
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

30/13-11-2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος Παπαδόπουλος Γρηγόριος, παραιτήθηκε από τη θέση του δημοτικού 

συμβούλου, σύμφωνα με α οριζόμενα του άρθρου 54 του Ν. 3852/201 για προσωπικούς λόγους, δια της με αρ. 

πρωτ. 50605/12-11-2015 αίτησης – παραίτησής του. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καψημάλης Ιωάννης, προσήλθε στη συνεδρίαση στη συζήτηση προ ημερησίας διάταξης 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μωϋσιάδης Αριστείδης, προσήλθε στη συνεδρίαση στη συζήτηση προ ημερησίας 

διάταξης 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ρεμόντης Σταμάτιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 5ου τακτικού 

θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση στη συζήτηση προ ημερησίας 

διάταξης 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ρεμόντης Θεμιστοκλής αποχώρησε από τη συνεδρίαση στη συζήτηση προ ημερησίας 

διάταξης 

Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 2ου τακτικού 

 
 

      
       

      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  573.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Ψήφισμα κατά των 

δηλώσεων του 

Υπουργού Παιδείας, 

σχετικά με τον μη 

χαρακτηρισμό ως 

Γενεοκτονία, του 

μαζικού εγκλήματος 

εναντίον των προγόνων 

μας του Πόντου 

Ομόφωνα 

2.  574.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Ψήφισμα προς το 

Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, σχετικά 

με τη συνέχιση της 

λειτουργίας του Φορέα 

Διαχείρισης Οροσειράς 

Ροδόπης και την 

οριστική λύση του 

προβλήματος 

λειτουργίας των Φορέων 

διαχείρισης 

Ομόφωνα 

3.  575.  3
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Ψήφισμα κατά της 

κατάργησης της 

εκπαιδευτικής δράσης 

και του συστήματος 

Μαθητείας από τις 

Εκπαιδευτικές Μονάδες 

του Ο.Α.Ε.Δ. 

Ομόφωνα 

4.  576.  4
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση υποβολής 

πρότασης 

χρηματοδότησης στο 

Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα 

«Επιστιστικής και 

Βασικής Υλικής 

Συνδρομής» στην 

Κ.Σ1/20015/2016 

Ομόφωνα 



πρόσκληση του 

Υπουργείου Εργασίας 

Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και 

ορισμός Υπευθύνου 

Υλοποίησης του Έργου 

5.  577.  5
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Πληρωμή δαπάνης του 

έργου «Κατασκευή 

αθλητικών 

εγκαταστάσεων στην 

Τ.Κ. Καλλιφύτου» 

Με επιφύλαξη του δημοτικού συμβούλου Μλεκάνη 

Μιχαήλ διότι όπως ανέφερε, ενώ το θέμα εισάγεται ως 

κατεπείγον, δεν έχει προβλεφθεί σχετικός ΚΑ στον 

προϋπολογισμού του 2015, το οποίο εκπνέει, θέτοντας το 

ερώτημα, εάν θα αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός του 2015 

ή θα επιβαρυνθεί ΚΑ του προϋπολογισμού του 2016 

Απαντώντας ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, Σολάκης 

Άγγελος, ανέφερε πως η πρώτη πληρωμή, πρέπει να γίνει 

οπωσδήποτε έως τα τέλη Νοέμβρη με αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού και ο 2η και 3η  , μπορεί να είναι 

συνεχιζόμενες και να πληρωθούν από τον προϋπολογισμό 

του 2016. 

6.  578.  6
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Μετάθεση συμβατικού 

χρόνου παράδοσης του 

είδους α/α 2 (Κάδος 

Κομποστοποίησης 

Μπαλκονιού) του 

πρόχειρου ανοικτού 

διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια Κάδων 

Κομποστοποίησης για 

τον Δήμο Δράμας» 

Ομόφωνα 

7.  579.  7
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση 

αντικατάστασης 

εκκαθαριστή και 

αντίστοιχων δαπανών 

Ομόφωνα 

8.  580.  8
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση μετακίνησης 

Δημάρχου 

Ομόφωνα 

9.  581.  Έγκριση της 391/2015 

απόφαση της Ο.Ε., 

σχετικά με την 11
η
 

αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2015 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου 

Στέργιου,  πρώτον διότι δεν είχε απάντηση από τις 

υπηρεσίες για την προμήθεια ηλεκτρικού – ηλεκτρονικού 

ρολογιού κήπου στην περίπτωση Δ΄, τι και πως ακριβώς 

είναι, οπότε και δεν γνωρίζει και δεύτερον διότι δεν 

γνωρίζει για τις μελέτες στην περίπτωση Γ΄, η μία μάλιστα 

θα συζητείτο σήμερα αλλά, δεν ψηφίστηκε ως κατεπείγον 

θέμα. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου,  διότι δεν γνωρίζει για τις 

μελέτες στην περίπτωση Γ΄, η μία μάλιστα θα συζητείτο 

σήμερα αλλά, δεν ψηφίστηκε ως κατεπείγον θέμα. 

 

10.  582.  Έγκριση της 114/2015 

απόφαση του 

ΠΟΦΤΜΜΔ, σχετικά 

με την 9
η
 αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2015  

Ομόφωνα 

11.  583.  Έγκριση της 394/2015 

απόφαση της Ο.Ε., 

σχετικά με την επιβολή 

δημοτικού τέλους για 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ και 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου διότι, το θέμα εισάγεται 

καθυστερημένα, ήδη έπρεπε η δημοτική αρχή να γνωρίζει 



οικίσκους Ονειρούπολης τον αριθμό των επιπλέον αδειών για τους ιδιόκτητους 

οικίσκους, οι οποίες θα έπρεπε να είναι 50 κατά ανώτατο 

αριθμό και ήδη θα έπρεπε να έχει αναρτηθεί πρόκληση για 

υποβολή αιτήσεων. Θα έπρεπε επίσης, να διασφαλίζεται ο 

τρόπος που θα εισπραχθούν τα χρήματα διότι, εφόσον η 

παρούσα απόφαση θα αποφασίζει για 1.000,00 €, πώς θα 

εισπραχθούν τα υπόλοιπα από την ΔΕΚΠΟΤΑ, με μόνη μια 

άτυπη απόφαση της διαπαραταξιακής επιτροπής;  

 

Οι δημοτικού σύμβουλοι: 1) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος 

και 2) Χαραλαμπίδης Ανδρέας, ψήφισαν το θέμα αλλά, 

ανέφεραν πως πρέπει να δει η δημοτική αρχή το θέμα της 

εισπραξιμότητας , προτείνοντας ακόμα και την απόσυρση 

του θέματος, έτσι ώστε να επανέλθει το θέμα όπως πρέπει. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου 

Στέργιου διότι, έχουν καταθέσει ως παράταξη συνολική 

πρόταση για την Ονειρούπολη που δεν έχει καμία σχέση με 

την Ονειρούπολη που γίνεται.       
 
Ο δημοτικός σύμβουλος Καλφόπουλος Ευάγγελος, 

ψήφισε το θέμα αλλά, ανέφερε πως πρέπει να δει η 

δημοτική αρχή το θέμα της εισπραξιμότητας καθώς και την 

άμεση αποκατάσταση του κήπου μετά τη λήξη της 

Ονειρούπολης.  

   
Ο δημοτικός σύμβουλος Χατζηκυριακίδης Αναστάσιος 

ανέφερε πως,  οι  ιδιόκτητοι οικίσκοι μέχρι στιγμής είναι 

15, κατανεμημένοι σε διάφορες κατηγορίες ειδών, χωρίς να 

παρουσιάζεται το φαινόμενο 15 αδειών για το ίδιο είδος. Η 

αύξηση των οικίσκων είναι αποτέλεσμα της κρίσης και το 

θέμα της είσπραξης θα λυθεί με κανονισμό που 

επεξεργάζεται η δημοτική αρχή, αναφέροντας στο τέλος 

πως υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης της παρούσας 

απόφασης στο επόμενο ΔΣ, στην περίπτωση αύξησης των 

αιτήσεων με ιδιόκτητους οικίσκους. 
 

12.  584.  Καθορισμός αριθμού 

αδειών και ειδών 

πώλησης στη 

Χριστουγεννιάτικη 

Αγορά εντός της 

Πλατείας, εντός του 

Δημοτικού Κήπου, στην 

Πλατεία Ελευθερίας και 

πέριξ του Δημοτικού 

Κήπου  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ και 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου διότι, το θέμα εισάγεται 

καθυστερημένα, ήδη έπρεπε η δημοτική αρχή να γνωρίζει 

τον αριθμό των επιπλέον αδειών για τους ιδιόκτητους 

οικίσκους, οι οποίες θα έπρεπε να είναι 50 κατά ανώτατο 

αριθμό και ήδη θα έπρεπε να έχει αναρτηθεί πρόκληση για 

υποβολή αιτήσεων. Θα έπρεπε επίσης, να διασφαλίζεται ο 

τρόπος που θα εισπραχθούν τα χρήματα διότι, εφόσον η 

παρούσα απόφαση θα αποφασίζει για 1.000,00 €, πώς θα 

εισπραχθούν τα υπόλοιπα από την ΔΕΚΠΟΤΑ, με μόνη μια 

άτυπη απόφαση της διαπαραταξιακής επιτροπής;  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου 

Στέργιου διότι, έχουν καταθέσει ως παράταξη συνολική 

πρόταση για την Ονειρούπολη που δεν έχει καμία σχέση με 

την Ονειρούπολη που γίνεται.     
   
Ο δημοτικός σύμβουλος Καλφόπουλος Ευάγγελος, 

ψήφισε το θέμα αλλά, ανέφερε πως πρέπει να δει η 

δημοτική αρχή το θέμα της εισπραξιμότητας καθώς και την 

άμεση αποκατάσταση του κήπου μετά τη λήξη της 

Ονειρούπολης.    
 



13.  585.  Έγκριση 

αναθεωρημένης 

προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ Α) 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε 

και Β) του Δήμου 

Δράμας για την 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΠΕ 

ΔΡΑΜΑΣ 

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΛΟΓΗΣ (ΜΜΔ) 

ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)» 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ και 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου διότι, το θέμα αφορά στη 

μηχανολογική διαλογή και επειδή ο Δήμος Δράμας 

χρηματοδοτείται στα πλαίσια της ΠΕ Δράμας, θα έπρεπε να 

συμπεριλαμβάνονται και οι υπόλοιποι Δήμου με αντίστοιχες 

υποχρεώσεις – δεσμεύσεις και οφέλη. Ανέφεραν επίσης 

πως, θα έπρεπε στην αναθεωρημένη σύμβαση να 

επισημαίνονται τα σημεία αλλαγής. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου 

Στέργιου διότι,  ως παράταξη είχαν καταψηφίσει, είχαν 

θέσει πολλά ερωτήματα, τα οποία και δεν απαντήθηκαν.     
   
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου, τοποθετούμενος συγχρόνως και 

για το 6
ο
 θέμα, τονίζοντας πως πρέπει να δοθεί έμφαση στην 

μέτρηση των τόνων που παράγονται ημερησίως, 

προσθέτοντας πως θεωρεί ότι θα μειωθούν τα απορρίμματα 

στον Δήμο Δράμας.   

 

Απαντώντας ο κ. Δήμαρχος ανέφερε πως, ζητήθηκε από 

όλους τους Δημάρχους της ΑΜΘ, να αρθεί η απόφαση 

χρηματοδότησης στον Δ. Δράμας και να δοθούν τα 

χρήματα στην διαχείριση του φορέα. Δεν έγινε δεκτό το 

αίτημα και για αυτό προχωράμε. Θα δοθούν τα χρήματα 

στην ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ και η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ θα διαχειριστεί 

τα χρήματα στην ΠΕ για την ΠΕ. 
 

14.  586.  Έγκριση 

αναθεωρημένου σχεδίου 

προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ α) 

Περιφερειακού 

Συνδέσμου Φορέων 

Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων ( Φο.Δ.Σ.Α.) 

Κεντρικής Μακεδονίας 

(ΝΠΔΔ), β) 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Α.Ε και 

γ) του Δήμου Δράμας 

για την 

«Υποστηρικτικές 

Ενέργειες Διαχείρισης 

Απορριμμάτων Δήμου 

Δράμας στα πλαίσια του 

Σχεδίου Δράσης για την 

αντιμετώπιση της 

οριστικής παύσης και 

αποκατάστασης 

εναπομεινάντων ΧΑΔΑ 

στα γεωγραφικά όρια 

της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας 

Θράκης – Εφαρμογή 

μεθοδολογίας ορθής 

Διαχείρισης Αστικών 

Στερεών Αποβλήτων 

σύμφωνα με την 

υφιστάμενη 

περιβαλλοντική 

νομοθεσία» 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ και 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου διότι, η προγραμματική σύμβαση, 

δεν αξιοποιεί τους 5 τράκτορες και τα ρυμουλκά , έτσι ώστε 

να γίνεται η μεταφορά των απορριμμάτων μέσω των ΣΜΑ, 

με κλειστό πλέον τον ΧΑΔΑ της Δράμας, σύμφωνα με τα 

συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών γιατί αυτό θα 

επέφερε  μείωση των τελών.  

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, ψήφισε 

το θέμα, σύμφωνα με την τοποθέτηση της μείζονος 

αντιπολίτευσης και με την παρατήρηση ότι υπάρχει 

φιξαρισμένο ποσό 19.000,00 €, ενώ θα έπρεπε να γίνεται 

αναφορά και για ποσότητες απορριμμάτων κάτων των 

19.000,00 €. 
   
Ο δημοτικός σύμβουλος Καλφόπουλος Ευάγγελος, 

ψήφισε το θέμα, σύμφωνα με την τοποθέτηση της μείζονος 

αντιπολίτευσης και με την παρατήρηση ότι υπάρχει 

φιξαρισμένο ποσό 19.000,00 €, ενώ θα έπρεπε να γίνεται 

αναφορά και για ποσότητες απορριμμάτων κάτων των 

19.000,00 €. 
 



15.  587.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου «Οδοποιία ΤΚ 

Νικοτσάρα» 

Ομόφωνα 

16.  588.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου «Οδοποιία ΤΚ Κ. 

Αγρού»  

Ομόφωνα 

17.  589.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου «Συντήρηση 

Κοινοτικού 

καταστήματος 

Ξηροποτάμου»  

Ομόφωνα 

18.  590.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου «Οδοποιία 

Τοπικής Κοινότητας 

Κουδουνίων»  

Ομόφωνα 

19.  591.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου «Οδοποιία ΤΚ 

Σιδηρονέρου»  

Ομόφωνα 

20.  592.  Έγκριση 1
ου

 ΑΠΕ του 

έργου «Οδοποιία 

Αρκαδικού – Ν. 

Αμισού»  

Ομόφωνα 

21.  593.  Συγκρότηση επιτροπής 

φυσικού εδάφους για το 

έργο  «Οδοποιία ΤΚ 

Λιβαδερού»  

Ομόφωνα 

22.  594.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής παραλαβής 

του έργου «Οδοποιία 

ΤΚ Σκαλωτής»  

Ομόφωνα 

23.  595.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου «Κατασκευή 

2
ου

 ορόφου στο κτίριο 

του Πολιτιστικού 

Κέντρου Ξηροποτάμου»  

Ομόφωνα 

24.  596.  Λύση μίσθωσης του 

αριθμ. 14 καταστήματος 

στη δημοτική 

λαχαναγορά Αρκαδικού, 

λόγω λύσης της 

εταιρείας «ΑΦΟΙ 

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ 

Ο.Ε.»  

Ομόφωνα 

25.  597.  Λύση μίσθωσης της 

δημοτικής έκτασης 

εμβαδού 20 τ.μ. (θέση 

23) στην περιοχή του 

λόφου «ΚΟΡΥΛΟΒΟΣ» 

για την εγκατάσταση 

κεραίας με τον 

τηλεοπτικό σταθμό 

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε., 

λόγω έναρξης της 

ψηφιακής εκπομπής 

τηλεοπτικών σημάτων  

Ομόφωνα 



26.   Εξέταση αιτήματος 

χορήγησης άδειας 

κοινόχρηστου χώρου επί 

της Πλατείας 

Ελευθερίας -  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

Μετά από πρόταση του αρμόδιου Αντιδημάρχου διότι, δεν 

προκύπτουν τα τ.μ. της πρόσοψης του νέου καταστήματος. 

 

27.  598.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής οφειλής από 

πρόστιμο Κ.Ο.Κ.  

Ομόφωνα 

28.  599.  Ανανέωση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς – 

Σεμπελίδου Ησαΐα  

Ομόφωνα 

29.  600.  Ανανέωση άδειας 

επαγγελματία πωλητή 

λαϊκής αγοράς – Ρουσίτ 

Λάζαρος  

Ομόφωνα 

30.  601.  Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας της Δ/νσης 

Κοινωνικής Προστασίας 

Παιδείας & Πολιτισμού  

Ομόφωνα 

31.  602.  Έγκριση της 71/2015 

απόφασης της ΔΕΠ, 

σχετικά με την 

παραχώρηση χρήσης 

χώρου του 10
ου

 

Δημοτικού Σχολείου για 

την μετεγκατάσταση του 

Σχολείου Δεύτερης 

Ευκαιρίας  

Ομόφωνα 

32.  603.  Έγκριση της 80/2015 

απόφασης της ΔΕΠ, 

σχετικά με την 

κατανομή πιστώσεων 

των ΚΑΠ για επισκευή 

και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων έτους 

2015 ( ΣΑΤΑ)  

Ομόφωνα 

33.  604.  Έγκριση της 81/2015 

απόφασης της ΔΕΠ, 

σχετικά με την 

κατανομή γ΄ δόσης των 

ΚΑΠ, για κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών 

των σχολείων  

Ομόφωνα 

34.  605.  Έγκριση της 02/2015 

απόφασης – εισήγησης 

της Επιτροπής 

Τουριστικής Προβολής 

& Ανάπτυξης Δ. 

Δράμας, σχετικά με την 

συμμετοχή του Δ. 

Δράμας στην 31
η
 Διεθνή 

Έκθεση Τουρισμού ( 

Rhiloxenia  12 έως 15 

Νοεμβρίου 2015)  

Ομόφωνα 

 
Δράμα   17-11-2015 

Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  

 

 Μυροφόρα Ψωμά  

 



 


