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      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  30.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Επιχορήγηση του 

Συλλόγου με την 

επωνυμία «Σύλλογος 

Θετικών Επιστημόνων 

Ν. Δράμας» 

Ομόφωνα 

 

2.  31.  2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Επιχορήγηση του 

Συλλόγου με την 

επωνυμία «Η 

Αναγεννηθείσα 

Μακεδονία» Χωριστής 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλαϊδόπουλου Κοσμά διότι, είμαστε Ορθόδοξη 

Χώρα και αυτού του είδους εκδηλώσεις προσβάλουν 

την Πίστη μας 

3.  32.  3Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Σύναψη 

Προγραμματικής 

Σύμβασης 

Ομόφωνα 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, ως 

ορισμένος από τη διαπαραταξιακή επιτροπή, 

αναφέρθηκε στις επικοινωνίες του με υπάλληλο του 

ΥΠ.ΕΣ., σύμφωνα με τον οποίο, για να επιτύχει 

χρηματοδότηση ο Δήμος Δράμας, θα πρέπει να 

προχωρήσει σε Προγραμματική, ενώ στο μεταξύ 

αποχώρησε ο Δήμος Παρανεστίου. Η σύναψη 

Προγραμματικής, δεν αποκλείει στη συνέχεια τη 

δυνατότητα δημιουργίας Συνδέσμου και αλλαγής της 

μελέτης και την προσχώρησης σε αυτόν και του 

Παρανεστίου. Ανέφερε επίσης πως υπάλληλος του 

ΥΠ. Αγροτικής Ανάπτυξης, ήταν αρνητική στη 

δημιουργία ενός μεγάλου καταφυγίου με 240 σκυλιά, 

λόγω δυσκολίας διαχείρισής των, λέγοντας πως η 

ιδανικότερη δομή θα ήταν αυτή των 75 σκυλιών, 

ώστε να μην υπόκεινται σε διάφορες περιβαλλοντικές 

δεσμεύσεις. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Χαρακίδης Κυριάκος, 

2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3) Μελισσινός Στυλιανός, 4) 

Μυστακίδης Ιωάννης, 5) Νικολαϊδης Φώτιος και 

6) Καλαϊτζίδης Κων/νος, κατηγόρησαν τη δημοτική 

αρχή διότι δεν κατάφερε να υποβάλει αξιόλογη 

πρόταση, παρά μόνον την πρόταση προϋπολογισμού 

60.000,00 €, που στην ουσία ήταν για ιατρικό 

εξοπλισμό και για την οποία, θα έπρεπε να 

αποσαφηνιστεί αν παραμένει ή αποσύρεται. Η 

πρόταση αυτή όμως των 60.000,00 €, δεν θα πρέπει 

να είναι λόγος απόρριψης της παρούσας απόφασης 

καθώς ο προϋπολογισμός της σχετικής πρόσκλησης, 

έχει μειωθεί από 20.000.000,00 € σε 15.000.000,00 € 

και ίσως  υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου, 

ψάχνουν δικαιολογίες για απόρριψη προτάσεων. 

Επεσήμαναν την ανάγκη δημιουργίας τριών 

καταφυγίων διότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και 

δήλωσαν πως θα ψηφίσουν την Προγραμματική με 

τους υπόλοιπους τρεις Δήμους 

 

Οι δημοτικού σύμβουλοι: 1) Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 4) Ιωαννίδης Δημήτριος, 



5) Παπαδόπουλος Αχιλλέας, 6) Κιόρτεβε Παρθένα 

και 7) Γεωργιάδης Γερβάσιος, τόνισαν την 

προχειρότητα με την οποία κινείται η δημοτική αρχή, 

τρέχοντας πίσω από τις εξελίξεις για ένα τόσο 

σοβαρό θέμα. Είναι υπέρ της ενημέρωσης και 

κινητοποίησης των πολιτών, λέγοντας πως τα 

αδέσποτα δημιουργούνται από τα δεσποζόμενα. Το 

πρόβλημα δεν μπορεί να μένει στα όρια ενός Δήμου 

και όσα καταφύγια και να γίνουν, δεν μπορεί να λυθεί 

εξαιτίας της υπάρχουσας νομοθεσίας. Είναι υπέρ της 

δημιουργίας Συνδέσμου, εστιάζοντας στην 

ενημέρωση και τη συνεργασία. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, 

ανάφερε πως η Ελλάδα είναι η μόνη Χώρα που δεν 

έχει καταφύγια. Κατηγόρησε τις φιλοζωϊκές 

οργανώσεις για την ανάμειξή τους σε θέματα για τα 

οποία θα έπρεπε να αποφασίζει το ΔΣ και όχι αυτές, 

προτείνοντας αύριο κιόλας, να οριστεί ιδιώτης να 

μαζέψει τα αδέσποτα. Ζήτησε επίσης από τις 

φιλοζωϊκές, να καθαρίζουν και τα πεζοδρόμια, 

αναφερόμενος σε επεισόδια που δημιουργήθηκαν από 

αδέσποτα σε σχολεία της πόλης μας.  

 

Η δημοτική σύμβουλος Χατζηιωάννου Χαρίκλεια, 

μιλώντας ως μέλος φιλοζωϊκής, ανέφερε πως δεν 

κλήθηκαν να συμμετέχουν σε καμία συνάντηση 

καθώς και η Δ/νση Κτηνιατρικής. Συγκεκριμένα 

ανέφερε πως, «πάμε να χτίσουμε ένα Νταχάου, ένα 

Γκουαντάναμο , ένα κολαστήριο, για να βάλουμε 

μέσα 240 ζώα και σε μια περιοχή πλήρως 

ακατάλληλη». Μετά τις διευκρινήσεις και τις 

διαβεβαιώσεις ότι όλα μπορούν να αλλάξουν, και η 

πρόταση και οι προδιαγραφές, ψήφισε τη σύναψη της 

προγραμματικής. 
4.  33.  4Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Αποδοχή Συμμετοχής 

στο πρόγραμμα 

«Φιλόδημος ΙΙ» 

Ομόφωνα 

Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις στο 3ο έκτακτο 

θέμα 

➢ Ακυρώνει  την 572/2019 ΑΔΣ με θέμα « 

Αποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

 

➢ Αποδέχεται  τη συμμετοχή του Δήμου 

Δράμας στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στον Άξονα 

Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές 

υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο 

«Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός 

εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς» για το προτεινόμενο έργο που αφορά 

την υποβολή πρότασης από τέσσερεις (4) Δήμους της 

Περιφερειακής Ενότητας Δράμας μετά από σύναψη 

Προγραμματικής Σύμβασης Διαδημοτικής 

Συνεργασίας για την κατασκευή εγκατάστασης 

καταφυγίου (σχετ. η 32/2020 ΑΔΣ) 
5.  34.  5Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση ποσού για 

έκδοση διατακτικών 

Ομόφωνα 

 



6.  35.  6Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση σχεδίου 

Προγραμματικής 

Σύμβασης μεταξύ του 

Πολιτιστικού 

Οργανισμού Φεστιβάλ 

Ταινιών Μικρού 

Μήκους Δράμας, του 

Δήμου Δράμας, του 

Υπουργείου Πολιτισμού 

και της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας 

& Θράκης 

Ομόφωνα 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 

1) Χαρακίδη Κυριάκου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Μελισσινού Στυλιανού, 4) Μυστακίδη Ιωάννη, 5) 

Νικολαΐδη Φωτίου και 6) Καλαϊτζίδη Κων/νου 

πως, θα έπρεπε να αναφέρονται συγκεκριμένα οι 

αλλαγές, έτσι να γνωρίζουν τι ψηφίζουν, όταν 

μάλιστα το θέμα εισάγεται ως έκτακτο και 

αποτελείται από πολλές σελίδες, οπότε δεν υπάρχει 

και ο χρόνος για να το μελετήσουν 

 

7.  36.  7Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

΄Εγκριση της 03/2020 

απόφασης – 

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με την κοπή 

τεσσάρων δένδρων 

είδους Populus alba 

(κοινή ονομασία: Λεύκα 

αργυρόφυλλη) στην 

κεντρική πλατεία της 

Τ.Κ. Μαυροβάτου 

Ομόφωνα 

 

8.  37.  8Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

΄Εγκριση της 04/2020 

απόφασης – 

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με την κοπή 

ενός δένδρου,  είδους 

Laurus nobilis (κοινή 

ονομασία: Δάφνη 

Απόλλωνος) σε οικόπεδο 

ιδιοκτησίας του Δήμου 

Δράμας, επί της οδού 

Τροίας 4 & 

Παλαιολόγου 

Ομόφωνα 

9.  38.  9Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

΄Εγκριση της 05/2020 

απόφασης – 

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με την κοπή 

ενός δένδρου,  είδους 

Pinus brutia (κοινή 

ονομασία: Πεύκη 

τραχεία) στην πάροδο 

της οδού Πατριάρχου 

Γρηγορίου Ε21 

Ομόφωνα 

10.  39.  Έκδοση ψηφίσματος 

μετά από αίτημα του 

Σωματείου 

Καθαριστριών Ν. 

Δράμας 

 

Ομόφωνα 

 
Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Κοσμά Καλαϊδόπουλου πως, όταν υπογράφονται οι 

συμβάσεις, είναι γνωστό ότι είναι για συγκεκριμένο 

χρόνο , κάτι που δύσκολα αλλάζει, οπότε θα πρέπει 

να επικεντρωθούν οι ενδιαφερόμενες στην αύξηση 

του υποτυπώδους μισθού και στην εξασφάλιση 

καλύτερων συνθηκών εργασίας.  

 



11.  40.  Έκδοση ψηφίσματος για 

τη στήριξη του θεσμού 

των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ - 

ΜΕΑ 

Ομόφωνα 

12.  41.  Επιλογή προσφερότερου 

χώρου για τη διεξαγωγή 

ειδικής δημόσιας 

συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου  

Ομόφωνα 

13.   Αποδοχή συμμετοχής 

στο Πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» -  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

μετά από πρόταση  του Προέδρου και συζητήθηκε 

εκ νέου ως 4ο έκτακτο και όχι ως 3ο  έκτακτο όπως 

αρχικά είχε ανακοινωθεί 

14.  42.  Υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης για την 

πράξη με τίτλο 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Γ’ 

ΠΑΙΔΙΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΔΡΑΜΑΣ» στην  

Πρόσκληση κωδικό 

ΑΜΘ 82 και Α.Π. 

4942/29-10-2019  της 

Περιφέρειας ΑΜΘ με 

τίτλο «Δράση 

4γ.8.1_Παρεμβάσεις 

ενεργειακής 

αναβάθμισης δημοσίων 

κτιρίων στην 

Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας - Θράκης», 

η οποία 

συγχρηματοδοτείται από 

το ΕΤΠΑ  

Ομόφωνα 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 

1) Χαρακίδη Κυριάκου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Μελισσινού Στυλιανού, 4) Μυστακίδη Ιωάννη και 

5) Καλαϊτζίδη Κων/νου πως, είναι θετικό που 

υποβάλλονται προτάσεις αλλά, είναι αρνητικό που 

υποβάλλονται μόνο αυτές οι προτάσεις γιατί, 

σύμφωνα με το ΤΠ, μπορούν να ενταχθούν πάρα 

πολλά κτήρια . Η πρόσκληση λήγει 28-02-2020 και 

δεν θα πάρει παράταση. Από πληροφορίες, η 

Περιφέρεια θα βγάλει νέα πρόσκληση οπότε, ας 

φροντίσει η δημοτική αρχή να έχει έτοιμες μελέτες.  

 

 

15.  43.  Υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης για την 

πράξη με τίτλο 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΟΥ(Ν.Π.) 

ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» 

στην  Πρόσκληση 

κωδικό ΑΜΘ 82 και 

Α.Π. 4942/29-10-2019  

της Περιφέρειας ΑΜΘ 

με τίτλο «Δράση 

4γ.8.1_Παρεμβάσεις 

ενεργειακής 

αναβάθμισης δημοσίων 

κτιρίων στην 

Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας - Θράκης», 

η οποία 

συγχρηματοδοτείται από 

το ΕΤΠΑ  

Ομόφωνα 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 

1) Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Μελισσινού Στυλιανού, 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη και 4) Καλαϊτζίδη Κων/νου 

πως, είναι θετικό που υποβάλλονται προτάσεις αλλά, 

είναι αρνητικό που υποβάλλονται μόνο αυτές οι 

προτάσεις γιατί, σύμφωνα με το ΤΠ, μπορούν να 

ενταχθούν πάρα πολλά κτήρια . Η πρόσκληση λήγει 

28-02-2020 και δεν θα πάρει παράταση. Από 

πληροφορίες, η Περιφέρεια θα βγάλει νέα πρόσκληση 

οπότε, ας φροντίσει η δημοτική αρχή να έχει έτοιμες 

μελέτες.  

 



16.  44.  ''Έγκριση 2ης 

Τροποποίησης της με 

αρ. πρωτ. 17989/28-06-

2019 

(19SYMV005189480) 

σύμβασης με  τίτλο 

«Υλοποίηση Δράσεων 

Προβολής και 

Δημοσιότητας 

(Παραδοτέα 2.1.1, 2.1.2, 

2.1.4, 4.1.2 και 4.1.3) στα 

πλαίσια του έργου με 

τίτλο “Joint actions for 

the development and 

implementation of new 

technologies for the 

optimal management of 

water resources in the 

urban environment” και 

ακρωνύμιο “LYSIS”, το 

οποίο 

συγχρηματοδοτείται από 

το Πρόγραμμα 

Ευρωπαϊκής 

Διασυνοριακής 

Συνεργασίας 

INTERREG V-A 

«ΕΛΛΑΔΑ - 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-

2020»  

Ομόφωνα 

 

17.   Σύσταση Συνδέσμου 

Δήμων Περιφερειακής 

Ενότητας Δράμας 

(ΣΥ.ΔΗ.Π.Ε.Δ.) - 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

Το θέμα αποσύρθηκε μετά από πρόταση  του 

Προέδρου και συζητήθηκε εκ νέου ως 3ο 

έκτακτο και όχι ως 2ο  έκτακτο όπως αρχικά 

είχε ανακοινωθεί. 

 

18.  45.  Πρόσληψη επτά ατόμων 

με σύμβαση μίσθωσης 

έργου για την υλοποίηση 

του Προγράμματος 

«Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής 

Συνδρομής» του 

Ταμείου Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας για Τους 

απόρους (ΤΕΒΕ/FEAD)  

Ομόφωνα 

 

19.  46.  Έγκριση της 02/2020 

απόφασης της ΔΕΠ, 

σχετικά με την A΄ 

Κατανομή δόσης των 

ΚΑΠ για κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών 

των σχολείων  

Ομόφωνα 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 

1) Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Μελισσινού Στυλιανού, 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη και 4) Καλαϊτζίδη Κων/νου 

πως, θα έπρεπε να υπάρχουν μελέτες για τις 

πραγματικές ανάγκες των σχολικών επιτροπών 

 

20.  47.  Μείωση μισθώματος 

του τουριστικού 

περιπτέρου στον λόφο 

«Κορυλόβου» στην 

Δράμα 

Ομόφωνα 

Απορρίπτει    το  με αρ. πρωτ. 2373/27-01-2020 

αίτημα  του κ. Πάππου Στυλιανού του Αθανασίου, 

μισθωτή του τουριστικού περιπτέρου στον λόφο « 

Κορυλόβου » στην Δράμα, με την οποία αιτείται την 

μείωση του μηνιαίου μισθώματος του καταβάλλει για 

το ως άνω δημοτικό ακίνητο κατά 30%   λόγω του 



ότι, η σύμβαση μίσθωσης του ανωτέρω ακινήτου έχει 

συναφθεί στις 14-08-2013, ημερομηνία που έπεται 

αυτής που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 

4071/2012, ήτοι η 01 Ιουνίου 2010 

 

21.  48.  Ανάκληση της 4/2020 

απόφασης «περί 

συγκρότησης επιτροπής 

παραλαβής προμηθειών 

οικ. έτους 2020» 

Ομόφωνα 

 

22.  49.  Έγκριση εισόδου – 

εξόδου οχημάτων για 

την υπό ίδρυση 

εγκατάσταση «ΚΔΑΠ – 

ΑΜΕΑ» ιδιοκτησίας κ. 

Κούνιου Νίκου – 

μάριου, στο αγροτεμάχιο 

112 έκτασης 7097 τ.μ. 

του αγροκτήματος 

Χωριστής  

Ομόφωνα 

 

23.  50.  Χορήγηση άδειας 

λειτουργίας 

Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών εντός 

καταστήματος  

Ομόφωνα 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 

1) Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου 

Χαρίκλειας πως, θα πρέπει η υπηρεσία να προτείνει 

ξεκάθαρα ναι ή όχι, αναφέροντας και ότι είναι 

σύννομα όλα τα στοιχεία που καταθέτει ο 

ενδιαφερόμενος 

 

24.  51.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης υπαλλήλων 

Δήμου Δράμας για το 

μήνα Δεκέμβριο έτους 

2019  

Ομόφωνα 

25.  52.  Έγκριση καταβολής 

επιδότησης ενοικίου σε 

επικουρική ιατρό του 

Γενικού Νοσοκομείου 

Δράμας  

Ομόφωνα 

26.  53.  Έγκριση καταβολής 

επιδότησης ενοικίου σε 

επικουρική ιατρό του 

Γενικού Νοσοκομείου 

Δράμας 

Ομόφωνα 

 

Δράμα   20-02-2020  

Η ειδική γραμματέας  

 

 

Μυροφόρα Ψωμά 


