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1)  109.  1o ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση ανάθεσης της 

γενικής υπηρεσίας 

«Διαχείριση 

μπαζοαπορριμμάτων και 

ογκωδών αποβλήτων, όπως 

κουφωμάτων, επίπλων, 

στρωμάτων, κ.α.» σε τρίτο 

με ανοικτή διαδικασία, 

λόγω αδυναμίας του δήμου 

να την εκτελέσει. 

Εκτιμώμενη   δαπάνη: 

τριάντα επτά χιλιάδες ευρώ 

(37.000,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.) για τμήματα των 

οικονομικών ετών 2021 και 

2022 

 

Κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
 

Ο δημοτικός  σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος 

ψήφισε θετικά με την παρατήρηση ότι, η δημοτική 

αρχή είναι ανίκανη να διαχειριστεί τα του οίκου της 

και ξοδεύει χρήματα σε ιδιώτες 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Μήτρου Γεωργίου, επειδή καταψηφίζει όλες τις 

αναθέσεις. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλαϊδόπουλου Κοσμά με την παρατήρηση ότι, η 

δημοτική αρχή είναι ανίκανη να διαχειριστεί τα του 

οίκου της και ξοδεύει χρήματα σε ιδιώτες 

 

2)  110.  2o ΕΚΤΑΚΤΟ 

Ονομασία παιδικής χαράς 

στην Κοινότητα 

Καλλιφύτου 

Ο μ ό φ ω ν α  
 

Εκφράζει τη  θετική γνώμη του για την 

ονομασία της παιδικής χαράς που βρίσκεται στην 

πλατεία Σωκράτης Δημητριάδης της Κοινότητας 

Καλλιφύτου,  σε παιδική χαρά Γεωργίου Καραϊβάζ, 

λαμβάνοντας υπόψη την με την αρ.3/2021 ομόφωνη 

απόφαση του Συμβούλιο της Κοινότητας 

Καλλιφύτου. 

 

Ο δημοτικός  σύμβουλος Χαρακίδης Κυριάκος, 

εκπροσωπώντας τη δημοτική παράταξη «πόλη + 

ζωή», ανέφερε πως  το Δ.Σ. γενικά  πρέπει να είναι 

πιο προσεκτικό όσον αφορά τις ονοματοδοσίες και 

τα ονόματα που προτείνονται   

3)  111.  Συζήτηση και λήψη 

απόφασης για τη νέα 

χάραξη που σχεδιάζεται 

στο σιδηροδρομικό δίκτυο 

της περιοχής μας και είναι 

πλέον γνωστή ως 

‘Σιδηροδρομική Εγνατία’ 

Κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει τη γνώμη ότι η 

Δράμα πρέπει να είναι επάνω στο ανατολικό τμήμα 

της «Σιδηροδρομικής Εγνατίας» και πρέπει να 

προβεί στις παρακάτω ενέργειες: 

 

1. Να προσκαλέσει τον αρμόδιο Υπουργό κ. 

Κώστα Καραμανλή να επισκεφθεί ΑΜΕΣΑ τη 

Δράμα και να παρουσιάσει στο Δημοτικό 

Συμβούλιο (με  τη συμμετοχή των Βουλευτών του 

νομού μας, του Περιφερειάρχη Α.ΜΑ.Θ, των 

Δημάρχων της Δράμας, του Χωρικού 

Αντιπεριφερειάρχη και των Περιφερειακών 



Συμβούλων  της Δράμας, καθώς και του Προέδρου 

του Επιμελητηρίου Δράμας, πάντα τηρουμένων των 

πρωτοκόλλων για τον περιορισμό της μετάδοσης 

του κορονοϊού) πώς αντιλαμβάνεται τη θέση και την 

προοπτική για την ανάπτυξη της Δράμας μέσα από 

τα υφιστάμενα και τα σχεδιαζόμενα σιδηροδρομικά 

δίκτυα. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η 

διεξαγωγή της συζήτησης με φυσική παρουσία, 

αυτή να πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη. 

2. Να καλέσει τους πολιτικούς και 

οικονομικούς φορείς της Δράμας να 

συνυπογράψουν την παραπάνω πρόσκληση. 

3. Το Δημοτικό Συμβούλιο να συνεδριάσει εκ 

νέου μετά την πραγματοποίηση της παραπάνω 

παρουσίασης από τον αρμόδιο Υπουργό κ. Κώστα 

Καραμανλή και - με συμμετοχή και των πολιτικών 

και οικονομικών φορέων της Δράμας - να 

διαμορφώσει άποψη και στάση για την προοπτική 

ανάπτυξης της Δράμας μέσα από τα υφιστάμενα και 

τα σχεδιαζόμενα σιδηροδρομικά δίκτυα και να 

αποφασίσει για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να 

αναληφθούν για την προάσπιση των συμφερόντων 

της Δράμας. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Μήτρου Γεωργίου, επεσημαίνοντας την 

αναγκαιότητα ανάδειξης διαχρονικά των πολιτικών 

ευθυνών για τον αποκλεισμό της Δράμας από 

φορείς ανάπτυξης, όπως η Σιδηροδρομική Εγνατία, 

που σαφώς κατευθύνεται από ένα ανισόμετρο 

σύστημα ανάπτυξης, δήλωσε ότι θα συμμετέχει σε 

οποιαδήποτε κινητοποίηση για το συμφέρον της 

Δράμας και των δραμινών. 

Καταψηφίζει «… την πρόταση όπως διαμορφώθηκε 

και η εκτίμησή τους ως παράταξη είναι ότι, οι επαφές 

και οι διαβουλεύσεις με Υπουργούς, διοικητικά 

συμβούλια του ΟΣΕ και τα λοιπά, δεν θα αλλάξουν 

τους σχεδιασμούς. Ζητούν και απαιτούν να 

παραμείνει και να αναβαθμιστεί ο σιδηρόδρομος με 

τη διέλευση του και  από την Περιφερειακή Ενότητα 

Δράμας, εξυπηρετώντας τις σύγχρονες λαϊκές 

ανάγκες. Το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να 

συμβάλλει σε διεκδικήσεις και αναβαθμίσεις των 

εργαζομένων του λαού της Δράμας γι΄αυτό το 

ζήτημα». 

 

4)  112.  Συγκρότηση 

Διαπαραταξιακής 

Επιτροπής για την 

αναδιατύπωση-

τροποποίηση του 

Κανονισμού Λειτουργίας 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

Δράμας 

Ο μ ό φ ω ν α  
 

 

5)  113.  Έγκριση της υπ’ αριθμ.  



186/2021 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Δράμας περί 

υποβολής απολογιστικών 

οικονομικών στοιχείων Α΄ 

τριμήνου 2021  

Ο μ ό φ ω ν α  
 

Με την τοποθέτηση των δημοτικών συμβούλων: 

1)Χαρακίδη Κυριάκου, 2)Μλεκάνη Μιχαήλ, 

3)Μελισσινού Στυλιανπού  4)Σιδερά Χρυσής, 

5)Μυστακίδη Ιωάννη, 6)Νικολαϊδη Φωτίου και 

7)Καλαϊτζίδη Κων/νου, πως, ψηφίζουν το θέμα 

μόνο ως λογιστική αποτύπωση 

 

Με την τοποθέτηση των δημοτικών συμβούλων: 

1)Τσιαμπούση Αλέξανδρου, 2) Αποστολίδη 

Κυριάκου, 3) Χρυσοχοϊδη Ελευθέριου, 

4)Ιωαννίδη Δημήτριου, 5)Παπαδόπουλου 

Αχιλλεύς 6)Κιόρτεβε Παρθένας και 7) Μουχτάρη 

Γεωργίου, πως, ψηφίζουν το θέμα μόνο ως 

λογιστική αποτύπωση 

 

Με την τοποθέτηση των δημοτικών συμβούλων: 

1)Ηλιόπουλου Στέργιου 2)Χατζηιωάννου 

Χαρίκλεια, πως, ψηφίζουν το θέμα μόνο ως 

λογιστική αποτύπωση 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Μήτρου Γεωργίου, πως, ψηφίζει το θέμα μόνο ως 

λογιστική αποτύπωση 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Καλαϊδόπουλου Κοσμά, πως, ψηφίζει το θέμα 

μόνο ως λογιστική αποτύπωση 
 

6)  114.  Έγκριση της αρ. 2/17-5-

2021 απόφασης της 

Εκτελεστικής Επιτροπής 

για έγκριση του Τοπικού 

Σχεδίου Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων Αναγκών και 

άμεσης/Βραχείας 

Διαχείρισης Συνεπειών από 

την Εκδήλωση 

Χιονοπτώσεων και 

Παγετού του Δήμου 

Δράμας, με την κωδική 

ονομασία ΒΟΡΕΑΣ  

Ο μ ό φ ω ν α  
 
 

7)  115.  «Καταβολή νομιμοτόκως 

ποσών που επιδικάστηκαν 

και αφορούν στην ένδικη, 

προβλεπόμενη στο άρθρο 

12 του ν. 2470/1997, 

μηνιαία οικογενειακή 

παροχή  

 
Ο μ ό φ ω ν α  

 

8)  116.  Τροποποίηση και 

συμπλήρωση της με αριθμ. 

43/2021 ΑΔΣ με θέμα 

««Έγκριση 

Δαπανών της Πράξης 

«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 
Ο μ ό φ ω ν α  

 



ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ 

ΔΡΑΜΑΣ» με Κωδικό 

ΟΠΣ 5002930 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανατολική Μακεδονία 

Θράκη 2014-2020» για το 

έτος 2021»»  

9)  117.  Άδεια χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου επί 

της Πλατείας της οδού Μ. 

Λιτίτσης Νικοδήμου 9, 

σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 60 του Ν. 

4795/2021  

 
Ο μ ό φ ω ν α  

 

10)  118.  Άδεια χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου επί 

της Αιγαίου 2Β, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 

60 του Ν. 4795/2021  

 
Ο μ ό φ ω ν α  

11)  119.  Άδεια χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου για 

την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων επί 

της Κύπρου 7 (εντός του 

Δημοτικού Κήπου), Δράμα  

 
Ο μ ό φ ω ν α  

12)  120.  Άδεια χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου επί 

της Αμύντα 13, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 

60 του Ν. 4795/2021 

 
Ο μ ό φ ω ν α  

13)  121.  Άδεια χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου επί 

της Αγίας Βαρβάρας 11 

(ΕΡΓΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

Α.Τ.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 60 

του Ν. 4795/2021- 

Εισηγητής Εφραιμίδης 

Ιωάννης 

 
Ο μ ό φ ω ν α  

14)  122.  Άδεια χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου επί 

της Αιγαίου 4 (Ο.Τ. 98), 

Δράμα 

 
Ο μ ό φ ω ν α  

15)  123.  Άδεια χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου για 

την ανάπτυξη 

τραπεζοκαθισμάτων επί 

της Θεοτοκοπούλου 7 

(έναντι του καταστήματος 

στο χώρο αναψυχής και 

ελεύθερου χρόνου), Δράμα 

 
Ο μ ό φ ω ν α  

16)  124.  Έγκριση δύο (2) εισόδων - 

εξόδων οχημάτων για την 
 

Ο μ ό φ ω ν α  



υπό ανέγερση κατοικία 

εντός του με αρ. 11 

αγροτεμαχίου του 

αγροκτήματος Προαστείου 

Δράμας αναδασμού 1962 

ιδιοκτησίας Γεωργιάδου 

Γεωργίας, α) στο δυτικό 

όριο του αγροτεμαχίου επί 

αγροτικής οδού και β) στο 

ανατολικό όριο του 

αγροτεμαχίου επί 

αγροτικής οδού  

17)  125.  Έγκριση εισόδου – εξόδου 

οχημάτων για την υπό 

ίδρυση εγκατάσταση 

«Χοιροτροφική Μονάδα» 

των κ.κ. Ζαγαλάκη Ελένης 

και κ. Κυρεθόπουλου 

Δημήτριου εντός των 

αγροτεμαχίων 2305, 2327, 

2282, 2283α, 2304, 2309, 

2313, 2314, 2286, 2283β, 

και 2312α του 

Αγροκτήματος Χωριστής 

Δράμας, ιδιοκτησίας των 

κ.κ. Ζαγαλάκη Ελένης και 

κ. Κυρεθόπουλου 

Δημήτριου, επί δημοτικής 

οδού”  

 
Ο μ ό φ ω ν α  

 

18)  126.  “Έγκριση εισόδου – εξόδου 

οχημάτων για την υπό 

ίδρυση εγκατάσταση 

«Βιομηχανία παραγωγής 

Pellet» του κ. Τσακαλίδη 

Παναγιώτη, εντός του με 

αρ. 1163 αγροτεμαχίου του 

«Αγροκτήματος» 

Ξηροποτάμου, ιδιοκτησίας 

της κ. Μπαϊρακτάρη 

Ελένης , επί Δημοτικής 

οδού 

 
Ο μ ό φ ω ν α  

 

19)  127.  Έγκριση εισόδου – εξόδου 

οχημάτων για την υπό 

ίδρυση εγκατάσταση 

«ταπητοκαθαριστήριο – 

αποθήκη φύλαξης 

ταπήτων» του κ. 

Μωυσιάδη Θεόδωρου, 

εντός του με αρ. 1112 

αγροτεμαχίου του 

«Αγροκτήματος» 

Καλλιφύτου, επί Δημοτικής 

οδού. 

 
Ο μ ό φ ω ν α  

20)  128.  Έγκριση εισόδου – εξόδου  



οχημάτων της υπό ίδρυση 

εγκατάστασης «Βιοτεχνία 

κουφωμάτων 

EVOTHERM», 

ιδιοκτησίας Χατζόγλου 

Ευστράτιου, εντός των με 

αρ. 3091 και 3092 

αγροτεμαχίων του 

αγροκτήματος 

Ξηροποτάμου διανομής 

1929 (αρ. 640 και 641 

αντίστοιχα εξωχώραφα 

εντός Ξηροποτάμου, 

διανομής Αρκαδικού 1931), 

ιδιοκτησίας Παρασκευής 

Θεοδωρίδου και 

Δημήτριου Θεοδωρίδη, επί 

αγροτικής οδού 

Ο μ ό φ ω ν α  

21)  129.  Έγκριση εισόδου – εξόδου 

οχημάτων για την υπό 

ίδρυση εγκατάσταση 

«Συνεργείο επισκευής 

αυτοκινήτων», ιδιοκτησίας 

Ραπτόπουλου Γεωργίου, 

εντός εντός των με αριθ. 

439ω/11 αγροτεμαχίου του 

αγροκτήματος 

Αμπελοκήπων και 

ακινήτου κτήματος μη 

προερχόμενου από 

αγροτική αποκατάσταση 

που εμπίπτει σε εποικιστικό 

αγρόκτημα, επί της οδού 

1ης Ιουλίου στη Δράμα, 

ιδιοκτησίας του ιδίου, επί 

δημοτικής οδού.  

 
Ο μ ό φ ω ν α  

22)  130.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 

6/2021 απόφασης της 

Ε.Π.Ζ. σχετικά με την 

«Έγκριση κοπής δένδρων 

στα Α΄ Κοιμητήρια 

Δράμας»  

 
Κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης «πόλη & ζωή»,  διά μέσου του 

δημοτικού συμβούλου Νικολαίδη Φωτίου, ο οποίος 

είναι και μέλος της ΕΠΖ, ψηφίζουν θετικά για την 

κοπή δέντρων με την προϋπόθεση να γίνεται 

αντικατάσταση από ενδεδειγμένα δέντρα. 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων της 

δημοτικής παράταξης «project Δράμα 2020», 

δηλώνοντας ότι συμφωνούν με την άποψη που 

κατέθεσε ως μέλος της ΕΠΖ  ο δημοτικός 

σύμβουλος Ιωαννίδης Δημήτριος, ότι δεν έχει 

διαπιστώσει να αντικαθίστανται όσα δέντρα έχει 

λάβει απόφαση η ΕΠΖ να κοπούν έως τώρα, δεν 

υπάρχει μελέτη αλλά και αν υπάρχει δεν 



υλοποιείται.  

 
Η δημοτική σύμβουλος Κιόρτεβε Παρθένα, 

ανέφερε επιπλέον ότι, ενώ αποδέχτηκε με μεγάλη 

χαρά τη συμμετοχή της ως μέλος στην ΕΠΖ ώστε «.. 

να συμμετέχει τα μέγιστα στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των δραμινών» με λύπη της 

διαπιστώνει ότι η δημοτική αρχή δεν έχει όραμα. 

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος δήλωσε ότι 

συμφωνεί με την άποψη που διατύπωσε στην ΕΠΖ ο 

δημοτικός σύμβουλος Ιωαννίδης Δημήτριος και 

ψηφίζει αντίστοιχα όπως εκείνος. 

 
Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 

ψηφίζει θετικά για την κοπή των συγκεκριμένων 

δέντρων παρότι θα ήθελε μια πιο οργανωμένη 

υπηρεσία που προϋποθέτει περισσότερα μέσα και 

προσωπικό. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, 

ψηφίζει θετικά για την κοπή των συγκεκριμένων 

δέντρων. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μουρβετίδης Μιχαήλ, 

αντιδήμαρχος Δ/νσης Περιβάλλοντος  & Πρασίνου 

ενημέρωσε το σώμα ότι όλα τα προς κοπή δέντρα 

για τα οποία καλείται να εκφράσει γνώμη η ΕΠΖ 

είναι επικίνδυνα. Η υπηρεσία έπειτα από 

καταγγελία, αίτημα πολίτη ή αίτημα της ΔΕΥΑΔ, 

διενεργεί έλεγχο, συντάσσει αιτιολογημένη τεχνική 

έκθεση και τοπογραφικό διάγραμμα και εισηγείται 

στην ΕΠΖ. Στα σχολεία και στα κοιμητήρια δεν 

δύναται να φυτευτούν δέντρα. Εμφυτεύσεις δέντρων 

γίνονται σε πεζοδρόμια, χώρους ανάπλασης και 

όπου αλλού δεν δημιουργούν πρόβλημα στα δίκτυα 

ύδρευσης. Πέρσι φυτεύτηκαν 27 δενδρύλλια. Την 

επόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται να φυτευτούν 

20 δέντρα. 
23)  131.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 

7/2021 απόφασης της 

Ε.Π.Ζ. σχετικά με την 

«Έγκριση κοπής δένδρων 

στον προαύλιο χώρο του 

7ου Δημοτικού Σχολείου 

Δήμου Δράμας»  

 
Ο μ ό φ ω ν α  

24)  132.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 

8/2021 απόφασης της 

Ε.Π.Ζ. σχετικά με την 

«Έγκριση κοπής δένδρων 

στον προαύλιο χώρο του 

Δημοτικού Σχολείου  

Καλλιφύτου, ιδιοκτησίας 

 
Ο μ ό φ ω ν α  



του Δήμου Δράμας»  

25)  133.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 

9/2021 απόφασης της 

Ε.Π.Ζ. σχετικά με την 

«Έγκριση κοπής δένδρων 

στο πεζοδρόμιο επί της 

οδού Επιδαύρου 2, του 

Δήμου Δράμας»  

 
 

Κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης «πόλη & ζωή»,  διά μέσου του 

δημοτικού συμβούλου Νικολαίδη Φωτίου, ο οποίος 

είναι και μέλος της ΕΠΖ, ψηφίζουν θετικά για την 

κοπή δέντρων με την προϋπόθεση να γίνεται 

αντικατάσταση από ενδεδειγμένα δέντρα. 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων της 

δημοτικής παράταξης «project Δράμα 2020», 

δηλώνοντας ότι συμφωνούν με την άποψη που 

κατέθεσε ως μέλος της ΕΠΖ  ο δημοτικός 

σύμβουλος Ιωαννίδης Δημήτριος, ότι δεν έχει 

διαπιστώσει να αντικαθίστανται όσα δέντρα έχει 

λάβει απόφαση η ΕΠΖ να κοπούν έως τώρα, δεν 

υπάρχει μελέτη αλλά και αν υπάρχει δεν 

υλοποιείται.  

 
Η δημοτική σύμβουλος Κιόρτεβε Παρθένα, 

ανέφερε επιπλέον ότι, ενώ αποδέχτηκε με μεγάλη 

χαρά τη συμμετοχή της ως μέλος στην ΕΠΖ ώστε «.. 

να συμμετέχει τα μέγιστα στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των δραμινών» με λύπη της 

διαπιστώνει ότι η δημοτική αρχή δεν έχει όραμα. 

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος δήλωσε ότι 

συμφωνεί με την άποψη που διατύπωσε στην ΕΠΖ ο 

δημοτικός σύμβουλος Ιωαννίδης Δημήτριος και 

ψηφίζει αντίστοιχα όπως εκείνος. 

 
Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 

ψηφίζει θετικά για την κοπή των συγκεκριμένων 

δέντρων παρότι θα ήθελε μια πιο οργανωμένη 

υπηρεσία που προϋποθέτει περισσότερα μέσα και 

προσωπικό. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, 

ψηφίζει θετικά για την κοπή των συγκεκριμένων 

δέντρων. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μουρβετίδης Μιχαήλ, 

αντιδήμαρχος Δ/νσης Περιβάλλοντος  & Πρασίνου 

ενημέρωσε το σώμα ότι όλα τα προς κοπή δέντρα 

για τα οποία καλείται να εκφράσει γνώμη η ΕΠΖ 

είναι επικίνδυνα. Η υπηρεσία έπειτα από 

καταγγελία, αίτημα πολίτη ή αίτημα της ΔΕΥΑΔ, 

διενεργεί έλεγχο, συντάσσει αιτιολογημένη τεχνική 

έκθεση και τοπογραφικό διάγραμμα και εισηγείται 

στην ΕΠΖ. Στα σχολεία και στα κοιμητήρια δεν 



δύναται να φυτευτούν δέντρα. Εμφυτεύσεις δέντρων 

γίνονται σε πεζοδρόμια, χώρους ανάπλασης και 

όπου αλλού δεν δημιουργούν πρόβλημα στα δίκτυα 

ύδρευσης. Πέρσι φυτεύτηκαν 27 δενδρύλλια. Την 

επόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται να φυτευτούν 

20 δέντρα. 
26)  134.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 

10/2021 απόφασης της 

Ε.Π.Ζ. σχετικά με την 

«Έγκριση κοπής δένδρων 

σε πεζοδρόμιο επί της οδού 

Ευξείνου Πόντου (τέρμα), 

του Δήμου Δράμας» 

 
Κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης «πόλη & ζωή»,  διά μέσου του 

δημοτικού συμβούλου Νικολαίδη Φωτίου, ο οποίος 

είναι και μέλος της ΕΠΖ, ψηφίζουν θετικά για την 

κοπή δέντρων με την προϋπόθεση να γίνεται 

αντικατάσταση από ενδεδειγμένα δέντρα. 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων της 

δημοτικής παράταξης «project Δράμα 2020», 

δηλώνοντας ότι συμφωνούν με την άποψη που 

κατέθεσε ως μέλος της ΕΠΖ  ο δημοτικός 

σύμβουλος Ιωαννίδης Δημήτριος, ότι δεν έχει 

διαπιστώσει να αντικαθίστανται όσα δέντρα έχει 

λάβει απόφαση η ΕΠΖ να κοπούν έως τώρα, δεν 

υπάρχει μελέτη αλλά και αν υπάρχει δεν 

υλοποιείται.  

 
Η δημοτική σύμβουλος Κιόρτεβε Παρθένα, 

ανέφερε επιπλέον ότι, ενώ αποδέχτηκε με μεγάλη 

χαρά τη συμμετοχή της ως μέλος στην ΕΠΖ ώστε «.. 

να συμμετέχει τα μέγιστα στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των δραμινών» με λύπη της 

διαπιστώνει ότι η δημοτική αρχή δεν έχει όραμα. 

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος δήλωσε ότι 

συμφωνεί με την άποψη που διατύπωσε στην ΕΠΖ ο 

δημοτικός σύμβουλος Ιωαννίδης Δημήτριος και 

ψηφίζει αντίστοιχα όπως εκείνος. 

 
Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 

ψηφίζει θετικά για την κοπή των συγκεκριμένων 

δέντρων παρότι θα ήθελε μια πιο οργανωμένη 

υπηρεσία που προϋποθέτει περισσότερα μέσα και 

προσωπικό. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, 

ψηφίζει θετικά για την κοπή των συγκεκριμένων 

δέντρων. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μουρβετίδης Μιχαήλ, 

αντιδήμαρχος Δ/νσης Περιβάλλοντος  & Πρασίνου 

ενημέρωσε το σώμα ότι όλα τα προς κοπή δέντρα 

για τα οποία καλείται να εκφράσει γνώμη η ΕΠΖ 

είναι επικίνδυνα. Η υπηρεσία έπειτα από 



καταγγελία, αίτημα πολίτη ή αίτημα της ΔΕΥΑΔ, 

διενεργεί έλεγχο, συντάσσει αιτιολογημένη τεχνική 

έκθεση και τοπογραφικό διάγραμμα και εισηγείται 

στην ΕΠΖ. Στα σχολεία και στα κοιμητήρια δεν 

δύναται να φυτευτούν δέντρα. Εμφυτεύσεις δέντρων 

γίνονται σε πεζοδρόμια, χώρους ανάπλασης και 

όπου αλλού δεν δημιουργούν πρόβλημα στα δίκτυα 

ύδρευσης. Πέρσι φυτεύτηκαν 27 δενδρύλλια. Την 

επόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται να φυτευτούν 

20 δέντρα. 
27)  135.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 

11/2021 απόφασης της 

Ε.Π.Ζ. σχετικά με την 

«Έγκριση κοπής δένδρων 

στον προαύλιο χώρο του 

Δημοτικού Σχολείου  

Ξηροποτάμου, ιδιοκτησίας 

του Δήμου Δράμας» 

 
Ο μ ό φ ω ν α  

28)  136.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 

12/2021 απόφασης της 

Ε.Π.Ζ. σχετικά με την 

«Έγκριση κοπής δένδρων 

σε προαύλιο χώρο 

εκκλησίας –είσοδο 

κοιμητηρίων Σίψας, 

ιδιοκτησίας του Δήμου 

Δράμας»  

 
Κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης «πόλη & ζωή»,  διά μέσου του 

δημοτικού συμβούλου Νικολαίδη Φωτίου, ο οποίος 

είναι και μέλος της ΕΠΖ, ψηφίζουν θετικά για την 

κοπή δέντρων με την προϋπόθεση να γίνεται 

αντικατάσταση από ενδεδειγμένα δέντρα. 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων της 

δημοτικής παράταξης «project Δράμα 2020», 

δηλώνοντας ότι συμφωνούν με την άποψη που 

κατέθεσε ως μέλος της ΕΠΖ  ο δημοτικός 

σύμβουλος Ιωαννίδης Δημήτριος, ότι δεν έχει 

διαπιστώσει να αντικαθίστανται όσα δέντρα έχει 

λάβει απόφαση η ΕΠΖ να κοπούν έως τώρα, δεν 

υπάρχει μελέτη αλλά και αν υπάρχει δεν 

υλοποιείται.  

 
Η δημοτική σύμβουλος Κιόρτεβε Παρθένα, 

ανέφερε επιπλέον ότι, ενώ αποδέχτηκε με μεγάλη 

χαρά τη συμμετοχή της ως μέλος στην ΕΠΖ ώστε «.. 

να συμμετέχει τα μέγιστα στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των δραμινών» με λύπη της 

διαπιστώνει ότι η δημοτική αρχή δεν έχει όραμα. 

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος δήλωσε ότι 

συμφωνεί με την άποψη που διατύπωσε στην ΕΠΖ ο 

δημοτικός σύμβουλος Ιωαννίδης Δημήτριος και 

ψηφίζει αντίστοιχα όπως εκείνος. 

 
Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 

ψηφίζει θετικά για την κοπή των συγκεκριμένων 

δέντρων παρότι θα ήθελε μια πιο οργανωμένη 



υπηρεσία που προϋποθέτει περισσότερα μέσα και 

προσωπικό. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, 

ψηφίζει θετικά για την κοπή των συγκεκριμένων 

δέντρων. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μουρβετίδης Μιχαήλ, 

αντιδήμαρχος Δ/νσης Περιβάλλοντος  & Πρασίνου 

ενημέρωσε το σώμα ότι όλα τα προς κοπή δέντρα 

για τα οποία καλείται να εκφράσει γνώμη η ΕΠΖ 

είναι επικίνδυνα. Η υπηρεσία έπειτα από 

καταγγελία, αίτημα πολίτη ή αίτημα της ΔΕΥΑΔ, 

διενεργεί έλεγχο, συντάσσει αιτιολογημένη τεχνική 

έκθεση και τοπογραφικό διάγραμμα και εισηγείται 

στην ΕΠΖ. Στα σχολεία και στα κοιμητήρια δεν 

δύναται να φυτευτούν δέντρα. Εμφυτεύσεις δέντρων 

γίνονται σε πεζοδρόμια, χώρους ανάπλασης και 

όπου αλλού δεν δημιουργούν πρόβλημα στα δίκτυα 

ύδρευσης. Πέρσι φυτεύτηκαν 27 δενδρύλλια. Την 

επόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται να φυτευτούν 

20 δέντρα. 
29)  137.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 

13/2021 απόφασης της 

Ε.Π.Ζ. σχετικά με την 

«Έγκριση κοπής δένδρου 

στο πεζοδρόμιο επί της 

οδού Κασσάνδρου 11, 

ιδιοκτησίας του Δήμου 

Δράμας»  

 
Κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης «πόλη & ζωή»,  διά μέσου του 

δημοτικού συμβούλου Νικολαίδη Φωτίου, ο οποίος 

είναι και μέλος της ΕΠΖ, ψηφίζουν θετικά για την 

κοπή δέντρων με την προϋπόθεση να γίνεται 

αντικατάσταση από ενδεδειγμένα δέντρα. 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων της 

δημοτικής παράταξης «project Δράμα 2020», 

δηλώνοντας ότι συμφωνούν με την άποψη που 

κατέθεσε ως μέλος της ΕΠΖ  ο δημοτικός 

σύμβουλος Ιωαννίδης Δημήτριος, ότι δεν έχει 

διαπιστώσει να αντικαθίστανται όσα δέντρα έχει 

λάβει απόφαση η ΕΠΖ να κοπούν έως τώρα, δεν 

υπάρχει μελέτη αλλά και αν υπάρχει δεν 

υλοποιείται.  

 
Η δημοτική σύμβουλος Κιόρτεβε Παρθένα, 

ανέφερε επιπλέον ότι, ενώ αποδέχτηκε με μεγάλη 

χαρά τη συμμετοχή της ως μέλος στην ΕΠΖ ώστε «.. 

να συμμετέχει τα μέγιστα στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των δραμινών» με λύπη της 

διαπιστώνει ότι η δημοτική αρχή δεν έχει όραμα. 

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος δήλωσε ότι 

συμφωνεί με την άποψη που διατύπωσε στην ΕΠΖ ο 

δημοτικός σύμβουλος Ιωαννίδης Δημήτριος και 

ψηφίζει αντίστοιχα όπως εκείνος. 



 
Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 

ψηφίζει θετικά για την κοπή των συγκεκριμένων 

δέντρων παρότι θα ήθελε μια πιο οργανωμένη 

υπηρεσία που προϋποθέτει περισσότερα μέσα και 

προσωπικό. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, 

ψηφίζει θετικά για την κοπή των συγκεκριμένων 

δέντρων. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μουρβετίδης Μιχαήλ, 

αντιδήμαρχος Δ/νσης Περιβάλλοντος  & Πρασίνου 

ενημέρωσε το σώμα ότι όλα τα προς κοπή δέντρα 

για τα οποία καλείται να εκφράσει γνώμη η ΕΠΖ 

είναι επικίνδυνα. Η υπηρεσία έπειτα από 

καταγγελία, αίτημα πολίτη ή αίτημα της ΔΕΥΑΔ, 

διενεργεί έλεγχο, συντάσσει αιτιολογημένη τεχνική 

έκθεση και τοπογραφικό διάγραμμα και εισηγείται 

στην ΕΠΖ. Στα σχολεία και στα κοιμητήρια δεν 

δύναται να φυτευτούν δέντρα. Εμφυτεύσεις δέντρων 

γίνονται σε πεζοδρόμια, χώρους ανάπλασης και 

όπου αλλού δεν δημιουργούν πρόβλημα στα δίκτυα 

ύδρευσης. Πέρσι φυτεύτηκαν 27 δενδρύλλια. Την 

επόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται να φυτευτούν 

20 δέντρα. 
30)  138.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 

14/2021 απόφασης της 

Ε.Π.Ζ. σχετικά με την 

«Έγκριση κοπής δένδρων 

έναντι της οδού 

Μακεδονομάχων 47,  

ιδιοκτησίας του Δήμου 

Δράμας»  

 
Κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης «πόλη & ζωή»,  διά μέσου του 

δημοτικού συμβούλου Νικολαίδη Φωτίου, ο οποίος 

είναι και μέλος της ΕΠΖ, ψηφίζουν θετικά για την 

κοπή δέντρων με την προϋπόθεση να γίνεται 

αντικατάσταση από ενδεδειγμένα δέντρα. 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων της 

δημοτικής παράταξης «project Δράμα 2020», 

δηλώνοντας ότι συμφωνούν με την άποψη που 

κατέθεσε ως μέλος της ΕΠΖ  ο δημοτικός 

σύμβουλος Ιωαννίδης Δημήτριος, ότι δεν έχει 

διαπιστώσει να αντικαθίστανται όσα δέντρα έχει 

λάβει απόφαση η ΕΠΖ να κοπούν έως τώρα, δεν 

υπάρχει μελέτη αλλά και αν υπάρχει δεν 

υλοποιείται.  

 
Η δημοτική σύμβουλος Κιόρτεβε Παρθένα, 

ανέφερε επιπλέον ότι, ενώ αποδέχτηκε με μεγάλη 

χαρά τη συμμετοχή της ως μέλος στην ΕΠΖ ώστε «.. 

να συμμετέχει τα μέγιστα στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των δραμινών» με λύπη της 

διαπιστώνει ότι η δημοτική αρχή δεν έχει όραμα. 

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 



Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος δήλωσε ότι 

συμφωνεί με την άποψη που διατύπωσε στην ΕΠΖ ο 

δημοτικός σύμβουλος Ιωαννίδης Δημήτριος και 

ψηφίζει αντίστοιχα όπως εκείνος. 

 
Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 

ψηφίζει θετικά για την κοπή των συγκεκριμένων 

δέντρων παρότι θα ήθελε μια πιο οργανωμένη 

υπηρεσία που προϋποθέτει περισσότερα μέσα και 

προσωπικό. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, 

ψηφίζει θετικά για την κοπή των συγκεκριμένων 

δέντρων. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μουρβετίδης Μιχαήλ, 

αντιδήμαρχος Δ/νσης Περιβάλλοντος  & Πρασίνου 

ενημέρωσε το σώμα ότι όλα τα προς κοπή δέντρα 

για τα οποία καλείται να εκφράσει γνώμη η ΕΠΖ 

είναι επικίνδυνα. Η υπηρεσία έπειτα από 

καταγγελία, αίτημα πολίτη ή αίτημα της ΔΕΥΑΔ, 

διενεργεί έλεγχο, συντάσσει αιτιολογημένη τεχνική 

έκθεση και τοπογραφικό διάγραμμα και εισηγείται 

στην ΕΠΖ. Στα σχολεία και στα κοιμητήρια δεν 

δύναται να φυτευτούν δέντρα. Εμφυτεύσεις δέντρων 

γίνονται σε πεζοδρόμια, χώρους ανάπλασης και 

όπου αλλού δεν δημιουργούν πρόβλημα στα δίκτυα 

ύδρευσης. Πέρσι φυτεύτηκαν 27 δενδρύλλια. Την 

επόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται να φυτευτούν 

20 δέντρα. 
31)  139.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 

15/2021 απόφασης της 

Ε.Π.Ζ. σχετικά με την 

«Έγκριση κοπής δένδρων 

στη διασταύρωση των 

οδών Αμασείας & 

Καππαδοκίας 9 γωνία, 

ιδιοκτησίας του Δήμου 

Δράμας»  

 
Κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης «πόλη & ζωή»,  διά μέσου του 

δημοτικού συμβούλου Νικολαίδη Φωτίου, ο οποίος 

είναι και μέλος της ΕΠΖ, ψηφίζουν θετικά για την 

κοπή δέντρων με την προϋπόθεση να γίνεται 

αντικατάσταση από ενδεδειγμένα δέντρα. 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων της 

δημοτικής παράταξης «project Δράμα 2020», 

δηλώνοντας ότι συμφωνούν με την άποψη που 

κατέθεσε ως μέλος της ΕΠΖ  ο δημοτικός 

σύμβουλος Ιωαννίδης Δημήτριος, ότι δεν έχει 

διαπιστώσει να αντικαθίστανται όσα δέντρα έχει 

λάβει απόφαση η ΕΠΖ να κοπούν έως τώρα, δεν 

υπάρχει μελέτη αλλά και αν υπάρχει δεν 

υλοποιείται.  

 
Η δημοτική σύμβουλος Κιόρτεβε Παρθένα, 

ανέφερε επιπλέον ότι, ενώ αποδέχτηκε με μεγάλη 

χαρά τη συμμετοχή της ως μέλος στην ΕΠΖ ώστε «.. 

να συμμετέχει τα μέγιστα στη βελτίωση της 



ποιότητας ζωής των δραμινών» με λύπη της 

διαπιστώνει ότι η δημοτική αρχή δεν έχει όραμα. 

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος δήλωσε ότι 

συμφωνεί με την άποψη που διατύπωσε στην ΕΠΖ ο 

δημοτικός σύμβουλος Ιωαννίδης Δημήτριος και 

ψηφίζει αντίστοιχα όπως εκείνος. 

 
Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 

ψηφίζει θετικά για την κοπή των συγκεκριμένων 

δέντρων παρότι θα ήθελε μια πιο οργανωμένη 

υπηρεσία που προϋποθέτει περισσότερα μέσα και 

προσωπικό. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, 

ψηφίζει θετικά για την κοπή των συγκεκριμένων 

δέντρων. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μουρβετίδης Μιχαήλ, 

αντιδήμαρχος Δ/νσης Περιβάλλοντος  & Πρασίνου 

ενημέρωσε το σώμα ότι όλα τα προς κοπή δέντρα 

για τα οποία καλείται να εκφράσει γνώμη η ΕΠΖ 

είναι επικίνδυνα. Η υπηρεσία έπειτα από 

καταγγελία, αίτημα πολίτη ή αίτημα της ΔΕΥΑΔ, 

διενεργεί έλεγχο, συντάσσει αιτιολογημένη τεχνική 

έκθεση και τοπογραφικό διάγραμμα και εισηγείται 

στην ΕΠΖ. Στα σχολεία και στα κοιμητήρια δεν 

δύναται να φυτευτούν δέντρα. Εμφυτεύσεις δέντρων 

γίνονται σε πεζοδρόμια, χώρους ανάπλασης και 

όπου αλλού δεν δημιουργούν πρόβλημα στα δίκτυα 

ύδρευσης. Πέρσι φυτεύτηκαν 27 δενδρύλλια. Την 

επόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται να φυτευτούν 

20 δέντρα. 
 

Δράμα, 7-6-2021 

Η αναπληρώτρια ειδική γραμματέας 

 

Μπότζα Μαρία 


