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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ   ΤΗΣ   26ης/23-10-2015   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΔΡΑΜΑΣ 

 
 Αρ. απόφ. 

 
505/2015 ΘΕΜΑ:  Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης 

Απορριμμάτων του Δήμου Δράμας   

  Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23
η
 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30 

συνήλθε σε  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 46515/22-10-

2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Μπλούχου Κωνσταντίνου , με αποδεικτικό αποστολής email, και 

δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010). Αφού 

διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 Δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 21 

Σύμβουλοι: 

 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

1) Μπλούχος  

2) Παπαδόπουλος 

3) Χατζηγιάννης 

4) Μουρβετίδης 

5) Σολάκης 

6) Χατζηκυριακίδης 

7) Μωϋσιάδης 

8) Τερζής 

9) Ψαρράς 

10) Ηλιάδης  

11) Σιδηρόπουλος 

12) Βασιλειάδης 

 

  

Κων/νος 

Γεώργιος 

Αναστάσιος 

Μιχαήλ 

Άγγελος 

Αναστάσιος 

Αριστείδης 

Ανέστης 

Γεώργιος 

Νικόλαος 

Δημήτριος 

Αναστάσιος 

 

13) Ζαχαριάδης 

14) Ετόγλου 

15) Μλεκάνης 

16) Καλαϊτσίδης 

17) Παπαδόπουλος 

18) Χαραλαμπίδης 

19) Ηλιόπουλος 

20) Καλφόπουλος 

21) Στεφανίδης 

 

    

 

 

 

  

 

Παύλος 

Ιωάννης 

Μιχαήλ 

Γεώργιος 

Γρηγόριος 

Ανδρέας 

Στέργιος 

Ευάγγελος 

Ιωάννης 

 

 

   

 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)Μπαϊρακτάρης Κων/νος, 2) Καρυοφυλλίδου Ζωή, 3) Καψημάλης Ιωάννης, 4) Τσεπίλης 

Γεώργιος, 5) Καραμπατζάκης Δημήτριος, 6) Ρεμόντης Σταμάτιος, 7) Παναγιωτίδης Αλέξανδρος, 8)  

Πετρίδου Χαρίκλεια, 9) Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 10) Ρεμόντης Θεμιστοκλής, 11) Σιδερά Χρυσή και 12) 

Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος.   

       Ο κ. Δήμαρχος απουσίαζε από τη συνεδρίαση, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του Δήμου στην 

Αθήνα. 

       Με την παρουσία και της Μυροφόρας Ψωμά, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, ειδικής γραμματέως ΔΣ, 

ο κ. πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

ΑΔΑ: 7ΨΙΘΩ9Μ-ΨΩΛ



      Ο δημοτικός σύμβουλος Καψημάλης Ιωάννης, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση 

του 2ου θέματος 

      Ο δημοτικός σύμβουλος Μωϋσιάδης Αριστείδης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη 

συζήτηση του 2
ου

 τακτικού θέματος 

      Ο δημοτικός σύμβουλος Μωϋσιάδης Αριστείδης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη 

συζήτηση του 2
ου

 τακτικού θέματος 

      Ο δημοτικός σύμβουλος Ετόγλου Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση 

του 2
ου

 τακτικού θέματος 

      Ο δημοτικός σύμβουλος Μλεκάνης Μιχαήλ, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη 

συζήτηση του 2
ου

 τακτικού θέματος 

      Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊτσίδης Γεώργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη 

συζήτηση του 2
ου

 τακτικού θέματος 

      Ο δημοτικός σύμβουλος Χαραλαμπίδης Ανδρέας, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη 

συζήτηση του 2
ου

 τακτικού θέματος 

      Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη 

συζήτηση του 2
ου

 τακτικού θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση 

του 2
ου

 τακτικού θέματος 
 

 

Σημειώνεται ότι, οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης «ΠΟΛΗ + ΖΩΗ» μειοψήφησαν 

ως προς το κατεπείγον της Συνεδρίασης και ως προς το κατεπείγον όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 

ειδικότερα.   

  

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, μειοψήφησε ως προς το κατεπείγον των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης από το 3ο έως και το τελευταίο 22ο  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλφόπουλος Ευάγγελος, μειοψήφησε ως προς το κατεπείγον των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης από το 3ο έως και το τελευταίο 22ο  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, δεν εκφράστηκε ως προς το κατεπείγον της Συνεδρίασης και 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ειδικότερα.  

 

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ    

1) Δράμας:                Δερματίδης Ανέστης 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ  ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

1) Ξηροποτάμου:     Σολάκης Ιωάννης 

2) Χωριστής:           Ζαρόγλου Κων/νος 

 ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ   

1) Μικροχωρίου:      Κυριακίδης Χρήστος 

2) Μυλοποτάμου:     Τριανταφυλλίδης Παναγιώτης 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

1) Καλλιφύτου:        Διαμαντίδης Κων/νος 

2) Καλού Αγρού:      Μπακαλόπουλος Γεώργιος 

3) Κουδουνίων:        Ηλιάδης Χαράλαμπος 

4) Μαυροβάτου:       Κοτανίδης Θεοφύλακτος 

5) Μοναστηρακίου:  Κιάκος Ιωάννης 

6) Νικοτσάρα:          Τζάφος Χρήστος 

7) Σιδηρονέρου:       Γραμματικού Δημήτριος 

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ουδείς) 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

1) Λιβαδερού:            Ξυγιντζής Γεώργιος 

2) Μακρυπλαγίου:    Χαϊτίδης Δημήτριος 

3) Σκαλωτής    :        Καλαντίδης Ιωάννης 
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Ο κ. πρόεδρος εισάγοντας το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στο σώμα το 45554/15-

10-2015 έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με το οποίο στάλθηκε η με αριθμό 35/2015 ομόφωνη 

απόφαση – εισήγησής της , και καλεί αυτό να αποφασίσει σχετικά. 

     Με την παραπάνω ομόφωνη απόφαση – εισήγησή της η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγείται τη 

συγκρότηση ομάδας έργου που θα αναλάβει να παρακολουθεί, να ενημερώνει το Δ.Σ. σε τακτικά βάση 

για την εξέλιξη του τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Δράμας και να εισηγείται 

σχετικά με το θέμα, αποτελούμενοι από τους παρακάτω: 
 

1. Μαμσάκο Χριστόδουλο,  Δήμαρχο Δράμας  ως Πρόεδρο 

2. Χατζηγιάννη Αναστάσιο, Δημοτικό Σύμβουλο ως Αντιπρόεδρο 

3. Παπαδόπουλο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος 

4. Μλεκάνη Μηχαήλ,  Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος  

5. Παπαεμμανουήλ Γρηγόριο, Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος 

6. Ηλιόπουλο Στέργιο, Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος 

7. Καλφόπουλο Ευάγγελο, Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος  

8. Μαυρίδη Δημήτριο, Προϊστάμενο της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, ΠΕ 

Μηχ/γος-Μηχ/κος ως μέλος 

9. Καρατζόγλου Θεσσαλονικιά, Προϊσταμένη της Δ/νσης Προγραμ. Οργάνωσης & 

Πληροφορικής, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός ως μέλος 

 

1. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εκπόνησης του Τ.Σ.Δ.Α., ορίζοντας αυτό στην 30-10-2015. 

 

2. Την ένταξη του Τ.Σ.Δ.Α. στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου 2014-2019. 

3. Την διαδικασία διαβούλευσης και κοινωνικής συμμετοχής στην εκπόνηση του Τ.Σ.Δ. που θα 

περιλαμβάνεται στην αρχική απόφαση του Δ.Σ. Η μορφή διαβούλευσης θα περιλαμβάνει κατ΄ 

ελάχιστο την διατύπωση γνώμης από την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου και τα Συμβούλια 

των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. 

      Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή 

απόψεων 

      Έλαβε γνώση της με αριθμό 35/2015  ομόφωνης απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής 

      Είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων:1) Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Ετόγλου Ιωάννη, 3) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 5) Παπαδόπουλου Γρηγορίου ως προς το 

κατεπείγον του θέματος διότι, το έγγραφο για τη σύσταση της ομάδας έργου εστάλη από 15-09-2015 , 

δεν κινήθηκαν έγκαιρα οι διαδικασίες, δεν διενεμήθη το σχέδιο διαχείρισης έτσι ώστε να το μελετήσουν 

και συνεπώς δεν είναι δυνατόν έως την 26
η
 Οκτωβρίου που ορίστηκε συνεδρίαση της Δημοτικής 

Επιτροπής Διαβούλευσης, να μπορέσουν να τοποθετηθούν και μάλιστα την 30ή Οκτωβρίου, να ληφθεί η 

τελική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, μεσολαβούσης και της αργίας της 28
ης

 Οκτωβρίου. 

Δυστυχώς η δημοτική αρχή, συμπιέζει την ουσία του θέματος.  

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, ανέφερε πως σαν παράταξη, έχουν θέσει πολλές φορές 

ζητήματα για τα απορρίμματα, οπότε πρέπει να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους πρέπει να 

συμμετέχουν στην ομάδα έργου. Το θέμα των απορριμμάτων, είναι ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα που 

σχετίζεται και με την υγεία και με το περιβάλλον αλλά και με άλλα μικρότερα οικονομικά συμφέροντα 

σε βάρος του λεηλατούμενου εισοδήματος. Η ορθολογική διαχείριση, δεν είναι τεχνικό ζήτημα αλλά, 

είναι κυρίως πολιτικό θέμα. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να τεθούν από το ΔΣ για το ΤΣΔΑ είναι, η 

χρηματοδότηση μελετών και εξοπλισμού, αποκλειστικά και καθ΄ ολοκληρία από Κρατικούς πόρους ή 

προγράμματα από δημόσια έργα, η πρόσληψη μονίμου προσωπικού και η συνεργασία με την περιφέρεια 

και τους όμορους Δήμους. 

ΑΔΑ: 7ΨΙΘΩ9Μ-ΨΩΛ



Ο δημοτικός σύμβουλος Καλφόπουλος Ευάγγελος, ανέφερε πως επί της ουσίας είχε την ευκαιρία να 

τοποθετηθεί στη συνεδρίαση της ΕΠΖ και θα έχει την ευκαιρία να τοποθετηθεί και σε άλλες επιτροπές 

και στο ΔΣ της 30ής Οκτωβρίου 2015. Όσον αφορά τη διαβούλευση, δυστυχώς δεν είναι διαβούλευση 

αυτό που γίνεται. Ο Νόμος προβλέπει και συνοικιακές συνελεύσεις, πλην όμως, θέτει ασφυκτικές 

ημερομηνίες. Από τον Ιούνιο που ήταν σε διαβούλευση το ΕΣΔΑ, το οποίο και είχε επισημάνει, θα 

μπορούσε υπηρεσιακός παράγοντας ή αιρετός, να ασχοληθεί με το θέμα από τότε, έτσι ώστε να 

υπάρξουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Για υπάρξει επιτυχία όμως, θα έπρεπε να προνοήσει 

προνοητικότητα η δημοτική αρχή, η οποία καλό είναι να ακούει πιο προσεκτικά όσα ακούγονται όχι 

μόνο από την παράταξής τους αλλά και από τις υπόλοιπες παρατάξεις. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, δεν εκφράστηκε επί του θέματος. 

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

 
 Συγκροτεί  ομάδα έργου που θα αναλάβει να παρακολουθεί, να ενημερώνει το Δ.Σ. σε τακτικά 

βάση για την εξέλιξη τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Δράμας και να εισηγείται 

σχετικά με το θέμα, αποτελούμενοι από τους παρακάτω: 

 

1. Μαμσάκο Χριστόδουλο,  Δήμαρχο Δράμας  ως Πρόεδρο 

2. Χατζηγιάννη Αναστάσιο, Δημοτικό Σύμβουλο ως Αντιπρόεδρο 

3. Παπαδόπουλο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος 

4. Μλεκάνη Μηχαήλ,  Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος  

5. Παπαεμμανουήλ Γρηγόριο, Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος 

6. Ηλιόπουλο Στέργιο, Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος 

7. Καλφόπουλο Ευάγγελο, Δημοτικό Σύμβουλο ως μέλος  

8. Μαυρίδη Δημήτριο, Προϊστάμενο της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, ΠΕ 

Μηχ/γος-Μηχ/κος ως μέλος 

9. Καρατζόγλου Θεσσαλονικιά, Προϊσταμένη της Δ/νσης Προγραμ. Οργάνωσης & 

Πληροφορικής, ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός ως μέλος 

 

 Ορίζει ως χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εκπόνησης του Τ.Σ.Δ.Α., την 30ή -10-2015. 

 Δεσμεύεται ότι το Τ.Σ.Δ.Α. θα ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου 2014-2019. 

 Καθορίζει την διαδικασία διαβούλευσης και κοινωνικής συμμετοχής στην εκπόνηση του Τ.Σ.Δ. , η οποία 

θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον: 

1) την διατύπωση γνώμης από την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου  και από 

2) τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

 

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας. 

 

ΑΔΑ: 7ΨΙΘΩ9Μ-ΨΩΛ
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