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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16/05-10-2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 
     Ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιωτίδης Αλέξανδρος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη 
συζήτηση του 14ου θέματος της ημερησίας διάταξης 
      Ο δημοτικός σύμβουλος Μλεκάνης Μιχαήλ, προσήλθε στη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση προ 
ημερησίας διάταξης 

      Ο δημοτικός σύμβουλος  Χαραλαμπίδης Ανδρέας, έθεσε το ερώτημα εάν θα τηρηθεί η τακτική 
που ακολουθείτο έως τώρα, δηλαδή εάν θα πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις ημέρα Δευτέρα ή 
Τετάρτη, προκειμένου να διευκολύνονται και οι επαγγελματίες δημοτικοί σύμβουλοι. 
      Ο δημοτικός σύμβουλος  Ηλιόπουλος Στέργιος, αφού ανέγνωσε την παρ. 9 του άρθρου 3 του 
κανονισμού εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου, έθεσε το ερώτημα, ποια θέματα είναι κατεπείγοντα 
και συγκαλείται το ΔΣ κατεπειγόντως! 
      Ο Πρόεδρος του ΔΣ, τοποθετούμενος επί των ανωτέρω, ανέφερε τα εξής: 
      Εννοείται ότι θα ακολουθηθούν οι γνωστοί κανόνες και θα πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις 
Δευτέρα – στις αρχές της εβδομάδος. Θέτω κάποια θέματα, τα οποία γνωρίζω από την αρχή και 
κάποια που προέκυψαν στη συνέχεια. 
      Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ, είμαστε τέσσερις γιατροί εκ των οποίων οι τρεις εφημερεύουμε και 
έχουμε ανειλημμένες υποχρεώσεις. Οι εφημερίες ως γνωστόν, γίνονται με βάση τον κανόνα της 
στοιχειοποίησης και όσο κι αν επιδιώξω να μην εφημερεύω Δευτέρα ή Τετάρτη, είναι λίγο δύσκολο να 
γίνει και αντιλαμβάνεστε ότι αυτόν τον παράγοντα, πρέπει να τον λαμβάνω υπόψη μου κάθε φορά 
που προγραμματίζεται συνεδρίαση.  
     Αντιλαμβάνομαι επίσης ότι, όταν κάποιος έχει ιδιαίτερες εργασιακές υποχρεώσεις ή είναι 
ελεύθερος επαγγελματίας, έχει επιπτώσεις στη δουλειά του και αυτό είναι ένας παράγοντας που 
πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. 
      Όλα τα ανωτέρω πρέπει να συνεκτιμηθούν ώστε να έχουμε τις λιγότερες απουσίες στις 
συνεδριάσεις αλλά, το σοβαρότερο για μένα, είναι οι αστάθμητοι παράγοντες των εφημεριών και οι 
περιπτώσεις στις οποίες δημιουργούνται προβλήματα σε επαγγελματίες δημοτικούς συμβούλους. 
     Επισημαίνω ότι η βασική μας προσπάθεια είναι, να πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις στις αρχές 
της εβδομάδος. 
     Πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούμε και να μην υπερβάλουμε σε κάποια πράγματα , στην 
προσπάθειά μας την αντιπολιτευτική. 
     Όλη την εβδομάδα αγωνιζόμαστε να βρούμε την κατάλληλη ημέρα για να πραγματοποιηθεί η 
σημερινή συνεδρίαση που επιβαλλόταν να γίνει γιατί, υπάρχουν θέματα με προθεσμίες, υπάρχουν 
ανειλημμένες υποχρεώσεις του Δημάρχου, τις οποίες όλοι γνωρίζετε - αναχωρεί για τις Βρυξέλλες και 
αφού συνυπολογίστηκαν όλα όσα ανέφερα, φτάσαμε στη λογική να συνεδριάσουμε σήμερα Κυριακή. 
   

 
 

      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  427.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση της 67/2014 απόφασης 
του ΔΣ του Πολιτιστικού 
Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους Δράμας, σχετικά 
με την έγκριση απολογιστικών 
στοιχείων οικ. έτους 2013  

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 
1) Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Ετόγλου Ιωάννη, 3) 
Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 4) Παπαδόπουλου 
Γρηγορίου και 5) Σιδερά Χρυσής πως, η παρούσα 
κατεπείγουσα συνεδρίαση, έρχεται να προστεθεί 
στο Τεχνικό Πρόγραμμα , - το οποίο συζητήθηκε 
ως έκτακτο -, σε κατεπείγουσες συνεδριάσεις της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Οικονομικής 
Επιτροπής, καταδεικνύοντας την αδυναμία, την 
ανετοιμότητα και επιπολαιότητα της δημοτικής 
αρχής. Θεωρούν πως τα τρία έκτακτα, είναι 
όντως έκτακτα αλλά εξ αιτίας αυτών, 
νομιμοποιείται μια έκτακτη συνεδρίαση που δεν 
θέλουν να νομιμοποιήσουν, επισημαίνοντας την 
αναγκαιότητα λειτουργίας του ΔΣ  σύμφωνα με 
τον κανονισμό λειτουργίας του, δηλαδή με την 
τήρηση του πενθημέρου, αφαιρούμενης της 
ημέρας έκδοσης της πρόσκλησης και της ημέρας 



συνεδρίασης του Δ.Σ.. Στο τέλος ανέφεραν πως 
για πρώτη και τελευταία φορά, δεν θα μπουν στη 
διαδικασία να συζητείται κάθε θέμα ξεχωριστά 
και να χαρακτηρίζεται ως έκτακτο ή όχι. 
        Με την τοποθέτηση του δημοτικού 
συμβούλου Μλεκάνη Μιχαήλ πως, ψηφίζει μόνο 
τα τρία έκτακτα και τα τρία πρώτα τακτικά και 
μειοψηφεί σε όλα τα υπόλοιπα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης, τα οποία δεν θεωρεί ως 
κατεπείγοντα . Καταψηφίζει επίσης τα θέματα 
που σχετίζονται με ορισμό ΔΣ, όταν δεν τηρείται 
η ποσόστωση του 1/3 από κάθε φύλο και στα 
αναπληρωματικά μέλη διότι, σύμφωνα με 
σχετική νομολογία, αποφάσεις ΔΣ που δεν 
τηρείται η ανωτέρω προϋπόθεση, έχουν 
ακυρωθεί. 
        Με την τοποθέτηση των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου  και 
2) Χαραλαμπίδη Ανδρέα πως συμφωνούν με την 
παρατήρηση των πέντε δημοτικών συμβούλων 
της μείζονος μειοψηφίας, προσθέτοντας πως θα 
έπρεπε να είναι διαφορετική η αντιμετώπιση του 
ΔΣ και όχι αυτή που υπάρχει διότι, η υπάρχουσα 
χαρακτηρίζεται από επιπολαιότητα και 
προχειρότητα εκ μέρους της δημοτικής αρχής 
       Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος 
Στέργιος, ψήφισε λευκό ( έχει θέση αρνητικής 
ψήφου)  διότι, το θέμα είναι σοβαρό, το 
παρέλαβε τελευταία στιγμή και συνεπώς δεν 
μπορεί να αποφασίσει 
        Ο δημοτικός σύμβουλος Καλφόπουλος 
Ευάγγελος, ψήφισε το θέμα εφόσον συμμετέχουν 
ως παράταξη στο συγκεκριμένο ΔΣ, αναφέροντας 
πως όλα τα προαναφερόμενα, έχουν να κάνουν 
με το μοντέλο της Αυτ/σης και όχι με ανεπάρκεια 
και επιπολαιότητα, προσθέτοντας ότι η 
ανεπάρκεια είναι εγγενής σε ένα τέτοιο μοντέλο 
διοίκησης. 
      Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης 

Ιωάννης, απουσίαζε κατά την ψηφοφορία του 
θέματος, στη διάρκεια όμως της συζήτησής 
αυτού, ανέφερε πως η κατεπείγουσα συνεδρίαση, 
γίνεται εξ αιτίας της ανετοιμότητας που επέδειξε 
η δημοτική αρχή ως δημοτική πλειοψηφία, σε ότι 
έχει σχέση με την εκπροσώπηση του φύλου στα 
πρώτα τρία τακτικά θέματα.   

          
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      κ α τ ά      π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

  
 Εγκρίνει τα απολογιστικά στοιχεία 
οικ. έτους 2013 του Πολιτιστικού Οργανισμού – 
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, τα 
οποία παρουσιάζουν: 
 
Α΄ΕΣΟΔΑ 
 

1.  Τακτικά 1.356.000,00 

2.  Έκτακτα 657.000,00 

3.  Χρηματικό 
Υπόλοιπο 2012 

560.306,41 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.573.306,41 

 
 



Β΄ ΕΞΟΔΑ 
 

1.  Πληρωθέντα 
γενικά έξοδα 

2.545.724,04 

2.  Αποθεματικό;27.58
2,37 

657.000,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.573.306,41 
 

 
 

 

2.  428.  2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση της 65/2014 απόφασης 
του ΔΣ του Πολιτιστικού 
Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους Δράμας, σχετικά 
με την έγκριση της 3ης 
αναμόρφωσης προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2014 

 
Κατά πλειοψηφία 
 
Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 
1) Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Ετόγλου Ιωάννη, 3) 
Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 4) Παπαδόπουλου 
Γρηγορίου και 5) Σιδερά Χρυσής πως, η παρούσα 
κατεπείγουσα συνεδρίαση, έρχεται να προστεθεί 
στο Τεχνικό Πρόγραμμα , - το οποίο συζητήθηκε 
ως έκτακτο -, σε κατεπείγουσες συνεδριάσεις της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Οικονομικής 
Επιτροπής, καταδεικνύοντας την αδυναμία, την 
ανετοιμότητα και επιπολαιότητα της δημοτικής 
αρχής. Θεωρούν πως τα τρία έκτακτα, είναι 
όντως έκτακτα αλλά εξ αιτίας αυτών, 
νομιμοποιείται μια έκτακτη συνεδρίαση που δεν 
θέλουν να νομιμοποιήσουν, επισημαίνοντας την 
αναγκαιότητα λειτουργίας του ΔΣ  σύμφωνα με 
τον κανονισμό λειτουργίας του, δηλαδή με την 
τήρηση του πενθημέρου, αφαιρούμενης της 
ημέρας έκδοσης της πρόσκλησης και της ημέρας 
συνεδρίασης του Δ.Σ.. Στο τέλος ανέφεραν πως 
για πρώτη και τελευταία φορά, δεν θα μπουν στη 
διαδικασία να συζητείται κάθε θέμα ξεχωριστά 
και να χαρακτηρίζεται ως έκτακτο ή όχι. 
        Με την τοποθέτηση του δημοτικού 
συμβούλου Μλεκάνη Μιχαήλ πως, ψηφίζει μόνο 
τα τρία έκτακτα ως κατεπείγοντα και τα τρία 
πρώτα τακτικά και μειοψηφεί ως προς τον 
χαρακτηρισμό όλων των υπολοίπων θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντα διότι, δεν 
θεωρεί πως είναι . Καταψηφίζει επίσης τα 
θέματα που σχετίζονται με ορισμό ΔΣ, όταν δεν 
τηρείται η ποσόστωση του 1/3 από κάθε φύλο και 
στα αναπληρωματικά μέλη διότι, σύμφωνα με 
σχετική νομολογία, αποφάσεις ΔΣ που δεν 
τηρείται η ανωτέρω προϋπόθεση, έχουν 
ακυρωθεί. 
        Με την τοποθέτηση των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου  και 
2) Χαραλαμπίδη Ανδρέα πως συμφωνούν με την 
παρατήρηση των πέντε δημοτικών συμβούλων 
της μείζονος μειοψηφίας, προσθέτοντας πως θα 
έπρεπε να είναι διαφορετική η αντιμετώπιση του 
ΔΣ και όχι αυτή που υπάρχει διότι, η υπάρχουσα 
χαρακτηρίζεται από επιπολαιότητα και 
προχειρότητα εκ μέρους της δημοτικής αρχής 
       Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος 
Στέργιος, ψήφισε λευκό ( έχει θέση αρνητικής 

ψήφου)  διότι, το θέμα είναι σοβαρό, το 
παρέλαβε τελευταία στιγμή και συνεπώς δεν 
μπορεί να αποφασίσει 
        Ο δημοτικός σύμβουλος Καλφόπουλος 



Ευάγγελος, ψήφισε το θέμα εφόσον συμμετέχουν 
ως παράταξη στο συγκεκριμένο ΔΣ, αναφέροντας 
πως όλα τα προαναφερόμενα, έχουν να κάνουν 
με το μοντέλο της Αυτ/σης και όχι με ανεπάρκεια 
και επιπολαιότητα, προσθέτοντας ότι η 
ανεπάρκεια είναι εγγενής σε ένα τέτοιο μοντέλο 
διοίκησης. 
      Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης 

Ιωάννης, απουσίαζε κατά την ψηφοφορία του 
θέματος, στη διάρκεια όμως της συζήτησής αυτού, 
ανέφερε πως η κατεπείγουσα συνεδρίαση, γίνεται 
εξ αιτίας της ανετοιμότητας που επέδειξε η 
δημοτική αρχή ως δημοτική πλειοψηφία, σε ότι 
έχει σχέση με την εκπροσώπηση του φύλου στα 
πρώτα τρία τακτικά θέματα.   
 

3.  429.  3Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΜΑ – ΚΔΑΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» 

Ομόφωνα 

4.  430.  Τροποποίηση της 389/2014 ΑΔΣ 
σχετικά με τον ορισμό 
Διοικητικού Συμβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Δράμας με την επωνυμία 
«Δημοτική Επιχείρηση 
Κοινωνικής Πολιτιστικής και 
Τουριστικής Ανάπτυξης» 
(Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.)   

 
Κατά πλειοψηφία 
 
 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μλεκάνη Μιχαήλ διότι  δεν τηρείται η 
ποσόστωση του 1/3 από κάθε φύλο και στα 
αναπληρωματικά μέλη και σύμφωνα με σχετική 
νομολογία, αποφάσεις ΔΣ που δεν τηρείται η 
ανωτέρω προϋπόθεση, έχουν ακυρωθεί. 
 
Μετά την αναλυτική τοποθέτηση του κ. 
Προέδρου επί των απόψεων του ανωτέρω 
δημοτικού συμβούλου, επικαλούμενος την 
εισήγηση της υπηρεσίας και συγκεκριμένα την 
τελευταία παράγραφο «Σημειώνουμε ότι εκ του 
νόμου δεν προβλέπεται ρητά οι ίδιες αναλογίες να 
τηρούνται και για τα αναπληρωματικά μέλη» 
 

Το ΔΣ  της  ΔΕΚΠΟΤΑ έχει όπως ακολουθεί: 
 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ
ΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.  Χατζηκυριακίδης 
Αναστάσιος, 
δημοτικός 
σύμβουλος, ως 
Πρόεδρος 

Μωϋσιάδης 
Αριστείδης, 
Αντιδήμαρχος 

2.  Ψαρράς Γεώργιος, 
δημοτικός 
σύμβουλος, ως 
Αντιπρόεδρος 

Σιδηρόπουλος 
Δημήτριος, 
δημοτικός 
σύμβουλος 

3.  Παπαδόπουλος 
Γεώργιος, 
δημοτικός 
σύμβουλος, ως 
μέλος 

Σολάκης 
Άγγελος, 
δημοτικός 
σύμβουλος 

4.   Παπαδόπουλος 
Γρηγόριος, 
δημοτικός 
σύμβουλος ως 
μέλος 

Χρυσοχοΐδης 
Ελευθέριος, 
δημοτικός 
σύμβουλος 

5.  Τσιαμούρα Αλίκη, Κοτσογλανίδου 



εκπρόσωπος της 
Ένωσης Κυριών 
Δράμας, ως μέλος 

Αικατερίνη 

6.  Τυχόλα Ελένη, 
δημότισσα ως 
μέλος 

Διαμαντή 
Παναγιώτα, 
δημότισσα 

7.  Ραπτοπούλου 
Αικατερίνη, 
δημότισσα ως 
μέλος 

Κοτσαΐδου – 
Τσακίρη Σοφία, 
δημότισσα 

8.  Τσακαλίδης 
Δημήτριος, 
δημότης ως μέλος 

Κέδρογλου 
Κων/νος, 
δημότισσα 

9.  Γεωργιάδης 
Παναγιώτης, 
δημότης, ως μέλος 

Δάντης 
Τριαντάφυλλος, 
δημότης 

10.  Τριανταφυλλίδου 
Ειρήνη, 
δημότισσα ως 
μέλος 

Σπυριδόπουλος 
Συμεών, δημότης 

11.  Σαρηπαυλίδης 
Θεόδωρος, 
δημότης, ως μέλος 

Καραπάντζος 
Χριστόδουλος, 
δημότης 

 

5.  431.  Τροποποίηση της 392/2014 ΑΔΣ 
σχετικά με τον ορισμό 
Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Δράμας»    

Κατά πλειοψηφία 
 
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μλεκάνη Μιχαήλ διότι  δεν τηρείται η 
ποσόστωση του 1/3 από κάθε φύλο και στα 
αναπληρωματικά μέλη και σύμφωνα με σχετική 
νομολογία, αποφάσεις ΔΣ που δεν τηρείται η 
ανωτέρω προϋπόθεση, έχουν ακυρωθεί. 
 
Μετά την αναλυτική τοποθέτηση του κ. 
Προέδρου επί των απόψεων του ανωτέρω 
δημοτικού συμβούλου, επικαλούμενος την 
εισήγηση της υπηρεσίας και συγκεκριμένα την 
τελευταία παράγραφο «Σημειώνουμε ότι εκ του 
νόμου δεν προβλέπεται ρητά οι ίδιες αναλογίες να 
τηρούνται και για τα αναπληρωματικά μέλη» 
 
Το ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας, έχει όπως 
παρακάτω: 
 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜ
ΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.  Μαμσάκος 
Χριστόδουλος, 
Δήμαρχος Δράμας, 
ως Πρόεδρος 

Κίζας Ζαχαρίας 

2.  Ξανθόπουλος 
Βασίλειος, ως 
Αντιπρόεδρος 

Δεμερτζής 
Γεώργιος 

3.  Μλεκάνης Μιχαήλ, 
δημοτικός 
σύμβουλος 

Καλαϊτσίδης 
Γεώργιος, 
δημοτικός 
σύμβουλος 

4.  Καζάκης 
Δημήτριος, Δ/ντής 
Σχολείου, ως μέλος 

Νίκογλου 
Χριστάκης 

5.  Δεμίρογλου 
Δέσποινα, Δ/ντρια 
Σχολείου, ως μέλος 

Τσεντεμεΐδης 
Κων/νος 



6.  Κων/νίδης 
Δημήτριος, 
δημότης, ως μέλος 

Τσακαλίδης 
Δημήτριος  

7.  Γεωργιάδης 
Παναγιώτης, 
δημότης, ως μέλος 

Δεβρίκης 
Κων/νος 

8.  Γιάγκα Μαρία, 
δημότισσα, ως 
μέλος 

Μακρής 
Αντώνιος 

9.  Ραπτοπούλου 
Αικατερίνη, 
δημότισσα, ως 
μέλος 

Θεοδωρίδης 
Σάββας 

10.  Λούστη _ 
Χατζηκυριακίδου 
Χριστίνα, 
δημότισσα ως 
μέλος 

Θεοχάρης 
Αναστάσιος 

11.  Μαργαρίτου 
Ελένη, 
Εκπρόσωπος 
Συλλόγου Γονέων 
και Κηδεμόνων 

Βαμβακά 
Σουλτάνα, 
Εκπρόσωπος 
Συλλόγου 
Γονέων και 
Κηδεμόνων 

 

6.  432.  Τροποποίηση της 393/2014 ΑΔΣ 
σχετικά με τον ορισμό 
Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Δράμας»    

 
Κατά πλειοψηφία 
 
 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μλεκάνη Μιχαήλ διότι  δεν τηρείται η 
ποσόστωση του 1/3 από κάθε φύλο και στα 
αναπληρωματικά μέλη και σύμφωνα με σχετική 
νομολογία, αποφάσεις ΔΣ που δεν τηρείται η 
ανωτέρω προϋπόθεση, έχουν ακυρωθεί. 
 
Μετά την αναλυτική τοποθέτηση του κ. 
Προέδρου επί των απόψεων του ανωτέρω 
δημοτικού συμβούλου, επικαλούμενος την 
εισήγηση της υπηρεσίας και συγκεκριμένα την 
τελευταία παράγραφο «Σημειώνουμε ότι εκ του 
νόμου δεν προβλέπεται ρητά οι ίδιες αναλογίες να 
τηρούνται και για τα αναπληρωματικά μέλη» 
 
Το ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας, έχει όπως 
παρακάτω: 
 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙ
ΚΑ ΜΕΛΗ 

1.  Μαμσάκος 
Χριστόδουλος, 
Δήμαρχος 
Δράμας, ως 
Πρόεδρος 

Ξανθόπουλος 
Βασίλειος 

2.  Κίζας Ζαχαρίας, 
ως Αντιπρόεδρος 

Κύρτσης 
Αστυάναξ 

3.  Στράντζαλη 
Ευδοξία, Δ/ντρια 
Σχολείου, ως 
μέλος 

Τερζάκης 
Κων/νος 

4.  Τσιμπουκέλης 
Αναστάσιος, 
Δ/ντής Σχολείου, 
ως μέλος 

Τρυφωνίδης 
Λάμπρος 



5.  Γιαννέρη 
Ζαχαρούλα, 
δημότισσα, ως 
μέλος 

Ραπτοπούλου 
Αικατερίνη 

6.  Τυχόλα Ελένη, 
δημότισσα, ως 
μέλος  

Σαλής 
Αναστάσιος 

7.  Υφαντίδης 
Γρηγόριος, 
δημότης, ως μέλος 

Τζιερτζίδης 
Δημήτριος 

8.  Μυστακίδης 
Ιωάννης, δημότης, 
ως μέλος 

Μλεκάνης 
Μιχαήλ, 
δημοτικός 
σύμβουλος 

9.  Μηλώσης 
Χρήστος, δημότης, 
ως μέλος 

Χατζηγεωργίου 
Χρήστος 

10.  Παπαδόπουλος 
Αχιλλέας, 
εκπρόσωπος 
συλλόγου γονέων 
και κηδεμόνων  

Παπαθεοδώρου 
Πόπη 

11.  Εκπρόσωπος 
μαθητικών 
κοινοτήτων  

Μέλος μαθητικών 
κοινοτήτων 

 

7.  433.  Τροποποίηση της 444/2012 ΑΔΣ 
περί ορισμού εκπροσώπων του Δ. 
Δράμας στην Αναπτυξιακή 
Σύμπραξη «Συν – Εργασία για τη 
Δράμα»   

Ομόφωνα 
 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 
Μλεκάνη Μιχαήλ, πως καταψηφίζει τον 
χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον διότι 
θεωρεί πως δεν είναι. 

  

8.  434.  Τροποποίηση της 287/2011 ΑΔΣ 
περί ορισμού εκπροσώπων του Δ. 
Δράμας στην Επιτροπή 
Διαχείρισης Προγράμματος 
(Ε.Δ.Π.) LEADER  Νομού Δράμας 
στο πλαίσιο του τοπικού 
προγράμματος για τον Άξονα 4 
(Προσέγγιση LEADER  )   

Ομόφωνα 
 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 
Μλεκάνη Μιχαήλ, πως καταψηφίζει τον 
χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον διότι 
θεωρεί πως δεν είναι. 

 

9.  435.  Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου 
στην εκάστοτε επιτροπή 
παραλαβής έργων   

Ομόφωνα 
 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 
Μλεκάνη Μιχαήλ, πως καταψηφίζει τον 
χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον διότι 
θεωρεί πως δεν είναι. 

 

10.  436.  Συγκρότηση Επιτροπής 
προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου 
«Διαμόρφωση χώρων 
εκγύμνασης σκύλων»   

Ομόφωνα 
 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 
Μλεκάνη Μιχαήλ, πως καταψηφίζει τον 
χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον διότι 
θεωρεί πως δεν είναι. 

 

11.  437.  Ορισμός μελών επιτροπής 
τμηματικής παραλαβής εργασιών, 
για το διάστημα από 01-09-2014 
έως 31-12-2014.   

Ομόφωνα 
 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 
Μλεκάνη Μιχαήλ, πως καταψηφίζει τον 
χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον διότι 
θεωρεί πως δεν είναι. 

 

12.  438.  Ορισμός μελών επιτροπής, του 
άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981, για 

Μετά από πρόταση του κ. προέδρου, 

αναβλήθηκε η λήψη οριστικής απόφασης   



την διεξαγωγή δημοπρασιών 
εκποίησης ή εκμίσθωσης 
πραγμάτων του Δήμου, για το 
διάστημα από 01-09-2014 έως 31-
12-2014.   

διότι, με το με αριθμό πρωτ. 51260/26-09-2014 

πρακτικό κλήρωσης , κληρώθηκε από παραδρομή 

μόνο ένας δημοτικός σύμβουλος με τον 

αναπληρωτή του, στην εκάστοτε επιτροπή για την 

διεξαγωγή δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης 

πραγμάτων του Δήμου, για το διάστημα από 01-

09-2014 έως 31-12-2014 και όχι δύο, όπως 

αναφέρεται στην εισήγηση της υπηρεσίας. 

Θα ακολουθήσει εκ νέου ανακοίνωση 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί  η 

προβλεπόμενη κλήρωση από τα οριζόμενα του 

άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 1987 

 
Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 
Μλεκάνη Μιχαήλ, πως καταψηφίζει τον 
χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον διότι 
θεωρεί πως δεν είναι. 

 

13.  439.  Ορισμός μελών επιτροπής 
εκτίμησης ακινήτων (άρθρου 186 
ν. 3463/2006) για το διάστημα από 
01-09-2014 έως 31-12-2014. -  

Ομόφωνα 
 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 
Μλεκάνη Μιχαήλ, πως καταψηφίζει τον 
χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον διότι 
θεωρεί πως δεν είναι. 

 

14.  440.  Τροποποίηση της αριθμό. 8/2011 
απόφασης ΔΣ, περί ορισμού 
μελών για τη σύσταση του 
Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 
(Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Δράμας.   

Ομόφωνα 
 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 
Μλεκάνη Μιχαήλ, πως καταψηφίζει τον 
χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον διότι 
θεωρεί πως δεν είναι. 

 

15.  441.  Ορισμός του αναπληρωτή του 
Δημάρχου στην τριμελή επιτροπή 
για τη χορήγηση βεβαιώσεων σε 
παραγωγούς πωλητές λαϊκών 
αγορών του Δήμου μας.    

Ομόφωνα 
 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 
Μλεκάνη Μιχαήλ, πως καταψηφίζει τον 
χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον διότι 
θεωρεί πως δεν είναι. 

 

16.  442.  Λύση μίσθωσης των αριθμ. 15 & 
αριθμ. 16 καταστημάτων στην 
δημοτική λαχαναγορά 
Αρκαδικού.   

Ομόφωνα 
 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 
Μλεκάνη Μιχαήλ, πως καταψηφίζει τον 
χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον διότι 
θεωρεί πως δεν είναι. 

 

17.  443.  Αναστολή ισχύος αδειών 
πωλητών (επαγγελματιών & 
παραγωγών) λαϊκών αγορών   

Αναβολή λήψης οριστικής απόφασης  
προκειμένου: 
 

1) Να γνωμοδοτήσει το γραφείο Νομικών 
Συμβούλων, για την δυνατότητα ή μη, 
καταβολής των οφειλών Α΄ εξαμήνου 
2014, έτσι ώστε για παλαιότερες οφειλές 
να ακολουθεί η νόμιμη διαδικασία 
είσπραξής των και οι οποίες δεν έχουν και 
σχέση με την ανανέωση των αδειών. 

2) Να πραγματοποιηθεί εκ νέου όχληση των 
οφειλετών  εντός 15-20 ημερών 

3) Να υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις 
από τις δημοτικές παρατάξεις που θα 
συζητηθούν πριν από την επόμενη 
συνεδρίαση του ΔΣ, έτσι ώστε να 
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με κοινή 
φωνή και συνολική προσέγγιση, προς 



όφελος της συγκεκριμένη ευαίσθητης 
κοινωνικής ομάδων εργαζομένων. 

 

18.  444.  Έγκριση διενέργειας προμήθειας 
πλαστικών σάκων απορριμμάτων   

Ομόφωνα 
 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 
Μλεκάνη Μιχαήλ, πως καταψηφίζει τον 
χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον διότι 
θεωρεί πως δεν είναι. 

 

19.  445.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου 
«Ανακατασκευή τουαλετών 
επισκεπτών κολυμβητηρίου»   

Ομόφωνα 
 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 
Μλεκάνη Μιχαήλ, πως καταψηφίζει τον 
χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον διότι 
θεωρεί πως δεν είναι. 

 

20.  446.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου 
«Αμμοχαλικοστρώσεις – 
Αγροτική Οδοποιία»     

Ομόφωνα 
 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 
Μλεκάνη Μιχαήλ, πως καταψηφίζει τον 
χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον διότι 
θεωρεί πως δεν είναι. 

 

21.  447.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου 
«Συντήρηση κτηρίου κοινότητας 
ΤΚ Μικροχωρίου»     

Ομόφωνα 

22.  448.  Γνωμοδότηση για τη 10ετή 
παράταση μίσθωσης δημόσιου 
λατομείου μαρμάρου έκτασης 
79,466 στρ. που βρίσκεται στη 
θέση «Καρυδιές», της περιοχής 
Βαθυλάκου, της Τ.Κ. 
Μοναστηρακίου από τον Σ.Π.Ε. 
«ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΜΑΡΜΑΡΑ 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ»   

Ομόφωνα 
 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 
Μλεκάνη Μιχαήλ, πως καταψηφίζει τον 
χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον διότι 
θεωρεί πως δεν είναι. 

 

23.  449.  Γνωμοδότηση για την έρευνα-
μίσθωση δημόσιου λατομείου 
μαρμάρου, έκτασης 99,591 στρ. 
στη θέση «Αετοφωλιές» της Δ.Κ. 
Ξηροποτάμου από την εταιρεία 
«ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ – 
ΓΡΑΝΙΤΕΣ»   

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 
Μλεκάνη Μιχαήλ, πως καταψηφίζει τον 
χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον διότι 
θεωρεί πως δεν είναι. 
 

 

 Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου, 
Ηλιόπουλου Στέργιου διότι το λατομείο μαρμάρου 
βρίσκεται μέσα στην περιοχή του Δικτύου Natura 
2000 ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής Προστασίας) GR 
1140009 (Όρος Φαλακρό) και ΕΖΔ GR1140004 
«Κορυφές Όρους Φαλακρού Ν. Δράμας» και 
ειδικότερα μεγάλο τμήμα του στον οικότοπο 
προτεραιότητας με κωδ. 6210. Επίσης, δεν θα 
πρέπει να γίνεται η ανάπτυξη για την ανάπτυξη 
αλλά, φροντίδα ώστε να κληρονομηθεί και κάτι 
στη νέα γενιά. Και αυτό που θα κληρονομηθεί, 
είναι το φυσικό κάλος της συγκεκριμένης 
περιοχής, συνεπώς δεν θα πρέπει το ΔΣ να είναι 
τόσο εύκολο στις γνωμοδοτήσεις. 
      Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου, 
Καλφόπουλου Ευάγγελου διότι το λατομείο 
μαρμάρου βρίσκεται μέσα στην περιοχή του 
Δικτύου Natura 2000 ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας) GR 1140009 (Όρος Φαλακρό) και 
ΕΖΔ GR1140004 «Κορυφές Όρους Φαλακρού Ν. 



Δράμας» και ειδικότερα μεγάλο τμήμα του στον 
οικότοπο προτεραιότητας με κωδ. 6210. Επίσης 
ανέφερε πως μπορεί η ΑΔΣ να είναι αρνητική 
αλλά, από το αρμόδιο όργανο να δοθεί η άδεια, 
οπότε υπάρχει λάθος πρόβλεψη που πρέπει να 
ενταχθεί στην αυτοτέλεια της Αυτ/σης. 
      Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου, 
Στεφανίδη Ιωάννη διότι, η εμμονή της 
πλειοψηφίας, να εναποθέτει μετά από δική της 
θετική εισήγηση στα ανωτέρω όργανα την ευθύνη, 
γίνεται καθαρά για δημόσιες σχέσεις γιατί, 
πρόκειται για συγκεκριμένους επιχειρηματίες με 
τους οποίους δεν θέλουν να υπάρχουν 
αντιπαλότητες. 
 

24.  450.  Γνωμοδότηση για την έρευνα-
μίσθωση δημόσιου λατομείου 
μαρμάρου, έκτασης 96,009 στρ. 
στη θέση «Αετοφωλιές» της Δ.Κ. 
Ξηροποτάμου από την εταιρεία 
«ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ – 
ΓΡΑΝΙΤΕΣ»   

Ομόφωνα 
 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 
Μλεκάνη Μιχαήλ, πως καταψηφίζει τον 
χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον διότι 
θεωρεί πως δεν είναι. 

 

25.  451.  Γνωμοδότηση για την έρευνα-
μίσθωση δημόσιου λατομείου 
μαρμάρου, έκτασης 90,28514 στρ. 
στη θέση «Αετοφωλιές» της Δ.Κ. 
Ξηροποτάμου από την εταιρεία 
«ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ – 
ΓΡΑΝΙΤΕΣ»   

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 
Μλεκάνη Μιχαήλ, πως καταψηφίζει τον 
χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον διότι 
θεωρεί πως δεν είναι. 
 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου, 
Ηλιόπουλου Στέργιου διότι το λατομείο 
μαρμάρου βρίσκεται μέσα στην περιοχή του 
Δικτύου Natura 2000 ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας) GR 1140009 (Όρος Φαλακρό) και 
ΕΖΔ GR1140004 «Κορυφές Όρους Φαλακρού Ν. 
Δράμας» και ειδικότερα μεγάλο τμήμα του στον 
οικότοπο προτεραιότητας με κωδ. 6210. Επίσης, 
δεν θα πρέπει να γίνεται η ανάπτυξη για την 
ανάπτυξη αλλά, φροντίδα ώστε να κληρονομηθεί 
και κάτι στη νέα γενιά. Και αυτό που θα 
κληρονομηθεί, είναι το φυσικό κάλος της 
συγκεκριμένης περιοχής, συνεπώς δεν θα πρέπει 
το ΔΣ να είναι τόσο εύκολο στις γνωμοδοτήσεις. 
      Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου, 
Καλφόπουλου Ευάγγελου διότι το λατομείο 
μαρμάρου βρίσκεται μέσα στην περιοχή του 
Δικτύου Natura 2000 ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας) GR 1140009 (Όρος Φαλακρό) και 
ΕΖΔ GR1140004 «Κορυφές Όρους Φαλακρού Ν. 
Δράμας» και ειδικότερα μεγάλο τμήμα του στον 
οικότοπο προτεραιότητας με κωδ. 6210. Επίσης 
ανέφερε πως μπορεί η ΑΔΣ να είναι αρνητική 
αλλά, από το αρμόδιο όργανο να δοθεί η άδεια, 
οπότε υπάρχει λάθος πρόβλεψη που πρέπει να 
ενταχθεί στην αυτοτέλεια της Αυτ/σης. 
      Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου, 
Στεφανίδη Ιωάννη διότι, η εμμονή της 
πλειοψηφίας, να εναποθέτει μετά από δική της 
θετική εισήγηση στα ανωτέρω όργανα την ευθύνη, 
γίνεται καθαρά για δημόσιες σχέσεις γιατί, 
πρόκειται για συγκεκριμένους επιχειρηματίες με 
τους οποίους δεν θέλουν να υπάρχουν 
αντιπαλότητες. 
 

26.  452.  Γνωμοδότηση για την έρευνα- Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 



μίσθωση δημόσιου λατομείου 
μαρμάρου, έκτασης 99,964 στρ. 
στη θέση «Αετοφωλιές» της Δ.Κ. 
Ξηροποτάμου από την εταιρεία 
«ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε.»   

Μλεκάνη Μιχαήλ, πως καταψηφίζει τον 
χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον διότι 
θεωρεί πως δεν είναι. 
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου, 
Ηλιόπουλου Στέργιου διότι το λατομείο 
μαρμάρου βρίσκεται μέσα στην περιοχή του 
Δικτύου Natura 2000 ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας) GR 1140009 (Όρος Φαλακρό) και 
ΕΖΔ GR1140004 «Κορυφές Όρους Φαλακρού Ν. 
Δράμας» και ειδικότερα μεγάλο τμήμα του στον 
οικότοπο προτεραιότητας με κωδ. 6210. Επίσης, 
δεν θα πρέπει να γίνεται η ανάπτυξη για την 
ανάπτυξη αλλά, φροντίδα ώστε να κληρονομηθεί 
και κάτι στη νέα γενιά. Και αυτό που θα 
κληρονομηθεί, είναι το φυσικό κάλος της 
συγκεκριμένης περιοχής, συνεπώς δεν θα πρέπει 
το ΔΣ να είναι τόσο εύκολο στις γνωμοδοτήσεις. 
      Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου, 
Καλφόπουλου Ευάγγελου διότι το λατομείο 
μαρμάρου βρίσκεται μέσα στην περιοχή του 
Δικτύου Natura 2000 ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας) GR 1140009 (Όρος Φαλακρό) και 
ΕΖΔ GR1140004 «Κορυφές Όρους Φαλακρού Ν. 
Δράμας» και ειδικότερα μεγάλο τμήμα του στον 
οικότοπο προτεραιότητας με κωδ. 6210. Επίσης 
ανέφερε πως μπορεί η ΑΔΣ να είναι αρνητική 
αλλά, από το αρμόδιο όργανο να δοθεί η άδεια, 
οπότε υπάρχει λάθος πρόβλεψη που πρέπει να 
ενταχθεί στην αυτοτέλεια της Αυτ/σης. 
      Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου, 
Στεφανίδη Ιωάννη διότι, η εμμονή της 
πλειοψηφίας, να εναποθέτει μετά από δική της 
θετική εισήγηση στα ανωτέρω όργανα την ευθύνη, 
γίνεται καθαρά για δημόσιες σχέσεις γιατί, 
πρόκειται για συγκεκριμένους επιχειρηματίες με 
τους οποίους δεν θέλουν να υπάρχουν 
αντιπαλότητες. 
 

27.  453.  Γνωμοδότηση για την έρευνα-
μίσθωση δημόσιου λατομείου 
μαρμάρου, έκτασης 97,062 στρ. 
στη θέση «Αετοφωλιές» της Δ.Κ. 
Ξηροποτάμου από την εταιρεία 
«ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ-
ΓΡΑΝΙΤΕΣ»   

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 
Μλεκάνη Μιχαήλ, πως καταψηφίζει τον 
χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον διότι 
θεωρεί πως δεν είναι. 
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου, 
Ηλιόπουλου Στέργιου διότι το λατομείο 
μαρμάρου βρίσκεται μέσα στην περιοχή του 
Δικτύου Natura 2000 ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας) GR 1140009 (Όρος Φαλακρό) και 
ΕΖΔ GR1140004 «Κορυφές Όρους Φαλακρού Ν. 
Δράμας» και ειδικότερα μεγάλο τμήμα του στον 
οικότοπο προτεραιότητας με κωδ. 6210. Επίσης, 
δεν θα πρέπει να γίνεται η ανάπτυξη για την 
ανάπτυξη αλλά, φροντίδα ώστε να κληρονομηθεί 
και κάτι στη νέα γενιά. Και αυτό που θα 
κληρονομηθεί, είναι το φυσικό κάλος της 
συγκεκριμένης περιοχής, συνεπώς δεν θα πρέπει 
το ΔΣ να είναι τόσο εύκολο στις γνωμοδοτήσεις. 
      Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου, 
Καλφόπουλου Ευάγγελου διότι το λατομείο 
μαρμάρου βρίσκεται μέσα στην περιοχή του 
Δικτύου Natura 2000 ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας) GR 1140009 (Όρος Φαλακρό) και 
ΕΖΔ GR1140004 «Κορυφές Όρους Φαλακρού Ν. 



Δράμας» και ειδικότερα μεγάλο τμήμα του στον 
οικότοπο προτεραιότητας με κωδ. 6210. Επίσης 
ανέφερε πως μπορεί η ΑΔΣ να είναι αρνητική 
αλλά, από το αρμόδιο όργανο να δοθεί η άδεια, 
οπότε υπάρχει λάθος πρόβλεψη που πρέπει να 
ενταχθεί στην αυτοτέλεια της Αυτ/σης. 
      Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου, 
Στεφανίδη Ιωάννη διότι, η εμμονή της 
πλειοψηφίας, να εναποθέτει μετά από δική της 
θετική εισήγηση στα ανωτέρω όργανα την ευθύνη, 
γίνεται καθαρά για δημόσιες σχέσεις γιατί, 
πρόκειται για συγκεκριμένους επιχειρηματίες με 
τους οποίους δεν θέλουν να υπάρχουν 
αντιπαλότητες. 
 

28.  454.  Γνωμοδότηση για την έρευνα-
μίσθωση δημόσιου λατομείου 
μαρμάρου, έκτασης 49,848 στρ. 
στη θέση «Κρυψώνες» της Τ.Κ. 
Μοναστηρακίου από την εταιρεία 
«ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»   

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 
Μλεκάνη Μιχαήλ, πως καταψηφίζει τον 
χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον διότι 
θεωρεί πως δεν είναι. 
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου, 
Ηλιόπουλου Στέργιου διότι το λατομείο 
μαρμάρου βρίσκεται μέσα στην περιοχή του 
Δικτύου Natura 2000 ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας) GR 1140009 (Όρος Φαλακρό) και 
ΕΖΔ GR1140004 «Κορυφές Όρους Φαλακρού Ν. 
Δράμας» και ειδικότερα μεγάλο τμήμα του στον 
οικότοπο προτεραιότητας με κωδ. 6210. Επίσης, 
δεν θα πρέπει να γίνεται η ανάπτυξη για την 
ανάπτυξη αλλά, φροντίδα ώστε να κληρονομηθεί 
και κάτι στη νέα γενιά. Και αυτό που θα 
κληρονομηθεί, είναι το φυσικό κάλος της 
συγκεκριμένης περιοχής, συνεπώς δεν θα πρέπει 
το ΔΣ να είναι τόσο εύκολο στις γνωμοδοτήσεις. 
      Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου, 
Καλφόπουλου Ευάγγελου διότι το λατομείο 
μαρμάρου βρίσκεται μέσα στην περιοχή του 
Δικτύου Natura 2000 ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας) GR 1140009 (Όρος Φαλακρό) και 
ΕΖΔ GR1140004 «Κορυφές Όρους Φαλακρού Ν. 
Δράμας» και ειδικότερα μεγάλο τμήμα του στον 
οικότοπο προτεραιότητας με κωδ. 6210. Επίσης 
ανέφερε πως μπορεί η ΑΔΣ να είναι αρνητική 
αλλά, από το αρμόδιο όργανο να δοθεί η άδεια, 
οπότε υπάρχει λάθος πρόβλεψη που πρέπει να 
ενταχθεί στην αυτοτέλεια της Αυτ/σης. 
      Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου, 
Στεφανίδη Ιωάννη διότι, η εμμονή της 
πλειοψηφίας, να εναποθέτει μετά από δική της 
θετική εισήγηση στα ανωτέρω όργανα την ευθύνη, 
γίνεται καθαρά για δημόσιες σχέσεις γιατί, 
πρόκειται για συγκεκριμένους επιχειρηματίες με 
τους οποίους δεν θέλουν να υπάρχουν 
αντιπαλότητες. 
 

29.  455.  Γνωμοδότηση για την έρευνα-
μίσθωση δημόσιου λατομείου 
μαρμάρου, έκτασης 99,205 στρ. 
στη θέση «Κρυψώνες» της Τ.Κ. 
Μοναστηρακίου από την εταιρεία 
«ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»   

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 
Μλεκάνη Μιχαήλ, πως καταψηφίζει τον 
χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον διότι 
θεωρεί πως δεν είναι. 
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου, 
Ηλιόπουλου Στέργιου διότι το λατομείο 
μαρμάρου βρίσκεται μέσα στην περιοχή του 
Δικτύου Natura 2000 ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής 



Προστασίας) GR 1140009 (Όρος Φαλακρό) και 
ΕΖΔ GR1140004 «Κορυφές Όρους Φαλακρού Ν. 
Δράμας» και ειδικότερα μεγάλο τμήμα του στον 
οικότοπο προτεραιότητας με κωδ. 6210. Επίσης, 
δεν θα πρέπει να γίνεται η ανάπτυξη για την 
ανάπτυξη αλλά, φροντίδα ώστε να κληρονομηθεί 
και κάτι στη νέα γενιά. Και αυτό που θα 
κληρονομηθεί, είναι το φυσικό κάλος της 
συγκεκριμένης περιοχής, συνεπώς δεν θα πρέπει 
το ΔΣ να είναι τόσο εύκολο στις γνωμοδοτήσεις. 
      Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου, 
Καλφόπουλου Ευάγγελου διότι το λατομείο 
μαρμάρου βρίσκεται μέσα στην περιοχή του 
Δικτύου Natura 2000 ΖΕΠ (Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας) GR 1140009 (Όρος Φαλακρό) και 
ΕΖΔ GR1140004 «Κορυφές Όρους Φαλακρού Ν. 
Δράμας» και ειδικότερα μεγάλο τμήμα του στον 
οικότοπο προτεραιότητας με κωδ. 6210. Επίσης 
ανέφερε πως μπορεί η ΑΔΣ να είναι αρνητική 
αλλά, από το αρμόδιο όργανο να δοθεί η άδεια, 
οπότε υπάρχει λάθος πρόβλεψη που πρέπει να 
ενταχθεί στην αυτοτέλεια της Αυτ/σης. 
      Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου, 
Στεφανίδη Ιωάννη διότι, η εμμονή της 
πλειοψηφίας, να εναποθέτει μετά από δική της 
θετική εισήγηση στα ανωτέρω όργανα την ευθύνη, 
γίνεται καθαρά για δημόσιες σχέσεις γιατί, 
πρόκειται για συγκεκριμένους επιχειρηματίες με 
τους οποίους δεν θέλουν να υπάρχουν 
αντιπαλότητες. 
 

30.  456.  Έγκριση Μετακίνησης Δημάρχου 
Προέδρου ΔΣ και Αντιδημάρχων 
στην Αθήνα   

Ομόφωνα 
 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 
Μλεκάνη Μιχαήλ, πως καταψηφίζει τον 
χαρακτηρισμό του θέματος ως κατεπείγον διότι 
θεωρεί πως δεν είναι. 

 

 
 
Δράμα   07-10-2014 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  
 
 
 Μυροφόρα Ψωμά  


