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1.  592.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Λήψη απόφασης για την 

αναγκαιότητα ανάθεσης 

σε τρίτο της εργασίας: 

''Ανάθεση εργασιών 

χωματουργικών, 

φορτοεκφόρτωσης  και 

κοπής παρόδιας 

βλάστησης με τη χρήση 

μηχανημάτων έργου και 

μεταφοράς υλικών με 

φορτηγά ΔΧ'' για το έτος 

2020,  μέσω ανοικτής 

διαδικασίας  δημόσιου 

ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού 

Κατά πλειοψηφία 

 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου 

Χαρίκλειας, λέγοντας πως εδώ και 5 χρόνια 

αναδεικνύουν την ανικανότητα της δημοτικής αρχής 

να κάνει κάποια πράγματα και ενώ οι εργασίες, κάθε 

χρόνο είναι οι ίδιες, δεν φρόντισε να αποκτηθούν 

μηχανήματα έργου , φορτηγά και το απαιτούμενο 

προσωπικό . Εάν γινόταν αυτές οι εργασίες με ίδια 

μέσα, και απόσβεση θα γινόταν και θα κόστιζαν 

λιγότερο για τους συμπολίτες μας. Μειοψηφούν 

θέλοντας να δείξουν την αντίθεσή τους στον τρόπο 

λειτουργίας του Δήμου διότι, εισάγεται πάντα το θέμα 

εκβιαστικά. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Μήτρου Γεωργίου, λέγοντας πως θα τοποθετηθεί 

εκτενέστερα στη συζήτηση του Τεχνικού 

Προγράμματος 

2.  593.  2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Λογιστική τακτοποίηση 

Ομόφωνα 

   
Με επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Χαρακίδη Κυριάκου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Μελισσινού Στυλιανού, 4) Σιδερά Χρυσής, 5) 

Μυστακίδη Ιωάννη, 6) Νικολαΐδη Φωτίου και 7) 

Καλαϊτζίδη Κων/νου, ως προς τη νομιμότητα της 

παρούσας απόφασης διότι, λαμβάνεται χωρίς να 

υπάρχει προγενέστερη απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής 

 

3.  594.  Έγκριση Τεχνικού 

Προγράμματος του 

Δήμου Δράμας έτους 

2020 

 

Κατά πλειοψηφία 

 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι : 1) Μλεκάνης Μιχαήλ , 2) 

Μελισσινός Στυλιανός, 3) Σιδερά Χρυσή, 4) Μυστακίδης 

Ιωάννης, 5) Νικολαΐδης Φώτιος και 6) Καλαϊτζίδης Κων/νος , 

ψήφισαν επί της διαδικασίας και όχι επί της ψήφισης της 

πρότασης, προτείνοντας να αποσυρθεί το θέμα, να αναβληθεί η 

λήψης απόφασης, να διορθωθεί η εισήγηση, η οποία έχει λάθη και 

να εισαχθεί εκ νέου για να ψηφιστεί. Αυτή είναι η πρότασή τους 

και ζητήθηκε να μπει σε ψηφοφορία, επί της διαδικασίας, 

αναφέροντας σχετικά με το ΤΠ πως: 

• Δεν συμπεριλαμβάνεται το 20% του 2019, το οποίο 

δεν χρησιμοποιήθηκε και δεν μεταφέρεται στο 2020 

• Δεν υπάρχουν στοιχεία για το τι έγιναν τα 158.000,00 

€ των εκπτώσεων του 2018, τα οποία δεν εμφανίζονται 

πουθενά 

• Δεν αναφέρονται πουθενά οι εκπτώσεις του 2019 

• Υπάρχουν λάθος εγγραφές, πολλές διπλοεγγραφές, 

εγγραφές που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και λάθος 

αθροίσεις 

• Δεν υπάρχουν έργα του Φιλόδημου, για τα οποία 

έχουμε δεδομένη χρηματοδότηση και παραδειγματικά, 

έργα του γηπέδου του Εθνικού, έργα για την οδοποιΐα, 

για το δρόμο προς το σκοπευτήριο Κορακάκη, για τις 

αθλητικές εγκαταστάσεις. 

• Δεν υπάρχει το τοπικό χωρικό σχέδιο, το οποίο είναι 

ήδη χρηματοδοτημένο και θα έπρεπε να είναι πρώτη 

προτεραιότητα 



• Στρατόπεδο Ανδρικάκη. Είναι ακόμη 256.000,00 ή 

μπαίνουν στην ουσία ακόμη 48.000,00 €; 

• Δεν υπάρχει πρόβλεψη για τα στέγαστρα και το 

καταφύγιο αδέσποτων ζώων 

• Με 100.000,00 € για απαλλοτριώσεις, δεν γίνεται 

αναπτυξιακή πολιτική 

• Κάθε χρόνο οι ίδιες μελέτες, χωρίς να αναφέρεται ο 

χρόνος υλοποίησής τους 

• Δεν επιτυγχάνεται ο ισοσκελισμός του τεχνικού 

προγράμματος  

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι : 1) Τσιαμπούσης Αλέξανδρος , 2) 

Χρυσοχοιδης Ελευθέριος, 3) Ιωαννίδης Δημήτριος, 4) 

Παπαδόπουλος Αχιλλεύς, 5) Κιόρτεβε Παρθένα , 6) 

Γεωργιάδης Γερβάσιος και 7) Μουχτάρης Γεώργιος , επί της 

διαδικασίας αρνήθηκαν ψήφο, απ΄ τη στιγμή που δεν μπορούν να 

πουν όχι, προτείνοντας να αποσυρθεί το θέμα, να αναβληθεί η 

λήψης απόφασης, να διορθωθεί η εισήγηση, η οποία έχει λάθη και 

να εισαχθεί εκ νέου για να ψηφιστεί, αναφέροντας σχετικά με το 

ΤΠ πως:  

Η δημοτική αρχή, δεν πραγματοποίησε τη συνάντηση με τους 

προέδρους των Κοινοτήτων, όπως είχε υποσχεθεί, πριν την 

ψήφιση του ΤΠ, έτσι ώστε να πείσει τις αντιπολιτεύσεις. 

Αναφέρετε συνεχώς στη μειωμένη ΣΑΤΑ αλλά, δεν κάνει τίποτα 

ούτε με αυτά που της δίνουν, αποδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο 

την ανυπαρξία της για όσα δεν μπόρεσε να κάνει. Αν από το 2016, 

μετά την ισχύ του ν. 4412/2016, είχε στρατηγικό σχέδιο σε βάθος 

χρόνου, θα έβρισκε τρόπο να κάνει μελέτες, όση αργή κι αν ήταν 

η διαδικασία, -γιατί αυτό θα επικαλεστεί η δημοτική αρχή- και δεν 

θα χάνονταν προγράμματα. Ας μην περιμένει απ΄ την 

υποστελεχωμένη ΤΥ μελέτες. Όσο δεν έχουμε μελέτες, δεν θα 

μπορούμε να ενταχθούμε σε προγράμματα και θα χάνονται 

ευκαιρίες. Πρέπει να ομαδοποιηθούν οι μελέτες για ποσά πάνω 

από 60.000,00 €, για να επιτυγχάνονται κι οι αντίστοιχες 

εκπτώσεις. Εκτός απ΄ τα προγράμματα των Κοινοτήτων στο ΤΠ, 

όλες οι υπόλοιπες εγγραφές, είναι συνεχιζόμενα του 

προηγουμένου έτους. Δεν αλλάχθηκαν ούτε αυτά που ξέρουν ότι 

δεν θα γίνουν. 700.000,00 € για το Κολυμβητήριο. Γιατί 

κρατήθηκαν τα χρήματα και δεν πήγαν για το Εθνικό, όπως είχανε 

πει; Στρατόπεδο Ανδρικάκη. Είναι ακόμη 256.000,00 ή μπαίνουν 

στην ουσία ακόμη 48.000,00 €; χάθηκε η ευκαιρία να ζητηθεί 

δωρεάν αλλά, ακόμη και τώρα, αν πιεστεί η Κυβέρνηση, με 

ολοκληρωμένο όμως φάκελο και οικονομοτενική μελέτη, μπορεί 

να δοθεί δωρεάν ή με πολύ μικρό τίμημα. 50.000,00 € για κάδους. 

Τι χρήματα είναι; Θα μετακυλιστούν μετά στους δημότες; Πόσο 

έτοιμος είναι ο δήμος, για να μπει στο πρόγραμμα πληρωμής 

δικαιούχων για απαλλοτριώσεις; 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι : 1) Ηλιόπουλος Στέργιος και 2) 

Χατζηιωάννου Χαρίκλεια, ψήφισαν ΟΧΙ , ασχέτως με το αν 

μπορούν ή όχι, όπως ανέφεραν, πρότειναν να αποσυρθεί το θέμα, 

να αναβληθεί η λήψης απόφασης, να διορθωθεί η εισήγηση, η 

οποία έχει λάθη και να εισαχθεί εκ νέου για να ψηφιστεί, 

αναφέροντας σχετικά με το ΤΠ πως:  

Στο ΤΠ, δεν υπάρχουν μελέτες. Αποτελούν μόνο το 8% του 

συνολικού ΤΠ, ενώ υπάρχουν ουρές στο ΕΣΠΑ, που θα 

μπορούσαμε να τις εκμεταλλευτούμε και δεν υπάρχει καθόλου 

πρόβλεψη για νέες μελέτες για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2028. Δεν 

υπάρχει όραμα, γιατί δεν υπάρχουν μελέτες οραματικές για τη 

δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων, για τη δημιουργία δηλαδή 

φωτοβολταϊκών πάρκων και μονάδας συμπαραγωγής 

ηλεκτρισμού και θερμότητας. Δεν υπάρχει το δημοτικό θέατρο και 

η κλειστή αγορά. Καμία πρόβλεψη για τη μεταφορά της λαϊκής 

αγοράς και τη δημιουργία νέων Νεκροταφείων. Ούτε ένα έργο για 

τη διαχειριστική μελέτη της Αγίας Βαρβάρας με έτοιμο 

χρονοδιάγραμμα. Καμία πρόβλεψη για την αλλαγή των 

λαμπτήρων, τα πράσινα σημεία, τις υποδομές για την 

κτηνοτροφία. Αξιοποίηση του ΚΙΧΝΕ. Όλα αυτά αποδεικνύουν 

την προχειρότητα του ΤΠ, με υποστελεχωμένη ΤΥ, για την οποία 

δεν φρόντισε η δημοτική αρχή, μέσω τη κινητικότητας. Δεν 

αξιοποιήθηκε καμία δυνατότητα μέσω του ΕΣΠΑ, του Πράσινου 

Ταμείου και του Φιλόδημος. Τίποτα για το καταφύγιο ζώων. Δεν 

έγιναν συνελεύσεις στα χωριά. Τα 4.600.000,00 €, αφορούν 

παλαιότερες χρήσεις. Ανικανότητα να αξιοποιηθούν έστω και τα 

λίγα χρήματα. Δυστυχώς τελευταία στιγμή συνεδρίασε η 

Επιτροπή Διαβούλευσης και δεν πρόλαβαν να καταθέσουν 



εναλλακτική πρόταση αλλά στην πορεία οι αντιπολιτεύσεις, θα 

κάνουν αλλαγές κομμάτι κομμάτι, με αντίκτυπο στην Κοινότητα 

Δράμας και στις υπόλοιπες Κοινότητες  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, καταψήφισε το 

θέμα, μη δεχόμενος ένα διοικητικό μέτρο, να μην αφήνει το 

περιθώριο καταψήφισης, και λέγοντας πως οι αντιπολιτεύσεις με 

τον τρόπο διαχείρισης του θέματος, κάνουν ένα βήμα πίσω. 

Όσο για το ΤΠ, απ΄ την πετσοκομμένη ΣΑΤΑ, υλοποιείται ένα 

30% από τη δημοτική αρχή και αυτό αποτυπώνει ποιος και σε τι 

βαθμό φταίει. Το Κράτος λειτουργεί έτσι γιατί, συγκεκριμένες 

πολιτικές και κόμματα, έχουν οδηγήσει τη Χώρα σε κρίση. 

Ψήφισαν μνημόνια και πρωτογενή πλεονάσματα. Υπάρχει και ο 

τρόπος εξοικονόμησης καπιταλιστικών κεφαλαίων για την 

ανάπτυξη αλλά, μόνο ο λαός θα είναι υποχείριο και θα πληρώνει 

αυτή την ανάπτυξη. Στην ονομαζόμενη κερδοφορία του 

κεφαλαίου, θέλουν να εμπλέξουν τους Δήμους, οι οποίοι 

αντικειμενικά διαχειρίζονται ορισμένες υποδομές, και για το 

σύστημα. είναι μια πρόοδος αυτό. Μπορεί να φέρει μεγαλύτερες 

εκπτώσεις αλλά, είναι ο νέος ρόλος που θέλει να παίξει το 

Κεντρικό Κράτος σε σχέση με τους Δήμους όμως, αυτοί που θα 

εργάζονται θα έχουν μισθούς πολύ μικρότερους. Ο Φιλόδημος 

ήρθε για να καλύψει αδυναμίες προηγουμένων ετών απ΄ τη ΣΑΤΑ 

αλλά, τώρα είναι στον αέρα. Η Επιτροπή Διαβούλευσης 

λειτουργεί απαξιωτικά στο Δήμο. Καμία συνεργασία με τις 

Κοινότητες. Το πως διαμορφώθηκε και πως ψηφίζεται το ΤΠ, 

φαίνεται απ΄ το ότι δεν μπορεί να καταψηφιστεί και η 

υποστελέχωση της ΤΥ, η οποία αντικειμενικά δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί, είναι ευθύνη της δημοτικής αρχής. Ο στόχος είναι, 

να έχουν οι Δήμοι το ρόλο του ελέγχου. Η δημοτική αρχή, 

αποδέχεται την υποχρηματοδότηση της Κυβέρνησης, της οποία 

είναι κομμάτι άλλωστε. Είναι ένα ζήτημα τα συνεχιζόμενα 2017, 

2018. Λες και ο Δήμος είναι επιχείρηση και έχει 9.500.000,00 € 

ταμείο. Καμία προετοιμασία, καμία ιεράρχηση σε σχέση με τις 

ανάγκες. Είναι σαφές ότι απουσιάζει κάθε ίχνος ενθουσιασμού και 

συνεννόησης με τις κοινότητες. Πλήρη εγκατάλειψη σε σχέση με 

τα χωριά. Τα έργα πρέπει να αφορούν τις σύγχρονες λαϊκές 

ανάγκες. Σημαντικό κομμάτι η αδιαφορία για τα σχολικά κτίρια, 

τις μελέτες πυρασφάλειας, πυροπροστασίας, τις ανάγκες των 

παιδικών σταθμών. Ζητήματα πολιτικής προστασίας. Ζητήματα 

ρεμάτων. Πρέπει να υπάρξουν διεκδικήσεις έργων και 

πολλαπλάσια χρήματα. Ανάγκη πρόσληψης προσωπικού και 

αξιοποίησης όλων των άλλων πηγών, ΕΣΠΑ, Προγραμμάτων 

δημοσίων επενδύσεων και άλλα προγράμματα. Χρειάζονται 

βαθιές αλλαγές. Αυτό πρέπει να κάνουν οι συνδημότες, είναι να 

παλέψουν για τις ανάγκες τους. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, καταψήφισε 

το θέμα, σχολιάζοντας αρνητικά τον τρόπο διαχείρισης του 

θέματος από τις αντιπολιτεύσεις , προτείνοντας την απόσυρσή του 

και την επαναφορά του ως διορθωμένο, προς ψήφιση. Ανέφερε 

πως λόγω του εκλογικού Νόμου, έπρεπε να συνεργαστεί η 

δημοτική αρχή με όλες τις παρατάξεις, όπως άλλωστε είχε 

υποσχεθεί, για να μην υπάρχουν και αντιπαραθέσεις. Ας 

παραμεριστούν οι εγωισμοί και το εγώ, για το καλό της Δράμας. 

Απουσίες μεγάλες σε αριθμό στην Επιτροπή Διαβούλευσης και 

σήμερα στο ΔΣ και μάλιστα του ηγέτη, ο οποίος ασθενεί αλλά, 

χθες ήταν σε εκδηλώσεις. Για την κατάσταση της ΤΥ, ευθύνονται 

κάποιοι απ΄ το παρελθόν γιατί δεν δούλεψαν όπως έπρεπε. Έπρεπε 

να υπήρχαν έτοιμες μελέτες, τι οποίες δεν έκανε και αξιοποιήθηκε 

αυτή η οποία βρίσκεται στην υπηρεσία αυτή. Πολλά έχει να πει 

για την ΤΥ και για καταγγελίες. Για ποιο λόγο καθυστερούσαν ή 

αμελούσαν να προχωρήσουν; Για τις κερκίδες! Συμπορεύεται 

αλλά, αν καθυστερήσουν, θα είναι συνυπεύθυνη και η παράταξη 

του πρότζεκτ που συμφώνησε. 

4.  595.  Εκδίκαση των 

ενστάσεων κατά της 

ανάρτησης της τρίτης 

(Γ΄) φάσης της μελέτης « 

Αναθεώρηση 

Πολεοδομικής Μελέτης 

Περιοχής Επέκτασης 

Νέας Αμισού και Μελέτη 

Ομόφωνα 



Πράξης Εφαρμογής» 

αναδόχου Κ/Ξ « Α. 

ΟΘΩΝΑΙΟΥ – Α. 

ΦΕΣΣΑ»  

5.  596.  1. Την έγκριση του  

συνημμένου σχεδίου της 

προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ Δήμου 

Δράμας και  της 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. με 

τίτλο : 

<<Υποστηρικτικές 

Ενέργειες Διαχείρισης 

Απορριμμάτων Δήμου 

Δράμας στα πλαίσια 

εφαρμογής του 

Περιφερειακού Σχεδίου 

Διαχείρισης 

Απορριμμάτων Ανατ. 

Μακεδονίας Θράκης- 

Εφαρμογή μεθοδολογίας 

ορθής Διαχείρισης 

Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων σύμφωνα με 

την υφιστάμενη 

περιβαλλοντική 

νομοθεσία - Λειτουργική 

αναβάθμιση συστήματος 

συλλογικής 

εναλλακτικής 

διαχείρισης 

συσκευασιών ή και 

άλλων προϊόντων κατά 

την έννοια του Νόμου 

2939/2001 και βελτίωση 

μεθοδολογίας 

Διαχείρισής του>> με 

διάρκεια από την 

υπογραφή της έως 31-12-

2020. 

2. Τον ορισμό του 

Δήμαρχου Δράμας κ. 

Χριστόδουλου 

Μαμσάκου ως νομίμου 

εκπροσώπου του Δήμου 

για την υπογραφή της 

σύμβασης και   

3. Τον Ορισμό ενός 

Δημοτικού Συμβούλου 

ως εκπροσώπου  του 

Δήμου Δράμας με έναν 

Δημοτικό Σύμβουλο ως 

αναπληρωτή του στην 

Κατά πλειοψηφία 

 

➢ Το ΔΣ δεν Εγκρίνει το  σχέδιο της 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Δράμας 

και  της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. με τίτλο : 

<<Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης 

Απορριμμάτων Δήμου Δράμας στα πλαίσια 

εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης 

Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης- 

Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών 

Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη 

περιβαλλοντική νομοθεσία - Λειτουργική 

αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής 

διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά 

την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση 

μεθοδολογίας Διαχείρισής του 

 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Μελισσινού Στυλιανού, 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη, 4)Νικολαΐδη Φωτίου και 5) 

Καλαϊτζίδη Κων/νου διότι, δεν είναι τεκμηριωμένο 

το ποσό των εξόδων που θα πληρώνει ο Δήμος, έτσι 

ώστε να δούνε εάν υπάρχει αντιστοιχία με τα χρήματα 

που θα εισπράττει. 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Τσιαμπούση Αλεξανδρου, 2) Χρυσοχοΐδη 

Ελευθερίου, 3) Ιωαννίδη Δημητρίου, 4)Κιόρτεβε 

Παρθένας και 5) Μουχτάρη Γεωργίου , αφενός γιατί 

θα ήθελαν έναν καλύτερο προϋπολογισμό των εξόδων 

που έχει ο Δήμος και αφετέρου, να προστεθεί στη 

σύμβαση ο όρος, σε περίπτωση που τα έξοδα του 

Δήμου, θα είναι περισσότερα απ΄ αυτό το ποσό, ότι  

τουλάχιστον θα ισοσκελιστούν  

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου 

Χαρίκλεια διότι, δεν απαντήθηκαν τα ερωτήματα που 

τέθηκαν από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, 

προτείνοντας την επιστροφή της σύμβασης ως 

ανεπίτρεπτη, για την προσθήκη και του όρου, σε 

περίπτωση που τα έξοδα του Δήμου, θα είναι 

περισσότερα ότι , τουλάχιστον θα ισοσκελιστούν,  και 

καλώντας το ΔΣ να καταψηφίσει το θέμα σύσσωμα, 

για να δοθεί ένα μήνυμα στη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., 

στην οποία πρέπει να ασκηθούν πιέσεις. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Μήτρου Γεωργίου διότι, δεν προκύπτει εάν από τη 

σύμβαση το αντίκτυπο θα είναι θετικό ή αρνητικό και 

λέγοντας πως είναι ένα ζήτημα, το πώς θέλει ο Δήμος 

τα δημοτικά τέλη και πως το διεκδικεί αυτό. 

 

Μετά την ονομαστικά ψηφοφορία, 

καταμετρήθηκαν: 

➢ 11 θετικές ψήφοι, 10 από τη συμπολίτευση 

και (1) μία από την παράταξη της 

αντιπολίτευσης «Προοπτική για τη Δράμα - 



Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της  

Προγραμματικής 

Σύμβασης  

του κ. Καλαϊδόπουλου Κοσμά= έντεκα (11) 

και 

➢ 13 αρνητικές ψήφοι από τις υπόλοιπες 

παρατάξεις της αντιπολίτευσης, όπως 

αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω 

 

6.  597.  Εγκατάσταση δικτύου 

κάδων για ανακύκλωση 

αποβλήτων ιματισμού  

Κατά πλειοψηφία 

 
Με επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Μελισσινού Στυλιανού, 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη, 4) Νικολαΐδη Φωτίου και 5) 

Καλαϊτζίδη Κων/νου, ως προς το ότι μπορεί να 

υλοποιηθεί η δράση και από ιδιώτες – κάτι που δεν το 

γνώριζαν - γιατί, σε άλλους δήμους, υλοποιείται σε 

συνεργασία των Δήμων με φιλανθρωπικές 

οργανώσεις. Επειδή όμως, η συζήτηση διεξάγεται 

ακόμα επί προθέσεων, δεν έχουν λόγο να ψηφίσουν 

αρνητικά.  

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 3) 

Ιωαννίδης Δημήτριος, 4) Κιόρτεβε Παρθένα και 5) 

Μουχτάρης Γεώργιος, ανέφεραν πως θα μπορούσε 

να υλοποιηθεί η δράση από φιλανθρωπικές 

οργανώσεις σε συνεργασία με τον Δήμο αλλά, 

ψηφίζουν το θέμα από τη στιγμή που δεν υπάρχει 

κόστος για τον Δήμος Δράμας 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ηλιόπουλος Στέργιος 

και 2) Χατζηιωάννου Χαρίκλεια, ανέφεραν πως 

έχουν τις ίδιες επιφυλάξεις με τη μείζονα 

αντιπολίτευση, από την άλλη όμως, θα υπάρξει 

κέρδος γιατί θα μειωθούν τα απορρίμματα. Σκοπός 

όμως είναι, να χρησιμοποιηθούν για επανάχρυση, 

επιβάλλοντας ίσως κάποια τέλη χρήσης του 

συγκεκριμένου χώρου από ιδιώτες, μετά φυσικά από 

πρόσκληση ενδιαφέροντος. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Μήτρου Γεωργίου, χωρίς να αναφέρει το λόγο 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, 

ψήφισε θετικά 

 

7.  598.  Συγκρότηση 

γνωμοδοτικής επιτροπής 

ανακύκλωσης παλαιού 

κινητού εξοπλισμού του 

Δήμου Δράμας, δυνάμει 

των διατάξεων της 

παραγράφου 6 του 

άρθρου 199 του Ν. 

3463/06  

Ομόφωνα 

8.  599.  Έγκριση μεταφοράς του 

προγράμματος 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

στο Δήμο Δράμας  

Κατά πλειοψηφία 

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλαϊδόπουλου Κοσμά, δίχως να αναφέρει το λόγο 

 



9.  600.  Κίνηση διαδικασίας 

επαναδημοπράτησης του 

αναψυκτηρίου στο 

πάρκο της Κοινότητας 

Καλού Αγρού,  σε 

εφαρμογή της παρ. 1. του 

άρθρου 192 του Ν. 

3463/2006, όπως 

αντικαταστάθηκε με την 

παρ. 1  άρθρο 196 του Ν. 

4555/2018 

(ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ)  

Ομόφωνα 

 
Με τη τοποθέτηση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Μελισσινού Στυλιανού, 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη, 4) Νικολαΐδη Φωτίου και 5) 

Καλαϊτζίδη Κων/νου πως, θα έπρεπε η υπηρεσία να 

ενημερώνει καλύτερα το ΔΣ, σύμφωνα και με την 

εισήγηση της υπηρεσίας , όσον αφορά τις 

προηγούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες - με ποια 

τιμή εκκίνησης ;- και τι προβλέπεται στη 

συγκεκριμένη κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. 

Συμφωνούν να προχωρήσει η υπηρεσία, στα 

προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 3) 

Ιωαννίδης Δημήτριος, 4) Κιόρτεβε Παρθένα και 5) 

Μουχτάρης Γεώργιος, έθεσαν το ερώτημα, αν 

υπάρχουν οφειλές του προηγούμενου μισθωτή σε 

ΔΕΗ και ΔΕΥΑΔ και ο πρόεδρος απάντησε πως θα το 

εξετάσει η υπηρεσία. 

 

10.  601.  Λήψη εκ νέου απόφασης 

περί Συγκρότησης 

επιτροπής 

συμβιβαστικής 

επιλύσεως των 

φορολογικών διαφορών 

και αμφισβητήσεων του 

Δήμου μας  για το έτος 

2020  

Ομόφωνα 

 

11.  602.  Υλοποίηση για έγκριση 

νέας σύμβασης πώλησης 

φυσικού αερίου στο 

Δήμο Δράμας για το 

Δημοτικό Γυμναστήριο 

Αθλοπαιδιών Δήμου 

Δράμας (Κλειστό 

Γυμναστήριο – 

Κολυμβητήριο) και 

έκδοση εγγυητικής 

επιστολής από τη 

Συνεταιριστική Τράπεζα 

Δράμας  

Ομόφωνα 

 

12.  603.  Έγκριση ανάθεσης της 

υπηρεσίας «συντήρηση – 

επισκευή αθλητικών 

εγκαταστάσεων  

Κατά πλειοψηφία 

 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου 

Χαρίκλειας, λέγοντας πως γνωρίζουν ότι υπάρχουν 

στο Δήμο εξειδικευμένα άτομα με άδεια υδραυλικού, 

που μπορούν να εκτελέσουν τις εργασίες στο 80% με 

αυτεπιστασία και να γλυτώσει χρήματα ο Δήμος.  

 

13.  604.  Έγκριση της 11/2019 

απόφασης του 

Συμβουλίου Καλού 

Αγρού, σχετικά με τη 

Ομόφωνα 

 



διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου που 

βρίσκεται στην 

Κοινότητα Καλού Αγρού 

– γήπεδο ποδοσφαίρου, 

στον Π.Σ. ΜΑΥΡΑΕΤΟΙ 

– ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΔΟΥΜΠΕΣΑΣ  

14.  605.  Έγκριση της 12/2019 

απόφασης του 

Συμβουλίου Καλού 

Αγρού, σχετικά με τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου που 

βρίσκεται στην 

Κοινότητα Καλού Αγρού 

– γήπεδο ποδοσφαίρου, 

στον Σύλλογο « 

ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ 

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»  

Ομόφωνα 

 

15.  606.  Έγκριση   εξόδων   

μετακίνησης  

υπαλλήλων  Δήμου 

Δράμας για το μήνα 

Νοέμβριο 2019  

Ομόφωνα 

 

 

Δράμα   27-12-2019 

 

Η ειδική γραμματέας  

 

 

Μυροφόρα Ψωμά  

 


