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A/A ΑΡ. 
ΑΠΟΦ 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΕΝΟΥ 

1.  36.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ  

Επιχορήγηση του συλλόγου ΔΡΑΜΑ 

1986 Ακαδημία αθλημάτων οικ. 

έτους 2021 

 
O μ ό φ ω ν α 

Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων: 

1) Χαρακίδη Κυριάκου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Μελισσινού Στυλιανού, 4) Σιδερά Χρυσής, 5) 

Μυστακίδη Ιωάννη, 6) Νικολαϊδη Φωτίου και 

7) Καλαϊτζίδη Κων/νου πως, το 1,5%, είναι 

συγκεκριμένο ποσό. Θα πρέπει να γνωρίζουν ποιο 

είναι, ποιες είναι οι ανάγκες των υπολοίπων 

σωματείων και πώς θα αναμορφωθεί ο 

προϋπολογισμός. Πόσα θα διατεθούν και πόσο 

είναι το πλαφόν γιατί, το ποσό δεν αφορά μόνο στις 

επιχορηγήσεις αθλητικών συλλόγων αλλά, αφορά 

πάρα πολλούς φορείς πολιτιστικούς, 

εκκλησιαστικούς κλπ. . Στο τέλος ανέφεραν πως θα 

δούμε ότι δεν θα μπορούν να ικανοποιηθούν όλα 

τα αιτήματα. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι :1) Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 4) Ιωαννίδης 

Δημήτριος, 5)Παπαδόπουλος Αχιλλεύς, 6) 

Κιόρτεβε Παρθένα και 7) Γεωργιάδης 

Γερβάσιος, δεν θεωρούν ότι θα υπάρξει πρόβλημα 

με τους υπόλοιπους συλλόγους γιατί, μέσω του 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, αναφέρθηκε πως ως 

μέλος στη διαπαραταξιακή, σταθμίστηκαν οι 

ανάγκες του συλλόγου, τα έξοδα μετακίνησης θα 

είναι μέσα στο ποσό επιχορήγησης και πολλοί 

σύλλογοι που δεν θα είναι στο μητρώο, δεν θα 

υποβάλλουν αίτημα χρηματοδότησης. 

 

Η Αντιδήμαρχος Τόλιου Δάντζερα Αναστασία, 

ανέφερε πως το ποσό των επιχορηγήσεων, δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 % των τακτικών 

εσόδων. Από τα 9 αιτήματα που εξετάστηκαν στη 

διαπαραταξιακή, έχουμε τη δυνατότητα να 

επιχορηγήσουμε μόνο το Σωματείο του 

HANDBALL που συμμετέχει στο πρωτάθλημα 

HANDBALL PREMIER, μιας που είναι το μόνο 

πρωτάθλημα σε εξέλιξη και συμμετέχει σωματείο 

του Δήμου μας. Το ποσό των 10.000,00 € 

αποφασίστηκε ομόφωνα στη διαπαραταξιακή, με 

την προϋπόθεση να προσκομιστούν όλα τα 

δικαιολογητικά και εμπεριέχει μεγάλο ποσοστό 

των μετακινήσεων. Ο ΚΑ αυτή τη στιγμή, έχει 

26.500,00 €. Μένει ένα υπόλοιπο 16.500,00 € σε 

περίπτωση που τρέξουν κι άλλα πρωταθλήματα και 

φυσικά θα μιλήσουμε για αναμόρφωση εφόσον οι 



συνθήκες το επιβάλλουν.  

 

Οι δημοτικού σύμβουλοι : 1) Ηλιόπουλος 

Στέργιος και 2) Χατζηϊωάννου Χαρίκλεια, 

ανέφεραν πως η λογική τους είναι υπέρ 

χρηματοδότησης όσων συλλόγων προσκομίζουν τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, προσθέτοντας πως 

πρέπει να πιεστεί η ΚΕΔΕ να ζητήσει μεγαλύτερη 

χρηματοδότηση 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 

ανέφερε πως απέστειλε υπόμνημα στη 

διαπαραταξιακή. Θεωρεί πως η Κυβέρνηση πρέπει 

να στηρίζει τους συλλόγους και όχι να πετά το 

μπαλάκι στους Δήμους. Συμφώνησε με την 

παρούσα επιχορήγηση γιατί υπάρχει πρωτάθλημα 

σε εξέλιξη αλλά ο Δήμος στα πλαίσια των 

δυνατοτήτων του, να εξετάσει όλα τα αιτήματα. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος 

Κοσμάς, ανέφερε πως συμφώνησαν όλοι στη 

διαπαραταξιακή και εάν απαιτηθεί επιπλέον ποσό 

για άλλους συλλόγους, αυτό μπορεί να γίνει με 

αναμόρφωση 
2.  37.  2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ  

Ψήφισμα για την απλή και ανόθευτη 

αναλογική πάγιο εκλογικό σύστημα 

 

Κατά πλειοψηφία 
 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων 

της συμπολίτευσης, επί της έκδοσης ψηφίσματος 

για την απλή και ανόθευτη αναλογική πάγιο 

εκλογικό σύστημα, μετά από διαβούλευση μεταξύ 

των παρατάξεων Πόλη+Ζωή, Project ΔΡΑΜΑ 

2020 και Αυτοδιοίκησης Πολιτών : 1) Μουρβετίδη 

Μιχαήλ, 2) Χατζηγιάννη Αναστασίου, 3) 

Παναγιωτίδη Αλεξάνδρου, 4) Χαραλαμπίδη 

Ανδρέα, 5) Τόλιου Δάντζερα Αναστασίας, 6) 

Καψημάλη Ιωάννη, 7) Κυριακίδη Χρήστου, 8) 

Δερματίδη Ανέστη, 9) Εφραιμίδη Ιωάννη και 10) 

Δεμερτζή Γεωργίου, όπως αναλυτικά 

τοποθετήθηκαν σε προηγούμενη συνεδρίαση του 

ΔΣ καθώς και στην παρούσα, θεωρώντας πως ο 

σχεδιασμός της κυβέρνησης όσο αναφορά τον 

νέο εκλογικό νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση 

κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, αυτήν 

εκφράζουν και αυτήν ψηφίζουν. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου της 

συμπολίτευσης Τάσσου Μιχαήλ, επί της έκδοσης 

ψηφίσματος για την απλή και ανόθευτη αναλογική 

πάγιο εκλογικό σύστημα, μετά από διαβούλευση 

μεταξύ των παρατάξεων Πόλη+Ζωή, Project 

ΔΡΑΜΑ 2020 και Αυτοδιοίκησης Πολιτών όμως, 

διατηρεί τις επιφυλάξεις τις οποίες είχε καταθέσει 

και στο προηγούμενο Συμβούλιο, σε ότι αφορά 

στις ρυθμίσεις που θέτει η καινούργια πρόταση 

νόμου για τα ζητήματα των κοινοτήτων. Ως εκ 

τούτου είναι θετικός και ψηφίζει υπέρ στο κομμάτι 

της πρότασης της συμπολίτευσης για την 

κατάργηση της απλής αναλογικής για το 43% για 

όλες τις ρυθμίσεις, εκτός απ’ όσα έχουν τεθεί για 

τις τοπικές κοινότητες. 

 



Ο δημοτικός σύμβουλος Καλλινικίδης 

Ελευθέριος, της δημοτικής παράταξης « ΔΡΑΜΑ 

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ» , η οποία έχει συμπράξει με 

την δημοτική παράταξη της συμπολίτευσης « 

ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΡΑΜΑ», ψήφισε «ΠΑΡΩΝ» 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ευθυμιάδη Ιωακείμ, της δημοτικής παράταξης « 

ΔΡΑΜΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ» , η οποία έχει 

συμπράξει με την δημοτική παράταξη της 

συμπολίτευσης « ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΡΑΜΑ», επί 

της έκδοσης ψηφίσματος για την απλή και 

ανόθευτη αναλογική πάγιο εκλογικό σύστημα, μετά 

από διαβούλευση μεταξύ των παρατάξεων 

Πόλη+Ζωή, Project ΔΡΑΜΑ 2020 και 

Αυτοδιοίκησης Πολιτών 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης « «ΠΟΛΗ + ΖΩΗ»: 1) Χαρακίδης 

Κυριάκος, 2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3) Μελισσινός 

Στυλιανός, 4) Σιδερά Χρυσή, 5) Μυστακίδης 

Ιωάννης, 6) Νικολαϊδης Φώτιος και 7) 

Καλαϊτζίδης Κων/νος, ψήφισαν το ψήφισμα 

όπως κατατέθηκε από μετά από διαβούλευση 

μεταξύ των παρατάξεων Πόλη+Ζωή, Project 

ΔΡΑΜΑ 2020 και Αυτοδιοίκηση Πολιτών 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης «project Δράμα 2020»: 1) 

Τσιαμπούσης Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης 

Κυριάκος, 3) Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 4) 

Ιωαννίδης Δημήτριος, 5) Παπαδόπουλος 

Αχιλλεύς , 6) Κιόρτεβε Παρθένα και 7) 

Γεωργιάδης Γερβάσιος, ψήφισαν το ψήφισμα 

όπως κατατέθηκε από μετά από διαβούλευση 

μεταξύ των παρατάξεων Πόλη+Ζωή, Project 

ΔΡΑΜΑ 2020 και Αυτοδιοίκηση Πολιτών 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»: 1) 

Ηλιόπουλος Στέργιος και 2) Χατζηιωάννου 

Χαρίκλεια, ψήφισαν το ψήφισμα όπως 

κατατέθηκε από μετά από διαβούλευση μεταξύ 

των παρατάξεων Πόλη+Ζωή, Project ΔΡΑΜΑ 2020 

και Αυτοδιοίκηση Πολιτών 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 

επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ», ψήφισε ΛΕΥΚΟ, 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της 

απόφασης 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος 

Κοσμάς, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης « 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΜΑ», ψήφισε το 

ψήφισμα όπως κατατέθηκε από μετά από 

διαβούλευση μεταξύ των παρατάξεων Πόλη+Ζωή, 

Project ΔΡΑΜΑ 2020 και Αυτοδιοίκηση Πολιτών 
3.   Λύση της Κοινωφελούς Δημοτικής 

Επιχείρησης με την επωνυμία 

Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου Δράμας – 

ΔΕΝ ΛΗΦΘΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Μετά την ψηφοφορία, καταμετρήθηκαν: 

 

(11) ένδεκα ψήφοι υπέρ της πρότασης του 

αρμόδιου εισηγητή Αντιδημάρχου Τάσσου 

Μιχαήλ ως προς την αιτιολόγηση: 1) Μουρβετίδη 



Μιχαήλ, 2) Χατζηγιάννη Αναστασίου, 3) Τάσσου 

Μιχαήλ, 4) Παναγιωτίδη Αλεξάνδρου, 5) 

Χαραλαμπίδη Ανδρέα, 6) Τόλιου Δάντζερα 

Αναστασίας, 7) Καψημάλη Ιωάννη, 8) Κυριακίδη 

Χρήστου, 9) Δερματίδη Ανέστη, 10) Εφραιμίδη 

Ιωάννη και 11) Δεμερτζή Γεωργίου 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Καλλινικίδη Ελευθερίου και 2)Ευθυμιάδη 

Ιωακείμ, για τη λύση και εκκαθάριση της 

επιχείρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στο 

σκεπτικό της απόφασης 

 

 

(6) έξι ψήφοι υπέρ της τοποθέτησης του 

δημοτικού συμβούλου Μλεκάνη Μιχαήλ ως προς 

την αιτιολόγηση: 1) Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) 

Μελισσινού Στυλιανού, 3) Σιδερά Χρυσής, 4) 

Μυστακίδη Ιωάννη, 5) Νικολαϊδη Φωτίου και 6) 

Καλαϊτζίδη Κων/νου 

 

 

(7) επτά ψήφοι υπέρ της τοποθέτησης του 

δημοτικού συμβούλου Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, 

ως προς την αιτιολόγηση :1) Τσιαμπούση 

Αλέξανδρου, 2) Αποστολίδη Κυριάκου, 3) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) Ιωαννίδη Δημητρίου, 

5)Παπαδόπουλου Αχιλλέως, 6) Κιόρτεβε Παρθένας 

και 7) Γεωργιάδη Γερβάσιου 

 

(2) δύο ψήφοι των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηϊωάννου 

Χαρίκλειας, ως προς την αιτιολόγηση, υπέρ της 

πρότασης όπως διαμορφώθηκε από τους 

δημοτικούς συμβούλους Μλεκάνη Μιχαήλ και 

Τσιαμπούση Αλέξανδρο 

 

(1) Μία ψήφος του επικεφαλής της δημοτικής 

παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δράμας», 

Μήτρου Γεωργίου, υπέρ της λύσης και 

εκκαθάρισης της επιχείρησης, σύμφωνα με την 

τοποθέτησή του 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλαϊδόπουλου Κοσμά, για τους λόγους που 

αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης 

 

Μετά τα ανωτέρω, δεν προκύπτει η απαιτούμενη 

απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών 

του ΔΣ, σύμφωνα με  το άρθρο 262 Ν. 3463/06 

και συνεπώς ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ  

λύσης και εκκαθάρισης της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. 

 
4.  38.  Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2021 

απόφασης της ΔΕΠ σχετικά με την 

A΄ Κατανομή δόσης των ΚΑΠ 2021 

για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 

των σχολείων  

 

Ο μ ό φ ω ν α  
 

 

5.  39.  Εξέταση αιτήματος περί μείωσης 

μισθώματος μηνός Νοεμβρίου & 

Δεκεμβρίου 2020 κατά 80% του 

Κινηματοθέατρου «ΟΛΥΜΠΙΑ», 

Κατά πλειοψηφία 
 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι:1) Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 



λόγω COVID-19  3)Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 4) Ιωαννίδης 

Δημήτριος, 5) Παπαδόπουλος Αχιλλεύς, 6) 

Κιόρτεβε Παρθένα και 7) Γεωργιάδης 

Γερβάσιος ,δια του δημοτικού συμβούλου 

Αποστολίδη Κυριάκου, πρότειναν μείωση κατά 

100%  για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 

2020 και ας αποφασίσει η Αποκεντρωμένη, 

λέγοντας πως υπάρχουν δύο αντικρουόμενοι Νόμοι. 

Ο Νόμος για υποχρεωτική μείωση κατά 40% και ο 

Νόμος για προαιρετική μείωση έως 100%.  Σ΄ αυτά 

τα πλαίσια, ζήτησε ο ιδιοκτήτης του 

κινηματογράφου 80%. Θεωρούν ότι ο νέος Νόμος, 

δεν αναιρεί τον προηγούμενο. Όλοι καταλαβαίνουν 

ότι ο κινηματογράφος, δεν δούλεψε όλη τη χρονιά 

και τι προβλήματα δημιουργεί αυτή η κατάσταση.  

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι:1) Μελισσινός 

Στυλιανός, 2) Σιδερά Χρυσή, 3) Μυστακίδης 

Ιωάννης και 4) Καλαϊτζίδης Κων/νος, 

συμφώνησαν με την πρόταση των ανωτέρω για 

μείωση κατά 100%  για τους μήνες Νοέμβριο και 

Δεκέμβριο 2020 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι:1) Ηλιόπουλος Στέργιος 

και 2) Χατζηιωάννου Χαρίκλεια, συμφώνησαν με 

την πρόταση των ανωτέρω για μείωση κατά 100%  

για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, 

προσθέτοντας πως εξ αιτίας και του παρόντος 

θέματος, φαίνεται αυτό που λέει ο δημοτικός 

σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος πως, ο Δήμος δεν 

είναι Αυτοδιοίκηση αλλά ετεροδιοίκηση και ως 

πολιτικό όργανο το ΔΣ, πρέπει να πάρει απόφαση 

για μείωση κατά 100%  και να αποσταλεί ως 

πιεστικό μέσο στην ΚΕΔΕ καθώς και στις 

οικονομικές υπηρεσίες, να μην εισπράξουν και να 

μην κινήσουν καμία διαδικασία είσπραξης.  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 

συμφώνησε με την πρόταση της δημοτικής 

παράταξης «project ΔΡΑΜΑ 2020» 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος 

Κοσμάς, ψήφισε υπέρ της μείωσης κατά 100%  για 

τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, 

λέγοντας πως εκτός από την πανδημία σε επίπεδο 

υγείας όπως την λένε, υπάρχει και η οικονομική 

πανδημία και θα έπρεπε αυτοί που όλα τα 

προβλέπουν, να προβλέψουν να μην πληρώνουν 

αυτοί που έχουν συμβάσεις 

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλλινικίδης 

Ελευθέριος, ψήφισε υπέρ της μείωσης κατά 100%  

για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ευθυμιάδης Ιωακείμ, 

ψήφισε υπέρ της μείωσης κατά 40%  για τους μήνες 

Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, όπως και η νομική 

υπηρεσία και αν υπάρχει δυνατότητα για 100%. 

 

Οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της 

συμπολίτευσης: 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 

και 11) Δεμερτζής Γεώργιος, ψήφισαν σύμφωνα 

με την εισήγηση της υπηρεσίας 

 

Μετά την ψηφοφορία καταμετρήθηκαν: 

 

12 (δώδεκα) ψήφοι υπέρ της πρότασης περί 

μείωσης κατά 40%  για τους μήνες Νοέμβριο και 

Δεκέμβριο 2020 

 

16 (δεκάξι) ψήφοι υπέρ της πρότασης περί 

μείωσης κατά 100%  για τους μήνες Νοέμβριο 

και Δεκέμβριο 2020 

 
6.  40.  «Κίνηση διαδικασίας 

επαναδημοπράτησης του ισόγειου 

δημοτικού καταστήματος «ΚΑΦΕ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ » επί των οδών 

Βενιζέλου & Κουντουριώτου γωνία, 

στη Δράμα»  

Ομόφωνα 
 
 

➢ Την μη κίνηση της 
διαδικασίας  επαναδημοπράτησης 
του ισόγειου δημοτικού καταστήματος « ΚΑΦΕ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ » επί των οδών Βενιζέλου & 

Κουντουριώτου γωνία, στην Δράμα, εμβαδού  

182,00 τ.μ. (ΚΑΕΚ 090145237018), σε εφαρμογή 

της παρ. 1 του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 196 του 

Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», η απόδοση χρήσης 

του οποίου ολοκληρώθηκε στις 29-07-2020 σε 

εφαρμογή της αναγκαστικής εκτέλεσης της αριθμ. 

08/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Δράμας προκειμένου, συμπεριλαμβανομένου και 

του πρώτου ορόφου το ακινήτου, να 

χρησιμοποιηθεί ως πολιτιστικός χώρος, για τη 

φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου, 

που φυσικά θα συνάδουν με τις αίθουσες 

 
Μετά από πρόταση των δημοτικών συμβούλων 

της δημοτικής παράταξης «project ΔΡΑΜΑ 

2020»  όπως και προεκλογικά επικαλούνταν, ο 

συγκεκριμένος χώρος, συμπεριλαμβανομένου και 

του πρώτου ορόφου, να χρησιμοποιηθεί ως 

πολιτιστικός χώρος, για τη φιλοξενία πολιτιστικών 

εκδηλώσεων του Δήμου, που φυσικά θα συνάδουν 

με τις αίθουσες 

 

Ο Δήμαρχος Δράμας ανέφερε πως, κι πρόταση 

της παράταξής τους, είναι το συγκεκριμένο ακίνητο 

να χρησιμοποιηθεί ως πολιτιστικός χώρος 

 
7.  41.  Κίνηση διαδικασίας 

επαναδημοπράτησης αγροτεμαχίων 

σχολικού κλήρου Κοινότητας 

Νικοτσάρα, Χωριστής, 

Μικροχωρίου, Νέας Σεβάστειας & 

Ταξιαρχών»  

Ομόφωνα 
 

 

8.  42.  Κίνηση διαδικασίας 

επαναδημοπράτησης του δημοτικού 

διαμερίσματος 1ου ορόφου επί της 

οδού Ανδρέα Κάλβου 19, Δράμα  

Κατά πλειοψηφία 
 

Υπέρ της κίνησης της διαδικασίας  
επαναδημοπράτησης του  δημοτικού 



διαμερίσματος 1ου ορόφου επί της οδού Ανδρέα 

Κάλβου 19, καθαρού εμβαδού 82,50 τ.μ., (ΚΑΕΚ 

090145022002) στην Δράμα, σε εφαρμογή της 

παρ.1 του άρθρο 192 του Ν. 3463/2006, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 1  άρθρο 196 Ν. 

4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) 

 
 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου 

Χαρίκλειας, προτείνοντας, αντί να ψηφίζεται 

Χάρτα, να μην επαναδημοπρατηθεί το ακίνητο 

αλλά, να χρησιμοποιηθεί για τη φιλοξενία 

συμπολιτών που το  έχουν ανάγκη, για μικρό όμως 

χρονικό διάστημα. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιωτίδης 

Αλέξανδρος, ανέφερε πως, όπως είπε και σε 

προηγούμενο ΔΣ, μόνο με υπογραφή σύμβασης, 

όπως έκανε και ο Δήμος Κορίνθου, μεταξύ Δήμου, 

Περιφέρειας, Αστυνομίας και ξενοδόχου, 

εξασφαλίζεται η ακεραιότητα του αστέγου. Αν 

γίνει δεκτή η πρόταση του  δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου και συμβεί κάτι, ποιος θα 

έχει την ευθύνη;  

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ηλιόπουλος 

Στέργιος και 2) Χατζηιωάννου Χαρίκλεια, 

απαντώντας ανέφεραν πως ο δημοτικός σύμβουλος 

Παναγιωτίδης Αλέξανδρος, αναφέρθηκε σε μια 

πρακτική της Κορίνθου και αυτό που πρότειναν 

όμως, είναι μια πρακτική του Δήμου Πατρέων. 

Μπορούμε να το δούμε. Για το αν κάποιος μένει 

ήδη και ίσως με τη δημοπρασία να το πάρει άλλος. 

Θεωρούν ότι πρέπει να δούμε το νομικό πλαίσιο 

για να χρησιμοποιηθεί ως χώρος προσωρινής 

στέγασης αστέγων. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης 13 

(δέκα τρεις): ) 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, ψήφισαν σύμφωνα με την πρόταση της 

υπηρεσίας 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος 

αντιπολίτευσης 4 (τέσσερις): 1) Μελισσινός 

Στυλιανός, 2) Σιδερά Χρυσή, 3) Μυστακίδης 

Ιωάννης και 4) Καλαϊτζίδης Κων/νος, ψήφισαν 

σύμφωνα με την πρόταση της υπηρεσίας, με την 

επιπλέον παρατήρηση της Σιδερά Χρυσής και 

Καλαϊτζίδη Κων/νου πως, έχουν ενδοιασμό 

επειδή κατοικείται το σπίτι και ενδεχομένως αν 

γίνει δημοπρασία, θα έρθει ίσως κάποιος άλλος με 

μεγαλύτερη προσφορά στην τιμή. Αν ήταν άδειο, 

δεν θα είχαν κανέναν ενδοιασμό. 

 



 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι:1) Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 

3)Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 4) Ιωαννίδης 

Δημήτριος, 5) Παπαδόπουλος Αχιλλεύς, 6) 

Κιόρτεβε Παρθένα και 7) Γεωργιάδης 

Γερβάσιος , ψήφισαν σύμφωνα με την πρόταση 

της υπηρεσίας,  λέγοντας πως είναι καλό να 

ακολουθούμε καλές πρακτικές αλλά, αυτό δε 

σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλες λύσεις που 

πρώτοι θα τις βρούμε , σύμφωνα και με την 

τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου αλλά, κρατούν μια 

επιφύλαξη, αν αυτός που μένει μέσα, θέλει να το 

νοικιάζει με την ίδια τιμή επειδή έχει φτιάξει και 

ένα σπιτικό και αν γίνει δημοπρασία, θα έρθει ίσως 

κάποιος άλλος με μεγαλύτερη προσφορά στην 

τιμή. 

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 

ψήφισε ΛΕΥΚΟ, λέγοντας πως αυτά που ανέφερε 

ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιωτίδης 

Αλέξανδρος, έχουν μια βάση. Το πάει παραπέρα 

και θα εμπλακεί ιδιώτης με φορείς. Αυτά τα 

θέματα, είναι πολύ πιο σύνθετα και η αρχή του 

είναι ότ,ι πρέπει να είναι ευθύνη του Κράτους.  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος 

Κοσμάς, ψήφισε σύμφωνα με την πρόταση της 

υπηρεσίας 

 
9.  43.  Έγκριση Δαπανών της Πράξης 

«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ 

ΔΡΑΜΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 

5002930 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία 

Θράκη 2014-2020» για το έτος 2021 

Ομόφωνα 
 

 

10.  44.  Έκδοση αδείας παραγωγού πωλητή 

υπαιθρίου εμπορίου λαϊκής αγοράς  
Ομόφωνα 

11.  45.  Εξέταση αιτήματος της μισθώτριας 

εταιρείας « Λ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ & 

ΣΙΑ Ο.Ε.» του δημοτικού πάρκινγκ 

επί των οδών Πατριάρχου 

Διονυσίου, Σεφέρη & Βάρναλη , περί 

απαλλαγής μισθωμάτων και 

μείωσης μισθώματος  

Κατά πλειοψηφία 
 

Ο αρμόδιος εισηγητής, αναφέρθηκε αναλυτικά 

επί του θέματος, προτείνοντας την ψήφιση της 

εισήγησης της υπηρεσίας 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι:1) Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 

3)Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 4) Ιωαννίδης 

Δημήτριος, 5) Παπαδόπουλος Αχιλλεύς, 6) 

Κιόρτεβε Παρθένα και 7) Γεωργιάδης 

Γερβάσιος, πρότειναν να εξεταστεί η δυνατότητα 

εφαρμογής του Ν. 4722/2020 και στην 

συγκεκριμένη περίπτωση, αφού επανέλθει με νέο 

αίτημα ο ενδιαφερόμενος, λέγοντας πως ψηφίζουν 

την εισήγηση της υπηρεσίας για λόγους 

νομιμότητας γιατί, νοιώθουν ότι στο δημοτικό 

συμβούλιο, πρέπει να κάνουν πολιτική επ΄ ωφελεία 

των δημοτών και φυσικά είναι ευθύνη τους, η 

διαφύλαξη των συμφερόντων του Δήμου. Στο τέλος 

πρότειναν, τη σύσταση διαπαραταξιακής 

επιτροπής, που θα εξετάσει τις δυνατότητες που 



υπάρχουν, έτσι ώστε οι τιμές εκκίνησης των 

δημοπρασιών, να είναι όσο το δυνατόν 

χαμηλότερες για όλα τα ακίνητα του Δήμου.  

Ο αρμόδιος εισηγητής, αναφέρθηκε αναλυτικά 

επί του θέματος, προτείνοντας την ψήφιση της 

εισήγησης της υπηρεσίας και την υποβολή νέου 

αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο, για τους μήνες 

Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, αν αυτό γίνεται. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος 

αντιπολίτευσης: 1) Μελισσινός Στυλιανός, 2) 

Σιδερά Χρυσή, 3) Μυστακίδης Ιωάννης και 4) 

Καλαϊτζίδης Κων/νος, ψήφισαν σύμφωνα με την 

πρόταση της υπηρεσίας, με την παρατήρηση, να 

εξεταστεί το νέο αίτημα που θα υποβάλλει ο 

ενδιαφερόμενος. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

δήλωσε «ΠΑΡΩΝ» και δεν συμμετέχει στη 

διαδικασία, με προηγούμενη αναφορά του πως, 

πρέπει να γίνει αποδεκτό το αίτημα, να σταλεί η 

απόφαση στην Αποκεντρωμένη, στην ΚΕΔΕ και 

στην Κυβέρνηση, για να σταλεί ένα μήνυμα περί 

της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης μείωσης των 

ενοικίων, εν μέσω της υγειονομικής και 

οικονομικής κρίσης που βιώνει η Χώρα. 

Μειοψηφούσης της δημοτικής συμβούλου 

Χατζηιωάννου Χαρίλειας, επί της πρότασης της 

υπηρεσίας, αναφέροντας πως στον Δήμο Πατρέων, 

έχουν εφαρμόσει την πλήρη απαλλαγή και 

προτείνοντας για τη συγκεκριμένη περίπτωση, να 

υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση γιατί, 

εν μέσω της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης 

που βιώνει η Χώρα , δεν έχει, δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί ο πολίτης στο υψηλότατο ενοίκιο. 

Ο Δήμαρχος Δράμας, αφού υπενθύμισε στο 

Σώμα, την δέσμευση των ΑΦΜ επί επτά χρόνια 

δημοτικών συμβούλων για μια ΑΔΣ, για καλύτερες 

κοινωνικές πρακτικές, ανέφερε πως, υπήρξε 

επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο, να λυθεί η 

σύμβαση και ο χώρος να χρησιμοποιηθεί 

αντισταθμιστικά στην ανάπλαση που γίνεται για τη 

βιοκληματική μελέτη, για τους κατοίκους της 

περιοχής. Συμφωνεί για τη διαπαραταξιακή, η 

οποία σε συνεργασία με την οικονομική υπηρεσία 

του Δήμου, θα εξετάσουν το πρόβλημα, για να μην 

υπάρχουν και ανοίκιαστα ακίνητα.  

12.  46.  Λήψη απόφασης για την 

αναγκαιότητα ανάθεσης της 

υπηρεσίας  «  Παροχή Υπηρεσιών 

ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, 

επιβράβευσης του κοινού για την 

ανακύκλωση με διαδικτυακά μέσα 

και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα    

» σε τρίτο, λόγω αδυναμίας 

εκτέλεσης της συγκεκριμένης 

υπηρεσίας με ίδια μέσα του Δήμου 

 

Κατά πλειοψηφία 
 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι:1) Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 

3)Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 4) Ιωαννίδης 

Δημήτριος, 5) Παπαδόπουλος Αχιλλεύς, 6) 

Κιόρτεβε Παρθένα και 7) Γεωργιάδης 

Γερβάσιος, ανέφεραν πως είναι υπέρ όσων 

βοηθούν στην ανακύκλωση και στη μείωση των 

απορριμμάτων, βέβαια δεν βλέπουν αποτέλεσμα. 

Όταν θα πληρώνουν 20.000,00 € κάθε χρόνο, θα 

έπρεπε να υπάρχουν και αποτελέσματα. 

Επεσήμαναν επίσης πως, στην εισήγηση της 



υπηρεσίας, αναφέρεται πως θα εκτελεστεί η εν 

λόγω υπηρεσία, μετά από διαδικασία απ΄ ευθείας 

ανάθεσης. 

 

Ο εισηγητής, Κυριακίδης Χρήστος, επεσήμανε 

πως ο ανάδοχος θα προκύψει μετά από πρόχειρο 

διαγωνισμό και όχι με απ΄ ευθείας ανάθεση 

διαδικασία. 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου 

Χαρίκλεια, σταματώντας από φέτος να ψηφίζουν 

τέτοιες δράσεις χωρίς απτά αποτελέσματα και 

επικρίνοντας τη δημοτική αρχή γιατί δεν φρόντισε 

να στελεχώσει τις υπηρεσίες, αφήνοντάς τις 

ανενεργές. Ας μη κατηγορηθούν από κανέναν γιατί 

ως παράταξη, πάντα επιδεικνύουν ζητήματα 

οικολογίας. 

 
13.  47.  Έγκριση εξόδων μετακίνησης 

υπαλλήλων Δήμου Δράμας για το 

μήνα Φεβρουάριο έτους 2021  

Ομόφωνα 

 
Δράμα 16-03-2021 
 
Η ειδική γραμματέας 

 

Ψωμά Μυροφόρα  
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