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Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΥ. ΣΙΣΛΟ ΘΕΜΑΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟΤ 

1.  264.  Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για 
το κλείσιμο του τμήματος ΣΕΙ 
Οινολογίας και Σεχνολογίας Ποτών 
Δράμας 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου, ο οποίος ανέφερε ότι, είναι 
μεν κατά είναι κατά της διακοπής λειτουργίας 
του τμήματος ΣΕΙ Οινολογίας και Σεχνολογίας 
Ποτών Δράμας, αλλά μειοψηφεί θέλοντας : 
Α) να εκφράσει την αντίθεσή του στην τακτική 
του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ». Μία 
τακτική που επιβάλλει η Κυβέρνηση , η οποία, 
ενώ επικαλείται ότι υπάρχει άναρχος 
χωροταξικός σχεδιασμός στην εκπαίδευση , ήταν  
η ίδια που το 2003 εφάρμοσε αυτόν τον 
σχεδιασμό.   
Β) να επισημάνει τις συγκεκριμένες πολιτικές 
ευθύνες που βαρύνουν κάποιους, οι οποίοι ενώ 
συμφώνησαν με τις συγχωνεύσεις και 
καταργήσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τώρα 
διαμαρτύρονται εντόνως 
το τέλος ανέφερε ότι είναι υπέρ μη διακοπής ή 
συγχώνευσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, υπέρ μη 
απόλυσης διοικητικού ή εκπαιδευτικού 
προσωπικού και πρότεινε την κατάργηση του 
προγράμματος «Διά βίου μάθηση» , με μεταφορά 
του προϋπολογισμού του,  στο τμήμα ΣΕΙ 
Οινολογίας και Σεχνολογίας Ποτών Δράμας 

2.  265.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 77/2011 
απόφασης της ΔΕΤΑ Δράμας, σχετικά 
με τροποποίηση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Τπηρεσίας   

Ομόφωνα, με τις επιφυλάξεις των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Θωμά Μαργαρίτη, 2) Γεωργίου 
Παπαδόπουλου, 3) Αναστασίου Φατζηγιάννη, 4) 
Φριστόδουλου Μαμσάκου, 5) Ιωάννη Δάντζερα, 
6) Γρηγορίου Παπαεμμανουήλ και 7) Ανδρέα 
Φαραλαμπίδη, για τους λόγους που αναφέρονται 
στην υπ΄ αριθμ. 77/2011 απόφαση της ΔΕΤΑ 
Δράμας , από το μέλος του Δ της Επιχείρησης, 
κο Σσιαμπούση Βασίλειο και τον εκπρόσωπο των 
εργαζομένων κο Παπαδόπουλο Παναγιώτη  
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος 

3.  266.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 46/2011 
απόφασης της επιτροπής ποιότητας 
ζωής, σχετικά με τη σύναψη σύμβασης 
μεταξύ Δ. Δράμας  και  της ανώνυμης 
εταιρείας «ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΗ 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ», για την οργάνωση 
και εφαρμογή συστήματος 
εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, είναι κατά της 
ιδιωτικοποίησης διαχείρισης των απορριμμάτων, 
η οποία πρέπει να γίνεται από δημόσιο φορέα, με 
μόνιμο προσωπικό, προσθέτοντας ότι, η 
συγκεκριμένη δράση ούτε ανταποδοτικότητα 
προσφέρει, ούτε άνευ ανταλλάγματος γίνεται. 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος 

4.  267.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 45/2011 
απόφασης της επιτροπής ποιότητας 
ζωής, σχετικά με τη σύναψη σύμβασης 
μεταξύ Δ. Δράμας  και  της ανώνυμης 
εταιρείας « ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 
ΤΚΕΤΩΝ», για την ανακύκλωση 
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, είναι κατά της 
ιδιωτικοποίησης διαχείρισης των απορριμμάτων, 
η οποία πρέπει να γίνεται από δημόσιο φορές, με 
μόνιμο προσωπικό, προσθέτοντας ότι, η 
συγκεκριμένη δράση ούτε ανταποδοτικότητα 
προσφέρει, ούτε άνευ ανταλλάγματος γίνεται. 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος 

5.  268.  Εξουσιοδότηση Δημάρχου Δράμας, για 
την υπογραφή μνημονίων συνεργασίας 
με τους φορείς υλοποίησης 

Με τις επιφυλάξεις των δημοτικών συμβούλων: 
1) Θωμά Μαργαρίτη, 2) Γεωργίου 
Παπαδόπουλου, 3) Αναστασίου Φατζηγιάννη, 4) 



προγράμματος κοινωνικής εργασίας Φριστόδουλου Μαμσάκου, 5) Ιωάννη Δάντζερα, 
6) Γρηγορίου Παπαεμμανουήλ και 7) Ανδρέα 
Φαραλαμπίδη διότι, θεωρούν ότι το θέμα εισήχθη 
άκαιρα,    τη στιγμή που δεν είναι γνωστοί οι 
φορείς που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Θα 
μπορούσε η δημοτική αρχή, αφού γίνουν γνωστοί 
οι φορείς, να συγκαλέσει κατεπείγουσα 
συνεδρίαση Δ , προκειμένου να δοθεί από το 
ώμα η εξουσιοδότηση προς τον Δήμαρχο . Με 
την κατάθεση των 900 αιτήσεων  (διότι αιτήσεις 
νομίζουν ότι κατέθεσαν, όσοι κατέθεσαν 
βιογραφικά) για συμμετοχή στο πρόγραμμα, η 
δημοτική αρχή, προχωρά σε επίσημο φακέλωμα 
των αιτούντων , δημιουργεί στρατό από ομήρους 
, πολύ πριν τις εκλογές. 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) ούτος Κωνος, 2) 
Σερζής Ανέστης και 3) Μελισσινός τυλιανός, 
ψήφισαν το θέμα, αλλά με την αίρεση και   
προϋπόθεση ότι, θα ενημερωθούν άμεσα όταν θα 
είναι γνωστό με ποιους φορείς θα υπογράψει ο 
Δήμος, προσθέτοντας ότι, ξαφνικά και για 
πολιτική εκμετάλλευση, ανακάλυψε η δημοτική 
αρχή το γραφείο απασχόλησης, ενώ έπρεπε εξ 
αρχής να το συστήσει. Επίσης, θεωρούν 
απαράδεκτο, να μην έχουν ενημερωθεί, έτσι ώστε 
να έχουν την δυνατότητα να κάνουν και 
προτάσεις στα Σεχνικά Δελτία του Δήμου . 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, είναι υπέρ σταθερής και 
μόνιμης δουλειάς για τους ανέργους, φυσικά με 
μια άλλη κοινωνική πολιτική, προτείνοντας το 
πρόγραμμα να ονομαστεί» Πρόγραμμα 
κοινωνικής εκμετάλλευσης» 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Γεώργιος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 

6.  269.  Έγκριση καταστατικού της Aστικής μη 
Kερδοσκοπικής Εταιρείας με την 
επωνυμία « Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 
Τγειών πόλεων – Προαγωγή υγείας» 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, είναι κατά της 
εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της 
υγείας και κατά της τακτικής του Προγράμματος 
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» για ιδιωτικοποίηση των 
πάντων 
Ορίζει ως πολιτικά υπεύθυνο, τον δημοτικό 
σύμβουλο, Γρηγορίου Κυριάκο, με 
αναπληρωματικό του, τον δημοτικό σύμβουλο 
Ιορδανίδη Παγκράτιο 
Ορίζει ως συντονιστή του Δήμου, για τα σχετικά 
με το Δύκτυο εφαρμοζόμενα προγράμματα, τον 
υπάλληλο του Δήμου Δράμας, Ευστάθιο Ρεστέμη, 
ΣΕ2 Κοινωνικών Λειτουργών, με 
αναπληρωματική του, την υπάλληλο του Δήμου 
Δράμας, Αναστασία Μωϋσιάδου, ΠΕ   
Κοινωνικής Διοίκησης 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Γεώργιος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 

7.  270.  Σροποποίηση Σεχνικού Προγράμματος 
– Αναμόρφωση Προϋπολογισμού   

Ομόφωνα 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Γεώργιος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 



8.  271.  Ενίσχυση πιστώσεων Ομόφωνα 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Γεώργιος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 

9.  272.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2011 

Ομόφωνα 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Γεώργιος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 

10.  273.  Αποδοχή χρηματοδότησης – 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2011 

Ομόφωνα 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Γεώργιος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 

11.  274.  Αποδοχή χρηματοδότησης για την 
καταβολή προνοιακών επιδομάτων 
στους κατά Νόμο δικαιούχους, για τους 
μήνες Μάρτιο και Απρίλιο τρέχοντος 
έτους, ποσού 1.924.231,43 € 

Ομόφωνα 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Γεώργιος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 

12.  275.  Έγκριση  Ισολογισμού οικ. έτους 2010 
της ΔΕΚΠΟΣΑ 

Ομόφωνα 
Μετά από αναφορά του κου Δημάρχου ότι, 
συμφωνούν μεν ως παράταξη, αλλά με επιφύλαξη 
, λόγω των αναμενόμενων αποτελεσμάτων των 
ελεγκτών, από τον έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο 
της επιχείρησης (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 5/2011 ΑΔ),  
 
Με  επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων της 
συμπολίτευσης καθώς και των δημοτικών 
παρατάξεων: 1) «Μαζί για τη Δράμα»  και 2) 
«Λαϊκή υσπείρωση», λόγω των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων των ελεγκτών, από τον έκτακτο 
διαχειριστικό έλεγχο της επιχείρησης (σχετ. η υπ΄ 
αριθμ. 5/2011 ΑΔ) 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Υουτσιτζής Φρήστος 
και 2) ούτος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την 
ψήφιση του 12ου θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Γεώργιος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 

13.  276.  Έγκριση  Ισολογισμού οικ. έτους 2010 
του ΚΑΕΚ 

Ομόφωνα 
Μετά από αναφορά του κου Δημάρχου ότι, 
συμφωνούν μεν ως παράταξη, αλλά με επιφύλαξη 
, λόγω των αναμενόμενων αποτελεσμάτων των 
ελεγκτών, από τον έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο 
της επιχείρησης (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 5/2011 ΑΔ),  
 
Με  επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων της 
συμπολίτευσης καθώς και των δημοτικών 
παρατάξεων:: 1) «Μαζί για τη Δράμα»  και 2) 
«Λαϊκή υσπείρωση», λόγω των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων των ελεγκτών, από τον έκτακτο 
διαχειριστικό έλεγχο της επιχείρησης (σχετ. η υπ΄ 
αριθμ. 5/2011 ΑΔ) 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Υουτσιτζής Φρήστος 
και 2) ούτος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την 
ψήφιση του 12ου θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Γεώργιος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 

14.  277.  Ορισμός ελεγκτών  για τον  τακτικό 
διαχειριστικό έλεγχο  της ΔΕΝΑΔ,    οικ. 

Ομόφωνα 

Με την επισήμανση του κου Δημάρχου ότι,   το 



έτους 2010  θέμα εισάγεται ετεροχρονισμένα και όχι όπως 
ορίζεται από το άρθρο 261 του Ν. 3463/2006 
(ΔΚΚ) και δεν είναι γνωστό αν θα εγκριθεί η 
συγκεκριμένη απόφαση ως προς τη νομιμότητά 
της. 
Με  επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων της 
συμπολίτευσης καθώς και των αντιπολιτεύσεων, 
λόγω του ότι , το θέμα εισάγεται ετεροχρονισμένα 
και όχι όπως ορίζεται από το άρθρο 261 του Ν. 
3463/2006 (ΔΚΚ) και δεν είναι γνωστό αν θα 
εγκριθεί η συγκεκριμένη απόφαση ως προς τη 
νομιμότητά της. 
 ΟΡΙΖΕΙ  τους  παρακάτω ελεγκτές για τον 
τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της πρώην ΔΕΝΑΔ 
για το οικ. έτος 2010: 
 

1) Καρατζά Αριστοτέλη του Ι., ΑΔΣ  Α.Β. 
132982, Αρ. αδείας 0016568 

2) Κουκουτσολίδη Δημήτριο του 
Αναστασίου ,Α.Δ.Σ.  . 823820 Σ.Α. 
Δράμας. Αρ. αδείας Ο.Ε.Ε. 029236749 

 
και  ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ  ως  αμοιβή  εκάστου, το  ποσό  
των 150 €  ετησίως  
 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Υουτσιτζής Φρήστος 
και 2) ούτος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την 
ψήφιση του 12ου θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Γεώργιος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 

15.  278.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 11/2011 ΑΔ της 
ΔΕΚΠΟΣΑ σχετικά με την ψήφιση του 
διετούς προγράμματος δράσης της 
επιχείρησης    

 Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρο Γεωργίου διότι, θεωρεί ότι οι τέσσερις 
δράσεις που εκτελεί η επιχείρηση, πρέπει να 
πραγματοποιούνται από τον Δήμο 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Υουτσιτζής Φρήστος 
και 2) ούτος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την 
ψήφιση του 12ου θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Γεώργιος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 

16.  279.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 12/2011 ΑΔ της 
ΔΕΚΠΟΣΑ, σχετικά με την κατάρτιση - 
ψήφιση του προϋπολογισμού της 
επιχείρησης, οικ. έτους 2011    

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Θωμά Μαργαρίτη, 2) Γεωργίου Παπαδόπουλου, 
3) Αναστασίου Φατζηγιάννη, 4) Φριστόδουλου 
Μαμσάκου, 5) Ιωάννη Δάντζερα, 6) Γρηγορίου 
Παπαεμμανουήλ και 7) Ανδρέα Φαραλαμπίδη, 
και μόνο για τον ΚΑ που αφορά στην αντιμισθία 
του Αντιπροέδρου διότι, όταν η παράταξή τους, 
ως δημοτική αρχή, αποφάσισε την αντιμισθία – 
την οποία απέσυραν στη συνέχεια - για τους 
αντιπροέδρους, κατηγορήθηκε από την νυν 
δημοτική αρχή, η οποία τώρα πράττει το ίδιο 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρο Γεωργίου διότι, θεωρεί ότι οι τέσσερις 
δράσεις που εκτελεί η επιχείρηση, πρέπει να 
πραγματοποιούνται από τον Δήμο 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Υουτσιτζής Φρήστος 
και 2) ούτος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την 
ψήφιση του 12ου θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Γεώργιος, πριν 



την ψηφοφορία του 5ου θέματος 

17.  280.  Σροποποίηση υστατικής Πράξης της 
ΔΕΚΠΟΣΑ 

Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Υουτσιτζής Φρήστος 
και 2) ούτος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την 
ψήφιση του 12ου θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Γεώργιος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 

18.  281.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 8/2011 ΑΔ της 
ΔΕΚΠΟΣΑ , σχετικά με την καταβολή 
αποζημίωσης στον Αντιπρόεδρο της 
Επιχείρησης   

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Θωμά Μαργαρίτη, 2) Γεωργίου Παπαδόπουλου, 
3) Αναστασίου Φατζηγιάννη, 4) Φριστόδουλου 
Μαμσάκου, 5) Ιωάννη Δάντζερα, 6) Γρηγορίου 
Παπαεμμανουήλ και 7) Ανδρέα Φαραλαμπίδη, 
και μόνο για τον ΚΑ που αφορά στην αντιμισθία 
του Αντιπροέδρου διότι, όταν η παράταξή τους, 
ως δημοτική αρχή, αποφάσισε την αντιμισθία – 
την οποία απέσυραν στη συνέχεια - για τους 
αντιπροέδρους, κατηγορήθηκε από την νυν 
δημοτική αρχή, η οποία τώρα πράττει το ίδιο 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρο Γεωργίου διότι, δεν ψήφισε τον 
προϋπολογισμό της επιχείρησης 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Υουτσιτζής Φρήστος 
και 2) ούτος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την 
ψήφιση του 12ου θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Γεώργιος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 

19.  282.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 10/2011 
απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με την 
κατανομή της β΄ δόσης, στις σχολικές 
μονάδες του Δ. Δράμας, για 
λειτουργικές δαπάνες 

Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Υουτσιτζής Φρήστος 
και 2) ούτος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την 
ψήφιση του 12ου θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Γεώργιος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 

20.  283.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου 
«Διαμόρφωση χώρων αναψυχής Σ.Δ. 
Μοναστηρακίου» 

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Υουτσιτζής Φρήστος 
και 2) ούτος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την 
ψήφιση του 12ου θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Γεώργιος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 

21.  284.  Γνωμοδότηση για παραχώρηση 
εκτάσεων για κατασκευή και λειτουργία 
παιδικών χαρών 

Ομόφωνα, σύμφωνα με την εισήγηση της 
υπηρεσίας 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Υουτσιτζής Φρήστος 
και 2) ούτος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την 
ψήφιση του 12ου θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Γεώργιος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 

22.  285.  Γνωμοδότηση για παραχώρηση 
κοινόχρηστης έκτασης (Αγρόκτημα 
Ξηροποτάμου) , για ανέγερση 
σταυλικών εγκαταστάσεων 

Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Υουτσιτζής Φρήστος 
και 2) ούτος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την 
ψήφιση του 12ου θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Γεώργιος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 



23.  286.  Πρόταση υλοτόμησης δένδρου (τύπου 
λεύκης) στο χώρο της Αγίας Βαρβάρας 

υμφωνεί Ομόφωνα  για την υλοτόμηση 
δένδρου (τύπου λεύκης) στο χώρο της Αγίας 
Βαρβάρας, προκειμένου να εκδοθεί άδεια από το 
Δασαρχείο Δράμας, προς διασφάλιση της 
σωματικής ακεραιότητας των διερχομένων 
πολιτών 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Υουτσιτζής Φρήστος 
και 2) ούτος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την 
ψήφιση του 12ου θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Γεώργιος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 
 

24.  287.  Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή 
διαχείρισης προγράμματος (Ε.Δ.Π.) 
LEADER Νομού Δράμας 

Ομόφωνα, περί ορισμού του δημοτικού 
συμβούλου Γρηγορίου Κυριάκου, ως τακτικό 
μέλος, με αναπληρωματικό τον δημοτικό 
σύμβουλο, Μπέσσα Θεόδωρο 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Υουτσιτζής Φρήστος 
και 2) ούτος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την 
ψήφιση του 12ου θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Γεώργιος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 

25.  288.  Ορισμός επιτροπής ελέγχου 
καταλληλότητας ακινήτων (άρθρο 7 
Π.Δ. 270/1981) 

Ομόφωνα, περί ορισμού των παρακάτω: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

 

1)Καλαϊτσίδης Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος, 
ως πρόεδρος  
2) Φατζηγιάννης Αναστάσιος, ως μέλος 
3) πανίδης Βασίλειος-υπάλληλος Δ. Δράμας, ΣΕ4 
Σεχνολόγων Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών, ως μέλος  

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ 

 

1) Παπαθεοδώρου Ανέστης, δημοτικός 
σύμβουλος 

2) Μελισσινός τυλιανός 

3) Παπάζογλου Ιωάννης-υπάλληλος Δ. Δράμας, 
ΣΕ5 Σεχνολόγων Σοπογράφων Μηχανικών   
 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Υουτσιτζής Φρήστος 
και 2) ούτος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την 
ψήφιση του 12ου θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Κων/νος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 

26.  289.  ΄Εγκριση εκμίσθωσης του 
αναψυκτηρίου ΣΚ Κουδουνίων με 
απευθείας συμφωνία 

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Υουτσιτζής Φρήστος 
και 2) ούτος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την 
ψήφιση του 12ου θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Κων/νος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 

27.  290.  Καταβολή επιδόματος υπαλλήλων που 
ασχολήθηκαν  κατά το έτος 2010, για την 
εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών 

Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Υουτσιτζής Φρήστος 
και 2) ούτος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την 
ψήφιση του 12ου θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 



αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Κων/νος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 

28.  291.  Επιχορήγηση του υνδέσμου Βετεράνων 
Αθλητών τίβου Νομού Δράμας, για την 
διεξαγωγή αγώνα δρόμου 12 χλμ. Και 
αγωνισμάτων ρίψεων στο γήπεδο της 
Σοπικής Κοινότητας Μυλοποτάμου 

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Υουτσιτζής Φρήστος 
και 2) ούτος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την 
ψήφιση του 12ου θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Κων/νος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 
ημειώνεται ότι, ο πρόεδρος της ΣΚ Μυλοποτάμου, 
ψήφισε το θέμα 
 

29.  292.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 5/2011 ΑΔ του 
Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, 
σχετικά με την ψήφιση του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Θωμά Μαργαρίτη, 2) Γεωργίου Παπαδόπουλου, 
3) Αναστασίου Φατζηγιάννη, 4) Φριστόδουλου 
Μαμσάκου, 5) Ιωάννη Δάντζερα, 6) Γρηγορίου 
Παπαεμμανουήλ και 7) Ανδρέα Φαραλαμπίδη, 
και μόνο για τον ΚΑ που αφορά στην αντιμισθία 
του Αντιπροέδρου διότι, όταν η παράταξή τους, 
ως δημοτική αρχή, αποφάσισε την αντιμισθία – 
την οποία απέσυραν στη συνέχεια - για τους 
αντιπροέδρους, κατηγορήθηκε από την νυν 
δημοτική αρχή, η οποία τώρα πράττει το ίδιο 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Υουτσιτζής Φρήστος 
και 2) ούτος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την 
ψήφιση του 12ου θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Κων/νος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 

30.  293.  Έγκριση εξόδων φιλοξενίας του Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ.Θ. κου 
Ε. ώκου 

Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Υουτσιτζής Φρήστος 
και 2) ούτος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την 
ψήφιση του 12ου θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Κων/νος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 

31.  294.  Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και 
Αντιδημάρχου 

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Υουτσιτζής Φρήστος 
και 2) ούτος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την 
ψήφιση του 12ου θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Κων/νος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 

32.  295.  Αλλαγή Διευθύνουσας Τπηρεσίας για 
έργα του Δήμου Παρανεστίου 

Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Υουτσιτζής Φρήστος 
και 2) ούτος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την 
ψήφιση του 12ου θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Κων/νος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 

33.  296.  Αλλαγή Διευθύνουσας Τπηρεσίας για 
έργα του Δήμου Προσοτσάνης (και 
ειδικά της δημοτικής ενότητας 
ιταγρών – τέως δήμου ιταγρών) 

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Υουτσιτζής Φρήστος 
και 2) ούτος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την 
ψήφιση του 12ου θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Κων/νος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 



34.  297.  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημότη Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Υουτσιτζής Φρήστος 
και 2) ούτος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την 
ψήφιση του 12ου θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Κων/νος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 

35.  298.  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημότη Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Υουτσιτζής Φρήστος 
και 2) ούτος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την 
ψήφιση του 12ου θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Κων/νος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 

36.  299.  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημότη Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Υουτσιτζής Φρήστος 
και 2) ούτος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την 
ψήφιση του 12ου θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Κων/νος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 

37.  300.  Αίτημα διαγραφής από χρηματικό 
κατάλογο (Κ.Ο.Κ.) 

Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Υουτσιτζής Φρήστος 
και 2) ούτος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την 
ψήφιση του 12ου θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Κων/νος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 

38.  301.  Αίτημα διαγραφής από χρηματικό 
κατάλογο , που αφορά τέλος χρήσης 
λαϊκής αγοράς 

Ομόφωνα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Υουτσιτζής Φρήστος 
και 2) ούτος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την 
ψήφιση του 12ου θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Κων/νος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 

39.  302.  1Ο ΕΚΣΑΚΣΟ 
Έγκριση υποβολής πρότασης από τον 
Δήμο Δράμας, με τίτλο «Οικονομία της 
Αλληλεγγύης (Solidarity Economy)», 
στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, του 
Προγράμματος Εδαφικής υνεργασίας 
Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, θεωρεί πως τέτοιου 
είδους προγράμματα, δεν έχουν να προσφέρουν 
τίποτα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Υουτσιτζής Φρήστος 
και 2) ούτος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την 
ψήφιση του 12ου θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Κων/νος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 

40.  303.  2Ο ΕΚΣΑΚΣΟ 
Έγκριση υποβολή πρότασης από τον 
Δήμο Δράμας με τίτλο «Ανάπτυξη και 
Κίνδυνοι» (Development and Risks)» 
στην 2η πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος του Προγράμματος 
Εδαφικής υνεργασίας Ελλάδα-
Βουλγαρία 2007-2013» 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, θεωρεί πως τέτοιου 
είδους προγράμματα, δεν έχουν να προσφέρουν 
τίποτα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Υουτσιτζής Φρήστος 
και 2) ούτος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την 
ψήφιση του 12ου θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Κων/νος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 

41.  304.  3Ο ΕΚΣΑΚΣΟ 
Έγκριση υποβολής πρότασης από τον 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, θεωρεί πως τέτοιου 



Δήμο Δράμας με τίτλο «Δημιουργία 
δικτύου εργαζομένων για μια δεύτερη 
ευκαιρία-Creating a solidarity network 
of employment for second opportunity 
(C-NESTOS)» στην 2η πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 
Προγράμματος Εδαφικής υνεργασίας 
Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013» 
 

είδους προγράμματα, δεν έχουν να προσφέρουν 
τίποτα 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Υουτσιτζής Φρήστος 
και 2) ούτος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την 
ψήφιση του 12ου θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Κων/νος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 

42.  305.  4Ο ΕΚΣΑΚΣΟ 
Ορισμός εκπροσώπου , με τον 
αναπληρωτή του, του Δήμου Δράμας, 
στο Γ.. /Δ.. της Αστικής Εταιρείας, μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα,   « Κέντρο 
πρόληψης της χρήσης των 
εξαρτησιογόνων ουσιών ¨ΠΝΟΗ¨» 

Ομόφωνα περί ορισμού ως εκπροσώπου του 
Δήμου, στο Γ.. /Δ.. της Αστικής Εταιρείας, μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα,   « Κέντρο πρόληψης 
της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών 
¨ΠΝΟΗ¨», του δημοτικού συμβούλου Γρηγορίου 
Κυριάκου, με αναπληρωματικό του, τον δημοτικό 
σύμβουλο Ιορδανίδη Παγκράτιο 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Υουτσιτζής Φρήστος 
και 2) ούτος Κων/νος, αποχώρησαν πριν την 
ψήφιση του 12ου θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος 
αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος και 
ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Κων/νος, πριν 
την ψηφοφορία του 5ου θέματος 

 

 
 
Δράμα 23-5-2011 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού υμβουλίου Δήμου Δράμας   
Μυροφόρα Χωμά                                                                                    


