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      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  607.  Έγκριση του 

κατεπείγοντος της 

Συνεδρίασης και 

συζήτησης θεμάτων  ως 

κατεπείγοντα 

Ομόφωνα 

 

2.  608.  Έγκριση υποβολής 

αιτήματος για ένταξη 

στην πρόσκληση IV για 

χρηματοδότηση στο 

πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με 

Τίτλο: «Κατασκευή, 

επισκευή και συντήρηση 

αθλητικών 

εγκαταστάσεων των 

Δήμων», την αποδοχή 

της πρόσκλησης IV για 

συμμετοχή στο 

πρόγραμμα και την 

εξουσιοδότηση του 

Δημάρχου για την 

υποβολή πρότασης και 

όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες που 

απαιτούνται 

Ομόφωνα 

   
Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων : 

1) Μλεκάνη Μιχαήλ , 2) Μελισσινού Στυλιανού, 

3) Μυστακίδη Ιωάννη, 4) Νικολαΐδη Φωτίου και 

5) Καλαϊτζίδη Κων/νου πως, έπρεπε να 

διευκρινίζεται από πού ακριβώς θα βρεθεί το 

1.000.000, 00 από ιδίους πόρους 

 

 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων : 

1) Τσιαμπούση Αλεξάνδρου , 2) Αποστολίδη 

Κυριάκου, 3) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) 

Ιωαννίδη Δημητρίου, 5) Κιόρτεβε Παρθένας, 6) 

Γεωργιάδη Γερβασίου και 7) Μουχτάρη 

Γεωργίου πως, είναι εφικτό να χρηματοδοτηθούν 

και τα δύο έργα τα οποία έχουμε υποβάλει στο 

πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, που αφορά στη 

συγκεκριμένη πρόσκληση 

 

3.  609.  1. Έγκριση του  

συνημμένου σχεδίου της 

προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ Δήμου 

Δράμας και  της 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. με 

τίτλο : 

<<Υποστηρικτικές 

Ενέργειες Διαχείρισης 

Απορριμμάτων Δήμου 

Δράμας στα πλαίσια 

εφαρμογής του 

Περιφερειακού Σχεδίου 

Διαχείρισης 

Απορριμμάτων Ανατ. 

Μακεδονίας Θράκης- 

Εφαρμογή μεθοδολογίας 

ορθής Διαχείρισης 

Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων σύμφωνα με 

την υφιστάμενη 

περιβαλλοντική 

νομοθεσία - Λειτουργική 

αναβάθμιση συστήματος 

 
Κατά πλειοψηφία 

 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων : 

1) Μλεκάνη Μιχαήλ , 2) Μελισσινού Στυλιανού, 

3) Μυστακίδη Ιωάννη, 4) Νικολαΐδη Φωτίου και 

5) Καλαϊτζίδη Κων/νου πως, θεωρούν ότι είναι 

λάθος και ότι απ΄ τη στιγμή που η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. 

μας χρέωσε όπως μας χρέωσε, έχει και την ευθύνη να 

υλοποιήσει αυτά που ανέλαβε να υλοποιήσει κι όχι 

να ξαναμεταφέρει ευθύνες εργασιών στους δήμους 

 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων : 

1) Τσιαμπούση Αλεξάνδρου , 2) Αποστολίδη 

Κυριάκου, 3) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) 

Ιωαννίδη Δημητρίου, 5) Κιόρτεβε Παρθένας, 6) 

Γεωργιάδη Γερβασίου και 7) Μουχτάρη Γεωργίου 

πως, πρέπει να μπει και όρος δυνατότητας 

τροποποίησης της σύμβασης κατόπιν συμφωνίας και 

των δύο μερών, εφόσον αλλάξουν οι συνθήκες 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλαϊδόπουλου Κοσμά, σε περίπτωση που ισχύει 

αυτό που ανέφερε η μείζονα αντιπολίτευση 



συλλογικής 

εναλλακτικής 

διαχείρισης 

συσκευασιών ή και 

άλλων προϊόντων κατά 

την έννοια του Νόμου 

2939/2001 και βελτίωση 

μεθοδολογίας 

Διαχείρισής του>> με 

διάρκεια από την 

υπογραφή της έως 31-

12-2020. 

2. Ορισμός του 

Δήμαρχου Δράμας κ. 

Χριστόδουλου 

Μαμσάκου ως νομίμου 

εκπροσώπου του Δήμου 

για την υπογραφή της 

σύμβασης και   

3. Ορισμός ενός 

Δημοτικού Συμβούλου 

ως εκπροσώπου  του 

Δήμου Δράμας με έναν 

Δημοτικό Σύμβουλο ως 

αναπληρωτή του στην 

Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της  

Προγραμματικής 

Σύμβασης  

 

Δράμα   30-12-2019 

 

Η ειδική γραμματέας  

 

 

Μυροφόρα Ψωμά  

 


