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1.  364.  Ψήθιζη Σηοαηηγικξύ Σςεδίξρ 

Γπιςειοηζιακξύ Ποξγοάμμαηξπ Δ. 

Δοάμαπ, δημξηικήπ πεοιόδξρ 

2011-2014 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα, δημιουργείται εν μέσω μιας 
υφιστάμενης κατάστασης, με συγκεκριμένο 
οικονομικό και πολιτικό σύστημα και εν μέσω 
δυσκολιών που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία των 
λαϊκών στρωμάτων και υπό αυτή την έννοια 
άλλωστε, δεν συμμετείχε και στην 
διαπαραταξιακή επιτροπή. Η επιλογή του αυτή 
όμως, δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται να 
γνωρίζει, τι περιλαμβάνει ο Σχεδιασμός, δεν 
σημαίνει ότι έπρεπε να παραλάβει το θέμα 3 ώρες 
πριν την συνεδρίαση του ΔΣ, και συνεπώς να μην 
έχει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί επί του 
Σχεδίου.     
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου τακτικού 
θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 
2ο θέμα. 

2.  365.  Έγκοιζη ρπξβξλήπ ποόηαζηπ για 

ηξ έογξ με ηίηλξ «Διαμόοθτζη 

ςώοτμ ιζξγείξρ παλαιξύ 

Δημαοςείξρ ζε δημξηικό ιαηοείξ», 

ζηξ πλαίζιξ ηηπ 46ηπ ποόζκληζηπ 

ηηπ πεοιθέοειαπ Αμαηξλικήπ 

Μακεδξμίαπ και Θοάκηπ 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Μαργαρίτη Θωμά, 2) Χατζηγιάννη Αναστασίου, 
3) Μαμσάκου Χριστοδούλου, 4) Δάντζερα 
Ιωάννη, 5) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 6) 
Χαραλαμπίδη Ανδρέα, οι οποίοι ανέφεραν ότι, 
συμφωνούν με την σκέψη δημιουργίας δημοτικού 
ιατρείου, διαφωνούν όμως με την επιλογή του 
ισογείου του παλαιού Δημαρχείου, στο κέντρο της 
πλατείας διότι , πιστεύουν ότι το κτίριο πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του. Διαφωνούν 
επίσης διότι, λόγω της αυξημένης κίνησης που   
παρατηρείται στο συγκεκριμένο σημείο, θα είναι 
δύσκολη η πρόσβαση για τους ενδιαφερόμενους , 
προτείνοντας την επιλογή και διαμόρφωση ενός 
από τα ιδιόκτητα ακίνητα του Δήμου, επί τους 
οδού 19ης Μαΐου, όπου θα είναι πιο εύκολη η 
πρόσβαση και η στάση των ενδιαφερομένων. 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 
1)Σούτου Κων/νου, 2) Τερζή Ανέστη και 3) 
Μελισσινού Στυλιανού, οι οποίοι ανέφεραν ότι, 
συμφωνούν με την σκέψη δημιουργίας δημοτικού 
ιατρείου, διαφωνούν όμως με την επιλογή του 
ισογείου του παλαιού Δημαρχείου, θεωρώντας ότι 
είναι ακατάλληλη η θέση, , προσθέτοντας ότι θα 
έπρεπε να είχε προηγηθεί συζήτηση ώστε να 
υπάρχει συναίνεση για την αξιοποίηση ενός 
μεγάλου κτιρίου, όπως το παλαιό Δημαρχείο 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, θεωρεί ότι, η δημιουργία 
δημοτικού ιατρείου, δεν είναι ένα απλό ζήτημα. 
Έχει να κάνει με την φιλοσοφία του Καλλικράτη,  
με την παραχώρηση της υγείας στην Τοπική 
Αυτ/ση και τα αποτελέσματα που θα επιφέρει, θα 
είναι η μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση της 
υγείας, η αύξηση της φορολόγησης των δημοτών, 
ο κατακερματισμός των υπηρεσιών υγείας, η 
μείωση των κρατικών δαπανών για την υγεία - με 
εμπλοκή του Δήμου ώστε να εισπράττει για να 
παρέχει υγεία-  και η αλλαγή των εργασιακών 



σχέσεων των εργαζομένων. Θεωρεί ότι ο τομέας 
«υγεία», πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους και 
στις 4 βαθμίδες λειτουργίας: πρόληψη – διάγνωση 
– θεραπεία – αποκατάσταση, τονίζοντας την 
πάγια θέση του,  για την δημιουργία ενός δωρεάν 
συστήματος υγείας. 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Φουτσιτζής Χρήστος, 
2) Μαμσάκος Χριστόδουλος και 3) Κάργας 
Γεώργιος  , αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1ου 
τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου τακτικού 
θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 
2ο θέμα. 
Οι παρόντες πρόεδροι ΔΚ και ΤΚ, αποχώρησαν 
πριν την ψηφοφορία του 1ου τακτικού θέματος 

3.  366.  Έγκοιζη ηηπ  ρπ΄ αοιθμ.  

121/2011 απόθαζη Οικξμξμικήπ 

Γπιηοξπήπ, ζςεηικά με ηημ 

ρπξβξλή Απξλξγιζηικώμ 

Οικξμξμικώμ Σηξιςείτμ Δήμξρ 

Δοάμαπ, Α΄ Γναμήμξρ 2011 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Μαργαρίτη Θωμά, 2) Χατζηγιάννη Αναστασίου, 
3) Μαμσάκου Χριστοδούλου, 4) Δάντζερα 
Ιωάννη, 5) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 6) 
Χαραλαμπίδη Ανδρέα , χωρίς να διαφωνούν με 
το λογιστικό σκέλος του θέματος. Επειδή όμως, 
στη συζήτηση του προϋπολογισμού, ψήφισαν 
μόνο τις υποχρεωτικές δαπάνες και καταψήφισαν 
ΚΑ που σχετίζονται με έργα,  δεν ψηφίζουν και 
τον Απολογισμό Α΄ εξαμήνου, εκτός από τις 
υποχρεωτικές δαπάνες. 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, καταψήφισε τον 
προϋπολογισμό (χαρακτηρίζοντάς τον αντιλαϊκό, 
χωρίς να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 
λαϊκών στρωμάτων της περιοχής μας) και 
βεβαίως καταψηφίζει την συγκεκριμένη 
συνοπτική κατάσταση του Α΄ εξαμήνου, όχι όσον 
αφορά το λογιστικό μέρος αυτού, αλλά κυρίως 
όσον αφορά το πολιτικό σκέλος του θέματος διότι, 
καταφέρνει ο Δήμος, ανταποδοτικά, να 
εισπράττει περισσότερα χρήματα από αυτά που 
έχει προϋπολογίσει. 
Επίσης ανέφερε ότι, δεν τέθηκε το θέμα σε 
ψηφοφορία στην Οικονομική Επιτροπή διότι, 
δόθηκε στα μέλη την ώρα της συνεδρίασης και 
συνεπώς δεν ήταν δυνατόν να τοποθετηθεί. Παρά 
τη συνεννόηση να υπάρξει επικοινωνία τις 
επόμενες ημέρες, προκειμένου να δηλώσει τη θέση 
του, εν τούτοις δεν υπήρξε, και εισάγεται η 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως 
ομόφωνη στο ΔΣ. 
Το θέμα προτάχθηκε και συζητήθηκε ως πρώτο, 
προκειμένου να αποδεσμευτούν οι υπάλληλοι της 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου  

4.  367.  Τοξπξπξίηζη Τεςμικξύ 

Ποξγοάμμαηξπ – Αμαμόοθτζη 

Ποξϋπξλξγιζμξύ ξικ. έηξρπ 2011 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Μαργαρίτη Θωμά, 2) Χατζηγιάννη Αναστασίου, 
3) Μαμσάκου Χριστοδούλου, 4) Δάντζερα 
Ιωάννη, 5) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 6) 
Χαραλαμπίδη Ανδρέα διότι, αποδεικνύεται η 
προχειρότητα του Τεχνικού Προγράμματος, το 
οποίο άλλωστε δεν ψήφισαν . 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 
1)Σούτου Κων/νου, 2) Τερζή Ανέστη και 3) 
Μελισσινού Στυλιανού, και μόνο για τον 1ο ΚΑ 
{Διαμόρφωση χώρων ισογείου παλιού 
Δημαρχείου σε δημοτικό ιατρείο» 
(χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, προεκτιμώμενης 



δαπάνης 230.000,00 €)}, οι οποίοι ανέφεραν ότι, 
συμφωνούν με την σκέψη δημιουργίας δημοτικού 
ιατρείου, διαφωνούν όμως με την επιλογή του 
ισογείου του παλαιού Δημαρχείου, θεωρώντας ότι 
είναι ακατάλληλη η θέση, , προσθέτοντας ότι θα 
έπρεπε να είχε προηγηθεί συζήτηση ώστε να 
υπάρχει συναίνεση για την αξιοποίηση ενός 
μεγάλου κτιρίου, όπως το παλαιό Δημαρχείο 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου, για τον 1ο ΚΑ {Διαμόρφωση 
χώρων ισογείου παλιού Δημαρχείου σε δημοτικό 
ιατρείο» (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, προεκτιμώμενης 
δαπάνης 230.000,00 €)} διότι, θεωρεί ότι, η 
δημιουργία δημοτικού ιατρείου, δεν είναι ένα 
απλό ζήτημα. Έχει να κάνει με την φιλοσοφία του 
Καλλικράτη,  με την παραχώρηση της υγείας στην 
Τοπική Αυτ/ση και τα αποτελέσματα που θα 
επιφέρει, θα είναι η μεγαλύτερη 
εμπορευματοποίηση της υγείας, η αύξηση της 
φορολόγησης των δημοτών, ο κατακερματισμός 
των υπηρεσιών υγείας, η μείωση των κρατικών 
δαπανών για την υγεία - με εμπλοκή του Δήμου 
ώστε να εισπράττει για να παρέχει υγεία-  και η 
αλλαγή των εργασιακών σχέσεων των 
εργαζομένων. Θεωρεί ότι ο τομέας «υγεία», 
πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους και στις 4 
βαθμίδες λειτουργίας: πρόληψη – διάγνωση – 
θεραπεία – αποκατάσταση, τονίζοντας την πάγια 
θέση του,  για την δημιουργία ενός δωρεάν 
συστήματος υγείας. 
Για την έγκριση των υπολοίπων ΚΑ, δήλωσε 
παρών 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Φουτσιτζής Χρήστος, 
2) Μαμσάκος Χριστόδουλος και 3) Κάργας 
Γεώργιος  , αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1ου 
τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου τακτικού 
θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 
2ο θέμα. 
Οι παρόντες πρόεδροι ΔΚ και ΤΚ, αποχώρησαν 
πριν την ψηφοφορία του 1ου τακτικού θέματος 

5.  368.  Αμαμόοθτζη ποξϋπξλξγιζμξύ ξικ. 

έηξρπ 2011 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Μαργαρίτη Θωμά, 2) Χατζηγιάννη Αναστασίου, 
3) Μαμσάκου Χριστοδούλου, 4) Δάντζερα 
Ιωάννη, 5) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 6) 
Χαραλαμπίδη Ανδρέα, για λόγους δεοντολογίας 
διότι, η δημοτική αρχή στις αρχής του έτους είχε 
παρουσιάσει ως επίτευγμα τη μείωση του κόστους 
για την αμοιβή των ορκωτών λογιστών. Η 
δικαιολογία ότι, στις αρχές του έτους δεν 
γνώριζαν οι ορκωτοί τον όγκο της δουλειάς που 
είχαν να εκτελέσουν, ενώ τώρα τον γνωρίζουν και 
γι αυτό αυξάνεται η αμοιβή τους, αποδεικνύει 
την προχειρότητα με την οποία λειτουργεί η 
δημοτική αρχή.  
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου, και μόνο για τον ΚΑ που 
αφορά στην ετήσια εισφορά στο Εθνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγή 
Υγείας, για τους λόγους που ανέφεραν και στη 
συζήτηση της υπ΄ αριθμ. 269/2011 ΑΔΣ με θέμα { 
Έγκριση καταστατικού της Aστικής μη 
Kερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία « 



Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών πόλεων – 
Προαγωγή υγείας»} 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Φουτσιτζής Χρήστος, 
2) Μαμσάκος Χριστόδουλος και 3) Κάργας 
Γεώργιος  , αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1ου 
τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας Ιωάννης, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου τακτικού 
θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου τακτικού 
θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 
2ο θέμα. 
Οι παρόντες πρόεδροι ΔΚ και ΤΚ, αποχώρησαν 
πριν την ψηφοφορία του 1ου τακτικού θέματος 
 

6.  369.  Διεμέογεια έκηακηξρ 

διαςειοιζηικξύ ελέγςξρ ςοήζηπ 

εηώμ 2009 και 2010 ητμ 

Κξιμτθελώμ Δημξηικώμ 

Γπιςειοήζετμ ΔΓΚΠΟΤΑ και 

ΔΓΝΑΔ ηξρ Δήμξρ Δοάμαπ 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Μαργαρίτη Θωμά, 2) Χατζηγιάννη Αναστασίου, 
3) Μαμσάκου Χριστοδούλου, 4) Δάντζερα 
Ιωάννη, 5) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 6) 
Χαραλαμπίδη Ανδρέα διότι, ο διαχειριστικός 
έλεγχος, τον οποίο ψήφισαν ως παράταξη στις 
αρχές του έτους και επανέρχεται στην παρούσα 
συνεδρίαση,  γίνεται μόνο για την εξυπηρέτηση 
πολιτικών σκοπιμοτήτων. Η δημοτική αρχή 
χαρακτηρίζεται από μια ρεμβασιστική διάθεση 
και πολλές φορές διατυπώνει απειλές περί 
λογοδοσίας και κρατικών μηχανισμών,  αλλά με 
την τακτική που ακολουθεί, ανοίγει τους ασκούς 
του Αιόλου. Θα πρέπει να μη ξεχνά ότι και αυτή 
ασκεί τώρα διοίκηση.  
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 
1)Σούτου Κων/νου και 2) Τερζή Ανέστη διότι, 
θεωρούν πολιτικό έγκλημα να καταφεύγει η 
δημοτική αρχή σε τέτοιους μηχανισμούς, χωρίς 
να υπάρχουν τουλάχιστον αποχρώσεις ενδείξεις, 
ρωτώντας, τι θα γίνει αν δεν βρεθεί τίποτα, όταν 
ήδη θα έχουν ταλαιπωρηθεί και διασυρθεί 
κάποιοι άνθρωποι και δεν θα είναι μάλιστα και η 
πρώτη φορά. Θεωρούν ότι είναι λάθος ο δρόμος 
που ακολουθεί η δημοτική αρχή, έχοντας μόνο 
υπόνοιες , προσθέτοντας ότι, αν υπήρχαν 
αποδείξεις, σαφώς και θα ψήφιζαν το θέμα, 
σαφώς και θα επιθυμούσαν τη δίωξη των 
υπαιτίων, επισημαίνοντας το σημαντικότατο 
πρόβλημα που δημιουργείται με τέτοιου είδους 
κινήσεις. Το πρόβλημα του ποιός θα ασχοληθεί με 
την πολιτική για το καλό του τόπου. Ποιος θα 
θέσει τον εαυτό του στην κρίση του λαού, όταν 
κινδυνεύει να εκτεθεί διότι ψηφίζει ένα θέμα και 
ποινικοποιείται η πράξη του. 
Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 
δήλωσε παρών, χωρίς να έχει αντίρρηση για τον 
έλεγχο, αλλά λόγω της άποψής του για τις 
Επιχειρήσεις. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει λόγος να 
υφίστανται,  και ως απόδειξη γι αυτό, είναι τα 
προβλήματα που δημιουργούνται.   
 
Στο συγκεκριμένο έργο οι κύριοι Άθως 
Στυλιανού και Βασίλης Καπλάνης, ορκωτοί 
ελεγκτές λογιστές, θα έχουν τη συνολική ευθύνη 
για το έργο αυτό.  
Οι κύριοι Γιώργος Νίκου και Παναγιώτης 
Τσαρδακλής, ορκωτοί ελεγκτές λογιστές, θα είναι 



οι Διευθυντές του έργου αυτού και υπεύθυνοι για 
τον συντονισμό και την εκτέλεση του ελέγχου. 
Την ελεγκτική ομάδα θα πλαισιώσουν και οι 
βοηθοί, Βασίλης Λάζος, Ιουστίνα Μελά και 
Φιλήμων Κωσταδήμας. 
Η αμοιβή ελέγχου για  τις παρακάτω δημοτικές 
επιχειρήσεις θα καλυφθεί από τον 
προϋπολογισμό του Δήμου της Δράμας και  θα  
ανέλθει για κάθε χρήση στα παρακάτω ποσά: 

1. Για τη   Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση  

Νεολαίας & Άθλησης Δήμου Δράμας με 

το ποσό των 2.875,00 € πλέον ΦΠΑ 23% 

2. Για τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 

Κοινωνικής, Πολιτιστικής και 

Τουριστικής Ανάπτυξης  Δήμου Δράμας  

με το ποσό των 2.875,00 € πλέον ΦΠΑ 

23%» 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Φουτσιτζής Χρήστος, 
2) Μαμσάκος Χριστόδουλος και 3) Κάργας 
Γεώργιος  , αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1ου 
τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας Ιωάννης, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου τακτικού 
θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου τακτικού 
θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 
2ο θέμα. 
Οι παρόντες πρόεδροι ΔΚ και ΤΚ, αποχώρησαν 
πριν την ψηφοφορία του 1ου τακτικού θέματος 
 

7.  370.  Έγκοιζη ηηπ ρπ΄ αοιθμ. 28/2011 

ΑΔΣ ηξρ Ν.Π. Δήμξρ Δοάμαπ, 

ζςεηικά με ηα Απξλξγιζηικά 

Σηξιςεία ητμ Σργςτμερμέμτμ 

Νξμικώμ Ποξζώπτμ Δήμξρ 

Δοάμαπ από 1-1-2011 έτπ 13-

4-2011 

Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Φουτσιτζής Χρήστος, 
2) Μαμσάκος Χριστόδουλος και 3) Κάργας 
Γεώργιος  , αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1ου 
τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας Ιωάννης, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου τακτικού 
θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου τακτικού 
θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 
2ο θέμα. 
Οι παρόντες πρόεδροι ΔΚ και ΤΚ, αποχώρησαν 
πριν την ψηφοφορία του 1ου τακτικού θέματος 

 

8.  371.  Έγκοιζη ηηπ ρπ΄ αοιθμ. 9/2011 

ΑΔΣ ηξρ Ν.Π. Δήμξρ Δοάμαπ, 

ζςεηικά με ηξ καθξοιζμό ειζθξοώμ 

γξμέτμ θιλξνεμξύμεμτμ μηπίτμ 

ζηξ ΝΠ Δήμξρ Δοάμαπ 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, θεωρεί ότι πρέπει να 
υπάρχει δημόσιο δωρεάν σύστημα προσχολικής 
αγωγής και φροντίδας, χωρίς τροφεία. 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Φουτσιτζής Χρήστος, 
2) Μαμσάκος Χριστόδουλος και 3) Κάργας 
Γεώργιος  , αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1ου 
τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας Ιωάννης, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου τακτικού 
θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου τακτικού 
θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 
2ο θέμα. 



Οι παρόντες πρόεδροι ΔΚ και ΤΚ, αποχώρησαν 
πριν την ψηφοφορία του 1ου τακτικού θέματος 
 

9.  372.  Έγκοιζη Καμξμιζμξύ Οικξμξμικήπ 

Διαςείοιζηπ ηηπ ΔΓΚΠΟΤΑ 

Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Φουτσιτζής Χρήστος, 
2) Μαμσάκος Χριστόδουλος και 3) Κάργας 
Γεώργιος  , αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1ου 
τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας Ιωάννης, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου τακτικού 
θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου τακτικού 
θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 
2ο θέμα. 
Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 
απουσίαζε κατά την ψηφοφορία του θέματος 
Οι παρόντες πρόεδροι ΔΚ και ΤΚ, αποχώρησαν 
πριν την ψηφοφορία του 1ου τακτικού θέματος 
 

10.  373.  Καηαμξμή πιζηώζετμ ζηιπ 

δημξηικέπ και ηξπικέπ κξιμόηηηεπ 

για κάλρση επεμδρηικώμ δαπαμώμ 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου, επί του θέματος όπως εισήχθη 
και επί της πρότασης του Δημάρχου, περί 
διπλασιασμού του ποσού κατανομής των 
Τοπικών Κοινοτήτων : 1) Λιβαδερού και 2) 
Μακρυπλαγίου διότι, πιστεύει πως κριτήριο των 
χρηματοδοτήσεων, κυρίως των ΤΚ, δεν είναι το 
πληθυσμιακό, αλλά το γεωγραφικό κριτήριο. Δεν 
είναι κριτήριο η δημοσιονομική πολιτική της 
Κυβέρνησης,  το μεσοπρόθεσμο και το μνημόνιο , 
αλλά οι λαϊκές ανάγκες της περιοχής και των 
Τοπικών Διαμερισμάτων, προσθέτοντας ότι, 
μπορούν να βρεθούν χρήματα , όσον αφορά τα 
έκτακτα έσοδα , διεκδικώντας  αύξηση της 
επιχορήγησης από ΣΑΤΑ. Όσον αφορά την 
αύξηση των εσόδων από τακτικά έσοδα, πρότεινε 
την αύξηση φορολογίας των μεγάλων ακινήτων 
περιουσιών (Τ.Α.Π.) 
Το θέμα προτάχθηκε και συζητήθηκε ως δεύτερο. 
Οι παρόντες πρόεδροι ΔΚ και ΤΚ, ψήφισαν την 
κατανομή   

11.  374.  Γκδίκαζη εμζηάζετμ καηά ηξρ 

ποακηικξύ διαγτμιζμξύ ηηπ 30ηπ 

Ιξρμίξρ 2011, για ηημ αμάδεινη 

αμαδόςξρ ηηπ εογαζίαπ 

«Σρμηήοηζη κήπτμ πάοκτμ 2011» 

Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Φουτσιτζής Χρήστος, 
2) Μαμσάκος Χριστόδουλος και 3) Κάργας 
Γεώργιος  , αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1ου 
τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας Ιωάννης, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου τακτικού 
θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου τακτικού 
θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 
2ο θέμα. 
Οι παρόντες πρόεδροι ΔΚ και ΤΚ, αποχώρησαν 
πριν την ψηφοφορία του 1ου τακτικού θέματος 

 

12.  375.  Γπιςξοήγηζη ηηπ Ιεοάπ 

Μηηοόπξληπ Δοάμαπ, για ηημ 

ποαγμαηξπξίηζη κξιμτμικώμ 

εκδηλώζετμ  (ζρζζίηιξ απόοτμ 

δημξηώμ Δ. Δοάμαπ) 

Ομόφωνα, αλλά με την προϋπόθεση , όπως 
ανέφεραν οι δημοτικού σύμβουλοι όλων των 
παρατάξεων της αντιπολίτευσης, ότι είναι 
σύννομη η δαπάνη 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Φουτσιτζής Χρήστος, 
2) Μαμσάκος Χριστόδουλος και 3) Κάργας 
Γεώργιος  , αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1ου 
τακτικού θέματος 



Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας Ιωάννης, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου τακτικού 
θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου τακτικού 
θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 
2ο θέμα. 
Οι παρόντες πρόεδροι ΔΚ και ΤΚ, αποχώρησαν 
πριν την ψηφοφορία του 1ου τακτικού θέματος 
 

13.  376.  Έκηακηη ξικξμξμική εμίζςρζη 

δημόηη 

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Φουτσιτζής Χρήστος, 
2) Μαμσάκος Χριστόδουλος και 3) Κάργας 
Γεώργιος  , αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1ου 
τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας Ιωάννης, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου τακτικού 
θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου τακτικού 
θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 
2ο θέμα. 
Οι παρόντες πρόεδροι ΔΚ και ΤΚ, αποχώρησαν 
πριν την ψηφοφορία του 1ου τακτικού θέματος 

 

14.  377.  Έκηακηη ξικξμξμική εμίζςρζη 

δημόηιζζαπ 

Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Φουτσιτζής Χρήστος, 
2) Μαμσάκος Χριστόδουλος και 3) Κάργας 
Γεώργιος  , αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1ου 
τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας Ιωάννης, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου τακτικού 
θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου τακτικού 
θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 
2ο θέμα. 
Οι παρόντες πρόεδροι ΔΚ και ΤΚ, αποχώρησαν 
πριν την ψηφοφορία του 1ου τακτικού θέματος 

 

15.  378.  Έκηακηη ξικξμξμική εμίζςρζη 

δημόηιζζαπ 

Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Φουτσιτζής Χρήστος, 
2) Μαμσάκος Χριστόδουλος και 3) Κάργας 
Γεώργιος  , αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1ου 
τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας Ιωάννης, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου τακτικού 
θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου τακτικού 
θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 
2ο θέμα. 
Οι παρόντες πρόεδροι ΔΚ και ΤΚ, αποχώρησαν 
πριν την ψηφοφορία του 1ου τακτικού θέματος 

 

16.  379.  Έκηακηη ξικξμξμική εμίζςρζη 

δημόηιζζαπ 

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Φουτσιτζής Χρήστος, 
2) Μαμσάκος Χριστόδουλος και 3) Κάργας 
Γεώργιος  , αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1ου 
τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας Ιωάννης, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου τακτικού 
θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, 



αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου τακτικού 
θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 
2ο θέμα. 
Οι παρόντες πρόεδροι ΔΚ και ΤΚ, αποχώρησαν 
πριν την ψηφοφορία του 1ου τακτικού θέματος 

 

17.  380.  Έκηακηη ξικξμξμική εμίζςρζη 

δημόηιζζαπ 

Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Φουτσιτζής Χρήστος, 
2) Μαμσάκος Χριστόδουλος και 3) Κάργας 
Γεώργιος  , αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1ου 
τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας Ιωάννης, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου τακτικού 
θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου τακτικού 
θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 
2ο θέμα. 
Οι παρόντες πρόεδροι ΔΚ και ΤΚ, αποχώρησαν 
πριν την ψηφοφορία του 1ου τακτικού θέματος 

 

18.  381.  Γμτμξδόηηζη για παοαςώοηζη 

κξιμόςοηζηηπ έκηαζηπ (Αγοόκηημα 

Βαθρλάκξρ) για ηημ αμέγεοζη 

ζηαρλικώμ εγκαηαζηάζετμ 

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Φουτσιτζής Χρήστος, 
2) Μαμσάκος Χριστόδουλος και 3) Κάργας 
Γεώργιος  , αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1ου 
τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας Ιωάννης, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου τακτικού 
θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου τακτικού 
θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 
2ο θέμα. 
Οι παρόντες πρόεδροι ΔΚ και ΤΚ, αποχώρησαν 
πριν την ψηφοφορία του 1ου τακτικού θέματος 

 

19.  382.  Γπέκηαζη και μεηαηόπιζη δικηύξρ 

ΔΓΗ ζηημ ΤΚ Καλλιθύηξρ 

Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Φουτσιτζής Χρήστος, 
2) Μαμσάκος Χριστόδουλος και 3) Κάργας 
Γεώργιος  , αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1ου 
τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας Ιωάννης, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου τακτικού 
θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου τακτικού 
θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 
2ο θέμα. 
Οι παρόντες πρόεδροι ΔΚ και ΤΚ, αποχώρησαν 
πριν την ψηφοφορία του 1ου τακτικού θέματος 

 

20.  383.  Γπέκηαζη δικηύξρ ΔΓΗ ζηημ ΔΚ 

Χτοιζηήπ 

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Φουτσιτζής Χρήστος, 
2) Μαμσάκος Χριστόδουλος και 3) Κάργας 
Γεώργιος  , αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1ου 
τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας Ιωάννης, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου τακτικού 
θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου τακτικού 
θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 
2ο θέμα. 
Οι παρόντες πρόεδροι ΔΚ και ΤΚ, αποχώρησαν 



πριν την ψηφοφορία του 1ου τακτικού θέματος 
 

21.  384.  Έγκοιζη ποτηξκόλλξρ ξοιζηικήπ 

παοαλαβήπ ηξρ έογξρ «Σρμηήοηζη 

Γθμικξύ Δικηύξρ» 

Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Φουτσιτζής Χρήστος, 
2) Μαμσάκος Χριστόδουλος και 3) Κάργας 
Γεώργιος  , αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1ου 
τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας Ιωάννης, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου τακτικού 
θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου τακτικού 
θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 
2ο θέμα. 
Οι παρόντες πρόεδροι ΔΚ και ΤΚ, αποχώρησαν 
πριν την ψηφοφορία του 1ου τακτικού θέματος 

 

22.  385.  Έγκοιζη μίζθτζηπ διαμεοίζμαηξπ 

επί ηηπ ξδξύ Α. Κάλβξρ με απ΄ 

ερθείαπ ζρμθτμία 

Ομόφωνα 

Περί απ΄ ευθείας εκμίσθωσης   διαμερίσματος, 82 
τ.μ., ιδιοκτησίας Δ. Δράμας, επί της οδού Α. 
Κάλβου 19, στο ποσό των 117,00 €, σύμφωνα με 
τους όρους, όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Φουτσιτζής Χρήστος, 
2) Μαμσάκος Χριστόδουλος και 3) Κάργας 
Γεώργιος  , αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1ου 
τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας Ιωάννης, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου τακτικού 
θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου τακτικού 
θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 
2ο θέμα. 
Οι παρόντες πρόεδροι ΔΚ και ΤΚ, αποχώρησαν 
πριν την ψηφοφορία του 1ου τακτικού θέματος 

 

23.  386.  Έγκοιζη μίζθτζηπ με απ΄ ερθείαπ 

ζρμθτμία, ηξρ αγοξηικξύ ζςξλικξύ 

κλήοξρ ηηπ Ν. Αμιζξύ 

Ομόφωνα 

Περί απ΄ ευθείας εκμίσθωσης   του αγροτικού 
σχολικού κλήρου Ν. Αμισού και συγκεκριμένα 
του τεμαχίου με αριθμό 69,  έκτασης 17,866, στο 
ποσό των 40,00 € ετησίως, ανά στρέμμα, σύμφωνα 
με τους όρους, όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Φουτσιτζής Χρήστος, 
2) Μαμσάκος Χριστόδουλος και 3) Κάργας 
Γεώργιος  , αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1ου 
τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας Ιωάννης, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου τακτικού 
θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου τακτικού 
θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 
2ο θέμα. 
Οι παρόντες πρόεδροι ΔΚ και ΤΚ, αποχώρησαν 
πριν την ψηφοφορία του 1ου τακτικού θέματος 

 

24.  387.  Αίηημα διαγοαθήπ ξθειλήπ από 

ςοημαηικό καηάλξγξ ( ποόζηιμξ 

Κ.Ο.Κ. έηξρπ 2007) 

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Φουτσιτζής Χρήστος, 
2) Μαμσάκος Χριστόδουλος και 3) Κάργας 
Γεώργιος  , αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1ου 
τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας Ιωάννης, 



αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου τακτικού 
θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου τακτικού 
θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 
2ο θέμα. 
Οι παρόντες πρόεδροι ΔΚ και ΤΚ, αποχώρησαν 
πριν την ψηφοφορία του 1ου τακτικού θέματος 

 

25.  388.  Αιηήζειπ διαγοαθήπ ξθειλώμ από 

ςοημαηικό καηάλξγξ ( ποόζηιμα 

Κ.Ο.Κ. έηξρπ 2007) 

Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Φουτσιτζής Χρήστος, 
2) Μαμσάκος Χριστόδουλος και 3) Κάργας 
Γεώργιος  , αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1ου 
τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας Ιωάννης, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου τακτικού 
θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου τακτικού 
θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 
2ο θέμα. 
Οι παρόντες πρόεδροι ΔΚ και ΤΚ, αποχώρησαν 
πριν την ψηφοφορία του 1ου τακτικού θέματος 

 

26.  389.  Έγκοιζη μεηακίμηζηπ Δημάοςξρ Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Φουτσιτζής Χρήστος, 
2) Μαμσάκος Χριστόδουλος και 3) Κάργας 
Γεώργιος  , αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1ου 
τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας Ιωάννης, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου τακτικού 
θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου τακτικού 
θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 
2ο θέμα. 
Οι παρόντες πρόεδροι ΔΚ και ΤΚ, αποχώρησαν 
πριν την ψηφοφορία του 1ου τακτικού θέματος 

 

27.  390.  Έγκοιζη μεηακίμηζηπ Δημάοςξρ & 

Αμηιδημάοςξρ 

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Φουτσιτζής Χρήστος, 
2) Μαμσάκος Χριστόδουλος και 3) Κάργας 
Γεώργιος  , αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1ου 
τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας Ιωάννης, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου τακτικού 
θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου τακτικού 
θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 
2ο θέμα. 
Οι παρόντες πρόεδροι ΔΚ και ΤΚ, αποχώρησαν 
πριν την ψηφοφορία του 1ου τακτικού θέματος 

 

28.  391.  Έγκοιζη ενόδτμ μεηακίμηζηπ 

Δημάοςξρ & Αμηιδημάοςξρ 

Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Φουτσιτζής Χρήστος, 
2) Μαμσάκος Χριστόδουλος και 3) Κάργας 
Γεώργιος  , αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1ου 
τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας Ιωάννης, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου τακτικού 
θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου τακτικού 



θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 
2ο θέμα. 
Οι παρόντες πρόεδροι ΔΚ και ΤΚ, αποχώρησαν 
πριν την ψηφοφορία του 1ου τακτικού θέματος 

 

29.  392.  Έγκοιζη ενόδτμ μεηακίμηζηπ 

εκηόπ έδοαπ, ρπαλλήλτμ Δήμξρ 

Δοάμαπ 

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Φουτσιτζής Χρήστος, 
2) Μαμσάκος Χριστόδουλος και 3) Κάργας 
Γεώργιος  , αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1ου 
τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας Ιωάννης, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου τακτικού 
θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου τακτικού 
θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 
2ο θέμα. 
Οι παρόντες πρόεδροι ΔΚ και ΤΚ, αποχώρησαν 
πριν την ψηφοφορία του 1ου τακτικού θέματος 

 

30.  393.  Γμτμξδόηηζη για ηη ςξοήγηζη 

αδειώμ αμαζκαθήπ κορμμέμξρ 

θηζαροξύ   

Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Φουτσιτζής Χρήστος, 
2) Μαμσάκος Χριστόδουλος και 3) Κάργας 
Γεώργιος  , αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1ου 
τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας Ιωάννης, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου τακτικού 
θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου τακτικού 
θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 
2ο θέμα. 
Οι παρόντες πρόεδροι ΔΚ και ΤΚ, αποχώρησαν 
πριν την ψηφοφορία του 1ου τακτικού θέματος 

 

31.  394.  Γμτμξδόηηζη για ηη ςξοήγηζη 

αδειώμ αμαζκαθήπ κορμμέμξρ 

θηζαροξύ   

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Φουτσιτζής Χρήστος, 
2) Μαμσάκος Χριστόδουλος και 3) Κάργας 
Γεώργιος  , αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1ου 
τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας Ιωάννης, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου τακτικού 
θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου τακτικού 
θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 
2ο θέμα. 
Οι παρόντες πρόεδροι ΔΚ και ΤΚ, αποχώρησαν 
πριν την ψηφοφορία του 1ου τακτικού θέματος 

 

32.  395.  1Ο ΓΚΤΑΚΤΟ 

Έγκοιζη ρπξβξλήπ ποόηαζηπ για 

ηξ έογξ με ηίηλξ «Αμέγεοζη 

κηιοίξρ Κ.Η.Φ.Η. Δήμξρ Δοάμαπ» 

Μειοψηφούντος  του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, θεωρεί ότι, η δημιουργία 
Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Δράμας , δεν είναι ένα απλό 
ζήτημα. Έχει να κάνει με την φιλοσοφία του 
Καλλικράτη,  με την παραχώρηση της υγείας στην 
Τοπική Αυτ/ση και τα αποτελέσματα που θα 
επιφέρει, θα είναι η μεγαλύτερη 
εμπορευματοποίηση της υγείας, η αύξηση της 
φορολόγησης των δημοτών, ο κατακερματισμός 
των υπηρεσιών υγείας, η μείωση των κρατικών 
δαπανών για την υγεία - με εμπλοκή του Δήμου 
ώστε να εισπράττει για να παρέχει υγεία-  και η 
αλλαγή των εργασιακών σχέσεων των 
εργαζομένων. Θεωρεί ότι ο τομέας «υγεία», 



πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους και στις 4 
βαθμίδες λειτουργίας: πρόληψη – διάγνωση – 
θεραπεία – αποκατάσταση, τονίζοντας την πάγια 
θέση του,  για την δημιουργία ενός δωρεάν 
συστήματος υγείας. 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Φουτσιτζής Χρήστος, 
2) Μαμσάκος Χριστόδουλος και 3) Κάργας 
Γεώργιος  , αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1ου 
τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας Ιωάννης, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου τακτικού 
θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου τακτικού 
θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 
2ο θέμα. 

Οι παρόντες πρόεδροι ΔΚ και ΤΚ, αποχώρησαν 
πριν την ψηφοφορία του 1ου τακτικού θέματος 

33.  396.  2Ο ΓΚΤΑΚΤΟ 

Σύμαση ζύμβαζηπ ζρμεογαζίαπ 

μεηανύ Δήμξρ Δοάμαπ και Δήμξρ 

Δξνάηξρ 

Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Φουτσιτζής Χρήστος, 
2) Μαμσάκος Χριστόδουλος και 3) Κάργας 
Γεώργιος  , αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1ου 
τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας Ιωάννης, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου τακτικού 
θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου τακτικού 
θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 
2ο θέμα. 

Οι παρόντες πρόεδροι ΔΚ και ΤΚ, αποχώρησαν 
πριν την ψηφοφορία του 1ου τακτικού θέματος 

34.  397.  3Ο ΓΚΤΑΚΤΟ 

Σύμαση ζύμβαζηπ ζρμεογαζίαπ 

μεηανύ Δήμξρ Δοάμαπ και Δήμξρ 

Ποξζξηζάμηπ 

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Φουτσιτζής Χρήστος, 
2) Μαμσάκος Χριστόδουλος και 3) Κάργας 
Γεώργιος  , αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1ου 
τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας Ιωάννης, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου τακτικού 
θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου τακτικού 
θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 
2ο θέμα. 

Οι παρόντες πρόεδροι ΔΚ και ΤΚ, αποχώρησαν 
πριν την ψηφοφορία του 1ου τακτικού θέματος 

35.  398.  4Ο ΓΚΤΑΚΤΟ 

Έγκοιζη ζςεδίξρ ζύμβαζηπ 

πώληζηπ θρζικξύ αεοίξρ ζηξ Δήμξ 

Δοάμαπ, για ηξ Δημξηικό 

Γρμμαζηήοιξ Αθλξπαιδιώμ Δήμξρ 

Δοάμαπ (Κλειζηό Γρμμαζηήοιξ –

Κξλρμβηηήοιξ) 

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Φουτσιτζής Χρήστος, 
2) Μαμσάκος Χριστόδουλος και 3) Κάργας 
Γεώργιος  , αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1ου 
τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας Ιωάννης, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου τακτικού 
θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου τακτικού 
θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 
2ο θέμα. 

Οι παρόντες πρόεδροι ΔΚ και ΤΚ, αποχώρησαν 
πριν την ψηφοφορία του 1ου τακτικού θέματος 

36.  399.  5Ο ΓΚΤΑΚΤΟ 

Οοιζμόπ ξοκτηώμ λξγιζηώμ για 

ηξμ ηακηικό διαςειοιζηικό έλεγςξ 

Ομόφωνα 

Ορίζει τους  παρακάτω ορκωτούς λογιστές, ως 
ελεγκτές για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της 
ΔΕΚΠΟΤΑ, για το οικ. έτος 2011: 



ηηπ ΔΓΚΠΟΤΑ, για ηξ έηξπ 2011  Άθω Στυλιανού του Στυλιανού με Α.Μ.   
Σ.Ο.Ε.Λ.  12311και  

 Βασίλειος Καπλάνης του Παναγιώτη με 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 19321 και 

Καθορίζει ως ετήσια συνολική αμοιβή των 

ανωτέρω , το ποσό των 4.000,00 € (συν ΦΠΑ) 
 

1) Κ       
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Φουτσιτζής Χρήστος, 
2) Μαμσάκος Χριστόδουλος και 3) Κάργας 
Γεώργιος  , αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 1ου 
τακτικού θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας Ιωάννης, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 4ου τακτικού 
θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 10ου τακτικού 
θέματος, το οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε ως 
2ο θέμα. 

Οι παρόντες πρόεδροι ΔΚ και ΤΚ, αποχώρησαν 
πριν την ψηφοφορία του 1ου τακτικού θέματος 

 

 
 
Δράμα 22-7-2011 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας   
Μυροφόρα Ψωμά                                                                                    
  


