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Ο δημοτικός σύμβουλος Μλεκάνης Μιχαήλ, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, πριν τη συζήτηση των τακτικών θεμάτων. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ετόγλου Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά τη συζήτηση του 30ού τακτικού 

θέματος. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά τη συζήτηση του 3ου τακτικού 

θέματος. 

 

 

       

      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  276.  Έγκριση των 185/2015 και 

209/2015 αποφάσεων της 

Οικονομικής Επιτροπής, 

σχετικά με την ψήφιση της 

5
ης

 αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού  του Δ. 

Δράμας, οικ. έτους 2015 

και της συμπληρωματικής 

αυτής 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Στεφανίδη Ιωάννη 

, όχι μόνο για τους λόγους που είχε μειοψηφήσει στην ψήφιση 

του προϋπολογισμού του 2015 (σχετ. η 533/2014 ΑΔΣ) αλλά και 

διότι, δεν μπορεί ως παράταξη να έχουν καταψηφίσει παλαιότερα 

τη δημιουργία της Δημοτικής Αστυνομίας και τώρα να ψηφίσουν 

την αναμόρφωση όπου, εμπεριέχεται και Κ.Α. που αφορά στη 

Δημοτική Αστυνομία 

2.  277.  Υπαγωγή στη ρύθμιση του 

άρθρου 28 του Ν. 4321/15 

για βεβαιωμένες 

ασφαλιστικές οφειλές του 

Δήμου Δράμας προς το 

ΙΚΑ  ΕΤΑΜ  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ζαχαριάδης Παύλος, 2) Ετόγλου 

Ιωάννης, 3) Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 4) Καλαϊτσίδης 

Γεώργιος, 5) Παπαδόπουλος Γρηγόριος και 6) Σιδερά Χρυσή, 

αν και αρχικά πρότειναν να υπαχθεί ο Δήμος στη ρύθμιση αλλά, 

με εφάπαξ καταβολή του προστίμου, στη συνέχεια και επειδή το 

θέμα δεν προσφέρεται για αντιδικία, συμφώνησαν με την 

πρόταση του αρμόδιου Αντιδημάρχου, προσθέτοντας όμως ότι, θα 

έπρεπε να υπάρχει συνημμένη η έκθεση ελέγχου. Θα έπρεπε 

επίσης, να  υπάρχει συνημμένη γνωμοδότηση της νομικής 

συμβούλου και όχι μόνο εισήγηση υπηρεσιακού παράγοντα, 

τονίζοντας στο τέλος πως, αυτό που δεν δικαιολογείται, είναι η 

μη υποβολή Α.Π.Δ.  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλφόπουλος Ευάγγελος, ανέφερε 

πως θα ήθελε να γνωρίζει για ποιο λόγο δεν υπεβλήθησαν ΑΠΔ 

από το 2011-2015 – περίοδος που καλύπτει ο έλεγχος-. Εφόσον 

δεν απεμπολούνται τα δικαιώματα του Δήμου μετά την υποβολή 

των ενστάσεων και μπορούσε ίσως να βρεθεί ένας άλλος τρόπος 

έτσι ώστε να ωφεληθεί ο Δήμος με μεγαλύτερη έκπτωση – όπως η 

εφάπαξ καταβολή που αναφέρθηκε – θα μπορούσε να 

ακολουθήσει ο Δήμος αυτό το δρόμο, πάλι εφόσον δεν 

απεμπολείται κανένα δικαίωμά του. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, ανέφερε πως 

από τη συζήτηση, αναδεικνύεται ένα πολιτικό ζήτημα. Η επιλογή 

των δόσεων και όχι της εφάπαξ καταβολής, σημαίνει ότι υπάρχει 

δυσπιστία μεταξύ των Οργανισμών Διοίκησης και των 

Οργανισμών του Κράτους γιατί, δεν είναι γνωστό αν θα δικαιωθεί 

ο Δήμος και αν θα του επιστραφούν οι δόσεις που θα έχει 

πληρώσει, στην περίπτωση που θα δικαιωθεί. Το ζήτημα είναι 

πολιτικό γιατί, όταν επιβάλλονται πρόστιμα στους Οργανισμούς, 

φαντάζεται ο καθένας, τι γίνεται στον ιδιωτικό τομέα. 

3.  278.  Δημιουργία (άνοιγμα) 

λογαριασμού στην 

Τράπεζα της Ελλάδος 

σύμφωνα με τα οριζόμενα 

της από 20/04/2015 Πράξης 

Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 41/20-

04-2015 τ. Α΄)  

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Σολάκης Άγγελος, αφού αναφέρθηκε 

στα οριζόμενα της Π.Ν.Π., παρουσίασε την από 10-06-2015 

επείγουσα επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης, όπου αναφέρεται ότι, η μεταφορά των 

ταμειακών διαθεσίμων, είναι υποχρεωτική και διενεργείται κατά 

παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας. 

Επιπρόσθετα σημειώνει ότι, δεν βλάπτεται, δεν εξικνείται η 

διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, μέχρι της 

εξαίρεσής τους από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς την 

εκάστοτε κείμενη νομοθεσία και καταλήγει, όπως μεριμνήσουν οι 

Δήμοι  για την αμελλητί συμμόρφωσή τους.  

      Την ίδια ημέρα, εκδίδεται δελτίο τύπου της ΚΕΔΕ, όπου 



αναφέρεται ότι οι θέσεις της για το συγκεκριμένο θέμα δεν έχουν 

αλλάξει και εμμένουν στις αποφάσεις του Συνεδρίου της 

Χαλκιδικής του προηγούμενου μήνα , επισημαίνοντας δύο 

σημεία: 1) εμμένει στις αποφάσεις της που λήφθηκαν από το 

Συνέδριο της ΚΕΔΕ αλλά, και από τα Δημοτικά Συμβούλια και 2) 

εμμένει στην άποψη ότι, η Κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να 

δεσμεύσει τα ταμειακά διαθέσιμα χωρίς να απαιτείται απόφαση 

δημοτικών συμβουλίων, αναλαμβάνοντας η ίδια εξ ολοκλήρου 

την ευθύνη για το αποτέλεσμα της απόφασης αυτής αλλά, δεν 

θέλει να την αναλάβει. 

     Επίσης, στη χθεσινή συνεδρίασή της η ΚΕΔΕ, επανέλαβε ότι 

δεν αλλάζει θέση σχετικά με τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων. 

     Παράλληλα, στο ίδιο μήκος κύματος  κινείται και η ΠΕΔ, 

δηλαδή ότι δεν συμφωνεί, παρά μόνο με όρους και προϋποθέσεις 

      Στη συνέχεια ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος. πρότεινε στο ΔΣ 

να λάβει την παρακάτω απόφαση: 

 

1) Εξουσιοδοτεί την Ταμία του Δήμου κ. Βροχίδου Μαρία με 

αναπληρωτή της τον κ. Άρμεν Γεώργιο, να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για το άνοιγμα ειδικού λογαριασμού επ’ 

ονόματι του Δήμου Δράμας στην Τράπεζα της Ελλάδος.  

2. Να ζητηθούν από την Κυβέρνηση οι απαραίτητες 

διευκρινήσεις για την χρονική διάρκεια ισχύος της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου, την ασφάλεια των χρημάτων που θα 

επενδυθούν και τον τρόπο και την διαδικασία αντιμετώπισης 

εκτάκτων και απολύτως απαραίτητων αναγκών του Δήμου 

Δράμας, - όπως για παράδειγμα η μισθοδοσία των δημοτικών 

αστυνόμων μετά την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας 

που δεν μπορούσε να προβλεφθεί - και η πληρωμή των 

συμβασιοποιημένων έργων και έως την ανάληψη από το Δημόσιο 

της ευθύνης να καλύψει νομικά ζητήματα που αφορούν πληρωμή 

από ρήτρες ή ευθύνη του Δήμου ή του Δημάρχου, καθώς και τη 

διασαφήνιση του μηχανισμού με τον οποίο θα γίνεται η 

διαχείριση των χρημάτων μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος.  

3. Την σύγκληση εκτάκτου Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας, 

προκειμένου να ληφθεί άμεσα απόφαση, για τη μεταφορά των 

ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου, μετά τις διευκρινήσεις και την 

ανάληψη ευθυνών από το Δημόσιο επί των ανωτέρω ζητημάτων, 

προκειμένου να συνταχθεί έκθεση της Διεύθυνσης Οικονομικών 

του Δήμου Δράμας που θα προσδιορίζει το ύψος και το είδος των 

προς μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων.  

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) Ζαχαριάδη 

Παύλου, 2) Ετόγλου Ιωάννη, 3) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου , 4) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 5)Παπαδόπουλου Γρηγορίου και 6) 

Σιδερά Χρυσής, οι οποίοι καταρχήν δεν μπορούν να 

κατανοήσουν, για ποιο λόγο το θέμα εισάγεται από το Αυτοτελές 

Τμήμα Υποστήριξης και όχι από την καθ΄ ύλην αρμόδια 

υπηρεσία, για το άνοιγμα ενός τραπεζικού λογαριασμού , την 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.  

      Συνεχίζοντας ανέφεραν πως, το ΔΣ Δράμας , εξέδωσε το με 

αριθμό 187/2015 ψήφισμα για την Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου με αριθμ. 41/2015, περί μεταφοράς ταμειακών 

αποθεμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ 

βαθμού στην τράπεζα Ελλάδος, με το οποίο κατήγγειλε ως 

απαράδεκτη την μεθόδευση της Κυβέρνησης και την απόφασή της 

να προχωρήσει στην έκδοση της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου με αριθ. 41/2015, για την μεταφορά ταμιακών 

αποθεμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α ́ και Β  ́

βαθμού στην Τράπεζα Ελλάδος καθώς αποτελεί ένα βαθύ πλήγμα 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία ανέλαβε εξαρχής και συνεχίζει 

να αναλαμβάνει δυσανάλογο βάρος για την αντιμετώπιση της 

οικονομικής κρίσης της Χώρας. Η Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου, αποτελεί κοινοβουλευτικό και δημοκρατικό 

ατόπημα, που ουσιαστικά ακυρώνει, πλήττει και ναρκοθετεί την 

ανεξαρτησία και τον ρόλο των ΟΤΑ. Αποτελεί πλήγμα βαρύ κυρίως 

για Δήμους και κυρίως τους υγιείς που ορθώς διαχειρίστηκαν τα 

διαθέσιμά τους. 



Εάν ληφθεί σήμερα απόφαση για άνοιγμα λογαριασμού, 

εξαντλείται η αρμοδιότητα του ΔΣ διότι, η μεταφορά του ποσού 

θα γίνει με απόφαση Δημάρχου. Για ποιο λόγο το ΔΣ να είναι 

ενάντια στις αποφάσεις του Συλλογικού Οργάνου, της ΚΕΔΕ 

δηλαδή, και επιπροσθέτως, ενάντια στο ψήφισμα που το ίδιο 

εξέδωσε πρόσφατα; Ποιος θα πάρει στα σοβαρά ένα ΔΣ όταν 

αναιρεί τις ίδιες του τις αποφάσεις; γιατί να γίνει μία κίνηση 

χωρίς λόγο εφόσον, είναι θέμα πέντε λεπτών να ανοιχτεί 

λογαριασμός, όταν προκύψει η ανάγκη και αφού προηγουμένως 

δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις; Υπάρχει κάποιος φόβος 

από πλευράς Δημάρχου για καταλογισμό ευθυνών και πιστεύει 

ότι με το άνοιγμα του λογαριασμού θα μειωθεί η ευθύνη του; Δεν 

ρίχνουμε την ευθύνη σε άλλους και ούτε δεν δεχόμαστε να το 

κάνουμε αλλά, με προϋποθέσεις και πάντα σε κοινή γραμμή με 

την ΚΕΔΕ, η οποία εμμένει στις αποφάσεις της. 

Μία πολύ σοβαρή παράμετρος που επικαλείται η ΚΕΔΕ, 

είναι και το μεγάλο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί με την 

πληρωμή προμηθευτών, από την έλλειψη διαθεσίμων, 

επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την αγορά. 

Τελειώνοντας επεσήμαναν πως, τα χρήματα είναι των ΟΤΑ 

και όχι του Κράτους. Το Κράτος κάνει τον εισπράκτορα γιατί, τα 

χρήματα που δίνει, είναι από τον ΦΠΑ, τον φόρο εισοδήματος 

και τον φόρο ακινήτων. 

 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Καλφόπουλου 

Ευαγγέλου,  ο οποίος ανέφερε τα παρακάτω: 
Ή είμαστε σαν ΔΣ κατώτεροι των περιστάσεων, που δεν το 

πιστεύω, ή πρόκειται για μεταφορά που εξυπηρετεί εικονικούς 

και όχι πραγματικούς σκοπούς γιατί, δεν νομίζω ότι πιστεύει 

κανείς πως με τα χρήματα από τους ΟΤΑ, από τους οποίους 

πολλοί λίγοι είναι πλεονασματικοί, η Κυβέρνηση θα έχει ένα 

βασικό πλεονέκτημα. Έχουμε μια κυβερνητική απόφαση, στα 

πλαίσια του Συντάγματος, μια απόφαση όμως που ξεγυμνώνει 

την αυτοτέλεια των ΟΤΑ και αυτό είναι που με ενοχλεί.  Από την 

άλλη, αν η Χώρα καταστραφεί, δεν μπορεί ο Δήμος Δράμας, να 

είναι πλεονασματικός. Θεωρώ ότι αυτά που λέει το ΔΣ Ξάνθης, 

είναι προσχηματικά σε μεγάλο βαθμό γιατί, τι μας λέει; Να μας 

πει η Κυβέρνηση ότι θα διασφαλίσει τα χρήματά μας; Η ΠΝΠ, 

ναι είναι κατάπτυστη αλλά, δεν θα παίξουμε μικροπολιτικά 

παιχνίδια με κανέναν. Είτε οχυρωνόμαστε πίσω από τη θέση της 

ΚΕΔΕ είτε παίρνουμε απόφαση για το άνοιγμα λογαριασμού για 

την μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων. Αποσπασματικές 

κινήσεις δεν με βρίσκουν σύμφωνο. 

 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Στεφανίδη 

Ιωάννη,  ο οποίος ανέφερε τα παρακάτω: 

Σε όλους τους Δήμους, πλην πέντε Δήμων όπου η Λαϊκή 

Συσπείρωση έχει την πλειοψηφία, φαίνεται ότι οι λεονταρισμοί 

που υπήρξαν πριν λίγο καιρό, είχαν μεσοπρόθεσμα 

χαρακτηριστικά. Οι δημοτικοί σύμβουλοι καλούνται  να 

αποφασίσουν γιατί, ο Δήμαρχος δεν έχει δικαίωμα ψήφου, ο ίδιος 

όμως, θα πάρει μετά την απόφαση για την μεταφορά των 

χρημάτων. Αυτά κάνει η Κυβέρνηση της χωροταξικής αριστεράς 

γιατί, χωροταξικά μόνο βρίσκεται στα αριστερά έδρανα της 

Βουλής. Πήραν τα χρήματα του Θεραπευτηρίου και θα λυπηθούν 

τα ανταποδοτικά; Για αυτή την Πατρίδα των πλουσίων, που οι 

αγρότες ζούνε με μια σύνταξη 320,00 € , έχοντας ξοδέψει όλη τη 

ζωή τους στα χωράφια, δεν με ενδιαφέρει αν θα χρεοκοπήσει και 

δεν δείχνω συμπόνια. Η Ελλάδα της πλουτοκρατίας, θέλει να 

σωθεί και μέσα από αυτή τη διαδικασία, εξαντλώντας όλα τα 

περιθώρια. Στον Σόϊμπλε και στον κάθε ενωσήτη και δουνοτήτη, 

δεν πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, αν θέλουμε να λεγόμαστε 

Τοπική Αυτοδιοίκηση και όχι απλά Διοίκηση. Σας καλώ όλους να 

πούμε όχι στο άνοιγμα του λογαριασμού, χωρίς καμία εκχώρηση, 

κανενός δικαιώματος. 

 

Στη συνέχεια ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, ανέφερε πως ,δεν 



πρότεινε την μεταφορά κανενός ποσού. Το άνοιγμα λογαριασμού 

πρότεινε, και αν πρέπει να γίνει η μεταφορά, τότε με έκτακτη 

συνεδρίαση, θα αποφασίσει το ΔΣ. Το ποσό κυμαίνεται περίπου 

στα 2.000.000,00 € αλλά, δεν αφορούν τη σημερινή απόφαση. 

Για ποιο λόγο να πρωτοτυπήσει   ο Δ. Δράμας και να μεταφέρει 

τα χρήματα, όταν μάλιστα δεν υπάρχουν εγγυήσεις;  

 

4.  279.  Διοργάνωση ημερίδας για 

την προαγωγή της 

ανάπτυξης των ΟΤΑ στη 

νέα προγραμματική 

περίοδο 2014-2020  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

5.  280.  Έγκριση προμήθειας 

εξοπλισμού ΚΗΦΗ με τη 

διαδικασία της απ΄ ευθείας 

ανάθεσης με κριτήριο 

κατακύρωσης την 

χαμηλότερη τιμή ανά 

ομάδα  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

6.  281.  Έγκριση προμήθειας 

εξοπλισμού Παιδικού 

Σταθμού Ν. Κρώμνης  με 

τη διαδικασία της απ΄ 

ευθείας ανάθεσης με 

κριτήριο κατακύρωσης 

την χαμηλότερη τιμή ανά 

πακέτο  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

7.  282.  Έγκριση ανάθεσης σε 

τρίτο της εργασίας 

«Εργασίες πρόληψης και 

αντιπυρικής προστασίας 

στα περιαστικά άλση της 

ΔΕ Δράμας, του Δήμου 

Δράμας» με τη διαδικασία 

του ανοικτού δημόσιου 

διαγωνισμού  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

8.  283.  Έγκριση   ανάθεσης σε 

τρίτο της εργασίας 

«Εργασίες πρόληψης και 

αντιπυρικής προστασίας 

(κοπή παρόδιας βλάστησης 

σε δημοτικές οδούς) της 

ΔΕ Σιδηρονέρου, του 

Δήμου Δράμας» με τη 

διαδικασία του ανοικτού 

δημόσιου διαγωνισμού  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

9.  284.  Έγκριση   διενέργειας 

προμήθειας “Προμήθεια 

και εγκατάσταση δύο (2) 

Φ/Β σταθμών  9,87KW ο 

καθένας, στις στέγες δύο 

σχολικών κτιρίων του 

Δήμου Δράμας και 

συγκεκριμένα του 6ου 

Δημοτικού Σχολείου και 

του Δημοτικού Σχολείου 

Χωριστής (περιλαμβάνεται 

η προμήθεια, καθώς και οι 

απαραίτητες εργασίες 

εγκατάστασης των 

σταθμών και σύνδεσης με 

το δίκτυο της ΔΕΗ)” με τη 

διαδικασία του πρόχειρου 

διαγωνισμού  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

10.  285.  Έγκριση ανάθεσης της 

εργασίας «Λειτουργία 

δημοτικού κυνοκομείου 

και διαχείριση αδέσποτων 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου Καλφόπουλου 

Ευαγγέλου πως, του κάνει εντύπωση που το θέμα της ανάθεσης 



ζώων συντροφιάς για το 

έτος 2016»  

της εργασίας, εισάγεται τόσο νωρίς. Ανέφερε επίσης πως, η 

τελευταία δράση, η ενημέρωση των πολιτών δηλαδή, γίνεται μόνο 

σε επίπεδο face book και πως υπάρχουν πολύ καλές πρακτικές σε 

άλλους Δήμους όπως, η μείωση δημοτικών τελών για πολίτες που 

υιοθετούν αδέσποτα. Στη συνέχεια ανέφερε πως με τον Νόμο 

4039/2012, δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους, με απόφαση ΔΣ, 

να πληρώνουν τρία € οι πολίτες που τσιπάρουν ένα ζώο οπότε,  αν 

αυτά τα χρήματα συγκεντρώνονται, μπορεί να επιτευχθεί πιο 

σωστή ενημέρωση των πολιτών. 

 

11.  286.  Έγκριση ανάθεσης της 

εργασίας «Καθαρισμός 

παράνομων χώρων 

απόρριψης απορριμμάτων 

για λόγους αντιπυρικής 

προστασίας με χρήση 

μηχανήματος τύπου 

προωθητήρα γαιών» σε 

τρίτο με τη διενέργεια 

διαγωνισμού  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

12.  287.  Έγκριση της 38/2015 

απόφασης της ΔΕΠ, 

σχετικά με την 

επικαιροποίηση της αριθ. 

2/2015  απόφασης αυτής, 

αναφορικά με τις 

μεταβολές των σχολικών 

μονάδων της Α΄ Βάθμιας 

Εκπαίδευσης  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Καλφόπουλου 

Ευαγγέλου, ο οποίος ανέφερε πως πρέπει να εφαρμοστεί ο 

Νόμος. Θεωρεί ότι, οι θέσεις στα σχολεία, είναι για τα παιδιά και 

όχι για τους δασκάλους. Ο κεντρικός στόχος στα σχολεία, είναι ο 

μαθητής και όχι να υπάρχουν θέσεις δασκάλων αν δεν 

χρειάζονται. Εφόσον ο Νόμος, ο οποίος μπορεί να είναι και 

λανθασμένος, λέει να μειωθούν οι θέσεις, συμφωνεί με το Νόμο. 

Συμφωνεί με την κατάργηση του μονοθέσιου Νηπιαγωγείου της 

Νέας Σεβάστειας αλλά, όχι για την διατήρηση των ίδιων θέσεων 

των εκπαιδευτικών. 

13.  288.  Έγκριση της 39/2015 

απόφασης της ΔΕΠ, 

σχετικά με την 

επικαιροποίηση της αριθ. 

3/2015  απόφασης αυτής, 

αναφορικά με τις 

μεταβολές των σχολικών 

μονάδων της Β΄ Βάθμιας 

Εκπαίδευσης  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

14.  289.  Έγκριση της 36/2015 

απόφασης της ΔΕΠ, 

σχετικά με την β΄ 

κατανομή δόσης των ΚΑΠ 

για κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

15.  290.  Έγκριση της 14/2015 

απόφασης της Ε.Π.Ζ., 

σχετικά με Γνωμοδότηση 

για την 15ετή παράταση 

μίσθωσης δημόσιου 

λατομείου μαρμάρου 

έκτασης 20,80485 στρ. που 

βρίσκεται στη θέση 

«Καρύδια», της περιοχής 

Βαθυλάκκου της Τ.Κ. 

Μοναστηρακίου, στην 

εταιρεία «ΣΟΛΑΚΗΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Ε.»  

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου Καλφόπουλου 

Ευάγγελου όπως και στην 14/2015 απόφαση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής δηλαδή πως, παρόμοια θέματα θα έπρεπε να 

εξετάζονται από την υπηρεσία διότι, γνωμοδοτούν οι αιρετοί, 

χωρίς η Τ.Α. να έχει αποφασιστική αρμοδιότητα αν και θα έπρεπε 

16.  291.  Έγκριση της 15/2015 

απόφασης της Ε.Π.Ζ., 

σχετικά με γνωμοδότηση 

για τη χορήγηση 

συναίνεσης ερευνητικών 

εργασιών σε δημόσια 

λατομική έκταση 

75,369στρ. που βρίσκεται 

στη θέση «ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ», 

της περιοχής της Δ.Κ. 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου Καλφόπουλου 

Ευάγγελου όπως και στην 14/2015 απόφαση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής δηλαδή πως, παρόμοια θέματα θα έπρεπε να 

εξετάζονται από την υπηρεσία διότι, γνωμοδοτούν οι αιρετοί, 

χωρίς η Τ.Α. να έχει αποφασιστική αρμοδιότητα αν και θα έπρεπε 



Ξηροποτάμου, στους 

ΣΓΟΥΡΟ ΙΩΑΝΝΗ και 

ΚΑΡΟΛΙΔΗ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ.»  

17.  292.  Απαλλοτρίωση 

ρυμοτομούμενου ακινήτου 

επί της οδού Άρμεν  - Ο.Τ. 

6-  Δράμα  

Το ΔΣ  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α 

 

 Την μη άμεση απαλλοτρίωση  του αναφερόμενου 

ακίνητου -μουσουλμανικού τεμένους ‘Σαντιρβάν τζαμί’ που 

βρίσκεται επί των οδών Άρμεν και Αγαμέμνονος, ιδιοκτησίας 

‘’ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε.’’ και 

 

 Συναινεί προκειμένου να προχωρήσει η Δ/νση Δόμησης 

στην έκδοση της σχετικής άδειας δόμησης, για τους λόγους που 

αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας στο σκεπτικό της 

απόφασης. 

 

18.  293.  Συγκρότηση Επιτροπής 

προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου « 

Κατασκευή οδών μεταξύ 

των Ο.Τ. 816-551»  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

19.  294.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής του 

έργου « Παρεμβάσεις στα 

κάτω Νεκροταφεία ΔΚ 

Ξηροποτάμου»  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

20.  295.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής του 

έργου « Συντήρηση 

κοινοτικών κτηρίων ΤΚ 

Μακρυπλαγίου»  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

21.  296.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής  παραλαβής 

του έργου « Κατασκευή 

κόμβου πρόσβασης σε 

ΣΜΑ – ΚΔΑΥ Δήμου 

Δράμας»  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

22.  297.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου « 

Δημοτική οδοποιία ΔΚ 

Δράμας - 

Αμμοχαλικοστρώσεις»  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

23.  298.  Επέκταση δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού στη ΔΚ 

Δράμας  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

24.  299.  Επέκταση   δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού στην 

ΤΚ Νικοτσάρα 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

25.  300.  Επέκταση   δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού στην 

ΤΚ Καλού Αγρού 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

26.  301.  Έγκριση δαπάνης για νέα 

παροχή δημοτικού κτιρίου  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

27.  302.  Έγκριση δαπάνης για νέα 

σύνδεση στο δίκτυο 

οδοφωτισμού 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

28.  303.  Ανανέωση αδειών 

παραγωγών πωλητών 

λαϊκής αγορά- Μαχαιρίδης 

Χαράλαμπος, Τζαμπάζης 

Μάριος  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

29.  304.  Ανανέωση αδειών 

παραγωγών πωλητών 

λαϊκής αγορά- Λαζαρίδου 

Ειρήνη, Τομπούδης 

ΟΜΟΦΩΝΑ 



Πολυχρόνης 

30.  305.  Ανανέωση αδειών 

παραγωγών πωλητών 

λαϊκής αγορά- 

Τσιομπανίδου Ελένη, 

Lolita Rudolf 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

31.  306.  Ανανέωση αδειών 

παραγωγών πωλητών 

λαϊκής αγοράς – 

Αγγελάκης Θεόδωρος κλπ. 

6 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

32.  307.  Ανανέωση άδειας 

επαγγελματία πωλητή 

λαϊκής αγοράς – Καλαϊτζή 

Ευγενία  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

33.  308.  Ανανέωση άδειας 

επαγγελματία πωλητή 

λαϊκής αγοράς – 

Κουτούλας Νικόλαος  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

34.  309.  Ανάκληση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκών αγορών – Χιονίδης 

Μιχαήλ  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

35.  310.  Ανάκληση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκών αγορών – 

Κοκκίνης Πέτρος  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

36.  311.  Εξέταση αιτήματος για τη 

χορήγηση άδειας χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου επί 

της  οδού Κύπρου 7 (εντός 

του Δημοτικού κήπου)  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

     Μετά την διαβεβαίωση του αναπληρωτή Δημάρχου, 

Αντιδημάρχου Γεώργιου Παπαδόπουλου, σε συνέχεια 

ερωτήματος της μείζονος αντιπολίτευσης πως, πρόκειται για τον 

χώρο που ήδη κατέχει έμπροσθεν του καταστήματος του ο 

αιτούμενος, στο ύψος του συντριβανιού και εκεί μπροστά αλλά, 

ποτέ δεν είχε συμπεριληφθεί στο σχεδιάγραμμα. 

      Επίσης, σε ερώτημα της μείζονος αντιπολίτευσης και του 

δημοτικού συμβούλου Καλφόπουλου Ευαγγέλου, με ποιο τίμημα 

θα χρεωθεί ο αιτών για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, 

εφόσον στον κανονισμό δεν συμπεριλαμβάνεται ο κήπος, ο 

αναπληρωτής Δημάρχου, απάντησε ότι , θεωρεί πως η υπηρεσία 

θα χρεώσει, όπως χρέωσε το κατάστημα απέναντι από το ΚΤΕΛ, 

που πρόσφατα του παραχωρήθηκε χώρος σε μέρος του 

πεζοδρομίου εντός του κήπου. 

     Ο δημοτικός σύμβουλος Καλφόπουλος Ευάγγελος, 

επεσήμανε την αναγκαιότητα τροποποίησης του Κανονισμού, 

έτσι ώστε νε εκλείψουν ασάφειες που δημιουργούν προβλήματα. 

 

37.  312.  Εξέταση αιτήματος για τη 

χορήγηση άδειας χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου επί 

της  οδού Π. Κάβδα 

όπισθεν 2
Α
 – 2Β  

  

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Σολάκης Άγγελος, και επειδή όπως 

αναφέρεται και στην εισήγηση της υπηρεσίας, ο αιτούμενος 

κοινόχρηστος χώρος, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων , 

βρίσκεται επί της οδού Εθν. Αμύνης και 28ης Οκτωβρίου, όπου 

βρίσκεται το μνημείο σφαγιασθέντων, πρότεινε την απόρριψη του 

αιτήματος, προκειμένου η υπηρεσία να προβεί σε ενέργειες 

οριοθέτησης του μνημείου διότι, πρέπει ο Δήμος να το 

περιφρουρήσει και να το φροντίσει, και ενδεχόμενα στη συνέχεια 

να υποβληθεί εκ νέου αίτημα . 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ζαχαριάδης Παύλος, ανέφερε τα 

παρακάτω: 

 Θα γίνει αλλαγή χρήσης;, η υπηρεσία τι θα οριοθετήσει; 

Σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου; Θα οριοθετήσει 

πολεοδομικά; Είμαι αρνητικός εξ αρχής. Δεν χρειάζονται 

οριοθετήσεις. Μιλάμε για επιχειρήσεις που οφείλουν πολλά 

χρήματα στο Δήμο και στη συνέχεια αλλάζουν επωνυμία. Ήδη 

χρησιμοποιεί όλο το χώρο χωρίς άδεια και ο χώρος που του έχει 

δοθεί το 2011, δεν του δόθηκε τυχαία αλλά, μετά από έκθεση της 



Δημοτικής Αστυνομίας, σύμφωνα με την νομοθεσία. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος, ανέφερε 

τα παρακάτω: 

 Επειδή δεν επιθυμώ να απορριφθεί το αίτημα και εφόσον υπάρχει 

πρόθεση να εξυπηρετηθεί η αιτούμενη εταιρεία εάν δικαιούται, 

προτείνω την αναβολή του θέματος και εφόσον άμεσα ενεργήσει 

η υπηρεσία και υπάρχει στη συνέχεια η δυνατότητα ικανοποίησης 

του αιτήματος, μπορεί να ικανοποιηθεί. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλφόπουλος Ευάγγελος, ανέφερε τα 

παρακάτω: 

Υπάρχει ανάγκη ειδικών διατάξεων στον κανονισμό για τους 

κοινόχρηστους χώρους, που αναφέρονται στον κανονισμό του 

Δήμου Σερρών, που θα επιλύουν παρόμοια προβλήματα. Το πώς 

θα οριοθετηθεί, είναι ένα ερώτημα. Με τι κριτήρια; Της 

προσβασιμότητας; Της ιστορικότητα; Υπάρχει κανονισμός 

πολεοδομικός για τα μνημεία;  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαδόπουλος Γρηγόριος, πρότεινε 

την απόρριψη της αίτησης και τη σύσταση επιτροπής, 

αποτελούμενη από υπαλλήλους, ιστορικού και άλλων σχετικών 

ειδικοτήτων διότι, δεν είναι απλή υπόθεση η περιφρούρηση και 

ανάδειξη του μνημείου. Στη συνέχεια, εάν υπολείπεται χώρος, 

μπορεί να παραχωρηθεί. 

 

Ο αναπληρωτής Δημάρχου, Παπαδόπουλος Γεώργιος, 

επεσήμανε πως, μετά από ενέργειες της υπηρεσίας, εάν δεν 

υπολείπεται χώρος, φυσικά και δεν θα ικανοποιηθεί κανένα 

αίτημα. 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κάλεσε το Σώμα να 

ψηφίσει την πρόταση του δημοτικού Συμβούλου Παπαδόπουλου 

Γρηγορίου 

 

ΤΟ ΔΣ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Απορρίπτει το 18897/08-05-2015 αίτημα της εταιρίας 

«Ατματζίδου Ζαφειρώ Μ.Ι.Κ.Ε. (Μονοπρόσωπη 

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία)», περί έκδοσης 

άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου, 160,00 τ.μ. (αύξηση 

πλέον του 100% σε σχέση με τα τ.μ. κοινόχρηστου 

χώρου που του χορηγήθηκαν με την 58/2011 ΑΔΣ) , ο 

οποίος βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αμύνης και 28ης 

Οκτωβρίου (μνημείο σφαγιασθέντων), για ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων, λαμβάνοντας  υπ’ όψη τον ειδικό 

χαρακτήρα του χώρου , ο οποίος δεν είναι απλά ένα 

μνημείο, αλλά εντός αυτού είναι τοποθετημένα οστά των 

σφαγιασθέντων (29-09-1941) 

 

 Αποφασίζει για τη σύσταση επιτροπής , αποτελούμενης 

από υπηρεσιακούς παράγοντες, ιστορικό και άτομα 

σχετικών με το θέμα ειδικοτήτων, η οποία θα ασχοληθεί 

με την περιφρούρηση και ανάδειξη του μνημείου. 

 

Στην περίπτωση που θα υπολείπεται χώρος για την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων, δύναται να εξεταστεί  αίτημα για 

παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου. 

 

 

38.  313.  Εξέταση αιτήματος του 

Πολιτιστικού Συλλόγου 

Παλιαμπέλων Δράμας 

«Άγιος Κωνσταντίνος & 

Ελένη» για χορήγηση 

άδειας χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου επί 

της Πλατείας Ελευθερίας  

Ο αναπληρωτής Δημάρχου, Αντιδήμαρχος Γεώργιος 

Παπαδόπουλος, και επειδή ο αιτούμενος χώρος 3μ. Χ 3μ. είναι 

αρκετά μεγάλος και θα δημιουργήσει πρόβλημα, πρότεινε την 

παραχώρηση χώρου 1μ. Χ 1μ., στο Βορειοδυτικό τμήμα της 

Πλατείας Ελευθερίας για την τοποθέτηση ενός stand.  

 

Ο αρμόδιος εισηγητής, ανέφερε πως, ο αιτούμενος χώρος 3μ. Χ 

3μ., σαν αριθμός είναι μεγάλος αλλά, ενόψει και των 

καλοκαιρινών καιρικών συνθηκών, θα είναι πολύ δύσκολο για 

κάποιον να παραμένει για πολλές ώρες σε ένα χώρο 1μ. Χ 1μ.. 



 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) Ζαχαριάδη 

Παύλου, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 3) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 

4) Παπαδόπουλου Γρηγορίου και 5) Σιδερά Χρυσής διότι, εάν 

παραχωρηθεί ο αιτούμενος χώρος, θα δημιουργηθούν μεγάλα 

προβλήματα στην πλατεία και επιπλέον θα δημιουργηθεί και 

δεδομένο. 

 

       Το  Δημοτικό  Συμβούλιο   

      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ο μ ό φ ω ν α 

 

Για τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο 

Βορειοδυτικό τμήμα της Πλατείας Ελευθερίας, για την 

τοποθέτηση σταντ, διαστάσεων 1,00 Χ 1,00, για την περίοδο 

από 18/06/2015 έως και 18/07/2015, για την προπώληση 

εισιτηρίων για εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 

18/07/2015 

39.  314.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής ποσού από τον 

χρηματικό κατάλογο 

941/2015 για πρόστιμα που 

επιβλήθηκαν για χρήση 

κοινόχρηστου χώρου 

(τραπεζοκαθίσματα) οικ. 

έτους 2014 – Παδένογλου 

Αναστάσιος 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

40.  315.  Εξώδικη ρύθμιση μείωσης 

μισθώματος κυλικείου του 

Δημαρχείου Δράμας  

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Σολάκης 

Άγγελος, ανέφερε τα παρακάτω: 

 

      «Λόγω της επιδεινούμενης κρίσης στην οποία έχει η Χώρα τα 

τελευταία χρόνια, της διαρκούς μείωσης των μισθών, της έκρηξης 

της ανεργίας, της μείωσης των εισοδημάτων, της πραγματικής 

αδυναμίας των πολιτών και των επιχειρήσεων, να ανταπεξέλθουν 

στο σύνολο των υποχρεώσεών τους, εφραμόζονται σε πολλές 

περιπτώσεις και όπου αυτό είναι εφικτό, πολιτικές αναγκαίες και 

μη επιδεχόμενες αναβολή, οι οποίες στοχεύουν στην προσπάθεια 

ανάκαμψης της Χώρας, των πολιτών και των επιχειρήσεων. 

      Εάν υπήρχε η δυνατότητα κ. Πρόεδρε, αίσιας κατάληξης, θα 

ψήφιζαμε υπέρ της αποδοχής του αιτήματος, λαμβάνοντας υπόψη 

ότι, από τις αρχές της μίσθωσης κατά το έτος 2012, και κατά τα 

επόμενα έτη, εμφανίστηκαν έκτακτα γεγονότα που δεν 

μπορούσαν να προβλεφθούν κατά την κατάρτιση της σύμβασης, 

ούτε και να διαγνωσθούν υπό ομαλές συνθήκες .  

     Δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως συνήθως συμβαίνοντα 

κατά την κανονική πορεία των πραγμάτων, ούτε και ως τυχαία 

απλά γεγονότα.   

      Κατανοούμε λοιπόν το αίτημα αλλά, απλά δεν μπορούμε να 

προβούμε στην επίλυσή του, δεσμευόμενοι από το νομικό 

καθεστώς που ισχύει, σχετικά με τις μισθώσεις που 

καταρτίστηκαν αμέσως μετά το 2010.  

      Ευελπιστούμε για την επιτυχή πορεία της αίτησης του 

αιτούντα, από οποιδήποτε μετερίζι, θεωρώντας ότι θα υπάρξει 

θετική έκβαση, όπως σε παρακείμενους Δήμους, όπως επί 

παραδείγματι της  Κομοτηνής. 

      Εμείς λοιπόν κατανούμε, δεν μπορούμε όμως να βοηθήσουμε 

στην επίλυση του αιτήματος αυτού άρα, απορρίπτουμε το αίτημα 

και ευχόμαστε να έχει αίσιο τέλος, ενόψη της κρίσης που 

βιώνουμε. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλφόπουλος Ευάγγελος συμφώνησε 

πλήρως με την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Σολάκη 

Αγγέλου. 

     

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊτσίδης Γεώργιος 

εκπροσωπόντας την παράταξη "  Πόλη + Ζωή", ανέφερε τα 

παρακάτω: 

 

      " Κ Πρόεδρε, νομίζω ότι, η κείμενη νομοθεσία, δεν μας δίνει 



το δικαίωμα να αποδεχθούμε το αίτημα όμως, εδώ μπαίνει μία 

άνιση μεταχείριση μα αυτούς που είχανε συμβόλαια μέχρι το 

2010. Δηλαδή, θα μπορούσε να είχε έρθει αίτημα ενός κυλικείου , 

το οποίο έχει συμβόλαιο πριν το 2010 και να μπορούμε να το 

ικανοποιήσουμε. 

      Σε αυτή την περίπτωση όμως και θέλω να τονιστεί και να 

καταγραφεί, δίνει το δικαίωμα ο Νόμος στον αιτούντα, να 

προχωρήσει σε μια περαιτέρω διαδικασία, σε μια επιτροπή 

διακανονισμού, όπου μπορεί και έχει αποδειχθεί ότι μπορεί, να 

τύχει καλύτερης τύχης, δηλαδή να μειωθεί το ενοίκιό του γιατί,  

πραγματικά βλέπουμε όλοι τους λόγους οι οποίοι υφίστανται και 

τους οποίους επικαλείται και αιτείται ο ανωτέρω την μείωση αυτή. 

      Η κρίση δηλαδή, από το 2012 έως το 2015 επιτάχθηκε και γι 

αυτό το λόγο, στην επιτροπή στην οποία προφανώς πιστεύω θα 

προσφύγει ο αιτούντας, νομίζω ότι θα τύχει της ανάλογης 

αντιμετώπισης και θέλω να καταγραφεί αυτό" 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαδόπουλος Γρηγόριος,  ανέφερε 

τα παρακάτω: 

 

      " Νομίζω ότι υπάρχει μία επιτροπή όπου θα απευθυνθεί ο 

αιτούντας. Ήθελα να ρωτήσω, αν αυτή η επιτροπή αποφασίσει για 

μείωση, εμείς έχουμε το δικαίωμα να αποφασίσουμε στη συνέχεια 

ή όχι;"  

 

 

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

 

      " Εμείς αποδεχόμαστε την απόφαση"  

 

Παπαδόπουλος Γρηγόριος, δημοτικός σύμβουλος: 
 

  " Δηλαδή, εάν έρθει η απόφαση της επιτροπής, εμείς την 

αποδεχόμαστε". 

 

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

 

      " Ναι. 

Οπότε, απορρίπτουμε το αίτημα με τις επισημάνσεις που 

καταγράφηκαν"  

 

ΤΟ ΔΣ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ 

ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΩΤΈΡΩ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 

 

41.  316.  Παραχώρηση τμήματος 

του τεμαχίου 292υ στην 

περιοχή Κορυλόβου  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

42.  317.  Επιτροπή διεξαγωγής 

δημοπρασιών εκποίησης ή 

εκμίσθωσης πραγμάτων 

του Δήμου για το έτος 2015  

Το ΔΣ  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ο μ ό φ ω ν α 

 

 Την μη τροποποίηση των 07 και 138/2015 ΑΔΣ περί 

συγκρότησης επιτροπής  μελών του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981, 

για την διεξαγωγή δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης 

πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2015 

 

 Την αποστολή  της παρούσας απόφασης προς την 

Νομική Υπηρεσία του Δήμου , προκειμένου να γνωμοδοτήσει 

σχετικά. 

 

 

43.  318.  Έγκριση θερινών 

δρομολογίων Αστικού 

ΚΤΕΛ Δράμας θερινής 

περιόδου 2015  

ΟΜΟΦΩΝΑ 



44.  319.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης αιρετών  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

45.  320.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης αιρετών  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

46.  321.  Έγκριση μετακίνησης 

Αντιδημάρχων  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

47.  322.  Έγκριση μετακίνησης 

Αντιδημάρχου στη 

Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο 

πραγματοποίησης 

συνάντησης στο 

Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

48.  323.  Έγκριση μετακίνησης 

Δημοτικού Συμβούλου 

στην Αθήνα στο πλαίσιο 

συμμετοχής στο 11
ο
 

Πανελλήνιο Εθνικό 

Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 

Πόλεων – Προαγωγής 

Υγείας  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

49.  324.  Έγκριση μετακίνησης 

εκτός έδρας υπαλλήλων 

Δήμου Δράμας  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

50.  325.  Αίτημα επιστροφής μίας 

δίκυκλης μοτοσυκλέτας 

από την ΕΛ.ΑΣ. στο Δήμο 

Δράμας  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) Ζαχαριάδη 

Παύλο, 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 3) Παπαδόπουλου 

Γρηγορίου και 4) Σιδερά Χρυσής διότι, θεωρούν υπερβολική 

την κίνηση του Δήμου να ζητήσει την επιστροφή μιας 

μοτοσυκλέτας από την ΕΛ.ΑΣ και δεν θα πρέπει να ξεχνά η 

δημοτική αρχή ότι, πολλές από τις αρμοδιότητες της Δημοτικής 

Αστυνομίας, είναι σε συναρμοδιότητα με την ΕΛ.ΑΣ, με την 

οποία υπήρχε άριστη συνεργασία.  Εάν έχουν δοθεί σε άλλους 

υπαλλήλους οι μηχανές και δεν έχει η Δημοτική Αστυνομία, 

αυτό είναι κάτι άλλο αλλά, ότι χρειάζονται 8 μηχανές για 12 

άτομα που θα κάνουν βάρδιες 4 άτομα, αυτό είναι άκρως 

υπερβολικό. Εάν συναινεί η ΕΛ.ΑΣ., δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν 

όμως όχι, γιατί η δημοτική αρχή  αναφέρει ότι θα καθυστερήσει 

η διαδικασία, επειδή ίσως την χρησιμοποιεί η ΕΛ.ΑΣ, προφανώς 

δεν υπάρχει συνεννόηση και διαφωνούν με την υποβολή του 

αιτήματος.    

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλφόπουλος Ευάγγελος, ψήφισε το 

θέμα, καλώντας τη δημοτική αρχή, να εξετάσει το ενδεχόμενο, 

να κυκλοφορούν οι δημοτικοί αστυνόμοι με ποδήλατα, για 

ευνόητους λόγους φυσικά 

51.  326.  1
Ο

 ΕΚΑΤΑΚΤΟ 

Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών της Δ/νσης 

Κοινωνικής Προστασίας & 

Πολιτισμού 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

52.  327.  2
Ο

 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 48/2015 

απόφασης της ΔΕΚΠΟΤΑ, 

σχετικά με την 1
η
 

Αναμόρφωση 

Προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2015 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) Ζαχαριάδη 

Παύλου, 2) Ετόγλου Ιωάννη, 3) Μλεκάνη Μιχαήλ, 4) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 3) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 4) 

Σιδερά Χρυσής, όπως και το μέλος της παράταξής τους στο ΔΣ 

της Επιχείρησης. Επιπλέον, είναι πολύς δύσκολο να προλάβει 

κάποιος να μελετήσει το θέμα σε τόσο μικρό διάστημα και να 

τοποθετηθεί, τονίζοντας πως από 09/06/2015 υπήρχε η 

δυνατότητα να σταλεί το θέμα έγκαιρα στη γραμματεία για 

διανομή. Επίσης, ένα πολύ σοβαρό θέμα είναι πως, μετά έξι 

μήνες από τη λήξη της Ονειρούπολης, ζητά η δημοτική αρχή να 

εγκριθεί υπερτιμολόγηση των εξόδων της διότι, υπερτιμολόγηση 

– υπέρβαση συνιστά, η αύξηση του σχετικού Κ.Α. και όχι η 

δημιουργία νέου όπως ακούστηκε. Μήπως είναι δαπάνες που 

κόπηκαν στα λόγια – π.χ. στρογγυλή πύλη – και τώρα 

εγκρίνονται; Για ακόμη μία φορά αναδεικνύεται η αναγκαιότητα 

συζήτησης του απολογισμού της Ονειρούπολης.  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Καλφόπουλου 



Ευαγγέλου, ο οποίος ανέφερε πως κατανοεί το έκτακτο αλλά, 

δεν θα ψηφίσει αναμόρφωση ενός προϋπολογισμού τον οποίο 

δεν ψήφισε, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα συζήτησης του 

απολογισμού της Ονειρούπολης – διότι δεν ήταν απολογισμός 

ένα απλό χαρτί χωρίς ΚΑ και χωρίς αναλυτικές δαπάνες, σε 

χρόνους και τρόπους άκαιρους  - , της οποίας ο προϋπολογισμός 

αντιμετωπίζεται με μια ελαφρότητα. 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Επιχείρησης Ψαρράς Γεώργιος, ανέφερε 

για το κετεπείγον του θέματος ότι, υπήρξε λανθασμένη 

συνεννόηση μεταξύ των δύο γραμματειών και πως ο σχετικός 

Κ.Α. της Ονειρούπολης, αφορά σε δαπάνες που δεν πρόλαβαν 

να πληρωθούν το 2014 και θα πληρωθούν τώρα. Επίσης, επειδή 

απουσιάζει και ο πρόεδρος της επιχείρησης, υπάρχει η 

δυνατότητα για τον καθένα, να ζητήσει όλα τα στοιχεία από την 

Επιχείρηση. 

 

Ο Αναπληρωτής Δημάρχου Παπαδόπουλος Γεώργιος,  και 

επειδή ακούστηκαν πολλά , ανέφερε πως και στο ΔΣ της 

Επιχείρησης, πρότεινε να ληφθεί εκτάκτως απόφαση, για 

έκτακτο έλεγχο από ορκωτούς λογιστές, ώστε να μην υπάρχει 

καμία αμφιβολία και από κανέναν για τον τρόπο διαχείρισης. 

          

  Ο δημοτικός  σύμβουλος Μλεκάνης Μιχαήλ ανέφερε, ναι να 

γίνει έλεγχος για δαπάνες κάτω των 5.000,00 € και τότε θα 

χοροπηδά η δημοτική αρχή αλλά, δεν θα το πράξει. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Παπαεμμανουήλ 

Γρηγορίου, ο οποίος πρότεινε την απόσυρση του θέματος λόγω 

του ότι λείπει και πρόεδρος της επιχείρησης , για να μην υπάρχουν 

και σκιές για τη διαχείριση αυτής, εξ αιτίας 22.000,00 €. 

 

53.  328.  3
Ο

 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση του 1ου 

ανακεφαλαιωτικού πίνακα 

του έργου «ΥΠΟΔΟΜΗ 

ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ 

ΧΩΡΟ ΑΠΚ ΚΡΑΧΤΙΔΗ» 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Με  

 

54.  329.  4
Ο

 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Προμήθεια ειδών ένδυσης 

Δημοτικής Αστυνομίας 

Με Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων: 1) Ζαχαριάδη 

Παύλου, 2) Ετόγλου Ιωάννη, 3) Μλεκάνη Μιχαήλ, 4) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 3) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 4) 

Σιδερά Χρυσής πως, αναγνωρίζει στον κ. Δήμαρχο ότι κάλεσε 

τον κ. Ζαχαριάδη για να συζητήσουν για τη Δημοτική 

Αστυνομία, η επανασύστασή της όμως, είναι ένα πολύπλευρο 

θέμα και δεν εξαντλείται απλά στον χώρο εγκατάστασης. Θα 

πρέπει να συζητηθούν σοβαρά ζητήματα όπως, λειτουργίας, 

αρμοδιοτήτων, συναρμοδιοτήτων με την ΕΛ.ΑΣ., βαρδιών, 

ελεγχόμενης στάθμευσης, θέματα που συνδέονται, επηρεάζοντας 

το ένα το άλλο. Δεν είναι σοβαρή αντιμετώπιση από μέρους της 

δημοτικής αρχής, ένα μήνα μετά τη σύσταση της δημοτικής 

αστυνομίας, οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτή, να 

περιφέρονται στο Δημαρχείο χωρίς να επιτελούν κανένα έργο, με 

υπαιτιότητα της δημοτικής αρχής, η οποία αποδεικνύεται για μια 

φορά ακόμη, ανέτοιμη.. Αυτά τα ζητήματα πρέπει να συζητηθούν 

στο ΔΣ, έτσι ώστε έστω και μόνο με 12  δημοτικούς αστυνόμους, 

να πλησιάσει η δημοτική αστυνομία, έστω και στο ελάχιστο, το 

επιτυχημένο έργο που επιτελούσε. 

 

 Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου Καλφόπουλου 

Ευαγγέλου πως, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα του κ. Δημάρχου 

να καλεί όποιον θέλει για να συζητήσει, εκφράζει την αγωνία του 

για την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας και τη 

διαχείριση των αρμοδιοτήτων της. Θα μπορούσε ο κ. Δήμαρχος, 

να ενημερώσει τουλάχιστον τους επικεφαλείς των παρατάξεων, 

όπως έκαναν Δήμαρχοι άλλων Δήμων.  

 



Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Στεφανίδη 

Ιωάννης διότι, εξ αρχής ως παράταξη ήταν αντίθετοι, και όπου η 

ΛαΪκή Συσπείρωση είναι δημοτική αρχή, κατήργησε τη δημοτική 

αστυνομία. Οι δημοτικοί αστυνόμοι, έχουν δικαίωμα στην 

εργασία, θα μπορούσαν όμως να παρέχουν τις υπηρεσίες τους με 

πολιτική περιβολή, συμπληρώνοντας πως θεωρεί ασύμβατο, να 

περιφέρονται ένστολοι σε πολιτιστικό κέντρο. 

55.  330.  5
Ο

 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση δημοτών 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

56.  331.  6
Ο

 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών της Δ/νσης 

Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

57.  332.  7
Ο

 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Πρόσκληση του 

Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Πρόνοιας υπ’ αριθμ. 

Δ23/οικ.25416/1618/05-06-

2015, στο πλαίσιο δράσεων 

του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

«Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής 

Συνδρομής για το Ταμείο 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας για 

του Απόρους 

(ΤΕΒΑ/FEAD)» – 

Απαιτούμενες άμεσες 

ενέργειες και λήψη 

σχετικών αποφάσεων για 

τη συμμετοχή στην 

Κοινωνική Σύμπραξη για 

την υλοποίηση της Πράξης 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Στεφανίδη 

Ιωάννη ο οποίος ανέφερε πως, η στήριξη των δημοσίων 

κρατικών κοινωνικών δομών σήμερα, είναι πρώτιστη και κύρια 

ανάγκη, Είναι αυτές που έχουν τη γνώση, την εμπειρία, τη 

δυνατότητα καταγραφής και ανάδειξης των κοινωνικών 

προβλημάτων και αναγκών που μπορούν να διασφαλίσουν με 

τους καλύτερους δυνατούς όρους σήμερα  ότι, μπορεί να πάρει 

κάποιος έστω και μια μικρή ανάσα ( το λαϊκό νοικοκυριό είναι 

μια μικρή ανάσα) και να εγγυηθούν στοιχειωδώς ότι τέτοιου 

είδους προγράμματα μπορούν να εξυπηρετήσουν με συνέχεια τις 

αυξημένες λαϊκές ανάγκες. 

     Θεωρεί ότι, ο Δήμος πρέπει να αναλάβει, με στελέχωση των 

υπηρεσιών του φυσικά, και όχι με συμμετοχή των φορέων 

συμπόνιας στη λογική των κοινωνικών εταίρων και της 

φιλανθρωπίας διότι, φιλάνθρωποι είναι πολλοί αλλά δεν το 

διατυμπανίζουν. 

 

58.  333.  8
Ο

 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 7/2015 

απόφασης του ΤΑ 

Μαυροβάτου, σχετικά με 

την παραχώρηση του 

προαύλιου χώρου του 

δημοτικού σχολείου και 

της αίθουσας πολλαπλών 

χρήσεων Μαυροβάτου, 

στον ποντιακό πολιτιστικό 

σύλλογο ΚΑΡΣ, στα 

πλαίσια των Ελευθερίων 

Δράμας 2015 

Το ΔΣ 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α 

 

 Για την μη έγκριση  της 07/2015 απόφασης του ΤΣ 

Μαυροβάτου, - περί παραχώρησης του προαύλιου χώρου του 

δημοτικού σχολείου και της κουζίνας της αίθουσας πολλαπλών 

χρήσεων της Κοινότητας Μαυροβάτου, στον Πολιτιστικό 

Σύλλογο «ΚΑΡΣ» Μαυροβάτου, για τη διανομή εδεσμάτων, 

στα πλαίσια των Ελευθερίων Δράμας 2015, ως αναρμοδίου για 

λήψη απόφασης διότι, η μεν παραχώρηση του  προαύλιου 

χώρου είναι αρμοδιότητα της ΔΕΠ, το δε κτίσμα είναι 

αυθαίρετο. 

 

 
Δράμα   22-05-2015 

Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  

 

 Μυροφόρα Ψωμά  

 


