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1.  458.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση σχεδίου 

τροποποίησης της από 

11-05-2018 

Προγραμματικής 

Σύμβασης μεταξύ του 

Δήμου Δράμας και της 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. με 

τίτλο ''Λειτουργική 

αναβάθμιση συστήματος 

συλλογικής 

εναλλακτικής 

διαχείρισης 

συσκευασιών ή και 

άλλων προϊόντων, κατά 

την έννοια του Νόμου 

2939/2001 και βελτίωση 

μεθοδολογίας 

Διαχείρισης του – 

Υποστηρικτικές 

ενέργειες Δήμου Δράμας 

συνολικής δαπάνης 

67.048,12 € (του ΦΠΑ 

συμπεριλαμβανομένου) 

Ομόφωνα 

2.  459.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Εκκίνηση της 

διαδικασίας ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων 

εκπόνησης μελετών 

Κατά πλειοψηφία 

 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ ,2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη ψηφίζοντας «ΛΕΥΚΟ» επειδή, 

κατά την άποψή τους, πρόκειται για κατακερματισμό, 

πρόκειται για το ίδιο έργο « Μελέτη ενεργειακής 

αναβάθμισης», που θα έπρεπε να γίνει στο σύνολό 

του με έναν διαγωνισμό, προστατεύοντας  έτσι τα 

συμφέροντα του Δήμου. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, κατά τη γνώμη του, θα 

έπρεπε να είναι ομαδοποιημένη η όλη διαδικασία 

ανάθεσης των μελετών, για να μη χαθεί μια 

μεγαλύτερη έκπτωση που θα ήταν προς όφελος του 

Δήμου 

 

  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου ψηφίζοντας «ΛΕΥΚΟ» 

διότι, δεν μπορεί να ψηφίσει υπέρ, απ΄ τη στιγμή που 

πιστεύει ακράδαντα ότι αν και θα έπρεπε να είναι 5 

διαφορετικές μελέτες, όπως είναι, στην περίπτωση 



που είχαμε διαγωνισμούς, με τις 5 διαφορετικές, θα 

είχαμε μεγαλύτερες εκπτώσεις, ακόμα και με τη μία 

ολοκληρωμένη 

 

3.  460.  Έγκριση της 132/2018 

απόφασης του ΔΣ της 

ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με 

την 2η Τροποποίηση 

Ετήσιου Σχεδίου 

Δράσης αυτής έτους 

2018 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ , 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, και 

3) Μυστακίδη Ιωάννη επειδή, δεν ψήφισαν το 

αρχικό ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον 

προϋπολογισμό και επειδή, από τη λειτουργία της 

ΔΕΚΠΟΤΑ και στο διοικητικό κομμάτι και στο 

οικονομικό και στο κομμάτι των εκδηλώσεων, είναι 

πλήρως απογοητευμένοι. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, δεν ψήφισε το αρχικό 

ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον προϋπολογισμό 

αλλά, και για τη συνολική εικόνα που έχει για τη 

ΔΕΚΠΟΤΑ, που πρέπει να σταματήσει να υφίσταται 

ως επιχείρηση του Δ. Δράμας 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου διότι, δεν ψήφισε το 

αρχικό ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον 

προϋπολογισμό αλλά, θα πρέπει να απασχολήσει το 

ΔΣ, το ότι στον τομέα «πολιτισμός» - συνολικά 

1.000.000€ στη ΔΕΚΠΟΤΑ και στην κοινωνική 

πολιτική 0 € όπως ήταν, έτσι να είναι και σήμερα. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαεμμανουήλ 

Γρηγόριος, απουσίαζε κατά την ψηφοφορία του 

θέματος 

 

4.  461.  Έγκριση της 268/2018 

απόφασης της Ο.Ε. 

σχετικά με την 8
η
 

αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2018  

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Μυστακίδη διότι, δεν 

ψήφισαν τον προϋπολογισμό, οπότε δεν ψηφίζουν 

και οποιαδήποτε αναμόρφωσή του. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, δεν ψήφισε τον 

προϋπολογισμό, οπότε δεν ψηφίζει  και 

οποιαδήποτε αναμόρφωσή του και ευελπιστεί πότε 

θα έρθει εκείνη η ώρα που θα μπορεί να ψηφίζει 

ξεχωριστά για κάθε Κ.Α.. 

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου διότι, δεν ψήφισε τον 

προϋπολογισμό, οπότε δεν ψηφίζει  και 

οποιαδήποτε αναμόρφωσή του και ευελπιστεί πότε 

θα έρθει εκείνη η ώρα που θα μπορεί να ψηφίζει 

ξεχωριστά για κάθε Κ.Α.. 

5.  462.  Αντικατάσταση μέλους 

του Διοικητικού 

Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Μυστακίδη Ιωάννη, 

θέτοντας το ερώτημα, - εξ αιτίας και της προηγηθείσας 



Δράμας με την επωνυμία 

«Δημοτική 

Επιχπαραχώρείρηση 

Κοινωνικής 

Πολιτιστικής και 

Τουριστικής 

Ανάπτυξης» 

(Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Α.)»  

παραίτησης του κ. Πάππου, μέλους του ΔΣ της 

ΔΕΚΠΟΤΑ, που είχε οικονομικές σχέσεις με την 

επιχείρηση – αν αναζητήθηκε, αν η προτεινόμενη έχει 

οικονομικές σχέσεις με τον Δήμο και με την 

επιχείρηση.  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, αναφέροντας πως χαίρεται που 

ορίζονται σε ΔΣ άτομα που έχουν σχέση με το 

αντικείμενο αλλά, θα πρέπει να εξεταστεί το θέμα που 

έθιξε η μείζονα αντιπολίτευση γιατί, δεν δίνει τη σωστή 

εικόνα. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, αναφέροντας πως χαίρεται 

που ορίζονται σε ΔΣ άτομα που έχουν σχέση με το 

αντικείμενο αλλά, θα πρέπει να εξεταστεί το θέμα που 

έθιξε η μείζονα αντιπολίτευση γιατί, δεν δίνει τη σωστή 

εικόνα. 

6.  463.  Έγκριση υλοποίησης 

δράσεων του έργου με 

τίτλο “City Changer 

Cargo Bike” του 

προγράμματος 

«Ορίζοντας 2020»  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Μυστακίδη Ιωάννη, 

ψηφίζοντας «ΛΕΥΚΟ», χωρίς να αναφέρουν το 

λόγο 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

ψήφισε θετικά γιατί του αρέσει σαν θέμα και θα 

περιμένει τα αποτελέσματα 

Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, ψήφισε θετικά γιατί ψήφισε και την 

πρώτη φάση, θα περιμένει τα αποτελέσματα, θεωρεί 

όμως ότι είναι ένα πρόγραμμα που δεν θα τρέξει στη 

Δράμα  

7.  464.  Μετονομασία   

τραπεζικού 

λογαριασμού όψεως που 

τηρείται στην 

Συνεταιριστική Τράπεζα 

Δράμας από γενικός 

λογαριασμός Δήμου 

Δράμας σε λογαριασμό 

με τίτλο City Changer 

Cargo Bike του 

Προγράμματος 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 για 

την υλοποίηση του 

έργου 

Ομόφωνα 

8.  465.  Πρόταση της δημοτικής 
παράταξης Project 

Δράμα 2020 στο 
Δημοτικό Συμβούλιο του 
δήμου Δράμας για την: 
Ανασύσταση του 
Μητρώου Πολιτιστικών 
Σωματείων και 
Συλλόγων και Ψήφιση 
Κανονισμού 
μοριοδότησης 
Πολιτιστικών 
Σωματείων και 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαηλ και 2) Μυστακίδη Ιωάννη, 

ψηφίζοντας την πρότασή τους δηλαδή, παραπομπή 

του κανονισμού σε επιτροπή και χρηματοδότηση των 

πολιτιστικών συλλόγων για φέτος, με νέες αιτήσεις 

προς το ΔΣ, για δράσεις που θα πραγματοποιηθούν 

από δω και στο εξής , με σημείο αναφοράς τα ποσά 

που υπήρχαν στην αρχική πρόταση κατανομής της 

δημοτικής αρχής 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαεμμανουήλ 



Συλλόγων για 
δικαιότερες 
επιχορηγήσεις τους 

Γρηγόριος ψήφισε τον κανονισμό, με την 

προϋπόθεση να υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησής 

του και προσθέτοντας πως δεν ευθύνονται οι 

παρατάξεις της αντιπολίτευσης για την μη 

επιχορήγηση των συλλόγων αλλά, η δημοτική αρχή 

που δεν φρόντισε να έχει την πλειοψηφία. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

ψήφισε τον κανονισμό, με την προϋπόθεση ότι θα 

συζητηθούν τροποποιήσεις, όπως αυτές που ανέφερε, 

π.χ., 1) άρθρο 2 παρ. 2. «θα μοριοδοτούνται οι 

εκδηλώσεις που προάγουν την πολιτιστική ανάπτυξη» 

και όχι «θα μοριοδοτούνται τα Πολιτιστικά 

Σωματεία», 2) να γίνεται αναφορά στην έννοια των 

πολιτιστικών δράσεων και αν αυτές προάγουν τον 

πολιτισμό και τι είναι πολιτισμός όπως π.χ., διαλέξεις 

και συζητήσεις με αντικείμενο τα γράμματα, τις 

τέχνες, την προστασία του περιβάλλοντος κλπ.  

 

9.  466.  Επιχορηγήσεις σε  

Πολιτιστικούς 

Συλλόγους και 

Σωματεία  για το έτος 

2018 

Το θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία διότι, ούτως ή 

άλλως οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι ήταν δέκα 

έξι (16) οπότε δεν θα προέκυπτε η οριζόμενη από 

το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 πλειοψηφία των 2/3, 

και έγινε ομόφωνα αποδεκτή η πρόταση της 

μείζονος αντιπολίτευσης περί παραπομπής του 

Κανονισμού Μοριοδότησης Πολιτιστικών 
Σωματείων και Συλλόγων από το 2019 και εφεξής 

σε επιτροπή και περί χρηματοδότησης των 

πολιτιστικών συλλόγων για το έτος 2018, μετά από 

νέες αιτήσεις που θα πρέπει να υποβληθούν εντός 

δέκα πέντε (15) ημερών και θα εξεταστούν από το 

ΔΣ, για δράσεις που θα πραγματοποιηθούν από δω 

και στο εξής και έως τη λήξη του 2018, με σημείο 

αναφοράς, τα ποσά που υπήρχαν στην αρχική 

πρόταση κατανομής της δημοτικής αρχή 

         

Το ΔΣ 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         ο μ ό φ ω ν α 

 
 Για τη σύσταση  επιτροπής που θα 

ασχοληθεί με τον Κανονισμό Μοριοδότησης 
Πολιτιστικών Σωματείων και Συλλόγων, σύμφωνα με 

τον οποίο θα γίνεται η επιχορήγηση των 

Πολιτιστικών Σωματείων και Συλλόγων, από το 2019 

και εφεξής αποτελούμενη από τους παρακάτω: 

 
1) Καψημάλης Ιωάννης 
2) Μλεκάνης Μιχαήλ 
3) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος 
4) Ηλιόπουλος Στέργιος 
5) Τσιαμπούσης Αλέξανδρος 

 

 Για την εξέταση  νέων αιτήσεων από 

το ΔΣ, που θα πρέπει να υποβληθούν από τα 

Πολιτιστικά Σωματεία και Συλλόγους εντός δέκα 

πέντε (15) ημερών ,για την επιχορήγησή τους,  για 

δράσεις που θα πραγματοποιηθούν από δω και στο 

εξής και έως τη λήξη του 2018, με σημείο 

αναφοράς, τα ποσά που υπήρχαν στην αρχική 

πρόταση κατανομής της δημοτικής αρχή 

 



10.  467.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

μηνός Αυγούστου, 

υπηρεσιών,  με απ’ 

ευθείας ανάθεση, 

μηχανογραφικής  

υποστήριξης εφαρμογών 

SingularLogic  

 

Ομόφωνα  

 

 

11.  468.  Έγκριση της 4/2018 

απόφασης τη ΔΕΠ, 

σχετικά με την Α΄ 

κατανομή δόσης των 

ΚΑΠ για κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών 

των σχολείων  

Ομόφωνα  

 

Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Μυστακίδη Ιωάννη πως, 

στα ίδια άρθρα του Νόμου για τη χρηματοδότηση των 

πολιτιστικών συλλόγων, υπάρχει διάταξη που 

προβλέπει και τη χρηματοδότηση των σχολικών 

επιτροπών. Έχει βέβαια κριθεί από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο τέτοια επιχορήγηση στις σχολικές 

επιτροπές, είναι αντίθετη με άλλα νομοθετικά 

πλαίσια. Κάτι πρέπει να γίνει με τις σχολικές 

επιτροπές 

12.  469.  Σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ με τον 

δήμο Παρανεστίου για 

την επίβλεψη των έργων 

οδοποιίας του έργου 

«Υποέργο 1: 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

(ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σ 

ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 

ΤΗΣ Δ.Ε. 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» της 

Πράξης «ΤΟΠΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ»,  

αρχικού συνολικού 

προϋπολογισμού 

951.000,00 ευρώ  

 

Ομόφωνα  

 

 

13.  470.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

τμήματος της υπηρεσίας 

"ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Μυστακίδη Ιωάννη, όπως 

δεν ψήφισαν και την 270/2018 ΑΔΣ περί «Έγκριση   

ανάθεσης σε τρίτο της εργασίας «Εργασίες 

πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα 



ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ 

ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΔΡΑΜΑΣ"  

περιαστικά δάση της ΔΕ Δράμας, του Δήμου 

Δράμας» με ανοικτή διαδικασία δημόσιου 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού » διότι , κάλλιστα θα 

μπορούσαν οι συγκεκριμένες εργασίες να καλυφθούν 

από τους προσληφθέντες με οκτάμηνη σύμβαση και 

τα χρήματα τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν για 

άλλες ανάγκες 

14.  471.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

τμήματος της υπηρεσίας 

"ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 

Δ.Ε. ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΔΡΑΜΑΣ" 

Ομόφωνα  

 

 

15.  472.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

τμήματος της υπηρεσίας 

"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΗΠΩΝ - ΠΑΡΚΩΝ"  

Ομόφωνα 

16.  473.  Έγκριση τροποποίησης 

χειμερινών δρομολογίων 

Αστικου ΚΤΕΛ Δράμας 

περιόδου 11/9/2018 – 

30/6/2018  

Ομόφωνα 

17.  474.  Ακύρωση παράτασης 

προθεσμίας του έργου 

«Οδοποιία ΤΚ 

Μοναστηρακίου»  

Ομόφωνα 

18.  475.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του τμήματος εργασίας 

« Εργασίες επισκευής 

και συντήρησης 

φωτιστικών ιστών 

οδικού δικτύου»  

Ομόφωνα 

19.  476.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

τμήματος της γενικής 

υπηρεσίας «Λειτουργία 

δημοτικού κυνοκομείου  

και διαχείριση 

αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς για το έτος 

2018» για το μήνα 

Αύγουστο 2018  

Ομόφωνα 

20.  477.  Έγκριση της 44/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, περί διάθεσης 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου  

Ομόφωνα 

21.  478.  Έγκριση της 45/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, περί διάθεσης 

Ομόφωνα 



χρήσης δημοτικού 

ακινήτου  

22.  479.  Έγκριση της 46/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, περί διάθεσης 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου  

Ομόφωνα 

23.  480.  Έγκριση της 47/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, περί 

παραχώρησης χρήσης 

χώρου για 

πραγματοποίηση 

εκδήλωσης  

Ομόφωνα 

24.  481.  Έγκριση της 49/2018 

απόφασης- 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, περί 

παραχώρησης χρήσης 

χώρου για 

πραγματοποίηση 

εκδήλωσης  

Ομόφωνα 

25.  482.  Αντικατάσταση μέλους 

της επιτροπής 

παραλαβής αντικειμένου 

τμηματικού ή συνολικού 

συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών που αφορούν 

στη λειτουργία της 

Δ/νσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών για το έτος 

2018 

Ομόφωνα 

26.  483.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης υπαλλήλων 

Δήμου Δράμας για το 

μήνα Αύγουστο 2018 

Ομόφωνα 

 

Δράμα   19-09-2018 

 

Η ειδική γραμματέας  

 

Μυροφόρα Ψωμά  


