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Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΥ. ΣΙΣΛΟ ΘΕΜΑΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟΤ 

1.  306.  Έγκριση  Κανονισμού Λειτουργίας 
Δ Δ. Δράμας 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου επί του Προτύπου Κανονισμού 
καθώς και επί των τροποποιήσεων που 
προτάθηκαν από τον πρόεδρο του Δ.. διότι, 
θεωρεί πως ο Κανονισμός λειτουργίας του  Δ , 
εξυπηρετεί συγκεκριμένες επιδιώξεις , δηλαδή την 
καλύτερη εφαρμογή του Καλλικράτη, με 
δυσάρεστα αποτελέσματα για τα συμφέροντα της 
πλειοψηφίας των λαϊκών στρωμάτων και τα 
συμφέροντα του Δήμου και: 
Προτείνοντας επί του Προτύπου, τις παρακάτω 
αλλαγές: 

1) Σου Άρθρου 3, παρ. 3, στ. δ, από «όποτε το 
ζητήσει το ένα τρίτο(1/3) τουλάχιστον του 
συνολικού αριθμού των μελών του 
συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της 
μειοψηφίας» , σε «όποτε το ζητήσει  το ένα 
τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού 
αριθμού των μελών του συμβουλίου ή το 1/5 
των δημοτικών συμβούλων, δηλαδή του 20%» 

2) Σου Άρθρο 4, παρ. 12,  όπως στη συνέχεια: 

 Σο δικαίωμα ομιλίας ανά θέμα , 
του Δημάρχου, Αρχηγών 
παρατάξεων και ειδικών 
αγορητών, να καθορισθεί στα 10 
λεπτά , με δυνατότητα 
δευτερολογίας διάρκειας  5 
λεπτών 

 Σο δικαίωμα ομιλίας ανά θέμα , 
των δημοτικών συμβούλων, να 
καθορισθεί στα 5 λεπτά , με 
δυνατότητα δευτερολογίας 
διάρκειας  3 λεπτών 

3) Σην θεσμοθέτηση διαπαραταξιακού 
Προεδρείου Δημοτικού υμβουλίου  
 

Καταγγέλλοντας για ευθύνες, που σε κεντρικό 
επίπεδο διαμόρφωσαν αυτές τις κατευθύνσεις που 
έχουν να κάνουν διαχρονικά με τις παρατάξεις 
του ΠΑΟΚ, της ΝΔ και του υνασπισμού,  στην 
ΚΕΔΚΕ και στην ΕΝΑΕ, και οδήγησαν σ΄ αυτό το 
έκτρωμα για το Δ. 
Καλώντας τους εργαζόμενους του Δ. Δράμας, 
μέσα από την οργάνωση της πάλης τους, να 
διεκδικήσουν ουσιαστικά ζητήματα και μέσα από 
το Δ, αλλά και μέσα από την μορφή των 
κινημάτων 
Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης 

2.  307.  Καταβολή αποζημιώσεων λόγω 
προσκυρώσεων και απαλλοτριώσεων, σε 
εφαρμογή εγκεκριμένου σχεδίου πόλης 

Ομόφωνα, σύμφωνα με την εισήγηση της 
υπηρεσίας 
Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης 

3.  308.  Γνωμοδότηση για μετατόπιση 
περιπτέρου από την οδό Βενιζέλου 131, 

Γνωμοδοτεί αρνητικά  
  Ψς προς το αίτημα για την χορήγηση  άδειας 



επί της ιδίας οδού αλλά απέναντι και 
βόρεια, στη Δράμα 

 μετατόπισης  του περιπτέρου,  για το οποίο 
 εκδόθηκε  η με  αριθμό πρωτ. 8798/18-03-2011 
 άδεια λειτουργίας  επί της οδού Βενιζέλου 131, υπέρ 
 της  κας  Γεωργακοπούλου Δήμητρας του Γεωργίου, 
 σε νέα  θέση επί της συμβολής των οδών Βενιζέλου 
 και  Θεμιστοκλέους και στο τμήμα του πεζοδρομίου 
 που αποτυπώνεται  στο συνημμένο στην παρούσα 
 τοπογραφικό σκαρίφημα διότι, θα δυσχεράνει την 
 πρόσβαση προς  το εκκλησιαστικό μουσείο, το 
 οποίο βρίσκεται ακριβώς όπισθεν του αιτούμενου 
 σημείου 
   

Αναβάλει   τη λήψη οριστικής απόφασης  επί 
 της πρότασης του κ. Δημάρχου να μεταφερθεί το 
 περίπτερο, επί της οδού Γούναρη , μετά τον χώρο 
 που βρίσκεται το άγαλμα του Μητροπολίτου 
 Φρυσοστόμου και μπροστά από το 12ο Δημοτικό 
 χολείο (στο υφιστάμενο τοιχίο) , σε επόμενο Δ  

, κατόπιν γνωμοδότησης της υπηρεσίας μετά από 
 νέα αίτηση του ενδιαφερομένου     

Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης 

4.  309.  Γνωμοδότηση για μετατόπιση 
περιπτέρου από την οδό «Πατριάρχου 
Διονυσίου» επί της οδού «Λεωφόρος 
τρατού», στη Δράμα 

Ομόφωνα,    υπό την προϋπόθεση όπως ανέφερε 
ο κ. Δήμαρχος ότι, δεν θα  αντίκειται στους 
κανονισμούς του Γ.Ε.  που διέπουν την 
ασφάλεια των στρατοπέδων  
Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης 

5.  310.  Έγκριση υποβολής πρότασης για το έργο  
με τίτλο «Κατασκευή οδών μεταξύ των 
Ο.Σ. 816 και 551», στην 57η πρόσκληση 
της Περιφέρειας ΑΜΘ 

Ομόφωνα 
Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης 

 

6.  311.  Έγκριση υποβολής πρότασης για το έργο  
με τίτλο «Βελτίωση – Αναβάθμιση 
Περιφερειακής Σοπικής οδού 
Μαυροβάτου – Μικροχωρίου», στην 57η 
πρόσκληση της Περιφέρειας ΑΜΘ 

Ομόφωνα 
Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης 

 

7.  312.  Έγκριση υποβολής πρότασης για το έργο  
με τίτλο «Οδοποιία Λιβαδερό - 
Δενδράκια», στην 57η πρόσκληση της 
Περιφέρειας ΑΜΘ 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)   
Γεωργίου Παπαδόπουλου, 2) Αναστασίου 
Φατζηγιάννη, 3) Φριστόδουλου Μαμσάκου, 4) 
Ιωάννη Δάντζερα, 5) Γρηγορίου Παπαεμμανουήλ 
, 6) Ανδρέα Φαραλαμπίδη , 7) Ευμοιρίδη 
Κων/νου και 8) Κάργα Γεωργίου , μετά από 
πρόταση του κου Ευμοιρίδη Κων/νου, να 
εκμεταλλευτεί ο Δήμος την δυνατότητα που έχει, 
και να υποβάλλει πρόταση για άλλο έργο, που 
όντως θα είναι απαραίτητο, Πρότεινε επίσης, 
μετά από συνεννόηση του Δήμου με την 
Περιφέρεια και τον Αντιπεριφερειάρχη, όπως 
έγιναν παρεμβάσεις στο μεγαλύτερο μέρος του 
δρόμου Λιβαδερό - Δενδράκια, να γίνουν 
παρεμβάσεις και στον υπολειπόμενο, από τον 
σχετικό ΚΑ της Περιφέρειας , με τίτλο 
«υντηρήσεις» 
Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης 

8.  313.  Έγκριση υποβολής πρότασης για το έργο  
με τίτλο «Βελτίωση ασφαλτόστρωσης 
δρόμου, από ιδηρόνερο προς τις 

Ομόφωνα 

Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 



γεωργοκτηνοτροφικές και 
ιχθυοκαλλιέργειας μονάδες 
Καλλικάρπου», στην 57η πρόσκληση της 
Περιφέρειας ΑΜΘ 

της ημερήσιας διάταξης 

 

9.  314.  Έγκριση υποβολής πρότασης για το έργο  
με τίτλο «Οδοποιία Μοναστηράκι - 
Δράμα», στην 57η πρόσκληση της 
Περιφέρειας ΑΜΘ 

 Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)   
Γεωργίου Παπαδόπουλου, 2) Αναστασίου 
Φατζηγιάννη, 3) Φριστόδουλου Μαμσάκου, 4) 
Ιωάννη Δάντζερα, 5) Γρηγορίου Παπαεμμανουήλ 
και 6) Ανδρέα Φαραλαμπίδη , προτείνοντας να 
υποβληθεί πρόταση για έργο με τίτλο «Οδοποιία 
Μαυρόβατος – Κουδούνια», που είναι και άμεσης 
προτεραιότητας.  
Οι δημοτικοί σύμβουλοι 1) ούτος Κων/νος, 2) 
Σερζής Ανέστης και 3) Μελισσινός τυλιανός, 
ψήφισαν το θέμα  με επιφύλαξη διότι, θα 
μπορούσαν πράγματι τα χρήματα να 
αξιοποιηθούν καλύτερα,  αλλά αφού υπάρχει και 
καταληκτική ημερομηνία, δεν μπορούν να μην 
συμφωνήσουν για το συγκεκριμένο έργο 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)    
Ευμοιρίδη Κων/νου και 2) Κάργα Γεωργίου , 
προτείνοντας να συνδεθούν Μοναστηράκι – 
Ξηροπόταμος, ή Ξηροπόταμος – Κεντρικός 
υνοικισμός Δράμας, ή Λιβαδερό - ΜΑ - 
Μοναστηράκι 
Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης 
ημειώνεται ότι, ο πρόεδρος της Σ.Κ. 
Μοναστηρακίου, Κιάκος Ιωάννης, ψήφισε το 
θέμα 

10.  315.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 26/2011 ΑΔ του 
Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, 
σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, είναι υπέρ της 
κατάργησης όλων των ελαστικών θέσεων 
εργασίας , προσθέτοντας ότι το ΝΠ πρέπει να 
λειτουργεί με μόνιμο προσωπικό, το οποίο  
αποδεικνύεται ότι είναι απαραίτητο, όταν κάθε 
χρόνο προσλαμβάνονται συμβασιούχοι.  
Οι δημοτικοί σύμβουλοι1)Παπαεμμανουήλ 
Γρηγόριος και 2) ούτος Κων/νος, απουσίαζαν 
κατά την ψηφοφορία του παρόντος θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Υουτσιτζής Φρήστος 
και ο κ.  Ευμοιρίδης Κων/νος, μετά τη συζήτηση 
του 9ου θέματος 

11.  316.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 7/2011 ΑΔ του 
Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, 
σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης 
Αντιπροέδρου και μελών Δ του 
Νομικού προσώπου 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)   
Γεωργίου Παπαδόπουλου, 2) Αναστασίου 
Φατζηγιάννη, 3) Φριστόδουλου Μαμσάκου, 4) 
Ιωάννη Δάντζερα, και 5)  Ανδρέα Φαραλαμπίδη 
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 σύμβουλοι1)Παπαεμμανουήλ 
Γρηγόριος και 2) ούτος Κων/νος, απουσίαζαν 
κατά την ψηφοφορία του παρόντος θέματος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Υουτσιτζής Φρήστος 
και ο κ.  Ευμοιρίδης Κων/νος, μετά τη συζήτηση 
του 9ου θέματος 



12.  317.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 6/2011 ΑΔ της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
«ΥΕΣΙΒΑΛ ΣΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΤ 
ΜΗΚΟΤ», σχετικά με την ψήφιση 
οικονομικών καταστάσεων για το 
διαχειριστικό έτος 2010 

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) «Η 
ώρα της Δράμας», λόγω των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων των ελεγκτών, από τον έκτακτο 
διαχειριστικό έλεγχο της επιχείρησης (σχετ. η υπ΄ 
αριθμ. 5/2011 ΑΔ) 
Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 
δήλωσε παρών  
Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Υουτσιτζής Φρήστος 
και ο κ.  Ευμοιρίδης Κων/νος, μετά τη συζήτηση 
του 9ου θέματος 

13.  318.  Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό 
διαχειριστικό έλεγχο του Ισολογισμού 
έτους 2011 της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης «ΥΕΣΙΒΑΛ ΣΑΙΝΙΩΝ 
ΜΙΚΡΟΤ ΜΗΚΟΤ» 

Ομόφωνα 

 Περί ορισμού των  παρακάτω ως ελεγκτών για 
τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο του 
Ισολογισμού έτους 2011 της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΥΕΣΙΒΑΛ 
ΣΑΙΝΙΨΝ ΜΙΚΡΟΤ ΜΗΚΟΤ» 
1) Λάμπουρα  Βασίλειο, ΑΔΣ  ΑΕ401562, Αρ. 

Μητρώου 036389 
2) Καρατζά  Αριστοτέλη  ,Α.Δ.Σ.  ΑΒ132982 Αρ. 

Μητρώου 0016568 
και  ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ  ως  αμοιβή  εκάστου, το  ποσό  
των 150 €  ετησίως  
Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Υουτσιτζής Φρήστος 
και ο κ.  Ευμοιρίδης Κων/νος, μετά τη συζήτηση 
του 9ου θέματος 

14.  319.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 24/2011 ΑΔ της 
ΔΕΚΠΟΣΑ, σχετικά με την έγκριση 
σχεδίου σύμβασης μεταξύ της 
επιχείρησης και του Δήμου Δράμας, για 
την εκτέλεση του διετούς προγράμματος 
δράσης αυτής 

Ομόφωνα  
Περί έγκρισης του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της 
επιχείρησης και του Δήμου Δράμας, για την 
εκτέλεση του διετούς προγράμματος δράσης 
αυτής 
Περί συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης 
του προγράμματος δράσης και της εκτέλεσης της 
σύμβασης, αποτελούμενης από τους παρακάτω: 

1) Κυριάκο Φαρακίδη, Δήμαρχο Δράμας, ως 
πρόεδρο 

2) Μλεκάνη Μιχαήλ, Αντιδήμαρχο, ως 
αντιπρόεδρο 

3) Φαρίσκος Νικόλαος, Αντιπρόεδρος 
ΔΕΚΠΟΣΑ 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 
δήλωσε παρών  
Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Υουτσιτζής Φρήστος 
και ο κ.  Ευμοιρίδης Κων/νος, μετά τη συζήτηση 
του 9ου θέματος 
 

15.  320.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 12/2011 ΑΔ του 
ΜΟΔΔ, σχετικά με την ψήφιση του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 

Με επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων: 1)   
Γεωργίου Παπαδόπουλου, 2) Αναστασίου 
Φατζηγιάννη, 3) Φριστόδουλου Μαμσάκου, 4) 
Ιωάννη Δάντζερα, 5) Γρηγορίου Παπαεμμανουήλ 



και 6) Ανδρέα Φαραλαμπίδη, σε ότι αφορά στην 
ανταποδοτικότητα, η οποία επιστρέφει στην 
κοινωνία της Δράμας, προσθέτοντας ότι είναι 
κάθετοι σε μια γενικευμένη αύξηση των 
διαδάκτρων                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
ούτου Κων/νου , 2) Σερζή Ανέστη και 3) 
Μελισσινού τυλιανού διότι, ο προϋπολογισμός 
με πραγματικά νούμερα, δεν είναι 
ισοσκελισμένος, εφόσον τα δίδακτρα του Ψδείου, 
αλλά και η λειτουργία της Υιλαρμονικής, 
δημιουργούν μεγάλα ελλείμματα, τα οποία 
πρέπει να αντιμετωπισθούν άμεσα. 
Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Υουτσιτζής Φρήστος 
και ο κ.  Ευμοιρίδης Κων/νος, μετά τη συζήτηση 
του 9ου θέματος 
 

16.  321.  Επιχορήγηση Ποδοσφαιρικών 
ωματείων και Αθλητικών υλλόγων 

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 
διότι πιστεύουν ότι δεν έγινε σωστή κατανομή 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, θεωρεί ότι δεν έγινε 
σωστή κατανομή, είναι πολύ λίγα τα χρήματα 
που κατανέμονται , προτείνοντας ενίσχυση των 
συλλόγων εθελοντικού αθλητισμού 
Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Υουτσιτζής Φρήστος 
και ο κ.  Ευμοιρίδης Κων/νος, μετά τη συζήτηση 
του 9ου θέματος 

17.  322.  Επιχορήγηση Πολιτιστικών υλλόγων Μετά από πρόταση της δημοτικής αρχής, για 
τροποποίηση της εισήγησης, με προσθήκη στην 
κατάσταση των προς επιχορήγηση συλλόγων και 
των : 1) Πολιτιστικού – Μορφωτικού υλλόγου 
Καλλιφύτου, 2) Πολιτιστικού υλλόγου Ν. 
Αμισού, 3) Μορφωτικού – Πολιτιστικού 
υλλόγου Σαξιαρχών «ΛΤΡΑ»  και 4) 
Πολιτιστικού υλλόγου Μικροχωρίου, 
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΤΜΕΛΑ»  
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Γεωργίου Παπαδόπουλου, 2) Αναστασίου 
Φατζηγιάννη, 3) Φριστόδουλου Μαμσάκου, 4) 
Ιωάννη Δάντζερα, 5) Γρηγορίου Παπαεμμανουήλ 
και 6) Ανδρέα Φαραλαμπίδη  διότι, όπως και ο 
εκπρόσωπος της παράταξής τους, Γεώργιος 
Παπαδόπουλος, εξέφρασε   την αντίθεσή του στην 
άτυπη διαπαραταξιακή, για την κατανομή στους 
Πολιτιστικούς υλλόγους, θεωρούν ότι, η 
κατανομή έγινε μετά από συνεννοήσεις της 
δημοτικής αρχής με τους συλλόγους και δεν 
μπορούν να κατανοήσουν για ποιο λόγο 
40.000,00 € από το συνολικό ποσό της 
επιχορήγησης, παραμένει ανεκμετάλλευτο , ενώ 
είναι γνωστές εκ των πρωτέρων οι ετήσιες 
εκδηλώσεις κάθε συλλόγου 
Μειοψηφούντος επίσης του δημοτικού 
συμβούλου Μήτρου Γεωργίου 
Μετά την ονομαστική ψηφοφορία που διεξήχθη, 



δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία 
των δύο τρίτων (2/3)των μελών του Δ, όπως 
ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και συνεπώς 
δεν είναι δυνατή η επιχορήγηση των 
Πολιτιστικών υλλόγων για το έτος 2011 
Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Υουτσιτζής Φρήστος 
και ο κ.  Ευμοιρίδης Κων/νος, μετά τη συζήτηση 
του 9ου θέματος 

18.  323.  Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την 
παραλαβή μικρών έργων 

Ομόφωνα περί ορισμού των παρακάτω 
δημοτικών συμβούλων: 
ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1) Νικήτας Αλέξανδρος 
2) Ιορδανίδης Παγκράτιος 

 
ΑΝΑΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1) Ανέστης Παπαθεοδώρου 
2) Γρηγόριος Παπαδόπουλος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Υουτσιτζής Φρήστος 
και ο κ.  Ευμοιρίδης Κων/νος, μετά τη συζήτηση 
του 9ου θέματος 

19.  324.  Δημιουργία πίστωσης σε εφαρμογή 
σύμβασης για την καταπολέμηση των 
κουνουπιών 

Ομόφωνα 

Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Υουτσιτζής Φρήστος 
και ο κ.  Ευμοιρίδης Κων/νος, μετά τη συζήτηση 
του 9ου θέματος 

20.  325.  Κατάργηση πίστωσης, δημιουργία νέων 
και ενίσχυση πιστώσεων – Αναμόρφωση 
προϋπολογισμού 

Ομόφωνα 
Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Υουτσιτζής Φρήστος 
και ο κ.  Ευμοιρίδης Κων/νος, μετά τη συζήτηση 
του 9ου θέματος 

21.  326.  Αποδοχή χρηματοδότησης για την 
καταβολή αποζημίωσης σε υπάλληλο 
του πρώην Ε.Ο.Π. , ποσού 18.193,00 € 

Ομόφωνα 
Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Υουτσιτζής Φρήστος 
και ο κ.  Ευμοιρίδης Κων/νος, μετά τη συζήτηση 
του 9ου θέματος 

22.  327.  Σροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 67/2011 
ΑΔ περί « Εγγραφής του Δήμου ως 
συνδρομητή για το 2011 σε εφημερίδες, 
περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 

Ομόφωνα 

Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Υουτσιτζής Φρήστος 
και ο κ.  Ευμοιρίδης Κων/νος, μετά τη συζήτηση 
του 9ου θέματος 

23.  328.  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημότη Ομόφωνα 
Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Υουτσιτζής Φρήστος 
και ο κ.  Ευμοιρίδης Κων/νος, μετά τη συζήτηση 
του 9ου θέματος 

24.  329.  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημότη Ομόφωνα 

Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Υουτσιτζής Φρήστος 
και ο κ.  Ευμοιρίδης Κων/νος, μετά τη συζήτηση 
του 9ου θέματος 

25.  330.  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημότη Ομόφωνα 
Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Υουτσιτζής Φρήστος 



και ο κ.  Ευμοιρίδης Κων/νος, μετά τη συζήτηση 
του 9ου θέματος 

26.  331.  Προμήθεια υπηρεσιακού επιβατικού 
αυτοκινήτου (περιπολικό) 

Ομόφωνα 
Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Υουτσιτζής Φρήστος 
και ο κ.  Ευμοιρίδης Κων/νος, μετά τη συζήτηση 
του 9ου θέματος 

27.  332.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «υντήρηση 
Δημοτικού χολείου καλωτής» 

Ομόφωνα 

Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Υουτσιτζής Φρήστος 
και ο κ.  Ευμοιρίδης Κων/νος, μετά τη συζήτηση 
του 9ου θέματος 

28.  333.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία 
ΣΔ Μοναστηρακίου» 

Ομόφωνα 
Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Υουτσιτζής Φρήστος 
και ο κ.  Ευμοιρίδης Κων/νος, μετά τη συζήτηση 
του 9ου θέματος 

29.  334.  Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου Ομόφωνα 
Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Υουτσιτζής Φρήστος 
και ο κ.  Ευμοιρίδης Κων/νος, μετά τη συζήτηση 
του 9ου θέματος 

30.  335.  Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου 
& Αντιδημάρχου 

Ομόφωνα 

Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Υουτσιτζής Φρήστος 
και ο κ.  Ευμοιρίδης Κων/νος, μετά τη συζήτηση 
του 9ου θέματος 

31.  336.  Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός 
έδρας, υπαλλήλων του Δήμου Δράμας 

Ομόφωνα 
Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Υουτσιτζής Φρήστος 
και ο κ.  Ευμοιρίδης Κων/νος, μετά τη συζήτηση 
του 9ου θέματος 

32.  337.  Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός 
έδρας, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας 

Ομόφωνα 

Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Υουτσιτζής Φρήστος 
και ο κ.  Ευμοιρίδης Κων/νος, μετά τη συζήτηση 
του 9ου θέματος 

33.  338.  Διοργάνωση τριήμερων εκδηλώσεων με 
θέμα « Προσέγγιση της γαλλικής 
κουλτούρας» 

Ομόφωνα 
Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Υουτσιτζής Φρήστος 
και ο κ.  Ευμοιρίδης Κων/νος, μετά τη συζήτηση 
του 9ου θέματος 

34.  339.  1Ο ΕΚΣΑΚΣΟ ΘΕΜΑ 
υμμετοχή του Δήμου Δράμας για την 
υποβολή πρότασης με τίτλο «Τπηρεσίες 
Εμπορικής υνεργασίας» (Commercial 
Cooperation Services) στα πλαίσια της 2η 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
του Προγράμματος Εδαφικής 
υνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-
2013 στον άξονα 3 

Ομόφωνα 
Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Υουτσιτζής Φρήστος 
και ο κ.  Ευμοιρίδης Κων/νος, μετά τη συζήτηση 
του 9ου θέματος 

35.  340.  2Ο ΕΚΣΑΚΣΟ ΘΕΜΑ 
υμμετοχή του Δήμου Δράμας για την 
υποβολή πρότασης με τίτλο «Πόλεις 
Ποδηλάτου – ευκαιρία για ανάπτυξη 
βιώσιμης κινητικότητας» ΑΚΡΩΝΤΜΙΟ 

Ομόφωνα 

Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Υουτσιτζής Φρήστος 
και ο κ.  Ευμοιρίδης Κων/νος, μετά τη συζήτηση 



: CYCLO στα πλαίσια της 2η πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 
Προγράμματος Εδαφικής υνεργασίας 
Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013 στον άξονα 
3. 
 

του 9ου θέματος 

36.  341.  3Ο ΕΚΣΑΚΣΟ ΘΕΜΑ 
Επιχορήγηση του Πολιτιστικού 
υλλόγου Μοναστηρακίου για την 
διοργάνωση εκδηλώσεων μνήμης για 
τον Μακεδονικό Αγώνα 

Ομόφωνα 
Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Υουτσιτζής Φρήστος 
και ο κ.  Ευμοιρίδης Κων/νος, μετά τη συζήτηση 
του 9ου θέματος 

37.  342.  
4Ο ΕΚΣΑΚΣΟ ΘΕΜΑ 
Διοικητική αποβολή από καταληφθείσα 
δημοτική έκταση 

Ομόφωνα 
Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Υουτσιτζής Φρήστος 
και ο κ.  Ευμοιρίδης Κων/νος, μετά τη συζήτηση 
του 9ου θέματος 

38.  343.  5Ο ΕΚΣΑΚΣΟ ΘΕΜΑ 
υμμετοχή του Δήμου Δράμας για την 
υποβολή πρότασης με τίτλο 
«Βελτιστοποίηση Διαχείριση και 
Προώθηση Αρχιτεκτονικών Μνημείων 
και του Πολιτιστικού Σουρισμού» 
(IMPACT) στα πλαίσια της 2η 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
του Προγράμματος Εδαφικής 
υνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-
2013 στον άξονα 1. 

Ομόφωνα 
Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Υουτσιτζής Φρήστος 
και ο κ.  Ευμοιρίδης Κων/νος, μετά τη συζήτηση 
του 9ου θέματος 

39.  344.  6Ο ΕΚΣΑΚΣΟ ΘΕΜΑ 
Διοργάνωση τελετής άφιξης της 
Ολυμπιακής Υλόγας των παγκοσμίων 
Αγώνων Special Olympics Αθήνα 2011 

Ομόφωνα 
Με την επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων: 1)   
Γεωργίου Παπαδόπουλου, 2) Αναστασίου 
Φατζηγιάννη, 3) Φριστόδουλου Μαμσάκου, 4) 
Ιωάννη Δάντζερα, 5) Γρηγορίου Παπαεμμανουήλ 
και  6) Ανδρέα Φαραλαμπίδη, διότι δεν κλήθηκε 
να παραστεί και να εκφράσει τις απόψεις του ο 
ενδιαφερόμενος 
Ο δημοτικός σύμβουλος Κιοσσές Φρήστος, 
αποχώρησε πριν από τη συζήτηση των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Υουτσιτζής Φρήστος 
και ο κ.  Ευμοιρίδης Κων/νος, μετά τη συζήτηση 
του 9ου θέματος 

 

 
 
Δράμα 8-6-2011 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού υμβουλίου Δήμου Δράμας   
Μυροφόρα Χωμά                                                                                    
  


