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      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  332.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση δημοτών 

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (2) (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»), 

απείχαν από την ψηφοφορία, αναφέροντας τα 

παρακάτω:  

Απέχουμε από την ψήφιση των θεμάτων του 

δημοτικού συμβουλίου (εκτός από το 10ο έκτακτο) 

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για όσα συνέβησαν χθες 

17/11/2020 

Χθες, στο κέντρο της Αθήνας έγιναν επεισόδια. 

 Η αστυνομία επιτέθηκε σε μια ειρηνική 

συγκέντρωση μελών και στελεχών του ΚΚΕ 

Όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες έλαβαν χώρα από 

χθες το πρωί ήταν εκδηλώσεις στις οποίες υπήρξε 

πλήρης τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων , 

μαχητικές, αγωνιστικές κι ανέδειξαν τα διαχρονικά 

και επίκαιρα συνθήματα του Πολυτεχνείου αλλά και 

τα αιτήματα που είναι άμεση ανάγκη να 

υλοποιηθούν για την προστασία της ζωής, της 

υγείας και των δικαιωμάτων μας, τηρώντας όλες τις 

υποδείξεις των υγειονομικών. 

Καταγγέλλουμε την απρόκλητη επίθεση των 

δυνάμεων καταστολής στα συνδικάτα και στους 

διαδηλωτές.  

Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες, αφού 

αποδείχτηκε ότι ούτε η προστασία της δημόσιας 

υγείας ήταν πρόσχημα για το χτύπημα στα 

δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της 

ειρηνικής συνάθροισης.. Στόχος ήταν ο εορτασμός 

του Πολυτεχνείου και το μήνυμά του. Το 

Πολυτεχνείο ζει! 

Ζητάμε από την Κυβέρνηση και από την αστυνομία 

να σταματήσουν να επενδύουν στην όξυνση της 

έντασης. 

Απαιτούμε να αφεθούν ελεύθεροι οι προσαχθέντες. 

2.  333.  2
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Προαιρετική μείωση 

μισθώματος μηνών 

Σεπτεμβρίου  & 

Οκτωβρίου 2020 του 

ισόγειου δημοτικού 

καταστήματος με 

αριθμό 8 επί των οδών 

Ιπποκράτους 1 & 19ης 

Το ΔΣ αποφασίζει  

κατά πλειοψηφία 

 Μειώνει το  συνολικό μίσθωμα μηνών 

Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020, κατά 80%, σε 

εφαρμογή του Ν. 4722/15-09-2020 (ΦΕΚ 177/Α) και 

της αρ. Α.1225/09-10-2020 απόφασης (ΦΕΚ 

4469/Β/09-10-2020), για  το  ισόγειο δημοτικό 

κατάστημα με αριθμό 8, επί των οδών Ιπποκράτους 

1 & 19ης Μαΐου, λόγω COVID-19, το οποίο 



Μαΐου, λόγω COVID-

19, το οποίο μισθώνεται 

από την ΑΦΟΙ 

ΚΑΤΣΟΥΡΗ ΟΕ 

μισθώνεται από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΟΥΡΗ 

ΟΕ. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της 

συμπολίτευσης (13), ψήφισαν, η μείωση του 

συνολικού μισθώματος για τους μήνες Σεπτέμβριο 

και Οκτώβριο 2020, που καταβάλει η μισθώτρια 

εταιρεία, να κυμανθεί σε ποσοστό 50%  

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος 

αντιπολίτευσης (8), ψήφισαν υπέρ της αποδοχής του 

αιτήματος, για μείωση κατά 80% του συνολικού 

μισθώματος για τους μήνες Σεπτέμβριο και 

Οκτώβριο 2020 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (8) (ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΔΡΑΜΑ 2020), ψήφισαν 

υπέρ της αποδοχής του αιτήματος, για μείωση κατά 

80%, του συνολικού μισθώματος για τους μήνες 

Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020, προτείνοντας την 

εξάντληση των περιθωρίων μείωσης. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (2) (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»), 

απείχαν από την ψηφοφορία, αναφέροντας τα 

παρακάτω:  

Απέχουμε από την ψήφιση των θεμάτων του 

δημοτικού συμβουλίου (εκτός από το 10ο έκτακτο) 

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για όσα συνέβησαν χθες 

17/11/2020 

Χθες, στο κέντρο της Αθήνας έγιναν επεισόδια. 

 Η αστυνομία επιτέθηκε σε μια ειρηνική 

συγκέντρωση μελών και στελεχών του ΚΚΕ 

Όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες έλαβαν χώρα από 

χθες το πρωί ήταν εκδηλώσεις στις οποίες υπήρξε 

πλήρης τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων , 

μαχητικές, αγωνιστικές κι ανέδειξαν τα διαχρονικά 

και επίκαιρα συνθήματα του Πολυτεχνείου αλλά και 

τα αιτήματα που είναι άμεση ανάγκη να 

υλοποιηθούν για την προστασία της ζωής, της 

υγείας και των δικαιωμάτων μας, τηρώντας όλες τις 

υποδείξεις των υγειονομικών. 

Καταγγέλλουμε την απρόκλητη επίθεση των 

δυνάμεων καταστολής στα συνδικάτα και στους 

διαδηλωτές.  

Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες, αφού 

αποδείχτηκε ότι ούτε η προστασία της δημόσιας 

υγείας ήταν πρόσχημα για το χτύπημα στα 

δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της 

ειρηνικής συνάθροισης.. Στόχος ήταν ο εορτασμός 

του Πολυτεχνείου και το μήνυμά του. Το 

Πολυτεχνείο ζει! 

Ζητάμε από την Κυβέρνηση και από την αστυνομία 

να σταματήσουν να επενδύουν στην όξυνση της 

έντασης. 

Απαιτούμε να αφεθούν ελεύθεροι οι προσαχθέντες. 

 



Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου 

Γεώργιος και επικεφαλής της δημοτικής 

παράταξης (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ), ψήφισε 

υπέρ της αποδοχής του αιτήματος, για μείωση κατά 

80%, του συνολικού μισθώματος για τους μήνες 

Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020, με την παρατήρηση 

ότι πρέπει να ύπαρξη απαλλαγή. 

3.  334.  3
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Προαιρετική μείωση 

μισθώματος μηνών 

Σεπτεμβρίου  & 

Οκτωβρίου 2020, του 

ισόγειου δημοτικού 

καταστήματος με 

αριθμό 2 στο παλιό 

Δημαρχείο Δράμας, 

λόγω COVID-19, το 

οποίο μισθώνεται από 

την κ.  Γκλαβάκη 

Χριστιάνα του Νικολάου 

Το ΔΣ αποφασίζει  

κατά πλειοψηφία 

 Μειώνει το  συνολικό μίσθωμα μηνών 

Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020, κατά 80%, σε 

εφαρμογή του Ν. 4722/15-09-2020 (ΦΕΚ 177/Α) και 

της αρ. Α.1225/09-10-2020 απόφασης (ΦΕΚ 

4469/Β/09-10-2020), για  το  ισόγειο δημοτικό 

κατάστημα με αριθμό 2, στο παλιό Δημαρχείο 

Δράμας, λόγω COVID-19 , το οποίο μισθώνεται από 

την κ. Γκλαβάκη Χριστιάνα του Νικολάου. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της 

συμπολίτευσης (13), ψήφισαν, η μείωση του 

συνολικού μισθώματος για τους μήνες Σεπτέμβριο 

και Οκτώβριο 2020, που καταβάλει η μισθώτρια 

εταιρεία, να κυμανθεί σε ποσοστό 50%  

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος 

αντιπολίτευσης (8), ψήφισαν υπέρ της αποδοχής του 

αιτήματος, για μείωση κατά 80% του συνολικού 

μισθώματος για τους μήνες Σεπτέμβριο και 

Οκτώβριο 2020 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (8) (ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΔΡΑΜΑ 2020), ψήφισαν 

υπέρ της αποδοχής του αιτήματος, για μείωση κατά 

80%, του συνολικού μισθώματος για τους μήνες 

Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020, προτείνοντας την 

εξάντληση των περιθωρίων μείωσης. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (2) (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»), 

απείχαν από την ψηφοφορία, αναφέροντας τα 

παρακάτω:  

Απέχουμε από την ψήφιση των θεμάτων του 

δημοτικού συμβουλίου (εκτός από το 10ο έκτακτο) 

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για όσα συνέβησαν χθες 

17/11/2020 

Χθες, στο κέντρο της Αθήνας έγιναν επεισόδια. 

 Η αστυνομία επιτέθηκε σε μια ειρηνική 

συγκέντρωση μελών και στελεχών του ΚΚΕ 

Όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες έλαβαν χώρα από 

χθες το πρωί ήταν εκδηλώσεις στις οποίες υπήρξε 

πλήρης τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων , 

μαχητικές, αγωνιστικές κι ανέδειξαν τα διαχρονικά 

και επίκαιρα συνθήματα του Πολυτεχνείου αλλά και 

τα αιτήματα που είναι άμεση ανάγκη να 

υλοποιηθούν για την προστασία της ζωής, της 



υγείας και των δικαιωμάτων μας, τηρώντας όλες τις 

υποδείξεις των υγειονομικών. 

Καταγγέλλουμε την απρόκλητη επίθεση των 

δυνάμεων καταστολής στα συνδικάτα και στους 

διαδηλωτές.  

Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες, αφού 

αποδείχτηκε ότι ούτε η προστασία της δημόσιας 

υγείας ήταν πρόσχημα για το χτύπημα στα 

δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της 

ειρηνικής συνάθροισης.. Στόχος ήταν ο εορτασμός 

του Πολυτεχνείου και το μήνυμά του. Το 

Πολυτεχνείο ζει! 

Ζητάμε από την Κυβέρνηση και από την αστυνομία 

να σταματήσουν να επενδύουν στην όξυνση της 

έντασης. 

Απαιτούμε να αφεθούν ελεύθεροι οι προσαχθέντες. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου 

Γεώργιος και επικεφαλής της δημοτικής 

παράταξης (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ), ψήφισε 

υπέρ της αποδοχής του αιτήματος, για μείωση κατά 

80%, του συνολικού μισθώματος για τους μήνες 

Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020, με την παρατήρηση 

ότι πρέπει να ύπαρξη απαλλαγή. 

4.  335.  4
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Προαιρετική μείωση 

μισθώματος μηνών 

Σεπτεμβρίου  & 

Οκτωβρίου 2020, του 

ισόγειου δημοτικού 

καταστήματος με 

αριθμό 1 στο παλιό 

Δημαρχείο Δράμας, 

λόγω COVID-19, το 

οποίο μισθώνεται από 

την κ. Κεχαγιά Σοφία 

του Γεωργίου 

Το ΔΣ αποφασίζει  

κατά πλειοψηφία 

 

 Μειώνει το  συνολικό μίσθωμα 

μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020, κατά 

80%, σε εφαρμογή του Ν. 4722/15-09-2020 (ΦΕΚ 

177/Α) και της αρ. Α.1225/09-10-2020 απόφασης 

(ΦΕΚ 4469/Β/09-10-2020), για  το  ισόγειο δημοτικό 

κατάστημα με αριθμό 1, στο παλιό Δημαρχείο 

Δράμας, λόγω COVID-19 , το οποίο μισθώνεται από 

την κ. Κεχαγιά Σοφία του Γεωργίου 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της 

συμπολίτευσης (13), ψήφισαν, η μείωση του 

συνολικού μισθώματος για τους μήνες Σεπτέμβριο 

και Οκτώβριο 2020, που καταβάλει η μισθώτρια 

εταιρεία, να κυμανθεί σε ποσοστό 50%  

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος 

αντιπολίτευσης (8), ψήφισαν υπέρ της αποδοχής του 

αιτήματος, για μείωση κατά 80% του συνολικού 

μισθώματος για τους μήνες Σεπτέμβριο και 

Οκτώβριο 2020 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (8) (ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΔΡΑΜΑ 2020), ψήφισαν 

υπέρ της αποδοχής του αιτήματος, για μείωση κατά 

80%, του συνολικού μισθώματος για τους μήνες 

Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020, προτείνοντας την 

εξάντληση των περιθωρίων μείωσης. 

 



Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (2) (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»), 

απείχαν από την ψηφοφορία, αναφέροντας τα 

παρακάτω:  

Απέχουμε από την ψήφιση των θεμάτων του 

δημοτικού συμβουλίου (εκτός από το 10ο έκτακτο) 

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για όσα συνέβησαν χθες 

17/11/2020 

Χθες, στο κέντρο της Αθήνας έγιναν επεισόδια. 

 Η αστυνομία επιτέθηκε σε μια ειρηνική 

συγκέντρωση μελών και στελεχών του ΚΚΕ 

Όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες έλαβαν χώρα από 

χθες το πρωί ήταν εκδηλώσεις στις οποίες υπήρξε 

πλήρης τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων , 

μαχητικές, αγωνιστικές κι ανέδειξαν τα διαχρονικά 

και επίκαιρα συνθήματα του Πολυτεχνείου αλλά και 

τα αιτήματα που είναι άμεση ανάγκη να 

υλοποιηθούν για την προστασία της ζωής, της 

υγείας και των δικαιωμάτων μας, τηρώντας όλες τις 

υποδείξεις των υγειονομικών. 

Καταγγέλλουμε την απρόκλητη επίθεση των 

δυνάμεων καταστολής στα συνδικάτα και στους 

διαδηλωτές.  

Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες, αφού 

αποδείχτηκε ότι ούτε η προστασία της δημόσιας 

υγείας ήταν πρόσχημα για το χτύπημα στα 

δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της 

ειρηνικής συνάθροισης.. Στόχος ήταν ο εορτασμός 

του Πολυτεχνείου και το μήνυμά του. Το 

Πολυτεχνείο ζει! 

Ζητάμε από την Κυβέρνηση και από την αστυνομία 

να σταματήσουν να επενδύουν στην όξυνση της 

έντασης. 

Απαιτούμε να αφεθούν ελεύθεροι οι προσαχθέντες. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου 

Γεώργιος και επικεφαλής της δημοτικής 

παράταξης (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ), ψήφισε 

υπέρ της αποδοχής του αιτήματος, για μείωση κατά 

80%, του συνολικού μισθώματος για τους μήνες 

Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020, με την παρατήρηση 

ότι πρέπει να ύπαρξη απαλλαγή. 

5.  336.  5
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Προαιρετική μείωση 

μισθώματος μηνών 

Σεπτεμβρίου  & 

Οκτωβρίου 2020, του 

ισόγειου δημοτικού 

καταστήματος με 

αριθμό 3 επί των οδών 

Ιπποκράτους 1 & 19ης 

Μαΐου, λόγω COVID-

19, το οποίο μισθώνεται 

Το ΔΣ αποφασίζει  

κατά πλειοψηφία 

 Μειώνει το  συνολικό μίσθωμα μηνών 

Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020, κατά 80%, σε 

εφαρμογή του Ν. 4722/15-09-2020 (ΦΕΚ 177/Α) και 

της αρ. Α.1225/09-10-2020 απόφασης (ΦΕΚ 

4469/Β/09-10-2020), για  το  ισόγειο δημοτικό 

κατάστημα με αριθμό 3 επί των οδών Ιπποκράτους 1 

& 19ης Μαΐου, λόγω COVID-19 , το οποίο 

μισθώνεται από την κ. Ιορδανίδου Ελένη του 

Νικολάου 



από την κ. Ιορδανίδου 

Ελένη του Νικολάου 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της 

συμπολίτευσης (13), ψήφισαν, η μείωση του 

συνολικού μισθώματος για τους μήνες Σεπτέμβριο 

και Οκτώβριο 2020, που καταβάλει η μισθώτρια 

εταιρεία, να κυμανθεί σε ποσοστό 50%  

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος 

αντιπολίτευσης (8), ψήφισαν υπέρ της αποδοχής του 

αιτήματος, για μείωση κατά 80% του συνολικού 

μισθώματος για τους μήνες Σεπτέμβριο και 

Οκτώβριο 2020 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (8) (ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΔΡΑΜΑ 2020), ψήφισαν 

υπέρ της αποδοχής του αιτήματος, για μείωση κατά 

80%, του συνολικού μισθώματος για τους μήνες 

Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020, προτείνοντας την 

εξάντληση των περιθωρίων μείωσης. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (2) (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»), 

απείχαν από την ψηφοφορία, αναφέροντας τα 

παρακάτω:  

Απέχουμε από την ψήφιση των θεμάτων του 

δημοτικού συμβουλίου (εκτός από το 10ο έκτακτο) 

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για όσα συνέβησαν χθες 

17/11/2020 

Χθες, στο κέντρο της Αθήνας έγιναν επεισόδια. 

 Η αστυνομία επιτέθηκε σε μια ειρηνική 

συγκέντρωση μελών και στελεχών του ΚΚΕ 

Όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες έλαβαν χώρα από 

χθες το πρωί ήταν εκδηλώσεις στις οποίες υπήρξε 

πλήρης τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων , 

μαχητικές, αγωνιστικές κι ανέδειξαν τα διαχρονικά 

και επίκαιρα συνθήματα του Πολυτεχνείου αλλά και 

τα αιτήματα που είναι άμεση ανάγκη να 

υλοποιηθούν για την προστασία της ζωής, της 

υγείας και των δικαιωμάτων μας, τηρώντας όλες τις 

υποδείξεις των υγειονομικών. 

Καταγγέλλουμε την απρόκλητη επίθεση των 

δυνάμεων καταστολής στα συνδικάτα και στους 

διαδηλωτές.  

Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες, αφού 

αποδείχτηκε ότι ούτε η προστασία της δημόσιας 

υγείας ήταν πρόσχημα για το χτύπημα στα 

δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της 

ειρηνικής συνάθροισης.. Στόχος ήταν ο εορτασμός 

του Πολυτεχνείου και το μήνυμά του. Το 

Πολυτεχνείο ζει! 

Ζητάμε από την Κυβέρνηση και από την αστυνομία 

να σταματήσουν να επενδύουν στην όξυνση της 

έντασης. 

Απαιτούμε να αφεθούν ελεύθεροι οι προσαχθέντες. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου 

Γεώργιος και επικεφαλής της δημοτικής 



παράταξης (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ), ψήφισε 

υπέρ της αποδοχής του αιτήματος, για μείωση κατά 

80%, του συνολικού μισθώματος για τους μήνες 

Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020, με την παρατήρηση 

ότι πρέπει να ύπαρξη απαλλαγή. 

6.  337.  6
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Προαιρετική μείωση 

μισθώματος μηνός 

Οκτωβρίου 2020, του 

δημοτικού 

καταστήματος με 

αριθμό 4 επί των οδών 

19ης Μαϊου & 

Ιπποκράτους, λόγω 

COVID-19, το οποίο 

μισθώνεται από τον κ. 

Τοσούνογλου Θεόδωρο 

του Ιωάννη 

Το ΔΣ αποφασίζει  

κατά πλειοψηφία 

 Μειώνει το  συνολικό μίσθωμα 

Οκτωβρίου 2020, κατά 80%, σε εφαρμογή του Ν. 

4722/15-09-2020 (ΦΕΚ 177/Α) και της αρ. 

Α.1225/09-10-2020 απόφασης (ΦΕΚ 4469/Β/09-10-

2020), για  το  ισόγειο δημοτικό κατάστημα με 

αριθμό 4 επί των οδών 19ης Μαϊου & Ιπποκράτους, 

λόγω COVID-19, το οποίο μισθώνεται από τον κ. 

Τοσούνογλου Θεόδωρο του Ιωάννη 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της 

συμπολίτευσης (13), ψήφισαν, η μείωση του 

συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020, 

που καταβάλει η μισθώτρια, να κυμανθεί σε ποσοστό 

50%  

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος 

αντιπολίτευσης (8), ψήφισαν υπέρ της αποδοχής του 

αιτήματος, για μείωση κατά 80% του συνολικού 

μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (8) (ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΔΡΑΜΑ 2020), ψήφισαν 

υπέρ της αποδοχής του αιτήματος, για μείωση κατά 

80%, του συνολικού μισθώματος για τον μήνα 

Οκτώβριο 2020, προτείνοντας την εξάντληση των 

περιθωρίων μείωσης. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (2) (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»), 

απείχαν από την ψηφοφορία, αναφέροντας τα 

παρακάτω:  

Απέχουμε από την ψήφιση των θεμάτων του 

δημοτικού συμβουλίου (εκτός από το 10ο έκτακτο) 

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για όσα συνέβησαν χθες 

17/11/2020 

Χθες, στο κέντρο της Αθήνας έγιναν επεισόδια. 

 Η αστυνομία επιτέθηκε σε μια ειρηνική 

συγκέντρωση μελών και στελεχών του ΚΚΕ 

Όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες έλαβαν χώρα από 

χθες το πρωί ήταν εκδηλώσεις στις οποίες υπήρξε 

πλήρης τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων , 

μαχητικές, αγωνιστικές κι ανέδειξαν τα διαχρονικά 

και επίκαιρα συνθήματα του Πολυτεχνείου αλλά και 

τα αιτήματα που είναι άμεση ανάγκη να 

υλοποιηθούν για την προστασία της ζωής, της 

υγείας και των δικαιωμάτων μας, τηρώντας όλες τις 

υποδείξεις των υγειονομικών. 

Καταγγέλλουμε την απρόκλητη επίθεση των 

δυνάμεων καταστολής στα συνδικάτα και στους 



διαδηλωτές.  

Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες, αφού 

αποδείχτηκε ότι ούτε η προστασία της δημόσιας 

υγείας ήταν πρόσχημα για το χτύπημα στα 

δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της 

ειρηνικής συνάθροισης.. Στόχος ήταν ο εορτασμός 

του Πολυτεχνείου και το μήνυμά του. Το 

Πολυτεχνείο ζει! 

Ζητάμε από την Κυβέρνηση και από την αστυνομία 

να σταματήσουν να επενδύουν στην όξυνση της 

έντασης. 

Απαιτούμε να αφεθούν ελεύθεροι οι προσαχθέντες. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου 

Γεώργιος και επικεφαλής της δημοτικής 

παράταξης (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ), ψήφισε 

υπέρ της αποδοχής του αιτήματος, για μείωση κατά 

80%, του συνολικού μισθώματος για τον μήνα 

Οκτώβριο 2020, με την παρατήρηση ότι πρέπει να 

ύπαρξη απαλλαγή. 

7.  338.  7
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Προαιρετική μείωση 

μισθώματος μηνός 

Οκτωβρίου 2020, του 

κυλικείου του 

δημοτικού σταδίου 

Δράμας, λόγω COVID-

19, το οποίο μισθώνεται 

από την κ. Perjesiova 

Andrea του Srefan 

Το ΔΣ αποφασίζει  

κατά πλειοψηφία 

 Μειώνει το  συνολικό μίσθωμα 

Οκτωβρίου 2020, κατά 60%, σε εφαρμογή του Ν. 

4722/15-09-2020 (ΦΕΚ 177/Α) και της αρ. 

Α.1225/09-10-2020 απόφασης (ΦΕΚ 4469/Β/09-10-

2020), για  το  κυλικείου του δημοτικού σταδίου 

Δράμας, λόγω COVID-19, το οποίο μισθώνεται από 

την κ. Perjesiova Andrea του Srefan 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της 

συμπολίτευσης (13), ψήφισαν, η μείωση του 

συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020, 

που καταβάλει η μισθώτρια, να κυμανθεί σε ποσοστό 

50%  

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος 

αντιπολίτευσης (8), ψήφισαν υπέρ της αποδοχής του 

αιτήματος, για μείωση κατά 60% του συνολικού 

μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (8) (ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΔΡΑΜΑ 2020), ψήφισαν 

υπέρ της αποδοχής του αιτήματος, για μείωση κατά 

60%, του συνολικού μισθώματος για τον μήνα 

Οκτώβριο 2020, προτείνοντας την εξάντληση των 

περιθωρίων μείωσης. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (2) (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»), 

απείχαν από την ψηφοφορία, αναφέροντας τα 

παρακάτω:  

Απέχουμε από την ψήφιση των θεμάτων του 

δημοτικού συμβουλίου (εκτός από το 10ο έκτακτο) 

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για όσα συνέβησαν χθες 

17/11/2020 



Χθες, στο κέντρο της Αθήνας έγιναν επεισόδια. 

 Η αστυνομία επιτέθηκε σε μια ειρηνική 

συγκέντρωση μελών και στελεχών του ΚΚΕ 

Όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες έλαβαν χώρα από 

χθες το πρωί ήταν εκδηλώσεις στις οποίες υπήρξε 

πλήρης τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων , 

μαχητικές, αγωνιστικές κι ανέδειξαν τα διαχρονικά 

και επίκαιρα συνθήματα του Πολυτεχνείου αλλά και 

τα αιτήματα που είναι άμεση ανάγκη να 

υλοποιηθούν για την προστασία της ζωής, της 

υγείας και των δικαιωμάτων μας, τηρώντας όλες τις 

υποδείξεις των υγειονομικών. 

Καταγγέλλουμε την απρόκλητη επίθεση των 

δυνάμεων καταστολής στα συνδικάτα και στους 

διαδηλωτές.  

Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες, αφού 

αποδείχτηκε ότι ούτε η προστασία της δημόσιας 

υγείας ήταν πρόσχημα για το χτύπημα στα 

δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της 

ειρηνικής συνάθροισης.. Στόχος ήταν ο εορτασμός 

του Πολυτεχνείου και το μήνυμά του. Το 

Πολυτεχνείο ζει! 

Ζητάμε από την Κυβέρνηση και από την αστυνομία 

να σταματήσουν να επενδύουν στην όξυνση της 

έντασης. 

Απαιτούμε να αφεθούν ελεύθεροι οι προσαχθέντες. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου 

Γεώργιος και επικεφαλής της δημοτικής 

παράταξης (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ), ψήφισε 

υπέρ της αποδοχής του αιτήματος, για μείωση κατά 

60%, του συνολικού μισθώματος για τον μήνα 

Οκτώβριο 2020, με την παρατήρηση ότι πρέπει να 

ύπαρξη απαλλαγή. 

8.  339.  8
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Προαιρετική μείωση 

μισθώματος μηνός 

Οκτωβρίου 2020, του 

κυλικείου του 

αναψυκτηρίου στο 

άλσος  Κουδουνίων, 

λόγω COVID-19, το 

οποίο μισθώνεται από 

τον κ. Κελεκτσόγλου 

Στέφανου του Νικολάου 

Το ΔΣ αποφασίζει  

κατά πλειοψηφία 

 Μειώνει το  συνολικό μίσθωμα 

Οκτωβρίου 2020, κατά 80%, σε εφαρμογή του Ν. 

4722/15-09-2020 (ΦΕΚ 177/Α) και της αρ. 

Α.1225/09-10-2020 απόφασης (ΦΕΚ 4469/Β/09-10-

2020), για  το  κυλικείο του αναψυκτηρίου στο 

άλσος  Κουδουνίων, λόγω COVID-19, το οποίο 

μισθώνεται από τον κ. Κελεκτσόγλου Στέφανο του 

Νικολάου 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της 

συμπολίτευσης (13), ψήφισαν, η μείωση του 

συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020, 

που καταβάλει ο μισθωτής, να κυμανθεί σε ποσοστό 

50%  

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος 

αντιπολίτευσης (8), ψήφισαν υπέρ της αποδοχής του 

αιτήματος, για μείωση κατά 80% του συνολικού 

μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020 



Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (8) (ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΔΡΑΜΑ 2020), ψήφισαν 

υπέρ της αποδοχής του αιτήματος, για μείωση κατά 

80%, του συνολικού μισθώματος για τον μήνα 

Οκτώβριο 2020, προτείνοντας την εξάντληση των 

περιθωρίων μείωσης. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (2) (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»), 

απείχαν από την ψηφοφορία, αναφέροντας τα 

παρακάτω:  

Απέχουμε από την ψήφιση των θεμάτων του 

δημοτικού συμβουλίου (εκτός από το 10ο έκτακτο) 

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για όσα συνέβησαν χθες 

17/11/2020 

Χθες, στο κέντρο της Αθήνας έγιναν επεισόδια. 

 Η αστυνομία επιτέθηκε σε μια ειρηνική 

συγκέντρωση μελών και στελεχών του ΚΚΕ 

Όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες έλαβαν χώρα από 

χθες το πρωί ήταν εκδηλώσεις στις οποίες υπήρξε 

πλήρης τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων , 

μαχητικές, αγωνιστικές κι ανέδειξαν τα διαχρονικά 

και επίκαιρα συνθήματα του Πολυτεχνείου αλλά και 

τα αιτήματα που είναι άμεση ανάγκη να 

υλοποιηθούν για την προστασία της ζωής, της 

υγείας και των δικαιωμάτων μας, τηρώντας όλες τις 

υποδείξεις των υγειονομικών. 

Καταγγέλλουμε την απρόκλητη επίθεση των 

δυνάμεων καταστολής στα συνδικάτα και στους 

διαδηλωτές.  

Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες, αφού 

αποδείχτηκε ότι ούτε η προστασία της δημόσιας 

υγείας ήταν πρόσχημα για το χτύπημα στα 

δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της 

ειρηνικής συνάθροισης.. Στόχος ήταν ο εορτασμός 

του Πολυτεχνείου και το μήνυμά του. Το 

Πολυτεχνείο ζει! 

Ζητάμε από την Κυβέρνηση και από την αστυνομία 

να σταματήσουν να επενδύουν στην όξυνση της 

έντασης. 

Απαιτούμε να αφεθούν ελεύθεροι οι προσαχθέντες. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου 

Γεώργιος και επικεφαλής της δημοτικής 

παράταξης (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ), ψήφισε 

υπέρ της αποδοχής του αιτήματος, για μείωση κατά 

80%, του συνολικού μισθώματος για τον μήνα 

Οκτώβριο 2020, με την παρατήρηση ότι πρέπει να 

ύπαρξη απαλλαγή. 

9.  340.  9
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Προαιρετική μείωση 

μισθώματος μηνός 

Οκτωβρίου 2020, του 

τουριστικού περιπτέρου 

Το ΔΣ αποφασίζει  

κατά πλειοψηφία 

 Μειώνει το  συνολικό μίσθωμα 

Οκτωβρίου 2020, κατά 80%, σε εφαρμογή του Ν. 



στον Κορύλοβο Δράμας, 

λόγω COVID-19, το 

οποίο μισθώνεται από 

τον κ. Πάππο Στυλιανό 

του Αθανασίου 

4722/15-09-2020 (ΦΕΚ 177/Α) και της αρ. 

Α.1225/09-10-2020 απόφασης (ΦΕΚ 4469/Β/09-10-

2020), για  το  τουριστικό περίπτερο στον Κορύλοβο 

Δράμας, λόγω COVID-19, το οποίο μισθώνεται από 

τον κ. Πάππου Στυλιανό του Αθανασίου 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της 

συμπολίτευσης (13), ψήφισαν, η μείωση του 

συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020, 

που καταβάλει ο μισθωτής, να κυμανθεί σε ποσοστό 

50%  

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος 

αντιπολίτευσης (8), ψήφισαν υπέρ μείωσης κατά 

80% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα 

Οκτώβριο 2020, με την προϋπόθεση της εξόφλησης 

ή της ρύθμισης των οφειλών 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (8) (ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΔΡΑΜΑ 2020), ψήφισαν 

υπέρ μείωσης κατά 80%, του συνολικού μισθώματος 

για τον μήνα Οκτώβριο 2020, προτείνοντας την 

εξάντληση των περιθωρίων μείωσης. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (2) (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»), 

απείχαν από την ψηφοφορία, αναφέροντας τα 

παρακάτω:  

Απέχουμε από την ψήφιση των θεμάτων του 

δημοτικού συμβουλίου (εκτός από το 10ο έκτακτο) 

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για όσα συνέβησαν χθες 

17/11/2020 

Χθες, στο κέντρο της Αθήνας έγιναν επεισόδια. 

 Η αστυνομία επιτέθηκε σε μια ειρηνική 

συγκέντρωση μελών και στελεχών του ΚΚΕ 

Όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες έλαβαν χώρα από 

χθες το πρωί ήταν εκδηλώσεις στις οποίες υπήρξε 

πλήρης τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων , 

μαχητικές, αγωνιστικές κι ανέδειξαν τα διαχρονικά 

και επίκαιρα συνθήματα του Πολυτεχνείου αλλά και 

τα αιτήματα που είναι άμεση ανάγκη να 

υλοποιηθούν για την προστασία της ζωής, της 

υγείας και των δικαιωμάτων μας, τηρώντας όλες τις 

υποδείξεις των υγειονομικών. 

Καταγγέλλουμε την απρόκλητη επίθεση των 

δυνάμεων καταστολής στα συνδικάτα και στους 

διαδηλωτές.  

Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες, αφού 

αποδείχτηκε ότι ούτε η προστασία της δημόσιας 

υγείας ήταν πρόσχημα για το χτύπημα στα 

δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της 

ειρηνικής συνάθροισης.. Στόχος ήταν ο εορτασμός 

του Πολυτεχνείου και το μήνυμά του. Το 

Πολυτεχνείο ζει! 

Ζητάμε από την Κυβέρνηση και από την αστυνομία 

να σταματήσουν να επενδύουν στην όξυνση της 

έντασης. 



Απαιτούμε να αφεθούν ελεύθεροι οι προσαχθέντες. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου 

Γεώργιος και επικεφαλής της δημοτικής 

παράταξης (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ), ψήφισε 

υπέρ μείωσης κατά 80%, του συνολικού μισθώματος 

για τον μήνα Οκτώβριο 2020, με την παρατήρηση ότι 

πρέπει να ύπαρξη απαλλαγή. 

10.  341.  10
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Δωρεά  

ιατροφαρμακευτικού 

υλικού στο Γενικό 

Νοσοκομείο Δράμας 

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος 

αντιπολίτευσης (8), ψήφισαν θετικά, σύμφωνα με 

την εισήγηση και με την παρατήρηση να ενισχυθεί 

περισσότερο το Νοσοκομείο Δράμας για την 

αντιμετώπιση της δύσκολης κατάστασης που 

αντιμετωπίζουμε 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (8) (ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΔΡΑΜΑ 2020), ψήφισαν 

θετικά αν και θεωρούν ότι ο Δήμος θα μπορούσε να 

καλύψει μεγαλύτερο μέρος του κόστους και του 

μηχανήματος και όχι μόνο των μισών 

αντιδραστηρίων. Η επιμονή της δημοτικής αρχής, με 

την υποστήριξη της μείζονος αντιπολίτευσης να 

ξοδέψουν λεφτά για την Ονειρούπολη, μόνο για να 

εξυπηρετήσουν δημόσιες σχέσεις, δεν επιτρέπει να 

δοθούν περισσότερα χρήματα για την αντιμετώπιση 

του COVID. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (2) (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»), 

ψήφισαν θετικά με τις εξής παρατηρήσεις. 

Η υγειονομική κρίση στη χώρα παίρνει ανεξέλεγκτες 

διαστάσεις με την εκθετική αύξηση των βαρέως 

πασχόντων και των θανάτων καθημερινά από την 

ανεύθυνη στάση της Κυβέρνησης 

Σπατάλησε 8 υπερπολύτιμους μήνες χωρίς να 

ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας με προσωπικό, 

υλικοτεχνικό εξοπλισμό και χρηματοδότηση. 

Η κυβέρνηση που αρνείται από την άνοιξη να 

ακούσει τους νοσοκομειακούς γιατρούς, ας τους 

ακούσει έστω και τώρα . 

Επιβάλλεται άμεσα να μη χαθεί άλλος πολύτιμος 

χρόνος  

Απαιτούμε 

– Να προσληφθούν με έκτακτη ρύθμιση σε μόνιμες 

θέσεις ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ όλοι οι γιατροί 

που έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση 2018 – 2020, 

χωρίς επιλογή μόνο με γρήγορο έλεγχο τυπικών 

προσόντων. Να επεκταθεί δηλαδή σε όλες τις 

ειδικότητες η πρόσφατη διάταξη Κικίλια που 

αφορούσε μόνο τους Εντατικολόγους και ήρθε με 

πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Να εξασφαλιστεί το 

απαραίτητο διοικητικό προσωπικό στις ΥΠΕ και στο 



Υπουργείο για την ταχύτατη ολοκλήρωση των 

διαδικασιών. 

– Με την ίδια διαδικασία να γίνουν οι αναγκαίες 

μόνιμες προσλήψεις νοσηλευτικού και λοιπού 

υγειονομικού προσωπικού. Υπάρχουν δεκάδες 

χιλιάδες άμεσα διαθέσιμοι υγειονομικοί, όπως 

αποδεικνύεται από τις αιτήσεις για μόνιμες και 

επικουρικές θέσεις. 

– Να μονιμοποιηθεί το επικουρικό προσωπικό που σε 

πολλές περιπτώσεις άλλωστε είναι τα ίδια φυσικά 

πρόσωπα που κάνουν αιτήσεις για μόνιμες θέσεις. 

– Να αξιοποιηθεί και να στελεχωθεί άμεσα κάθε 

κτιριακή νοσοκομειακή δομή που παραμένει 

ανενεργή σε όλη την χώρα. 

– Να αναπτυχθούν εκτάκτως δομές περίθαλψης και 

σε άλλα μη νοσοκομειακά δημόσια κτίρια. 

– Να τεθεί στην απόλυτη διάθεση του κράτους 

υποχρεωτικά, άνευ όρων το σύνολο των δομών και 

του υγειονομικού προσωπικού του ιδιωτικού τομέα 

υγείας και να ενταχθεί σε ενιαίο κρατικό σχέδιο 

αντιμετώπισης της επιδημίας. Να μην προχωρήσει το 

αισχρό σχέδιο κυβέρνησης – ηγεσίας ΠΙΣ. 

– Επείγον έκτακτο σχέδιο διάταξης όλων των δομών 

και όλου του προσωπικού δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα υγείας για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων 

της επιδημίας τις επόμενες εβδομάδες, υποχρεωτικά 

και με απόλυτη ευθύνη του κράτους. 

– Να σταματήσει αμέσως η απαράδεκτη κατάσταση 

με την ιχνηλάτηση και με τις τηλεφωνικές οδηγίες 

του ΕΟΔΥ. Πολλά επαναλαμβανόμενα και πλήρως 

δωρεάν τεστ σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. 

Πλήρης τακτικός έλεγχος σε όλες τις μονάδες υγείας-

πρόνοιας, μεγάλους εργασιακούς χώρους, φιλοξενίας 

ηλικιωμένων, κλειστές δομές ψυχικής υγείας, σε 

δομές προσφύγων, σε καταυλισμούς, σε 

σωφρονιστικά ιδρύματα. Πλήρης τακτικός έλεγχος 

με δωρεάν τεστ παντού. 

11.  342.  Έγκριση της 20/2020 

απόφασης της ΔΕΠ, 

σχετικά με «Μεταβολές 

Σχολικών Μονάδων Α΄ 

Βάθμιας Εκπαίδευσης 

2021-2022  

Το ΔΣ αποφασίζει  

κατά πλειοψηφία 

 

 Εγκρίνει την 20/2020 απόφαση της 

ΔΕΠ, με την οποία εκφράστηκε  κατά πλειοψηφία  

η σύμφωνη γνώμη της, σχετικά  με την πρόταση της 

Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Δ ράμας , 

αναφορικά   με τον υποβιβασμό της οργανικότητας 

του 5ου Δημοτικού Σχολείου και   

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού 

συμβούλου Μελισσινού Στυλιανού, αν υπάρχει 

οικονομικό κόστος της πρότασης, αυτό να 



υπολογιστεί από την Σχολική Επιτροπή της Α΄ θμιας 

εκπαίδευσης. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (2) (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»), 

απείχαν από την ψηφοφορία, αναφέροντας τα 

παρακάτω:  

Απέχουμε από την ψήφιση των θεμάτων του 

δημοτικού συμβουλίου (εκτός από το 10ο έκτακτο) 

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για όσα συνέβησαν χθες 

17/11/2020 

Χθες, στο κέντρο της Αθήνας έγιναν επεισόδια. 

 Η αστυνομία επιτέθηκε σε μια ειρηνική 

συγκέντρωση μελών και στελεχών του ΚΚΕ 

Όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες έλαβαν χώρα από 

χθες το πρωί ήταν εκδηλώσεις στις οποίες υπήρξε 

πλήρης τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων , 

μαχητικές, αγωνιστικές κι ανέδειξαν τα διαχρονικά 

και επίκαιρα συνθήματα του Πολυτεχνείου αλλά και 

τα αιτήματα που είναι άμεση ανάγκη να 

υλοποιηθούν για την προστασία της ζωής, της 

υγείας και των δικαιωμάτων μας, τηρώντας όλες τις 

υποδείξεις των υγειονομικών. 

Καταγγέλλουμε την απρόκλητη επίθεση των 

δυνάμεων καταστολής στα συνδικάτα και στους 

διαδηλωτές.  

Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες, αφού 

αποδείχτηκε ότι ούτε η προστασία της δημόσιας 

υγείας ήταν πρόσχημα για το χτύπημα στα 

δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της 

ειρηνικής συνάθροισης.. Στόχος ήταν ο εορτασμός 

του Πολυτεχνείου και το μήνυμά του. Το 

Πολυτεχνείο ζει! 

Ζητάμε από την Κυβέρνηση και από την αστυνομία 

να σταματήσουν να επενδύουν στην όξυνση της 

έντασης. 

Απαιτούμε να αφεθούν ελεύθεροι οι προσαχθέντες. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Μήτρου Γεωργίου, ψηφίζοντας  ναι για την 

προαγωγή οργανικότητας του Δημοτικού Σχολείου 

Καλού Αγρού από 4/θέσιο σε 5/θέσιο  και όχι 

σχετικά   με τον υποβιβασμό της οργανικότητας του 

5ου Δημοτικού Σχολείου 
 

Το ΔΣ αποφασίζει  

ομόφωνα 
 

 Εγκρίνει την 20/2020 απόφαση της 

ΔΕΠ, με την οποία εκφράστηκε   ομόφωνα  η 

σύμφωνη γνώμη της για  την προαγωγή 

οργανικότητας του Δημοτικού Σχολείου Καλού 

Αγρού από 4/θέσιο σε 5/θέσιο 



12.  343.  Έγκριση της 21/2020 

απόφασης της ΔΕΠ, 

σχετικά με «Μεταβολές 

Σχολικών Μονάδων Β΄ 

Βάθμιας Εκπαίδευσης 

2021-2022  

Ομόφωνα 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού 

συμβούλου Μελισσινού Στυλιανού, αν υπάρχει 

οικονομικό κόστος της πρότασης, αυτό να 

υπολογιστεί από την Σχολική Επιτροπή της Β΄ θμιας 

εκπαίδευσης. 

Με την παρατήρηση των δημοτικών 

συμβούλων της δημοτικής παράταξης (8) 

(ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΔΡΑΜΑ 2020), ότι το αίτημα του 1ου 

ΕΠΑΛ ακούγεται λογικό και θα πρέπει να εξεταστεί. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (2) (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»), 

απείχαν από την ψηφοφορία, αναφέροντας τα 

παρακάτω:  

Απέχουμε από την ψήφιση των θεμάτων του 

δημοτικού συμβουλίου (εκτός από το 10ο έκτακτο) 

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για όσα συνέβησαν χθες 

17/11/2020 

Χθες, στο κέντρο της Αθήνας έγιναν επεισόδια. 

 Η αστυνομία επιτέθηκε σε μια ειρηνική 

συγκέντρωση μελών και στελεχών του ΚΚΕ 

Όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες έλαβαν χώρα από 

χθες το πρωί ήταν εκδηλώσεις στις οποίες υπήρξε 

πλήρης τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων , 

μαχητικές, αγωνιστικές κι ανέδειξαν τα διαχρονικά 

και επίκαιρα συνθήματα του Πολυτεχνείου αλλά και 

τα αιτήματα που είναι άμεση ανάγκη να 

υλοποιηθούν για την προστασία της ζωής, της 

υγείας και των δικαιωμάτων μας, τηρώντας όλες τις 

υποδείξεις των υγειονομικών. 

Καταγγέλλουμε την απρόκλητη επίθεση των 

δυνάμεων καταστολής στα συνδικάτα και στους 

διαδηλωτές.  

Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες, αφού 

αποδείχτηκε ότι ούτε η προστασία της δημόσιας 

υγείας ήταν πρόσχημα για το χτύπημα στα 

δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της 

ειρηνικής συνάθροισης.. Στόχος ήταν ο εορτασμός 

του Πολυτεχνείου και το μήνυμά του. Το 

Πολυτεχνείο ζει! 

Ζητάμε από την Κυβέρνηση και από την αστυνομία 

να σταματήσουν να επενδύουν στην όξυνση της 

έντασης. 

Απαιτούμε να αφεθούν ελεύθεροι οι προσαχθέντες. 

13.  344.  Έγκριση δράσεων 

διαφημιστικής 

προβολής Δήμου 

Δράμας για το έτος 2021 

Ομόφωνα 

Με την παρατήρηση του δημοτικού 

συμβούλου Μελισσινού Στυλιανού, ότι στις 
προτεινόμενες δράσεις δεν αναφέρεται η προβολή 
της «Ονειρούπολης 2021». 

 

Με την παρατήρηση των δημοτικών 

συμβούλων της δημοτικής παράταξης (8) 



(ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΔΡΑΜΑ 2020), ότι τα χρήματα που δεν 

είναι από προγράμματα είναι αρκετά  

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (2) (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»), 

απείχαν από την ψηφοφορία, αναφέροντας τα 

παρακάτω:  

Απέχουμε από την ψήφιση των θεμάτων του 

δημοτικού συμβουλίου (εκτός από το 10ο έκτακτο) 

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για όσα συνέβησαν χθες 

17/11/2020 

Χθες, στο κέντρο της Αθήνας έγιναν επεισόδια. 

 Η αστυνομία επιτέθηκε σε μια ειρηνική 

συγκέντρωση μελών και στελεχών του ΚΚΕ 

Όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες έλαβαν χώρα από 

χθες το πρωί ήταν εκδηλώσεις στις οποίες υπήρξε 

πλήρης τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων , 

μαχητικές, αγωνιστικές κι ανέδειξαν τα διαχρονικά 

και επίκαιρα συνθήματα του Πολυτεχνείου αλλά και 

τα αιτήματα που είναι άμεση ανάγκη να 

υλοποιηθούν για την προστασία της ζωής, της 

υγείας και των δικαιωμάτων μας, τηρώντας όλες τις 

υποδείξεις των υγειονομικών. 

Καταγγέλλουμε την απρόκλητη επίθεση των 

δυνάμεων καταστολής στα συνδικάτα και στους 

διαδηλωτές.  

Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες, αφού 

αποδείχτηκε ότι ούτε η προστασία της δημόσιας 

υγείας ήταν πρόσχημα για το χτύπημα στα 

δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της 

ειρηνικής συνάθροισης.. Στόχος ήταν ο εορτασμός 

του Πολυτεχνείου και το μήνυμά του. Το 

Πολυτεχνείο ζει! 

Ζητάμε από την Κυβέρνηση και από την αστυνομία 

να σταματήσουν να επενδύουν στην όξυνση της 

έντασης. 

Απαιτούμε να αφεθούν ελεύθεροι οι προσαχθέντες. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, ψήφισε 

ΛΕΥΚΟ γιατί αμφιβάλλει για την 

αποτελεσματικότητα των δράσεων  

14.  345.  Έγκριση ανάθεσης σε 

τρίτο της εργασίας: 

«Συντήρηση Κήπων 

Πάρκων»,  με ανοικτή 

διαδικασία  δημόσιου 

ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού εξαιτίας 

αδυναμίας της 

υπηρεσίας να την 

εκτελέσει μόνη της για 

το χρονικό διάστημα 

από 24-02-2021 έως 24-

02-2022  

Κατά πλειοψηφία 

Με την παρατήρηση των δημοτικών 

συμβούλων της δημοτικής παράταξης (8) 

(ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΔΡΑΜΑ 2020), ότι θα έπρεπε να 

αναφέρονται όλα τα πάρκα που έχουν ενταχθεί σε 

αυτήν την ανάθεση. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (2) (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»), 

απείχαν από την ψηφοφορία, αναφέροντας τα 

παρακάτω:  

Απέχουμε από την ψήφιση των θεμάτων του 

δημοτικού συμβουλίου (εκτός από το 10ο έκτακτο) 



σε ένδειξη διαμαρτυρίας για όσα συνέβησαν χθες 

17/11/2020 

Χθες, στο κέντρο της Αθήνας έγιναν επεισόδια. 

 Η αστυνομία επιτέθηκε σε μια ειρηνική 

συγκέντρωση μελών και στελεχών του ΚΚΕ 

Όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες έλαβαν χώρα από 

χθες το πρωί ήταν εκδηλώσεις στις οποίες υπήρξε 

πλήρης τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων , 

μαχητικές, αγωνιστικές κι ανέδειξαν τα διαχρονικά 

και επίκαιρα συνθήματα του Πολυτεχνείου αλλά και 

τα αιτήματα που είναι άμεση ανάγκη να 

υλοποιηθούν για την προστασία της ζωής, της 

υγείας και των δικαιωμάτων μας, τηρώντας όλες τις 

υποδείξεις των υγειονομικών. 

Καταγγέλλουμε την απρόκλητη επίθεση των 

δυνάμεων καταστολής στα συνδικάτα και στους 

διαδηλωτές.  

Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες, αφού 

αποδείχτηκε ότι ούτε η προστασία της δημόσιας 

υγείας ήταν πρόσχημα για το χτύπημα στα 

δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της 

ειρηνικής συνάθροισης.. Στόχος ήταν ο εορτασμός 

του Πολυτεχνείου και το μήνυμά του. Το 

Πολυτεχνείο ζει! 

Ζητάμε από την Κυβέρνηση και από την αστυνομία 

να σταματήσουν να επενδύουν στην όξυνση της 

έντασης. 

Απαιτούμε να αφεθούν ελεύθεροι οι προσαχθέντες. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Μήτρου Γεωργίου, γιατί δεν πρόκειται για 

αδυναμία της υπηρεσίας αλλά, συνειδητή επιλογή 

της δημοτικής αρχής, να μην κάνει καμιά ενέργεια 

για την ενίσχυση με προσωπικό και μηχανήματα και 

να παραχωρήσει για μια ακόμη χρονιά τις εργασίες 

στον εργολάβο. 

15.  346.  Άδεια χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου επί 

της Αμύντα 19 στη 

Δράμα  

Το ΔΣ αποφασίζει  

ομόφωνα 
 

 Αποδέχεται  εν μέρει την με αρ.πρωτ. 

24412/17-09-2020 αίτηση της Κυριακίδου Ελισάβετ 

του Ελευθερίου, που διατηρεί κατάστημα «Καφενείο 

- Μπαρ», επί της οδού Αμύντα 19, παραχωρώντας τη 

χρήση των χώρων μόνο του τμήματος 1 εμβαδού 

11,40 τ.μ. (3,80 μήκος Χ 3,00 πλάτος) που βρίσκεται 

έμπροσθεν του καταστήματος της Μπαλτατζή 

Ιωάννας, ως συνέχεια του κοινόχρηστου χώρου του 

καταστήματος της ενδιαφερόμενης,  υπό την 

προϋπόθεση ύπαρξης γραπτής συναίνεσης του 

ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή του παρακείμενου 

καταστήματος, όπως αυτά απεικονίζονται στο 

επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος 

αντιπολίτευσης (8), ψήφισαν την παραχώρηση του 



χώρου που διαπιστώνεται ότι μπορεί να 
παραχωρηθεί σύμφωνα με την εισήγηση της 
υπηρεσίας  

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (8) (ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΔΡΑΜΑ 2020), ψήφισαν 

όπως η εισήγηση της δημοτικής αστυνομίας, με την 

παρατήρηση ότι θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια να 

παραχωρείται όσο το δυνατόν μεγαλύτερος χώρος 

όσο ισχύουν τα μέτρα για τον COVID, πάντα όμως 

σεβόμενοι τους πεζούς, τους ΑΜΕΑ, κτλ 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (2) (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»), 

απείχαν από την ψηφοφορία, αναφέροντας τα 

παρακάτω:  

Απέχουμε από την ψήφιση των θεμάτων του 

δημοτικού συμβουλίου (εκτός από το 10ο έκτακτο) 

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για όσα συνέβησαν χθες 

17/11/2020 

Χθες, στο κέντρο της Αθήνας έγιναν επεισόδια. 

 Η αστυνομία επιτέθηκε σε μια ειρηνική 

συγκέντρωση μελών και στελεχών του ΚΚΕ 

Όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες έλαβαν χώρα από 

χθες το πρωί ήταν εκδηλώσεις στις οποίες υπήρξε 

πλήρης τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων , 

μαχητικές, αγωνιστικές κι ανέδειξαν τα διαχρονικά 

και επίκαιρα συνθήματα του Πολυτεχνείου αλλά και 

τα αιτήματα που είναι άμεση ανάγκη να 

υλοποιηθούν για την προστασία της ζωής, της 

υγείας και των δικαιωμάτων μας, τηρώντας όλες τις 

υποδείξεις των υγειονομικών. 

Καταγγέλλουμε την απρόκλητη επίθεση των 

δυνάμεων καταστολής στα συνδικάτα και στους 

διαδηλωτές.  

Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες, αφού 

αποδείχτηκε ότι ούτε η προστασία της δημόσιας 

υγείας ήταν πρόσχημα για το χτύπημα στα 

δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της 

ειρηνικής συνάθροισης.. Στόχος ήταν ο εορτασμός 

του Πολυτεχνείου και το μήνυμά του. Το 

Πολυτεχνείο ζει! 

Ζητάμε από την Κυβέρνηση και από την αστυνομία 

να σταματήσουν να επενδύουν στην όξυνση της 

έντασης. 

Απαιτούμε να αφεθούν ελεύθεροι οι προσαχθέντες. 

16.  347.  Άδεια χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου, 

παρακείμενου του ΒΑ 

τμήματος του 

ξενοδοχείου 

“HYDRAMA GRAND 

HOTEL” στην περιοχή 

της Αγίας Βαρβάρας  

Το ΔΣ αποφασίζει 
ο μ ό φ ω ν α 

 
 Αποδέχεται  εν μέρει την με αρ.πρωτ. 

27651/15-10-2020 αίτηση της εταιρίας 

“ΕΡΓΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.Ε. - HYDRAMA 

GRAND HOTEL”, που διατηρεί ξενοδοχείο επί της 

οδού Αγίας Βαρβάρας 11 στη Δράμα, για την 

παραχώρηση χρήσης  χώρου που βρίσκεται 



παραπλεύρως και έναντι του ΒΑ τμήματος του 

ξενοδοχείου, για το τμήμα (Ι1-Ι2-Ι3-Ι4-Ι1) εμβαδού 

22,64 τ.μ., ως συνέχεια του ήδη αδειοδοτημένου με 

την υπ’ αρ. 12256/03-07-2020 άδεια κοινόχρηστου 

χώρου το οποίο βρίσκεται παραπλεύρως του 

καταστήματος όπως αυτά απεικονίζονται στο 

επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα.. 

 

 Απορρίπτει το αίτημα για το τμήμα (Β1-

Β2-Β3-Β4-Β1) εμβαδού 22,56 τ.μ., διότι ο χώρος 

αυτός δεν ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου 

Δράμας αλλά της κτηματικής υπηρεσίας και ως εκ 

τούτου ο Δήμος Δράμας είναι αναρμόδιος για την 

εξέταση της παραχώρησής του. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος 

αντιπολίτευσης (8), ψήφισαν ναι, σύμφωνα με τη 

γνωμοδότηση της Δημοτικής Αστυνομίας και με όσα 

αναφέρει η Οικονομική Υπηρεσία 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (8) (ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΔΡΑΜΑ 2020), ψήφισαν 

όπως η εισήγηση της δημοτικής αστυνομίας, με την 

παρατήρηση ότι θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια να 

παραχωρείται όσο το δυνατόν μεγαλύτερος χώρος 

όσο ισχύουν τα μέτρα για τον COVID, πάντα όμως 

σεβόμενοι τους πεζούς, τους ΑΜΕΑ, κτλ 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (2) (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»), 

απείχαν από την ψηφοφορία, αναφέροντας τα 

παρακάτω:  

Απέχουμε από την ψήφιση των θεμάτων του 

δημοτικού συμβουλίου (εκτός από το 10ο έκτακτο) 

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για όσα συνέβησαν χθες 

17/11/2020 

Χθες, στο κέντρο της Αθήνας έγιναν επεισόδια. 

 Η αστυνομία επιτέθηκε σε μια ειρηνική 

συγκέντρωση μελών και στελεχών του ΚΚΕ 

Όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες έλαβαν χώρα από 

χθες το πρωί ήταν εκδηλώσεις στις οποίες υπήρξε 

πλήρης τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων , 

μαχητικές, αγωνιστικές κι ανέδειξαν τα διαχρονικά 

και επίκαιρα συνθήματα του Πολυτεχνείου αλλά και 

τα αιτήματα που είναι άμεση ανάγκη να 

υλοποιηθούν για την προστασία της ζωής, της 

υγείας και των δικαιωμάτων μας, τηρώντας όλες τις 

υποδείξεις των υγειονομικών. 

Καταγγέλλουμε την απρόκλητη επίθεση των 

δυνάμεων καταστολής στα συνδικάτα και στους 

διαδηλωτές.  

Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες, αφού 

αποδείχτηκε ότι ούτε η προστασία της δημόσιας 

υγείας ήταν πρόσχημα για το χτύπημα στα 

δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της 

ειρηνικής συνάθροισης.. Στόχος ήταν ο εορτασμός 



του Πολυτεχνείου και το μήνυμά του. Το 

Πολυτεχνείο ζει! 

Ζητάμε από την Κυβέρνηση και από την αστυνομία 

να σταματήσουν να επενδύουν στην όξυνση της 

έντασης. 

Απαιτούμε να αφεθούν ελεύθεροι οι προσαχθέντες. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 

ψήφισε ΛΕΥΚΟ 

        
 

17.  348.  Απ΄ ευθείας εκμίσθωση 

του δημοτικού 

αναψυκτηρίου επί της 

οδού Χελμού Ο.Τ. 829 

(περιοχή ανάπλασης 

χειμάρρου Καλλιφύτου) 

σε εφαρμογή του 

άρθρου 192 του Ν. 

3463/2006 (κώδικας 

δήμων και κοινοτήτων) 

όπως αντικαταστάθηκε 

με την παρ. 1 του 

άρθρου 196 του Ν. 

4555/2018 

(ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) (ΦΕΚ 

133/Α/2018)  

Το ΔΣ αποφασίζει  

ομόφωνα 

 Εγκρίνει την επαναδημοπράτηση  του 

δημοτικού αναψυκτηρίου επί της οδού Χελμού Ο.Τ. 

829 (περιοχή ανάπλασης χειμάρρου Καλλιφύτου) σε 

εφαρμογή του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 

(κώδικας δήμων και κοινοτήτων) όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 196 του 

Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) (ΦΕΚ 133/Α/2018), 

λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις 

κατατεθείσες αιτήσεις, καθορίζοντας ως 

ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς, το ποσό των 

530,00.€ 

 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι της 

συμπολίτευσης (13), ψήφισαν, την εισήγηση της 

υπηρεσίας και πρότειναν και ψήφισαν την 

επαναδημοπράτηση με αρχική τιμή τα 530€ 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (2) (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»), 

απείχαν από την ψηφοφορία, αναφέροντας τα 

παρακάτω:  

Απέχουμε από την ψήφιση των θεμάτων του 

δημοτικού συμβουλίου (εκτός από το 10ο έκτακτο) 

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για όσα συνέβησαν χθες 

17/11/2020 

Χθες, στο κέντρο της Αθήνας έγιναν επεισόδια. 

 Η αστυνομία επιτέθηκε σε μια ειρηνική 

συγκέντρωση μελών και στελεχών του ΚΚΕ 

Όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες έλαβαν χώρα από 

χθες το πρωί ήταν εκδηλώσεις στις οποίες υπήρξε 

πλήρης τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων , 

μαχητικές, αγωνιστικές κι ανέδειξαν τα διαχρονικά 

και επίκαιρα συνθήματα του Πολυτεχνείου αλλά και 

τα αιτήματα που είναι άμεση ανάγκη να 

υλοποιηθούν για την προστασία της ζωής, της 

υγείας και των δικαιωμάτων μας, τηρώντας όλες τις 

υποδείξεις των υγειονομικών. 

Καταγγέλλουμε την απρόκλητη επίθεση των 

δυνάμεων καταστολής στα συνδικάτα και στους 

διαδηλωτές.  

Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες, αφού 



αποδείχτηκε ότι ούτε η προστασία της δημόσιας 

υγείας ήταν πρόσχημα για το χτύπημα στα 

δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της 

ειρηνικής συνάθροισης.. Στόχος ήταν ο εορτασμός 

του Πολυτεχνείου και το μήνυμά του. Το 

Πολυτεχνείο ζει! 

Ζητάμε από την Κυβέρνηση και από την αστυνομία 

να σταματήσουν να επενδύουν στην όξυνση της 

έντασης. 

Απαιτούμε να αφεθούν ελεύθεροι οι προσαχθέντες. 

18.  349.  Προαιρετική μείωση 

μισθώματος μηνός 

Οκτωβρίου του 

κινηματοθέατρου 

«ΟΛΥΜΠΙΑ» λόγω  

COVID - 19 

Το ΔΣ αποφασίζει  

κατά πλειοψηφία 

 Μειώνει κατά 80%, σε εφαρμογή του Ν. 

4722/15-09-2020 (ΦΕΚ 177/Α) και της αρ. 

Α.1225/09-10-2020 απόφασης (ΦΕΚ 4469/Β/09-10-

2020),  το συνολικό μίσθωμα μηνός Οκτωβρίου 2020, 

του κινηματοθέατρου «ΟΛΥΜΠΙΑ» λόγω  COVID – 

19, το οποίο μισθώνεται από  την κ. Χαραλαμπίδου 

Στεφανούλα του Δημητρίου 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της 

συμπολίτευσης (13), ψήφισαν, η μείωση του 

συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020, 

που καταβάλει η μισθώτρια, να κυμανθεί σε ποσοστό 

50%  

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος 

αντιπολίτευσης (8), ψήφισαν υπέρ της ικανοποίησης 

του αιτήματος όπως διατυπώνεται στην υποβληθείσα 

αίτηση με την προϋπόθεση της εξόφλησης ή της 

ρύθμισης των οφειλών 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (8) (ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΔΡΑΜΑ 2020), ψήφισαν 

υπέρ της αποδοχής του αιτήματος, προτείνοντας την 

εξάντληση των περιθωρίων μείωσης. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (2) (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»), 

απείχαν από την ψηφοφορία, αναφέροντας τα 

παρακάτω:  

Απέχουμε από την ψήφιση των θεμάτων του 

δημοτικού συμβουλίου (εκτός από το 10ο έκτακτο) 

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για όσα συνέβησαν χθες 

17/11/2020 

Χθες, στο κέντρο της Αθήνας έγιναν επεισόδια. 

 Η αστυνομία επιτέθηκε σε μια ειρηνική 

συγκέντρωση μελών και στελεχών του ΚΚΕ 

Όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες έλαβαν χώρα από 

χθες το πρωί ήταν εκδηλώσεις στις οποίες υπήρξε 

πλήρης τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων , 

μαχητικές, αγωνιστικές κι ανέδειξαν τα διαχρονικά 

και επίκαιρα συνθήματα του Πολυτεχνείου αλλά και 

τα αιτήματα που είναι άμεση ανάγκη να 

υλοποιηθούν για την προστασία της ζωής, της 

υγείας και των δικαιωμάτων μας, τηρώντας όλες τις 



υποδείξεις των υγειονομικών. 

Καταγγέλλουμε την απρόκλητη επίθεση των 

δυνάμεων καταστολής στα συνδικάτα και στους 

διαδηλωτές.  

Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες, αφού 

αποδείχτηκε ότι ούτε η προστασία της δημόσιας 

υγείας ήταν πρόσχημα για το χτύπημα στα 

δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της 

ειρηνικής συνάθροισης.. Στόχος ήταν ο εορτασμός 

του Πολυτεχνείου και το μήνυμά του. Το 

Πολυτεχνείο ζει! 

Ζητάμε από την Κυβέρνηση και από την αστυνομία 

να σταματήσουν να επενδύουν στην όξυνση της 

έντασης. 

Απαιτούμε να αφεθούν ελεύθεροι οι προσαχθέντες. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου 

Γεώργιος και επικεφαλής της δημοτικής 

παράταξης (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ), ψήφισε 

υπέρ της αποδοχής του αιτήματος, με την 

παρατήρηση ότι πρέπει να ύπαρξη απαλλαγή. 

19.  350.  Έγκριση εισόδου – 

εξόδου οχημάτων της 

υπό ίδρυση 

εγκατάστασης «Μονάδα 

φροντίδας ηλικιωμένων 

(Μ.Φ.Η.)» της εταιρίας 

«Αγγελίδης Αδαμάντιος 

και ΣΙΑ Ο.Ε.» στο με 

αρ. 368 αγροτεμάχιο του 

αγροκτήματος Νέας 

Κρώμνης, εμβαδού 

3.000,00 τ.μ., επί 

αγροτικής οδού 

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (2) (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»), 

απείχαν από την ψηφοφορία, αναφέροντας τα 

παρακάτω:  

Απέχουμε από την ψήφιση των θεμάτων του 

δημοτικού συμβουλίου (εκτός από το 10ο έκτακτο) 

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για όσα συνέβησαν χθες 

17/11/2020 

Χθες, στο κέντρο της Αθήνας έγιναν επεισόδια. 

 Η αστυνομία επιτέθηκε σε μια ειρηνική 

συγκέντρωση μελών και στελεχών του ΚΚΕ 

Όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες έλαβαν χώρα από χθες 

το πρωί ήταν εκδηλώσεις στις οποίες υπήρξε πλήρης 

τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων , 

μαχητικές, αγωνιστικές κι ανέδειξαν τα διαχρονικά 

και επίκαιρα συνθήματα του Πολυτεχνείου αλλά και 

τα αιτήματα που είναι άμεση ανάγκη να υλοποιηθούν 

για την προστασία της ζωής, της υγείας και των 

δικαιωμάτων μας, τηρώντας όλες τις υποδείξεις των 

υγειονομικών. 

Καταγγέλλουμε την απρόκλητη επίθεση των 

δυνάμεων καταστολής στα συνδικάτα και στους 

διαδηλωτές.  

Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες, αφού 

αποδείχτηκε ότι ούτε η προστασία της δημόσιας 

υγείας ήταν πρόσχημα για το χτύπημα στα 

δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της 

ειρηνικής συνάθροισης.. Στόχος ήταν ο εορτασμός 

του Πολυτεχνείου και το μήνυμά του. Το 

Πολυτεχνείο ζει! 

Ζητάμε από την Κυβέρνηση και από την αστυνομία 

να σταματήσουν να επενδύουν στην όξυνση της 

έντασης. 



Απαιτούμε να αφεθούν ελεύθεροι οι προσαχθέντες. 

20.  351.  Έγκριση  για την  

επέκταση  δικτύου  

φωτισμού  στην  

κοινότητα Ξηροποτάμου 

με την τοποθέτηση  

έντεκα (11) στύλων και 

έντεκα (11)  Φ.Σ. S-17Υ 

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (2) (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»), 

απείχαν από την ψηφοφορία, αναφέροντας τα 

παρακάτω:  

Απέχουμε από την ψήφιση των θεμάτων του 

δημοτικού συμβουλίου (εκτός από το 10ο έκτακτο) 

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για όσα συνέβησαν χθες 

17/11/2020 

Χθες, στο κέντρο της Αθήνας έγιναν επεισόδια. 

 Η αστυνομία επιτέθηκε σε μια ειρηνική 

συγκέντρωση μελών και στελεχών του ΚΚΕ 

Όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες έλαβαν χώρα από χθες 

το πρωί ήταν εκδηλώσεις στις οποίες υπήρξε πλήρης 

τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων , 

μαχητικές, αγωνιστικές κι ανέδειξαν τα διαχρονικά 

και επίκαιρα συνθήματα του Πολυτεχνείου αλλά και 

τα αιτήματα που είναι άμεση ανάγκη να υλοποιηθούν 

για την προστασία της ζωής, της υγείας και των 

δικαιωμάτων μας, τηρώντας όλες τις υποδείξεις των 

υγειονομικών. 

Καταγγέλλουμε την απρόκλητη επίθεση των 

δυνάμεων καταστολής στα συνδικάτα και στους 

διαδηλωτές.  

Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες, αφού 

αποδείχτηκε ότι ούτε η προστασία της δημόσιας 

υγείας ήταν πρόσχημα για το χτύπημα στα 

δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της 

ειρηνικής συνάθροισης.. Στόχος ήταν ο εορτασμός 

του Πολυτεχνείου και το μήνυμά του. Το 

Πολυτεχνείο ζει! 

Ζητάμε από την Κυβέρνηση και από την αστυνομία 

να σταματήσουν να επενδύουν στην όξυνση της 

έντασης. 

Απαιτούμε να αφεθούν ελεύθεροι οι προσαχθέντες. 

21.  352.  Έγκριση  για την  

επέκταση  δικτύου  

φωτισμού  στην  

κοινότητα Σκαλωτής με 

την τοποθέτηση  ενός (1) 

στύλου και ενός (1)  

Φ.Σ. S-17Υ 

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (2) (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»), 

απείχαν από την ψηφοφορία, αναφέροντας τα 

παρακάτω:  

Απέχουμε από την ψήφιση των θεμάτων του 

δημοτικού συμβουλίου (εκτός από το 10ο έκτακτο) 

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για όσα συνέβησαν χθες 

17/11/2020 

Χθες, στο κέντρο της Αθήνας έγιναν επεισόδια. 

 Η αστυνομία επιτέθηκε σε μια ειρηνική 

συγκέντρωση μελών και στελεχών του ΚΚΕ 

Όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες έλαβαν χώρα από χθες 

το πρωί ήταν εκδηλώσεις στις οποίες υπήρξε πλήρης 

τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων , 

μαχητικές, αγωνιστικές κι ανέδειξαν τα διαχρονικά 



και επίκαιρα συνθήματα του Πολυτεχνείου αλλά και 

τα αιτήματα που είναι άμεση ανάγκη να υλοποιηθούν 

για την προστασία της ζωής, της υγείας και των 

δικαιωμάτων μας, τηρώντας όλες τις υποδείξεις των 

υγειονομικών. 

Καταγγέλλουμε την απρόκλητη επίθεση των 

δυνάμεων καταστολής στα συνδικάτα και στους 

διαδηλωτές.  

Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες, αφού 

αποδείχτηκε ότι ούτε η προστασία της δημόσιας 

υγείας ήταν πρόσχημα για το χτύπημα στα 

δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της 

ειρηνικής συνάθροισης.. Στόχος ήταν ο εορτασμός 

του Πολυτεχνείου και το μήνυμά του. Το 

Πολυτεχνείο ζει! 

Ζητάμε από την Κυβέρνηση και από την αστυνομία 

να σταματήσουν να επενδύουν στην όξυνση της 

έντασης. 

Απαιτούμε να αφεθούν ελεύθεροι οι προσαχθέντες. 

22.  353.  Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.7/2020 

απόφαση- γνωμοδότηση 

της Κοινότητας 

Ξηροποτάμου Δράμας 

σχετική με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στο Γ.Σ. 

«ΜΕΓΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» 

Το ΔΣ αποφασίζει  

ομόφωνα 

 Εγκρίνει  τη διάθεση κατά χρήση του 

Δημοτικού γηπέδου Ξηροποτάμου – Κατηγορίας Α2, 

στο  σωματείο Γ.Σ. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ, για τη διεξαγωγή προπονήσεων 

και την  τέλεση αγώνων πρωταθλημάτων και 

κυπέλλου έως 30-06-2021. 

Σημειώνεται ότι, τα αθλητικά σωματεία, στα 

οποία διατίθεται η χρήση των δημοτικών χώρων 

δεσμεύονται ανεπιφύλακτα για την τήρηση του 

Κανονισμού λειτουργίας των αθλητικών 

εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την 433/2012 ΑΔΣ. 

Το γήπεδο παραχωρείται και για κάθε άλλη 

ανάγκη της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων 

Δράμας, σύμφωνα  με  το  άρθρο  8  παρ. 5 του 

Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου.  

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος 

αντιπολίτευσης (8), ψήφισαν υπέρ της 

παραχώρησης, σύμφωνα με την απόφαση της 

Κοινότητας Ξηροποτάμου και την προσωρινή άδεια 

λειτουργίας σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία 

έχει ενταχθεί η συγκεκριμένη αθλητική εγκατάσταση 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (2) (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»), 

απείχαν από την ψηφοφορία, αναφέροντας τα 

παρακάτω:  

Απέχουμε από την ψήφιση των θεμάτων του 

δημοτικού συμβουλίου (εκτός από το 10ο έκτακτο) 

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για όσα συνέβησαν χθες 

17/11/2020 

Χθες, στο κέντρο της Αθήνας έγιναν επεισόδια. 

 Η αστυνομία επιτέθηκε σε μια ειρηνική 

συγκέντρωση μελών και στελεχών του ΚΚΕ 

Όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες έλαβαν χώρα από 



χθες το πρωί ήταν εκδηλώσεις στις οποίες υπήρξε 

πλήρης τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων , 

μαχητικές, αγωνιστικές κι ανέδειξαν τα διαχρονικά 

και επίκαιρα συνθήματα του Πολυτεχνείου αλλά και 

τα αιτήματα που είναι άμεση ανάγκη να 

υλοποιηθούν για την προστασία της ζωής, της 

υγείας και των δικαιωμάτων μας, τηρώντας όλες τις 

υποδείξεις των υγειονομικών. 

Καταγγέλλουμε την απρόκλητη επίθεση των 

δυνάμεων καταστολής στα συνδικάτα και στους 

διαδηλωτές.  

Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες, αφού 

αποδείχτηκε ότι ούτε η προστασία της δημόσιας 

υγείας ήταν πρόσχημα για το χτύπημα στα 

δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της 

ειρηνικής συνάθροισης.. Στόχος ήταν ο εορτασμός 

του Πολυτεχνείου και το μήνυμά του. Το 

Πολυτεχνείο ζει! 

Ζητάμε από την Κυβέρνηση και από την αστυνομία 

να σταματήσουν να επενδύουν στην όξυνση της 

έντασης. 

Απαιτούμε να αφεθούν ελεύθεροι οι προσαχθέντες. 

23.  354.  Παράταση προθεσμίας 

κατάθεσης 

δικαιολογητικών 

μείωσης δημοτικών 

τελών  

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος 

αντιπολίτευσης (8), ψήφισαν ΝΑΙ, με την 

παρατήρηση ότι πιθανόν, για όσους καταθέσουν 

καθυστερημένα τα δικαιολογητικά, να μην είναι 

εφικτή η έγκαιρη ενημέρωση των 

λογαριασμών τους από τους παρόχους ηλεκτρικού 

ρεύματος 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (2) (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»), 

απείχαν από την ψηφοφορία, αναφέροντας τα 

παρακάτω:  

Απέχουμε από την ψήφιση των θεμάτων του 

δημοτικού συμβουλίου (εκτός από το 10ο έκτακτο) 

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για όσα συνέβησαν χθες 

17/11/2020 

Χθες, στο κέντρο της Αθήνας έγιναν επεισόδια. 

 Η αστυνομία επιτέθηκε σε μια ειρηνική 

συγκέντρωση μελών και στελεχών του ΚΚΕ 

Όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες έλαβαν χώρα από 

χθες το πρωί ήταν εκδηλώσεις στις οποίες υπήρξε 

πλήρης τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων , 

μαχητικές, αγωνιστικές κι ανέδειξαν τα διαχρονικά 

και επίκαιρα συνθήματα του Πολυτεχνείου αλλά και 

τα αιτήματα που είναι άμεση ανάγκη να 

υλοποιηθούν για την προστασία της ζωής, της 

υγείας και των δικαιωμάτων μας, τηρώντας όλες τις 

υποδείξεις των υγειονομικών. 

Καταγγέλλουμε την απρόκλητη επίθεση των 

δυνάμεων καταστολής στα συνδικάτα και στους 



διαδηλωτές.  

Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες, αφού 

αποδείχτηκε ότι ούτε η προστασία της δημόσιας 

υγείας ήταν πρόσχημα για το χτύπημα στα 

δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της 

ειρηνικής συνάθροισης.. Στόχος ήταν ο εορτασμός 

του Πολυτεχνείου και το μήνυμά του. Το 

Πολυτεχνείο ζει! 

Ζητάμε από την Κυβέρνηση και από την αστυνομία 

να σταματήσουν να επενδύουν στην όξυνση της 

έντασης. 

Απαιτούμε να αφεθούν ελεύθεροι οι προσαχθέντες. 

24.  355.  Έγκριση καταβολής 

επιδότησης ενοικίου σε 

επικουρικό ιατρό του 

Γ.Ν. Δράμας  

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (2) (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»), 

απείχαν από την ψηφοφορία, αναφέροντας τα 

παρακάτω:  

Απέχουμε από την ψήφιση των θεμάτων του 

δημοτικού συμβουλίου (εκτός από το 10ο έκτακτο) 

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για όσα συνέβησαν χθες 

17/11/2020 

Χθες, στο κέντρο της Αθήνας έγιναν επεισόδια. 

 Η αστυνομία επιτέθηκε σε μια ειρηνική 

συγκέντρωση μελών και στελεχών του ΚΚΕ 

Όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες έλαβαν χώρα από χθες 

το πρωί ήταν εκδηλώσεις στις οποίες υπήρξε πλήρης 

τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων , 

μαχητικές, αγωνιστικές κι ανέδειξαν τα διαχρονικά 

και επίκαιρα συνθήματα του Πολυτεχνείου αλλά και 

τα αιτήματα που είναι άμεση ανάγκη να υλοποιηθούν 

για την προστασία της ζωής, της υγείας και των 

δικαιωμάτων μας, τηρώντας όλες τις υποδείξεις των 

υγειονομικών. 

Καταγγέλλουμε την απρόκλητη επίθεση των 

δυνάμεων καταστολής στα συνδικάτα και στους 

διαδηλωτές.  

Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες, αφού 

αποδείχτηκε ότι ούτε η προστασία της δημόσιας 

υγείας ήταν πρόσχημα για το χτύπημα στα 

δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της 

ειρηνικής συνάθροισης.. Στόχος ήταν ο εορτασμός 

του Πολυτεχνείου και το μήνυμά του. Το 

Πολυτεχνείο ζει! 

Ζητάμε από την Κυβέρνηση και από την αστυνομία 

να σταματήσουν να επενδύουν στην όξυνση της 

έντασης. 

Απαιτούμε να αφεθούν ελεύθεροι οι προσαχθέντες. 

25.  356.  Τροποποίηση της 

525/2019 Απόφασης 

Δημοτικού συμβούλιου 

περί Έγκρισης δράσεων 

διαφημιστικής 

προβολής Δήμου 

Δράμας για το έτος 2020  

Ομόφωνα 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μελισσινός 

Στυλιανός, ψήφισε ΝΑΙ, σύμφωνα με την εισήγηση 

της Υπηρεσίας, δεδομένου ότι μετά από επικοινωνία 

με την αρμόδια διεύθυνση, ενημερώθηκα ότι η 

παραγωγή και εκτύπωση έντυπου-οπτικού 

τουριστικού υλικού, κόστους 7.500,00 ευρώ αφορά 



την «Ονειρούπολη» και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

και σε επόμενο έτος.  

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (8) (ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΔΡΑΜΑ 2020), ψήφισαν 

θετικά, με την παρατήρηση ότι τα χρήματα που δεν 
είναι από προγράμματα είναι αρκετά 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης (2) (ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»), 

απείχαν από την ψηφοφορία, αναφέροντας τα 

παρακάτω:  

Απέχουμε από την ψήφιση των θεμάτων του 

δημοτικού συμβουλίου (εκτός από το 10ο έκτακτο) 

σε ένδειξη διαμαρτυρίας για όσα συνέβησαν χθες 

17/11/2020 

Χθες, στο κέντρο της Αθήνας έγιναν επεισόδια. 

 Η αστυνομία επιτέθηκε σε μια ειρηνική 

συγκέντρωση μελών και στελεχών του ΚΚΕ 

Όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες έλαβαν χώρα από 

χθες το πρωί ήταν εκδηλώσεις στις οποίες υπήρξε 

πλήρης τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων , 

μαχητικές, αγωνιστικές κι ανέδειξαν τα διαχρονικά 

και επίκαιρα συνθήματα του Πολυτεχνείου αλλά και 

τα αιτήματα που είναι άμεση ανάγκη να 

υλοποιηθούν για την προστασία της ζωής, της 

υγείας και των δικαιωμάτων μας, τηρώντας όλες τις 

υποδείξεις των υγειονομικών. 

Καταγγέλλουμε την απρόκλητη επίθεση των 

δυνάμεων καταστολής στα συνδικάτα και στους 

διαδηλωτές.  

Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες, αφού 

αποδείχτηκε ότι ούτε η προστασία της δημόσιας 

υγείας ήταν πρόσχημα για το χτύπημα στα 

δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της 

ειρηνικής συνάθροισης.. Στόχος ήταν ο εορτασμός 

του Πολυτεχνείου και το μήνυμά του. Το 

Πολυτεχνείο ζει! 

Ζητάμε από την Κυβέρνηση και από την αστυνομία 

να σταματήσουν να επενδύουν στην όξυνση της 

έντασης. 

Απαιτούμε να αφεθούν ελεύθεροι οι προσαχθέντες. 

 

Δράμα   19-11-2020  

Η ειδική γραμματέας  

 

 

Μυροφόρα Ψωμά 


