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      Α/Α ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  456.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

 Ψήφισμα για την 

υπεράσπιση του 

δημοσίου και 

κοινωνικού χαρακτήρα 

των υπηρεσιών των 

Ο.Τ.Α. 

Ομόφωνα 

 

 

2.  457.  2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Ορισμός δημοτικού 

συμβούλου που θα 

συμμετέχει στο 

Διοικητικό Συμβούλιο 

του Ιδρύματος «Ίδρυμα 

Μακεδονικού Βραβείου» 

Ομόφωνα 

Μετά από πρόταση της μείζονος αντιπολίτευσης, περί 

συνέχισης λειτουργίας του ΔΣ του ΙΜΑΒ ως έχει, για να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία βράβευσης του 2019 και εν 

συνεχεία, περί ορισμού ως τακτικού μέλους σε αυτό, του 

δημοτικού συμβούλου Μλεκάνη Μιχαήλ με 

αναπληρώτριά του, την δημοτική σύμβουλο Κιόρττεβε 

Παρθένα 

 

3.  458.  Υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης για την 

πράξη με τίτλο 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΔΡΑΜΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΟΔΟΥ ΧΕΛΜΟΥ (Ο.Τ. 

822)» στο 

χρηματοδοτικό 

Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I στον 

ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 

«Ανέγερση ή /και 

Αποκατάσταση 

Δημοτικών κτιρίων» 

Ομόφωνα 

Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Χαρακίδη Κυριάκου, 2) Μλεκάνη Μιχαή, 3) 

Μελισσινού Στυλιανου, 4) Σιδερά Χρυσής, 5) 

Μυστακίδη Ιωάννη, 6) Νικολαΐδη Φωτίου και 7) 

Καλαϊτζίδη Κων/νου πως, πρέπει να εξεταστεί η 

πρόταση γιατί, η χρηματοδότηση αφορά σχολικά κτίρια 

- πιθανόν να έχει τροποποιηθεί αλλά, δεν το γνωρίζουν- 

και να μην μπορεί να ενταχθεί ο παιδικός σταθμός. Γι 

αυτό, επειδή είναι έτοιμη η μελέτη της ΠΕ για το 

νηπιαγωγείο Ξηροποτάμου, πρότειναν, εκτός από τον 

παιδικό σταθμό επί της οδού Χελμού, να αποφασίσει το 

Σώμα και για την ένταξη του νηπιαγωγείου 

Ξηροποτάμου   

 

Με την επισήμανση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου 

Χαρίκλεια πως, πρέπει να εξεταστεί η πρόταση γιατί, η 

χρηματοδότηση αφορά σχολικά κτίρια - πιθανόν να έχει 

τροποποιηθεί αλλά, δεν το γνωρίζουν- και να μην μπορεί 

να ενταχθεί ο παιδικός σταθμός. Γι αυτό, επειδή είναι 

έτοιμη η μελέτη της ΠΕ για το νηπιαγωγείο 

Ξηροποτάμου, πρότειναν, εκτός από τον παιδικό σταθμό 

επί της οδού Χελμού, να αποφασίσει το Σώμα και για 

την ένταξη του νηπιαγωγείου Ξηροποτάμου   

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, ψήφισε 

θετικά, αναφέροντας πως ο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, έρχεται να 

καλύψει την υποχρηματοδότηση της τελευταίας 



δεκαετίας 

 

Με την επισήμανση του δημοτικού συμβούλου 

Καλαϊδόπουλου Κοσμά πως, πρέπει να εξεταστεί η 

πρόταση γιατί, η χρηματοδότηση αφορά σχολικά κτίρια - 

πιθανόν να έχει τροποποιηθεί αλλά, δεν το γνωρίζουν- 

και να μην μπορεί να ενταχθεί ο παιδικός σταθμός. Γι 

αυτό, επειδή είναι έτοιμη η μελέτη της ΠΕ για το 

νηπιαγωγείο Ξηροποτάμου, πρότειναν, εκτός από τον 

παιδικό σταθμό επί της οδού Χελμού, να αποφασίσει το 

Σώμα και για την ένταξη του νηπιαγωγείου 

Ξηροποτάμου   

 

4.  459.  Κατηγοριοποίηση για 

την αδειοδότηση των 

αθλητικών 

εγκαταστάσεων του 

δήμου Δράμας  

Ομόφωνα 

 

 

5.  460.  Εγγραφή στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα του έργου « 

Αντικατάσταση στέγης 

Δημοτικού Σχολείου 

Ξηροποτάμου»  

Ομόφωνα 

 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου 

Χαρίκλειας πως, υπάρχει ανατροπή αποφάσεων από 

λάθη των υπηρεσιών 

 

6.  461.  Έγκριση χειμερινών 

δρομολογίων Αστικού 

ΚΤΕΛ Δράμας περιόδου 

09/9/2019 – 30/06/2020 

 

7.  462.  Έγκριση της 10/2019 

απόφασης -

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με την 

παραχώρηση θέσεων 

στάσης και στάθμευσης 

έμπροσθεν του 

ξενοδοχείου HYDRAMA 

Ομόφωνα 

 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου 

Χαρίκλειας πως, πρέπει να επιβληθεί τέλος 100 € ανά 

μέτρο σύμφωνα με τη νομοθεσία 

 

8.  463.  Έγκριση της 11/2019 

απόφασης -

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με την 

παραχώρηση θέσεων 

στάσης και στάθμευσης 

έμπροσθεν του 

ξενοδοχείου AGIA 

HOTEL 

Ομόφωνα 

 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου 

Χαρίκλειας πως, πρέπει να επιβληθεί τέλος 100 € ανά 

μέτρο σύμφωνα με τη νομοθεσία 

Ο δημοτικός σύμβουλος Νικολαΐδης Φώτιος, 

απουσίαζε κατά την συζήτηση και ψηφοφορία του 

θέματος 

9.  464.  Έγκριση Πρωτοκόλλου 

Οριστικής Παραλαβής 

τμήματος σύμβασης 

παροχής γενικών με 

τίτλο "Δράση D3.1.3 – 

"Αξιολόγηση της 

προσβασιμότητας και 

της διασύνδεσης των 

πιθανών Γεωτόπων στην 

Ελληνική περιοχή"  

Ομόφωνα 

 



10.  465.  Λήψη απόφασης 

σχετικής με την έγκριση 

ανάθεσης της υπηρεσίας    

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ» ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 

190.000,00 € ( 

συμπεριλαμβανόμενου 

του ΦΠΑ 24%) σε 

τρίτους  βάσει των 

διατάξεων του Ν. 

4412/2016 και για 

χρονικό διάστημα 

δεκατεσσάρων (14) 

μηνών από την 

υπογραφή των 

συμβάσεων 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου 

Γεωργίου διότι, πρόκειται για ένα χρόνιο πρόβλημα, δεν 

υπήρξε ο σωστός προσανατολισμός, δημιουργώντας 

αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση στους πολίτες. 

 

11.  466.  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  

Ομόφωνα 

12.  467.  Ορισμός εκπροσώπου 

του ΔΣ με τον 

αναπληρωτή του, για τη 

συγκρότηση του 

Εφορευτικού 

Συμβουλίου της 

Δημόσιας Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης Δράμας  

Ομόφωνα 

13.  468.  Ορισμός παραγωγικών 

τάξεων και 

συνδικαλιστικών 

οργανώσεων των 

εκπαιδευτικών, που 

εκπρόσωποί τους θα 

συμμετέχουν στη 

Δημοτική Επιτροπή 

Παιδείας  

Ομόφωνα 

14.  469.  Ορισμός εκπροσώπων 

ως μελών της επιτροπής 

του άρθρου 3 παρ. 2 του 

Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ 

161Α΄) για την άδεια 

Ομόφωνα 



εγκατάστασης 

οικοδομημάτων 

εκδιδομένων με αμοιβή 

προσώπων  

15.  470.  Παραχώρηση χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου επί 

της οδού Μ. 

Αγαθαγγέλου 12 (έναντι 

καταστήματος)  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1) 

Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου 

Χαρίκλειας διότι, στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν 

κλείσει τα πεζοδρόμια και δεν μπορεί να κυκλοφορήσει 

ο κόσμος. Στη συνέχεια ανέφερε πως δεν πρέπει να 

νομιμοποιείται η παρανομία, προτείνοντας τη σύσταση 

διαπαραταξιακής επιτροπής για την επίλυση του 

προβλήματος στη συγκεκριμένη περιοχή.  

16.  471.  Χορήγηση άδειας 

λειτουργίας 

Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών εντός 

καταστήματος  

Ομόφωνα 

17.  472.  Έκδοση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκών αγορών  

Ομόφωνα 

18.  473.  Λύση σύμβασης 

μακροχρόνιας 

εκμίσθωσης τμήματος 

έκτασης 190.000 τ.μ. του 

αριθμ. 811 κοινόχρηστου 

τεμαχίου, αγροτικού 

κλήρου Τ.Κ. 

Μαυροβάτου  

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Παπαδόπουλου Αχιλλέα, επί της πρότασης της 

μείζονος αντιπολίτευσης - περί λύσης της σύμβασης 

αλλά, με διερεύνηση από τη νομική υπηρεσία, για το 

αν υπάρχει η δυνατότητα αποζημίωσης του Δήμου από 

την παραβίαση των όρων- διότι δεν θα υπάρξει η 

δυνατότητα διερεύνησης γιατί, μπορεί ο υπόλογος να 

μην βρίσκεται καν στην Ελλάδα. Συμφωνεί ως προς τη 

λύση, χωρίς διερεύνηση. 

19.  474.  Έγκριση της 06/2019 

απόφασης της 

Κοινότητας Κ. Αγρού, 

σχετικά με τη 

γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου που 

βρίσκεται στην 

Κοινότητα Κ. Αγρού- 

προπονητήριο «Λ. 

Χαραλαμπίδης», στην 

ομάδα μπάσκετ της 

Αστυνομικής Δ/νσης 

Δράμας  

Ομόφωνα 

20.  475.  Έγκριση της 03/2019 

απόφασης της 

Κοινότητας 

Ξηροποτάμου, σχετικά 

με τη γνωμοδότηση για 

τη διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου που 

βρίσκεται στην 

Κοινότητα 

Ομόφωνα 



Ξηροποτάμου- γήπεδο 

ποδοσφαίρου, στην 

«ΠΑΕ ΓΣ ΔΟΞΑ 

ΔΡΑΜΑΣ 2017»  

21.  476.  Έγκριση της 09/2019 

απόφασης της 

Κοινότητας 

Καλλιφύτου, σχετικά με 

τη γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου που 

βρίσκεται στην 

Κοινότητα Καλλιφύτου- 

γήπεδο ποδοσφαίρου 

5Χ5, στην Δ/να 

Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης 

και το 6/θέσιο Δημοτικό 

Σχολείο Καλλιφύτου 

Κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 2) Ιωαννίδη Δημητρίου, 3) 

Παπαδόπουλου Αχιλλέα, 4) Κιόρτεβε Παρθένας, 5) 

Γεωργιάδη Γερβασίου και 6) Μουχτάρη Γεωργίου 

διότι, πουθενά δεν είδαν να είναι επικίνδυνο το 

καουτσούκ 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου 

Γεωργίου, δίχως να αναφέρει το λόγο 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλαϊδόπουλου Κοσμά, λέγοντας πως αυτά τα θέματα 

πρέπει να λύνονται στην κοινότητα και να μην 

αποστέλλονται στο ΔΣ 

 

22.  477.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης υπαλλήλων 

Δήμου Δράμας  

Ομόφωνα 

23.  478.  Έγκριση ποσού για 

έκδοση διατακτικών  

Ομόφωνα 

24.  479.  Έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση απόρων 

δημοτών  

Ομόφωνα 

25.  480.  Έγκριση ή μη της 

αύξησης της ετήσιας 

συνδρομής του Δήμου 

Δράμας προς την Αστική 

Εταιρεία μη 

κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, «Κέντρο 

Πρόληψης Εξαρτήσεων 

και Προαγωγής 

Ψυχοκοινωνικής Υγείας 

Π.Ε Δράμας  ¨ΔΡΑΣΗ¨» 

Ομόφωνα 

Δράμα   29-10-2019 

 

Η ειδική γραμματέας  

 

Μυροφόρα Ψωμά  


