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19/31-10-2016 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 
Ο δημοτικός σύμβουλος Μουρβετίδης Μιχαήλ, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση των προ 

ημερησίας διάταξης θεμάτων 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χατζηκυριακίδης Αναστάσιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 

5
ου

 τακτικού θέματος 

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

ημερησίας διάταξης θεμάτων 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ρεμόντης Σταμάτιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 23
ου

 

τακτικού θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Σιδηρόπουλος Δημήτριος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1
ου

 

τακτικού θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ζαχαριάδης Παύλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση των προ 

ημερησίας διάταξης θεμάτων 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊτσίδης Γεώργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 32
ου

 

τακτικού θέματος 

Η δημοτική σύμβουλος Σιδερά Χρυσή, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 32
ου

 τακτικού 

θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση των προ 

ημερησίας διάταξης θεμάτων 

 
          

      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  526.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση αποσπάσματος 

πρακτικού της 

διαπαραταξιακής 

επιτροπής, σχετικά με 

την τοποθέτηση 10 

μικρών οικίσκων της 

ΔΕΚΠΟΤΑ για την 

εξυπηρέτηση της 

λειτουργίας της, καθώς 

και πρότασή της για τη 

διενέργεια κλήρωσης 

για την ανάδειξη 

δικαιούχων αδειών 

συμμετοχής στην 

Χριστουγεννιάτικη 

αγορά και της 

τοποθέτησής τους στους 

οικίσκους,  στο πλαίσιο 

της Χριστουγεννιάτικης  

εκδήλωσης 

«Ονειρούπολη Δράμας  

2016-2017 

Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 4) Σιδερά Χρυσής και 5) 

Μυστακίδη Ιωάννη πως, το θέμα εισάγεται ως έκτακτο 

και δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για να το 

μελετήσουν αλλά, ψηφίζουν θετικά εφόσον απάντησε ο 

πρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑ ότι, στο σχέδιο που διενεμήθη 

συμπεριλαμβάνονται και οι 10 οικίσκοι που θα 

τοποθετηθούν στην πλατεία. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, η φιλοσοφία των 

προτάσεων που έχει καταθέσει για την Ονειρούπολη, 

απέχει κατά παρασάγγας από αυτή της δημοτικής αρχής, 

δηλώνοντας ότι θα καταψηφίζει ότι έχει σχέση με την 

Ονειρούπολη. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλφόπουλος Ευάγγελος,  

ανέφερε πως θα ψηφίσει το θέμα, εφόσον θα 

ακολουθήσει κλήρωση, διαδικασία για την οποία 

πρωτοστάτησε η παράταξη την οποία εκπροσωπεί, 

θέτοντας το ερώτημα, αν θα καταβληθεί αντίτιμο από 

τους δικαιούχους που θα προκύψουν από την κλήρωση. 

Ερώτημα στο οποίο απάντησε ο πρόεδρος της 

ΔΕΚΠΟΤΑ, λέγοντας πως ο αριθμός των 10 οικίσκων 

είναι ενδεικτικός και θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον 

που θα υπάρξει και πως το αντίτιμο θα είναι πολύ πιο 

χαμηλό από το μισό αυτού που καταβάλλεται για τους 

οικίσκους στον δημοτικό κήπο και θα καταβληθεί υπό 

μορφή χορηγίας προς την επιχείρηση.  

 

2.  527.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση αποσπάσματος 

πρακτικού της 

διαπαραταξιακής 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 4) Σιδερά Χρυσής και 5) 

Μυστακίδη Ιωάννη διότι θεωρούν πως, με δεδομένο 



επιτροπής, σχετικά με 

την παραχώρηση χώρου, 

στο πλαίσιο της 

Χριστουγεννιάτικης  

εκδήλωσης  

«Ονειρούπολη Δράμας  

2016-2017», για την 

εγκατάσταση 

Ψυχαγωγικών Παιδειών 

ότι οι χορηγίες την περσινή χρονιά, ήταν χαμηλότερες 

από τα προηγούμενα χρόνια και με  δεδομένη την 

παρούσα απόφαση, αποδυναμώνεται ο Δήμος στη 

διαπραγμάτευση για το ύψος των χορηγιών που θα 

εξασφαλίσει. Η πρόταση για τα παιγνίδια, πρέπει να 

γίνει μετά την διερεύνηση και εξασφάλιση των 

χορηγιών. Θεωρούν ότι έχει γίνει άτυπη 

διαπραγμάτευση διότι διαφορετικά θα ήταν κουτό γιατί, 

μετά την παραχώρηση των χώρων, θα μπορούσαν οι 

ιδιοκτήτες των παιχνιδιών, να δώσουν ελάχιστη χορηγία 

ή και καθόλου. Αν έχει γίνει άτυπη διαπραγμάτευση, θα 

έπρεπε να το γνωρίζει το ΔΣ και όχι να γίνονται 

κινήσεις κρυφά που προκαλούν και υποψίες. Αν όχι, 

πρότειναν να μη ληφθεί απόφαση στην παρούσα 

συνεδρίαση, έως ότου εξασφαλιστούν οι χορηγίες.  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, ως παράταξη στο 

πρόγραμμα της Ονειρούπολης, έχουν ιδιαίτερες 

αντιρρήσεις για τον χώρο που θα τοποθετηθούν τα 

παιχνίδια, εξ αιτίας του ότι όταν τελειώνει η εκδήλωση, 

ο κήπος της Δράμας, μεταβάλλεται σε κρανίου τόπο. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου,  ο οποίος ανέφερε πως η 

παρούσα απόφαση απόφαση, θα έπρεπε να έπεται της 

εξασφάλισης των χορηγιών – γιατί ιδιοκτήτες των 

παιχνιδιών, θησαυρίζουν- , όπως γίνεται με τα σπιτάκια, 

όπου πρώτα ορίζεται το τέλος και μετά διενεργείται η 

κλήρωση. Ίσως ξεκίνησε μια διαπραγμάτευση που δεν 

γνωρίζει το ΔΣ αλλά, γενικά υπάρχει θέμα διαφάνειας 

με την Ονειρούπολη, όχι επίτηδες αλλά λόγω 

καταστάσεων.   

3.  528.  3
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Χορήγηση άδειας για 

ανέγερση προσωρινών 

λυόμενων κατασκευών 

στον Δημοτικό Κήπο και 

στην Πλατεία της 

Δράμας για τις ανάγκες 

λειτουργίας 

Χριστουγεννιάτικης 

αγοράς στο πλαίσιο 

Χριστουγεννιάτικης της 

εκδήλωσης  

«Ονειρούπολης Δράμας  

2016-2017» 

Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 4) Σιδερά Χρυσής και 5) 

Μυστακίδη Ιωάννη πως, επειδή δεν υπάρχει 

υπεύθυνος για τη λειτουργία της Ονειρούπολης, θα 

πρέπει με την παρούσα απόφαση , να εξουσιοδοτείται ο 

Δήμαρχος για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη 

λειτουργία της . 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, συνολικά καταψηφίζει ότι 

έχει σχέση με την Ονειρούπολη, επισημαίνοντας την 

αναγκαιότητα ύπαρξης αδειών λειτουργίας των 

παιχνιδιών πριν τη λειτουργία τους διότι, πέρσι 

ξεκίνησαν χωρίς άδειες και τονίζοντας πως έτσι όπως 

είναι στημένη η Ονειρούπολη, είναι μία βόμβα και 

ευελπιστεί ποτέ να μην υπάρξει κάποιο ατύχημα. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου,  ο οποίος ανέφερε πως με 

δεδομένο ότι, ποτέ δεν θυμάται να έχουν απομακρυνθεί 

οι οικίσκοι τόσο νωρίς, δεν εμπιστεύεται την δημοτική 

αρχή για την απόσυρση των οικίσκων έως την 20-01-

2017 
 

4.  529.  4
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Ανανέωση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς – 

Λαζαρίδης Χρήστος 

Ομόφωνα 



5.  530.  5
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 232/2016 

απόφασης της ΟΕ, 

σχετικά με τον 

καθορισμό τέλους 

εγκατάστασης 

ψυχαγωγικών παιδειών 

«Ονειρούπολης 2016-

2017» 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 4) Σιδερά Χρυσής και 5) 

Μυστακίδη Ιωάννη, για τους λόγους που μειοψήφησαν 

και στην 527/2016 απόφαση ΔΣ της παρούσας 

συνεδρίασης, σχετικά με την παραχώρηση χώρου για 

την εγκατάσταση των ψυχαγωγικών παιδειών, οπότε δεν 

ψηφίζουν και την επιβολή του σχετικού τέλους 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, για τους λόγους που 

μειοψήφησε και στην 527/2016 απόφαση ΔΣ της 

παρούσας συνεδρίασης, σχετικά με την παραχώρηση 

χώρου για την εγκατάσταση των ψυχαγωγικών 

παιδειών, οπότε δεν ψηφίζει και την επιβολή του 

σχετικού τέλους 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου,  για τους λόγους που 

μειοψήφησε και στην 527/2016 απόφαση ΔΣ της 

παρούσας συνεδρίασης, σχετικά με την παραχώρηση 

χώρου για την εγκατάσταση των ψυχαγωγικών 

παιδειών, οπότε δεν ψηφίζει και την επιβολή του 

σχετικού τέλους 

6.  531.  6
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση δαπάνης 

ηλεκτροδότησης τριών 

pilar ρεύματος 

Ομόφωνα 

7.  532.  7
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 73/2016 

απόφασης της ΔΚ 

Δράμας, σχετικά με την 

παραχώρηση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου 

Ομόφωνα 

 

8.  533.  8
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 68/2016 

απόφασης της ΔΚ 

Δράμας, σχετικά με την 

παραχώρηση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου 

Ομόφωνα 

9.  534.  9
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Εισήγηση της 

επιτροπής για τον 

καθορισμό του ύψους 

των θετικών ζημιών 

που προκλήθηκαν από 

διακοπή εργασιών μετά 

την αίτηση του 

αναδόχου για ματαίωση 

διάλυσης της σύμβασης 

του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ» 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Μλεκάνη Μιχαήλ , ως μέλος της επιτροπής πως, η 

εισήγηση αυτής είναι κατά πλειοψηφία και πως δύσκολα 

την υπέγραψε. Ζήτησε πρόσθετα δικαιολογητικά, τα 

οποία είχαν κατατεθεί απ΄ την αρχή αλλά, δεν τα είχε δει 

η υπηρεσία όπως η ίδια τον πληροφόρησε, κάποια 

τιμολόγια πληρωμής απ΄ τον ανάδοχο, τα οποία κατά τη 

γνώμη της υπηρεσίας και πείστηκε και ο ίδιος, τελικά 

δικαιολογούν να πληρωθεί το ποσό στον ανάδοχο. Και 

με κριτήριο ότι το έργο το οποίο εντάχθηκε τότε, είναι 

καλό να εκτελεστεί, με κριτήριο ότι, ο 1
ος

 με τον 2
ο
 

διαγωνιζόμενο, έχουν τόση μικρή διαφορά στο ποσοστό 

της έκπτωσης και ότι στο ΔΣ θα αναφέρει αυτά που 

θέλει να αναφέρει για να αποφασίσει το ΔΣ, σημειώνει 

ότι, η εισήγηση την οποία υπέγραψε με δυσκολία, είναι 

κατά πλειοψηφία και ας αποφασίσει το ΔΣ.  

 Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου , ο οποίος ανέφερε πως το 

θέμα θέλει προσοχή και μελέτη , προτείνοντας να 

συζητηθεί ως τακτικό σε επόμενη συνεδρίαση. Π.χ., στο 

με αριθμό 225/2016 τιμολόγιο– ενημέρωση βιβλίων και 

παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών- , δεν αναφέρεται για 



ποιο διάστημα 

 

10.  535.  Έγκριση της 124/2016 

ΑΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, 

σχετικά με την δεύτερη 

τροποποίηση ετησίου 

σχεδίου δράσης και 

προϋπολογισμού 

ΔΕΚΠΟΤΑ έτους 2016 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 4) Σιδερά Χρυσής και 5) 

Μυστακίδη Ιωάννη διότι, ενώ σε λίγο θα συζητηθεί ο 

απολογισμός, σήμερα 31-10-2016 εισάγεται προς 

ψήφιση ο προϋπολογισμός, τονίζοντας πως σε καμία 

περίπτωση δεν θα ψήφιζε κανείς ένα τέτοιο θέμα. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 

ανέφερε επιπλέον πως, δεν έχει γίνει αντιληπτό που 

βαδίζει ο τόπος εν μέσω κρίσης και ότι στη ΔΕΚΠΟΤΑ 

συντελείται ένα όργιο σπατάλης με υπερβολικές και 

αδικαιολόγητες δαπάνες για εκδηλώσεις, όταν στα 

σχολεία δεν υπάρχουν ΗΥ για να κάνουν μάθημα τα 

παιδιά. Στη συνέχεια κάλεσε παρόντα δημοσιογράφο, 

για την δημοσίευση των δαπανών, έτσι ώστε να γνωρίζει 

ο δραμινός λαός που ξοδεύεται 1.000.000,00 €  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, ο οποίος ανέφερε πως 

εκτός των όσων έχουν ειπωθεί κατά καιρούς για τη 

ΔΕΚΠΟΤΑ, φαίνεται ότι υπάρχει προχειρότητα ως προς 

το τυπικό των θεμάτων από την Διοίκηση. Πέραν του 

ότι δεν ψήφισε ούτε το σχέδιο δράσης και τον 

προϋπολογισμό, θεωρεί πως η επιχείρηση πρέπει να 

έρθει στο Δήμο. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου,  ο οποίος ανέφερε πως 

πρόκειται για έναν ταλαιπωρημένο προϋπολογισμό που 

εισήχθη προς ψήφιση τον Μάρτιο και ακολουθούν δύο 

τροποποιήσεις. Χρειάζεται και η υπηρεσία και η 

Διοίκηση να προσέχουν περισσότερο διότι, από 01-01-

2017, η υπηρεσία επιτρόπου, τέτοια λάθη θα τα θεωρεί 

ως γενόμενα και θα επιβάλλονται πρόστιμα. 

11.  536.  Έγκριση της 88/2016 

απόφασης του 

ΠΟΦΤΜΜ Δράμας, 

σχετικά με την 4η 

αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2016 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, ο οποίος ανέφερε πως 

πρόκειται για τυπικές αλλαγές, από τις οποίες δεν 

προκύπτει η αλλαγή φιλοσοφίας 

12.  537.  Έγκριση της 67/2016 

απόφασης του ΔΣ του 

ΝΠΔΔ, σχετικά με την 

Έγκριση απολογισμού 

και ισολογισμού του 

Νομικού Προσώπου 

Δήμου Δράμας 

διαχειριστικής περιόδου 

από 01/01/2015-

31/12/2015 με τα του 

πιστοποιητικού  

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου πως, ψηφίζει το θέμα ως προς 

την λογιστική αποτύπωση 

 

13.  538.  Καθορισμός του 

ανώτατου αριθμού 

αδειών συμμετοχής στην 

Χριστουγεννιάτικη 

αγορά της 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, έχουν καταθέσει ως 

παράταξη συνολική πρόταση για την Ονειρούπολη που 

δεν έχει καμία σχέση με την φιλοσοφία της δημοτικής 

αρχής 



Ονειρούπολης καθώς 

και καθορισμός 

επιτρεπτών ειδών 

πώλησης ανά άδεια 

στους ξύλινους 

οικίσκους εντός του 

Δημοτικού Κήπου  

 

14.  539.  Έγκριση χειμερινών 

δρομολογίων Αστικού 

ΚΤΕΛ Δράμας περιόδου 

06/09/2016-30/06/2017 – 

Τροποποίηση αυτών 

Ομόφωνα 

Με την αναφορά του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου πως, θα έπρεπε για τα 

δρομολόγια, να ερωτώνται και οι ΔΚ και ΤΚ 

 

15.  540.  Τροποποίηση σχεδίου 

στο ΟΤ 874 (περιοχή ΒΔ 

Εθνικού Σταδίου του 

Δήμου Δράμας» προς 

άρση επιβληθέντος 

ρυμοτομικού  

Ομόφωνα 

16.  541.  Τροποποίηση σχεδίου 

στο ΟΤ 1013Β (περιοχή 

ανατολικά του ΒΔ 

Εθνικού Σταδίου του 

Δήμου Δράμας» προς 

άρση επιβληθέντος 

ρυμοτομικού βάρους  

Ομόφωνα 

17.  542.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου « Οδοποιία ΤΚ 

Σιδηρονέρου»  

Ομόφωνα 

18.  543.  Επέκταση δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού στην 

ΤΚ Καλλιφύτου για τον 

ηλεκτροφωτισμό 

δημοτικού γηπέδου 5χ5  

Ομόφωνα 

19.  544.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Ανέγερση 

κτιρίου ΚΔΑΠμεΑ 

Δήμου Δράμας»  

Ομόφωνα 

20.  545.  Έγκριση της 73/2016 

απόφασης – 

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με τη δέσμευση 

μίας θέσης στάθμευσης 

για ΑΜΕΑ στην περιοχή 

της Αγ. Βαρβάρας 

Ομόφωνα 

21.  546.  Έγκριση της 74/2016 

απόφασης – 

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με την 

κατάργηση και 

απομάκρυνση θέσης 

περιπτέρου  

Ομόφωνα 

22.  547.  Έγκριση της 61/2016 

απόφασης – 

γνωμοδότησης της ΔΚ 

Δράμας, σχετικά με την 

παραχώρηση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου  

Ομόφωνα 



23.  548.  Μεταφορά του Κέντρου 

Στήριξης Ρομά και 

Ευπαθών Ομάδων από 

την Κοινωφελή 

Επιχείρηση 

Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου 

Δράμας  στο  Δήμο 

Δράμας  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου διότι, ο εισηγητής δεν 

εισηγήθηκε το θέμα.  

 

Σημειώνεται ότι η εισηγητής, δεν εισηγήθηκε το θέμα, 

αντιδρώντας στην φράση του δημοτικού συμβούλου 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου « να εισηγηθεί ο εισηγητής, 

για να δικαιολογήσει και τον ρόλο του». 

24.  549.  Τροποποίηση της 

508/2016 ΑΣΔ με την 

οποία τροποποιήθηκε η 

423/2016 ΑΔΣ για την 

έγκριση υποβολής 

αιτήματος 

χρηματοδότησης στο 

Ε.Π. «Ανατολική 

Μακεδονία Θράκη» 

Άξονα Προτεραιότητας 

4 «Ανθρώπινοι και 

Πόροι Κοινωνική 

Συνοχή – ΕΚΤ», ο 

οποίος 

συγχρηματοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο, με 

κωδικό πρόσκλησης 

ΑΜΘ28 και Α/Α ΟΠΣ 

1621 Έκδοση 1/0 της 

Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης 

Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας 

& Θράκης, και υποβολή 

αιτήματος 

χρηματοδότησης από 

τον Δήμο Δράμας με 

τίτλο «Κέντρο 

Κοινότητας και 

Παράρτημα Ρομά 

Δήμου Δράμας». 

Ομόφωνα 

25.  550.  Τροποποίηση της 

401/2008 ΑΔΣ, σχετικά 

με την εφαρμογή 

διατάξεων του άρθρου 

202, παρ. 3 του Ν. 

3463/2006 (μείωση 

δημοτικών τελών), όπως 

τροποποιήθηκε με τις 

όμοιες 196/2009, 

603/2012 και 574/2013 

Ομόφωνα 

26.  551.  Έγκριση υλοποίησης 

προγράμματος από το 

Δήμο Δράμας ως 

επικεφαλής εταίρος της 

Κοινωνικής Σύμπραξης 

«Αλληλεγγύη στην Π.Ε. 

Δράμας», για δωρεάν 

διάθεση νωπών 

προϊόντων του τομέα 

των οπωροκηπευτικών 

για την εφαρμογή του 

κατ’ εξουσιοδότηση 

Ομόφωνα 



Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/921 της Επιτροπής, 

σχετικά με τη θέσπιση 

συμπληρωματικών 

προσωρινών εκτάκτων 

μέτρων στήριξης για 

τους παραγωγούς 

ορισμένων 

οπωροκηπευτικών (EE 

L 154,11-6-2016σελ. 3)»  

27.  552.  Έκδοση ποσού για 

έκδοση Διατακτικών  

Ομόφωνα 

28.  553.  Έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση απόρων 

δημοτών  

Ομόφωνα 

29.  554.  'Έγκριση σχεδίου 

προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ α) 

Περιφερειακού 

Συνδέσμου Φορέων 

Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (Φo.Δ.Σ.Α.) 

Κεντρικής Μακεδονίας 

(ΝΠΔΔ), β) 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε 

και γ) του Δήμου 

Δράμας για την 

«Υποστηρικτικές 

Ενέργειες Διαχείρισης 

Απορριμμάτων Δήμου 

Δράμας στα πλαίσια του 

Σχεδίου Δράσης για την 

αντιμετώπιση της 

οριστικής παύσης και 

αποκατάστασης 

εναπομεινάντων ΧΑΔΑ 

στα γεωγραφικά όρια 

της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας 

Θράκης - Εφαρμογή 

μεθοδολογίας ορθής 

Διαχείρισης Αστικών 

Στερεών Αποβλήτων 

σύμφωνα με την 

υφιστάμενη 

περιβαλλοντική 

νομοθεσία  

Ομόφωνα 

 

Με το ερώτημα των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 4) Σιδερά Χρυσής και 5) 

Μυστακίδη Ιωάννη, τι θα συμβεί εάν οι ποσότητες δεν 

είναι αυτές που προσδιορίζονται και την πρόταση να 

προστεθεί η λέξη «έως» 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

συμφωνεί με την τοποθέτηση της μείζονος 

αντιπολίτευσης, προσθέτοντας πως δεν έγινε ότι έπρεπε 

μέσα στο 2016 και αναγκαστικά ψηφίζει θετικά γιατί 

κάπου πρέπει να μεταφερθούν τα απορρίμματα, 

λέγοντας πως θέμα είναι επίσης και οι 420.000,00 € για 

να μην δίνονται χρήματα στους ιδιώτες. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλφόπουλος Ευάγγελος,  

ανέφερε πως κάποιο διοικούν και θα πρέπει να 

φροντίζουν να μην ακούγονται συνέχεια τα ίδια και τα 

ίδια και αυτό θα συμβεί μόνο αν παρουσιάζουν νέα 

δεδομένα 

 

30.  555.  Έγκριση των 229/2016 

και 231/2016 

αποφάσεων της Ο.Ε., 

σχετικά με την ψήφιση 

της 10
ης

 αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού του 

Δήμου, οικ. έτους 2016 

και της 

συμπληρωματικής 

αυτής 

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,  

 



31.  556.  Έγκριση της 228/2016 

απόφασης της Ο.Ε., 

σχετικά με τα 

απολογιστικά 

οικονομικά στοιχεία 

Γ΄τριμήνου 2016 

Ομόφωνα 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, ψήφισε 

το θέμα μόνο ως προς την λογιστική του αποτύπωση. 

 

32.  557.  Καθορισμός τέλους 

καθαριότητας - 

φωτισμού για το οικ. 

έτος 2017 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 4) Σιδερά Χρυσής και 5) 

Μυστακίδη Ιωάννη, διά στόματος δημοτικού 

συμβούλου Μλεκάνη Μιχαήλ: 

Ο πυρήνας της εισήγησης του εισηγητή πέρσι για την 

αύξηση του 50%, ήταν ότι με αυτή την αύξηση , θα 

κατάφερνε ο Δήμος να εξαλείψει τα ελλείμματα που 

είχαν δημιουργηθεί επειδή η προηγούμενη δημοτική 

αρχή κρατούσε χαμηλά τα τέλη και έτσι τα έσοδα – 

έξοδα στην καθαριότητα και τον φωτισμό παρουσίαζαν 

κάποιο έλλειμμα.   Η σημερινή εισήγηση, είναι εντελώς 

αντίθετη, δεν δέχεται την εισήγηση της υπηρεσίας και 

δημιουργεί ουσιαστικά έλλειμμα. Πολιτική τέτοια, που 

θυμίζει από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλλα, 

αυτό το μαγαζί που λέγεται Δήμος, γρήγορα θα το 

οδηγήσει εκεί που δεν θα έπρεπε να φτάσει ποτέ. Δεν 

ξέρουν σε τι σχέση είναι ο Δήμος Δράμας για τα τέλη με 

άλλους Δήμους, ξέρουν όμως σε τι σχέση είναι με τις 

αυξήσεις που επιβλήθηκαν στα δημοτικά τέλη με 

άλλους Δήμους. Δεν υπάρχει άλλος Δήμος που να έκανε 

πέρσι τέτοια αύξηση και φυσικά κανένας δεν κάνει 

φέτος. Την πιο φορομπηχτική πολιτική όσο αφορά τα 

τέλη αλλά και οποιοδήποτε άλλα, πέρα από το 

πρόσφατο ασφαλιστικό της Κυβέρνησης, την έχει κάνει 

ο Δήμος Δράμας. Το δεν ξέρει η υπηρεσία τι θα κάνει η 

δημοτική αρχή….. η υπηρεσία έχει ευθύνη να κάνει 

προϋπολογισμό, έχει ευθύνη να δει τα τέλη και τα 

δικαιώματα γιατί με αυτά θα προϋπολογίσει και  πριν 

λίγο ψηφίστηκε το θέμα για τη μεταφορά των 

απορριμμάτων. Γνώριζαν ότι δεν θα χρειαστεί να 

πληρώσει ο Δήμος; Τότε γιατί υπογράφεται σύμβαση σε 

αυτό το ύψος; Αυτό το γνωρίζουν και υπογράφεται η 

σύμβαση και στην πράξη το αγνοούν και δεν το ξέρει η 

υπηρεσία και το αγνοεί επί της ουσίας στις 

αρμοδιότητες που ασκεί, να καταρτίζει τον 

προϋπολογισμό και να υπολογίζει τις ανάγκες για τα 

ανταποδοτικά τέλη. Όσον αφορά τις δράσεις, τα 

πράσινα σημεία κλπ, ούτε ο πιο αισιόδοξος πιστεύει ότι 

θα λειτουργήσουν μέσα στο 2017 γιατί, αρχές του 2017 

στην καλλίτερη περίπτωση θα εγκριθεί το ΠΕΣΔΑ. Οι 

προκηρύξεις, οι προμήθειες, οι κατασκευές, οι 

οργανώσεις και η λειτουργία….. Αν λοιπόν πιστεύει η 

δημοτική αρχή ότι, μπορεί να βασίσει θεωρητικά την 

πολιτική για τα τέλη και δικαιώματα, στην εφαρμογή 

αυτών των δράσεων, αμφιβάλλω. Το επικαλείται γιατί 

κάτι πρέπει να επικαλεστεί, αλλιώς παρανομεί. 

Λυπούνται πάρα πολύ που τόσο καιρό όσον αφορά τα 

τέλη, ξοδεύονται χρήματα αλόγιστα και ευδοκίμησε ο 

δήμος να πάρει τελικά τα τρία ρυμουλκούμενα για την 

μεταφορά των απορριμμάτων, ενώ μπορούσε να τα είχε 

πάρει πολύ πιο πριν και δεσμεύτηκε σε ιδιώτες με 

συμβάσεις, τις οποίες πλήρωσε και πληρώνει. Το είχαν 

προτείνει ως παράταξη και δεν ξέρουν, από εγωϊσμό, 

αδιαφορία ή ανικανότητα, δεν εφαρμόστηκε άμεσα. 

Επειδή λοιπόν γίνεται μια πολλή πρόχειρη και 

επικοινωνιακή πολιτική σ αυτή τη φάση και καμιά 



ουσιαστική μελέτη, έτσι που να καταφέρει να μειώσει 

τις δαπάνες για την καθαριότητα, παρότι έχουν κάνει 

σημαντικές, αξιόλογες και υλοποιήσιμες  προτάσεις και 

επειδή η τεκμηρίωση για ποιον λόγο δεν αυξάνονται τα 

τέλη, γι αυτούς είναι άκυρη, ενώ θα μπορούσε να 

υπάρχουν ουσιαστικές δράσεις που θα αναληφθούν και 

θα μειώσουν τις δαπάνες για την καθαριότητα, 

καταψηφίζουν. Πιστεύουν και το είχαν προτείνει ότι, 

από τη διάψευση ότι οι δαπάνες μεταφοράς είναι αυτές 

που ανάγκασαν να αυξηθούν τα τέλη πέρσι, σήμερα θα 

έπρεπε ουσιαστικά να υπάρχει μείωση των τελών , την 

οποία και προτείνουν. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος αναφέρθηκε στην 

περσινή εισήγησή του, δηλαδή πως η δημοτική αρχή δεν 

σχεδίασε και εκ του αποτελέσματος αποδείχθηκε 

ανίκανη να διαχειρισθεί τα απορρίμματα στο Δήμο μας , 

με αποτέλεσμα την αύξηση των τελών για τα λαϊκά 

νοικοκυριά κατά 54%, η οποία μάλιστα εμφανίζεται και 

ως βοήθεια προς την επιχειρηματικότητα για την 

ανάπτυξη της περιοχής . Έτσι αντί να γινόταν μείωση 

των τελών μέσω της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης 

ανακύκλωσης των απορριμμάτων και της μείωσης του 

ηλεκτρικού ρεύματος με τη χρήση λαμπτήρων led όπως 

είχαν ζητήσει ως παράταξη εδώ και ένα χρόνο, τίποτε 

από αυτά δεν έγινε.  

Άρα και φέτος, εμμένει συνέχεια στα ίδια η δημοτική 

αρχή. Δεν έχει την πολιτική βούληση να κάνει 

πράγματα, τα οποία θα αλλάξουν τη μορφή του Δήμου 

και δυστυχώς αυτό αποτυπώνεται. Κανονικά, και στα 

χρόνια που έρχονται, θα έπρεπε να βρεθεί τρόπος για 

μείωση των τελών και δικαιωμάτων. Βλέπουμε την 

φορομπηχτική πολιτική της Κυβέρνησης, βλέπουμε τι 

γίνεται και στους μισθωτούς και στους μικρούς 

επαγγελματίες που είναι στοχευμένοι από τη σημερινή 

Κυβέρνηση και ουσιαστικά η μείωση είναι αύξηση 

γιατί, μειώθηκαν τα έσοδα των εργαζομένων 

Στη συνέχεια πρότεινε: 

  

- απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη: 

1) των μονογονεϊκών οικογενειών  με ετήσιο εισόδημα  

25.000 €  

2) των τριτέκνων  και πολυτέκνων οικογενειών με ετήσιο 

εισόδημα μέχρι 35.000  

3) των ΑΜΕΑ με ετήσιο εισόδημα μέχρι 35.000€ 

4) των απόρων 

5) των μακροχρόνια ανέργων με ετήσιο εισόδημα μέχρι 

8.000€ προσαυξανόμενο κατά 2.000€ για κάθε 

προστατευόμενο μέλος .  

 

- Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών: 

1) Για όσους έχουν υπαχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο 

2) Για νέους επαγγελματίες , με την προϋπόθεση ύπαρξης 

επαγγελματικής στέγης  και για τον πρώτο χρόνο 

άσκησης του επαγγέλματος,  εξαιρουμένων των 

καταστημάτων εστίασης .  

   

       Με τις ανωτέρω προτάσεις όπως ανέφερε, δεν 



λύνεται το πρόβλημα του λαϊκού νοικοκυριού, του 

κακοπληρωμένου εργάτη, των απολύσεων και των 

χαρατσιών,   επιδιώκουν όμως με τις προτάσεις τους ως 

παράταξη, να δώσουν μια ανάσα από την ασφυκτική 

φοροληστεία. Δεν αποδέχονται την αύξηση της 

ανταποδοτικότητας για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά 

στρώματα, τονίζοντας την αναγκαιότητα να παλέψουν 

μαζί με το λαό της Δράμας, διεκδικώντας πλήρη και 

επαρκή Κρατική χρηματοδότηση της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης από τον Κρατικό προϋπολογισμό για τη 

λειτουργία των υπηρεσιών, που θα συνδυαστεί με την 

άμεση και δραστική μείωση ανταποδοτικών τελών, με 

στόχο την κατάργηση κάθε είδους φορολογίας.       

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου,  ο οποίος ανέφερε τα 

παρακάτω: 

Πρέπει όλοι να προβληματιζόμαστε όταν στο 

λογαριασμό της ΔΕΗ, τα μισά χρήματα είναι για 

δημοτικά τέλη και ΕΡΤ. Τι θα κάνει η δημοτική αρχή, 

αν για κάποιο περίεργο λόγο δεν γίνουν αυτά που έχει 

σκοπό να κάνει όπως, πράσινα σημεία, led, όπως δεν 

γίνονται εδώ και δύο χρόνια για κάποιο περίεργο λόγο; 

Τι θα κάνει; Θα αυξήσει τα τέλη εν μέσω περιόδου - 

γιατί, μπορεί να το κάνει – ή δεν θα προχωρήσει στις 

προσλήψεις του εποχικού προσωπικού, αφήνοντας μια 

πόλη πιο βρώμικη από πριν; Το ότι είναι φθηνή η 

Δράμα, δείχνει και της οικονομική αξία του Δήμου και 

δεν είναι φιλικό στην επιχειρηματικότητα αυτό γιατί, 

υπάρχουν πολλές αναγνώσεις του φθηνού γενικότερα. 

Τον 11
ο
 του 2014, είχε έρθει το έγγραφο για την 

μεταφορά των απορριμμάτων στο ΦΟΣΔΑ και είχε 

προειδοποιήσει την δημοτική αρχή, η οποία είχε πει ότι 

έχει άλλο τρόπο, την περίφημη μονάδα διαλογής και 

μέχρι τον Ιούνιο, δεν έγινε τίποτε. Χάθηκε χρόνος. Η 

συνολική πολιτική οδηγεί σε αύξηση τελών, όπως έγινε 

και πέρσι και όχι οι προτάσεις της αντιπολίτευσης. Και 

για να μην νομίζουμε ότι όλα είναι τέλει με την 

μηδενική αύξησης, ότι όλα πάνε καλά, σε άλλους 

δήμους όπως η Κομοτηνή, πέρα από την απαλλαγή των 

απόρων, των ΑμεΑ και των πολυτέκνων, 

απαλλάσσονται και οι τρίτεκνοι και οι μονογονεϊκές 

οικογένειες. 

Στη συνέχεια πρότεινε: 

  

- απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη: 

1) των μονογονεϊκών οικογενειών  με ετήσιο εισόδημα  

25.000 €  

2) των τριτέκνων  και πολυτέκνων οικογενειών με ετήσιο 

εισόδημα μέχρι 35.000  

3) των ΑΜΕΑ με ετήσιο εισόδημα μέχρι 35.000€ 

4) των άπόρων 

5) των μακροχρόνια ανέργων με ετήσιο εισόδημα μέχρι 

8.000€ προσαυξανόμενο κατά 2.000€ για κάθε 

προστατευόμενο μέλος .  

 

- Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών: 

1) Για όσους έχουν υπαχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο 

2) Για νέους επαγγελματίες , με την προϋπόθεση ύπαρξης 



επαγγελματικής στέγης  και για τον πρώτο χρόνο 

άσκησης του επαγγέλματος,  εξαιρουμένων των 

καταστημάτων εστίασης .  

33.  558.  Καθορισμός συντελεστή 

φόρου  

ηλεκτροδοτούμενων 

χώρων στεγασμένων  ή  

όχι, που 

χρησιμοποιούνται για 

κατοικία ή άσκηση 

επαγγέλματος για το οικ. 

έτος 2017 

Ομόφωνα 

34.  559.  Καθορισμός τέλους 

χρήσης κοινόχρηστων 

χώρων για το οικ. έτος 

2017 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου σε ότι αφορά στην περίπτωση 3- 

τραπεζοκαθίσματα, διότι θεωρεί ότι εκτός από τις ζώνες, 

το τέλος θα πρέπει να επιβάλλεται και κατά οδούς. 
 

35.  560.  Καθορισμός του  

δικαιώματος χρήσης 

Νεκροταφείων για το 

οικ. έτος 2017 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι θεωρεί ότι πρέπει να 

υπάρχουν αυξομειώσεις αντίστοιχα ανά κατηγορία 

 

36.  561.  Καθορισμός τέλους 

ακίνητης περιουσίας, 

(ΤΑΠ), για το οικ. έτος 

2017 

Μειοψηφούντος  του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, προτείνοντας, αν και είναι 

ενιαίος φόρος, μέσω της τιμής ζώνης των κτισμάτων,  

μείωση του τέλους τουλάχιστον για τις λαϊκές 

κατοικίες. 

 

Μειοψηφούντος  του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου, ο οποίος ανέφερε πως, 

πρέπει να υπάρξει μέσω γεωπληροφοριακών 

συστημάτων, μια καθαρή αποτύπωση του τι έχει ο 

καθένας, πόσα τ.μ.. Αυτό έγινε στη Γλυφάδα και 

μειώθηκαν τα τέλη διότι αυξήθηκε η βάση. Τέτοιες 

πολιτικές πρέπει να εφαρμόζονται. Καταψηφίζει, όχι 

την μηδενική αύξηση αλλά, τη συνολική πολιτική της 

δημοτικής αρχής. 

 

37.  562.  Καθορισμός τέλους 

διαφήμισης, για το οικ. 

έτος 2017 

Ομόφωνα 

38.  563.  Καθορισμός τέλους 

χρήσης υπεδάφους, για 

το οικ. έτος 2017  

Ομόφωνα 

39.  564.  Καθορισμός του 

συντελεστή τέλους 

συντεταγμένων ΧΨΖ 

του Αστικού 

Τοπογραφικού Δικτύου 

(ΑΤΔ)  για το οικ. έτος 

2017 

Ομόφωνα 



40.  565.  Επιβολή δημοτικού 

τέλους 0,5% και 5% επί 

των ακαθαρίστων 

εσόδων καταστημάτων 

για το οικ. έτος 2017 

Ομόφωνα 

41.  566.  Καθορισμός τέλους  

χρήσης αίθουσας για την 

τέλεση πολιτικών γάμων 

για το οικ. έτος 2017 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, προτείνοντας, την κατάργηση 

του τέλους γιατί είναι μικρό το ποσό και πληρώνουν 

οι πολίτες για να τελούνται πολιτικοί γάμοι. 

 

42.  567.  Επιβολή δημοτικού 

τέλους 

παρεπιδημούντων για το 

οικ. έτος 2017 

Ομόφωνα 

Για την μη επιβολή 

43.  568.  Καθορισμός τέλους 

χρήσης για το Θεατράκι 

Αγίας Βαρβάρας 

«Σωκράτης 

Δημητριάδης» και 

χρήση Αιθουσών 

«Μελίνα» και 

«Ελευθερία» για το οικ. 

έτος 2017 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, προτείνοντας, την κατάργηση 

του τέλους για πολιτιστικού συλλόγους  και για τους 

υπολοίπους ως έχει. 

 

44.  569.  Καθορισμός τελών 

ελεγχόμενης στάθμευσης 

και προστίμων αυτής 

για το οικ. έτος 2017  

Ομόφωνα 

45.  570.  Τέλη Διέλευσης, Χρήσης 

Δικαιωμάτων Διέλευσης 

και Εγγυήσεων Καλής 

Εκτέλεσης των 

Εργασιών Διέλευσης 

(άρθρο 29 ν.3431/2006) 

(ΚΑ 0718) 

Ομόφωνα 

46.  571.  Απ΄ ευθείας εκμίσθωση 

του δημοτικού 

διαμερίσματος 1
ου

 

ορόφου επί των οδών 

Άρμεν και Λαμπριανίδη 

γωνία  

Ομόφωνα 

47.  572.  Κίνηση διαδικασίας 

επαναδημοπράτησης 

των αρροτεμαχίων με 

αριθμό 528,226 & 841 

σχολικού κλήρου Τ.Κ. 

Καλού Αγρού  

Ομόφωνα 

48.  573.  Έγκριση ανάθεσης 

εργασιών ελέγχου 

βιβλίων της οικονομικής 

ΥΠηρεσίας σε ορκωτό 

ελεγκτή για το 

οικονομικό έτος 2017 

(χρήση 2016 

Ομόφωνα 



49.  574.  Έγκριση εγγραφής του 

Δήμου ως  συνδρομητή 

στο e-postirixis 

Ομόφωνα 

50.  575.  Ανανέωση αδειών 

παραγωγών πωλητών 

λαϊκής αγοράς – ( 

Χρυσοστομίδης 

Βασίλειος)  

Ομόφωνα 

51.  576.  Ανανέωση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς – (Πίκης 

Αντώνιος)  

Ομόφωνα 

52.  577.  Ανανέωση αδειών 

παραγωγών πωλητών 

λαϊκής αγοράς- Σβίγγας 

Νικόλαος  

Ομόφωνα 

53.  578.  Προμήθεια χειροκίνητου 

παλετοφόρου και δύο 

καροτσιών μεταφοράς 

προϊόντων  

Ομόφωνα 

54.  579.  Προμήθεια επιτοίχιου 

απινιδωτή για το τμήμα 

προστασίας και 

προαγωγής της υγείας, 

στο χώρο του παλαιού 

Δημαρχείου  

Ομόφωνα 

55.  580.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης αιρετών  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου διότι, παρά την προτροπή για 

ενημέρωση ως προς τα αποτελέσματα των 

μετακινήσεων, δεν υπάρχει ενημέρωση 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου διότι, παρά την προτροπή 

για ενημέρωση ως προς τα αποτελέσματα των 

μετακινήσεων, δεν υπάρχει ενημέρωση 

 

56.  581.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης αιρετών  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου διότι, παρά την προτροπή για 

ενημέρωση ως προς τα αποτελέσματα των 

μετακινήσεων, δεν υπάρχει ενημέρωση 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου διότι, παρά την προτροπή 

για ενημέρωση ως προς τα αποτελέσματα των 

μετακινήσεων, δεν υπάρχει ενημέρωση 

 

57.  582.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης αιρετών  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου διότι, παρά την προτροπή για 

ενημέρωση ως προς τα αποτελέσματα των 

μετακινήσεων, δεν υπάρχει ενημέρωση 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου διότι, παρά την προτροπή 

για ενημέρωση ως προς τα αποτελέσματα των 

μετακινήσεων, δεν υπάρχει ενημέρωση 

 



58.  583.  Έγκριση  μετακίνησης 

Αντιδημάρχου καθώς 

και των εξόδων 

μετακίνησης  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου διότι, παρά την προτροπή 

για ενημέρωση ως προς τα αποτελέσματα των 

μετακινήσεων, δεν υπάρχει ενημέρωση 

 

59.  584.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης εκτός 

έδρας υπαλλήλων Δήμου 

Δράμας  

Ομόφωνα 

60.  585.  Έγκριση μετακίνησης 

Δημάρχου καθώς και 

των εξόδων 

μετακίνησης  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος ανέφερε πως η 

Ελληνογερμανική Συνέλευση, είναι ένας θεσμός 

γερμανικής εμπνεύσεως με απώτερο σκοπό την 

περαιτέρω διείσδυσή της στην οικονομική, πολιτική, 

πνευματική και κοινωνική ζωή της χώρας μας και τη 

λεηλασία του εθνικού μας πλούτου, με δέλεαρ την 

παροχή «τεχνογνωσίας», «συμβουλών», «εκπαίδευσης» 

και άλλης βοήθειας. Τελευταία θέλουν να παρέμβουν 

και στα χρήματα για το προσφυγικό. Στη συνέχεια 

πρότεινε στον Δήμαρχο,, να απέχει από τις εργασίες της 

6
ης

 Ελληνογερμανικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα, με 

έγγραφο να δηλώνει ο Δήμος τη στήριξή του στο 

κίνημα διεκδίκησης γερμανικών οφειλών στην Ελλάδα, 

για την καταβολή των γερμανικών αποζημιώσεων, των 

αποζημιώσεων των θυμάτων, την επιστροφή των 

αρχαιολογικών θησαυρών καθώς και την αποπληρωμή 

του αναγκαστικού κατοχικού δανείου. 

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου διότι, παρά την προτροπή 

για ενημέρωση ως προς τα αποτελέσματα των 

μετακινήσεων, δεν υπάρχει ενημέρωση 

61.  586.  Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας hardware  

Ομόφωνα 

 

Δράμα   02-11-2016 

 

Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  

 

 Μυροφόρα Ψωμά  

 


