
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

05/09-03-2016 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 
Ο δημοτικός σύμβουλος Μωυσιάδης Αριστείδης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση  των προ 

ημερησίας θεμάτων 

Ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιωτίδης Αλέξανδρος, προσήλθε στη συνεδρίαση στα προ ημερήσιας διάταξης 

θέματα και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου έκτακτου θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μλεκάνης Μιχαήλ, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια  των προ ημερησίας 

θεμάτων 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊτσίδης Γεώργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια  των προ 

ημερησίας θεμάτων 

Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, προσήλθε στη συνεδρίαση στα προ ημερήσιας διάταξης θέματα  
     

       

      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  127.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση νέας γραμμής 

δρομολογίων Αστικού 

ΚΤΕΛ Δράμας περιόδου 

10/09/2015-30/06/2016 

Ομόφωνα 

 

2.  128.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Δωρεάν παραχώρηση 

χρήσης του Δημοτικού 

Σταδίου 

Ομόφωνα 

3.  129.  Προγραμματισμός 

πρόσληψης προσωπικού 

ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου για τις 

ανάγκες της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης  

Ομόφωνα 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη , πως θα ψηφίσει το θέμα διότι 

αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα αλλά, με επιφύλαξη 

και κατά παράβαση της βασικής του αρχής περί 

λειτουργίας των Δήμων με μόνιμο προσωπικό και όχι 

συμβασιούχους. 

 

4.  130.  Προγραμματισμός 

πρόσληψης προσωπικού 

ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου για τις 

ανάγκες των τμημάτων 

της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Προστασίας 

Παιδείας & Πολιτισμού 

Ομόφωνα 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη , πως θα ψηφίσει το θέμα διότι 

αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα αλλά, με επιφύλαξη 

και κατά παράβαση της βασικής του αρχής περί 

λειτουργίας των Δήμων με μόνιμο προσωπικό και όχι 

συμβασιούχους. 

 

5.  131.  Προγραμματισμός 

πρόσληψης προσωπικού 

ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, με 

συμβάσεις χρονικής 

διάρκειας (έως) τριών 

μηνών, το οποίο θα 

αμείβεται αποκλειστικά 

από έσοδα προερχόμενα 

από αντίτιμο, για τις 

ανάγκες υλοποίησης του 

προγράμματος 

Δημιουργικής 

απασχόλησης Παιδιών 

σχολικής ηλικίας.  

Ομόφωνα 

Με την τοποθέτηση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου και 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου 
πως, χρεώνουν στην δημοτική αρχή, την μη ένταξη του 

Δήμου Δράμας, στο πρόγραμμα ΚΔΑΠ, όπου 

εντάχθηκαν δήμοι της περιφέρειάς μας και ζήτησαν τα 

συγκεκριμένα άτομα, δωρεάν, χωρίς αντίτιμο και για 

ένα χρόνο. 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου , πως χρεώνει στην δημοτική 

αρχή, την μη ένταξη του Δήμου Δράμας, στο πρόγραμμα 

ΚΔΑΠ, όπου εντάχθηκαν δήμοι της περιφέρειάς μας και 

ζήτησαν τα συγκεκριμένα άτομα, δωρεάν, χωρίς αντίτιμο 

και για ένα χρόνο.       
Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη , πως χρεώνει στην δημοτική αρχή, 

την μη ένταξη του Δήμου Δράμας, στο πρόγραμμα 

ΚΔΑΠ, όπου εντάχθηκαν δήμοι της περιφέρειάς μας και 

ζήτησαν τα συγκεκριμένα άτομα, δωρεάν, χωρίς αντίτιμο 



και για ένα χρόνο.   Ανέφερε επίσης πως, θα ψηφίσει το 

θέμα διότι αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα αλλά, με 

επιφύλαξη και κατά παράβαση της βασικής του αρχής 

περί λειτουργίας των Δήμων με μόνιμο προσωπικό και 

όχι συμβασιούχους. 

 

6.  132.  Προγραμματισμός 

σύναψης συμβάσεων 

μίσθωσης έργου με 

αντίτιμο, χρονικής 

διάρκειας ενός έτους, 

για τις ανάγκες 

λειτουργίας του 

Κέντρου Νεότητας. 

Ομόφωνα 

Με την πρόταση του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου, για προκήρυξη δύο θέσεων 

φωτογράφων ΤΕ και πέντε ζωγράφων ΠΕ διότι, κατά 

τεκμήριο θα είναι υψηλότερο το επίπεδο μάθησης. 

Ο εισηγητής του θέματος Τερζής Ανέστης ανέφερε 

πως, θα μπορούσαν να προσληφθούν και καθηγητές 

πανεπιστημίων αλλά, θα έπρεπε να αυξηθούν και τα 

δίδακτρα καθότι πληρώνονται από το αντίτιμο που 

καταβάλλουν οι μαθητές αλλά, όταν το Κέντρο 

Νεότητας, προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες, 

συγκεκριμένο επίπεδο μάθησης, αναγκαστικά και για να 

κρατηθούν τα δίδακτρα εκεί που πρέπει να κρατηθούν 

και επειδή η εμπειρία δείχνει ότι, αυτοί οι τίτλοι 

σπουδών είναι πολύ ικανοποιητικοί για τη λειτουργία 

του Κέντρου Νεότητας, γι  αυτό γίνεται και αυτή η 

επιλογή.  

Ο Δ/ντής της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών ανέφερε 

πως, εδώ και τρία χρόνια, μόνο τέσσερις ΔΕ ζωγράφοι 

συμμετέχουν στην προκήρυξη και κανένας ΠΕ. 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη , πως θα ψηφίσει το θέμα διότι 

αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα αλλά, με επιφύλαξη 

και κατά παράβαση της βασικής του αρχής περί 

λειτουργίας των Δήμων με μόνιμο προσωπικό και όχι 

συμβασιούχους. 

 

7.  133.  Προγραμματισμός 

προσλήψεων 

προσωπικού με σύναψη 

σύμβασης μίσθωσης 

έργου, χρονικής 

διάρκειας έως 10 μηνών 

για την αντιμετώπιση 

αναγκών καθαρισμού 

των σχολικών μονάδων 

πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης  

Ομόφωνα 

Με το ερώτημα του δημοτικού συμβούλου Στεφανίδη 

Ιωάννη, μήπως εφόσον από το επόμενο διδακτικό έτος 

2016 – 2017, οι συμβάσεις θα συνάπτονται από τους 

Δήμους και εφόσον ζητήθηκε μείωση των αποδοχών 

κατά 10%, στην πορεία υπάρξει ανταποδοτικότητα και 

κληθεί ο κόσμος να πληρώσει. Ανέφερε επίσης πως, θα 

ψηφίσει το θέμα διότι αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα 

αλλά, με επιφύλαξη και κατά παράβαση της βασικής του 

αρχής περί λειτουργίας των Δήμων με μόνιμο προσωπικό 

και όχι συμβασιούχους. 

 

8.  134.  Προγραμματισμός 

σύναψης δύο 

συμβάσεων μίσθωσης 

έργου, χρονικής 

διάρκειας ενός έτους, 

για την αντιμετώπιση 

των αναγκών του 

Τμήματος Προστασίας 

και Προαγωγής της 

Δημόσιας Υγείας. 

Ομόφωνα 

Με την τοποθέτηση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου και 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου 
πως, συμφωνούν φυσικά με την αναγκαιότητα των 

συμβάσεων αλλά, θεωρούν πως είναι λάθος η 

διαδικασία. Με σύμβαση μίσθωσης έργου, υποχρεούται 

ο γιατρός να ανταποκριθεί σε ένα συγκεκριμένο 

αντικείμενο ενώ, η παροχή υπηρεσιών – τιμολόγιο, είναι 

κάτι γενικό και έχει τη δυνατότητα να κινηθεί πιο 

ελεύθερα ο γιατρός. Δεν απαιτείται να γίνει η 

διαδικασία που προτείνεται, ούτε και έγκριση, 

προσθέτοντας ότι, εφαρμόστηκε επί της δικής τους 

δημοτικής αρχής χωρίς κανένα πρόβλημα.  

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη , πως θα ψηφίσει το θέμα διότι 

αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα αλλά, με επιφύλαξη 

και κατά παράβαση της βασικής του αρχής περί 



λειτουργίας των Δήμων με μόνιμο προσωπικό και όχι 

συμβασιούχους. 

9.  135.  Έγκριση της αριθμ. 

25/2016 απόφασης του 

Δ.Σ. του Νομικού 

Προσώπου Δήμου 

Δράμας, σχετικά με την 

Τροποποίησης της υπ’ 

αριθμ. 27/2015 

απόφασης του Δ.Σ. του 

Ν.Π.Δ.Δ με θέμα 

«Έγκριση Σχεδίου 

Κανονισμού 

Λειτουργίας Κ.Η.Φ.Η» 

του Νομικού Προσώπου 

Δήμου Δράμας   

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 

Ζαχαριάδη Παύλου και 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 

για τους παρακάτω λόγους: 

 

1) Ως προς το τυπικό μέρος: 

 Σύμφωνα με το άρθρο 194 του Ν. 3852/2010 και 

την σχετική ΚΥΑ του 2001, η αδειοδότηση του 

ΚΗΦΗ, όπως και των παιδικών σταθμών, 

ανάγεται πλέον στις αρμοδιότητες του τμήματος 

υγείας του Δ. Δράμας και όχι της Περιφέρειας 

 Οι Κανονισμοί ελέγχονται από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση και όχι από την 

Περιφέρεια και στην συγκεκριμένη περίπτωση, 

χρειάζεται η συστατική πράξη και όχι ο 

κανονισμός λειτουργίας άρα, κακώς οδηγείται η 

δημοτική αρχή στην διαδικασία τροποποίησης 

του Κανονισμού και της έγκρισης από την 

Περιφέρεια. 

          
2) Ως προς το ουσιαστικό μέρος: 

 Η τροποποίηση στην περίπτωση 3, σε «Το 

ΚΗΦΗ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, μπορεί 

να χρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκά προγράμματα (π. χ 

από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, το ισχύον πρόγραμμα 

ΕΣΠΑ 2007-2013)και άλλα σχετικά προγράμματα και 

από ιδίους πόρους», δημιουργεί το εύλογο ερώτημα, 

δεν θα λειτουργήσει το ΚΗΦΗ, εάν δεν υπάρξουν 

ευρωπαϊκά προγράμματα; Για ποιο λόγο δεν θα 

λειτουργήσει η δομή, με αντίτιμο, όπως άλλες δομές 

του Δήμου, έτσι ώστε να μην κινδυνεύει; 

 
 Η τροποποίηση στην περίπτωση 4, στην  

θεματική ενότητα ¨ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΗΦΗ¨ η (3) 

παράγραφος από ¨Ιδιαίτερης σημασίας είναι η 

συνεργασία του ΚΗΦΗ με το ΚΑΠΗ και άλλες 

οργανώσεις για την εξεύρεση εθελοντών. Προηγείται 

εκπαίδευση και κατάλληλη τοποθέτηση στη δομή¨ 

διαγράφεται.  

Για ποιο λόγο δεν έθεσε ερώτημα η δημοτική αρχή, αν 

μπορεί το ΚΑΠΗ να λειτουργήσει μέσα στο ΚΗΦΗ;  Ας 

κάνει επίσης το ερώτημα, αν μπορούν να λειτουργούν οι 

υπηρεσίες, μέσα στο παλιό Δημαρχείο. 

Το ερώτημα είναι, μπορεί να υπάρχει διασύνδεση του 

ΚΑΠΗ με το ΚΗΦΗ; Μπορεί το προσωπικό να 

δημιουργεί δράσεις για τα μέλη του ΚΑΠΗ και την 

τρίτη ηλικία; Γιατί υπάρχει πολιτική μεμψιμοιρία και 

προσπαθεί η δημοτική αρχή να υποτιμήσει την 

σπουδαιότητα και την επιτυχία του ΚΗΦΗ, που δεν 



στοίχισε απολύτως τίποτα στο δραμινό λαό και μπορεί 

να δώσει λύσεις σε προβλήματα της τρίτης ηλικίας;  

Γιατί να μην υπάρχει διασύνδεση ΚΗΦΗ και ΚΑΠΗ; σε 

τι ενοχλεί και πρέπει να φύγει το ΚΑΠΗ; 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου, για τους λόγους που 

ανέφερε η μείζονα αντιπολίτευση. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, για τους λόγους που ανέφερε η 

μείζονα αντιπολίτευση. 

 

Η πρόεδρος του ΝΠΔΔ, δημοτική σύμβουλος 

Καρυοφυλλίδου Ζωή, ανέφερε πως, δεν υπάρχει 

δυνατότητα μεταστέγασης του ΚΑΠΗ στο ΚΗΦΗ διότι, 

η απόφαση της προηγούμενης δημοτικής αρχής για την 

χρηματοδότηση του ΚΗΦΗ, αναφέρει, αποκλειστικά και 

μόνο ημερήσια φροντίδα ηλικιωμένων. Άλλο πράγμα η 

μεταστέγαση και άλλο η διασύνδεση, και φυσικά μπορεί 

να υπάρχει διασύνδεση. Σε ότι αφορά στις αλλαγές, το 

ΝΠΔΔ, προέβη στις αλλαγές, μετά από υπόδειξη της 

Περιφέρειας. 

 

10.  136.  Καταβολή αποζημίωσης 

λόγω απαλλοτρίωσης 

σύμφωνα με την πράξη 

1/2006 

Ομόφωνα 

11.  137.  Γ΄ ανανέωση μείωσης 

μισθωμάτων δημοτικών 

καταστημάτων με 

αριθμ. 2& 3 της 

Δημοτικής Λαχαναγοράς  

Ομόφωνα 

12.  138.  Γ΄ ανανέωση μείωσης 

μισθωμάτων δημοτικών 

καταστημάτων με 

αριθμ. 4, 5 & 6 της 

Δημοτικής Λαχαναγοράς 

Ομόφωνα 

13.  139.  Γ΄ ανανέωση μείωσης 

μισθωμάτων δημοτικών 

καταστημάτων με 

αριθμ. 7 & 8 της 

Δημοτικής Λαχαναγοράς 

Ομόφωνα 

14.  140.  Γ΄ ανανέωση μείωσης 

μισθωμάτων δημοτικών 

καταστημάτων με 

αριθμ. 9, 10 & 11 της 

Δημοτικής Λαχαναγοράς 

Ομόφωνα 

15.  141.  Γ΄ ανανέωση μείωσης 

μισθωμάτων δημοτικών 

καταστημάτων με 

αριθμ. 17 & 18 της 

Δημοτικής Λαχαναγοράς 

Ομόφωνα 

16.  142.  Γ΄ ανανέωση μείωσης 

μισθωμάτων δημοτικών 

καταστημάτων με 

αριθμ. 21,22,23,24 & 25 

της Δημοτικής 

Λαχαναγοράς 

Ομόφωνα 



17.  143.  Διαγραφή οφειλής από 

χρηματικούς 

καταλόγους ποσού 

65,50€ Οικ. Έτους 2004 

– ΚΑΛΤΣΙΟΣ ΕΠΕ 

Ομόφωνα 

18.  144.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

πρόστιμο ΚΟΚ – 

Δημητριάδου Πολυξένη 

Ομόφωνα 

19.  145.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

τέλος επί των 

ακαθαρίστων εσόδων 

των κέντρων 

διασκέδασης, 

εστιατορίων και 

συναφών καταστημάτων 

– Μαυρίδης Παύλος 

Ομόφωνα 

20.  146.  Ανανέωση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς  – 

Χατζηαντωνίου 

Κωνσταντίνος 

Ομόφωνα 

21.  147.  Ανανέωση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς  – 

Λαζαρίδης Ιωάννης 

Ομόφωνα 

22.  148.  Σύσταση επιτροπής 

ανακύκλωσης παλαιού 

κινητού εξοπλισμού του 

Δήμου Δράμας 

Ομόφωνα 

23.  149.  Έγκριση πρότασης 

συμμετοχής του Δήμου 

Δράμας στην εθελοντική 

δράση «Let’s do it 

Greece – Καθαρίζουμε 

την Ελλάδα σε μία 

μέρα» 

Ομόφωνα 

24.  150.  Ονομαστική απευθείας 

ανάθεση τμήματος του 

ανοικτού πρόχειρου 

δημόσιου μειοδοτικού 

διαγωνισμού 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ» 

προϋπολογισμού 

73.750,00 € με Φ.Π.Α.. 

Ομόφωνα 

25.  151.  Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

Ομόφωνα 

 
Δράμα   02-03-2016 

Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  

 

 Μυροφόρα Ψωμά  

 

 


