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Τροποποίηση της 335/2015 ΑΔΣ, σχετικά 

με την «Έγκριση σχεδίου 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ  

A) ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε  και  

B) του Δήμου Δράμας για την 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ 

ΔΡΑΜΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ (ΜΜΔ) 

ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)» 

Κ α τ ά      π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Ζαχαριάδη Παύλου αναφέροντας πως η παράταξή του θα 

συναινέσει με ψήφο θετική, παρά το γεγονός της υπόσχεσης 

της δημοτικής αρχής ότι το θέμα θα συζητηθεί σε συνεδρίαση 

του ΔΣ ως μοναδικό, αλλά έρχεται σε θέμα Δ.Σ. του 

καλοκαιριού με προφανή διάθεση την υποβάθμιση της 

σημασίας του. Τόνισε πως, νιώθοντας τεράστια αγωνία επί 

του θέματος, δεν εισέρχονται ως παράταξη σε διαδικασίες 

εκμετάλλευσης καίριων και σοβαρών προβλημάτων για 

πολιτικούς σκοπούς, καθώς το ζήτημα αυτό είναι και 

προπομπός άλλων ζητημάτων.  

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου αναφέροντας πως στο θέμα της 

διαχείρισης των απορριμμάτων που αφορά όλους μας, θα 

πρέπει να υπάρχει διαχρονικά μία σταθερή κοινή στρατηγική 

και πολιτική, ανεξάρτητα ποιος είναι δήμαρχος και ποια 

παράταξη διοικεί το δήμο, μακροπρόθεσμα για τα επόμενα 

χρόνια, καθώς η σοβαρότητα του θέματος δεν προσφέρεται 

για επί μέρους τακτικές, μικροπολιτικές επιδιώξεις ή άλλου 

είδους προσωπικές στρατηγικές, προσπερνώντας τα λάθη που 

γίνανε τα προγενέστερα χρόνια από τις προηγούμενες 

διοικήσεις του δήμου. Τόνισε πως έχουν δίκιο οι παρατάξεις 

των αντιπολιτεύσεων που ζητούν συνεδρίαση με μοναδικό 

αυτό το θέμα διότι ο χρόνος που κερδήθηκε χάνεται στην 

ουσία, με τα λάθη που έγιναν με το κατ επείγον του 

ζητήματος. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, δεν έχουν απαντηθεί πολλά από 

τα ερωτήματα που τέθηκαν ως παράταξη και ιδιαίτερα όσον 

αφόρα το ποσό που γίνεται προσπάθεια να καλυφθεί, χωρίς να 

υπάρχουν οφέλη από αυτήν την διαδικασία. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου διότι, πάλι η δημοτική αρχή 

εισάγει τροποποίηση του θέματος ως κατεπείγον παρά την 

υπόσχεσή της ότι, θα συζητηθεί σε συνεδρίαση του ΔΣ ως 

μοναδικό θέμα. Επιπρόσθετα ανέφερε πως εντοπίζει πολλά 

σημεία αντίφασης με τις αρχικές θέσης της δημοτικής αρχής. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη διότι, η άποψή του είναι πως μία τέτοια 

επιχείρηση θα έπρεπε να λειτουργήσει σε επίπεδο περιοχής, 

δηλαδή και για τους πέντε δήμους του νομού συνολικά.  
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Έγκριση της 286/2015 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την 7η 

αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δ. 

Δράμας οικ. έτους 2015 

Κ α τ ά      π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου θετικά εκτός του 1.000.000,00€ 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου επειδή ψηφίσαμε αρνητικά τον 

προϋπολογισμό ψηφίζω όχι. 

 

 
Δράμα   18-08-2015 

Η αναπληρώτρια γραμματέας του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας 

 

 

 

Μαχαιρίδου Σοφία 
 


