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Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΣΙΣΛΟ ΘΕΜΑΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟΤ 

1.  346.  Έγκοιζη  Οογαμιζμξύ Γζωηεοικήπ 

Υπηοεζίαπ (Ο.Γ.Υ.)  Δ. Δοάμαπ 
 

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

 Δεν συμφωνούν με την 
διαδικασία διότι, 21/6/2011 
τους δόθηκε αντίγραφο 
σχεδίου του Ο.Ε.Τ., έως 
22/6/2011 έγιναν αλλαγές και 
στην παρούσα συνεδρίαση 
προτείνονται κι άλλες. 
Κινήσεις που δηλώνουν την 
μεθόδευση του θέματος εκ 
μέρους της δημοτικής αρχής 
και την εξυπηρέτηση 
παραταξιακών συμφερόντων 

 Ο Ο.Ε.Τ. θα λειτουργήσει 
εκφοβίζοντας τους 
υπαλλήλους, τους οποίους η 
δημοτική αρχή επιχειρεί να 
ελέγξει   

 Αγνοήθηκε ο ύλλογος 
εργαζομένων, ο οποίος δεν 
κλήθηκε να καταθέσει τις 
απόψεις του 

 Είναι αντίθετοι με την 
κατάργηση της θέσης του 
Γενικού Δ/ντή, - ο οποίος είναι 
υπάλληλος και γνωρίζει την 
διοίκηση και σε περίπτωση 
παραπτώματος θα κληθεί να 
λογοδοτήσει - ,  και την 
δημιουργία θέσης γενικού 
γραμματέα, ο οποίος θα είναι 
και κομματικό στέλεχος της 
παράταξης στην οποία 
πρόσκειται η δημοτική αρχή, 
προσθέτοντας πως είναι 
απαράδεκτο ο δημοτικός 
σύμβουλος κ. Μλεκάνης 
Μιχαήλ, στην συνεδρίαση της 
διαπαραταξιακής επιτροπής, 
να αναφέρει ότι, ο γενικός 
δ/ντής, πρέπει να είναι 
προσκείμενος στη Διοίκηση 
του Δήμου 

 Δημιουργείται ακόμη μία θέση 
αντιμισθίας σε ένα πρόσωπο 
που πρόσκειται στην δημοτική 



αρχή, η οποία στο παρελθόν 
κατηγορούσε την τέως 
δημοτική αρχή για τον ίδιο 
λόγο 
 

Μειοψηφούντων των δημοτικών 
συμβούλων: 1) ούτου Κων/νου, 2) Σερζή 
Ανέστη και 3) Μελισσινού τυλιανού, 
ζητώντας την κατάργηση της θέσης του 
γενικού γραμματέα και παραμονή της θέσης 
του γενικού δ/ντή, προσθέτοντας ότι δεν 
έπρεπε να αγνοηθούν για τη σύνταξη του 
ΟΕΤ, οι παρατάξεις και ο ύλλογος των 
εργαζομένων 
Με την παρατήρηση : 1) Ευμοιρίδη 
Κων/νου και 2) Κάργα Γεωργίου ότι, δεν θα 
έπρεπε να καταργηθεί η θέση του γενικού 
δ/ντή και να αντικατασταθεί από τη θέση 
του γενικού γραμματέα των 
Μειοψηφούντος του  δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, ο ΟΕΤ εξυπηρετεί τις 
προσταγές του ΚΑΛΛΙΚΡΆΣΗ, με τις οποίες 
είναι κάθετα αντίθετος 

2.  347.  Απξδξςή παοαιηήζεωμ Ποξέδοξρ, 

Αμηιποξέδοξρ και μελώμ ΔΣ ηξρ 

ΜΟΔΔ – αμηικαηάζηαζη αρηώμ   
 

Ομόφωνα 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μαμσάκος 
Χριστόδουλος, αποχώρησε μετά την 
συζήτηση του 1ου θέματος 

 
 

3.  348.  Απξδξςή παοαίηηζηπ ηξρ ποξέδοξρ  

ηξρ ΔΣ ηξρ ΦΓΣΤΙΒΑΛ – 

αμηικαηάζηαζη αρηξύ   
 

Ομόφωνα 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μαμσάκος 
Χριστόδουλος, αποχώρησε μετά την 
συζήτηση του 1ου θέματος 

 
 

4.  349.  Τοξπξπξίηζη ηηπ ρπ΄ αοιθμ. 

312/2011 ΑΔΣ  με θέμα 

{Έγκοιζη ρπξβξλήπ ποόηαζηπ για 

ηξ έογξ  με ηίηλξ «Οδξπξιία 

Λιβαδεοό - Δεμδοάκια», ζηημ 57η 

ποόζκληζη ηηπ Πεοιθέοειαπ ΑΜΘ 

} 

Μειοψηφούντων των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Θωμά Μαργαρίτη, 2) 
Γεωργίου Παπαδόπουλου, 3) Αναστασίου 
Χατζηγιάννη, 4) Ιωάννη Δάντζερα, 5) 
Γρηγορίου Παπαεμμανουήλ και 6) Ανδρέα 
Χαραλαμπίδη , οι οποίοι ανέφεραν ότι, εκτός 
από λάθος στον τίτλο, έγινε λάθος και στον 
προϋπολογισμό , με προσθήκη τώρα 
επιπλέον 20.000,00 € , και θεωρούν ότι τα 
χρήματα θα διατεθούν χωρίς λόγο. 
      Ο δημοτικός σύμβουλος Μαμσάκος 
Χριστόδουλος, αποχώρησε μετά την 
συζήτηση του 1ου θέματος 
 

5.  350.  Τοξπξπξίηζη ηηπ ρπ΄ αοιθμ. 

314/2011 ΑΔΣ  με θέμα { 

Έγκοιζη ρπξβξλήπ ποόηαζηπ για 

ηξ έογξ  με ηίηλξ «Οδξπξιία 

Μξμαζηηοάκι - Δοάμα», ζηημ 57η 

ποόζκληζη ηηπ Πεοιθέοειαπ ΑΜΘ 

} 

Μειοψηφούντων των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Θωμά Μαργαρίτη, 2) 
Γεωργίου Παπαδόπουλου, 3) Αναστασίου 
Χατζηγιάννη, 4) Ιωάννη Δάντζερα, 5) 
Γρηγορίου Παπαεμμανουήλ και 6) Ανδρέα 
Χαραλαμπίδη οι οποίοι ανέφεραν ότι, εκτός 
από λάθος στον τίτλο, έγινε λάθος και στον 
προϋπολογισμό , με προσθήκη τώρα 
επιπλέον 215.000,00 € , και θεωρούν ότι τα 



χρήματα θα διατεθούν χωρίς λόγο., για ένα 
δρόμο που δεν χρειάζεται παρεμβάσεις. 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι 1) ούτος Κων/νος, 
2) Σερζής Ανέστης και 3) Μελισσινός 
τυλιανός, ψήφισαν το θέμα  με επιφύλαξη 
διότι, θα μπορούσαν πράγματι τα χρήματα 
να αξιοποιηθούν καλύτερα και εννοείται ότι 
δεν ήταν και η πιο άριστη επιλογή, αλλά 
αφού υπήρχε και καταληκτική ημερομηνία, 
δεν μπορούν να μην συμφωνήσουν για το 
συγκεκριμένο έργο 
      Μειοψηφούντων των δημοτικών 
συμβούλων: 1)Ευμοιρίδη Κων/νου και 2) 
Κάργα Γεωργίου διότι, είναι αδιανόητο σε 
έναν καλής κατάστασης δρόμο του 2007, με 
εύρος 7μ.,  που δεν έχει μεγάλη κίνηση και 
χωρίς άλλα χωριά στον άξονά του, να γίνουν 
έργα, προσθέτοντας ότι δεν θα αφήσουν το 
θέμα να περάσει έτσι και ότι θα κάνουν 
αναφορά. 
      Ο δημοτικός σύμβουλος Μαμσάκος 
Χριστόδουλος, αποχώρησε μετά την 
συζήτηση του 1ου θέματος  
       O πρόεδρος της Σ.Κ. Μοναστηρακίου, 
Κιάκος Ιωάννης, ψήφισε το θέμα 
 

6.  351.  Σργκοόηηζη επιηοξπήπ ηξροιζηικήπ 

ποξβξλήπ & αμάπηρνηπ 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, είναι γενικά 
αντίθετος , καταψηφίζοντας άλλωστε σε 
προηγούμενο Δ και τον κανονισμό 
λειτουργίας του Δ. Θεωρεί ότι, οι παλιές 
θεσμοθετημένες επιτροπές, καλώς υπάρχουν 
και λειτουργούν , τονίζοντας ότι είναι 
αντίθετος στη δημιουργία νέων επιτροπών, 
εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, 
αντιπροτείνοντας άλλη φιλοσοφία όσον 
αφορά την τουριστική ανάπτυξη και κυρίως 
τον λαϊκό τουρισμό για  τις λαϊκές εργατικές 
οικογένειες του Δήμου της Δράμας, 
προσθέτοντας ότι δεν επιθυμεί τη συμμετοχή 
του στη συγκεκριμένη επιτροπή 
      Ο δημοτικός σύμβουλος Μαμσάκος 
Χριστόδουλος, αποχώρησε μετά την 
συζήτηση του 1ου θέματος και ο δημοτικός 
σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 
 

7.  352.  Σργκοόηηζη επιηοξπήπ ηξρ Ν. 

3377/2005 
 

Μειοψηφούντων των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Θωμά Μαργαρίτη, 2) 
Γεωργίου Παπαδόπουλου, 3) Αναστασίου 
Χατζηγιάννη, 4) Ιωάννη Δάντζερα, 5) 
Γρηγορίου Παπαεμμανουήλ, 6) Ανδρέα 
Χαραλαμπίδη διότι, θεωρούν ότι πρέπει να 
γίνει επικοινωνία και με τα δύο σωματεία για 
να προτείνουν κοινό εκπρόσωπο 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου, ο οποίος πρότεινε να 
εκπροσωπηθούν και τα δύο ωματεία με 



εκπρόσωπό τους ή με κοινό εκπρόσωπο 
      Ο δημοτικός σύμβουλος Μαμσάκος 
Χριστόδουλος, αποχώρησε μετά την 
συζήτηση του 1ου θέματος και ο δημοτικός 
σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 
 

8.  353.  Οοιζμόπ εκποξζώπξρ με ηξμ 

αμαπληοωηή ηξρ, ζηημ επιηοξπή 

για ηξ Υπαίθοιξ Γμπόοιξ 
 

Ομόφωνα 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μαμσάκος 
Χριστόδουλος, αποχώρησε μετά την 
συζήτηση του 1ου θέματος και ο δημοτικός 
σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 
 

9.  354.  Μεηαθξοά επαγγελμαηικήπ άδειαπ 

λαϊκήπ αγξοάπ 

 Ομόφωνα 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μαμσάκος 
Χριστόδουλος, αποχώρησε μετά την 
συζήτηση του 1ου θέματος και ο δημοτικός 
σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

10.  355.  Έγκοιζη μεηακίμηζηπ Δημάοςξρ   
 

Ομόφωνα 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μαμσάκος 
Χριστόδουλος, αποχώρησε μετά την 
συζήτηση του 1ου θέματος και ο δημοτικός 
σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

11.  356.  Έγκοιζη ενόδωμ μεηακίμηζηπ 

Δημάοςξρ 
 

Ομόφωνα 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μαμσάκος 
Χριστόδουλος, αποχώρησε μετά την 
συζήτηση του 1ου θέματος και ο δημοτικός 
σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

12.  357.  Γμωμξδόηηζη για παοαςώοηζη 

κξιμόςοηζηηπ έκηαζηπ (ηεμάςιξ 

5166 Φ263 – Αγοόκηημα 

Ξηοξπξηάμξρ) για αμέγεοζη 

ζηαρλικώμ εγκαηαζηάζεωμ 
 

Γνωμοδοτεί Ομόφωνα θετικά 

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Ξηροποτάμου, Δεμίσης Γεώργιος, 
τοποθετήθηκε θετικά ια την εν λόγω 
παραχώρηση 
Ο δημοτικός σύμβουλος Μαμσάκος 
Χριστόδουλος, αποχώρησε μετά την 
συζήτηση του 1ου θέματος και ο δημοτικός 
σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

13.  358.  Γπιςξοήγηζη πξλιηιζηικώμ 

ζρλλόγωμ 
 

Μειοψηφούντων των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Γεωργίου Παπαδόπουλου, 2) 
Αναστασίου Χατζηγιάννη, 3) Ιωάννη 
Δάντζερα, 4) Γρηγορίου Παπαεμμανουήλ και 
5) Ανδρέα Χαραλαμπίδη  διότι, η δημοτική 
αρχή αντιμετωπίζει με προχειρότητα τα 
πολιτιστικά και αθλητικά θέματα του τόπου 
μας. Αδικεί κατάφορα το 80% των συλλόγων 
και μεροληπτεί για το υπόλοιπο 20%, 
προσθέτοντας ότι, δεν μπορούν να 
κατανοήσουν για ποιο λόγο 40.000,00 € από 
το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, 
παραμένει ανεκμετάλλευτο , ενώ είναι 
γνωστές εκ των προτέρων οι ετήσιες 
εκδηλώσεις κάθε συλλόγου 
Μειοψηφούντος επίσης του δημοτικού 
συμβούλου Μήτρου Γεωργίου 



Μετά την ονομαστική ψηφοφορία που 
διεξήχθη,  συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη 
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)των μελών 
του Δ ( 23 ψήφοι υπέρ και 8 κατά) , όπως 
ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και 
συνεπώς, είναι δυνατή η επιχορήγηση των 
Πολιτιστικών υλλόγων για το έτος 2011 
             Ο δημοτικός σύμβουλος Μαμσάκος 
Χριστόδουλος, αποχώρησε μετά την 
συζήτηση του 1ου θέματος και ο δημοτικός 
σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος 

 

 
 
Δράμα 24-6-2011 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού υμβουλίου Δήμου Δράμας   
Μυροφόρα Ψωμά                                                                                    
  


