι υπέρ της 
κατάργησης όλων των ελαστικών θέσεων 
εργασίας , προσθέτοντας ότι το ΝΠ πρέπει 
να λειτουργεί με μόνιμο προσωπικό, εφόσον 
είναι αναγκαίο για τη λειτουργία του.  
 

4.  475.  Έγκριση ορισμού ύψους 
χρηματικών ποσών εγγραφών και 
μηνιαίων συνδρομών στα εικαστικά 
τμήματα του Κέντρου νεότητας 
«Γεώργιος Παρασίδης» 

Μειοψηφούντων των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Θωμά Μαργαρίτη, 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) Χατζηγιάννη 
Αναστασίου, 4) Μαμσάκου Χριστόδουλου, 5) 
Δάντζερα Ιωάννη, 6) Παπαεμμανουήλ 
Γρηγορίου και 7) Χαραλαμπίδη Ανδρέα, 
προτείνοντας λόγω της οικονομικής κρίσης, 
το ύψος   χρηματικών ποσών εγγραφών και 
μηνιαίων συνδρομών στα εικαστικά 
τμήματα  του Κέντρου Νεότητας Δ. Δράμας   
«Γεώργιος Παρασίδης», όπως παρακάτω: 
 



 5 € εγγραφή 

 10 € οι ανήλικοι 

 15 € οι ενήλικοι 

 Σε περίπτωση συμμετοχής ενηλίκων, 
σε περισσότερα από ένα (1) τμήμα, θα 
καταβάλλουν 10 €, για κάθε τμήμα 

 Απαλλάσσονται από την καταβολή 
συνδρομής και εγγραφής, οι ενήλικοι που θα 
προσκομίσουν βεβαίωση απορίας 

 Για Τρίτεκνους – πολύτεκνους – άτομα 
με αναπηρία άνω του 67% - Μονογονεϊκές 
οικογένειες, έκπτωση 50% από την κατηγορία 
που ανήκουν 
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, θεωρεί πως οι 
παροχές του Κέντρου νεότητας, δεν πρέπει 
να έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα 
 

5.  476.  Αποδοχή χρηματοδότησης – 
Τροποποίηση προϋπολογισμού 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου , όσον αφορά στην 
αποδοχή της χρηματοδότησης διότι, θεωρεί 
κοροϊδία να δίδονται στους δήμους τόσο 
λίγα χρήματα σε σχέση με τα 
παρακρατηθέντα. Ψηφίζει μόνα τους Κ.Α. 
των λειτουργικών δαπανών , 
καταψηφίζοντας  την μείωση των Κ.Α. που 
αναφέρονται στη χρηματοδότηση της 
ΔΕΚΠΟΤΑ και στις αποδοχές του 
προσωπικού        

 

6.  477.  Αποδοχή χρηματοδότησης για 
κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 
(Πολιτική προστασία / ΣΑΤΑ) 

Ομόφωνα 

7.  478.  Σύναψη προγραμματικής σύμβασης 
με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης- Ειδικός λογαριασμός 
Αξιοποίησης Κονδυλίων Έρευνας, 
για την εκπόνηση ερευνητικού 
προγράμματος με τίτλο « 
Διερεύνηση δυνατοτήτων 
εφαρμογής καινοτόμου 
βιοκλιματικού σχεδιασμού για την 
ολοκληρωμένη αναβάθμιση του 
δημόσιου αστικού χώρου ανάμεσα 
στις πηγές Αγίας Βαρβάρας και τον 
Δημοτικό κήπο Δράμας» 

Ομόφωνα περί σύναψης της Σύμβασης , περί 
ορισμού μελών στο Όργανο, με την 
ονομασία «Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης» καθώς και περί ορισμού 
Επιτροπής Παραλαβής του Δήμου Δράμας, 
για την έγκριση των παραδοτέων 

8.  479.  Έγκριση της με αριθμό 12/2011 
απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής 
Παιδείας σχετικά με την κατανομή 
πίστωσης της γ΄ δόσης για 
λειτουργικές δαπάνες των σχολικών 
μονάδων του Δήμου Δράμας 

Ομόφωνα 

9.  480.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου 
«Ολοκλήρωση υφιστάμενων 
παιδικών χαρών» 

Ομόφωνα 

10.  481.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου 
«Οδοποιία Τ.Κ. Κουδουνίων» 

Ομόφωνα 



11.  482.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου 
«Εσωτερική και αγροτική οδοποιία 
Ξηροποτάμου» 

Ομόφωνα 

12.  483.  Επέκταση δικτύου ΔΕΗ στην ΤΚ 
Μοναστηρακίου 

Ομόφωνα 

13.  484.  Επέκταση δικτύου ΔΕΗ στην ΤΚ 
Μακρυπλαγίου   

Ομόφωνα 

14.  485.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου « Οδοποιία ΤΔ 
Χωριστής» 

Ομόφωνα 

15.  486.  Γνωμοδότηση για παραχώρηση 
κοινόχρηστης έκτασης (Αγρόκτημα 
Ξηροποτάμου – τεμ. 5166 Χ217) στον 
Χμεϊνταν Μάριο του Ιωσήφ, με 
σκοπό τη δημιουργία βιοτεχνίας 
παραγωγής οπτιακουστικού υλικού, 
έκδοση – εκτύπωση έντυπου υλικού 

Μειοψηφούντων των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Παπαδόπουλου Γεωργίου, 2) 
Χατζηγιάννη Αναστασίου, 3) Μαμσάκου 
Χριστόδουλου, 4) Δάντζερα Ιωάννη, 5) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 6) 
Χαραλαμπίδη Ανδρέα, οι οποίοι θεωρούν ότι 
πρέπει να αποσυρθεί το θέμα και να 
επανέλθει εκ νέου προς συζήτηση στο ΔΣ, 
αφού ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει νέα 
αίτηση παραχώρησης , στην οποία όμως, θα 
αναφέρει ακριβώς ποια  5.000 τ.μ. του 
ανωτέρου Αγροτεμαχίου αιτείται      

Γνωμοδοτεί  περί μη παραχώρησης  
κοινόχρηστης έκτασης  14.999 τ.μ.(ΤΕΜΑΧΙΟ 
5166 χ217), από το με αριθμό 5166 χ216 
τεμάχιο του Αγροκτήματος Ξηροποτάμου 
για τη δημιουργία βιοτεχνίας παραγωγής 
οπτικοακουστικού υλικού, έκδοση-εκτύπωση 
έντυπου υλικού, από τον Χμεϊντάν Μάριος 
του Ιωσήφ και υπέρ παραχώρησης έκτασης 
έως 5.000 τ.μ. από το ανωτέρω αγροτεμάχιο, 
συμπληρωματικής διανομής έτους 1975 – 
1987 και που κατά την παραχώρηση θα λάβει 
αρίθμηση 5166χ217, σύμφωνα με την υπ΄ 
αριθμ. 29/2011 ομόφωνη απόφαση του 
Συμβουλίου Δ.Κ. Ξηροποτάμου 

16.  487.  Τροποποίηση σχεδίου στο Ο.Τ. 898 – 
περιοχή Β.Δ. Εθνικού Σταδίου, προς 
άρση επιβληθέντος ρυμοτομικού 
βάρους 

Ομόφωνα 

17.  488.  Καθορισμός ανώτερου δικαιώματος 
για αυθαίρετη βοσκή 

Ομόφωνα μετά από πρόταση του κ. 
Δημάρχου και λόγω της οικονομικής κρίσης, 
για τον καθορισμό ανώτερου δικαιώματος 
για αυθαίρετη βοσκή , σε ποσοστό 10% επί 
των ποσών που καθορίσθηκαν με την υπ΄ 
αριθμ. 184/2011 ΑΔΣ 

 

18.  489.  Διαγραφή ενοικίων κυλικείου 
Δημοτικού Σταδίου 

Ομόφωνα 

19.  490.  Επιστροφή ενοικίων αγροτικού 
κλήρου ΤΔ Κουδουνίων, λόγω 
μείωσης των στρεμμάτων μετά από 
αναδασμό του 2009 

Ομόφωνα 

20.  491.  Αίτημα διαγραφής οφειλής από 
χρηματικό κατάλογο (υπαίθριο 
στάσιμο εμπόριο) 

Ομόφωνα 

21.  492.  Αίτηση διαγραφής οφειλών από 
χρηματικούς καταλόγους  (Κ.Ο.Κ  ) 

Ομόφωνα 



22.  493.  Αίτηση διαγραφής οφειλής από 
χρηματικό κατάλογο  (Κ.Ο.Κ  ) 

Ομόφωνα 

23.  494.  Αίτηση διαγραφής οφειλής από 
χρηματικό κατάλογο  (Κ.Ο.Κ  ) 

Ομόφωνα 

24.  495.  Ορισμός εκπροσώπων για 
συμμετοχή σε δράσεις επιμόρφωσης 
αιρετών γυναικών 

 Ομόφωνα για τη συμμετοχή  των παρακάτω 
αιρετών γυναικών, στο  πρόγραμμα με θέμα 
« Ενθάρρυνση και υποστήριξη της 
συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις 
πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» , που θα 
υλοποιηθεί από την Ανώνυμη Αναπτυξιακή 
Εταιρεία της Αυτοδιοίκησης « Πληροφόρηση 
– Επιμόρφωση – Τοπική Ανάπτυξη 
(Π.Ε.Τ.Α.)  Α.Ε.», στα πλαίσια του Ε.Π. « 
Διοικητική μεταρρύθμιση 2007-2013»: 
1) Σιδερά Χρυσή, δημοτική σύμβουλος 
2) Χλιάρα Παναγιώτα, δημοτική σύμβουλος 
3) Κουγιουμτζόγλου – Σκουλίδου Δέσποινα, 

πρόεδρος Συμβουλίου Δ.Κ. Δράμας 
 

25.  496.  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 
δημότισσας 

Ομόφωνα 

26.  497.  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 
δημότισσας 

Ομόφωνα 

27.  498.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Ψήφισμα για την εφαρμογή του 
μέτρου της εργασιακής εφεδρείας 
στο Δ. Δράμας, τις Επιχειρήσεις και 
τα Νομικά Πρόσωπά του 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου, ο οποίος όπως ανέφερε 
πως, σαφώς και είναι κατά της εφαρμογής 
της εργασιακής εφεδρείας, θεωρεί όμως ότι, 
το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας, με το 
ψήφισμα που θα εκδώσει, δεν πρέπει μόνο 
να αντιτίθεται κατά της εφαρμογής του 
μέτρου, αλλά να δηλώνει και τη δέσμευσή 
του ότι, δεν θα υπακούσει στην Κεντρική 
Εξουσία, σε περίπτωση που επιχειρήσει να το 
επιβάλλει 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Δράμας, στη συνεδρίασή του, της 30ης 
Σεπτεμβρίου του 2011, ενόψει πιθανής 
εφαρμογής της εργασιακής εφεδρείας στο 
Δήμο Δράμας 
 
Εκδίδει το παρακάτω ψήφισμα 
 

ΨΗΦΙΣΜΑ 
 

  Δηλώνει την καθολική αντίθεσή του 
στην εφαρμογή του μέτρου της εργασιακής 
εφεδρείας στον Δήμο Δράμας διότι,  δεν 
υφίσταται πλεονάζον προσωπικό, αλλά 
αντιθέτως με τα πλέον αυστηρά κριτήρια 
που θα μπορούσαν να τεθούν υφίσταται 
έλλειψη αυτού, σύμφωνα με τα στοιχεία 
που κατατέθηκαν από την Διεύθυνση 
Διοικητικών Υπηρεσιών: 
 
Από το σύνολο υπηρετούντων υπαλλήλων 
οι οποίοι σήμερα ανέρχονται σε 354 



(τακτικοί και αορίστου χρόνου): 

- Υφίσταται μεγάλος αριθμός 
υπαλλήλων (τουλάχιστον 50) οι 
οποίοι είτε έχουν ήδη τις 
προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση 
είτε θα τις αποκτήσουν την επόμενη 
τριετία, γεγονός που θα δημιουργήσει 
σοβαρά προβλήματα σε πολλές 
υπηρεσίες του Δήμου (καθαριότητα, 
τεχνική υπηρεσία, πολεοδομία, 
καθαριότητα σχολείων, πράσινο). 
Ήδη πέντε (5) εξ αυτών κατέθεσαν και 
την δεύτερη αίτηση παραίτησης για 
συνταξιοδότησή τους.  

- Από τις σαράντα (40) θέσεις της 
προκήρυξης 1/130M/ 2008, μόνον 
δέκα (10) υπάλληλοι προσλήφθηκαν 
στην υπηρεσία καθαριότητας από 
τους προσωρινούς πίνακες, χωρίς να 
υπάρχει στο άμεσο μέλλον 
δυνατότητα απορρόφησης των 
υπολοίπων. 

- Εκκρεμεί η υπόθεση της μετάταξης 
δεκατριών (13) υπαλλήλων που 
κατέχουν οργανικές ή 
προσωποπαγείς θέσεις στις αρμόδιες 
μονάδες της τέως Ν.Α. Δράμας με 
αυτές των αρμοδιοτήτων που 
μεταβιβάστηκαν μεμονωμένα στο 
Δήμο Δράμας σε εφαρμογή των 
διατάξεων της παρ. 2β του άρθρου 
257 του Ν. 3852/2010 για τις οποίες 
το δημοτικό συμβούλιο υπέβαλε 
σχετικό αίτημα στο υπηρεσιακό 
συμβούλιο της περιφέρειας. 

- Μετά την εφαρμογή του Ν. 
2952/2010, με την μεταφορά 
πληθώρας αρμοδιοτήτων, αλλά και 
την εν γένει αναδιοργάνωση των 
υπηρεσιών του Δήμου υφίσταται 
αδυναμία στελέχωσης βασικών 
υπηρεσιών του Δήμου (γραμματεία 
δημοτικού συμβουλίου, τμήματα 
προμηθειών – προσόδων, ΚΕΠ, 
γραφείο επισκεπτών, πρόνοια, 
τεχνική υπηρεσία, πολεοδομία). 

- Υφίσταται ανάγκη άμεσης 
στελέχωσης νέων υπηρεσιών μετά την 
δημοσίευση του Ο.Ε.Υ. (κατ’ 
ελάχιστον 10 θέσεις). 

- Ο Δήμος Δράμας και το προσωπικό 
αυτού, μετά την προσάρτηση της 
πρώην Κοινότητας Σιδηρονέρου στο 
Δήμο Δράμας, εξυπηρετεί μια πολύ  



μεγάλη γεωγραφική περιοχή, και σε 
περίπτωση εφαρμογής της 
εργασιακής εφεδρείας, θα προστίθετο 
ένα ακόμα πρόβλημα, λόγω της ήδη 
υπάρχουσας έλλειψης προσωπικού 

 Δημοσιοποιεί και  αποστέλλει το 
παρόν ΨΗΦΙΣΜΑ στο Υπουργείο 
Εσωτερικών καθώς και στο Υπουργικό 
Συμβούλιο, θεωρώντας ότι, πρέπει να 
συνεκτιμηθούν τα προαναφερόμενα έτσι 
ώστε να μην εφαρμοσθεί το μέτρο της 
εργασιακής εφεδρείας στο Δ. Δράμας, τα 
Νομικά πρόσωπά του καθώς και στις 
Επιχειρήσεις του, με απώτερο σκοπό, την 
εύρυθμη λειτουργία αυτού  , την 
διασφάλιση της εργασίας των ήδη μη 
αρκούντων υπαλλήλων, Για Την καλύτερη 
Εξυπηρέτηση του Πολίτη Και Την 
Ανάπτυξη Της Απομακρυσμένης , 
Ξεχασμένης Και Μαρτυρικής Μας 
Περιοχής, όσο αυτή εξαρτάται από 
πρωτοβουλίες και αποφάσεις του Δήμου. 

 

28.  499.  2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Επιχορήγηση του Κ.Α.Ο. Δράμας, 
για τη διοργάνωση τουρνουά 
μπάσκετ 

Μειοψηφούντων των δημοτικών 
συμβούλων: 1)Παπαδόπουλου Γεωργίου, 2) 
Χατζηγιάννη Αναστασίου, 3) Μαμσάκου 
Χριστόδουλου, 4) Δάντζερα Ιωάννη, 5) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 6) 
Χαραλαμπίδη Ανδρέα, οι οποίοι πρότειναν 
την ενίσχυση του Αθλητικού Συλλόγου 
Κ.Α.Ο. Δράμας με το ποσό των 5.000,00 € και 
όχι των 2.000,00 €, όπως εισηγήθηκε ο ειδικός 
εισηγητής Μυστακίδης Ιωάννης 
 

29.  500.  3Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός 
έδρας, υπαλλήλων του Δήμου 
Δράμας 

Ομόφωνα 

30.  501.  4
Ο ΕΚΣΑΚΣΟ 

Συμμετοχή του Δ. Δράμας, για την 
υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας 
για την Ισότητα των φύλων στις 
Τοπικές Κοινωνίες 

Ομόφωνα 

31.  502.  5
Ο ΕΚΣΑΚΣΟ 

Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου  
Ομόφωνα 

32.  503.  6
Ο ΕΚΣΑΚΣΟ 

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 21/2011 
απόφασης του ΔΣ του ΜΟΔΔ, 
σχετικά με την ψήφιση 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2011 

Ομόφωνα 

 
Δράμα 5-10-2011 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας   
Μυροφόρα Ψωμά                                                                                    
  


