
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26/23-10-2015 ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 
 

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

Αθήνα. 
       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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  505.  Τοπικό Σχέδιο 

Διαχείρισης 

Απορριμμάτων του 

Δήμου Δράμας   

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. 

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. 

2.  506.  Έγκριση 

πραγματοποίησης 

Χριστουγεννιάτικης 

γιορτής «Ονειρούπολη 

2015 – 2016» 

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, από 

τον Ιανουάριο του 2015 που τελείωσε η προηγούμενη 

Ονειρούπολη, έπρεπε να ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για 

την φετινή, όπως άλλωστε είχε υποσχεθεί ο κ. Δήμαρχος. 

Σήμερα 23/10/2015 ζητά η δημοτική αρχή να 

εξουσιοδοτήσουμε τον Δήμαρχο για τις ενέργειες που 

πρέπει να γίνουν όταν, απαιτείται ένας μήνας για τις άδειες 

για την τοποθέτηση των λυόμενων και περίπου 20 

δικαιολογητικά για να κατατεθούν οι αιτήσεις. Πέρσι δεν 



άσκησαν κριτική διότι, υπήρχε λίγος χρόνος και υπήρχε νέα 

δημοτική αρχή αλλά, για φέτος δεν υπάρχει δικαιολογία. 

Ευθύνεται η δημοτική αρχή. Διατηρούν επιφυλάξεις για τη 

σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η δημοτική αρχή 

την εκδήλωση , όπως επίσης διατηρούν επιφυλάξεις και για 

την επιτυχία της. Σε ότι αφορά τις ημερομηνίες, είχε 

δοκιμαστεί από 3/12 έως 7/1 και νοερά έως τις 7/1. Δεν 

πέτυχε,  αλλάχτηκαν και τώρα πάλι τα ίδια; Δεν ενδιαφέρει 

το ότι συμπίπτουν με τις εκδηλώσεις στις Δημοτικές και 

Τοπικές Κοινότητες; Μαζί με τα καραβάκια θα έρθει και ο 

Άγιος Βασίλης; Κρίμα γι την εκδήλωση γιατί είναι εμφανής 

η πτωτική πορεία της αλλά, παρόλα αυτά θα συνδράμουν. 

Στο τέλος ανέφεραν πως, συμφωνούν με την 

πραγματοποίηση της εκδήλωσης όπως και για την παροχή 

εξουσιοδότησης στον κ. Δήμαρχος αλλά, όχι για τις 

ημερομηνίες. 

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Χαραλαμπίδη Ανδρέα πως, όντως το θέμα εισάγεται 

καθυστερημένα, παρόλα αυτά όμως, θα συμμετέχουν ως 

παράταξη στην διαπαραταξιακή, για την επιτυχία της 

εκδήλωσης. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου 

Στέργιου ο οποίος ανέφερε πως, όντως το θέμα εισάγεται 

καθυστερημένα αλλά, η δημοτική αρχή έχει καθιερώσει πια, 

να εισάγονται σχεδόν όλα τα θέματα κατεπείγοντα. Δεν 

υπάρχει προγραμματισμός, δεν υπάρχει προϋπολογισμός 

όπως και πέρσι, ούτε πρόγραμμα εκδηλώσεων, το οποίο 

έμαθαν (πέρσι) από τα μέσα ενημέρωσης, ούτε επίσης πώς 

θα κατανεμηθούν οι δαπάνες. Δυστυχώς, έτσι φαίνεται ότι 

θα γίνει και φέτος και δεν διατίθενται να είναι απλά 

διακοσμητικά μέλη σε μια επιτροπή που δεν τους 

ενημερώνει για τίποτε. Δεν θα συμμετέχουν ως παράταξη, 

εξ αιτίας και των όσων ακούστηκαν περί νόμιμης ή μη 

διαχείρισης. Στο τέλος ανέφερε πως, ψηφίζει για το 

κατεπείγον του θέματος διότι πρέπει να γίνει η εκδήλωση, 

συμφωνεί με την πραγματοποίηση της εκδήλωσης όπως και 

με την παροχή εξουσιοδότησης στον κ. Δήμαρχο αλλά, όχι 

για τις ημερομηνίες 

 

 

      Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου διότι, όντως το θέμα εισάγεται 

καθυστερημένα αλλά, η δημοτική αρχή έχει καθιερώσει πια, 

να εισάγοντα σχεδόν όλα τα θέματα κατεπείγοντα. Γίνονται 

ακριβώς τα ίδια πράγματα με πέρσι, αναδεικνύοντας 

προβλήματα δομής για την έγκαιρη επίλυση προβλημάτων. 

Θα συμμετέχουν ως παράταξη διότι, η περσινή νίκη που 

επετεύχθη για την κλήρωση των οικίσκων είναι σημαντική, 

είναι ένα παράθυρο που μπήκε λίγο φώς, θεωρώντας ότι 

αυτό πρέπει να συνεχιστεί, επισημαίνοντας την 

αναγκαιότητα ύπαρξης νέας δομής με κεφαλή έναν 

καλλιτεχνικό Δ/ντή διότι, κανείς δημοτικό σύμβουλος δεν 

είναι θιασάρχης για να διοργανώσει άρτια μια τέτοια 

εκδήλωση. Στο τέλος ανέφερε πως, ψηφίζει για το 

κατεπείγον του θέματος διότι πρέπει να γίνει η εκδήλωση, 

συμφωνεί με την πραγματοποίηση της εκδήλωσης όπως και 

με την παροχή εξουσιοδότησης στον κ. Δήμαρχος αλλά, με 

επιφύλαξη για τις ημερομηνίες. 

 

      Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Στεφανίδη 

Ιωάννη  ο οποίος ανέφερε, πως η Ονειρούπολη αποτελεί 

Φεστιβάλ του συστήματος διότι, είναι μία απ΄ τις βάσεις 



που ιδεολογικά στηρίζουν αυτό το σύστημα. Δεν γίνεται 

καμία αναφορά στο κόστος της εκδήλωσης, που για τις 

μέρες μας και για τον Δήμο μας, είναι πολύ μεγάλο , με 

υπερβάσεις και καταχρήσεις. Πολύ σοβαρό θέμα επίσης 

όπως ανέφερε, είναι και το πώς διαμορφώνεται η συνείδηση 

των παιδιών μέσα από αυτή την εκδήλωση, διερωτώμενος 

με ποια ακούσματα γίνεται η επιλογή συμμετεχόντων 

τραγουδιστών! γιατί έτσι αρέσει σε κάποιους; γιατί έτσι 

προβάλλεται και επιβάλλεται από το σύστημα  ή γιατί 

βοηθά στα αυτιά των παιδιών, που δεν πάνε για να δούνε 

αλλά για να ακούσουν; Τελειώνοντας  δήλωσε πως δεν θα 

συμμετέχει στην διαπαραταξιακή και πρότεινε τη μείωση 

της δαπάνης στο ποσό των 100.000,00 € διότι, υπάρχει ο 

εξοπλισμός και η τοποθέτηση των οικίσκων θα γίνει 

περίπου όπως πέρσι, σημειώνοντας πως εν μέσω κρίσης, εάν 

ήταν Δήμαρχος, θα είχε καταργήσει την εκδήλωση διότι, 

υπάρχουν σοβαρότερες και ουσιαστικότερες ανάγκες. Στο 

τέλος ανέφερε πως διαφωνεί συνολικά για το θέμα, χωρίς να 

εκφραστεί για το κατεπείγον αυτού 

3.  507.  Έγκριση της 97/2015 

απόφασης του ΔΣ του 

ΠΟΦΤΜΜ Δράμας, 

σχετικά με την 6
η
 

αναμόρφωση 

προϋπολογισμού αυτού  

Ομόφωνα 

4.  508.  Έγκριση της 50/2015 

απόφασης του ΔΣ του 

ΝΠΔΔ, σχετικά με την 

Δ΄ αναμόρφωση 

προϋπολογισμού αυτού    

Ομόφωνα 

5.  509.  Έγκριση των 346/2015 

και 366/2015 

αποφάσεων της 

Οικονομικής Επιτροπής, 

σχετικά με την 10
η
 

αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2015   

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 

Ζαχαριάδη Παύλου και 2) Παπαδόπουλου Γρηγορίου οι 

οποίοι ανέφεραν πως, δεν είναι αντίθετοι με τις απ΄ ευθείας 

αναθέσεις όταν το ποσό είναι στα όρια της απ΄ ευθείας 

ανάθεσης και θεωρούν θετικό ότι η δημοτική αρχή έχει 

κατάσταση και γίνεται μοίρασμα των αναθέσεων σε 

επαγγελματίες που μπορεί να πρόσκεινται σε αυτή. Όταν 

όμως, σε ένα Τεχνικό Πρόγραμμα, ψηφίζεται η 

αναγκαιότητα παρέμβασης της τάξης των 40.000,00 € για 

έργα πρασίνου και σήμερα, έστω και με ομόφωνη απόφαση 

του ΤΑ, το οποίο πιθανόν να μη γνωρίζει κάποια πράγματα, 

σπάζει ο ΚΑ, με ποσό στο ύψος της απ΄ ευθείας ανάθεσης 

έως το τέλος του 2015 και το υπόλοιπο μένει για το 2016, 

αυτό λέγεται κατάτμηση και επί αυτής διαφωνούν επί της 

δεύτερης απόφασης της Ο.Ε.  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου,  ο οποίος συντάσσεται με την 

τοποθέτηση της μείζονος αντιπολίτευσης και ψηφίζει όπως 

ανέφερε την 10
η
 αναμόρφωση μόνο ως λογιστική 

αποτύπωση. 

6.  510.  Έγκριση της 367 /2015 

απόφασης της Ο.Ε., 

σχετικά με την έγκριση 

απολογιστικών 

στοιχείων Γ΄τριμήνου 

2015   

Ομόφωνα 

7.  511.  Έγκριση ανάθεσης 

εργασιών ελέγχου 

βιβλίων της 

Οικονομικής Υπηρεσίας 

σε ορκωτό ελεγκτή για 

το οικονομικό έτος 2016 

Ομόφωνα 

 



( χρήσης 2015)   

8.  512.  Παράταση προθεσμίας 

περαίωσης του έργου « 

Βελτίωση και ενίσχυση 

υποδομών ευρύτερα της 

οδού Φιλίππου»   

Το ΔΣ 
ο μ ό φ ω ν α 

 

 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ  το με αρ. πρωτ. 40214/15-

09-2015 αίτηση της alphadelta constructions, αναδόχου του 

έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ» , περί παράτασης 

περαίωσης αυτού κατά 31 ημέρες, δηλαδή έως και την 9
η
 

/12/2015  (με αναθεώρηση) , χορηγώντας σε αυτήν 

παράταση έως την 30ή /11/2015 για τους λόγους που 

αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης και στην 

εισήγηση του αναπληρωτή Δημάρχου.    
 

9.  513.  ΄Εγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου « Οδοποιία ΤΚ 

Κουδουνίων»   

Ομόφωνα 

10.  514.  Εγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου « Οδοποιία ΤΚ 

Καλλιφύτου»   

Ομόφωνα 

11.  515.  Εγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου « Κατασκευή 

παιδικής χαράς ΤΚ 

Κουδουνίων»   

Ομόφωνα 

12.  516.  Εγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου « Αποκατάσταση 

ολοκλήρωσης 

βελτίωσης αγροτικής 

οδοποιίας Σκαλωτή-

Κλειστά   

Ομόφωνα 

13.  517.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου 

«Αποκατάσταση 

φθορών δαπέδου 

Πλατείας Ελευθερίας»   

Ομόφωνα 

14.  518.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Κατασκευή 

Υποδομής για 

τοποθέτηση μνημείου 

για Ελευθέρια 2013»   

Ομόφωνα 

15.  519.  Έγκριση χειμερινών 

δρομολογίων Αστικού 

ΚΤΕΛ Δράμας, 

περιόδου 10/9/2015 – 

30/6/2016   

Ομόφωνα 

16.  520.  Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας της Δ/νσης 

Προγραμματισμού 

Οργάνωσης & 

Πληροφορικής   

Ομόφωνα 

17.  521.  Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας της Δ/νσης 

Προγραμματισμού 

Οργάνωσης & 

Πληροφορικής   

Ομόφωνα 

18.  522.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης αιρετών   

Ομόφωνα 

19.  523.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης αιρετών   

Ομόφωνα 



20.  524.  Έγκριση μετακίνησης 

Αντιδημάρχου   

Ομόφωνα 

21.  525.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης εκτός 

έδρας υπαλλήλων Δήμου 

Δράμας   

Ομόφωνα 

22.  526.  Δωρεάν παραχώρηση 

χρήσης αθλητικών 

εγκαταστάσεων   

Ομόφωνα 

 
 
Δράμα   27-10-2015 

Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  

 

 Μυροφόρα Ψωμά  

 


