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Ο δημοτικός σύμβουλος, Μωϋσιάδης Αριστείδης, προσήλθε στη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση των προ 

ημερησίας θεμάτων και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου τακτικού θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος, Τσεπίλης Γεώργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του 35ου 

τακτικού  θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος, Ρεμόντης Σταμάτιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του 2ου 

τακτικού  θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος, Ηλιάδης Νικόλαος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του 2ου τακτικού  

θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος, Παναγιωτίδης Αλέξανδρος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του 25ου 

τακτικού  θέματος 

Η δημοτική σύμβουλος, Πετρίδου Χαρίκλεια, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του 38ου 

τακτικού  θέματος 

Η δημοτική σύμβουλος, Σιδερά Χρυσή, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά τη συζήτηση του 25ου  τακτικού  

θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος, Χαρίσκος Νικόλαος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του 25ου 

τακτικού  θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος, Μυστακίδης Ιωάννης, προσήλθε στη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του 1ου τακτικού  

θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος, Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά τη συζήτηση των προ 

ημερησίας θεμάτων και επανήλθε κατά τη συζήτηση του 27ου τακτικού θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος, Καλφόπουλος Ευάγγελος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του 32ου  

τακτικού  θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος, Στεφανίδης Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά τη συζήτηση του 25ου  

τακτικού  θέματος 

 
          

      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  417.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση μετακίνησης 

Δημάρχου και 

Αντιδημάρχου καθώς 

και των εξόδων 

μετακίνησης 

Ομόφωνα 

 

2.  418.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Κατάργηση και 

απομάκρυνση θέσης 

περιπτέρου 

Ομόφωνα 

3.  419.  3
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Δωρεάν παραχώρηση 

χρήσης αθλητικών 

χώρων 

Ομόφωνα 

4.  420.  4
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση παράτασης 

προθεσμίας του έργου 

«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ 

Δήμου Δράμας» 

Ομόφωνα 

5.  421.  Έγκριση της 46/2016 

απόφασης – 

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με την 

τροποποίηση ή όχι της 

αρ. 56 /2010 ΑΔΣ, 

αλλαγή της επιλεγείσας 

με την προηγούμενη 

απόφαση περιοχής 

ίδρυσης του νέου 

Ομόφωνα  

 

Ο εισηγητής του θέματος, δημοτικός σύμβουλος 

Χατζηγιάννης Αναστάσιος, αφού αναφέρθηκε 

αναλυτικά επί του θέματος, πρόσθεσε πως στη συζήτηση 

των τελών του 2016 είχε προτείνει την απαγόρευση 

πώλησης ταφώνων και την ίδια  πρόταση θα επαναλάβει 

και στη συζήτηση για τα τέλη του 2017. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ζαχαριάδης Παύλος, 2) 



δημοτικού κοιμητηρίου 

και επιλογή νέας  

Σιδερά Χρυσή, 3) Χαρίσκος Νικόλαος και 4) 

Μυστακίδης Ιωάννης, ψήφισαν το θέμα με την 

προϋπόθεση – επιφύλαξη ότι, ο απαιτούμενος χώρος 

είναι 100 στρ., προσθέτοντας πως δεν πείστηκαν για τους 

λόγους απόρριψης του αρχικά επιλεγμένου χώρου στην 

περιοχή ανατολικά του Μυλοποτάμου «Τσόρλακ», όπως 

αυτοί αναφέρθηκαν από τον εισηγητή. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χαραλαμπίδης Ανδρέας, 

επεσήμανε πως όλες οι απαντήσεις αναφέρονται στην 

εισήγηση της επιτροπής και στο έγγραφο της υπηρεσίας, 

τονίζοντας τη σοβαρότητα του θέματος , που η επίλυσή 

του δεν επιδέχεται καθυστερήσεις. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

ανέφερε πως πρέπει να τελειώνει το θέμα των 

Νεκροταφείων, επισημαίνοντας ότι υπάρχει ευθύνη 

όσων παραχώρησαν χώρους για την τοποθέτηση 

φωτοβολταϊκών, στον αρχικά επιλεγμένο χώρο, στην 

περιοχή ανατολικά του Μυλοποτάμου «Τσόρλακ». 

Πρότεινε επίσης, όπως και η επιτροπή κατοίκων 

εργατικών κατοικιών νοτίως των Α΄ Νεκροταφείων, στη 

συζήτηση του θέματος στην ΕΠΖ, την τροποποίηση του 

Κανονισμού Λειτουργίας των υπαρχόντων 

Νεκροταφείων, με την απαγόρευση πώλησης ταφώνων  

και την ανακομιδή των οστών, - έτσι ώστε να μετριαστεί 

το πρόβλημα έως τη λειτουργία των νέων 

Νεκροταφείων. Παρότρυνε επίσης τη δημοτική αρχή, για 

την εξεύρεση χρηματοδοτήσεων. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλφόπουλος Ευάγγελος, 

ανέφερε πως συμφωνεί με την αναγκαιότητα 

τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας των 

υπαρχόντων Νεκροταφείων, με την απαγόρευση 

πώλησης ταφώνων  και την ανακομιδή των οστών, - έτσι 

ώστε να μετριαστεί το πρόβλημα έως τη λειτουργία των 

νέων Νεκροταφείων. Συμφωνεί επίσης με την άποψη του 

δημοτικού συμβούλου Τερζή Ανέστη, στην σχετική 

απόφαση της ΕΠΖ, για τον ορισμό ενός συντονιστή, έτσι 

ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις , όπως υπήρξαν 

και από τις τέως και την νυν δημοτική αρχή. 

 

 

 

6.  422.  Έγκριση της 47/2016 

απόφασης – 

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με την 

τροποποίηση της 

κυκλοφοριακής μελέτης 

στην περιοχή της 19
ης

 

Μαΐου  

Ομόφωνα 

7.  423.  Ανάθεση υποβολής 

πρότασης 

χρηματοδότησης στο 

Ε.Π. «Ανατολική 

Μακεδονία Θράκη» 

Άξονα Προτεραιότητας 

4 «Ανθρώπινοι Πόροι 

και Κοινωνική Συνοχή – 

ΕΚΤ», ο οποίος 

συγχρηματοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Σιδερά Χρυσής, 3) Χαρίσκου 

Νικολάου και 4) Μυστακίδη Ιωάννη και ως προς το 

τυπικό και ως προς το ουσιαστικό μέρος. Ως προς το 

τυπικό, το θέμα δεν έπρεπε να εισαχθεί στο ΔΣ διότι, 

από το σχετικό ΦΕΚ, ορίζονται οι φορείς υλοποίησης 

«ως φορείς υλοποίησης ορίζονται οι Δήμοι και όλοι οι 

φορείς που συστήνονται και εποπτεύονται από αυτούς 

(Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και λοιποί 

δημοτικοί φορείς)». Δεν χρειάζεται το ΔΣ να αναθέσει 

στο ΝΠΔΔ. Το ΝΠΔΔ αποφασίζει μέσω του ΔΣ και 



Κοινωνικό Ταμείο, με 

κωδικό πρόσκλησης 

ΑΜΘ28 και Α/Α ΟΠΣ 

1621 Έκδοση 1/0 της 

Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης 

Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας 

& Θράκης  

καταθέτει πρόταση ή όχι. Ως προς το ουσιαστικό μέρος, 

θεωρούν πως σαφώς και θα συμβάλλει η λειτουργία του 

Κέντρου Κοινότητας Δράμας, που θα λειτουργεί σαν 

ένα ΚΕΠ κοινωνικού τομέα και θα δίνει κατευθύνσεις 

στους πολίτες αλλά, η πρόταση για χρηματοδότηση, 

πρέπει να κατατεθεί από τον Δήμο και όχι από το 

ΝΠΔΔ, το οποίο ούτε τέτοιες αρμοδιότητες έχει, ούτε 

τις απαιτούμενες γνώσεις και δεν προβλέπεται κάτι 

σχετικό στη συστατική του πράξη. Σε όλους τους 

Δήμους, τα κέντρα αυτά λειτουργούν μέσα από τους 

Δήμους αλλά, μάλλον, υπάρχει ζήτημα με τις 

Υπηρεσίες, με τις Δ/νσεις γιατί, δεν συντονίζονται 

σωστά από τη δημοτική αρχή. Προφανώς θέλουν να 

αποποιηθούν των αρμοδιοτήτων τους και δεν γνωρίζουν 

ότι, με τη λειτουργία του Κέντρου , πολλές 

αρμοδιότητες των Κοινωνικών Υπηρεσιών, θα 

διεκπεραιώνονται από αυτό αλλά, με την εποπτεία τους 

φυσικά.  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου,  ο οποίος δήλωσε πως συμφωνεί 

με τις επιφυλάξεις και σημειώσεις της μείζονος 

αντιπολίτευσης. Θεωρεί πως σαφώς και θα συμβάλλει η 

λειτουργία του ΚΕΠ  Κοινωνικής Πολιτικής, το οποίο 

θα πρέπει να λειτουργεί σαν μια ομπρέλα που θα 

συγκεντρώνει τις διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτό 

πρέπει να γίνει από τον Δήμο και όχι από το ΝΠΔΔ.  

 
Ο δημοτικός σύμβουλος Καλφόπουλος Ευάγγελος,  
συμφωνεί με τις επιφυλάξεις και σημειώσεις της 

μείζονος αντιπολίτευσης αλλά, ψηφίζει το θέμα με την 

παρατήρηση πως, πρέπει να υπάρχει συνεκτική πολιτική 

και δεμένη διότι, παρατηρείται διάσπαση μεταξύ ΝΠ 

και Κοινωνικών Υπηρεσιών, η οποία δεν γνωρίζει κατά 

πόσο μπορεί να ωφελεί.     

 

8.  424.  Έγκριση συμμετοχής 

και κάλυψης δαπανών 

συμμετοχής του δήμου 

Δράμας, στην 

Ευρωπαϊκή Εκστρατεία 

Άθλησης και Κίνησης 

“NowWeMove”, στο 

“Flash Move 2016” και 

στην  «Ευρωπαϊκή 

Εβδομάδα 

Κινητικότητας 2016» 

(European Mobility 

Week 2016)  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου,  ο οποίος ανέφερε πως σαφώς 

και συμφωνεί με τη συμμετοχή του Δήμου στην 

Ευρωπαϊκή Εκστρατεία Άθλησης και Κίνησης 

“NowWeMove”, στο “Flash Move 2016” και στην  

«Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2016» (European 

Mobility Week 2016) αλλά, όπως είπε κάποια στιγμή και 

ο Δήμαρχος, δεν υπάρχουν χρήματα. Θεωρεί πως το όλο 

εγχείρημα πρέπει να γίνει με 0 χρήματα, 

ευαισθητοποιώντας τους πολίτες όταν, κάποιοι 

συμπολίτες μας ζουν στην ανέχεια.   

 

9.  425.  Επικύρωση ομάδας 

υπευθύνων της 

ιστοσελίδας (Κύριος 

Επιτελικός Υπεύθυνος 

Περιεχομένου, 

Διαχειριστές 

Περιεχομένου, Χρήστες 

Περιεχομένου, Τεχνικός 

Υπεύθυνος)  

Ομόφωνα 

10.  426.  Έγκριση 

πραγματοποίησης 

Χριστουγεννιάτικης 

γιορτής «Ονειρούπολη 

 

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ζαχαριάδης Παύλος, 2) 

Σιδερά Χρυσή, 3) Χαρίσκος Νικόλαος , 4) 



2016 – 2017» και 

εξουσιοδότηση του 

Δημάρχου Δράμας για 

την υποβολή όλων των 

αναγκαίων αιτήσεων για 

τη χορήγηση όλων των 

αποφάσεων ή 

γνωμοδοτήσεων από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες  

Μυστακίδης Ιωάννης, ανέφεραν πως είναι ντροπή, ενώ 

προετοιμάζεται η επόμενη Ονειρούπολη, εξακολουθεί η 

δημοτική αρχή, να μην εισάγει στο ΔΣ τον απολογισμό 

της εκδήλωσης του 2015 και να μην λαμβάνει υπόψη 

της καμία πρότασή τους. 

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος 

ανέφερε πως, ενώ προετοιμάζεται η επόμενη 

Ονειρούπολη, εξακολουθεί η δημοτική αρχή, να μην 

εισάγει στο ΔΣ τον απολογισμό της εκδήλωσης του 

2015 και να μην λαμβάνει υπόψη της καμία πρόταση. 

Ανέφερε επίσης πως θα πρέπει να εξεταστεί και η 

δυνατότητα μείωσης της σχετικής δαπάνης για την 

πραγματοποίηση της εκδήλωσης 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλφόπουλος Ευάγγελος 

ανέφερε πως, ενώ προετοιμάζεται η επόμενη 

Ονειρούπολη, εξακολουθεί η δημοτική αρχή, να μην 

εισάγει στο ΔΣ τον απολογισμό της εκδήλωσης του 2015 

και να μην λαμβάνει υπόψη της καμία πρόταση και γι 

αυτό το λόγο, δήλωσε πως δεν θα συμμετέχουν ως 

παράταξη στη διαπαραταξιακή επιτροπή, θα ελέγχουν 

όμως κάθε κίνηση. 

 

11.  427.  Συμμετοχή του Δήμου 

στην εκστρατεία για 

περιορισμό του 

καπνίσματος και σε 

δημόσιους ανοικτούς 

χώρους – Έκδοση 

ψηφίσματος   

Ομόφωνα 

12.  428.  Έγκριση της 45/2016 

απόφασης – 

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με την εξέταση 

αίτησης για την 

τοποθέτηση πινακίδας Ρ 

– 72 

Ομόφωνα 

13.  429.  Εξουσιοδότηση 

Δημάρχου για υπογραφή 

συμβολαιογραφικής 

πράξης δέσμευσης θέσης 

στάθμευσης  

Ομόφωνα 

14.  430.  Έγκριση της 92/2016 

ΑΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, 

σχετικά με την 

τροποποίηση του 

κανονισμού προσωπικού 

αυτής  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Χαρίσκου Νικολάου και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη, διότι όπως ανέφεραν, είναι πολλή 

μεγάλη η εισήγηση, δεν τους εστάλησαν και για πρώτη 

φορά τα θέματα εντύπως και συνεπώς δεν μπόρεσαν να 

το μελετήσουν. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, διότι όπως ανέφερε, είναι 

ουσιαστική η τροποποίηση και όχι τυπική όπως ανέφερε 

ο εισηγητής γιατί, έχει να κάνει με τον τρόπο 

λειτουργίας της επιχείρησης, για τη λειτουργία της 

οποίας διαφωνεί γενικώς και για διάφορους λόγους, έχει 

να κάνει επίσης με τις προσλήψεις όπου, διαφωνεί με τη 

συνέντευξη και τον τρόπο μοριοδότησης.   

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου, για τρείς λόγους: 



1) Άρθρο 6, στ. Ζ΄ - Γενικά προσόντα πρόσληψης: 

«Να μην παρέχει υπηρεσίες σε νομικό πρόσωπο ή άλλη 

ένωση φυσικών προσώπων όμοιες με τις δραστηριότητες 

που ασκεί η Επιχείρηση». Αυτό , στα γενικά και ειδικά 

προσόντα και όχι αφού έχει προσληφθεί κάποιος - Αν 

ισχύει, θεωρεί πως είναι παράδοξο , θέτοντας το 

ερώτημα, πώς θα προσληφθεί καλλιτεχνικός δ/ντής για 

την Ονειρούπολη, όταν δεν θα έχει προϋπηρεσία 

συναφή και προτείνοντας τη μεταφορά δημιουργίας 

μετέπειτα νέου άρθρου. 

  

2) Άρθρο 8 – νέο – προσωπικό με δίμηνη σύμβαση 

– «Η επιλογή των υποψηφίων και η πρόσληψη γίνεται 

βάσει πίνακα προσληπτέων από τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου». Διαφωνεί με την επιλογή και 

την πρόσληψη διμήνων από τον Πρόεδρο, προτείνοντας 

την διαδικασία της κλήρωσης. 

  

3) Άρθρο 28 – «Πειθαρχία – Παραπτώματα – 

Ποινές- Πειθαρχικά αδικήματα» - «Α) η δημόσια, 

προφορικώς ή εγγράφως, άσκηση κριτικής των πράξεων 

της Διοίκησης της Επιχείρησης με εκφράσεις που 

αποδεικνύουν έλλειψη σεβασμού». Θεωρεί πως πρέπει να 

απαλειφθεί το συγκεκριμένο άρθρο γιατί είναι 

επικίνδυνο, διερωτώμενος ποιος θα κρίνει την έλλειψη 

σεβασμού όταν,  στην ουσία απαγορεύεται η κριτική 

στη δημόσια διοίκηση, με τόσα παραδείγματα 

κακοδιοίκησης γενικώς. 
 

15.  431.  Καταβολή αποζημίωσης 

λόγω απαλλοτρίωσης 

σύμφωνα με την 7/2005 

πράξη προσκύρωσης και 

αναλογισμού  

Ομόφωνα 

16.  432.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου «Ολοκλήρωση 

έργου κτιρίου 

πνευματικού 

πολιτιστικού κέντρου 

Ξηροποτάμου»  

Ομόφωνα 

17.  433.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου «Βελτίωση 

αθλητικών 

εγκαταστάσεων γηπέδου 

ΤΚ Καλλιφύτου»  

Ομόφωνα 

18.  434.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου «Οδοποιία ΤΚ 

Μαυροβάτου»  

Ομόφωνα 

19.  435.  Έγκριση 2
ου

 ΑΠΕ 

(τακτοποιητικός) του 

έργου «Οδοποιία ΔΚ 

Ξηροποτάμου» - 

Εισηγητής 

Παπαδόπουλος 

Γεώργιος 

Ομόφωνα 

20.  436.  Έγκριση 2
ου

 ΑΠΕ του 

έργου «Οδοποιία ΔΚ 

Δράμας»  

Ομόφωνα 



21.  437.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής παραλαβής 

του έργου «Οδοποιία 

Μυλοποτάμου»  

Ομόφωνα 

22.  438.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής παραλαβής 

του έργου «Κατασκευή 

αθλητικών 

εγκαταστάσεων στην 

Τ.Κ. Καλλιφύτου »  

Ομόφωνα 

23.  439.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής παραλαβής 

του έργου «Οδοποιία ΔΚ 

Χωριστής»  

Ομόφωνα 

24.  440.  Μετατόπιση ιστού στη 

ΔΚ Χωριστής  

Ομόφωνα 

25.  441.  Παραχώρηση κατά 

χρήση χώρων για 

τοποθέτηση 4 

υποσταθμών (Υ/Σ) 

compact  

Ομόφωνα 

26.  442.  Έγκριση της 43/2016 

γνωμοδότησης της 

Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, σχετικά με 

θέματα στάθμευσης επί 

της οδού Καστρινού 

Ομόφωνα 

27.  443.  Συγκρότηση επιτροπής 

φυσικού εδάφους για το 

έργο « Αποκατάσταση 

φθορών 

οδοστρωμάτων»  

Ομόφωνα  

28.  444.  Έγκριση της 40/2016 

γνωμοδότησης της 

Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, σχετικά με την 

χορήγηση συναίνεσης 

ερευνητικών εργασιών 

σε δημόσια λατομική 

έκταση 99,99968 στρ., 

που βρίσκεται στη θέση 

«ΔΡΥΟΔΑΣΟΣ», της 

περιοχής της ΔΚ 

Ξηροποτάμου, στον 

αιτούντα ΑΡΝΑΟΥΤΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟ 

Μεοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, η συγκεκριμένη έκταση 

για ερευνητικές εργασίες, βρίσκεται εντός 

προστατευμένης περιοχής natura 

 

Μεοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευάγγελου , ο οποίος ψήφισε λευκό. 
 

29.  445.  Έγκριση της 41/2016 

γνωμοδότησης της 

Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής, σχετικά με την 

χορήγηση συναίνεσης 

ερευνητικών εργασιών 

σε δημόσια λατομική 

έκταση 47,03506 στρ., 

που βρίσκεται στη θέση 

«ΡΑΧΗ», της περιοχής 

της ΔΚ Ξηροποτάμου, 

στην εταιρεία « Γ. 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 

ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ 

Μεοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, η συγκεκριμένη έκταση 

για ερευνητικές εργασίες, βρίσκεται εντός 

προστατευμένης περιοχής natura 

 

Μεοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευάγγελου , ο οποίος ψήφισε λευκό. 
 



Α.Ε.» 

30.  446.  Έγκριση ανάθεσης σε 

τρίτο της εργασίας 

«Εκχιονισμός και 

αποπαγοποίηση 

περιοχής Δήμου Δράμας 

για τη χειμερινή περίοδο 

Νοέμβριος 2016 - 

Απρίλιος 2017» με τη 

διαδικασία του ανοικτού 

δημόσιου διαγωνισμού   

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου πως, αναγκαστικά ψηφίζει το 

θέμα διότι πρέπει να προστατευθούν οι πολίτες, 

παρότρυνε όμως τη δημοτική αρχή, να εξετάσει τη 

δυνατότητα αγοράς εκχιονιστικού μηχανήματος, 

λέγοντας πως είναι πολλά τα χρήματα της ανάθεσης. 
 

31.  447.  Απ΄ ευθείας ανάθεση της 

υπηρεσίας « Μεταφορά 

των Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του 

Δήμου Δράμας από τον 

Σταθμό Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) 

του Δήμου Δράμας στον 

Χώρο Υγειονομικής 

Ταφής Απορριμμάτων 

(Χ.Υ.Τ.Α.) της 

Περιφερειακής 

Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών 

- θέση “Ερείπια 

Νεράιδας” 

αγροκτήματος 

Παλαιοκάστρου 

κτηματικής περιοχής 

Δήμου Ηράκλειας » σε 

τρίτο με τη διενέργεια 

πρόχειρου δημόσιου 

ανοικτού μειοδοτικού 

διαγωνισμού 

(συνοπτικού 

διαγωνισμού)  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου και 2) Μυστακίδη Ιωάννη, οι 

οποίοι ως παράταξη έχουν τοποθετηθεί πολλάκις. Στο 

τέλος πρόσθεσαν ότι ψάχνει τρόπους η δημοτική αρχή 

για απ΄ ευθείας αναθέσεις. 

 

Με την προτροπή του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, προς την δημοτική αρχή, για 

την αγορά container και την αποφυγή απ΄ ευθείας 

ανάθεσης. 

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου, πως το ποσό πρέπει να 

μειωθεί, ποσό που είναι ίδιο με πέρσι αλλά, για 

διαφορετικό λόγο. 
 

32.  448.  Έγκριση αιτήματος  

μετάθεσης  συμβατικού 

χρόνου παράδοσης της 

προμήθειας  και 

τοποθέτησης συνθετικού 

χλοοτάπητα στο 

βοηθητικό γήπεδο 

ΔΟΞΑΣ και 

αποδέσμευσης 

προσκόμισης 

πιστοποιητικού  

Τ ο    Δ η μ ο τ ι κ ό     Σ υ μ β ο ύ λ ι ο     
 ο μ ό φ ω ν α 

 
 Αποδέχεται το πρώτο σκέλος  της με 

αρ. πρωτ. 30459/08-08-2016 αίτησης του Ιάσωνα Α. 

Γκαζιάνη, μειοδότη του ηλεκτρονικού μειοδοτικού 

διαγωνισμού της 3
η
2 Φεβρουαρίου 2015, για την 

προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο 

βοηθητικό γήπεδο ΔΟΞΑΣ και Εγκρίνει  την εκ νέου 

μετάθεση εκτέλεσης της προμήθειας και  τοποθέτησης  

του συνθετικού χλοοτάπητα του βοηθητικού γηπέδου 

Δόξας, η οποία βάσει της 240/2016 ΑΔΣ, λήγει την 19η 

Σεπτεμβρίου 2016, κατά  σαράντα πέντε  (45) επιπλέον 

ημέρες και με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης την 

03η Νοεμβρίου  2016, για όλους τους ανωτέρω λόγους 

που αναλυτικά εκτέθηκαν  ανωτέρω και  με την 

προϋπόθεση  ότι οι τιμές θα παραμείνουν ίδιες με 

εκείνες της αρχικής σύμβασης, όπως ρητά δηλώνει ο 

προμηθευτής στην αίτησή του.  

 

 Σε ότι αφορά στο δεύτερο σκέλος 
της ανωτέρω αίτησης, όπου αναφέρεται ότι, « δεν 

υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης της συμβατικής 



υποχρέωσης της πιστοποίησης κατά FIFA 

RECOMMENDED 2 STAR, λόγω κατάργησής του», 

σύμφωνα με το προαναφερόμενο email της FIFA , «για 

κάθε αλλαγή εγχειριδίου η FIFA παρέχει μία μεταβατική 

περίοδο στο νέο εγχειρίδιο για τουλάχιστον 6 μήνες - 

μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016.  Στην συγκεκριμένη 

περίπτωση και λόγω εκτεταμένων αλλαγών του νέου 

εγχειριδίου 2015 η FIFA χορηγεί μεταβατική περίοδο 

μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016, συμπληρώνοντας ότι μέχρι το 

τέλος του τρέχοντος έτους και τα δύο εγχειρίδια  

δοκιμών (2012 και 2015) είναι έγκυρα» 
 

 το ΔΣ Αποδεσμεύει τον εν λόγω 

προμηθευτή, από την υποχρέωση προσκόμισης 

πιστοποιητικού σύμφωνα με το εγχειρίδιο του 2015, με 

την υποχρέωση αυτού όμως, για την προσκόμιση 

του επίσης έγκυρου έως 31-12—2016 πιστοποιητικού 

σύμφωνα με το εγχειρίδιο 2012, όπου το πρόγραμμα 

ελέγχου, είναι το ίδιο τεστ για τα τελευταία τέσσερα έτη 

και το οποίο, δεν θα πρέπει να κοστίσει παραπάνω από 

την συμφωνημένη τιμή με τον ανάδοχο. 

 

Σύμφωνα με το απεσταλθέν email της FIFA , με 

ημερομηνία 22-08-2016, σε απάντηση του από 09-08-

2016 ερωτήματος της υπηρεσίας, «Επιπρόσθετα, εάν το 

γήπεδο ανατέθηκε πριν από την αλλαγή του εγχειριδίου 

αλλά δεν είναι δυνατό να δοκιμαστεί πριν την 31
η
 

Δεκεμβρίου 2016 εξαιτίας καθυστερήσεως στην 

εγκατάσταση, η FIFA  θα επιτρέψει την δοκιμή σύμφωνα 

με το εγχειρίδιο του 2012, μετά από απόφασή της». 
 

33.  449.  Έγκριση της 157/2016 

απόφασης της Ο.Ε., 

σχετικά με την υποβολή 

απολογιστικών 

στοιχείων Β΄ τριμήνου 

2016 

Ομόφωνα 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Ηλιόπουλος Στέργιος και 

Καλφόπουλος Ευάγγελος, ψήφισαν το θέμα ως προς 

την λογιστική του αποτύπωση. 
 

34.  450.  Έγκριση της 166/2016 

απόφασης της Ο.Ε., 

σχετικά με την 7
η
 

αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2016  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου και 2) Μυστακίδη Ιωάννη διότι, 

διαφωνούν με τη μείωση των πιστώσεων που αφορούν 

στην επιχορήγηση αθλητικών σωματείων και 

πολιτιστικών συλλόγων , προσθέτοντας πως αρκετοί 

από αυτούς δεν έχουν επιχορηγηθεί στην α΄ φάση και θα 

μπορούσαν να επιχορηγηθούν τώρα. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου ο οποίος ανέφερε πως, δεν 

ψήφισε τον προϋπολογισμό, άρα δεν ψηφίζει και 

οποιαδήποτε αναμόρφωσή του, η οποία δεν αλλάζει την 

φιλοσοφία του.  

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου ο οποίος ανέφερε πως, δεν 

ψήφισε τον προϋπολογισμό, άρα δεν ψηφίζει και 

οποιαδήποτε αναμόρφωσή του, Στη συνέχεια ζήτησε 

ενημέρωση για τις κινήσεις του ΠΟΦΤΜΜ Δράμας, για 

την χρηματοδότηση του Φεστιβάλ από το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα 2014-2020, προσθέτοντας πως αν η 

απάντηση ήταν αρνητική, θα πρέπει να διαμαρτυρηθεί 

και να διεκδικήσει το ΔΣ. Αν όμως, δεν έγιναν κινήσεις, 

θα έχει ευθύνες η δημοτική αρχή και θα πρέπει να 

απολογηθεί γιατί, εισηγείται την παρούσα αναμόρφωση 



με μείωση πολλών πιστώσεων, προς ενίσχυση του 

Φεστιβάλ. 

 

35.  451.  Κατανομή πιστώσεων 

στις δημοτικές και 

τοπικές κοινότητες για 

κάλυψη επενδυτικών 

δαπανών 2017  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου και 2) Μυστακίδη Ιωάννη, και 

πριν από την τοποθέτηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου, 

λέγοντας πως είναι ντροπή, ένα λεπτό πριν τη συζήτηση 

του θέματος, να διανέμεται όπως και πέρσι, νέα 

πρόταση. 

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου πως, την ίδια τακτική 

ακολούθησε και πέρσι ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος και δε 

θεωρεί πως το ξέχασε, διερωτώμενος μήπως υπάρχει 

κάποια σκοπιμότητα. 

 

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Χαραλαμπίδη Ανδρέα πως, καλό θα ήταν να είχαν τη 

νέα πρόταση εκ των προτέρων, αν και είχε την 

πληροφόρηση. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος ανέφερε ότι, δεν 

πρέπει να κατανέμεται το 80% των πιστώσεων στις 

Κοινότητες και το 20% στο σύνολο του Δήμου αλλά, να 

υπάρχει μεγάλη κάβα χρημάτων για έργα που αφορούν 

στις Κοινότητες και στο σύνολο του Δήμου, ανάλογα με 

τις ανάγκες και όχι με πληθυσμιακά κριτήρια και να 

φροντίζει ο Δήμος, να καλύπτει αυτές τις ανάγκες. 

Ακόμα και η νομοθεσία δίνει πλέον τη δυνατότητα να 

αντιστραφούν τα ποσοστά, 80% για το σύνολο του 

Δήμου και 20% για τις Κοινότητες και με σωστή 

ιεράρχηση και ανάλογα με τις ανάγκες, να δίνονται 

λύσεις. Δυστυχώς όμως η δημοτική αρχή, συνεχίζει με 

τον ίδιο τρόπο που λειτούργησε και πέρσι. 

  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου, ο οποίος ανέφερε ότι, 

συμφωνεί με τον δημοτικό σύμβουλο Ηλιόπουλο 

Στέργιο, θεωρώντας πως το πληθυσμιακό κριτήριο, δεν 

πρέπει να είναι το μοναδικό κριτήριο.  

 

36.  452.  Αποδοχή αιτήματος 

λύσης μίσθωσης του 

δημοτικού 

αναψυκτηρίου επί της 

οδού Χελμού, Ο.Τ. 829 

στη Δράμα και κίνησης 

διαδικασίας 

επαναδημοπράτησής 

του  

Ομόφωνα 

37.  453.  Κίνηση διαδικασίας 

επαναδημοπράτησης 

του αγροτεμαχίου με 

αριθμό 69 σχολικού 

κλήρου Νέας Αμισού 

Ομόφωνα 

38.  454.  Κίνηση διαδικασίας 

επαναδημοπράτησης 

του κυλικείου και πέντε 

(5) καταστημάτων με 

Ομόφωνα 



αριθμό Νο 1, 12, 14, 19 

και 20 στη δημοτική 

λαχαναγορά Αρκαδικού 

39.  455.  Κίνηση διαδικασίας 

επαναδημοπράτησης 

των αγροτεμαχίων με 

αριθμό 500, 433
α
 , 425 

και 111 σχολικού 

κλήρου Τ.Κ. 

Μυλοποτάμου 

Ομόφωνα 

40.  456.  Κίνηση διαδικασίας 

επαναδημοπράτησης 

των αγροτεμαχίου με 

αριθμό 245 σχολικού 

κλήρου Ταξιαρχών 

Ομόφωνα 

41.  457.  Παράταση μίσθωσης 

κινηματοθεάτρου 

«ΟΛΥΜΠΙΑ» και 

κίνηση διαδικασίας 

επαναδημοπράτησής 

του  

Ομόφωνα 

42.  458.  Αποδοχή ή μη του υπ΄ 

αριθμ. 1/2016 πρακτικού 

της επιτροπής 

συμβιβαστικής επίλυσης 

φορολογικών διαφορών 

& αμφισβητήσεων του 

Δήμου μας , σχετικά με 

το αίτημα συμβιβασμού 

της  εταιρείας “ Δ. 

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & 

ΣΙΑ Ο.Ε. ” με 

διακριτικό τίτλο 

“ΝΗΣΑΚΙ”  

Ομόφωνα περί αποδοχής του πρακτικού 

43.  459.  Διαγραφή ποσού από 

τον ΧΚ 920/2016, λόγω 

λύσης μίσθωσης 

δημοτικού 

καταστήματος  

Ομόφωνα 

44.  460.  Επιστροφή ποσού ως 

αχρεωστήτως 

καταβληθέντος – 

Παρασκευή 

Σαραφειανούδη  

Ομόφωνα 

45.  461.  Χορήγηση άδειας 

χρήσης κοινόχρηστου 

χώρου – Νικηφορίδης & 

Σια Ο.Ε.  

Ομόφωνα 

Σύμφωνα με την πρόταση της υπηρεσίας 

46.  462.  Χορήγηση άδειας 

χρήσης κοινόχρηστου 

χώρου – Μέρμηγκας 

Νικόλαος  

Ομόφωνα 

Σύμφωνα με την πρόταση της υπηρεσίας 

47.  463.  Χορήγηση άδειας 

λειτουργίας αμιγούς 

επιχείρησης προσφοράς 

υπηρεσιών διαδικτύου  

Ομόφωνα 

48.  464.  Διατύπωση γνώμης για 

την χορήγηση άδειας 

ανασκαφής κρυμμένου 

θησαυρού στο 

αγρόκτημα 

Ομόφωνα 



Μαυροβάτου  

49.  465.  Ανανέωση δύο αδειών 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς 

Ομόφωνα 

50.  466.  Ανανέωση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς 

Ομόφωνα 

51.  467.  Έγκριση ανάθεσης 

εργασιών καθαριότητας 

σε τρίτους και 

διενέργειας ανοικτού 

διαγωνισμού για το έτος 

2016  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων 

Ζαχαριάδη Παύλου και Μυστακίδη Ιωάννη, οι οποίοι 

αφού ανέφεραν ότι είναι υπέρ της ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας, μόνο που φέτος υπάρχει το θέμα των 

καθαριστριών με απασχόληση 3-4 ωρών. Οι ίδιες 

δήλωσαν πως δέχονται να εργαστούν συμπληρωματικά 

οπουδήποτε προκειμένου να συμπληρωθεί το οκτάωρο, 

οπότε είναι ευκαιρία, να μειωθεί το ποσό της ανάθεσης 

και μέρος των εργασιών αυτής, να καλυφθούν από 

μόνιμο προσωπικό. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος αφού ανέφερε ότι είναι 

υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας αλλά, όχι των 200,00 

€, δήλωσε ότι συμφωνεί με την μείζονα αντιπολίτευση. 

Είναι ευκαιρία, να μειωθεί το ποσό της ανάθεσης και 

μέρος των εργασιών αυτής, να καλυφθούν από μόνιμο 

προσωπικό 
 

52.  468.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης αιρετών  

Ομόφωνα 

53.  469.  Έγκριση κάλυψης 

εξόδων μετακίνησης της 

προέδρου της Επιτροπής 

του άρθρου 43 του Ν, 

4194/2013, 

πληρεξούσιας του ΝΣΚ  

Ομόφωνα 

54.  470.  Έγκριση μετακίνησης  

Αντιδημάρχου  

Ομόφωνα 

55.  471.  Έγκριση μετακίνησης  

Αντιδημάρχου  

Ομόφωνα 

56.  472.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης εκτός 

έδρας υπαλλήλων Δήμου 

Δράμας  

Ομόφωνα 

57.  473.  Δωρεάν παραχώρηση 

χρήσης του προαύλιου 

χώρου πάρκινγκ  του 

Α.Π.Κ. «Δ. Κραχτίδης» 

Ομόφωνα 

58.  474.  Δωρεάν παραχώρηση 

χρήσης αθλητικών 

εγκαταστάσεων  

Ομόφωνα 



59.  475.  Έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση δημοτών  

Ομόφωνα 

Δράμα   25-08-2016 

 

Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  

 

 Μυροφόρα Ψωμά  


