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A/A ΑΡ. 
ΑΠΟΦ 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΕΝΟΥ 

1.  15.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Συγκρότηση διαπαραταξιακής 

επιτροπής για την απλή και 

ανόθευτη αναλογική πάγιο εκλογικό 

σύστημα μετά από το με αρ. πρωτ. 

4009/05-02-2021 αίτημα της 

δημοτικής παράταξης < 

Αυτοδιοίκηση Πολιτών> 

 
O μ ό φ ω ν α 

 
Συγκροτεί Διαπαραταξιακή 
Επιτροπή, αποτελούμενη από τους παρακάτω 

δημοτικούς συμβούλους, για την έκδοση 

ψηφίσματος επί του νέου Εκλογικού Νόμου  

 

1. Χαραλαμπίδη Ανδρέα 

2. Μλεκάνη Μιχαήλ 

3. Τσιαμπούση Αλεξανδρο 

4. Ηλιόπουλο Στέργιο 

5. Μήτρου Γεώργιο 

6. Καλαϊδόπουλο Κοσμά 

 
 

2.  16.  Διεξαγωγή Ειδικής Συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Ο μ ό φ ω ν α  

 

Καθορίζει, μετά από πρόταση του προέδρου 

του ΔΣ, την 17η Μαρτίου 2021 και ώρα 18.00, ως 

ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της ειδικής 

δημόσιας συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου 

για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής 

αρχής οικ. έτους 2020, σε  διαδικτυακό τόπο με 

Τηλεδιάσκεψη, με χρήση της τεχνολογίας του  e – 

presence (www.epresence.gov.gr) 

 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων 

της δημοτικής παράταξης <project Δράμα 2020> 

πως, αν η συνεδρίαση για τον απολογισμό 

πεπραγμένων της δημοτικής αρχής οικ. έτους 2020, 

δεν διεξαχθεί σύμφωνα με όσα ορίζει ο Νόμος, δεν 

θα συμμετέχουν. 

 
3.   Ετήσιος Απολογισμός 2020 και 

Προγραμματισμός για το 2021 της 

ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΕΕ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

4.  17.  Έγκριση της υπ΄αριθμ.01/2021 

απόφασης της Εκτελεστικής 

Επιτροπής Δήμου Δράμας, σχετικά 

με το Τοπικό Σχέδιο αντιμετώπισης 

εκτάκτων αναγκών και 

άμεσης/βραχείας διαχείρισης των 

συνεπειών από την εκδήλωση 

χιονοπτώσεων και παγετού με την 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μελισσινός Στυλιανός, 

εκπροσωπώντας τη δημοτική παράταξη «πόλη 

& ζωή», πρότεινε την επανασύνταξη του Τοπικού 

Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και 

άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από 

την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του 

Δήμου Δράμας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

γενικό σχέδιο Πολιτικής Προστασίας, με την 

http://www.epresence.gov.gr/


κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ»  κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ, δεδομένου ότι όπως 

εισάγεται, είναι πολυσέλιδο, δυσανάγνωστο, μη 

εύχρηστο σε ώρες κρίσης, με περιττές αναφορές 

και με απουσία απαραιτήτων αναφορών. Επιπλέον, 

δήλωσε την πρόθεσή του, να βοηθήσει στην 

επανασύνταξη του Τοπικού Σχεδίου , κατανοώντας 

ότι ο συντάκτης, ακολούθησε τις οδηγίες και 

προτείνοντας στον σχεδιασμό του νέου ΟΕΥ, να 

προβλεφθεί υπεύθυνος γραφείου πολιτικής 

προστασίας. 

 

Ο μ ό φ ω ν α  
 

➢ Αναβάλει τη λήψη οριστικής 
απόφασης  επί του Τοπικού Σχεδίου 

αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και 

άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από 

την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του 

Δήμου Δράμας, 147 σελίδων, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο γενικό σχέδιο Πολιτικής προστασίας, 

με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ»,  προκειμένου 

να επανασυνταχθεί 
5.  18.  Έγκριση της 59/2021 απόφασης της 

Ο.Ε. σχετικά με τα απολογιστικά 

οικονομικά στοιχεία Δ΄τριμήνου 

2020 

Ομόφωνα 
 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων 

της δημοτικής παράταξης «project Δράμα 2020» 

πως, ψηφίζουν το θέμα μόνο ως λογιστική 

αποτύπωση 
6.  19.  Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της 

εργασίας «Εργασίες ανάδειξης 

γεωτόπων και γεωδιαδρομών του 

Γεωπάρκου Δράμας εντός δασικής 

έκτασης του Δασικού συμπλέγματος 

Δυτικού Νέστου & Λιβαδερού 

Μυρσίνερου- Αετού», με ανοικτή 

διαδικασία δημόσιου ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού εξαιτίας αδυναμίας της 

υπηρεσίας να την εκτελέσει μόνη της 

Ομόφωνα 
 

Με την παρατήρηση των δημοτικών 

συμβούλων: 1) Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) 

Χατζηιωάννου Χαρίκλειας πως, σε παρόμοια 

θέματα, θα ψηφίζουν θετικά αλλά, θα πρέπει πάντα 

να αναφέρεται ότι, υπάρχει ανικανότητα της 

δημοτικής αρχής, να καλύψει τον Δήμο με το 

απαραίτητο προσωπικό και κάποιος φταίει γι αυτό . 

7.  20.  Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της 

γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Σχέδιο 

φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο 

Δήμο Δράμας 

Ομόφωνα 
 

Με τα ερωτήματα της δημοτικής παράταξης 

<πόλη & ζωή>, διά μέσου του δημοτικού 

συμβούλου Μελισσινού Στυλιανού, ποια θα είναι 

τα σημεία φόρτισης και ποιος θα πληρώνει το 

ρεύμα 

 

Με τα ερωτήματα της δημοτικής παράταξης 

<project Δράμα 2020 >, διά μέσου του 

δημοτικού συμβούλου Ιωαννίδη Δημητρίου, ποια 

θα είναι τα σημεία φόρτισης και πώς δεν μπόρεσε ο 

Δήμος τόσα χρόνια, να έχει έναν μηχανολόγο, έναν 

ΗΜ ή οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα για να κάνει τη 

μελέτη, θυμίζοντας πως είχε προτείνει ως σημείο 

φόρτισης, το χώρο parking, πίσω από τη 

στρατιωτική λέσχη 

 

Με την παρατήρηση των δημοτικών 

συμβούλων: 1) Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) 

Χατζηιωάννου Χαρίκλειας πως, σε παρόμοια 

θέματα, θα ψηφίζουν θετικά αλλά, θα πρέπει πάντα 

να αναφέρεται ότι, υπάρχει ανικανότητα της 

δημοτικής αρχής, να καλύψει τον Δήμο με το 



απαραίτητο προσωπικό και κάποιος φταίει γι αυτό . 

 

Απαντώντας ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, Μιχαήλ 

Τάσσου, ανέφερε πως, το πρόγραμμα είναι 

χρηματοδοτούμενο και δίνονται οδηγίες ακόμα και 

για την κατάρτιση ενός Σ.Φ.Η.Ο., όπου  

προσδιορίζονται επακριβώς οι ειδικότητες της 

ομάδας έργου του υποψήφιου αναδόχου. Ο 

Σ.Φ.Η.Ο., αποτελείται υποχρεωτικά όπως 

αναφέρεται και στην εισήγηση από τρία 

παραδοτέα, μεταξύ των οποίων και η διαβούλευση, 

προκειμένου να κατατεθούν προτάσεις. Υπάρχει 

ανάγκη στη συγκεκριμένη περίπτωση, να δοθεί σε 

ανάδοχο η εργασία Δεν υπάρχει εξειδίκευση και γι 

αυτό το λόγο επιχορηγείται. Πιστεύει ότι θα είναι 

κάτι ολοκληρωμένο ώστε να προχωρήσει η 

ηλεκτροκίνηση τα επόμενα χρόνια 
8.  21.  Ψήφιση ή μη της «Χάρτας των 

Δικαιωμάτων για τους Αστέγους» 

της ΚΕΔΕ 

Ομόφωνα 
Με την παρατήρηση των δημοτικών 

συμβούλων: 1) Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) 

Χατζηιωάννου Χαρίκλειας πως, η Χάρτα κινείται 

προς τη σωστή κατεύθυνση και την ψηφίζουν αλλά, 

πρέπει να σταλεί ένα έγγραφο στην ΚΕΔΕ, η οποία 

όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για να μην υπάρχουν 

άστεγοι αλλά ακολούθησε πολιτικές που έχουν 

εντείνει το πρόβλημα. Το έγγραφο αυτό, θα πρέπει 

να λέει, αυτό που είχε πει  ο Κλίντον στην 

προεκλογική του εκστρατεία, στον πρόεδρο Μπους 

:ΕΙΝΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΛΙΘΙΟΙ ΠΟΥ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΑΣΤΕΓΟΥΣ.  

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Καλαϊδόπουλου Κοσμά πως, ψηφίζει τη Χάρτα 

αλλά, η Πολιτεία θα έπρεπε να φροντίζει τους 

αστέγους και όχι να τους δημιουργεί. Η οικονομία 

ευθύνεται για τους αστέγους και για την οποία 

οικονομία, κάποιοι ευθύνονται. 
9.  22.  Έγκριση ποσού για έκδοση 

διατακτικών 
Ομόφωνα 

 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης «πόλη & ζωή», ψήφισαν θετικά, 

καλώντας διά μέσου της δημοτικής συμβούλου 

Σιδερά Χρυσής τη δημοτική αρχή, αν είναι δυνατό, 

να αυξηθεί το ποσό, για να ωφεληθούν 

περισσότεροι πολίτες 
10.  23.  Εκκαθάριση αρχείων (παλαιών και 

νέων) Δήμου Δράμας 
Ομόφωνα 

11.  24.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 1/2021 

απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με τη 

«Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

έτους 2020»  

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης «πόλη & ζωή», ψήφισαν θετικά, διά 

μέσου της δημοτικής συμβούλου Σιδερά Χρυσής, 

με την επισήμανση , να αντικαθίστανται τα δέντρα 

που κόβονται, όσο το δυνατόν γρηγορότερα γιατί, 

αυτό δεν γίνεται, προσθέτοντας πως στην ΕΠΖ, 

συμμετέχουν απλά σε ειλημμένες αποφάσεις. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης «project Δράμα 2020», διά μέσου του 

επικεφαλής τους, ανέφεραν πως, η έκθεση 

πεπραγμένων της ΕΠΖ, θα έπρεπε να αναφέρει, τι 

έγινε και πώς άλλαξε η ποιότητα ζωής των πολιτών 

και όχι να γίνεται μια απλή αναφορά των 

αποφάσεων που λήφθηκαν. 

 



Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης «Αυτοδιοίκηση Πολιτών», διά μέσου 

του επικεφαλής τους, ανέφεραν πως, υπάρχει μια 

ΕΠΖ όπου έχει την πλειοψηφία η δημοτική αρχή, 

όπου έχουν αφαιρεθεί αρμοδιότητες, όπου είναι 

δεμένα τα χέρια των μελών και στην ουσία είναι 

ανενεργή 
12.  25.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 3/2021 

απόφασης της Ε.Π.Ζ.  σχετικά με 

την «Έγκριση κοπής δένδρων σε 

πεζοδρόμιο επί της οδού Δορυλαίου 

του Δήμου Δράμας»  

 

Κατά πλειοψηφία 
 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης «πόλη & ζωή», ψήφισαν θετικά, διά 

μέσου της δημοτικής συμβούλου Σιδερά Χρυσής 

διότι, τα συγκεκριμένα δέντρα είναι πάνω σε 

πεζοδρόμιο, δημιουργώντας ζημιές σε αυτό καθώς 

και στο δίκτυο ύδρευσης.   

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων της 

δημοτικής παράταξης «project Δράμα 2020», διά 

μέσου του επικεφαλής τους, παρόλο που τα 

συγκεκριμένα δέντρα έπρεπε να κοπούν, μόνο και 

μόνο για να μπει η δημοτική αρχή ,στη διαδικασία  

αντικατάστασης των δέντρων που κόβονται. 

 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης «Αυτοδιοίκηση Πολιτών», διά μέσου 

του επικεφαλής τους, ανέφεραν πως, συμφωνούν με 

τη κοπή των συγκεκριμένων δέντρων αλλά, θα 

πρέπει να μπει η δημοτική αρχή ,στη διαδικασία  

αντικατάστασης των δέντρων που κόβονται. 

 
Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος 

Κοσμάς, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης  

«Προοπτική για τη Δράμα», συμφώνησε με τη 

κοπή των συγκεκριμένων δέντρων, με την 

παρατήρηση να αντικατασταθούν , προσθέτοντας 

πως πρέπει να κόβονται τα δέντρα που εμποδίζουν 

την ορατότητα των οδηγών, χωρίς να 

αντικαθίστανται. 
13.  26.  Κίνηση διαδικασίας 

επαναδημοπράτησης των 

αγροτεμαχίων με αριθμό 443, 447 & 

449 αγροτικού κλήρου κοινότητας 

Καλού Αγρού  

Ομόφωνα 

14.  27.  Αποδοχή των όρων και 

προϋποθέσεων έγκρισης του 

Επενδυτικού Δανείου από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, του 

έργου με τίτλο «Κατασκευή νέου 

παιδικού σταθμού Δήμου Δράμας 

επί της οδού Χελμού (Ο.Τ. 822)» 

στον Άξονα «Παιδεία, Πολιτισμός, 

Τουρισμός και Αθλητισμός», του 

Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ» 

Ομόφωνα 

15.  28.  Έγκριση ανάθεσης Υπηρεσιών 

σύνταξης και προετοιμασίας 

φακέλων υποβολής αιτήσεων 

χρηματοδότησης για προσκλήσεις 

του προγράμματος «Αντώνης 

Τρίτσης» σε τρίτους 

Ομόφωνα 
 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Καψημάλη Ιωάννη πως, πρέπει να προστεθεί 

στην ΑΔΣ ότι, στην επόμενη αναμόρφωση του ΠΥ, 

θα υπάρξει πρόβλεψη για τη συγκεκριμένη δαπάνη. 

 



Με τα ερωτήματα της δημοτικής παράταξης 

«πόλη & ζωή», διά μέσου του δημοτικού 

συμβούλου Μελισσινού Στυλιανού, τι προσωπικό 

χρειάζεται ο Δήμος για τις μελέτες και γιατί να 

δοθούν σε έναν και όχι σε τέσσερις, οπότε να 

ικανοποιηθούν τέσσερα άτομα αντί για έναν 

 

Τα μέλη της δημοτικής παράταξης «project 

Δράμα 2020», διά μέσου του επικεφαλής τους, 

δημοτικού συμβούλου Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, 

θεωρούν πως δεν είναι σωστή η πεπατημένη, όπως 

ανέφερε ο εισηγητής. Τα χρήματα τα δίνει το 

πρόγραμμα, οπότε δεν πληρώνει ο Δήμος, αυτό 

όμως, δεν σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένος να τα 

πάρει κι αυτό, γιατί υπάρχει μια ΤΥ, που όπως έχει 

αποδείξει, έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία στη 

σύνταξη τεχνικών δελτίων - γιατί, οι μελέτες είναι 

έτοιμες-, σε αντίθεση ενδεχομένως με κάποιους 

ιδιώτες μελετητές. Η επιλογή θα πρέπει να γίνει με 

το πλαίσιο ότι, ο ανάδοχος, πραγματικά θα πρέπει 

να γνωρίζει, για να μπορέσει να βοηθήσει την 

υπηρεσία γιατί αλλιώς, δεν έχει νόημα. Ψηφίζουν 

θετικά γιατί η ημερομηνία λήξης υποβολής 

αιτημάτων είναι η 31-03-2020 και πρέπει να γίνουν 

τα τεχνικά δελτία. Το διακύβευα είναι μεγάλο και 

δεν θα ήθελαν να χαθούν τα έργα . Δεν θα ήθελαν 

όμως σε καμία περίπτωση να πει κάποιος ότι, για το 

λόγο ότι δεν ψήφισαν , δεν εντάχθηκε το έργο και 

χάθηκε η χρηματοδότηση. 

 

Με την παρατήρηση των δημοτικών 

συμβούλων: 1) Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) 

Χατζηιωάννου Χαρίκλειας πως, ψηφίζουν θετικά 

επειδή υπάρχει στενό χρονικό πλαίσιο αλλά,  η 

δημοτική αρχή είναι ανίκανη να έχει το απαραίτητο 

προσωπικό για να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες 

Τα χρήματα επίσης του προγράμματος, δεν 

μπορούν να δοθούν έτσι, στον κάθε γνωστό του 

Δημάρχου ή του κάθε δημοτικού συμβούλου. 

Πιστεύουν πως πρέπει να γίνει μία άτυπη 

προκήρυξη, να δοθούν προσφορές και να επιλεγεί η 

καλύτερη για τον Δήμο. 

 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Καλαϊδόπουλου Κοσμά πως, παρόλο που είμαστε 

στη Χώρα με τους περισσότερους υπαλλήλους, 

δυστυχώς υπάρχουν υποστελεχωμένες υπηρεσίες. 

6-7 χρόνια, και δεν έκανε τίποτα η δημοτική αρχή 

για τη στελέχωση των υπηρεσιών. Δεν θα είναι 

αυτός που θα εμποδίσει να γίνουν τα έργα άρα, 

ψηφίζει με βαριά καρδιά θετικά. 

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Καλαϊτζίδη Κων/νου πως, ίσως διαφωνήσει με 

τον δημοτικό σύμβουλο Τσιαμπούση Αλέξανδρο. 

Υπάρχουν και έξω μελετητές που έχουν εμπειρία 

στα ΤΔ, στην προετοιμασία φακέλων και σε 

χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Από κει και 

πέρα, θεωρεί ότι είναι υποστελεχωμένη η ΤΥ αλλά, 

οι υπηρετούντες σε αυτή, είναι εξαιρετικοί 

υπάλληλοι. Θεωρεί επίσης ότι, θα έπρεπε να γίνεται 

μια καταγραφή των έργων, της ποιότητας ή του 



όγκου δουλειάς των ΤΔ και της σύνταξης των 

φακέλων ώστε, να υπάρχει ένα συγκεκριμένο 

αντικείμενο συνεργασίας γιατί, η εισήγηση 

αναφέρεται σε μια γενική παροχή βοήθειας και όχι 

σε συγκεκριμένα έργα.  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, επεσήμανε πως δεν είπε ότι δεν 

υπάρχουν έξω μελετητές. Απλά, είναι γνωστό ότι 

τα τελευταία 7-8 χρόνια, οι μελετητές έχουν 

καταρρακωθεί. Κάποιοι σταμάτησαν, δεν υπάρχουν 

μελέτες για να γίνουν γιατί, δεν γίνονται δημόσια 

έργα και δεν μπορούσε ο Δήμος να βάλει ιδιώτες να 

συντάσσουν ΤΔ, εκτός από χρηματοδοτούμενα 

προγράμματα. Αυτό που είπε ήταν ότι, η ΤΥ, έχει 

πολύ μεγαλύτερη εμπειρία στην ένταξη έργων απ΄ 

ότι οι ιδιώτες μελετητές. 
16.  29.  Έγκριση εισόδου – εξόδου 

οχημάτων για την υπό ίδρυση 

εγκατάσταση «πρατήριο υγρών 

καυσίμων ιδιωτικής χρήσης, 

συνεργείο οχημάτων ιδιωτικής 

χρήσης», ιδιοκτησίας ΚΤΕΛ Ν. 

Δράμας Α.Ε., εντός του με αρ. 

ΒΚ5021 αγροτεμαχίου του 

αγροκτήματος Καλλιφύτου (αρ. 

αγροτεμαχίου 3504α 

συμπληρωματικής διανομής 

Καλλιφύτου 1957) 

Ο μ ό φ ω ν α 
 

 

17.  30.  Έγκριση εισόδου – εξόδου 

οχημάτων για την υπό ίδρυση 

εγκατάσταση «γραφείο τελετών 

(αποθηκευτικός χώρος)» 

ιδιοκτησίας του κ. Μαρούση 

Κων/νου, εντός των με αρ. 1345Α 

και 1345Β αγροτεμαχίων του 

Αγροκτήματος Χωριστής 

Ομόφωνα 
 

 

18.   Σύναψη προγραμματικής σύμβασης 

με την Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας – Θράκης / Π. Ε. 

Δράμας, για την υλοποίηση του 

έργου «Συντήρηση –Προστασία 

(Κατασκευή πεζοδρομίου) τμήματος 

ανατολικής περιφερειακής οδού 

Κουδουνίων» συνολικού 

προϋπολογισμού 92.000,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.)»   

Αποσύρθηκε λόγω 
αναρμοδιότητας του ΔΣ 

 
 

19.   Σύναψη προγραμματικής σύμβασης 

με την Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας – Θράκης / Π. Ε. 

Δράμας, για την υλοποίηση του 

έργου «Βελτίωση βατότητας οδού 

Δ.Δ. Κ. Αγρού (έξοδος) έως Δ.Δ. 

Νικοτσάρα (είσοδος) έτους 2020» 

συνολικού προϋπολογισμού 

183.000,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

Αποσύρθηκε λόγω 
αναρμοδιότητας του ΔΣ 

 

20.  31.  Έγκριση της υπ΄αριθμ.02/2021 

απόφασης- γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της Κοινότητας 

 

Κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
 



Δράμας, σχετικά με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου – 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ 

΄΄ΒΥΒΩΝ΄΄ ΔΡΑΜΑΣ  

Εγκρίνει τη διάθεση κατά χρήση στο Σύλλογο 

ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ‘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  

 

 

Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος, ανέφερε πως η 

Κοινότητα Δράμας γνωμοδότησε για αναβολή 

λήψης οριστικής απόφασης, εν αναμονή απάντησης 

σε σχετικό έγγραφο – ερώτημα της προέδρου, για 

το οποίο, μετά το ταξίδι της στην Αθήνα, έλαβε την 

υπόσχεση ότι, θα τεθεί σε προτεραιότητα. 

Σημείωσε επίσης ότι, για το ίδιο ερώτημα, δόθηκε 

απάντηση από την Αποκεντρωμένη. Η υπηρεσία 

εισηγείται για την παραχώρηση θετικά γιατί, το 

στάδιο είναι αδειοδοτημένο και δεν υφίστανται 

προβλήματα που αφορούν στην επικινδυνότητα. 

Σημείωσε επίσης πως, είναι τα τελευταία αιτήματα 

συλλόγων και πως όλα οι προηγούμενοι σύλλογοι 

με ΑΔΣ, κάνουν χρήση του σταδίου 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης «πόλη + ζωή» διά μέσου του 

δημοτικού συμβούλου Μυστακίδη Ιωάννη, 

ανέφεραν πως η απόφαση της Κοινότητας, 

βασίστηκε σε ένα νομικό πλαίσιο που πρέπει να 

ισχύει. Δεν υπάρχει άδεια νομιμότητας λειτουργίας 

των εν λόγω χώρων. Για ποιο λόγο δεν απάντησε 

ακόμα το Υπουργείο; Δεν είναι ανησυχητικό αυτό; 

Δεν ανησυχεί η κ. Αντιδήμαρχος; Αν γίνει ένα 

ατύχημα; Σε χώρο χωρίς άδεια λειτουργίας; 

Τηρούνται τα μέτρα covid και οι προϋποθέσεις για 

άθληση; Πιστεύουν πως όχι. Γι αυτό πιστεύουν 

έγινε η καταγγελία. Γιατί πιέζεται η Κοινότητα και 

οι σύλλογοι για μια κατάσταση που είναι 

παράνομη; Λένε ναι αλλά με επιφυλάξεις γιατί, 

πρέπει να λειτουργήσει το στάδιο γιατί, ο 

αθλητισμός διαμορφώνει και δυναμώνει τους 

χαρακτήρες των παιδιών και εύχονται να μη συμβεί 

τίποτα γιατί, τότε θα κλείσει για πολύ περισσότερο 

χρόνο 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2)Αποστολίδης Κυριάκος, και 

3)Ιωαννίδης Δημήτριος, της δημοτικής 

παράταξης «project Δράμα 2020»,   ανέφεραν 

πως αυτοί που κατηγορούν το project για 

διγλωσσία και ότι αλλάζει θέσεις, λείπουν σήμερα 

και στις 29 Σεπτεμβρίου, έλεγαν ότι δεν ψηφίζουν 

γιατί δεν έχουν από την ΤΥ τις εκθέσεις 

καταλληλότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων. 

Ζητείται σήμερα να ψηφίσουν ναι, χωρίς να 

υπάρχουν ακόμα εκθέσεις καταλληλότητας, με μία 

υπογραφή, η οποία κρίνουν ότι δεν μπορεί να είναι 

αποδεκτή. Δηλαδή, ο ειδικός σύμβουλος του 

Δημάρχου, δεν έχει το δικαίωμα να υπογράφει ως 

ιδιώτης μηχανικός. Αυτό αυτομάτως, δημιουργεί 

ένα ερώτημα και χωρίς να υπάρχει η απάντηση που 

ζήτησε η Αντιδήμαρχος ( η Αποκεντρωμένη, δεν 

απάντησε στο ερώτημα, η Αποκεντρωμένη 



απάντησε ότι δεν έχει αρμοδιότητα) : αν συμβεί 

κάτι; Διαβάζουν ότι η ΤΥ, έχει έλλειψη 

προσωπικού για τη σύνταξη της έκθεσης 

καταλληλότητας του Εθνικού,  αφού έχει ήδη 

συντάξει εκθέσεις καταλληλότητας για όλες τις 

υπόλοιπες αθλητικές εγκαταστάσεις. Απλά, δεν 

θέλει η ΤΥ να τη συντάξει γιατί, αν συντάξει, θα 

είναι τέτοια, που δεν θα τους επιτρέπει να 

ψηφίσουν ναι. Για να δοθεί η παράταση με την 

ΚΥΑ, θα πρέπει να γνωμοδοτήσει η Περιφέρεια. 

Την τελευταία φορά, το 2014, η γνωμοδότηση της 

Περιφέρειας ήταν αρνητική. Κανένας δεν θέλει να 

πει όχι για τις παραχωρήσεις αλλά, είναι δεμένα τα 

χέρια τους, όταν δεν απαντώνται κάποια 

ερωτήματα γιατί, πρέπει να είναι εξασφαλισμένη η 

ασφάλεια και η καταλληλότητα των 

παραχωρούμενων αθλητικών χώρων. Επειδή 

κάποιοι σύλλογοι, πήραν την άδεια, όπως και αν 

έγινε αυτό, με πλειοψηφία του ΔΣ και 

χρησιμοποιούν το χώρο, θεωρούν ότι θα ήταν 

άδικο, άκομψο να πουν όχι στους δύο τελευταίους 

συλλόγους και θα αφήσουν την ευθύνη σε αυτούς 

που ψηφίζουν ναι, με τα δεδομένα που υπάρχουν. 

Απέχουν από την ψηφοφορία. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι 1)Ηλιόπουλος Στέργιος 

και 2)Χατζηιωάννου Χαρίκλεια, της δημοτικής 

παράταξης «Αυτοδιοίκηση Πολιτών», ανέφεραν 

πως πείστηκαν από τις τοποθετήσεις των δύο 

προηγούμενων παρατάξεων, ψηφίζουν αρνητικά 

για την παραχώρηση του σταδίου και υπέρ της 

αναβολής λήψης απόφασης. Αν δόθηκαν άδειες 

σε κάποιους συλλόγους, πρέπει να ακυρωθούν, 

εφόσον υπάρχει θέμα ασφάλειας και ας δεχθεί η 

παράταξή τους, τα βέλη των συλλόγων. Δεν μπορεί 

να λειτουργεί ο Δήμος με δύο μέτρα και δύο 

σταθμά. Με άλλο τρόπο για το Κολυμβητήριο και 

άλλο στο Εθνικό. 

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος 

Κοσμάς, ρώτησε πότε επισκέφθηκε η 

Αντιδήμαρχος το Υπουργείο και για ποιο λόγο δεν 

απάντησε ακόμα . Σε ότι αφορά στους κινδύνους 

απ΄ τις συναθροίσεις στους αθλητικούς χώρους 

λόγω covid19, διαφωνεί ότι υπάρχουν κίνδυνοι 

γιατί εξ αρχής ήταν αντίθετος με την έκταση που 

δόθηκε στον εν λόγω ιό και τους κινδύνους που 

ελλοχεύουν. Δεν είναι αντίθετος με την 

παραχώρηση αν υπάρχει άδεια αλλά, αν δεν 

υπάρχει δεν συμφωνεί με την παραχώρηση. Οι 

αντιπολιτεύσεις δεν θα πρέπει να γίνονται γέφυρα 

για τη συμπολίτευση σ΄ αυτό το θέμα γιατί, αν γίνει 

κάποιο ατύχημα, το οποίο απεύχεται, θα κλαίμε 

πάνω από τον τάφο ορισμένων. Καταψηφίζει την 

παραχώρηση και ψηφίζει υπέρ της αναβολής 

λήψης απόφασης. 

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χρυσοχοΐδης 

Ελευθέριος: 

επειδή από την ΚΥΑ προβλέπεται ότι σε 

περίπτωση αδυναμίας της ΤΥ, υπογράφει ιδιώτης 



μηχανικός, χωρίς να διευκρινίζει αν μπορεί να είναι 

συγχρόνως και σύμβουλος του Δημάρχου και ο 

οποίος υποτίθεται ήλεγξε τον χώρο και υπέγραψε, 

επειδή ο αθλητισμός, δεν παρέχει μόνο μια 

καλή φυσική κατάσταση και ένα γυμνασμένο σώμα 

αλλά, γυμνάζει και το μυαλό, πλάθει τον 

χαρακτήρα και την προσωπικότητα, ψήφισε 

θετικά για την παραχώρηση, εκφράζοντας το 

απεριόριστο δικαίωμά του, ως δημοτικός 

σύμβουλος, να προασπίζει το συμφέρον όλων των 

δημοτών, διαφωνώντας με την παράταξη, στην 

οποία ανήκει και η οποία απέχει της ψηφοφορίας 

30 χρόνια είναι μέσα σ΄ αυτούς τους 

χώρους, δεν προέκυψε τίποτα, και αν γίνει, την 

ευθύνη θα την αναλάβει η δημοτική αρχή και ο 

υπογράφων μηχανικός.  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Γεωργιάδης Γερβάσιος, 

ψήφισε θετικά για την παραχώρηση 

αναφέροντας πως δεν του δημιουργεί πρόβλημα, το 

ότι ο ιδιώτης μηχανικός είναι σύμβουλος του 

Δημάρχου γιατί, αυτή η ιδιότητά του, δεν αναιρεί 

την επιστημοσύνη του οπότε, έκρινε ως μηχανικός 

και όχι ως σύμβουλος του Δημάρχου.  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μελισσινός Στυλιανός, 

εκ μέρους της δημοτικής παράταξης «πόλη + 

ζωή», ανέφερε πως μετά την εισήγηση του 

δημοτικού συμβούλου της παράταξής τους 

Μυστακίδη Ιωάννη και μετά τις τοποθετήσεις των 

υπολοίπων δημοτικών συμβούλων, παρόλο που 

αναγνωρίζουν τη θέση της Κοινότητας Δράμας, 

παίρνουν ως παράταξη τη θέση της και προτείνουν 

τελικά, την αναβολή λήψης απόφασης, έως την 

απάντηση από το ΥΠ.ΕΣ. στο ερώτημα της 

προέδρου της για την νομιμότητα της αδειοδότησης 

της συγκεκριμένης αθλητικής εγκατάστασης. 

 

 

Μετά την ονομαστική ψηφοφορία που 

ακολούθησε, καταμετρήθηκαν: 

 

➢ 15 (δέκα πέντε) ψήφοι υπέρ της πρότασης 

της Αντιδημάρχου, Τόλιου Δάντζερα 

Αναστασίας, περί διάθεσης κατά χρήση στο 

Σύλλογο ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ‘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 και αναλυτικά: 

 

13 (δέκα τρεις) των δημοτικών συμβούλων της 

συμπολίτευσης  + 1 (μία) του δημοτικού 

συμβούλου Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου + 1 (μία) του 

δημοτικού συμβούλου Γεωργιάδη Γερβασίου της 

δημοτικής παράταξης «project Δράμα 2020» = 15 

(δέκα πέντε) ψήφοι 

 

➢ 9 (εννέα) ψήφοι υπέρ της 02/2021 

απόφασης - γνωμοδότησης της Κοινότητας 

Δράμας: 

 

6 (έξι) των παρόντων δημοτικών συμβούλων της 



μείζονος αντιπολίτευσης + 2 (δύο) των δημοτικών 

συμβούλων Ηλιόπουλου Στέργιου και 

Χατζηιωάννου Χαρίκλειας της δημοτικής 

παράταξης «Αυτοδιοίκηση Πολιτών» + 1 (μία) του 

επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Προοπτική 

για τη Δράμα», Καλαϊδόπουλου Κοσμά =9 (εννέα) 

. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι 3 (τρεις): 1) 

Τσιαμπούσης Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης 

Κυριάκος και 3) Ιωαννίδης Δημήτριος, της 

δημοτικής παράταξης «project Δράμα 2020», 

απείχαν της διαδικασίας ψηφοφορίας 
21.  32.  Έγκριση της υπ΄αριθμ.03/2021 

απόφασης- γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της Κοινότητας 

Δράμας, σχετικά με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου – 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ  

 

Κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
 

Εγκρίνει τη διάθεση τη διάθεση κατά χρήση 

στο Σύλλογο Κλασσικού Αθλητισμού Δράμας, 

του Αλ. Φρούσιος πρώην δημοτικό στάδιο για την 

διεξαγωγή προπονήσεων και την τέλεση αγώνων 

του συλλόγου κατά την αγωνιστική περίοδο 2020-

2021  

 

 

Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος, ανέφερε πως η 

Κοινότητα Δράμας γνωμοδότησε για αναβολή 

λήψης οριστικής απόφασης, εν αναμονή απάντησης 

σε σχετικό έγγραφο – ερώτημα της προέδρου, για 

το οποίο, μετά το ταξίδι της στην Αθήνα, έλαβε την 

υπόσχεση ότι, θα τεθεί σε προτεραιότητα. 

Σημείωσε επίσης ότι, για το ίδιο ερώτημα, δόθηκε 

απάντηση από την Αποκεντρωμένη. Η υπηρεσία 

εισηγείται για την παραχώρηση θετικά γιατί, το 

στάδιο είναι αδειοδοτημένο και δεν υφίστανται 

προβλήματα που αφορούν στην επικινδυνότητα. 

Σημείωσε επίσης πως, είναι τα τελευταία αιτήματα 

συλλόγων και πως όλα οι προηγούμενοι σύλλογοι 

με ΑΔΣ, κάνουν χρήση του σταδίου 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης «πόλη + ζωή» διά μέσου του 

δημοτικού συμβούλου Μυστακίδη Ιωάννη, 

ανέφεραν πως η απόφαση της Κοινότητας, 

βασίστηκε σε ένα νομικό πλαίσιο που πρέπει να 

ισχύει. Δεν υπάρχει άδεια νομιμότητας λειτουργίας 

των εν λόγω χώρων. Για ποιο λόγο δεν απάντησε 

ακόμα το Υπουργείο; Δεν είναι ανησυχητικό αυτό; 

Δεν ανησυχεί η κ. Αντιδήμαρχος; Αν γίνει ένα 

ατύχημα; Σε χώρο χωρίς άδεια λειτουργίας; 

Τηρούνται τα μέτρα covid και οι προϋποθέσεις για 

άθληση; Πιστεύουν πως όχι. Γι αυτό πιστεύουν 

έγινε η καταγγελία. Γιατί πιέζεται η Κοινότητα και 

οι σύλλογοι για μια κατάσταση που είναι 

παράνομη; Λένε ναι αλλά με επιφυλάξεις γιατί, 

πρέπει να λειτουργήσει το στάδιο γιατί, ο 

αθλητισμός διαμορφώνει και δυναμώνει τους 

χαρακτήρες των παιδιών και εύχονται να μη συμβεί 

τίποτα γιατί, τότε θα κλείσει για πολύ περισσότερο 

χρόνο 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2)Αποστολίδης Κυριάκος, και 



3)Ιωαννίδης Δημήτριος, της δημοτικής 

παράταξης «project Δράμα 2020»,   ανέφεραν 

πως αυτοί που κατηγορούν το project για 

διγλωσσία και ότι αλλάζει θέσεις, λείπουν σήμερα 

και στις 29 Σεπτεμβρίου, έλεγαν ότι δεν ψηφίζουν 

γιατί δεν έχουν από την ΤΥ τις εκθέσεις 

καταλληλότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων. 

Ζητείται σήμερα να ψηφίσουν ναι, χωρίς να 

υπάρχουν ακόμα εκθέσεις καταλληλότητας, με μία 

υπογραφή, η οποία κρίνουν ότι δεν μπορεί να είναι 

αποδεκτή. Δηλαδή, ο ειδικός σύμβουλος του 

Δημάρχου, δεν έχει το δικαίωμα να υπογράφει ως 

ιδιώτης μηχανικός. Αυτό αυτομάτως, δημιουργεί 

ένα ερώτημα και χωρίς να υπάρχει η απάντηση που 

ζήτησε η Αντιδήμαρχος ( η Αποκεντρωμένη, δεν 

απάντησε στο ερώτημα, η Αποκεντρωμένη 

απάντησε ότι δεν έχει αρμοδιότητα) : αν συμβεί 

κάτι; Διαβάζουν ότι η ΤΥ, έχει έλλειψη 

προσωπικού για τη σύνταξη της έκθεσης 

καταλληλότητας του Εθνικού,  αφού έχει ήδη 

συντάξει εκθέσεις καταλληλότητας για όλες τις 

υπόλοιπες αθλητικές εγκαταστάσεις. Απλά, δεν 

θέλει η ΤΥ να τη συντάξει γιατί, αν συντάξει, θα 

είναι τέτοια, που δεν θα τους επιτρέπει να 

ψηφίσουν ναι. Για να δοθεί η παράταση με την 

ΚΥΑ, θα πρέπει να γνωμοδοτήσει η Περιφέρεια. 

Την τελευταία φορά, το 2014, η γνωμοδότηση της 

Περιφέρειας ήταν αρνητική. Κανένας δεν θέλει να 

πει όχι για τις παραχωρήσεις αλλά, είναι δεμένα τα 

χέρια τους, όταν δεν απαντώνται κάποια 

ερωτήματα γιατί, πρέπει να είναι εξασφαλισμένη η 

ασφάλεια και η καταλληλότητα των 

παραχωρούμενων αθλητικών χώρων. Επειδή 

κάποιοι σύλλογοι, πήραν την άδεια, όπως και αν 

έγινε αυτό, με πλειοψηφία του ΔΣ και 

χρησιμοποιούν το χώρο, θεωρούν ότι θα ήταν 

άδικο, άκομψο να πουν όχι στους δύο τελευταίους 

συλλόγους και θα αφήσουν την ευθύνη σε αυτούς 

που ψηφίζουν ναι, με τα δεδομένα που υπάρχουν. 

Απέχουν από την ψηφοφορία. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι 1)Ηλιόπουλος Στέργιος 

και 2)Χατζηιωάννου Χαρίκλεια, της δημοτικής 

παράταξης «Αυτοδιοίκηση Πολιτών», ανέφεραν 

πως πείστηκαν από τις τοποθετήσεις των δύο 

προηγούμενων παρατάξεων, ψηφίζουν αρνητικά 

για την παραχώρηση του σταδίου και υπέρ της 

αναβολής λήψης απόφασης. Αν δόθηκαν άδειες 

σε κάποιους συλλόγους, πρέπει να ακυρωθούν, 

εφόσον υπάρχει θέμα ασφάλειας και ας δεχθεί η 

παράταξή τους, τα βέλη των συλλόγων. Δεν μπορεί 

να λειτουργεί ο Δήμος με δύο μέτρα και δύο 

σταθμά. Με άλλο τρόπο για το Κολυμβητήριο και 

άλλο στο Εθνικό. 

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος 

Κοσμάς, ρώτησε πότε επισκέφθηκε η 

Αντιδήμαρχος το Υπουργείο και για ποιο λόγο δεν 

απάντησε ακόμα . Σε ότι αφορά στους κινδύνους 

απ΄ τις συναθροίσεις στους αθλητικούς χώρους 

λόγω covid19, διαφωνεί ότι υπάρχουν κίνδυνοι 

γιατί εξ αρχής ήταν αντίθετος με την έκταση που 



δόθηκε στον εν λόγω ιό και τους κινδύνους που 

ελλοχεύουν. Δεν είναι αντίθετος με την 

παραχώρηση αν υπάρχει άδεια αλλά, αν δεν 

υπάρχει δεν συμφωνεί με την παραχώρηση. Οι 

αντιπολιτεύσεις δεν θα πρέπει να γίνονται γέφυρα 

για τη συμπολίτευση σ΄ αυτό το θέμα γιατί, αν γίνει 

κάποιο ατύχημα, το οποίο απεύχεται, θα κλαίμε 

πάνω από τον τάφο ορισμένων. Καταψηφίζει την 

παραχώρηση και ψηφίζει υπέρ της αναβολής 

λήψης απόφασης. 

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χρυσοχοΐδης 

Ελευθέριος: 

επειδή από την ΚΥΑ προβλέπεται ότι σε 

περίπτωση αδυναμίας της ΤΥ, υπογράφει ιδιώτης 

μηχανικός, χωρίς να διευκρινίζει αν μπορεί να είναι 

συγχρόνως και σύμβουλος του Δημάρχου και ο 

οποίος υποτίθεται ήλεγξε τον χώρο και υπέγραψε, 

επειδή ο αθλητισμός, δεν παρέχει μόνο μια 

καλή φυσική κατάσταση και ένα γυμνασμένο σώμα 

αλλά, γυμνάζει και το μυαλό, πλάθει τον 

χαρακτήρα και την προσωπικότητα, ψήφισε 

θετικά για την παραχώρηση, εκφράζοντας το 

απεριόριστο δικαίωμά του, ως δημοτικός 

σύμβουλος, να προασπίζει το συμφέρον όλων των 

δημοτών, διαφωνώντας με την παράταξη, στην 

οποία ανήκει και η οποία απέχει της ψηφοφορίας 

30 χρόνια είναι μέσα σ΄ αυτούς τους 

χώρους, δεν προέκυψε τίποτα, και αν γίνει, την 

ευθύνη θα την αναλάβει η δημοτική αρχή και ο 

υπογράφων μηχανικός.  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Γεωργιάδης Γερβάσιος, 

ψήφισε θετικά για την παραχώρηση 

αναφέροντας πως δεν του δημιουργεί πρόβλημα, το 

ότι ο ιδιώτης μηχανικός είναι σύμβουλος του 

Δημάρχου γιατί, αυτή η ιδιότητά του, δεν αναιρεί 

την επιστημοσύνη του οπότε, έκρινε ως μηχανικός 

και όχι ως σύμβουλος του Δημάρχου.  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μελισσινός Στυλιανός, 

εκ μέρους της δημοτικής παράταξης «πόλη + 

ζωή», ανέφερε πως μετά την εισήγηση του 

δημοτικού συμβούλου της παράταξής τους 

Μυστακίδη Ιωάννη και μετά τις τοποθετήσεις των 

υπολοίπων δημοτικών συμβούλων, παρόλο που 

αναγνωρίζουν τη θέση της Κοινότητας Δράμας, 

παίρνουν ως παράταξη τη θέση της και προτείνουν 

τελικά, την αναβολή λήψης απόφασης, έως την 

απάντηση από το ΥΠ.ΕΣ. στο ερώτημα της 

προέδρου της για την νομιμότητα της αδειοδότησης 

της συγκεκριμένης αθλητικής εγκατάστασης. 

 

 

Μετά την ονομαστική ψηφοφορία που 

ακολούθησε, καταμετρήθηκαν: 

 

➢ 15 (δέκα πέντε) ψήφοι υπέρ της πρότασης 

της Αντιδημάρχου, Τόλιου Δάντζερα 

Αναστασίας, περί διάθεσης κατά χρήση στο 

Σύλλογο ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ‘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 και αναλυτικά: 

 

13 (δέκα τρεις) των δημοτικών συμβούλων της 

συμπολίτευσης  + 1 (μία) του δημοτικού 

συμβούλου Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου + 1 (μία) του 

δημοτικού συμβούλου Γεωργιάδη Γερβασίου της 

δημοτικής παράταξης «project Δράμα 2020» = 15 

(δέκα πέντε) ψήφοι 

 

➢ 9 (εννέα) ψήφοι υπέρ της 02/2021 

απόφασης - γνωμοδότησης της Κοινότητας 

Δράμας: 

 

6 (έξι) των παρόντων δημοτικών συμβούλων της 

μείζονος αντιπολίτευσης + 2 (δύο) των δημοτικών 

συμβούλων Ηλιόπουλου Στέργιου και 

Χατζηιωάννου Χαρίκλειας της δημοτικής 

παράταξης «Αυτοδιοίκηση Πολιτών» + 1 (μία) του 

επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Προοπτική 

για τη Δράμα», Καλαϊδόπουλου Κοσμά =9 (εννέα) 

. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι 3 (τρεις): 1) 

Τσιαμπούσης Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης 

Κυριάκος και 3) Ιωαννίδης Δημήτριος, της 

δημοτικής παράταξης «project Δράμα 2020», 

απείχαν της διαδικασίας ψηφοφορίας 
22.  33.  Έγκριση εξόδων μετακίνησης 

υπαλλήλων του Δήμου Δράμας, για 

το μήνα Δεκέμβριο 2020»  

Ομόφωνα 

23.  34.  Υποβολή αιτήματος για δωρεάν 

παραχώρηση καταστημάτων και 

αιθουσών συγκέντρωσης του 

οικισμού εργατικών κατοικιών 

“ΧΩΡΙΣΤΗ I” από τον ΟΑΕΔ 

(πρώην ΟΕΚ-ΟΕΕ) στο Δήμο 

Δράμας  

Ομόφωνα 

24.  35.  Αντικατάσταση από Δια 

παραταξιακή. 
Ομόφωνα 

 
 
Δράμα, 25-02-2021 
 
Η ειδική γραμματέας 

 

Ψωμά Μυροφόρα  


