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      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  608.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Επιλογή δικαιούχων για 

την χορήγηση αδειών 

συμμετοχής στη 

Χριστουγεννιάτικη 

Αγορά « 

ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ» 

Δράμας πέριξ του 

Δημοτικού Κήπου 

Ομόφωνα 

2.  609.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση μετακίνησης 

δημοτικού συμβούλου 

Ομόφωνα 

3.  610.  3
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση μετακίνησης 

Αντιδημάρχου 

Ομόφωνα 

4.  611.  4
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση μετακίνησης 

Αντιδημάρχου 

Ομόφωνα 

5.  612.  5
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση 3
ου

 ΑΠΕ του 

έργου «Βελτίωση και 

ενίσχυση υποδομών 

ευρύτερα της οδού 

Φιλίππου» 

Ομόφωνα 

6.  613.  Παραχώρηση χώρου, 

στο πλαίσιο της 

Χριστουγεννιάτικης  

εκδήλωσης  

«Ονειρούπολη Δράμας  

2015-2016», για την 

εγκατάσταση 

Ψυχαγωγικών Παιδειών  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 5) 

Ρεμόντη Θεμιστοκλή και 6) Χαρίσκου Νικολάου διότι, 

θεωρούν πως καταρχήν έπρεπε να συζητηθεί ως πρώτο 

θέμα η χωροθέτηση, δηλαδή, πού θα τοποθετηθούν οι 

λυόμενες κατασκευές και αφού εγκρινόταν το πλάνο αυτό 

και εφόσον προβλεπόταν και είχε εγκριθεί από τις 

υπηρεσίες η εγκατάσταση των παιχνιδιών, τότε θα έπρεπε 

να συζητηθεί η παραχώρηση του χώρου. Επίσης, ένα άλλο 

πρόβλημα που αφορά σε όλα τα θέματα της Ονειρούπολης, 

είναι ότι, καλείται στην παρούσα συνεδρίαση το ΔΣ να 

αποφασίσει για προειλημμένες αποφάσεις , ενώ δηλαδή, 

έχουν ήδη τοποθετηθεί κάποιες κατασκευές. Θεωρούν 

επίσης πως, υπάρχει πρόβλημα με το θέμα διότι, δεν 

μπορεί να γίνει  παραχώρηση με αντίτιμο, χωρίς να έχει 

προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία και χωρίς να έχουν 

ενημερωθεί οι πολίτες, έτσι ώστε να συμμετέχουν όσοι 

επιθυμούν, προσθέτοντας πως η σωστή διαδικασία, είναι η 



δωρεάν παραχώρηση. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου, ο οποίος αφού επεσήμανε ότι, 

η διαπαραταξιακή επιτροπή απλά προτείνει και το ΔΣ 

αποφασίζει, ανέφερε πως βρίσκει λογική την τοποθέτηση 

της μείζονος αντιπολίτευσης, προσθέτοντας πως εάν 

απαιτείται το συγκεκριμένο τέλος, να συμπεριλαμβάνεται 

στα τέλη και δικαιώματα, είναι κάτι που πρέπει να το 

γνωρίζει, τονίζοντας επίσης πως, από πέρσι έπρεπε να 

εξεταστούν και να λυθούν τα προβλήματα που 

παρουσιάζονται στην διοργάνωση της εκδήλωσης. 

Ανέφερε επίσης πως, σαφώς τον ενδιαφέρει η νομιμότητα, 

τον ενδιαφέρουν όμως και τα έσοδα, θέτοντας το ερώτημα, 

εάν το επιβαλλόμενο  τέλος συν τις χορηγίες, θα 

υπερβαίνει το ποσό της χορηγίας της προηγούμενης 

χρονιάς γιατί, εάν είναι το ίδιο, δεν τον ενδιαφέρει και γι 

αυτό το λόγο πολλές φορές ζήτησε τον προϋπολογισμό της 

Ονειρούπολης αλλά, δυστυχώς δεν εισήχθη στο ΔΣ προς 

συζήτηση. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χατζηκυριακίδης Αναστάσιος 

και Πρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑ, ανέφερε πως η περσινή 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την δωρεάν 

παραχώρηση, ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση διότι, το ΔΣ ενέκρινε αναιτιολόγητα την 

παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων χωρίς αντίτιμο και 

χωρίς να αναφέρει γιατί θεωρήθηκε η λήψη αυτής ως 

συμφέρουσα για τον Δήμο. Εξ αιτίας αυτής της ακύρωσης, 

λήφθηκε επόμενη ΑΔΣ με επιβολή αντιτίμου και 

αιτιολόγηση του συμφέροντος του Δήμου, η οποία και 

εγκρίθηκε. Σ’ αυτή τη λογική κινήθηκε η δημοτική αρχή 

φέτος, για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα με την 

παραχώρηση. Στο τέλος αναφέρθηκε στα ποσά των 

χορηγιών: 9.500,00 € από το 1
ο
 παιχνίδι, 20.000,00 € από 

το 2
ο
, 25.000,00 €, από το 4

ο
 χορηγία σε είδος ( τα δύο 

τρενάκια) και από το 3
ο
 παιχνίδι, επειδή υπάρχει κόστος 

κατασκευής και θα τοποθετηθεί στις 27/11/2015, δεν είναι 

γνωστό το ποσοστό και δεν έχει υπογραφεί ακόμη 

συμφωνητικό. Πιθανόν να κυμανθεί μεταξύ 30%-40% 

.Σημείωσε επίσης πως δεν υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις 

από πέρσι για τα συγκεκριμένα παιχνίδια και πως θα 

υπάρχει και  εξοπλισμός καταμέτρησης επισκεπτών, ο 

οποίος όμως θα χρησιμοποιηθεί και σε άλλες δράσεις.  

7.  614.  Έγκριση ης 108/2015 

απόφασης του ΔΣ της 

ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με 

την ψήφιση της 3
ης

 

Αναμόρφωσης 

Προϋπολογισμού και 

της Ψήφισης 

Πιστώσεων   

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 5) 

Ρεμόντη Θεμιστοκλή και 6) Χαρίσκου Νικολάου, όπως 

και το μέλος της παράταξής τους στο ΔΣ της Επιχείρησης, 

δηλαδή διότι είναι λανθασμένος ο λογιστικός χειρισμός 

αύξησης των πιστώσεων στο σκέλος των εσόδων και της 

ισόποσης αύξησης πιστώσεων στο σκέλος των δαπανών, 

οι οποίες όμως αυξανόμενες δαπάνες, είναι διαφορετικής 

προέλευσης από αυτής των αυξανόμενων εσόδων. 

Επιπλέον, η Επιχείρηση θα πληρώσει 3.500,00 € (Κ.Α. 

14.09.0007 – εξοπλισμός καταμέτρησης επισκεπτών) , 

πριν εισπράξει την κρατική επιχορήγηση, για να στηθεί 

ένα παιχνίδι) .  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου διότι, δεν ψήφισε τον 

προϋπολογισμό , άρα δεν ψηφίζει και την αναμόρφωση 

αυτού, επισημαίνοντας πως είναι  αναγκαίο η 



Ονειρούπολη να έχει στοιχεία εσόδων – εξόδων, εκτός 

προϋπολογισμού ΔΕΚΠΟΤΑ γιατί, χάνονται. Πρέπει να 

υπάρχουν απολογιστικά στοιχεία. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χατζηκυριακίδης Αναστάσιος 

και Πρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑ, ανέφερε πως, ο  

εξοπλισμός καταμέτρησης επισκεπτών, θα χρησιμοποιηθεί 

και σε άλλες δράσεις και συγκεκριμένα σε άλλα 10 σημεία 

της εκδήλωσης.  

 

8.  615.  Έγκριση τοποθέτησης 

13 ιδιόκτητων ξύλινων 

οικίσκων στην 

Χριστουγεννιάτικη 

αγορά της 

Ονειρούπολης καθώς 

και έγκριση συμμετοχής 

στην Χριστουγεννιάτικη 

Αγορά των ιδιοκτητών 

τους, εκτός κλήρωσης  

και καθορισμός 

επιτρεπτών ειδών 

πώλησης  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 5) 

Ρεμόντη Θεμιστοκλή και 6) Χαρίσκου Νικολάου διότι, 

το παρόν θέμα είναι εκτός πλαισίου Νόμου και δεν είναι 

θέμα Δημοτικού Συμβουλίου. Γι  αυτό όλα αυτά τα χρόνια 

δεν εισήχθη ως θέμα στο ΔΣ αλλά, συζητείτο στη 

διαπαραταξιακή επιτροπή. Δεν μπορούν εξωθεσμικοί που 

δεν είναι ούτε αιρετοί, ούτε υπάλληλοι να 

αποπροσανατολίζουν τον κόσμο και να λένε ότι υπάρχει 

νόμος από 1-1-2015, που λέει ότι όποιος έχει ιδιόκτητο 

οικίσκο θα πληρώνει 1.500,00€.Επίσης, με την 583/2015 

ΑΔΣ, ορίστηκε η επιβολή τέλους για κάθε οικίσκο στην 

Ονειρούπολη και τώρα, με την παρούσα απόφαση, 

αυθαίρετα διαχωρίζονται οι ιδιόκτητοι από τους μη.  

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλφόπουλος Ευάγγελος, 

ψηφίζει το θέμα με επιφύλαξη σε ότι αφορά τη 

νομιμότητα, λέγοντας πως το σημαντικό για την παράταξή 

τους, είναι η αύξηση των εσόδων του Δήμου , 

διερωτώμενος εάν είναι τα έσοδα που θα προκύψουν 

αρκετά και εάν εξυπηρετούν τον οικονομικό στόχο, ο 

οποίος όμως, θεωρεί πως δεν υπάρχει διότι, εάν υπήρχε, 

δεν εξυπηρετείται σίγουρα από αυτά τα ποσά. Δυστυχώς, 

δεν δύναται να γνωρίζει διότι, δεν υπάρχουν στοιχεία.   

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χατζηκυριακίδης Αναστάσιος 

και Πρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑ, ανέφερε πως, μετά από 

αποχώρηση δύο επιτηδευματιών από την κλήρωση, η 

συζήτηση αφορά σε 13 ιδιόκτητους οικίσκους. Επειδή 

υπήρξε αύξηση των αιτήσεων και κακώς αναφέρεται 

στο θέμα «εκτός κλήρωσης», κλήθηκαν οι 

ενδιαφερόμενοι , συμφώνησαν στην  επέκταση μέχρι τον 

κινηματογράφο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», εκτός της κεντρικής 

αγοράς που θα είναι οι 32 οικίσκοι, υπέβαλαν ΥΔ ότι 

αποδέχονται να τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σημεία 

αλλά, μετά από κλήρωση - κάτι που δεν γινόταν έως τώρα- 

με βάση το είδος πώλησης, δηλαδή εάν είναι υγειονομικού 

ενδιαφέροντος ή όχι.  

9.  616.  Χορήγηση άδειας για 

ανέγερση προσωρινών 

λυόμενων κατασκευών 

στο Δημοτικό Κήπο και 

στην Πλατεία 

Ελευθερίας, για τις 

ανάγκες λειτουργίας 

Χριστουγεννιάτικης 

αγοράς στο πλαίσιο 

Χριστουγεννιάτικης της 

εκδήλωσης  

«Ονειρούπολης Δράμας  

2015-2016»  

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ζαχαριάδης Παύλος, 2) 

Μλεκάνης Μιχαήλ, 3) Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 4) 

Καλαϊτσίδης Γεώργιος, 5) Ρεμόντης Θεμιστοκλής και 6) 

Χαρίσκου Νικόλαος πως, ψήφισαν το θέμα, με τις 

παρατηρήσεις: 1) ότι σήμερα 25-11-2015 παρέλαβαν το 

διάγραμμα, ενώ ήδη έχουν τοποθετηθεί οι ξύλινες 

κατασκευές και 2) στην εγκριτική της Αποκεντρωμένης, 

γίνεται αναφορά μόνο στον δημοτικό κήπο και όχι και στην 

πλατεία Ελευθερίας 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλφόπουλος Ευάγγελος, 

ψηφίζει το θέμα θέτοντας το ερώτημα, με ποιο τρόπο θα 

προστατευθεί το πράσινο.  



 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χατζηκυριακίδης Αναστάσιος 

και Πρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑ, ανέφερε πως ρίχνουν άμμο 

για την προστασία του πρασίνου 

 

10.  617.  Έγκριση της 412/2015 

απόφασης της Ο.Ε., 

σχετικά με τον 

καθορισμό τέλους για 

την εγκατάσταση 

ψυχαγωγικών παιδιών 

στο πλαίσιο της 

Χριστουγεννιάτικης 

εκδήλωσης 

«Ονειρούπολη 2015-

2016»  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 5) 

Ρεμόντη Θεμιστοκλή και 6) Χαρίσκου Νικολάου διότι, 

θεωρούν πως καταρχήν έπρεπε να συζητηθεί ως πρώτο 

θέμα η χωροθέτηση, δηλαδή, πού θα τοποθετηθούν οι 

λυόμενες κατασκευές και αφού εγκρινόταν το πλάνο αυτό 

και εφόσον προβλεπόταν και είχε εγκριθεί από τις 

υπηρεσίες η εγκατάσταση των παιχνιδιών, τότε θα έπρεπε 

να συζητηθεί η παραχώρηση του χώρου. Επίσης, ένα άλλο 

πρόβλημα που αφορά σε όλα τα θέματα της Ονειρούπολης, 

είναι ότι, καλείται στην παρούσα συνεδρίαση το ΔΣ να 

αποφασίσει για προειλημμένες αποφάσεις , ενώ δηλαδή, 

έχουν ήδη τοποθετηθεί κάποιες κατασκευές. Θεωρούν 

επίσης πως, υπάρχει πρόβλημα με το θέμα διότι, δεν μπορεί 

να γίνει  παραχώρηση με αντίτιμο, χωρίς να έχει προηγηθεί 

διαγωνιστική διαδικασία και χωρίς να έχουν ενημερωθεί οι 

πολίτες, έτσι ώστε να συμμετέχουν όσοι επιθυμούν, 

προσθέτοντας πως η σωστή διαδικασία, είναι η δωρεάν 

παραχώρηση. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου, ο οποίος αφού επεσήμανε ότι, 

η διαπαραταξιακή επιτροπή απλά προτείνει και το ΔΣ 

αποφασίζει, ανέφερε πως βρίσκει λογική την τοποθέτηση 

της μείζονος αντιπολίτευσης, προσθέτοντας πως εάν 

απαιτείται το συγκεκριμένο τέλος, να συμπεριλαμβάνεται 

στα τέλη και δικαιώματα, είναι κάτι που πρέπει να το 

γνωρίζει, τονίζοντας επίσης πως, από πέρσι έπρεπε να 

εξεταστούν και να λυθούν τα προβλήματα που 

παρουσιάζονται στην διοργάνωση της εκδήλωσης. Ανέφερε 

επίσης πως, σαφώς τον ενδιαφέρει η νομιμότητα, τον 

ενδιαφέρουν όμως και τα έσοδα, θέτοντας το ερώτημα, εάν 

το επιβαλλόμενο  τέλος συν τις χορηγίες, θα υπερβαίνει το 

ποσό της χορηγίας της προηγούμενης χρονιάς γιατί, εάν 

είναι το ίδιο, δεν τον ενδιαφέρει και γι αυτό το λόγο πολλές 

φορές ζήτησε τον προϋπολογισμό της Ονειρούπολης αλλά, 

δυστυχώς δεν εισήχθη στο ΔΣ προς συζήτηση. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χατζηκυριακίδης Αναστάσιος 

και Πρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑ, ανέφερε πως η περσινή 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την δωρεάν 

παραχώρηση, ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση διότι, το ΔΣ ενέκρινε αναιτιολόγητα την 

παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων χωρίς αντίτιμο και 

χωρίς να αναφέρει γιατί θεωρήθηκε η λήψη αυτής ως 

συμφέρουσα για τον Δήμο. Εξ αιτίας αυτής της ακύρωσης, 

λήφθηκε επόμενη ΑΔΣ με επιβολή αντιτίμου και 

αιτιολόγηση του συμφέροντος του Δήμου, η οποία και 

εγκρίθηκε. Σ’ αυτή τη λογική κινήθηκε η δημοτική αρχή 

φέτος, για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα με την 

παραχώρηση. Στο τέλος αναφέρθηκε στα ποσά των 

χορηγιών: 9.500,00 € από το 1
ο
 παιχνίδι, 20.000,00 € από 

το 2
ο
, 25.000,00 €, από το 4

ο
 χορηγία σε είδος ( τα δύο 

τρενάκια) και από το 3
ο
 παιχνίδι, επειδή υπάρχει κόστος 

κατασκευής και θα τοποθετηθεί στις 27/11/2015, δεν είναι 

γνωστό το ποσοστό και δεν έχει υπογραφεί ακόμη 

συμφωνητικό. Πιθανόν να κυμανθεί μεταξύ 30%-40% 



.Σημείωσε επίσης πως δεν υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις 

από πέρσι για τα συγκεκριμένα παιχνίδια και πως θα 

υπάρχει και  εξοπλισμός καταμέτρησης επισκεπτών, ο 

οποίος όμως θα χρησιμοποιηθεί και σε άλλες δράσεις.  

 

11.  618.  Κλήρωση οικίσκων 

Ονειρούπολης για τη 

Χριστουγεννιάτικη 

Αγορά  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 5) 

Ρεμόντη Θεμιστοκλή και 6) Χαρίσκου Νικολάου διότι, 

με την έγκριση αδειών και στους επαγγελματίες με 

ιδιόκτητα σπιτάκια, ο αριθμός των αδειών, υπερβαίνει τον 

ανώτατο αριθμό αυτών που ορίστηκαν με την σχετική 

ΑΔΣ. Δεύτερον, στην εισήγηση αναφέρονται οι άνεργοι 

και οι πολύτεκνοι, οι οποίοι έπρεπε να εξαιρεθούν εξ 

αρχής. Τρίτον, ποιοι κατέχουν άδεια μικροπωλητή γιατί, 

αυτοί έπρεπε να μπουν πρώτα και μετά οι υπόλοιποι. Σε 

κάθε περίπτωση, υπάρχει προχειρότητα. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου, ο οποίος σαφώς και συμφωνεί 

με τη δημόσια κλήρωση, διαφωνεί όμως με την 

προχειρότητα που εισάγεται το θέμα. 

 
Δράμα   27-11-2015 

Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  

 

 Μυροφόρα Ψωμά  

 

 


