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3/22-01-2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 
 

 

         

      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  4.  Έγκριση του κατεπείγοντος της 

δια Περιφοράς Κατεπείγουσας 

Συνεδρίασης και συζήτησης 

θέματος ως κατεπείγον 

 
Ομόφωνα 

 
Οι παρακάτω συμμετέχοντες δημοτικοί 

σύμβουλοι, ψήφισαν θετικά για το 

κατεπείγον της διά περιφοράς 

συνεδρίασης καθώς και του μοναδικού 

θέματος, επιβεβαιώνοντας τη 

συμμετοχή τους και την ψήφο τους με 

email (συνημμένα στην ΑΔΣ): 

 (13) δέκα τρεις από τη σύμπραξη των 

δημοτικών παρατάξεων « Ενώνουμε τη 

Δράμα»  και «Δράμα Πρωταγωνίστρια» 

:1)Μουρβετίδης Μιχαήλ, 2)Χατζηγιάννης 

Αναστάσιος, 3)Τάσσου Μιχαήλ, 

4)Παναγιωτίδης Αλέξανδρος, 

5)Χαραλαμπίδης Ανδρέας, 6)Τόλιου 

Δάντζερα Αναστασία, 7)Καψημάλης 

Ιωάννης, 8)Κυριακίδης Χρήστος, 

9)Δερματίδης Ανέστης, 10)Εφραιμίδης 

Ιωάννης,  11) Δεμερτζής Γεώργιος,                               

12) Καλλινικίδης Ελευθέριος και 13) 

Ευθυμιάδης Ιωακείμ 

(5) πέντε από τη δημοτική παράταξη         

« project Δράμα 2020»: 1) Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 

3) Ιωαννίδης Δημήτριος, 4) Γεωργιάδης 

Γερβάσιος και 5) Μουχτάρης Γεώργιος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου 

Γεώργιος, επικεφαλής της δημοτικής 

παράταξης « Λαϊκή Συσπείρωση 

Δράμας» 

Οι  (8) οκτώ δημοτικοί σύμβουλοι, της 

δημοτικής παράταξης «πόλη + ζωή»: 1) 

Χαρακίδης Κυριάκος, 2) Μλεκάνης 

Μιχαήλ, 3) Μελισσινός Στυλιανός, 4) 

Κιοσσές Χρήστος, 5) Σιδερά Χρυσή, 6) 

Μυστακίδης Ιωάννης, 7) Νικολαϊδης 

Φώτιος και 8) Καλαϊτζίδης Κων/νος, 

απέστειλαν email, το οποίο έχει όπως 

παρακάτω, δηλώνοντας πως δεν 

συμμετέχουν στη συνεδρίαση: 

 

«Καλησπέρα σας.  

κ. Πρόεδρε, για να μην σας κρατάμε άλλο 

σε αγωνία σας δηλώνω ότι: 

Δεν συμμετέχω στη σημερινή 22-1-2021 

κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση 



του δημοτικού συμβουλίου Δράμας για τους 

εξής λόγους: 

1. Δεν αναφέρεται στην εισήγηση ποιος 

ευθύνεται για την καθυστέρηση που 

υποχρεώνει σε παράταση της σύμβασης. 

2. Δεν αναφέρεται αν λόγω της παράτασης 

θα υπάρχουν οικονομικές επιβαρύνσεις και 

αύξηση του κόστους του έργου. 

3. Δεν διευκρινίζεται αν θα υπάρχουν 

επιπτώσεις και καθυστέρηση ολοκλήρωσης 

και στα άλλα τμήματα του ΒΑΑ και αν θα 

υπάρξει και για αυτά ανάγκη παράτασης, 

που μάλλον θα σημαίνει και αύξηση του 

κόστους τους. 

3. Δεν παρουσιάζεται μια εικόνα πώς θα 

διαμορφώνεται το χρονοδιάγραμμα 

ολοκλήρωσης του έργου μετά την 

παράταση. 

4. Με την παράταση θα υπάρξει 

τουλάχιστον ένας επιπλέον χρόνος 

ταλαιπωρίας για τους δημότες και 

αρνητικές οικονομικές συνέπειες για τους 

καταστηματάρχες της περιοχής. 

 

Προτείνουμε αναβολή στη λήψη απόφασης 

ώστε να απαντηθούν τα ζητήματα που 

θέτουμε και νέα κατεπείγουσα σύγκληση 

του Δημοτικού Συμβουλίου με 

τηλεδιάσκεψη εντός της προβλεπόμενης 

προθεσμίας» 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος 

Κοσμάς, αποστέλλοντας email, δήλωσε: 

1) δεν συμμετέχει , 2) συμφωνεί και 3) 

συμφωνεί 

2.  5.  Υπογειοποίηση του δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού από τον 

ΔΕΔΔΗΕ – Έγκριση τροποποίησης 

όρου Σύμβασης 

 
Ομόφωνα 

 
   Τροποποιεί  την 633/2018 

ΑΔΣ με τίτλο «  Σύναψη Σύμβασης με 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για το υποέργο 1 της 

Πράξης ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ 

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΚΗΠΟ ΔΡΑΜΑΣ, με τίτλο 

«Υπογειοποίηση του δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού από τον ΔΕΔΔΗΕ – 

Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης», 

αποκλειστικά και μόνο σε ότι αφορά στο 

άρθρο (2) της σύμβασης  και 

συγκεκριμένα, ως προς την παράταση της 

διάρκειας δέσμευσης του ΔΕΔΔΗΕ για 

την υλοποίηση του ανωτέρω έργου, από 2 

σε 3 έτη, εξουσιοδοτώντας τον Δήμαρχο 

Δράμας, να συνυπογράψει με τον 

εκπρόσωπο του ΔΕΔΔΗΕ, την ανωτέρω 

τροποποίηση 

 

Οι  (8) οκτώ δημοτικοί σύμβουλοι, της 

δημοτικής παράταξης «πόλη + ζωή»: 1) 

Χαρακίδης Κυριάκος, 2) Μλεκάνης 



Μιχαήλ, 3) Μελισσινός Στυλιανός, 4) 

Κιοσσές Χρήστος, 5) Σιδερά Χρυσή, 6) 

Μυστακίδης Ιωάννης, 7) Νικολαϊδης 

Φώτιος και 8) Καλαϊτζίδης Κων/νος, 

απέστειλαν email, το οποίο έχει όπως 

παρακάτω, δηλώνοντας πως δεν 

συμμετέχουν στη συνεδρίαση: 

 

«Καλησπέρα σας.  

κ. Πρόεδρε, για να μην σας κρατάμε άλλο 

σε αγωνία σας δηλώνω ότι: 

Δεν συμμετέχω στη σημερινή 22-1-2021 

κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση 

του δημοτικού συμβουλίου Δράμας για τους 

εξής λόγους: 

1. Δεν αναφέρεται στην εισήγηση ποιος 

ευθύνεται για την καθυστέρηση που 

υποχρεώνει σε παράταση της σύμβασης. 

2. Δεν αναφέρεται αν λόγω της παράτασης 

θα υπάρχουν οικονομικές επιβαρύνσεις και 

αύξηση του κόστους του έργου. 

3. Δεν διευκρινίζεται αν θα υπάρχουν 

επιπτώσεις και καθυστέρηση ολοκλήρωσης 

και στα άλλα τμήματα του ΒΑΑ και αν θα 

υπάρξει και για αυτά ανάγκη παράτασης, 

που μάλλον θα σημαίνει και αύξηση του 

κόστους τους. 

3. Δεν παρουσιάζεται μια εικόνα πώς θα 

διαμορφώνεται το χρονοδιάγραμμα 

ολοκλήρωσης του έργου μετά την 

παράταση. 

4. Με την παράταση θα υπάρξει 

τουλάχιστον ένας επιπλέον χρόνος 

ταλαιπωρίας για τους δημότες και 

αρνητικές οικονομικές συνέπειες για τους 

καταστηματάρχες της περιοχής. 

 

Προτείνουμε αναβολή στη λήψη απόφασης 

ώστε να απαντηθούν τα ζητήματα που 

θέτουμε και νέα κατεπείγουσα σύγκληση 

του Δημοτικού Συμβουλίου με 

τηλεδιάσκεψη εντός της προβλεπόμενης 

προθεσμίας» 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος 

Κοσμάς, αποστέλλοντας email, δήλωσε: 

1) δεν συμμετέχει , 2) συμφωνεί και 3) 

συμφωνεί 
 

Δράμα   23-01-2021 

 

Η ειδική γραμματέας  

 

 

Μυροφόρα Ψωμά  


