
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ  ΣΤΗΝ 23/21-10-2020  
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 
 

        

      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  297.  1ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Ενημέρωση για το 

Δημοτικό Κολυμβητήριο 

και συζήτηση για τις 

περαιτέρω ενέργειες εκ 

μέρους του Δήμου Δράμας 

Ο μ ό φ ω ν α  

Συγκροτεί  διαπαραταξιακή επιτροπή, για την 

εφαρμογή του άρθρου 66 του  Ν. 4735/2020, όπως 

αυτό αντικατέστησε την περ. Α΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 

3463/2006, Α΄ 114), μετά από απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου, προκειμένου να επωφεληθούν τα 

αθλητικά σωματεία στο σύνολό τους, για 

προπονήσεις και αγώνες αλλά, πάντα σε εναρμόνιση 

με τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου, με 

προτεραιότητα στα παιδιά του Κολυμβητηρίου Δ. 

Δράμας 

2.  298.  2ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 

αριθμ.83/2020 απόφασης 

του ΔΣ του Νομικού 

Προσώπου Δήμου 

Δράμας, σχετικά με την 

«Τροποποίηση της 

υπ’αριθμ.70/2020 

απόφασης του ΔΣ του 

Νομικού Προσώπου 

Δήμου Δράμας»  

Κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

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, διαφωνώντας 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. 

 

3.  299.  3ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 21/2020 

απόφασης -γνωμοδότησης 

της ΕΠΖ, σχετικά με την 

αίτηση για διαπλάτυνση 

του πεζοδρομίου επί της 

οδού Άρμεν Κούπτσιου 

μέχρι το σημείο που 

συναντάει την οδό 

Φωκίωνος – κατάργηση 

υφιστάμενης 

διαμόρφωσης θέσεων 

στάθμευσης 

Ο μ ό φ ω ν α  

 

4.  300.  4ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 22/2020 

απόφασης -γνωμοδότησης 

της ΕΠΖ, σχετικά με την 

εγκατάσταση σταθμού 

ελέγχου ποιότητας της 

ατμόσφαιρας 

(ατμοσφαιρική ρύπανση) 

Ο μ ό φ ω ν α  

 



5.  301.  5ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 23/2020 

απόφασης -γνωμοδότησης 

της ΕΠΖ, σχετικά με την 

κοπή δένδρου σε 

κοινόχρηστο χώρο 

πρασίνου επί των οδών 

Εθνικής Αμύνης & Θ. 

Παπαναγιώτου του Δήμου 

Δράμας 

Ο μ ό φ ω ν α  

Με την παρατήρηση των δημοτικών 

συμβούλων:1) Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Μελισσινού 

Στυλιανού, 3) Μυστακίδη Ιωάννη και 4) 

Νικολαΐδη Φωτίου πως, ψηφίζουν θετικά αφού θα 

γίνει παιδική χαρά αλλά, θέλουν παρόμοια θέματα, να 

συνοδεύονται από συγκεκριμένη πρόταση για τη 

φύτευση και περισσότερων δέντρων 

 

Με την παρατήρηση των δημοτικών 

συμβούλων:1) Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, 2) 

Αποστολίδη Κυριάκου, 3) Χρυσοχοΐδη 

Ελευθερίου, 4) Ιωαννίδη Δημητρίου , 5) 

Παπδόπουλου Αχιλλέως, 6) Κιόρτεβε Παρθένας, 7) 

Γεωργιάδη Γερβασίου και 8) Μουχτάρη Γεωργίου, 

όπως και στην τοποθέτηση των μελών της παράταξής 

τους, στη συζήτηση του θέματος στην ΕΠΖ. 

 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 

1) Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου 

Χαρίκλειας, να υπάρχει ανάλογα, η άποψη της 

υπηρεσίας ή του Δασαρχείου όπου χρειάζεται. 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Μήτρου Γεωργίου, να υπάρχει ανάλογα, η άποψη 

της υπηρεσίας ή του Δασαρχείου όπου χρειάζεται και 

παρόμοια θέματα, να συνοδεύονται από 

συγκεκριμένη πρόταση για τη φύτευση και 

περισσότερων δέντρων 

6.  302.  6ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση δημοτών 

Ο μ ό φ ω ν α  

➢  

7.   7ο ΕΚΤΑΚΤΟ  

Ενημέρωση και συζήτηση 

για τις εξελίξεις για την 

Ονειρούπολη 

➢  

8.  303.  Τροποποίηση Τεχνικού 

Προγράμματος Δήμου 

Δράμας έτους 2020 

Κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 

Με την παρατήρηση των δημοτικών 

συμβούλων:1) Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Μελισσινού 

Στυλιανού, 3) Μυστακίδη Ιωάννη και 4) 

Νικολαΐδη Φωτίου, να συμπληρωθεί αν είναι 

δυνατόν μετά το «και από ΣΑΤΑ 20% ετών 2021 και 

2022 (354.000,00 €)» «και από πιθανή κατάργηση ή 

μείωση των ποσών που υπάρχουν σε ΚΑ του 

Προϋπολογισμού» 

 

Με την πρόταση των δημοτικών συμβούλων:1) 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, 2) Χρυσοχοΐδη 

Ελευθερίου, 3) Ιωαννίδη Δημητρίου , 4) 

Παπδόπουλου Αχιλλέως, 5) Κιόρτεβε Παρθένας, 6) 

Γεωργιάδη Γερβασίου και 7) Μουχτάρη Γεωργίου, 

να συμπληρωθεί μετά το «και από ΣΑΤΑ 20% ετών 

2021 και 2022 (354.000,00 €)» «και από πιθανή 

κατάργηση ή μείωση των ποσών που υπάρχουν σε ΚΑ 



του Προϋπολογισμού», θέτοντας το ερώτημα, αν έχει 

καταλήξει η δημοτική αρχή, από ποιους ΚΑ θα 

εξασφαλιστούν τα  (354.000,00 €), ερώτημα στο 

οποίο απάντησε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, λέγοντας 

πως είχε ειπωθεί στη συζήτηση της αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού αλλά, δεν ξέρει για ποιο λόγο δεν 

γράφηκε στην ΑΔΣ, είναι το 20% από ΣΑΤΑ του 

2021 ( 306.000,00 € περίπου) και 48.000,00 (περίπου) 

από ΣΑΤΑ 2022. 

 

Με την τοποθέτηση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου 

Χαρίκλειας πως, συμφωνούν με την πρόταση της 

μείζονος αντιπολίτευσης καθώς και της δημοτικής 

παράταξης «ΠΡΟΤΕΚΤ ΔΡΑΜΑ 2020». 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Μήτρου Γεωργίου διότι, δεν ψήφισε τον 

προϋπολογισμό άρα, δεν ψηφίζει και καμία 

αναμόρφωσή του 

9.  304.  Καταστροφή μέσω 

ανακύκλωσης παλαιού 

κινητού εξοπλισμού του 

Δήμου Δράμας που δεν 

έχει καμία αξία 

Ομόφωνα 

10.  305.  Λύση μίσθωσης του 

αριθμ. 5 ισόγειου 

δημοτικού καταστήματος 

επί της οδού 19ης Μαΐου 

& Ιπποκράτους γωνία και 

κίνηση διαδικασίας 

επαναδημοπράτησης του 

Ομόφωνα 

11.  306.  Λύση μίσθωσης 

περιπτέρου  επί της οδού 

Κύπρου έναντι ΚΤΕΛ 

Ομόφωνα 

12.  307.  Έκδοση αδείας 

παραγωγού πωλητή 

υπαιθρίου εμπορίου 

λαϊκής αγοράς – 

Κατσιγιάννη Μαρία του 

Στέργιου 

Ομόφωνα 

13.  308.  Μεταβίβαση άδειας 

επαγγελματία πωλητή 

λαϊκών αγορών 

Ομόφωνα 

14.  309.  Τροποποίηση του 

εγκεκριμένου  

ρυμοτομικού σχεδίου της 

πόλης της Δράμας στο 

Ο.Τ. του Ι.Ν. Αγίου 

Νικολάου 

 

Κατά πλειοψηφία 
 

Με την αναφορά των δημοτικών συμβούλων:1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Μελισσινού Στυλιανού, 3) 

Μυστακίδη Ιωάννη και 4) Νικολαΐδη Φωτίου πως, 

η υπηρεσία αναφέρει «Η παρούσα εισήγηση λαμβάνει 

υπόψη πολεοδομικά κριτήρια και όχι κοινωνικά, 

πολιτικά ή οικονομικά». Είναι ανάγκη να γίνει και το 

κρίνει η ίδια η υπηρεσία ότι πρέπει να γίνει. 

 

Με την αναφορά των δημοτικών συμβούλων:1) 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, 2) Χρυσοχοΐδη 

Ελευθερίου, 3) Ιωαννίδη Δημητρίου , 4) 



Παπδόπουλου Αχιλλέως, 5) Κιόρτεβε Παρθένας, 6) 

Γεωργιάδη Γερβασίου και 7) Μουχτάρη Γεωργίου 

πως, δίνεται η δυνατότητα από δω και πέρα, να 

βγάλουν οικοδομική άδεια. Δεν είναι κάτι κακό. 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου 

Χαρίκλειας λέγοντας πως, έχοντας μελετήσει την 

εισήγηση της διεύθυνσης δόμησης  του τμήματος 

πολεοδομικών εφαρμογών του Δήμου μας, προκύπτει 

ότι:  

1.       Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό 

σχέδιο της πόλης του 1995, στο ΟΤ μέσα στο 

οποίο βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου 

Νικολάου (διατηρητέο μνημείο),  η 

οικοδομική γραμμή (κόκκινη) ορίζεται  α. με 

το περιτύπωμα της εκκλησίας  και  β. με το 

περιτύπωμα των απέναντι κτιρίων επί της 

οδού Βενιζέλου. Η υπόλοιπη ιδιοκτησία 

ορίζεται από ρυμοτομική γραμμή (πράσινη).   

2.       Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

μεταξύ οικοδομικής και ρυμοτομικής 

γραμμής δεν επιτρέπεται δόμηση κτιρίου. 

Κατόπιν τούτου κρίνουμε ότι το 

‘Πνευματικό Κέντρο’ είναι αυθαίρετο. (Το 

πώς η ναοδομία εξέδωσε οικοδομική άδεια 

με την οποία οικοδομήθηκε  το ‘Πνευματικό 

Κέντρο’ με τα υποκείμενα καταστήματα 

είναι προς  διερεύνηση).  Η Πολιτεία θέσπισε 

νόμους σύμφωνα με τους οποίους αυθαίρετα 

κτίρια μπορούν να νομιμοποιηθούν η να 

τακτοποιηθούν. Αν αυτό είναι αδύνατο τα 

κτήρια κατεδαφίζονται.   

3.       Αλλαγές  σχεδίου πόλεως  επιτρέπονται 

να γίνουν προς βελτίωση του γενικού 

καλού.  Στην προκειμένη περίπτωση 

εκτιμούμε ότι η επιχειρούμενη μεταβολή 

αποσκοπεί στην νομιμοποίηση του 

‘Πνευματικού Κέντρου’ προς όφελος της 

ιδιοκτησίας  και όχι  προς όφελος της  πόλης. 

  

Συναίνεση στο αίτημα αυτό δεν θα τιμούσε το 

Δημοτικό Συμβούλιο διότι  θα δήλωνε άνιση 

αντιμετώπιση της αυθαιρεσίας και επιφυλάσσονται να 

προσφύγουν στον Συνήγορο του Πολίτη. 

 

 

Ο αναπληρωτής Δημάρχου, Τάσσου Μιχαήλ, 

ανέφερε πως, ένα πνευματικό κέντρο, σε όποιον και 

αν ανήκει, πρέπει να γίνεται για το κοινό καλό. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος ψήφισε 

ΛΕΥΚΟ, αναφέροντας πως θυμάται ότι παλαιότερα, 

υπήρχαν προστριβές του ιερέα της εκκλησίας με τους 

καταστηματάρχες. 

15.  310.  Έγκριση για 

ηλεκτροδότηση πίλαρ με 

τη χορήγηση νέας 

παροχής ισχύος 15 Kva 

για τη σύνδεση στο 

δίκτυο χαμηλής τάσης 

(Δημιουργία χώρου 

Ο μ ό φ ω ν α  

 



αναψυχής και πρασίνου 

ΔΚ Χωριστής) 

16.  311.  Έγκριση   εξόδων   

μετακίνησης  υπαλλήλων  

Δήμου Δράμας για το 

μήνα Σεπτέμβριο 2020 

Ο μ ό φ ω ν α  

17.  312.  Έγκριση ποσού για 

έκδοση διατακτικών 
Ο μ ό φ ω ν α  

18.  313.  Έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση απόρων 

δημοτών 

Ο μ ό φ ω ν α  

19.  314.  Τροποποίηση στην 

κατηγοριοποίηση και 

αδειοδότηση της 

αθλητικής εγκατάστασης 

«Γήπεδο ποδοσφαίρου 

Ξηροποτάμου»- 

ν.4479/2017(Α΄94) 

«Τροποποιήσεις του 

ν.2725/1999 (Α΄ 121) και 

άλλες διατάξεις 

Ο μ ό φ ω ν α  

20.  315.  Διεξαγωγή 1ου εργασιακού 

πρωταθλήματος 

ποδοσφαίρου (5Χ5) 

Δήμου Δράμας 

Ο μ ό φ ω ν α  

21.  316.  Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 

08/2020 απόφασης-

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της 

Κοινότητας 

Μικροχωρίου, σχετικής 

με τη διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου στον 

Μ.Α.Σ. «ΑΡΗΣ» 

Μικροχωρίου 

 

Ο μ ό φ ω ν α  

 
Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 

1) Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου 

Χαρίκλειας πως, ψηφίζουν θετικά, σύμφωνα με 

τους όρους που κατέγραψε η υπηρεσία 

 

22.  317.  Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 

09/2020 απόφασης-

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της 

Κοινότητας 

Μοναστηρακίου,  

σχετικής με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στον Α.Σ. 

«ΚΕΡΑΥΝΟΣ» 

Μοναστηρακίου   

Ο μ ό φ ω ν α  

 
Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 

1) Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου 

Χαρίκλειας πως, ψηφίζουν θετικά, σύμφωνα με 

τους όρους που κατέγραψε η υπηρεσία 

 

23.  318.  Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 

06/2020 απόφασης-

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της 

Κοινότητας Καλλιφύτου, 

σχετικής με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στον ΕΘΝΙΚΟ 

ΑΣΤΕΡΑ 

ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ 

Ο μ ό φ ω ν α  

 
Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 

1) Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου 

Χαρίκλειας πως, ψηφίζουν θετικά, σύμφωνα με 

τους όρους που κατέγραψε η υπηρεσία 

 



24.  319.  Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 

07/2020 απόφασης-

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της 

Κοινότητας Καλλιφύτου, 

σχετικής με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στο Δημοτικό 

Σχολείου ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ 

Ο μ ό φ ω ν α  

 
Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 

1) Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου 

Χαρίκλειας πως, ψηφίζουν θετικά, σύμφωνα με 

τους όρους που κατέγραψε η υπηρεσία 

 

25.  320.  Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 

20/2020 απόφασης-

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της 

Κοινότητας Χωριστής, 

σχετικής με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στον Α.Σ. 

«ΟΡΦΕΑΣ» Χωριστής 

Ο μ ό φ ω ν α  

 
Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 

1) Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου 

Χαρίκλειας πως, ψηφίζουν θετικά, σύμφωνα με 

τους όρους που κατέγραψε η υπηρεσία 

 

26.  321.  Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 

03/2020 απόφασης-

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της 

Κοινότητας Μαυροβάτου, 

σχετικής με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στον ΑΜΣ 

«ΗΡΑΚΛΗΣ» 

Μαυροβάτου 

Ο μ ό φ ω ν α  

 
Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 

1) Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου 

Χαρίκλειας πως, ψηφίζουν θετικά, σύμφωνα με 

τους όρους που κατέγραψε η υπηρεσία 

 

27.  322.  Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 

04/2020 απόφασης-

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της 

Κοινότητας Κουδουνίων, 

σχετικής με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στον 

«ΑΣΤΕΡΑ» Κουδουνίων 

Ο μ ό φ ω ν α  

 
Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 

1) Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου 

Χαρίκλειας πως, ψηφίζουν θετικά, σύμφωνα με 

τους όρους που κατέγραψε η υπηρεσία 

 

28.  323.  Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 

05/2020 απόφασης-

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της 

Κοινότητας Κουδουνίων, 

σχετικής με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στον Π.Σ. 

ΜΑΥΡΑΕΤΟΙ – ΑΘ. 

ΔΟΥΜΠΕΣΑΣ 

Ο μ ό φ ω ν α  

 
Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 

1) Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου 

Χαρίκλειας πως, ψηφίζουν θετικά, σύμφωνα με 

τους όρους που κατέγραψε η υπηρεσία 

 

29.  324.  Παράταση μίσθωσης 

περιπτέρου επί της οδού 

Βεργίνας 137 σε 

εφαρμογή της παρ.17 του 

άρθρου 5 του Ν.4623/2019 

(ΦΕΚ 134/Α΄/09-08-2019) 

Ο μ ό φ ω ν α  

 

 

Δράμα   26-10-2020  

Η ειδική γραμματέας  

 

 

Μυροφόρα Ψωμά 
 


