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Το  σώμα  ομόφωνα έκρινε τη συνεδρίαση ως κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 

του Ν. 3852/2010, για  το λόγο ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης αμέσως, 

προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Δράμας.  

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος, Στεφανίδης Ιωάννης , αποχώρησε αμέσως μετά την έναρξη της 

συνεδρίασης, αναφέροντας πως, όσο κι αν προσπάθησε, δεν μπόρεσε να αντιληφθεί καλά ένα τόσο σοβαρό 

θέμα, για το οποίο φυσικά , δεν είχε ούτε το χρόνο να το μελετήσει όπως θα ήθελε, να πάρει δηλαδή και τις 

σχετικές πληροφορίες. 

Στη συνέχεια επεσήμανε προς τη δημοτική αρχή, να μην ξανασυμβεί αυτό , λέγοντας ότι, δεν 

συζητούνται με αυτό τον τρόπο, σε κατεπείγουσες συνεδριάσεις, τόσο σοβαρά θέματα.   

    

 
 

       

      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  340.  Έγκριση ή μη 

διοργάνωσης 

ημερίδας στο πλαίσιο 

σύνταξης και 

υποβολής 

Στρατηγικών 

Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης (ΒΑΑ) για 

την περίοδο 2014-

2020 

Ομόφωνα 

Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος, 

ανέφερε τα παρακάτω: 

Δεν θα σταθώ τόσο στο κατεπείγον της 

συνεδρίασης, η οποία γίνεται λίγες ημέρες μετά την 

προηγούμενη κατεπείγουσα, όσο στο πόσο σημαντική 

είναι η προτεινόμενη ημερίδα για το Δήμο μας και το 

γεγονός ότι, πραγματοποιείται σε μια περίοδο που 

λείπουν πολλοί συνδημότες μας και δεν γνωρίζω αν τα 

130 άτομα που θα είναι στον μπουφέ – κάτι δευτερεύον- 

θα είναι άνθρωποι που μετράει ο λόγος τους για την 

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη. Δηλαδή, επιμελητήριο, 

τοπογράφοι, μηχανικοί, οικονομικοί επενδυτές, φορείς 

κλπ.. 

Δεν γνωρίζω πού έγκειται το θέμα της 

ετοιμότητας του Δήμου μας εφόσον, θα 

χρηματοδοτηθούν δύο από πέντε Δήμους, και θα ήθελα 

να μάθω ποιοι είναι οι άλλοι τέσσερις Δήμοι. 

Μιλάμε για τη σύνδεση του δημοτικού κήπου με 

τα νερά της Αγίας Βαρβάρας γιατί, δεν καταλαβαίνουμε 

αυτό έτσι όπως έρχεται η εισήγηση. Μάλλον μιλάμε για 

το ξενοδοχείο ΥΔΡΑΜΑ αλλά, για λόγους συμβολικούς 

όπως είπε ο εισηγητής, θα μπορούσε να γίνει η ημερίδα 

και στο παλαιό Δημαρχείο, που είναι πολύ κοντά και 

στον δημοτικό κήπο και στην Αγία Βαρβάρα. Το 

ξενοδοχείο επιλέγεται, δεν το επιβάλει κανείς. Όσο για 

τον μπουφέ, θα μπορούσε να είναι χορηγία από κάποιον 

συνδημότη – και μπορώ να βοηθήσω σ αυτό – και οι 

2.000,00 €, να δοθούν με κάποιο τρόπο στον συνδημότη 

μας με τέσσερα ανήλικα παιδιά, που κινδυνεύει να χάσει 

το σπίτι του, όπως ανέφερε ο δημοτικός σύμβουλος 

Σολάκης Άγγελος 

 

 

Δράμα   13-07-2016 

Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  

 

 

 Μυροφόρα Ψωμά  


