
ΠΙΝΑΚΑΣ 
 ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ  ΣΤΗΝ 17/26-08-2020  
ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 
 

 

 

 

 

 

        

      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  197.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Απ΄ευθείας εκμίσθωση 

του δημοτικού θερινού 

κινηματογράφου « 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», εντός 

του Δημοτικού κήπου 

Δράμας,  για το 

διάστημα από 02 

Σεπτεμβρίου έως 25 

Σεπτεμβρίου 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. 

Ομόφωνα 

 

2.  198.  Έγκριση της 217/2020 

απόφασης της Ο.Ε. 

σχετικά με τα 

απολογιστικά 

οικονομικά στοιχεία Β΄ 

τριμήνου 2020. 

Ομόφωνα 
 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 

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

Μελισσινού Στυλιανού, 4)Σιδερά Χρυσής, 5) 

Μυστακίδη Ιωάννη, 6) Νικολαΐδη Φωτίου και 7) 

Καλαϊτζίδη Κων/νου πως, ψηφίζουν το θέμα μόνο 

ως λογιστική αποτύπωση 

 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 

1) Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, 2) Αποστολίδη 

Κυριάκου, 3) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 

4)Ιωαννίδη Δημητρίου και 5) Κιόρτεβε Παρθένας 

πως, ψηφίζουν το θέμα μόνο ως λογιστική 

αποτύπωση 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου πως, ψηφίζει το θέμα μόνο 

ως λογιστική αποτύπωση 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Μήτρου Γεωργίου πως, ψηφίζει το θέμα μόνο ως 

λογιστική αποτύπωση και  εκφράζοντας τον φόβο 

ότι, θα αναγκαστεί η δημοτική αρχή, σε νέας αύξηση 

των δημοτικών τελών 

 

3.  199.  Έγκριση της αρ. 

227/2020 απόφασης της 

Ο.Ε. σχετικά με την 5η 

Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού 

Ομόφωνα 

 
Με την αναφορά του Αντιδημάρχου Καψημάλη 

Ιωάννη πως, συμφωνεί με την ενοποίηση των δύο 

εναλλακτικών , με πολυετή δέσμευση της ΣΑΤΑ, 



οικονομικού έτους 2020 

και της 

συμπληρωματικής 

αυτής 

αρχής γενομένης από φέτος.  

 

Με την αναφορά των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Σιδερά Χρυσής, 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη, 4) Νικολαΐδη Φωτίου και 5) 

Καλαϊτζίδη Κων/νου πως, ψηφίζουν την ενοποίηση 

των δύο εναλλακτικών, με την προϋπόθεση να 

αφαιρεθεί από την εναλλακτική της δημοτικής 

αρχής, η φράση «Κατά τα λοιπά συντάσσομαι χωρίς 

καμία διαφοροποίηση με την υπ΄ αριθμ. 227/2020 

ΑΟΕ» γιατί επί της ουσίας, η εναλλακτική πρόταση 

της δημοτικής αρχής, είναι η συνέχεια της δικής τους 

πρότασης και της παράταξης «»ΠΡΟΤΖΕΚΤ 

ΔΡΑΜΑ 2020» 

 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 

1) Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, 2) Αποστολίδη 

Κυριάκου, 3) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4)Ιωαννίδη 

Δημητρίου και 5) Κιόρτεβε Παρθένας πως, 

ψηφίζουν την ενοποίηση των δύο εναλλακτικών, με 

την αναφερόμενη προϋπόθεση της μείζονος 

αντιπολίτευσης και προσθέτοντας πως δεν κατέθεσαν 

εναλλακτική διότι, μετά από ερώτημα στη Δ/νση ΤΥ, 

δεν υπήρξε απάντηση στο αν είναι δυνατή η 

μεταφορά των 280.000,00 € από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

και ξαφνικά, προτείνεται εναλλακτική από τον 

αρμόδιο Αντιδήμαρχο 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου πως, ψηφίζει την 

εναλλακτική της μείζονος αντιπολίτευσης, όπως 

αυτή συμπληρώθηκε με την εναλλακτική της 

δημοτικής αρχής. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Μήτρου Γεωργίου διότι, δεν ψήφισε τον 

προϋπολογισμό άρα, δεν ψηφίζει καμία αναμόρφωσή 

του. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς , 

ήταν αρνητικός κατά τη συζήτηση του θέματος, επί 

της αρχικής αναμόρφωσης και των δύο 

εναλλακτικών διότι, η δημοτική αρχή δεν αλλάζει 

τακτική και δεν υπολογίζει τις αντιπολιτεύσεις αλλά, 

κατά την ονομαστική ψηφοφορία, ήταν 

αποσυνδεδεμένος. 

4.  200.  Κατανομή πιστώσεων 

στις δημοτικές και 

τοπικές κοινότητες για 

κάλυψη επενδυτικών 

δαπανών 2021. 

Με την αναφορά των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Σιδερά Χρυσής, 

3)Μυστακίδη Ιωάννη, 4) Νικολαϊδη Φωτίου και 

5)Καλαϊτζίδη Κων/νου πως, διαφωνούν για 

δεοντολογικούς λόγους αλλά και για λόγους αρχής. 

Παρότι πέρσι ο Δήμαρχος, υποσχέθηκε ότι, για την 

κατανομή του 2021, θα συναντηθούν η δημοτική 

αρχή, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι 

πρόεδροι των κοινοτήτων, δεν το έπραξε. Στο τέλος 

πρότειναν την αναβολή λήψης απόφασης επί του 

θέματος, επειδή στην εισήγηση του Αντιδημάρχου, 

δεν αναφέρθηκαν τα ποσά που κατανέμονται στις 

Κοινότητες, στους προέδρους των οποίων δεν 

δόθηκε καν ο λόγος και ως δημοτικοί σύμβουλοι, δεν 

γνωρίζουν τι ψηφίζουν. 



 

Με την αναφορά των δημοτικών συμβούλων:: 

1)Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, 2)Αποστολίδη 

Κυριάκου, 3)Χρυσοχοϊδη Ελευθερίου, 4)Ιωαννίδη 

Δημητρίου και 5) Κιόρτεβε Παρθένας λέγοντας 

πως, διαφωνούν γιατί, ενώ πέρσι ο Δήμαρχος, 

υποσχέθηκε ότι, για την κατανομή του 2021, θα 

συναντηθούν η δημοτική αρχή, οι επικεφαλής των 

παρατάξεων και οι πρόεδροι των κοινοτήτων, δεν το 

έπραξε. 

Θα μπορούσαν να τεθούν συγκεκριμένα οι ανάγκες 

των Κοινοτήτων και αφού συνυπολογίζονταν και η 

έκτακτη ΣΑΤΑ , με μια κεντρική διαχείριση της 

οδοποιΐας, είναι βέβαιο ότι θα προέκυπτε όφελος για 

τις κοινότητες γιατί,  δεν θα είχαν να 

προϋπολογίσουν για οδοποιΐα οπότε, θα κατένεμαν 

το ποσό στις άλλες ανάγκες τους. 

Μειοψηφούν επίσης επειδή, στην εισήγηση του 

Αντιδημάρχου, δεν αναφέρθηκαν τα ποσά που 

κατανέμονται στις Κοινότητες, στους προέδρους των 

οποίων δεν δόθηκε καν ο λόγος και οι δημοτικοί 

σύμβουλοι, πέραν των επικεφαλής, δεν γνωρίζουν τι 

ψηφίζουν 

 

Με την αναφορά του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, λέγοντας πως, δεν συμφωνεί 

με την κατανομή με πληθυσμιακά κριτήρια. Απ΄ το 

2014 διαφωνεί με το ποσοστό 80% - 20% και 

προτείνει 65% - 35%. Ενώ πέρσι ο Δήμαρχος, 

υποσχέθηκε ότι, για την κατανομή του 2021, θα 

συναντηθούν η δημοτική αρχή, οι επικεφαλής των 

παρατάξεων και οι πρόεδροι των κοινοτήτων, δεν το 

έπραξε. 

Θα μπορούσαν να τεθούν συγκεκριμένα οι ανάγκες 

των Κοινοτήτων και αφού συνυπολογίζονταν και η 

έκτακτη ΣΑΤΑ,  θα προέκυπτε ένας 

προγραμματισμός αν ήταν δυνατόν ομόφωνα, με 

δυνατότητα εκτέλεσης συγκεκριμένων και 

αναγκαίων έργων . Ο Δήμος πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως μία ενότητα, ως μία ολότητα. 

  

Με την αναφορά του δημοτικού συμβούλου 

Μήτρου Γεωργίου πως, διαφωνεί με την 

υποχρηματοδότηση και τον τρόπο λειτουργίας της 

δημοτικής αρχής 

 
Με την αναφορά του δημοτικού συμβούλου 

Καλαϊδόπουλου Κοσμά πως διαφωνεί γιατί, 

παρότι πέρσι ο Δήμαρχος, υποσχέθηκε ότι, για την 

κατανομή του 2021, θα συναντηθούν η δημοτική 

αρχή, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι 

πρόεδροι των κοινοτήτων, δεν το έπραξε 

 

Μετά από την ονομαστική ψηφοφορία που 

διενεργήθηκε, καταμετρήθηκαν έντεκα (11) 

ψήφοι των δημοτικών συμβούλων της 

συμπολίτευσης υπέρ της πρότασης του 

Αντιδημάρχου και δέκα τρεις (13) κατά. 

 
 

Το  ΔΣ     κ α τ ά      
π λ ε ι ο ψ η φ ί α 



 
Καταψηφίζει  την κατανομή πιστώσεων στις 

κοινότητες για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 2021 , 

όπως ανωτέρω προτάθηκε από τον αρμόδιο 

Αντιδήμαρχο 

5.  201.  Τροποποίηση της αριθμ. 

187/2020 απόφασης του 

Δ.Σ. περί έγκρισης 

μεταφοράς ποσού για 

την καταβολή της 

μισθοδοσίας των 

υπαλλήλων του 

προγράμματος 

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 

ΣΠΙΤΙ» από το Δήμο 

Δράμας στη 

Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δράμας, 

για το χρονικό διάστημα 

από 1-1-2020 έως 2-3-

2020. 

Κατά πλειοψηφία 

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλαϊδόπουλου Κοσμά, δίχως να αναφέρει το λόγο 

 

6.  202.  Τροποποίηση της 

υπ΄αριθμ.195/2020 ΑΔΣ 

περί επιχορηγήσεων σε 

πολιτιστικούς 

συλλόγους οικ. έτους 

2020. 

Ομόφωνα 

 
Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων: 

1) Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Σιδερά Χρυσής, 

3)Μυστακίδη Ιωάννη, 4) Νικολαϊδη Φωτίου και 

5)Καλαϊτζίδη Κων/νου πως, συμφωνούν, παρόλο 

που δεν χρειαζόταν να εισαχθεί το θέμα στο ΔΣ. 

 

Με την επιφύλαξη του δημοτικού συμβούλου 

Χρυσοχοϊδη Ελευθερίου πως, θα ήθελε να γνωρίζει 

το καταστατικό του Συλλόγου περί προαγωγής 

κοινωνικού σκοπού γιατί, υπάρχουν κάποιοι 

σύλλογοι που στην πραγματικότητα ασκούν 

επιχειρηματική δραστηριότητα, καλυπτόμενοι από 

τον μανδύα του πολιτιστικού συλλόγου. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 

ψήφισε ΛΕΥΚΟ γιατί, δεν συμμετείχε στην διά 

περιφοράς συνεδρίαση του ΔΣ. Θεωρεί πως λόγω 

covid, θα έπρεπε ο Δήμος, να καλύπτει και τα 

λειτουργικά έξοδα, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη το 

καταστατικό, κάθε συλλόγου γιατί, η τοποθέτησή 

του, δεν έχει να κάνει με το συγκεκριμένο σύλλογο. 

 

Από την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

προέκυψε η οριζόμενη από το άρθρο 94 του Ν. 

3852/2010 πλειοψηφία των 2/3, εφόσον σε σύνολο 

33 μελών του ΔΣ και 24 παρόντων μελών του 

Δημοτικού Συμβουλίου, υπερψήφισαν 23 μέλη. 

 

7.  203.  Τροποποίηση της 

398/2019 ΑΔΣ με θέμα « 

Ορισμός ΔΣ του ΝΠΔΔ 

με την επωνυμία 

«Νομικό Πρόσωπο 

Δήμου Δράμας»», μετά 

από παραίτηση 

τακτικού μέλους. 

Ομόφωνα 

8.  204.  Έγκριση της 59/2020 

απόφασης του ΔΣ του 

ΝΠΔΔ, σχετικά με την 

έγκριση σύναψης 

Ομόφωνα 



προγραμματικής 

σύμβασης μεταξύ του 

Ν.Π.Δ.Δ. και του Δήμου 

Δράμας για την 

δημιουργία δύο(2) νέων 

βρεφικών τμημάτων 

9.  205.  Τροποποίηση της με 

αριθμ. 141/2012 ΑΔΣ με 

θέμα « Ίδρυση και 

Έγκριση Κανονισμού 

Λειτουργίας 

Καταστήματος 

Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης» όπως 

τροποποιήθηκε με τις 

αριθμ. 18/2015  και 

507/2016 ΑΔΣ όμοιες. 

Κατά πλειοψηφία 

 
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Σιδερά Χρυσής, 

3)Μυστακίδη Ιωάννη, 4) Νικολαϊδη Φωτίου και 

5)Καλαϊτζίδη Κων/νου, αντιπροτείνοντας  να 

τροποποιηθεί  η παράγραφος 1 του άρθρου 5, σε 

«Δικαιούχοι είναι Έλληνες πολίτες που το 

οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά το ποσό 

των 6.000,00 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 1.000 

ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος. Το καθορισθέν αυτό 

εισόδημα, αυξάνεται επίσης κατά 1.000 ευρώ, στις 

περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω», 

έτσι ώστε να ωφελούνται και περισσότεροι δημότες 

και με μεγαλύτερα ποσά. 

 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 

1) Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, 2) Αποστολίδη 

Κυριάκου, 3) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 

4)Ιωαννίδη Δημητρίου και 5) Κιόρτεβε Παρθένας 

πως, ψηφίζουν το θέμα αλλά,  κάθε χρόνο να 

ανεβαίνει το ποσό, για να φτάσει στο αρχικό 

επίπεδο. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 

ψήφισε ΛΕΥΚΟ, εμμένοντας στην τοποθέτησή του 

στην 141/2012 ΑΔΣ 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, 

ψήφισε το θέμα, λέγοντας πως δεν θα ήταν αντίθετος 

και σε οποιοδήποτε μεγαλύτερο ποσό 

 

 

10.  206.  Τροποποίηση της 

246/2017 ΑΔΣ με θέμα 

«Έγκριση ή μη 

Εσωτερικού 

Κανονισμού 

Λειτουργίας «Κέντρο 

Κοινότητας και 

Παράρτημα Ρομά 

Δήμου Δράμας.  

Ομόφωνα 

11.   Σύσταση Δημοτικής 

Επιτροπής Ισότητας των 

Φύλων 

Το θέμα αποσύρθηκε μετά από πρόταση της 

υπηρεσίας, όπως ανέφερε ο πρόεδρος, λόγω του 

ότι δεν λήφθηκε υπόψη η ποσόστωση 40% - 60% 

 

12.  207.  Έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση δημοτών. 
Ομόφωνα 

13.  208.  Έγκριση της 16/2020 

απόφασης της ΔΕΠ, 

σχετικά με την 

κατανομή Γ΄δόσης των 

ΚΑΠ για κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών 

Ομόφωνα 

 
Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 

1) Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Σιδερά Χρυσής, 

3)Μυστακίδη Ιωάννη, 4) Νικολαϊδη Φωτίου και 

5)Καλαϊτζίδη Κων/νου πως, πρέπει να γίνει μελέτη 



των σχολείων. και τα ποσά να κατανέμονται ανάλογα με τις ανάγκες 

 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων:: 

1)Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, 2)Αποστολίδη 

Κυριάκου, 3)Χρυσοχοϊδη Ελευθερίου, 4)Ιωαννίδη 

Δημητρίου , 5) Παπαδόπουλου Αχιλλέως και 6) 

Κιόρτεβε Παρθένας λέγοντας πως, πρέπει να γίνει 

μελέτη και τα ποσά να κατανέμονται ανάλογα με τις 

ανάγκες 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Μήτρου Γεωργίου, πως, τα χρήματα κατανομής δεν 

επαρκούν και θα πρέπει να γίνει μελέτη , για να 

κατανέμονται ανάλογα με τις ανάγκες 

14.  209.  Αποδοχή αιτήματος, 

περί μη υποχρέωσης 

καταβολής της 

ανώνυμης εταιρείας « 

Πρότυπες Καλλιέργειες 

Δράμας Α.Ε.» τιμήματος 

που αναλογεί σε 

μίσθωμα ενός (1) έτους, 

λόγω λύσης της 

σύμβασης  

μακροχρόνιας 

εκμίσθωσης τμήματος 

έκτασης 190.000 τ.μ. του 

αριθμ. 811 

κοινόχρηστου τεμαχίου, 

αγροτικού κλήρου Τ.Κ. 

Μαυρόβατου. 

Ομόφωνα 

 
Με την αναφορά των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Σιδερά Χρυσής, 

3)Μυστακίδη Ιωάννη, 4) Νικολαϊδη Φωτίου και 

5)Καλαϊτζίδη Κων/νου πως ψηφίζουν «ΠΑΡΩΝ», 

επειδή ο Δήμος χειρίστηκε το θέμα όπως το 

χειρίστηκε και τελικά ούτε η επένδυση έγινε, ούτε ο 

Δήμος εισέπραξε αυτά που έπρεπε να εισπράξει, 

έπρεπε να στραφεί ο Δήμος εναντίων αυτών που 

έβγαλαν χρήματα, δηλώνοντας τα στρέμματα στον 

ΟΠΕΚΕΠΕ και εισπράττοντας επιδοτήσεις. 

Διαφωνούν με κάθε διευκόλυνση και επιπλέον, 

επειδή τίποτα δεν έκανε ο Δήμος και συνεχίζει να 

μην κάνει, πρότειναν με την σημερινή απόφαση, να 

αποφασιστεί η διερεύνηση του κατά πόσο υπάρχουν 

ευθύνες και οφειλές γιατί, ο τρόπος με τον οποίο 

χρησιμοποιήθηκαν τα χωράφια από την εταιρεία, με 

έδρα το λογιστικό γραφείο του κ. Μαμσάκου, ήταν 

διαφορετικός από αυτόν της σύμβασης 

παραχώρησης.  

 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων:: 

1)Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, 2)Αποστολίδη 

Κυριάκου, 3)Χρυσοχοϊδη Ελευθερίου, 4)Ιωαννίδη 

Δημητρίου, 5) Παπαδόπουλου Αχιλλέα και 6) 

Κιόρτεβε Παρθένας λέγοντας πως, είχαν πει να μην 

δοθούν τα χωράφια με τον τρόπο που δόθηκαν. 

Έπρεπε να καταγγελθεί η σύμβαση. Δεν έγινε, και 

τώρα, κρύβεται η δημοτική αρχή πίσω από μια 

γνώμη της νομικής υπηρεσίας. Για το συγκεκριμένο 

θέμα, δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά αλλά, αν 

στραφούν ενάντια σε άλλα ζητήματα, αυτό είναι ένα 

άλλο θέμα. 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Μήτρου Γεωργίου, πως, αναγκαστικά συμφωνεί με 

την υπηρεσία αλλά, από την κουβέντα εξάγονται 

σοβαρά συμπεράσματα για τον ρόλο του Δήμου 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Καλαϊδόπουλου Κοσμά, πως, αναγκαστικά 

συμφωνεί με την υπηρεσία αλλά, αν έχει πάρει 

επιδοτήσεις η εταιρεία, θα πρέπει να καταβάλει τα 

ενοίκια και να μην απειλεί 



15.  210.  Εξέταση αιτήματος της 

μισθώτριας εταιρείας « 

Λ.ΜΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ & 

ΣΙΑ Ο.Ε.» του 

δημοτικού πάρκινγκ επί 

των οδών Πατριάρχου 

Διονυσίου, Σεφέρη & 

Βάρναλη, περί  μη 

καταβολής μισθωμάτων 

και μείωση μισθώματος 

κατά 40%. 

Ομόφωνα 

➢ Απορρίπτεται το αίτημα διότι δεν 

προβλέπεται από διάταξη νόμου. 

 

 
Με την επισήμανση του αρμόδιου Αντιδημάρχου 

πως, η δημοτική αρχή έχει όλη την καλή διάθεση 

για την αποδοχή του αιτήματος, αντιλαμβανόμενη 

την μείωση εσόδων του αιτούντα αλλά, σύμφωνα με 

τα σημερινά οικονομικά δεδομένα, δυστυχώς δεν 

μπορεί να ικανοποιηθεί. Εάν αλλάξει κάτι στη 

συνέχεια γιατί, από τον Μάϊο υπεβλήθη αίτημα από 

τον Δήμο προς το Υπουργείο και ήδη ο Δήμαρχος 

έχει κάνει επικοινωνία με την ΚΕΔΕ, για την 

επέκταση εφαρμογής του μέτρου, φυσικά και θα 

επανεξεταστεί το αίτημα. 

 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων:: 

1)Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, 2)Αποστολίδη 

Κυριάκου, 3)Χρυσοχοϊδη Ελευθερίου, 4)Ιωαννίδη 

Δημητρίου, Παπαδόπουλου Αχιλλέα και 6) 

Κιόρτεβε Παρθένας λέγοντας πως, αναγκαστικά 

συμφωνούν με το ένα σκέλος του αιτήματος, αν και 

πιστεύουν ότι είναι δυσανάλογα τα ποσά που 

πληρώνονται 

 

16.  211.  Έγκριση εισόδου – 

εξόδου οχημάτων για 

την υπό ανέγερση 

κατοικία στο με αρ. 

1326 αγροτεμάχιο του 

αγροκτήματος 

Μοναστηρακίου, 

εμβαδού 4.274 τ.μ., επί 

αγροτικής οδού. 

Ομόφωνα 

17.  212.  Έγκριση εισόδου – 

εξόδου οχημάτων της 

εγκατάστασης 

«Φανοποιείο – βαφείο 

αυτοκινήτων» της 

εταιρίας «Ανδρέας 

Κυριαζίδης και ΣΙΑ 

Ο.Ε.» με νόμιμο 

εκπρόσωπό της τον κ. 

Κυριαζίδη Ανδρέα - 

Σάββα, στο με αρ. 

1155Α αγροτεμάχιο του 

αγροκτήματος 

Ξηροποτάμου, εμβαδού 

2.290,45 τ.μ., επί 

δημοτικής οδού. 

Ομόφωνα 

18.  213.  Έγκριση εισόδου- 

εξόδου οχημάτων για 

την υπό νομιμοποίηση 

κατοικία στα με αρ. 

1216 και 1217 

αγροτεμάχια του 

αγροκτήματος 

Καλλιφύτου, επί 

αγροτικής οδού. 

Ομόφωνα 



19.  214.  Έγκριση εισόδου – 

εξόδου οχημάτων για 

την υπό ανέγερση 

κατοικία σε διαιρετό 

τμήμα του με αρ. 395 

αγροτεμαχίου του 

αγροκτήματος Νέας 

Κρώμνης, με ΚΑΕΚ 

090142109027 και 

εμβαδόν 2.002,00 τ.μ., 

επί αγροτικής οδού. 

Ομόφωνα 

20.  215.  Έγκριση  για την  

επέκταση  δικτύου  

φωτισμού  στην  

κοινότητα 

Μοναστηρακίου με την 

τοποθέτηση  πέντε (5) 

στύλων και πέντε (5)  

Φ.Σ. S-17Υ. 

Ομόφωνα 

21.  216.  Έγκριση για τη 

μετατόπιση στύλου στην 

οδό Βεργίνας 1. 

Ομόφωνα 

22.  217.  Συγκρότηση ειδικής 

επιτροπής 

ακαταλληλότητας ή 

ασύμφορης 

κυκλοφορίας οχημάτων 

του Δήμου Δράμας. 

Ομόφωνα 

23.  218.  Α) Ανάκληση της υπ΄ 

αρ. 168/2020 απόφασης 

του Δημοτικού 

Συμβουλίου με θέμα   

«Διαχείριση 

μπαζοαπορριμμάτων και 

ογκωδών αποβλήτων, 

όπως  κουφωμάτων, 

επίπλων, στρωμάτων, 

κ.α.»  

 Β) Λήψη νέας 

απόφασης για την 

έγκριση  ανάθεσης της 

υπηρεσίας « Διαχείριση 

μπαζοαπορριμμάτων και 

ογκωδών αποβλήτων, 

όπως  κουφωμάτων, 

επίπλων, στρωμάτων, 

κ.α.», προϋπολογισμού  

24.800,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.) με 

επιβάρυνση του Κ.Α.Ε. 

20.6262.14 του 

προϋπολογισμού των  

οικονομικών ετών 2020 

και 2021. 

Με την αντιπρόταση των δημοτικών συμβούλων: 

1) Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Μυστακίδη Ιωάννη, 3) 

Νικολαϊδη Φωτίου και 4 )Καλαϊτζίδη Κων/νου,  

περί αύξησης του προϋπολογισμού για την υπηρεσία 

« Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών 

αποβλήτων, όπως  κουφωμάτων, επίπλων, 

στρωμάτων, κ.α.», αντιλαμβανόμενοι την 

αναγκαιότητα της δαπάνης, στο ποσό των 30.000,00 

€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), για να γίνει 

διαγωνισμός γιατί, όπως προτείνεται από την 

υπηρεσία, είναι στο ύψος της ανάθεσης. 

 

Με την τοποθέτηση των δημοτικών συμβούλων:: 

1)Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, 2) Χρυσοχοϊδη 

Ελευθερίου, 3)Ιωαννίδη Δημητρίου, 4) 

Παπαδόπουλου Αχιλλέα και 5) Κιόρτεβε 

Παρθένας λέγοντας πως, συμφωνούν με την 

πρόταση των 30.000,00 €, απλά για να πιεστεί η 

δημοτική αρχή, για συνοπτικό διαγωνισμό 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Μήτρου Γεωργίου, πως, συμφωνεί με την πρόταση 

των 30.000,00 €, απλά για να πιεστεί η δημοτική 

αρχή, για συνοπτικό διαγωνισμό 

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Καλαϊδόπουλου Κοσμά, πως, συμφωνεί με την 

πρόταση των 30.000,00 €, απλά για να πιεστεί η 

δημοτική αρχή, για συνοπτικό διαγωνισμό, 

τονίζοντας πως πρέπει ο Δήμος να καλύπτει τα πάντα 

μόνος του και όχι να προχωρά σε απ΄ ευθείας 

αναθέσεις, με τις οποίες είναι αντίθετος 

 



Μετά την ονομαστική ψηφοφορία, 

καταμετρήθηκαν 10 ψήφοι υπέρ της πρότασης 

της υπηρεσίας και 11 υπέρ της πρότασης της 

μείζονος αντιπολίτευσης 

 

 
Το  ΔΣ   ο μ ό φ ω ν α 

 

➢ Ανακαλεί την υπ΄ αρ. 168/2020 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα   « 

Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών 

αποβλήτων, όπως  κουφωμάτων, επίπλων, 

στρωμάτων, κ.α.»  και  

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

 

Εγκρίνει την εκτέλεση της υπηρεσίας « 

Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών 

αποβλήτων, όπως  κουφωμάτων, επίπλων, 

στρωμάτων, κ.α.», προϋπολογισμού  30.000,00 € (μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με τη 

διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού 

24.  219.  Χορήγηση άδειας 

λειτουργίας 

Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών εντός 

καταστήματος. 

Ομόφωνα 

25.  220.  Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.23/2020 

γνωμοδότησης της 

Κοινότητας Δράμας 

σχετικά με τη διάθεση 

χρήσης Δημοτικού 

ακινήτου στην 

«Σκακιστικός Όμιλος 

Δράμας. 

Ομόφωνα 

26.  221.  Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.24/2020 

γνωμοδότησης της 

Κοινότητας Δράμας 

σχετικά με τη διάθεση 

χρήσης Δημοτικού 

ακινήτου στην «Ένωση 

Σκακιστών Δράμας». 

Ομόφωνα 

27.  222.  Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.25/2020 

γνωμοδότησης της 

Κοινότητας Δράμας 

σχετικά με τη διάθεση 

χρήσης Δημοτικού 

ακινήτου στον 

«Μορφωτικό Αθλητικό 

Σύλλογο Δράμας ( 

ΓΑΛΑΞΙΑΣ)». 

Ομόφωνα 

28.  223.  Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.28/2020 

γνωμοδότησης της 

Κοινότητας Δράμας 

σχετικά με τη διάθεση 

χρήσης Δημοτικού 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 

1) Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Μυστακίδη Ιωάννη, 3) 

Νικολαϊδη Φωτίου και 4)Καλαϊτζίδη Κων/νου 

πως,  μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν είναι σε γνώση τους 

αν δεν υπάρχουν αδειοδοτήσεις ή υπάρχουν για τους 

αθλητικούς χώρους και με ποιες παρατηρήσεις 



ακινήτου στην 

«Ολυμπιακή Ακαδημία 

Δράμας» 

 

Με την επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων: 

1)Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, 2) Χρυσοχοϊδη 

Ελευθερίου, 3)Ιωαννίδη Δημητρίου, 4) 

Παπαδόπουλου Αχιλλέα και 5) Κιόρτεβε 

Παρθένας πως, δεν γνωρίζουν ποιες αθλητικές 

εγκαταστάσεις έχουν ή στερούνται βεβαίωσης 

καταλληλότητας 

 

Τ ο  Δ Σ  ο μ ό φ ω ν α  

➢ Εγκρίνει  τη διάθεση κατά χρήση στην 

Ολυμπιακή Ακαδημία Δράμας  

• του Δημοτικού Γυμναστηρίου 

Αθλοπαιδιών, έως 31-08-2021, για την 

διεξαγωγή προπονήσεων και την  τέλεση 

αγώνων χειροσφαίρισης και 

καλαθοσφαίρισης των τμημάτων του 

συλλόγου 

• το Α.Π.Κ. ‘Δ. Κραχτίδης’ 

για την διεξαγωγή προπονήσεων και την  

τέλεση αγώνων χειροσφαίρισης και 

καλαθοσφαίρισης των τμημάτων του 

σωματείου έως 20-12-2021.  

29.  224.  Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.29/2020 

γνωμοδότησης της 

Κοινότητας Δράμας 

σχετικά με τη διάθεση 

χρήσης Δημοτικού 

ακινήτου «ΚΑΟ 

Δράμας». 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 

1) Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Μυστακίδη Ιωάννη, 3) 

Νικολαϊδη Φωτίου και 4)Καλαϊτζίδη Κων/νου 

πως,  μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν είναι σε γνώση τους 

αν δεν υπάρχουν αδειοδοτήσεις ή υπάρχουν για τους 

αθλητικούς χώρους και με ποιες παρατηρήσεις 

 

Με την επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων: 

1)Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, 2) Χρυσοχοϊδη 

Ελευθερίου, 3)Ιωαννίδη Δημητρίου, 4) 

Παπαδόπουλου Αχιλλέα και 5) Κιόρτεβε 

Παρθένας πως, δεν γνωρίζουν ποιες αθλητικές 

εγκαταστάσεις έχουν ή στερούνται βεβαίωσης 

καταλληλότητας 

 

Τ ο  Δ Σ  ο μ ό φ ω ν α  

 

➢ Εγκρίνει  τη διάθεση κατά χρήση στον 

«ΚΑΟ Δράμας»: 

 

• Του ΑΠΚ «Δ. ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ» έως 20-12-2021, 

σύμφωνα με το 16777/13-07-20 της ΔΚΠΠΠ, για 

την τέλεση προπονήσεων και αγώνων των 

τμημάτων του συλλόγου 

• Του Δημοτικού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών, έως 

31-08-2021, για την τέλεση προπονήσεων και 

αγώνων των τμημάτων του συλλόγου 

• Του προπονητηρίου «ΘΟΛΟΣ», έως 31-12-2021, 

σύμφωνα με το 16777/13-07-20 της ΔΚΠΠΠ , 

για προπονήσεις των τμημάτων του συλλόγου 

 

30.  225.  Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.32/2020 

γνωμοδότησης της 

Κοινότητας Δράμας 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 

1) Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Μυστακίδη Ιωάννη, 3) 

Νικολαϊδη Φωτίου και 4)Καλαϊτζίδη Κων/νου 

πως,  συμφωνούν για την παραχώρηση αθλητικών 



σχετικά με τη διάθεση 

χρήσης Δημοτικού 

ακινήτου στο Σύλλογο 

Άρσης Βαρών 

Προσοτσάνης 

«ΠΥΡΣΟΣ». 

χώρων για τη λειτουργία των οποίων, δεν 

απαιτούνται βεβαιώσεις και διαφωνούν για όσους 

απαιτείται και δεν υπογράφεται από μηχανικό του 

Δήμου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν είναι σε γνώση 

τους αν δεν υπάρχουν αδειοδοτήσεις ή υπάρχουν για 

τους αθλητικούς χώρους και με ποιες παρατηρήσεις. 

Επιφυλάσσονται όταν,  αρνείται η ΤΥ του Δήμου να 

υπογράψει έκθεση καταλληλότητας και υπογράφεται 

αυτή από ειδικό σύμβουλο του Δημάρχου. Είναι 

αθέμιτος ανταγωνισμός και γι αυτό δεν του δίνεται 

το δικαίωμα να υπογράφει και γι αυτό πληρώνεται 

παραπάνω από τον ειδικό συνεργάτη. 

 

Με την επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων: 

1)Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, 2) Χρυσοχοϊδη 

Ελευθερίου, 3)Ιωαννίδη Δημητρίου, 4) 

Παπαδόπουλου Αχιλλέα και 5) Κιόρτεβε 

Παρθένας πως, δεν γνωρίζουν ποιες αθλητικές 

εγκαταστάσεις έχουν ή στερούνται βεβαίωσης 

καταλληλότητας, υπογεγραμμένη από την Τεχνική 

Υπηρεσία. Επίσης, επιφυλάσσονται όταν,  αρνείται η 

ΤΥ του Δήμου – που προφανώς ήταν αρνητική - να 

υπογράψει έκθεση καταλληλότητας και υπογράφεται 

αυτή από ειδικό σύμβουλο του Δημάρχου. 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Καλαϊδόπουλου Κοσμά πως, συμφωνεί αλλά 

επιτέλους θα πρέπει να τακτοποιηθούν τα 

προβλήματα των αθλητικών εγκαταστάσεων 

 

Τ ο  Δ Σ  ο μ ό φ ω ν α  

 

➢ Εγκρίνει  τη διάθεση χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στον Σύλλογο Άρσης Βαρών Προσοτσάνης 

‘ΠΥΡΣΟΣ’ του Δημοτικού Σταδίου Δράμας, για την 

τέλεση αγώνων άρσης βαρών και την διεξαγωγή 

προπονήσεων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για 

την αγωνιστική περίοδο 2020 έως 31-08-2021, χωρίς 

θεατές, κατηγορίας Δ΄ 

 

31.  226.  Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.33/2020 

γνωμοδότησης της 

Κοινότητας Δράμας 

σχετικά με τη διάθεση 

χρήσης Δημοτικού 

ακινήτου στον «ΑΟ 

ΠΑΝΔΡΑΜΑΙΚΟ». 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 

1) Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Μυστακίδη Ιωάννη, 3) 

Νικολαϊδη Φωτίου και 4)Καλαϊτζίδη Κων/νου 

πως,  συμφωνούν για την παραχώρηση αθλητικών 

χώρων για τη λειτουργία των οποίων, δεν 

απαιτούνται βεβαιώσεις και διαφωνούν για όσους 

απαιτείται και δεν υπογράφεται από μηχανικό του 

Δήμου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν είναι σε γνώση 

τους αν δεν υπάρχουν αδειοδοτήσεις ή υπάρχουν για 

τους αθλητικούς χώρους και με ποιες παρατηρήσεις. 

Επιφυλάσσονται όταν,  αρνείται η ΤΥ του Δήμου να 

υπογράψει έκθεση καταλληλότητας και υπογράφεται 

αυτή από ειδικό σύμβουλο του Δημάρχου. Είναι 

αθέμιτος ανταγωνισμός και γι αυτό δεν του δίνεται 

το δικαίωμα να υπογράφει και γι αυτό πληρώνεται 

παραπάνω από τον ειδικό συνεργάτη. 

 

Με την επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων: 

1)Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, 2) Χρυσοχοϊδη 

Ελευθερίου, 3)Ιωαννίδη Δημητρίου, 4) 

Παπαδόπουλου Αχιλλέα και 5) Κιόρτεβε 



Παρθένας πως, δεν γνωρίζουν ποιες αθλητικές 

εγκαταστάσεις έχουν ή στερούνται βεβαίωσης 

καταλληλότητας, υπογεγραμμένη από την Τεχνική 

Υπηρεσία. Επίσης, επιφυλάσσονται όταν,  αρνείται η 

ΤΥ του Δήμου – που προφανώς ήταν αρνητική - να 

υπογράψει έκθεση καταλληλότητας και υπογράφεται 

αυτή από ειδικό σύμβουλο του Δημάρχου. 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Καλαϊδόπουλου Κοσμά πως, συμφωνεί αλλά 

επιτέλους θα πρέπει να τακτοποιηθούν τα 

προβλήματα των αθλητικών εγκαταστάσεων 

 

Τ ο  Δ Σ  ο μ ό φ ω ν α  

 

➢ Εγκρίνει  τη διάθεση χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στον «ΑΟ ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ» του 

Δημοτικού Σταδίου Δράμας, (γήπεδο ποδοσφαίρου) 

για τη διεξαγωγή προπονήσεων και την  τέλεση 

αγώνων ποδοσφαίρου για την αγωνιστική περίοδο 

2020 έως 31-08-2021  

 

32.  227.  Έγκριση της 

υπ΄αριθμ.7/2020 

γνωμοδότησης της 

Δημοτικής Κοινότητας 

Ξηροποτάμου σχετικά 

με τη διάθεση χρήσης 

Δημοτικού ακινήτου. 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 

1) Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Μυστακίδη Ιωάννη, 3) 

Νικολαϊδη Φωτίου και 4)Καλαϊτζίδη Κων/νου 

πως,  συμφωνούν για την παραχώρηση αθλητικών 

χώρων για τη λειτουργία των οποίων, δεν 

απαιτούνται βεβαιώσεις και διαφωνούν για όσους 

απαιτείται και δεν υπογράφεται από μηχανικό του 

Δήμου. Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν είναι σε γνώση 

τους αν δεν υπάρχουν αδειοδοτήσεις ή υπάρχουν για 

τους αθλητικούς χώρους και με ποιες παρατηρήσεις. 

Επιφυλάσσονται όταν,  αρνείται η ΤΥ του Δήμου να 

υπογράψει έκθεση καταλληλότητας και υπογράφεται 

αυτή από ειδικό σύμβουλο του Δημάρχου. Είναι 

αθέμιτος ανταγωνισμός και γι αυτό δεν του δίνεται 

το δικαίωμα να υπογράφει και γι αυτό πληρώνεται 

παραπάνω από τον ειδικό συνεργάτη. 

 

Με την επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων: 

1)Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, 2) Χρυσοχοϊδη 

Ελευθερίου, 3)Ιωαννίδη Δημητρίου, 4) 

Παπαδόπουλου Αχιλλέα και 5) Κιόρτεβε 

Παρθένας πως, δεν γνωρίζουν ποιες αθλητικές 

εγκαταστάσεις έχουν ή στερούνται βεβαίωσης 

καταλληλότητας, υπογεγραμμένη από την Τεχνική 

Υπηρεσία. Επίσης, επιφυλάσσονται όταν,  αρνείται η 

ΤΥ του Δήμου – που προφανώς ήταν αρνητική - να 

υπογράψει έκθεση καταλληλότητας και υπογράφεται 

αυτή από ειδικό σύμβουλο του Δημάρχου. 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Καλαϊδόπουλου Κοσμά πως, συμφωνεί αλλά 

επιτέλους θα πρέπει να τακτοποιηθούν τα 

προβλήματα των αθλητικών εγκαταστάσεων 

 

Τ ο  Δ Σ  ο μ ό φ ω ν α  

 



➢ Εγκρίνει  τη διάθεση χρήσης δημοτικού 

ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα 

Ξηροποτάμου - γήπεδο ποδοσφαίρου, στον Γ.Σ. 

''ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ'' Ξηροποτάμου» για την 

διεξαγωγή προπονήσεων και την τέλεση αγώνων  

των πρωταθλημάτων και κυπέλλου, για όλη την 

ποδοσφαιρική περίοδο  2020 έως 31-08-2021.  

 

33.  228.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης υπαλλήλων 

Δήμου Δράμας για το 

μήνα Ιούλιο έτους 2020 

Ομόφωνα 

 

Δράμα   28-08-2020  

Η ειδική γραμματέας  

 

 

Μυροφόρα Ψωμά 


