
ΘΔΜΑΣΑ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖ  ΤΝΔΓΡΙΑΖ 32/30-12-11 ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΙΚΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΡΑΜΑ 

       
 
      Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαδόπουλος Γρηγόριος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη 
συζήτηση του 14ου θέματος 
      Οι δημοτικοί σύμβουλοι Θωμάς Μαργαρίτης και Δάντζερας Ιωάννης, αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος και ο δημοτικός σύμβουλος Παπαδόπουλος 
Γεώργιος κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος 
      Η πρόεδρος της ΔΚ Δράμας, ψήφισε τα τακτικά θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και το 
έκτακτο θέμα    

  
 
 

Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΣΙΣΛΟ ΘΕΜΑΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟΤ 

1.  675.  Σύναψη 
προγραμματικής 
σύμβασης με την 
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.  Α.Α.Ε. 
για την   υλοποίηση 
του έργου 
«Υποστηρικτικές 
Ενέργειες Διαχείρισης 
Απορριμμάτων 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ.» 
, στα πλαίσια του 
Διαχειριστικού 
Σχεδίου του έργου με 
τίτλο « 
Ολοκληρωμένο 
Σύστημα Διαχείρισης 
Απορριμμάτων 
(ΟΣΔΑ) σε επίπεδο 
Περιφέρειας ΑΜΘ – 
Λειτουργική 
αναβάθμιση Χ.Υ.Τ.Α. 
Καβάλας και 
εφαρμογή 
μεθοδολογίας ορθής 
Διαχείρισης Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων 
στις Περιφερειακές 
Ενότητες Καβάλας και 
Δράμας σύμφωνα με 
την υφιστάμενη 
περιβαλλοντική 
νομοθεσία»    

Με επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων: 1) Μαργαρίτη 
Θωμά, 2) Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) Φατζηγιάννη 
Αναστασίου , 4) Μαμσάκου Φριστοδούλου, 5) Δάντζερα 
Ιωάννη, 6) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 7) Φαραλαμπίδη 
Ανδρέα, ως προς το υπέρογκο κόστος που θα κληθούν να 
πληρώσουν οι πολίτες – ποσοστό 37%- , προτείνοντας την 
αναθεώρησή του, και αναφέροντας ότι, αποδεικνύεται η 
επιπολαιότητα και η σκοπιμότητα της δημοτικής αρχής, η 
οποία, ενώ  τώρα υπηρετεί την ΔΙ.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. και 
μάλιστα από τη θέση του προέδρου, ως αντιπολίτευση την 
καταπολεμούσε λέγοντας ότι δεν υπήρχε λόγος  ύπαρξής 
της, διότι η διαχείριση των απορριμμάτων είναι 
αποκλειστική ευθύνη των Δήμων. Ξεσηκώνοντας μάλιστα 
τότε τον κόσμο για την χωροθέτηση του ΜΑ και ΚΔΑΤ και 
θέλοντας τώρα, πάνω στο έργο που είχε επιλέξει η 
προηγούμενη δημοτική αρχή,  να χτίσει τον Περιφερειακό 
χεδιασμό που ούτως ή άλλως και υπήρχε.  
 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου, Μήτρου 
Γεωργίου διότι, παρά το ότι πέρασαν δέκα χρόνια από το 
2001, το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, δεν 
λύνεται όπως διαφαίνεται και από την σύμβαση και 
μετακυλύεται στο μέλλον, με ένα επιπλέον κόστος σε βάρος 
των δημοτών.  
 
 

2.  676.  Έγκριση της υπ΄ 
αριθμ. 48/2011 
απόφασης του ΔΣ του 
ΝΠΔΔ Δ. Δράμας, 
σχετικά με την 
ψήφιση του 
προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2012 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου 
Γεωργίου διότι, κοινωνική πολιτική χωρίς διάθεση ποσού 
από τον δημοτικό προϋπολογισμό, αλλά μόνο με την 
μειωμένη  Κρατική επιχορήγηση, δεν γίνεται. Με έναν 
τέτοιο προϋπολογισμό, οι παροχές, μόνο παροχές 
φτωχοκομείου είναι για τα νήπια και τους γέροντες του 
Δήμου μας. Είναι κατά της καταβολής τροφείων από τους 
δημότες, προτείνοντας να δοθεί μια γενναία 
χρηματοδότηση,  προφανώς όχι από την Κυβέρνηση του 
μαύρου μετώπου ΠΑΟΚ και ΝΔ. που εξυπηρετεί και ο 
ΛΑ.Ο., από αυτούς δηλαδή, που μας οδήγησαν σε αυτή 
την δυσμενή κατάσταση. Είναι κατά της μείωσης Κ.Α. που 



αφορούν στους υπαλλήλους, τη στιγμή που παρατηρείται 
αύξηση στους Κ.Α. που αφορούν στους αιρετούς και 
τρίτους.  
 

3.  677.  Οριστική παραλαβή 
μελέτης « 
Αρχιτεκτονική 
αποτύπωση – 
αποκατάσταση όψεων 
κτιρίου παλιού 
Δημαρχείου Δράμας» 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 2) Φατζηγιάννη Αναστασίου , 3) 
Μαμσάκου Φριστοδούλου, 4) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου 
και 5) Φαραλαμπίδη Ανδρέα διότι, όταν συζητήθηκε το 
θέμα της μελέτης στην Οικονομική Επιτροπή, μειοψήφησαν 
σε σχέση με την ανάθεση. την παρούσα συζήτηση, 
πρότειναν την αξιοποίηση του παλαιού Δημαρχείου, με την 
μεταστέγαση της ΔΕΤΑΔ και της δημοτικής Αστυνομίας σε 
αυτό, έτσι ώστε στην κρίσιμη οικονομική συγκυρία που 
βρίσκεται ο τόπος, να εξοικονομηθούν χρήματα από τα 
ενοίκια που καταβάλει ο Δήμος για τη στέγαση των 
ανωτέρω υπηρεσιών.  
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου 
Γεωργίου διότι, διαφωνεί με τη διαδικασία της ανάθεσης 
 

4.  678.  Οριστική παραλαβή 
μελέτης « Ενεργειακή 
αποκατάσταση 
κτιρίου παλιού 
Δημαρχείου Δράμας» 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 2) Φατζηγιάννη Αναστασίου , 3) 
Μαμσάκου Φριστοδούλου, 4) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου 
και 5) Φαραλαμπίδη Ανδρέα διότι, όταν συζητήθηκε το 
θέμα της μελέτης στην Οικονομική Επιτροπή, μειοψήφησαν 
σε σχέση με την ανάθεση. την παρούσα συζήτηση, 
πρότειναν την αξιοποίηση του παλαιού Δημαρχείου, με την 
μεταστέγαση της ΔΕΤΑΔ και της δημοτικής Αστυνομίας σε 
αυτό, έτσι ώστε στην κρίσιμη οικονομική συγκυρία που 
βρίσκεται ο τόπος, να εξοικονομηθούν χρήματα, από τα 
ενοίκια που καταβάλει ο Δήμος για τη στέγαση των 
ανωτέρω υπηρεσιών.  
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου 
Γεωργίου διότι, διαφωνεί με τη διαδικασία της ανάθεσης 
 

5.  679.  Οριστική παραλαβή 
μελέτης « Βελτίωση 
Η/Μ εγκαταστάσεων 
κτιρίου παλιού 
Δημαρχείου Δράμας» 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 2) Φατζηγιάννη Αναστασίου , 3) 
Μαμσάκου Φριστοδούλου, 4) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου 
και 5) Φαραλαμπίδη Ανδρέα διότι, όταν συζητήθηκε το 
θέμα της μελέτης στην Οικονομική Επιτροπή, μειοψήφησαν 
σε σχέση με την ανάθεση. την παρούσα συζήτηση, 
πρότειναν την αξιοποίηση του παλαιού Δημαρχείου, με την 
μεταστέγαση της ΔΕΤΑΔ και της δημοτικής Αστυνομίας σε 
αυτό, έτσι ώστε στην κρίσιμη οικονομική συγκυρία που 
βρίσκεται ο τόπος, να εξοικονομηθούν χρήματα, από τα 
ενοίκια που καταβάλει ο Δήμος για τη στέγαση των 
ανωτέρω υπηρεσιών.  
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου 
Γεωργίου διότι, διαφωνεί με τη διαδικασία της ανάθεσης 
 

6.  680.  Οριστική παραλαβή 
μελέτης « 
Αρχιτεκτονική μελέτη 
κτιρίου ΚΗΦΗ » 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 2) Φατζηγιάννη Αναστασίου , 3) 
Μαμσάκου Φριστοδούλου, 4) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου 
και 5) Φαραλαμπίδη Ανδρέα διότι, όταν συζητήθηκε το 
θέμα της μελέτης στην Οικονομική Επιτροπή, μειοψήφησαν 
σε σχέση με την ανάθεση.  
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου 
Γεωργίου διότι, διαφωνεί με τη διαδικασία της ανάθεσης 
 



7.  681.  Οριστική παραλαβή 
μελέτης « Στατική 
μελέτη κτιρίου ΚΗΦΗ 
» 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 2) Φατζηγιάννη Αναστασίου , 3) 
Μαμσάκου Φριστοδούλου, 4) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου 
και 5) Φαραλαμπίδη Ανδρέα διότι, όταν συζητήθηκε το 
θέμα της μελέτης στην Οικονομική Επιτροπή, μειοψήφησαν 
σε σχέση με την ανάθεση.  
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου 
Γεωργίου διότι, διαφωνεί με τη διαδικασία της ανάθεσης 
 

8.  682.  Οριστική παραλαβή 
μελέτης « Μελέτη Η/Μ 
εγκαταστάσεων 
κτιρίου ΚΗΦΗ » 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 2) Φατζηγιάννη Αναστασίου , 3) 
Μαμσάκου Φριστοδούλου, 4) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου 
και 5) Φαραλαμπίδη Ανδρέα διότι, όταν συζητήθηκε το 
θέμα της μελέτης στην Οικονομική Επιτροπή, μειοψήφησαν 
σε σχέση με την ανάθεση.  
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου 
Γεωργίου διότι, διαφωνεί με τη διαδικασία της ανάθεσης 
 

9.  683.  Οριστική παραλαβή 
μελέτης « Μελέτη 
ενεργειακής 
απόδοσης κτιρίου 
ΚΗΦΗ » 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 2) Φατζηγιάννη Αναστασίου , 3) 
Μαμσάκου Φριστοδούλου, 4) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου 
και 5) Φαραλαμπίδη Ανδρέα διότι, όταν συζητήθηκε το 
θέμα της μελέτης στην Οικονομική Επιτροπή, μειοψήφησαν 
σε σχέση με την ανάθεση.  
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου 
Γεωργίου διότι, διαφωνεί με τη διαδικασία της ανάθεσης 
 

10.  684.  Έγκριση 
πρωτοκόλλου 
οριστικής παραλαβής 
του έργου «Οδοποιία 
ΤΔ Κουδουνίων» 

Ομόφωνα 

11.  685.  Γνωμοδότηση για 
παραχώρηση 
κοινόχρηστης 
έκτασης για ανέγερση 
σταυλικών 
εγκαταστάσεων   

Ομόφωνα 

12.  686.  Ονοματοδοσία οδών 
της ΤΚ Καλλιφύτου 

Επί της συμπληρωματικής πρότασης  του εισηγητή  του 
θέματος, Καλαϊτζίδη Γεωργίου, – πέραν και της εισήγησης-,  
περί ονοματοδοσίας της ανωνύμου πλατείας στο Ο.Σ. 69 
και όχι 68 όπως αναφέρεται στην εισήγηση , από πλατεία 
Αντύπα, όπως πρότεινε το υμβούλιο της ΔΚ Καλλιφύτου, 
σε Πλατεία ωκράτη Δημητριάδη 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)Ρεμόντη 
Θεμιστοκλή και 2) Γκάνη ταύρου 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 2) Φατζηγιάννη Αναστασίου , 3) 
Μαμσάκου Φριστοδούλου, 4) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου 
και 5) Φαραλαμπίδη Ανδρέα επί της 3ης και 4ης πρότασης της 
εισήγησης, ψηφίζοντας όμως την συμπληρωματική 

πρόταση του εισηγητή. Για την 3η  πρόταση ανέφεραν ότι,  
ήταν μια κίνηση της δημοτικής  αρχής, που έγινε την 
τελευταία στιγμή, διότι κυκλοφόρησε ότι θα προτείνουν (οι 
μειοψηφούντες) αλλαγή, και για την 4η πρόταση εξέφρασαν 
τις επιφυλάξεις τους για τον αν ήταν ομόφωνη απόφαση του 
υμβουλίου όπως ακούσθηκε κατά την παρούσα συζήτηση 
και αν την γνώριζαν όλοι οι κάτοικοι της Καλλιφύτου , 



προσθέτοντας ότι ενδεχομένως να υπήρχαν και άλλα 
ονόματα από άλλους χώρους της αντίστασης.   
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) Ευμοιρίδη 
Κων/νου και 2) Κάργα Γεωργίου, επί της 3ης και 4ης 
πρότασης της εισήγησης, προσθέτοντας ότι, είναι 
υποβάθμιση προς τον ωκράτη Δημητριάδη, ενός άξιου 
τέκνου της Καλλιφύτου που διέπρεψε ως διορισμένος 
αιρετός Νομάρχης  Δήμαρχος, ενός συμπαθέστατου 
ανθρώπου και εξαίρετου νομικού,  να μπαίνει το όνομά του 
την τελευταία στιγμή,   επειδή κυκλοφόρησε ότι θα ζητηθεί 
να αντικατασταθεί κάποιο άλλο όνομα , όχι φυσικά του 
Μαρίνου Αντύπα. τη συνέχεια πρότειναν: 

1) την ονοματοδοσία της κεντρικής οδού (από την 
είσοδο της Καλλιφύτου, έως τον οικισμό 
παλιννοστούντων), σε οδό ωκράτη Δημητριάδη  

2) επί της 3ης πρότασης της εισήγησης , αλλαγή του 
ονόματος, από Διδώ ωτηρίου σε Ζέρβας   

3) επί της 4ης πρότασης, αλλαγή του ονόματος, από 
Νίκος Μπελογιάννης σε Αντώνιος Υωστηρίδης 

4) την διατήρηση του ονόματος του Μαρίνου Αντύπα, 
στην 55η πρόταση  

Ο πρόεδρος της ΣΚ Καλλιφύτου, Καρτσόγλου ταύρος, 
ψήφισε θετικά επί της εισήγησης του εισηγητή 
 

13.  687.  Τροποποίηση 
δρομολογίων Αστικού 
ΚΤΕΛ 

Ομόφωνα 

14.  688.  Συνέχιση της 
διαδικασίας για τη 
μεταφορά μαθητών 
της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου 
Δράμας, για το 
σχολικό έτος 2011-
2012  
 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου 
Γεωργίου διότι, η κρατική ευθύνη για τη μεταφορά των 
μαθητών, μεταβιβάζεται στους γονείς. Είναι υπέρ της 
μεταφοράς των μαθητών με δημόσια μέσα μεταφοράς  και 
με συνοδό, χωρίς την καταβολή ούτε ενός € από τους γονείς. 
 

15.  689.  Ψήφιση Κανονισμού 
Λειτουργίας 
Συμβουλίου Ένταξης 
Μεταναστών Δήμου 
Δράμας   

Ομόφωνα 

16.  690.  Εξέταση αίτησης 
διαγραφής οφειλής 
από τέλος χρήσης 
πεζοδρομίου 

Ομόφωνα 

17.  691.  Εξέταση αίτησης 
παραίτησης μέλους 
του ΔΣ της ΔΕΥΑ 
Δήμου Δράμας 

Μετά από φανερή ψηφοφορία που διεξήχθη μεταξύ των 
παρόντων δημοτικών συμβούλων του συνόλου των 
παρατάξεων της μειοψηφίας, προέκυψαν τα παρακάτω 
αποτελέσματα: 

1) Σοκατλίδης Θωμάς, ψήφοι έξι (6) 
2) Ανάογλου Γεώργιος ,  ψήφοι τρεις (3) 
3) Μία ψήφος λευκή 

 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «Νέα Εποχή – 

Νέα Δράμα»  πρότειναν τον κ. Σοκατλίδη Θωμά  
Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «Μαζί για τη 

Δράμα»  πρότειναν τον κ. Ανάογλου Γεώργιο 



Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «Η ώρα της 
Δράμας»  πρότειναν τον κ. Σοκατλίδη Θωμά  

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, δεν κατέθεσε 
πρόταση  
 
Άρα, τέθηκε σε ψηφοφορία προς το σύνολο των παρόντων 
δημοτικών συμβούλων του Δ, η πρόταση για 
αντικατάσταση του κ. Σσιαμπούση Βασιλείου, από τον κ. 
Σοκατλίδη Θωμά, δημότη Δράμας, ως μέλος 
 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) ούτου 
Κων/νου, 2) Σερζή Ανέστη και 3) Μελισσινού τυλιανού 
Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, ψήφισε λευκό 
Για την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 7/2011 απόφασης 
Δημοτικού υμβουλίου με θέμα «Ορισμός Διοικητικού 
υμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – 
Αποχέτευσης Δράμας (Δ.Ε.Τ.Α.Δ.) », και συγκεκριμένα σε 
ότι αφορά στο 11ο τακτικό μέλος, κο Σσιαμπούση Βασίλειο , 
δημότη, ως μέλος, ορίζοντας στη θέση αυτού, τον κ. 
Σοκατλίδη Θωμά, δημότη, ως μέλος 
 

18.  692.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση της υπ΄ 
αριθμό. 38/2011 
απόφασης ΔΣ του 
Πολιτιστικού 
οργανισμού – 
Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους 
Δράμας, σχετικά με 
την ψήφιση του 
προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2012. 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 
Φατζηγιάννη Αναστασίου , 2) Μαμσάκου Φριστοδούλου, 3) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 4) Φαραλαμπίδη Ανδρέα , 
οι οποίοι ανέφεραν ότι, το θέμα και στο Δ του ΝΠ, το 
έλαβαν τελευταία στιγμή και συνεπώς δεν πρόλαβαν να το 
μελετήσουν. Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλές ασάφειες και 
διαφωνούν σε πολλά σημεία, όπως η αντιμισθία του κ. 
Αντιπροέδρου. 
Με επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων: 1) ούτου 
Κων/νου, 2) Σερζή Ανέστη και 3) Μελισσινού τυλιανού 
διότι, το θέμα και στο Δ του ΝΠ, το έλαβαν τελευταία 
στιγμή και συνεπώς δεν πρόλαβαν να το μελετήσουν. Ο κ. 
Σερζής ανέφερε ότι, έχουν συσσωρευτεί τα προβλήματα στο 
νέο ΝΠ που δημιουργείται τώρα , διότι   δεν έχει δοθεί 
καμία λύση. Τπάρχουν ανοικτές πληγές και μάλιστα 
εξαιρετικά επικίνδυνες, που δίνουν τη δυνατότητα στην 
αντιπολίτευση που ήταν παθούσα να εκδικηθεί, και μάλιστα 
δεν θα ήταν ότι καλύτερο να συμβεί αυτό.  
Με επιφύλαξη του δημοτικού συμβούλου Κάργα Γεωργίου   
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου 
Γεωργίου, διότι όπως ανέφερε δεν παρέλαβε το θέμα         
 

 
 
 
Δράμα 3-1-2012 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού υμβουλίου Δήμου Δράμας   
Μυροφόρα Χωμά                                                                                    
  


