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Ο δημοτικός σύμβουλος Ρεμόντης Σταμάτιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1
ου

 τακτικού 

θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιωτίδης Αλέξανδρος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 2
ου

 

τακτικού θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μλεκάνης Μιχαήλ, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1
ου

 τακτικού 

θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση  του 2
ου

 

τακτικού θέματος 
 

      
       

      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  528.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση των 109 και 

110/2015 αποφάσεων 

του ΔΣ του ΠΟΦΤΜΜ 

Δράμας, σχετικά με την 

7
η
   και 8

η
 αναμόρφωση 

προϋπολογισμού αυτού 

Ομόφωνα 

2.  529.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Παράταση προθεσμίας 

περαίωσης του έργου « 

Βελτίωση και ενίσχυση 

υποδομών ευρύτερα της 

οδού Φιλίππου»   

Ομόφωνα 

Για τη χορήγηση  παράτασης περαίωσης του έργου  

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ» από την alphadelta 

constructions, ανάδοχο εταιρεία , έως και την 9
η
 /12/2015  

(με αναθεώρηση) , σύμφωνα με την εισήγηση της 

υπηρεσίας.    

 

3.  530.  3
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 40/2015 

απόφασης της Ε.Π.Ζ., 

σχετικά με την πρόταση 

λειτουργίας 

Χριστουγεννιάτικης 

Αγοράς στον δημοτικό 

κήπο και στην πλατεία 

Ελευθερίας   

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, όπως και στην απόφαση της ΕΠΖ 

δηλαδή, πως ψηφίζει το θέμα με την προϋπόθεση ότι η 

αγορά θα αφορά σε μη εμπορικές χρήσεις και σε χώρους 

που δεν θα δημιουργούν πρόβλημα στο πράσινο του κήπου. 

Επίσης,  οι εμπορικές χρήσεις, να δημιουργηθούν μετά από 

ορισμό της Δημοτικής Αστυνομίας με την πεζοδρόμιση της 

οδού Εθνικής Αμύνης. 

      Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου, όπως και στην απόφαση της 

ΕΠΖ δηλαδή, πως ψηφίζει το θέμα με την προϋπόθεση της 

άμεσης αποκατάστασης του δημοτικού κήπου, αμέσως μετά 

τη λήξη της Ονειρούπολης. 
 



4.  531.  Κατάρτιση Τεχνικού 

Προγράμματος του 

Δήμου Δράμας 2016 

Μετά την αναλυτική τοποθέτηση του αρμόδιου 

Αντιδημάρχου επί του ΤΠ 2016, επισημαίνοντας τη 

μειωμένη χρηματοδότηση, η οποία όμως με χρηστή 

διοίκηση θα διευκολύνει την καθημερινότητα του πολίτη 

διότι, με τόσο λίγα χρήματα δεν μπορούν να υλοποιηθούν 

μεγαλεπήβολα σχέδια, αναφέρθηκε επί των ομόφωνων 

αποφάσεων όλων των ΔΚ και ΤΚ - πλην της ΔΚ Δράμας- , 

όπου προτείνονται τα απαραίτητα έργα για κάθε μία 

χωριστά, με βάση την ΣΑΤΑ που τους κατανεμήθηκε. Όλα 

αυτά αποτελούν το 80% και το 20%- 300.000,00 €, θα 

διατεθεί για  απαλλοτριώσεις και μελέτες. 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 4) Παπαδόπουλου Γρηγορίου , 

οι οποίοι ανέφεραν πως το μεγαλύτερο κομμάτι του 

Τεχνικού Προγράμματος του 2015, παραμένει ανεκτέλεστο, 

άρα η συζήτηση για το νέο μόνο θλίψη μπορεί να 

προκαλέσει στους δημότες καθώς και αυτό με μαθηματική 

ακρίβεια θα έχει την ίδια τύχη. Από το Τεχνικό Πρόγραμμα 

απουσιάζουν σημαντικές παρεμβάσεις που είχε ανακοινώσει 

η Δημοτική Αρχή (π.χ.διάνοιξη Βοραζάνη – Μακεδονίας), 

απουσιάζουν τα συνεχιζόμενα έργα ΕΣΠΑ, το ΓΠΣ που 

είναι ένα αναγκαίο εργαλείο καθώς και οι τίτλοι των 

μελετών της ΔΚ Δράμας, τονίζοντας την αναγκαιότητα 

κατηγοριοποίησης των έργων. Υπάρχουν πολλά λάθη στο 

ΤΠ ως προς τους τίτλους (π.χ. στον Μαυρόβατο – Μελέτη 

κυκλοφοριακής αγωγής, στην Καλλίφυτο – τοποθέτηση 

πινακίδων Κ.Ο.Κ. , στη Χωριστή – προμήθεια πινακίδων 

κλπ.). Δυστυχώς η δημοτική αρχή, τώρα ανακάλυψε την 

κρίση γιατί, πριν τρία χρόνια ο Δήμος τα ίδια χρήματα 

έπαιρνε αλλά, τότε ως αντιπολίτευση έλεγε ότι έπρεπε να 

δοθούν περισσότερα χρήματα στις ΔΚ και ΤΚ. Επίσης, 

έθεσαν το ερώτημα, τι άλλαξε από την γνωμοδότηση της 

δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, - στης οποίας το 

πρακτικό δεν αντιλαμβάνονται τις προτάσεις του ΤΕΕ – και 

στην οποία μάλιστα δεν κλήθηκαν . 

 
Με την τοποθέτηση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 2) Χαραλαμπίδη Ανδρέα 

πως,  όντως υπάρχουν παραλείψεις αλλά, για να 

προχωρήσουν όσα έργα προγραμματίζονται, θα ψηφίσουν 

το θέμα, επισημαίνοντας πως τα μέλη της παράταξής τους 

όπου συμμετέχουν, κατέθεσαν τις προτάσεις τους. 

        

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου 

Στέργιου, ο οποίος ανέφερε πως, είναι καλό να αναφέρεται 

και τι φταίει για την κατάσταση που έχουν περιέλθει οι 

Δήμοι και όχι μόνο. Τα τελευταία χρόνια γίνεται αφαίμαξη 

των εισοδημάτων του λαού για την ανακεφαλαίωση των 

τραπεζών με σκοπό να καταλήξουν σε χέρια 

μεγαλοκαρχαριών εδώ στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. Κατά 

τον ίδιο τρόπο μειώθηκαν και οι  χρηματικές ροές στους 

Δήμους, για να φανεί η ανικανότητα λειτουργίας των δομών 

από αυτούς και να περάσουν σιγά – σιγά κάποιες 

αρμοδιότητες στα χέρια μεγαλοεργολάβων. Θέλουν να 

διαχειριστούν οι Δήμοι τη μιζέρια και αυτό γίνεται στη 

σημερινή συνεδρίαση. Συμφωνεί με την τοποθέτηση της κ. 

Συμεωνίδου- Λενικάκη Παναγιώτας, μέλους της ΔΚ 

Δράμας, την οποία συνυπογράφει και το μέλος της 

παράταξής τους, δηλαδή πως πρέπει να αναφέρεται για ποιο 

λόγο εγγράφεται ένα έργο και ποιο το όφελος. Σε καμία 

απόφαση ΔΚ και ΤΚ δεν εγγράφεται η μελέτη για τα 



βοσκοτόπια έτσι ώστε να βοηθηθεί ο πρωτογενής τομέας 

και αντιθέτως, συνεχώς παιδικές χαρές. Για ποια παιδιά; Για 

αυτά που δεν υπάρχουν στα χωριά; Τα εγγραφόμενα έργα 

στις Κοινότητες, θα πρέπει να ομαδοποιηθούν, έτσι ώστε να 

αποφευχθούν οι αναθέσεις και οι εκπτώσεις να επιστρέφουν 

σε αυτές. Για τις οδοποιίες, θα πρέπει να υπάρξει 

προσυννεόνηση με τη ΔΕΥΑΔ, ώστε να μην παρουσιάζεται 

το φαινόμενο, αφού γίνει ο δρόμος, να σκάβει στη συνέχεια 

η ΔΕΥΑΔ. Σε ότι αφορά το 20%, στο οποίο είχαν 

μειοψηφήσει ως παράταξη και πρότειναν να μείνει στο 

ταμείο του Δήμου ώστε να λυθούν προβλήματα. Οι μελέτες 

που αφορούν στις ενεργειακές αναβαθμίσεις, μπορούν να 

γίνουν με προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και 

της Περιφέρειας και να μην επιβαρυνθεί ο Δήμος ούτε με 

ένα ευρώ. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου διότι, δεν  υπάρχει αιτιολόγηση 

εγγραφής των έργων και έχει την αίσθηση ότι πρόκειται για 

φασόν έργα. Δεν υπάρχει ένα σχέδιο που να τον πείθει ότι 

οδηγεί στην επίτευξη ενός στόχου. Ναι μεν τα οικονομικά 

δεδομένα είναι περιορισμένα και τα όρια στα οποία κινείται 

η ΤΑ είναι στενά αλλά, δεν μπορεί να γίνονται στενότερα, 

επειδή δεν μπορεί η δημοτική αρχή να σχεδιάσει ένα 

στοιχειώδες μέλλον για τον τόπο και απλά κάνει διαχείριση. 

Το θετικό είναι ότι υπάρχουν περισσότερες μελέτες, ποιο 

συγκεκριμένες μελέτες από πέρσι αλλά, παρόλα αυτά, θα 

μπορούσαν να υπάρχουν κι άλλες. Η αναφορά του σχετικά 

με το φασόν, επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι, κανένα 

από τα προτεινόμενα έργα στην επιτροπή διαβούλευσης, δεν 

εντάχθηκε στο ΤΠ, διερωτώμενος αν αυτή η επιτροπή, έχει 

απλά διακοσμητικό ρόλο. Εφόσον υπάρχουν περίπου 11 

συνεχιζόμενα έργα, για ποιο λόγο εντάσσονται άλλα οκτώ 

και θα μεταφερθούν στο επόμενο έτος; Γιατί το σημαντικό 

είναι να γίνουν τα έργα και όχι απλά να αποτυπώνονται σε 

ένα χαρτί.  Η ομαδοποίηση έργων είναι κάτι πολύ 

σημαντικό γιατί, μπορούν να επιτύχει ο Δήμος μεγαλύτερες 

εκπτώσεις. Το ΓΠΣ, θα μπορούσε να εγγραφεί σε επίπεδο 

μελέτης γιατί, μπορεί να κουμπώσει με το χωροταξικό. 

Μπορεί η ΣΑΤΑ να είναι μειωμένη, θεωρεί όμως ότι, το ΤΠ 

πρέπει να συντάσσεται με άλλη λογική,  ως αρωγός στις 

Κοινότητες που έχουν πρόβλημα στην εκτέλεση έργων και 

ως κινητροδότης σε αυτές που τα εκτελούν. Για τα έργα 

ΕΣΠΑ επιφυλάσσεται διότι, δεν γνωρίζει εάν μπορούν να 

εγγραφούν στη δεδομένη στιγμή. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Στεφανίδη 

Ιωάννη, ο οποίος , αφού αναφέρθηκε στην απουσία των 

προέδρων των ΔΚ και ΤΚ, όταν μάλιστα συζητείται ένα 

θέμα που τους αφορά και αντιλαμβάνεται για ποιο λόγο, ότι 

δεν τους δίνουν σημασία δηλαδή, επεσήμανε πως οι 

αποφάσεις στα σχετικά συμβούλια, λαμβάνονται κατά 

μόνας . Συνεχίζοντας σημείωσε πως, με μειωμένη ΣΑΤΑ 

και άπνοια σε ότι αφορά το χρήμα, δεν μπορεί να γίνει 

φιλολαϊκή πολιτικά και τόνισε πως η κατάτμηση και η μη 

ομαδοποίηση έργων δημιουργεί υπόνοιες 

 

Ο πρόεδρος της ΔΚ Δράμας, Δερματίδης Ανέστης, ψήφισε 

το θέμα 

Ο πρόεδρος της ΤΚ Μικροχωρίου, Κυριακίδης Χρήστος, 

ψήφισε το θέμα 

 
 



5.  532.  Καθορισμός τέλους 

καθαριότητας - 

φωτισμού για το οικ. 

έτος 2016 

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, αφού έκανε μια αναλυτική 

αναδρομή με γραφήματα σε επίπεδο δεκαετίας καθώς και 

χωροταξικά ως τη Σκαλωτή στα τέλη που υφίστανται στον 

Δήμο Δράμας και στο ποσοστό που το κάθε ένα συμμετέχει 

στα έσοδα του Δήμου, στα προβλεπόμενα έσοδα οικιακής 

και γενικής χρήσης στην πόλη της Δράμας, στα Δημοτικά 

και Τοπικά Διαμερίσματα και στη ΒΙΠΕ για το 2016, στους 

συντελεστές τελών δήμων της περιφέρειας (οικιακής και 

γενικής χρήσης) για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού 

των πρωτευουσών των δήμων της Περιφέρειας, 

αιτιολόγησε την μείωση στη γενική χρήση καθώς και την 

προτεινόμενη αύξηση του συγκεκριμένου τέλους στην 

οικιακή χρήση τόσο στη Δράμα όσο και στις ΔΚ και ΤΚ : 

1) Η διαφορά που υφίσταται εδώ και τόσα χρόνια 

μεταξύ του 0,78 € για την οικιακή χρήση, με το 

2,35€ για την γενική χρήση, είναι παρά πολύ 

μεγάλη και αδικαιολόγητη. Με την προτεινόμενη 

μείωση στη γενική χρήση, από 2,35€  σε 2 €, η 

δημοτική αρχή θέλει να στηρίξει την επιχείρηση και 

να ενισχύσει την απασχόληση και τις θέσεις 

εργασίας και αυτό κατά ένα μέρος θα επιτευχθεί 

αμβλύνοντας την δύσκολη θέση στην οποία 

βρίσκονται σήμερα οι επαγγελματίες, οι οποίοι 

εκτός από τους δημοτικούς φόρους, έχουν να 

αντιμετωπίσουν και άλλους φόρους που 

επιβάλλονται από την Κεντρική Εξουσία. Ένας 

ακόμη λόγος για την μείωση στη γενική χρήση είναι 

ότι, οι καταστηματάρχες της Δράμας μένουν στη 

Δράμα και εάν δεν μειωθεί το τέλος, θα επρόκειτο 

για διπλή φορολόγηση. Επίσης, οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες, παράγουν κυρίως ανακυκλώσιμα 

υλικά, άρα δεν συμβάλλουν στην επιδείνωση της 

κατάστασης. Το ότι υπάρχουν καταστήματα με 

τεράστιες αποθηκευτικούς χώρους, δεν σημαίνει ότι 

παράγουν μεγάλη ποσότητα απορριμμάτων και ως 

γνωστόν, το συγκεκριμένο τέλος επιβάλλεται 

σύμφωνα με τα τ.μ.. Επίσης, ένας άλλος λόγος είναι 

ότι, η πρόταση για τη μείωση, είναι πολιτική 

απόφαση και πρόθεση. 

2) Για την αύξηση στην οικιακή χρήση, από 0,78 € σε 

1,21 €, ανέφερε δύο στοιχεία: 

 Τα ανταποδοτικά τέλη, δεν θα πρέπει να 

υποκρύπτουν έμμεση φορολογία. 

 Επειδή πρέπει να υπάρχει εναρμόνιση εσόδων – 

εξόδων, η υπηρεσία πρότεινε αύξηση κατά 54,5 %  , 

με προϋπολογιζόμενες δαπάνες των υπηρεσιών 

καθαριότητας και φωτισμού για το 2016 στο ποσό 

των 4.202.828,42 €. Με μειώσεις που μπορούν να 

γίνουν στα παραπάνω έξοδα, από δαπάνες 

ανταλλακτικών, καυσίμων και πρόσληψης διμήνων, 

υπάρχει η δυνατότητα μείωσης του συνολικού 

προϋπολογιζόμενου ποσού εξόδων, στο ποσό των 

3.300.000,00 περίπου, - και η σκέψη αυτή 

δημιουργήθηκε από τα απολογιστικά στοιχεία- , και  

μείωσης ή μικρότερης αύξησης στο ανταποδοτικό 

τέλος. 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 3) 

Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 4) Παπαδόπουλου Γρηγορίου 



διότι , η δημοτική αρχή δεν εξήντλησε τη διαδικασία 

μείωσης του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων, με 

αποτέλεσμα , προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα νέα 

δεδομένα  της διαχείρισής τους, να αυξάνει το τέλος 

καθαριότητας. Υπάρχει μεγάλη αναντιστοιχία εξόδων – 

εσόδων, χωρίς να προβλέπεται η απόκλιση των 770.000,00 

€ από το 2015, χωρίς να αναφέρονται οι Κ.Α. εξόδων που 

θα μειωθούν και πόσο.   

Στη συνέχεια πρότειναν η αύξηση στην οικιακή χρήση να 

είναι μικρότερη και οι αυξομειώσεις να γίνονται αντίστοιχα 

ανά κατηγορία, τονίζοντας πως , αντί η δημοτική αρχή να 

κάνει συγκρίσεις με άλλες πόλεις κατά το δοκούν, θα 

πρέπει να ενσκήψει στο επίπεδο των παρεχόμενων 

υπηρεσιών καθαριότητας καθώς το τελευταίο χρονικό 

διάστημα, κατά κοινή ομολογία και παρά τις φιλότιμες 

προσπάθειες του προσωπικού του Δήμου, η Δράμα έχει 

μετατραπεί σε μια βρώμικη και παραμελημένη πόλη. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Χαραλαμπίδη Ανδρέα διότι, ναι μεν είναι απαραίτητη η 

αύξηση αλλά όχι με τον τρόπο και τη φιλοσοφία που 

γίνεται. Πρότεινε τα βάρη να κατανέμονται ισομερώς και 

όχι να τα επωμίζονται όλα τα νοικοκυριά , προσθέτοντας 

ότι τουλάχιστον θα έπρεπε να μη γινόταν μείωση στη 

γενική χρήση. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου 

Στέργιου διότι, η δημοτική αρχή δεν σχεδίασε και εκ του 

αποτελέσματος αποδείχθηκε ανίκανη να διαχειρισθεί τα 

απορρίμματα στο Δήμο μας , με αποτέλεσμα την αύξηση 

των τελών για τα λαϊκά νοικοκυριά κατά 54%, η οποία 

μάλιστα εμφανίζεται και ως βοήθεια προς την 

επιχειρηματικότητα για την ανάπτυξη της περιοχής . Έτσι 

αντί να γίνει μείωση των τελών μέσω της πρόληψης, 

επαναχρησιμοποίησης ανακύκλωσης των απορριμμάτων 

και της μείωσης του ηλεκτρικού ρεύματος με τη χρήση 

λαμπτήρων led όπως είχαν ζητήσει ζητήσει ως παράταξη 

εδώ και ένα χρόνο, τίποτε από αυτά δεν έγινε. Αντιθέτως 

είναι έργο της Δημοτικής αρχής η αύξηση κατά 1.500.000 

€  των τελών και τώρα καλούνται τα συνήθη υποζύγια να 

τον φορτωθούν. Ουσιαστικά, δεν βοηθείται ο 

μικροεπιχειρηματίας από τη μικρή μείωση του 15% γιατί , 

την χάνει από την αύξηση των τελών κατά 54% στην οικία 

του και αυτοί που θα επικαρπωθούν πάλι τα κέρδη είναι οι 

μεγαλοεπιχειρηματίες και ειδικά τα μεγάλα υπερμάρκετ 

που δρουν στην περιοχή μας και έχουν εξαφανίσει τους 

μικρούς και μεσαίους επαγγελματίες του Δήμου μας. 

Επίσης κερδίζουν οι μεγάλες βιομηχανίες που εδώ και 

χρόνια πληρώνουν με συντελεστή μικρότερο από αυτόν 

που πληρώνει μία γιαγιά στο χωριό που ζει σε ένα φτωχικό 

σπίτι με μία πενιχρή σύνταξη. Η υποχρεωτική αύξηση των 

τελών θα πρέπει να διοχετευθεί στοχευμένα σε όσους 

κερδίζουν από τον ιδρώτα του Δραμινού λαού , να 

ξεκινήσει επιτέλους μία ολοκληρωμένη διαχείριση των 

απορριμμάτων με δημόσιο κοινωνικό έλεγχο, ώστε τα 

κέρδη να επανεπενδύονται προς όφελος της Δραμινής 

κοινωνίας με στόχο να επιτευχθεί άμεση και δραστική 

μείωση ανταποδοτικών τελών και στο απώτερο μέλλον η 

πλήρης κατάργηση τους. 

Στη συνέχεια πρότεινε: 

  



- απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη: 

1) των μονογονεϊκών οικογενειών  με ετήσιο 

εισόδημα  25.000 €  

2) των τριτέκνων  και πολυτέκνων οικογενειών με 

ετήσιο εισόδημα μέχρι 35.000  

3) των ΑΜΕΑ με ετήσιο εισόδημα μέχρι 35.000€ 

4) των άπόρων 

5) των μακροχρόνια ανέργων με ετήσιο εισόδημα 

μέχρι 8.000€ προσαυξανόμενο κατά 2.000€ για 

κάθε προστατευόμενο μέλος .  

 

- Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών: 

1) Για όσους έχουν υπαχθεί στο κοινωνικό 

τιμολόγιο 

2) Για νέους επαγγελματίες , με την προϋπόθεση 

ύπαρξης επαγγελματικής στέγης  και για τον 

πρώτο χρόνο άσκησης του επαγγέλματος,  

εξαιρουμένων των καταστημάτων εστίασης .  

   

       Με τις ανωτέρω προτάσεις όπως ανέφερε, δεν λύνεται 

το πρόβλημα του λαϊκού νοικοκυριού, του 

κακοπληρωμένου εργάτη, των απολύσεων και των 

χαρατσιών,   επιδιώκουν όμως με τις προτάσεις τους ως 

παράταξη, να δώσουν μια ανάσα από την ασφυκτική 

φοροληστεία. Δεν αποδέχονται την αύξηση της 

ανταποδοτικότητας για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά 

στρώματα, τονίζοντας την αναγκαιότητα να παλέψουν μαζί 

με το λαό της Δράμας, διεκδικώντας πλήρη και επαρκή 

Κρατική χρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από 

τον Κρατικό προϋπολογισμό για τη λειτουργία των 

υπηρεσιών, που θα συνδυαστεί με την άμεση και δραστική 

μείωση ανταποδοτικών τελών, με στόχο την κατάργηση 

κάθε είδους φορολογίας.       

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου, ο οποίος καταρχάς πρότεινε 

τη διακοπή της συνεδρίασης διότι οι μισοί σύμβουλοι 

αποχώρησαν από τη συνεδρίαση , και μακριά από τα 

φώτα της δημοσιότητας, δίχως κανάλια, δίχως πολίτες στην 

αίθουσα, η δημοτική αρχή αποφάσισε αύξηση των τελών 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού κατά 55% για τα 

δραμινά νοικοκυριά.  Η αύξηση αποφασίστηκε για να 

καλυφθούν τα λάθη και οι παραλείψεις της δημοτικής 

αρχής στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Η 

αργοπορία, ο κακός υπολογισμός του όγκου των 

απορριμμάτων, η κακή σύμβαση που υπογράφτηκε, που 

στην ουσία υποσκάπτει τη διαδικασία της ανακύκλωσης 

και η απόφαση για τη μεταφορά από ιδιώτη, δίχως την 

εκτίμηση της διαφοράς κόστους σε περίπτωση που ήταν 

εφικτό να μεταφερθούν με ίδια μέσα, ανέβασαν το κόστος 

μεταφοράς και εναπόθεσης των απορριμμάτων με 

αποτέλεσμα να φέρει ως προαποφασισμένη την αύξηση 

κατά 55% η δημοτική αρχή για κάθε νοικοκυριό. 

Ο λόγος που επικαλείται η δημοτική αρχή για την  μείωση 

περίπου 15% των τελών για τη γενική χρήση 

(καταστήματα, επιχειρήσεις κτλ), δηλαδή, προκειμένου οι 

επαγγελματίες να αντιμετωπίσουν την κρίση,  δεν υπήρχε 

πέρσι όταν προτάθηκε από την υπηρεσία αύξηση 16%, 

τόσο για την οικιακή όσο και για τη γενική χρήση; Υπήρχε 

αλλά η παραπάνω μείωση, είναι ένα τέχνασμα της 



δημοτικής αρχής προκειμένου  να πέσει  το επικοινωνιακό 

βάρος της απόφασης στη μείωση για τη γενική χρήση και 

να περάσει όσο το δυνατόν ανώδυνα η τεράστια αύξηση για 

τα οικιακά. 

  
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Στεφανίδη 

Ιωάννη, ο οποίος ανέφερε ότι, το ζήτημα είναι πολιτικό και 

η δημοτική αρχή θέλει να δώσει το στίγμα ότι συμπάσχει 

με τα προβλήματα των επαγγελματιών αλλά, με 150.000,00 

€ δεν τους σώζει. Δεν είναι σωστό να γίνονται συγκρίσεις 

με άλλους δήμους διότι, ο καθένας κρίνεται από τις 

αποφάσεις που παίρνει. Η δημοτική αρχή όπως όλες, θα το 

χρεωθεί αυτό εκ των πραγμάτων γιατί αποτελεί πλέον απλή 

Διοίκηση και όχι Αυτοδιοίκηση. Υπάρχει η δυνατότητα με 

έναν άλλο προϋπολογισμό και φιλοσοφία, με την οποία 

φυσικά δεν συμφωνεί η δημοτική αρχή, όχι μόνο για 

μείωση του τέλους αλλά και κατάργησής του, 

καλυπτομένων των αναγκών από τον Κρατικό 

προϋπολογισμό. 
 

 

6.  533.  Καθορισμός συντελεστή 

φόρου  

ηλεκτροδοτούμενων 

χώρων στεγασμένων  ή  

όχι, που 

χρησιμοποιούνται για 

κατοικία ή άσκηση 

επαγγέλματος για το οικ. 

έτος 2016 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Στεφανίδη 

Ιωάννη διότι, υπάρχει η δυνατότητα με έναν άλλο 

προϋπολογισμό και φιλοσοφία, με την οποία φυσικά δεν 

συμφωνεί η δημοτική αρχή, όχι μόνο για μείωση του 

τέλους αλλά και την κατάργησή του, καλυπτομένων των 

αναγκών από τον Κρατικό προϋπολογισμό. 
 

7.  534.  Καθορισμός τέλους 

χρήσης κοινόχρηστων 

χώρων για το οικ. έτος 

2016 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου και 3) 

Παπαδόπουλου Γρηγορίου, για τις περιπτώσεις 4, 5,7,9 

και 11, θεωρώντας ότι πρέπει να υπάρχουν αυξομειώσεις 

αντίστοιχα ανά κατηγορία 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου 

Στέργιου σε ότι αφορά στην περίπτωση 3- 

τραπεζοκαθίσματα, διότι θεωρεί ότι εκτός από τις ζώνες, το 

τέλος θα πρέπει να επιβάλλεται και κατά οδούς. 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Στεφανίδη 

Ιωάννη διότι, υπάρχει η δυνατότητα με έναν άλλο 

προϋπολογισμό και φιλοσοφία, με την οποία φυσικά δεν 

συμφωνεί η δημοτική αρχή, όχι μόνο για μείωση του 

τέλους αλλά και την κατάργησή του. 
 

8.  535.  Καθορισμός του  

δικαιώματος χρήσης 

Νεκροταφείων για το 

οικ. έτος 2016 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου και 3) 

Παπαδόπουλου Γρηγορίου, διότι θεωρούν ότι πρέπει να 

υπάρχουν αυξομειώσεις αντίστοιχα ανά κατηγορία 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου 

Στέργιου διότι θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχουν 

αυξομειώσεις αντίστοιχα ανά κατηγορία 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Στεφανίδη 

Ιωάννη διότι, υπάρχει η δυνατότητα με έναν άλλο 

προϋπολογισμό και φιλοσοφία, με την οποία φυσικά δεν 

συμφωνεί η δημοτική αρχή, όχι μόνο για μείωση του 

τέλους αλλά και την κατάργησή του, καλυπτομένων των 

αναγκών από τον Κρατικό προϋπολογισμό. 
 



9.  536.  Καθορισμός τέλους 

ακίνητης περιουσίας, 

(ΤΑΠ), για το οικ. έτος 

2016 

Μειοψηφούντος  του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου 

Στέργιου, προτείνοντας, αν και είναι ενιαίος φόρος, μέσω 

της τιμής ζώνης των κτισμάτων,  μείωση του τέλους 

τουλάχιστον για τις λαϊκές κατοικίες. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Στεφανίδη 

Ιωάννη διότι, υπάρχει η δυνατότητα με έναν άλλο 

προϋπολογισμό και φιλοσοφία, με την οποία φυσικά δεν 

συμφωνεί η δημοτική αρχή, όχι μόνο για μείωση του 

τέλους αλλά και την κατάργησή του, καλυπτομένων των 

αναγκών από τον Κρατικό προϋπολογισμό. 
 

10.  537.  Καθορισμός τέλους 

διαφήμισης, για το οικ. 

έτος 2016 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου και 3) 

Παπαδόπουλου Γρηγορίου, διότι θεωρούν ότι πρέπει να 

υπάρχουν αυξομειώσεις αντίστοιχα ανά κατηγορία 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Στεφανίδη 

Ιωάννη διότι, υπάρχει η δυνατότητα με έναν άλλο 

προϋπολογισμό και φιλοσοφία, με την οποία φυσικά δεν 

συμφωνεί η δημοτική αρχή, όχι μόνο για μείωση του 

τέλους αλλά και την κατάργησή του, καλυπτομένων των 

αναγκών από τον Κρατικό προϋπολογισμό. 
 

11.  538.  Καθορισμός τέλους 

χρήσης υπεδάφους, για 

το οικ. έτος 2016 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Στεφανίδη 

Ιωάννη διότι, υπάρχει η δυνατότητα με έναν άλλο 

προϋπολογισμό και φιλοσοφία, με την οποία φυσικά δεν 

συμφωνεί η δημοτική αρχή, όχι μόνο για μείωση του 

τέλους αλλά και την κατάργησή του, καλυπτομένων των 

αναγκών από τον Κρατικό προϋπολογισμό. 
 

12.  539.  Καθορισμός του 

συντελεστή τέλους 

συντεταγμένων ΧΨΖ 

του Αστικού 

Τοπογραφικού Δικτύου 

(ΑΤΔ)  για το οικ. έτος 

2016 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Στεφανίδη 

Ιωάννη διότι, υπάρχει η δυνατότητα με έναν άλλο 

προϋπολογισμό και φιλοσοφία, με την οποία φυσικά δεν 

συμφωνεί η δημοτική αρχή, όχι μόνο για μείωση του 

τέλους αλλά και την κατάργησή του, καλυπτομένων των 

αναγκών από τον Κρατικό προϋπολογισμό. 
 

13.  540.  Επιβολή δημοτικού 

τέλους 0,5% και 5% επί 

των ακαθαρίστων 

εσόδων καταστημάτων 

για το οικ. έτος 2016 

Με την επισήμανση του κ. Προέδρου ότι, διαφωνούν 

άπαντες με την επιβολή του τέλους αλλά, βάση Νομοθεσίας 

δυστυχώς δεν γίνεται. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Στεφανίδη 

Ιωάννη διότι, υπάρχει η δυνατότητα με έναν άλλο 

προϋπολογισμό και φιλοσοφία, με την οποία φυσικά δεν 

συμφωνεί η δημοτική αρχή, όχι μόνο για μείωση του 

τέλους αλλά και την κατάργησή του, καλυπτομένων των 

αναγκών από τον Κρατικό προϋπολογισμό. 
 

14.  541.  Καθορισμός τέλους  

χρήσης αίθουσας για την 

τέλεση πολιτικών γάμων 

για το οικ. έτος 2016 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου και 3) 

Παπαδόπουλου Γρηγορίου 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου 

Στέργιου, προτείνοντας, την κατάργηση του τέλους γιατί 

είναι μικρό το ποσό και πληρώνουν οι πολίτες για να 

τελούνται πολιτικοί γάμοι. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Στεφανίδη 

Ιωάννη διότι, υπάρχει η δυνατότητα με έναν άλλο 

προϋπολογισμό και φιλοσοφία, με την οποία φυσικά δεν 

συμφωνεί η δημοτική αρχή, όχι μόνο για μείωση του 

τέλους αλλά και την κατάργησή του, καλυπτομένων των 

αναγκών από τον Κρατικό προϋπολογισμό. 
 



15.  542.  Επιβολή δημοτικού 

τέλους 

παρεπιδημούντων για το 

οικ. έτος 2016 

Ομόφωνα 

Για την μη επιβολή του τέλους 

16.  543.  Καθορισμός τέλους 

χρήσης για το Θεατράκι 

Αγίας Βαρβάρας 

«Σωκράτης 

Δημητριάδης» και 

χρήση Αιθουσών 

«Μελίνα» και 

«Ελευθερία» για το οικ. 

έτος 2016 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου 

Στέργιου, προτείνοντας, την κατάργηση του τέλους για 

πολιτιστικού συλλόγους  και για τους υπολοίπους ως έχει. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου, προτείνοντας κατάργηση του 

τέλους για πολιτιστικούς συλλόγους  που 

δραστηριοποιούνται στη Δράμα και την επιβολή του όπου 

υπάρχει εμπορικό αποτέλεσμα. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Στεφανίδη 

Ιωάννη διότι, υπάρχει η δυνατότητα με έναν άλλο 

προϋπολογισμό και φιλοσοφία, με την οποία φυσικά δεν 

συμφωνεί η δημοτική αρχή, όχι μόνο για μείωση του 

τέλους αλλά και την κατάργησή του, καλυπτομένων των 

αναγκών από τον Κρατικό προϋπολογισμό. 

 
 

17.  544.  Καθορισμός τελών 

ελεγχόμενης στάθμευσης 

και προστίμων αυτής 

για το οικ. έτος 2016 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Στεφανίδη 

Ιωάννη διότι, υπάρχει η δυνατότητα με έναν άλλο 

προϋπολογισμό και φιλοσοφία, με την οποία φυσικά δεν 

συμφωνεί η δημοτική αρχή, όχι μόνο για μείωση του 

τέλους αλλά και την κατάργησή του, καλυπτομένων των 

αναγκών από τον Κρατικό προϋπολογισμό. 

 
 

18.  545.  Καταβολή αποζημίωσης 

λόγω απαλλοτρίωσης 

σύμφωνα με την πράξη 

1/2003 

Ομόφωνα 

19.  546.  Καταβολή αποζημίωσης 

λόγω απαλλοτρίωσης 

σύμφωνα με την πράξη 

1/2010 

Ομόφωνα 

20.  547.  Καταβολή αποζημίωσης 

λόγω απαλλοτρίωσης 

σύμφωνα με την πράξη 

1/2000 

Ομόφωνα 

21.  548.  Μείωση μισθώματος 

του δημοτικού 

καταστήματος με 

αριθμό 2 στο ισόγειο του 

παλαιού Δημαρχείου 

Ομόφωνα 

22.  549.  Απ΄ ευθείας εκμίσθωση 

του κυλικείου στο 

Δημοτικό Γυμναστήριο 

& του κυλικείου στο 

Δημοτικό 

Κολυμβητήριο, στα 

πλαίσια του άρθρου 192 

παρ. 1 του ΔΚΚ (Ν. 

3463/2006) 

Ομόφωνα 
 

Για την επαναδημοπράτηση του κυλικείου στο 

Δημοτικό Γυμναστήριο & του κυλικείου στο Δημοτικό 

Κολυμβητήριο του Δήμου Δράμας. 
 

23.  550.  Εξέταση αιτήματος 

παράταση του 

δημοτικού ακινήτου επί 

των οδών Πατριάρχου 

Διονυσίου, Σεφέρη και 

Βάρναλη, στο Ο.Τ. 807 

το οποίο 

χρησιμοποιείται ως 

Ομόφωνα 
 

Απορρίπτει τις α) η αριθμ. πρωτ. 30617/ 20-07-2015 

και β) η αριθμ. πρωτ.39171/ 10-09-2015 αιτήσεις του  κ. 

Μελισσαρίδη Νικολάου του Λαζάρου   μισθωτή του 

δημοτικού ακινήτου επί των οδών Πατριάρχου 

Διονυσίου, Σεφέρη και Βάρναλη, στο Ο.Τ.807 το οποίο 



χώρος στάθμευσης 

αυτοκινήτων (parking)  

χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων 

(parking), με τις οποίες αιτείται την παράταση της 

μίσθωσης, του ως άνω δημοτικού ακινήτου σε εφαρμογή 

της παρ. 2 του άρθρου 45 του Ν. 4257/2014, για χρόνο 

ίσο με τον αρχικώς συμπεφωνημένο συμβατικό και όπως 

συμπληρώθηκε στην δεύτερη αίτηση, για ακόμα δώδεκα 

έτη, καθώς πρόκειται για εμπορική μίσθωση, για τους 

λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης 

 

Αποδέχεται την αριθμ. πρωτ. 47880/30-10-2015 

αίτηση του ανωτέρω για  παραμονή του στο μίσθιο, 

τουλάχιστον μέχρι την 08-01-2016, ενόψει της έναρξης 

των Χριστουγεννιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων της 

Ονειρούπολης Δράμας», για την εξυπηρέτηση των 

επισκεπτών και την εισροή εσόδων στο Δήμο από την 

καταβολή των μισθωμάτων. 

 

Εγκρίνει την κίνηση διαδικασίας εκμίσθωσης του ως 

άνω δημοτικού ακινήτου . 
 

24.  551.  Διαγραφή οφειλόμενου 

ποσού από τέλη 

ύδρευσης της ΤΚ 

Μικροχωρίου 

Ομόφωνα 

25.  552.  Εξέταση αιτήματος 

διαγραφής ποσών από 

χρηματικούς 

καταλόγους από τέλος 

χρήσης λαϊκής αγοράς 

Ομόφωνα 

26.  553.  Επιστροφή χρημάτων 

λόγω μείωσης 

μισθώματος σε 

εφαρμογή των 

διατα΄ξεων της παρ. 4 

του άρθρου 9 του Ν. 

4071/2012 

Ομόφωνα 

27.  554.  Ανανέωση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς – 

Στεφανίδης Γεώργιος 

Ομόφωνα 

28.  555.  Ανανέωση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς – Σβίγγας 

Νικόλαος 

Ομόφωνα 

29.  556.  Ανανέωση άδειας 

επαγγελματία πωλητή 

λαϊκής αγοράς – 

Στεφανίδης Γεώργιος 

Ομόφωνα 

30.  557.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου 

«Ανακατασκευή 

ισόγειου παλαιού 

Δημαρχείου»  

Ομόφωνα 

31.  558.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Νέες 

παιδικές χαρές»   

Ομόφωνα 



32.  559.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Επισκευές 

πεζοδρομίων περιοχής 

Σταδίου Δόξας»   

Ομόφωνα 

33.  560.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Διανοίξεις – 

Διαμορφώσεις – 

Ασφαλτοστρώσεις και 

Αμμοχαλικοστρώσεις 

Κοινοτικών Δρόμων 

Χωριστής»   

Ομόφωνα 

34.  561.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

του έργου « Δημοτική 

Οδοποιία»   

Ομόφωνα 

35.  562.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο « 

Κατασκευή παιδικής 

χαράς ΤΚ Κουδουνίων» 

Ομόφωνα 

36.  563.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο « 

Οδοποιία ΔΚ 

Χωριστής» 

Ομόφωνα 

37.  564.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο « 

Οδοποιία Αρκαδικού – 

Ν. Αμισού» 

Ομόφωνα 

38.  565.  Οριστική έγκριση της 

μελέτης «Κυκλοφοριακή 

μελέτη του συνοικισμού 

Χωριστής» 

Ομόφωνα 

39.  566.  Οριστική έγκριση της 

μελέτης «Κυκλοφοριακή 

μελέτη του συνοικισμού 

Καλλιφύτου» 

Ομόφωνα 

40.  567.  Αντικατάσταση μελών 

του Διοικητικού 

Συμβουλίου του 

Νομικού Προσώπου 

Δημοσίου Δικαίου με 

την επωνυμία «Σχολική 

Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου 

Δράμας». 

Ομόφωνα 

41.  568.  Έγκριση διενέργειας 

προμήθειας της Δ/νσης 

Κοινωνικής Προστασίας 

Παιδείας και 

Πολιτισμού 

Ομόφωνα 

42.  569.  Τροποποίηση της αριθμ 

51/2012 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου  

για την συγκρότηση  της   

Δημοτικής Επιτροπής 

Ισότητας των Φύλων 

Ομόφωνα 



43.  570.  Έγκριση ποσού για 

έκδοση διατακτικών 

Ομόφωνα 

44.  571.  Έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση απόρων 

δημοτών 

Ομόφωνα 

 

 
Δράμα   05-11-2015 

Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  

 

 Μυροφόρα Ψωμά  

 

 


