
ΠΙΝΑΚΑ ΣΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ  ΤΝΔΓΡΙΑΖ 25/26-10-11 ΣΟΤ 
ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΡΑΜΑ 

       
ημειώνεται ότι, ο κ. Δήμαρχος αποχώρησε από τη συνεδρίαση, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων 
του Δήμου, κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος (χωρίς δικαίωμα ψήφου) 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ετόγλου Ιωάννης, 2) Κιοσσές Φρήστος, 3) Παπαθεοδώρου Ανέστης, 4) 
Φρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 5) Υουτσιτζής Φρήστος, 6) Ιορδανίδης Παγκράτιος και 7) Παπαδόπουλος 
Γρηγόριος , αποχώρησαν από τη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του 5ου εκτάκτου θέματος 
Ο δημοτική σύμβουλος ιδερά Φρύσα, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 4ου 
θέματος 
Ο δημοτικός ύμβουλος Μυστακίδης Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, λόγω 
ανειλημμένων υποχρεώσεων του Δήμου, κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Θωμά Μαργαρίτης, αποχώρησε από τη συζήτηση κατά τη συζήτηση του 
4ου θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας Ιωάννης, αποχώρησε από τη συζήτηση κατά τη συζήτηση του 
του 5ου εκτάκτου θέματος 
Ο δημοτικός ύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων  
της ημερήσιας διάταξης   
ημειώνεται επίσης ότι, ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 
6ου θέματος 
Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας. Κουγιουμτζόγλου - κουλίδου Δέσποινα, ψήφισε 
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και τα έκτακτα 
Η ψηφοφορία για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και για τα έκτακτα 
πραγματοποιήθηκε επί των παρόντων, μετά τις αποχωρήσεις των ανωτέρω 
 

Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΣΙΣΛΟ ΘΕΜΑΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟΤ 

1.  505.  Έγκριση ποσού για έκδοση 
διατακτικών 

Ομόφωνα 
 

2.  506.  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 
δημοτών 

Ομόφωνα 

3.  507.  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 
δημοτών 

Ομόφωνα 

4.  508.  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 
δημοτών 

Ομόφωνα 

5.  509.  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 
δημοτών 

Ομόφωνα 

6.  510.  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 
δημοτών 

Ομόφωνα 

7.  511.  Διοργάνωση συνάντησης 
συνεργασίας μεταξύ των 
αδελφοποιημένων πόλεων του Δήμου 
Δράμας και του Γερμανικού Δήμου 
Lauf a.d. Pegnitz για το πρόγραμμα 
«Ευρώπη για τους πολίτες 2011- 
Έγκριση δαπανών 

Ομόφωνα 

8.  512.  Διοργάνωση εκδήλωσης την 14η 
Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την 
σχολική βία 

Ομόφωνα 

9.  513.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 34/2011 
απόφασης του Ν. Π. Δ. Δράμας, 
σχετικά με την τροποποίηση της 
υστατικής Πράξης αυτού 

Ομόφωνα 

10.  514.  Οριστική παύση λειτουργίας ΦΑΔΑ 
Δήμου Δράμας 

Ομόφωνα 

11.  515.  Έγκριση υποβολής πρότασης του 
Δήμου Δράμας στην 4.7 πρόσκληση 
του ΤΠΕΚΑ με τίτλο « 

Ομόφωνα 



ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΦΑΔΑ ΔΗΜΟΤ 
ΔΡΑΜΑ» 

12.  516.  υμμετοχή στην αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α. –Α.Ε. 

Μειοψειφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, θεωρεί ότι μέρος του 
προβλήματος, είναι πως δεν υπάρχει ένας 
κεντρικός σχεδιασμός από το Κράτος που να 
θέλει ουσιαστικά και να έχει την πολιτική 
βούληση να διαχειριστεί το θέμα των 
απορριμμάτων. Θεωρεί ότι, γι αυτό το λόγο 
δημιουργήθηκε η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.Α. –Α.Ε., που 
επίσης αποτελεί μέρος του προβλήματος 
διότι, μέσω αυτής μεταβιβάζεται η ευθύνη 
από το κράτος στο Δήμο, με σκοπό να 
καταλήξει στο δημότη, ο οποίος και θα 
κληθεί τελικά να πληρώσει. 

13.  517.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2011 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου και μόνο για την μείωση 
των ΚΑ: 1)  10.6011.01 «τακτικές αποδοχές» 
ποσού 70.000,00 €, 2) 10.6051.01 «εργοδοτική 
εισφορά ΣΤΔΚΤ», ποσού 10.000,00 € και την 
ενίσχυση του ΚΑ 10.7514.01 «υμμετοχή στο 
κεφάλαιο της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.» με το ποσό των 
39.706,20 € 

14.  518.  Καθορισμός ειδών πώλησης και 
ανώτατου αριθμού αδειών για τη 
Φριστουγεννιάτικη Αγορά Δήμου 
Δράμας 

Επί της συμπληρωματικής πρότασης του 
δημοτικού συμβούλου Ζαχαριάδη Παύλου: 

1) Περί αύξησης του αριθμού αδειών, 
πέραν των αναφερομένων στην 
εισήγηση της υπηρεσίας, όπως 
παρακάτω: 1) μία άδεια για τοπικά 
εμφιαλωμένα κρασιά, 2) μία άδεια 
για τοπικά εμφιαλωμένα 
αποστάγματα, 3) δύο άδειες 
τυποποιημένων γεωργικών 
προϊόντων και 4) μία άδεια 
φωτογράφου. 

2) Περί ορισμού με την παρούσα 
απόφαση, του τιμήματος ,στο ποσό 
των 1.000, 00 € ανά περίπτερο, 
προκειμένου να μην υπάρξουν 
τροποποιήσεις των τελών. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, με την έκδοση και 
των νέων αδειών, πέραν των αναφερομένων 
στην εισήγηση:  
α)  τα όποια ψίγματα πολιτισμού διέθετε η 
εκδήλωση, τώρα χάνονται  
β) ενισχύεται ο εμπορικός χαρακτήρας της 
εκδήλωσης, σε βάρος της αγοράς της Δράμας 
διότι, τα όποια έξοδα θα κάνουν οι 
επισκέπτες, θα περιοριστούν στο χώρο της 
εκδήλωσης 

15.  519.  Φορήγηση άδειας για ανέγερση 
προσωρινών λυόμενων κατασκευών 
στο Δημοτικό Κήπο και την Πλατεία 
της Δράμας, για τις ανάγκες της 
εκδήλωσης «Ονειρούπολη 2011-2012» 
κατά την εορταστική περίοδο των 
Φριστουγέννων και της 

 Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου, ο οποίος δεν ανέφερε το 
λόγο της μειοψηφίας του 



Πρωτοχρονιάς (4-12-2011 έως 2-1-
2012) 

16.  520.  Απασχόληση μαθητών της ΕΠΑ. 
Μαθητείας Δράμας στο πλαίσιο της 
πρακτικής άσκησης   

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, θεωρεί ότι ο Δήμος 
δεν πρέπει να εμπλακεί στην απασχόληση 
μαθητών στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης για 
τους παρακάτω λόγους: 

1) Τπάρχει εκμετάλλευση των παιδιών 
που φοιτούν στην ΕΠΑ. μαθητείας. 
παιδιών που στην ουσία εξωθούνται 
από το Λύκειο , ανήκουν σε 
κατώτερες οικονομικές τάξεις και από 
μικρά μαθαίνουν στην εκμετάλλευση.  

2) Πρακτικά, όσον αφορά την ηλικία, 
θα έρθουν στο Δήμο παιδιά 16 
χρονών, με μισό μεροκάματο και μισό 
ένσημο, όπως προβλέπεται από τη 
σύμβαση.  

3) Σο θεωρητικό επίπεδο των παιδιών 
αυτών, είναι περιορισμένο και δεν 
μπορούν να τα καλύψουν οι δύο 
θέσεις ηλεκτρολογικών εργασιών.   
 

17.  521.  Ορισμός εκπροσώπου του Δ. Δράμας 
για τη συγκρότηση επιτροπής 
γνωμοδότησης για του υπαίθριο 
πλανόδιο εμπόριο 

Ομόφωνα περί ορισμού του δημοτικού 
συμβούλου Ρεμόντη Θεμιστοκλή ως τακτικό 
μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον 
δημοτικό σύμβουλο Ζαχαριάδη Παύλο, στην 
επιτροπή γνωμοδότησης για του υπαίθριο 
πλανόδιο εμπόριο 

18.  522.  Ορισμός εκπροσώπου του Δ. Δράμας 
για τη συγκρότηση επιτροπής 
γνωμοδότησης για τις ανάγκες της 
λαϊκής Αγοράς του Δ. Δράμας   

Ομόφωνα περί ορισμού του δημοτικού 
συμβούλου Ρεμόντη Θεμιστοκλή ως τακτικό 
μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον 
δημοτικό σύμβουλο Ζαχαριάδη Παύλο, στην 
επιτροπή γνωμοδότησης για του υπαίθριο 
πλανόδιο εμπόριο 

19.  523.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « 
Οδοποιία ΣΚ Μυλοποτάμου» 

Ομόφωνα 

20.  524.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « 
Οδοποιία ΣΚ Μικροχωρίου» 

Ομόφωνα 

21.  525.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « 
Οδοποιία ΣΚ Μαυροβάτου» 

Ομόφωνα 

22.  526.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « 
Οδοποιία ΣΚ Καλλιφύτου» 

Ομόφωνα 

23.  527.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου « Τποδομές 
δομημένων περιοχών όπου 
ολοκληρώθηκε η ένταξη στο σχέδιο 
πόλης (Οδοποιία ΘΗΕΑ)» 

Ομόφωνα 

24.  528.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου « Δημοτική 
Οδοποιία 2009» 

Ομόφωνα 

25.  529.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου « 
Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδού 
Παγγαίου» 

Ομόφωνα 

26.  530.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου « 
Αποκατάσταση ζημιών και 

Ομόφωνα 



καταστροφών που προκλήθηκαν από 
θεομηνίες στο ΣΔ Μαυροβάτου» 

27.  531.  Επέκταση δικτύου ΔΕΗ στην ΔΚ 
Ξηροποτάμου 

Ομόφωνα 

28.  532.  Επέκταση δικτύου ΔΕΗ στην ΣΚ 
Μαυροβάτου 

Ομόφωνα 

29.  533.  Επέκταση δικτύου ΔΕΗ στην ΣΚ 
Καλού Αγρού 

Ομόφωνα 

30.  534.  Γνωμοδότηση για παραχώρηση 
κοινόχρηστης έκτασης (Αγρόκτημα 
Ξηροποτάμου) για ανέγερση 
σταυλικών εγκαταστάσεων 

Ομόφωνα 

31.  535.  Έγκριση της με αριθμό 13/2011 
απόφασης της Δ.Ε.Π., σχετικά με την 
παραχώρηση χρήσης του δημοτικού 
σχολείου Μικροχωρίου στον 
Μορφωτικό Πολιτιστικό ύλλογο 
Μικροχωρίου 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου , ο οποίος θεωρεί πως 
πρέπει η παραχώρηση να είναι και στην 
ουσία δωρεάν. Δηλαδή, να αναλάβει τα 
λειτουργικά έξοδα του υλλόγου ο Δήμος, 
διότι διαφορετικά θα τα πληρώνουν  οι 
συνδημότες - μέλη του υλλόγου. 

32.  536.  Έγκριση της με αριθμό 15/2011 
απόφασης της Δ.Ε.Π., σχετικά με την 
παραχώρηση χρήσης του δημοτικού 
σχολείου Σαξιαρχών στον Μορφωτικό 
Πολιτιστικό ύλλογο Σαξιαρχών 

Μειοψηφούντων των: 1) Παπαδόπουλου 
Γεωργίου, 2) Φατζηγιάννη Αναστασίου, 3) 
Μαμσάκου Φριστοδούλου, 4) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 5) 
Φαραλαμπίδη Ανδρέα διότι: 

1) θεωρούν πως πρέπει να αιτηθούν από 
κοινού οι σύλλογοι των Σαξιαρχών 
για τη δημιουργία σχολής γονέων 
που θα δραστηριοποιείται στον προς 
παραχώρηση χώρο 

2) δεν θα είναι ανακόλουθοι με 
προγενέστερη ΑΔ 

3)  για να συμβάλλουν στην καλύτερη 
σχέση μεταξύ των δύο συλλόγων 

4)  η παρούσα εισήγηση της δημοτικής 
αρχής, στην ουσία εξοφλεί 
προεκλογικό γραμμάτιο 

 
Μειοψηφούντων των δημοτικών 
συμβούλων: 1)ούτου Κων/νου, 2) Σερζή 
Ανέστη και 3) Μελισσινού τυλιανού διότι, 
δεν βλέπουν την αναγκαιότητα της 
παραχώρησης δημοτικής περιουσίας στον 
έναν από τους δύο συλλόγους των 
Σαξιαρχών , ο οποίος μάλιστα λειτουργεί και 
ως μεσάζων.  Θεωρούν ότι, σαφώς και πρέπει 
να γίνει η εκδήλωση, από το σύλλογο 
γονέων, στηριζόμενη μάλιστα και από τον 
Δήμο, σε καμία περίπτωση όμως, από έναν 
πολιτιστικό σύλλογο. το τέλος πρόσθεσαν 
ότι, δεν  θα είναι ανακόλουθοι με 
προγενέστερη ΑΔ,  συμβάλλοντας έτσι στην  
ήδη οξυμένη σχέση μεταξύ των δύο 
συλλόγων στους Σαξιάρχες 
 Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, θεωρεί πως η δήθεν 
δωρεάν παραχώρηση περιουσίας του Δήμου, 
πρέπει να παραμείνει ως περιουσιακό 
στοιχείο του Δήμου , όπου οι πολιτιστικοί 



σύλλογοι των Σαξιαρχών, θα το 
χρησιμοποιούν για τις όποιες 
δραστηριότητές τους 

33.   Παραχώρηση χώρου στον 
Πολιτιστικό ύλλογο Υίλων 
Περιβάλλοντος και Σαχυδρομικών 
Περιστεριών Ν. Δράμας 

Μετά από πρόταση του κ. προέδρου, 
αποσύρεται λόγω ελλιπών στοιχείων 

34.  537.  Έγκριση δαπάνης μετακίνησης στη 
Θεσσαλονίκη για την 2η 
Ελληνογερμανική υνάντηση 

Ομόφωνα 

35.  538.  Έγκριση εξόδων μετακίνησης 
Δημάρχου & Αντιδημάρχου 

Ομόφωνα 

36.  539.  Έγκριση εξόδων εκτός έδρας, 
υπαλλήλων του Δήμου Δράμας 

Ομόφωνα 

37.  540.  Αίτημα διαγραφής από τον 
χρηματικό κατάλογο 470/2009, που 
αφορά πρόστιμο Κ.Ο.Κ. 2004 

Ομόφωνα 

38.  541.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός 
έδρας υπαλλήλων του Δήμου Δράμας 

Ομόφωνα 

39.  542.  2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Ορισμός δημοτικών συμβούλων της 
μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους 
στην Εκτελεστική Επιτροπή του 
Δήμου, όταν αυτή επιλαμβάνεται 
θέματα του Κώδικα Δημοτικών και 
Κοινοτικών Τπαλλήλων 

Ομόφωνα περί ορισμού των δημοτικών 
συμβούλων : 1) Γεωργίου Παπαδόπουλου και 
2) Σερζή Ανέστη, για  

40.  543.  3Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Διοργάνωση έκθεσης σε συνεργασία 
με το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών 
Μουσικών Οργάνων 

Μειοψηφούντων των: 1) Παπαδόπουλου 
Γεωργίου, 2) Φατζηγιάννη Αναστασίου, 3) 
Μαμσάκου Φριστοδούλου, 4) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 5) 
Φαραλαμπίδη Ανδρέα: 

1) για τον χρόνο διοργάνωσης της 
έκθεσης καθώς συμπίπτει με την 
Ονειρούπολη 

2) για το μεγάλο κόστος της έκθεσης 
καθώς και για την επιλογή διότι,  
υπάρχει δραμινός συμπολίτης που 
πραγματοποιεί παρόμοια έκθεση και 
με μικρότερο κόστος μάλιστα 

 

41.  544.  4Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός 
έδρας υπαλλήλου του Δήμου Δράμας 

Ομόφωνα 

42.  545.  5Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Τποβολή Απολογιστικών 
Οικονομικών τοιχείων Γ΄ τριμήνου 
2011 

Ομόφωνα 

43.  546.  6Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2011 

Ομόφωνα 

44.  547.  7Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου 

Ομόφωνα 

45.  548.  8Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Μείωση ποσού οφειλής από 
χρηματικό κατάλογο, που αφορά 
τέλος 2% επί των ακαθαρίστων 
εσόδων εστιατορίων και συναφών 

Ομόφωνα 



καταστημάτων για το έτος 2005 
 
Δράμα 27-10-2011 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού υμβουλίου Δήμου Δράμας   
Μυροφόρα Χωμά                                                                                    
  


