
ΘΔΜΑΣΑ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖ  ΤΝΔΓΡΙΑΖ 1/16-1-12 ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΡΑΜΑ 

       
 
      Ο δημοτικός σύμβουλος Θωμάς Μαργαρίτης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση 
του 3ου τακτικού θέματος 
      Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη 
συζήτηση του 1ου τακτικού θέματος 
      Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση 
του 19ου τακτικού θέματος 
      Η πρόεδρος της ΔΚ Δράμας, ψήφισε τα τακτικά θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και τα 
έκτακτα θέματα    

  
 
 

Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΣΙΣΛΟ ΘΕΜΑΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟΤ 

1.  1.  Έγθνηζε ζύμβαζεξ 

πώιεζεξ θοζηθμύ 

αενίμο ζημ Δήμμ 

Δνάμαξ  γηα ημ 

Δεμμηηθό 

Γομκαζηήνημ 

Αζιμπαηδηώκ Δήμμο 

Δνάμαξ  (Κιεηζηό 

Γομκαζηήνημ – 

Κμιομβεηήνημ)  

Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Μαργαρίτη Θωμά, 2) Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) 
Χατζηγιάννη Αναστασίου, 4) Μαμσάκου Χριστοδούλου, 5) 
Δάντζερα Ιωάννη, 6) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 7) 
Χαραλαμπίδη Ανδρέα ότι, αν συμβεί κάτι,   να υπάρχει η 
δυνατότητα επιστροφής στη  χρήση πετρελαίου,  πέρα από 
τις όποιες δεσμεύσεις.  
Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων: 1) Σούτου 
Κων/νου, 2) Τερζή Ανέστη και 3) Μελισσινού Στυλιανού 
ότι,  αν συμβεί κάτι, να υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής 
στη  χρήση πετρελαίου,  πέρα από τις όποιες δεσμεύσεις, 
προτείνοντας επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου στο 
μέλλον, όπου είναι δυνατόν και μάλιστα να πρωτοστατήσει 
ο Δήμος για επέκταση στην οικιακή χρήση. 
Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων : 1) 
Ευμοιρίδη Κων/νου και 2) Κάργα Γεωργίου ότι, θα 
ψηφίσουν το θέμα, θεωρώντας όμως  ότι, δεν είναι σύμβαση 
η παρούσα σύμβαση διότι,  σύμφωνα με τους όρους της , 
μόνο υποχρεώσεις αναλαμβάνει ο Δήμος, θέτοντας 
συγχρόνως φραγμό για πιθανή καταγγελία αυτής εκ μέρους 
του Δήμου και προσθέτοντας ότι πρώτη φορά συναντούν 
σύμβαση στην οποία την εγγυητική επιστολή την δίνει ο 
αγοραστής 
Με επιφύλαξη του δημοτικού συμβούλου Μήτρου Γεωργίου 
ως προς το κόστος, προσθέτοντας ότι οδηγούμαστε σε πλήρη 
ιδιωτικοποίηση με την παρούσα σύμβαση που έχει να κάνει 
με την κερδοφορία ιδιωτών , αυξάνοντας την τιμή, όπως 
έγινε στην Ιταλία όπου το αέριο κατέληξε να είναι πιο 
ακριβό από το πετρέλαιο.    
 

2.  2.  Λήρε απόθαζεξ γηα 

πνμζθόμηζε 

βεβαίςζεξ με μθεηιήξ 

θαη από ηε ΔΓΥΑΔ, 

ζε ζοκαιιαγέξ ημο 

Δήμμο  

Ομόφωνα 
 

3.  3.  Απμδμπή έγθνηζεξ 

ημο ένγμο με ηίηιμ 

«Σύζηεμα ακμηθηήξ 

πιαηθόνμαξ 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Μαργαρίτη Θωμά, 2) Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) 
Χατζηγιάννη Αναστασίου, 4) Μαμσάκου Χριστοδούλου, 5) 
Δάντζερα Ιωάννη, 6) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 7) 
Χαραλαμπίδη Ανδρέα διότι: 



παναθμιμύζεζεξ ηςκ 

αζηηθώκ 

μηθμζοζηεμάηςκ » I – 

SCOPE 

1)  δεν μπορούν να αντιληφθούν τι πρόγραμμα είναι 
αυτό, που από τις 81.000,00 € οι 55.800,00 € είναι για 
τους ειδικούς συνεργάτες 

2) ποιοι είναι οι ωφελούμενοι; οι ηλικιωμένοι και 
μάλιστα με επίσημη γλώσσα την Αγγλική;  

3) Δεν υπάρχει εισήγηση σχετικά με τις δράσεις που θα 
πραγματοποιηθούν και η δημοτική αρχή δεσμεύεται 
με τους ειδικούς συνεργάτες για την υλοποίηση του 
προγράμματος,  προσπαθώντας μάλιστα να 
παρασύρει και το Σώμα 
 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου 
Γεωργίου διότι, τα όσα αναφέρονται ότι θα 
πραγματοποιηθούν, δεν έχουν προφανή σκοπό 
 

4.  4.  Σογθνόηεζε 

επηηνμπώκ παναιαβήξ 

πνμμεζεηώκ θαη 

δηεκένγεηαξ 

δηαγςκηζμώκ  

(ΓΚΠΟΤΑ)   

Ομόφωνα 
 

5.  5.  Ονηζηηθή παναιαβή 

μειέηεξ « Μειέηε 

δηαμόνθςζεξ πώνςκ 

ηζμγείμο παιαημύ 

Δεμανπείμο ζε 

Δεμμηηθό Ιαηνείμ »  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 2) Χατζηγιάννη Αναστασίου, 3) 
Μαμσάκου Χριστοδούλου, 4) Δάντζερα Ιωάννη, 5) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 6) Χαραλαμπίδη Ανδρέα 
διότι, είναι αντίθετοι στην διαδικασία της  απ΄ ευθείας 
ανάθεσης 

Με επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων: 1) Σούτου 
Κων/νου, 2) Τερζή Ανέστη και 3) Μελισσινού Στυλιανού, ως 
προς την αρτιότητα και τις προδιαγραφές σε σχέση με το 
κόστος των μελετών 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου 
Γεωργίου διότι θεωρεί πως οι μελέτες είναι ακριβές. Είναι 
αντίθετος σε σχέση με την διαδικασία της απ΄ ευθείας 
ανάθεσης, προσθέτοντας ότι ο δήμος θα έπρεπε να 
ασχοληθεί, αλλά προτιμά να παίζει το ρόλο του 
διαμεσολαβητή μεταξύ εργολάβων και δημοτών.  
 

6.  6.  Ονηζηηθή παναιαβή 

μειέηεξ « Γεςηεπκηθή 

μειέηε θαη ένεοκα γηα 

ηεκ θαηαζθεοή μδώκ 

μεηαλύ ηςκ Ο.Τ. 551-

816»  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 2) Χατζηγιάννη Αναστασίου, 3) 
Μαμσάκου Χριστοδούλου, 4) Δάντζερα Ιωάννη, 5) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 6) Χαραλαμπίδη Ανδρέα 
διότι, είναι αντίθετοι στην διαδικασία της  απ΄ ευθείας 
ανάθεσης 

Με επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων: 1) Σούτου 
Κων/νου, 2) Τερζή Ανέστη και 3) Μελισσινού Στυλιανού, ως 
προς την αρτιότητα και τις προδιαγραφές σε σχέση με το 
κόστος των μελετών 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου 
Γεωργίου διότι θεωρεί πως οι μελέτες είναι ακριβές. Είναι 
αντίθετος σε σχέση με την διαδικασία της απ΄ ευθείας 
ανάθεσης, προσθέτοντας ότι ο δήμος θα έπρεπε να 
ασχοληθεί, αλλά προτιμά να παίζει το ρόλο του 
διαμεσολαβητή μεταξύ εργολάβων και δημοτών.  
 

7.  7.  Ονηζηηθή παναιαβή 

μειέηεξ «Νέα μδηθή 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 2) Χατζηγιάννη Αναστασίου, 3) 



ζύκδεζε Ξενμπμηάμμο 

- Μμκαζηεναθίμο»  

Μαμσάκου Χριστοδούλου, 4) Δάντζερα Ιωάννη, 5) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 6) Χαραλαμπίδη Ανδρέα 
διότι, είναι αντίθετοι στην διαδικασία της  απ΄ ευθείας 
ανάθεσης 

Με επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων: 1) Σούτου 
Κων/νου, 2) Τερζή Ανέστη και 3) Μελισσινού Στυλιανού, ως 
προς την αρτιότητα και τις προδιαγραφές σε σχέση με το 
κόστος των μελετών 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου 
Γεωργίου διότι θεωρεί πως οι μελέτες είναι ακριβές. Είναι 
αντίθετος σε σχέση με την διαδικασία της απ΄ ευθείας 
ανάθεσης, προσθέτοντας ότι ο δήμος θα έπρεπε να 
ασχοληθεί, αλλά προτιμά να παίζει το ρόλο του 
διαμεσολαβητή μεταξύ εργολάβων και δημοτών.  
 

8.  8.  Ονηζηηθή παναιαβή 

μειέηεξ « Νέα μδηθή 

ζύκδεζε Καιιηθύημο - 

Φςνηζηήξ 

(θηεκμηνμθηθή δώκε) 

»  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 2) Χατζηγιάννη Αναστασίου, 3) 
Μαμσάκου Χριστοδούλου, 4) Δάντζερα Ιωάννη, 5) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 6) Χαραλαμπίδη Ανδρέα 
διότι, είναι αντίθετοι στην διαδικασία της  απ΄ ευθείας 
ανάθεσης 

Με επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων: 1) Σούτου 
Κων/νου, 2) Τερζή Ανέστη και 3) Μελισσινού Στυλιανού, ως 
προς την αρτιότητα και τις προδιαγραφές σε σχέση με το 
κόστος των μελετών 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου 
Γεωργίου διότι θεωρεί πως οι μελέτες είναι ακριβές. Είναι 
αντίθετος σε σχέση με την διαδικασία της απ΄ ευθείας 
ανάθεσης, προσθέτοντας ότι ο δήμος θα έπρεπε να 
ασχοληθεί, αλλά προτιμά να παίζει το ρόλο του 
διαμεσολαβητή μεταξύ εργολάβων και δημοτών.  
 

9.  9.  Ονηζηηθή παναιαβή 

μειέηεξ « Βειηίςζε 

μδμύ θαη 

μδμζηνώμαημξ 

Μμκαζηεναθίμο »  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 2) Χατζηγιάννη Αναστασίου, 3) 
Μαμσάκου Χριστοδούλου, 4) Δάντζερα Ιωάννη, 5) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 6) Χαραλαμπίδη Ανδρέα 
διότι, είναι αντίθετοι στην διαδικασία της  απ΄ ευθείας 
ανάθεσης 

Με επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων: 1) Σούτου 
Κων/νου, 2) Τερζή Ανέστη και 3) Μελισσινού Στυλιανού, ως 
προς την αρτιότητα και τις προδιαγραφές σε σχέση με το 
κόστος των μελετών 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου 
Γεωργίου διότι θεωρεί πως οι μελέτες είναι ακριβές. Είναι 
αντίθετος σε σχέση με την διαδικασία της απ΄ ευθείας 
ανάθεσης, προσθέτοντας ότι ο δήμος θα έπρεπε να 
ασχοληθεί, αλλά προτιμά να παίζει το ρόλο του 
διαμεσολαβητή μεταξύ εργολάβων και δημοτών.  
 

10.  10.  Ονηζηηθή παναιαβή 

μειέηεξ « Βειηίςζε – 

αζθαιηόζηνςζε μδμύ 

Μαονμβάημο - 

Μηθνμπςνίμο »  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 2) Χατζηγιάννη Αναστασίου, 3) 
Μαμσάκου Χριστοδούλου, 4) Δάντζερα Ιωάννη, 5) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 6) Χαραλαμπίδη Ανδρέα 
διότι, είναι αντίθετοι στην διαδικασία της  απ΄ ευθείας 
ανάθεσης 

Με επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων: 1) Σούτου 
Κων/νου, 2) Τερζή Ανέστη και 3) Μελισσινού Στυλιανού, ως 
προς την αρτιότητα και τις προδιαγραφές σε σχέση με το 



κόστος των μελετών 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου 
Γεωργίου διότι θεωρεί πως οι μελέτες είναι ακριβές. Είναι 
αντίθετος σε σχέση με την διαδικασία της απ΄ ευθείας 
ανάθεσης, προσθέτοντας ότι ο δήμος θα έπρεπε να 
ασχοληθεί, αλλά προτιμά να παίζει το ρόλο του 
διαμεσολαβητή μεταξύ εργολάβων και δημοτών.  
 

11.  11.  Ονηζηηθή παναιαβή 

μειέηεξ « Έιεγπμξ 

ηεξ ζηαηηθήξ 

επάνθεηαξ ημο 

θένμκημξ μνγακηζμμύ 

ημο δεμμηηθμύ 

ζπμιείμο Σηδενμκένμο 

»  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 2) Χατζηγιάννη Αναστασίου, 3) 
Μαμσάκου Χριστοδούλου, 4) Δάντζερα Ιωάννη, 5) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 6) Χαραλαμπίδη Ανδρέα 
διότι, είναι αντίθετοι στην διαδικασία της  απ΄ ευθείας 
ανάθεσης 

Με επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων: 1) Σούτου 
Κων/νου, 2) Τερζή Ανέστη και 3) Μελισσινού Στυλιανού, ως 
προς την αρτιότητα και τις προδιαγραφές σε σχέση με το 
κόστος των μελετών 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου 
Γεωργίου διότι θεωρεί πως οι μελέτες είναι ακριβές. Είναι 
αντίθετος σε σχέση με την διαδικασία της απ΄ ευθείας 
ανάθεσης, προσθέτοντας ότι ο δήμος θα έπρεπε να 
ασχοληθεί, αλλά προτιμά να παίζει το ρόλο του 
διαμεσολαβητή μεταξύ εργολάβων και δημοτών.  
 

12.  12.  Ονηζηηθή παναιαβή 

μειέηεξ « Μειέηε 

εκίζποζεξ θένμκημξ 

μνγακηζμμύ 

οθηζηάμεκμο θηηνίμο 

πμιηηηζηηθμύ 

Ξενμπμηάμμο » 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 2) Χατζηγιάννη Αναστασίου, 3) 
Μαμσάκου Χριστοδούλου, 4) Δάντζερα Ιωάννη, 5) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 6) Χαραλαμπίδη Ανδρέα 
διότι, είναι αντίθετοι στην διαδικασία της  απ΄ ευθείας 
ανάθεσης 

Με επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων: 1) Σούτου 
Κων/νου, 2) Τερζή Ανέστη και 3) Μελισσινού Στυλιανού, ως 
προς την αρτιότητα και τις προδιαγραφές σε σχέση με το 
κόστος των μελετών 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου 
Γεωργίου διότι θεωρεί πως οι μελέτες είναι ακριβές. Είναι 
αντίθετος σε σχέση με την διαδικασία της απ΄ ευθείας 
ανάθεσης, προσθέτοντας ότι ο δήμος θα έπρεπε να 
ασχοληθεί, αλλά προτιμά να παίζει το ρόλο του 
διαμεσολαβητή μεταξύ εργολάβων και δημοτών.  
 

13.  13.  Έγθνηζε 1μο ΑΠΓ ημο 

ένγμο «Οδμπμηία ΤΚ 

Ληβαδενμύ (& 

Δεκδναθίςκ)»  

Ομόφωνα 

14.  14.  Γκςμμδόηεζε γηα 

παναπώνεζε 

θμηκόπνεζηεξ έθηαζεξ 

(Αγνόθηεμα 

Ξενμπμηάμμο )  με 

ζθμπό ηεκ ακέγενζε 

απμζεθεοηηθώκ 

εγθαηαζηάζεςκ από 

ημκ Αγνμηηθό 

Σοκεηαηνηζμό 

Ομόφωνα 
 



Ξενμπμηάμμο   

15.  15.  Έγθνηζε ζομμεημπήξ 

δεμμηηθώκ ζομβμύιςκ 

ζημ Σοκέδνημ ηεξ 

Κ.Γ.Δ.Γ.  

Ομόφωνα 

16.  16.  Έγθνηζε ελόδςκ 

μεηαθίκεζεξ 

Δεμάνπμο θαη 

Ακηηδεμάνπμο 

Ομόφωνα 

17.  17.  Έγθνηζε μεηαθίκεζεξ 

Ακηηδεμάνπμο 

Ομόφωνα 

18.  18.  Έγθνηζε δημνγάκςζεξ 

εθδειώζεςκ Καζανάξ 

Δεοηέναξ – έγθνηζε 

δαπάκεξ  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 2) Χατζηγιάννη Αναστασίου, 3) 
Μαμσάκου Χριστοδούλου, 4) Δάντζερα Ιωάννη, 5) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 6) Χαραλαμπίδη Ανδρέα, 
αποκλειστικά σε ότι αφορά στο ποσό του  προϋπολογισμό , 
το οποίο θεωρούν αρκετά υψηλό, ψηφίζοντας την 
διοργάνωση των εκδηλώσεων. 
 

19.  19.  Γπηπμνήγεζε ημο 

Μμοζηθμδναμαηηθμύ 

Σοιιόγμο Φςνηζηήξ  

Ομόφωνα 

20.  20.  1Ο ΓΚΤΑΚΤΟ 

Έγθνηζε ηεξ οπό 

ανηζμό. 1/2012 

απόθαζεξ ημο ΔΣ ηεξ 

ΔΓΚΠΟΤΑ ζπεηηθά 

με ηεκ ρήθηζε 

ηνμπμπμίεζεξ 

πνμϋπμιμγηζμμύ 2012 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 2) Χατζηγιάννη Αναστασίου, 3) 
Μαμσάκου Χριστοδούλου, 4) Δάντζερα Ιωάννη, 5) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 6) Χαραλαμπίδη Ανδρέα 
διότι, πέρα απ΄ το ότι το θέμα το παρέλαβαν αργά και δεν 
μπόρεσαν να το μελετήσουν όπως θα έπρεπε, αποδεικνύεται 
και η προχειρότητα που λειτουργεί η ΔΕΚΠΟΤΑ, όταν στην 
ουσία ενσωματώνεται ένα ποσό 684.000,00 € στον 
προϋπολογισμό με μορφή αναμόρφωσης. Κίνηση που πολύ 
πιθανόν να απορριφθεί από την επίτροπο, όπως και το διετές 
πρόγραμμα δράσης της Επιχείρησης. Επίσης, η δημοτική 
αρχή, με αυτή την αναμόρφωση, επιδεικνύει μια ευαισθησία 
για την πληρωμή παλαιών οφειλών της Επιχείρησης – που 
φυσικά και πρέπει να πληρωθούν- , την οποία όμως, δεν 
επιδεικνύει για άλλες παλαιές οφειλές.  
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) Σούτου 
Κων/νου, 2) Τερζή Ανέστη και 3) Μελισσινού Στυλιανού 
διότι, το θέμα το παρέλαβαν αργά και δεν μπόρεσαν να το 
μελετήσουν όπως θα έπρεπε  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Κάργα 
Γεωργίου διότι, το θέμα το παρέλαβε αργά και δεν μπόρεσε 
να το μελετήσει όπως θα έπρεπε 
 

21.  21.  2Ο ΓΚΤΑΚΤΟ 

Υπμβμιή 

απμιμγηζηηθώκ 

μηθμκμμηθώκ  Δ΄ 

ηνημήκμο 2011 

ζημηπείςκ  

Ομόφωνα 

22.  22.  3Ο ΓΚΑΤΑΚΤΟ 

Απμδμπή 

πνεμαημδόηεζεξ 

Ομόφωνα 



ένγςκ πνμγνάμμαημξ 

«ΘΗΣΓΑΣ» 

23.  23.  4Ο ΓΚΤΑΚΤΟ 

Έθδμζε 

δηαπηζηςηηθήξ 

απόθαζεξ ημο ΔΣ, γηα 

ημ ζοκηειεζμέκμ 

γεγμκόξ ηεξ 

αοημδίθαηεξ ιύζεξ ηεξ 

οπό ανηζμό. 

28151/27-10-1969 

ζύμβαζεξ δςνεάξ θαη 

επακάθηεζεξ από ημ 

Δήμμ Δνάμαξ ηεξ 

θονηόηεηαξ ηςκ 

ακαθενμμέκςκ ζημ εκ 

ιόγς ζομβόιαημ 

αθηκήηςκ, από ηεκ 

28-10-1971 

Ομόφωνα 

 
 
 
Δράμα 18-1-2012 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας   
Μυροφόρα Ψωμά                                                                                    
  


