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Α/Α ΑΡ. 
ΑΠΟΦ 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΕΝΟΥ 

 427.  1ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Πρόταση του κ. Κυριάκου 

Χαρακίδη, επικεφαλής της 

δημοτικής παράταξης «πόλη + 

ζωή» για συζήτηση, ως κατεπείγον, 

του θέματος  «Ονομασία οδών του 

συνοικισμού ‘ Το Πανόραμα 

Δράμας’»   

 
Το ΔΣ 

O μ ό φ ω ν α 
 

Διαπιστώνει την ανάγκη  
ονομασίας των οδών του συνοικισμού « 

Το Πανόραμα Δράμας» (εγκ. 6/8257/03-

02-2020) 

 
 

 428.  Έγκριση των αρ. 402/2020 και 

428/2020 αποφάσεων της Ο.Ε. 

σχετικά με την 9η Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2020 καθώς και της 1ης 

συμπληρωματικής αυτής 

 

Κατά πλειοψηφία 
 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Ηλιόπουλος 

Στέργιος και 2) Χατζηιωάννου 

Χαρίκλεια, ψήφισαν την 9η αναμόρφωση 

του προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων του 

Δήμου Δράμας  οικ. έτους  2020 καθώς 

και την 1η συμπληρωματική επί αυτής 

γιατί είναι τυπικοί οι ΚΑ  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού 

συμβούλου Μήτρου Γεωργίου διότι, δεν 

ψήφισε τον προϋπολογισμό, οπότε δεν 

ψηφίζει και καμία αναμόρφωσή του 
 429.  Έγκριση παραλαβή μελέτης για 

την πράξη με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΎ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΔΡΑΜΑΣ», η οποία πρόκειται να 

υποβληθεί στο χρηματοδοτικό 

Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα 

προτεραιότητας: «Ποιότητα εζωής 

και εύρυθμη λειτουργία των 

πόλεων, της υπαίθρου και των 

οικισμών», με τίτλο: « Ανάπτυξη 

της υπαίθρου – Αγροτική 

Οδοποιϊα»  

 
Ομόφωνα 

 
Με την παρατήρηση των δημοτικών 

συμβούλων: 1)Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) 

Μελισσινού Στυλιανού, 3) Σιδερά 

Χρυσής , 4) Μυστακίδη Ιωάννη, 5) 

Νικολαΐδη Φωτίου και 6) Καλαϊτζίδη 

Κων/νου πως, σύμφωνα και με την 

εισήγηση, δύναται να χρηματοδοτηθεί ως 

οριζόντια επικουρική δράση(ως ξεχωριστό 

υποέργο) και είναι επιλέξιμη, η δαπάνη 

σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου 

υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του 

Δικαιούχου στο πλαίσιο της παρούσας 

Πρόσκλησης, σε ποσό έως 5.000 € χωρίς 

Φ.Π.Α.. Δεν είναι υποχρεωτικό. Καλώς 

δίνονται απ΄ το πρόγραμμα. Καλώς 

δίνονται αν πρέπει να δοθούν και κακώς 

δίνονται αν δεν πρέπει να δοθούν. 

 

Με την παρατήρηση των δημοτικών 

συμβούλων: 1)Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, 

2) Αποστολίδη Κυριάκου, 3) 



Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου , 4) Ιωαννίδη 

Δημητρίου, 5) Παπαδόπουλου 

Αχιλλέως, 6) Κιόρτεβε Παρθένας, 7) 

Γεωργιάδη Γερβασίου και 8) Μουχτάρη 

Γεωργίου πως, σύμφωνα και με την 

εισήγηση, δύναται να χρηματοδοτηθεί ως 

οριζόντια επικουρική δράση(ως ξεχωριστό 

υποέργο) και είναι επιλέξιμη, η δαπάνη 

σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου 

υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του 

Δικαιούχου στο πλαίσιο της παρούσας 

Πρόσκλησης, σε ποσό έως 5.000 € χωρίς 

Φ.Π.Α.. Δεν είναι υποχρεωτικό. Γιατί να 

δοθεί σε εξωτερικό συνεργάτη, αφού 

μπορεί να το κάνει η υπηρεσία, η οποία το 

κάνει χρόνια και το κάνει καλά;. 

 

Με την παρατήρηση των δημοτικών 

συμβούλων: 1)Ηλιόπουλου Στέργιου και 

2) Χατζηιωάννου Χαρίκλειας πως, 

σύμφωνα και με την εισήγηση, δύναται να 

χρηματοδοτηθεί ως οριζόντια επικουρική 

δράση(ως ξεχωριστό υποέργο) και είναι 

επιλέξιμη, η δαπάνη σύνταξης και 

προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης 

χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο 

πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, σε 

ποσό έως 5.000 € χωρίς Φ.Π.Α.. Δεν είναι 

υποχρεωτικό. Γιατί να δοθεί σε εξωτερικό 

συνεργάτη, αφού μπορεί να το κάνει η 

υπηρεσία, η οποία το κάνει χρόνια και το 

κάνει καλά;. 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού 

συμβούλου Μήτρου Γεωργίου πως, 

σύμφωνα και με την εισήγηση, δύναται να 

χρηματοδοτηθεί ως οριζόντια επικουρική 

δράση(ως ξεχωριστό υποέργο) και είναι 

επιλέξιμη, η δαπάνη σύνταξης και 

προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης 

χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο 

πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, σε 

ποσό έως 5.000 € χωρίς Φ.Π.Α.. Δεν είναι 

υποχρεωτικό. Γιατί να δοθεί σε εξωτερικό 

συνεργάτη, αφού μπορεί να το κάνει η 

υπηρεσία, η οποία το κάνει χρόνια και το 

κάνει καλά;. 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού 

συμβούλου Καλαϊδόπουλου Κοσμά πως, 

σύμφωνα και με την εισήγηση, δύναται να 

χρηματοδοτηθεί ως οριζόντια επικουρική 

δράση(ως ξεχωριστό υποέργο) και είναι 

επιλέξιμη, η δαπάνη σύνταξης και 

προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης 

χρηματοδότησης του Δικαιούχου στο 

πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, σε 

ποσό έως 5.000 € χωρίς Φ.Π.Α.. Δεν είναι 

υποχρεωτικό. Γιατί να δοθεί σε εξωτερικό 

συνεργάτη, αφού μπορεί να το κάνει η 

υπηρεσία, η οποία το κάνει χρόνια και το 

κάνει καλά;. 



 430.  Μεταφορά Κοινοτικής Συμμετοχής 

ποσού 40.122,88€ από τον 

Επικεφαλής Εταίρο στον εταίρο 

PB3- Δήμος Χατζηδήμοβο 

(Municipality of Hadjidimovo) του 

έργου με τίτλο “Creation of a 

cross-border Water Assets 

Geopark in Nestos Area” και 

ακρωνύμιο “CB Water Geopark”, 

το οποίο συγχρηματοδοτείται από 

το Πρόγραμμα Συνεργασίας 

INTERREG V-A “Ελλάδα – 

Βουλγαρία 2014-2020” 

Ομόφωνα 

 431.  Μεταφορά Κοινοτικής Συμμετοχής 

ποσού 14.219,36 € από τον 

Επικεφαλής Εταίρο στον εταίρο 

CSDM PB4 του έργου με τίτλο 

“Creation of a cross-border Water 

Assets Geopark in Nestos Area” 

και ακρωνύμιο “CB Water 

Geopark”, το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από το 

Πρόγραμμα Συνεργασίας 

INTERREG V-A “Ελλάδα – 

Βουλγαρία 2014-2020” 

Ομόφωνα 

 432.  Καταβολή νομιμοτόκως ποσών που 

επιδικάστηκαν και αφορούν στην 

ένδικη, προβλεπόμενη στο άρθρο 

12 του ν. 2470/1997, μηνιαία 

οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με 

την υπ' αριθ. 854/2017 απόφαση 

του Τριμελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Καβάλας (Α’ 

Τμήματος) 

Ομόφωνα 

 433.  Υλοποίηση για έγκριση νέας 

σύμβασης πώλησης φυσικού 

αερίου στο Δήμο Δράμας για το 

Δημοτικό Γυμναστήριο 

Αθλοπαιδιών Δήμου Δράμας 

(Κλειστό Γυμναστήριο – 

Κολυμβητήριο) και έκδοση 

εγγυητικής επιστολής από τη 

Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας  

Κατά πλειοψηφία 
 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) 

Ηλιόπουλος Στέργιος και 2) 

Χατζηιωάννου Χαρίκλεια, δήλωσαν 

«ΠΑΡΩΝ¨, ζητώντας αναβολή λήψης 

οριστικής απόφασης διότι, η αρμόδια 

Αντιδήμαρχος, δεν απάντησε σε διάφορα 

ερωτήματα και παραλήψεις με τελίτσες 

στη σύμβαση όπως, δεν αναφέρεται η 

βασική τιμή προμήθειας, πόση η 

ελάχιστη ποσότητα που θα πληρωθεί, 

αφού το κολυμβητήριο δεν θα 

λειτουργήσει και λόγω εργασιών και 

λόγω covid κλπ. 

        

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου 

Γεώργιος, δήλωσε «ΠΑΡΩΝ¨, 

ζητώντας αναβολή λήψης οριστικής 

απόφασης διότι, η αρμόδια 

Αντιδήμαρχος, δεν απάντησε σε διάφορα 

ερωτήματα και παραλήψεις με τελίτσες 

στη σύμβαση όπως, δεν αναφέρεται η 

βασική τιμή προμήθειας, πόση η 

ελάχιστη ποσότητα που θα πληρωθεί, 

αφού το κολυμβητήριο δεν θα 

λειτουργήσει και λόγω εργασιών και 



λόγω covid κλπ. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού 

συμβούλου Καλαϊδόπουλου Κοσμά 

διότι, η αρμόδια Αντιδήμαρχος, δεν 

απάντησε σε διάφορα ερωτήματα και 

παραλήψεις με τελίτσες στη σύμβαση 

όπως, δεν αναφέρεται η βασική τιμή 

προμήθειας, πόση η ελάχιστη ποσότητα 

που θα πληρωθεί, αφού το κολυμβητήριο 

δεν θα λειτουργήσει και λόγω εργασιών 

και λόγω covid κλπ. 
 434.  Έγκριση εισόδου – εξόδου 

οχημάτων για την υπό ίδρυση 

εγκατάσταση «Στάβλος 

αιγοπροβάτων» ιδιοκτησίας του κ. 

Πιλιτσίδη Χαράλαμπου, εντός των 

με αρ. 1521 και 1572 αγροτεμαχίων 

του Αγροκτήματος Χωριστής  

Ομόφωνα 

 435.  Έγκριση  για την  επέκταση  

δικτύου  φωτισμού  στην  

κοινότητα Χωριστής με την 

τοποθέτηση  τριών (3) στύλων και 

τριών (3)  Φ.Σ. S-17 

Ομόφωνα 

 436.  Έγκριση  για την  επέκταση  

δικτύου  φωτισμού  στην  

κοινότητα Μαυροβάτου με την 

τοποθέτηση  ενός (1) στύλου και 

ενός (1)  Φ.Σ. S-17 

Ομόφωνα 

 437.  Έγκριση χειμερινών δρομολογίων 

Αστικού ΚΤΕΛ Δράμας, περιόδου 

09/09/2020 – 30/06/2020  

Κατά πλειοψηφία 
Με την παρατήρηση του δημοτικού 

συμβούλου Μελισσινού Στυλιανού για 

την χρονοκαθυστέρηση γιατί, σήμερα 

ψηφίζει το ΔΣ ,για δρομολόγια από τον 

Σεπτέμβριο του 2020 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών 

συμβούλων: 1) Ηλιόπουλου Στέργιου 

και Χατζηιωάννου Χαρίκλειας διότι, 

από το 2014 ζητάνε σ΄ αυτό το θέμα να 

υπάρχουν και οι σύμφωνες γνώμες των 

Κοινοτήτων 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού 

συμβούλου Μήτρου Γεωργίου για την 

χρονοκαθυστέρηση γιατί, σήμερα ψηφίζει 

το ΔΣ, για δρομολόγια από τον 

Σεπτέμβριο του 2020 
 438.  Συγκρότηση της Δημοτικής 

Επιτροπής Ισότητας των Φύλων  

 

Κατά πλειοψηφία 
 

Με την αναφορά του δημοτικού 

συμβούλου Μήτρου Γεωργίου πως, η 

εμπειρία δείχνει ότι τέτοιου είδους 

επιτροπές ή οι ποσοστώσεις που έχουν 

επιβληθεί στα όργανα της διοίκησης, δεν 

έχουν αλλάξει την σχέση ανισοτιμίας των 

γυναικών έναντι των ανδρών. Η ουσία 

είναι βαθιά ταξική και εκμεταλλευτική. 

Έχει να κάνει με την ταξική φύση της 

κοινωνίας και την ιδιαίτερη θέση της 



γυναίκας. Αυτή είναι που γεννά και 

αναπαράγει την ανισότητα των φύλων. 

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού 

συμβούλου Καλαϊδόπουλου Κοσμά 

διότι, πιστεύει πως η γυναίκα έχει τα ίδια 

δικαιώματα με τον άνδρα και δεν πρέπει 

να γίνεται διαπραγμάτευση για να μπαίνει 

σε επιτροπές. Αυτοί που επινόησαν αυτές 

τις επιτροπές περί ισότητας, υποβαθμίζουν 

τη γυναίκα, παρά την αναβαθμίζουν. Δεν 

πρέπει άντρες και γυναίκες να μπαίνουν σε 

επιτροπές με τον διαχωρισμό του φύλου.  
 439.  Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής 

τμηματικής παραλαβής εργασιών 

και ορισμός προέδρου με τον 

αναπληρωτή του στο πλαίσιο των 

δράσεων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής Συνδρομής για το 

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για 

τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) για 

το έτος 2021, της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 

και Πολιτισμού  

Ομόφωνα 

 440.  Συγκρότηση  Επιτροπής 

Παραλαβής και ορισμό προέδρου 

με τον αναπληρωτή του στο 

πλαίσιο των δράσεων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής για το Ταμείο 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους 

Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) για το 

έτος 2021 

Ομόφωνα 

 441.  Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής 

τμηματικής παραλαβής εργασιών 

και ορισμό προέδρου με τον 

αναπληρωτή του για το έτος 2021, 

της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας και 

Πολιτισμού 

Ομόφωνα 

 442.  Εξέταση αιτήματος περί μείωσης 

μισθώματος μηνός Νοεμβρίου & 

Δεκεμβρίου  2020 κατά 80% του 

Κινηματοθέατρου « ΟΛΥΜΠΙΑ », 

λόγω COVID-19  

Ο μ ό φ ω ν α 
 

Αναβάλλει  τη λήψη οριστικής 

απόφασης επί της με αριθμ. πρωτ. 

33253/09-12-2020 αίτησης της κ. 

Χαραλαμπίδου Στεφανούλας του 

Δημητρίου, μισθώτριας του 

κινηματοθέατρου « ΟΛΥΜΠΙΑ», η 

οποία αιτείται την παράταση της μείωσης 

του συνολικού μισθώματος που 

καταβάλει κατά 80% για τους μήνες 

Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020,  

προκειμένου να γνωμοδοτήσει η νομική 

υπηρεσία του Δ. Δράμας, σε συνέχεια 

των τοποθετήσεων που αναφέρονται στο 

σκεπτικό της απόφασης. 
 443.  Έγκριση της 91/2020 απόφασης 

της Σχολικής Επιτροπής 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Δράμας, σχετικά με την 

Ομόφωνα 
 

Με την παρατήρηση του δημοτικού 

συμβούλου Μήτρου Γεωργίου πως 



μείωση μισθωμάτων κυλικείων – 

ρύθμιση οφειλών  

συμφωνεί αλλά, να εξαντληθούν όλα τα 

περιθώρια γιατί, ως παράταξη ζητούν 

απαλλαγή. 
 444.  Έγκριση της 123/2020 απόφασης 

της Σχολικής Επιτροπής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Δράμας, σχετικά με την 

μείωση μισθωμάτων κυλικείων – 

ρύθμιση οφειλών  

Ομόφωνα 
 

Με την παρατήρηση του δημοτικού 

συμβούλου Μήτρου Γεωργίου πως 

συμφωνεί αλλά, να εξαντληθούν όλα τα 

περιθώρια γιατί, ως παράταξη ζητούν 

απαλλαγή. 
 445.  Έγκριση εξόδων μετακίνησης 

υπαλλήλων του Δήμου Δράμας, για 

το μήνα Νοέμβριο 2020  

Ομόφωνα 
 

 
 
Δράμα, 30-12-2020 
 
Η ειδική γραμματέας 

 

Ψωμά Μυροφόρα  
 

 

 


