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ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 11  η   /06-10-2022  

ΜΕΙΚΤΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αθανασιάδου Ευανθία 1. Νικολαϊδου Ελένη 
2. Γρηγορίου Χαρίκλεια 2. Κρασόπουλος Αθανάσιος
3. Μαργαριτόπουλος Δημήτριος    3. Αθηνάκη Αικατερίνη Κυριακή
4.  Ράδος Αλέξανδρος   
5. Τζιερτζίδης Δημήτριος
6. Αποστολίδης Ιωάννης 

7. Καϊκής Πασχάλης 
8. Ευθυμιάδης Ηλίας

Ο κ. Ευθυμιάδης Ηλίας αποχώρησε (με σύνδεση) μετά την ψήφιση του 1ου θέματος.

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Σ

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1.
66. Επανεξέταση

της  με  αριθμ.
24/2022
απόφασης  της
κοινότητας
Δράμας  μετά
τη  διαβίβαση
της  αριθμ.
18/2022
απόφασης-
γνωμοδότησης
της ΕΠΖ.

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

 ΑΡΝΗΤΙΚΑ (με επτά 7 ψήφους αρνητικές και ένα 1 παρών)
επί της 18|2022 απόφασης _γνωμοδότησης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής,  με θέμα  «Διαβίβαση της υπ΄αριθμ.  24/2022 απόφασης της
Κοινότητας  Δράμας  σχετικά  με  τη  λαϊκή  αγορά  του  Δήμου
Δράμας»,  με την οποία σας επιστρέφουμε την υπ΄αριθμ. 24/2022
απόφασή σας με θέμα «Έγκριση μετακίνησης της λαϊκής αγοράς
του  Δήμου  Δράμας…  αγοράς», μετά  την  24|2022  απόφαση
γνωμοδότηση  του  Συμβουλίου  της  Κοινότητας  Δράμας  με  θέμα
«Έγκριση μετακίνησης της λαϊκής αγοράς του Δήμου Δράμας από
την περιοχή της οδού 19 ης Μαΐου στην περιοχή της ανάπλασης
του  χειμάρρου  Καλλιφύτου,  στους  ακάλυπτους  χώρους  που
σήμερα  λειτουργούν  ατύπως  ως  χώρος  στάθμευσης  βαρέων
οχημάτων  και  σε  τμήμα  της  οδού  Χελμού  και  σε  καθέτους  σε
αυτήν, καθώς και του κανονισμού λειτουργίας της λαϊκής αγοράς»

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί  ο μ ό φ ω ν α

 ΘΕΤΙΚΑ (με έξι  6 ψήφους θετικές και δύο  2 παρών) επί της
με  αριθμ.  40487 /06-10-2022  αίτησης  καθώς  και  επί  της  κοινής
πρότασης των δύο δραστηριοποιούμενων σωματείων Λαϊκής Αγοράς
Ν. Δράμας, 1) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ -ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
-ΕΚΘΕΤΩΝ  ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ και 2)ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ  «Η  ΟΜΟΝΟΙΑ»  και  συγκεκριμένα,  για    τη  
χωροθέτηση  των  εκθετών  των  μελών  των  ανωτέρω  δυο
σωματείων όπως παρακάτω:

1 Επί  της  αρχής  της  οδού  Διοικητηρίου  (παράλληλης  της  οδού
Χελμού)  με  Βεργίνας  έως  τη  διασταύρωσή  της  με  την  οδό
Νικομηδείας,  να  χωροθετηθούν  οι  παραγωγοί  (εποχιακοί  εκθέτες)
καταλαμβάνοντας και τις δύο πλευρές του δρόμου.

2 Επί της αρχής της οδού Χελμού με Βεργίνας, να χωροθετηθούν, από
την δεξιά πλευρά της οδού προς το γήπεδο Κραχτίδη οι παραγωγοί
εκθέτες  και  από  την  αριστερή   πλευρά  της  οδού  προς  το  γήπεδο



Κραχτίδη, οι έμποροι εκθέτες μέχρις ότου εξαντληθούν τα εκθετήριά
τους.

 Σε  περίπτωση  μελλοντικής  πιθανότητας  βελτίωσης  της
χωροθέτησης,  το  θέμα  μπορεί  να  επανεξεταστεί  σύμφωνα  με  την
οριζόμενη νομοθεσία την οποία αναφέρεται στο αίτημά τους.

2.

67.

Γνωμοδότηση για
την  κατάργηση
και  απομάκρυνση
θέσης περιπτέρου.

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί  ο μ ό φ ω ν α  π ρ ο ς  τ η ν
Ε . Π . Ζ .  

Περί κατάργησης και απομάκρυνσης του περιπτέρου που βρίσκεται επί 
της οδού Εθνικής Αμύνης 14, στη Δράμα (το 2ο περίπτερο στην Πλ. 
Ελευθερίας ) το οποίο είναι κενωθέν κατόπιν θανάτου της δικαιούχου.

3. 68.  Γνωμοδότηση 
για τη διάθεση 
χρήσης 
δημοτικού 
ακινήτου στον 
Γ.Σ.ΑΡΗΣ 
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ.

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί  ο μ ό φ ω ν α  
Περί διάθεσης χρήσης στο Γ.Σ ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ του
δημοτικού  ποδοσφαιρικού  γηπέδου  ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ για  την
διεξαγωγή προπονήσεων και  την  τέλεση  αγώνων πρωταθλήματος  και
κυπέλλου  έως την ημερομηνία που ορίζει  η άδεια λειτουργίας της
αθλητικής  εγκατάστασης ( 30/06/2023).

Ο Γ.Σ ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ είναι εγγεγραμμένος στα
μητρώα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (23-09-2022)
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.

4. 69. Γνωμοδότηση για
τη  διάθεση
χρήσης
δημοτικών
ακινήτων  στον
Α.Σ.  ΓΑΙΑ
ΔΡΑΜΑΣ.

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί  ο μ ό φ ω ν α  

Περί  διάθεσης χρήσης  στο  Α.Σ. ΓΑΙΑ ΔΡΑΜΑΣ των γηπέδων
αντισφαίρισης επί της οδού 1ης Ιουλίου καθώς επίσης και των γηπέδων
αντισφαίρισης επί της οδού Χελμού,  για την διεξαγωγή προπονήσεων
των αθλητών του συλλόγου κατά την αγωνιστική περίοδο 2022-2023
(ημερομηνία  λήξης  των  αδειών  λειτουργίας  των  αθλητικών
εγκαταστάσεων  09/01/2025 & 31/07/2027 αντίστοιχα).

Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΙΑ ΔΡΑΜΑΣ είναι εγγεγραμμένος
στα μητρώα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (05-09-2022)

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.        

5. 70. Γνωμοδότηση για
τη  διάθεση
χρήσης
δημοτικών
ακινήτων  στον
Α.Σ.  ΤΑΕ  ΚΒΟ
ΝΤΟ  ΔΡΑΜΑΣ
ΖΕΝ.

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί  ο μ ό φ ω ν α
 

Περί διάθεσης χρήσης στον Α.Σ. ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ ΔΡΑΜΑΣ ΖΕΝ
των  Α.Π.Κ.  ‘Δ.  ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ’  και  του  Δημοτικού  Γυμναστηρίου
Αθλοπαιδιών για την διεξαγωγή προπονήσεων και την τέλεση αγώνων
για  την  περίοδο  2022-2023,  (  ημερομηνία  λήξης  των  αδειών
λειτουργίας  των  αθλητικών   εγκαταστάσεων  30/04/2024  &
31/07/2023 αντίστοιχα). 
Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΔΡΑΜΑΣ ΖΕΝ είναι
εγγεγραμμένος στα μητρώα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
(03-10-2022)
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. 71. Γνωμοδότηση για
τη διάθεση 
χρήσης 
δημοτικού 
ακινήτου στον 
Α.Σ. 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ
Υ ΤΑΕ ΚΒΟ 
ΝΤΟ ΔΡΑΜΑΣ.

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

Περί  διάθεσης  χρήσης  στον   Α.Σ.  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΑΕ ΚΒΟ
ΝΤΟ  Δράμας των  Α.Π.Κ.  ‘Δ.  ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ’ και  του  Δημοτικού
Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών για την διεξαγωγή προπονήσεων και την
τέλεση αγώνων έως 31-12-2022 , λόγω μη ολοκλήρωσης, ακόμη, των
διαδικασιών εγγραφής του στα μητρώα της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού 

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 11-10-2022
Η  γραμματέας  

Βούγκα Μαρίνα
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