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ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 
 

1) Ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιωτίδης Αλέξανδρος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση προ ημερησίας διάταξης 

2) Ο δημοτικός σύμβουλος Μλεκάνης Μιχαήλ, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά την 

ψηφοφορία για το κατεπείγον ή μη του 1ου εκτάκτου θέματος 

3) Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος και 2) Ρεμόντης Θεμιστοκλής, 

απουσίαζαν κατά την ψηφοφορία του 44ου και 45ου τακτικού θέματος 

4) Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, απουσίαζε κατά την ψηφοφορία του 44ου 

και 45ου τακτικού θέματος 

 

 

      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  381.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Κατάρτιση Τεχνικού 
προγράμματος του 
Δήμου Δράμας 2015 

Κατά πλειοψηφία για το κατεπείγον του θέματος: 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Ετόγλου Ιωάννη, 3) Μλεκάνη 
Μιχαήλ, 4) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 5) Καλαϊτσίδη 
Γεωργίου, 6) Ρεμόντη Θεμιστοκλή, 7) Παπαδόπουλου 
Γρηγορίου και 8) Σιδερά Χρυσής και αναλυτικότερα: 

 

 Ζαχαριάδης Παύλος: Ο εισηγητής του θέματος, 
τοποθετήθηκε για το κατεπείγον του θέματος. Όντως 
συζητάμε ένα κορυφαίο θέμα για τον Δήμο. Θα ήθελα να 
ρωτήσω, η οδηγία που θέτει η οικονομική υπηρεσία όπως 
αναφέρθηκε, για την καταληκτική ημερομηνία της 24ης 
Σεπτεμβρίου 2014, υπαγορεύεται από ένα τηλεφώνημα; μία 
εγκύκλιο; ένα Νόμο ή από την αίσθησή της; Στις 5/9/2014 
έπρεπε να είχε κατατεθεί στη βάση δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ το 
προσχέδιο του προϋπολογισμού, οπότε ούτως ή άλλως 
είμαστε εκπρόθεσμοι. Άλλοι δήμοι δεν έχουν προχωρήσει 
ακόμα ούτε στην κατανομή. Ποιοι Δήμοι από τους 325 
έχουν ψηφίσει προϋπολογισμό, τεχνικό πρόγραμμα και 
κατανομή; 
      Είναι τεράστιο λάθος και μάλιστα λάθος του 
προεδρείου, να εισάγει ως κατεπείγον ένα τέτοιο θέμα  και 
να το κορνιτοποιεί εν μέσω 45 τακτικών θεμάτων. 
      Η καθυστέρηση, η προχειρότητα και η επιπολαιότητα 
που εισάγεται το θέμα, δεν είναι τωρινή. Στις 13/8/2014 
κάλεσα τον κ. Δήμαρχο, του ανέφερα ποιες διαδικασίες 
ακριβώς πρέπει να ακολουθηθούν και ενημέρωσε τις 
Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, να φέρουν τις 
προτάσεις τους. Την 22α /8/2014 έγινε η κατανομή. Υπήρχε 
τόσος χρόνος.  Παρατηρείται προχειρότητα γιατί δεν 
έχουμε αρκετές από τις αποφάσεις τοπικών συμβουλίων 
και κάποιες από αυτές, λήφθηκαν με την προηγούμενη 
σύνθεση. Η ΔΚ Δράμας, συνεδρίασε εκτάκτως στις 17-9-
2014, ενώ είχε 17 ημέρες στη διάθεσή της, από τη στιγμή 
μάλιστα που  όλα τα μέλη του Συμβουλίου είναι νέα και θα 
έπρεπε να ενημερωθούν έγκαιρα. Απαιτείται το minimum  
της συνεννόησης. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε την 
Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία ουσιαστικά για ένα   
σοβαρό θέμα συνεδριάζει και αυτό είναι το τεχνικό 
πρόγραμμα. Έπρεπε να συζητηθεί το τεχνικό πρόγραμμα 
στην Επιτροπή Διαβούλευσης, για το οποίο ενέχεται  η 
δημοτική αρχή από 100 πλευρές και το οποίο κατά 80%, 
είναι βέβαιο ότι θα αλλάξει, και κυρίως για τα έργα της ΔΚ 
Δράμας, διότι δεν έχει γίνει σε συνεννόηση με την τεχνική 
Υπηρεσία. 



 

 Μλεκάνης Μιχαήλ: Η με αριθμό 1717/2014 
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφέρει: 
 

«Προϋπολογισμός δήμων και αίτηση ακύρωσης της ΚΥΑ 
30842/2013, με την οποία παρέχονται οδηγίες κατάρτισης των 
προϋπολογισμών. Το δημοτικό συμβούλιο οφείλει να τηρεί τις 
αρχές διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών και κατάρτισης του 
προϋπολογισμού που προβλέπονται στο ν. 2362/1995, η τήρηση 
των οποίων ελέγχεται από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας 
Ο.Τ.Α. και τον Ελεγκτή Νομιμότητας, ενώ δεν προβλέπεται 
κύρωση για την περίπτωση της μη συμμόρφωσης του δήμου με 
τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου, η γνώμη του οποίου δίδεται 
στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας του σχεδίου 
του προϋπολογισμού και δεν θίγει τη διοικητική και οικονομική 
αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. Με τις διατάξεις της προσβαλλόμενης 
ΚΥΑ δεν περικόπτονται τα έσοδα των δήμων και αβάσιμα 
προβάλλεται υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης, 
αντίθεσης προς το άρθρο 259 του ν. 3852/2010 και παραβίαση της 
αρχής της οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.»  
Το ίδιο το θέμα, δεν είναι ολοκληρωμένο για να συζητηθεί 
διότι, στο Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, ενώ πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται όλα τα έργα που πρόκειται να 
εκτελεστούν, από οποιαδήποτε πηγή και αν 
χρηματοδοτούνται ( ΕΣΠΑ, ΟΣΚ, LEADER). Στην 
περίπτωσή μας, δεν υπάρχουν οι προβλέψεις της τεχνικής 
υπηρεσίας για ποια έργα θα μείνουν ανεκτέλεστα, ούτε για 
ποια έργα πρόκειται να δημοπρατηθούν, και επομένως θα 
θεωρηθούν ως έργα του 2014 και θα είναι συνεχιζόμενα για 
το 2015, ούτε για υπόλοιπα από εκπτώσεις αναλυτικά, που 
μπορούν να συμπεριληφθούν στο τεχνικό πρόγραμμα. 
Είναι πολύ σοβαρές οι ελλείψεις και φυσικά δεν είναι 
πραγματικές οι εκκλήσεις περί εισόδου στο Οικονομικό 
Παρατηρητήριο. Σας καλώ να μην θέσετε το θέμα ως 
έκτακτο, δείτε τις προθεσμίες ώστε να πάμε τυπικά και 
ολοκληρωμένα και αυτό θα καταγραφεί στα θετικά αυτού 
του Δημοτικού Συμβουλίου. Από τη στιγμή που 
τεκμηριωμένα δεν υπάρχει πρόβλημα και συνεχίζεται να 
μπαίνει ο εκβιασμός της ημερομηνίας, δεν γνωρίζω εάν 
από ανώτερα όργανα, γίνει αποδεκτό το ότι το θέμα θα 
συζητηθεί ως έκτακτο. 
Τελειώνοντας ανέφερε πως, εάν το θέμα συζητηθεί, 
επιθυμεί να θεωρηθεί απών.   
 

 Παπαδόπουλος Γρηγόριος: Από τους παρόντες 33 
δημοτικούς συμβούλους σήμερα, οι 19 δεν παραβρίσκονταν 
στη συνεδρίαση της κατανομής για την οποία τότε είχα 
άλλη αντίληψη. Διατείνεται η δημοτική αρχή, ότι 
πρωταρχικό μέλημά της είναι ο πολίτης και η κοινωνική 
πολιτική, αλλά στον πολίτη κατά πρώτον πρέπει να λέει την 
αλήθεια. Σήμερα δεν λέει την αλήθεια. Ίσως προσωπικά έχω 
άλλη αντίληψη για τη Δημοκρατία. Καλώ τον κ. Δήμαρχο 
να μας πει την άποψή του  και προτείνω την αναβολή του 
θέματος. 
 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 2) Χαραλαμπίδη Ανδρέα 
και αναλυτικότερα: 

 

 Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος: Σαφώς και δεν πρέπει 
το θέμα να συζητηθεί ως έκτακτο. Είναι λάθος. Καταργείτε 
την Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία γι αυτό το θέμα έχει 
συσταθεί από τον Καλλικράτη. Την ίδια στάση κρατήσαμε 
και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, με την 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000019137_N0000020848
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000019137_N0000020848


προηγούμενη δημοτική αρχή στο θέμα της κατανομής, που 
ήρθε έκτακτο. Αναρωτιέμαι, οι έμπειροι δημοτικοί 
σύμβουλοι, αν ήταν στη θέση μου, θα έπρατταν το ίδιο ή 
όχι; 
 
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου 
Στέργιου, ο οποίος ανέφερε τα παρακάτω: 

  

 Και η παράταξή μας, δεν συμφωνεί να 

συζητηθεί το θέμα ως έκτακτο. Έχει κατατεθεί πρόχειρα. 

Δεν θέλουμε να συζητηθεί το θέμα ως έκτακτο, πρώτιστα 

για θέματα Δημοκρατίας. Ήδη από το πρακτικό της 

Εκτελεστικής Επιτροπής, που αποτελείται από τον 

Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους, προκύπτει ότι πρέπει 

να περάσει από την Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 63 του 

Ν. 3852/2010) και σχετικά με την αναφορά του εισηγητή 

περί του ότι αν δεν τηρηθεί η ημερομηνία της 24/9/2014, 

θα εισέλθουμε στο Οικονομικό Παρατηρητήριο, 

διερωτώμαι μήπως εισέλθουμε εάν δεν περάσει το θέμα από 

την Επιτροπή Διαβούλευσης. Από την εισήγηση δεν 

φαίνεται ότι θα έχουμε πρόβλημα αν ο προϋπολογισμός 

περάσει λίγο αργότερα, μπορούμε και μέχρι 24/9/2014. 

Πρόβλημα δημιουργεί η κεντρική Εξουσία, που λέει ότι 

5/9/2014 πρέπει να περάσει ο προϋπολογισμός και εδώ 

πρέπει να εμπλακούν οι Δήμοι μέσω των Δημάρχων, έτσι 

ώστε να αλλάξει η ημερομηνία.  

 
 
Ο δημοτικός σύμβουλος Καλφόπουλος Ευάγγελος,   
ανέφερε τα παρακάτω: 
  
Σχετικά με το Νόμο, τον οποίο δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι 
να αλλάξουμε, αλλά απλά τον ακολουθούμε, η ημερομηνία 
24/9/2014, μπορεί να μετατεθεί; Υπάρχει ένα μπαλάκι μέσα 
στο ΔΣ, για το ποιος έχει τις περισσότερες γνώσεις; Νομίζω 
ότι όλες οι παρατάξεις πρέπει να ξεκινάνε από την ίδια 
βάση. Θα ήθελα τελικά να γνωρίζω, υπάρχει πρόβλημα εάν 
το θέμα δεν περάσει από την Επιτροπή Διαβούλευσης; 
ειπώθηκε ότι κάποια έργα της ΔΚ Δράμας, δεν μπορούν να 
γίνουν; για ποιο λόγο τότε εγγράφονται; αν δεν είναι 
δεσμευτική η ημερομηνία 24/9/2014, να συνταθεί σήμερα η 
Επιτροπή Διαβούλευσης και να συζητηθεί το θέμα άμεσα σε 
συνεδρίαση του ΔΣ. 
 
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Στεφανίδη 
Ιωάννη, ο οποίος ανέφερε τα παρακάτω: 
  
Υπάρχουν λόγοι σοβαρότατοι που δεν έχουν να κάνουν με 
την επιτροπή διαβούλευσης και στην οποία θα τοποθετηθώ 
αργότερα. Λόγοι που έχουν να κάνουν με την κατάτμηση 
των ψευτοέργων που εισηγούνται οι Δημοτικές και Τοπικές 
Κοινότητες. Έχω την αίσθηση ότι τα έργα πρέπει να είναι 
ομαδοποιημένα και έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Έχω 
επίσης την αίσθηση ότι οι Δημοτικές και Τοπικές 
Κοινότητες, πρέπει να κάνουν την καταγραφή των 
προβλημάτων τους συνολικά, να κατατεθούν ως τεχνικό 
πρόγραμμα και όχι με βάση τον προϋπολογισμό, κάτι για 
το οποίο ο σημερινός Δήμαρχος και ο κος Τερζής 



διαφωνούσαν διότι αδικούνταν οι Δημοτικές και Τοπικές 
Κοινότητες. Πρέπει να γίνουν ομαδοποιημένα έργα, π.χ. 
«πράσινο» - ποιες είναι οι ανάγκες σε κάθε κοινότητα!! Υπό 
την έννοια αυτή, επειδή δεν υπάρχουν τα στοιχεία που 
προανέφερα από κάθε Κοινότητα, το θέμα πρέπει να 
αναβληθεί.   
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, Καταρτίζει το Τεχνικό 
Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2015 
 

      Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Ετόγλου Ιωάννη, 3) Χρυσοχοΐδη 

Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 5) Ρεμόντη 

Θεμιστοκλή, 6) Παπαδόπουλου Γρηγορίου και 7) Σιδερά 

Χρυσής, διά του κ. Ζαχαριάδη Παύλου, ο οποίος ανέφερε τα 

παρακάτω: 

 

«Καταρχάς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το Οικονομικό 
Παρατηρητήριο, δεν επιβάλλει καμία κύρωση. Σας είχα 
προτείνει να μην μειώσετε την προηγούμενη δημοτική 
αρχή, πράγμα που κάνετε από την πρώτη συνεδρίαση του 
ΔΣ. Με τους ίδιους προέδρους που δουλεύετε σήμερα και 
συμφωνείτε, με τους ίδιους χθες διαφωνούσατε. Σε τι 
εμπόδιζε να συνεδριάσει το Συμβούλιο Ξηροποτάμου, 
επειδή δεν ορκίστηκε ένα μέλος; Εφόσον δεν τηρήθηκε η 
διαδικασία για ποιο λόγο δεν συζητήθηκε το θέμα στην 
Οικονομική Επιτροπή; Δεν γνωρίζετε ότι το Τεχνικό 
Πρόγραμμα αυτούσιο θα αποτυπωθεί στον προϋπολογισμό 
και όχι κάτι άλλο; Που αναφέρονται προμήθειες, έργα και 
πράξεις που επιχορηγούνται από άλλες πηγές; Κάνετε ένα 
Τεχνικό Πρόγραμμα, ακριβώς στο ύψος της κατανομής. 
Που είναι τα υπόλοιπα; Ναι, υποχρεωτικά θα βάλουμε τη 
ΣΑΤΑ αλλά, μπορούμε να πάρουμε και από ΚΑΠ ή από 
ιδίους πόρους. Καμία σχέση δεν έχει η κατανομή με το 
Τεχνικό Πρόγραμμα γιατί, μπορεί να είναι η κατανομή 
.300.000,00 και το Τεχνικό πρόγραμμα 6.000.000,00 €. Εσείς 
αποφασίζετε. Μελέτες 20.000,00 €: Ποιες; Πρέπει να 
αναφέρονται συγκεκριμένα. Ο προϋπολογισμός είναι 
έτοιμος από 31/08/2014 και μένει μόνο το ΤΠ για να 
ενσωματωθεί, και αυτό το αναφέρω για να μη λέτε ότι 
τρέχετε να προλάβετε τις ημερομηνίες. Η υπηρεσία ήθελε 
να περάσει ο προϋπολογισμός τον Ιούνιο. Πέρασε; Θα ήταν 
ηθικό; τώρα θέλει να περάσει το ΤΠ έως 24/9/2014. 
Οικειοποιείστε την κατανομή που εμείς προτείναμε, εκτός 
από μία παρατήρηση για το Νικοτσάρα που προτείνατε 
αύξηση από 18.000,00 € σε 22.600,00 €. Με την κατανομή 
που τόσα χρόνια γινόταν με τον ίδιο τρόπο, λέτε τώρα ότι 
ισοσκελίσατε τη διαφορά μεταξύ ΔΚ Δράμας και 
Κοινοτήτων; Να λέτε αλήθεια γιατί δεν μπορούμε να 
συνεχίσουμε με αυτό τον τρόπο. Συμφωνούμε ότι η 
πολιτική είναι πολιτική αλλά δεν μπορεί να υπαγορεύει 
πράγματα που δεν προβλέπονται. Δεν μπορούν να 
εγγραφούν έργα που δεν μπορούν να γίνουν. Πώς θα 
πληρωθούν; Κι εμείς αφουγκραζόμαστε τους πολίτες. Κι 
εμείς γνωρίζαμε για τα Αμπελάκια, τον Άγιο Σάββα και 
τον φωτισμό του Κορυλόβου για τον οποίο η υπηρεσία 
μέχρι χθες ήταν κάθετη. Τι άλλαξε από χθες που δεν τον 
γνωρίζουμε; Συμφωνήσατε με την υπηρεσία; Γνωρίζουμε 
πολύ καλά ότι μπορεί να περάσει το θέμα χωρίς 
προηγουμένως να συζητηθεί στην Επιτροπή Διαβούλευσης 
αλλά, ποιο είναι το ηθικό; Επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι 
θιγόμαστε βάναυσα όταν λέτε ότι μετά τις εκλογές φύγαμε 
σαν λαγοί. Ήμασταν εδώ και δώσαμε την ψυχή μας μέχρι 
31/08/2014.  



 
Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου , η οποία έχει όπως 
παρακάτω: 
 

Η δημοτική αρχή σήμερα, έχασε μια ευκαιρία για να ενώσει 
τη Δράμα όπως λέει, γιατί ενώ υπάρχει η συναίνεση από 
όλη την αντιπολίτευση, οδηγούμαστε σε ναι αντιπαράθεση 
που δεν είναι ουσίας και θλίβει τους πολίτες. Δεν είναι 
στάση ευθύνης από μέρους σας, όταν αναιρείτε όσα 
υποστηρίζαμε ως πρώην αντιπολίτευση. Οφείλουμε να 
στηρίξουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα, έστω και έτσι 
επιπόλαια και πρόχειρα που εισάγεται, γιατί δεν θέλουμε 
να είμαστε αρνητικοί και ελπίζουμε από τη σημερινή 
συνεδρίαση να πάρετε ένα μάθημα, έτσι ώστε παρόμοια 
σοβαρά θέματα,  να εισάγονται ως τακτικά και μάλιστα 
μετά από διαβούλευση. 
        
Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 
Χαραλαμπίδη Ανδρέα , η οποία έχει όπως παρακάτω: 
 
Συμφωνώ με τα όσα προαναφέρθηκαν αλλά, δεν πείστηκα 
ότι θα υπάρξουν κυρώσεις παρόλο που είμαστε 
εκπρόθεσμοι. Θα ψηφίσω το Τεχνικό Πρόγραμμα αλλά με 
την προϋπόθεση ότι θα αυξηθούν τα ποσά στις Τοπικές 
Κοινότητες, από τις εκπτώσεις έργων. 
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου 
Στέργιου, ο οποίος ανέφερε τα παρακάτω: 
 
Το Τεχνικό Πρόγραμμα πρέπει να έχει ουσία και όχι να 
εισάγεται ως έκτακτο. Στο έγγραφο της Εκτελεστικής 
Επιτροπής, αναφέρονται 15 αποφάσεις τοπικών 
κοινοτήτων και δεν έχουμε ούτε μία, έτσι ώστε να δούμε τι 
ειπώθηκε , αν υπήρχαν αντιρρήσεις και κατά πόσο τα 
προτεινόμενα έργα θα είναι επ΄ωφελεία τους. Ναι μεν οι ΤΚ 
θα πρέπει να προτείνουν γιατί αυτό είναι και θέμα 
Δημοκρατίας, αλλά θα πρέπει να συνεννοούνται με την 
Τεχνική Υπηρεσία κατά πόσο είναι εφικτή η εκτέλεσή τους. 
Με τον τρόπο που εισάγεται το θέμα, δεν μπορούμε να 
μπούμε στην ουσία του κάθε έργου γιατί θα απαιτούταν και 
πολύς χρόνος και γι αυτό προτείνουμε αναβολή του 
θέματος, έτσι ώστε με περισσότερα στοιχεία να μπορέσουμε 
να τοποθετηθούμε σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. 
 
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Καλφόπουλου Ευαγγέλου, ο οποίος ανέφερε τα 
παρακάτω: 
 
Θεωρώ ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα, είναι ένα θέμα που 
έπρεπε να συζητηθεί στην Επιτροπή Διαβούλευσης. Δεν 
πείστηκα για τις ημερομηνίες, όταν από τη μία λέτε ότι δεν 
θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία τα έργα που θα γίνουν 
γιατί, η δημοτική αρχή χαράζει πολιτική και από την άλλη 
να επικαλείστε την Οικονομική Υπηρεσία για την 
καταληκτική ημερομηνία της 24ης  Σεπτεμβρίου. Η 
φιλοσοφία της κατανομής, να ισοσκελιστούν οι απαιτήσεις 
των ΤΚ με την ΔΚ Δράμας, ναι μεν είναι σωστή αλλά, θα 
πρέπει να μπει και ένα ακόμα στοιχείο. Ένα στοιχείο που 
να δίνει ευθύνη στις κοινότητες και να έχουν κυρώσεις 
ενδεχομένως. Δηλαδή, αν προτείνουν ένα έργο έτσι για να 
το προτείνουν χωρίς να το ψάξουν, δεν πρέπει να επιληφθεί 
το ΔΣ και να μην περάσει την επόμενη φορά; π.χ. για τον 



φωτισμό του Κορυλόφου, να μην γνωρίζουμε εάν μπορεί 
να γίνει ή όχι; Νομίζω ότι σαν ΔΣ, δεν μάθαμε στις ΔΚ και 
ΤΚ να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Εν ολίγοις, 
λειτουργούμε για τα ΤΣ. , όπως η Κεντρική Εξουσία για 
εμάς. Διαμαρτυρόμαστε για αφαίρεση αρμοδιοτήτων και 
κάνουμε κάτι παρεμφερές στις ΔΚ και ΤΚ. Δεν είναι λογικό 
να περνά η όποια πρόταση των ΤΣ. Ο προϋπολογισμός, 
είναι η πιο σπουδαία απόφαση και θα πρέπει να είστε πιο 
προσεκτικοί. Να μας εφοδιάζετε με περισσότερα στοιχεία 
για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε. Με αυτή τη λογική 
καταψηφίζω το θέμα 
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Στεφανίδη 
Ιωάννη, ο οποίος ανέφερε τα παρακάτω: 
 
Θεωρώ ότι στον Δήμο Δράμας πρέπει να ακολουθηθεί η 
λογική των συνεχιζόμενων έργων. Δεν μίλησα για 
ψευτοέργα αλλά, για ομαδοποίηση έργων μετά από 
καταγραφή συνολικά των προβλημάτων των Δημοτικών 
και Τοπικών Κοινοτήτων. Όταν ενταχθούν μακρόπνοα 
,έργα 200.000,00 € και 300.000,00 €, και προκηρυχθούν γιατί 
υπάρχει αυτή η δυνατότητα, θα γίνει καλύτερη δουλειά, θα 
προκύψουν εκπτώσεις 40 και 50% και μην επικαλεστεί 
κανείς την ποιότητα των έργων γιατί υπάρχουν ελεγκτικοί 
μηχανισμοί που θα ελέγχουν. Προτείνω αναβολή του 
θέματος και να το δούμε στην βάση που ανέφερα διότι 
διαφορετικά μικροεκδουλεύσεις θα γίνουν και μάλιστα 
χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Καταψηφίζω την πρόταση 
διότι δεν είναι ενταγμένη στο κατά τη γνώμη μου λογικό 
πλαίσιο. 
 
Ο πρόεδρος της ΔΚ Δράμας, Δερματίδης Ανέστης, ψήφισε 
το θέμα 
Ο πρόεδρος της ΤΚ Καλλιφύτου, Διαμαντίδης Κων/νος, 
ψήφισε το θέμα 
Ο πρόεδρος της ΤΚ Καλού Αγρού, Μπακαλόπουλος 
Γεώργιος, ψήφισε το θέμα, με την προϋπόθεση ότι θα 
αυξηθούν τα ποσά στις Τοπικές Κοινότητες, από τις 
εκπτώσεις έργων. 
Ο πρόεδρος της ΤΚ Μαυροβάτου, Κοτανίδης Θεοφύλακτος, 
ψήφισε το θέμα 
 

 

 

2.  382.  2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση μετακίνησης 
Δήμαρχου Δράμας 

Ομόφωνα 

3.  383.  3Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Ορισμός δημοτικού 
συμβούλου ως μέλος στ 
Διοικητικό Συμβούλιο 
του Ιδρύματος 
Μακεδονικού Βραβείου   

Ομόφωνα 

4.  384.   4Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Καθορισμός χρονικού 
διαστήματος για την 
ανανέωση των αδειών 
πωλητών λαϊκών αγορών 

Ομόφωνα 

5.  385.  7η Αναμόρφωση 
προϋπολογισμού οικ. έτους 
2014    

Ομόφωνα 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου Ζαχαριάδη 
Παύλου, όπως αυτή αναφέρεται στην 652/2014 απόφαση 



της Ο.Ε., δηλαδή ότι θα πρέπει να παραμείνει ο ΚΑ 
10.6041.04«Αμοιβές ασκούμενων σπουδαστών»   διότι , θα 
απαιτηθεί στη συνέχεια. 
 

6.  386.  Συγκρότηση δημοτικής 
επιτροπής διαβούλευσης   

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 
Ζαχαριάδη Παύλου ότι, το θέμα χαρακτηρίζεται από 
επιπολαιότητα και προχειρότητα διότι, ήταν πολύ μικρό το 
διάστημα προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες και οι 
φορείς για να υποβληθούν αιτήσεις. Επίσης η σύνθεση είναι 
ελλιπής διότι ενώ υπήρχε χρόνος, δεν μπήκε η δημοτική 
αρχή στη διαδικασία να καλέσει τους φορείς που 
συμμετείχαν στην προηγούμενη σύνθεση αλλά δεν 
ανταποκρίθηκαν στο νέο κάλεσμα, έτσι ώστε να 
συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα. Επιπλέον 
υπάρχει και θέμα δεοντολογίας διότι, δεν είναι δυνατόν 
από τους 10 πολίτες να συμμετέχουν 6 υποψήφιοι της 
παράταξης της δημοτικής αρχής. 
 
Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου ότι, το θέμα χαρακτηρίζεται 
από επιπολαιότητα και προχειρότητα και πως δεν υπήρξε 
κανένα κάλεσμα 
 
Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου ότι, θα πρέπει η εν λόγω επιτροπή 
πρέπει να ασχοληθεί ουσιαστικά και με άλλα θέματα, να 
συνεδριάζει πιο συχνά και να διαβουλεύεται ηλεκτρονικά 
με τους πολίτες μέσω διαδικτύου, όπως αναφέρεται και 
στην εισήγηση  της υπηρεσίας. 
 
Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 
Καλφόπουλου Ευαγγέλου ότι, όντως η εν λόγω επιτροπή 
έχει να πράξει ένα σημαντικό έργο αλλά, θα πρέπει να 
υπάρχει περισσότερη ουσία απέναντι στο Νόμο όταν 
συστήνονται τέτοιου είδους επιτροπές.  
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Στεφανίδη 

Ιωάννη διότι, ακούγονται υπερβολές και τερατολογίες για 
μια επιτροπή που δεν έχει να προσφέρει τίποτα. Μια 
επιτροπή, κολπάκι του Γ. Παπανδρέου, με στόχο να 
δημιουργήσει αυταπάτες για τη δήθεν συμμετοχή των 
πολιτών και των εκπροσώπων των φορέων στη λειτουργία 
του Δήμου. 
 

7.  387.  Ορισμός δημοτικών 
συμβούλων της μειοψηφίας 
για τη συμμετοχή τους στην 
Εκτελεστική Επιτροπή του 
Δήμου όταν αυτή 
επιλαμβάνεται για θέματα 
του Ν. 3584/07 (Κώδικας 
Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων)   

Ομόφωνα 

8.  388.  Ορισμός Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης – 
Αποχέτευσης Δράμας 
(ΔΕΥΑΔ)   

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Ετόγλου Ιωάννη, 3) Χρυσοχοΐδη 
Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 5) Ρεμόντη 
Θεμιστοκλή, 6) Παπαδόπουλου Γρηγορίου και 7) Σιδερά 
Χρυσής , οι οποίοι για τον ορισμό δημοτικού συμβούλου 
ψήφισαν την πρότασή τους και για δημότες την πρόταση 
του κου Καλφόπουλου Ευάγγελου, τονίζοντας την ύπαρξη 
ρεμβασισμού. 
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου 



Στέργιου, ο οποίος ψηφίζει την πρόταση του κου 
Ζαχαριάδη Παύλου και για τους δημότες Λευκό, 
τονίζοντας ότι είναι λανθασμένη η διαδικασία διότι, θα 
έπρεπε για κάθε μέλος η ψηφοφορία να γίνει ξεχωριστά 
ανά άτομο.  
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Καλφόπουλου Ευαγγέλου, ο οποίος ψηφίζει την πρόταση 
του κου Ζαχαριάδη Παύλου και για τους δημότες την 
πρόταση της παράταξής του.  
 
Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης ψήφισε 
Λευκό 
 

ΔΣ ΔΕΥΑΔ 
 

Α/Α  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.  Μαμσάκος Χριστόδουλος, 

Δήμαρχος Δράμας, ως 

Πρόεδρος 

Χατζηγιάννης Αναστάσιος,  

Αντιδήμαρχος 

2.  Καψημάλης Ιωάννης, 

δημοτικός σύμβουλος, ως 

Αντιπρόεδρος 

Ηλιάδης Νικόλαος,  

δημοτικός σύμβουλος 

3.  Σιδηρόπουλος Δημήτριος, 

δημοτικός σύμβουλος, ως 

μέλος 

Μουρβετίδης Μιχαήλ,  

δημοτικός σύμβουλος 

4.  Χαραλαμπίδης Ανδρέας, 

δημοτικός σύμβουλος, ως 

μέλος 

Ετόγλου Ιωάννης,  

δημοτικός σύμβουλος 

5.  Παπαδόπουλος Στυλιανός, 

δημότης, ως μέλος 

Σαχανίδης Θεοδόσιος,  

δημότης 

6.  Γιάγκα Μαρία, δημότισσα 

ως μέλος 

Ιωακειμίδου Θεοδώρα,  

δημότισσα 

7.  Ξηροπούλου Δέσποινα, 

δημότισσα ως μέλος 

Κοκκίνη Ειρήνη, δημότισσα 

8.  Καλτουριμίδου Μαρία, 

δημότισσα ως μέλος 

Δούμπλατζη Μαγδαληνή,  

δημότισσα 

9.  Ζαζόπουλος Νικόλαος, 

δημότης, ως μέλος 

Μπορμπότσης Νικόλαος,  

δημότης 

10.  Σδρόλλα Χριστιάνα, 

εκπρόσωπος της Ένωσης 

Καταναλωτών, ως μέλος 

Καρυπίδης Γεώργιος 

11.  Αβραμίδης Νικόλαος, 

εκπρόσωπος του 

Σωματείου Εργαζομένων 

στη ΔΕΥΑ Δράμας  

Γεωργιάδης Ελευθέριος 

 
 

9.  389.  Ορισμός Διοικητικού 
Συμβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Δράμας με την 
επωνυμία «Δημοτική 
Επιχείρηση Κοινωνικής 
Πολιτιστικής και 
Τουριστικής Ανάπτυξης» 
(Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.)   

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Ετόγλου Ιωάννη, 3) Χρυσοχοΐδη 
Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 5) Ρεμόντη 
Θεμιστοκλή, 6) Παπαδόπουλου Γρηγορίου και 7) Σιδερά 
Χρυσής  και μόνο για την μη επιλογή του δημότη που 
προτάθηκε από τον κ. Καλφόπουλο Ευάγγελο. 
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου 
Στέργιου, ο οποίος ψηφίζει την πρόταση του κου 
Στεφανίδη Ιωάννη και για τους δημότες την πρόταση του 
κου Καλφόπουλου Ευάγγελου.  
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Καλφόπουλου Ευαγγέλου, ο οποίος ψηφίζει την τελική 
πρόταση του κου Δημάρχου και για τους δημότες την 
πρόταση της παράταξής του.  
 
Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης ψήφισε την 



πρότασή του, καταψηφίζοντας την τελική πρόταση του κ. 
Δημάρχου 
 

ΔΣ ΔΕΚΠΟΤΑ 
 

Α/Α  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

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, 

εκπρόσωπος της Ένωσης 

Κυριών Δράμας, ως μέλος 

Κοτσογλανίδου 

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.  Μαυρίδης Χρήστος, δημότης 

ως μέλος 

Σπυριδόπουλος 

Συμεών, δημότης 

11.  Σαρηπαυλίδης Θεόδωρος, 

δημότης, ως μέλος 

Καραπάντζος 

Χριστόδουλος, 

δημότης 
 

10.  390.  Ορισμός Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου με την επωνυμία « 
Πολιτιστικός Οργανισμός – 
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 
Μήκους Δράμας»   

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης ψήφισε λευκό 

 
 
 

Α/Α  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

ΜΕΛΗ 

1.  Καραμπατζάκης Δημήτριος, 

δημοτικός σύμβουλος, ως 

Πρόεδρος 

Μπαϊρακτάρης 

Κων/νος, δημοτικός 

σύμβουλος 

2.  Πετρίδου Χαρίκλεια, 

δημοτική σύμβουλος, ως 

Αντιπρόεδρος 

Καριοφυλλίδου Ζωή, 

δημοτική σύμβουλος 

3.  Τερζής Ανέστης, δημοτικός 

σύμβουλος, ως μέλος 

Ρεμόντης Σταμάτιος, 

δημοτικός 

σύμβουλος 

4.  Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 

δημοτικός σύμβουλος 

Σιδερά Χρυσή, 

δημοτική σύμβουλος 

5.  Βαλεράς Φώτιος, 

εκπρόσωπος των 

εργαζομένων, ως μέλος 

Καβάκα Ελευθερία, 

εργαζόμενη 

6.  Δεμερτζής Γεώργιος, 

δημότης ως μέλος 

Παχατουρίδης 

Κων/νος, δημότης 

7.  Μακρής Αντώνιος, δημότης, 

ως μέλος 

Μαυρίδης Χρήστος, 

δημότης 

8.  Μποτέλη Μελίνα, δημότισσα 

ως μέλος 

Τασούδη Δέσποινα, 

δημότισσα 

9.  Βογιατζή Ελένη, δημότισσα 

ως μέλος 

Στόγια Ελένη, 

δημότισσα 

10.  Τζιερτζίδης Δημήτριος, 

δημότης ως μέλος 

Ομηρίδης Ιωάννης, 

δημότισσα 



11.  Κεραμιτσόπουλος 

Πολύκλειτος, δημότης ως 

μέλος 

Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 

δημότης  
 

11.  391.  Ορισμός Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου με την επωνυμία « 
Νομικό Πρόσωπο Δήμου 
Δράμας»   

 
Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης ψήφισε λευκό 

 
 
 

ΔΣ ΝΠΔΔ 

Α/Α  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

ΜΕΛΗ 

1.  Καριοφυλλίδου Ζωή, 

δημοτική σύμβουλος, ως 

Πρόεδρος 

Παναγιωτίδης 

Αλέξανδρος, δημοτικός 

σύμβουλος 

2.  Ηλιάδης Νικόλαος, 

δημοτικός σύμβουλος, 

ως Αντιπρόεδρος 

Ψαρράς Γεώργιος, 

δημοτικός σύμβουλος 

3.  Μπαϊρακτάρης Κων/νος, 

δημοτικός σύμβουλος, 

ως μέλος 

Σιδηρόπουλος 

Δημήτριοσ, δημοτικός 

σύμβουλος 

4.  Σιδερά Χρυσή, δημοτική 

σύμβουλος ως μέλος 

Μλεκάνης Μιχαήλ, 

δημοτικός σύμβουλος 

5.  Γκιζγκιρίδου Καλλιόπη, 

εκπρόσωπος 

εργαζομένων ως μέλος 

Μαντή Μαρία, 

εργαζόμενη 

6.  Βασιλείου Αναστασία, 

δημότισσα σύμβουλος 

Γιάγκα Μαρία , 

δημότισσα 

7.  Μεσσήνη Στυλιανή, 

δημότισσα, ως μέλος 

Στόγια  Ελένη, 

δημότισσα  

8.  Χρηστίδου Θεοδώρα, 

δημότισσα, ως μέλος 

Κοτσογλανίδου 

Αικατερίνη, δημότισσα 

9.  Γουδεσίδου Πασχαλία, 

δημότισσα ως μέλος 

Διαμαντή Παναγιώτα, 

δημότισσα 

10.  Σαχανίδης Θεοδόσιος, 

δημότης, ως μέλος 

Θεοδωρίδης Σάββας, 

δημότης 

11.  Πέϊκος Ιωάννης, 

δημότης, ως μέλος 

Ράλη Φαίη, δημότισσα 

 

12.  392.  Ορισμός Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου 
Δράμας»  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Ετόγλου Ιωάννη, 3) Χρυσοχοΐδη 
Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 5) Ρεμόντη 
Θεμιστοκλή, 6) Παπαδόπουλου Γρηγορίου και 7) Σιδερά 
Χρυσής  και μόνο για την μη επιλογή της πρότασης  του 
κου Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου. 
 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)  
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 2) Χαραλαμπίδη Ανδρέα, 
οι οποίοι ψήφισαν όπως η μείζονα μειοψηφία 
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου 
Στέργιου, ο οποίος ψηφίζει την πρόταση του.  
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Καλφόπουλου Ευαγγέλου, ο οποίος ψηφίζει την πρόταση 
της μείζονος μειοψηφίας και  την πρόταση του δημοτικού 
συμβούλου Ηλιόπουλου Στέργιου.  
 
Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης ψήφισε την 
πρόταση της μείζονος μειοψηφίας και  την πρόταση του 
δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου Στέργιου.  
 

ΔΣ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Δράμας 

 
Α/Α  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.  Μαμσάκος Χριστόδουλος, 

Δήμαρχος Δράμας, ως 

Κίζας Ζαχαρίας 



Πρόεδρος 

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.  Τσεντεμεΐδης Κων/νος, 

Δ/ντής Σχολείου, ως μέλος 

Δεμίρογλου Δέσποινα 

6.  Κων/νίδης Δημήτριος, 

δημότης, ως μέλος 

Τσακαλίδης Δημήτριος  

7.  Γεωργιάδης Παναγιώτης, 

δημότης, ως μέλος ς 

Δεβρίκης Κων/νος 

8.  Ραπτόπουλος Γεώργιος, 

δημότης, ως μέλος 

Μακρής Αντώνιος 

9.  Μπότσας Παναγιώτης, 

δημότης, ως μέλος 

Θεοδωρίδης Σάββας 

10.  Ανάογλου Γεώργιος, 

δημότης ως μέλος 

Θεοχάρης Αναστάσιος 

11.  Εκπρόσωπος Συλλόγου 

Γονέων και Κηδεμόνων 

Μέλος Συλλόγου 

Γονέων και Κηδεμόνων 
 

13.  393.  Ορισμός Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου 
Δράμας»  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Ετόγλου Ιωάννη, 3) Χρυσοχοΐδη 
Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 5) Ρεμόντη 
Θεμιστοκλή, 6) Παπαδόπουλου Γρηγορίου και 7) Σιδερά 
Χρυσής , οι οποίοι ψήφισαν την πρόταση του κου 
Καλφόπουλου Ευαγγέλου για τακτικό μέλος και την 
πρόταση του κου Ηλιόπουλου Στέργιου για 
αναπληρωματικό μέλος. 
 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)  
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου, ο οποίος ψήφισε την πρότασή 
της παράταξής τους και 2) Χαραλαμπίδη Ανδρέα, ο οποίος 
ψήφισε την πρότασή της παράταξής τους και την πρόταση 
της μείζονος αντιπολίτευσης 
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου 
Στέργιου, ο οποίος ψηφίζει την πρόταση του και την 
πρόταση της μείζονος αντιπολίτευσης.  
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Καλφόπουλου Ευαγγέλου, ο οποίος ψηφίζει την πρόταση 
της παράταξής τους και την πρόταση της μείζονος 
αντιπολίτευσης 
 
Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης ψήφισε 
Λευκό 
 

ΔΣ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Δράμας 
  

Α/Α  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

ΜΕΛΗ 

1.  Μαμσάκος Χριστόδουλος, 

Δήμαρχος Δράμας, ως Πρόεδρος 

Ξανθόπουλος 

Βασίλειος 

2.  Κίζας Ζαχαρίας, ως 

Αντιπρόεδρος 

 Τυχόλα Ελένη 

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.  Κύρτσης Αστυάναξ, δημότης, ως 

μέλος ς 

Σαλής Αναστάσιος 

7.  Υφαντίδης Γρηγόριος, δημότης, Τζιερτζίδης 



ως μέλος 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 
 

14.  394.  Ορισμός μελών στην 
τριμελή επιτροπή 
παρακολούθησης της 
προγραμματικής σύμβασης 
με το τμήμα Δασοπονίας 
και Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος του ΤΕΙ 
ΑΜΘ, του ερυνητικού 
έργου με τίτλο «Καταγραφή 
και μελέτη αναπαραγωγής 
των αυτοφυών 
καλλωπιστικών ειδών του 
Ν. Δράμας και εισαγωγή 
τους στους χώρους 
πρασίνου του Δήμου»  

Ομόφωνα 

15.  395.  Τροποποίηση της 269/2011 
ΑΔΣ με θέμα «Έγκριση 
καταστατικού της Aστικής 
μη Kερδοσκοπικής 
Εταιρείας με την επωνυμία 
« Εθνικό Διαδημοτικό 
Δίκτυο Υγειών πόλεων – 
Προαγωγή υγείας», σχετικά 
με τον ορισμό νέου αιρετού 
πολιτικού υπευθύνου, σε 
αντικατάσταση του 
απερχόμενου   

Ομόφωνα 

16.  396.  Τροποποίηση της Α.Δ.Σ 
421/2012 ως προς τον 
ορισμό εκπροσώπων του 
Δήμου Δράμας για το 
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης   

Ομόφωνα 

17.  397.  Ορισμός εκπροσώπων του 
Δήμου στην επιτροπή της 
παραγράφου 12 του άρθρου 
9 του Ν. 4039/2012   

Ομόφωνα 

18.  398.  Ορισμός εκπροσώπων για 
την συμμετοχή τους στα 
Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Συμβούλια 
που προβλέπονται από τις 
διατάξεις των Α.Ν. 445 & 
446/1937 – Εισηγητής 
Σολάκης Άγγελος  

 
Ομόφωνα 

19.  399.  Ορισμός εκπροσώπων ως 
μελών της επιτροπής του 
άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 
2734/1999 (ΦΕΚ 161Α)   

Ομόφωνα 



20.  400.  Ορισμός μελών στην 
διοικούσα επιτροπή του 
δημοτικού λαχανόκηπου   

Ομόφωνα 

21.  401.  Ορισμός μελών στην 
τριμελή επιτροπή 
παρακολούθησης της 
σύμβασης της 
επιστημονικής έρευνας με 
τίτλο «Μελέτη 
Λιβαδοκτηνοτροφικής 
Ανάπτυξης του Δ. Δράμας»   

Ομόφωνα 

22.   Ορισμός δημοτικού 
συμβούλου στην εκάστοτε 
επιτροπή παραλαβής έργων   

Το θέμα αποσύρθηκε από τον κ. Δήμαρχο διότι όπως 
ανέφερε, υπήρξαν αντιδράσεις και υπόνοιες από μέρος 
δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας και όρισε εκ νέου ως 
ημερομηνία για την επανάληψη της κλήρωσης, παρουσία 
των αρχηγών των παρατάξεων της μειοψηφίας, στο 
γραφείο της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου την 
26η Σεπτεμβρίου 2014  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30, 
χωρίς να υπάρχει καμία αμφιβολία για τη λειτουργία των 
υπηρεσιακών παραγόντων. 

23.   Συγκρότηση επιτροπής 
προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου « 
Διαμόρφωση χώρων 
εκγύμνασης σκύλων»   

Το θέμα αποσύρθηκε από τον κ. Δήμαρχο διότι έχει άμεση 
σχέση με το 22ο θέμα, το οποίο αποσύρθηκε 

24.   Συγκρότηση επιτροπής 
τμηματικής παραλαβής 
εργασιών για το έτος 2014   

Το θέμα αποσύρθηκε από τον κ. Δήμαρχο , προκειμένου να 
επανέλθει σύμφωνα με τα οριζόμενα του σχετικού Νόμου 
περί κλήρωσης δημοτικού συμβούλου 

25.   Ορισμός μελών επιτροπής 
εκτίμησης ακινήτων 
(άρθρου 186 ν. 3463/2006)   

Το θέμα αποσύρθηκε από τον κ. Δήμαρχο , προκειμένου να 
επανέλθει σύμφωνα με τα οριζόμενα του σχετικού Νόμου 
περί κλήρωσης δημοτικού συμβούλου 

26.  402.  Ανασυγκρότηση επιτροπής 
για την εξεύρεση 
κατάλληλου χώρου για την 
ίδρυση νέου Νεκροταφείου   

Ομόφωνα 

27.  403.  Πρόσληψη προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου 
διάρκειας δύο μηνών για 
κάλυψη έκτακτων και 
κατεπειγουσών εποχικών 
αναγκών  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Ετόγλου Ιωάννη, 3) Χρυσοχοΐδη 
Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 5) Ρεμόντη 
Θεμιστοκλή, 6) Παπαδόπουλου Γρηγορίου και 7) Σιδερά 
Χρυσής διότι, δεν υφίστανται οι λόγοι εποχικότητας, όταν 
από 10-15 Οκτωβρίου θα προσληφθούν πεντάμηνα και 
βεβαίως θα έπρεπε να προκύψουν τα αποτελέσματα για τα 
δίμηνα μετά από διαπαραταξιακή επιτροπή . 
 
Με την επισήμανση των υπολοίπων συμβούλων της 
μειοψηφίας ότι, ψηφίζουν το θέμα, εφόσον δεσμεύτηκε ο κ. 
Δήμαρχος για σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής 
 

28.  404.  Έγκριση συμμετοχής του 
Δήμου Δράμας στην 
«Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
κινητικότητας 2014»   

Ομόφωνα 

29.  405.  Έγκριση της υπ’ της. 
29/2014 απόφασης της 
ΔΕΠ, σχετικά με την 
κατανομή γ΄ δόσης των 
ΚΑΠ 2014 γι την κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών των 
σχολικών μονάδων  

Ομόφωνα 



30.  406.  Έγκριση του 1ου 
ανακεφαλαιωτικού πίνακα 
του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΔΑΠμεΑ 
ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»   

Ομόφωνα 

31.  407.  Έγκριση 2ου 
ανακεφαλαιωτικού πίνακα 
του έργου «ΒΕΛΙΤΩΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»   

Ομόφωνα 

32.  408.  Έγκριση 3ου 
ανακεφαλαιωτικού πίνακα 
του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ 
ΔΡΜΑΣ»   

Ομόφωνα 

33.  409.  Έγκριση πρωτοκόλλου 
οριστικής παραλαβής του 
έργου « Επισκευές φθορών 
οδοστρωμάτων»   

Ομόφωνα 

34.  410.  Έγκριση πρωτοκόλλου 
οριστικής παραλαβής του 
έργου « Επέκταση και 
πεζοδρόμια στα 
Νεκροταφεία ΤΚ 
Μαυροβάτου»   

Ομόφωνα 

35.  411.  Έγκριση πρωτοκόλλου 
οριστικής παραλαβής του 
έργου « Οδοποιία ΤΚ  Κ. 
Αγρού»   

Ομόφωνα 

36.  412.  Έγκριση πρωτοκόλλου 
οριστικής παραλαβής του 
έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Κ. 
ΧΩΡΙΣΤΗΣ»   

Ομόφωνα 

37.  413.  Συγκρότηση Επιτροπής 
παραλαβής φυσικού 
εδάφους για το έργο 
«ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ν. 
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ»   

Ομόφωνα 

38.   Ορισμός μελών επιτροπής 
του άρθρου 1 του ΠΔ 
270/1981 για τη διεξαγωγή 
δημοπρασιών εκποίησης ή 
εκμίσθωσης πραγμάτων του 
Δήμου για το διάστημα από 
01-09-2014 έως 31-12-2014   

Το θέμα αποσύρθηκε από τον κ. Δήμαρχο , προκειμένου να 
επανέλθει σύμφωνα με τα οριζόμενα του σχετικού Νόμου 
περί κλήρωσης δημοτικού συμβούλου 

39.  414.  Επέκταση δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού στην ΤΚ 
Κουδουνίων   

Ομόφωνα 

40.  415.  Συμπληρωματική δαπάνη 
για μετατόπιση ιστού   

Ομόφωνα 

41.  416.  Έγκριση χειμερινών 
δρομολογίων Αστικού 
ΚΤΕΛ Δράμας περιόδου 
8/9/2014-30/6/2015   

Ομόφωνα 

42.  417.  Εξέταση αιτήματος για 
διαγραφή από χρηματικό 

Ομόφωνα 



κατάλογο τελών 
κοινόχρηστων χώρων οικ. 
έτους 2005 (ΓΟΥΝΑΡΗ 
ΑΙΚ. – ΚΥΡΑΤΣΑ Χ. Ο.Ε.)   

43.  418.  Έκτακτη οικονομική 
ενίσχυση απόρων δημοτών   

Ομόφωνα 

44.  419.  Έγκριση μετακίνησης 
Δημάρχου και 
Αντιδημάρχων   

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου ότι, θα έπρεπε να μετακινηθεί και 
ένας υπάλληλος της Δ/νσης Προγραμματισμού καθώς και 
ένας δημοτικός σύμβουλος από τη μειοψηφία 

45.  420.  Έγκριση εξόδων 
μετακίνηση εκτός έδρας 
υπαλλήλων Δήμου Δράμας  

Ομόφωνα 

46.  421.  Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο 
της εργασίας «Εκχιονισμός 
και αποπαγοποίηση 
περιοχής Δήμου Δράμας 
για τη χειμερινή περίοδο 
Νοέμβριος 2014 – Απρίλιος 
2015» με τη διαδικασία του 
ανοικτού δημόσιου 
διαγωνισμού  

Ομόφωνα 

47.  422.  Έγκριση διενέργειας 
προμήθειας της Δ/νσης 
Προγραμματισμού 
Οργάνωσης & 
Πληροφορικής  

Ομόφωνα 

48.  423.  Επιλογή πιστωτικού 
ιδρύματος για την έντοκη 
κατάθεση των ταμειακών 
διαθεσίμων του Δήμου 
Δράμας   

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Ετόγλου Ιωάννη, 3) Καλαϊτσίδη 
Γεωργίου, 4) Παπαδόπουλου Γρηγορίου και 5) Σιδερά 
Χρυσής , επί της πρότασης του αρμόδιου Αντιδημάρχου 
Σολάκη Αγγέλου: 

 Κανένας αιρετός δεν είναι αρμόδιος να κρίνει 

τον κίνδυνο κάθε Τράπεζας 

 Κακώς γίνονται συμφωνίες και χορηγίες, οι 

οποίες δεν αναφέρονται στην πρόταση των 

Τραπεζών, όπως γινόταν μέχρι τώρα, και το 

ζητούσαμε 

 Δεν έχει γίνει πρόβλεψη για τη μείωση του 

συνολικού ποσού από τόκους καταθέσεων που θα 

έχουμε από τη διασπορά που προτείνεται και θα 

είναι πολύ μεγάλο 

 Δεν ήταν σαφής η πρόταση με διαζευκτικά «η», 

με το ανάλογα τι θα κάνουν οι Τράπεζες και ούτε 

φυσικά αναφέρθηκε ποιες προθεσμιακές 

καταθέσεις θα είναι ενός ή τριών μηνών. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου διότι, θα έπρεπε το θέμα να 
εισαχθεί με εμπεριστατωμένη έγγραφη εισήγηση και όχι με 
υποθετικά «αν» - προτείνοντας την απόσυρσή του. 
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου 

Στεργίου διότι, ως φιλοσοφία και λογική, τάσσεται υπέρ της 
Συνεταιριστικής Τράπεζας που προσφέρει μεγάλα επιτόκια 
και όχι των υπολοίπων, οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι είναι 
συστημικές και δεν έχουν βοηθήσει αυτόν τον καιρό 
καθόλου τον ελληνικό λαό. 
 



 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Καλφόπουλου Ευαγγέλου διότι, η εισήγηση ήταν ελλιπής 
και δεν δύναται να αποφασίσει , προτείνοντας την 
απόσυρσή του 
 

49.  424.  Διατύπωση γνώμης επί των 
περιορισμών βοσκής στο 
Δ.Δ.Σ. Περιβλέπτου – 
Πολυκάρπου περιόδου 
2015-2024   

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Τσεπίλη 
Γεωργίου διότι, δεν γνωρίζει τι γίνεται με τους 
βοσκοτόπους και θα προτιμούσε να υπάρχει η συγκατάθεση 
των κατοίκων. 
 
Με επιφύλαξη του δημοτικού συμβούλου Ηλιάδη 
Νικολάου , οποίος πρότεινε να υπάρξει ενημέρωση των 
κατοίκων και να γίνουν γνωστά τα πιθανά προβλήματα 
που θα δημιουργηθούν 
 
Με επιφύλαξη του δημοτικού συμβούλου Χαραλαμπίδη 

Ανδρέα διότι το Δασαρχείο έχει εμπεριστατωμένη και 
επιστημονική άποψη 
 
Με επιφύλαξη του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου 

Στέργιου διότι το Δασαρχείο έχει εμπεριστατωμένη και 
επιστημονική άποψη 
 

 
 
Δράμα   24-09-2014 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  
 
 
 Μυροφόρα Ψωμά  
 


