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ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 
  
       

      Ο κ. Δήμαρχος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 4ου τακτικού θέματος, 
λόγω ασθένειας. 
      Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Παπαθεοδώρου Ανέστης, 2) Σιδερά Χρυσή και 3) Φουτσιτζής 
Χρήστος, αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 1ου τακτικού θέματος. 
      Ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας Ιωάννης, αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την 
συζήτηση του 1ου τακτικού θέματος. 
      Ο πρόεδρος της Τ.Κ. Σιδηρονέρου, Γραμματικού Δημήτριος, αποχώρησε από την συνεδρίαση 
κατά την συζήτηση του 1ου τακτικού θέματος. 
 
 
 
 
 

Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  1.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Παράταση προθεσμίας περαίωσης 
του έργου «Κατασκευή 2ου ορόφου 
στο κτίριο του πολιτιστικού κέντρου 
Ξηροποτάμου» 

Ομόφωνα 

2.  2.  2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση υποβολής της πρότασης 
χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο 
«Ολοκληρωμένη Ενεργειακή 
Αναβάθμιση Μουσικού Σχολείου 
Δήμου Δράμας» στην 1.18 
Πρόσκληση του ΥΠΕΚΑ» 

Ομόφωνα 

3.  3.  3Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση μετακίνησης δημοτικής 
συμβούλου 

Ομόφωνα 

4.  4.  Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης 
του νέου Γενικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου Δήμου Δράμας  (άρθρο 3 , 
παρ. 1 του Ν. 1337/1983) σύμφωνα με 
τον Νόμο 3316/2005  

Ομόφωνα  

5.  5.  Τροποποίηση Οργανισμού 
Εσωτερικών Υπηρεσιών Δήμου 
Δράμας  

Με την τοποθέτηση – ερώτημα του δημοτικού 
συμβούλου Τερζή Ανέστη ότι θα ήθελε την 
πολιτική διαβεβαίωση αν υπάρχει, από το ΔΣ και 
την προσοχή και διαβεβαίωση του προέδρου των 
δημοτικών υπαλλήλων ότι, τα πράγματα είναι 
όπως τοποθετείται ακολούθως:  
      Κατά τη συνεδρίαση της  Εκτελεστικής 
Επιτροπής συζητήθηκε πως η αναγκαιότητα που 
προκύπτει για την σύνταξη του ΟΕΥ που στην 
ουσία είναι μία συμπλήρωση, είναι ότι προέκυψαν 
νέοι υπάλληλοι, νέες ειδικότητες που δεν 
συμπεριλαμβάνονται και συνεπώς βρίσκονται με 
άνισους όρους , χωρίς να μπορούν να κριθούν 
όπως όλοι. 
      Με αυτή τη λογική, θέτει το ερώτημα, γιατί να 
υπάρχει στην καθαριότητα ένας γενικός όρος ΤΕ 
Τεχνολόγων Μηχανικών όπου 
συμπεριλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες και να μη 
συμβαίνει το ίδιο σε όλες τις οργανικές μονάδες , 
όπου απαριθμούνται όλες οι ειδικότητες με 
ενδεχόμενη παράληψη κάποιας. 
     Μια απάντηση που του δόθηκε στην Εκτελεστική 
Επιτροπή, ήταν ότι  με τον προτεινόμενο ΟΕΥ, 
εξειδικεύονται μόνο οι υπηρετούντες υπάλληλοι, 



δηλαδή αν μια ειδικότητα δεν υπάρχει στον Δήμο 
και μπορεί να κριθεί, δεν εντάσσεται γιατί δεν έχει 
και νόημα. 
      Έθεσε επίσης τα ερωτήματα: 1) για ποιο λόγο 
εισάγεται τώρα το θέμα;  2) είναι ο καιρός που οι 
Δήμοι κάνουν κρίσεις; 3) υπήρχαν προβλήματα 
που τώρα ξεπεράστηκαν ; και 4) επειδή έχουμε 
εκλογές και πρέπει να δοθούν λύσεις; 

                                                                 
Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ευμοιρίδη Κων/νου ότι, είναι αδικαιολόγητη η 
καθυστέρηση των προαγωγών και ότι 
δημιουργούνται υποψίες για τον χρόνο που 
συζητείται το θέμα, προσθέτοντας πως, με την 
παρούσα τροποποίηση του ΟΕΥ, θα ληφθούν 
υπόψη προσόντα κάποιων υπαλλήλων που θα 
προαχθούν, υπαλλήλων που δεν θα είχαν τύχη εάν 
γινόταν οι προαγωγές στην ώρα τους.  
                                                                                
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου επί της τροποποίησης του ΟΕΥ, 
τον οποίο καταψήφισε επειδή αποτελεί ένα 
σημαντικό εργαλείο του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», με τον 
οποίο διαφωνεί κάθετα. Διαφωνεί γιατί εξυπηρετεί 
αντιδραστικές πολιτικές όπως: επιχειρηματική 
δράση των Δήμων, ιδιωτικοποιήσεις, αλλαγή και 
διάλυση των εργασιακών σχέσεων, μείωση 
προσωπικού, απολύσεις, διαθεσιμότητα και 
ζητήματα υπαναχώρησης των εργαζομένων. 
      Με δεδομένο ότι οι προϊστάμενοι πρέπει να 
έχουν την λογική της ιδιωτικής επιχείρησης σε 
συνδυασμό με τον συντεχνιασμό, διερωτάται για 
ποιο λόγο εισάγεται μια πολυσέλιδη τροποποίση 
και με πολλές περιπτώσεις ΔΕ;  
      Συνεχίζοντας ανέφερε ότι, κριτήριο θα πρέπει 
να είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα των 
εργαζομένων στην υπηρεσία και οι βασικές 
αρμοδιότητες ανά υπηρεσία, προσθέτοντας ότι δεν 
μπορεί να γνωρίζει κατά πόσο δύναται ο εκάστοτε 
Δήμαρχος να παρεμβαίνει και να κατευθύνει την 
διαδικασία – π.χ. , γιατί να γίνει προϊστάμενος ένας 
ΔΕ Ηλεκτρολόγων στην υπηρεσία πρασίνου; 
      Διαφωνεί επίσης με τις θέσεις περί διά βίου 
μάθησης, που έχει να κάνει με μισοάνεργους και 
μισοανεργία, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
προστάζει την τακτική της συνεχούς επιμόρφωσή 
τους για να μην είναι ανενεργοί.   

6.  6.  Άσκηση αρμοδιοτήτων Δημοτικής 
Αστυνομίας από υπαλλήλους του 
Δήμου Δράμας  

Ομόφωνα 

Σημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου 
Γεώργιος, απουσίαζε κατά την συζήτηση και 
ψηφοφορία του θέματος 
 

 

7.  7.  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2014  

Κ α τ ά    π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
       

Οι δημοτικοί σύμβουλοι :  1) Χατζηγιάννης 
Αναστάσιος, 2) Μαμσάκος Χριστόδουλος, 3) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος και 4) Χαραλαμπίδης 
Ανδρέας  ανέφεραν ότι ψηφίζουν τις αποδοχές, 
διαφωνούν όμως με τον τρόπο κατανομής τους από 
την δημοτική αρχή. Διαφωνούν επίσης με την μη 
επιστροφή των εκπτώσεων από τα έργα, εκεί που τις 
δικαιούνται αλλά,  η δημοτική αρχή τις κατανέμει 



όπου κρίνει σκόπιμο.   
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Τερζή 
Ανέστη , για τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων 
στα νέα έργα διότι, ενισχύουν τις ανισότητες που 
ήδη υπάρχουν μεταξύ των τοπικών διαμερισμάτων 
, αλλά και μεταξύ αυτών με την πόλη. 
 
Σημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου 
Γεώργιος, απουσίαζε κατά την συζήτηση και 
ψηφοφορία του θέματος 

 

8.  8.  Έγκριση Ισολογισμού Έναρξης 
Εκκαθάρισης της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης 
«Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
Δράμας» της 14ης Δεκεμβρίου 2011 
και Ισολογισμού Ενδιάμεσης 
Εκκαθάρισης της Επιχείρησης της 
20ής Δεκεμβρίου 2013  

Εγκρίνει κατά    πλειοψηφία 
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Τερζή 
Ανέστη, χωρίς να αναφέρει τον λόγο 
 

 Τον Ισολογισμό Έναρξης Εκκαθάρισης της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  

«Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας» 

της 14ης /12/2011  

 β) τον  Ισολογισμό Ενδιάμεσης Εκκαθάρισης της 
Επιχείρησης της 20ής /12/2013. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενδιάμεσης 
Έκθεσης, αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις της 
Επιχείρησης προς το Δημόσιο και 
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, στην προκειμένη 
περίπτωση ΔΟΥ και ΙΚΑ καθώς και το κόστος 
των σχετικών τελεσίδικων δικαστικών 
αποφάσεων.  

 Μετά την ολοκλήρωση της  τελικής Έκθεσης 
Προόδου Εκκαθάρισης της Επιχείρησης και 
αφού αναλυθεί από τους εκκαθαριστές οι 
υποχρεώσεις που μπορούν να εξοφληθούν, θα 
ληφθεί νέα ΑΔΣ περί ανάληψης αυτών των 
υποχρεώσεων 

 
Σημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου 
Γεώργιος, απουσίαζε κατά την συζήτηση και 
ψηφοφορία του θέματος 

 

9.  9.  Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης 
στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος « Ψηφιακή 
Σύγκλιση» - Πρόσκληση 59 του ΕΦΔ 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. – στον Άξονα 
Προτεραιότητας 2 που αφορά 
δράσεις για «ΤΠΕ και βελτίωση της 
Ποιότητας Ζωής» και  στον Ειδικό 
Στόχο 2.1 «Βελτίωση της καθημερινής 
ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή 
των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» 
με τίτλο «Διαχείριση ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων»  

Ομόφωνα 

10.  10.  Έγκριση της υπό αριθμό. 6/2014 
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής , σχετικά με την Σύνταξη της 
Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 
2013  

Ομόφωνα 

11.  11.  Ματαίωση του διαγωνισμού της 
πράξης «Προβολή, δημοσιοποίηση 

Ομόφωνα 



και αξιολόγηση του Ολοκληρωμένου 
Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του Δ. 
Δράμας» και υποβολή νέας αίτησης 
χρηματοδότησης στο ΠΕΠ Α.Μ.Θ.  

12.  12.  Απ΄ ευθείας εκμίσθωση του 
δημοτικού καταστήματος με αριθμό 1 
εντός του ισογείου του παλαιού 
Δημαρχιακού Μεγάρου επί της οδού 
Πλ. Ελευθερίας 1, στα πλαίσια του 
άρθρου 192 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 
(ΔΚΚ)  

Ομόφωνα 

13.  13.  Εξέταση αιτήματος διαγραφής 
οφειλών από πρόστιμο Κ.Ο.Κ. ετών 
2007, 2008 και 2009  

Ομόφωνα 

14.  14.  Αναστολή ταμειακής βεβαίωσης και 
είσπραξης ποσοστού 60% 
χρηματικών καταλόγων, λόγω 
άσκησης προσφυγής  

Ομόφωνα 

15.  15.  Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής 
προμηθειών και αξιολόγησης 
προσφορών απ΄ ευθείας ανάθεσης 
προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ)  

Ομόφωνα 

16.  16.  Συγκρότηση επιτροπής τμηματικής 
παραλαβής εργασιών για το έτος 2014  

Ομόφωνα 

17.  17.  Κήρυξη προμηθευτή ως εκπτώτου 
του ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού «Προμήθεια ενός 
καινούργιου οχήματος 4Χ4 με έξι 
μεταβλητές αποσπώμενες 
υπερκατασκευές»  

Ομόφωνα 

 

18.  18.  Χορήγηση άδειας παραγωγού 
πωλητού λαϊκών αγορών  

Ομόφωνα 

 

19.  19.  Έγκριση σύναψης διαδημοτικής 
συνεργασίας μεταξύ των Δήμων 
Δράμας και Δοξάτου για την 
υποστήριξη άσκησης αρμοδιότητας 
των ανακυκλώσιμων υλικών του 
Δήμου Δοξάτου  

Ομόφωνα 

 

20.  20.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου 
«Βελτίωση – Αναβάθμιση 
Περιφερειακής Τοπικής Οδού 
Μαυροβάτου – Μικροχωρίου»  

Ομόφωνα 

21.  21.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου «Κατασκευή 
αφοδευτηρίων στο κοινοτικό 
Νεκροταφείο ΤΚ Καλλιφύτου»  

Ομόφωνα 

22.  22.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου «Επισκευή 
κοινοτικών κτιρίων ΔΕ 
Σιδηρονέρου»  

Ομόφωνα 

23.  23.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του έργου «Διάστρωση 
χώρων Νεκροταφείων Τ.Κ. 
Μικροχωρίου»  

Ομόφωνα 

24.  24.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής 
φυσικού εδάφους για το έργο « 
Βελτιώσεις παιδικών Χαρών»  

Ομόφωνα 

25.  25.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής 
φυσικού εδάφους για το έργο « 
Ανέγερση κτιρίου ΚΔΑΠμεΑ Δήμου 
Δράμας»  

Ομόφωνα 

26.  26.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής 
φυσικού εδάφους για το έργο « 
Βελτίωση και ενίσχυση υποδομών 
ευρύτερα της οδού Φιλίππου»  

Ομόφωνα 



27.  27.  Συγκρότηση επιτροπής προμήθειας 
ανταλλακτικών οχημάτων, 
ελαστικών κλπ. για τη συντήρηση και 
επισκευή αυτοκινήτων σε ιδιωτικά 
συνεργεία  

Ομόφωνα 

28.  28.  Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της 
εργασίας «Ανάθεση χωματουργικών 
εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων 
έργου και μεταφοράς υλικών με 
φορτηγά ΔΧ » με τη διαδικασία του 
ανοικτού δημόσιου  διαγωνισμού  

Ομόφωνα 

29.  29.  Έγκριση διενέργειας προμηθειών 
2014 Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Δράμας   

Ομόφωνα 

30.  30.  Πληρωμή δαπανών κωδικών 
προϋπολογισμού Δ/νσης 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης  

Ομόφωνα 

31.  31.  Έγκριση διενέργειας προμηθειών 
Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου  

Ομόφωνα 

32.  32.  Πληρωμή δαπανών κωδικών 
προϋπολογισμού Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών  

Ομόφωνα 

33.  33.  Έγκριση διενέργειας προμηθειών της 
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών  

Ομόφωνα 

34.  34.  Έγκριση διενέργειας προμηθειών της 
Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας και Πολιτισμού  

Ομόφωνα 

35.  35.  Δημιουργία διατομεακής 
συντονιστικής επιτροπής διαρκούς 
θεσμικού χαρακτήρα για θέματα 
υγείας, πρόνοιας, περιβάλλοντος & 
ποιότητας ζωής  

Ομόφωνα 

36.  36.  Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 
απόρων δημοτών  

Ομόφωνα 

37.  37.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής της εργασίας «Λειτουργία 
δημοτικού κυνοκομείου και 
διαχείριση αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς για το έτος 2013»  

Ομόφωνα 

38.  38.  Έγκριση εξόδων μετακίνησης 
Αντιδημάρχου και Δημοτικού 
Συμβούλου  

Ομόφωνα 

39.  39.  Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός 
έδρας υπαλλήλων Δ. Δράμας  

Ομόφωνα 

 
Δράμα   29-01-2014 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  
   
Μυροφόρα Ψωμά  


