
ΘΕΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ  ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

21/20-11-2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 
 

         

      Α/Α ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  512.  1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Κλήρωση δικαιούχων 

άδειας λειτουργίας 

τεσσάρων οικίσκων για 

τη συμμετοχή τους στη 

Χριστουγεννιάτικη 

Αγορά της 

«Ονειρούπολης 2019-

2020» μετά την 

επαναπροκήρυξη των 

ειδών χρήσης των 

οικίσκων με την υπ’ 

αριθμ. 511/2019 ΑΔΣ 

Ομόφωνα 

 

 

2.  513.  2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ 

Λήψη απόφασης : α) για 

τον αποκλεισμό του 

Δημοτικού Συμβουλίου 

Δράμας από την 

προβλεπόμενη 

διαδικασία έκφρασης 

γνώμης (παράγρ. 4, 

άρθρο 2, ΚΥΑ 

ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/9

30/8-4-2019, ΦΕΚ 1277 

Β΄/2019) πριν τη λήψη 

απόφασης από τη 

ΔΙΑΑΜΑΘ για τον 

Κανονισμό τιμολόγησης 

έτουε 2020 και β) για τις 

αναγκίες ενέργειες 

αμφισβήτησης της 

σχετικά απόφασης της 

ΔΙΑΑΜΑΘ 

Κατά πλειοψηφία 

Το ΔΣ Αναβάλει τη λήψη οριστικής 
απόφασης : α) για τον αποκλεισμό του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δράμας από την προβλεπόμενη διαδικασία 

έκφρασης γνώμης (παράγρ. 4, άρθρο 2, ΚΥΑ 

ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/8-4-2019, ΦΕΚ 1277 

Β΄/2019) πριν τη λήψη απόφασης από τη ΔΙΑΑΜΑΘ 

για τον Κανονισμό τιμολόγησης έτους 2020 και β) για 

τις αναγκαίες ενέργειες αμφισβήτησης της σχετικά 

απόφασης της ΔΙΑΑΜΑΘ, μετά από πρόταση του 

δημοτικού συμβούλου Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, 

προκειμένου να προηγηθεί συνάντηση των επικεφαλής 

των δημοτικών παρατάξεων με τον Δήμαρχο, για να 

καταλήξουν επί του θέματος και στη συνέχεια να 

ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου 

Γεωργίου διότι, το παρόν θέμα, έχει άμεση σχέση με 

την προτεινόμενη αύξηση των τελών του 2020 κατά 

27%, με την οποία δεν συμφωνεί, προτείνοντας 

μηδενική αύξηση και δηλώνοντας πως δεν θα 

συμμετέχει στην προτεινόμενη συνάντηση. 

 

3.   Συγκρότηση Α΄ βάθμιας 

Σχολικής Επιτροπής –  
ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

Μετά από πρόταση του προέδρου, λόγω έλλειψης 

απαιτούμενων εγγράφων 

 

4.   Συγκρότηση Β΄ βάθμιας 

Σχολικής Επιτροπής -  
ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 

Μετά από πρόταση του προέδρου, λόγω έλλειψης 

απαιτούμενων εγγράφων 

 

5.  514.  Γ΄ κατανομή δόσης των 

ΚΑΠ για κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών 

των σχολείων  

Ομόφωνα 

 

Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Μελισσινού Στυλιανού, 3) 

Νικολαΐδη Φωτίου και 4) Καλαϊτζίδη Κων/νου πως, η 

ισόποση κατανομή είναι αυθαίρετη και πρέπει να γίνεται 



σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς και με κάποια στοιχεία 

που πρέπει να υπάρχουν αλλά, δεν μπορούν να στείλουν 

την κατανομή στις καλένδες. 

 

Με την τοποθέτηση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 

3) Ιωαννίδη Δημητρίου , 4) Παπαδόπουλου Αχιλλέως, 

5) Κιόρτεβε Παρθένας και 6) Γεωργιάδη Γερβασίου 

πως, συμφωνούν με την τοποθέτηση της μείζονος 

αντιπολίτευσης  

 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Μήτρου Γεωργίου πως, η ουσία είναι ότι, τα χρήματα 

δεν επαρκούν για να καλύψουν στοιχειωδώς τις ανάγκες 

των σχολείων της περιοχής όταν, η επιχορήγηση από τον 

Κρατικό προϋπολογισμό, είναι μειωμένη κατά 50% από 

προηγούμενα έτη  

6.  515.  Ορισμός εκπροσώπου με 

τον αναπληρωτή του, 

για τη συγκρότηση 

Συντονιστικής 

Επιτροπής Διαχείρισης 

Κρίσεων  

Ομόφωνα 

 

7.  516.  Ορισμός εκπροσώπων 

στο Ελληνικό Δίκτυο 

Υγιών Πόλεων του 

Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας 

(ΕΔΔΥΠΠΥ)  

Ομόφωνα 

 

 

8.  517.  Υπογραφή ή μη του 

Συμφώνου Συνεργασίας 

και του Παραρτήματός 

το ως αναπόσπαστο 

παράρτημά του, μεταξύ 

του Δήμου Δράμας και 

του Πιστοποιημένου 

Φορέα και μη 

Κερδοσκοπικού 

Χαρακτήρα με την 

επωνυμία « Το 

Χαμόγελο του Παιδιού» 

και έδρα το Μαρούσι 

Αττικής  

Ομόφωνα 

9.  518.  Συνένωση ισόγειων 

καταστημάτων στο 

ανακαινισμένο κτίριο 

του παλαιού Δημαρχείου 

Δράμας και 

τακτοποίηση 

αυθαίρετης επέκτασης 

παταριού 

Ομόφωνα 

10.  519.  Κίνηση διαδικασίας 

επαναδημοπράτησης του 

ισόγειου δημοτικού 

καταστήματος με 

αριθμό 3 επί των οδών 

Ομόφωνα 



19ης Μαϊου & 

Ιπποκράτους 1 στην 

Δράμα,  σε εφαρμογή 

της παρ. 1. του άρθρου 

192 του Ν. 3463/2006, 

όπως αντικαταστάθηκε 

με την παρ. 1  άρθρο 196 

του Ν. 4555/2018 

(ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ)   

11.  520.  Κίνηση διαδικασίας 

επαναδημοπράτησης του 

τουριστικού περιπτέρου 

στον Δημοτικό  Κήπο  

Δράμας,  σε εφαρμογή 

της παρ. 1. του άρθρου 

192 του Ν. 3463/2006, 

όπως αντικαταστάθηκε 

με την παρ. 1  άρθρο 196 

του Ν. 4555/2018 

(ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ)   

Ομόφωνα 

12.  521.  Έκδοση άδειας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκών αγορών  

Ομόφωνα 

13.  522.  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

της αριθμ. 426/2019 

απόφασης Δ.Σ. περί 

«Τροποποίησης 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 

14.  523.  Έγκριση εισόδου – 

εξόδου οχημάτων για 

την υπό ίδρυση 

εγκατάσταση «Σταύλος 

(100 χοιρομητέρες με τα 

παράγωγά τους – κτήριο 

ξηράς περιόδου, τοκετού 

– απογαλακτισμού)» 

ιδιοκτησίας κ. Νεδέλκου 

Πέτρου σε τμήμα 

έκτασης 16436 τ.μ. του 

με αρ. 237γ 

αγροτεμαχίου στη θέση 

«Μαρούδες» του 

Αγροκτήματος 

Ομόφωνα 



Χωριστής, επί 

αγροτικής οδού  

15.  524.  Λήψη απόφασης 

σχετικής με την 

αναγκαιότητα ανάθεσης 

υπηρεσιών dpo – 

εξωτερικού υπευθύνου 

προστασίας δεδομένου  

ενδεικτικού 

προϋπολογισμού  

11.520,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24%) για τα 

έτη 2020, 2021 και 2022 

(έναρξη 1-3-2020 και 

λήξη 28-2-2022) σε τρίτο  

σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 

4412/2016  

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου 

Γεωργίου, διαφωνώντας με τη διαδικασία της απ΄ 

ευθείας ανάθεσης 

 

16.  525.  Έγκριση δράσεων 

διαφημιστικής προβολής 

Δήμου Δράμας για το 

έτος 2020  

Ομόφωνα 

 

17.  526.  Προμήθεια λοιπού 

εξοπλισμού της Δ/νσης 

Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας & 

Πολιτισμού  

Ομόφωνα 

 

18.  527.  Έγκριση ανάθεσης σε 

τρίτο της εργασίας « 

Συντήρηση Κήπων 

Πάρκων», με ανοικτή 

διαδικασία δημόσιου 

ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού  

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου 

Γεωργίου από θέση αρχής διότι, είναι αντίθετος με τις 

αναθέσεις, επιθυμώντας να υπάρχει μια υπηρεσία 

πρασίνου, με εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό, 

για να μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά της σε μια πόλη 

που έχει να λέει για το πράσινό της 

 

19.  528.  Έγκριση της 55/2019 

απόφασης – πρότασης 

της Κοινότητας Δράμας, 

σχετικά με 

γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

Αθλητικός & 

Πολιτιστικός Σύλλογος 

ΑμεΑ «ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ»  

Ομόφωνα 

 

20.  529.  Έγκριση της 56/2019 

απόφασης – πρότασης 

της Κοινότητας Δράμας, 

σχετικά με 

γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

Ομόφωνα 



δημοτικού ακινήτου – 

Βετεράνοι 

Χειροσφαίρισης Δράμας 

21.  530.  Έγκριση της 58/2019 

απόφασης – πρότασης 

της Κοινότητας Δράμας, 

σχετικά με την 

επανεισαγωγή θέματος, 

αναφορικά με την 

ονοματοδοσία οδού 

μεταξύ των Ο.Τ. 18 και 

19 του Συνοικισμού 

Νέας Αμισού 

Ομόφωνα 

 

 

22.  531.  Έγκριση της 61/2019 

απόφασης – πρότασης 

της Κοινότητας Δράμας, 

σχετικά με την 

γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

ΝΠΔΔ 

Ομόφωνα 

 

23.  532.  Έγκριση της 62/2019 

απόφασης – πρότασης 

της Κοινότητας Δράμας, 

σχετικά με την 

γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

Αθλητικός Σύλλογος 

«1986 Δράμας» - τμήμα 

τζούντο  

 

Ομόφωνα 

➢  

24.  533.  Έγκριση της 63/2019 

απόφασης – πρότασης 

της Κοινότητας Δράμας, 

σχετικά με την 

γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

Σύλλογος Άρσης Βαρών 

«Ο ΒΥΒΩΝ» 

Ομόφωνα 

25.  534.  Έγκριση της 64/2019 

απόφασης – πρότασης 

της Κοινότητας Δράμας, 

σχετικά με την 

γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

Σύλλογος Κλασικού 

Αθλητισμού « ΣΚΑΔ» 

Ομόφωνα 

 

26.  535.  Έγκριση της 65/2019 

απόφασης – πρότασης 

της Κοινότητας Δράμας, 

σχετικά με την 

Ομόφωνα 



γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

Δ/νση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης ΠΕ 

Δράμας 

27.  536.  Έγκριση της 66/2019 

απόφασης – πρότασης 

της Κοινότητας Δράμας, 

σχετικά με την 

γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

Αθλητικός Σύλλογος 

«ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΓΥΝΑΙΚΑ» 

Ομόφωνα 

28.  537.  Έγκριση της 67/2019 

απόφασης – πρότασης 

της Κοινότητας Δράμας, 

σχετικά με την 

γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

Α.Ο ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ 

Ομόφωνα 

29.  538.  Έγκριση της 68/2019 

απόφασης – πρότασης 

της Κοινότητας Δράμας, 

σχετικά με την 

γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

Ολυμπιακή Ακαδημία – 

τμήμα χειροσφαίρισης 

Ομόφωνα 

30.  539.  Έγκριση της 69/2019 

απόφασης – πρότασης 

της Κοινότητας Δράμας, 

σχετικά με την 

γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 

Αθλητικός 

Εκπολιτιστικός 

Σύλλογος Δράμας 

«ΗΝΙΟΧΟΣ» 

Ομόφωνα 

31.  540.  Έγκριση της 70/2019 

απόφασης – πρότασης 

της Κοινότητας Δράμας, 

σχετικά με την 

γνωμοδότηση για τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου – 1ο 

Γενικό Λύκειο Δράμας 

Ομόφωνα 



32.  541.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης υπαλλήλων 

Δήμου Δράμας για το 

μήνα Οκτώβριο του 

2019  

Ομόφωνα 

Δράμα   22-11-2019 

 

Η ειδική γραμματέας  

 

Μυροφόρα Ψωμά  


