ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
13/13-07-2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Ο δημοτικός σύμβουλος Μουρβετίδης Μιχαήλ, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1ου
τακτικού θέματος
Ο δημοτικός σύμβουλος Μωϋσιάδης Αριστείδης, προσήλθε στη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση των προ
ημερησίας διάταξης
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: ) Ζαχαριάδης Παύλος, 2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3) Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος,
4) Καλαϊτσίδης Γεώργιος και 5) Μυστακίδης Ιωάννης, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση πριν από την
ονομαστική ψηφοφορία του 2ου τακτικού θέματος, λόγω μη τήρησης της τάξης
Η δημοτική σύμβουλος Σιδερά Χρυσή, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του 2ου τακτικού
θέματος
Ο δημοτικός σύμβουλος Χαραλαμπίδης Ανδρέας, προσήλθε στη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση των προ
ημερησίας διάταξης
Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά τη συζήτηση του 2ου
τακτικού θέματος

Ο πρόεδρος της ΔΚ Δράμας, προσήλθε στη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση των προ ημερησίας διάταξης
Η πρόεδρος της ΤΚ Καλού Αγρού, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του 2ου τακτικού
θέματος.
Ο πρόεδρος της ΤΚ Μικροχωρίου, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση των προ ημερησίας διάταξης
Ο πρόεδρος της ΤΚ Μακρυπλαγίου, , αποχώρησε από τη συνεδρίαση ,κατά τη συζήτηση των προ ημερησίας
διάταξης

Ο πρόεδρος της ΤΚ Καλλιφύτου, αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 3ου εκτάκτου θέματος.
Η πρόεδρος της ΤΚ Καλού Αγρού, προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την έναρξη αυτής και αποχώρησε κατά τη
συζήτηση του 4ου τακτικού θέματος.
Ο πρόεδρος της ΤΚ Μικροχωρίου, προσήλθε στη συνεδρίαση μετά την έναρξη αυτής και αποχώρησε κατά τη
συζήτηση του 4ου τακτικού θέματος.

Α/Α

1.

ΑΡ.
ΑΠΟΦ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

343. 1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Έκτακτη
ενίσχυση
δημότη

2.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ομόφωνα

οικονομική
απόρου

344. 2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ

Ομόφωνα

Τροποποίηση Τεχνικού
Προγράμματος 2017

3.

345. 3Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση της 09/2017
απόφασης της Τ.Κ. Κ.

Ομόφωνα

Αγρού, σχετικά με την
παραχώρηση χώρου για
την εγκατάσταση Λούνα
Πάρκ,
ενόψει
πολιτιστικών
και
θρησκευτικών
εκδηλώσεων, που θα
πραγματοποιηθούν από
18-08-2017 έως 23-082017

4.

346. Έγκριση της 131/2017

Κατά πλειοψηφία
απόφασης
της
ΟΕ,
σχετικά με την 5η
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)
αναμόρφωση
Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3)
προϋπολογισμού
οικ. Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 5)
έτους 2017 και της Σιδερά Χρυσή και 6) Μυστακίδη Ιωάννη διότι,
153/2017
διαφωνούν σε κάποια θέματα μεταφοράς πιστώσεων και
συγκεκριμένα στην αγορά αυτοκινήτων και σε κάποια
συμπληρωματικής
άλλα.
αυτής
Μειοψηφούντος
του
δημοτικού
συμβούλου
Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, διαφωνεί σε κάποια σημεία
της αναμόρφωσης, την οποία όμως, αναγκάζεται να
καταψηφίσει στο σύνολό της, επειδή το παρόν θέμα,
εισάγεται πριν από την έγκριση ή όχι κάποιων
πιστώσεων που ακολουθούν στην ημερήσια διάταξη ως
θέματα.
Μειοψηφούντος
του
δημοτικού
συμβούλου
Τσιαμπούση Αλεξάνδρου διότι, εφόσον καταψήφισε
τον προϋπολογισμό, καταψηφίζει και κάθε αναμόρφωσή
του

5.

347. Κατανομή

στις
Κατά πλειοψηφία
Δημοτικές και Τοπικές
Κοινότητες, για κάλυψη
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ζαχαριάδης Παύλος, 2)
επενδυτικών δαπανών
Μλεκάνης Μιχαήλ, 3) Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 4)
2018
Καλαϊτσίδης Γεώργιος και 5) Μυστακίδης Ιωάννης,
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση πριν από την
ονομαστική ψηφοφορία του θέματος, λόγω μη
τήρησης της τάξης, αναφέροντας προηγουμένως ότι,
θα ψήφιζαν το θέμα, στην περίπτωση που στο
αποφασιστικό της παρούσας απόφασης, θα αναφερόταν
πως, οι εκπτώσεις απ΄ τα έργα στις Κοινότητες, θα
επιστρέφουν και θα διατίθενται για το ΤΠ των
Κοινοτήτων, παρόλο που στα μικρότερα σε πληθυσμό
χωριά, αναλογικά είναι μεγαλύτερες οι κατανομές και
φυσικά είναι σωστό αυτό αλλά, για τις υπόλοιπες
κατανομές, αν υπάρχει μια λογική, ούτε την γνωρίζουν
και ούτε φαίνεται κάπου, αφού δεν αναφέρονται τα
ποσοστά.

Μειοψηφούντος
του
δημοτικού
συμβούλου
Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος ανέφερε ότι, η
κατανομή των πιστώσεων, πρέπει να είναι μεγαλύτερη
για έργα που αφορούν στο σύνολο του Δήμου και τις
Κοινότητες και γι αυτό δεν συμφωνεί με τα ποσοστά

80% 20%, εφόσον πλέον ο Νόμος, δίνει τη δυνατότητα
να καθοριστούν διαφορετικά αυτά τα ποσοστά. Στη
συνέχεια πρότεινε, τη δημιουργίας ενός « κουμπαρά»,
το ποσό του οποίου θα διατίθεται , όχι μόνο με
πληθυσμιακά κριτήρια αλλά, ανάλογα με τις ανάγκες
των τοπικών κοινωνιών, επιτυγχάνοντας με αυτό τον
τρόπο ίσως και καλύτερες και μεγαλύτερες εκπτώσεις
στο σύνολο των έργων, προσθέτοντας στο τέλος πως
καταψηφίζει το θέμα, αν και είναι δικαιότερη η
κατανομή σε σχέση με παλαιότερες χρονιές.

Μειοψηφούντος
του
δημοτικού
συμβούλου
Στεφανίδη Ιωάννη, ο οποίος ανέφερε ότι η θέση του
είναι σαφής και ξεκάθαρη και δεν μπαίνει στη λογική
διαχείρισης της φτώχιας. Η δημοτική αρχή, ανέλαβε με
δεδομένο το άσχημο οικονομικό περιβάλλον και υπό την
έννοια αυτή, καταψηφίζει, όχι στη βάση ότι είναι δίκαιη
ή άδικη η κατανομή σε σχέση με προηγούμενες χρονιές
αλλά, στην πολιτική βάση ότι, οι ανάγκες των ΔΚ και
ΤΚ, είναι πολλαπλάσιες από το ποσό που υπάρχει για
την κάλυψη αυτών των αναγκών.

Σημειώνεται ότι, οι παρόντες πρόεδροι των ΔΚ
Δράμας και Χωριστής καθώς και της ΤΚ
Μικροχωρίου, ψήφισαν θετικά για το θέμα

6.

348. Έγκριση της 51/2017
απόφασης ΕΠΖ, σχετικά
με την έγκριση του
πρακτικού
της
τριμελούς
Επιτροπής
του άρθρου 65 του Ν.
4257/2014,
για
την
χωροθέτηση του νέου
Κοιμητηρίου
Δήμου
Δράμας στο Αγρόκτημα
Χωριστής, στη θέση
«Καπνοχώραφα»

7.

349. Εκδήλωση
συμπαράστασης,
με
στόχο
τον
επαναπατρισμό
του
αγάλματος
της
Αφροδίτης της Μήλου

8.

350. Έγκριση

αποδοχής
υλοποίησης του έργου
με τίτλο “Joint actions
for the development and
implementation of new
technologies for the
optimal management of
water resources in the
urban environment” και
ακρωνύμιο “LYSIS”, το
οποίο

Ομόφωνα
Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου
Ηλιόπουλου Στέργιου πως, πρέπει να τροποποιηθεί ο
Κανονισμός λειτουργίας Νεκροταφείων και να
απαγορεύεται η πώληση ταφώνων, έως ότου γίνει το Νέο
Νεκροταφείο

Ομόφωνα

Ομόφωνα

συγχρηματοδοτείται από
το
Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκής
Διασυνοριακής
Συνεργασίας
INTERREG
V-A
“Ελλάδα – Βουλγαρία
2014-2020”

9.

351. Έγκριση

αποδοχής
υλοποίησης του έργου
με τίτλο “Creation of a
cross-border
Water
Assets
Geopark
in
Nestos
Area”
και
ακρωνύμιο “ CB Water
Geopark”, το οποίο
συγχρηματοδοτείται από
το
Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκής
Διασυνοριακής
Συνεργασίας
INTERREG
V-A
“Ελλάδα – Βουλγαρία
2014-2020”

10.

352. Τροποποίηση

11.

353. Έγκριση

σημείων
της 587/2016 ΑΔΣ με
θέμα
«Προγραμματισμός
προμήθειας τροφίμων &
βασικής
υλικής
συνδρομής και έγκριση
διενέργειας
συμπληρωματικού
ηλεκτρονικού δημόσιου
ανοικτού
διεθνούς
μειοδοτικού
διαγωνισμού για την
«Προμήθεια τροφίμων
&
βασικής
υλικής
συνδρομής» στο πλαίσιο
του Ε.Π. Επιστιτιστικής
και Βασικής Υλικής
Συνδρομής
που
συγχρηματοδοτείται από
το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους
απόρους (ΤΕΒΑ) για το
οικ. έτος 2016»
επιστροφής
αχρεωστήτως
καταβληθέντος
ποσού
προνοιακού επιδόματος

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

12.

354. Έκτακτη
ενίσχυση
δημοτών

οικονομική
απόρων

της
προμήθειας 1) ενός (1)
οχήματος 4x4 άμεσης
επέμβασης για κάλυψη
δράσεων πυρόσβεσης &
εκχιονισμού, 2) ενός (1)
δικύκλου κυβισμού 125
cc για τις ανάγκες
πυροφύλαξης
των
περιαστικών αλσών του
Δήμου, 3) ενός (1)
μικρού Αναρροφυτικού
Σαρώθρου, 4) ενός (1)
αυτοκινήτου κλειστού
τύπου με διαχωριστικό
και
καύσιμο
diesel
(μεταχειρισμένο) και 5)
ενός (1) αυτοκινήτου
τύπου
κλούβας
με
καύσιμο
diesel
και
ανάθεσή της προμήθειας
σε
τρίτο
με
τη
διαδικασία του ανοικτού
ηλεκτρονικού δημόσιου
διαγωνισμού

Ομόφωνα

13.

355. Έγκριση

Ομόφωνα

14.

356. Έγκριση

Ομόφωνα

15.

357. Λήψη απόφασης για την

ανάθεσης σε
τρίτο
της
εργασίας
«Εκχιονισμός
και
αποπαγοποίηση
περιοχής Δήμου Δράμας
για τη χειμερινή περίοδο
Νοέμβριος
2017
–
Απρίλιος
2018»
με
ανοικτή
διαδικασία
δημόσιου διαγωνισμού
αναγκαιότητα
προσφυγής
στη
διαδικασία
της
απευθείας
ανάθεσης
της
υπηρεσίας
«
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ
ΛΟΓΟΥΣ

Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντος
του
δημοτικού
συμβούλου
Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, είναι αντίθετος με τις απ΄
ευθείας αναθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να δικαιολογούν
το κατεπείγον, που δεν υπάρχει στο παρόν θέμα,
θέτοντας το ερώτημα, αν μπορεί να γίνει σύμπραξη με
την Περιφέρεια για την κάλυψη του καθαρισμού

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΜΕ
ΧΡΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ
ΓΑΙΩΝ»
προϋπολογισμού
24.800,00
€
συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. σε τρίτο

16.

358. Λήψη απόφασης για

Ομόφωνα

την
έκκριση
της
προμήθειας
«Προμήθεια
και
εγκατάσταση
ενός
υπόγειου συστήματος
αποκομιδής
και
διαχωρισμού
διαβαθμισμένης
συμπίεσης για το Δήμο
Δράμας
»
προϋπολογισμού
60.000,00
€
και
ανάθεση
της
προμήθειας σε τρίτο με
τη διαδικασία του
συνοπτικού
διαγωνισμού

17.

359. Τροποποίηση

–
της

Ομόφωνα

360. Λήψη απόφασης για την

Ομόφωνα

Συμπλήρωση
υπ΄αρ.176/2017
απόφασης Δ.Σ. με θέμα
<<
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ
ΤΩΝ
ΔΗΜΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ
ΚΑΙ ΔΟΞΑΤΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΣΚΗΣΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ
ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡAΣ
ΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(Α.Σ.Α.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΟΞΑΤΟΥ>>

18.

καταβολή διοικητικού
προστίμου,
ύψους

1.000,00 €

19.

361. Έγκριση μελέτης και

Ομόφωνα

έγκριση
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
του
δήμου
Δράμας
στο
Πρόγραμμα «Εφαρμογή
δράσεων βελτίωσης της
ενεργειακής
αποδοτικότητας
σε
εγκαταστάσεις
οδοφωτισμού ΟΤΑ» της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων
(ΕΤΕΠ)
και
του
Ταμείου
Παρακαταθηκών
και
Δανείων
για
αντικατάσταση
δημοτικού φωτισμού

20.

362. Έγκριση

Ομόφωνα

21.

363. Έγκριση

Ομόφωνα

22.

δαπάνης
τοποθέτησης
δύο
στύλων & 4 Φ.Σ. στην
Τ.Κ. Μοναστηρακίου –
επέκταση
δικτύου
φωτισμού
θερινών
δρομολογίων Αστικού
ΚΤΕΛ
Δράμας,
περιόδου 12/06/2017 –
11/09/2017

364. Έγκριση της 52/2017
απόφασης της E.Π.Z.
Δράμας σχετικά με την
γνωμοδότηση για τη
χορήγηση
συναίνεσης
ερευνητικών εργασιών
σε δημόσια λατομική
έκταση 99,846 στρ., που
βρίσκεται στη θέση
«ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΗ», της
περιοχής
της
Δ.Κ.
Ξηροποτάμου,
στους
αιτούντες
κ.κ.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΖΗΣΗ και
ΤΟΥΛΟΥΜΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου
Ηλιόπουλου Στέργιου ότι, θα έπρεπε να συνοδεύεται το
θέμα από τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών, οι
οποίες σαφώς και γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες.
Ομόφωνα

23.

365. Έγκριση της 53/2017

Ομόφωνα

απόφασης της E.Π.Z.
Δράμας σχετικά με την
γνωμοδότηση για τη
χορήγηση
συναίνεσης
ερευνητικών εργασιών
σε δημόσια λατομική
έκταση
92,94126στρ.,
που βρίσκεται στη θέση
«ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΗ», της
περιοχής
της
Δ.Κ.
Ξηροποτάμου,
στην
αιτούσα
εταιρεία
«ΜΠΥΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε.»

24.

366. Έγκριση της 54/2017

Ομόφωνα

απόφασης της E.Π.Z.
Δράμας σχετικά με την
γνωμοδότηση για τη
χορήγηση
εκ
νέου
συναίνεσης ερευνητικών
εργασιών σε δημόσια
λατομική
έκταση
99,30186
στρ.,
που
βρίσκεται στην περιοχή
της
Τ.Κ.
Μοναστηρακίου, στην
αιτούσα
εταιρεία
«ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΑΡΜΑΡΑ
ΠΗΓΩΝ
ΑΒΕΕ»

25.

Έγκριση της 58/2017
απόφασης της ΕΠΖ,
σχετικά με τη δέσμευση
θέσεων
στάθμευσης
έμπροσθεν
νέου
Αστυνομικού Μεγάρου -

26.

367. Έγκριση

27.

368. Έγκριση

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΤΟ
ΘΕΜΑ
ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ,
ΛΟΓΩ
ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

διενέργειας
Κατά πλειοψηφία
προμηθειών της Δ/νσης
Περιβάλλοντος
&
Μειοψηφούντος
του
δημοτικού
συμβούλου
Πρασίνου για το έτος
Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, θα έπρεπε να υπάρχει
2017
ανάλυση στα ποσά και όχι γενικόλογοι τίτλοι «Προμήθεια διαφόρων εφοδίων και αναλωσίμων υλικών
για ενίσχυση εθελοντικών δράσεων»-.
διενέργειας
προμηθειών της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας
Παιδείας & Πολιτισμού

Ομόφωνα

για το έτος 2017

28.

369. Έγκριση

διενέργειας
προμηθειών της Δ/νσης
Προγραμματισμού,
Οργάνωσης
&
Πληροφορικής

29.

370. Αποδοχή ή μη του υπ΄
αριθμ. 1/2017 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”

30.

31.

Ομόφωνα

Ομόφωνα

371. Αποδοχή ή μη του υπ΄
αριθμ. 2/2017 πρακτικού
της
επιτροπής
συμβιβαστικής επίλυσης
φορολογικών διαφορών
& αμφισβητήσεων του
Δήμου μας, σχετικά με
το αίτημα συμβιβασμού
του κ. Κουσουτζίδη
Αβραάμ
του
Κωνσταντίνου

Ομόφωνα

372. Αποδοχή ή μη του υπ΄

Ομόφωνα

αριθμ. 3/2017 πρακτικού
της
επιτροπής
συμβιβαστικής επίλυσης
φορολογικών διαφορών
& αμφισβητήσεων του
Δήμου μας, σχετικά με
το αίτημα συμβιβασμού
της
εταιρείας
“
Καρτάλης Γ. & Σια
Ο.Ε.”
με διακριτικό
τίτλο
“ΦΙΚΑ”
Εισηγητής
Σολάκης
Άγγελος

32.

373. Εξέταση

αίτησης
υπαλλήλων, για την
καταβολή νομιμοτόκως
ποσών
που
επιδικάστηκαν
για

Ομόφωνα

οφειλόμενες
δεδουλευμένες αποδοχές
για το χρονικό διάστημα
από Απρίλιο 2014 έως
και Ιούλιο 2014 δυνάμει
συμβάσεων εξαρτημένης
εργασίας
ορισμένου
χρόνου
που
καταρτίστηκαν μεταξύ
του Δήμου Δράμας και
των ιδίων, σύμφωνα με
την υπ' αριθ 30/2017
απόφαση
του
Ειρηνοδικείου Δράμας
(Ειδική
Διαδικασία
Περιουσιακών
Διαφορών)

33.

374. Διαγραφή ή μη οφειλών

Ομόφωνα

από τους α) Χ.Κ.
877/2017 (αρχικός Χ.Κ.
960/2016)
«Τέλος
χρήσης
κοινόχρηστου
χώρου
(τραπεζοκαθίσματα)
έτους 2013», β) Χ.Κ.
934/2017 (αρχ. Χ.Κ.
1038/2016)
«Τέλος
χρήσης
κοινόχρηστου
χώρου
(τραπεζοκαθίσματα)
έτους 2014» και γ) Χ.Κ.
1011/2017
«Τέλος
χρήσης
κοινόχρηστου
χώρου
(τραπεζοκαθίσματα)
έτους
2015»
Δηνηνάκης Αθανάσιος

34.

35.

375. Διαγραφή ή μη οφειλής
από το Χ.Κ. 1011/2017
«Τέλος
χρήσης
κοινόχρηστου
χώρου
(τραπεζοκαθίσματα)
έτους 2015»- Κυριαζής
Κων/νος

Ομόφωνα

376. Διαγραφή ή μη οφειλής

Ομόφωνα

από το Χ.Κ. 877/2017
«Τέλος
χρήσης
κοινόχρηστου
χώρου
(τραπεζοκαθίσματα)
έτους 2013»- Μαβίδου
Ιρίνα

36.

377. Διαγραφή ή μη οφειλής

Ομόφωνα

από το Χ.Κ. 934/2017
(αρχικός
Χ.Κ.
1038/2016)
«Τέλος
χρήσης
κοινόχρηστου
χώρου
(τραπεζοκαθίσματα)
έτους 2014»- Ερμείδης
Δημήτριος

37.

378. Διαγραφή ή μη οφειλών

Ομόφωνα

από τους α) Χ.Κ.
877/2017 (αρχικός Χ.Κ.
960/2016)
«Τέλος
χρήσης
κοινόχρηστου
χώρου
(τραπεζοκαθίσματα)
έτους 2013», β) Χ.Κ.
934/2017 (αρχ. Χ.Κ.
1038/2016)
«Τέλος
χρήσης
κοινόχρηστου
χώρου
(τραπεζοκαθίσματα)
έτους 2014» και γ) Χ.Κ.
1011/2017
«Τέλος
χρήσης
κοινόχρηστου
χώρου
(τραπεζοκαθίσματα)
έτους
2015»
Μπουτζέκης Δημήτριος

38.

379. Εξέταση

αιτήματος
διαγραφής από ΤΑΠ
ετών 2011 έως και 2016
–
Ζαχαριάδης
Δημήτριος

Ομόφωνα

39.

380. Εξέταση

Ομόφωνα

40.

381. Εξέταση

Ομόφωνα

41.

382. Εξέταση

Ομόφωνα

αιτήματος
διαγραφής από ΤΑΠ
ετών 2014 και 2015 –
Θαρροπούλου Μαρία
αιτήματος
διαγραφής από ΤΑΠ
ετών 2014 έως και 2016Τράπεζα
Κύπρου
Δημόσια
Εταιρεία
Λιμιτέδ
αιτήματος
διαγραφής από τέλος
χρήσης Λαϊκής Αγοράς
από 01-01-2017 έως 3006-2017
–
Τζωΐδου
Στυλιανή

42.

383. Εξέταση

αιτήματος
διαγραφής από τέλος
χρήσης Νεκροταφείων
της Τ. Κ. Νικοτσάρα –
Μπεζυρζτής Ιωάννης

Ομόφωνα

43.

384. Εξέταση αιτήματος για

Ομόφωνα

για χορήγηση άδειας
χρήσης
κοινόχρηστου
χώρου επί της οδού
Χελμού
(ανάπλαση
χειμάρρου Καλλιφύτου,
Ο.Τ. 829) στη Δράμα –
Παναγιωτίδου Χριστίνα

44.

45.

Εξέταση αιτήματος για
χορήγηση άδειας χρήσης
κοινόχρηστου
χώρου
(χώρος αναψυχής και
ελεύθερου
χρόνου)
έναντι
της
οδού
Θεοτοκοπούλου 7 στη
Δράμα
–
TEVTA
SIRGIANNIS -

385. Παραχώρηση

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟΣΥΡΘΥΚΕ,
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ Η ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Ομόφωνα

κοινόχρηστου χώρου επί
της
Πλατείας
Ελευθερίας,
στον
Μορφωτικό
Λαογραφικό
Σύλλογο
Ποντίων
Λευκογείων
Δράμας

46.

386. Aπ’ ευθείας εκμίσθωση
του
δημοτικού
οικοπέδου στο Ο.Τ. 455
επί της οδού Βοραζάνη
(μεταξύ
των
οδών
Βοραζάνη & Ηπείρου,
όπισθεν στρατιωτικής
λέσχης)
για
την
δημιουργία
χώρου
πλυντηρίου οχημάτων,
στα πλαίσια του άρθρου
192
παρ.
1
του
ΔΚΚ(Ν.3463/2006)

47.

387. Ονομασία

Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντος
του
δημοτικού
συμβούλου
Ηλιόπουλου Στέργιου διότι, με δεδομένο ότι , εάν
λειτουργήσει πλυντήριο αυτοκινήτων στον συγκεκριμένο
χώρο, θα δυσχεραίνει την κίνηση των αυτοκινήτων και
θα υπάρχουν θόρυβοι, και με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν
χώροι πάρκινγκ στη Δράμα, πρότεινε τη δημιουργία
δημοτικού πάρκινγκ με αυτόματες μπάρες, από τα έσοδα
του οποίου από τις κάρτες στάθμευσης, θα
συγκεντρώνονται τα προσφερόμενα 600,00 €.
Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης Αλέξανδρος,
ψήφισε θετικά αλλά, πιστεύει πως ως πάρκινγκ, θα
λειτουργούσε καλύτερα.

οδού στην
Ομόφωνα
Τοπική
Κοινότητα
Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου
Μικροχωρίου
Ηλιόπουλου Στέργιου πως, ψηφίζει θετικά για την
ονομασία της οδού με το όνομα του «Ράφαελ Λέμκιν
(Raphael Lemkin)», διότι όντως ήταν αυτός που
επινόησε τον όρο ''Γενοκτονία “το 1943 αλλά, όχι διότι

στηρίχθηκε στη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού.
Αυτό είναι παραπληροφόρηση.

48.

388. Ανανέωση

άδειας
παραγωγού
πωλητή
λαϊκής
αγοράςΜαυρίδου Αρετή

Ομόφωνα

49.

389. Ανανέωση αδειών (5)

Ομόφωνα

παραγωγών
πωλητών
λαϊκής
αγοράςΚοτσαμπάσης Ιωάννης
κλπ.

50.

390. Ανάκληση

άδειας
παραγωγού
πωλητή
λαϊκής
αγοράςΠαντούλη Ελένη

Ομόφωνα

51.

391. Έγκριση

Ομόφωνα

καταβολής
επιδότησης ενοικίου σε
επικουρικό ιατρό του
Γ.Ν. Δράμας

Δράμα 17-07-2017
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας
Μυροφόρα Ψωμά

