ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
15/30-08-2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Ο δημοτικός σύμβουλος Μπλούχος Κων/νος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του 15ου
θέματος
Ο δημοτικός σύμβουλος Χατζηκυριακίδης Αναστάσιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση
του 8ου θέματος, επανήλθε στη συζήτηση του 15ου θέματος και αποχώρησε στη συζήτηση του 35ου θέματος
Ο δημοτικός σύμβουλος Καψημάλης Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά τη συζήτηση του 1ου
θέματος, επανήλθε στη συζήτηση του 4ου θέματος και αποχώρησε στη συζήτηση του 19ου θέματος
Ο δημοτικός σύμβουλος Μωϋσιάδης Αριστείδης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση των προ
ημερησίας διάταξης
Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιάδης Νικόλαος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του 15ου
θέματος
Ο δημοτικός σύμβουλος Βασιλειάδης Αναστάσιος, προσήλθε στη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση των προ
ημερησίας διάταξης
Ο δημοτικός σύμβουλος Ζαχαριάδης Παύλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά την ψήφιση του 15ου
θέματος
Ο δημοτικός σύμβουλος Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά την ψήφιση του 17ου
θέματος
Η δημοτική σύμβουλος Σιδερά Χρυσή, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος
Ο δημοτικός σύμβουλος Μυστακίδης Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση των προ
ημερησίας διάταξης
Ο δημοτικός σύμβουλος Χαραλαμπίδης Ανδρέας, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά τη συζήτηση του 18ου
θέματος
Ο πρόεδρος της ΤΚ Καλλιφύτου, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση των προ ημερησίας
διάταξης

Α/Α
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ΑΡ.
ΑΠΟΦ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

Ο
393. 1 ΕΚΤΑΚΤΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ομόφωνα

Έκτακτη
οικονομική
ενίσχυση δημοτών

2.

394. Έγκριση της 162/2017
απόφασης
της
Οικονομικής
Επιτροπής, σχετικά με
τα
απολογιστικά
οικονομικά στοιχεία Β΄
τριμήνου 2017 Δήμου
Δράμας

Ομόφωνα
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ζαχαριάδης Παύλος, 2)
Μλεκάνης Μιχαήλ, 3) Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος και 4)
Σιδερά Χρυσή, ψήφισαν το θέμα, μόνο ως προς τη
λογιστική αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων.
Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊτσίδης Γεώργιος,
απουσίαζε κατά την ψηφοφορία του θέματος
Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, ψήφισε
το θέμα, μόνο ως προς τη λογιστική αποτύπωση των
οικονομικών στοιχείων.
Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης Αλέξανδρος,
ψήφισε το θέμα, μόνο ως προς τη λογιστική αποτύπωση
των οικονομικών στοιχείων.

3.

395. Έγκριση των 173/2017
και
191/2017
αποφάσεων
της
Οικονομικής Επιτροπής,
σχετικά με την 6η
αναμόρφωση
προϋπολογισμού
οικ.
έτους 2017 καθώς και
των
δύο
συμπληρωματικών
αυτής

Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: )
Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαή, 3)
Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου , 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου
και 5) Σιδερά Χρυσής διότι, διαφωνούν με ορισμένα
από αυτά που προτείνονται και επειδή η ψήφος είναι
συνολική – μία, καταψηφίζουν. Επιγραμματικά,
διαφωνούν με το αλαλούμ που γίνεται με το ΤΠ, για το
οποίο δεν υπάρχει συνεδρίαση του ΔΣ που να μην
τροποποιείται (καταργήσεις έργων, μελετών και
προσθήκη νέων) , με συνέπεια να έχουν χάσει τη σειρά
και να μην γνωρίζουν τι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ειδικά
στην τελευταία συνεδρίαση της Ο.Ε. και μάλιστα την
τελευταία στιγμή, ήρθαν με συμπληρωματικά, ως
επιτακτικά κάποια θέματα άμεσης ανάγκης, τα οποία
τώρα καταργούνται. Δηλαδή, φαίνεται ότι υπάρχει μια
προχειροδουλειά. Στη συνέχεια, ζήτησαν στην επόμενη
συνεδρίαση, ένα πληροφοριακό από τον αρμόδιο
εντεταλμένο σύμβουλο, για το τι ψηφίστηκε εξ αρχής
στο ΤΠ, ποια η πορεία των έργων, ποια καταργήθηκαν
και τι υπάρχει σήμερα γιατί, τελικά απ΄ ότι φαίνεται,
μόνο οδοποιία και επεκτάσεις φωτισμού γίνονται αλλά,
χρειάζεται και κάτι παραπάνω.
Μειοψηφούντος
του
δημοτικού
συμβούλου
Ηλιόπουλου Στέργιου ο οποίος ανέφερε πως, δεν
ψήφισε την 2η συμπληρωματική απόφαση της Ο.Ε.,
διαφωνώντας με την τροποποίηση του ΤΠ του 2017, στα
τέλη του 2017. Διατίθενται χρήματα για τον δρόμο προς
την Ευξείνου Πόντου. Φαίνεται ότι η δημοτική αρχή,
ακολουθεί την πεπατημένη των εύκολων έργων που είναι
η οδοποιία. Δεν έχει κάτι άλλο να επιδείξει εν όψει και
των εκλογών και πρέπει να δείξει ότι κάνει κάτι
ουσιαστικό. Και επειδή μίλησε για την ανωτέρω οδό,
ανέφερε την αναγκαιότητα υποχρεωτικής πορείας των
φορτηγών από την Βουλγαρία προς την περιφερειακή
οδό για την αποφυγή ατυχημάτων.
Μειοψηφούντος
του
δημοτικού
συμβούλου
Τσιαμπούση Αλεξάνδρου ο οποίος ανέφερε πως, δεν
ψήφισε τον προϋπολογισμό, άρα δεν ψηφίζει και
οποιαδήποτε αναμόρφωσή του, προσθέτοντας πως η
δημοτική αρχή έχει μπει σε προεκλογική πορεία όσο
πλησιάζει το 2019 και ρίχνει βάρος σ αυτά που μπορεί να
δει ο κόσμος.
Σημειώνεται
ότι
ο
δημοτικός
σύμβουλος
Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος, απουσίαζε κατά την
ψηφοφορία του θέματος.

4.

396. Έγκριση της 127/2017
απόφασης
της
Κατά πλειοψηφία
ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με
την 1η τροποποίηση Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: )
προϋπολογισμού
οικ. Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαή, 3)
Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου , 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου
έτους 2017
και 5) Σιδερά Χρυσής διότι, παρότι ο προϋπολογισμός
και το σχέδιο δράσης της ΔΕΚΠΟΤΑ, εισήχθησαν με 2,5
μήνες καθυστέρηση, προτείνονται τέτοιες αλλαγές που

δύσκολα μπορεί κάποιος να τις παρακολουθήσει,
προσθέτοντας πως δεν νομίζουν πως έτσι πρέπει να
λειτουργεί μια Επιχείρηση.
Μειοψηφούντος
του
δημοτικού
συμβούλου
Ηλιόπουλου Στέργιου ο οποίος ανέφερε πως, στην
ουσία δεν αλλάζει κάτι στον προϋπολογισμό, τον οποίο
είχε καταψηφίσει, άρα καταψηφίζει και την τροποποίησή
του.
Μειοψηφούντος
του
δημοτικού
συμβούλου
Τσιαμπούση Αλεξάνδρου ο οποίος ανέφερε πως, δεν
ψηφίζει την τροποποίηση για άρτους και θεάματα όταν,
μειώνονται ΚΑ και αυξάνονται κατά 13.566,29 € τα
έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

5.

397. Έγκριση της 138/2017
απόφασης
της
ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με
την τροποποίηση του
άρθρου
20
του
Κανονισμού
Προσωπικού αυτής και
εκ νέου κωδικοποίησή
του

6.

398. Έγκριση της 144/2017

7.

399. Έγκριση

Ομόφωνα

Ομόφωνα
απόφασης
της
ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά με
Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου
τη «Συγκρότηση της
Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, « κάλλιο αργά παρά ποτέ»
Επιστημονικής
Επιτροπής
της
7ης
Επιστημονικής
Συνάντησής
με
αντικείμενο εργασιών το
θέμα ¨Η Δράμα και η
περιοχή της κατά τον
πρώτο
παγκόσμιο
πόλεμο : ενσωμάτωση,
δεύτερη
κατοχή,
ανασυγκρότηση¨ που θα
διεξαχθεί στην πόλη της
Δράμας το έτος 2018
της αριθμ.
41/2017 απόφασης του
ΔΣ
του
Νομικού
Προσώπου
Δήμου
Δράμας, σχετικά με την
έγκριση
Β΄
Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού
οικ.
Έτους 2017 του Νομικού
Προσώπου
Δήμου
Δράμας

Ομόφωνα

8.

400. Έγκριση της 70/2017

Ομόφωνα

απόφασης
του
ΠΟΦΤΜΜΔ, σχετικά
με την 2η αναμόρφωση
προϋπολογισμού
οικ.
έτους 2017

9.

401. Έγκριση απασχόλησης

Ομόφωνα

καταρτιζομένων
του
Δημόσιου
Ι.Ε.Κ.
Δράμας, στο πλαίσιο της
πρακτικής
τους
άσκησης

10.

402. Καθορισμός

αριθμού

Ομόφωνα

μαθητευόμενων
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης
και
Κατάρτισης
(Μεταλυκειακό Έτος –
Τάξη
Μαθητείας
ΕΠΑ.Λ.,
Μαθητεία
ΕΠΑ.Σ.,
Μαθητεία
Ι.Ε.Κ.) των σχολικών
ετών 2017-2018 και
2018-2019,
για
απασχόληση στο Δήμο
Δράμας για το χρονικό
διάστημα από 1-10-2017
έως 31-12-2018

11.

403. Έγκριση της 38/2017

Ομόφωνα

απόφασης της ΔΕΠ,
σχετικά
με
τη
μεταστέγαση
του
Νηπιαγωγείου
Αρκαδικού
στο
καινούριο κτίριο που
βρίσκεται έναντι του
Δημοτικού
Σχολείου
Αρκαδικού

12.

404. Έγκριση της 39/2017
απόφασης της ΔΕΠ,
σχετικά
κατανομή
πιστώσεων των ΚΑΠ
για
επισκευή
και
συντήρηση
σχολικών
κτιρίων έτους 2017
(ΣΑΤΑ)

Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: )
Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαή, 3)
Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου , 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου
και 5) Σιδερά Χρυσής διότι, δεν έχει υλοποιηθεί η
δέσμευση της δημοτικής αρχής, να δει κατά πόσο είναι
δίκαιο το ποσοστό κατά 50% της κατανομής των
πιστώσεων
Μειοψηφούντος
του
δημοτικού
συμβούλου
Ηλιόπουλου Στέργιου ο οποίος ανέφερε πως, από
επικοινωνία του με την επιτροπή, του γνωστοποιήθηκε
ότι είναι μεγαλύτερες οι ανάγκες στην δευτεροβάθμια .

Μειοψηφούντος
του
δημοτικού
συμβούλου
Τσιαμπούση Αλεξάνδρου για τους λόγους που
ανέφεραν οι ανωτέρω, προτείνοντας να εξετάσει το θέμα
η δημοτική αρχή και για την επόμενη σχολική χρονιά να
ενισχυθεί η επιτροπή που πραγματικά έχει μεγαλύτερη
ανάγκη.

13.

405. Έγκριση

υποβολής
αιτήματος
για
την
κάλυψη μίας κενής
οργανικής θέσης με
σχέση
εργασίας
δημόσιου Δικαίου ΔΕ
Χειριστού
Μηχανημάτων Έργων
από τον Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου Δράμας

Ομόφωνα

14.

406. Έγκριση

Ομόφωνα

15.

407. Έγκριση τροποποίησης

συμμετοχής
του Δήμου Δράμας στην
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Κινητικότητας 2017 και
κάλυψης των δαπανών
δράσεων αυτής
του χρονοδιαγράμματος
για την υλοποίησης της
προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ Α)
ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.
Α.Α.Ε.
και Β) του Δήμου
Δράμας
με
τίτλο
«Υποστηρικτικές
Ενέργειες
για
την
υλοποίηση του έργου με
τίτλο : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕ
ΔΡΑΜΑΣ
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΛΟΓΗΣ
(ΜΜΔ)
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)», που
εγκρίθηκε
με
την
276/2017 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου
και ελέγχθηκε με την
175/2017 Πράξη του Ζ΄
Κλιμακίου
του
Ελεγκτικού Συνεδρίου

Κατά πλειοψηφία
Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)
Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου και 3)
Καλαϊτσίδη Γεωργίου, αναφέροντας πως υπάρχουν
προγραμματισμοί που έπρεπε να ολοκληρωθούν μέσα
στο 2016 και δεν θα υλοποιηθούν ούτε μέσα στο 2017 ,
επομένως το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Μπορεί να
υπήρξε πρόβλημα κατά τον έλεγχο στο Ελεγκτικό
Συνέδριο αλλά, υπάρχουν πολλά που δυσκόλεψαν τη
διαδικασία. Ούτε αυτό το χρονοδιάγραμμα με την
τοποθέτηση του μηχανήματος που προτίθεται ο Δήμος
να αγοράσει, θα υλοποιηθεί γιατί, δεν υλοποιούνται
παράλληλες δράσεις, οι οποίες είναι και γενικότερο
εμπόδιο. Αυτοί οι προγραμματισμοί είναι πέρα από τα
συνηθισμένα, είμαστε πολύ μακρυά απ΄ τα
χρονοδιαγράμματα και φοβούνται ότι πολλά θα μείνουν
στον αέρα. Η ευθύνη της δημοτικκής αρχής
αποτυπώνεται καταφανέστατα στο φυλλάδιο που
μοιράστηκε. Δεν μπορεί 11/82017 να εισάγεται προς
ψήφιση ένα αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο
βάζει πιο ασφυκτικά περιθώρια και το οποίο φυσικά
πιστεύουν πως δεν θα υλοποιηθεί. Η καταψήφιση δεν
σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνει. Το καταψηφίζουν για
να αναδειχθεί επιτέλους η προχειρότητα με την οποία
χειρίζεται το θέμα η δημοτική αρχή, αλλάζοντας ακόμα
και την εισήγηση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης .
Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος,
καταρχήν παρομοίασε το θέμα με το γεφύρι της Άρτας.
Ανέφερε πως σίγουρα υπάρχουν ευθύνες της δημοτικής
αρχής γιατί, δεν έδωσε ιδιαίτερο βάρο σ ένα έργο που
έχει μεγάλη σημασία. Δεν μπορεί να το καταψηφίσει

γιατί, είναι ένα έργο που πρέπει να γίνει αλλά, φοβάται
πως θα ξαναεισαχθεί, φοβάται επίσης μήπως το
1.000.000,00 € ζητηθεί να επιστραφεί, λέγοντάς μας πως
είμαστε ανάξιοι
Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης Αλέξανδρος,
ανέφερε πως το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων,
θα κυνηγά την δημοτική αρχή μέχρι τις εκλογές και
πιστεύει πως θα κατακριθεί από τον δραμινό λαό. Δεν
μπορεί να το καταψηφίσει γιατί, είναι ένα έργο που
πρέπει να γίνει αλλά, φοβάται πως το θέμα θα
ξαναεισαχθεί γιατί, δεν θα προλάβει ο Δήμος τη
διαγωνιστική διαδικασία μέχρι 30-09-2017 . Σε ότι
αφορά στο 1.000.000,00 €, ανέφερε πως ρώτησε αν
υπάρχει πρόβλημα ή κάποια ημερομηνία, και του
απάντησαν όχι.

16.

Σε απάντηση στα ανωτέρω ο Δήμαρχος Δράμας
ανέφερε πως, καμία δημοτική αρχή δεν φταίει.
Αποκεντρωμένη. Μία υπάλληλος για 22 Δήμους και
όλους τους ιδιώτες. Η μελέτη περιβαλλοντικών όρων,
κατατέθηκε στη συγκεκριμένη υπηρεσία, τον 10ο /2016.
Τον 5ο /2017, όταν ήρθε η ώρα να ελεγχθεί ο φάκελος,
μας ζητήθηκε πρόσθετη οικολογική αξιολόγηση, η
οποία και προσκομίστηκε, γιατί η περιοχή είναι
χαρακτηρισμένη natura. Αυτή τη στιγμή, η μοναδική
υπάλληλος, έχει δύο εβδομάδες άδεια. Με την
επιστροφή της, είμαστε έτοιμοι για τα τεύχη
δημοπράτησης. Είναι ευθύνη της Κυβέρνησης όταν, απ΄
τη μια ζητά διαχείριση απορριμμάτων και απ΄ την άλλη
δεν έχει στελεχωμένες υπηρεσίες. Τι να κάνει μια
δημοτική αρχή, όταν απαιτούνται 8 με 10 μήνες για να
ελεγχθεί ο φάκελος από μία και μοναδική υπάλληλο. Γι
αυτό και έγινε η ημερίδα, για να φροντίσει το Κράτος,
να τρέξουν οι υπηρεσίες.
απόφασης
Κατά πλειοψηφία
408. Λήψη
σχετικά με την ανάθεση
της
υπηρεσίας Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)
Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου και 3)
«Μεταφορά
των
Καλαϊτσίδη Γεωργίου, αναφέροντας πως την
Αστικών
Στερεών προηγούμενη φορά, ο δήμος διέθετε ένα όχημα για
Αποβλήτων (Α.Σ.Α) του μεταφορά με μη επαρκές προσωπικό. Στην εισήγηση
Δήμου Δράμας από τον σήμερα γίνεται αναφορά, σε 4 οχήματα μεταφοράς για
Σταθμό Μεταφόρτωσης 80 τόνους και για τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη και
Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Παρασκευή, που οι τόνοι θα ανέρχονται ίσως στους 100,
του Δήμου Δράμας στον πρέπει να υπογραφεί η νέα σύμβαση. Με ένα καλύτερο
προγραμματισμό, μπορεί και αυτό να μην χρειάζεται
Χώρο
Υγειονομικής
αλλά, το εύλογο ερώτημα που δημιουργείται είναι, όταν
Ταφής Απορριμμάτων είχαμε το ένα όχημα, τα 4 τα κάλυπτε ιδιώτης; Επειδή
(Χ.Υ.Τ.Α)
της καταδεικνύεται ότι δεν είναι έτσι, κάτι δεν πάει καλά,
Περιφερειακής
κάτι πρέπει να γίνει καλύτερα.
Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών
του
δημοτικού
συμβούλου
–
θέση
‘Ερείπια Μειοψηφούντος
Ηλιόπουλου Στέργιου, αναφέροντας πως τίποτα δεν
Νεράιδας’
έκανε η δημοτική αρχή προηγούμενη φορά. Δεν
αγροκτήματος
βρίσκαμε οδηγό, δεν είχαμε οχήματα αλλά, τι έχει κάνει
Παλαιοκάστρου
για τη μείωση των απορριμμάτων που είναι συνέχεια τα
κτηματικής
περιοχής ίδια; Το θέμα της ανακύκλωσης στη Δράμα, έχει μείνει σ
Δήμου Ηράκλειας» σε ένα στάσιμο σημείο. Με την παρούσα απόφαση,
τρίτο, με τη διενέργεια αναδεικνύεται η ανικανότητα της δημοτικής αρχής για τη
διαχείριση των απορριμμάτων.
συνοπτικού

διαγωνισμού

Μειοψηφούντος
του
δημοτικού
συμβούλου
Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, αναφέροντας πως έχει την
ίδια λογική με τους ανωτέρω. Έχουν πει ως παράταξη
πολλές φορές τα ίδια. Ο όγκος των απορριμμάτων με την
κρίση, έχει μειωθεί, δεν έχει αυξηθεί όμως, ούτε ο όγκος
των ανακυκλώσιμων, ούτε ο όγκος της κομποστοποίησης
ώστε να μη χρειάζονται νέες συμβάσεις. Τι έχει κάνει η
δημοτική αρχή για τα ανωτέρω; Η δημοτική αρχή στη
διαχείριση των απορριμμάτων, παίρνει, όχι υπό της
βάσης αλλά, υπό του μηδενός. Πρέπει να ενημερωθεί ο
κόσμος, πρέπει να ευαισθητοποιηθεί.
Σε απάντηση στα ανωτέρω ο Δήμαρχος Δράμας
ανέφερε πως, φυσικά παίρνει υπό του μηδενός η
διοίκηση αυτή γιατί, αύξησε κατά 35 % την ανακύκλωση
σε σχέση με τους προηγούμενους, γιατί δεν είχε
σκουπίδια όταν, όλοι οι δήμοι με τους συμβασιούχους
είχαν ξεχειλισμένους κάδους και γιατί αυτή τη στιγμή,
έχει ένα ΚΔΑΥ συγκεκριμένων προδιαγραφών. Μέσα
στον περιφερειακό σχεδιασμό, υπάρχει και το ΚΔΑΥ για
να ανεβούν οι ποσότητες και να μπορέσουν να
ελαχιστοποιηθούν οι μεταφορές προς τις Σέρρες. Γι όλα
αυτά, παίρνει κάτω του μηδενός.

17.

18.

409. Έγκριση

διενέργειας
ανοικτού ηλεκτρονικού
μειοδοτικού
διαγωνισμού για την
ανάθεση της υπηρεσίας
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΏΝ
ΜΕΣΩΝ»
προ
εκτιμώμενης συνολικής
δαπάνης 164.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 24%) για το
οικονομικό έτος 2018

410. Έγκριση

ανάθεσης
εργασιών καθαριότητας
σε
τρίτους
και
διενέργειας
ηλεκτρονικού δημόσιου
διαγωνισμού με ανοικτή
διαδικασία για το έτος
2018-2019

Ομόφωνα
Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 1)
Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου και 3)
Καλαϊτσίδη Γεωργίου, μετά και από παράπονα των
εργαζομένων, να ενσωματωθούν και τα απαιτούμενα
ανταλλακτικά, έτσι ώστε να γίνει συντήρηση και να
εμποδίζεται η διαρροή υγρών από τα απορριμματοφόρα
και κατά την αποκομιδή και κατά τη μεταφορά των
απορριμμάτων.
Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου
Ηλιόπουλου Στέργιου πως, πρέπει να ξεκινήσει μία
μελέτη για την παλαιότητα των οχημάτων. Ίσως κάποια
πρέπει να αποσυρθούν και σε συνεννόηση με τη
ΔΙΑΜΑΘ να αγοραστούν νέα διότι, τα χρήματα που
ξοδεύονται για συντήρηση, είναι περισσότερα.
Ομόφωνα
Με την τοποθέτηση των δημοτικών συμβούλων: 1)
Μλεκάνη Μιχαήλ, 2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου και 3)
Καλαϊτσίδη Γεωργίου πως, υπάρχουν επιτυχόντες του
ΑΣΕΠ ως εργάτες στην καθαριότητα, οι οποίοι δεν έχουν
προσληφθεί και θα μπορούσε να προχωρήσει η
πρόσληψη έτσι ώστε να μηδενιστεί το ποσό της
ανάθεσης. Θα μπορούσαν επίσης να αξιοποιηθούν οι
δυνατότητες
του
προγράμματος
κοινωνικής
απασχόλησης για άτομα ηλικίας 55-67 για 1 χρόνο συν
1, έτσι ώστε και οι εργαζόμενοι να ωφεληθούν και οποίοι
βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση αλλά, και ο Δήμος.
Επίσης ανάφεραν πως ελπίζουν, στο προϋπολογιζόμενο
ποσό για την ανάθεση, να έχουν προβλεφθεί και οι
δαπάνες αγοράς υλικών καθαριότητας.
Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου
Ηλιόπουλου Στέργιου πως, είναι θετικό στοιχείο η
μείωση του ποσού της ανάθεσης, θα πρέπει όμως να
βρεθούν τα εργαλεία για πρόσληψη εργατών

καθαριότητας, έτσι ώστε να μηδενιστεί το ποσό της
ανάθεσης, να μην απαιτείται ανάθεση.

19.

411. Έγκριση ανάθεσης σε
ιδιώτη μελετητή της
σύμβασης
για
την
εκπόνηση της μελέτης
με τίτλο «Διαχειριστική
μελέτη
Δημοτικού
Κήπου
του
Δήμου
Δράμας»,
με
τη
διαδικασία
της
απευθείας ανάθεσης με
ηλεκτρονική κλήρωση

Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)
Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου,
αναφέροντας πως ο Δήμος διαθέτει αξιόλογο προσωπικό,
με ειδικότητες που ανταποκρίνονται στις εργασίες που
οφείλουν να γίνουν (δασολόγος, αρχιτεκτονικής τοπίου
κλπ.). Αν υπήρχε μια διαβεβαίωση από την υπηρεσία ότι,
δεν διαθέτει τους υπαλλήλους, αυτό θα το άφηναν στην
άκρη. Το ΤΕΙ Δασοπονίας, έχει τμήμα διαχείρισης
αστικού πρασίνου που είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε
να κάνουμε. Πρότειναν αναβολή του θέματος, έτσι ώστε
να γίνει συνάντηση με το ΤΕΙ, για τον αν μπορεί να
κάνει τη μελέτη με προγραμματική σύμβαση, λέγοντας
πως είναι και ένας τρόπος για να στηριχθούν τα
μεταπτυχιακά του ΤΕΙ. Επίσης, θα επιμορφωθούν οι
υπάλληλοι στην πράξη, έτσι ώστε η διαχείριση του
αστικού πρασίνου, να γίνεται πιο αποτελεσματικά από
τον ίδιο τον Δήμο.
Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου
Ηλιόπουλου Στέργιου πως, θα συμφωνήσει με τους
ανωτέρω και εάν υπάρχουν οι ανωτέρω δυνατότητες, θα
πρέπει να αξιοποιηθούν.
Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου
Τσιαμπούση Αλεξάνδρου πως, επιτέλους θα γίνει μια
ηλεκτρονική κλήρωση στο Δήμο όταν, σε άλλους
Δήμους, οι αναθέσεις και σε έργα και σε μελέτες
γίνονται με ηλεκτρονική κλήρωση αλλά, η δημοτική
αρχή επιλέγει να στέλνει στη ΔΕΥΑΔ , να γίνονται από
κει αναθέσεις έως 20.000,00 € και να μην εφαρμόζεται ο
νέος Νόμος .

20.

412. Λήψη

απόφασης για
Ομόφωνα
εξαίρεση αγροτεμαχίου
από τη διαδικασία της
Με επιφύλαξη των δημοτικών συμβούλων: 1)
δημοπράτησης
Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου,
επειδή πιστεύουν πως ο σχολικός κλήρος που
μεταβιβάστηκε στο Δήμο, στην ακίνητη περιουσία του
Δήμου, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για οποιοδήποτε
σκοπό.
Με επιφύλαξη του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου
Στέργιου, συμφωνώντας με τους ανωτέρω.
Με επιφύλαξη του δημοτικού συμβούλου Τσιαμπούση
Αλεξάνδρου, συμφωνώντας με τους ανωτέρω.

21.

413. Ένσταση της αναδόχου
εταιρείας
για
τις
κρατήσεις
του
3ου
ου
λογαριασμού (2
στο
νέο ΠΑΑ 2014-2020) του
έργου
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Ομόφωνα

ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ»

22.

414. Σύναψη

23.

415. Έγκριση

24.

σύμβασης
διαβαθμιδικής
συνεργασίας με την
Περιφέρεια Α.Μ.Θ. –
ΠΕ Δράμας για την
οριστική μελέτη με
τίτλο
«
Μελέτη
ενεργειακής
αναβάθμισης παιδικών
σταθμών
για
κατηγοριοποίηση
την αδειοδότηση
αθλητικών
εγκαταστάσεων
Δήμου Δράμας

την
για
των

Ομόφωνα

Ομόφωνα

του

ου
416. Έγκριση 1 ΑΠΕ του

Ομόφωνα

έργου « Οδοποιία ΤΚ
Κουδουνίων»
Εισηγητής
Παπαδόπουλος
Γεώργιος

25.

ου
417. Έγκριση 1 ΑΠΕ και

Ομόφωνα

ου

του 1 ΠΚΤΜΝΕ του
έργου « Οδοποιία ΔΚ
Χωριστής»

26.

418. Έγκριση πρωτοκόλλου

Ομόφωνα

οριστικής
παραλαβής
του
έργου
«ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»

27.

419. Έγκριση πρωτοκόλλου

Ομόφωνα

προσωρινής
και
οριστικής
παραλαβής
του
έργου
«Ανατακασκευή
κοινόχρηστου
χώρου
οδού Σιδ. Σταθμού, 40
Εκκλησιών
και
Καποδιστρίου»

28.

420. Συγκρότηση επιτροπής
παραλαβής
φυσικού
εδάφους για το έργο «
Οδοποιία
Τ.Κ.

Ομόφωνα

Μαυροβάτου»

29.

421. Συγκρότηση επιτροπής

Ομόφωνα

παραλαβής
φυσικού
εδάφους για το έργο «
Παρεμβάσεις
σε
προαύλειο
χώρο
σχολείου Μαυροβάτου»

30.

422. Καταβολή αποζημίωσης

Ομόφωνα

λόγω
απαλλοτρίωσης
σύμφωνα με την 11/97
πράξη
εφαρμογής
περιοχής Νέας Κρώμνης
πόλης Δράμα (υπόθεση
Μπότσα – ΟΤ 940 και
941)

31.

423. Καταβολή αποζημίωσης

Ομόφωνα

λόγω
απαλλοτρίωσης
σύμφωνα με την 12/2000
πράξη
εφαρμογής
περιοχής Ανατολικά του
ΒΔ του Εθνικού Σταδίου
της πόλης της Δράμας
(υπόθεση Δουλγκερίδης
Μιχαήλ – ΟΤ 1014)

32.

424. Καταβολή αποζημίωσης

Ομόφωνα

λόγω
απαλλοτρίωσης
σύμφωνα με την 12/2000
πράξη
εφαρμογής
περιοχής Ανατολικά του
ΒΔ του Εθνικού Σταδίου
της πόλης της Δράμας
(υπόθεση
Ανθυμίδου
Μαρία – ΟΤ 1021)

33.

425. Καταβολή αποζημίωσης

Ομόφωνα

λόγω
απαλλοτρίωσης
σύμφωνα με την 12/2000
πράξη
εφαρμογής
περιοχής Ανατολικά του
ΒΔ του Εθνικού Σταδίου
της πόλης της Δράμας
(υπόθεση
Κοκκινάκη
Συμέλα – ΟΤ 1014)

34.

426. Τροποποίηση
εγκεκριμένου
σχεδίου
μετά
από
άρση
απαλλοτρίωσης
ακινήτου στα ΟΤ 289α –
289β, του σχεδίου πόλης

Ομόφωνα

Δράμας

35.

427. Έγκριση δαπάνης για

Ομόφωνα

μετατόπιση
δικτύου
φωτισμού στην Τ.Κ.
Μακρυπλαγίου

36.

428. Έγκριση

σύναψης
προγραμματικής
σύμβασης
με
το
Περιφερειακό
Τμήμα
Ανατολικής Μακεδονίας
του
Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας
για την παροχή της
υπηρεσίας:
''Πρωτοβάθμιος
προσεισμικός
έλεγχος
των κτιρίων δημόσιας
και κοινωφελούς χρήσης
του Δήμου Δράμας και
αποτίμηση
της
σεισμικής
ικανότητας
αυτών'' -

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Μλεκάνης Μιχαήλ και 2)
Καλαϊτσίδης Γεώργιος, ανέφεραν πως το έργο είναι
μικρό και μπορεί να γίνει από τις υπηρεσίες, και με πολύ
μικρότερο κόστος αν υπάρξει ανάγκη να προσφύγει ο
Δήμος εκτός Δήμου. Ανέφεραν επίσης πως δεν θα
εγκριθεί η δαπάνη από την υπηρεσία του Επιτρόπου
διότι, δεν υπάρχει ούτε η διαβεβαίωση των υπηρεσιών
ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν, ούτε η
κοστολόγηση του έργου που να έχει κάποια βάση,
προϋποθέσεις και τα δύο βέβαια για την έγκριση της
δαπάνης.
Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, αφού
ανέφερε ότι συμφωνεί με τους ανωτέρω, πρότεινε την
απόσυρση του θέματος, προκειμένου να διερευνηθεί
περαιτέρω και να εξεταστεί το ενδεχόμενο να γίνει το
έργο σε συνεργασία με την ΠΕ Δράμας.
Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης Αλέξανδρος,
ανέφερε πως, αν υπήρχε προεκτιμώμενη αμοιβή και
αναφερόταν αναλυτικά σε τι αφορά, υπογεγραμμένη
βέβαια από μηχανικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
δεν θα είχε πρόβλημα.
Στη συνέχει ο κ. Δήμαρχος, ανέφερε πως, η ανάγκη
προέκυψε απ΄ τη νομοθεσία και απ΄ την πληροφόρηση
απ΄ τις υπηρεσίες ότι αδυνατούν αλλά, θα πρέπει να
υπάρξει η διαβεβαίωσή της περί αδυναμίας καθώς και
ένα κοστολόγιο γιατί, ενδεχομένως να είναι υψηλό το
ποσό των 25.000,00 € για τους προϋπολογισμούς του
2017 και 2018. Στο τέλος πρότεινε την απόσυρση του
θέματος

Το ΔΣ ο μ ό φ ω ν α

Αναβάλει τη λήψη οριστικής απόφασης,
σχετικά με την έγκριση σύναψης προγραμματικής
σύμβασης με το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής
Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για
την
παροχή
της
υπηρεσίας:
''Πρωτοβάθμιος
προσεισμικός έλεγχος των κτιρίων δημόσιας και
κοινωφελούς χρήσης του Δήμου Δράμας και αποτίμηση
της σεισμικής ικανότητας αυτών'', προκειμένου να
υπάρξει η διαβεβαίωση της υπηρεσίας περί αδυναμίας
της καθώς και ένα κοστολόγιο γιατί, ενδεχομένως να
είναι υψηλό το συνολικό ποσό των 25.000,00 € για τους
προϋπολογισμούς του 2017 και 2018

37.

429. Έγκριση

διενέργειας
προμήθειας λογισμικών
(software)

Ομόφωνα

38.

430. Έγκριση

απευθείας
ανάθεσης
σύμβασης
συντήρησης (εργασίες –
προμήθειες)
λοιπών
δικτύων Δήμου Δράμας

Ομόφωνα

39.

431. Αντικατάσταση μέλους

Ομόφωνα

επιτροπής
παραλαβής
προμηθειών
(άρθρου
221 Ν. 4412/2016) –
τροποποίηση της αριθμ.
13/2017 ΑΔΣ

40.

432. Εξέταση

αιτήματος
μείωσης
μισθώματος
δημοτικού πάρκινγκ επί
των οδών Πατριάρχου
Διονυσίου – Σεφέρη και
Βάρναλη και αιτήματος
παραχώρησης χρήσης
του μισθίου σε εταιρεία
( σύσταση Ομόρρυθμης
Εταιρείας)

Ομόφωνα

Απορρίπτει το πρώτο αίτημα του κ. .
Μελισσαρίδη Λάζαρου του Νικολάου και της Ισμήνης,
μισθωτή του δημοτικού οικοπέδου εκτάσεως 3.497,50
τ.μ. που βρίσκεται στο Ο.Τ. 807 (δημοτικό πάρκινγκ)
επί των οδών Πατριάρχου Διονυσίου – Σεφέρη &
Βάρναλη, με την οποία αιτείται την μείωση του
μισθώματος που καταβάλει για το ως άνω ακίνητο κατά
40%, δεδομένης της εξαιρετικά δύσκολης οικονομικής
συγκυρίας με δεδομένο ότι, η σύμβαση του ανωτέρω
ακινήτου έχει συναφθεί στις 19-02-2016, ημερομηνία
που έπεται αυτής που προβλέπει η παρ. 4 του άρθρου 9
του Ν. 4071/2012, ήτοι η 1η Ιουνίου 2010

Αποδέχεται το δεύτερο αίτημα του ανωτέρω
και επιτρέπει την παραχώρηση χρήσης του μισθίου
σε εταιρεία (σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας) στην
οποία ο κ. Μελισσαρίδης Λάζαρος του Νικολάου θα έχει
ποσοστό συμμετοχής σε αυτήν 51%, ο κ. Μελισσαρίδης
Στυλιανός του Νικολάου θα έχει ποσοστό συμμετοχής
24, 50% και η κ. Χριστοδούλου Βασιλική του
Δημητρίου θα έχει ποσοστό συμμετοχής 24,50%
Το ποσοστό της συμμετοχής στην εταιρία και το
εταιρικό κεφάλαιο του αρχικού μισθωτή δεν μπορεί να
περιοριστεί με μεταγενέστερη τροποποίηση του
εταιρικού καταστατικού. Στην περίπτωση αυτή, έναντι
του εκμισθωτή Δήμου, θα ευθύνονται, αλληλεγγύως και
εις ολόκληρον, τόσο ο αρχικός μισθωτής όσο και η
εταιρία στην οποία παραχωρήθηκε η χρήση του μισθίου,
σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου της
σύστασης της εταιρίας, όπως και το αντίστοιχο των
τροποποιήσεων αυτής, με ευθύνη του μισθωτή,
προσκομίζεται στο Δήμο, εντός προθεσμίας τριάντα (30)
ημερών από τη νόμιμη δημοσίευση της πράξης.
Μεταβολές στο πρόσωπα των εταίρων δεν
επιτρέπεται χωρίς την τήρηση όσων προβλέπονται
παραπάνω.

41.

433. Κίνηση

διαδικασίας
επαναδημοπράτησης
των αγροτεμαχίων με
αριθμό 508 και 56
(πρώην 220) σχολικού
κλήρου
Νέας

Ομόφωνα

Σεβάστειας

42.

434. Κίνηση

διαδικασίας
επαναδημοπράτησης
δεκαέξι
(16)
καταστημάτων
με
αριθμό
Νο
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,17,1
8,21,22,23 & 24 στην
δημοτική λαχαναγορά
Αρκαδικού

Ομόφωνα

43.

435. Διαγραφή ή μη οφειλής

Ομόφωνα

από το Χ.Κ. 1011/2017
«Τέλος
χρήσης
κοινόχρηστου
χώρου
(τραπεζοκαθίσματα)
έτους 2015» - Μπίτσου
Στυλιανού

44.

436. Διαγραφή ή μη οφειλής

Ομόφωνα

από το Χ.Κ. 1011/2017
«Τέλος
χρήσης
κοινόχρηστου
χώρου
(τραπεζοκαθίσματα)
έτους 2015» - Δόντσιου
Βαγιάνη

45.

437. Διαγραφή ή μη οφειλής

Ομόφωνα

από το Χ.Κ. 1011/2017
«Τέλος
χρήσης
κοινόχρηστου
χώρου
(τραπεζοκαθίσματα)
έτους
2015»
Πουτάκογλου Ελισάβετ

46.

438. Διαγραφή οφειλής από

Ομόφωνα

χρηματικούς
καταλόγους από ΤΑΠ
ετών
2014-2016
–
Πινδώνης Ιωάννης

47.

439. Έγκριση της 51/2017
απόφασης
του
Συμβουλίου της ΔΚ
Δράμας, σχετικά με τη
διάθεση
χρήσης
δημοτικού ακινήτου

Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)
Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου,
παρόλο που συμφωνούν με τη διάθεση χώρων σε
αθλητικούς συλλόγους , τους οποίους ήδη
χρησιμοποιούν αλλά, θεωρούν ότι γίνεται με λάθος
διαδικασία.

48.

440. Έγκριση της 52/2017
απόφασης του
Συμβουλίου της ΔΚ
Δράμας, σχετικά με τη
διάθεση χρήσης
δημοτικού ακινήτου

49.

441. Έγκριση της 53/2017
απόφασης του
Συμβουλίου της ΔΚ
Δράμας, σχετικά με τη
διάθεση χρήσης
δημοτικού ακινήτου

50.

442. Έγκριση της 54/2017
απόφασης του
Συμβουλίου της ΔΚ
Δράμας, σχετικά με τη
διάθεση χρήσης
δημοτικού ακινήτου

51.

443. Έγκριση της 55/2017
απόφασης του
Συμβουλίου της ΔΚ
Δράμας, σχετικά με τη
διάθεση χρήσης
δημοτικού ακινήτου

52.

444. Έγκριση της 58/2017
απόφασης του
Συμβουλίου της ΔΚ
Δράμας, σχετικά με την
παραχώρηση χώρου
στάθμευσης
(ΠΑΡΚΙΝΓΚ) επί της
οδού 1ης Ιουλίου

53.

445. Έγκριση της 59/2017
απόφασης του
Συμβουλίου της ΔΚ
Δράμας, σχετικά με τη
διάθεση χρήσης γηπέδου
Basket στην ανάπλαση
του χειμάρρου
Καλλιφύτου

Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)
Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου,
παρόλο που συμφωνούν με τη διάθεση χώρων σε
αθλητικούς συλλόγους , τους οποίους ήδη
χρησιμοποιούν αλλά, θεωρούν ότι γίνεται με λάθος
διαδικασία.
Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)
Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου,
παρόλο που συμφωνούν με τη διάθεση χώρων σε
αθλητικούς συλλόγους , τους οποίους ήδη
χρησιμοποιούν αλλά, θεωρούν ότι γίνεται με λάθος
διαδικασία.
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)
Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου,
παρόλο που συμφωνούν με τη διάθεση χώρων σε
αθλητικούς συλλόγους , τους οποίους ήδη
χρησιμοποιούν αλλά, θεωρούν ότι γίνεται με λάθος
διαδικασία.

Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)
Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου,
παρόλο που συμφωνούν με τη διάθεση χώρων σε
αθλητικούς συλλόγους , τους οποίους ήδη
χρησιμοποιούν αλλά, θεωρούν ότι γίνεται με λάθος
διαδικασία.
Ομόφωνα

Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)
Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου,
παρόλο που συμφωνούν με τη διάθεση χώρων σε
αθλητικούς συλλόγους , τους οποίους ήδη
χρησιμοποιούν αλλά, θεωρούν ότι γίνεται με λάθος
διαδικασία.

54.

446. Έγκριση της 60/2017
απόφασης του
Συμβουλίου της ΔΚ
Δράμας, σχετικά με τη
διάθεση χρήσης
δημοτικού ακινήτου

55.

447. Έγκριση της 61/2017
απόφασης του
Συμβουλίου της ΔΚ
Δράμας, σχετικά με τη
διάθεση χρήσης
δημοτικού ακινήτου

56.

448. Έγκριση της 62/2017
απόφασης του
Συμβουλίου της ΔΚ
Δράμας, σχετικά με τη
διάθεση χρήσης
δημοτικού ακινήτου

57.

449. Έγκριση της 63/2017
απόφασης
του
Συμβουλίου της ΔΚ
Δράμας, σχετικά με τη
διάθεση
χρήσης
δημοτικού ακινήτου

58.

450. Έγκριση της 64/2017
απόφασης
του
Συμβουλίου της ΔΚ
Δράμας, σχετικά με τη
διάθεση
χρήσης
δημοτικού ακινήτου

59.

451. Επιχορήγηση του Γ.Σ.
Εθνικός
Καλλιφύτου

60.

452. Επιχορήγηση
Αθλητικού
Δράμας

61.

453. Ανανέωση
παραγωγών
λαϊκής αγοράς

Αστέρας

Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)
Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου,
παρόλο που συμφωνούν με τη διάθεση χώρων σε
αθλητικούς συλλόγους , τους οποίους ήδη
χρησιμοποιούν αλλά, θεωρούν ότι γίνεται με λάθος
διαδικασία.
Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)
Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου,
παρόλο που συμφωνούν με τη διάθεση χώρων σε
αθλητικούς συλλόγους , τους οποίους ήδη
χρησιμοποιούν αλλά, θεωρούν ότι γίνεται με λάθος
διαδικασία.
Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)
Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου,
παρόλο που συμφωνούν με τη διάθεση χώρων σε
αθλητικούς συλλόγους , τους οποίους ήδη
χρησιμοποιούν αλλά, θεωρούν ότι γίνεται με λάθος
διαδικασία.
Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)
Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου,
παρόλο που συμφωνούν με τη διάθεση χώρων σε
αθλητικούς συλλόγους , τους οποίους ήδη
χρησιμοποιούν αλλά, θεωρούν ότι γίνεται με λάθος
διαδικασία.
Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)
Μλεκάνη Μιχαήλ και 2) Καλαϊτσίδη Γεωργίου,
παρόλο που συμφωνούν με τη διάθεση χώρων σε
αθλητικούς συλλόγους , τους οποίους ήδη
χρησιμοποιούν αλλά, θεωρούν ότι γίνεται με λάθος
διαδικασία.
Ομόφωνα

του
Ομίλου

Ομόφωνα

αδειών
πωλητών

Ομόφωνα

62.

454. Έγκριση

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

Ομόφωνα

63.

455. Έγκριση

Ομόφωνα

εξόδων
μετακίνησης υπαλλήλων
Δήμου Δράμας

Δράμα 04-09-2017
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας
Μυροφόρα Ψωμά

