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1.  18.  Έγκριση συμμετοχής 

του Δήμου Δράμας σε 

υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης έργου 

με τίτλο «Επιδεικτική 

δράση προώθησης 

ηλεκτροκίνητων 

ποδηλάτων στην πόλη 

της Δράμας» στο 

πλαίσιο υπ’ αριθ. πρωτ.  

7017/02.12.2019 

Πρόσκλησης του 

Πράσινου Ταμείου 

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΠΟΛΙΤΕΣ» του 

Χρηματοδοτικού 

Προγράμματος : 

«Φυσικό Περιβάλλον & 

Καινοτόμες Δράσεις 

2019»  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου 

Χαρίκλειας διότι, η συγκεκριμένη δράση δεν θα 

έχει κανέναν αντίκτυπο στους δραμινούς πολίτες, 

υπενθυμίζοντας την άσχημη κατάληξη σε αχρηστία 

των προηγούμενων ποδηλάτων, προσθέτοντας πως 

συμφωνούν να πάρουμε τα χρήματα από το Πράσινο 

Ταμείο αλλά, για τις δράσεις Α.3.1 και Α.3.2 που και 

αντίκτυπο θα έχουν και πριμοδοτούνται περισσότερο 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλαϊδόπουλου Κοσμά διότι, είναι αντίθετος με τις 

ΜΚΟ όπου κάποιοι βολεύονται και τα οικονομάνε  , 

λέγοντας πως θα μπορούσε το Υπουργείο αυτά τα 

χρήματα, να τα δίνει απευθείας στους Δήμους 

 

2.  19.  Σύναψη 

Προγραμματικής 

Σύμβασης του άρθρου 

100 του Ν. 3852/2010 

μεταξύ του Νομικού 

Προσώπου Δήμου 

Δράμας και του Δήμου 

Δράμας, για την 

υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης στο 

Ε.Π. της Περιφέρειας 

Α.Μ.Θ. (πρόσκληση 

Α.Μ.Θ. 82) και την 

υλοποίηση της πράξης 

με τίτλο «Ενεργειακές 

αναβαθμίσεις παιδικών 

σταθμών Ν.Π. Δήμου 

Δράμας»  

Ομόφωνα 

3.  20.  α. Υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης για την 

πράξη με τίτλο 

«Κατασκευή ραμπών 

και χώρων υγιεινής για 

την πρόσβαση και την 

εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε 

σχολικές μονάδες του Δ. 

Δράμας» στο 

χρηματοδοτικό 

Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 

«Κοινωνικές και 

πολιτιστικές υποδομές 

Ομόφωνα 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 

1) Ηλιόπουλου Στέργιου και Χατζηιωάννου 

Χαρίκλειας πως, 31-10-2019 έληγε η προθεσμία και 

αν δεν δινόταν παράταση, τίποτα δεν θα γινόταν. 

Αυτό δείχνει τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής 

 



και δραστηριότητες 

δήμων», ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«Κατασκευή ραμπών 

και χώρων υγιεινής για 

την πρόσβαση και την 

εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε 

σχολικές μονάδες» και β. 

κάλυψη με ιδίους 

πόρους ή από άλλο 

χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα της 

οικονομικής διαφοράς 

που θα προκύψει, στην 

περίπτωση που το ποσό 

χρηματοδότησης από το 

πρόγραμμα δεν επαρκεί 

για την εκτέλεση των 

ενεργειών που 

προβλέπονται από την 

παρούσα Πρόσκληση  

4.  21.  α. Υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης για την 

πράξη με τίτλο 

«Εκπόνηση μελετών και 

υλοποίηση μέτρων και 

μέσων πυροπροστασίας 

στις σχολικές μονάδες 

του Δ. Δράμας» στο 

χρηματοδοτικό 

Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 

«Κοινωνικές και 

πολιτιστικές υποδομές 

και δραστηριότητες 

δήμων», ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«Εκπόνηση μελετών και 

υλοποίηση μέτρων και 

μέσων πυροπροστασίας 

στις σχολικές μονάδες 

της χώρας» και β. 

κάλυψη με ιδίους 

πόρους ή από άλλο 

χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα της 

οικονομικής διαφοράς 

που θα προκύψει, στην 

περίπτωση που το ποσό 

χρηματοδότησης από το 

πρόγραμμα δεν επαρκεί 

για την εκτέλεση των 

ενεργειών που 

προβλέπονται από την 

παρούσα Πρόσκληση 

Ομόφωνα 

Με το ερώτημα των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μελισσινού Στυλιανού, 2) Σιδερά Χρυσής, 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη και 4) Καλαϊτζίδη Κων/νου, 

για ποιο λόγο δεν μπόρεσε να τοποθετηθεί ένας 

υπόγειος κάδος εδώ και έξι χρόνια 

 

5.  22.  Αίτημα για τροποποίηση 

απόφασης της 617/2017 

ΑΠΔΣ  περί 

χρηματοδότησης του 

Δήμου Δράμας από το 

Πράσινο Ταμείο στο 

πλαίσιο του 

χρηματοδοτικού 

Ομόφωνα 

 



Προγράμματος 

΄ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚ

ΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016΄ 

μέσω των 

Προγραμμάτων 

΄ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΒΑΚ΄ άξονας 

προτεραιότητας 4 και 

εξουσιοδότηση του 

Δημάρχου Δράμας για 

υπογραφή της 

παράτασης της 

σύμβασης του 

παραπάνω 

χρηματοδοτικού 

προγράμματος   

6.  23.  Τροποποίηση της υπ’ 

αρ. 688/2015 (ΑΔΑ : 

Ω7ΓΤΩ9Μ-59Θ) 

απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου  

για τη 

χρηματοδοτούμενη από 

το Πράσινο Ταμείο   

πράξη «Προμήθεια και 

εγκατάσταση ενός 

υπόγειου συστήματος 

αποκομιδής και 

διαχωρισμού 

διαβαθμισμένης 

συμπίεσης για τον Δήμο 

Δράμας », με Κωδικό 

Έργου 14-01-01-002-01, 

στο πλαίσιο του 

Χρηματοδοτικού 

Προγράμματος «Αστική 

Αναζωογόνηση 2012-

2015»  

Ομόφωνα 

 

7.  24.  Έγκριση τροποποίησης 

σχεδίου απόφασης 

υλοποίησης με ίδια μέσα 

της Πράξης με τίτλο 

«Κέντρο Κοινότητας και 

Παράρτημα Ρομά 

Δήμου Δράμας»  του 

Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

Ανατολικής Μακεδονίας 

Θράκης 2014 – 2020 και 

MIS 5002930  

Ομόφωνα 

 

8.   Εγγραφή του Δήμου ως 

συνδρομητή για το έτος 

2020 σε εφημερίδες, 

περιοδικά και 

ηλεκτρονικά μέσα  

Το θέμα αποσύρθηκε μετά από πρόταση του κ. 

προέδρου διότι, όπως ανέφερε ο ΓΓ, δεν απαιτείται 

πλέον ΑΔΣ και το γραφείο Δημάρχου έχει ήδη 

κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. 

 

9.  25.  Διοικητική αποβολή από 

το Δημοτικό 

αναψυκτήριο « 

ΥΔΡΑΜΑ» στην 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο μ ό φ ω ν α 

 
➢ Την αναβολή  λήψης οριστικής 

απόφασης, περί διοικητικής αποβολής από το 



περιοχή της Αγίας 

Βαρβάρας  

Δημοτικό αναψυκτήριο “ ΥΔΡΑΜΑ“, κτίσματος 

εμβαδού 86 τ.μ.,  στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, 

της επιχείρησης η οποία εκμεταλλεύεται  το 

ξενοδοχείο « HYDRAMA », με την οποία ο Δήμος 

Δράμας δεν έχει συνάψει σύμβαση μίσθωσης και η 

οποία αυθαίρετα χρησιμοποιεί  το εν λόγω δημοτικό 

ακίνητο, μετά από την τοποθέτηση του Γ.Γ. , ο 

οποίος ανέφερε πως η νομική υπηρεσία του Δήμου, 

ζητά την αναβολή, λόγω του ότι προέκυψαν νέα 

νομικά γεγονότα για τα οποία θα ενημερωθεί την 

επομένη της συνεδρίασης 

 

10.  26.  Αλλαγή χρήσης του 

οικοπέδου επί της οδού 

Βοραζάνη πίσω από την 

Στρατιωτική λέσχη, σε 

αποκλειστικό χώρο 

ελεύθερης στάθμευσης 

δικύκλων, μηχανών και 

ποδηλάτων και 

ανάλογης διαμόρφωσης 

του χώρου  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        κ α τ ά   π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 
➢ Την αλλαγή χρήσης του δημοτικού 

οικοπέδου επί της οδού Βοραζάνη (πίσω από την 

στρατιωτική λέσχη) με ΚΑΕΚ  090145511009, Ο.Τ. 

455, σε  αποκλειστικά ελεύθερο χώρο στάθμευσης  

δικύκλων, μηχανών και ποδηλάτων καθώς και την 

ανάλογη διαμόρφωση του χώρου.  

 

Οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της 

συμπολίτευσης (10) + (2) Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 

και Γεωργιάδης Γερβάσιος = (12), ψήφισαν την 

πρόταση της δημοτικής αρχής. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι (4): 1) Μελισσινός 

Στυλιανός, 2) Σιδερά Χρυσή , 3) Μυστακίδης 

Ιωάννης και 4) Καλαϊτζίδης Κων/νος, πρότειναν ο 

συγκεκριμένος χώρος να γίνει parking οχημάτων για 

οικονομία χώρου και άλλωστε, πρόσφατα έχουν μπει 

διαγραμμίσεις για τα δίκυκλα 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι (3): 1) Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος και 3) 

Ιωαννίδης Δημήτριος, πρότειναν ο συγκεκριμένος 

χώρος να γίνει parking ελεγχόμενης στάθμευσης και 

οι τέσσερις θέσεις απέναντι από την Εθνικής Αμύνης 

και μέσα, να είναι για δίκυκλα, μηχανές και ποδήλατα 

       

Οι δημοτικοί σύμβουλοι (2): 1) Ηλιόπουλος 

Στέργιος και 2) Χατζηιωάννου Χαρίκλεια, 

συμφώνησαν με την πρόταση της παράταξης 

«ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΔΡΑΜΑ 2020» , αναφέροντας πως 

όποτε απασχόλησε το θέμα το ΔΣ, πρότειναν πάντα, ο 

συγκεκριμένος χώρος να γίνει parking ελεγχόμενης 

στάθμευσης με κάρτα και μια ηλεκτρική μπάρα ή μ΄ 

αυτές τις κάρτες που υπάρχουν. Δεν θεωρούν ότι 

ενδείκνυται ο χώρος για δίκυκλα γιατί αυτά, μπορούν 

να παρκάρουν οπουδήποτε 

  
Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, 

δεν ψήφισε καμία πρόταση 
11.  27.  Έγκριση της 1/2020 

απόφασης της ΕΠΖ, 

σχετικά με την έκθεση 

πεπραγμένων έτους 2019  

Ομόφωνα 



12.  28.  Έγκριση της 02/2020 

γνωμοδότησης της 

Κοινότητας Δράμας, 

σχετικά με την δωρεάν 

παραχώρηση οικοπέδου 

στην Πυροσβεστική 

Υπηρεσία Δράμας  

Ομόφωνα 

13.  29.  Έγκριση της 03/2020 

γνωμοδότησης της 

Κοινότητας Δράμας, 

σχετικά με την διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου  – Αθλητικός 

Σύλλογος 

Χειροσφαίρισης 

«ΦΟΙΝΙΚΑΣ» 

Ομόφωνα 

 

Δράμα   06-02-2020  

Η ειδική γραμματέας  

 

 

Μυροφόρα Ψωμά 

 


