
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

09/21-06-2016 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 
Το  σώμα  ομόφωνα έκρινε τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010, για  το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αμέσως, προς αποφυγή 

ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Δράμας.  

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος, Σολάκης Άγγελος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση  του τετάρτου θέματος 

Η δημοτική σύμβουλος Καρυοφυλλίδου Ζωή, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση  του τετάρτου 

θέματος 
    

       

      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  333.  Σύμβαση διαδημοτικής 

συνεργασίας μεταξύ των 

δήμων Δράμας και 

Προσοτσάνης για την 

υποστήριξη άσκησης 

αρμοδιότητας της 

αποκομιδής και 

μεταφοράς των αστικών 

στερεών αποβλήτων 

(Α.Σ.Α.) του Δήμου 

Προσοτσάνης  

Ομόφωνα 

 

2.  334.  Έγκριση της 117/2016 

απόφασης της Ο.Ε., 

σχετικά με την 5η 

αναμόρφωση 

προϋπολογισμού του Δ. 

Δράμας οικ. έτους 2016  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου , ο οποίος ανέφερε ότι εφόσον 

δεν ψήφισε τον προϋπολογισμό του 2016, δεν θα 

ψηφίσει και την παρούσα αναμόρφωσή του.  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου , ο οποίος ανέφερε ότι 

εφόσον δεν ψήφισε τον προϋπολογισμό του 2016, δεν θα 

ψηφίσει και την παρούσα αναμόρφωσή του.  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη , ο οποίος ανέφερε ότι εφόσον δεν 

ψήφισε τον προϋπολογισμό του 2016, δεν θα ψηφίσει και 

την παρούσα αναμόρφωσή του.  

3.  335.  Άδεια χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου επί 

της οδού Μ. 

Αγαθαγγέλου 2Α  

Ομόφωνα 

 

4.  336.  Σύναψη πρωτοκόλλου 

συνεργασίας μεταξύ 

Δήμου Δράμας και 

Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας   

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου , ο οποίος ανέφερε ότι, δυστυχώς 

τα Πανεπιστήμια έχουν χάσει τον ρόλο που πρέπει να 

έχουν στην ελληνική κοινωνία και έχουν καταντήσει 

ντίλερ οικονομικών συμφερόντων. Δηλαδή, αυτό που 

κάνουν οι περισσότεροι καθηγητές , είναι να αυξήσουν 

τις απολαβές τους, αντί να σκέφτονται τι πρέπει να 

προσφέρουν στη νεολαία που φοιτά στα Πανεπιστήμια. 

Από πολιτικής άποψης, δεν ψηφίζει το θέμα και από δω 

και πέρα, θα έχει ιδιαίτερη επιφύλαξη σε ότι έχει να 

κάνει με προγράμματα που αφορούν τα Πανεπιστήμια 

γιατί, έχει αποδειχθεί ότι τα τελευταία χρόνια, 

διακινούνται αεριτζίδικα χρήματα, χρήματα που δεν 

φτάνουν στον απλό πολίτη. 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου  ότι, εν πολύ συμφωνεί με τις 



αιτιάσεις των δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης, 

παρόλα αυτά, δεν έχει τη δυνατότητα να αποδείξει κάτι 

επί του αντιθέτου. Εφόσον δεν εμπλέκεται κάποιο 

χρηματικό ποσό, θα ψηφίσει το θέμα, με επιφύλαξη ως 

προς το κατεπείγον αυτού. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη , ο οποίος ανέφερε ότι μετά το 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, έρχεται και το Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας. Αυτή η πολυδιάστατη εφόρμηση της 

δημοτικής αρχής, δεν τον βρίσκει σύμφωνο διότι, από 

πλευράς τακτικής, η πολυδιάσπαση δεν βοηθάει και υπό 

την έννοια αυτή, βρίσκουν τη δυνατότητα, έστω και αν 

δεν προβλέπεται σε πρώτη φάση, να τρυπώνουν οι 

ποντικοί. Εκτιμά ότι, τα Πανεπιστήμια, έχουν να κάνουν 

άλλες δράσεις και όχι τέτοιου είδους φιλικές επιθέσεις 

προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση γιατί, η εμπειρία του λέει 

πως, κάποιοι καθηγητές, ευελπιστούν να κερδίσουν 

χρήματα και οι οποίοι, παρόλο που υπηρετούν τον 

δημόσιο χαρακτήρα των Πανεπιστημίων, ιδεολογικά – 

πολιτικά, δεν τον υπερασπίζονται. 

 
Δράμα   22-06-2016 

Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  

 

 Μυροφόρα Ψωμά  

 

 


