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1.  391.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Ορισμός Διοικητικού 

Συμβουλίου της 

Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Δράμας (ΔΕΥΑΔ)» και 

επιλογή 

Περιβαλλοντικού ή 

Κοινωνικού Φορέα που 

εκπρόσωπός του θα 

συμμετέχει στο 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Κατά πλειοψηφία 

 

➢ Ορίζει τα  μέλη του διοικητικού συμβουλίου της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Δράμας (ΔΕΥΑΔ), όπως παρακάτω: 
Α

/

Α 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

ΜΕΛΗ 

1.  Χατζηγιάννης Αναστάσιος 

του Νικολάου, ΑΖ 390124, 

δημοτικός σύμβουλος, ως 

Πρόεδρος 

Δεμερτζής Γεώργιος του 

Αναστασίου, ΑΗ 399744, 

δημοτικός σύμβουλος 

2.  Χαραλαμπίδης Ανδρέας του 

Νικολάου, ΑΗ 390653, 

δημοτικός σύμβουλος, ως 

μέλος 

Μουρβετίδης Μιχαήλ του 

Χρήστου, Χ 820331, 

δημοτικός σύμβουλος 

3.  Τόλιου Δάντζερα 

Αναστασία του Δημητρίου, 

ΑΕ403925, δημοτική 

σύμβουλος, ως μέλος 

Τάσσου Μιχαήλ, 

δημοτικός σύμβουλος 

4.  Δερματίδης Ανέστης του 

Γεωργίου, ΑΟ 265109, 

δημοτικός σύμβουλος, ως 

μέλος 

Κυριακίδης Χρήστος του 

Νικολάου, ΑΗ390117, 

δημοτικός σύμβουλος 

5.  Καψημάλης Ιωάννης του 

Αναστασίου, ΑΖ 392451, 

δημοτικός σύμβουλος, ως 

μέλος 

Εφραιμίδης Ιωάννης του 

Μακαρίου, ΑΗ 393429, 

δημοτικός σύμβουλος 

6.  Κιόρτεβε Παρθένα του 

Λαζάρου, ΑΕ 896880, 

δημοτική σύμβουλος, ως 

μέλος 

Τσιαμπούσης Αλέξανδρος 

του Βασιλείου, ΑΖ 

888781, δημοτικός 

σύμβουλος 

7.  Ηλιόπουλος Στέργιος του 

Δημητρίου, Φ 226179, 

δημοτικός σύμβουλος, ως 

μέλος 

Μλεκάνης Μιχαήλ του 

Γεωργίου, ΑΕ 401902, 

δημοτικός σύμβουλος 

8.  Γιάγκα Μαρία του 

Αντωνίου, ΑΒ 374347, 

δημότισσα, ως μέλος 

Κουτελίδου Ειρήνη του 

Γεωργίου, ΑΕ 901259, 

δημότισσα 

9.  Καλαϊτσίδης Γεώργιος του 

Μιχαήλ, ΑΕ 899450 , 

δημότης, ως μέλος 

Συμεωνίδου Λενικάκη 

Παναγιώτα του 

Βασιλείου, ΑΕ 408548, 

δημότισσα 

10.  Μπακιρτζής Ανδρέας του 

Χριστοδούλου, ΑΕ 

404875, εκπρόσωπος της 

Οικολογικής Κίνησης 

Δράμας, ως μέλος 

Κυριαζίδης Δημήτριος 

του Ιωάννη, ΑΕ 405229 

11.  Συμεωνίδου Σταυρούλα  

του Επαμεινώνδα, ΑΜ 

722440, εκπρόσωπος των 

εργαζομένων, ως μέλος 

Αβραμίδης Νικόλαος του 

Ευθυμίου, ΑΕ 405606 

 

2.  392.  Έκδοση ψηφίσματος σε 

συνέχεια αιτήματος των 

εργαζομένων του Γ΄ 

Ομόφωνα 



κύκλου του 

Προγράμματος  

Κοινωφελούς 

Χαρακτήρα σε Κέντρα 

Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης 

ΕΟΣΚΕΔΠ και Δομές 

προσωρινής υποδοχής ή 

φιλοξενίας προσφύγων 

ΚΥΤ Δράμας  

3.  393.  Επιλογή Συμπαραστάτη 

του Δημότη και της 

Επιχείρησης για το Δήμο 

Δράμας  

Επιλέγει ως Συμπαραστάτη του Δημότη & της 

Επιχείρησης την ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

4.  394.  Ορισμός δημοτικών 

συμβούλων της 

μειοψηφίας για τη 

συμμετοχή τους στην 

Εκτελεστική Επιτροπή 

του Δήμου Δράμας κατά 

τις διατάξεις του άρθρου 

45 παρ. 4 του Ν. 

3979/2011 

Ομόφωνα 

 

➢ Ορίζει ως μέλη στην Εκτελεστική Επιτροπή του 

Δήμου, όταν αυτή επιλαμβάνεται θέματα του Ν. 3584/07 

(Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων), για τη Δημοτική Περίοδο 2019-2023, τους 

παρακάτω δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι 

προτάθηκαν από τη μειοψηφία: 

 

• Μελισσινό Στυλιανό ως τακτικό, με αναπληρωτή 

τον δημοτικό σύμβουλο Νικολαΐδη  

• Αποστολίδη Κυριάκο ως τακτικό, με 

αναπληρωτή τον δημοτικό σύμβουλο Γεωργιάδη 

Γερβάσιο  

 

5.  395.  Υποβολή πρότασης με 

τίτλο « Τουριστική 

Ανάπτυξη ΠΕ Δράμας 

2023», στο Τοπικό 

Πρόγραμμα 

«Clld/LEADER» Π.Ε. 

Δράμας και ειδικότερα 

στην υποδράση 19.2.7.1 

– «Πιλοτικά Έργα εκτός 

γεωργικού τομέα»  

Ομόφωνα 

 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Χαρακίδης Κυριάκος, 2) Μλεκάνης 

Μιχαήλ, 3) Μελισσινός Στυλιανός, 4)Κιοσσές Χρήστος, 5)Σιδερά 

Χρυσή, 6) Μυστακίδης Ιωάννης, 7) Νικολαΐδης Φώτιος και 8) 

Καλαΐτζίδης Κων/νος, αφού χαρακτήρισαν την πρωτοβουλία 

θετική, ανέφεραν πως θα ψηφίσουν το θέμα, (το οποίο θα μπορούσε 

ίσως να αναβληθεί), επειδή δεν θέλουν να ναυαγήσει το πρόγραμμα, 

επισημαίνοντας όμως τα παρακάτω προκειμένου να αξιοποιηθούν 

και υπενθυμίζοντας ότι το πρόγραμμα ξεκίνησε επί της δικής τους 

θητείας: 

1) Κακώς δεν υπάρχει εισήγηση καμίας υπηρεσίας, ούτε του τμήματος 

ανάπτυξης ούτε του οικονομικού 

2) Όλες οι δράσεις τουριστικής προβολής, απαιτούν έγκριση από το 

Υπουργείο Τουρισμού 

3) Υπάρχει προϋπολογισμός και κατανομή κατά δήμο αλλά όχι κατά δράση 

4) Δεν υπάρχει συμπληρωματικότητα με το πρόγραμμα τουριστικής 

προβολής της Περιφέρειας, η οποία δεν συμμετέχει 

5) Θα έπρεπε το όλο πλαίσιο να ολοκληρώνεται με υπογραφή 

προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των φορέων, οι οποίοι θα 

πρέπει να διευρυνθούν με τη συμμετοχή και άλλων όπως, 

τουριστικών πρακτορείων και αθλητικών, πολιτιστικών συλλόγων, 

για την ανάδειξη και άλλων τουριστικών στοιχείων 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης Αλέξανδρος, ανέφερε πως 

φυσικά και είναι υπέρ της δικτύωσης όλων των δήμων και των 

ξενοδόχων , οι οποίοι καλώς επιλέχθηκαν ως leader,  στον τομέα του 

τουρισμού που πρέπει να στηριχθεί. Πρότεινε να συμπεριληφθούν οι 

ανωτέρω επισημάνσεις και τόνισε την απουσία της Περιφέρειας. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ηλιόπουλος Στέργιος και 2) 

Χατζηιωάννου Χαρίλκεια, ψήφισαν ΛΕΥΚΟ, αναφέροντας πως 

κάθε συνεργασία των δήμων είναι θετική αλλά, δημιουργείται το 

ερώτημα, γιατί ένας ιδιωτικός φορέας θα έχει το ρόλο του 

συντονιστή ενώ, τα περισσότερα χρήματα τα δίνει ο Δήμος. Είναι 

πρόβλημα η απουσία της Περιφέρειας, όταν μιλάνε όλοι για μια νέα 

περιφερειακή συνείδηση, κάτι που στο συγκεκριμένο θέμα δεν 



φαίνεται.  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, ψήφισε ΛΕΥΚΟ, 

λέγοντας πως το τουριστικό προϊόν όπως το γνωρίζουμε, αφήνει απ΄ 

εξω τη Δράμα δίχως να έχει συγκριτικά στοιχεία. Τέτοιου είδους 

προγράμματα είναι αμφιβόλου αποτελέσματος , χωρίς να είναι 

βέβαιο και κατά πόσο μπορούν να ωφεληθούν οι εργαζόμενοι και οι 

μικρομεσαίοι. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, ψήφισε το θέμα, 

λέγοντας πως πρέπει να είναι θετικό το ΔΣ για την προβολή του 

τόπου, κάνοντας αυτό που έκανε το Κιλκίς 31 χρόνια πριν. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Τάσσου Μιχαήλ, ανέφερε πως φαντάζεται 

ότι, επιλέχθηκαν οι ξενοδόχοι διότι, τα τελευταία χρόνια, ανέπτυξαν 

δράσεις, αποκτώντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία, δίχως να 

γνωρίζει αν το στελεχιακό δυναμικό των Δήμων, μπορεί να στηρίξει 

ένα τέτοιο Branding. Σε ότι αφορά στην κατανομή του ποσού, και τα 

πληθυσμιακά κριτήρια αλλά και η έκταση του Δήμου Δράμας ως 

μητροπολιτικού δήμου, δικαιολογούν να έχει το μεγαλύτερο 

επιμερισμό. Σε ότι αφορά στην απουσία της Περιφέρειας, δεν νομίζει 

ότι υπάρχει κάποιος πολιτικός λόγος. 

 

Στη συνέχεια ο Γ.Γ. του Δήμου, ανέφερε πως πρέπει να υπενθυμίσει 

σε ότι αφορά στην απουσία της Περιφέρειας πως, το 65% του 

προγράμματος, είναι επιχορήγηση. Η μη συμμετοχή της Περιφέρειας, 

σημαίνει πως, οι Δήμοι και οι ξενοδόχοι, θα έχουν το μεγαλύτερο 

μέρισμα. Ο Δήμος Δράμας, δίνει τα περισσότερα αλλά, λαμβάνει και 

τα περισσότερα. Για το θέμα της αναβολής, που τέθηκε από 

δημοτικούς συμβούλους , ήδη οι δήμοι βρίσκονται σε απόλυτο 

συντονισμό, θα δοθεί μια μικρή παράταση από το πρόγραμμα και θα 

κλείσει στις 15 Οκτωβρίου. Ως προς τη συμμετοχή του Δήμου 

Δράμας, υπάρχει πρόταση και είναι αιτιολογημένη. Σε κάθε 

περίπτωση, με την παρούσα απόφαση του ΔΣ, ο Δήμος Δράμας, 

πρέπει να δεσμευτεί ότι θα συμμετάσχει με συγκεκριμένα χρήματα 

ανά συγκεκριμένο έτος. Επίσης, πρέπει να εξουσιοδοτείται ο 

Δήμαρχος, για την υπογραφή του κλεισίματος αυτού του 

συνεργατικού σχήματος.  

6.  396.  Ορισμός Διοικητικού 

Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου 

Δράμας με την επωνυμία 

«Δημοτική Επιχείρηση 

Κοινωνικής 

Πολιτιστικής και 

Τουριστικής 

Ανάπτυξης» 

(Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.) 

    Κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
 

➢ Ορίζει τα  μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δράμας με την 

επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής 

Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης 

«Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.», όπως παρακάτω: 
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.  Καλλινικίδης Ελευθέριος 
του Νικολάου, ΑΒ71379, 

δημοτικός σύμβουλος, ως 

Πρόεδρος 

Ευθυμιάδης Ιωακείμ του 
Ιωάννη, Φ226310, δημοτικός 

σύμβουλος 

2.  Τόλιου Δάντζερα 

Αναστασία του Δημητρίου, 

ΑΕ403925, δημοτικός 
σύμβουλος, ως μέλος 

Κυριακίδης Χρήστος του 

Νικολάου, ΑΗ390117, 

δημοτικός σύμβουλος 

3.  Πατρωνίδου Δήμητρα του 

Γεωργίου, Χ38613, ως 
μέλος 

Κουτελίδου Ειρήνη του 

Γωεργίου, ΑΕ901259 

4.  Τσακαλίδης Δημήτριος του 

Νικολάου, ΑΖ394090, ως 

μέλος 

Μανώλας Δημήτριος του 

Νικολάου, ΑΕ903556 

5.  Βούγκαλη Ευτυχία του 

Γεωργίου, Χ819289, ως 

μέλος 

Κουπτσίδου Ντόγα Αναστασία 

του Αλεξάνδρου, ΑΕ904130 

6.  Μακροπούλου Αμαλία 
του Σταματίου, 

ΑΑ339549, ως μέλος 

Μπουρουτζόγλου Γλυκερία 
του Γεωργίου, ΑΜ916808 

7.  Κωφίδου Κυριακή του 
Περικλή, ΑΕ404963, ως 

Αντιπρόεδρος 

Καλαϊτζίδου Παρθένα του 
Ιωάννη, ΑΕ209603 

8.  Τζιρίτης Χρήστος του 

Δημοκράτη, ΑΝ413912, 
ως μέλος 

Παπαδοπούλου Αικατερίνη 

του Σταύρου, ΑΕ905837 

9.  Μουχτάρης Γεώργιος 

του Δημητρίου, 
ΑΕ998179, ως μέλος 

Θεοδωρίδης Ραδής του 

Γεωργίου, ΑΒ917484 

10.  Κασάπη Βασιλική του 

Γεωργίου, ΑΖ399627, 

ως μέλος 

Κατρανίτσα Θεοδώρα του 

Αγγέλου, Χ314946 



11.  Σιδηρόπουλος Δημήτριος 

του Κωνσταντίνου, 

ΑΝ765753, Β΄ Αντιπρόεδρος 
του Σωματείου ΑμεΑ Ν. 

Δράμας 

Αποστολίδης Κων/νος του 

Λεωνίδα, Χ314304 

 

7.  397.  Ορισμός Διοικητικού 

Συμβουλίου του 

Νομικού Προσώπου 

Δημοσίου Δικαίου με 

την επωνυμία « 

Πολιτιστικός 

Οργανισμός – Φεστιβάλ 

Ταινιών Μικρού 

Μήκους Δράμας»   

Κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
 

➢ Ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του  

Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 

επωνυμία: «Πολιτιστικός Οργανισμός – Φεστιβάλ 

Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας», όπως παρακάτω: 
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

ΜΕΛΗ 

1.  Δεμερτζής Γεώργιος του 
Αναστασίου  δημοτικός 

σύμβουλος,  ΑΗ 399744ως 

Πρόεδρος 

Χαραλαμπίδης Ανδρέας του 
Νικολάου, ΑΗ 390653, 

δημοτικός σύμβουλος 

2.  Ευθυμιάδης Ιωακείμ του 

Ιωάννη, δημοτικός 

σύμβουλος, Φ 226310ως 
μέλος 

Μουρβετίδης Μιχαήλ του 

Χρήστου, Χ 820311, δημοτικός 

σύμβουλος 

3.  Τοπαλίδης Ανέστης του 

Ελευθερίου, ΑΗ 892832, ως 

μέλος 

Παπαδόπουλος Χρήστος του 

Δημητρίου, ΑΤ 279443026 

4.  Γιάγκα Μαρία του Αντωνίου, 

ΑΒ 374347, ως μέλος 

Πατρωνίδου Δήμητρα του 

Γεωργίου, Χ 318613 

5.  Παπαγεωργίου Μαρία του 
Ιωάννη, ΑΖ 917795,ως μέλος 

Κουτελίδου Ειρήνη του 
Γεωργίου, ΑΕ 901259 

6.  Πάππος Αθανάσιος του 

Δημητρίου, ΑΕ 896544, ως 

μέλος 

Ευθυμιάδης Ηλίας του 

Θεοδώρου, ΑΗ 396103 

7.  Νικολαΐδης Φώτιος του 

Γεωργίου, ΑΖ 389382, ως 

Αντιπρόεδρος 

Μυστακίδης Ιωάννης του 

Χαραλάμπους, ΑΕ 401165 

8.  Κυριαζίδης Δημήτριος του 
Ιωάννη, ΑΕ 405229, ως 

μέλος 

Παντούδης Ιωάννης του 
Κων/νου, ΑΗ 892391 

9.  Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος του 
Στυλιανού, ΑΟ 266329, ως 

μέλος 

Βαμβακίδου Μαρία του 
Ιωάννη, ΑΕ 210892 

10.  ΚαραγαΪτάνη Γιάννα του 

Δημητρίου, ΑΕ 406579, ως 
μέλος 

Βογιατζή Κυνιαζοπούλου 

Αικατερίνη του Ιωάννη, ΑΖ 
394793 

11.  Κουμαράπη Μαρίκα του 

Γεωργίου,  
Χ 820346, εκπρόσωπος 

εργαζομένων 

Καβάκα Ελευθερία του 

Δημητρίου, ΑΕ 407377 

 

8.  398.  Ορισμός Διοικητικού 

Συμβουλίου του 

Νομικού Προσώπου 

Δημοσίου Δικαίου με 

την επωνυμία « Νομικό 

Πρόσωπο Δήμου 

Δράμας»   

Ομόφωνα 

 

➢ Ορίζει τα  μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την 

επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ 

ΔΡΑΜΑΣ», όπως παρακάτω: 

 
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

ΜΕΛΗ 

1.  Δερματίδης Ανέστης του 

Γεωργίου, ΑΟ 265109 

δημοτικός σύμβουλος, ως 
Πρόεδρος 

Χατζηγιάννης Αναστάσιος του 

Νικολάου, ΑΖ 390124, 

δημοτικός σύμβουλος 

2.  Καρυοφυλλίδου Ζωή του 

Βασιλείου, ΑΕ 401756 , ως 

μέλος 

Κιουπτσίδου Αναστασία του 

Αλεξάνδρου, ΑΕ 904130 

3.  Ψαρράς Γεώργιος του 

Χαριλάου, Χ 317948, ως 

μέλος 

Σιδηρόπουλος Δημήτριος του 

Κων/νου, ΑΝ 735573 

4.  Βασιλείου Αναστασία του 
Ανδρέα, Χ 821668, ως 

μέλος 

Γιάγκα Μαρία του Αντωνίου, 
ΑΒ 374347 

5.  Σαραλιώτου Νίκη του 
Γεωργίου, ΑΕ 900716, ως 

μέλος 

Κουτελίδου Ειρήνη του 
Γεωργίου, ΑΕ 901259 

6.  Καλαϊδόπουλος 

Κοσμάς του 
Ευσταθίου, Χ 

819436, ως μέλος 

Κυπαρίσσης Ιωάννης του 

Γεωργίου, ΑΝ 764066 

7.  Σιδερά Χρυσή του Αγαθού, 
Χ 817875, δημοτική 

σύμβουλος, ως μέλος 

Νικολαΐδης Φώτιος, δημοτικός 
σύμβουλος 



8.  Παπαδόπουλος Αχιλλέας 

του Λαζάρου, ΑΗ 399021 

ως Αντιπρόεδρος 

Κρουσόβαλη Μαρία του 

Στέργιου, ΑΗ 399666 

9.  Γεωργιάδου Χριστιάνα του 

Νικολάου, ΑΕ 905839 

Αράπογλου Ευάγγελος του 

Βασιλείου, ΑΒ 676365 

10.  Μήτρου Γεώργιος του 

Δημητρίου, ΑΗ 395358 

Δημητριάδης Κωνσταντίνος 

του Αποστόλου, ΑΖ 399968 

11.  Οικονόμου Κυριακή 

Στυλιανή του Νικολάου, Χ 

821734, εκπρόσωπος 
εργαζομένων 

Τσερκέζη Πανδώρα του 

Βασιλείου, ΑΕ 901062 

 

9.  399.  Έγκριση 

πραγματοποίησης 

Χριστουγεννιάτικης 

γιορτής «Ονειρούπολη 

2019-2020» - 

Εξουσιοδότηση του 

Δημάρχου Δράμας για 

την υποβολή όλων των 

αναγκαίων αιτήσεων για 

τη χορήγηση όλων των 

αποφάσεων ή 

γνωμοδοτήσεων από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες  

Ομόφωνα 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Χαρακίδη Κυριάκου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Μελισσινού Στυλιανού, 4) Σιδερά , 5) Μυστακίδη 

Ιωάννη, 6) Νικολαΐδη Φωτίου και 7) Καλαϊτζίδη 

Κων/νου πως , συμφωνούν με την εξουσιοδότηση του 

Δημάρχου. Θεωρούν δεδομένο  ότι θα  εισαχθεί ως θέμα 

ο προϋπολογισμός της Ονειρούπολης από τη ΔΕΚΠΟΤΑ 

σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ και σε αυτό το πλαίσιο 

να υπάρχει συνεργασία με τη διαπαραταξιακή για να μην 

υπάρχει κανένα στίγμα και καμία αμφιβολία για τη 

λειτουργία της.   
 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, 2) Αποστολίδη Κυριάκου, 

3) Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, 4) Ιωαννίδη Δημητρίου , 

5) Παπαδόπουλου Αχιλλέα, 6) Κιόρτεβε Παρθένας , 

7) Γεωγιάδη Γερβάσιου και 8) Μουχτάρη Γεωργίου 

πως , συμφωνούν με την εξουσιοδότηση του Δημάρχου. 

Θεωρούν ότι θα πρέπει, από πριν να συζητούνται 

κάποια θέματα έτσι ώστε να μη δημιουργείται 

πρόβλημα στο ΔΣ. 

 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου 

Χαρίκλειας πως , συμφωνούν με την εξουσιοδότηση 

του Δημάρχου αλλά πρέπει να ξεκαθαριστεί πως, άλλο η 

γιορτή και άλλο η χριστουγεννιάτικη αγορά, η οποία 

πρέπει να πραγματοποιείται σε συγκεκριμένες 

ημερομηνίες, με ασφάλεια και με νομιμότητα.  

 

Με επιφύλαξη του δημοτικού συμβούλου Μήτρου 

Γεώργιου,  ως προς το περιεχόμενο της εκδήλωσης και 

το κόστος αυτής , δηλώνοντας πως δεν συμμετέχει στη 

διαπαραταξιακή διότι, δεν προσδοκεί εξελίξεις προς το 

καλύτερο. 

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Καλαϊδόπουλου Κοσμά πως, θέλει να γνωρίζει τους 

προϋπολογισμούς της εκδήλωσης για τα προηγούμενα 

έτη καθώς και τα χρέη που έχουν προκύψει 

10.  400.  Κατανομή πιστώσεων 

στις Κοινότητες για 

κάλυψη επενδυτικών 

δαπανών 2020  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 

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

Σιδερά Χρυσής, 4)Μυστακίδη Ιωάννη, 5) Νικολαϊδη 

Φωτίου και 6)Καλαϊτζίδη Κων/νου, προτείνοντας  

αναβολή λήψης της απόφασης, προκειμένου να 

συναντηθούν η δημοτική αρχή, οι επικεφαλής των 

παρατάξεων και οι πρόεδροι των κοινοτήτων. Στη 

συνάντηση αυτή, θα πρέπει να παρουσιαστούν οι 

ανάγκες των κοινοτήτων, οι οποίες δεν γνωρίζουν τα 

ανεκτέλεστα έργα και τα χρήματα από τις εκπτώσεις 

έργων, να συνυπολογιστεί και η έκτακτη ΣΑΤΑ – 



ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, έτσι ώστε να προκύψει ένας 

προγραμματισμός αν είναι δυνατόν ομόφωνα, με 

δυνατότητα εκτέλεσης συγκεκριμένων και αναγκαίων 

έργων.  

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2)Αποστολίδης Κυριάκος, 

3)Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης Δημήτριος, 

5) Παπαδόπουλος Αχιλλέας, 6)Κιόρτεβε Παρθένα, 7) 

Γεωργιάδης Γερβάσιος και 8)Μουχτάρης Γεώργιος, 

ανέφεραν πως ψηφίζουν το θέμα, παρότι διαφωνούν με 

το ποσοστό, μετά την διαβεβαίωση του Δημάρχου ότι, 

επιβάλλεται  να ληφθεί απόφαση, αν και οποιαδήποτε 

αλλαγή δεν θα άλλαζε και ιδιαίτερα τα ποσά της 

κατανομής. Διαφορετικά, θα μπορούσαν να 

συναντηθούν η δημοτική αρχή, οι επικεφαλής των 

παρατάξεων και οι πρόεδροι των κοινοτήτων, να τεθούν 

συγκεκριμένα οι ανάγκες τους και αφού συνυπολογιστεί 

και η έκτακτη ΣΑΤΑ – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και υπάρξει μια 

κεντρική διαχείριση της οδοποιΐας, είναι βέβαιο ότι θα 

προκύψει όφελος για τις κοινότητες γιατί,  δεν θα έχουν 

να προϋπολογίσουν για οδοποιΐα, οπότε θα κατανέμουν 

το ποσό στις άλλες ανάγκες τους. 

Μειοψηφούντων του δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου 

Χαρίκλεια, λέγοντας πως τα χρήματα είναι λίγα και δεν 

καλύπτουν βασικές ανάγκες και προτείνοντας  αναβολή 

λήψης της απόφασης, προκειμένου να συναντηθούν η 

δημοτική αρχή, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι 

πρόεδροι των κοινοτήτων. Στη συνάντηση αυτή, θα 

πρέπει να παρουσιαστούν οι ανάγκες των κοινοτήτων, οι 

οποίες δεν γνωρίζουν τα ανεκτέλεστα έργα και τα 

χρήματα από τις εκπτώσεις έργων. Να συνυπολογιστεί 

και η έκτακτη ΣΑΤΑ – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, έτσι ώστε να 

προκύψει ένας προγραμματισμός αν είναι δυνατόν 

ομόφωνα, με δυνατότητα εκτέλεσης συγκεκριμένων και 

αναγκαίων έργων σε επίπεδο τετραετίας. Ο Δήμος 

πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία ενότητα, ως μία 

ολότητα. 

 Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου 

Γεωργίου, αναφέροντας πως η δημοτική αρχή και 

κάποιες παρατάξεις, προσπαθούν να παρουσιάσουν το 

θέμα ως διαδικαστικό, ενώ είναι καθαρά πολιτικό. Δεν 

μπορεί να γίνει διαχείριση με αυτά τα χρήματα, ούτε 

των βασικών αναγκών. Συμφωνεί να ερωτηθούν οι 

πρόεδροι αλλά και από τη Νομοθεσία προβλέπονται οι 

λαϊκές συνελεύσεις. Οι δημότες πρέπει να διεκδικήσουν 

και θα συμβάλλει όσο μπορεί σε αυτό και γι αυτό 

απευθύνεται στους δημότες και όχι στο ΔΣ ή στους 

προέδρους, οι οποίοι και φυσικά πρέπει να καταθέτουν 

τις προτάσεις τους. Η άσκηση πίεσης, ενδεχομένως να 

λειτουργήσει διαφορετικά.  

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς 

ψήφισε το θέμα, αναμένοντας τις προτάσεις των 

προέδρων 

 



11.  401.  Έγκριση της αριθμ. 

79/2019 απόφασης του 

ΔΣ του ΝΠΔΔ, σχετικά 

με την τροποποίηση της 

αριθμ. 71/2019 

απόφασης αυτού, περί 

ένταξης του έργου « 

Κατασκευή νέου 

παιδικού σταθμού 

Δήμου Δράμας επί της 

οδού Χελμού (ΟΤ822) 

στο πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1» του 

Υπουργείου 

Εσωτερικών  

Ομόφωνα 

12.  402.  Έγκριση 1ης 

τροποποίησης της 

Β2.6c.08/02.10.2017 

σύμβασης 

χρηματοδότησης 

(Subsidy Contract) του 

έργου με τίτλο 

“Creation of a cross-

border Water Assets 

Geopark in Nestos 

Area” και ακρωνύμιο “ 

CB Water Geopark”, το 

οποίο 

συγχρηματοδοτείται από 

το Πρόγραμμα 

Συνεργασίας 

INTERREG V-A 

“Ελλάδα  

Ομόφωνα 

13.  403.  'Έγκριση 1ης 

Τροποποίησης της με 

αρ. πρωτ. 22725/01-08-

2018 σύμβασης με  τίτλο 

«ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΔΡΑΣΗ 

WP1 /Del 1.1.2/Del 1.1.3 

) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ «CREATION 

OF A CROSS-BORDER 

WATER ASSETS 

GEOPARK IN NESTOS 

AREA» ΜΕ 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «CB 

WATER GEOPARK», 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

Ομόφωνα 



ΕΔΑΦΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

INTERREG V 

14.  404.  Έγκριση 3ης 

Τροποποίησης της με 

αρ. πρωτ. 17990/28-06-

2019 σύμβασης με  τίτλο 

"Υλοποίηση των 

δράσεων Επικοινωνίας 

και Διάδοσης (Πακέτο 

Εργασίας 2 – WP2 

Communication & 

Dissemination) και 

Διοργάνωσης 

Εκδηλώσεων (Πακέτο 

Εργασίας 5 – WP5 

Organization of events), 

του έργου “Creation of a 

cross-border Water 

Assets Geopark in 

Nestos Area” και 

ακρωνύμιο “CB Water 

Geopark” 

Ομόφωνα 

15.  405.  Λύση της υπ’ αριθμ. 

8921/29-03-2019 

σύμβασης του Δήμου 

Δράμας με την κα Αθηνά 

– Ευγενία Μαρκεσίνη 

που αφορά μεταφράσεις 

ξενόγλωσσων κειμένων 

στην ελληνική και το 

αντίστροφο για το έτος 

2019  

Ομόφωνα 

16.  406.  Έγκριση Πρωτοκόλλου 

Οριστικής Παραλαβής 

του παραδοτέου του 

τμήματος σύμβασης 

παροχής γενικών με 

τίτλο "Δράση D3.1.4 – 

Χαρτογράφηση και 

περιγραφή των 

Γεωτόπων – Ελληνική 

περιοχή" 

Ομόφωνα 

17.  407.  Ορισμός μελών για τη 

σύσταση του 

Συντονιστικού Τοπικού 

Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) του 

Δήμου Δράμας για την 

περίοδο 2019-2023 

Ομόφωνα 

18.  408.  Ορισμός εκπροσώπου με 

τον αναπληρωτή του στη 

Γενική Συνέλευση του 

Κέντρου Πρόληψης 

Εξαρτήσεων & 

Ομόφωνα 



Προαγωγής 

Ψυχοκοινωνικής Υγείας 

Π.Ε. Δράμας με το 

ακρωνύμιο «ΔΡΑΣΗ» 

19.  409.  Ορισμός εκπροσώπων 

του Δήμου και των 

φιλοζωϊκών σωματείων 

στην επιτροπή της 

παραγράφου 12 του 

άρθρου 9 του Ν. 

4039/2012  

Ομόφωνα 

20.  410.  Σύσταση της Επιτροπής 

Διαχείρισης για το 

Κατάστημα Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

(Κοινωνικό 

Παντοπωλείο) Δήμου 

Δράμας  

Ομόφωνα 

21.  411.  Σύσταση της τριμελούς 

επιτροπής του άρθρου 3 

της με αριθμ. 

ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228

/8-2-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

474 τ. Β΄/14-02-2018), 

περί «καθορισμός 

λεπτομερειών για την 

εφαρμογή των 

ρυθμίσεων του άρθρου 

36 του Ν. 4508/2017» 

όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα  

Ομόφωνα 

22.  412.  Έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση δημοτών  

Ομόφωνα 

23.  413.  Έγκριση 2ου ΑΠΕ του 

έργου «Οδοποιΐα ΤΚ 

Σιδηρονέρου – 

Σκαλωτής»  

Ομόφωνα 

24.  414.  Έγκριση μετατόπισης 

δικτύου φωτισμού στην 

Κοινότητα Καλλιφύτου  

Ομόφωνα 

25.  415.  Χορήγηση οριακής 

προθεσμίας περαίωσης 

του έργου «Συντήρηση 

και επισκευή κτιρίου 

δημοτικού σχολείου ΤΚ 

Μυλοποτάμου» 

Ομόφωνα 

26.  416.  Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής φυσικού 

εδάφους για το έργο « 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ 

ΛΑΛΛΙΦΥΤΟΥ»  

Ομόφωνα 



27.  417.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

εργασίας κατεδάφισης 

επικινδύνων και 

ρυμοτομουμένων 

κτισμάτων  

Ομόφωνα 

28.  418.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ» 

Ομόφωνα 

29.  419.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

προσωρινής και 

οριστικής παραλαβής 

του έργου 

«ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡ

ΩΣΕΙΣ» 

Ομόφωνα 

30.   Γνωμοδότηση του 

Δημοτικού Συμβουλίου 

επί του σχεδίου 

κανονισμού τιμολόγησης 

της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.  

Α.Α.Ε. για το έτος 2020 -  

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

31.  420.  Ανάθεση της υπηρεσίας  

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ», ενδεικτικού 

προϋπολογισμού  

240.000,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24%) σε 

τρίτο για το έτος 2020 

σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 

4412/2016 και    

β)  τη δέσμευση από το 

σώμα  ότι κατά τη 

σύνταξη του 

προϋπολογισμού του 

Δήμου Δράμας 

οικονομικού έτους 2020, 

θα υπάρξει η εγγραφή  

πίστωσης 240.000,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24%)  στον 

Κ.Α. 20.6263 για την 

πληρωμή της παραπάνω 

δαπάνης  

Κ α τ ά     π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
  

➢ Απορρίπτει την ανάθεση της υπηρεσίας  

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ» ενδεικτικού προϋπολογισμού  240.000,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) σε τρίτο 

 
13 ψήφοι υπέρ της πρότασης της δημοτικής αρχής, των 

δημοτικών συμβούλων: 1) Μουρβετίδη Μιχαήλ, 2) 

Χατζηγιάννη Αναστασίου, 3) Τάσσου Μιχαήλ, 4) 

Παναγιωτίδη Αλεξάνδρου, 5) Χαραλαμπίδη Ανδρέα , 6) 

Τόλιου Δάντζερα Αναστασία , 7) Καψημάλη Ιωάννη, 8) 

Κυριακίδη Χρήστου, 9) Δερματίδη Ανέστη, 10) Εφραιμίδη 

Ιωάννη, 11) Δεμερτζή Γεωργίου, 12) Καλλινικίδη 

Ελευθερίου, 13) Ευθυμιάδη Ιωακείμ 

 

1 ψήφος υπέρ της πρότασης της δημοτικής αρχής, του 

δημοτικού συμβούλου Καλαϊδόπουλου Κοσμά 

 

7 ψήφοι κατά της πρότασης της δημοτικής αρχής, των 

δημοτικών συμβούλων: 1) Χαρακίδη Κυριάκου, 2) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) Μελισσινού Στυλιανού, 4) Σιδερά 

Χρυσής, 5) Μυστακίδη Ιωάννη , 6) Νικολαΐδη Φωτίου και 

7) Καλαϊτζίδη Κων/νου, θεωρώντας απαράδεκτο να εισάγεται 

θέμα δέσμευσης ποσού για το 2020, εφόσον πρόκειται να 

συζητηθεί ο προϋπολογισμός του 2020 σε επόμενη 

συνεδρίαση του ΔΣ. Αυτό τους επιτρέπει να σκεφθούν ότι 

υποκρύπτεται αύξηση τελών. Στη συνέχεια πρότειναν, την 

απόσυρση του θέματος, την εισαγωγή θέματος αναμόρφωσης 

του προϋπολογισμού 2019 και δέσμευση ποσού για τις 

συγκεκριμένες εργασίες καθώς και για την αντιμετώπιση  των 

όσων αναφέρουν οι εργαζόμενοι σε επιστολή τους, σχετικά με 



την κατάσταση που επικρατεί. 

8 ψήφοι κατά της πρότασης της δημοτικής αρχής, των 

δημοτικών συμβούλων : 1) Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, 2) 

Αποστολίδη Κυριάκου, 3) Ιωαννίδη Δημητρίου, 4) 

Παπαδόπουλου Αχιλλέα, 5) Κιόρτεβε Παρθένας, 6) 

Γεωργιάδη Γερβάσιου, 7) Ηλιόπουλου Στέργιου και  8) 

Χατζηιωάννου Χαρίκλειας , θεωρώντας απαράδεκτο να 

εισάγεται θέμα δέσμευσης ποσού για το 2020, εφόσον 

πρόκειται να συζητηθεί ο προϋπολογισμός του 2020 σε 

επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. Αυτό, δημιουργεί πρόβλημα με 

την ανταποδοτικότητα και δεσμεύει τη δημοτική αρχή. Στη 

συνέχεια πρότειναν, την απόσυρση του θέματος, την εισαγωγή 

θέματος αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2019 και 

δέσμευση ποσού για τις συγκεκριμένες εργασίες καθώς και για 

την αντιμετώπιση  των όσων αναφέρουν οι εργαζόμενοι σε 

επιστολή τους, σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί. 

1 ψήφος  κατά της πρότασης της δημοτικής αρχής , του 

δημοτικού συμβούλου Μήτρου Γεωργίου, γιατί υπάρχει η 

ευκολία των αναθέσεων σε ιδιώτες, χωρίς να δημιουργούνται 

σταθερές δομές, οι οποίες θα εξασφάλιζαν και τη σωστή 

λειτουργία των μηχανημάτων και τελικά έναν σχεδιασμό που 

θα προχωρά με σωστό τρόπο. 

Ο ΓΓ του Δήμου Δράμας, ανέφερε πως σύμφωνα με την 

εισήγηση της υπηρεσίας και τη σύμφωνη γνώμη της ΔΟΥ, 

πρέπει να συνεχιστεί η συντήρηση και επισκευή των οχημάτων 

απρόσκποπτα και κατά το έτος 2020 καθώς οι τρέχουσες 

συμβάσεις λήγουν την 31-12-2019. Θέμα δέσμευσης δεν 

παρουσιάζεται μόνο στη Δ/νση Καθαριότητας αλλά π΄χ΄ και 

για το λογισμικό ή και για το leader, όπου δεσμεύεται ο δήμος 

για τρία χρόνια ότι θα κάνει τις ανάλογες προβλέψεις στους 

αντίστοιχους προϋπολογισμούς. Κανείς δεν λέει ότι θα 

εγγραφεί το ποσό στο 2020 και θα χρησιμοποιηθεί στο 2019. 

Για το θέμα της ανταποδοτικότητας, πώς μπορεί να επηρεαστεί 

η φετινή ανταποδοτικότητα; αν δεν ψηφιστεί σήμερα το θέμα 

και πάμε σε ανάθεση, δεν θα υπάρχει απάντηση στο ερώτημα 

ελεγκτικού μηχανισμού, δεν γνωρίζατε πότε λήγουν οι 

συμβάσεις;  

32.  421.  Άδεια χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου επί 

της Πλατείας επί της 

οδού Μ. Λιτίτσης 

Νικοδήμου 9  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου 

Χαρίκλειας, αναφέροντας πως δεν πρέπει να 

αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα στις πλατείες και ο 

χώρος να είναι διαθέσιμος για άλλες δράσεις 

33.  422.  Έκδοση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

υπαιθρίου πλανοδίου 

εμπορίου – Τσακιρίδης 

Δημήτριος 

Ομόφωνα 

34.  423.  Τροποποίηση της αριθμ. 

674/2018 απόφασης Δ.Σ. 

περί ορισμού μελών 

επιτροπής εκτίμησης 

ακινήτων (άρθρου 186 

Ν. 3463/2006) για το 

διάστημα από 01-09-

2019 έως 31-12-2019 και 

ορισμού αυτών για το 

έτος 2020 

Ομόφωνα 

35.  424.  Έγκριση της  36/2019  

γνωμοδότησης – 

απόφασης της 

Κοινότητας Δράμας, 

Ομόφωνα 

 

➢ Εγκρίνει  την 36/2019 απόφαση – εισήγηση του 

Συμβουλίου της Κοινότητας Δράμας, ως προς το πρώτο 



σχετικά με την 

αναμόρφωση 

προϋπολογισμού έτους 

2019 και τροποποίηση 

τεχνικού προγράμματος 

ιδίου έτους 

σκέλος της, σχετικά με την αναμόρφωση 

προϋπολογισμού έτους 2019 και την τροποποίηση του 

τεχνικού προγράμματος ιδίου έτους της Κοινότητας 

Δράμας, καταργώντας το έργο «Συντήρηση 

αποδυτηρίων δημοτικού γηπέδου Ν. Αμισού» (έτους 

2019) με ΚΑ 30.7331.01 ύψους 20.000 ευρώ και 

δημιουργώντας το έργο  με τίτλο «Κατασκευή 

στεγάστρου στο δημοτικό γήπεδο Ν. Αμισού» ύψους 

20.000 ευρώ 

➢  

➢ Αναβάλει  τη λήψη οριστικής απόφασης ως προς το 

δεύτερο σκέλος της 36/2019 απόφασης – εισήγησης της 

Κοινότητας Δράμας, περί δημιουργίας του έργου με 

τίτλο: « Συντήρηση οδικού δικτύου Κοινότητας 

Δράμας» ύψους 236.850,00 ευρώ και δημιουργίας του 

έργου με τίτλο: « Συντήρηση αθλητικών 

εγκαταστάσεων» ύψους 200.000,00 ευρώ» 

36.  425.  Έγκριση της  38/2019  

γνωμοδότησης – 

απόφασης της 

Κοινότητας Δράμας, 

σχετικά με την διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου 

Ομόφωνα 

Με την παρατήρηση των: 1) Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) 

Μελισσινού Στυλιανου, 3) Σιδερά Χρυσής, 4) 

Νικολαΐδη Φωτίου και 5) Καλαϊτζίδη Κων/νου πως, 

πρέπει να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση στις ομάδες, στις 

οποίες παραχωρείται χώρος  

37.  426.  Τροποποίηση της αριθμ. 

714/2018 απόφασης Δ.Σ. 

περί συγκρότησης 

επιτροπής 

συμβιβαστικής 

επιλύσεως των 

φορολογικών διαφορών 

και αμφισβητήσεων του 

Δήμου μας  για το 

διάστημα από 01-09-

2019 έως 31-12-2019  και  

συγκρότησης αυτών για 

το έτος 2020 

Ομόφωνα 

38.  427.  Τροποποίηση της αριθμ. 

725/2018 απόφασης Δ.Σ. 

περί Ορισμού μελών 

επιτροπής, του άρθρου 1 

του Π.Δ. 270/1981, για 

την διεξαγωγή 

δημοπρασιών εκποίησης 

ή εκμίσθωσης 

πραγμάτων του Δήμου, 

για διάστημα από 01-09-

2019 έως 31-12-2019 και 

ορισμού αυτών για το  

έτος 2020 - 

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

Ομόφωνα 

39.  428.  Έγκριση της 01/2019 

απόφασης του 

Συμβουλίου Καλού 

Αγρού, σχετικά με τη 

διάθεση χρήσης 

Ομόφωνα 



δημοτικού ακινήτου που 

βρίσκεται στην 

Κοινότητα Καλού Αγρού 

– προπονητήριο «Λ. 

Χαραλαμπίδης», στον 

ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ 

(καλαυοσφαίριση)  

40.  429.  Έγκριση της 02/2019 

απόφασης του 

Συμβουλίου Καλού 

Αγρού, σχετικά με τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου που 

βρίσκεται στην 

Κοινότητα Καλού Αγρού 

– προπονητήριο «Λ. 

Χαραλαμπίδης», στον 

ΑΣ ΓΑΙΑ ΔΡΑΜΑΣ 

volleyball 

Ομόφωνα 

41.  430.  Έγκριση της 03/2019 

απόφασης του 

Συμβουλίου Καλού 

Αγρού, σχετικά με τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου που 

βρίσκεται στην 

Κοινότητα Καλού Αγρού 

– προπονητήριο «Λ. 

Χαραλαμπίδης», στον 

Γυμναστικό Σύλλογο 

Δράμας volleyball 

Ομόφωνα 

42.  431.  Έγκριση της 04/2019 

απόφασης του 

Συμβουλίου Καλού 

Αγρού, σχετικά με τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου που 

βρίσκεται στην 

Κοινότητα Καλού Αγρού 

– γήπεδο ποδοσφαίρου, 

στον Γ.Π.Σ. ΄΄ΕΛΠΙΣ΄΄ 

Καλού Αγρού  

Ομόφωνα 

43.  432.  Έγκριση της 05/2019 

απόφασης του 

Συμβουλίου Καλού 

Αγρού, σχετικά με τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου που 

βρίσκεται στην 

Κοινότητα Καλού Αγρού 

– προπονητήριο «Λ. 

Χαραλαμπίδης», στην 

ΑΕ ΔΟΞΑΤΟΥ 

(καλαθοσφαίριση)  

Ομόφωνα 



44.  433.  Έγκριση της 01/2019 

απόφασης του 

Συμβουλίου 

Καλλιφύτου, σχετικά με 

τη διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου που 

βρίσκεται στην 

Κοινότητα Καλλιφύτου 

– γήπεδο ποδοσφαίρου, 

στον ΄΄ΕΘΝΙΚΟ 

ΑΣΤΕΡΑ΄΄ Καλλιφύτου  

Ομόφωνα 

45.  434.  Έγκριση της 02/2019 

απόφασης του 

Συμβουλίου 

Κουδουνίων, σχετικά με 

τη διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου που 

βρίσκεται στην 

Κοινότητα Κουδουνίων 

– γήπεδο ποδοσφαίρου, 

στον ΑΜΣ ΄΄ΑΣΤΗΡ΄΄ 

Κουδουνίων  

Ομόφωνα 

46.  435.  Έγκριση της 02/2019 

απόφασης του 

Συμβουλίου 

Ξηροποτάμου, σχετικά 

με τη διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου που 

βρίσκεται στην 

Κοινότητα 

Ξηροποτάμου – γήπεδο 

ποδοσφαίρου, στον Γ.Σ. 

΄΄΄ΜΕΓΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ΄΄ 

Ξηροποτάμου  

Ομόφωνα 

47.  436.  Έγκριση της 01/2019 

απόφασης του 

Συμβουλίου Χωριστής, 

σχετικά με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου που βρίσκεται 

στην Κοινότητα 

Χωριστής – γήπεδο 

ποδοσφαίρου, στον 

Αθλητικό Σύλλογο 

΄΄΄ΟΡΦΕΑΣ΄΄ Χωριστής  

Ομόφωνα 

48.  437.  Έγκριση της 04/2019 

απόφασης του 

Συμβουλίου 

Μαυροβάτου, σχετικά 

με τη διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου που 

βρίσκεται στην 

Κοινότητα Μαυροβάτου 

Ομόφωνα 



– γήπεδο ποδοσφαίρου, 

στον ΑΜΣ ΄΄ΗΡΑΚΛΗΣ 

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ 

49.  438.  Έγκριση της 01/2019 

απόφασης του 

Συμβουλίου 

Μικροχωρίου , σχετικά 

με τη διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου που 

βρίσκεται στην 

Κοινότητα 

Μικροχωρίου – γήπεδο 

ποδοσφαίρου, στον 

Μορφωτικό Σύλλογο 

΄΄Άρης Μικροχωρίου΄΄–  

Ομόφωνα 

50.  439.  Έγκριση της 02/2019 

απόφασης του 

Συμβουλίου 

Μοναστηρακίου , 

σχετικά με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου που βρίσκεται 

στην Κοινότητα 

Μοναστηρακίου – 

γήπεδο ποδοσφαίρου, 

στον ΄΄ΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟ 

Μικροχωρίου 

Ομόφωνα 

51.  440.  Έγκριση της  37/2019  

γνωμοδότησης – 

απόφασης της 

Κοινότητας Δράμας, 

σχετικά με την 

ονοματοδοσία οδού 

μεταξύ των Ο.Τ. 18 και 

19 του Συνοικισμού 

Νέας Αμισού Δράμας  

Ομόφωνα 

52.  441.  Έγκριση της  39/2019  

γνωμοδότησης – 

απόφασης της 

Κοινότητας Δράμας, 

σχετικά με την διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου 

Ομόφωνα 

53.  442.  Έγκριση της  40/2019  

γνωμοδότησης – 

απόφασης της 

Κοινότητας Δράμας, 

σχετικά με την διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου 

Ομόφωνα 

54.  443.  Έγκριση της  41/2019  

γνωμοδότησης – 

απόφασης της 

Κοινότητας Δράμας, 

Ομόφωνα 



σχετικά με την διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου 

55.  444.  Έγκριση της  42/2019  

γνωμοδότησης – 

απόφαση                                                                                         

ς της Κοινότητας 

Δράμας, σχετικά με την 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου 

Ομόφωνα 

56.  445.  Έγκριση της  43/2019  

γνωμοδότησης – 

απόφασης της 

Κοινότητας Δράμας, 

σχετικά με την διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου 

Ομόφωνα 

57.  446.  Έγκριση της  44/2019  

γνωμοδότησης – 

απόφασης της 

Κοινότητας Δράμας, 

σχετικά με την διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου 

Ομόφωνα 

58.  447.  Έγκριση της  45/2019  

γνωμοδότησης – 

απόφασης της 

Κοινότητας Δράμας, 

σχετικά με την διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου 

Ομόφωνα 

59.  448.  Έγκριση της  46/2019  

γνωμοδότησης – 

απόφασης της 

Κοινότητας Δράμας, 

σχετικά με την διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου 

Ομόφωνα 

60.  449.  Έγκριση της  47/2019  

γνωμοδότησης – 

απόφασης της 

Κοινότητας Δράμας, 

σχετικά με την διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου 

Ομόφωνα 

61.  450.  Έγκριση της  48/2019  

γνωμοδότησης – 

απόφασης της 

Κοινότητας Δράμας, 

σχετικά με την διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου 

Ομόφωνα 



62.  451.  Έγκριση της  49/2019  

γνωμοδότησης – 

απόφασης της 

Κοινότητας Δράμας, 

σχετικά με την διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου 

Ομόφωνα 

63.  452.  Έγκριση της  50/2019  

γνωμοδότησης – 

απόφασης της 

Κοινότητας Δράμας, 

σχετικά με την διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου 

Ομόφωνα 

64.  453.  Έγκριση της  51/2019  

γνωμοδότησης – 

απόφασης της 

Κοινότητας Δράμας, 

σχετικά με την διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου 

Ομόφωνα 

65.  454.  Έγκριση της  52/2019  

γνωμοδότησης – 

απόφασης της 

Κοινότητας Δράμας, 

σχετικά με την διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου 

Ομόφωνα 

Δράμα   26-09-2019 

 

Η ειδική γραμματέας  

 

Μυροφόρα Ψωμά  


