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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1.
40.

Αναμόρφωση
τεχνικού

προγράμματος
έτους 2022

     Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί  Ο μ ό φ ω ν α  

      Περί  τροποποίησης  του  τίτλου του  έργου  με   ΚΑ
30.7326.94 
από 
«Διαμορφώσεις  αυλαίων  χώρων  των  σχολείων  14οΔΣ,
12οΔΣ, ΔΣ Αμπελακίων, 11οΔΣ, 7οΔΣ, 5ο Γυμνάσιο Δράμας,
Ειδικού Σχολείου, Σχολείου Ταξιαρχών, 19ου Νηπιαγωγείου
Δράμας,  Νηπιαγωγείου  Δράμας,  Νηπιαγωγείου  Αρκαδικού,
13ου  Δημοτικού  Σχολείου,  ΕΠΑΛ  και  του  πάρκου
κυκλοφοριακής αγωγής» 
σε 
«Διαμορφώσεις  αυλαίων  χώρων  των  σχολείων  14οΔΣ,
12οΔΣ,  ΔΣ  Αμπελακίων,  11οΔΣ,  7οΔΣ,  Ειδικού  Σχολείου,
Σχολείου  Ταξιαρχών,  19ου  Νηπιαγωγείου  Δράμας,
Νηπιαγωγείου Αρκαδικού, 13ου Δημοτικού Σχολείου,  ΕΠΑΛ
και  του  πάρκου  κυκλοφοριακής  αγωγής»,  εξαιρώντας από
αυτόν το «5ο Γυμνάσιο  Δράμας» καθώς  και  το
«Νηπιαγωγείου  Δράμας», το  οποίο  εκ  παραδρομής
αναγράφηκε στον τίτλο,  παραμένοντας  το ποσό ανωτέρου
Κ.Α. που είναι 480.000,00 ευρώ, ως έχει. 

 Περί  ενοποίησης των έργων:  «Φθορές  Οδοστρωμάτων»
με   Κ.Α.  30.7333.02   και  «Αποκατάσταση  φθορών
οδοστρώματος στην οδό Βενιζέλου» με Κ.Α.30.7333.07.

2.

41.

Επιλογή σημείου
για  την
τοποθέτηση
ενιαίου
συστήματος
πολλαπλών
κάδων,  4  ή  6
θέσεων
απόρριψης  στα
πλαίσια  της
πράξης  με  τίτλο

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί  ο μ ό φ ω ν α    

Περί αναβολής λήψης απόφασης,  μετά από πρόταση
της  Προέδρου,   για  την  «Επιλογή  σημείου  για  την
τοποθέτηση ενιαίου συστήματος πολλαπλών κάδων, 4 ή 6
θέσεων  απόρριψης  στα  πλαίσια  της  πράξης  με  τίτλο
«Γωνιές  ανακύκλωσης  στο  Δήμο  Δράμας»  στο
Πρόγραμμα  «ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ»», λόγω  μη
επισύναψης  των  σχετικών  ΚΑΕΚ  και  κτηματολογικών
πινάκων από την αρμόδια υπηρεσία.



«Γωνιές
ανακύκλωσης
στο  Δήμο
Δράμας»  στο
Πρόγραμμα
«ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»

3. 42.  Γνώμη του 
Συμβουλίου της 
Κοινότητας 
Δράμας για τη 
διοργάνωση της 
9ης Ανάβασης 
Κορυλόβου 
Δράμας από το 
Αθλητικό 
Σωματείο του 
Ομίλου Φίλων 
Αυτοκίνησης 
Δράμας (ΟΦΑΔ).

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί  ο μ ό φ ω ν α  

Περί διοργάνωσης της 9ης ανάβασης Κορυλόβου Δράμας, στις
1  και  2  Οκτωβρίου  2022,  από  το  Αθλητικό  Σωματείο  του
Ομίλου  Φίλων  Αυτοκίνησης   Δράμας  (ΟΦΑΔ).
εκπροσωπούμενο  νομίμως  και μέλος  της  Ομοσπονδίας
Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας.

4. 43. Παράταση 
ωραρίου 
μουσικής σε 
κατάστημα 
υγειονομικού 
ενδιαφέροντος. 

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί  κ α τ ά
π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

Περί   παράτασης  ωραρίου  μουσικής  έως  τις  3:00  και  για
αόριστο χρονικό διάστημα,  για  το κατάστημα  υγειονομικού
ενδιαφέροντος  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΚΑΦΕΝΕΙΟ»  ιδιοκτησίας  του
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, που βρίσκεται στη Δράμα, επί της
οδού ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 48 ΝΕΑ ΑΜΙΣΟ. 
Η  παράταση  μουσικής  ισχύει  σύμφωνα  με  την  κείμενη
νομοθεσία,  σε συνάρτηση με τα  έκτακτα μέτρα προστασίας
της δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού Covid-19
(απαγόρευση μουσικής).

 Μειοψηφούντος του μέλους Καϊκή Πασχάλη διότι,
το κατάστημα βρίσκεται εντός κατοικημένης περιοχής και εν
αναμονή  των  αποφάσεων-συμπερασμάτων  της
διαπαραταξιακής επ αυτού του θέματος.
 Η κα προέδρος και το μέλος Γρηγορίου Χαρίκλεια
ψήφισαν  ψήφισαν    θετικά  λαμβάνοντας  υπόψη  την
παρατήρηση του κ. Καϊκή Πασχάλη. 

Τα μέλη Μαργαριτόπουλος Δημήτριος, Ράδος Αλέξανδρος
και Ευθυμιάδης Ηλίας ψήφισαν θετικά.

Το μέλος Τζιερτζίδης Δημήτριος ψήφισε παρών.
5. 44. Γνωμοδότηση 

για τη διάθεση 
χρήσης 
δημοτικών 
ακίνητων.

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί  ο μ ό φ ω ν α  

Περί  διάθεση χρήσης  στην Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης
Βαρών της αίθουσας  πολλαπλών  χρήσεων  του    Αλ.
Φρούσιος  για την διεξαγωγή του Ανοιχτού Πρωταθλήματος
Άρσης  Βαρών  ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ,  ΝΕΩΝ  ΑΝΔΡΩΝ-
ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ,  οι  οποίοι  αποτελούν  πρόκριση  για  το
Πανελλήνιο  Πρωτάθλημα,  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΑΝΑΤ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  &  ΘΡΑΚΗΣ  (Γ΄  Όμιλος)  ΔΡΑΜΑ  στις
02/10/2022, με  την  επισήμανση  ότι  η   Ελληνική
Ομοσπονδία  Άρσης  Βαρών  έχει  ελέγξει  τα  μητρώα  των



συλλόγων που θα συμμετάσχουν.

 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.

6. 45. Γνωμοδότηση
για  τη  διάθεση
χρήσης
δημοτικών
ακίνητων. 

 
Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί  ο μ ό φ ω ν α  

Περί  διάθεση  χρήσης  στην ΑΘΛΗΤΙΚΗ  ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΠΑΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων  του
Αλ.   Φρούσιος  για  την  διεξαγωγή  προπονήσεων  των
τμημάτων  του,  έως  την  ημερομηνία  που  ορίζει  η  άδεια
λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης. 

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.

7. 46. Γνωμοδότηση
για  τη  διάθεση
χρήσης
δημοτικών
ακίνητων.

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί  ο μ ό φ ω ν α  

Περί  διάθεσης  χρήσης  στο Γ.Σ.ΔΡΑΜΑΣ  ‘ΔΟΞΑ’  της
αίθουσας  πολλαπλών  χρήσεων  του    δημοτικού
ποδοσφαιρικού  γηπέδου  ΝΕΑΣ  ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ  για  την
διεξαγωγή  προπονήσεων  και  την  τέλεση  αγώνων
πρωταθλήματος  και  κυπέλλου  έως  την  ημερομηνία  που
ορίζει η άδεια λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης

Με  την  496/2016  ΑΔΣ  τα  σωματεία  αναλαμβάνουν  την
συντήρηση του χλοοτάπητα με μέσα και υλικά που παραχωρεί
ο Δήμος, ο οποίος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή
σωματικές  βλάβες  που  θα  προκληθούν  κατά  τις  εργασίες
συντήρησης  που  θα  πραγματοποιούνται  με  ευθύνη  του
Προέδρου και του Δ.Σ. του Σωματείου.

8. 47. Γνωμοδότηση
για  τη  διάθεση
χρήσης
δημοτικών
ακίνητων.

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί  ο μ ό φ ω ν α  

Περί  διάθεσης χρήσης  στο Σκακιστικό Όμιλο Δράμας το
Α.Π.Κ.  ‘Δ.  ΚΡΑΧΤΙΔΗ’  (ισόγεια  αίθουσα)  για  την
διεξαγωγή  προπονήσεων  και  την   τέλεση  αγώνων  του
συλλόγου, κατά την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

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.

9. 48. Γνωμοδότηση
για  τη  διάθεση
χρήσης
δημοτικών
ακίνητων.

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί  ο μ ό φ ω ν α  

Περί διάθεσης χρήσης στο Γ.Σ. ΚΕΡΑΥΝΟ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ
του δημοτικού  ποδοσφαιρικού γηπέδου ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ  για
την  διεξαγωγή  προπονήσεων  και  την  τέλεση  αγώνων
πρωταθλήματος  και  κυπέλλου  έως  την  ημερομηνία  που
ορίζει η άδεια λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης.

Με  την  496/2016  ΑΔΣ  τα  σωματεία  αναλαμβάνουν  την
συντήρηση του χλοοτάπητα με μέσα και υλικά που παραχωρεί
ο Δήμος, ο οποίος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή
σωματικές  βλάβες  που  θα  προκληθούν  κατά  τις  εργασίες
συντήρησης  που  θα  πραγματοποιούνται  με  ευθύνη  του



Προέδρου και του Δ.Σ. του Σωματείου.
10. 49. Γνωμοδότηση

για  τη  διάθεση
χρήσης
δημοτικών
ακίνητων.

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί  ο μ ό φ ω ν α
 

Περί  διάθεσης χρήσης  στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
του  Α.Π.Κ.  ‘Δ.  ΚΡΑΧΤΙΔΗ’  και  του Δημοτικού
Γυμναστηρίου  Αθλοπαιδιών  για  την  διεξαγωγή
προπονήσεων  και  την  τέλεση  αγώνων  των  τμημάτων  του
συλλόγου  καθώς επίσης και του προπονητηρίου ‘θόλος’ για
την  διεξαγωγή  προπονήσεων  των  αναπτυξιακών  τμημάτων
του συλλόγου  έως τις ημερομηνίες  που ορίζουν οι άδειες
λειτουργίας των εν λόγω αθλητικών εγκαταστάσεων.

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.          

11. 50. Γνωμοδότηση
για  τη  διάθεση
χρήσης
δημοτικών
ακίνητων.

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί  ο μ ό φ ω ν α  

Περί  διάθεσης  χρήσης  στην Α.Ε.  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ  του  δημοτικού  ποδοσφαιρικού  γηπέδου
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  που  βρίσκεται  στο  Α.Π.Κ.  ‘Δ.
ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ’  για  την  διεξαγωγή  προπονήσεων  και  την
τέλεση  αγώνων  πρωταθλήματος  και  κυπέλλου   έως  την
ημερομηνία που ορίζει  η άδεια λειτουργίας της αθλητικής
εγκατάστασης. 
Με  την  496/2016  ΑΔΣ  τα  σωματεία  αναλαμβάνουν  την
συντήρηση του χλοοτάπητα με μέσα και υλικά που παραχωρεί
ο Δήμος, ο οποίος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή
σωματικές  βλάβες  που  θα  προκληθούν  κατά  τις  εργασίες
συντήρησης  που  θα  πραγματοποιούνται  με  ευθύνη  του
Προέδρου και του Δ.Σ. του Σωματείου.

12. 51. Γνωμοδότηση
για  τη  διάθεση
χρήσης
δημοτικών
ακίνητων.

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί  ο μ ό φ ω ν α
 

Περί  διάθεσης χρήσης  στον Α.Σ. ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ του
Α.Π.Κ.  ‘Δ.  ΚΡΑΧΤΙΔΗ’  και  το Δημοτικό  Γυμναστήριο
Αθλοπαιδιών  για  την  διεξαγωγή  προπονήσεων  και  την
τέλεση αγώνων των τμημάτων του συλλόγου  καθώς επίσης
και  το  προπονητήριο  ‘θόλος’ για  την  διεξαγωγή
προπονήσεων  των  αναπτυξιακών  τμημάτων  του  συλλόγου
έως την ημερομηνία που ορίζει η άδεια λειτουργίας των εν
λόγω  αθλητικών εγκαταστάσεων. 

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.    

13. 52. Γνωμοδότηση
για  τη  διάθεση
χρήσης
δημοτικών
ακίνητων.

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί  ο μ ό φ ω ν α
 

Περί  διάθεσης  χρήσης  στο Γ.Σ.ΔΡΑΜΑΣ  ‘Η  ΔΟΞΑ’  του
δημοτικού  ποδοσφαιρικού  γηπέδου  ΔΟΞΑΣ  πλαστικός
χλοοτάπητας για την διεξαγωγή προπονήσεων και την τέλεση
αγώνων πρωταθλήματος και κυπέλλου χωρίς την παρουσία
θεατών έως την ημερομηνία που ορίζει η άδεια λειτουργίας
της αθλητικής εγκατάστασης.

Με  την  496/2016  ΑΔΣ  τα  σωματεία  αναλαμβάνουν  την
συντήρηση του χλοοτάπητα με μέσα και υλικά που παραχωρεί ο
Δήμος,  ο  οποίος  δεν  φέρει  ευθύνη  για  τυχόν  ατυχήματα  ή
σωματικές  βλάβες  που  θα  προκληθούν  κατά  τις  εργασίες



συντήρησης  που  θα  πραγματοποιούνται  με  ευθύνη  του
Προέδρου και του Δ.Σ. του Σωματείου.

14. 53. Γνωμοδότηση
για  τη  διάθεση
χρήσης
δημοτικών
ακίνητων.

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί  ο μ ό φ ω ν α
 

Περί διάθεσης χρήσης στον Α.Σ. ΓΑΙΑ Δράμας του Α.Π.Κ.
‘Δ.  ΚΡΑΧΤΙΔΗ’  και  το Δημοτικό  Γυμναστήριο
Αθλοπαιδιών  για  την  διεξαγωγή  προπονήσεων  και  την
τέλεση αγώνων των τμημάτων του συλλόγου  καθώς επίσης
και το προπονητήριο ‘θόλος’ για την διεξαγωγή προπονήσεων
των  αναπτυξιακών  τμημάτων  του  συλλόγου  έως  την
ημερομηνία που ορίζει η άδεια λειτουργίας των εν λόγω
αθλητικών εγκαταστάσεων.

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.        

Δράμα 19-09-2022
Η  γραμματέας  

Βούγκα Μαρίνα
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