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      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  1.  1
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 01/2020 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου Καλού 

Αγρού, σχετικά με τη 

διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου που 

βρίσκεται στην 

Κοινότητα Κ. Αγρού 

προπονητηρίου «Λ. 

Χαραλαμπίδης» στον 

Σύλλογο  Γονέων και 

κηδεμόνων του 

Δημοτικού Σχολείου 

Καλού Αγρού 

Ομόφωνα 

 

2.  2.  2
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Αποδοχή 

χρηματοδότησης του 

έργου με τίτλο 

«Κέντρο ερμηνείας 

οίνου και 

αποσταγμάτων 

Δράμας» με κωδικό 

αίτησης 0011312642, 

στο πλαίσιο της 1
ης

 

(υπ’ αριθ. 

108/30.03.2018) 

πρόσκλησης 

εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την 

υποβολή προτάσεων 

δημοσίου χαρακτήρα 

του τοπικού 

προγράμματος 

CLLD/LEADER 

Νομού Δράμας του 

ΠΑΑ 2014-2020 της 

ΟΤΔ Αναπτυξιακής 

Δράμας Α.Ε. - 

Αναπτυξιακής 

Ανώνυμης Εταιρείας 

Ο.Τ.Α και 

εξουσιοδότηση του 

Νόμιμου Εκπροσώπου 

για την υπογραφή της 

σύμβασης 

Ομόφωνα 

   
 

3.  3.  3
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Παραχώρηση χρήσης 

(διάθεση) του 

Αθλητικού Πολιτιστικού 

 
Ομόφωνα 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: Τσιαμπούσης 



Κέντρου « Δ. Κραχτίδης 

»,  προκειμένου να 

διεξαχθεί βραδιά 

επίδειξης επίλεκτων 

μαχητών στα δυναμικά 

αθλήματα ( 

κικμπόξινγκ, πυγμαχίας 

κ.λ.π.) για την Κυριακή 

16-02-2020, από την 

Αστική μη  

Κερδοσκοπική Εταιρεία 

με την επωνυμία 

«Οργανισμός Αθλητικών 

Πολιτιστικών & 

Κοινωνικών 

Εκδηλώσεων THE 

HONOUR OF 

FITHTERS »,  σε 

εφαρμογή της παρ. 8 του 

άρθρου 5 του 

Κανονισμού Λειτουργίας 

των Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων του 

Δήμου Δράμας, 

απόφαση 433/2012  Δ.Σ. 

Αλεξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 4) Ιωαννίδης 

Δημήτριος, 5) Παπαδόπουλος Αχιλλέας, 6) 

Κιόρτεβε Παρθένα, 7) Γεωργιάδης Γερβάσιος 

και 8) Μουχτάρης Γεώργιος,  έθεσαν τον 

προβληματισμό στο ΔΣ, για τον παρόν θέμα ή για 

επόμενα που θα προκύψουν, περί καθορισμού 

ποσοστιαίου τιμήματος επί τοις % του τιμήματος 

του εισιτηρίου, επειδή δεν είναι όλες οι περιπτώσεις 

ίδιες και υπάρχουν διαφορετικές τιμές εισιτηρίων. 

 

4.  4.  4
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Συγκρότηση επιτροπής 

παραλαβής προμηθειών 

οικ. έτους 2020 (άρθρου 

221 Ν. 4412/2016) 

Ομόφωνα 

 

5.  5.  Λύση της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης με την 

επωνυμία « Δημοτική 

Επιχείρηση Κοινωνικής 

Πολιτιστικής και 

Τουριστικής Ανάπτυξης 

(ΔΕΚΠΟΤΑ) του Δήμου 

Δράμας, μετά από 

αίτημα των δημοτικών 

παρατάξεων «ΠΟΛΗ + 

ΖΩΗ», «ΠΡΟΤΖΕΚΤ 

ΔΡΑΜΑ 2020» και 

«ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΟΛΙΤΩΝ»  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       κ α τ ά      

π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
 

1. Την λύση και εν συνεχεία την εκκαθάριση 

της κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία 

«Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και 

Τουριστικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΠΟΤΑ) του Δήμου 

Δράμας, σύμφωνα με το άρθρο 262 του ν. 3463/2006, 

με ημερομηνία λύσεως την 30/6/2020 κατά την οποία 

θα συνταχθεί ο Ισολογισμός λήξεως της περιόδου 

1/1/2020-30/6/2020, που θα συνιστά τον ισολογισμό 

ενάρξεως – εκκαθαρίσεως, σε εφαρμογή των 

διατάξεων των άρθρων 262 & 269 του Ν. 3463/2006 
 
2. Την ανάληψη από τον Δήμο Δράμας 

του συνόλου των δραστηριοτήτων της Δημοτικής 

Επιχείρησης Κοινωνικής Πολιτιστικής και 

Τουριστικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΠΟΤΑ) Δήμου Δράμας 

από την ημερομηνία λύσεώς της 
  

3. Τη μεταφορά στον Δήμο Δράμας του 

προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής 

Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης 

(ΔΕΚΠΟΤΑ) Δήμου Δράμας με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου 

από την ημερομηνία λύσεώς της. Συμβάσεις έργου 

που έχουν συναφθεί από τη Δημοτική Επιχείρηση 

Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης 

(ΔΕΚΠΟΤΑ) Δήμου Δράμας από την ημερομηνία 

λύσεώς της. 



  

4. Την καταβολή από τον Δήμο Δράμας 

σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, 

των οφειλών της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής 

Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης 

(ΔΕΚΠΟΤΑ) Δήμου Δράμας προς το Δημόσιο, τα 

ασφαλιστικά ταμεία και τρίτους 
  

5. Τον ορισμό σε επόμενη συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας εκκαθαριστών της 

επιχείρησης, μετά από σχετική έρευνα της Δνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας και 

υποβολή προσφορών για την αμοιβή τους 
  

6. Την ανάθεση στο Δήμαρχο Δράμας 

όλων των απαραίτητων ενεργειών που πρέπει να 

γίνουν στη συνέχεια όπως: 
  

 η ανάρτηση της απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 η αποστολή της απόφασης στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης για 

την έκδοση της προβλεπόμενης Πράξης Έγκρισης του 

Γενικού Γραμματέα και προώθησή της για 

δημοσίευση στο ΦΕΚ 
 ο ορισμός εκκαθαριστών και το ύψος της 

αμοιβής τους 

 η συνεργασία των υπηρεσιών της Δημοτικής 

Επιχείρησης Κοινωνικής Πολιτιστικής και 

Τουριστικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΠΟΤΑ) Δήμου Δράμας 

και του Δήμου Δράμας για την λεπτομερή υποβολή 

όλων των απαραίτητων εγγράφων και πληροφοριών 

αναφορικά με τις υλοποιούμενες δράσεις, το 

προσωπικό, τις συμβάσεις, τις εκκρεμότητες σχετικά 

με απαιτήσεις και υποχρεώσεις και εν γένει τα 

οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης 

 η έγκαιρη πρόβλεψη στον προϋπολογισμό 

του Δήμου Δράμας των δαπανών για τη μισθοδοσία 

των μεταφερομένων υπαλλήλων και εν γένει για τη 

λειτουργία των προγραμμάτων και δράσεων της 

Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Πολιτιστικής και 

Τουριστικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΠΟΤΑ) Δήμου Δράμας 

από την ημερομηνία λύσεώς της, και  

 όλες τις προβλεπόμενες από σχετικές 

διατάξεις ενέργειες 

 

Από την ονομαστική ψηφοφορία που 

διενεργήθηκε, καταμετρήθηκαν: 

 

 12 θετικές ψήφοι επί της εναλλακτικής πρότασης 

του κ. Δημάρχου, των : 1) Μουρβετίδη Μιχαήλ, 2) 

Χατζηγιάννη Αναστασίου, 3) Τάσσου Μιχαήλ, 4) 

Παναγιωτίδη Αλεξάνδρου, 5) Χαραλαμπίδη Ανδρέα, 

6) Καψημάλη Ιωάννη, 7) Κυριακίδη Χρήστου, 8) 

Δερματίδη Ανέστη, 9) Εφραιμίδη Ιωάννη, 10) 

Δεμερτζή Γεωργίου, 11) Καλλινικίδη Ελευθερίου και 

12) Ευθυμιάδη Ιωακείμ 

 

 18 θετικές επί της εισήγησης του εισηγητή 

Χαρακίδη Κυριάκου, των: 1) Χαρακίδη Κυριάκου, 

2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) Μελισσινού Στυλιανού, 4) 

Σιδερά Χρυσής, 5) Μυστακίδη Ιωάννη, 6) Νικολαϊδη 



Φωτίου, 7) Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνου, 8) 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, 9) Αποστολίδη Κυριάκου, 

10) Χρυσοχοϊδη Ελευθερίου, 11) Ιωαννίδη 

Δημητρίου, 12) Παπαδόπουλου Αχιλλέα, 13) 

Κιόρτεβε Παρθένας, 14) Γεωργιάδη Γερβασίου, 15) 

Μουχτάρη Γεωργίου, 16) Ηλιόπουλου Στέργιου, 17) 

Χτζηιωάννου Χαρίκλεια και 18) Μήτρου Γεώργιος 

 

 Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, 

ψήφισε ΠΑΡΩΝ 
 

 

6.  6.  Έγκριση της 60/2019 

απόφασης της ΔΕΠ, 

σχετικά με την 

συμπληρωματική 

κατανομή από τους 

ΚΑΠ έτους 2019  

Ομόφωνα 

 
Με τις παρατηρήσεις των δημοτικών συμβούλων: 

1) Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Μελισσινού Στυλιανού, 3) 

Σιδερά Χρυσής, 4) Μυστακίδη Ιωάννη, 5) 

Νικολαΐδη Φωτίου και 6) Καλαϊτζίδη Δημητρίου, 

πρώτον ότι υπάρχει διαφορά 176,60 € μεταξύ του 

ποσού κατανομής και αυτού που κατανέμεται και  

δεύτερον ότι η κατανομή έγινε για μία φορά 

σύμφωνα με τα αποφασισμένα ποσά αλλά τώρα δεν 

γίνεται με τα ποσά που προβλέπονται. 

 

7.  7.  Έγκριση Πρωτοκόλλου 

Οριστικής Παραλαβής 

τμήματος σύμβασης 

παροχής γενικών 

υπηρεσιών και 

συγκεκριμένα το 

παραδοτέο της δράσης 

(4.1.1) "Έκθεση 

αξιολόγησης και 

εκτίμηση της απόδοσης 

των πιλοτικών δράσεων 

με γνώμονα τη βέλτιστη 

χρήση της περίσσειας 

νερού στο Δήμο Δράμας 

", που υλοποιείται στο 

πλαίσιο του έργου με το 

ακρωνύμιο ‘LYSIS’  

Ομόφωνα 

8.  8.  Λήψη απόφασης για την 

αναγκαιότητα 

συνδέσεων internet 

(νέων και αναβαθμίσεων 

υπαρχόντων) για την 

υλοποίηση του 

μηχανισμού 

‘ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΗ’  

Ομόφωνα 

9.  9.  Τροποποίηση στην 

κατηγοριοποίηση και 

αδειοδότηση των 

αθλητικών 

εγκαταστάσεων – 

ν.4479/2017(Α΄ 94) 

«Τροποποιήσεις του 

Ομόφωνα 



ν.2725/1999 (Α΄121) και 

άλλες διατάξεις»  

10.  10.  Έγκριση της 17/2019 

απόφασης -

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με την 

επανεξέταση αιτήσεων 

για τοποθέτηση 

πινακίδων Ρ-39  

Ομόφωνα 

 
Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, 2) Αποστολίδη 

Κυριάκου, 3) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) 

Ιωαννίδη Δημητρίου, 5) Παπαδόπουλου Αχιλλέα, 

6) Κιόρτεβε Παρθένας, 7) Γεωργιάδη Γερβασίου 

και 8) Μουχτάρη Γεωργίου πως,  συμφωνούν με 

την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει η σύμφωνη γνώμη 

των ιδιοκτητών της οικοδομής για την τοποθέτηση 

των πινακίδων αυστηρά και μόνο μπροστά στην 

πυλωτή.  

11.  11.  Έγκριση της 18/2019 

απόφασης -

γνωμοδότησης της ΕΠΖ, 

σχετικά με την 

κατάργηση και 

απομάκρυνση θέσης 

περιπτέρου 

Ομόφωνα 

12.  12.  Έκδοση αδείας 

παραγωγού πωλητή 

λαϊκών αγορών 

Ομόφωνα 

13.  13.  Συγκρότηση τριμελούς 

επιτροπής τμηματικής 

παραλαβής εργασιών 

και ορισμός προέδρου 

με τον αναπληρωτή του 

στο πλαίσιο των 

δράσεων του 

Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής 

Συνδρομής για το 

Ταμείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας για τους 

Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) 

για το έτος 2020, της 

Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας 

και Πολιτισμού 

Ομόφωνα 

14.  14.  Συγκρότηση  Επιτροπής 

Παραλαβής και ορισμό 

προέδρου με τον 

αναπληρωτή του στο 

πλαίσιο των δράσεων 

του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 

Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής 

Συνδρομής για το 

Ομόφωνα 



Ταμείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας για τους 

Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) 

για το έτος 2020  

15.  15.  Συγκρότηση τριμελούς 

επιτροπής τμηματικής 

παραλαβής εργασιών 

και ορισμό προέδρου με 

τον αναπληρωτή του για 

το έτος 2020, της 

Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας 

και Πολιτισμού  

Ομόφωνα 

 

Δράμα   27-01-2020 

 

Η αναπληρώτρια ειδικής γραμματέως  

 

 

Μαντή Μαρία 

 


