
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17/27-10-2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

H δημοτική σύμβουλος Καρυοφυλλίδου Ζωή, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση 
του 18ου θέματος της ημερησίας διάταξης, λόγω ασθένειας. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ρεμόντης Σταμάτιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση 
του 24ου θέματος της ημερησίας διάταξης 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ζαχαριάδης Παύλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση 
του 2ου θέματος της ημερησίας διάταξης και επανήλθε κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος. 

Οι  δημοτικοί σύμβουλοι Μλεκάνης Μιχαήλ, Καλαϊτσίδης Γεώργιος και Ρεμόντης Θεμιστοκλής, 
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση, μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χαραλαμπίδης Ανδρέας, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη 
συζήτηση του 1ου θέματος της ημερησίας διάταξης. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση 
του 19ου θέματος της ημερησίας διάταξης. 

       
 
 

      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  457.  Πραγματοποίηση 
Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης 
«Ονειρούπολη Δράμας 2014-2015»  
στον Δημοτικό Κήπο και την 
Πλατεία Ελευθερίας και 
καθαρισμός χρονικής περιόδου   

Κατά πλειοψηφία 
 
 
Με την τοποθέτηση των δημοτικών συμβούλων: 
1) Ζαχαριάδη Παύλου, 2)Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 
Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη 
Γεωργίου, 5) Ρεμόντη Θεμιστοκλή και 6) 
Παπαδόπουλου Γρηγορίου πως, υπάρχει σχετική 
καθυστέρηση για την προετοιμασία της 
«ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ» , επισημαίνοντας ότι, επειδή 
στην παρούσα συνεδρίαση προτείνεται η σύσταση 
διαπαραταξιακής επιτροπής , συμπεραίνεται πως 
η προτεινόμενη χωροταξία   καθώς οι δράσεις , οι 
οποίες είναι σχεδόν οι ίδιες , έχουν ήδη 
προαποφασιστεί , διερωτώμενοι ποιος ο ρόλος 
τελικά της επιτροπής, που μοναδικό μέλημά της 
και για μια φορά το χρόνο, είναι η διοργάνωση 
της εκδήλωσης. Επίσης, δεν υπάρχει ενημέρωση 
για το κόστος αυτής, που και τι ακριβώς θα  
πραγματοποιηθεί, χαρακτηρίζοντας το σχετικό 
ερωτηματολόγιο που διενεμήθη ως πυροτέχνημα  
και ζητώντας ενημέρωση για τον τρόπο πληρωμής 
του. 
 
      Με την τοποθέτηση του δημοτικού 
συμβούλου Χαραλαμπίδη Ανδρέα πως, η 
«ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ» ξεκίνησε όπως αναφέρεται 
και στην εισήγηση { Σκοπός μας είναι να δώσουμε 
στον κόσμο λίγη από την μαγεία των Χριστουγέννων 
και την ανεμελιά των παιδικών χρόνων που κουβαλάνε 
μέσα τους οι σελίδες των παραμυθιών} αλλά, στην 
πορεία άλλαξε ο χαρακτήρας της και κατέληξε να 
είναι μία εμποροπανήγυρις, μία οικονομική 
ανάσα εν μέσω της κρίσης, για ενίσχυση των 
επαγγελματιών που είναι και αναγκαία. Θεωρεί 
πως είναι θετικό στοιχείο η απελευθέρωση της 
οδού Εθνικής Αμύνης και πως υπάρχει όντως 
καθυστέρηση, αλλά πιστεύει πως άπτεται 
τεχνικών προβλημάτων που θα λυθούν άμεσα, 
προσθέτοντας πως θα καταθέσουν προτάσεις 
ουσιαστικές και όχι απλές παρατηρήσεις στα 
πλαίσια στείρας αντιπολίτευσης.  



      
 
      Με την τοποθέτηση του δημοτικού 
συμβούλου Ηλιόπουλου Στέργιου πως, ο 
πετυχημένος θεσμός της «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ» θα 
πρέπει να αλλάξει χαρακτήρα, να απαλλαγεί από 
το τεράστιο φορτίο της εμπορευματοποίησης, να 
αποβάλει τα κιτς στοιχεία, να αποκτήσει 
στοιχειώδη αισθητική, να αναδείξει την 
ταυτότητα της πόλης και να ενσωματώσει τέτοια 
στοιχεί πολιτιστικής έκφρασης που δεν θα 
ακολουθούν τον εύκολο δρόμο του τηλεοπτικού 
«συρμού», αλλά θα είναι ταυτόχρονα λαϊκά, θα 
αγγίζουν τη νεολαία και θα αναβαθμίζουν 
πολιτισμικά την πόλη μας. Στη συνέχεια 
κατατέθηκαν προτάσεις για την αναβάθμιση της 
εκδήλωσης. 
      Με την τοποθέτηση του δημοτικού 
συμβούλου Καλφόπουλου Ευαγγέλου πως η 
Ονειρούπολη καθιερώθηκε ως θεσμός, αφού 
κατάφερε να συλλάβει το πνεύμα της εποχής και 
συνένωσε, σε κάποιο βαθμό, επιχειρηματίες της 
περιοχής γύρω από αυτόν το σκοπό. Τα μεγέθη 
επισκεψιμότητας των πρώτων ετών, αποτέλεσμα 
της επικοινωνιακής διαχείρισης της διοργάνωσης, 
συνετέλεσαν ως ένα βαθμό στην καθιέρωση της 
Δράμας ως χειμερινού προορισμού.Ωστόσο, τα 
τελευταία χρόνια, η οικονομική κρίση και η 
δημιουργία άλλων παρόμοιων θεματικών πάρκων 
και φεστιβάλ με εμπορικό περιεχόμενο ανά την 
Ελλάδα, και ειδικότερα στη βόρεια Ελλάδα, με 
λιγότερο ή περισσότερο επιτυχημένες 
απομιμήσεις, σε συνδυασμό με την καθήλωση της 
δημιουργικότητας των εγχώριων διοργανωτών 
και την αλλοίωση του αρχικού χαρακτήρα, έχουν 
μειώσει τους εκτός Δράμας επισκέπτες. Η 
Ονειρούπολη κατέληξε να επιβαρύνει τον 
Προϋπολογισμό του Δήμου, χωρίς αντίστοιχα 
οφέλη, κυρίως εξαιτίας της αμφιβόλου ποιότητας 
και των ακριβών για το επίπεδό τους 
δραστηριοτήτων. 
Η Ονειρούπολη έπαψε να είναι μια γιορτή της 
πόλης και έγινε μια γιορτή του Δήμου! Αυτό είναι 
και το πρώτο που πρέπει να αλλάξει! Επιβάλλεται 
να αναβαθμιστεί, να επαναπροσδιοριστεί, να 
αναζητηθεί ένα νέο περιεχόμενο με κατάρτιση 
πενταετούς σχεδίου με τους επιθυμητούς στόχους 
της διοργάνωσης! Με άλλα λόγια να γίνει μια 
αυτόνομη μεγάλη διοργάνωση (mega event), 
μεγαλύτερη από ένα απλό φεστιβάλ, να γίνει 
μέρος της αποστολής μας για την ανόρθωση της 
πόλης! Έτσι μόνο θα αποτελέσει βασικό πυλώνα 
εξωστρέφειας της Δράμας και θα κρατήσει τη θέση 
της ανάμεσα σε παρόμοιες γιορτές που 
αναπτύσσονται στη χώρα μας με σκοπό να 
προσελκύσει το ενδιαφέρον πολιτών της 
γειτονικής Βουλγαρίας και Τουρκίας. Στη 
συνέχεια κατατέθηκαν προτάσεις για την 
αναβάθμιση της εκδήλωσης. 
 
      Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Στεφανίδη Ιωάννη  ο οποίος ανέφερε πως η 
Ονειρούπολη αποτελεί Φεστιβάλ του συστήματος 
διότι, είναι μία απ΄ τις βάσεις που ιδεολογικά 



στηρίζουν αυτό το σύστημα. Δεν γίνεται καμία 
αναφορά στο κόστος της εκδήλωσης, που για τις 
μέρες μας και για τον Δήμο μας, είναι πολύ 
μεγάλο και μέσα από πορίσματα ορκωτών 
λογιστών, για μεγάλες δαπάνες που δεν 
συγχωρούνται. Θα έπρεπε ο κ. Δήμαρχος έστω 
ενδεικτικά κατά προσέγγιση και συγκριτικά με 
άλλες χρονιές, να παρουσιάσει οικονομικά 
στοιχεία για την εκδήλωση. Συμφωνεί πως η 
εκδήλωση, βοηθά λίγο τους επαγγελματίες, χωρίς 
φυσικά να λύνει τα προβλήματά τους. Πολύ 
σοβαρό θέμα επίσης όπως ανέφερε, είναι και το 
πώς διαμορφώνεται η συνείδηση των παιδιών 
μέσα από αυτή την εκδήλωση, διερωτώμενος με 
ποια ακούσματα γίνεται η επιλογή 
συμμετεχόντων τραγουδιστών! γιατί έτσι αρέσει 
σε κάποιους; γιατί έτσι προβάλλεται και 
επιβάλλεται από το σύστημα  ή γιατί βοηθά στα 
αυτιά των παιδιών, που δεν πάνε για να δούνε 
αλλά για να ακούσουν; Διαφωνεί με την ανάθεση 
εργασιών για τη διοργάνωση της εκδήλωσης διότι, 
αν ακολουθηθεί η διαδικασία δημοπρασιών, μετά 
από ταυτόχρονη πρόσκληση , με συγκεκριμένη 
ονομασία  πανελλαδικά, θα μειωθεί κατά πολύ το 
κόστος. Τελειώνοντας  πρότεινε τη μείωση της 
δαπάνης κατά 50% , θέτοντας αυτή την πρότασή 
του ως όρο για τη συμμετοχή του στη 
διαπαραταξιακή επιτροπή.  

 

 
 

 

2.  458.  Έγκριση της 109/2014 απόφασης 
ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ περί 
τροποποίησης ετήσιου σχεδίου 
δράσης αυτής έτους 2014 

 
Κατά πλειοψηφία 
 
Με τοποθέτηση των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου 
και 3) Παπαδόπουλου Γρηγορίου πως,  υπάρχει 
σαφώς η αναγκαιότητα για την πραγματοποίηση 
της Ονειρούπολης αλλά, θεωρούν όπως ανέφεραν 
και στο 1ο θέμα ότι, η εισήγηση είναι ελλιπής ως 
προς τον τρόπο που θα γίνει η εκδήλωση, για την 
πραγματοποίηση της οποίας απαιτούνται 
χρήματα. Η παρουσία πολλών παιχνιδιών τα 
προηγούμενα έτη, ήταν αναγκαία για να 
καλυφθεί ένα κόστος και τώρα μάλλον δεν θα 
υπάρξουν τα απαιτούμενα έσοδα, εφόσον 
διαφαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν παιχνιδια. 
Ακούστηκε ότι δεν υπήρξε απολογισμός, όταν 
συγκεκριμένοι ΚΑ της ΔΕΚΠΟΤΑ, έχουν 
επιβαρυνθεί με δαπάνες και έχουν εκδοθεί 
εντάλματα πληρωμής και ήταν πολύ απλό να δει 
η δημοτική αρχή αυτούς τους ΚΑ και να 
εισηγηθεί αναλυτικά ανά ΚΑ τον προϋπολογισμό 
της εκδήλωσης διότι, όπως φαίνεται το κόστος θα 
είναι κατά 50% αυξημένο, εφόσον δεν θα 
υπάρχουν έσοδα. Όσον αφορά το 
ερωτηματολόγιο, θα έπρεπε να είναι ερωτήσεις 
ουσίας και όχι εάν συμφωνούν οι πολίτες για την 
αύξηση του κόστους. Πώς να απαντήσουν, όταν 
δεν γνωρίζουν ποιες δράσεις έγιναν τα 
προηγούμενα χρόνια και πόσο κόστισε η κάθε μία 
ξεχωριστά; Εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους επίσης 
διότι, για το θέμα θα έπρεπε να γνωμοδοτήσει και 



το Συμβούλιο της ΔΚ Δράμας, ερωτώντας στο 
τέλος, πως γίνεται η δημοτική αρχή να ακολουθεί 
διαφορετική πολιτική, όταν χρησιμοποιεί το 
σχέδιο δράσης της ΔΕΚΠΟΤΑ, όπως το 
οραματίστηκε η προηγούμενη;  
       
      Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Ηλιόπουλου Στέργιου , ο οποίος ανέφερε τα 
ακόλουθα: 400.000,00 €, μια αύξηση κατά 50% του 
σχεδίου της ΔΕΚΠΟΤΑ. Δηλαδή, από την αρχή ο 
προϋπολογισμός ήταν λάθος. Δεν 
συμπεριλαμβανόταν η Ονειρούπολη στις δράσης 
της Επιχείρησης; Παρατηρείται αύξηση εξόδων 
διοικητικής υποστήριξης και μείωση στις δράσεις 
Πολιτισμός / Αθλητισμός. Η Ονειρούπολη, είχε 
ενταχθεί στη διοικητική υποστήριξη; Η 
τροποποίηση του σχεδίου δράσης του 2014, που 
είναι αντιγραφή του 2013, γίνεται για να 
ενσωματωθεί η Ονειρούπολη. Παρατηρείται ότι η 
ΔΕΚΠΟΤΑ, γίνεται ακόμα πιο γραφειοκρατική 
χωρίς κανένα νέο σχεδιασμό, χωρίς αξιοσημείωτη 
αλλαγή, χωρίς προϋπολογισμό. Υπάρχουν 
ζητήματα χρηματοδότησης και ζητήματα 
αποτελεσματικότητας και ουσίας των δράσεων. 
Ζητήματα εκδηλώσεων με ασαφή κριτήρια, χωρίς 
συγκεκριμένη στόχευση. Υπάρχουν δαιδαλώδης 
δυσλειτουργικές ιστοσελίδες της ΔΕΚΠΟΤΑ και 
της Ονειρούπολης, οι οποίες θα πρέπει κάποια 
στιγμή να ενοποιηθούν. Διαδικασίες που δεν 
επιτρέπουν την δραστηριοποίηση νέων. 
Παρουσιάζεται δυστοκία ευρύτερης απήχησης 
εκτός Δράμας, ασάφειες σχεδιασμού και 
προχειρότητας. Ζητάμε ανοικτές διαδικασίες, 
προσκλήσεις, προκηρύξεις βάση σαφών στόχων 
και δράσεων, ανοικτές διαδικασίες συναπόφασης 
για την εξειδίκευση του σχεδίου σε συγκεκριμένες 
δράσεις, ανοικτές διαδικασίες ελέγχου κρίσης με 
σαφή γνωστοποιημένα κριτήρια, συνεργασία με 
άλλους δήμους, εξασφάλιση των εργαζομένων και 
των καθεστώτων εργασίας, αναδιάταξη της δομής 
της ΔΕΚΠΟΤΑ και αρμοδιοτήτων, 
δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων έτσι 
ώστε και οι πολίτες να γίνουν κοινωνοί αυτής της 
προσπάθειας. Σε συνέχεια των ανωτέρω, πρότεινε 
την απόσυρση του θέματος και την επαναφορά 
του εκ νέου με μεγαλύτερη ανάλυση και 
σαφήνεια.  
 
Με τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 
Καλφόπουλου Ευαγγέλου πως, η τροποποίηση 
έχει στόχο την ενσωμάτωση της Ονειρούπολης στο 
σχέδιο δράσης της ΔΕΚΠΟΤΑ, που 
χαρακτηρίζεται από ασάφεια αλλά, στη βάση της 
πίεσης για την πραγματοποίησή της εκδήλωσης, 
ψηφίζει θετικά, περιμένοντας όμως αναλυτικά τα 
έξοδα. Στη συνέχεια ανέφερε ότι, στο σχέδιο του 
2014, όπως και του 2013, δεν υπάρχει το κομμάτι 
του τουρισμού , κάτι που είναι αδιανόητο. Οι 
δαπάνες στον πολιτισμό είναι πολύ γενικές και σε 
γενικές δαπάνες κατά κανόνα,  κρύβονται 
εξυπηρετήσεις. Ασαφής γενικοί στόχοι και σαφής 
ετήσιοι. Το σχέδιο πρέπει να αναπροσαρμόζεται 
στη βάση κόστους – προσδοκώμενου οφέλους, με 
δράσεις πραγματικές και υλοποιήσιμες και όχι 



ανύπαρκτες, όπως η βαλκανική πινακοθήκη από 
το 1996. Οι χρηματοδοτήσεις πρέπει να γίνονται 
ανά εκδήλωση και να παρέχεται αποδεικτικό 
υλικό. 
 
 
     Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Στεφανίδη Ιωάννη , ο οποίος ανέφερε ότι, ύστερα 
από όσα ακούστηκαν και μετά από την ελλιπή 
εισήγηση του προέδρου της ΔΕΚΠΟΤΑ, 
δικαιολογείται γιατί ως παράταξη ζητούνε την 
κατάργηση αυτών των ΑΕ. Καλείται τώρα, ενώ 
διεκδίκησε να συμμετέχει στο ΔΣ της επιχείρησης 
και δεν ψηφίστηκε η πρότασή του, να εγκρίνει τι; 
Τη μεταφορά 400.000,00 €, όταν στενάζουν οι 
βρεφονηπιακοί σταθμοί και όταν προτείνει η 
δημοτική αρχή, αύξηση των διδάκτρων στο Ωδείο; 
Όλες οι δράσεις, θα μπορούσαν να λειτουργούν 
μέσα στα πλαίσια του Δήμου, από στελεχιακό 
δυναμικό, που θα ήταν και ικανό και έμπειρο, για 
να μπορέσει να αποτρέψει ενδεχόμενες πονηριές. 
Γενναιοδωρία σε κάποιες δράσεις της Α.Ε.. Τι 
είναι οι ΑΕ; Είναι η διεθνής του Καπιταλισμού. 
Είναι ο μόνος νόμος που δεν έχει αλλάξει ποτέ ή 
λίγο για να γίνονται οι δουλίτσες. Ούτε ένα ευρώ 
για μια εταιρεία που μυρίζει από παντού και εν 
καιρώ θα κάνει συγκεκριμένες αναφορές. Οι 
προθέσεις του κ. Δημάρχου μπορεί να είναι 
αγαθές αλλά, το όλο σύστημα της διαπλοκής έχει 
μια όσμωση. Καταψηφίζει διότι, δεν κρίνει θεμιτή 
μία τέτοια επιχορήγηση, εν μέσω της δύσκολης 
οικονομικά περιόδου που ζούμε και με δεδομένο 
ότι δεν υπάρχει δέσμευση από τον κ. Δήμαρχο για 
μείωση κατά 50% των δαπανών των δράσεων της 
Ονειρούπολης, υπενθυμίζοντας ότι θα έχει κάποια 
έσοδα, να ανέβει περίπου στο ποσό των 500.000,00 
€. 

3.  459.  8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2014 του Δ. Δράμας 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος δήλωσε ότι 
ψηφίζει μόνο την περίπτωση Α’ της εισήγησης της 
υπηρεσίας καθώς και τους Κ.Α. που σχετίζονται 
με την μεταφορά πιστώσεων και την καταβολή 
των προνοιακών επιδομάτων . Για όλους τους 
υπόλοιπους Κ.Α. μειοψηφεί , όπως και για τον ΚΑ 
ενίσχυσης του σχεδίου δράσης της ΔΕΚΠΟΤΑ, 
που αφορά στις 400.000,00 € για την Ονειρούπολη 
διότι, δεν αναφέρεται αναλυτικά ο 
προϋπολογισμός των δαπανών. 
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Στεφανίδη Ιωάννη,  μόνο για τον ΚΑ ενίσχυσης 
του σχεδίου δράσης της ΔΕΚΠΟΤΑ, που αφορά 
στις 400.000,00 € για την Ονειρούπολη , για τους 
λόγους που ανέφερε στη συζήτηση του 2ου θέματος 
και με την τελική τοποθέτησή του πως, 
καταψηφίζει διότι, δεν κρίνει θεμιτή μία τέτοια 
επιχορήγηση, εν μέσω της δύσκολης οικονομικά 
περιόδου που ζούμε και με δεδομένο ότι δεν 
υπάρχει δέσμευση από τον κ. Δήμαρχο για μείωση 
κατά 50% των δαπανών των δράσεων της 
Ονειρούπολης. 

4.  460.  Έγκριση απολογιστικών 
στοιχείων Γ΄ τριμήνου 2014  

 
Ομόφωνα 
 



Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, πως ψηφίζει το θέμα μόνο 
ως λογιστική αποτύπωση 
 

5.  461.  Έγκριση της 107/2014 απόφασης 
ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, περί 
αποζημίωσης Προέδρου και 
μελών του Δ.Σ 

Ομόφωνα 
 

6.  462.  Έγκριση της 44/2014 απόφασης 
ΔΣ του ΝΠΔΔ, σχετικά με την 
έγκριση εξόδων παράστασης 
προέδρου του ΔΣ   

 
Ομόφωνα 

 

7.   Παραχώρηση κοινόχρηστου 
χώρου για τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων στην 
Πλατεία Ελευθερίας – Αφοί 
Μωϋσίδη    

Μετά από πρόταση του κ. Προέδρου και σύμφωνα 
με το 56424/22-10-2014  έγγραφο της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, το θέμα αποσύρθηκε, 
λόγω του ότι ο ζητούμενος κοινόχρηστος χώρος 
είναι πεζόδρομος και όχι χώρος πλατείας. 

  

8.   Παραχώρηση κοινόχρηστου 
χώρου για τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων στην 
Πλατεία Ελευθερίας – 
Τριανταφυλλίδου Ευαγγελία    

Μετά από πρόταση του κ. Προέδρου, το θέμα 
αποσύρθηκε, λόγω του ότι ο ενδιαφερόμενος δεν 
προσκόμισε τοπογραφικό διάγραμμα, οπότε δεν 
υπήρξε και εισήγηση της υπηρεσίας 

 

9.  463.  Εξέταση αιτήματος Παπούδα 
Ευαγγέλου περί διαγραφής 
οφειλής από τον ΧΚ 444/2014 που 
φορά πρόστιμα ΚΟΚ 2005    

Ομόφωνα 

10.  464.  Εξέταση αιτήματος Καραμανώλη 
Τιμολέοντα περί διαγραφής 
οφειλής από Τέλος Ακίνητης 
Περιουσίας ΤΑΠ ετών 2008-2009  

Ομόφωνα 

11.  465.  Εξέταση αιτήματος Τοσουνίδου 
Ζωής περί διαγραφής οφειλής 
από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 
ΤΑΠ ετών 2008-2009    

Ομόφωνα 

12.  466.  Εξέταση αιτήματος Βουλουτάκη 
Παναγιώτη περί διαγραφής 
οφειλής από Τέλος Ακίνητης 
Περιουσίας ΤΑΠ ετών 2008-2009  

Ομόφωνα 

13.  467.  Εξέταση αιτήματος 
Κωνσταντινίδη Δημητρίου περί 
διαγραφής οφειλής από Τέλος 
Ακίνητης Περιουσίας ΤΑΠ ετών 
2008-2009  

Ομόφωνα 

14.  468.  Εξέταση αιτήματος Σφικτόπουλου 
Ιωάννη περί διαγραφής οφειλής 
από ΧΚ για δαπάνη 
αποκατάστασης ζημιάς κολώνας 
φωτισμού  

Ομόφωνα 

15.  469.  Εξέταση αιτήματος Τοκατλίδη 
Χαραλάμπους περί διαγραφής 
οφειλής από τέλος 2% επί 
ακαθαρίστων εσόδων 
εστιατορίων και συναφών 
καταστημάτων από χρηματικούς 
καταλόγους  για το οικ. έτος 2007  

Ομόφωνα 

16.  470.  Εξέταση αιτήματος Τοκατλίδη 
Χαραλάμπους περί διαγραφής 
οφειλής από τέλος 2% επί 
ακαθαρίστων εσόδων 

Ομόφωνα 



εστιατορίων και συναφών 
καταστημάτων καθώς και του 
αναλογούντος προστίμου από 
χρηματικούς καταλόγους για το 
οικ. έτος 2008  

17.  471.  Εξέταση αιτήματος Αϊδινίδου 
Σοφίας περί διαγραφής οφειλής 
από τέλος χρήσης κοινόχρηστου 
χώρου από χρηματικούς 
καταλόγους  για το οικ. έτος 201  

Ομόφωνα 
 
Απορρίπτει   την με αρ. πρωτ. 75108/12-12-2013 
αίτηση της Αϊδινίδου Σοφίας του Αναστασίου, με 
Α.Φ.Μ. 046256860, η οποία διατηρεί κατάστημα 
(καφενείο) επί της οδού Μακεδονίας 2Α στη 
Δράμα, με την οποία ζητά τη διαγραφή οφειλής 
ποσού από τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου για 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων οικ. έτους 2012 
ποσού τριακοσίων εξήντα ευρώ (360,00€), Χ.Κ. 
689/2014 (αρχικός Χ.Κ. 905/2012), για το λόγο 
που αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης 
 

18.  472.  Τροποποίηση Τεχνικού 
Προγράμματος 2015 του Δήμου 
Δράμας  

Κατά πλειοψηφία 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου 

αι 3) Παπαδόπουλου Γρηγορίου, οι οποίοι 
ανέφεραν τα ακόλουθα: Η πρώτη βασική 
διαφορά, είναι πολιτική διότι, κατά την άποψή 
τους, η Εκτελεστική Επιτροπή δεν είναι η καθ΄ 
ύλην αρμόδια επιτροπή, η οποία είναι μια τυπική 
επιτροπή που απλά επικυρώνει τις προτάσεις των 
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, ενδεχόμενα έρχεται και 
η άποψη του Αντιδημάρχου, που κατάγεται από 
την ίδια ΤΚ  για το τι πρέπει να γίνει και όχι του 
Συμβουλίου. Συμμερίζονται το ότι ο πρόεδρος της 
ΤΚ Μυλοποτάμου είχε προσωπικό πρόβλημα και 
δεν κατέθεσε ΤΠ, απλά αναρωτιούνται πώς τον 
τέως πρόεδρο της παράταξης της δημοτικής 
αρχής, τον οποίο επί 3,5 χρόνια επικαλείτο για τα 
θέλω του, ο δημοτικός σύμβουλος Παπαδόπουλος 
Γεώργιος, τώρα να ακυρώνει μια τότε ομόφωνη 
απόφαση που λήφθηκε από το προηγούμενο 
Συμβούλιο. Προφανώς θα γνώριζαν καλύτερα τις 
ανάγκες και προφανώς όταν πρότειναν εκ νέου 
οδοποιΐα, ενώ ήταν σε εκκρεμότητα 2 οδοποιΐες 
λόγω ενστάσεων, σίγουρα θα υπήρχαν εκ νέου 
νέες ανάγκες. Όταν κατατέθηκε το ΤΠ, δεν ήταν 
απλά ένα ΤΠ, ανέφερε το ποσό οδοποιΐας και 
συγκεκριμένους δρόμους όπου θα γινόταν 
οδοποιΐα, πεζοδρόμια και όλα τα συναφή. Δεν 
μπορούν να ακυρώσουν μια τότε ομόφωνη 
απόφαση ΤΣ με μια κατά πλειοψηφία απόφαση 
του καθ΄ ύλην αρμόδιου τότε που γνώριζε το 
χωριό, που ήταν τότε πρόεδρος και ενδεχομένως 
γιατί το θέλει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος.  
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στεργίου, μετά την τοποθέτηση του 
τέως προέδρου του Συμβουλίου της ΤΚ 
Μυλοποτάμου, ενώ αρχικά τοποθετήθηκε θετικά, 
τονίζοντας ότι θα ήταν καλό σε κατά πλειοψηφία 
αποφάσεις, όπως  η 6/2014 της ΤΚ Μυλοποτάμου, 
να αναφέρεται και ο λόγος, έτσι ώστε να μπορεί 
να σχηματίσει άποψη. 
              
Με το ερώτημα του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου, για ποιο λόγο είναι 



μικρότερο το ποσό των 5.000,00 € για την 
κυκλοφοριακή μελέτη Μυλοποτάμου, όταν για 
κυκλοφοριακή μελέτη Καλλιφύτου εγγράφονται 
42.000,00 € και Χωριστής 47.000,00 € 
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, ο οποίος ανέφερε τα 
παρακάτω: οι παροικούντες στο Μυλοπόταμο, 
γνωρίζουν τι συμβαίνει στο χωριό. Το 
προηγούμενο Συμβούλιο, είναι και σημερινό 
Συμβούλιο. Τι άλλαξε; Τι μεσολάβησε; Τις ΤΚ, δεν 
θα τις κάνουμε αρχονταρίκια. Οι ΤΚ φθίνουν. Δεν 
πρέπει να εγκριθεί όλο το ποσό για το κοινοτικό 
κατάστημα. Να εγκριθεί μέρος αυτού του ποσού 
για τις ανάγκες του τοπικού ιατρείου κάτω και 
μια εξωτερική βαφή. Γιατάκι για να 
ικανοποιήσουμε τις προσωπικές ανάγκες, δεν 
χρειάζονται οι ΤΚ, για να νοιώθουμε ότι είμαστε 
ηγέτες σε κάποιο χωριό. Είναι αντιφατικό να 
ζητάς 5.000,00 € για κυκλοφοριακή μελέτη, 
γνωρίζοντας ότι του χρόνου θα πάρεις λιγότερα ή 
τα ίδια χρήματα και δεν θα μπορέσεις να 
υλοποιήσεις τις όποιες μελετητικές ανάγκες 
προκύψουν. Άρα δηλαδή, ένα ποσό για 
μελετητικές ανάγκες, ένα ποσό για οδοστρωσία 
και ένα μικρό ποσό για το αγροτικό ιατρείο. 

 

19.  473.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου 
«Οδοποιία Ν. Σεβάστειας»  

Ομόφωνα 

20.  474.  Έγκριση του  3ου 
ανακεφαλαιωτικού πίνακα του 
έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΜΑ – ΚΔΑΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»  

Ομόφωνα 

21.  475.  Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου 
«Ανακαίνιση παλαιού 
Δημαρχείου Δράμας και 
μετατροπή του σε πολιτιστικό – 
πνευματικό κέντρο»  

Ομόφωνα 

22.  476.  Βεβαίωση περάτωσης των 
σταδίων της προγραμματικής 
σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Δράμας 
για την εκτέλεση του έργου 
«Αντιπλημμυρική προστασία 
περιοχής πέντε δρόμων έως 
χείμαρρο Καλλιφύτου  

Ομόφωνα 

23.  477.  Αλλαγή θέσης τμήματος 
αγροτικής οδού στο αγρόκτημα  
Ξηροποτάμου  

Ομόφωνα 

24.  478.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης 
του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 
ΑΠΚ ΚΡΑΧΤΙΔΗ»  

Ομόφωνα 

25.  479.  Συγκρότηση επιτροπής 
προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου « 
Κατασκευή κτιρίου σίτισης 
απόρων Ιεράς Μητρόπολης 
Δράμας»  

Ομόφωνα 



26.  480.  Συγκρότηση επιτροπής 
προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου « 
Ανακατασκευή ισογείου παλαιού 
Δημαρχείου»  

Ομόφωνα 

27.  481.  Συγκρότηση επιτροπής 
προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου « Επισκευές 
πεζοδρομίων περιοχής σταδίου 
Δόξας»  

Ομόφωνα 

28.  482.  Συγκρότηση επιτροπής 
προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου « 
Συντήρηση κοινοτικών κτιρίων 
ΤΚ Σιδηρονέρου»  

Ομόφωνα 

29.  483.  Συγκρότηση επιτροπής 
προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου « Οδοποιία 
ΤΔ Καλού Αγρού»  

Ομόφωνα 

30.  484.  Συγκρότηση επιτροπής 
προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου « 
Αποκατάσταση φθορών δαπέδου 
Πλατείας Ελευθερίας» - Εισηγητής 
Παπαδόπουλος Γεώργιος 

Ομόφωνα 

31.  485.  Συγκρότηση επιτροπής 
προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου « 
Ανακατασκευή νοτίου τμήματος 
πλατείας Αρκαδικού»  

Ομόφωνα 

32.  486.  Έγκριση εξόδων μετακίνησης 
εκτός έδρας υπαλλήλων Δήμου 
Δράμας  

Ομόφωνα 

33.  487.  Τροποποίηση της με αριθμό 
306/2013 ΑΔΣ με θέμα 
«Συμπλήρωση – Τροποποίηση της 
305/2011 ΑΔΣ που αφορά  στην 
Αστική Εταιρεία μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, « 
Κέντρο πρόληψης της χρήσης των 
εξαρτησιογόνων ουσιών 
«¨ΔΡΑΣΗ¨»  

Ομόφωνα 

34.  488.  Τροποποίηση της με αριθμό 
382/2014 ΑΔΣ με θέμα «Έγκριση 
μετακίνησης Δήμαρχου Δράμας»  

Ομόφωνα 

35.  489.  Επιχορήγηση του Α.Ο. Δράμας 
«ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ»   

Ομόφωνα 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, πως θα πρέπει να 
συνοδεύεται με ανάλυση εξόδων διότι, ίσως να 
μπορεί ο Δήμος να βοηθήσει με άλλο τρόπο, 
προσθέτοντας πως,  παρόμοιο θέμα χωρίς 
ανάλυση εξόδων, δεν θα το ψηφίσει 

 

36.  490.  Έγκριση ποσού για έκδοση 
διατακτικών   

Ομόφωνα 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 
Ηλιόπουλου Στέργιου, πως το αναφερόμενο 
εδάφιο 2ββ του άρθρου 37 του Ν. 3801/2009 είναι 
λανθασμένο διότι αναφέρεται σε προσωρινή 
στέγαση άπορων δημοτών και προσωρινή 
λειτουργία ημερήσιων συσσιτίων για άπορους 



δημότες. Το ορθό είναι 2αα που αναφέρεται στην 
περιοδική ενίσχυση άπορων δημοτών με είδη 
ένδυσης, παροχή φαρμάκων και διατακτικών 
προμήθειας αναγκαίων για τη διατροφή τους 
ειδών κατά τις εορτές Χριστουγέννων, Νέου 
Έτους και Πάσχα.  
Επίσης σύμφωνα μ την παρ. 3 του άρθρου 18 του 
Ν. 3870/2010, ορίζεται ότι, όπου άποροι δημότες, 
νοούνται ως άποροι κάτοικοι, οπότε, προτείνει 
την ενίσχυση απόρων κατοίκων και όχι μόνο 
δημοτών.  

 

 
 
Δράμα   31-10-2014 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  
 
 
 Μυροφόρα Ψωμά  


