
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ  ΣΤΗΝ 19/28-09-2020  
ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 
 

 

 

        

      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  232.  1o EKTAKTO 

Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.43/2020 

απόφασης- γνωμοδότησης 

της Κοινότητας Δράμας 

σχετική με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στον «ΠΑΟ 

ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ» 

H αρμόδια Αντιδήμαρχος Τόλιου Δάντζερα 

Αναστασία ανέφερε πως, ήδη ξεκίνησαν οι 

προπονήσεις και πρέπει να ληφθεί απόφαση. Έχουν 

ξεκινήσει οι διαδικασίες για οριστική αδειοδότηση 

και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών, 

λειτουργεί ο προς παραχώρηση χώρος, με την 

παράταση που δόθηκε από την Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού, όπως συνέβαινε και όλα τα 

προηγούμενα χρόνια. Στο τέλος, πρότεινε την 

παραχώρηση έως 31-08-2021. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης – 

δέκα τρεις (13), ψήφισαν υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 

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

Σιδερά Χρυσής, 4) Μυστακίδη Ιωάννη, 5) 

Νικολαϊδη Φωτίου και 6)Καλαϊτζίδη Κων/νου, 

επί της πρότασης της Αντιδημάρχου, (αφού πρώτα 

συνεχάρησαν την πρόεδρο της Κοινότητας Δράμας 

καθώς και το Συμβούλιο αυτής, για την 

υπευθυνότητα που επιδεικνύουν στον τρόπο 

λειτουργίας τους και τη λήψη αποφάσεων) λέγοντας 

πως,  το ΔΣ αποφασίζει για την παραχώρηση, η 

οποία για να συντελεστεί, θα πρέπει να υπάρχει 

όπως προβλέπει η σχετική ΚΥΑ, η παράταση απ΄ τα 

αρμόδια όργανα του Δήμου. Αυτό σημαίνει ότι, 

όπως υπέγραψε η Αντιδήμαρχος με δική της ευθύνη 

(μετά από ΥΔ – εισήγηση, ειδικού συμβούλου του 

Δημάρχου, γιατί η Τεχνική Υπηρεσία θα ήταν 

αρνητική, ο οποίος υπέγραψε ως ιδιώτης μηχανικός, 

ενώ δεν είχε το νόμιμο δικαίωμα) για την παράταση 

λειτουργίας κάποιου άλλου χώρου, θα πρέπει να 

κάνει το ίδιο, είτε ο Δήμαρχος είτε τα αρμόδια 

όργανα. Είναι μεμπτό το ότι, ενώ δεν έχει λυθεί αυτό 

το πρόβλημα, ο χώρος ήδη χρησιμοποιείται και 

αυτό, είναι ευθύνη της δημοτικής αρχής. 

Αναγνωρίζουν ότι το θέμα είναι κατεπείγον και γι 

αυτό πρέπει να κινηθεί άμεσα η δημοτική αρχή για 

την επίλυσή του.    

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μελισσινός Στυλιανός, 

δήλωσε «ΠΑΡΩΝ», συμφωνώντας με την 

τοποθέτηση των ανωτέρω έξι (6) δημοτικών 

συμβούλων της μείζονος αντιπολίτευσης 

 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης 

Δημήτριος, 5) Παπαδόπουλος Αχιλλεύς και 6) 



Μουχτάρης Γεώργιος, δήλωσαν «ΠΑΡΩΝ», 

επειδή δεν απαντήθηκαν τα ερωτήματα , αν υπήρχε 

έκθεση καταλληλότητας για τις προηγούμενες 

χρονιές και αν υπάρχει τώρα. Αν υπάρχει, πρέπει να 

τη γνωρίζει το ΔΣ για να μπορέσει να αποφασίσει. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δεν μπορούν να 

αναλάβουν την ευθύνη. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, γιατί δεν υπάρχει έκθεση 

καταλληλόλητας ή παράταση ή υπογραφή της 

αρμόδιας Αντιδημάρχου. Αντιλαμβάνεται την 

σοβαρότητα του θέματος αλλά, πρέπει να σπάσουν 

κάποια αβγά προς όφελος των πολιτών. Πρέπει να 

δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές σε όλους 

τους αθλητικούς χώρους και να λυθεί αυτό το χρόνιο 

πρόβλημα. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Μήτρου Γεωργίου, γιατί δεν υπάρχει έκθεση 

καταλληλόλητας ή παράταση ή υπογραφή της 

αρμόδιας Αντιδημάρχου. Αντιλαμβάνεται την 

σοβαρότητα του θέματος αλλά, πρέπει να 

δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές σε όλους 

τους αθλητικούς χώρους και να λυθεί αυτό το χρόνιο 

πρόβλημα. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλαϊδόπουλου Κοσμά, γιατί είναι απαράδεκτο να 

συζητάνε το θέμα, ενώ δεν υπάρχει η 

προαπαιτούμενη έκθεση καταλληλότητας. Να 

δοθούν όσα χρήματα χρειάζονται για να 

αδειοδοτηθούν οι αθλητικοί χώροι για να λυθεί 

επιτέλους ένα χρόνιο πρόβλημα. Λυπάται πολύ που 

οι παρατάξεις εξυπηρετούν τη δημοτική αρχή, σε 

ένα τόσο σοβαρό θέμα. 

 

Από την ονομαστική ψηφοφορία 

καταμετρήθηκαν: 

 

Δέκα τρεις (13) ψήφοι υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 

Εννέα (9) ψήφοι κατά της πρότασης της 

Αντιδημάρχου 

 

Επτά (7) «ΠΑΡΩΝ» 

Τ ο  Δ Σ  

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

➢ Εγκρίνει  τη διάθεση κατά χρήση στον 

''ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ'', του Δημοτικού γηπέδου 

ποδοσφαίρου Προαστείου, για την διεξαγωγή 

προπονήσεων και την τέλεση αγώνων 

πρωταθλήματος και κυπέλλου για όλη την 

ποδοσφαιρική περίοδο 2020 έως 31-08-2021.  



2.  233.  2o EKTAKTO 

Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.44/2020 

απόφασης-γνωμοδότησης 

της Κοινότητας Δράμας 

σχετική με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στο 

«ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ 

ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΡΑΜΑΣ» 

η αρμόδια Αντιδήμαρχος Τόλιου 

Δάντζερα Αναστασία πρότεινε: 

• Την παραχώρηση του Α.Π.Κ.“Δ. 

Κραχτίδης” για την τέλεση προπονήσεων 

και αγώνων των τμημάτων του συλλόγου, 

έως 20-12-2021  

• Την παραχώρηση του Δημοτικού 

Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών για την 

τέλεση προπονήσεων και αγώνων των 

τμημάτων του συλλόγου, έως 31-08-2021, 

λέγοντας πως, ήδη ξεκίνησαν οι 

προπονήσεις και πρέπει να ληφθεί απόφαση. 

Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για οριστική 

αδειοδότηση και μέχρι την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών, λειτουργεί ο προς παραχώρηση 

χώρος, με την παράταση που δόθηκε από 

την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όπως 

συνέβαινε και όλα τα προηγούμενα χρόνια 

• Την παραχώρηση του Προπονητηρίου 

“θόλος” για προπονήσεις των τμημάτων του 

συλλόγου, κατά την αγωνιστική περίοδο 

2020-2021. 

 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης – 

δέκα τρεις (13), ψήφισαν υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Χαρακίδης Κυριάκος, 

2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3)  Μελισσινός Στυλιανός, 

4) Σιδερά Χρυσή, 5) Μυστακίδης Ιωάννης, 6) 

Νικολαϊδης Φώτιος και 7)Καλαϊτζίδης Κων/νος, 

καταψήφισαν την πρόταση της Αντιδημάρχου, μόνο 

σε ότι αφορά στην παραχώρηση του ΔΗ.ΓΑ. 

(αφού πρώτα συνεχάρησαν την πρόεδρο της 

Κοινότητας Δράμας καθώς και το Συμβούλιο αυτής, 

για την υπευθυνότητα που επιδεικνύουν στον τρόπο 

λειτουργίας τους και τη λήψη αποφάσεων) λέγοντας 

πως,  το ΔΣ αποφασίζει για την παραχώρηση, η 

οποία για να συντελεστεί, θα πρέπει να υπάρχει 

όπως προβλέπει η σχετική ΚΥΑ, η παράταση απ΄ τα 

αρμόδια όργανα του Δήμου. Αυτό σημαίνει ότι, 

όπως υπέγραψε η Αντιδήμαρχος με δική της ευθύνη 

(μετά από ΥΔ – εισήγηση, ειδικού συμβούλου του 

Δημάρχου, γιατί η Τεχνική Υπηρεσία θα ήταν 

αρνητική, ο οποίος υπέγραψε ως ιδιώτης μηχανικός, 

ενώ δεν είχε το νόμιμο δικαίωμα) για την παράταση 

λειτουργίας κάποιου άλλου χώρου, θα πρέπει να 

κάνει το ίδιο, είτε ο Δήμαρχος είτε τα αρμόδια 

όργανα. Είναι μεμπτό το ότι, ενώ δεν έχει λυθεί αυτό 

το πρόβλημα, ο χώρος ήδη χρησιμοποιείται και 

αυτό, είναι ευθύνη της δημοτικής αρχής. 

Αναγνωρίζουν ότι το θέμα είναι κατεπείγον και γι 

αυτό πρέπει να κινηθεί άμεσα η δημοτική αρχή για 

την επίλυσή του.    

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης 

Δημήτριος, και 5) Μουχτάρης Γεώργιος, 

καταψήφισαν την πρόταση της Αντιδημάρχου, μόνο 

σε ότι αφορά στην παραχώρηση του ΔΗ.ΓΑ., 

επειδή από τη συζήτηση και την παρέμβαση της 



προέδρου της Κοινότητας Δράμας, προέκυψε ότι 

υπάρχουν κάποιες εκθέσεις καταλληλότητας και 

δυστυχώς ο Αντιδήμαρχος ΤΥ, δεν γνωρίζει ποιες 

είναι. Επιπλέον, ο Αντιδήμαρχος ΤΥ ανέφερε πως, 

διεκόπη η διαδικασία για η έκδοση των εκθέσεων 

καταλληλότητας διότι, θεωρήθηκε πως δεν 

απαιτούνται μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ.. 

Για τις υπόλοιπες δύο παραχωρήσεις, συμφωνούν με 

την πρόταση της Κοινότητας Δράμας, με την 

προϋπόθεση ότι υπάρχουν εκθέσεις 

καταλληλότητας. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου 

μόνο σε ότι αφορά στην παραχώρηση του ΔΗ.ΓΑ. 

,γιατί δεν υπάρχει έκθεση καταλληλόλητας ή 

παράταση ή υπογραφή της αρμόδιας Αντιδημάρχου. 

Αντιλαμβάνεται την σοβαρότητα του θέματος αλλά, 

πρέπει να σπάσουν κάποια αβγά προς όφελος των 

πολιτών. Πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 

υποδομές σε όλους τους αθλητικούς χώρους και να 

λυθεί αυτό το χρόνιο πρόβλημα. Για τις υπόλοιπες 

δύο παραχωρήσεις, συμφωνούν με την πρόταση της 

Κοινότητας Δράμας, με την προϋπόθεση ότι 

υπάρχουν εκθέσεις καταλληλότητας. 

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου 

μόνο σε ότι αφορά στην παραχώρηση του 

ΔΗ.ΓΑ., γιατί δεν υπάρχει έκθεση καταλληλόλητας 

ή παράταση ή υπογραφή της αρμόδιας 

Αντιδημάρχου. Αντιλαμβάνεται την σοβαρότητα του 

θέματος αλλά, πρέπει να δημιουργηθούν οι 

κατάλληλες υποδομές σε όλους τους αθλητικούς 

χώρους και να λυθεί αυτό το χρόνιο πρόβλημα.  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου 

μόνο σε ότι αφορά στην παραχώρηση του 

ΔΗ.ΓΑ..γιατί είναι απαράδεκτο να συζητάνε το 

θέμα, ενώ δεν υπάρχει η προαπαιτούμενη έκθεση 

καταλληλότητας. Να δοθούν όσα χρήματα 

χρειάζονται για να αδειοδοτηθούν οι αθλητικοί 

χώροι για να λυθεί επιτέλους ένα χρόνιο πρόβλημα.  

 

Από την ονομαστική ψηφοφορία 

καταμετρήθηκαν: 

 

Δέκα πέντε  (15) ψήφοι κατά της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 

Δέκα τρεις (13) ψήφοι υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 

Τ ο  Δ Σ  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

➢ Εγκρίνει  τη διάθεση κατά χρήση στο 

«ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΡΑΜΑΣ» 

 



• του Α.Π.Κ.“Δ. Κραχτίδης” για την τέλεση 

προπονήσεων και αγώνων των τμημάτων του 

συλλόγου, έως 20-12-2021. 

 

Τ ο  Δ Σ  

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

➢ Δεν Εγκρίνει  τη διάθεση κατά χρήση στο 

«ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΡΑΜΑΣ» 

 

• του Δημοτικού Γυμναστηρίου 

Αθλοπαιδιών για την τέλεση προπονήσεων και 

αγώνων των τμημάτων του συλλόγου, έως 31-08-

2021 διότι, δεν υφίσταται η προϋπόθεση που έθεσε η 

Κοινότητα Δράμας με την 44/2020 απόφαση – 

γνώμη της.   

 

Τ ο  Δ Σ  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

➢ Εγκρίνει  τη διάθεση κατά χρήση στον 

«ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΡΑΜΑΣ» 

 

• του Προπονητηρίου “θόλος” για 

προπονήσεις των τμημάτων του συλλόγου, 

κατά την αγωνιστική περίοδο 2020-2021. 

 

3.  234.  3o EKTAKTO 

Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.45/2020 

απόφασης-γνωμοδότησης 

της Κοινότητας Δράμας 

σχετική με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στον Α.Σ. 

«ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ» 

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Τόλιου Δάντζερα 

Αναστασία πρότεινε: 

• Την παραχώρηση του Α.Π.Κ.“Δ. Κραχτίδης” 

για την τέλεση προπονήσεων και αγώνων των 

τμημάτων του συλλόγου, έως 20-12-2021  

• Την παραχώρηση του Δημοτικού 

Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών για την τέλεση 

προπονήσεων και αγώνων των τμημάτων του 

συλλόγου, έως 31-08-2021, λέγοντας πως, ήδη 

ξεκίνησαν οι προπονήσεις και πρέπει να ληφθεί 

απόφαση. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για 

οριστική αδειοδότηση και μέχρι την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών, λειτουργεί ο προς 

παραχώρηση χώρος, με την παράταση που 

δόθηκε από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, 

όπως συνέβαινε και όλα τα προηγούμενα χρόνια 

• Την παραχώρηση του Προπονητηρίου 

“θόλος” για προπονήσεις των τμημάτων του 

συλλόγου, κατά την αγωνιστική περίοδο 

2020-2021. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης – 

δέκα τρεις (13), ψήφισαν υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Χαρακίδης Κυριάκος, 

2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3)  Μελισσινός Στυλιανός, 

4) Σιδερά Χρυσή, 5) Μυστακίδης Ιωάννης, 6) 

Νικολαϊδης Φώτιος και 7)Καλαϊτζίδης Κων/νος, 

καταψήφισαν την πρόταση της Αντιδημάρχου, μόνο 



σε ότι αφορά στην παραχώρηση του ΔΗ.ΓΑ. 

(αφού πρώτα συνεχάρησαν την πρόεδρο της 

Κοινότητας Δράμας καθώς και το Συμβούλιο αυτής, 

για την υπευθυνότητα που επιδεικνύουν στον τρόπο 

λειτουργίας τους και τη λήψη αποφάσεων) λέγοντας 

πως,  το ΔΣ αποφασίζει για την παραχώρηση, η 

οποία για να συντελεστεί, θα πρέπει να υπάρχει 

όπως προβλέπει η σχετική ΚΥΑ, η παράταση απ΄ τα 

αρμόδια όργανα του Δήμου. Αυτό σημαίνει ότι, 

όπως υπέγραψε η Αντιδήμαρχος με δική της ευθύνη 

(μετά από ΥΔ – εισήγηση, ειδικού συμβούλου του 

Δημάρχου, γιατί η Τεχνική Υπηρεσία θα ήταν 

αρνητική, ο οποίος υπέγραψε ως ιδιώτης μηχανικός, 

ενώ δεν είχε το νόμιμο δικαίωμα) για την παράταση 

λειτουργίας κάποιου άλλου χώρου, θα πρέπει να 

κάνει το ίδιο, είτε ο Δήμαρχος είτε τα αρμόδια 

όργανα. Είναι μεμπτό το ότι, ενώ δεν έχει λυθεί αυτό 

το πρόβλημα, ο χώρος ήδη χρησιμοποιείται και 

αυτό, είναι ευθύνη της δημοτικής αρχής. 

Αναγνωρίζουν ότι το θέμα είναι κατεπείγον και γι 

αυτό πρέπει να κινηθεί άμεσα η δημοτική αρχή για 

την επίλυσή του.    

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης Δημήτριος 

και 5) Μουχτάρης Γεώργιος, καταψήφισαν την 

πρόταση της Αντιδημάρχου, μόνο σε ότι αφορά 

στην παραχώρηση του ΔΗ.ΓΑ., επειδή από τη 

συζήτηση και την παρέμβαση της προέδρου της 

Κοινότητας Δράμας, προέκυψε ότι υπάρχουν 

κάποιες εκθέσεις καταλληλότητας και δυστυχώς ο 

Αντιδήμαρχος ΤΥ, δεν γνωρίζει ποιες είναι. 

Επιπλέον, ο Αντιδήμαρχος ΤΥ ανέφερε πως, 

διεκόπη η διαδικασία για η έκδοση των εκθέσεων 

καταλληλότητας διότι, θεωρήθηκε πως δεν 

απαιτούνται μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ.. 

Για τις υπόλοιπες δύο παραχωρήσεις, συμφωνούν με 

την πρόταση της Κοινότητας Δράμας, με την 

προϋπόθεση ότι υπάρχουν εκθέσεις 

καταλληλότητας. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου 

μόνο σε ότι αφορά στην παραχώρηση του ΔΗ.ΓΑ. 

,γιατί δεν υπάρχει έκθεση καταλληλόλητας ή 

παράταση ή υπογραφή της αρμόδιας Αντιδημάρχου. 

Αντιλαμβάνεται την σοβαρότητα του θέματος αλλά, 

πρέπει να σπάσουν κάποια αβγά προς όφελος των 

πολιτών. Πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 

υποδομές σε όλους τους αθλητικούς χώρους και να 

λυθεί αυτό το χρόνιο πρόβλημα. Για τις υπόλοιπες 

δύο παραχωρήσεις, συμφωνούν με την πρόταση της 

Κοινότητας Δράμας, με την προϋπόθεση ότι 

υπάρχουν εκθέσεις καταλληλότητας. 

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου 

μόνο σε ότι αφορά στην παραχώρηση του 

ΔΗ.ΓΑ., γιατί δεν υπάρχει έκθεση καταλληλόλητας 

ή παράταση ή υπογραφή της αρμόδιας 

Αντιδημάρχου. Αντιλαμβάνεται την σοβαρότητα του 



θέματος αλλά, πρέπει να δημιουργηθούν οι 

κατάλληλες υποδομές σε όλους τους αθλητικούς 

χώρους και να λυθεί αυτό το χρόνιο πρόβλημα.  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου 

μόνο σε ότι αφορά στην παραχώρηση του 

ΔΗ.ΓΑ..γιατί είναι απαράδεκτο να συζητάνε το 

θέμα, ενώ δεν υπάρχει η προαπαιτούμενη έκθεση 

καταλληλότητας. Να δοθούν όσα χρήματα 

χρειάζονται για να αδειοδοτηθούν οι αθλητικοί 

χώροι για να λυθεί επιτέλους ένα χρόνιο πρόβλημα.  

 

Από την ονομαστική ψηφοφορία 

καταμετρήθηκαν: 

 

Δέκα πέντε  (15) ψήφοι κατά της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 

Δέκα τρεις (13) ψήφοι υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

Τ ο  Δ Σ  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

➢ Εγκρίνει  τη διάθεση κατά χρήση στον Α.Σ. 

«ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ» 

 

• του Α.Π.Κ.“Δ. Κραχτίδης” για την τέλεση 

προπονήσεων και αγώνων των τμημάτων του 

συλλόγου, έως 20-12-2021. 

 

Τ ο  Δ Σ  

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

➢ Δεν Εγκρίνει  τη διάθεση κατά χρήση στον 

Α.Σ. «ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ» 

 

• του Δημοτικού Γυμναστηρίου 

Αθλοπαιδιών για την τέλεση προπονήσεων και 

αγώνων των τμημάτων του συλλόγου, έως 31-08-

2021 διότι, δεν υφίσταται η προϋπόθεση που έθεσε η 

Κοινότητα Δράμας με την 45/2020 απόφαση – 

γνώμη της.   

Τ ο  Δ Σ  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

➢ Εγκρίνει  τη διάθεση κατά χρήση στον Α.Σ. 

«ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ» 

 

• του Προπονητηρίου “θόλος” για 

προπονήσεις των τμημάτων του συλλόγου, 

κατά την αγωνιστική περίοδο 2020-2021. 

 



4.  235.  4o EKTAKTO 

Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.46/2020 

απόφασης-γνωμοδότησης 

της Κοινότητας Δράμας 

σχετική με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στην 

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΡΑΜΑΣ» 

Ο μ ό φ ω ν α  

 

5.  236.  5o EKTAKTO 

Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.47/2020 

απόφασης-γνωμοδότησης 

της Κοινότητας Δράμας 

σχετική με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στο «Γ.Σ. ΝΕΑ 

ΚΡΩΜΝΗΣ Ο 

ΑΚΡΙΤΑΣ» 

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Τόλιου Δάντζερα 

Αναστασία πρότεινε: 

 

Την παραχώρηση κατά χρήση στο «Γ.Σ. ΝΕΑ 

ΚΡΩΜΝΗΣ Ο ΑΚΡΙΤΑΣ» του Δημοτικού γηπέδου 

ποδοσφαίρου Νέας Κρώμνης για την διεξαγωγή 

προπονήσεων και την  τέλεση αγώνων 

πρωταθλημάτων και κυπέλλου του συλλόγου για την 

ποδοσφαιρική περίοδο 2020 έως 31-08-2021, 

λέγοντας πως, ήδη ξεκίνησαν οι προπονήσεις και 

πρέπει να ληφθεί απόφαση. Έχουν ξεκινήσει οι 

διαδικασίες για οριστική αδειοδότηση και μέχρι την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών, λειτουργεί ο προς 

παραχώρηση χώρος, με την παράταση που δόθηκε 

από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όπως 

συνέβαινε και όλα τα προηγούμενα χρόνια 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Χαρακίδης Κυριάκος, 

2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3)  Μελισσινός Στυλιανός, 

4) Σιδερά Χρυσή, 5) Μυστακίδης Ιωάννης, 6) 

Νικολαϊδης Φώτιος και 7)Καλαϊτζίδης Κων/νος, 

καταψήφισαν την πρόταση της Αντιδημάρχου, 

(αφού πρώτα συνεχάρησαν την πρόεδρο της 

Κοινότητας Δράμας καθώς και το Συμβούλιο αυτής, 

για την υπευθυνότητα που επιδεικνύουν στον τρόπο 

λειτουργίας τους και τη λήψη αποφάσεων) λέγοντας 

πως,  το ΔΣ αποφασίζει για την παραχώρηση, η 

οποία για να συντελεστεί, θα πρέπει να υπάρχει 

όπως προβλέπει η σχετική ΚΥΑ, η παράταση απ΄ τα 

αρμόδια όργανα του Δήμου. Αυτό σημαίνει ότι, 

όπως υπέγραψε η Αντιδήμαρχος με δική της ευθύνη 

(μετά από ΥΔ – εισήγηση, ειδικού συμβούλου του 

Δημάρχου, γιατί η Τεχνική Υπηρεσία θα ήταν 

αρνητική, ο οποίος υπέγραψε ως ιδιώτης μηχανικός, 

ενώ δεν είχε το νόμιμο δικαίωμα) για την παράταση 

λειτουργίας κάποιου άλλου χώρου, θα πρέπει να 

κάνει το ίδιο, είτε ο Δήμαρχος είτε τα αρμόδια 

όργανα. Είναι μεμπτό το ότι, ενώ δεν έχει λυθεί αυτό 

το πρόβλημα, ο χώρος ήδη χρησιμοποιείται και 

αυτό, είναι ευθύνη της δημοτικής αρχής. 

Αναγνωρίζουν ότι το θέμα είναι κατεπείγον και γι 

αυτό πρέπει να κινηθεί άμεσα η δημοτική αρχή για 

την επίλυσή του.    

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης Δημήτριος 

και 5) Μουχτάρης Γεώργιος, καταψήφισαν την 

πρόταση της Αντιδημάρχου, επειδή από τη 

συζήτηση και την παρέμβαση της προέδρου της 

Κοινότητας Δράμας, προέκυψε ότι υπάρχουν 

κάποιες εκθέσεις καταλληλότητας και δυστυχώς ο 



Αντιδήμαρχος ΤΥ, δεν γνωρίζει ποιες είναι. 

Επιπλέον, ο Αντιδήμαρχος ΤΥ ανέφερε πως, 

διεκόπη η διαδικασία για η έκδοση των εκθέσεων 

καταλληλότητας διότι, θεωρήθηκε πως δεν 

απαιτούνται μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ..  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου γιατί 

δεν υπάρχει έκθεση καταλληλόλητας ή παράταση ή 

υπογραφή της αρμόδιας Αντιδημάρχου. 

Αντιλαμβάνεται την σοβαρότητα του θέματος αλλά, 

πρέπει να σπάσουν κάποια αβγά προς όφελος των 

πολιτών. Πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 

υποδομές σε όλους τους αθλητικούς χώρους και να 

λυθεί αυτό το χρόνιο πρόβλημα.  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου, γιατί 

δεν υπάρχει έκθεση καταλληλόλητας ή παράταση ή 

υπογραφή της αρμόδιας Αντιδημάρχου. 

Αντιλαμβάνεται την σοβαρότητα του θέματος αλλά, 

πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές 

σε όλους τους αθλητικούς χώρους και να λυθεί αυτό 

το χρόνιο πρόβλημα.  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου, γιατί 

είναι απαράδεκτο να συζητάνε το θέμα, ενώ δεν 

υπάρχει η προαπαιτούμενη έκθεση καταλληλότητας. 

Να δοθούν όσα χρήματα χρειάζονται για να 

αδειοδοτηθούν οι αθλητικοί χώροι για να λυθεί 

επιτέλους ένα χρόνιο πρόβλημα.  

 

Από την ονομαστική ψηφοφορία 

καταμετρήθηκαν: 

 

Δέκα πέντε  (15) ψήφοι κατά της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 

Δέκα τρεις (13) ψήφοι υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 

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

Δεν Εγκρίνει  τη διάθεση κατά χρήση στο 

«Γ.Σ. ΝΕΑ ΚΡΩΜΝΗΣ Ο ΑΚΡΙΤΑΣ», του 

Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Νέας Κρώμνης 

για την διεξαγωγή προπονήσεων και την  τέλεση 

αγώνων πρωταθλημάτων και κυπέλλου του 

συλλόγου για την ποδοσφαιρική περίοδο 2020 έως 

31-08-2021, διότι, δεν υφίσταται η προϋπόθεση που 

έθεσε η Κοινότητα Δράμας με την 47/2020 απόφαση 

– γνώμη της 

 

6.  237.  6o EKTAKTO 

Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.48/2020 

απόφασης-γνωμοδότησης 

της Κοινότητας Δράμας 

σχετική με τη διάθεση 

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Τόλιου Δάντζερα 

Αναστασία πρότεινε: 

• Την παραχώρηση του Α.Π.Κ.“Δ. Κραχτίδης” 

για την τέλεση  αγώνων των τμημάτων Παίδων  

του συλλόγου, έως 20-12-2021  

• Την παραχώρηση του Δημοτικού 



χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στην «Α.Ε. 

ΔΟΞΑΤΟΥ» 

Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών για την τέλεση  

αγώνων των τμημάτων Παίδων  του συλλόγου, 

έως 31-08-2021, λέγοντας πως, ήδη ξεκίνησαν οι 

προπονήσεις και πρέπει να ληφθεί απόφαση. 

Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για οριστική 

αδειοδότηση και μέχρι την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών, λειτουργεί ο προς παραχώρηση 

χώρος, με την παράταση που δόθηκε από την 

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όπως συνέβαινε 

και όλα τα προηγούμενα χρόνια 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης – 

δέκα τρεις (13), ψήφισαν υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Χαρακίδης Κυριάκος, 

2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3)  Μελισσινός Στυλιανός, 

4) Σιδερά Χρυσή, 5) Μυστακίδης Ιωάννης, 6) 

Νικολαϊδης Φώτιος και 7)Καλαϊτζίδης Κων/νος, 

καταψήφισαν την πρόταση της Αντιδημάρχου, μόνο 

σε ότι αφορά στην παραχώρηση του ΔΗ.ΓΑ. 

(αφού πρώτα συνεχάρησαν την πρόεδρο της 

Κοινότητας Δράμας καθώς και το Συμβούλιο αυτής, 

για την υπευθυνότητα που επιδεικνύουν στον τρόπο 

λειτουργίας τους και τη λήψη αποφάσεων) λέγοντας 

πως,  το ΔΣ αποφασίζει για την παραχώρηση, η 

οποία για να συντελεστεί, θα πρέπει να υπάρχει 

όπως προβλέπει η σχετική ΚΥΑ, η παράταση απ΄ τα 

αρμόδια όργανα του Δήμου. Αυτό σημαίνει ότι, 

όπως υπέγραψε η Αντιδήμαρχος με δική της ευθύνη 

(μετά από ΥΔ – εισήγηση, ειδικού συμβούλου του 

Δημάρχου, γιατί η Τεχνική Υπηρεσία θα ήταν 

αρνητική, ο οποίος υπέγραψε ως ιδιώτης μηχανικός, 

ενώ δεν είχε το νόμιμο δικαίωμα) για την παράταση 

λειτουργίας κάποιου άλλου χώρου, θα πρέπει να 

κάνει το ίδιο, είτε ο Δήμαρχος είτε τα αρμόδια 

όργανα. Είναι μεμπτό το ότι, ενώ δεν έχει λυθεί αυτό 

το πρόβλημα, ο χώρος ήδη χρησιμοποιείται και 

αυτό, είναι ευθύνη της δημοτικής αρχής. 

Αναγνωρίζουν ότι το θέμα είναι κατεπείγον και γι 

αυτό πρέπει να κινηθεί άμεσα η δημοτική αρχή για 

την επίλυσή του.    

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης Δημήτριος 

και 5) Μουχτάρης Γεώργιος, καταψήφισαν την 

πρόταση της Αντιδημάρχου, μόνο σε ότι αφορά 

στην παραχώρηση του ΔΗ.ΓΑ., επειδή από τη 

συζήτηση και την παρέμβαση της προέδρου της 

Κοινότητας Δράμας, προέκυψε ότι υπάρχουν 

κάποιες εκθέσεις καταλληλότητας και δυστυχώς ο 

Αντιδήμαρχος ΤΥ, δεν γνωρίζει ποιες είναι. 

Επιπλέον, ο Αντιδήμαρχος ΤΥ ανέφερε πως, 

διεκόπη η διαδικασία για η έκδοση των εκθέσεων 

καταλληλότητας διότι, θεωρήθηκε πως δεν 

απαιτούνται μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ..   

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου 

μόνο σε ότι αφορά στην παραχώρηση του ΔΗ.ΓΑ. 

,γιατί δεν υπάρχει έκθεση καταλληλόλητας ή 



παράταση ή υπογραφή της αρμόδιας Αντιδημάρχου. 

Αντιλαμβάνεται την σοβαρότητα του θέματος αλλά, 

πρέπει να σπάσουν κάποια αβγά προς όφελος των 

πολιτών. Πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 

υποδομές σε όλους τους αθλητικούς χώρους και να 

λυθεί αυτό το χρόνιο πρόβλημα.  

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου 

μόνο σε ότι αφορά στην παραχώρηση του 

ΔΗ.ΓΑ., γιατί δεν υπάρχει έκθεση καταλληλόλητας 

ή παράταση ή υπογραφή της αρμόδιας 

Αντιδημάρχου. Αντιλαμβάνεται την σοβαρότητα του 

θέματος αλλά, πρέπει να δημιουργηθούν οι 

κατάλληλες υποδομές σε όλους τους αθλητικούς 

χώρους και να λυθεί αυτό το χρόνιο πρόβλημα.  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου 

μόνο σε ότι αφορά στην παραχώρηση του 

ΔΗ.ΓΑ..γιατί είναι απαράδεκτο να συζητάνε το 

θέμα, ενώ δεν υπάρχει η προαπαιτούμενη έκθεση 

καταλληλότητας. Να δοθούν όσα χρήματα 

χρειάζονται για να αδειοδοτηθούν οι αθλητικοί 

χώροι για να λυθεί επιτέλους ένα χρόνιο πρόβλημα.  

 

Από την ονομαστική ψηφοφορία 

καταμετρήθηκαν: 

 

Δέκα πέντε  (15) ψήφοι κατά της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 

Δέκα τρεις (13) ψήφοι υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 

Τ ο  Δ Σ  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

➢ Εγκρίνει  τη διάθεση κατά χρήση στην 

«Α.Ε. ΔΟΞΑΤΟΥ» του Α.Π.Κ. “Δ. Κραχτίδης”, 

για την τέλεση  αγώνων των τμημάτων Παίδων  

του συλλόγου,  κατά την αγωνιστική περίοδο 2020 

έως 20-12-2021  

 

Τ ο  Δ Σ  

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

➢ Δεν Εγκρίνει  τη διάθεση κατά χρήση στην 

«Α.Ε. ΔΟΞΑΤΟΥ» του Δημοτικού Γυμναστηρίου 

Αθλοπαιδιών για την τέλεση προπονήσεων και 

αγώνων των τμημάτων Παίδων του συλλόγου, έως 

31-08-2021 διότι, δεν υφίσταται η προϋπόθεση που 

έθεσε η Κοινότητα Δράμας με την 48/2020 απόφαση 

– γνώμη της.  



7.  238.  7o EKTAKTO 

Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.49/2020 

απόφασης-γνωμοδότησης 

της Κοινότητας Δράμας 

σχετική με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στον Α.Σ. «1986 

ΔΡΑΜΑ» ΤΜΗΜΑ 

ΤΖΟΥΝΤΟ» 

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Τόλιου Δάντζερα 

Αναστασία πρότεινε την παραχώρηση στον 

Α.Σ.΄1986 ΔΡΑΜΑ΄ ΤΜΗΜΑ ΤΖΟΥΝΤΟ, του 

Δημοτικού σταδίου (αίθουσα ρυθμικής-πάλης-

τζούντο), για την διεξαγωγή προπονήσεων των 

τμημάτων του συλλόγου,, έως 31-08-2021, λέγοντας 

πως, ήδη ξεκίνησαν οι προπονήσεις και πρέπει να 

ληφθεί απόφαση. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για 

οριστική αδειοδότηση και μέχρι την ολοκλήρωση 

των διαδικασιών, λειτουργεί ο προς παραχώρηση 

χώρος, με την παράταση που δόθηκε από την Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού, όπως συνέβαινε και όλα τα 

προηγούμενα χρόνια 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης – 

δέκα τρεις (13), ψήφισαν υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Χαρακίδης Κυριάκος, 

2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3)  Μελισσινός Στυλιανός, 

4) Σιδερά Χρυσή, 5) Μυστακίδης Ιωάννης, 6) 

Νικολαϊδης Φώτιος και 7)Καλαϊτζίδης Κων/νος, 

καταψήφισαν την πρόταση της Αντιδημάρχου, 

ενόψει απάντησης της Αποκεντρωμένης, στο 

24109/16-09-2020 έγγραφο της Κοινότητας Δράμας 

(αφού πρώτα συνεχάρησαν την πρόεδρο της 

Κοινότητας Δράμας καθώς και το Συμβούλιο αυτής, 

για την υπευθυνότητα που επιδεικνύουν στον τρόπο 

λειτουργίας τους και τη λήψη αποφάσεων). Η 

Αντιδήμαρχος υπέγραψε με δική της ευθύνη (μετά 

από ΥΔ – εισήγηση, ειδικού συμβούλου του 

Δημάρχου, γιατί η Τεχνική Υπηρεσία θα ήταν 

αρνητική, ο οποίος υπέγραψε ως ιδιώτης μηχανικός, 

ενώ δεν είχε το νόμιμο δικαίωμα) για την παράταση 

λειτουργίας του συγκεκριμένου αθλητικού χώρου.  

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης Δημήτριος 

και 5) Μουχτάρης Γεώργιος, καταψήφισαν την 

πρόταση της Αντιδημάρχου, ενόψει απάντησης της 

Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-09-2020 έγγραφο 

της Κοινότητας Δράμας. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου, ενόψει 

απάντησης της Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-09-

2020 έγγραφο της Κοινότητας Δράμας. 

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου, ενόψει 

απάντησης της Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-09-

2020 έγγραφο της Κοινότητας Δράμας. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου, ενόψει 

απάντησης της Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-09-

2020 έγγραφο της Κοινότητας Δράμας. 

 

Από την ονομαστική ψηφοφορία 

καταμετρήθηκαν: 



 

Δέκα πέντε  (15) ψήφοι κατά της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 

Δέκα τρεις (13) ψήφοι υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

Τ ο  Δ Σ  

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

➢ Αναβάλλει  τη λήψη απόφασης περί διάθεσης κατά 

χρήση στον Α.Σ. «1986 ΔΡΑΜΑ» ΤΜΗΜΑ ΤΖΟΥΝΤΟ», 

του Δημοτικού σταδίου (αίθουσα ρυθμικής-πάλης-

τζούντο), έως 31-08-2021, για την διεξαγωγή 

προπονήσεων των τμημάτων του συλλόγου, ενόψει 

απάντησης της Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-09-2020 

έγγραφο της Κοινότητας Δράμας 

8.  239.  8o EKTAKTO 

Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.50/2020 

απόφασης-γνωμοδότησης 

της Κοινότητας Δράμας 

σχετική με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στον  «Π.Σ. 

ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ» 

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Τόλιου Δάντζερα 

Αναστασία πρότεινε την παραχώρηση στον «Π.Σ. 

ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ», του Δημοτικού 

σταδίου (γήπεδο ποδοσφαίρου), για την διεξαγωγή 

προπονήσεων και την  τέλεση αγώνων 

ποδοσφαίρου,, έως 31-08-2021, λέγοντας πως, ήδη 

ξεκίνησαν οι προπονήσεις και πρέπει να ληφθεί 

απόφαση. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για 

οριστική αδειοδότηση και μέχρι την ολοκλήρωση 

των διαδικασιών, λειτουργεί ο προς παραχώρηση 

χώρος, με την παράταση που δόθηκε από την Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού, όπως συνέβαινε και όλα 

τα προηγούμενα χρόνια 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης – 

δέκα τρεις (13), ψήφισαν υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Χαρακίδης Κυριάκος, 

2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3)  Μελισσινός Στυλιανός, 

4) Σιδερά Χρυσή, 5) Μυστακίδης Ιωάννης, 6) 

Νικολαϊδης Φώτιος και 7)Καλαϊτζίδης Κων/νος, 

καταψήφισαν την πρόταση της Αντιδημάρχου, 

ενόψει απάντησης της Αποκεντρωμένης, στο 

24109/16-09-2020 έγγραφο της Κοινότητας Δράμας 

(αφού πρώτα συνεχάρησαν την πρόεδρο της 

Κοινότητας Δράμας καθώς και το Συμβούλιο αυτής, 

για την υπευθυνότητα που επιδεικνύουν στον τρόπο 

λειτουργίας τους και τη λήψη αποφάσεων). Η 

Αντιδήμαρχος υπέγραψε με δική της ευθύνη (μετά 

από ΥΔ – εισήγηση, ειδικού συμβούλου του 

Δημάρχου, γιατί η Τεχνική Υπηρεσία θα ήταν 

αρνητική, ο οποίος υπέγραψε ως ιδιώτης μηχανικός, 

ενώ δεν είχε το νόμιμο δικαίωμα) για την παράταση 

λειτουργίας του συγκεκριμένου αθλητικού χώρου.  

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης Δημήτριος 

και 5) Μουχτάρης Γεώργιος, καταψήφισαν την 

πρόταση της Αντιδημάρχου, ενόψει απάντησης της 

Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-09-2020 έγγραφο 

της Κοινότητας Δράμας. 

 



Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου, ενόψει 

απάντησης της Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-09-

2020 έγγραφο της Κοινότητας Δράμας. 

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου, ενόψει 

απάντησης της Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-09-

2020 έγγραφο της Κοινότητας Δράμας. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου, ενόψει 

απάντησης της Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-09-

2020 έγγραφο της Κοινότητας Δράμας. 

 

Από την ονομαστική ψηφοφορία 

καταμετρήθηκαν: 

 

Δέκα πέντε  (15) ψήφοι κατά της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 

Δέκα τρεις (13) ψήφοι υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 

Τ ο  Δ Σ  

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

➢ Αναβάλλει  τη λήψη απόφασης περί διάθεσης κατά 

χρήση στον «Π.Σ. ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ», του 

Δημοτικού σταδίου (γήπεδο ποδοσφαίρου), έως 31-08-

2021, για την διεξαγωγή προπονήσεων και την  τέλεση 

αγώνων ποδοσφαίρου, ενόψει απάντησης της 

Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-09-2020 έγγραφο της 

Κοινότητας Δράμας 

9.  240.  9o EKTAKTO 

Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.51/2020 

απόφασης-γνωμοδότησης 

της Κοινότητας Δράμας 

σχετική με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στον «Α.Σ. 

ΔΡΑΜΑ 1986 

HANDBALL-

SWIMMING» 

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Τόλιου Δάντζερα 

Αναστασία πρότεινε: 

• Την παραχώρηση του Α.Π.Κ.“Δ. 

Κραχτίδης” για την τέλεση προπονήσεων 

και αγώνων των τμημάτων του συλλόγου, 

έως 20-12-2021  

• Την παραχώρηση του Δημοτικού 

Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών για την 

τέλεση προπονήσεων και αγώνων των 

τμημάτων του συλλόγου, έως 31-08-2021, 

λέγοντας πως, ήδη ξεκίνησαν οι 

προπονήσεις και πρέπει να ληφθεί απόφαση. 

Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για οριστική 

αδειοδότηση και μέχρι την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών, λειτουργεί ο προς παραχώρηση 

χώρος, με την παράταση που δόθηκε από 

την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όπως 

συνέβαινε και όλα τα προηγούμενα χρόνια 

• Την παραχώρηση του Προπονητηρίου 

“θόλος” για προπονήσεις των τμημάτων 

ανάπτυξης, για την περίοδο 2020-2021 

• Την παραχώρηση του Δημοτικού 

Κολυμβητήριου για την τέλεση 



προπονήσεων και αγώνων του 

κολυμβητικού τμήματος, έως 31-08-2021, 

λέγοντας πως, ήδη ξεκίνησαν οι 

προπονήσεις και πρέπει να ληφθεί απόφαση. 

Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για οριστική 

αδειοδότηση και μέχρι την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών, λειτουργεί ο προς παραχώρηση 

χώρος, με την παράταση που δόθηκε από 

την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όπως 

συνέβαινε και όλα τα προηγούμενα χρόνια 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης – 

δέκα τρεις (13), ψήφισαν υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Χαρακίδης Κυριάκος, 

2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3)  Μελισσινός Στυλιανός, 

4) Σιδερά Χρυσή, 5) Μυστακίδης Ιωάννης, 6) 

Νικολαϊδης Φώτιος και 7)Καλαϊτζίδης Κων/νος, 

καταψήφισαν την πρόταση της Αντιδημάρχου, σε 

ότι αφορά στην παραχώρηση του ΔΗ.ΓΑ. (αφού 

πρώτα συνεχάρησαν την πρόεδρο της Κοινότητας 

Δράμας καθώς και το Συμβούλιο αυτής, για την 

υπευθυνότητα που επιδεικνύουν στον τρόπο 

λειτουργίας τους και τη λήψη αποφάσεων) λέγοντας 

πως,  το ΔΣ αποφασίζει για την παραχώρηση, η 

οποία για να συντελεστεί, θα πρέπει να υπάρχει 

όπως προβλέπει η σχετική ΚΥΑ, η παράταση απ΄ τα 

αρμόδια όργανα του Δήμου. Αυτό σημαίνει ότι, 

όπως υπέγραψε η Αντιδήμαρχος με δική της ευθύνη 

(μετά από ΥΔ – εισήγηση, ειδικού συμβούλου του 

Δημάρχου, γιατί η Τεχνική Υπηρεσία θα ήταν 

αρνητική, ο οποίος υπέγραψε ως ιδιώτης μηχανικός, 

ενώ δεν είχε το νόμιμο δικαίωμα) για την παράταση 

λειτουργίας κάποιου άλλου χώρου, θα πρέπει να 

κάνει το ίδιο, είτε ο Δήμαρχος είτε τα αρμόδια 

όργανα. Είναι μεμπτό το ότι, ενώ δεν έχει λυθεί αυτό 

το πρόβλημα, οι χώροι ήδη χρησιμοποιούνται και 

αυτό, είναι ευθύνη της δημοτικής αρχής. 

Αναγνωρίζουν ότι το θέμα είναι κατεπείγον και γι 

αυτό πρέπει να κινηθεί άμεσα η δημοτική αρχή για 

την επίλυσή του. Επίσης τάχθηκαν υπέρ της 

αναβολής   λήψης απόφασης, περί παραχώρησης 

στον «Α.Σ. ΔΡΑΜΑ 1986 HANDBALL-

SWIMMING», του Δημοτικού Κολυμβητήριου για 

την τέλεση προπονήσεων και αγώνων του 

κολυμβητικού τμήματος, έως 31-08-2021, ενόψει 

της απάντησης της Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-

09-2020 έγγραφο της Κοινότητας Δράμας. 

 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης Δημήτριος 

και 5) Μουχτάρης Γεώργιος, καταψήφισαν την 

πρόταση της Αντιδημάρχου, σε ότι αφορά στην 

παραχώρηση του ΔΗ.ΓΑ., επειδή από τη συζήτηση 

και την παρέμβαση της προέδρου της Κοινότητας 

Δράμας, προέκυψε ότι υπάρχουν κάποιες εκθέσεις 

καταλληλότητας και δυστυχώς ο Αντιδήμαρχος ΤΥ, 

δεν γνωρίζει ποιες είναι. Επιπλέον, ο Αντιδήμαρχος 

ΤΥ ανέφερε πως, διεκόπη η διαδικασία για η έκδοση 

των εκθέσεων καταλληλότητας διότι, θεωρήθηκε 

πως δεν απαιτούνται μετά την έκδοση της σχετικής 



ΚΥΑ.. Για τις υπόλοιπες δύο παραχωρήσεις, 

συμφωνούν με την πρόταση της Κοινότητας 

Δράμας, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν εκθέσεις 

καταλληλότητας. Επίσης τάχθηκαν υπέρ της 

αναβολής   λήψης απόφασης, περί παραχώρησης 

στον «Α.Σ. ΔΡΑΜΑ 1986 HANDBALL-

SWIMMING», του Δημοτικού Κολυμβητήριου για 

την τέλεση προπονήσεων και αγώνων του 

κολυμβητικού τμήματος, έως 31-08-2021, ενόψει 

της απάντησης της Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-

09-2020 έγγραφο της Κοινότητας Δράμας. 

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου σε ότι 

αφορά στην παραχώρηση του ΔΗ.ΓΑ. ,γιατί δεν 

υπάρχει έκθεση καταλληλόλητας ή παράταση ή 

υπογραφή της αρμόδιας Αντιδημάρχου. 

Αντιλαμβάνεται την σοβαρότητα του θέματος αλλά, 

πρέπει να σπάσουν κάποια αβγά προς όφελος των 

πολιτών. Πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 

υποδομές σε όλους τους αθλητικούς χώρους και να 

λυθεί αυτό το χρόνιο πρόβλημα. Για τις υπόλοιπες 

δύο παραχωρήσεις, συμφωνούν με την πρόταση της 

Κοινότητας Δράμας, με την προϋπόθεση ότι 

υπάρχουν εκθέσεις καταλληλότητας. Επίσης 

τάχθηκε υπέρ της αναβολής   λήψης απόφασης, 

περί παραχώρησης στον «Α.Σ. ΔΡΑΜΑ 1986 

HANDBALL-SWIMMING», του Δημοτικού 

Κολυμβητήριου για την τέλεση προπονήσεων και 

αγώνων του κολυμβητικού τμήματος, έως 31-08-

2021, ενόψει της απάντησης της Αποκεντρωμένης, 

στο 24109/16-09-2020 έγγραφο της Κοινότητας 

Δράμας. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου σε ότι 

αφορά στην παραχώρηση του ΔΗ.ΓΑ., γιατί δεν 

υπάρχει έκθεση καταλληλόλητας ή παράταση ή 

υπογραφή της αρμόδιας Αντιδημάρχου. 

Αντιλαμβάνεται την σοβαρότητα του θέματος αλλά, 

πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές 

σε όλους τους αθλητικούς χώρους και να λυθεί αυτό 

το χρόνιο πρόβλημα. Επίσης τάχθηκε υπέρ της 

αναβολής   λήψης απόφασης, περί παραχώρησης 

στον «Α.Σ. ΔΡΑΜΑ 1986 HANDBALL-

SWIMMING», του Δημοτικού Κολυμβητήριου για 

την τέλεση προπονήσεων και αγώνων του 

κολυμβητικού τμήματος, έως 31-08-2021, ενόψει 

της απάντησης της Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-

09-2020 έγγραφο της Κοινότητας Δράμας. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου σε ότι 

αφορά στην παραχώρηση του ΔΗ.ΓΑ., γιατί είναι 

απαράδεκτο να συζητάνε το θέμα, ενώ δεν υπάρχει η 

προαπαιτούμενη έκθεση καταλληλότητας. Να 

δοθούν όσα χρήματα χρειάζονται για να 

αδειοδοτηθούν οι αθλητικοί χώροι για να λυθεί 

επιτέλους ένα χρόνιο πρόβλημα. Επίσης τάχθηκε 

υπέρ της αναβολής   λήψης απόφασης, περί 

παραχώρησης στον «Α.Σ. ΔΡΑΜΑ 1986 

HANDBALL-SWIMMING», του Δημοτικού 



Κολυμβητήριου για την τέλεση προπονήσεων και 

αγώνων του κολυμβητικού τμήματος, έως 31-08-

2021, ενόψει της απάντησης της Αποκεντρωμένης, 

στο 24109/16-09-2020 έγγραφο της Κοινότητας 

Δράμας. 

 

Από την ονομαστική ψηφοφορία 

καταμετρήθηκαν: 

 

Δέκα πέντε  (15) ψήφοι κατά της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 

Δέκα τρεις (13) ψήφοι υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

➢ Εγκρίνει  τη διάθεση κατά χρήση στον 

«Α.Σ. ΔΡΑΜΑ 1986 HANDBALL-SWIMMING»

 του Α.Π.Κ.“Δ. Κραχτίδη” για την τέλεση 

αγώνων και προπονήσεων του ανδρικού τμήματος 

χειροσφαίρισης  Handball Premier κατηγορίας για 

την περίοδο 2020, έως 20-12-2021 

 

Το ΔΣ 

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

➢ Δεν Εγκρίνει  τη διάθεση κατά χρήση 
στον «Α.Σ. ΔΡΑΜΑ 1986 HANDBALL-

SWIMMING» του Δημοτικού Γυμναστηρίου 

Αθλοπαιδιών για την τέλεση αγώνων και 

προπονήσεων του ανδρικού τμήματος 

χειροσφαίρισης  Handball Premier, έως 31-08-2021 

διότι, δεν υφίσταται η προϋπόθεση που έθεσε η 

Κοινότητα Δράμας με την 51/2020 απόφαση – 

γνώμη της.   

Το ΔΣ 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

 

➢ Εγκρίνει  τη διάθεση κατά χρήση στον «Α.Σ. 

ΔΡΑΜΑ 1986 HANDBALL-SWIMMING» του 

Προπονητηρίου “θόλος” για προπονήσεις των 

τμημάτων ανάπτυξης, για την περίοδο 2020-2021. 

 

Σημειώνεται ότι, 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. 

 

 

Το ΔΣ 

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

➢ Αναβάλλει  τη λήψη απόφασης περί 

διάθεσης κατά χρήση στον «Α.Σ. ΔΡΑΜΑ 1986 



HANDBALL-SWIMMING», του Δημοτικού 

Κολυμβητήριου, έως 31-08-2021, για την τέλεση 

προπονήσεων και αγώνων του κολυμβητικού 

τμήματος, ενόψει της απάντησης της 

Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-09-2020 έγγραφο 

της Κοινότητας Δράμας. 

10.  241.  10o EKTAKTO 

Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.52/2020 

απόφασης-γνωμοδότησης 

της Κοινότητας Δράμας 

σχετική με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στον 

«ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟ 

ΟΜΙΛΟ ΑΠΟΛΛΩΝ 

Δράμας» 

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Τόλιου Δάντζερα 

Αναστασία πρότεινε: 

• Την παραχώρηση του Δημοτικού 

Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών για την 

τέλεση προπονήσεων και αγώνων 

καλαθοσφαίρισης των τμημάτων του 

συλλόγου, έως 31-08-2021, λέγοντας πως, 

ήδη ξεκίνησαν οι προπονήσεις και πρέπει να 

ληφθεί απόφαση. Έχουν ξεκινήσει οι 

διαδικασίες για οριστική αδειοδότηση και 

μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών, 

λειτουργεί ο προς παραχώρηση χώρος, με 

την παράταση που δόθηκε από την Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού, όπως συνέβαινε 

και όλα τα προηγούμενα χρόνια 

• Την παραχώρηση του Α.Π.Κ.“Δ. 

Κραχτίδης” για την τέλεση αγώνων 

καλαθοσφαίρισης των τμημάτων του 

συλλόγου, έως 20-12-2021  

• Την παραχώρηση του Προπονητηρίου 

“θόλος” για προπονήσεις των τμημάτων του 

συλλόγου, για την περίοδο 2020-2021 

 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης – 

δέκα τρεις (13), ψήφισαν υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Χαρακίδης Κυριάκος, 

2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3)  Μελισσινός Στυλιανός, 

4) Σιδερά Χρυσή, 5) Μυστακίδης Ιωάννης, 6) 

Νικολαϊδης Φώτιος και 7)Καλαϊτζίδης Κων/νος, 

καταψήφισαν την πρόταση της Αντιδημάρχου, μόνο 

σε ότι αφορά στην παραχώρηση του ΔΗ.ΓΑ. 

(αφού πρώτα συνεχάρησαν την πρόεδρο της 

Κοινότητας Δράμας καθώς και το Συμβούλιο αυτής, 

για την υπευθυνότητα που επιδεικνύουν στον τρόπο 

λειτουργίας τους και τη λήψη αποφάσεων) λέγοντας 

πως,  το ΔΣ αποφασίζει για την παραχώρηση, η 

οποία για να συντελεστεί, θα πρέπει να υπάρχει 

όπως προβλέπει η σχετική ΚΥΑ, η παράταση απ΄ τα 

αρμόδια όργανα του Δήμου. Αυτό σημαίνει ότι, 

όπως υπέγραψε η Αντιδήμαρχος με δική της ευθύνη 

(μετά από ΥΔ – εισήγηση, ειδικού συμβούλου του 

Δημάρχου, γιατί η Τεχνική Υπηρεσία θα ήταν 

αρνητική, ο οποίος υπέγραψε ως ιδιώτης μηχανικός, 

ενώ δεν είχε το νόμιμο δικαίωμα) για την παράταση 

λειτουργίας κάποιου άλλου χώρου, θα πρέπει να 

κάνει το ίδιο, είτε ο Δήμαρχος είτε τα αρμόδια 

όργανα. Είναι μεμπτό το ότι, ενώ δεν έχει λυθεί αυτό 

το πρόβλημα, οι χώροι ήδη χρησιμοποιούνται και 

αυτό, είναι ευθύνη της δημοτικής αρχής. 

Αναγνωρίζουν ότι το θέμα είναι κατεπείγον και γι 

αυτό πρέπει να κινηθεί άμεσα η δημοτική αρχή για 

την επίλυσή του.  

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 



Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης Δημήτριος 

και 5) Μουχτάρης Γεώργιος, καταψήφισαν την 

πρόταση της Αντιδημάρχου, μόνο σε ότι αφορά 

στην παραχώρηση του ΔΗ.ΓΑ., επειδή από τη 

συζήτηση και την παρέμβαση της προέδρου της 

Κοινότητας Δράμας, προέκυψε ότι υπάρχουν 

κάποιες εκθέσεις καταλληλότητας και δυστυχώς ο 

Αντιδήμαρχος ΤΥ, δεν γνωρίζει ποιες είναι. 

Επιπλέον, ο Αντιδήμαρχος ΤΥ ανέφερε πως, 

διεκόπη η διαδικασία για η έκδοση των εκθέσεων 

καταλληλότητας διότι, θεωρήθηκε πως δεν 

απαιτούνται μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ..  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου μόνο 

σε ότι αφορά στην παραχώρηση του ΔΗ.ΓΑ. ,γιατί 

δεν υπάρχει έκθεση καταλληλόλητας ή παράταση ή 

υπογραφή της αρμόδιας Αντιδημάρχου. 

Αντιλαμβάνεται την σοβαρότητα του θέματος αλλά, 

πρέπει να σπάσουν κάποια αβγά προς όφελος των 

πολιτών. Πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 

υποδομές σε όλους τους αθλητικούς χώρους και να 

λυθεί αυτό το χρόνιο πρόβλημα  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου, μόνο 

σε ότι αφορά στην παραχώρηση του ΔΗ.ΓΑ., γιατί 

δεν υπάρχει έκθεση καταλληλόλητας ή παράταση ή 

υπογραφή της αρμόδιας Αντιδημάρχου. 

Αντιλαμβάνεται την σοβαρότητα του θέματος αλλά, 

πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές 

σε όλους τους αθλητικούς χώρους και να λυθεί αυτό 

το χρόνιο πρόβλημα.  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου, μόνο 

σε ότι αφορά στην παραχώρηση του ΔΗ.ΓΑ.γιατί 

είναι απαράδεκτο να συζητάνε το θέμα, ενώ δεν 

υπάρχει η προαπαιτούμενη έκθεση καταλληλότητας. 

Να δοθούν όσα χρήματα χρειάζονται για να 

αδειοδοτηθούν οι αθλητικοί χώροι για να λυθεί 

επιτέλους ένα χρόνιο πρόβλημα.   

 

Από την ονομαστική ψηφοφορία 

καταμετρήθηκαν: 

 

Δέκα πέντε  (15) ψήφοι κατά της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 

Δέκα τρεις (13) ψήφοι υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 

Τ ο  Δ Σ  

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

➢ Δεν Εγκρίνει  τη διάθεση κατά χρήση στον 

«ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΠΟΛΛΩΝ 

Δράμας» του Δημοτικού Γυμναστηρίου 



Αθλοπαιδιών για την διεξαγωγή προπονήσεων και 

την  τέλεση αγώνων καλαθοσφαίρισης των 

τμημάτων του συλλόγου, έως 31-08-2021 διότι, δεν 

υφίσταται η προϋπόθεση που έθεσε η Κοινότητα 

Δράμας με την 52/2020 απόφαση – γνώμη της.   

Τ ο  Δ Σ  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

➢ Εγκρίνει  τη διάθεση κατά χρήση στον 

«ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΠΟΛΛΩΝ 

Δράμας», του Α.Π.Κ.“Δ. Κραχτίδη” για την 

διεξαγωγή προπονήσεων και την  τέλεση αγώνων 

καλαθοσφαίρισης των τμημάτων του συλλόγου, για 

την περίοδο 2020, έως 20-12-2021 

 

Τ ο  Δ Σ  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

 

➢ Εγκρίνει  τη διάθεση κατά χρήση στον 

«ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΠΟΛΛΩΝ 

Δράμας» του Προπονητηρίου “θόλος” για 

προπονήσεις των τμημάτων του συλλόγου, για την 

αγωνιστική περίοδο 2020-2021. 

11.  242.  11o EKTAKTO 

Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.53/2020 

απόφασης-γνωμοδότησης 

της Κοινότητας Δράμας 

σχετική με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στο Γ.Σ. «ΑΡΗΣ 

ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ» 

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Τόλιου Δάντζερα 

Αναστασία πρότεινε: 

 

Την παραχώρηση κατά χρήση στον «Γ. Σ. ''ΑΡΗΣ'' 

Αμπελακίων» του Δημοτικού γηπέδου 

ποδοσφαίρου Αμπελακίων, για την διεξαγωγή 

προπονήσεων και την τέλεση αγώνων 

πρωταθλήματος και κυπέλλου για όλη την 

ποδοσφαιρική περίοδο 2020 έως 31-08-2021, 

λέγοντας πως, ήδη ξεκίνησαν οι προπονήσεις και 

πρέπει να ληφθεί απόφαση. Έχουν ξεκινήσει οι 

διαδικασίες για οριστική αδειοδότηση και μέχρι την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών, λειτουργεί ο προς 

παραχώρηση χώρος, με την παράταση που δόθηκε 

από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όπως 

συνέβαινε και όλα τα προηγούμενα χρόνια 

 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης – 

δέκα τρεις (13), ψήφισαν υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Χαρακίδης Κυριάκος, 

2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3)  Μελισσινός Στυλιανός, 

4) Σιδερά Χρυσή, 5) Μυστακίδης Ιωάννης, 6) 

Νικολαϊδης Φώτιος και 7)Καλαϊτζίδης Κων/νος, 

καταψήφισαν την πρόταση της Αντιδημάρχου, 

(αφού πρώτα συνεχάρησαν την πρόεδρο της 

Κοινότητας Δράμας καθώς και το Συμβούλιο αυτής, 

για την υπευθυνότητα που επιδεικνύουν στον τρόπο 

λειτουργίας τους και τη λήψη αποφάσεων) λέγοντας 

πως,  το ΔΣ αποφασίζει για την παραχώρηση, η 

οποία για να συντελεστεί, θα πρέπει να υπάρχει 

όπως προβλέπει η σχετική ΚΥΑ, η παράταση απ΄ τα 

αρμόδια όργανα του Δήμου. Αυτό σημαίνει ότι, 

όπως υπέγραψε η Αντιδήμαρχος με δική της ευθύνη 

(μετά από ΥΔ – εισήγηση, ειδικού συμβούλου του 



Δημάρχου, γιατί η Τεχνική Υπηρεσία θα ήταν 

αρνητική, ο οποίος υπέγραψε ως ιδιώτης μηχανικός, 

ενώ δεν είχε το νόμιμο δικαίωμα) για την παράταση 

λειτουργίας κάποιου άλλου χώρου, θα πρέπει να 

κάνει το ίδιο, είτε ο Δήμαρχος είτε τα αρμόδια 

όργανα. Είναι μεμπτό το ότι, ενώ δεν έχει λυθεί αυτό 

το πρόβλημα, ο χώρος ήδη χρησιμοποιείται και 

αυτό, είναι ευθύνη της δημοτικής αρχής. 

Αναγνωρίζουν ότι το θέμα είναι κατεπείγον και γι 

αυτό πρέπει να κινηθεί άμεσα η δημοτική αρχή για 

την επίλυσή του.    

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης Δημήτριος 

και 5) Μουχτάρης Γεώργιος, καταψήφισαν την 

πρόταση της Αντιδημάρχου, επειδή από τη 

συζήτηση και την παρέμβαση της προέδρου της 

Κοινότητας Δράμας, προέκυψε ότι υπάρχουν 

κάποιες εκθέσεις καταλληλότητας και δυστυχώς ο 

Αντιδήμαρχος ΤΥ, δεν γνωρίζει ποιες είναι. 

Επιπλέον, ο Αντιδήμαρχος ΤΥ ανέφερε πως, 

διεκόπη η διαδικασία για η έκδοση των εκθέσεων 

καταλληλότητας διότι, θεωρήθηκε πως δεν 

απαιτούνται μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ..  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου,γιατί 

δεν υπάρχει έκθεση καταλληλόλητας ή παράταση ή 

υπογραφή της αρμόδιας Αντιδημάρχου. 

Αντιλαμβάνεται την σοβαρότητα του θέματος αλλά, 

πρέπει να σπάσουν κάποια αβγά προς όφελος των 

πολιτών. Πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 

υποδομές σε όλους τους αθλητικούς χώρους και να 

λυθεί αυτό το χρόνιο πρόβλημα  

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου, , γιατί 

δεν υπάρχει έκθεση καταλληλόλητας ή παράταση ή 

υπογραφή της αρμόδιας Αντιδημάρχου. 

Αντιλαμβάνεται την σοβαρότητα του θέματος αλλά, 

πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές 

σε όλους τους αθλητικούς χώρους και να λυθεί αυτό 

το χρόνιο πρόβλημα.  

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου, γιατί 

είναι απαράδεκτο να συζητάνε το θέμα, ενώ δεν 

υπάρχει η προαπαιτούμενη έκθεση καταλληλότητας. 

Να δοθούν όσα χρήματα χρειάζονται για να 

αδειοδοτηθούν οι αθλητικοί χώροι για να λυθεί 

επιτέλους ένα χρόνιο πρόβλημα.   

 

Από την ονομαστική ψηφοφορία 

καταμετρήθηκαν: 

 

Δέκα πέντε  (15) ψήφοι κατά της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 

Δέκα τρεις (13) ψήφοι υπέρ της πρότασης της 



Αντιδημάρχου  

 

Τ ο  Δ Σ  

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

➢ Δεν Εγκρίνει  τη διάθεση κατά χρήση 
στον «Γ. Σ. ''ΑΡΗΣ'' ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ », του 

Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Αμπελακίων, 

για την διεξαγωγή προπονήσεων και την τέλεση 

αγώνων πρωταθλήματος και κυπέλλου του συλλόγου 

για την ποδοσφαιρική περίοδο 2020 έως 31-08-2021, 

διότι, δεν υφίσταται η προϋπόθεση που έθεσε η 

Κοινότητα Δράμας με την 53/2020 απόφαση – γνώμη 

της 

12.  243.  12o EKTAKTO 

Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.54/2020 

απόφασης-γνωμοδότησης 

της Κοινότητας Δράμας 

σχετική με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στον «Α. Σ. 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 

ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ 

ΔΡΑΜΑΣ» 

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Τόλιου Δάντζερα 

Αναστασία πρότεινε: 

Την παραχώρηση του Δημοτικού Κολυμβητήριου 

για την τέλεση προπονήσεων και αγώνων του 

κολυμβητικού τμήματος, έως 31-08-2021, λέγοντας 

πως, ήδη ξεκίνησαν οι προπονήσεις και πρέπει να 

ληφθεί απόφαση. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες 

για οριστική αδειοδότηση και μέχρι την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών, λειτουργεί ο προς 

παραχώρηση χώρος, με την παράταση που δόθηκε 

από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όπως 

συνέβαινε και όλα τα προηγούμενα χρόνια 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης – 

δέκα τρεις (13), ψήφισαν υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Χαρακίδης Κυριάκος, 

2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3)  Μελισσινός Στυλιανός, 

4) Σιδερά Χρυσή, 5) Μυστακίδης Ιωάννης, 6) 

Νικολαϊδης Φώτιος και 7)Καλαϊτζίδης Κων/νος, 

καταψήφισαν την πρόταση της Αντιδημάρχου, 

(αφού πρώτα συνεχάρησαν την πρόεδρο της 

Κοινότητας Δράμας καθώς και το Συμβούλιο αυτής, 

για την υπευθυνότητα που επιδεικνύουν στον τρόπο 

λειτουργίας τους και τη λήψη αποφάσεων) λέγοντας 

πως,  το ΔΣ αποφασίζει για την παραχώρηση, η 

οποία για να συντελεστεί, θα πρέπει να υπάρχει 

όπως προβλέπει η σχετική ΚΥΑ, η παράταση απ΄ τα 

αρμόδια όργανα του Δήμου. Αυτό σημαίνει ότι, 

όπως υπέγραψε η Αντιδήμαρχος με δική της ευθύνη 

(μετά από ΥΔ – εισήγηση, ειδικού συμβούλου του 

Δημάρχου, γιατί η Τεχνική Υπηρεσία θα ήταν 

αρνητική, ο οποίος υπέγραψε ως ιδιώτης μηχανικός, 

ενώ δεν είχε το νόμιμο δικαίωμα) για την παράταση 

λειτουργίας κάποιου άλλου χώρου, θα πρέπει να 

κάνει το ίδιο, είτε ο Δήμαρχος είτε τα αρμόδια 

όργανα. Είναι μεμπτό το ότι, ενώ δεν έχει λυθεί αυτό 

το πρόβλημα, οι χώροι ήδη χρησιμοποιούνται και 

αυτό, είναι ευθύνη της δημοτικής αρχής. 

Αναγνωρίζουν ότι το θέμα είναι κατεπείγον και γι 

αυτό πρέπει να κινηθεί άμεσα η δημοτική αρχή για 

την επίλυσή του. Τάχθηκαν υπέρ της αναβολής 

λήψης απόφασης, περί παραχώρησης στον «Α. Σ. 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΔΡΑΜΑΣ», του 

Δημοτικού Κολυμβητήριου για την τέλεση 

προπονήσεων και αγώνων του κολυμβητικού 



τμήματος, έως 31-08-2021, ενόψει της απάντησης 

της Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-09-2020 

έγγραφο της Κοινότητας Δράμας. 

 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης Δημήτριος 

και 5) Μουχτάρης Γεώργιος, καταψήφισαν την 

πρόταση της Αντιδημάρχου, επειδή από τη 

συζήτηση και την παρέμβαση της προέδρου της 

Κοινότητας Δράμας, προέκυψε ότι υπάρχουν 

κάποιες εκθέσεις καταλληλότητας και δυστυχώς ο 

Αντιδήμαρχος ΤΥ, δεν γνωρίζει ποιες είναι. 

Επιπλέον, ο Αντιδήμαρχος ΤΥ ανέφερε πως, 

διεκόπη η διαδικασία για η έκδοση των εκθέσεων 

καταλληλότητας διότι, θεωρήθηκε πως δεν 

απαιτούνται μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ.. 

Τάχθηκαν υπέρ της αναβολής  λήψης απόφασης, 

περί παραχώρησης στον «Α. Σ. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 

ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΔΡΑΜΑΣ», του Δημοτικού 

Κολυμβητήριου για την τέλεση προπονήσεων και 

αγώνων του κολυμβητικού τμήματος, έως 31-08-

2021, ενόψει της απάντησης της Αποκεντρωμένης, 

στο 24109/16-09-2020 έγγραφο της Κοινότητας 

Δράμας. 

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου γιατί 

δεν υπάρχει έκθεση καταλληλόλητας ή παράταση ή 

υπογραφή της αρμόδιας Αντιδημάρχου. 

Αντιλαμβάνεται την σοβαρότητα του θέματος αλλά, 

πρέπει να σπάσουν κάποια αβγά προς όφελος των 

πολιτών. Πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 

υποδομές σε όλους τους αθλητικούς χώρους και να 

λυθεί αυτό το χρόνιο πρόβλημα. Για τις υπόλοιπες 

δύο παραχωρήσεις, συμφωνούν με την πρόταση της 

Κοινότητας Δράμας, με την προϋπόθεση ότι 

υπάρχουν εκθέσεις καταλληλότητας. Τάχθηκε υπέρ 

της αναβολής   λήψης απόφασης, περί 

παραχώρησης στον «Α. Σ. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 

ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΔΡΑΜΑΣ», του Δημοτικού 

Κολυμβητήριου για την τέλεση προπονήσεων και 

αγώνων του κολυμβητικού τμήματος, έως 31-08-

2021, ενόψει της απάντησης της Αποκεντρωμένης, 

στο 24109/16-09-2020 έγγραφο της Κοινότητας 

Δράμας. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου γιατί 

δεν υπάρχει έκθεση καταλληλόλητας ή παράταση ή 

υπογραφή της αρμόδιας Αντιδημάρχου. 

Αντιλαμβάνεται την σοβαρότητα του θέματος αλλά, 

πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές 

σε όλους τους αθλητικούς χώρους και να λυθεί αυτό 

το χρόνιο πρόβλημα. Επίσης τάχθηκε υπέρ της 

αναβολής   λήψης απόφασης, περί παραχώρησης 

στον «Α. Σ. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ 

ΔΡΑΜΑΣ», του Δημοτικού Κολυμβητήριου για 

την τέλεση προπονήσεων και αγώνων του 

κολυμβητικού τμήματος, έως 31-08-2021, ενόψει 

της απάντησης της Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-



09-2020 έγγραφο της Κοινότητας Δράμας. 

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου γιατί 

είναι απαράδεκτο να συζητάνε το θέμα, ενώ δεν 

υπάρχει η προαπαιτούμενη έκθεση καταλληλότητας. 

Να δοθούν όσα χρήματα χρειάζονται για να 

αδειοδοτηθούν οι αθλητικοί χώροι για να λυθεί 

επιτέλους ένα χρόνιο πρόβλημα. Τάχθηκε υπέρ της 

αναβολής λήψης απόφασης, περί παραχώρησης 

στον «Α. Σ. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ 

ΔΡΑΜΑΣ», του Δημοτικού Κολυμβητήριου για 

την τέλεση προπονήσεων και αγώνων του 

κολυμβητικού τμήματος, έως 31-08-2021, ενόψει 

της απάντησης της Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-

09-2020 έγγραφο της Κοινότητας Δράμας. 

 

Από την ονομαστική ψηφοφορία 

καταμετρήθηκαν: 

 

Δέκα πέντε  (15) ψήφοι κατά της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 

Δέκα τρεις (13) ψήφοι υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

Τ ο  Δ Σ  

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

➢ Αναβάλλει  τη λήψη απόφασης περί 

διάθεσης κατά χρήση στον «Α.Σ. ΔΡΑΜΑ 1986 

HANDBALL-SWIMMING», του Δημοτικού 

Κολυμβητήριου, έως 31-08-2021, για την τέλεση 

προπονήσεων και αγώνων του κολυμβητικού 

τμήματος, ενόψει της απάντησης της 

Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-09-2020 έγγραφο 

της Κοινότητας Δράμας. 

13.  244.  13o EKTAKTO 

Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.55/2020 

απόφασης-γνωμοδότησης 

της Κοινότητας Δράμας 

σχετική με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στον  «Α. Σ. 

ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΦΟΙΝΙΚΑΣ» 

Ο μ ό φ ω ν α  

 

14.  245.  14o EKTAKTO 

Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.56/2020 

απόφασης-γνωμοδότησης 

της Κοινότητας Δράμας 

σχετική με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στον 

«ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟ 

ΟΜΙΛΟ ΔΡΑΜΑΣ» 

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Τόλιου Δάντζερα 

Αναστασία πρότεινε: 

• Την παραχώρηση του Δημοτικού 

Κολυμβητήριου για την τέλεση προπονήσεων 

και αγώνων του κολυμβητικού τμήματος, έως 

31-08-2021, λέγοντας πως, ήδη ξεκίνησαν οι 

προπονήσεις και πρέπει να ληφθεί απόφαση. 

Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για οριστική 

αδειοδότηση και μέχρι την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών, λειτουργεί ο προς παραχώρηση 

χώρος, με την παράταση που δόθηκε από την 

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όπως 



συνέβαινε και όλα τα προηγούμενα χρόνια 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης – 

δέκα τρεις (13), ψήφισαν υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Χαρακίδης Κυριάκος, 

2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3)  Μελισσινός Στυλιανός, 

4) Σιδερά Χρυσή, 5) Μυστακίδης Ιωάννης, 6) 

Νικολαϊδης Φώτιος και 7)Καλαϊτζίδης Κων/νος, 

καταψήφισαν την πρόταση της Αντιδημάρχου, 

(αφού πρώτα συνεχάρησαν την πρόεδρο της 

Κοινότητας Δράμας καθώς και το Συμβούλιο αυτής, 

για την υπευθυνότητα που επιδεικνύουν στον τρόπο 

λειτουργίας τους και τη λήψη αποφάσεων) λέγοντας 

πως,  το ΔΣ αποφασίζει για την παραχώρηση, η 

οποία για να συντελεστεί, θα πρέπει να υπάρχει 

όπως προβλέπει η σχετική ΚΥΑ, η παράταση απ΄ τα 

αρμόδια όργανα του Δήμου. Αυτό σημαίνει ότι, 

όπως υπέγραψε η Αντιδήμαρχος με δική της ευθύνη 

(μετά από ΥΔ – εισήγηση, ειδικού συμβούλου του 

Δημάρχου, γιατί η Τεχνική Υπηρεσία θα ήταν 

αρνητική, ο οποίος υπέγραψε ως ιδιώτης μηχανικός, 

ενώ δεν είχε το νόμιμο δικαίωμα) για την παράταση 

λειτουργίας κάποιου άλλου χώρου, θα πρέπει να 

κάνει το ίδιο, είτε ο Δήμαρχος είτε τα αρμόδια 

όργανα. Είναι μεμπτό το ότι, ενώ δεν έχει λυθεί αυτό 

το πρόβλημα, οι χώροι ήδη χρησιμοποιούνται και 

αυτό, είναι ευθύνη της δημοτικής αρχής. 

Αναγνωρίζουν ότι το θέμα είναι κατεπείγον και γι 

αυτό πρέπει να κινηθεί άμεσα η δημοτική αρχή για 

την επίλυσή του. Τάχθηκαν υπέρ της αναβολής 

λήψης απόφασης, περί παραχώρησης στον 

«ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΔΡΑΜΑΣ», του 

Δημοτικού Κολυμβητήριου για την τέλεση 

προπονήσεων και αγώνων του κολυμβητικού 

τμήματος, έως 31-08-2021, ενόψει της απάντησης 

της Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-09-2020 

έγγραφο της Κοινότητας Δράμας. 

 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης Δημήτριος 

και 5) Μουχτάρης Γεώργιος, καταψήφισαν την 

πρόταση της Αντιδημάρχου, επειδή από τη 

συζήτηση και την παρέμβαση της προέδρου της 

Κοινότητας Δράμας, προέκυψε ότι υπάρχουν 

κάποιες εκθέσεις καταλληλότητας και δυστυχώς ο 

Αντιδήμαρχος ΤΥ, δεν γνωρίζει ποιες είναι. 

Επιπλέον, ο Αντιδήμαρχος ΤΥ ανέφερε πως, 

διεκόπη η διαδικασία για η έκδοση των εκθέσεων 

καταλληλότητας διότι, θεωρήθηκε πως δεν 

απαιτούνται μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ.. 

Τάχθηκαν υπέρ της αναβολής  λήψης απόφασης, 

περί παραχώρησης στον «ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟ 

ΟΜΙΛΟ ΔΡΑΜΑΣ», του Δημοτικού 

Κολυμβητήριου για την τέλεση προπονήσεων και 

αγώνων του κολυμβητικού τμήματος, έως 31-08-

2021, ενόψει της απάντησης της Αποκεντρωμένης, 

στο 24109/16-09-2020 έγγραφο της Κοινότητας 

Δράμας. 

 



 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου γιατί 

δεν υπάρχει έκθεση καταλληλόλητας ή παράταση ή 

υπογραφή της αρμόδιας Αντιδημάρχου. 

Αντιλαμβάνεται την σοβαρότητα του θέματος αλλά, 

πρέπει να σπάσουν κάποια αβγά προς όφελος των 

πολιτών. Πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 

υποδομές σε όλους τους αθλητικούς χώρους και να 

λυθεί αυτό το χρόνιο πρόβλημα. Για τις υπόλοιπες 

δύο παραχωρήσεις, συμφωνούν με την πρόταση της 

Κοινότητας Δράμας, με την προϋπόθεση ότι 

υπάρχουν εκθέσεις καταλληλότητας. Τάχθηκε υπέρ 

της αναβολής   λήψης απόφασης, περί 

παραχώρησης στον «ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ 

ΔΡΑΜΑΣ», του Δημοτικού Κολυμβητήριου για 

την τέλεση προπονήσεων και αγώνων του 

κολυμβητικού τμήματος, έως 31-08-2021, ενόψει 

της απάντησης της Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-

09-2020 έγγραφο της Κοινότητας Δράμας. 

 

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου γιατί 

δεν υπάρχει έκθεση καταλληλόλητας ή παράταση ή 

υπογραφή της αρμόδιας Αντιδημάρχου. 

Αντιλαμβάνεται την σοβαρότητα του θέματος αλλά, 

πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές 

σε όλους τους αθλητικούς χώρους και να λυθεί αυτό 

το χρόνιο πρόβλημα. Επίσης τάχθηκε υπέρ της 

αναβολής   λήψης απόφασης, περί παραχώρησης 

στον «ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΔΡΑΜΑΣ», του 

Δημοτικού Κολυμβητήριου για την τέλεση 

προπονήσεων και αγώνων του κολυμβητικού 

τμήματος, έως 31-08-2021, ενόψει της απάντησης 

της Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-09-2020 

έγγραφο της Κοινότητας Δράμας. 

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου γιατί 

είναι απαράδεκτο να συζητάνε το θέμα, ενώ δεν 

υπάρχει η προαπαιτούμενη έκθεση καταλληλότητας. 

Να δοθούν όσα χρήματα χρειάζονται για να 

αδειοδοτηθούν οι αθλητικοί χώροι για να λυθεί 

επιτέλους ένα χρόνιο πρόβλημα. Τάχθηκε υπέρ της 

αναβολής λήψης απόφασης, περί παραχώρησης 

στον «ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΔΡΑΜΑΣ», του 

Δημοτικού Κολυμβητήριου για την τέλεση 

προπονήσεων και αγώνων του κολυμβητικού 

τμήματος, έως 31-08-2021, ενόψει της απάντησης 

της Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-09-2020 

έγγραφο της Κοινότητας Δράμας. 

 

 

Από την ονομαστική ψηφοφορία 

καταμετρήθηκαν: 

 

Δέκα πέντε  (15) ψήφοι κατά της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 



Δέκα τρεις (13) ψήφοι υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

Τ ο  Δ Σ  

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

➢ Αναβάλλει  τη λήψη απόφασης περί 

διάθεσης κατά χρήση στον «ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟ 

ΟΜΙΛΟ ΔΡΑΜΑΣ», του Δημοτικού 

Κολυμβητήριου, έως 31-08-2021, για την 

υλοποίηση των προπονητικών και αγωνιστικών 

υποχρεώσεων του συλλόγου, ενόψει της απάντησης 

της Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-09-2020 

έγγραφο της Κοινότητας Δράμας. 

15.  246.  15o EKTAKTO 

Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.57/2020 

απόφασης-γνωμοδότησης 

της Κοινότητας Δράμας 

σχετική με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στη 

«ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ 

ΤΜΗΜΑ 

ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» 

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Τόλιου Δάντζερα 

Αναστασία πρότεινε: 

• Την παραχώρηση του Δημοτικού 

Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών για την 

τέλεση προπονήσεων και αγώνων των 

τμημάτων του συλλόγου, έως 31-08-2021, 

λέγοντας πως, ήδη ξεκίνησαν οι 

προπονήσεις και πρέπει να ληφθεί απόφαση. 

Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για οριστική 

αδειοδότηση και μέχρι την ολοκλήρωση των 

διαδικασιών, λειτουργεί ο προς παραχώρηση 

χώρος, με την παράταση που δόθηκε από 

την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όπως 

συνέβαινε και όλα τα προηγούμενα χρόνια 

• Την παραχώρηση του Α.Π.Κ.“Δ. 

Κραχτίδης” για την τέλεση προπονήσεων 

και αγώνων των τμημάτων του συλλόγου, 

έως 20-12-2021  

• Την παραχώρηση του Προπονητηρίου 

“θόλος” για προπονήσεις των τμημάτων του 

συλλόγου, κατά την αγωνιστική περίοδο 

2020-2021. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης – 

δέκα τρεις (13), ψήφισαν υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Χαρακίδης Κυριάκος, 

2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3)  Μελισσινός Στυλιανός, 

4) Σιδερά Χρυσή, 5) Μυστακίδης Ιωάννης, 6) 

Νικολαϊδης Φώτιος και 7)Καλαϊτζίδης Κων/νος, 

καταψήφισαν την πρόταση της Αντιδημάρχου, μόνο 

σε ότι αφορά στην παραχώρηση του ΔΗ.ΓΑ. 

(αφού πρώτα συνεχάρησαν την πρόεδρο της 

Κοινότητας Δράμας καθώς και το Συμβούλιο αυτής, 

για την υπευθυνότητα που επιδεικνύουν στον τρόπο 

λειτουργίας τους και τη λήψη αποφάσεων) λέγοντας 

πως,  το ΔΣ αποφασίζει για την παραχώρηση, η 

οποία για να συντελεστεί, θα πρέπει να υπάρχει 

όπως προβλέπει η σχετική ΚΥΑ, η παράταση απ΄ τα 

αρμόδια όργανα του Δήμου. Αυτό σημαίνει ότι, 

όπως υπέγραψε η Αντιδήμαρχος με δική της ευθύνη 

(μετά από ΥΔ – εισήγηση, ειδικού συμβούλου του 

Δημάρχου, γιατί η Τεχνική Υπηρεσία θα ήταν 

αρνητική, ο οποίος υπέγραψε ως ιδιώτης μηχανικός, 

ενώ δεν είχε το νόμιμο δικαίωμα) για την παράταση 

λειτουργίας κάποιου άλλου χώρου, θα πρέπει να 

κάνει το ίδιο, είτε ο Δήμαρχος είτε τα αρμόδια 



όργανα. Είναι μεμπτό το ότι, ενώ δεν έχει λυθεί αυτό 

το πρόβλημα, ο χώρος ήδη χρησιμοποιείται και 

αυτό, είναι ευθύνη της δημοτικής αρχής. 

Αναγνωρίζουν ότι το θέμα είναι κατεπείγον και γι 

αυτό πρέπει να κινηθεί άμεσα η δημοτική αρχή για 

την επίλυσή του.    

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης Δημήτριος 

και 5) Μουχτάρης Γεώργιος, καταψήφισαν την 

πρόταση της Αντιδημάρχου, μόνο σε ότι αφορά 

στην παραχώρηση του ΔΗ.ΓΑ., επειδή από τη 

συζήτηση και την παρέμβαση της προέδρου της 

Κοινότητας Δράμας, προέκυψε ότι υπάρχουν 

κάποιες εκθέσεις καταλληλότητας και δυστυχώς ο 

Αντιδήμαρχος ΤΥ, δεν γνωρίζει ποιες είναι. 

Επιπλέον, ο Αντιδήμαρχος ΤΥ ανέφερε πως, 

διεκόπη η διαδικασία για η έκδοση των εκθέσεων 

καταλληλότητας διότι, θεωρήθηκε πως δεν 

απαιτούνται μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ.. 

Για τις υπόλοιπες δύο παραχωρήσεις, συμφωνούν με 

την πρόταση της Κοινότητας Δράμας, με την 

προϋπόθεση ότι υπάρχουν εκθέσεις 

καταλληλότητας. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου μόνο 

σε ότι αφορά στην παραχώρηση του ΔΗ.ΓΑ. ,γιατί 

δεν υπάρχει έκθεση καταλληλόλητας ή παράταση ή 

υπογραφή της αρμόδιας Αντιδημάρχου. 

Αντιλαμβάνεται την σοβαρότητα του θέματος αλλά, 

πρέπει να σπάσουν κάποια αβγά προς όφελος των 

πολιτών. Πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 

υποδομές σε όλους τους αθλητικούς χώρους και να 

λυθεί αυτό το χρόνιο πρόβλημα. Για τις υπόλοιπες 

δύο παραχωρήσεις, συμφωνούν με την πρόταση της 

Κοινότητας Δράμας, με την προϋπόθεση ότι 

υπάρχουν εκθέσεις καταλληλότητας. 

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου, μόνο 

σε ότι αφορά στην παραχώρηση του ΔΗ.ΓΑ., γιατί 

δεν υπάρχει έκθεση καταλληλόλητας ή παράταση ή 

υπογραφή της αρμόδιας Αντιδημάρχου. 

Αντιλαμβάνεται την σοβαρότητα του θέματος αλλά, 

πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές 

σε όλους τους αθλητικούς χώρους και να λυθεί αυτό 

το χρόνιο πρόβλημα.  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου, μόνο 

σε ότι αφορά στην παραχώρηση του ΔΗ.ΓΑ.γιατί 

είναι απαράδεκτο να συζητάνε το θέμα, ενώ δεν 

υπάρχει η προαπαιτούμενη έκθεση καταλληλότητας. 

Να δοθούν όσα χρήματα χρειάζονται για να 

αδειοδοτηθούν οι αθλητικοί χώροι για να λυθεί 

επιτέλους ένα χρόνιο πρόβλημα.  

 

Από την ονομαστική ψηφοφορία 

καταμετρήθηκαν: 



 

Δέκα πέντε  (15) ψήφοι κατά της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 

Δέκα τρεις (13) ψήφοι υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 

Τ ο  Δ Σ  

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

➢ Δεν Εγκρίνει  τη διάθεση κατά χρήση στη 

«ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ 

ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» 

 

• του Δημοτικού Γυμναστηρίου 

Αθλοπαιδιών για την διεξαγωγή προπονήσεων και 

την  τέλεση αγώνων χειροσφαίρισης των τμημάτων 

του συλλόγου, έως 31-08-2021 διότι, δεν υφίσταται η 

προϋπόθεση που έθεσε η Κοινότητα Δράμας με την 

57/2020 απόφαση – γνώμη της.   

Τ ο  Δ Σ  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

➢ Εγκρίνει  τη διάθεση κατά χρήση στη 

«ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ 

ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» 

 

• του Α.Π.Κ.“Δ. Κραχτίδης” για την 

διεξαγωγή προπονήσεων και την  τέλεση αγώνων 

χειροσφαίρισης των τμημάτων του συλλόγου, έως 

20-12-2021. 

Τ ο  Δ Σ  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

➢ Εγκρίνει  τη διάθεση κατά χρήση στη 

«ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ 

ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» 

 

• του Προπονητηρίου “θόλος” για προπονήσεις 

των τμημάτων του συλλόγου, κατά την αγωνιστική 

περίοδο 2020-2021. 

16.  247.  16o EKTAKTO 

Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.58/2020 

απόφασης-γνωμοδότησης 

της Κοινότητας Δράμας 

σχετική με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στον 

«ΑΘΛΗΤΙΚΟ 

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΡΑΜΑΣ 

ΗΝΙΟΧΟΣ» 

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Τόλιου Δάντζερα 

Αναστασία πρότεινε την παραχώρηση στον 

«ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 

ΔΡΑΜΑΣ ΗΝΙΟΧΟΣ», του Δημοτικού σταδίου 

(αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αίθουσα 

τζούντο – ρυθμικής γυμναστικής), για την 

διεξαγωγή προπονήσεων των τμημάτων του 

συλλόγου,, έως 31-08-2021, λέγοντας πως, ήδη 

ξεκίνησαν οι προπονήσεις και πρέπει να ληφθεί 

απόφαση. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για 

οριστική αδειοδότηση και μέχρι την ολοκλήρωση 

των διαδικασιών, λειτουργεί ο προς παραχώρηση 

χώρος, με την παράταση που δόθηκε από την Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού, όπως συνέβαινε και όλα 

τα προηγούμενα χρόνια 



Οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης – 

δέκα τρεις (13), ψήφισαν υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Χαρακίδης Κυριάκος, 

2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3)  Μελισσινός Στυλιανός, 

4) Σιδερά Χρυσή, 5) Μυστακίδης Ιωάννης, 6) 

Νικολαϊδης Φώτιος και 7)Καλαϊτζίδης Κων/νος, 

καταψήφισαν την πρόταση της Αντιδημάρχου, 

ενόψει απάντησης της Αποκεντρωμένης, στο 

24109/16-09-2020 έγγραφο της Κοινότητας Δράμας 

(αφού πρώτα συνεχάρησαν την πρόεδρο της 

Κοινότητας Δράμας καθώς και το Συμβούλιο αυτής, 

για την υπευθυνότητα που επιδεικνύουν στον τρόπο 

λειτουργίας τους και τη λήψη αποφάσεων). Η 

Αντιδήμαρχος υπέγραψε με δική της ευθύνη (μετά 

από ΥΔ – εισήγηση, ειδικού συμβούλου του 

Δημάρχου, γιατί η Τεχνική Υπηρεσία θα ήταν 

αρνητική, ο οποίος υπέγραψε ως ιδιώτης μηχανικός, 

ενώ δεν είχε το νόμιμο δικαίωμα) για την παράταση 

λειτουργίας του συγκεκριμένου αθλητικού χώρου.  

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης Δημήτριος 

και 5) Μουχτάρης Γεώργιος, καταψήφισαν την 

πρόταση της Αντιδημάρχου, ενόψει απάντησης της 

Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-09-2020 έγγραφο 

της Κοινότητας Δράμας. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου, ενόψει 

απάντησης της Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-09-

2020 έγγραφο της Κοινότητας Δράμας. 

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου, ενόψει 

απάντησης της Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-09-

2020 έγγραφο της Κοινότητας Δράμας. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου, ενόψει 

απάντησης της Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-09-

2020 έγγραφο της Κοινότητας Δράμας. 

 

Από την ονομαστική ψηφοφορία 

καταμετρήθηκαν: 

 

Δέκα πέντε  (15) ψήφοι κατά της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 

Δέκα τρεις (13) ψήφοι υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

Τ ο  Δ Σ  

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

➢ Αναβάλλει  τη λήψη απόφασης περί διάθεσης 

κατά χρήση στον Αθλητικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο 



Δράμας ''Ηνίοχος'', του Δημοτικού Σταδίου 

(αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αίθουσα 

τζούντο – ρυθμικής γυμναστικής), έως 31-08-

2021, για την διεξαγωγή προπονήσεων των 

τμημάτων του συλλόγου, ενόψει απάντησης της 

Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-09-2020 έγγραφο 

της Κοινότητας Δράμας 

17.  248.  17o EKTAKTO 

Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.4/2020 

απόφασης-γνωμοδότησης 

της Κοινότητας 

Κουδουνίων σχετική με 

τη διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου στον 

«ΑΣΤΗΡ 

ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ» 

Ο μ ό φ ω ν α  

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης Δημήτριος 

και 5) Μουχτάρης Γεώργιος, ψηφίζουν την 

παραχώρηση, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει 

έκθεση καταλληλότητας του γηπέδου. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

ψηφίζει την παραχώρηση, υπό την προϋπόθεση ότι 

υπάρχει έκθεση καταλληλότητας του γηπέδου. 

 

18.  249.  18o EKTAKTO 

Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.5/2020 

απόφασης-γνωμοδότησης 

της Κοινότητας 

Κουδουνίων σχετική με 

τη διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου στον 

«Π.Σ. ΜΑΥΡΑΕΤΟΙ-

ΑΘ.ΔΟΥΜΠΕΣΑΣ» 

 

Ο μ ό φ ω ν α  

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης Δημήτριος 

και 5) Μουχτάρης Γεώργιος, ψηφίζουν την 

παραχώρηση, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει 

έκθεση καταλληλότητας του γηπέδου. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

ψηφίζει την παραχώρηση, υπό την προϋπόθεση ότι 

υπάρχει έκθεση καταλληλότητας του γηπέδου. 

 

 

 

19.  250.  19o EKTAKTO 

Ονομασία δημοτικού 

σταδίου του Δήμου 

Δράμας 

Ο μ ό φ ω ν α  

 
➢ Για την ονομασία    του Εθνικού 

Σταδίου Δράμας, σε Στάδιο «ΑΛΕΚΟΣ ΦΡΟΥΣΙΟΣ» 

  

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Χαρακίδης Κυριάκος, 

2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3)  Μελισσινός Στυλιανός, 

4) Σιδερά Χρυσή, 5) Μυστακίδης Ιωάννης, 6) 

Νικολαϊδης Φώτιος και 7)Καλαϊτζίδης Κων/νος, 

συμφωνούν με την ονομασία, επισημαίνοντας ότι 

αυτά τα θέματα θα πρέπει να εξαντλούνται με 

συζήτηση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και 

των πολιτών 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης Δημήτριος 

και 5) Μουχτάρης Γεώργιος, συμφωνούν με την 

ονομασία, επισημαίνοντας ότι για αυτά τα θέματα θα 

πρέπει να γίνεται σοβαρή κουβέντα 



20.  251.  20o EKTAKTO 

Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.9/2020 

απόφασης-γνωμοδότησης 

της Κοινότητας 

Μοναστηρακίου σχετική 

με τη διάθεση χρήσης 

δημοτικού ακινήτου στον 

«Α.Σ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ» 

 

Ο μ ό φ ω ν α  

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης Δημήτριος 

και 5) Μουχτάρης Γεώργιος, ψηφίζουν την 

παραχώρηση, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει 

έκθεση καταλληλότητας του γηπέδου. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

ψηφίζει την παραχώρηση, υπό την προϋπόθεση ότι 

υπάρχει έκθεση καταλληλότητας του γηπέδου. 

21.  252.  Κατανομή πιστώσεων 

στις δημοτικές και 

τοπικές κοινότητες για 

κάλυψη επενδυτικών 

δαπανών 2021 

 

Κατά πλειοψηφία 

 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Χαρακίδης Κυριάκος, 

2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3)Μελισσινός Στυλιανός, 

4)Σιδερά Χρυσή, 5) Μυστακίδης Ιωάννης, 6) 

Νικολαϊδης Φώτιος και 7)Καλαϊτζίδης Κων/νος, 

συμφωνούν επί της πρότασης του αρμόδιου 

Αντιδημάρχου, εφόσον προηγήθηκε η συνάντηση 

των προέδρων των Κοινοτήτων με τις παρατάξεις, 

όπως από το 2019 ζητούσαν, με την προϋπόθεση – 

όπως δεσμεύτηκε ο Αντιδήμαρχος- ότι θα δοθούν 

στην Κοινότητα Δράμας όσα οφείλονται από τον 

προϋπολογισμό, από εκπτώσεις και ανεκτέλεστα 

έργα γιατί, αδικείται η πόλη με την κατανομή του 

50% - 50% 

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 

1)Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, 2) Αποστολίδη 

Κυριάκου, 3) Χρυσοχοϊδη Ελευθερίου, 

4)Ιωαννίδη Δημητρίου και 5) Μουχτάρη 

Γεωργίου διότι,  δεν δεσμεύεται η δημοτική αρχή 

(και δεν καταλαβαίνουν γιατί δεν δεσμεύεται) γιατί, 

είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία, να δοθούν 

περισσότερα χρήματα στις Κοινότητες, πέραν της 

σημερινής κατανομής, αν γινόταν δεκτή η πρότασή 

τους περί κατανομής με πληθυσμιακά κριτήρια, του 

ποσού που θα προκύψει από τις εκπτώσεις του έργου 

για τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων 

1.127.000,00 € – 75% στη Δράμα, περίπου 

300.000,00 € - και 100.000, 00 στις υπόλοιπες 

Κοινότητες 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, λέγοντας πως κανένας 

πρόεδρος δεν θα είναι ευχαριστημένος γιατί, απλά 

διαχειρίζεται η μιζέρια. Δεν ψηφίζει την κατανομή 

μόνο και μόνο γιατί δεν άλλαξε η ποσόστωση 80%-

20%, με την οποία διαφωνεί εδώ και χρόνια γιατί, με 

ομαδοποίηση των έργων, θα εξασφαλίζονταν 

μεγαλύτερες εκπτώσεις, οι οποίες θα επέστρεφαν 

στις Κοινότητες. 

 

Από την ονομαστική ψηφοφορία 

καταμετρήθηκαν: 

 

Είκοσι (20) ψήφοι υπέρ της πρότασης του 

Αντιδημάρχου: 



Δέκα τρεις (13) των δημοτικών συμβούλων της 

συμπολίτευσης και επτά (7) της μείζονος 

Αντιπολίτευσης  

 

Έξι (6) ψήφοι κατά της πρότασης του 

Αντιδημάρχου: 

 

Πέντε (5) των δημοτικών συμβούλων της δημοτικής 

παράταξης «Πρότζεκτ Δράμα 2020» και μία (1) της 

δημοτικής παράταξης «Αυτοδιοίκηση Πολιτών» 

 

22.  253.  Έγκριση υποβολής 

αιτήματος τροποποίησης 

Τεχνικού Δελτίου πράξης 

ΒΑΑ 

Ομόφωνα 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Χαρακίδης Κυριάκος, 

2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3)Μελισσινός Στυλιανός, 

4)Σιδερά Χρυσή, 5) Μυστακίδης Ιωάννης, 6) 

Νικολαϊδης Φώτιος και 7)Καλαϊτζίδης Κων/νος, 

ανέφεραν πως η εισήγηση είναι λιτή και 

δημιούργησε απορίες. Ψηφίζουν θετικά με την 

επισήμανση ότι στο ΒΑΑ, έχει ενταχθεί και η 

προμήθεια για τους βυθιζόμενους κάδους. Η 

δημοπρασία έγινε 4 φορές και δεν απέδωσε. 

Θεωρούν ότι υπάρχει πρόβλημα ποιότητας των 

κάδων. Όπως και η παρούσα τροποποίηση, μπορεί 

να γίνει τροποποίηση του τεχνικού δελτίου, να 

αυξηθεί ο προϋπολογισμός και οι τεχνικές 

προδιαγραφές των βυθιζόμενων κάδων έτσι ώστε να 

είναι και βυθιζόμενοι και συμπιεζόμενοι και να 

καλύπτουν τις ανάγκες συλλογής των απορριμμάτων 

όλης της περιοχής ανάπλασης. Η τοποθέτησή τους, 

δεν θέτει επιφυλάξεις ψήφισης του θέματος. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

συμφώνησε με την τοποθέτηση της μείζονος 

Αντιπολίτευσης 

 

23.  254.  Έγκριση της 67/2020 

απόφασης του ΔΣ του 

ΝΠΔΔ, σχετικά με την 

Πρόσληψη προσωπικού 

με σύμβαση ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου 

και με σύμβαση έργου, 

για το Κ.Η.Φ.Η βάσει της 

τροποποίησης της Πράξης 

«Λειτουργία Κ.Η.Φ.Η 

Δήμου Δράμας» με 

κωδικό ΟΠΣ5001597 στο 

Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Α.Μ.Θ 

2014-2020»  

Ομόφωνα 

 
Με το ερώτημα των δημοτικών συμβούλων : 

1)Χαρακίδη Κυριάκου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 

3)Μελισσινου Στυλιανού, 4)Σιδερά Χρυσής, 5) 

Μυστακίδη Ιωάννη, 6) Νικολαϊδη Φωτίου και 

7)Καλαϊτζίδη Κων/νου, αν οι υφιστάμενες 

εγκαταστάσεις, μπορούν να εξυπηρετήσουν 65 

ωφελούμενους και 15 άτομα προσωπικό, εν μέσω 

covid19. Ερώτημα στο οποίο απάντησε ο πρόεδρος 

του ΝΠΔΔ πως, σε διαφορετική περίπτωση δεν θα 

χορηγούνταν η άδεια. 

 

24.  255.  Αποδοχή 

χρηματοδότησης έργου με 

τίτλο «Επιδεικτική δράση 

προώθησης 

ηλεκτροκίνητων 

ποδηλάτων στην πόλη της 

Δράμας»  και έγκριση 

υπογραφής 

συμφωνητικού 

συνεργασίας με το 

συντονιστή ΑΜΚΕ 

Κατά πλειοψηφία 

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου αναφέροντας πως, είχαν 

καταψηφίσει ως παράταξη την 18/2020 ΑΔΣ γιατί,  η 

συγκεκριμένη δράση δεν έχει κανέναν αντίκτυπο 

στους δραμινούς πολίτες, θέτοντας σε αχρηστία τα 

ποδήλατα. Συμφωνούν με την αποδοχή της 

χρηματοδότησης αλλά για άλλη πιο χρήσιμη δράση 



«Επιστημονική Ομάδα 

“Οψόμεθα εις Φιλίππους”  
 

25.  256.  Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 

169/2020  απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου 

ως προς την διάρκεια της 

Σύμβασης  

Κατά πλειοψηφία 

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου όπως και στην 196/2020 

ΑΔΣ, λέγοντας πως, αυτές οι εργασίες θα γινόταν με 

λιγότερο κόστος για τους πολίτες αν φρόντιζε η 

δημοτική αρχή να προχωρήσει με ίδια μέσα.  

26.  257.  1. Λήψη απόφασης για 

την έγκριση ανάθεσης της 

γενικής υπηρεσίας    

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ» ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 

190.000,00 € ( 

συμπεριλαμβανόμενου του 

ΦΠΑ 24%) σε τρίτο  βάσει 

των διατάξεων του Ν. 

4412/2016 και για χρονικό 

διάστημα (12) μηνών από 

την υπογραφή της 

σύμβασης με αντίστοιχη 

της απόφασης έγκρισης 

ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης επιβάρυνση 

του Κ.Α 20.6263 του 

προϋπολογισμού 

οικονομικών ετών 2021 

και 2022 

2. Λήψη δέσμευσης ότι 

κατά την σύνταξη του 

προϋπολογισμού του 

Δήμου οικονομικών ετών  

2021 και 2022 θα υπάρξει 

η εγγραφή   της 

αντίστοιχης με την 

απόφαση έγκρισης 

ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης πίστωσης 

στον Κ.Α. 20.6263 του  

προϋπολογισμού  

οικονομικών ετών  2021 

και 2022  

Ομόφωνα 

27.  258.  Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 

24083/15-09-2020 

πρακτικού της ειδικής 

επιτροπής 

ακαταλληλότητας ή 

ασύμφορης κυκλοφορίας 

οχημάτων του Δήμου 

Δράμας  

Ομόφωνα 



28.  259.  Λήψη απόφασης για την 

αναγκαιότητα ανάθεσης 

σε τρίτο της εργασίας: 

''Ανάθεση εργασιών 

χωματουργικών, 

φορτοεκφόρτωσης  και 

κοπής παρόδιας 

βλάστησης με τη χρήση 

μηχανημάτων έργου και 

μεταφοράς υλικών με 

φορτηγά ΔΧ'' για το έτος 

2021,  μέσω ανοικτής 

διαδικασίας  δημόσιου 

ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού  

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, λέγοντας πως εδώ και 5 

χρόνια αναδεικνύουν την ανικανότητα της 

δημοτικής αρχής να κάνει κάποια πράγματα και 

ενώ οι εργασίες, κάθε χρόνο είναι οι ίδιες, δεν 

φρόντισε να αποκτηθούν μηχανήματα έργου , 

φορτηγά και το απαιτούμενο προσωπικό . Εάν 

γινόταν αυτές οι εργασίες με ίδια μέσα, και 

απόσβεση θα γινόταν και θα κόστιζαν λιγότερο για 

τους συμπολίτες μας.  

 

29.  260.  Έγκριση πρωτοκόλλου 

οριστικής παραλαβής 

εργασίας κατεδάφισης 

επικίνδυνων και 

ρυμοτομούμενων 

κτισμάτων  

Ομόφωνα 

30.  261.  Έγκριση εισόδου – εξόδου 

οχημάτων για την υπό 

ανέγερση κατοικία στο με 

αρ. 753Α αγροτεμάχιο του 

αγροκτήματος 

Αρκαδικού, με εμβαδόν 

10.000,00 τ.μ., επί 

αγροτικής οδού 

Ομόφωνα 

31.  262.  Αποδοχή ή μη του υπ΄ 

αριθμ. 02/2020 πρακτικού 

της επιτροπής 

συμβιβαστικής επίλυσης 

φορολογικών διαφορών & 

αμφισβητήσεων του 

Δήμου μας, σχετικά με το 

αίτημα συμβιβασμού της  

εταιρείας “ Δ. 

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ & 

ΣΙΑ Ο.Ε. ” με διακριτικό 

τίτλο “ΝΗΣΑΚΙ” 

Ομόφωνα 

32.  263.  Έγκριση ανάθεσης 

εργασιών καθαριότητας 

σε τρίτους και διενέργειας 

ηλεκτρονικού δημόσιου 

διαγωνισμού με ανοικτή 

διαδικασία για το έτος 

2021 – 2022 

Κατά πλειοψηφία 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, λέγοντας πως εδώ και 5 

χρόνια αναδεικνύουν την ανικανότητα της 

δημοτικής αρχής να κάνει κάποια πράγματα και 

ενώ οι εργασίες, κάθε χρόνο είναι οι ίδιες, δεν 

φρόντισε για το απαιτούμενο προσωπικό . Εάν 

γινόταν αυτές οι εργασίες με ίδια μέσα, και 

απόσβεση θα γινόταν και θα κόστιζαν λιγότερο για 

τους συμπολίτες μας.  

 

33.  264.  Έγκριση καταβολής 

επιδότησης ενοικίου σε 

επικουρικό ιατρό του Γ. 

Ν. Δράμας 

Ομόφωνα 

34.  265.  Έγκριση της 

υπ΄αριθμ.18/2020 

απόφασης-Γνωμοδότησης 

της Ε.Π.Ζ με θέμα:  

Μετατόπιση περιπτέρου 

Ομόφωνα 



35.  266.  Χορήγηση άδειας 

λειτουργίας 

Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών εντός 

καταστήματος 

Ομόφωνα 

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου πως, οι υπηρεσίες θα πρέπει 

να εισηγούνται στην εισήγηση. 

 

36.  267.  Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.30/2020 

απόφασης- γνωμοδότησης 

της Κοινότητας Δράμας 

σχετική με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στην «ΑΕ 

Ανακάλυψη 

Αμπελοκήπων Δράμας» 

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Τόλιου Δάντζερα 

Αναστασία ανέφερε πως, ήδη ξεκίνησαν οι 

προπονήσεις και πρέπει να ληφθεί απόφαση. Έχουν 

ξεκινήσει οι διαδικασίες για οριστική αδειοδότηση 

και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών, 

λειτουργεί ο προς παραχώρηση χώρος, με την 

παράταση που δόθηκε από την Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού, όπως συνέβαινε και όλα τα 

προηγούμενα χρόνια. Στο τέλος, πρότεινε την 

παραχώρηση έως 31-08-2021. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης – 

δώδεκα (12), ψήφισαν υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Χαρακίδης Κυριάκος, 

2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3)  Μελισσινός Στυλιανός, 

4) Σιδερά Χρυσή, 5) Μυστακίδης Ιωάννης, 6) 

Νικολαϊδης Φώτιος και 7)Καλαϊτζίδης Κων/νος, 

καταψήφισαν την πρόταση της Αντιδημάρχου, 

(αφού πρώτα συνεχάρησαν την πρόεδρο της 

Κοινότητας Δράμας καθώς και το Συμβούλιο αυτής, 

για την υπευθυνότητα που επιδεικνύουν στον τρόπο 

λειτουργίας τους και τη λήψη αποφάσεων) λέγοντας 

πως,  το ΔΣ αποφασίζει για την παραχώρηση, η 

οποία για να συντελεστεί, θα πρέπει να υπάρχει 

όπως προβλέπει η σχετική ΚΥΑ, η παράταση απ΄ τα 

αρμόδια όργανα του Δήμου. Αυτό σημαίνει ότι, 

όπως υπέγραψε η Αντιδήμαρχος με δική της ευθύνη 

(μετά από ΥΔ – εισήγηση, ειδικού συμβούλου του 

Δημάρχου, γιατί η Τεχνική Υπηρεσία θα ήταν 

αρνητική, ο οποίος υπέγραψε ως ιδιώτης μηχανικός, 

ενώ δεν είχε το νόμιμο δικαίωμα) για την παράταση 

λειτουργίας κάποιου άλλου χώρου, θα πρέπει να 

κάνει το ίδιο, είτε ο Δήμαρχος είτε τα αρμόδια 

όργανα. Είναι μεμπτό το ότι, ενώ δεν έχει λυθεί αυτό 

το πρόβλημα, ο χώρος ήδη χρησιμοποιείται και 

αυτό, είναι ευθύνη της δημοτικής αρχής. 

Αναγνωρίζουν ότι το θέμα είναι κατεπείγον και γι 

αυτό πρέπει να κινηθεί άμεσα η δημοτική αρχή για 

την επίλυσή του.    

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης 

Δημήτριος, 5) Κιόρτεβε Παρθένα και 6) 

Μουχτάρης Γεώργιος, καταψήφισαν την πρόταση 

της Αντιδημάρχου, επειδή από τη συζήτηση και την 

παρέμβαση της προέδρου της Κοινότητας Δράμας, 

προέκυψε ότι υπάρχουν κάποιες εκθέσεις 

καταλληλότητας και δυστυχώς ο Αντιδήμαρχος ΤΥ, 

δεν γνωρίζει ποιες είναι. Επιπλέον, ο Αντιδήμαρχος 

ΤΥ ανέφερε πως, διεκόπη η διαδικασία για η έκδοση 

των εκθέσεων καταλληλότητας διότι, θεωρήθηκε 

πως δεν απαιτούνται μετά την έκδοση της σχετικής 

ΚΥΑ..  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 



καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου γιατί 

δεν υπάρχει έκθεση καταλληλόλητας ή παράταση ή 

υπογραφή της αρμόδιας Αντιδημάρχου. 

Αντιλαμβάνεται την σοβαρότητα του θέματος αλλά, 

πρέπει να σπάσουν κάποια αβγά προς όφελος των 

πολιτών. Πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 

υποδομές σε όλους τους αθλητικούς χώρους και να 

λυθεί αυτό το χρόνιο πρόβλημα.  

 

Από την ονομαστική ψηφοφορία 

καταμετρήθηκαν: 

 

Δέκα τέσσερις  (14) ψήφοι κατά της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 

Δώδεκα (12) ψήφοι υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 

Τ ο  Δ Σ  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

➢ Εγκρίνει  αναδρομικά την 30/2020 

απόφαση της Κοινότητας Δράμας, περί διάθεσης 

κατά χρήση στην ΑΕ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΔΡΑΜΑΣ, του Δημοτικού 

γηπέδου ποδοσφαίρου Αμπελοκήπων που βρίσκεται 

στο Α.Π.Κ. ‘Δ. Κραχτίδης’ για τη διεξαγωγή 

προπονήσεων και την  τέλεση αγώνων 

πρωταθλημάτων και κυπέλλου του συλλόγου έως 

31-08-2020 

 

Τ ο  Δ Σ  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  

π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 

➢ Δεν Εγκρίνει  τη διάθεση κατά χρήση 

στην «ΑΕ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

ΔΡΑΜΑΣ», του Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου 

Αμπελοκήπων που βρίσκεται στο Α.Π.Κ. ‘Δ. 

Κραχτίδης’ για τη διεξαγωγή προπονήσεων και την  

τέλεση αγώνων πρωταθλημάτων και κυπέλλου του 

συλλόγου έως 31-08-2021 γιατί, δεν υπάρχει έκθεση 

καταλληλόλητας. 

37.  268.  Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.31/2020 

απόφασης- γνωμοδότησης 

της Κοινότητας Δράμας 

σχετική με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στην «ΑΕ 

Αμπελοκήπων Δράμας» 

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Τόλιου Δάντζερα 

Αναστασία ανέφερε πως, ήδη ξεκίνησαν οι 

προπονήσεις και πρέπει να ληφθεί απόφαση. Έχουν 

ξεκινήσει οι διαδικασίες για οριστική αδειοδότηση 

και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών, 

λειτουργεί ο προς παραχώρηση χώρος, με την 

παράταση που δόθηκε από την Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού, όπως συνέβαινε και όλα τα 

προηγούμενα χρόνια. Στο τέλος, πρότεινε την 

παραχώρηση έως 31-08-2021. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης – 

δώδεκα (12), ψήφισαν υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου 



Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Χαρακίδης Κυριάκος, 

2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3)  Μελισσινός Στυλιανός, 

4) Σιδερά Χρυσή, 5) Μυστακίδης Ιωάννης, 6) 

Νικολαϊδης Φώτιος και 7)Καλαϊτζίδης Κων/νος, 

καταψήφισαν την πρόταση της Αντιδημάρχου, 

(αφού πρώτα συνεχάρησαν την πρόεδρο της 

Κοινότητας Δράμας καθώς και το Συμβούλιο αυτής, 

για την υπευθυνότητα που επιδεικνύουν στον τρόπο 

λειτουργίας τους και τη λήψη αποφάσεων) λέγοντας 

πως,  το ΔΣ αποφασίζει για την παραχώρηση, η 

οποία για να συντελεστεί, θα πρέπει να υπάρχει 

όπως προβλέπει η σχετική ΚΥΑ, η παράταση απ΄ τα 

αρμόδια όργανα του Δήμου. Αυτό σημαίνει ότι, 

όπως υπέγραψε η Αντιδήμαρχος με δική της ευθύνη 

(μετά από ΥΔ – εισήγηση, ειδικού συμβούλου του 

Δημάρχου, γιατί η Τεχνική Υπηρεσία θα ήταν 

αρνητική, ο οποίος υπέγραψε ως ιδιώτης μηχανικός, 

ενώ δεν είχε το νόμιμο δικαίωμα) για την παράταση 

λειτουργίας κάποιου άλλου χώρου, θα πρέπει να 

κάνει το ίδιο, είτε ο Δήμαρχος είτε τα αρμόδια 

όργανα. Είναι μεμπτό το ότι, ενώ δεν έχει λυθεί αυτό 

το πρόβλημα, ο χώρος ήδη χρησιμοποιείται και 

αυτό, είναι ευθύνη της δημοτικής αρχής. 

Αναγνωρίζουν ότι το θέμα είναι κατεπείγον και γι 

αυτό πρέπει να κινηθεί άμεσα η δημοτική αρχή για 

την επίλυσή του.    

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης 

Δημήτριος, 5) Κιόρτεβε Παρθένα και 6) 

Μουχτάρης Γεώργιος, καταψήφισαν την πρόταση 

της Αντιδημάρχου, επειδή από τη συζήτηση και την 

παρέμβαση της προέδρου της Κοινότητας Δράμας, 

προέκυψε ότι υπάρχουν κάποιες εκθέσεις 

καταλληλότητας και δυστυχώς ο Αντιδήμαρχος ΤΥ, 

δεν γνωρίζει ποιες είναι. Επιπλέον, ο Αντιδήμαρχος 

ΤΥ ανέφερε πως, διεκόπη η διαδικασία για η έκδοση 

των εκθέσεων καταλληλότητας διότι, θεωρήθηκε 

πως δεν απαιτούνται μετά την έκδοση της σχετικής 

ΚΥΑ..  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου γιατί 

δεν υπάρχει έκθεση καταλληλόλητας ή παράταση ή 

υπογραφή της αρμόδιας Αντιδημάρχου. 

Αντιλαμβάνεται την σοβαρότητα του θέματος αλλά, 

πρέπει να σπάσουν κάποια αβγά προς όφελος των 

πολιτών. Πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 

υποδομές σε όλους τους αθλητικούς χώρους και να 

λυθεί αυτό το χρόνιο πρόβλημα.  

 

Τ ο  Δ Σ  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

➢ Εγκρίνει  αναδρομικά την 31/2020 

απόφαση της Κοινότητας Δράμας, περί διάθεσης 

κατά χρήση στην ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΔΡΑΜΑΣ, 

του Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Αμπελοκήπων 

που βρίσκεται στο Α.Π.Κ. ‘Δ. Κραχτίδης’ για τη 



διεξαγωγή προπονήσεων και την  τέλεση αγώνων 

πρωταθλημάτων και κυπέλλου του συλλόγου έως 31-

08-2020 

 

Τ ο  Δ Σ  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  

π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 

➢ Δεν Εγκρίνει  τη διάθεση κατά χρήση 

στην «ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΔΡΑΜΑΣ», του 

Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Αμπελοκήπων που 

βρίσκεται στο Α.Π.Κ. ‘Δ. Κραχτίδης’ για τη 

διεξαγωγή προπονήσεων και την  τέλεση αγώνων 

πρωταθλημάτων και κυπέλλου του συλλόγου έως 31-

08-2021 γιατί, δεν υπάρχει έκθεση καταλληλόλητας. 

38.  269.  Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.34/2020 

απόφασης- γνωμοδότησης 

της Κοινότητας Δράμας 

σχετική με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στον ΠΑΟΠ 

ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ 

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Τόλιου Δάντζερα 

Αναστασία ανέφερε πως, ήδη ξεκίνησαν οι 

προπονήσεις και πρέπει να ληφθεί απόφαση. Έχουν 

ξεκινήσει οι διαδικασίες για οριστική αδειοδότηση 

και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών, 

λειτουργεί ο προς παραχώρηση χώρος, με την 

παράταση που δόθηκε από την Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού, όπως συνέβαινε και όλα τα 

προηγούμενα χρόνια. Στο τέλος, πρότεινε την 

παραχώρηση έως 31-08-2021. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης – 

δώδεκα (12), ψήφισαν υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Χαρακίδης Κυριάκος, 

2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3)  Μελισσινός Στυλιανός, 

4) Σιδερά Χρυσή, 5) Μυστακίδης Ιωάννης, 6) 

Νικολαϊδης Φώτιος και 7)Καλαϊτζίδης Κων/νος, 

καταψήφισαν την πρόταση της Αντιδημάρχου, 

(αφού πρώτα συνεχάρησαν την πρόεδρο της 

Κοινότητας Δράμας καθώς και το Συμβούλιο αυτής, 

για την υπευθυνότητα που επιδεικνύουν στον τρόπο 

λειτουργίας τους και τη λήψη αποφάσεων) λέγοντας 

πως,  το ΔΣ αποφασίζει για την παραχώρηση, η 

οποία για να συντελεστεί, θα πρέπει να υπάρχει 

όπως προβλέπει η σχετική ΚΥΑ, η παράταση απ΄ τα 

αρμόδια όργανα του Δήμου. Αυτό σημαίνει ότι, 

όπως υπέγραψε η Αντιδήμαρχος με δική της ευθύνη 

(μετά από ΥΔ – εισήγηση, ειδικού συμβούλου του 

Δημάρχου, γιατί η Τεχνική Υπηρεσία θα ήταν 

αρνητική, ο οποίος υπέγραψε ως ιδιώτης μηχανικός, 

ενώ δεν είχε το νόμιμο δικαίωμα) για την παράταση 

λειτουργίας κάποιου άλλου χώρου, θα πρέπει να 

κάνει το ίδιο, είτε ο Δήμαρχος είτε τα αρμόδια 

όργανα. Είναι μεμπτό το ότι, ενώ δεν έχει λυθεί αυτό 

το πρόβλημα, ο χώρος ήδη χρησιμοποιείται και 

αυτό, είναι ευθύνη της δημοτικής αρχής. 

Αναγνωρίζουν ότι το θέμα είναι κατεπείγον και γι 

αυτό πρέπει να κινηθεί άμεσα η δημοτική αρχή για 

την επίλυσή του.    

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης 



Δημήτριος, 5) Κιόρτεβε Παρθένα και 6) 

Μουχτάρης Γεώργιος, καταψήφισαν την πρόταση 

της Αντιδημάρχου, επειδή από τη συζήτηση και την 

παρέμβαση της προέδρου της Κοινότητας Δράμας, 

προέκυψε ότι υπάρχουν κάποιες εκθέσεις 

καταλληλότητας και δυστυχώς ο Αντιδήμαρχος ΤΥ, 

δεν γνωρίζει ποιες είναι. Επιπλέον, ο Αντιδήμαρχος 

ΤΥ ανέφερε πως, διεκόπη η διαδικασία για η έκδοση 

των εκθέσεων καταλληλότητας διότι, θεωρήθηκε 

πως δεν απαιτούνται μετά την έκδοση της σχετικής 

ΚΥΑ..  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου γιατί 

δεν υπάρχει έκθεση καταλληλόλητας ή παράταση ή 

υπογραφή της αρμόδιας Αντιδημάρχου. 

Αντιλαμβάνεται την σοβαρότητα του θέματος αλλά, 

πρέπει να σπάσουν κάποια αβγά προς όφελος των 

πολιτών. Πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 

υποδομές σε όλους τους αθλητικούς χώρους και να 

λυθεί αυτό το χρόνιο πρόβλημα. Για τις υπόλοιπες 

δύο παραχωρήσεις, συμφωνούν με την πρόταση της 

Κοινότητας Δράμας, με την προϋπόθεση ότι 

υπάρχουν εκθέσεις καταλληλότητας. 

 

 

Από την ονομαστική ψηφοφορία 

καταμετρήθηκαν: 

 

Δέκα τέσσερις  (14) ψήφοι κατά της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 

Δώδεκα (12) ψήφοι υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 

Τ ο  Δ Σ  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

➢ Εγκρίνει  αναδρομικά την 34/2020 

απόφαση της Κοινότητας Δράμας, περί διάθεσης 

κατά χρήση στον ΠΑΟΠ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ, του 

Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Νέας Αμισού, για 

τη διεξαγωγή προπονήσεων και την  τέλεση αγώνων 

πρωταθλημάτων και κυπέλλου του συλλόγου έως 

31-08-2020 

  

Τ ο  Δ Σ  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  

π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 

➢ Δεν Εγκρίνει  τη διάθεση κατά 

χρήση στον ΠΑΟΠ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ, του Δημοτικού 

γηπέδου ποδοσφαίρου Νέας Αμισού , για τη 

διεξαγωγή προπονήσεων και την  τέλεση αγώνων 

πρωταθλημάτων και κυπέλλου του συλλόγου έως 31-

08-2021 γιατί, δεν υπάρχει έκθεση καταλληλόλητας. 

 



 

39.  270.  Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.35/2020 

απόφασης- γνωμοδότησης 

της Κοινότητας Δράμας 

σχετική με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στο ΜΑΣ 

«ΑΠΟΛΛΩΝ» ΝΕΑΣ 

ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ 

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Τόλιου Δάντζερα 

Αναστασία ανέφερε πως, ήδη ξεκίνησαν οι 

προπονήσεις και πρέπει να ληφθεί απόφαση. Έχουν 

ξεκινήσει οι διαδικασίες για οριστική αδειοδότηση 

και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών, 

λειτουργεί ο προς παραχώρηση χώρος, με την 

παράταση που δόθηκε από την Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού, όπως συνέβαινε και όλα τα 

προηγούμενα χρόνια. Στο τέλος, πρότεινε την 

παραχώρηση έως 31-08-2021. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης – 

δώδεκα (12), ψήφισαν υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου 
 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Χαρακίδης Κυριάκος, 

2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3)  Μελισσινός Στυλιανός, 

4) Σιδερά Χρυσή, 5) Μυστακίδης Ιωάννης, 6) 

Νικολαϊδης Φώτιος και 7)Καλαϊτζίδης Κων/νος, 

καταψήφισαν την πρόταση της Αντιδημάρχου, 

(αφού πρώτα συνεχάρησαν την πρόεδρο της 

Κοινότητας Δράμας καθώς και το Συμβούλιο αυτής, 

για την υπευθυνότητα που επιδεικνύουν στον τρόπο 

λειτουργίας τους και τη λήψη αποφάσεων) λέγοντας 

πως,  το ΔΣ αποφασίζει για την παραχώρηση, η 

οποία για να συντελεστεί, θα πρέπει να υπάρχει 

όπως προβλέπει η σχετική ΚΥΑ, η παράταση απ΄ τα 

αρμόδια όργανα του Δήμου. Αυτό σημαίνει ότι, 

όπως υπέγραψε η Αντιδήμαρχος με δική της ευθύνη 

(μετά από ΥΔ – εισήγηση, ειδικού συμβούλου του 

Δημάρχου, γιατί η Τεχνική Υπηρεσία θα ήταν 

αρνητική, ο οποίος υπέγραψε ως ιδιώτης μηχανικός, 

ενώ δεν είχε το νόμιμο δικαίωμα) για την παράταση 

λειτουργίας κάποιου άλλου χώρου, θα πρέπει να 

κάνει το ίδιο, είτε ο Δήμαρχος είτε τα αρμόδια 

όργανα. Είναι μεμπτό το ότι, ενώ δεν έχει λυθεί αυτό 

το πρόβλημα, ο χώρος ήδη χρησιμοποιείται και 

αυτό, είναι ευθύνη της δημοτικής αρχής. 

Αναγνωρίζουν ότι το θέμα είναι κατεπείγον και γι 

αυτό πρέπει να κινηθεί άμεσα η δημοτική αρχή για 

την επίλυσή του.    

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης 

Δημήτριος, 5) Κιόρτεβε Παρθένα και 6) 

Μουχτάρης Γεώργιος, καταψήφισαν την πρόταση 

της Αντιδημάρχου, επειδή από τη συζήτηση και την 

παρέμβαση της προέδρου της Κοινότητας Δράμας, 

προέκυψε ότι υπάρχουν κάποιες εκθέσεις 

καταλληλότητας και δυστυχώς ο Αντιδήμαρχος ΤΥ, 

δεν γνωρίζει ποιες είναι. Επιπλέον, ο Αντιδήμαρχος 

ΤΥ ανέφερε πως, διεκόπη η διαδικασία για η έκδοση 

των εκθέσεων καταλληλότητας διότι, θεωρήθηκε 

πως δεν απαιτούνται μετά την έκδοση της σχετικής 

ΚΥΑ..  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 



καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου γιατί 

δεν υπάρχει έκθεση καταλληλόλητας ή παράταση ή 

υπογραφή της αρμόδιας Αντιδημάρχου. 

Αντιλαμβάνεται την σοβαρότητα του θέματος αλλά, 

πρέπει να σπάσουν κάποια αβγά προς όφελος των 

πολιτών. Πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 

υποδομές σε όλους τους αθλητικούς χώρους και να 

λυθεί αυτό το χρόνιο πρόβλημα. Για τις υπόλοιπες 

δύο παραχωρήσεις, συμφωνούν με την πρόταση της 

Κοινότητας Δράμας, με την προϋπόθεση ότι 

υπάρχουν εκθέσεις καταλληλότητας. 
 

 

Από την ονομαστική ψηφοφορία 

καταμετρήθηκαν: 

 

Δέκα τέσσερις  (14) ψήφοι κατά της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 

Δώδεκα (12) ψήφοι υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 

Τ ο  Δ Σ  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

➢ Εγκρίνει  αναδρομικά την 35/2020 

απόφαση της Κοινότητας Δράμας, περί διάθεσης 

κατά χρήση στον ΜΑΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΝΕΑΣ 

ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ, του Δημοτικού γηπέδου 

ποδοσφαίρου Νέας Σεβάστειας, για τη διεξαγωγή 

προπονήσεων και την  τέλεση αγώνων 

πρωταθλημάτων και κυπέλλου του συλλόγου έως 

31-08-2020 

 

Τ ο  Δ Σ  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  

π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 

➢ Δεν Εγκρίνει  τη διάθεση κατά χρήση 

στον ΜΑΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΝΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ, 

του Δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Νέας 

Σεβάστειας , για τη διεξαγωγή προπονήσεων και την  

τέλεση αγώνων πρωταθλημάτων και κυπέλλου του 

συλλόγου έως 31-08-2021 γιατί, δεν υπάρχει έκθεση 

καταλληλόλητας. 

40.  271.  Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.36/2020 

απόφασης- γνωμοδότησης 

της Κοινότητας Δράμας 

σχετική με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικών 

ακινήτων στον Α.Σ. ΓΑΙΑ 

ΔΡΑΜΑΣ 

VOLLEYBALL 

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Τόλιου Δάντζερα 

Αναστασία πρότεινε: 

• Την παραχώρηση του Α.Π.Κ.“Δ. Κραχτίδης” 

για την τέλεση προπονήσεων και αγώνων των 

τμημάτων του συλλόγου, έως 20-12-2021  

• Την παραχώρηση του Δημοτικού 

Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών για την τέλεση 

προπονήσεων και αγώνων των τμημάτων του 

συλλόγου, έως 31-08-2021, λέγοντας πως, ήδη 

ξεκίνησαν οι προπονήσεις και πρέπει να ληφθεί 

απόφαση. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για 

οριστική αδειοδότηση και μέχρι την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών, λειτουργεί ο προς 



παραχώρηση χώρος, με την παράταση που 

δόθηκε από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, 

όπως συνέβαινε και όλα τα προηγούμενα χρόνια 

• Την παραχώρηση του Προπονητηρίου 

“θόλος” για προπονήσεις των τμημάτων του 

συλλόγου, κατά την αγωνιστική περίοδο 

2020-2021. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης – 

δώδεκα (12), ψήφισαν υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου 
 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Χαρακίδης Κυριάκος, 

2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3)  Μελισσινός Στυλιανός, 

4) Σιδερά Χρυσή, 5) Μυστακίδης Ιωάννης, 6) 

Νικολαϊδης Φώτιος και 7)Καλαϊτζίδης Κων/νος, 

καταψήφισαν την πρόταση της Αντιδημάρχου, μόνο 

σε ότι αφορά στην παραχώρηση του ΔΗ.ΓΑ. 

(αφού πρώτα συνεχάρησαν την πρόεδρο της 

Κοινότητας Δράμας καθώς και το Συμβούλιο αυτής, 

για την υπευθυνότητα που επιδεικνύουν στον τρόπο 

λειτουργίας τους και τη λήψη αποφάσεων) λέγοντας 

πως,  το ΔΣ αποφασίζει για την παραχώρηση, η 

οποία για να συντελεστεί, θα πρέπει να υπάρχει 

όπως προβλέπει η σχετική ΚΥΑ, η παράταση απ΄ τα 

αρμόδια όργανα του Δήμου. Αυτό σημαίνει ότι, 

όπως υπέγραψε η Αντιδήμαρχος με δική της ευθύνη 

(μετά από ΥΔ – εισήγηση, ειδικού συμβούλου του 

Δημάρχου, γιατί η Τεχνική Υπηρεσία θα ήταν 

αρνητική, ο οποίος υπέγραψε ως ιδιώτης μηχανικός, 

ενώ δεν είχε το νόμιμο δικαίωμα) για την παράταση 

λειτουργίας κάποιου άλλου χώρου, θα πρέπει να 

κάνει το ίδιο, είτε ο Δήμαρχος είτε τα αρμόδια 

όργανα. Είναι μεμπτό το ότι, ενώ δεν έχει λυθεί αυτό 

το πρόβλημα, ο χώρος ήδη χρησιμοποιείται και 

αυτό, είναι ευθύνη της δημοτικής αρχής. 

Αναγνωρίζουν ότι το θέμα είναι κατεπείγον και γι 

αυτό πρέπει να κινηθεί άμεσα η δημοτική αρχή για 

την επίλυσή του.    

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης 

Δημήτριος, 5) Κιόρτεβε Παρθένα και 6) 

Μουχτάρης Γεώργιος, καταψήφισαν την πρόταση 

της Αντιδημάρχου, μόνο σε ότι αφορά στην 

παραχώρηση του ΔΗ.ΓΑ., επειδή από τη συζήτηση 

και την παρέμβαση της προέδρου της Κοινότητας 

Δράμας, προέκυψε ότι υπάρχουν κάποιες εκθέσεις 

καταλληλότητας και δυστυχώς ο Αντιδήμαρχος ΤΥ, 

δεν γνωρίζει ποιες είναι. Επιπλέον, ο Αντιδήμαρχος 

ΤΥ ανέφερε πως, διεκόπη η διαδικασία για η έκδοση 

των εκθέσεων καταλληλότητας διότι, θεωρήθηκε 

πως δεν απαιτούνται μετά την έκδοση της σχετικής 

ΚΥΑ.. Για τις υπόλοιπες δύο παραχωρήσεις, 

συμφωνούν με την πρόταση της Κοινότητας 

Δράμας, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν εκθέσεις 

καταλληλότητας. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου μόνο 

σε ότι αφορά στην παραχώρηση του ΔΗ.ΓΑ. ,γιατί 

δεν υπάρχει έκθεση καταλληλόλητας ή παράταση ή 



υπογραφή της αρμόδιας Αντιδημάρχου. 

Αντιλαμβάνεται την σοβαρότητα του θέματος αλλά, 

πρέπει να σπάσουν κάποια αβγά προς όφελος των 

πολιτών. Πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 

υποδομές σε όλους τους αθλητικούς χώρους και να 

λυθεί αυτό το χρόνιο πρόβλημα. Για τις υπόλοιπες 

δύο παραχωρήσεις, συμφωνεί με την πρόταση της 

Κοινότητας Δράμας, με την προϋπόθεση ότι 

υπάρχουν εκθέσεις καταλληλότητας. 

 

Από την ονομαστική ψηφοφορία 

καταμετρήθηκαν: 

 

Δέκα τέσσερις  (14) ψήφοι κατά της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 

Δώδεκα (12) ψήφοι υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 

Τ ο  Δ Σ  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

➢ Εγκρίνει  τη διάθεση κατά χρήση στον «Α.Σ. 

ΓΑΙΑ ΔΡΑΜΑΣ VOLLEYBALL» 

 

• του Α.Π.Κ.“Δ. Κραχτίδης” για την τέλεση 

προπονήσεων και αγώνων των τμημάτων του 

συλλόγου, έως 20-12-2021. 

 

Τ ο  Δ Σ  

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

➢ Δεν Εγκρίνει  τη διάθεση κατά χρήση στο 

«Α.Σ. ΓΑΙΑ ΔΡΑΜΑΣ VOLLEYBALL» 

 

• του Δημοτικού Γυμναστηρίου 

Αθλοπαιδιών για την τέλεση προπονήσεων και 

αγώνων των τμημάτων του συλλόγου, έως 31-08-

2021 διότι, δεν υφίσταται έκθεση καταλληλότητας 

 

Τ ο  Δ Σ  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

➢ Εγκρίνει  τη διάθεση κατά χρήση στον «Α.Σ. 

ΓΑΙΑ ΔΡΑΜΑΣ VOLLEYBALL» 

 

• του Προπονητηρίου “θόλος” για προπονήσεις 

των τμημάτων του συλλόγου, κατά την 

αγωνιστική περίοδο 2020-2021. 

41.  272.  Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.37/2020 

απόφασης- γνωμοδότησης 

της Κοινότητας Δράμας 

σχετική με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Τόλιου Δάντζερα 

Αναστασία πρότεινε την παραχώρηση στον Α.Σ. 

«ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΡΑΜΑΣ», του Δημοτικού σταδίου 

(αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), για την διεξαγωγή 

προπονήσεων γυμναστικής, έως 31-08-2021, 

λέγοντας πως, ήδη ξεκίνησαν οι προπονήσεις και 



ακινήτου στον Α.Σ. 

«ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΡΑΜΑΣ» 

πρέπει να ληφθεί απόφαση. Έχουν ξεκινήσει οι 

διαδικασίες για οριστική αδειοδότηση και μέχρι την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών, λειτουργεί ο προς 

παραχώρηση χώρος, με την παράταση που δόθηκε 

από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όπως 

συνέβαινε και όλα τα προηγούμενα χρόνια 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης – 

δώδεκα (12), ψήφισαν υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Χαρακίδης Κυριάκος, 

2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3)  Μελισσινός Στυλιανός, 

4) Σιδερά Χρυσή, 5) Μυστακίδης Ιωάννης, 6) 

Νικολαϊδης Φώτιος και 7)Καλαϊτζίδης Κων/νος, 

καταψήφισαν την πρόταση της Αντιδημάρχου, 

ενόψει απάντησης της Αποκεντρωμένης, στο 

24109/16-09-2020 έγγραφο της Κοινότητας Δράμας 

(αφού πρώτα συνεχάρησαν την πρόεδρο της 

Κοινότητας Δράμας καθώς και το Συμβούλιο αυτής, 

για την υπευθυνότητα που επιδεικνύουν στον τρόπο 

λειτουργίας τους και τη λήψη αποφάσεων). Η 

Αντιδήμαρχος υπέγραψε με δική της ευθύνη (μετά 

από ΥΔ – εισήγηση, ειδικού συμβούλου του 

Δημάρχου, γιατί η Τεχνική Υπηρεσία θα ήταν 

αρνητική, ο οποίος υπέγραψε ως ιδιώτης μηχανικός, 

ενώ δεν είχε το νόμιμο δικαίωμα) για την παράταση 

λειτουργίας του συγκεκριμένου αθλητικού χώρου.  

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης 

Δημήτριος, 5) Κιόρτεβε Παρθένα και 6) 

Μουχτάρης Γεώργιος, καταψήφισαν την πρόταση 

της Αντιδημάρχου, ενόψει απάντησης της 

Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-09-2020 έγγραφο 

της Κοινότητας Δράμας. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου, ενόψει 

απάντησης της Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-09-

2020 έγγραφο της Κοινότητας Δράμας. 

 

 

Από την ονομαστική ψηφοφορία 

καταμετρήθηκαν: 

 

Δέκα τέσσερις  (14) ψήφοι κατά της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 

Δώδεκα (12) ψήφοι υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 

Τ ο  Δ Σ  

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

➢ Αναβάλλει  τη λήψη απόφασης περί διάθεσης 

κατά χρήση στον Α.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΡΑΜΑΣ», του 

Δημοτικού σταδίου (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), για 

την διεξαγωγή προπονήσεων γυμναστικής, ενόψει 



απάντησης της Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-09-2020 

έγγραφο της Κοινότητας Δράμας 

42.  273.  Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.39/2020 

απόφασης- γνωμοδότησης 

της Κοινότητας Δράμας 

σχετική με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικών 

ακινήτων στον  Αθλητικό 

Σύλλογο ΑμεΑ «ΟΙ 

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ» 

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Τόλιου Δάντζερα 

Αναστασία πρότεινε την παραχώρηση στον 

Αθλητικό Σύλλογο ΑμεΑ «ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ», των 

αιτουμένων αθλητικών χώρων, για τη διεξαγωγή 

προπονήσεων, έως 31-08-2021, λέγοντας πως, ήδη 

ξεκίνησαν οι προπονήσεις και πρέπει να ληφθεί 

απόφαση. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για 

οριστική αδειοδότηση και μέχρι την ολοκλήρωση 

των διαδικασιών, λειτουργεί ο προς παραχώρηση 

χώρος, με την παράταση που δόθηκε από την Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού, όπως συνέβαινε και όλα τα 

προηγούμενα χρόνια 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης – 

δώδεκα (12), ψήφισαν υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Χαρακίδης Κυριάκος, 

2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3)  Μελισσινός Στυλιανός, 

4) Σιδερά Χρυσή, 5) Μυστακίδης Ιωάννης, 6) 

Νικολαϊδης Φώτιος και 7)Καλαϊτζίδης Κων/νος, 

καταψήφισαν την πρόταση της Αντιδημάρχου, 

ενόψει απάντησης της Αποκεντρωμένης, στο 

24109/16-09-2020 έγγραφο της Κοινότητας Δράμας 

(αφού πρώτα συνεχάρησαν την πρόεδρο της 

Κοινότητας Δράμας καθώς και το Συμβούλιο αυτής, 

για την υπευθυνότητα που επιδεικνύουν στον τρόπο 

λειτουργίας τους και τη λήψη αποφάσεων). Η 

Αντιδήμαρχος υπέγραψε με δική της ευθύνη (μετά 

από ΥΔ – εισήγηση, ειδικού συμβούλου του 

Δημάρχου, γιατί η Τεχνική Υπηρεσία θα ήταν 

αρνητική, ο οποίος υπέγραψε ως ιδιώτης μηχανικός, 

ενώ δεν είχε το νόμιμο δικαίωμα) για την παράταση 

λειτουργίας του συγκεκριμένου αθλητικού χώρου.  

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης 

Δημήτριος, 5) Κιόρτεβε Παρθένα και 6) 

Μουχτάρης Γεώργιος, καταψήφισαν την πρόταση 

της Αντιδημάρχου, ενόψει απάντησης της 

Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-09-2020 έγγραφο 

της Κοινότητας Δράμας. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

καταψήφισε την πρόταση της Αντιδημάρχου επί της 

πρότασης της Αντιδημάρχου, ενόψει απάντησης της 

Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-09-2020 έγγραφο 

της Κοινότητας Δράμας. 

 

Από την ονομαστική ψηφοφορία 

καταμετρήθηκαν: 

 

Δέκα τέσσερις  (14) ψήφοι κατά της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 

Δώδεκα (12) ψήφοι υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 

 



Το ΔΣ 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

➢ Αναβάλλει  τη λήψη απόφασης περί 

διάθεσης κατά χρήση στον Αθλητικό Σύλλογο ΑμεΑ 

«ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ»: 

• του Δημοτικού σταδίου (αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων), για την διεξαγωγή 

προπονήσεων γυμναστικής, έως 31-08-2021 

και 

• του δημοτικού κολυμβητηρίου (μικρή 

πισίνα), για τη διεξαγωγή προπονήσεων έως 

31-08-2021  

 

ενόψει απάντησης της Αποκεντρωμένης, στο 

24109/16-09-2020 έγγραφο της Κοινότητας Δράμας 

43.  274.  Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.40/2020 

απόφασης- γνωμοδότησης 

της Κοινότητας Δράμας 

«Τροποποίηση της 

06/2020 απόφασης 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της 

Κοινότητας Δράμας 

σχετική με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου  στο Γυμναστικό 

Σύλλογο «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» 

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Τόλιου Δάντζερα 

Αναστασία πρότεινε την παραχώρηση στον 

Γυμναστικό Σύλλογο «ΦΙΛΙΠΠΟΣ», του δημοτικού 

ποδοσφαιρικού γηπέδου Αμπελοκήπων που 

βρίσκεται στο Α.Π.Κ. ‘Δ. Κραχτίδης’ για τη 

διεξαγωγή προπονήσεων και την τέλεση αγώνων, 

έως 31-08-2021, λέγοντας πως, ήδη ξεκίνησαν οι 

προπονήσεις και πρέπει να ληφθεί απόφαση. Έχουν 

ξεκινήσει οι διαδικασίες για οριστική αδειοδότηση 

και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών, 

λειτουργεί ο προς παραχώρηση χώρος, με την 

παράταση που δόθηκε από την Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού, όπως συνέβαινε και όλα τα 

προηγούμενα χρόνια 

 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης – 

δώδεκα (12), ψήφισαν υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου 

 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Χαρακίδης Κυριάκος, 

2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3)  Μελισσινός Στυλιανός, 

4) Σιδερά Χρυσή, 5) Μυστακίδης Ιωάννης, 6) 

Νικολαϊδης Φώτιος και 7)Καλαϊτζίδης Κων/νος, 

αφού ενέκριναν την 40/2020 απόφαση-

γνωμοδότηση της Κοινότητας Δράμας, 

καταψήφισαν την πρόταση της Αντιδημάρχου, 

(αφού πρώτα συνεχάρησαν την πρόεδρο της 

Κοινότητας Δράμας καθώς και το Συμβούλιο αυτής, 

για την υπευθυνότητα που επιδεικνύουν στον τρόπο 

λειτουργίας τους και τη λήψη αποφάσεων) λέγοντας 

πως,  το ΔΣ αποφασίζει για την παραχώρηση, η 

οποία για να συντελεστεί, θα πρέπει να υπάρχει 

όπως προβλέπει η σχετική ΚΥΑ, η παράταση απ΄ τα 

αρμόδια όργανα του Δήμου. Αυτό σημαίνει ότι, 

όπως υπέγραψε η Αντιδήμαρχος με δική της ευθύνη 

(μετά από ΥΔ – εισήγηση, ειδικού συμβούλου του 

Δημάρχου, γιατί η Τεχνική Υπηρεσία θα ήταν 

αρνητική, ο οποίος υπέγραψε ως ιδιώτης μηχανικός, 

ενώ δεν είχε το νόμιμο δικαίωμα) για την παράταση 

λειτουργίας κάποιου άλλου χώρου, θα πρέπει να 

κάνει το ίδιο, είτε ο Δήμαρχος είτε τα αρμόδια 

όργανα. Είναι μεμπτό το ότι, ενώ δεν έχει λυθεί αυτό 

το πρόβλημα, ο χώρος ήδη χρησιμοποιείται και 

αυτό, είναι ευθύνη της δημοτικής αρχής. 



Αναγνωρίζουν ότι το θέμα είναι κατεπείγον και γι 

αυτό πρέπει να κινηθεί άμεσα η δημοτική αρχή για 

την επίλυσή του.    

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης 

Δημήτριος, 5) Κιόρτεβε Παρθένα και 6) 

Μουχτάρης Γεώργιος, αφού ενέκριναν την 

40/2020 απόφαση-γνωμοδότηση της Κοινότητας 

Δράμας, καταψήφισαν την πρόταση της 

Αντιδημάρχου, επειδή από τη συζήτηση και την 

παρέμβαση της προέδρου της Κοινότητας Δράμας, 

προέκυψε ότι υπάρχουν κάποιες εκθέσεις 

καταλληλότητας και δυστυχώς ο Αντιδήμαρχος ΤΥ, 

δεν γνωρίζει ποιες είναι. Επιπλέον, ο Αντιδήμαρχος 

ΤΥ ανέφερε πως, διεκόπη η διαδικασία για η έκδοση 

των εκθέσεων καταλληλότητας διότι, θεωρήθηκε 

πως δεν απαιτούνται μετά την έκδοση της σχετικής 

ΚΥΑ..  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

αφού ενέκρινε την 40/2020 απόφαση-

γνωμοδότηση της Κοινότητας Δράμας, γιατί δεν 

υπάρχει έκθεση καταλληλόλητας ή παράταση ή 

υπογραφή της αρμόδιας Αντιδημάρχου. 

Αντιλαμβάνεται την σοβαρότητα του θέματος αλλά, 

πρέπει να σπάσουν κάποια αβγά προς όφελος των 

πολιτών. Πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 

υποδομές σε όλους τους αθλητικούς χώρους και να 

λυθεί αυτό το χρόνιο πρόβλημα.. 

 

 

Από την ονομαστική ψηφοφορία 

καταμετρήθηκαν: 

 

Δέκα τέσσερις  (14) ψήφοι κατά της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 

Δώδεκα (12) ψήφοι υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 

Τ ο  Δ Σ  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  

π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

➢ Εγκρίνει  αναδρομικά την  40/2020 

απόφαση της Κοινότητας Δράμας  περί 

τροποποίησης της 06/2020 απόφασης αυτής, 

αναφορικά με τη διάθεση κατά χρήση στον 

Γυμναστικό Σύλλογο «ΦΙΛΙΠΠΟΣ», του δημοτικού 

ποδοσφαιρικού γηπέδου Αμπελοκήπων που 

βρίσκεται στο Α.Π.Κ. ‘Δ. Κραχτίδης’ για τη 

διεξαγωγή προπονήσεων και την τέλεση αγώνων, 

και κατά συνέπεια τροποποιεί την 74/2020 ΑΔΣ 

 

➢ Δεν Εγκρίνει  τη διάθεση κατά χρήση 
στον Γυμναστικό Σύλλογο «ΦΙΛΙΠΠΟΣ», του 

δημοτικού ποδοσφαιρικού γηπέδου 

Αμπελοκήπων που βρίσκεται στο Α.Π.Κ. ‘Δ. 



Κραχτίδης’ για τη διεξαγωγή προπονήσεων και την 

τέλεση αγώνων, έως 31-08-2021 διότι, δεν 

υφίσταται έκθεση καταλληλότητας 

44.  275.  Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.41/2020 

απόφασης- γνωμοδότησης 

της Κοινότητας Δράμας 

«Τροποποίηση της 

13/2020 απόφασης 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της 

Κοινότητας Δράμας 

σχετική με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου  στο Σύλλογο 

Παραδοσιακού TAE KBO 

NTO Δράμας  

Τ ο  Δ Σ  

Ο μ ό φ ω ν α  

➢ Εγκρίνει  αναδρομικά την  41/2020 

απόφαση της Κοινότητας Δράμας,  αναφορικά με τη 

διάθεση κατά χρήση στον Σύλλογο Παραδοσιακού 

ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ ΔΡΑΜΑΣ, του Α.Π.Κ.  ''Δ. 

Κραχτίδης''  για τη διεξαγωγή προπονήσεων και την 

τέλεση αγωνιστικών προπονήσεων, και κατά 

συνέπεια τροποποιεί την 105/2020 ΑΔΣ 

 

➢ Εγκρίνει  τη διάθεση κατά χρήση στον 

Σύλλογο Παραδοσιακού ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ ΔΡΑΜΑΣ, 

του Α.Π.Κ.  ''Δ. Κραχτίδης''  για τη διεξαγωγή 

προπονήσεων και την τέλεση αγωνιστικών 

προπονήσεων, έως 20-12-2021   

45.  276.  Διαβίβαση της 

υπ΄αριθμ.42/2020 

απόφασης- γνωμοδότησης 

της Κοινότητας Δράμας 

«Τροποποίηση της 

18/2020 απόφασης 

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της 

Κοινότητας Δράμας 

σχετική με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου  στη Διεύθυνση 

Π/θμιας εκπαίδευσης 

Περιφερειακής Ενότητας 

Δράμας 

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Τόλιου Δάντζερα 

Αναστασία πρότεινε την παραχώρηση, λέγοντας 

πως, ήδη ξεκίνησαν οι προπονήσεις και πρέπει να 

ληφθεί απόφαση. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για 

οριστική αδειοδότηση και μέχρι την ολοκλήρωση 

των διαδικασιών, λειτουργεί ο προς παραχώρηση 

χώρος, με την παράταση που δόθηκε από την Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού, όπως συνέβαινε και όλα 

τα προηγούμενα χρόνια 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης – 

δώδεκα (12), ψήφισαν υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου 

 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Χαρακίδης Κυριάκος, 

2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3)  Μελισσινός Στυλιανός, 

4) Σιδερά Χρυσή, 5) Μυστακίδης Ιωάννης, 6) 

Νικολαϊδης Φώτιος και 7)Καλαϊτζίδης Κων/νος, 

αφού ενέκριναν την 42/2020 απόφαση της 

Κοινότητας Δράμας, καταψήφισαν την πρόταση 

της Αντιδημάρχου, ενόψει απάντησης της 

Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-09-2020 έγγραφο 

της Κοινότητας Δράμας (αφού πρώτα συνεχάρησαν 

την πρόεδρο της Κοινότητας Δράμας καθώς και το 

Συμβούλιο αυτής, για την υπευθυνότητα που 

επιδεικνύουν στον τρόπο λειτουργίας τους και τη 

λήψη αποφάσεων). Η Αντιδήμαρχος υπέγραψε με 

δική της ευθύνη (μετά από ΥΔ – εισήγηση, ειδικού 

συμβούλου του Δημάρχου, γιατί η Τεχνική 

Υπηρεσία θα ήταν αρνητική, ο οποίος υπέγραψε ως 

ιδιώτης μηχανικός, ενώ δεν είχε το νόμιμο δικαίωμα) 

για την παράταση λειτουργίας του συγκεκριμένου 

αθλητικού χώρου.  

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης Δημήτριος 

, 5) Κιόρτεβε Παρθένα και 6) Μουχτάρης 

Γεώργιος, αφού ενέκριναν την 42/2020 απόφαση 



της Κοινότητας Δράμας ,καταψήφισαν την 

πρόταση της Αντιδημάρχου, ενόψει απάντησης της 

Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-09-2020 έγγραφο 

της Κοινότητας Δράμας. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

αφού ενέκρινε την 42/2020 απόφαση της 

Κοινότητας Δράμας ,καταψήφισε την πρόταση της 

Αντιδημάρχου, ενόψει απάντησης της 

Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-09-2020 έγγραφο 

της Κοινότητας Δράμας. 

 

Από την ονομαστική ψηφοφορία 

καταμετρήθηκαν: 

 

Δέκα τέσσερις  (14) ψήφοι κατά της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 

Δώδεκα (12) ψήφοι υπέρ της πρότασης της 

Αντιδημάρχου  

 

Τ ο  Δ Σ  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  

π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

➢ Εγκρίνει  αναδρομικά την  42/2020 

απόφαση της Κοινότητας Δράμας  περί 

τροποποίησης της αρ.18/2020 γνώμης της 

Κοινότητας Δράμας 

 

➢ Δεν Εγκρίνει  τη διάθεση κατά χρήση 
στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π. &  Δ. Εκπ/σης Αν. 

Μακεδονίας & Θράκης Διεύθυνση Π/θμιας 

εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, του 

δημοτικού κολυμβητηρίου , προκειμένου να 

υλοποιηθεί η υποχρεωτική διδασκαλία του 

αντικειμένου της ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ στο πλαίσιο του 

μαθήματος Φυσικής Αγωγής, για τη Γ΄ και Δ’ τάξη 

των Δημοτικών σχολείων της Π/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. 

Δράμας, έως 31-08-2021, ενόψει απάντησης της 

Αποκεντρωμένης, στο 24109/16-09-2020 έγγραφο 

της Κοινότητας Δράμας 

46.  277.  Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 

6/2020 απόφασης-

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της 

Κοινότητας Καλλιφύτου 

σχετική με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στον ΕΘΝΙΚΟ 

ΑΣΤΕΡΑ 

ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ-  

Ομόφωνα 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης Δημήτριος 

, 5) Κιόρτεβε Παρθένα και 6) Μουχτάρης 

Γεώργιος, ψηφίζουν την παραχώρηση, υπό την 

προϋπόθεση ότι υπάρχει έκθεση καταλληλότητας 

του γηπέδου. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

ψηφίζει την παραχώρηση, υπό την προϋπόθεση ότι 

υπάρχει έκθεση καταλληλότητας του γηπέδου. 

 



47.  278.  Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 

8/2020 απόφασης-

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της 

Κοινότητας Μικροχωρίου 

σχετική με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στον Μ.Α.Σ. 

«ΑΡΗΣ» Μικροχωρίου 

Ομόφωνα 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης Δημήτριος 

, 5) Κιόρτεβε Παρθένα και 6) Μουχτάρης 

Γεώργιος, ψηφίζουν την παραχώρηση, υπό την 

προϋπόθεση ότι υπάρχει έκθεση καταλληλότητας 

του γηπέδου. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

ψηφίζει την παραχώρηση, υπό την προϋπόθεση ότι 

υπάρχει έκθεση καταλληλότητας του γηπέδου. 

 

48.  279.  Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 

20/2020 απόφασης-

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της 

ΚοινότηταςΧωριστής  

σχετική με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στον Α.Σ. 

«ΟΡΦΕΑΣ» Χωριστής 

Ομόφωνα 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης Δημήτριος 

, 5) Κιόρτεβε Παρθένα και 6) Μουχτάρης 

Γεώργιος, ψηφίζουν την παραχώρηση, υπό την 

προϋπόθεση ότι υπάρχει έκθεση καταλληλότητας 

του γηπέδου. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

ψηφίζει την παραχώρηση, υπό την προϋπόθεση ότι 

υπάρχει έκθεση καταλληλότητας του γηπέδου. 

 

49.  280.  Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 

03/2020 απόφασης-

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της 

Κοινότητας Μαυροβάτου  

σχετική με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στον ΑΜΣ 

¨ΗΡΑΚΛΗΣ» 

Μαυροβάτου 

Ομόφωνα 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης Δημήτριος 

, 5) Κιόρτεβε Παρθένα και 6) Μουχτάρης 

Γεώργιος, ψηφίζουν την παραχώρηση, υπό την 

προϋπόθεση ότι υπάρχει έκθεση καταλληλότητας 

του γηπέδου. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

ψηφίζει την παραχώρηση, υπό την προϋπόθεση ότι 

υπάρχει έκθεση καταλληλότητας του γηπέδου. 

50.  281.  Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 

05/2020 απόφασης-

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της 

Κοινότητας Καλού Αγρού  

σχετική με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στον ΑΣ ΓΑΙΑ 

Δράμας (πετοσφαίριση) 

Ομόφωνα 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης Δημήτριος 

, 5) Κιόρτεβε Παρθένα και 6) Μουχτάρης 

Γεώργιος, ψηφίζουν την παραχώρηση, υπό την 

προϋπόθεση ότι υπάρχει έκθεση καταλληλότητας 

του γηπέδου. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

ψηφίζει την παραχώρηση, υπό την προϋπόθεση ότι 

υπάρχει έκθεση καταλληλότητας του γηπέδου. 

51.  282.  Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 

06/2020 απόφασης-

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της 

Κοινότητας Καλού Αγρού  

σχετική με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στον 

Ομόφωνα 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης Δημήτριος 

, 5) Κιόρτεβε Παρθένα και 6) Μουχτάρης 

Γεώργιος, ψηφίζουν την παραχώρηση, υπό την 

προϋπόθεση ότι υπάρχει έκθεση καταλληλότητας 



Γυμναστικό Σύλλογο 

Δράμας (πετοσφαίριση) 

του γηπέδου. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

ψηφίζει την παραχώρηση, υπό την προϋπόθεση ότι 

υπάρχει έκθεση καταλληλότητας του γηπέδου. 

52.  283.  Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 

07/2020 απόφασης-

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της 

Κοινότητας Καλού Αγρού  

σχετική με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στον ΑΣ 

¨ΤΙΤΑΝΕΣ¨ Δράμας 

(καλαθοσφαίριση) 

Ομόφωνα 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης Δημήτριος 

, 5) Κιόρτεβε Παρθένα και 6) Μουχτάρης 

Γεώργιος, ψηφίζουν την παραχώρηση, υπό την 

προϋπόθεση ότι υπάρχει έκθεση καταλληλότητας 

του γηπέδου. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

ψηφίζει την παραχώρηση, υπό την προϋπόθεση ότι 

υπάρχει έκθεση καταλληλότητας του γηπέδου. 

53.  284.  Διαβίβαση της υπ΄αριθμ. 

08/2020 απόφασης-

γνωμοδότησης του 

Συμβουλίου της 

Κοινότητας Καλού Αγρού  

σχετική με τη διάθεση 

χρήσης δημοτικού 

ακινήτου στον ΚΑΟ 

Δράμας 

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης Δημήτριος 

, 5) Κιόρτεβε Παρθένα και 6) Μουχτάρης 

Γεώργιος, ψηφίζουν την παραχώρηση, υπό την 

προϋπόθεση ότι υπάρχει έκθεση καταλληλότητας 

του γηπέδου. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

ψηφίζει την παραχώρηση, υπό την προϋπόθεση ότι 

υπάρχει έκθεση καταλληλότητας του γηπέδου. 

54.  285.  Έγκριση εξόδων 

μετακίνησης υπαλλήλων 

Δήμου Δράμας για το 

μήνα Αύγουστο έτους 

2020 

Ομόφωνα 

55.  286.  Έκτακτη οικονομική 

ενίσχυση δημοτών 

Ομόφωνα 

56.  287.  Έγκριση διενέργειας 

εργασιών 2020 λόγω 

αδυναμίας εκτέλεσής τους 

με ιδία μέσα 

Κατά πλειοψηφία 

 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, έχει μηχανήματα ο 
Δήμος και με έναν καλό προγραμματισμό, θα 
μπορούσε να εκτελέσει τις ανωτέρω εργασίες. 

 

57.  288.  Άδεια χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου επί 

της πλατείας έναντι 

σιδηροδρομικού σταθμού 

Δράμας 

Ομόφωνα 

 

Δράμα   01-10-2020  

Η ειδική γραμματέας  

 

 

Μυροφόρα Ψωμά 
 


