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Ο δημοτικός σύμβουλος Μουρβετίδης Μιχαήλ, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση των προ 

ημερησίας διάταξης θεμάτων 

Ο δημοτικός σύμβουλος Τσεπίλης Γεώργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 6ου εκτάκτου 

θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιωτίδης Αλέξανδρος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1ου 

τακτικού θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ζαχαριάδης Παύλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 5ου τκτικού 

θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μλεκάνης Μιχαήλ, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1ου τακτικού 

θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊτσίδης Γεώργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1ου 

τακτικού θέματος 

Η δημοτική σύμβουλος Σιδερά Χρυσή, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1ου τακτικού 

θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χαρίσκος Νικόλαος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1ου τακτικού 

θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μυστακίδης Ιωάννης, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1ου εκτάκτου 

θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1ου 

τακτικού θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλφόπουλος Ευάγγελος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 4ου 

τακτικού θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1ου τακτικού 

θέματος 

 
          

      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  497.  1ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Kαθορισμός τέλους 

ξύλινων κατασκευών – 

οικίσκων στους χώρους 

που έχει οριοθετηθεί η 

πραγματοποίηση της 

Ονειρούπολης 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ ,3) 

Χρυσοχοΐδη, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 5) Σιδερά 

Χρυσής και 6) Χαρίσκου Νικολάου διότι, διαφωνούν 

με τον τρόπο που η δημοτική αρχή χειρίζεται το θέμα, 

τρόπος που δημιουργεί πολλά προβλήματα , νομικά και 

οργανωτικά ( επισημαίνοντας πως καλό είναι, να μη 

χρησιμοποιείται ο όρος «διαπαραταξακή επιτροπή » 

όταν, δεν συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις από την 

αντιπολίτευση)  όπως: 

 Η εισήγηση αντίκειται στο κανονιστικό και 

νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει τον τρόπο 

χορήγησης αδειών για τη Χριστουγεννιάτικη 

Αγορά όταν, δεν στάλθηκε από την καθ΄ ύλη 

αρμόδια Δ/νση Οικονομικών, δεν εισηγείται ο 

αρμόδιος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και 

κυρίως, δεν γίνεται καμία αναφορά στο 

νομοθετικό πλαίσιο.  

 Είναι μη νόμιμο, σε απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου, να αναφέρεται ότι, ο συμμετέχων 

στην εκδήλωση, θα πληρώσει το τέλος για την 

έκδοση της άδειας , θα πρέπει στη συνέχεια να 

πληρώσει και στη ΔΕΚΠΟΤΑ αλλά, με ποια 

νομιμοποίηση και ποιος θα τον υποχρεώσει; Οι 

χορηγίες δεν εκβιάζονται και δεν μπορεί αυτός 

που τις ορίζει, να τις θέτει ως προϋπόθεση για 

κάτι άλλο. 

 Ξεχνά η δημοτική αρχή ότι, υπάρχουν 

κατηγορίες, που παίρνουν a priori άδεια, κατά 



παρέκκλιση και προτεραιότητα, όπως π.χ. οι 

παραγωγοί.  

 Οι συμμετέχοντες που διαθέτουν οικίσκους, δε 

θα συμμετέχουν στις διαδικασίες και θα πάρουν 

ούτως ή άλλως χώρο, πράγμα που είναι 

παράνομο αλλά δεν φαίνεται.  

 Αποκλείονται μεγάλες εταιρείες που θα 

προσέθεταν επιπλέον αξία στην εκδήλωση και 

ενώ είναι κοινός στόχος η εξωστρέφεια της 

εκδήλωσης, καταλήγει πάλι υπόθεση στενά του 

Δήμου και των επαγγελματιών. Βεβαίως για 

τους επαγγελματίες αλλά, αυτό δεν πρέπει να 

είναι οδηγός και μάλιστα με απόφαση του ΔΣ. , 

με την οποία κατοχυρώνεται αυτή η διάκριση.  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος 
ανέφερε πως, σαφώς η Ονειρούπολη είναι το μεγαλύτερο 

τουριστικό προϊόν και όλοι επιθυμούν τη επιτυχίας της 

αλλά, περίμενε από τη δημοτική αρχή να έχει λύσει τα 

προβλήματα και να παρουσιάζει συνέπεια λόγων - έργων 

γιατί, ενώ προετοιμάζεται η εκδήλωση του 2016, ακόμα 

δεν παρουσιάστηκε ο απολογισμός του 2015. Στο τέλος 

και αφού σημείωσε πως είναι λυπηρό να μην υπάρχει 

διαπαραταξιακή,  εξέφρασε την επιφύλαξή του, μετά και 

την τοποθέτηση της μείζονος αντιπολίτευσης περί 

νομιμότητας της εισήγησης. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χαραλαμπίδης Ανδρέας 
ανέφερε πως, η Ονειρούπολη είναι το μεγαλύτερο 

τουριστικό προϊόν και όλοι επιθυμούν την επιτυχία της 

και γι αυτό δεν πρέπει να υπάρχουν μεμψιμοιρίες. 

Πιστεύει πως θα λυθούν όλα τα προβλήματα για να 

πραγματοποιηθεί με επιτυχία η εκδήλωση.     

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, για δύο λόγους: 1) έχουν 

καταθέσει ως παράταξη συνολική πρόταση για την 

Ονειρούπολη, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την 

Ονειρούπολη που διοργανώνεται και 2) η εισήγηση είναι 

νομικά διάτρητη με προβλήματα, προσθέτοντας πως θα 

δικαιωθούν όσοι κάνουν ένσταση κατά της παρούσας 

απόφασης. 
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου,  ο οποίος ανέφερε πως 

συζητείται η επιβολή τέλους, χωρίς να υπάρχει 

γενικότερη εικόνα περί χορηγιών , περί αυτού που 

λέγεται Ονειρούπολη, περί απολογισμού του 2015, που 

είναι και προϋπόθεση για έναν σωστό προϋπολογισμό 

του 2016. Θεωρεί πως, το θέμα των οικίσκων έπρεπε να 

συζητηθεί συγχρόνως με τη χωροθέτηση και πως η 

αλαζονεία της δημοτικής αρχής περισσεύει, 

προσθέτοντας πως δυστυχώς δημιουργείται μια 

κατάσταση πολύ πιο κλειστή απ΄ αυτή που θα περίμενε 

ως Ονειρούπολη, η οποία χρειάζεται διαφάνεια, 

χαρακτηρίζοντας όλα όσα ακούστηκαν από τη 

συμπολίτευση, ως λόγια του αέρα, χωρίς αποδεικτικά 

στοιχεία.  

   
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη,  δηλώνοντας εξ αρχής ότι είναι 

υπέρ της μείωσης του χρόνου της εκδήλωσης όταν, πάνω 



από 6.000.000,00 €, έχει δαπανήσει ο κατά τα άλλα 

φτωχός σε δράσεις Δήμος της Δράμας για την περιβόητη 

Ονειρούπολη. Δεν καλύπτεται από τον τρόπο διαχείρισης 

των οικονομικών και υπό την έννοια αυτή, δεν τον 

αφορά και το κόστος των ξύλινων σπιτιών και γενικά 

των παραχωρήσεων γιατί, όσο πιο πλούσιο ταμείο 

δημιουργείται, τόσο περισσότερα χρήματα θα 

δαπανηθούν και με αυτά που γίνονται, δημιουργούνται 

προϋποθέσεις για επιτροπεία στους Δήμους και θα είναι 

υπεύθυνος και ο πρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑ, αν δεν 

περιορίσει όλους αυτούς τους παρακοιμώμενους, που 

στο όνομα της λαμπρής Χριστουγεννιάτικης γιορτής και 

των επιθυμιών των παιδιών και των γονιών, προσπαθούν 

να βγάλουν τα προς το ζην σε αυτές τις δύσκολες 

περιόδους.  

2.  498.  2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 203/2016 

απόφασης της Ο.Ε., 

σχετικά με την ψήφιση 

της 9ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού του 

Δήμου, οικ. έτους 2016 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος ανέφερε πως, δεν 

ψήφισε τον προϋπολογισμό, άρα δεν ψηφίζει και 

οποιαδήποτε αναμόρφωσή του 

 
 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου ο οποίος ανέφερε πως, δεν 

ψήφισε τον προϋπολογισμό, άρα δεν ψηφίζει και 

οποιαδήποτε αναμόρφωσή του 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη ο οποίος ανέφερε πως, δεν ψήφισε 

τον προϋπολογισμό, άρα δεν ψηφίζει και οποιαδήποτε 

αναμόρφωσή του 

3.  499.  3Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Aνανέωση τριών αδειών 

παραγωγών πωλητών 

λαϊκής αγοράς 

Ομόφωνα 

4.  500.  4ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Aνανέωση τριών αδειών 

παραγωγών πωλητών 

λαϊκής αγοράς 

Ομόφωνα 

5.  501.  5Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Επέκταση δικτύου 

φωτισμού στη Χωριστή 

και στο Μοναστηράκι 

Ομόφωνα 

6.  502.  6Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση μετακίνησης 

Δημάρχου καθώς και 

των εξόδων 

Ομόφωνα 

7.  503.  Έκδοση ψηφίσματος ή 

μη, σε συνέχεια της με 

αριθμό πρωτ. 37795/21-

09-2016 αίτησης του 

συνόλου των δημοτικών 

παρατάξεων της 

αντιπολίτευσης του Δ. 

Δράμας, σχετικά με τη 

χρήση επίσημου 

εγγράφου με τη 

σφραγίδα της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και του Δ. 

Δράμας, από τον 

πρόεδρο της Τ.Κ. 

Μικροχωρίου προς το 

Σύλλογο Γονέων και 

Με την προτεινόμενη αλλαγή από τον δημοτικό 

σύμβουλο Μλεκάνη Μιχαήλ, στο τέλος της 4ης 

παραγράφου, από « Αποτελεί θεσμικό ατόπημα 

μεγίστου βαθμού που μας υποχρεώνει να επαναφέρουμε 

τον πρόεδρο σε θεσμική τάξη και να δώσουμε στον 

κόσμο του Μικροχωρίου τη δυνατότητα απεγκλωβισμού 

του από μια ρητορική που δε συνάδει με την 

προσφυγική παράδοση της τοπικής κοινότητας»  σε « 

Αποτελεί θεσμικό ατόπημα μεγίστου βαθμού που μας 

υποχρεώνει να επαναφέρουμε τον πρόεδρο σε θεσμική 

τάξη και να δηλώσουμε ότι στο Δ. Δράμας δεν 

συνάδουν τέτοιου είδους συμπεριφορές και εκφράσεις 

με την προσφυγική του παράδοση»   

 

Μειοψηφούντων των παρόντων μελών του συνόλου 

των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης του 



Κηδεμόνων του 5ου 

Δημοτικού Σχολείου 

Ωραιοκάστρου 

Δ. Δράμας, ως προς το δεύτερο σκέλος του 

αποφασιστικού μέρους της απόφασης και 

υπερθεματίζοντας υπέρ της έκδοσης ψηφίσματος, πλην 

του δημοτικού συμβούλου Χαραλαμπίδη Ανδρέα, ο 

οποίος ανέφερε ότι το θέμα θα μπορούσε να λυθεί σε 

συνάντηση του προέδρου της ΤΚ Μικροχωρίου, με τους 

επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων.  

 

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

 
 Αποδέχεται τη συγγνώμη του προέδρου 

της ΤΚ Μικροχωρίου, Κυριακίδη Χρήστου, σε ότι 

αφορά στη χρήση της σφραγίδας της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και του Δ. Δράμας, σε προσωπική του 

επιστολή του προς το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 

του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου. 

 

 Την μη έκδοση ψηφίσματος, όπως 

αυτό αναφέρεται στην με αριθμό πρωτ. 37795/21-09-

2016 αίτηση του συνόλου των δημοτικών παρατάξεων 

της αντιπολίτευσης του Δ. Δράμας  διότι, η ενέργεια 

αυτή θα αποτελούσε λογοκρισία επ΄ αυτού. 

 

8.  504.  Ορισμός Διοικητικού 

Συμβουλίου Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης 

– Αποχέτευσης Δράμας 

(Δ.Ε.Υ.Α.Δ.)   

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 5) 

Σιδερά Χρυσής , 6) Χαρίσκου Νικολάου και 7) 

Μυστακίδη Ιωάννη,  επί της τελικά διαμορφούμενης 

πρότασης προς ψήφιση, οι οποίοι για τον ορισμό 

δημοτικού συμβούλου ψήφισαν την πρότασή τους και 

για δημότες την πρόταση του κου Καλφόπουλου 

Ευάγγελου, τονίζοντας, ότι ο λόγος που ο Δήμαρχος θα 

είναι μέλος (ενώ τα μέλη πρέπει να είναι δημοτικοί 

σύμβουλοι) , είναι για να ικανοποιήσει περισσότερους 

δημοτικούς συμβούλους και ενδεχομένως και 

χρηματικώς, θέτοντας τα ερωτήματα, ποιος θα αμείβεται 

μεταξύ προέδρου και αντιπροέδρου και ποιος θα είναι 

διευθύνων σύμβουλος. Επειδή φαντάζονται τι θα συμβεί 

και η μείζονα αντιπολίτευση δεν μπορεί για 2η θητεία 

του ΔΣ να μην συμμετέχει, να μην γνωρίζει πώς θα 

λειτουργεί αυτό και ποια πολιτική θα ακολουθήσει, 

επεσήμαναν πως, αν η πρότασή τους δεν γίνει δεκτή, αν 

δεν ψηφιστεί δηλαδή από την συμπολίτευση η 

υποψηφιότητα του κ. Καλαϊτσίδη, θα αποτελέσει 

κόκκινη γραμμή σε οποιοδήποτε συναινετικό κλίμα με 

τη δημοτική αρχή, ενημερώνοντας όσους δεν γνωρίζουν 

ότι, υπάρχουν λόγοι ρεμβασισμού αλλά, τότε η 

διαδικασία ήταν διαφορετική και υπήρχε συνεννόηση 

των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χαραλαμπίδης Ανδρέας, 

ανέφερε πως, δεν είναι τα πράγματα όπως τα ανέφερε η 

μείζονα αντιπολίτευση διότι, τότε υπήρχε συνεννόηση 

μεταξύ των παρατάξεων της αντιπολίτευσης πλην του κ. 

Ευμοιρίδη που συνεννοείτο με την τέως δημοτική αρχή.  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Ηλιόπουλου Στέργιου, επί της τελικά διαμορφούμενης 

πρότασης προς ψήφιση, ο οποίος ψηφίζει την πρόταση 

της μείζονος αντιπολίτευσης για τον δημοτικό σύμβουλο 

και για τους δημότες την πρόταση του Καλφόπουλου 



Ευαγγέλου, τονίζοντας ότι πρέπει να αλλάξει η 

διαδικασία ορισμού του ΔΣ της επιχείρησης, αν θέλουμε 

να υπάρχει μια σοβαρή αντιπροσώπευση. Σε ότι αφορά 

στον ορισμό δημοτών πρότεινε, πριν την εκπνοή του ΔΣ, 

να γίνεται ανακοίνωση, να εκδηλώνουν ενδιαφέρον όσοι 

επιθυμούν με βιογραφικά,  να επιλέγονται δημοκρατικά 

και σε περίπτωση αρκετών ενδιαφερομένων να γίνεται 

κλήρωση. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Καλφόπουλου Ευαγγέλου, επί της τελικά 

διαμορφούμενης πρότασης προς ψήφιση , ο οποίος 

ψηφίζει την πρόταση της μείζονος αντιπολίτευσης για 

τον δημοτικό σύμβουλο και για τους δημότες την 

πρόταση της παράταξής του διότι, δεν γνωρίζει τους 

προτεινόμενους από τον Δήμαρχο δημότες, χωρίς 

βιογραφικά που να αποδεικνύουν τη συνάφειά τους με το 

αντικείμενο της επιχείρησης, λέγοντας πως διαφωνεί με 

την πολιτική της δημοτικής αρχής.  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Στεφανίδη Ιωάννη , επί της τελικά διαμορφούμενης 

πρότασης προς ψήφιση, ο οποίος ψηφίζει την πρόταση 

της μείζονος αντιπολίτευσης για τον δημοτικό σύμβουλο 

και για τους δημότες την πρόταση του δημοτικού 

συμβούλου Καλφόπουλου Ευαγγέλου, αναφέροντας πως 

η αλλαγή του καθεστώτος των επιχειρήσεων αυτών, 

είναι προαπαιτούμενο της τρόϊκα. Θα ιδιωτικοποιηθούν 

οι επιχειρήσεις της ύδρευσης, φυσικά ο κ. Χατζηγιάννης 

προϊσταται στην άρδευση και θα πετύχει τον ρόλο του 

ως πολιτικό όν. Δια νόμου στο επόμενο διάστημα, θα 

επιβληθεί το ειδικό τέλος και όχι με ΑΔΣ της 

επιχείρησης άρα λοιπόν, το ζήτημα είναι τι κράμα 

ανθρώπων θα υπάρχει στα ΔΣ, όπου ο Δήμαρχος θα 

συμμετέχει ως μέλος, για να μη χρεωθεί την εφαρμογή 

αυτών των επιλογών στην επόμενη τριετία. Το ΔΣ της 

επιχείρησης, θα κληθεί να αντιμετωπίσει τα ανωτέρω και 

ο κ. Χατζηγιάννης, θα μείνει στην ιστορία ως ο πρόεδρος 

που υπέγραψε για να διαλυθεί η ΔΕΥΑΔ και θα 

αποδεχθεί την κυβερνητική πρόταση για την επιβολή 

ειδικού τέλους.  

9.  505.  Έγκριση της 62/2016 

απόφασης του ΔΣ του 

ΝΠΔΔ, σχετικά με την 

Δ΄ αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2016  

Ομόφωνα 

10.  506.  Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας 

(Κέντρο πρόληψης για 

την υγεία) στο Δήμο μας 

& ετήσια συντήρηση για 

το λογισμικό του ΚΕΠ 

υγείας  

Ομόφωνα 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ζαχαριάδης Παύλος, θεωρεί 

ότι ο τίτλος του θέματος είναι λάθος διότι, το ΚΕΠ 

περιγράφεται στον Οργανισμό ως τμήμα υγείας. 

Διαφορετικά, θα πρέπει να τροποποιηθεί ο Οργανισμός 

και στο τμήμα υγείας να δημιουργηθεί ένα υποτμήμα 

που θα λέγεται ΚΕΠ Υγείας. 

 

11.  507.  Τροποποίηση της αριθμ. 

141/2012 ΑΔΣ με θέμα 

«Ίδρυση και Έγκριση 

Κανονισμού 

Λειτουργίας 

Καταστήματος 

Κοινωνικής 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου και 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου 

(αφού ανέφεραν πως στην 141/12 ΑΔΣ δεν υπάρχει η 

λέξη τεκμαρτό και στην 18/2015 εισήχθη το θέμα από 

την υπηρεσία με τη λέξη τεκμαρτό) διότι, εξ αρχής ήταν 

αντίθετοι με τη μείωση του ποσού του οικογενειακού 

εισοδήματος από 6.000,00 € σε 4.200,00 €. Δεν 



Αλληλεγγύης», όπως 

τροποποιήθηκε με την 

18/2015 ΑΔΣ όμοια  

αντιλαμβάνονται τον όγκο των δικαιολογητικών, όταν 

το άρθρο 4 τα λύνει όλα (π.χ., για ποιο λόγο να 

προσκομίσει κάποιος δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α., όταν 

προσκομίζει Ε9; ), αναφέροντας πως ο κ. Τερζής, στην 

141/12 ΑΔΣ είχε μειοψηφήσει διότι θεωρούσε τότε πως, 

στην επιτροπή έπρεπε να συμμετέχουν και πολίτες. 

Τώρα δεν έχει την ίδια άποψη και υπερψηφίζει το θέμα;   

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου, όπως και στην 18/2015 

ΑΔΣ για τη μείωση του ποσού του οικογενειακού 

εισοδήματος από 6.000,00 € σε 4.200,00 € διότι, ο 

Δήμος πρέπει να είναι αρωγός και συμπαραστάτης στην 

κρίση εμπράκτως και όχι μόνο με λόγια. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου, διότι είναι αντίθετος με τη 

μείωση του ποσού του οικογενειακού εισοδήματος από 

6.000,00 € σε 4.200,00 €  και λέγοντας πως πρέπει 

κάποια στιγμή να εξηγήσει η δημοτική αρχή, σε τι 

έγκειται αυτή η αλληλοεπικάλυψη που συνεχώς 

ακούγεται μεταξύ ΤΕΒΑ και Κοινωνικού 

Παντοπωλείου. 

12.  508.  Τροποποίηση της 

423/2013 ΑΔΣ με θέμα 

{Ανάθεση υποβολής 

πρότασης 

χρηματοδότησης στο 

Ε.Π. «Ανατολική 

Μακεδονία Θράκη» 

Άξονα Προτεραιότητας 

4 «Ανθρώπινοι Πόροι 

και Κοινωνική Συνοχή – 

ΕΚΤ», ο οποίος 

συγχρηματοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο, με 

κωδικό πρόσκλησης 

ΑΜΘ28 και Α/Α ΟΠΣ 

1621 Έκδοση 1/0 της 

Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης 

Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας 

& Θράκης} και υποβολή 

αιτήματος 

χρηματοδότησης από 

τον Δήμο Δράμας, στην 

Ε.Υ.Δ.   Α.Μ.Θ. για τα 

Κέντρα Κοινότητας  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου και 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 

λέγοντας πως η δημοτική αρχή, δεν έχει την 

μεγαλοψυχία για να παραδεχθεί το λάθος της. Τα είχαν 

πει ως παράταξη, στην αρχική απόφαση. Στην εισήγηση 

αναφέρεται, «λαμβάνοντας υπόψη …», δεν το γνώριζε; 

« τέθηκε υπό σκέψη» - δεν τέθηκε τους το έθεσαν, 

«λόγω και του αριθμού του στελεχιακού δυναμικού» - 

δεν γνώριζε το στελεχιακού δυναμικό; Δεν γνώριζε τα 

θέματα επάρκειας; Έστω ότι ο ΓΓ είναι νέος και δεν 

γνώριζε αλλά, η δημοτική αρχή δεν γνώριζε; Δεν είναι 

και η καλύτερη εικόνα που δίνει ο δήμος στη 

διαχειριστική αρχή, ενόψει και αξιολόγησης άλλων 

θεμάτων, π.χ. Β.Α.Α.. Με το παρόν θέμα, για μια ακόμη 

φορά, δηλώνεται ο τρόπος σκέψης και λειτουργίας της 

δημοτικής αρχής {( δικηγόρος, γυναίκα δημοτικού 

συμβούλου, συνεργάτης Αντιδημάρχου – ψυχολόγος, 

πέραν των διμήνων – κόρες δημοτικών συμβούλων} και 

θα δημοσιευθεί δεόντως. Στο Β – για τη λειτουργία του 

παραρτήματος κέντρου ΡΟΜΑ – στο 3, ενώ το 

Υπουργείο λέει « παιδαγωγός ειδικευμένος στη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση», η δημοτική αρχή,  

απροκάλυπτα και φωτογραφίζοντας τη θέση, προσπαθεί 

να βολέψει τους δικούς της, μόνο που το κάνει λάθος. 

Δηλαδή, ο παιδαγωγός με μεταπτυχιακό στη 

διαπολιτισμική εκπαίδευση , δεν μπορεί να συμμετέχει 

ενώ, αν το πρόγραμμα ήταν σκέτο, ο γυμναστής θα 

μπορούσε να συμμετέχει. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου, ο οποίος δεν ανέφερε τον 

λόγο 

13.  509.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 

1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΦΘΟΡΩΝ 

Ομόφωνα 



ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»  

14.  510.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Επισκευές 

φθορών 

οδοστρωμάτων»  

Ομόφωνα 

15.  511.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Οδοποιία 

ΤΚ Σιδηρονέρου»  

Ομόφωνα 

16.  512.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Οδοποιία 

ΤΚ Σκαλωτής»  

Ομόφωνα 

17.  513.  Έγκριση της 60/2016 

απόφασης – 

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με την 

δέσμευση χώρων 

στάθμευσης  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου διότι, είναι ανακριβή τα 

στοιχεία. Η Εθνική Τράπεζα, δεν ανεφοδιάζει λοιπά 

τραπεζικά καταστήματα και ΕΛΤΑ, πέραν ίσως από 

κάποια μικρή τράπεζα. 

18.  514.  Έγκριση της 55/2016 

απόφασης – 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της ΔΚ 

Δράμας, περί 

παραχώρησης κατά 

χρήση χώρων για 

τοποθέτηση 4 

υποσταθμών  (Υ/Σ) 

compact  

Ομόφωνα 

19.  515.  Έγκριση της 60/2016 

απόφασης – 

γνωμοδότησης της ΔΚ 

Δράμας, σχετικά με την 

παραχώρηση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου , 

Ομόφωνα 

20.  516.  Έγκριση διενέργειας 

προμηθειών της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

Ομόφωνα 

21.  517.  Τροποποίηση της αριθμ. 

373/2016 ΑΔΣ περί 

''Έγκρισης  της 

προμήθειας ενός 

δικύκλου  κυβισμού 125 

cc για τις ανάγκες 

πυροφύλαξης των 

περιαστικών αλσών του 

Δήμου και ενός 

σαρώθρου και ανάθεσή 

της σε τρίτο με τη 

διαδικασία του ανοικτού 

δημόσιου διαγωνισμού'' 

ως προς την διαδικασία 

ανάθεσης  

Ομόφωνα 



22.  518.  Έγκριση της 61/2016 

απόφασης – 

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με την 

επικαιροποίηση της 

αριθμ. 270/2013 ΑΔΣ 

και την εκ νέου 

χορήγηση συναίνεσης 

ερευνητικών εργασιών 

σε δημόσια λατομική 

έκταση 98,98359στρ. 

που βρίσκεται στη θέση 

«ΑΕΤΟΦΩΛΙΕΣ», της 

περιοχής της Δ.Κ. 

Ξηροποτάμου, στην 

εταιρεία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ 

ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ 

ΓΡΑΝΙΤΕΣ»  

Ομόφωνα 

23.  519.  Έγκριση της 62/2016 

απόφασης – 

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με την 

χορήγηση συναίνεσης 

ερευνητικών εργασιών 

σε δημόσια λατομική 

έκταση 93,23934στρ. 

που βρίσκεται στη θέση 

«ΡΑΧΗ», της περιοχής 

της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, 

στην εταιρεία «Ι. 

ΜΠΥΡΟΣ –Κ. 

ΠΑΠΠΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» 

Ομόφωνα 

24.   Χορήγηση άδειας 

χρήσης κοινόχρηστου 

χώρου εντός του 

Δημοτικού Κήπου 

Δράμας – 

Χατζηκυριακίδου 

Χρυσάνθη  

Μετά από πρόταση του δημοτικού συμβούλου περί 

απόσυρσης του θέματος, ενόψει εκπόνησης νέου 

κανονισμού λειτουργίας για τα τραπεζοκαθίσματα 

και παραπομπής αυτού σε διαβούλευση, το θέμα 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ.   

 

25.   Χορήγηση άδειας 

χρήσης κοινόχρηστου 

χώρου επί της Πλατείας 

Ελευθερίας Δράμας – 

Μανώλας Γεώργιος  

Μετά από πρόταση του δημοτικού συμβούλου περί 

απόσυρσης του θέματος, ενόψει εκπόνησης νέου 

κανονισμού λειτουργίας για τα τραπεζοκαθίσματα 

και παραπομπής αυτού σε διαβούλευση, το θέμα 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ.   

 

26.  520.  Εκμίσθωση του 

κυλικείου του 

Δημοτικού Σταδίου 

Δράμας  

Ομόφωνα 

27.  521.  Εξέτασης αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

πρόστιμο ΚΟΚ – Αφοί 

Ιωαννίδη Α.Ε.  

Ομόφωνα 

28.  522.  Εξέτασης αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

πρόστιμο ΚΟΚ – ΙΩΝ 

Α.Ε.  

Ομόφωνα 

29.  523.  Έγκριση μετακίνησης  

Αντιδημάρχου καθώς 

και των εξόδων 

μετακίνησης  

Ομόφωνα 



30.  524.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης εκτός 

έδρας υπαλλήλων Δήμου 

Δράμας  

Ομόφωνα 

 

Δράμα   01-10-2016 

 

Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  

 

 Μυροφόρα Ψωμά  

 


