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      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  111.  Έγκριση της 128/2020 

απόφασης της Ο.Ε. 

σχετικά με την 3
η
 

αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2020 και 1
ης

 

συμπληρωματικής 

πρότασης επί αυτής  

Κατά πλειοψηφία 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι : 1) Μουρβετίδης 

Μιχαήλ, 2) Χατζηγιάννης Αναστάσιος, 3) 

Τάσσου Μιχαήλ, 4) Παναγιωτίδης 

Αλέξανδρος, 5) Χαραλαμπίδης Ανδρέας, 6) 

Καψημάλης Ιωάννης, 7) Κυριακίδης 

Χρήστος, 8) Δερματίδης Ανέστης, 9) 

Εφραιμίδης Ιωάννης, 10) Δεμερτζής 

Γεώργιος, και 11) Ευθυμιάδης Ιωακείμ, 

ψήφισαν την 128/2020 ΑΟΕ, την 155/2020 ΑΟΕ 

και καταψήφισαν την εναλλακτική πρόταση 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) ) Μλεκάνης 

Μιχαήλ, 2) Μελισσινός Στυλιανός, 3) Σιδερά 

Χρυσή, 4) Μυστακίδης Ιωάννης, 5) 

Νικολαΐδης Φώτιος και 6) Καλαϊτζίδης 

Κων/νος, ψήφισαν την 128/2020 ΑΟΕ. Σε ότι 

αφορά στη συμπληρωματική πρόταση της 

Ο.Ε. διά της 155/2020 απόφασής της, 

ψηφίζουν την εναλλακτική πρόταση των 

δημοτικών συμβούλων: 1) Μλεκάνη Μιχαήλ 

και 2) Καλαϊτζίδη Κων/νου, γιατί θεωρούν ότι 

πρέπει να μεταφερθούν χρήματα κατά το ήμισυ 

περίπου απ΄ τον υπάρχοντα προϋπολογισμό και 

κατά το ήμισυ από άλλους ΚΑ που πρόβλεψε η 

οικονομική υπηρεσία. Σωστά ο Δήμος πρόβλεψε 

τη χρηματοδότηση του Πολιτιστικού σε ενιαίο 

ΚΑ γιατί, δεν υπήρχε η προγραμματική. Δεν 

υπάρχει δηλαδή επιπλέον ανάγκη 

χρηματοδότησης του Πολιτιστικού Οργανισμού. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 4) Ιωαννίδης 

Δημήτριος, 5) Παπαδόπουλος Αχιλλεύς, 6) 

Κιόρτεβε Παρθένα και 7) Γεωργιάδης 

Γερβάσιος, ψήφισαν την 128/2020 ΑΟΕ και την 

155/2020 ΑΟΕ, καταψηφίζοντας την 

εναλλακτική πρόταση, αναφέροντας  πως στην 

Ο.Ε., δόθηκαν διευκρινήσεις σε σχέση με τη 

σύμβαση του Πολιτιστικού που πρέπει να 

υπογραφεί, λέγοντας βέβαια ότι το κομμάτι που 

αφορά τους πολιτιστικούς και αθλητικούς 

συλλόγους, θα πρέπει να καλύπτει τα ποσά γιατί, 

εγγράφηκε ένα μεγάλο ποσό και τώρα αυτό το 



ποσό μεταφέρεται σε άλλο Κ.Α.  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος 

Στέργιος, ψήφισε την 128/2020 ΑΟΕ, δεν 

βλέπει το λόγο να ψηφίσει την 155/2020 ΑΟΕ 

και για την εναλλακτική ψηφίζει ΛΕΥΚΟ , 

λέγοντας πως δεν συμφωνεί να μεταφερθούν 

χρήματα όπως προτείνει η παράταξη «πόλη + 

ζωή», γιατί, αν πρέπει να μεταφερθούν χρήματα 

απ  τους πολιτιστικούς, πρέπει αυτά να 

μεταφερθούν σε άλλες δράσεις 
 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 

ανέφερε πως από θέση αρχής, δεν ψήφισε τον 

προϋπολογισμό , οπότε δεν ψηφίζει ούτε την 

128/2020 ΑΟΕ, ούτε την 155/2020 ΑΟΕ καθώς 

και την εναλλακτική πρόταση, αν και εν μέρει, 

έχουν βάση οι ενστάσεις της παράταξηε «πόλη + 

ζωή» σε σχέση με αρμοδιότητες που πρέπει να 

ασκούνται από το ΔΣ και όχι από τα ΝΠ. Έχει 

ενστάσεις σε ΚΑ που αφορούν στην τουριστική 

προβολή και στην κοινωνική πολιτική. 

 
 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος 

Κοσμάς, ψήφισε την 128/2020 ΑΟΕ και την 

155/2020 ΑΟΕ γιατί, είναι θετικός σε ότι 

αποσκοπεί στο καλό των πολιτών, 

καταψηφίζοντας την εναλλακτική πρόταση και 

αναφέροντας πως αν υπάρχουν ευθύνες, θα 

πρέπει να αποδοθούν. 
 

2.  112.  Έγκριση της 121/2020 

απόφασης της Ο.Ε. 

σχετικά με την υποβολή 

οικονομικών στοιχείων 

Α΄ τριμήνου 2020 

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 4) Ιωαννίδης Δημήτριος, 

5) Παπαδόπουλος Αχιλλεύς, 6) Κιόρτεβε Παρθένα 

και 7) Γεωργιάδης Γερβάσιος, ψήφισαν θετικά ως 

προς τη λογιστική αποτύπωση 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος,  

ψήφισε θετικά ως προς τη λογιστική αποτύπωση 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος,  

ψήφισε θετικά ως προς τη λογιστική αποτύπωση 

 

3.  113.  Παροχή γνώμης επί 

αντικειμενικών αξιών 

ακινήτων  

Ομόφωνα 

 Αναβάλει τη λήψη οριστικής 
απόφασης,  για την παροχή γνώμης επί 

αντικειμενικών αξιών ακινήτων 

 

 Συγκροτεί  επιτροπή, αποτελούμενη από 

τους παρακάτω, η οποία άμεσα θα ασχοληθεί με το 

θέμα και θα εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο: 

1. Εφραιμίδη Ιωάννη, δημοτικό σύμβουλο 

2. Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνο, δημοτικό 



σύμβουλο 

3. Χρυσοχοΐδη Ελευθέριο, δημοτικό σύμβουλο 

4. Εφραιμίδη Αναστάσιο, πολιτικό μηχανικό, 

δημότη Δράμας 

5. Μήτρου Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο 

6. Καλαϊδόπουλο Κοσμά, δημοτικό σύμβουλο 

 

Ο πρόεδρος του ΔΣ, εκ μέρους των κατοίκων του 

οικισμού Πανοράματος, πρότεινε η τιμή ζώνης σε 

αυτόν, να κυμανθεί στα 900,00 € , όπως είναι στο 

κέντρο της Δράμας και στην περιοχή της Νέας 

Κρώμνης, διερωτώμενος, τι παραπάνω έχει το 

Πανόραμα;    

 

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, ανέφεραν πως, η 

μείωση θα ήταν κάτι φυσιολογικό μετά από όσα 

έχουν γίνει στη Χώρα τα τελευταία χρόνια αλλά , 

κάποια στιγμή, θα πρέπει οι αντικειμενικές αξίες, να 

ακολουθούν τις εμπορικές. Εικάζουν πως στο 

Πανόραμα, οι εμπορικές αξίες, είναι υψηλότερες 

από του κέντρου της Δράμας και γι αυτό το 

Πανόραμα κρατά τα σκήπτρα στις αντικειμενικές 

αξίες, επισημαίνοντας πως κατά πρώτον, θα πρέπει 

να εξεταστεί η ουσία του οικοδομικού του 

Πανοράματος. Ανέφεραν πως δεν υπάρχει εισήγηση 

της δημοτικής αρχής παρά, παράθεση των τιμών 

ετών 2016 και 2018 από την υπηρεσία και πρότειναν 

η τιμή στις ζώνες Θ και Ι να κυμανθεί στα 800,00 € 

και στους οικισμούς Καλλίκαρπου και Παππάδων, 

στα 450,00 €. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

ανέφερε πως, η μείωση θα ήταν κάτι φυσιολογικό 

μετά από όσα έχουν γίνει στη Χώρα τα τελευταία 

χρόνια αλλά, δεν υπάρχει εισήγηση της δημοτικής 

αρχής, παρά παράθεση των τιμών ετών 2016 και 

2018 από την υπηρεσία, προτείνοντας τη σύσταση 

επιτροπής, η οποία θα εξετάσει ενδελεχώς ένα τόσο 

σοβαρό θέμα και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό 

Συμβούλιο 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 

ανέφερε πως, δεν πρέπει το ΔΣ να μπει στη 

διαδικασία προτάσεων αξιών ανά περιοχή αλλά, να 

ζητηθεί σημαντική μείωση για όλες τις περιοχές 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, 

πρότεινε αναβολή λήψης απόφασης, έτσι ώστε να 

εξετάσει ένα εμπεριστατωμένο αίτημα των κατοίκων 

του Πανοράματος, που στη συνέχεια θα εξεταστεί 

από το Δημοτικό Συμβούλιο 

 

Ο Δήμαρχος Δράμας, ανέφερε πως η συζήτηση του 

θέματος, είναι απ΄ τις πιο κρίσιμες στιγμές του ΔΣ 

και γι  αυτό πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι 

σύμβουλοι. Αγγίζει όλους τους πολίτες και όχι μόνο 

τον οικισμό Πανοράματος. Πρότεινε τη σύσταση 



επιτροπής, η οποία θα συνεδριάσει άμεσα, για να 

εισαχθεί και μια ομόφωνη απόφασή της προς το ΔΣ, 

προτείνοντας ως μέλος από τη συμπολίτευση, τον 

δημοτικό σύμβουλο Εφραιμίδη Ιωάννη. 

4.  114.  Υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης για την 

πράξη με τίτλο 

“Αναβάθμιση της 

πολιτιστικής εμπειρίας 

στον αστικό ιστό της 

Δράμας” στην 68
η
 

Πρόσκληση της 

Περιφέρειας ΑΜΘ  

Ομόφωνα 

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 για την υποβολή της 

πρότασης, τονίζοντας όμως ότι, θα πρέπει να είναι πιο 

προσεκτικός ο Δήμος, σε ποια προγράμματα 

υποβάλλει προτάσεις και ποιο το όφελος από αυτά 

για τους πολίτες γιατί, συμμετέχει σε προγράμματα, 

χωρίς να υπάρχει αυτό το όφελος 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

ανέφερε πως, εδώ και χρόνια, ακούγονται διάφορες 

προτάσεις με βαρύγδουπους τίτλους, χωρίς όμως 

απόδοση στους πολίτες. Και η συγκεκριμένη 

πρόταση, δεν θα έχει απόδοση στους πολίτες. Θα 

πρέπει να αφορά σε προβλήματα των πολιτών, όπως 

για παράδειγμα, μέσω αισθητήρων, να γίνεται η 

αποκομιδή απορριμμάτων, από κάδους που έχουν 

γεμίσει. Ναι, να πάρει ο Δήμος τα χρήματα αλλά, για 

άλλη δράση, η οποία και φυσικά καλύπτεται από το 

πρόγραμμα. Ψηφίζει ΛΕΥΚΟ, αν δεν αλλάξει η 

πρόταση 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 

ψήφισε ΛΕΥΚΟ , αναφέροντας πως αυτό το 

πρόγραμμα, δεν θα αφήσει κάποιο ουσιαστικό  

αποτέλεσμα  στους πολίτες και στους επισκέπτες. 

Συντάσσεται με τη λογική του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, λέγοντας πως ενδεχομένως θα 

μπορούσε να αλλάξει η πρόταση.   

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Τάσσου Μιχαήλ, ανέφερε 

πως, πρόκειται για ένα έργο που θα υλοποιούσε η 

Αναπτυξιακή αλλά, λόγω «φυγής» ενός υπαλλήλου, 

δεν μπορεί να το υλοποιήσει και έτσι αναλαμβάνει ο 

Δήμος. Η πρόσκληση είναι συγκεκριμένη αλλά, 

όντως είναι εξαιρετική η πρόταση του δημοτικού 

συμβούλου Ηλιόπουλου Στέργιου. 

 

5.  115.  Μεταφορά Κοινοτικής 

Συμμετοχής ποσού 

15.941,70 € από τον 

Επικεφαλής Εταίρο 

στον εταίρο PB3- Δήμος 

Χατζηδήμοβο 

(Municipality of 

Hadjidimovo) του έργου 

με τίτλο “Creation of a 

cross-border Water 

Assets Geopark in 

Nestos Area” και 

ακρωνύμιο “CB Water 

Geopark”, το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από 

Ομόφωνα 



το Πρόγραμμα 

Συνεργασίας 

INTERREG V-A 

“Ελλάδα – Βουλγαρία 

2014-2020”  

6.  116.  ''Έγκριση 3ης 

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 

 

 

7.  117.  Λήψη απόφασης για τη 

σύναψη 

προγραμματικής 

σύμβασης με τον 

Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας -

Θράκης με αντικείμενο  

τη μελέτη και εκτέλεση 

δημοσίου  δασοτεχνικού 

έργου με τίτλο: 

«Εργασίες πρόληψης 

και αντιπυρικής 

προστασίας  στα 

περιαστικά δάση της ΔΕ 

Δράμας του Δήμου 

Δράμας» σε  δημόσιες 

δασικές εκτάσεις εντός 

των διοικητικών ορίων 

του Ο.Τ.Α  Δήμου 

Δράμας  της 

Περιφερειακής 

Ενότητας Δράμας, 

έγκριση του σχεδίου της 

συγκεκριμένης 

προγραμματικής 

σύμβασης και ορισμός 

εκπροσώπων του Δήμου 

Ομόφωνα 

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, διά μέσου του δημοτικού συμβούλου 

Αποστολίδη Κυριάκου, ανέφεραν πως ίσως η μη 

αναφορά των υποχρεώσεων της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μ.Θ., δημιουργήσει πρόβλημα στη 

νομιμότητα της απόφασης 

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μουρβετίδης  Μιχαήλ, 

ανέφερε πως, η παρούσα σύμβαση, ουσιαστικά δίνει 

το δικαίωμα στο Δήμο να συντάξει μελέτη και να 

εκτελέσει με βάση αυτήν, εργασίες σε δασική περιοχή 

και αναφέρεται στην εισήγηση ότι, η Αποκεντρωμένη 

, δεν έχει καμία υποχρέωση.  

 



στην Επιτροπή 

Επίλυσης Διαφορών του 

άρθρου 5 και της 

Επιτροπής 

Παρακολούθησης του 

άρθρου 6  του σχεδίου 

της ΠΣ  

8.  118.  Λήψη απόφαση για τη 

σύναψη 

προγραμματικής 

σύμβασης με τον 

Υπουργό Περ/ντος & 

Ενέργειας με 

αντικείμενο την τη 

μελέτη και εκτέλεση 

δημοσίου  δασοτεχνικού 

έργου με τίτλο: 

«Εργασίες ανάδειξης 

γεωτόπων και 

γεωδιαδρομών του 

Γεωπάρκου Δράμας 

εντός δασικής έκτασης 

του Δασικού 

συμπλέγματος Δυτικού 

Νέστου &  Μυρσίνερου 

Λιβαδερού- Αετού», του 

Δήμου Δράμας, της ΠΕ 

Δράμας  έγκριση του 

σχεδίου της 

συγκεκριμένης 

προγραμματικής 

σύμβασης και ορισμός 

εκπροσώπων του Δήμου 

στην Επιτροπή 

Επίλυσης Διαφορών του 

άρθρου 5 και της 

Επιτροπής 

Παρακολούθησης του 

άρθρου 6  του σχεδίου 

της ΠΣ 

Ομόφωνα 

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, διά μέσου του δημοτικού συμβούλου 

Αποστολίδη Κυριάκου, ανέφεραν πως ίσως η μη 

αναφορά των υποχρεώσεων της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μ.Θ., δημιουργήσει πρόβλημα στη 

νομιμότητα της απόφασης 

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μουρβετίδης  Μιχαήλ, 

ανέφερε πως, η παρούσα σύμβαση, ουσιαστικά δίνει 

το δικαίωμα στο Δήμο να συντάξει μελέτη και να 

εκτελέσει με βάση αυτήν, εργασίες σε δασική περιοχή 

και αναφέρεται στην εισήγηση ότι, η Αποκεντρωμένη 

, δεν έχει καμία υποχρέωση.  

 

9.  119.  Έγκριση ανάθεσης 

υπηρεσιών συντήρησης 

– υποστήριξης 

εφαρμογών λογισμικού 

για το έτος 2021 σε 

τρίτους με τη διενέργεια 

συνοπτικού 

διαγωνισμού 

Ομόφωνα 

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, ανέφεραν πως από το 2015 

προτείνουν ότι θα πρέπει να κινηθεί ο Δήμος προς την 

εύρεση ανοικτών λογισμικών, όπου μπορεί τουλάχιστον. Με 

ανοικτά λογισμικά λειτουργεί όλη η Ευρώπη και πολλοί 

Δήμοι στην  Ελλάδα. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, ανέφερε 

πως αναγκαστικά θα ψηφίσει το θέμα αλλά, κάθε χρόνο 

δίνεται το μεγάλο ποσό των 50.000,00 € συν ΦΠΑ γι αυτές 

τις εφαρμογές. Πρέπει να σταματήσει αυτή η αφαίμαξη. Να 

πουλάνε φτηνά προγράμματα και ακριβά όλα τα άλλα. Είναι 

απαράδεκτο να συμβαίνει αυτό στην εποχή των λογισμικών.  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος ανέφερε πως 

αναγκαστικά θα ψηφίσει το θέμα αλλά, είναι απαράδεκτο 

ένας δήμος με την εμβέλεια του Δήμου Δράμας, να μην 

μπορεί να ανταποκριθεί, με το προσωπικό και τις 



δυνατότητες που έχει και να μπορούν μικροιδιώτες 

10.  120.  Έγκριση της 43/2020 

ΑΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, 

σχετικά με  την επιλογή, 

διορισμό και καθορισμό 

αμοιβής των Ορκωτών 

Ελεγκτών - Λογιστών  

για τη διενέργεια  

τακτικού  

διαχειριστικού  ελέγχου  

οικονομικού  έτους 2019  

της  Δ.Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Δήμου Δράμας  

Ομόφωνα 

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, ανέφεραν πως είναι θετικοί σε κάθε 

διαδικασία που υπάρχει έλεγχος, με την επιπλέον 

αναφορά του δημοτικού συμβούλου Χρυσοχοΐδη 

Ελευθερίου, ότι, θεωρεί υπερβολική την αμοιβή.  

 

11.  121.  Έγκριση  για την  

επέκταση  δικτύου  

φωτισμού  στην  

Κοινότητα  

Ξηροποτάμου  με την 

τοποθέτηση 3 στύλων & 

6 Φ.Σ. S-17Υ καθώς και 

ενός (1) μετρητή ΦΟΠ 

Ομόφωνα 

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, ανέφεραν διά μέσου του δημοτικού 

συμβούλου Ιωαννίδη Δημητρίου πως, πρέπει τα 

φωτιστικά να είναι led για μείωση του ενεργειακού 

κόστους. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

ανέφερε πως συμφωνεί, όπως ακριβώς αποφάσισε η 

Κοινότητα Ξηροποτάμου 

 

12.  122.  Έγκριση  για την  

επέκταση  δικτύου  

φωτισμού  στην  

Κοινότητα  Καλού 

Αγρού  με την 

τοποθέτηση 2 στύλων & 

2 Φ.Σ. S-17Υ  

Ομόφωνα 

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, ανέφεραν διά μέσου του δημοτικού 

συμβούλου Ιωαννίδη Δημητρίου πως, πρέπει τα 

φωτιστικά να είναι led για μείωση του ενεργειακού 

κόστους. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

ανέφερε πως συμφωνεί, όπως ακριβώς αποφάσισε η 

Κοινότητα Καλού Αγρού 

 

13.  123.  Έγκριση  για την  

επέκταση  δικτύου  

φωτισμού  στην  

Κοινότητα  Καλλιφύτου  

με την τοποθέτηση 3 

στύλων & 6 Φ.Σ. S-17Υ 

καθώς και ενός (1) 

μετρητή ΦΟΠ 

Ομόφωνα 

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, ανέφεραν διά μέσου του δημοτικού 

συμβούλου Ιωαννίδη Δημητρίου πως, πρέπει τα 

φωτιστικά να είναι led για μείωση του ενεργειακού 

κόστους. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 



ανέφερε πως συμφωνεί, όπως ακριβώς αποφάσισε η 

Κοινότητα Καλλιφύτου 

 

14.  124.  Έγκριση της 

μετατόπισης δικτύου 

φωτισμού στην 

Κοινότητα  Καλλιφύτου 

Ομόφωνα 

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, ανέφεραν διά μέσου του δημοτικού 

συμβούλου Ιωαννίδη Δημητρίου πως, πρέπει τα 

φωτιστικά να είναι led για μείωση του ενεργειακού 

κόστους. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

ανέφερε πως συμφωνεί, όπως ακριβώς αποφάσισε η 

Κοινότητα Καλλιφύτου 

 

15.  125.  Έγκριση της 

μετατόπισης δικτύου 

φωτισμού στην 

Κοινότητα  Νικοτσάρα 

με την τοποθέτηση 2 

στύλων και & 2 Φ.Σ. 

Ομόφωνα 

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, ανέφεραν διά μέσου του δημοτικού 

συμβούλου Ιωαννίδη Δημητρίου πως, πρέπει τα 

φωτιστικά να είναι led για μείωση του ενεργειακού 

κόστους. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

ανέφερε πως συμφωνεί, όπως ακριβώς αποφάσισε η 

Κοινότητα Νικοτσάρα 

 

16.  126.  Λήψη απόφασης για τη 

συγκρότηση 

διαπαραταξιακής 

επιτροπής  

Ομόφωνα 

 Συγκροτεί   διαπαραταξιακή επιτροπή για 

την παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων στους 

πολιτιστικούς συλλόγους και στους αθλητικούς συλλόγους  

που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του 

Δήμου, για το έτος 2020, αποτελούμενη από τους 

παρακάτω: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Τόλιου Δάντζερα Αναστασία, δημοτική 

σύμβουλος, ως πρόεδρος 

2. Μλεκάνης Μιχαήλ, δημοτικός σύμβουλος, ως 

μέλος 

3. Κιόρτεβε Παρθένα, δημοτική σύμβουλος, ως 

μέλος 

4. Χατζηιωάννου Χαρίκλεια, δημοτική σύμβουλος, 

ως μέλος 

5. Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, ως μέλος 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Εφραιμίδης Ιωάννης, δημοτικός σύμβουλος 

2. Σιδερά Χρυσή, δημοτική υπάλληλος 

3. Βασιλειάδου Θεοδοσία, δημότισσα 

4. Ηλιόπουλος Στέργιος, δημοτικός σύμβουλος 



5. - 

Ο πρόεδρος του ΔΣ, εκ μέρους της συμπολίτευσης, 

πρότεινε την δημοτική σύμβουλο Τόλιου Δάντζερα 

Αναστασία, ως πρόεδρο της επιτροπής, με 

αναπληρωτή της, τον δημοτικό σύμβουλο Εφραιμίδη 

Ιωάννη 

 

Μετά από επικοινωνία του προέδρου του ΔΣ με 

την δημοτική παράταξη «πόλη + ζωή», η οποία 

αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 

1
ου

 τακτικού θέματος, προτάθηκε ως τακτικό μέλος ο 

δημοτικός σύμβουλος Μλεκάνης Μιχαήλ, με 

αναπληρώτριά του τη δημοτική σύμβουλο Σιδερά 

Χρυσή. 

 

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, ανέφεραν πως με δεδομένο ότι 

μεταφέρθηκε στο Δήμο η χρηματοδότηση, πρέπει ο 

Δήμος, έμπρακτα να είναι υπέρ της χρηματοδότησης 

και μάλιστα αυξημένης για τη φετινή χρονιά, δίχως 

να χρηματοδοτούνται οι πολιτιστικοί και αθλητικοί 

σύλλογοι από άλλα ταμεία και δίχως να μπαίνει ο 

δήμος στη διαδικασία πολλών συνδιοργανώσεων. Στη 

συνέχεια και επειδή οι χρηματοδότηση, αφορά 

συγχρόνως τους πολιτιστικούς και αθλητικούς 

συλλόγους, ενώ μέχρι τώρα γινόταν ξεχωριστά, 

πρότειναν ως τακτικό μέλος την δημοτική σύμβουλο 

Κιόρτεβε Παρθένα με αναπληρώτριά της, την κ. 

Βασιλειάδου Θεοδοσία, δημότισσα. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

πρότεινε τη δημοτική σύμβουλο Χατζηιωάννου 

Χαρίκλεια με αναπληρωτή της, τον ίδιο και 

προσθέτοντας πως θα πρέπει, το μέλος που 

συμμετέχει στην επιτροπή, να έχει τόσες ψήφους, 

όσες έχει η παράταξη στο ΔΣ, για να προκύπτει και 

απόφαση διότι, συχνά παρατηρείται, να μην 

καταλήγει η επιτροπή σε απόφαση. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, δεν 

επιθυμεί να συμμετέχει, θεωρώντας πως ο έλεγχος, 

πρέπει να γίνεται στο ΔΣ 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, 

πρότεινε ως μέλος στην επιτροπή, τον ίδιο δίχως 

αναπληρωματικό 

17.  127.  Αίτηση για 

απομάκρυνση 

κιγκλιδώματος μπροστά 

από την έξοδο του 

πλυντηρίου 

αυτοκινήτων, 

ιδιοκτησίας του κ. 

Κεσίδη Κωνσταντίνου 

(σχετικές οι 11/2020 και 

12/2020 γνώμες της 

ΕΠΖ) 

Ο μ ό φ ω ν α  
 
Δεν εγκρίνει την 12/2020 απόφαση – 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί 

συμπληρωματικών στοιχείων για την υπόθεση 

΄΄Αίτησης για απομάκρυνση κιγκλιδώματος μπροστά 

από την έξοδο του πλυντηρίου αυτοκινήτων, 

ιδιοκτησίας του κ. Κεσίδη Κωνσταντίνου΄΄ 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Μουρβετίδης 

Μιχαήλ, 2) Χατζηγιάννης Αναστάσιος, 3) Τάσσου 



Μιχαήλ, 4)Παναγιωτίδης Αλέξανδρος, 5) 

Χαραλαμπίδης Ανδρέας, 6) Καψημάλης Ιωάννης, 

7) Κυριακίδης Χρήστος, 8) Δερματίδης Ανέστης, 

9) Εφραιμίδης Ιωάννης, 10) Δεμερτζής Γεώργιος 

και 11) Ευθυμιάδης Ιωακείμ, τάσσονται με την 

άποψη της Δημοτικής Αστυνομίας 

 

Οι δημοτικού 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,  θεωρούν ότι δεν θα 

έπρεπε το θέμα να συζητείται στο ΔΣ, εφόσον 

αποφάνθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Με δεδομένο 

ότι, αποφάνθηκε η δημοτική αστυνομία , δεν μπορεί 

το ΔΣ να αποφασίσει διαφορετικά, χωρίς φυσικά  να 

έχει πρόβλημα με την επιχειρηματικότητα. Τίθενται 

θέματα καθημερινότητας και γι αυτό το θέμα 

συζητήθηκε στην ΕΠΖ. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

τάσσεται με την άποψη της Δημοτικής Αστυνομίας. 

Είναι σημείο με επικινδυνότητα  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 

τάσσεται με την άποψη της Δημοτικής Αστυνομίας. 

Είναι σημείο με επικινδυνότητα  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, 

τάσσεται με την άποψη της Δημοτικής Αστυνομίας. 

Είναι σημείο με επικινδυνότητα       

 

18.  128.  Κατάργηση και 

απομάκρυνση θέσης 

περιπτέρου 

(Τσοκακτσίδου 

Σαββατού)  

Ομόφωνα 

19.  129.  Κατάργηση και 

απομάκρυνση θέσης 

περιπτέρου 

(Πολυμερούδη 

Σταματία) 

Ομόφωνα 

20.  130.  Κατάργηση και 

απομάκρυνση θέσης 

περιπτέρου (Μωϋσίδης 

Ιωάννης) 

Ομόφωνα 

21.  131.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης υπαλλήλων 

Δήμου Δράμας για το 

μήνα Απρίλιο έτους 

2020  

Ομόφωνα 

 

Δράμα   28-05-2020  

Η ειδική γραμματέας  

 

 

Μυροφόρα Ψωμά 


