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ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΕΝΟΥ 

1.  91 Έγκριση του κατεπείγοντος της δια 

Περιφοράς Κατεπείγουσας Συνεδρίασης 

και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον 

Κατά  πλειοψηφία 
 

Μειοψηφούντων των δημοτικών 

συμβούλων: 1) Τσιαμπούση 

Αλεξάνδρου, 2) Αποστολίδη Κυριάκου, 

3) Χρυσοχοϊδη Ελευθερίου, 4) Ιωαννίδη 

Δημητρίου, 5) Παπαδόπουλου 

Αχιλλέως, 6) Κιόρτεβε Παρθένας, 

7)Γεωργιάδη Γερβασίου και 8) 

Μουχτάρη Γεωργίου, ως προς το 

κατεπείγον του 1ου θέματος, γιατί ένα 

σοβαρό θέμα σαν κι αυτό, θα μπορούσε 

να συζητηθεί στην επόμενη 15η 

συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, 

που έχει ήδη καθορισθεί για τις 12 Μαϊου 

και επειδή σε μια διεκδίκηση που είναι 

πανδραμινή, το ψήφισμα θα έπρεπε να 

είναι αποτέλεσμα μιας διαπαραταξιακής 

επιτροπής, η οποία ως τις 12/5 θα έφερνε 

ένα κοινό κείμενο προς ψήφιση. 

Επιπλέον, δεν δικαιολογείται πουθενά 

στην εισήγηση η ανάγκη συζήτησής του 

ως κατεπείγον. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού 

συμβούλου Μήτρου Γεωργίου, σε σχέση 

με το πρώτο θέμα, αναφέροντας πως θα 

διατυπώσει την θέση του σε τακτική 

συνεδρίαση  
2.  92 Κατεπείγουσα εισαγωγή θέματος που 

αφορά στην έκδοση ψηφίσματος για την 

παραχώρηση με μίσθωση του 

αρχοντικού στην οδό Περδίκα στη 

Δράμα.  

O μ ό φ ω ν α 
 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) 

Τσιαμπούσης Αλέξανδρος, 2) 

Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4) Ιωαννίδης 

Δημήτριος, 5) Παπαδόπουλος 

Αχιλλεύς, 6) Κιόρτεβε Παρθένα, 

7)Γεωργιάδης Γερβάσιος και 8) 

Μουχτάρης Γεώργιος, ψήφισαν θετικά, 

με τις παρακάτω παρατηρήσεις: 

α) ο δήμος Δράμας δεν έχει ασχοληθεί με 

τα ιστορικά κτίρια της πόλης και του 

δήμου γενικότερα εδώ και πολλά χρόνια 

και θα έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει μια 



ευρύτερη συζήτηση σε συνεργασία με το 

σύλλογο Αρχιτεκτόνων και το ΤΕΕ. 

β) παρότι η παραχώρηση ζητείται για 50 

χρόνια, ενώ η αρμόδια υπηρεσία το 

παραχωρεί για 30 χρόνια, εμείς 

βρίσκουμε απολύτως λογικό να 

παραχωρηθεί και για περισσότερα από 50 

χρόνια, αφού άλλωστε αυτό θα ωφελήσει 

συνολικά την κοινωνική και πολιτιστική 

ζωή της Δράμας. 

γ) ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τον 

κύριο Θεοδωρίδη για όσα προσφέρει και 

όσα ακόμη θέλει να προσφέρει στη 

Δράμα και η υποστήριξή μας ως δήμος 

Δράμας είναι αδιαπραγμάτευτη και 

συνολική, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η 

παραχώρηση στην ΑΜΚΕ Κύκλωψ του 

Αρχοντικού Παμπούκα είναι η μοναδική 

ρεαλιστική λύση για να σωθεί αυτό το 

τοπόσημο για τη Δράμα. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου 

Γεώργιος, δεν ψήφισε, διαφωνώντας με 

το κατεπείγον του θέματος , αναφέροντας 

πως θα διατυπώσει την θέση του, στην 

τακτική συνεδρίαση 

3.  93 Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων και 

σωματείων  
O μ ό φ ω ν α 

 
 
 
Δράμα, 7-5-2021 
 
Η ειδική γραμματέας 

 

Ψωμά Μυροφόρα  


