
 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ  

ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 1η /20-01-2021 

ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ  

 

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  1.  Συμπλήρωση 

Ερωτηματολογίου 

Καταγραφής της 

Υφιστάμενης 

Κατάστασης των 

Δημοτικών και τοπικών 

κοινοτήτων του Δήμου 

Δράμας στα πλαίσια του 

Επιχειρησιακού 

Προγράμματος της 

Περιόδου 2019-2023 

Γνωμοδοτεί Ομόφωνα 

Προς την Εκτελεστική Επιτροπή 

για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δ. Δράμας, 

περιόδου 2019-2023 

 

Η κ. πρόεδρος, σύμφωνα με το email περί 

συμμετοχής στη συνεδρίαση και κατάθεσης 

προτάσεων επί των θεμάτων, για το συγκεκριμένο 

θέμα, ανέφερε τα παρακάτω: 

 

«Το Συμβούλιο της Κοινότητας Δράμας, σε 

συνέχεια του με αρ. πρωτ. 19/05-01-2021 εγγράφου της 

Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & 

Πληροφορικής, με καταληκτική ημερομηνία 20-01-

2021 και δίχως καμία απολύτως διευκρίνηση – 

κατεύθυνση, για τον τρόπο σύνταξης του 

Ερωτηματολογίου, κλήθηκε να καταθέσει προτάσεις 

προς την Εκτελεστική Επιτροπή, για το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα του Δήμου Δράμας 2019  2023.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι, εντός της ανωτέρω 

προθεσμίας, συμπεριλαμβάνεται και το διάστημα των 5 

ημερών που απαιτείται για τη σύγκληση του 

Συμβουλίου, από την ημερομηνία έκδοσης της 

πρόσκλησης, στοιχείο το οποίο βεβαίως και γνωρίζει η 

Διοίκηση.  

Σαφώς και ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, που 

αφορά στις προτεραιότητες ανάλογα με τον επείγοντα 

χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της πόλης , στις 

προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις 

και τα έργα που πρέπει να περιλαμβάνει το 

επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου, σε βάθος 

τετραετίας, απαιτεί περισσότερο χρόνο προετοιμασίας 

για την κατάθεση συγκροτημένης πρότασης.  

Το πλεονέκτημα του Συμβουλίου της 

Κοινότητας , έναντι του αιφνιδιασμού της Διοίκησης 

και συγκεκριμένα του Αντιδημάρχου της Δ/νσης  

Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, είναι 

η καθημερινή και άοκνη ενασχόληση της Προέδρου και 

των μελών της Κοινότητας Δράμας με την 

καθημερινότητα των πολιτών και  τα προβλήματα της 

πόλης.  

Τηρήθηκε η διαδικασία κατά τα 

προβλεπόμενα, καλώντας αναγκαστικά μόνο φορείς που 

προκύπτουν από τη σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής 

Διαβούλευσης, μετά την ανεξήγητη άρνηση του 

γραφείου Δημάρχου, για την χορήγηση στοιχείων 

επικοινωνίας όλων των φορέων, έτσι ώστε να υπάρξει 

μεγαλύτερη συμμετοχή για την κατάθεση προτάσεων. 



Άρνηση, η οποία ελπίζουμε να μην υποκρύπτει 

σκοπιμότητα, δεδομένων των οριζόμενων της παρ. 5 

του άρθρου 86 του Ν. 3852/2010  «εάν το συμβούλιο 

της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας δεν υποβάλλει 

εισήγηση εμπρόθεσμα στην εκτελεστική επιτροπή, το 

σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος 

του δήμου καταρτίζεται χωρίς αυτήν»  

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του 

Συμβουλίου της Κοινότητας Δράμας για την άμεση και 

ουσιαστική ανταπόκρισή τους στο θέμα αυτό. Η 

κατάρτιση του Ερωτηματολογίου καταγραφής 

προτάσεων και δράσεων από το Συμβούλιο της 

Κοινότητας Δράμας για τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό 

του Δήμου  2019-2023, πραγματοποιήθηκε  με πνεύμα 

ομαδικότητας και γνώμονα το καλό της πόλης μας» 

 

Το μέλος Γρηγορίου Χαρίκλεια, ψήφισε σύμφωνα με 

την πρόταση της προέδρου 

Το μέλος Νικολαΐδου Ελένη, ψήφισε σύμφωνα με την 

πρόταση της προέδρου 

Το μέλος Μαργαριτόπουλος Δημήτριος, ψήφισε 

σύμφωνα με την πρόταση της προέδρου 

Το μέλος Ράδος Αλέξανδρος, ψήφισε το σε ορθή 

επανάληψη συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, με την 

εξής τοποθέτηση: 

«Ως σύμβουλοι κοινότητας πράξαμε όπως οφείλαμε 

καταθέτοντας τις προτάσεις μας για όλους τους τομείς 

τις οποίες συγκεντρώσαμε από τη συνεχή καταγραφή 

των αναγκών και προβλημάτων όλο το προηγούμενο 

διάστημα. Δεν είναι στις αρμοδιότητες μας να οξύνουμε 

τα πνεύματα και να δημιουργούμε αντιπαραθέσεις με 

στελέχη της δημοτικής αρχής ή άλλα μέλη του 

δημοτικού συμβουλίου. Στόχος μας θα πρέπει να είναι 

να εργαζόμαστε από κοινού για την υλοποίηση των 

προτάσεων» 

Το μέλος Κρασόπουλος Αθανάσιος, ψήφισε το σε ορθή 

επανάληψη συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο 

Το μέλος Τζιερτζίδης Δημήτριος, ψήφισε το σε ορθή 

επανάληψη συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο 

Το μέλος Αποστολίδης Ιωάννης, ψήφισε το σε ορθή 

επανάληψη συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο 

Το μέλος Αθηνάκη Αικατερίνη - Κυριακή, ψήφισε 

σύμφωνα με την πρόταση της προέδρου 

Το μέλος Καϊκής Πασχάλης, ψήφισε σύμφωνα με την 

πρόταση της προέδρου 

2.  2.  Γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

Σύλλογος ΆΡΣΗΣ 

ΒΑΡΩΝ  ‘Ο ΒΥΒΩΝ’ 

Δράμας 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί  κ α τ ά  
π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 

➢ Περί αναβολής λήψης οριστικής απόφασης 

για τη διάθεση κατά χρήση στον Σύλλογο ΑΡΣΗΣ 

ΜΑΡΩΝ ‘Ο ΒΥΒΩΝ’ Δράμας,  του Αλ.  Φρούσιος 

πρώην δημοτικό στάδιο για την διεξαγωγή 

προπονήσεων και την τέλεση αγώνων του συλλόγου   

κατά την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, εν αναμονή 

της απάντησης του ΥΠ.ΕΣ, στο νέο έγγραφο της 

προέδρου, με απ. πρωτ. 409/07-01-2021, ως 

υπενθύμιση του υπ. αριθμ. 29134/ 30-10-2020 

έγγράφου της , προς το ΥΠ.ΕΣ 

 

Μειοψηφούντος του μέλους Ράδου Αλέξανδρου, επί 

της πρότασης της κ. προέδρου, ψηφίζοντας το θέμα 



όπως εισήχθη 

Μειοψηφούντος του μέλους Κρασόπουλου 

Αθανασίου, επί της πρότασης της κ. προέδρου, 

ψηφίζοντας το θέμα όπως εισήχθη 

Μειοψηφούντος του μέλους Τζιερτζίδη Δημητρίου, 

επί της πρότασης της κ. προέδρου, ψηφίζοντας το θέμα 

όπως εισήχθη 

3.  3.  Γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

Σύλλογος ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΔΡΑΜΑΣ 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί  κ α τ ά  
π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

➢ Περί αναβολής λήψης οριστικής απόφασης για τη 

διάθεση κατά χρήση στον Σύλλογο ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ,  του Αλ.  Φρούσιος πρώην 

δημοτικό στάδιο για την διεξαγωγή προπονήσεων και 

την τέλεση αγώνων του συλλόγου   κατά την αγωνιστική 

περίοδο 2020-2021, εν αναμονή της απάντησης του 

ΥΠ.ΕΣ, στο νέο έγγραφο της προέδρου, με απ. πρωτ. 

409/07-01-2021, ως υπενθύμιση του υπ. αριθμ. 29134/ 

30-10-2020 έγγράφου της , προς το ΥΠ.ΕΣ 

 

Μειοψηφούντος του μέλους Ράδου Αλέξανδρου, επί 

της πρότασης της κ. προέδρου, ψηφίζοντας το θέμα 

όπως εισήχθη 

Μειοψηφούντος του μέλους Κρασόπουλου 

Αθανασίου, επί της πρότασης της κ. προέδρου, 

ψηφίζοντας το θέμα όπως εισήχθη 

Μειοψηφούντος του μέλους Τζιερτζίδη Δημητρίου, 

επί της πρότασης της κ. προέδρου, ψηφίζοντας το θέμα 

όπως εισήχθη 
 

4.  4.  Προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος 

υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 

Ο μ ό φ ω ν α  
➢ Για την προέγκριση ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που 

πρόκειται να λειτουργήσει από τον: 

Κεσαπίδη Γρηγόριο του Ιωάννη, για 

προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 
ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ», που βρίσκεται εκτός σχεδίου 

πόλεως, στο ΑΓΡΤΜΧ 1313 στην περιοχή 

Αμπελοκήπων Δράμας 

 

➢ Ο Δήμος Δράμας, διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης 

της ανωτέρω προέγκρισης, σε περίπτωση μη εφαρμογής 

και  καταστρατήγησης  υγειονομικών  διατάξεων και 

κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου. 

➢  Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας για την 

έκδοση της άδειας  του παραπάνω καταστήματος  

υγειονομικού ενδιαφέροντος, η οποία θα κοινοποιηθεί 

στις αρμόδιες, ανάλογα με τη  φύση του, επαγγέλματος,  

υπηρεσίες. 

 

Δράμα 25-01-2021 

Η  γραμματέας   

 

 

Μυροφόρα Ψωμά 


