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      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  289.  Έγκριση του 

κατεπείγοντος της δια 

Περιφοράς 

Κατεπείγουσας 

Συνεδρίασης και 

συζήτησης θεμάτων  ως 

κατεπείγοντα 

Ομόφωνα 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 

ψήφισε «ΛΕΥΚΟ» διότι, έπρεπε τα θέματα να 

συζητηθούν με κανονική πρόσκληση, 

αντιλαμβανόμενος ότι πρέπει γρήγορα να γίνουν οι 

πληρωμές των καθαριστριών 

2.  290.  Έγκριση εκ νέου της αρ. 

245/2020 απόφασης της 

Ο.Ε. σχετικά με την 6
η
 

Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2020 

και της 

συμπληρωματικής 

αυτής 

Κατά πλειοψηφία 

Δεκατρείς(13) ψήφοι υπέρ της πρότασης της αρ. 

245/2020 απόφασης της Ο.Ε.  

 

Δέκα οκτώ (18) ψήφοι υπέρ της εναλλακτικής 

πρότασης  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 

επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ», ψήφισε αρνητικά 

και επί των δύο προτάσεων 

 

 Από τις δημοτικές παρατάξεις 

«ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΡΑΜΑ» και «ΔΡΑΜΑ 

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ» 

 

Δεκατρείς(13) ψήφοι υπέρ της πρότασης της αρ. 

245/2020 απόφασης της Ο.Ε., των δημοτικών 

συμβούλων: 1)Μουρβετίδη Μιχαήλ, 

2)Χατζηγιάννη Αναστασίου, 3)Τάσσου Μιχαήλ, 

4)Παναγιωτίδη Αλεξάνδρου, 5)Χαραλαμπίδη 

Ανδρέα, 6)Τόλιου Δάντζερα Αναστασίας, 

7)Καψημάλη Ιωάννη, 8)Κυριακίδη Χρήστου, 

9)Δερματίδη Ανέστη, 10) Εφραιμίδη Ιωάννη, 

11)Δεμερτζή Γεωργίου, 12)Καλλινικίδη 

Ελευθερίου και 13)Ευθυμιάδη Ιωακείμ, για 

τους λόγους που αναφέρονται στην 230/2020 

ΑΔΣ, με την επιπλέον αναφορά του Καλλινικίδη 

Ελευθερίου πως, επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμη 

ενέργειά του, δεδομένου πως η τυχόν καταψήφιση 

του θέματος, θα επιφέρει ανεπανόρθωτη ζημία 

στην ΔΕΚΠΟΤΑ καθώς θα αφήσει απλήρωτους 

εργαζόμενους και λειτουργικά έξοδα. Ας αναλάβει 

ο καθένας στο εξής τις ευθύνες που του 

αναλογούν. Το θέμα θα οδηγηθεί πλέον στη 

δικαιοσύνη υποχρεωτικά 

 

 Από τη δημοτική παράταξη «ΠΟΛΗ + 

ΖΩΗ»: 
 

Επτά (7) ψήφοι υπέρ της εναλλακτικής 

πρότασης, για τους λόγους που αναφέρονται 

στην 230/2020 ΑΔΣ:  1) Χαρακίδη Κυριάκου, 

2)Μλεκάνη Μιχαήλ, 3)Μελισσινού Στυλιανού, 



4)Σιδερά Χρυσής, 5)Μυστακίδη Ιωάννη, 

6)Νικολαϊδη Φωτίου και 7)Καλαϊτζίδη 

Κων/νου. 

 

 Από τη δημοτική παράταξη «ΠΡΟΤΖΕΚΤ 

ΔΡΑΜΑ 2020»: 

 

Οκτώ (8) ψήφοι υπέρ της εναλλακτικής 

πρότασης, για τους λόγους που αναφέρονται 

στην 230/2020 ΑΔΣ:  1)Τσιαμπούση 

Αλεξάνδρου, 2)Αποστολίδη Κυριάκου, 

3)Χρυσοχοϊδη Ελευθερίου, 4)Ιωαννίδη 

Δημητρίου, 5) Παπαδόπουλου Αχιλλέα, 

6)Κιόρτεβε Παρθένας, 7) Γεωργιάδη Γερβασίου 

και 8)Μουχτάρη Γεωργίου 
 

 Από τη δημοτική παράταξη 

«ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»: 

Δύο (2) ψήφοι υπέρ της εναλλακτικής πρότασης, 

για τους λόγους που αναφέρονται στην 230/2020 

ΑΔΣ:   

1)Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου 

Χαρίκλειας 
 

 Η ψήφος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου 

Γεωργίου, επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ», ήταν αρνητική και 

επί των δύο προτάσεων διότι, δεν ψήφισε τον 

προϋπολογισμό άρα δεν ψηφίζει καμία 

αναμόρφωσή του, κάνοντας σαφές ότι πρέπει να 

εξασφαλισθεί η μισθοδοσία των υπαλλήλων της 

ΔΕΚΠΟΤΑ  ενώ, η επιχείρηση πρέπει να κλείσει 

άμεσα 

 

 Από τη δημοτική παράταξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΜΑ»: 

Μία(1) θετική ψήφος του δημοτικού συμβούλου 

Καλαϊδόπουλου Κοσμά, επικεφαλής της 

παράταξης υπέρ της εναλλακτικής πρότασης  

 

 

3.  291.  Έγκριση της 

αριθμ.70/2020 απόφασης 

του ΔΣ του Νομικού 

Προσώπου Δήμου 

Δράμας, σχετικά με τον 

«Καθορισμό εισφορών 

γονέων φιλοξενούμενων 

παιδιών στα Κ.Δ.Α.Π. 

από τον Οκτώβριο του 

2020 για το σχολικό έτος 

2020-2021 του Νομικού 

Προσώπου Δήμου 

Δράμας» 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου 

Χαρίκλειας συμφωνώντας με την τοποθέτηση του 

δημοτικού συμβούλου Μήτρου Γεωργίου, στην 

70/2020 απόφαση του ΝΠΔΔ. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Μήτρου Γεωργίου, όπως και στην 70/2020 

απόφαση του ΝΠΔΔ διότι, διαφωνεί με την 

επιβολή εισφοράς από τους γονείς. Η 

χρηματοδότηση των ΚΔΑΠ πρέπει να γίνεται από 

το Κράτος, κάτι που θα εξασφαλίζει την σωστή 

λειτουργία των κέντρων και δεν θα παρατηρούνται 

φαινόμενα όπως φέτος με τα voucher που ήταν 

ελάχιστα, κάτι που δεν επιτρέπει επί της ουσίας την 

λειτουργία τους. 



4.  292.  Τροποποίηση της 

κατηγοριοποίησης για 

την αδειοδότηση της 

αθλητικής 

εγκατάστασης γήπεδο 

ποδοσφαίρου 

«ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» 

ΑΠΚ 

«Δ.ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ»- 

ν.4479/2017(Α΄94) 

«Τροποποιήσεις του 

ν.2725/1999 (Α΄ 121) και 

άλλες διατάξεις 

Ομόφωνα 

 

Δράμα   09-10-2020  

Η ειδική γραμματέας  

 

 

Μυροφόρα Ψωμά 


