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Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΣΙΣΛΟ ΘΕΜΑΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟΤ 

1.  470.  Σροποποίηζη ηης σπ΄ αριθμ. 
346/2011 ΑΔ , ζτεηικά με ηην 
καηάρηιζη ηοσ Οργανιζμού 

Εζωηερικής Τπηρεζίας (Ο.Ε.Τ.) 

Μειοψηφούντων των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Μαργαρίτη Θωμά, 2) 
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) Χατζηγιάννη 
Αναστασίου, 4) Μαμσάκου Χριστοδούλου, 5) 
Δάντζερας Ιωάννης, 6) Παπαεμμανουήλ  
Γρηγορίου και 7) Χαραλαμπίδη Ανδρέα 
διότι,  η δημοτική αρχή, δεν δέχθηκε την 
πρότασή τους, για κατάργηση της θέσης του 
Γ.Γ. του Δήμου Δράμας ( θέση την οποία 
συνέστησε προκειμένου να διορίσει 
υμετέρους)  και επαναφορά της θέσης του 
Γενικού Δ/ντή – υπαλλήλου του Δ. Δράμας, 
προσθέτοντας ότι, αν τελικά καταργηθεί με 
Νόμο  η θέση του Γ.Γ. καθώς και η Δ/νση 
Πολεοδομίας όπως εξαγγέλθηκε ήδη, θα 
επανέλθει εκ νέου το θέμα της τροποποίησης 
του ΟΕΤ στο Δ..  
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου για τους παρακάτω 
λόγους: 

1) Η τροποποίηση του Ο.Ε.Τ., αφορά 
στην τροποποίηση ενός Ο.Ε.Τ. 
αντιδραστικού περιεχομένου, τον 
οποίο άλλωστε και αρχικά είχε 
καταψηφίσει διότι, δεν είναι απλά 
ένας Ο.Ε.Τ., αλλά είναι ένα κομμάτι 
του pazle, για την διαμόρφωση και 
εφαρμογή του προγράμματος 
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» 

2) υντελεί στην κερδοσκοπία του 
μεγάλου κεφαλαίου, της 
ανταγωνιστικότητας, της 
παραγωγικότητας και της αλλαγής 
των εργασιακών σχέσεων στο Δήμο 

3) ε ότι αφορά στην πολεοδομία, 
διαπιστώνεται η ανεπάρκεια του 
Δήμου, να διαχειριστεί την νέα αυτή 
αρμοδιότητα, και σε σχέση με τα 
χρήματα που απαιτούνται, και σε 
σχέση με το προσωπικό 

4) Μέσα στο νέο πλαίσιο και στο νέο 
φάσμα που θέλει να κινηθεί ο Δήμος, 
ενισχύοντας την επιχειρηματική 
δραστηριότητα, το τμήμα της 
Πολεοδομίας, είναι ένας σημαντικός 
χώρος, προκειμένου να συμβάλλει 
προς αυτή την κατεύθυνση ( αλλαγή 



χρήσης γης, ζητήματα που αφορούν 
το περιβάλλον και την υγεία) 

  

 

2.  471.  Έγκριζη δρομολογίων Αζηικού ΚΣΕΛ Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Μήτρου Γεωργίου διότι, υπάρχει ένα μείζον 
πολιτικό ζήτημα, που αμβλύνει τις 
συνειδήσεις των εργαζομένων των λαϊκών 
στρωμάτων και αυτό που έως τώρα λεγόταν 
«δωρεάν», παύει να υφίσταται. Πέρα από τις 
προσπάθειες των δήμων, των καθηγητών και 
των δασκάλων, δεν πρέπει να καλλιεργείται 
η αποδοχή μιας τέτοιας  κατάστασης  
 

 

 
Δράμα 15-9-2011 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού υμβουλίου Δήμου Δράμας   
Μυροφόρα Ψωμά                                                                                    
  


