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1.  132.  Έγκριση του 

κατεπείγοντος της δια 

περιφοράς 

Κατεπείγουσας 

Συνεδρίασης (μέσω 

ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και 

δηλώσεων )και 

συζήτησης θεμάτων ως 

κατεπείγοντα 

Ομόφωνα 

2.  133.  Έγκριση της 10/2020 

απόφασης της ΔΕΠ, 

σχετικά με τη χορήγηση 

σύμφωνης γνώμης , 

αναφορικά με την 

ίδρυση και λειτουργία 

ΚΔΑΠ στο ΝΠΔΔ  

Κατά πλειοψηφία 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 4) Ιωαννίδης Δημήτριος, 

5) Παπαδόπουλος Αχιλλεύς, 6) Κιόρτεβε Παρθένα , 

7) Γεωργιάδης Γερβάσιος και 8) Μουχτάρης 

Γεώργιος, ψήφισαν θετικά, ανέφεραν πως, ήταν 

πρόταση της παράταξής τους από το 2014, την οποία 

μάλιστα είχαν υποβάλει σε προ ημερήσιας διάταξης 

θέμα τον Ιούνιο του 2017, τότε για την καλοκαιρινή 

δημιουργική απασχόληση αλλά πάντοτε 

υποστηρίζοντας ότι μπορεί και πρέπει ο δήμος να 

δημιουργήσει ΚΔΑΠ και να τα λειτουργεί καθ' όλη 

τη διάρκεια του έτους 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ηλιόπουλος Στέργιος 

και Χατζηιωάννου Χαρίκλεια, απείχαν της 

διαδικασίας, αναφέροντας τα παρακάτω: 

«όλοι σίγουρα συμφωνούμε με την ίδρυση και 

λειτουργία ΚΔΑΠ από τον Δήμο μας... 

Βλέποντας όμως την αρνητική ψήφο 1 μέλους  της 

σχολικής επιτροπής και τις επιφυλάξεις που εξέφρασε 

2ο μέλος προχωρήσαμε σε μία έρευνα για τις 

αντιδράσεις των προϊσταμένων των 

νηπιαγωγείων.(επισυνάπτεται έγγραφο τους) 

Οι επιφυλάξεις τους έχουν βάση και δεν μπορούμε να 

τις ξεπεράσουμε τόσο εύκολα.. 

Επίσης υπάρχει το ερωτηματικό που δεν απαντάται 

από τις εισηγήσεις.. 

Γιατί να είναι φορέας υλοποίησης το ΝΠΔΔ και όχι ο 

Δήμος Δράμας με το αρμόδιο τμήμα του? 

Αυτά τα τόσο σοβαρά θέματα δεν λύνονται με fast-

track διαδικασίες και δεν μπορούν να ψηφιστούν 

χωρίς τις απαραίτητες διευκρινήσεις και 

αντιπαραβολές απόψεων.. 

Προτείνουμε να αναβάλετε το θέμα για μία δια ζώσης 

συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη ή με φυσική παρουσία). 

Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει θα απέχουμε της 

διαδικασίας» 



 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Μήτρου Γεωργίου, αναφέροντας τα παρακάτω: 

Είναι υπέρ της λειτουργίας των ΚΔΑΠ και γι αυτό σε 

πρώτη φάση σε συνεδρίαση του ΝΠΔΔ ψήφισε υπέρ. 

Όμως, παίρνοντας υπόψη τη γνώμη των 

εκπαιδευτικών των τριών (3) Νηπιαγωγείων αλλά και 

σε σχέση με τον Παιδικό Σταθμό Ξηροποτάμου, που 

ισχύει το ίδιο, αναφορικά με την ηλικία των παιδιών, 

καταψηφίζει το θέμα, καλώντας τη δημοτική αρχή, να 

ορίσει αντίστοιχα δημοτικά σχολεία, στις αντίστοιχες 

περιοχές και χωριά και να λύσει ζητήματα 

αδειοδότησης, πυρασφάλειας κλπ., που ούτως ή 

άλλως έπρεπε να το είχε κάνει και είναι σε 

εκκρεμότητα.  

3.  134.  Έγκριση της 39/2020 

απόφασης του ΝΠΔΔ, 

αναφορικά με την 

έγκριση σύναψης 

προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ ΝΠΔΔ 

και του Δήμου Δράμας, 

για την τεχνική 

υποστήριξη της 

υποβολής φακέλου για 

την λειτουργία ΚΔΑΠ  

Κατά πλειοψηφία 

 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 4) Ιωαννίδης 

Δημήτριος, 5) Παπαδόπουλος Αχιλλεύς, 6) 

Κιόρτεβε Παρθένα , 7) Γεωργιάδης Γερβάσιος και 

8) Μουχτάρης Γεώργιος, συμφωνούν με την 

παρατήρηση να παραδίδονται οι αίθουσες στην 

κατάσταση που παραλαμβάνονται. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ηλιόπουλος Στέργιος 

και Χατζηιωάννου Χαρίκλεια, απείχαν της 

διαδικασίας, αναφέροντας τα παρακάτω: 

«όλοι σίγουρα συμφωνούμε με την ίδρυση και 

λειτουργία ΚΔΑΠ από τον Δήμο μας... 

Βλέποντας όμως την αρνητική ψήφο 1 μέλους  της 

σχολικής επιτροπής και τις επιφυλάξεις που εξέφρασε 

2ο μέλος προχωρήσαμε σε μία έρευνα για τις 

αντιδράσεις των προϊσταμένων των 

νηπιαγωγείων.(επισυνάπτεται έγγραφο τους) 

Οι επιφυλάξεις τους έχουν βάση και δεν μπορούμε να 

τις ξεπεράσουμε τόσο εύκολα.. 

Επίσης υπάρχει το ερωτηματικό που δεν απαντάται 

από τις εισηγήσεις.. 

Γιατί να είναι φορέας υλοποίησης το ΝΠΔΔ και όχι ο 

Δήμος Δράμας με το αρμόδιο τμήμα του? 

Αυτά τα τόσο σοβαρά θέματα δεν λύνονται με fast-

track διαδικασίες και δεν μπορούν να ψηφιστούν 

χωρίς τις απαραίτητες διευκρινήσεις και 

αντιπαραβολές απόψεων.. 

Προτείνουμε να αναβάλετε το θέμα για μία δια ζώσης 

συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη ή με φυσική παρουσία). 

Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει θα απέχουμε της 

διαδικασίας» 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Μήτρου Γεωργίου, αναφέροντας τα παρακάτω: 

Είναι υπέρ της λειτουργίας των ΚΔΑΠ και γι αυτό σε 

πρώτη φάση σε συνεδρίαση του ΝΠΔΔ ψήφισε υπέρ. 

Όμως, παίρνοντας υπόψη τη γνώμη των 

εκπαιδευτικών των τριών (3) Νηπιαγωγείων αλλά και 

σε σχέση με τον Παιδικό Σταθμό Ξηροποτάμου, που 

ισχύει το ίδιο, αναφορικά με την ηλικία των παιδιών, 

καταψηφίζει το θέμα, καλώντας τη δημοτική αρχή, να 

ορίσει αντίστοιχα δημοτικά σχολεία, στις αντίστοιχες 



περιοχές και χωριά και να λύσει ζητήματα 

αδειοδότησης, πυρασφάλειας κλπ., που ούτως ή 

άλλως έπρπεπε να το είχε κανει και είναι σε 

εκκρεμότητα.  

 

4.  135.  Πρόταση της επιτροπής 

που ορίστηκε με την 

113/2020 ΑΔΣ, για τις 

αντικειμενικές αξίες 

ακινήτων για το έτος 

2020 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Μήτρου Γεωργίου, αναφέροντας πως, στην 

τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ, είχαν πει πως θα 

συμμετέχουν στην επιτροπή που συγκροτήθηκε, με 

την προϋπόθεση ότι θα συζητηθεί η γενναία μείωση 

της πρότασης για τις αντικειμενικές αξίες στο ΔΔ, 

κάτι που δεν έγινε. Θεωρεί κοροϊδία την πρόταση της 

δημοτικής αρχής για μείωση 50, 00 € σε ορισμένες 

περιφερειακές κοινότητες καθώς και ότι ευθύνη 

έχουν και οι υπόλοιπες παρατάξεις. Αποδεικνύεται 

για μία ακόμη φορά ότι η δημοτική αρχή, 

συνυπολογίζει στις αποφάσεις της, τα ανταποδοτικά 

έσοδα που προκύπτουν από τις αντικειμενικές αξίες 

και η πολιτική της είναι αντιλαϊκή όπως και αυτή της 

Κεντρικής Κυβέρνησης. 

 

 

Δράμα   03-06-2020  

Η ειδική γραμματέας  

 

 

Μυροφόρα Ψωμά 


