
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 09/26-03-2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 
 

Ο κ. Δήμαρχος ήταν παρών στη συνεδρίαση. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Προϊστάμενοι των Δ/νσων: 1) Διοικητικών Υπηρεσιών, 2) 

Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής, 3) Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού, 4) 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου, 5) Οικονομικών Υπηρεσιών και 6) Τεχνικών Υπηρεσιών.  

 

Ο κ. Δήμαρχος, αποχώρησε μετά την έναρξη της συνεδρίασης, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ψαρράς Γεώργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 8
ου

 

θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ρεμόντης Σταμάτιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 7
ου

 

θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιάδης Νικόλαος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 8
ου

 

θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος, απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση των 

1-5 τακτικών θεμάτων 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μλεκάνης Μιχαήλ, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1
ου

 τακτικού 

θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 9
ου

 

θέματος και επανήλθε στο τέλος της συνεδρίασης 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλφόπουλος Ευάγγελος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 

8
ου

 θέματος 

 

 
 

       
      Α/Α ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  155.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση μετακίνησης 

Αντιδημάρχων 

Ομόφωνα 

 

 

2.  156.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 09/2015 

απόφασης της ΕΠΖ 

σχετικά με τον καθορισμό 

αριθμού και θέσεων για 

την πώληση λαμπάδων 

για την περίοδο του 

Πάσχα στο Δήμο Δράμας 

Ομόφωνα όπως παρακάτω: 
 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΑΔΕΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΔΕΙΩΝ 
ΘΕΣΕΙΣ 

ΛΑΜΠΑΔΕΣ 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ 
27 

(10)Θ. ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 

ΒΕΡΓΙΝΑΣ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΡΧΗ 

ΣΚΡΑ 

(10)Θ. ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

(3)Θ. ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

19ΗςΜΑΙΟΥ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

(1)Θ. ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

(3)Θ. ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ 

3.  157.  Προγραμματισμός 

πρόσληψης προσωπικού 

ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, με 

συμβάσεις χρονικής 

διάρκειας ( έως) τριών 

μηνών, το οποίο θα 

αμείβεται αποκλειστικά 

από έσοδα προερχόμενα 

από αντίτιμο, για τις 

ανάγκες υλοποίησης του 

προγράμματος 

Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών 

σχολικής ηλικίας   

Ομόφωνα 

 

Με την τοποθέτηση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) Χρυσοχοΐδη 

Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου , 5) Παπαδόπουλου 

Γρηγορίου και 6) Σιδερά Χρυσής πως η τέως 

αντιπολίτευση, συμπεριλαμβανομένου και του νυν 

Δημάρχου μειοψηφούσε στο θέμα, εξ αιτίας του αντιτίμου, 

αλλά τώρα μάλλον κατανόησαν πως δεν υπάρχει άλλος 

τρόπος. Είναι δύσκολη η υλοποίηση του προγράμματος και 

θα πρέπει να γίνει καλή προετοιμασία, λαμβανομένων 

υπόψη πολλών παραγόντων, έτσι ώστε να επιτύχει . Θα 



πρέπει να προϋπάρχει της απόφασης του προγραμματισμού 

και η βούληση του Δήμου σε μορφή απόφασης , για την 

υλοποίηση του προγράμματος, έτσι ώστε να αποπληρωθεί 

και η σχετική δαπάνη. 

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, πως θα ψηφίσει το θέμα αλλά, ο 

απώτερος σκοπός θα πρέπει να είναι, να λειτουργούν οι 

Δήμοι με μόνιμο προσωπικό και όχι συμβασιούχους. Είναι 

αντίθετος με την ιδιωτικοποίηση του δημοσίου, 

προτείνοντας να απαιτήσουν οι Δήμοι πόρους από την 

κεντρική Εξουσία, πόρους που θα προκύψουν από την 

αύξηση της φορολογίας των πλουσίων και την πάταξη της 

φοροδιαφυγής.  

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη , πως θα ψηφίσει το θέμα διότι δεν 

μπορεί να πράξει διαφορετικά εφόσον υπάρχει η 

αναγκαιότητα κάλυψης πλευρών της Κυβέρνησης σε τοπικό 

επίπεδο, επισημαίνοντας πως η δημοτική αρχή εφόσον 

συμφωνεί με όσα ακούστηκαν, θα πρέπει να επιλέξει 

πολιτικές που θα δίνουν λύσεις και δεν θα λειτουργεί ως 

βρεφονηπιακός σταθμός με την κακή έννοια.  

4.  158.  Προγραμματισμός 

σύναψης μίας σύμβασης 

μίσθωσης έργου, 

χρονικής διάρκειας ενός 

έτους, για την 

αντιμετώπιση των 

αναγκών του Τμήματος 

Προστασίας και 

Προαγωγής της Δημόσιας 

Υγείας   

Ομόφωνα 

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, πως θα ψηφίσει το θέμα αλλά, ο 

απώτερος σκοπός θα πρέπει να είναι, να λειτουργούν οι 

Δήμοι με μόνιμο προσωπικό και όχι συμβασιούχους. Είναι 

αντίθετος με την ιδιωτικοποίηση του δημοσίου, 

προτείνοντας να απαιτήσουν οι Δήμοι πόρους από την 

κεντρική Εξουσία, πόρους που θα προκύψουν από την 

αύξηση της φορολογίας των πλουσίων και την πάταξη της 

φοροδιαφυγής.  

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη , πως θα ψηφίσει το θέμα διότι δεν 

μπορεί να πράξει διαφορετικά εφόσον υπάρχει η 

αναγκαιότητα κάλυψης πλευρών της Κυβέρνησης σε τοπικό 

επίπεδο, επισημαίνοντας πως η δημοτική αρχή εφόσον 

συμφωνεί με όσα ακούστηκαν, θα πρέπει να επιλέξει 

πολιτικές που θα δίνουν λύσεις και δεν θα λειτουργεί ως 

βρεφονηπιακός σταθμός με την κακή έννοια. 

5.  159.  Προγραμματισμός 

πρόσληψης προσωπικού 

ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου για τις 

ανάγκες των Τμημάτων 

της Δ/νσης Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας & 

Πολιτισμού   

Ομόφωνα 

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, πως θα ψηφίσει το θέμα αλλά, ο 

απώτερος σκοπός θα πρέπει να είναι, να λειτουργούν οι 

Δήμοι με μόνιμο προσωπικό και όχι συμβασιούχους. Είναι 

αντίθετος με την ιδιωτικοποίηση του δημοσίου, 

προτείνοντας να απαιτήσουν οι Δήμοι πόρους από την 

κεντρική Εξουσία, πόρους που θα προκύψουν από την 

αύξηση της φορολογίας των πλουσίων και την πάταξη της 



φοροδιαφυγής.  

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη , πως θα ψηφίσει το θέμα διότι δεν 

μπορεί να πράξει διαφορετικά εφόσον υπάρχει η 

αναγκαιότητα κάλυψης πλευρών της Κυβέρνησης σε τοπικό 

επίπεδο, επισημαίνοντας πως η δημοτική αρχή εφόσον 

συμφωνεί με όσα ακούστηκαν, θα πρέπει να επιλέξει 

πολιτικές που θα δίνουν λύσεις και δεν θα λειτουργεί ως 

βρεφονηπιακός σταθμός με την κακή έννοια. 

6.  160.  Προγραμματισμός 

σύναψης συμβάσεων 

μίσθωσης έργου με 

αντίτιμο, χρονικής 

διάρκειας ενός έτους, για 

τις ανάγκες λειτουργίας 

του Κέντρου Νεότητας   

Ομόφωνα 

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, πως θα ψηφίσει το θέμα αλλά, ο 

απώτερος σκοπός θα πρέπει να είναι, να λειτουργούν οι 

Δήμοι με μόνιμο προσωπικό και όχι συμβασιούχους. Είναι 

αντίθετος με την ιδιωτικοποίηση του δημοσίου, 

προτείνοντας να απαιτήσουν οι Δήμοι πόρους από την 

κεντρική Εξουσία, πόρους που θα προκύψουν από την 

αύξηση της φορολογίας των πλουσίων και την πάταξη της 

φοροδιαφυγής.  

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη , πως θα ψηφίσει το θέμα διότι δεν 

μπορεί να πράξει διαφορετικά εφόσον υπάρχει η 

αναγκαιότητα κάλυψης πλευρών της Κυβέρνησης σε 

τοπικό επίπεδο, επισημαίνοντας πως η δημοτική αρχή 

εφόσον συμφωνεί με όσα ακούστηκαν, θα πρέπει να 

επιλέξει πολιτικές που θα δίνουν λύσεις και δεν θα 

λειτουργεί ως βρεφονηπιακός σταθμός με την κακή έννοια.  

7.  161.  Προγραμματισμός 

πρόσληψης προσωπικού 

ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, για τις 

ανάγκες της Δ/νσης 

Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης   

Ομόφωνα 

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, πως θα ψηφίσει το θέμα αλλά, ο 

απώτερος σκοπός θα πρέπει να είναι, να λειτουργούν οι 

Δήμοι με μόνιμο προσωπικό και όχι συμβασιούχους. Είναι 

αντίθετος με την ιδιωτικοποίηση του δημοσίου, 

προτείνοντας να απαιτήσουν οι Δήμοι πόρους από την 

κεντρική Εξουσία, πόρους που θα προκύψουν από την 

αύξηση της φορολογίας των πλουσίων και την πάταξη της 

φοροδιαφυγής.  

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη , πως θα ψηφίσει το θέμα διότι δεν 

μπορεί να πράξει διαφορετικά εφόσον υπάρχει η 

αναγκαιότητα κάλυψης πλευρών της Κυβέρνησης σε τοπικό 

επίπεδο, επισημαίνοντας πως η δημοτική αρχή εφόσον 

συμφωνεί με όσα ακούστηκαν, θα πρέπει να επιλέξει 

πολιτικές που θα δίνουν λύσεις και δεν θα λειτουργεί ως 

βρεφονηπιακός σταθμός με την κακή έννοια. 

8.  162.  Προγραμματισμός 

προσλήψεων προσωπικού 

με σύναψη σύμβασης 

μίσθωσης έργου, 

χρονικής διάρκειας έως 

Ομόφωνα 

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, πως θα ψηφίσει το θέμα αλλά, ο 



10 μηνών για την 

αντιμετώπιση αναγκών 

καθαρισμού των 

σχολικών μονάδων 

πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης   

απώτερος σκοπός θα πρέπει να είναι, να λειτουργούν οι 

Δήμοι με μόνιμο προσωπικό και όχι συμβασιούχους. Είναι 

αντίθετος με την ιδιωτικοποίηση του δημοσίου, 

προτείνοντας να απαιτήσουν οι Δήμοι πόρους από την 

κεντρική Εξουσία, πόρους που θα προκύψουν από την 

αύξηση της φορολογίας των πλουσίων και την πάταξη της 

φοροδιαφυγής.  

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη , πως θα ψηφίσει το θέμα διότι δεν 

μπορεί να πράξει διαφορετικά εφόσον υπάρχει η 

αναγκαιότητα κάλυψης πλευρών της Κυβέρνησης σε τοπικό 

επίπεδο, επισημαίνοντας πως η δημοτική αρχή εφόσον 

συμφωνεί με όσα ακούστηκαν, θα πρέπει να επιλέξει 

πολιτικές που θα δίνουν λύσεις και δεν θα λειτουργεί ως 

βρεφονηπιακός σταθμός με την κακή έννοια. 

9.  163.  Αποδοχή εκ μέρους του 

Δήμου Δράμας της 

Απόφασης Ένταξης για το 

έργο με τίτλο «Βελτίωση 

κοινοχρήστων χώρων  

Δημοτικής Ενότητας  

Σιδηρονέρου», μέτρο 322: 

«Ανακαίνιση και 

ανάπτυξη των χωριών» 

του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 

2007-2013   

Ομόφωνα 

 

10.  164.  Έγκριση της 01/2015 

απόφασης της Επιτροπής 

Τουριστικής Προβολής & 

Ανάπτυξης Δ. Δράμας, 

σχετικά με το ετήσιο 

πρόγραμμα δράσης έτους 

2015   

Ομόφωνα 

11.  165.  Έγκριση εξόδων 

παράστασης προέδρου ΔΣ 

του ΠΟΦΤΜΜ Δράμας   

Ομόφωνα 

12.  166.  Έγκριση μετακίνησης 

Δημάρχου στην Αθήνα   
Ομόφωνα 

13.  167.  Μετακίνηση Δημάρχου & 

Μελών Επιτροπής 

Τουριστικής Προβολής 

και Ανάπτυξης Δ. Δράμας 

στο Βερολίνο   

Ομόφωνα 

 
Δράμα   27-03-2014 

Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  

 

 Μυροφόρα Ψωμά  


