
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN  
                                           ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  35η /08-12-2021  
                               ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ.  ΔΡΑΜΑΣ 

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  448.  1ο Έκτακτο  

Έγκριση της αριθμ. 88/2021 απόφασης 
του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δήμου 
Δράμας, σχετικά με την «ΣΤ΄ΑΝΑΜΟΡ-
ΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 
ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021.» 

 Ο μ ό φ ω ν α  
 

2.  449. 2ο Έκτακτο  

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και 
ορισμό προέδρου με τον αναπληρωτή 
του στο πλαίσιο των δράσεων του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισι-
τιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 
για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για 
τους Απόρους (ΤΕΒΑ / FEAD) για το έτος  
2022. 

Ο μ ό φ ω ν α  
         

 

3.  450. 3ο Έκτακτο  

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής τμημα-
τικής παραλαβής εργασιών και ορισμός 
προέδρου με τον αναπληρωτή του στο 
πλαίσιο των δράσεων του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ / FEAD) για το έτος  2022, της Δι-
εύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παι-
δείας και Πολιτισμού. 

Ο μ ό φ ω ν α  
 

4.  451. 4ο Έκτακτο  

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής τμημα-

τικής παραλαβής εργασιών και ορισμό 

προέδρου με τον αναπληρωτή του για το 

έτος  2022, της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού. 

Ο μ ό φ ω ν α  
 

5.  452. 5ο Έκτακτο  

Έγκριση διαδικασίας επαναδημοπράτη-

σης αγροτεμαχίων σχολικού κλήρου Κοι-

νότητας Μυλοποτάμου. 

Ο μ ό φ ω ν α  
 

6.  453. 

Επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων 

οικ. έτους 2022.  

Ο μ ό φ ω ν α  
Με την παρατήρηση των μελών της επι-
τροπής: 1) Μιχαήλ Μλεκάνη, και 2) Καλα-
ϊτζίδη Κων/νου,  πρότειναν την πλήρη α-
παλλαγή δημοτικών τελών για την περιοχή 
της 19ης Μαΐου καθ’ όλη τη διάρκεια του 
2022, να ενσωματωθεί η απόφαση που 
στην ουσία είχε ληφθεί για τα διατηρητέα 
κτίρια και αφορά στη μείωση 50/%, η οποία 
θα λειτουργεί ανεξάρτητα από οποιαδήποτε 
άλλη μείωση και την οριζόντια μείωση στα 
δημοτικά τέλη, η οποία είναι καταρχήν ανα-
γκαίο να πραγματοποιηθεί λόγω των οικο-
νομικών συνεπειών της πανδημίας και κατά 
δεύτερον είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί 
διότι δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμη στο 
σύστημα όλες οι δηλώσεις των τετραγωνι-
κών, ούτε καν έχουν γίνει όλες οι δηλώσεις 
γιατί ακόμη τρέχει η προθεσμία, και επομέ-
νως θα υπάρξουν και νέες αυξήσεις εσόδων 
από την ενσωμάτωση των νέων τετραγωνι-
κών στο σύστημα. Δεν συμφωνούν με την 



αύξηση του ΤΑΠ από 0,31% σε 0,35%, ό-
πως προτείνεται στην εισήγηση της υπηρε-
σίας. Τέλος, θεωρούν πως σε κάθε περί-
πτωση δεν αξίζει να συζητηθεί η μείωση των 
τελών καθαριότητας και φωτισμού κάτω του 
5%. 
 Επίσης ο κ. Καλαϊτζίδη 
Κων/νου συμπλήρωσε λέγοντας ότι οσοι 
είναι επί της 19ης Μαΐου δεν έχουν δεί την 
μείωση. Ενώ έχει πάρει απόφαση γιαυτό το 
Δ.Σ. και επειδή πιστεύει ότι δεν ξέρουν οι 
ενδιαφερόμενοι ότι πρέπει να γίνει κάποια 
διαδικασία, για αιτήσεις και δικαιολογητικά. 
Προτείνει να γίνει μία πρόσκληση να ενημε-
ρωθούν οι ενδιαφερόμενοι ώστε να καρπω-
θούν έστω και καθυστερημένα αυτήν την 
μείωση.   
 
      Με την παρατήρηση των μελών της 
επιτροπής: 1) Τσιαμπούση Αλεξάνδρου 
και 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου,  πρότειναν 
μείωση των τελών καθαριότητας και φωτι-
σμού σε ποσοστό περίπου 5%, με την πα-
ρατήρηση ότι δεν θα πέσουμε έξω λόγω της 
πετρελαϊκής και ενεργειακής κρίσης. Συμ-
φωνούν με την πρόταση των κ.Μλεκάνη 
Μιχαήλ και Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνου για την 
πλήρη απαλλαγή των τελών στην περιοχή 
της 19ης Μαΐου και για τη μείωση 50% για 
τα διατηρητέα κτίρια και σε περίπτωση που 
πρόκειται ταυτόχρονα για πολιτιστικούς 
συλλόγους συνολική μείωση σε ποσοστό 
0,25%. 
     Επίσης ο κ. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
συμπλήρωσε λέγοντας ότι εάν υπάρχει 
δυνατότητα να μειωθούν τα τέλη αυτό θα 
πρέπει να εξετασθεί και εάν υπάρξει πρότα-
ση από την αντιπολίτευση και είναι ενιαία θα 
είναι καλό για τους πολίτες και εάν περάσει 
μια τέτοια πρόταση στο Δημ. Συμβούλιο θα 
χαρεί και θα είναι ικανοποιημένη και η Δη-
μοτική Αρχή. Και θέλω να πώ ότι τα τέλη 
πρέπει να είναι πραγματικά και να βασίζο-
νται σε δεδομένα και οι πολίτες να ωφελού-
νται ανάλογα με αυτά που πληρώνουν. Εάν 
κάνετε μία βόλτα στους δρόμους της πόλης 
και στις κοινότητες θα δούμε ότι δεν είναι 
καθαροί. Ετσι δεν είναι ανταποδοτικά θεω-
ρώ ότι οι πολίτες πληρώνουν υπερβολικά 
τέλη και δεν έχουν την ανάλογη παροχή να 
λαμβάνουν σε ωφέλεια.        

7.  454. Επιβολή τελών και δικαιωμάτων των δη-

μοτικών κοιμητηρίων οικ. έτους 2022.  

Ο μ ό φ ω ν α  
 

8.  455. 

Έγκριση 11ης Αναμόρφωσης προϋπολο-

γισμού οικ. έτους 2021.  

Ο μ ό φ ω ν α  
Με την παρατήρηση των μέλών της επι-
τροπής: 1) Μιχαήλ Μλεκάνης, και 2) Κα-
λαϊτζίδης Κων/νος, ,  λέγοντας ότι πρέπει 
να νομιμοποιήσουμε την διαδικασία με ο-
ποιονδήποτε τρόπο. Έχουμε φαινόμενα να 
γίνονται ρουσφέτια για μεταφορά κάποιων 
από τα Α΄ και Β΄ νεκροταφεία σε νεκροτα-
φεία των χωριών για να μην πληρώνονται 
τέλη. Πρέπει να μην δίνουμε περιθώρια να 
γίνονται τέτοιες ενέργειες να νομιμοποιή-
σουμε την διαδικασία. Και προτείνουμε να 
γράψουμε στην απόφαση ότι στα χωριά δεν 
πληρώνονται τέλη στα νεκροταφεία και να 
έχει περιορισμούς ποιοι θα θάβονται στα 
νεκροταφεία των χωριών. Στα υπόλοιπα 
νεκροταφεία του Δήμου Δράμας θα επιβάλ-
λονται τέλη και απαγορεύεται να γίνεται τα-
φή νεκρού κατοίκου σε νεκροταφεία από 
άλλο οικισμό από τον οποίο κατοικεί.  

9.  456. 
Έγκριση της αριθμ. 78/2021 απόφασης 

του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δήμου 

Δράμας, σχετικά με την «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟ-

ΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022»  

Κατά πλειοψηφία  
 Μειοψηφούντος των μελών της επιτρο-

πής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ & κ. Καλαϊντζίδη 
Κωνσταντίνου διότι, είπαν ότι επιμένουν 
ότι είναι απαράδεχτο να συνεχίζει να συνε-
δριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. 
διά περιφοράς και μάλιστα σε θέματα όπως 
ο προϋπολογισμός . Οι δια περιφοράς συνε-



δριάσεις δεν δίνουν την δυνατότητα της 
αλληλεπίδρασης των μελών του Δ.Σ. , δεν 
δίνουν την δυνατότητα της κατάθεσης και 
της συζήτησης εναλλακτικών προτάσεων και 
ετσι ευτελίζεταιη όλη διαδικασία της λειτουρ-
γίας του Δ.Σ.   

 Με την παρατήρηση των μελών  
της επιτροπής κ. Τσιαμπούση Αλέξαν-
δρου & κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, οι 
οποίοι είπαν ότι το ψηφίζουν με την παρατή-
ρηση ότι θα πρέπει να συνεδριάζει το Δ.Σ. 
δια ζώσης αλλά δεν θα πρέπει να αποτελεί 
λόγω μη ψήφισης του προϋπολογισμού.  

10.  457. 

Έγκριση της αριθμ. 79/2021 απόφασης 

του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δήμου 

Δράμας, σχετικά με την «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑ-

ΚΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ  ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022»  

Κατά πλειοψηφία  
 Μειοψηφούντος των μελών της επιτρο-

πής κ. Μλεκάνη Μιχαήλ & κ. Καλαϊντζίδη 
Κωνσταντίνου διότι, είπαν ότι επιμένουν 
ότι είναι απαράδεχτο να συνεχίζει να συνε-
δριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. 
διά περιφοράς και μάλιστα σε θέματα όπως 
ο πίνακας  στοχοθεσίας 2022 . Οι δια περι-
φοράς συνεδριάσεις δεν δίνουν την δυνατό-
τητα της αλληλεπίδρασης των μελών του 
Δ.Σ. , δεν δίνουν την δυνατότητα της κατά-
θεσης και της συζήτησης εναλλακτικών προ-
τάσεων και ετσι ευτελίζεταιη όλη διαδικασία 
της λειτουργίας του Δ.Σ.   

       Με την παρατήρηση των μελών  
της επιτροπής κ. Τσιαμπούση Αλέξαν-
δρου & κ. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, οι 
οποίοι είπαν ότι το ψηφίζουν με την παρατή-
ρηση ότι θα πρέπει να συνεδριάζει το Δ.Σ. 
δια ζώσης αλλά δεν θα πρέπει να αποτελεί 
λόγω μη ψήφισης του πίνακα  στοχοθεσίας 
2022.  

11.  458. Έγκριση της αριθμ. 80/2021 απόφασης 

του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δήμου 

Δράμας, σχετικά με την «ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1-1-2020 – 31-12-2020»  

Ο μ ό φ ω ν α  
 

12.  459. Έγκριση της αριθμ. 42/2021 απόφασης 

του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Οργανισμού – 

Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δήμου 

Δράμας, σχετικά με την «Ψήφιση Προϋ-

πολογισμού του Πολιτιστικού Οργανι-

σμού – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 

Δράμας  ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022»  

Ο μ ό φ ω ν α  
 

13.  460. Έγκριση της αριθμ. 43/2021 απόφασης 

του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Οργανισμού – 

Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δήμου 

Δράμας, σχετικά με την «Έγκριση στοχο-

θεσίας 2022 – Πίνακας 5Α»  

Ο μ ό φ ω ν α  
 

14.  461. Έγκριση της αριθμ. 3/2021 μελέτης και 

του σχεδίου όρων διακήρυξης για τη δη-

μοπράτηση με ανοικτή διαδικασία δημό-

σιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, της ερ-

γασίας «Λειτουργία δημοτικού κυνοκο-

μείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς για το έτος 2022», συγκρό-

τησης επιτροπής διαγωνισμού.  

Ο μ ό φ ω ν α  
 

15.  462. 1.Έγκριση του συνημμένου σχεδίου της 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου 

Δράμας και της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. με 

Ο μ ό φ ω ν α  
 



τίτλο : «Λειτουργική αναβάθμιση συστή-

ματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρι-

σης συσκευασιών ή και άλλων προϊό-

ντων και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχεί-

ρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δή-

μου Δράμας».  

2.Ορισμός του Δημάρχου Δράμας κ. Χρι-
στόδουλου Μαμσάκου ως νόμιμου     εκ-
προσώπου του Δήμου για την υπογραφή 
της σύμβασης. 
3.Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου 
ως εκπροσώπου του Δήμου Δράμας με 
έναν επιπλέον Δημοτικό Σύμβουλο ως 
αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης.  

16.  463. Έγκριση της αριθμ. 46/2021 απόφασης 
του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Οργανισμού – 
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δήμου 
Δράμας, σχετικά με την «Αντικατάσταση 
της Α.Δ.Σ. 45/2021 απόφασης Διοικητικού 
Συμβουλίου του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας 
που αφορά την Τρίτη (3η ) ΑΝΑΜΟΡΦΩ-
ΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 
του Πολιτιστικού Οργανισμού»  

Ο μ ό φ ω ν α  
 

17.  464. Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας ANIL για 
την ενίσχυση του Καταστήματος  Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Δρά-
μας.  

Ο μ ό φ ω ν α  
 

18. \ 465. Έγκριση πρακτικού Νο 2 του ηλεκτρονι-
κού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑ-
ΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»  

Ο μ ό φ ω ν α  
 

19.  466. Κατακύρωση πρακτικών Νο 2 του ηλε-
κτρονικού διαγωνισμού του έργου: 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ»  

Ο μ ό φ ω ν α  
 

20.  467. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑ-
ΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ-
ΩΝ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»  

Ο μ ό φ ω ν α  
 

21.  468. Συγκρότηση επιτροπής  παραλαβής αν-

τικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμ-

βάσεων παροχής υπηρεσιών που αφο-

ρούν στη λειτουργία της Διεύθυνσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών για το έτος 2022. 

Ο μ ό φ ω ν α  
 

22.  469. Υποβολή απολογιστικών οικονομικών 

στοιχείων Γ΄ τριμήνου 2021. 

Ο μ ό φ ω ν α  
 

23.  470. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 

(ΦΕΚ Α΄139/31.8.2019) για την κάλυψη 

εξόδων ταφής οικονομικά αδύναμου. 

Ο μ ό φ ω ν α  
 

      Δράμα 08-12-2021 
 
         Ο γραμματέας 
Λάζαρος Κωνσταντινίδης          


