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1.  23.  Παραχώρηση χρήσης του 

δημοτικού κτιρίου «Δημοτικό 

Ωδείο Δράμας», στον 

Πολιτιστικό Οργανισμού 

Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 

Μήκους Δράμας 

 
Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        

 ο μ ό φ ω ν α       π ρ ο ς      
το Δ.Σ. για 

 

 Την παραχώρηση της 

χρήσης του δημοτικού κτιρίου 

«Δημοτικό ωδείο Δράμας» στον Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. 

Δράμας με σκοπό να χρησιμοποιείται για τις 

ανάγκες του ωδείου, της φιλαρμονικής, των 

χορωδιών, του φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, 

τις εκδηλώσεις και οτιδήποτε άλλο υλοποιείται 

και προβλέπεται από τον κανονισμό του 

πολιτιστικού μας οργανισμού για όσο διάστημα 

υφίσταται το Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός 

Οργανισμός – Φεστιβάλ ταινιών Μικρού 

Μήκους Δράμας». 

 

 Την ύπαρξη δυνατότητας του 

Οργανισμού να προβαίνει στη διαμόρφωση ή 

επισκευή των παραχωρούμενων χώρων και την 

τοποθέτηση εξοπλισμού σ’ αυτούς, με δικά του 

έξοδα  και υπό την εποπτεία των αρμόδιων 

οργάνων του Δήμου Δράμας. 

 

 Την ανάληψη της συντήρησης των 

κτιριακών εγκαταστάσεων και όλων των 

λειτουργικών εξόδων (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., 

Δ.Ε.Υ.Α.Δ., ασφάλιση κτιρίου κ.λπ.) που θα 

προκύψουν από το Ν.Π.Δ.Δ.. 

 

 Τυχόν δυνατότητα στο μέλλον 

και εκτίμηση του Δήμου Δράμας για 

προγραμματισμό έργων διαμόρφωσης-

επισκευής αλλά και επέκτασης των 

παραχωρούμενων χώρων, να δύναται να 

ενταχθούν στις προϋποθέσεις της παραχώρησης 

με νέα πρόταση προς το συμβούλιο της Δ.Κ. 

Δράμας και έγκριση αυτής στη συνέχεια από το 



δημοτικό Συμβούλιο. 

Ο  χρόνος παραχώρησης 
χρήσης να ακολουθεί τη θητεία της 

Δημοτικής Αρχής και να ανανεώνεται με 

άλλη απόφαση από την εκάστοτε Δημοτική 

Αρχή.» 
2.  24.  Κατάρτιση Τεχνικού 

Προγράμματος οικ. έτους 

2019 

Κατά πλειοψηφία 
 
Μειοψηφούντος του μέλους του Συμβουλίου, 

Συμεωνίδου – Λενικάκη Παναγιώτας, διότι: 

 Η κατανομή των χρημάτων από το ΔΣ 

δεν βασίζεται σε κάποια επιχειρηματολογία και 

καταψηφίστηκε από όλη την αντιπολίτευση. Η 

πρώτη ανάγνωση, αφού δεν υπάρχουν 

επιχειρήματα, είναι ότι η πόλη της Δράμας και 

οι συνοικισμοί της αδικούνται από την 

κατανομή. Συνοικισμοί όπως ο Αμπελόκηπος, ο 

Στενήμαχος, ο Αρκαδικός κ.ά., με πληθυσμό 

ίσο ή και μεγαλύτερο από τις περισσότερες 

Κοινότητες, δεν υπάρχουν καθόλου στο 

Τεχνικό Πρόγραμμα 

 Η επιλογή των έργων που προτείνονται 

δεν έχει προκύψει από κάποια διερευνητική 

συζήτηση και χωρίς ιεράρχηση. Υπάρχουν 

πιθανόν και άλλες ανάγκες που μπορεί να έχουν 

και προτεραιότητα 

 Μετά από την υλοποίηση οδοποιίας 

ενός εκατομμυρίου ευρώ, εξακολουθεί η 

οδοποιία (οδοποιία και φθορές) να δεσμεύει το 

μεγαλύτερο ποσό του Τεχνικού Προγράμματος 

 
3.  25.  Γνωμοδότηση για τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί        
 ο μ ό φ ω ν α       π ρ ο ς      

το Δ.Σ. 
Περί διάθεσης κατά χρήση, στην 

Ολυμπιακή Ακαδημία Δράμας, του Δημοτικού 

Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών για την τέλεση 

προπονήσεων και αγώνων των τμημάτων του 

συλλόγου, καθώς επίσης και το προπονητήριο 

“θόλος” για προπονήσεις των τμημάτων του 

συλλόγου κατά την αγωνιστική περίοδο 2018-

2019. 

 

Τα αθλητικά σωματεία, στα οποία διατίθεται η 

χρήση των δημοτικών χώρων δεσμεύονται 

ανεπιφύλακτα για την τήρηση του Κανονισμού 

λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, 

σύμφωνα με την 433/2012 ΑΔΣ. 

 

4.  26.  Γνωμοδότηση για τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί 
ο μ ό φ ω ν α       π ρ ο ς     το   Δ Σ 

 
Περί διάθεσης κατά χρήση, στην 

Αθλητική Ένωση ΔΟΞΑΤΟΥ, του Δημοτικού 



Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών και του Α.Π.Κ. 

“Δ. Κραχτίδης” για την τέλεση αγώνων των 

τμημάτων του συλλόγου κατά την αγωνιστική 

περίοδο 2018-2019. 

 

Τα αθλητικά σωματεία, στα οποία διατίθεται η 

χρήση των δημοτικών χώρων δεσμεύονται 

ανεπιφύλακτα για την τήρηση του Κανονισμού 

λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, 

σύμφωνα με την 433/2012 ΑΔΣ. 

 
5.  27.  Γνωμοδότηση για τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί 
ο μ ό φ ω ν α       π ρ ο ς     το   Δ Σ 

 
Περί διάθεσης κατά χρήση, στον 

Αθλητικό Σύλλογο Τιτάνες Δράμας, Δημοτικού 

Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών και του Α.Π.Κ. 

“Δ. Κραχτίδης”, για την τέλεση προπονήσεων 

και αγώνων των τμημάτων του συλλόγου, 

καθώς επίσης και του προπονητηρίου “θόλος” 

για προπονήσεις των τμημάτων του συλλόγου, 

κατά την αγωνιστική περίοδο 2018-2019. 

 

Τα αθλητικά σωματεία, στα οποία διατίθεται η 

χρήση των δημοτικών χώρων δεσμεύονται 

ανεπιφύλακτα για την τήρηση του Κανονισμού 

λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, 

σύμφωνα με την 433/2012 ΑΔΣ. 

 
6.  28.  Γνωμοδότηση για τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί 
ο μ ό φ ω ν α       π ρ ο ς     το   Δ Σ 

 
Περί διάθεσης κατά χρήση στην 

Γυμναστική Ένωση Δράμας (τμήμα 

χειροσφαίρισης), του Δημοτικού Γυμναστηρίου 

Αθλοπαιδιών που θα χρησιμοποιηθεί ως έδρα 

του συλλόγου για την τέλεση προπονήσεων και 

αγώνων των τμημάτων του συλλόγου κατά την 

αγωνιστική περίοδο 2018-2019. 

 

Τα αθλητικά σωματεία, στα οποία διατίθεται η 

χρήση των δημοτικών χώρων δεσμεύονται 

ανεπιφύλακτα για την τήρηση του Κανονισμού 

λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, 

σύμφωνα με την 433/2012 ΑΔΣ. 

 
7.  29.  Γνωμοδότηση για τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί 
ο μ ό φ ω ν α       π ρ ο ς     το   Δ Σ 

 
Περί διάθεσης κατά χρήση στον 

Π.Α.Ο. Προαστείου Δράμας, του δημοτικού 

ποδοσφαιρικού γηπέδου Προαστείου, για την 

διεξαγωγή προπονήσεων και την τέλεση 

αγώνων πρωταθλήματος και κυπέλλου για όλη 



την ποδοσφαιρική περίοδο 2018-2019. 

 

Τα αθλητικά σωματεία, στα οποία διατίθεται η 

χρήση των δημοτικών χώρων δεσμεύονται 

ανεπιφύλακτα για την τήρηση του Κανονισμού 

λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, 

σύμφωνα με την 433/2012 ΑΔΣ. 

 
8.  30.  Γνωμοδότηση για τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού ακινήτου 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί 
ο μ ό φ ω ν α       π ρ ο ς     το   Δ Σ 

 
Περί διάθεσης κατά χρήση στον 

ΠΑΟΠ Ν. ΑΜΙΣΟΥ, του δημοτικού 

ποδοσφαιρικού γηπέδου Νέας Αμισού για την 

διεξαγωγή προπονήσεων και την τέλεση 

αγώνων πρωταθλήματος και κυπέλλου για όλη 

την ποδοσφαιρική περίοδο 2018-2019. 

 

Τα αθλητικά σωματεία, στα οποία διατίθεται η 

χρήση των δημοτικών χώρων δεσμεύονται 

ανεπιφύλακτα για την τήρηση του Κανονισμού 

λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, 

σύμφωνα με την 433/2012 ΑΔΣ. 

 
 

 

Δράμα 10/08/2018 

Η  γραμματέας   

 

Μυροφόρα Ψωμά           


