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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 242. Έγκριση του κατεπείγοντος της Συ-

νεδρίασης και συζήτησης θέματος 

ως κατεπείγον. 

Ομόφωνα 
 

2 243. Έγκριση της  αριθμ. απόφασης 
161/2019 με θέμα «Αλλαγή της 1η 
Τροποποίησης Ετήσιου Σχεδίου 
Δράσης Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. έτους 2019 
και επαναδιατύπωση αυτού λόγω 
λήψης νέας απόφασης του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Δ. Δράμας»  

Ομόφωνα 
Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος Χαραλα-
μπίδης Ανδρέας εισηγητής του θέματος έ-
κανε την παρατήρηση ότι δεν τηρήθηκε από 
μέρος του Δ.Σ. της ΔΕΚΠΟΤΑ η βούληση της 
πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου ως 
προς την κατανομή των δαπανών για την 
Ονειρούπολη. 

        Με την παρατήρηση των μελών της 
επιτροπής κ. κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, Καλαϊ-
τζίδη Κωνσταντίνο , Τσιαμπούση Αλέξαν-
δρο, Χρυσοχοΐδη Ελευθέριο, οι οποίοι είπαν 
ότι διαπιστώνουν ότι η αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού δεν κινήθηκε σύμφωνα με 
όσα εκφράστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο 
από την πλειοψηφία και ομόφωνα αποφασί-
στηκε η μείωση της δαπάνης κατά 12.000,00 
€. Αντ’ αυτού υπάρχει αύξηση της δαπάνης 
των εξόδων της Ονειρούπολης.  

3 244. Έγκριση της  αριθμ. απόφασης. 
162/2019 με θέμα «Αλλαγή της 1η 
Τροποποίησης του προϋπολογι-
σμού Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. έτους 2019 και 
επαναδιατύπωση αυτής λόγω λή-
ψης νέας απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δ. Δράμας»  

Ομόφωνα 
Στη συνέχεια ο κ. αντιπρόεδρος Χαραλα-
μπίδης Ανδρέας εισηγητής του θέματος έ-
κανε την παρατήρηση ότι δεν τηρήθηκε από 
μέρος του Δ.Σ. της ΔΕΚΠΟΤΑ η βούληση της 
πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου ως 
προς την κατανομή των δαπανών για την 
Ονειρούπολη. 

        Με την παρατήρηση των μελών της 
επιτροπής κ. κ. Μλεκάνη Μιχαήλ, Καλαϊ-
τζίδη Κωνσταντίνο , Τσιαμπούση Αλέξαν-
δρο, Χρυσοχοΐδη Ελευθέριο, οι οποίοι είπαν 
ότι διαπιστώνουν ότι η αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού δεν κινήθηκε σύμφωνα με 
όσα εκφράστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο 
από την πλειοψηφία και ομόφωνα αποφασί-
στηκε η μείωση της δαπάνης κατά 12.000,00 
€. Αντ’ αυτού υπάρχει αύξηση της δαπάνης 
των εξόδων της Ονειρούπολης.  

4 245. Αναπροσαρμογή του τέλους χρή-
σης για ψυχαγωγικά παιχνίδια.  

Κατά πλειοψηφία   
 Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ,  προτείνοντας 
την διαφοροποίηση του τέλους ανά παιχνίδι 
διότι, είναι διαφορετική και η λειτουργία και η 
ποιότητα και τα έσοδα από κάθε παιχνίδι 
που εγκαθίσταται και επειδή υπάρχει αδυνα-
μία επιλογής από την υπηρεσία , σε ποιο 
παιχνίδι θα δοθεί άδεια , η μόνη διαδικασία 
που μπορεί να υπάρξει είναι η κλήρωση. Και 
επειδή εάν εφαρμοστεί η κλήρωση τα έσοδα 
που θα προκύψουν για τον Δήμο θα μπο-
ρούν να περιοριστούν στα 1.000 € ανά παι-



χνίδι που είναι πάρα πολύ λίγα. Γιατί θα έρ-
θουν ανταγωνιστές, που ενώ τώρα συζητάει 
ο κ. Καλλινικίδης με κάποιους, και είναι βού-
τυρο στο ψωμί του ανταγωνιστή και θα έρθει 
να καταθέσει πρόταση για τα 1.000 € και θα 
πει πάρτε τα και θα μπει στην κλήρωση θα 
του πούμε για την χορηγία στην ΔΕΚΠΟΤΑ 
και θα μας πει γιατί να δώσω χορηγία στην 
ΔΕΚΠΟΤΑ, εσείς με άλλον συμφωνήσατε 
εγώ δεν συμφώνησα με κανέναν, δίνω 1.000 
€ και θέλω να μπω στην κλήρωση. Εγώ θα 
σας προτείνω και για κάθε παιχνίδι το αντίτι-
μο : ταψί 9.000 € - παιδικός μύλος 1.000 € - 
καρουζέλ 10.000 € - συγκρουόμενα 10.000 € 
- μπαλαρίνα 9.000 € - ιπτάμενο δρακάκι 
3.000 € - ιπτάμενο αεροπλανάκι 3.000 € - 
αλυσιδάκι 3.000 € - αλογάκι 3.000 € - Επτά 
μπί 5.000 € - μπίλτον αριάλιτυ 2.000 € - σκι-
τσογράφος 3.000 € - παγοδρόμιο 10.000 € - 
γυροσκόπιο 2.000 € - παιδικά τραινάκια από 
3.000 €  έκαστο και κερματοφόρα 3.000 € . 

 Μειοψηφούντος του μέλους της επι-
τροπής κ. Καλάϊτζίδη Κωνσταντίνου,  ο 
οποίος είπε ότι για τον λόγο ότι, τα ποσά κατ’ 
αρχάς επειδή είναι μεγάλα ποσά, πρέπει να 
υπάρχει διαφάνεια στην όλη διαδικασία και 
επίσης για το αδιέξοδο που θα δημιουργηθεί 
εάν γίνουν δύο αιτήσεις δεν διασφαλίζεται η 
χορηγία , γιατί η χορηγία δεν είναι δεσμευτι-
κή, η χορηγία είναι προαιρετική  και αυτό ση-
μαίνει θα είναι μία για τον Δήμο. Για τους λό-
γους αυτούς υπερψηφίζειτην πρόταση του κ.  
Μλεκάνη Μιχαήλ.  

 

    Δράμα 04-11-2019 
      Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


