
 ΘΕΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  14η/29-06-2020  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 

Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1)  138.  Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 

49/2020 απόφασης Δ.Σ. 

και νέα έγκριση εισόδου – 

εξόδου οχημάτων για την 

υπό ίδρυση εγκατάσταση 

«ΚΔΑΠ - ΜΕΑ» 

ιδιοκτησίας κ. Κούνιου 

Νίκου - Μάριου, στο 

αγροτεμάχιο 112 έκτασης 

7097 τ.μ. του 

αγροκτήματος Χωριστής 

O μ ό φ ω ν α 
 

 

2)  139.  Έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση δημοτών 
O μ ό φ ω ν α  

 

3)  140.  Έγκριση της 162/2020 

ΑΟΕ σχετικά με την 4η 

αναμόρφωση 

προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2020 

και της 

συμπληρωματικής αυτής 

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, ανέφερε πως 

συμφωνεί με τη μη δημιουργία των δύο πρώτων 

ΚΑ και του τελευταίου ΚΑ στο μέρος Γ΄ όπως 

αναφέρεται στην εναλλακτική πρόταση, λόγω 

και της χρηματοδότησης εξαιτίας του covid. Για 

τον τρίτο ΚΑ του μέρους Γ΄της εναλλακτικής, 

πρότεινε να παρθούν τα χρήματα από τον ΚΑ 

30.7112.01. Επίσης συμφωνεί με την 

εναλλακτική πρόταση για τον δεύτερο ΚΑ, στο 

μέρος Β΄ της εναλλακτικής  

 

O μ ό φ ω ν α 
 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος 

αντιπολίτευσης, συμφώνησαν με την πρόταση 

του αρμόδιου Αντιδημάρχου, με την δέσμευση 

ότι, τα χρήματα που αντλούνται από τον ΚΑ 

30.7112.01, θα συμπληρωθούν σε επόμενο ΔΣ. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ηλιόπουλος 

Στέργιος και 2) Χατζηιωάννου Χαρίκλεια, 

υπερψηφίζουν τον συνδυασμό των δύο 

προτάσεων, επισημαίνοντας πως πρέπει η 

δημοτική αρχή, να εξετάσει αν απαιτούνται 

ειδικοί χειριστές για τα 2 αυτοκινούμενα 

αναρροφητικά σάρωθρα  και τα 2 

πετρελαιοκίνητα οχήματα ανοικτού τύπου με 

υπερκατασκευή πλυστικού συγκροτήματος, ΚΑ 

που θα εισαχθούν σε επόμενη αναμόρφωση. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος 

Κοσμάς , υπερψηφίζει τον συνδυασμό των δύο 

προτάσεων 



 

4)  141.  Ορισμό νέου πολιτικά 

υπευθύνου  του Δήμου 

Δράμας για τις ανάγκες 

του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος με τίτλο 

«Μεταρρύθμιση 

Δημόσιου Τομέα 2014-

2020» Πράξη: 

Αναδιοργάνωση και 

διοικητική μεταρρύθμιση 

της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ 

Βαθμού- απλούστευση 

και προτυποποίηση 

διαδικασιών λειτουργίας 

ΟΤΑ και Β’ Βαθμού-

πιλοτική λειτουργία» με 

κωδ. ΟΠΣ 5014063 

O μ ό φ ω ν α 

5)  142.  Ορισμό αναπληρωτή του 

εκπροσώπου του Δήμου 

Δράμας σε θέματα που 

αφορούν στο Δίκτυο 

Μαρτυρικών Πόλεων και 

Χωριών  της Ελλάδας 

περιόδου 1940-1945 

O μ ό φ ω ν α 

 

6)  143.  Συγκρότηση και ορισμός 

προέδρου της ειδικής 

επιτροπής κυκλοφορίας & 

προσβασιμότητας των 

ατόμων με αναπηρία 

O μ ό φ ω ν α 

 

7)  144.  Ορισμό δημοτικού 

συμβούλου ως μέλους 

τριμελούς επιτροπής για 

την εκκαθάριση των 

αρχείων του Δήμου 

Δράμας 

O μ ό φ ω ν α 

8)  145.  Εγκριση της 14/2020 

απόφασης της ΔΕΠ, 

αναφορικά με την 

εξέταση αιτήματος 

μεταστέγασης ΚΕΣΥ σε 

κτήριο του 3ου 

Γυμνασίου Δράμα 

O μ ό φ ω ν α 
 

9)  146.  ‘Εγκριση ανάθεσης σε 

τρίτο της εργασίας 

«Εργασίες θρυμματισμού 

υπολειμμάτων 

κλαδέματος δένδρων και 

θάμνων» 

Κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Μλεκάνης Μιχαήλ, 2) 

Μελισσινός Στυλιανός, 3) Σιδερά Χρυσή, 4) 

Μυστακίδης Ιωάννης, 5) Νικολαΐδης Φώτιος και 

6) Καλαϊτζίδης Κων/νος, ανέφεραν πως θα 

ψηφίσουν θετικά αναγκαστικά γιατί, δεν υπάρχουν 

άλλα περιθώρια για άλλη επιλογή αλλά, η δαπάνη 

της προμήθειας, είναι μικρότερη από αυτή της 

ανάθεσης και δεν χρειάζεται προσωπικό, καλώντας 

τη δημοτική αρχή να εκμεταλλευτεί τις 



χρηματοδοτήσεις.  

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου 

Χαρίκλειας, λέγοντας πως το θέμα, είναι ακόμα μία 

απόδειξη αδυναμίας της δημοτικής αρχής να καλύψει 

πάγιες εργασίες. Το κατ΄ εξαίρεση, έγινε 

κανονικότητα. Έχουν δείξει πολύ μεγάλη ανοχή έως 

τώρα. Είναι αρνητικοί σε αναθέσεις για εργασίες που 

μπορεί να κάνει η δημοτική αρχή. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλαϊδόπουλου Κοσμά, λέγοντας πως δεν μπορεί 

κάθε χρόνο να εισάγει η δημοτική αρχή το ίδιο θέμα. 

Θα έπρεπε να είχε προβληματιστεί τόσα χρόνια και 

να έχει δώσει μια μόνιμη λύση. 

 
10)  147.  Έγκριση της 13/2020 

απόφασης – πρότασης 

αυτής, περί κοπής 

δέντρων σε ιδιοκτησίες 

του Δήμου Δράμας ( Α΄ 

Κοιμητήρια Δράμας), 

O μ ό φ ω ν α 

 

11)  148.  Έγκριση επέκταση  

δικτύου  φωτισμού  στην  

Κοινότητα  Κουδουνίων  

με την τοποθέτηση ενός 

(1) στύλου & 1 Φ.Σ. S-

17Υ 

O μ ό φ ω ν α 

12)  149.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης υπαλλήλων 

του Δήμου Δράμας για το 

μήνα Μάϊο 2020 

O μ ό φ ω ν α 

13)  150.  Έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση απόρων 

δημοτών 

O μ ό φ ω ν α  
 

. 

 

14)  151.  Χορήγησης άδειας 

λειτουργίας 

ηλεκτρονικών 

υπολογιστών εντός 

καταστήματος 

O μ ό φ ω ν α 
 

15)  152.  Χορήγησης άδειας 

χρήσης κοινόχρηστου 

χώρου επί της Πλατείας 

της οδού Μ. Λιτίτσης 

Νικοδήμου 9 

K α τ ά   π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου 

Χαρίκλειας, αναφέροντας πως είχαν μειοψηφήσει 

και στην πρώτη παραχώρηση στον αιτούντα γιατί, 

θεωρούν πως δεν πρέπει να αναπτύσσονται 

τραπεζοκαθίσματα στις πλατείες αλλά, ο χώρος 

πρέπει να είναι διαθέσιμος για άλλες δράσεις, 

ενημερώνοντας το Σώμα πως ο ενδιαφερόμενος, 

ήδη έχει καταλάβει το χώρο, έχοντας 

προαποφασίσει πως το ΔΣ θα του τον 

παραχωρήσει. 

 



16)  153.  Απ΄ ευθείας εκμίσθωση 

του δημοτικού θερινού 

κινηματογράφου « 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», εντός 

του Δημοτικού κήπου 

Δράμας,  για του μήνες 

Ιούλιο και Αύγουστο 

2020, στα πλαίσια του 

άρθρου 192 παρ. 2  

περίπτ. γ του Κ.Δ.Κ. (Ν. 

3463/2006) όπως 

αντικαταστάθηκε από την 

παρ. 1 του άρθρου 196 

του Ν. 4555/2018 

 

O αρμόδιος Αντιδήμαρχος, πρότεινε την αποδοχή 

της προσφοράς του μισθίου των 250,00 € μηνιαίως, 

αρχομένου όμως από την ημερομηνία υπογραφής του 

συμφωνητικού, σε συνδυασμό με τη λειτουργία του 

Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, για 

δωρεάν προβολές, με επιβάρυνση επί αυτού, τέλος 

χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20% 

και 10% επί αυτού, δηλαδή ποσό 50,00 € (500,00€ 

Χ10%= 50,00 €), το οποίο θα πρέπει να καταθέσει η 

μισθώτρια για την  καλή εκτέλεση των όρων της 

σύμβασης 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Μλεκάνης Μιχαήλ, 2) 

Μελισσινός Στυλιανός, 3) Σιδερά Χρυσή, 4) 

Μυστακίδης Ιωάννη, 5) Νικολαΐδης Φώτιος και 

6) Καλαϊτζίδης Κων/νος, ανέφεραν πως σε 

συνδυασμό και με το 15ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης και λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη ζημιά 

που έχει υποστεί ο επαγγελματίας, το ότι θα 

χρησιμοποιεί δικά του μηχανήματα καθώς και το ότι 

θα δοθεί μία διέξοδος στους δραμινούς να 

παρακολουθήσουν κινηματογράφο και μάλιστα και 

με ταινίες δωρεάν του ΦΤΜΜΔ, πρότειναν το 

συνολικό μίσθωμα να είναι ακόμα και κάτω από 

250,00 €, να είναι συμβολικό. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ηλιόπουλος Στέργιος 

και 2) Χατζηιωάννου Χαρίκλεια, συμφωνούν, με 

την πρόταση της μείζονος αντιπολίτευσης, 

προσθέτοντας πως θα μπορούσαν να προτείνουν 

ακόμα και μηδενική μίσθωση,  σε συνδυασμό και με 

το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και 

λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη ζημιά που έχει 

υποστεί ο επαγγελματίας, το ότι θα χρησιμοποιεί 

δικά του μηχανήματα καθώς και το ότι θα δοθεί μία 

διέξοδος στους δραμινούς να παρακολουθήσουν 

κινηματογράφο και μάλιστα και με ταινίες δωρεάν 

του ΦΤΜΜΔ, καλώντας τη δημοτική αρχή να 

ερευνήσει πώς ο Δήμος Θες/νίκης προχώρησε σε 

εκμισθώσεις χώρων με μηδενικό μίσθωμα.    

Ο μ ό φ ω ν α 
 

Εγκρίνει την εκμίσθωση στην κ. Χαραλαμπίδου 

Κλειώ του Σταύρου και της Στεφανίας, κάτοικο 

Δράμας επί της οδού Τραπεζούντας 7Α, Α.Φ.Μ.  

066159195  Δ.Ο.Υ. Χίου,  του θερινού 

κινηματογράφου « ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ » ,που βρίσκεται 

στον Δημοτικό Κήπο Δράμας, με απ΄ ευθείας 

συμφωνία, αρχομένης από την ημερομηνία 

υπογραφής του συμφωνητικού και για δύο μήνες, σε 

συνδυασμό με τη λειτουργία του Φεστιβάλ Ταινιών 

Μικρού Μήκους Δράμας, για δωρεάν προβολές, στο 

συνολικό ποσό των 250,00 € (μηνιαίως 125,00 €) και 

10% επί αυτού, δηλαδή ποσό 25,00 € (250,00€ 

Χ10%= 25,00 €), το οποίο θα πρέπει να καταθέσει η 

μισθώτρια για την  καλή εκτέλεση των όρων της 



σύμβασης, η οποία έχει όπως ακολουθεί, σε 

εφαρμογή του άρθρου 192 παρ. 2 του ΔΚΚ (Ν. 

3463/2006),  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 196 

παρ. 2 περιπτ. γ του Ν. 4555/19-07-2018 

(ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) 
17)  154.  Εξέταση αιτήματος της κ. 

Χαραλαμπίδου 

Στεφανούλας (μισθώτριας 

του Κινηματογράφου « 

ΟΛΥΜΠΙΑ» περί 

αναστολής καταβολής 

μισθωμάτων 

Κ α τ ά     π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
 

 Απορρίπτει  την με αριθμ. 9053/03-04-

2020 αίτηση της κ. Χαραλαμπίδου Στεφανούλας 

(μισθώτριας του Κινηματοθέατρου « ΟΛΥΜΠΙΑ») με 

την οποία αιτείται την αναστολή πληρωμής ενοικίων 

για το χρoνικό διάστημα που ο Κινηματογράφος « 

ΟΛΥΜΠΙΑ» παραμένει κλειστός, με ανάληψη 

ευθύνης από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τη 

διερεύνηση του τρόπου απαλλαγής του αιτούντα από 

την υποχρέωση καταβολής των αντιστοίχων 

μισθωμάτων. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Μλεκάνης Μιχαήλ, 2) 

Μελισσινός Στυλιανός, 3) Σιδερά Χρυσή, 4) 

Μυστακίδης Ιωάννης, 5) Νικολαΐδης Φώτιος και 

6) Καλαϊτζίδης Κων/νος, ανέφεραν πως πρόκειται 

για τον μοναδικό κινηματογράφο της Δράμας, τον 

οποίον λειτουργεί ο αιτούντας, σε άριστη 

συνεργασία με τον Δήμο για τη λειτουργία του 

Φεστιβάλ , θεωρώντας πως δεν πρέπει να 

εξαναγκαστεί σε πτώχευση και προτείνοντας να 

προχωρήσει ο Δήμος σε διακοπή της σύμβασης του 

μισθώματος μονομερώς, δικής του υπαιτιότητας, έτσι 

ώστε ο ενοικιαστής να απαλλαχθεί από τα εν λόγω 

ενοίκια. Καλό θα είναι να ερευνήσει ο Δήμος, πώς 

λειτούργησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε παρόμοιες 

περιπτώσεις άλλωστε, είναι μήνες κλειστός ο 

κινηματογράφος και θα απαιτηθούν επισκευές. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ηλιόπουλος Στέργιος 

και 2) Χατζηιωάννου Χαρίκλεια, συμφωνούν με 

την πρόταση της μείζονος αντιπολίτευσης, λέγοντας 

πως είναι θετικοί και πρέπει να βρεθεί ο τρόπος, απ΄ 

τη στιγμή που έχει και δίκιο ο αιτούντας. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλαϊδόπουλου Κοσμά, αναφέροντας πως η 

Κυβέρνηση έχει ευθύνη να καλύψει όλους τους 

επαγγελματίες και όχι μόνο κάποιους αλητήριους, 

δίνοντάς τους 20.000.000,00 € για έναν ανύπαρκτο 

ιό. Με μηδενικά έσοδα, δεν μπορεί να ζητά να 

πληρώνουν το 60% και το 100% των εισφορών. Στο 

τέλος πρότεινε μηδενική καταβολή μισθωμάτων 

 
18)  155.  Άδεια χρήσης 

κοινοχρήστου χώρου επί 

της Εθν. Αμύνης 4-6 

σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 65 του Ν. 

4688/2020- – Γ. 

Σταμπουλάκης & Σία Ο.Ε 

Ο μ ό φ ω ν α 
 

 Αποδέχεται τις με αριθμ. 11924/25-05-

2020, 14406/19-06-2020 & 14650/22-06-2020 

αιτήσεις της Παρμαξίδου Ευτυχίας, νομίμου 

εκπροσώπου της εταιρίας «Γ. Σταμπουλάκης & Σια 

Ο.Ε.», με Α.Φ.Μ. 997784697, που διατηρεί 

κατάστημα «Επιχείρηση Αναψυχής», επί της οδού 



Εθν. Αμύνης 4 - 6, με τις οποίες αιτείται την 

παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 

4688/2020, ο οποίος βρίσκεται στη ζώνη του αστικού 

εξοπλισμού, έμπροσθεν του καταστήματός της και σε 

συνέχεια αυτού, έμπροσθεν κενού καταστήματος και 

της ανατολικής πλευράς του κτιρίου Μπέκου, με την 

προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει η ανωτέρω, νέο 

τοπογραφικό διάγραμμα, (που θα εξασφαλίζει τη 

διέλευση των πεζών ). Σε ότι αφορά στις 

ιδιοκτησίες, αν σε περίπτωση δεν τις προσβάλλει 

κάποιος, τότε δεν θα υπάρξει κανένα θέμα . 

  

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος αρχικά, αναφέροντας τα 

οριζόμενα του άρθρου 65 του Ν.4688/2020 και του 

ΒΔ (Α΄171) 24.9/20.10.1958, συντάσσεται με την 

πρόταση της υπηρεσίας, λέγοντας πως το 

τοπογραφικό, δεν αποτυπώνει πλήρως τη νομιμότητα 

του αιτήματος 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Μλεκάνης Μιχαήλ, 2) 

Μελισσινός Στυλιανός, 3) Σιδερά Χρυσή, 4) 

Μυστακίδης Ιωάννης, 5) Νικολαΐδης Φώτιος και 

6) Καλαϊτζίδης Κων/νος, αφού ανέφεραν ότι: 1)  

παραβλέποντας ότι η ΠΝΠ βγήκε με αναφορά «κατά 

παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης» επομένως, η 

αναδρομή σε άλλες διατάξεις απ΄ τις οποίες μπορούν 

να παρεκκλίνουν, δεν έχει νόημα. 2) Ενώ όλων των 

άλλων οι υποθέσεις έχουν τελειώσει, η αναβολή 

λήψης απόφασης, είναι όχι μόνο ταλαιπωρία αλλά, 

και πιθανή καταστροφή για τη συγκεκριμένη 

επιχείρηση. 3) Θεωρούν ότι, αφήνοντας χώρο 2 τ.μ. 

ώστε να υπάρχει κάθετη επικοινωνία, εξυπηρετεί 

απόλυτα και τους πεζούς και κάθε έναν που έχει 

ανάγκη κι απ΄τη στιγμή που δεν υπάρχει άλλο 

αίτημα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, 

πρότειναν την παραχώρηση του χώρου, με την 

προϋπόθεση ότι, αν υποβληθεί άλλο αίτημα για τον 

ίδιο χώρο, θα επανεξετασθεί η υπόθεση. 

 

Στη συνέχεια ο  αρμόδιος αντιδήμαρχος, αφού 

επανέλαβε τα οριζόμενα του άρθρου 65 του 

Ν.4688/2020 και του ΒΔ (Α΄171) 24.9/20.10.1958, 

ανέφερε πως δέχεται ότι το συγκεκριμένο κατάστημα 

έχει πρόβλημα καθώς και τις αιτιάσεις της μείζονος 

αντιπολίτευσης, δεν δέχεται όμως, το ότι δεν έκανε 

καλά τη δουλειά του. Συνεχίζοντας, πρότεινε την εν 

μέρει αποδοχή του αιτήματος, με την παραχώρηση 

του χώρου έμπροσθεν του καταστήματος της 

ενδιαφερομένης και την προσκόμιση νέου 

τοπογραφικού με τη συναίνεση των παρακείμενων 

καταστημάτων, εχόντων έννομο συμφέρον και 

τελικώς, πρότεινε σε πρώτη φάση, την πλήρη 

αποδοχή του αιτήματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου 

(ο οποίος βρίσκεται στη ζώνη του αστικού 

εξοπλισμού έμπροσθεν του καταστήματός της και σε 

συνέχεια αυτού, έμπροσθεν κενού καταστήματος και 



της ανατολικής πλευράς του κτιρίου Μπέκου, 

συνολικού εμβαδού 40,12 τ.μ.), με την προϋπόθεση 

ότι θα προσκομίσει η ενδιαφερομένη νέο 

τοπογραφικό (που θα εξασφαλίζει τη διέλευση των 

πεζών ) . Σε ότι αφορά στις ιδιοκτησίες, αν σε 

περίπτωση δεν τις προσβάλλει κάποιος, τότε δεν 

θα υπάρξει κανένα θέμα . 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ηλιόπουλος Στέργιος 

και 2) Χατζηιωάννου Χαρίκλεια, ανέφεραν πως δεν 

έχουν προσέξει καλά το χώρο και επιβάλλεται επί 

τόπου παρουσία για να εξεταστεί αν μπορούν να 

περάσουν οι πολίτες και ειδικά ΑμεΑ γιατί, πολλές 

φορές τα τοπογραφικά ωραιοποιούν την εικόνα, 

προτείνοντας αρχικά την αναβολή λήψης απόφασης. 

Στη συνέχεια, συμφώνησαν με την τελική πρόταση 

αρμόδιου αντιδημάρχου, λέγοντας όμως πως θα 

πρέπει να γίνεται έλεγχος για όλα τα καταστήματα, 

για την πλήρη εφαρμογή της αδειοδότησης. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, 

συντάσσεται με το αίτημα της ενδιαφερομένης, με 

την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει νέο 

τοπογραφικό, τονίζοντας πως πρέπει να στηριχθούν 

οι επιχειρήσεις εξ αιτίας της καταστροφής που έχουν 

υποστεί , καταγγέλλοντας την Κυβέρνηση , η οποία 

έχει ευθύνη να καλύψει όλους τους επαγγελματίες 

και όχι μόνο κάποιους αλητήριους, δίνοντάς τους 

20.000.000,00 € για έναν ανύπαρκτο ιό . 

 
19)  156.  Αποδοχή ή μη αιτήματος 

λύσης μίσθωσης του 

αναψυκτηρίου επί της 

οδού Χελμού (περιοχή 

ανάπλασης χειμάρρου 

Καλλιφύτου)  

O μ ό φ ω ν α 

20)  157.  Έγκριση  μεταφοράς της 

2ης δόσης της Κοινοτικής 

Συμμετοχής της πράξης 

“LYSIS” που αφορά στον 

Εταίρο 4-Δήμος 

Blagoevgrad, οι οποίες 

χρηματοδοτούνται από το 

Πρόγραμμα Συνεργασίας 

Interreg V-A «ΕΛΛΑΔΑ-

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» 

O μ ό φ ω ν α 

21)  158.  Έγκριση Χάρτας για τον 

Εθελοντισμό & του 

Δικτύου Εθελοντών του 

Δήμου Δράμας  

Κ α τ ά    π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Μλεκάνης Μιχαήλ, 2) 

Μελισσινός Στυλιανός, 3) Σιδερά Χρυσή, 4) 

Μυστακίδης Ιωάννης, 5) Νικολαΐδης Φώτιος και 

6) Καλαϊτζίδης Κων/νος, ανέφεραν ότι με τη 

Χάρτα, δημιουργείται γραφείο εθελοντών. Ο ΟΕΥ, 

δεν δημιουργείται με τέτοιες αποφάσεις αλλά, είναι 

μια ξεχωριστή διαδικασία. Η προηγούμενη δημοτική 

αρχή, όντας νυν, υποσχέθηκε νέο ΟΕ και ακόμα να 

τον εισηγηθεί. Η οργάνωση των εθελοντών, άπτεται 

προσωπικών δεδομένων και στοιχείων που θα πρέπει 



να γίνουν σεβαστά. Επιπλέον, πρότειναν τη 

δημιουργία ΚΑ στον προϋπολογισμό, για την 

ασφάλεια και τα έξοδα κίνησης μελών 

αναγνωρισμένων φορέων όταν απαιτηθεί ή 

μεμονωμένων εθελοντών, με εξειδίκευση σε κάποια 

αντικείμενο. 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου 

Χαρίκλειας, λέγοντας πως η συνεργασία με τους 

εθελοντές, είναι κάτι πολύ καλό αλλά, ποιο ρόλο θα 

έχει η δημιουργία γραφείου υπό την εποπτεία του 

Δημάρχου όταν, πολλές από τις δράσεις, άπτονται 

κάποιων αρμοδιοτήτων τμημάτων του Δήμου; Η 

δημοτική αρχή, θέλει να δημιουργήσει το γραφείο, 

ελέγχοντας το έργο των εθελοντών και 

αντικαθιστώντας πολλές φορές την εργασία, γιατί 

δεν προχώρησαν οι προσλήψεις που έπρεπε. Θέλει 

να κάνει το παιχνίδι της πολιτικής της, όπως κάνει 

και η Κεντρική Κυβέρνηση και να μάθει τη νεολαία 

να μην υπερασπίζεται τα δικαιώματά της. Εάν 

αντιληφθούν ότι οι δράσεις καλύπτουν εργασία, θα 

κάνουν καταγγελία στον ΣΕΠΕ γιατί, μαγαζί που 

στήνεται μέσα στο Δήμο με δουλεμπόρους, δεν το 

δέχονται. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλαϊδόπουλου Κοσμά, λέγοντας πως δεν 

συμφωνεί στη δημιουργία ενός κομματικού στρατού 

στο Δήμο επί πληρωμή γιατί, εθελοντισμός γίνεται 

όταν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα, με θέσεις 

εργασίας και ανάπτυξη και όχι με 80% ανεργία στη 

Δράμα.  

Δράμα   30-06-2020 

 

Η  ειδική γραμματέας  

 

 

Ψωμά Μυροφόρα 

 


