ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
17/21-09-2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Παπαδόπουλος
Μπαϊρακτάρης
Χατζηγιάννης
Μουρβετίδης
Σολάκης
Καρυοφυλλίδου
Χατζηκυριακίδης
Καψημάλης
Τσεπίλης
Καραμπατζάκης
Τερζής
Ψαρράς
Ρεμόντης
Σιδηρόπουλος

Γεώργιος
Κων/νος
Αναστάσιος
Μιχαήλ
Άγγελος
Ζωή
Αναστάσιος
Ιωάννης
Γεώργιος
Δημήτριος
Ανέστης
Γεώργιος
Σταμάτιος
Δημήτριος

15) Ζαχαριάδης
16) Μλεκάνης
17) Χρυσοχοΐδης
18) Καλαϊτσίδης
19) Χαρίσκος
20) Χαραλαμπίδης
21) Ηλιόπουλος
22) Τσιαμπούσης
23) Στεφανίδης

Παύλος
Μιχαήλ
Ελευθέριος
Γεώργιος
Νικόλαος
Ανδρέας
Αλέξανδρος
Στέργιος
Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Μπλούχος Κων/νος, 2) Μωϋσιάδης Αριστείδης, 3)
Ηλιάδης Νικόλαος, 4) Παναγιωτίδης Αλέξανδρος, 5) Βασιλειάδης Αναστάσιος, 6) Πετρίδου Χαρίκλεια , 7)
Ρεμόντης Θεμιστοκλής, 8) Σιδερά Χρυσή, 9) Μυστακίδης Ιωάννης και 10) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος

Απουσίαζε από τη συνεδρίαση ο Δήμαρχος Δράμας, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων
Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δράμας
Με την παρουσία και της Μυροφόρας Ψωμά, υπαλλήλου Δ. Δράμας, ειδικής γραμματέως ΔΣ, ο κ. πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης
καθώς και στα έκτακτα.
ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ(ουδείς)
ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1)
Δράμας:
Δερματίδης Ανέστης
2)
Ξηροποτάμου: Σολάκης Ιωάννης
3)
Χωριστής:
Ζαρόγλου Κων/νος
ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1)
Καλλιφύτου
Διαμαντίδης Κων/νος
ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1)
Καλού Αγρού: Σταματιάδου Σοφία
2)
Κουδουνίων:
Ηλιάδης Χαράλαμπος
3)
Μαυροβάτου:
Κοτανίδης Θεοφύλακτος
4)
Μικροχωρίου: Κυριακίδης Χρήστος
5)
Μοναστηρακίου: Κιάκος Ιωάννης
6)
Μυλοποτάμου: Τριανταφυλλίδης Παναγιώτης
7)
Νικοτσάρα:
Τζάφος Χρήστος
8)
Σιδηρονέρου:
Γραμματικού Δημήτριος
ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ουδείς)
ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1)
Λιβαδερού:
Ξυγιντζής Γεώργιος
2)
Μακρυπλαγίου: Χαϊτίδης Δημήτριος
3)
Σκαλωτής :
Καλαντίδης Ιωάννης

Ο δημοτικός σύμβουλος Μπλούχος Κων/νος, προσήλθε μετά την έναρξη της συνεδρίασης και αποχώρησε κατά
τη συζήτηση του 2ου τακτικού θέματος
Ο δημοτικός σύμβουλος Χατζηκυριακίδης Αναστάσιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά τη συζήτηση
των προ ημερησίας διάταξης και επέστρεψε κατά τη συζήτηση του 2ου τακτικού θέματος
Ο δημοτικός σύμβουλος Καψημάλης Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά την ψήφιση του 3ου
τακτικού θέματος
Ο δημοτικός σύμβουλος Μωϋσιάδης Αριστείδης, προσήλθε μετά την έναρξη της συνεδρίασης
Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιάδης Νικόλαος, προσήλθε μετά την έναρξη της συνεδρίασης
Ο δημοτικός σύμβουλος Βασιλειάδης Αναστάσιος, προσήλθε μετά την έναρξη της συνεδρίασης και
αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου τακτικού θέματος
Ο δημοτικός σύμβουλος Ζαχαριάδης Παύλος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά την ψήφιση του 31ου
τακτικού θέματος
Ο δημοτικός σύμβουλος Μλεκάνης Μιχαήλ, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά την ψήφιση του 3ου
τακτικού θέματος
Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊτσίδης Γεώργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά την ψήφιση του 3ου
τακτικού θέματος
Η δημοτική σύμβουλος Σιδερά Χρυσή, προσήλθε μετά την έναρξη της συνεδρίασης και αποχώρησε, πριν την
ψήφιση του 3ου τακτικού θέματος
Ο δημοτικός σύμβουλος Χαρίσκος Νικόλαος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση, μετά την ψήφιση του 34ου
τακτικού θέματος
Ο δημοτικός σύμβουλος Μυστακίδης Ιωάννης, προσήλθε μετά την έναρξη της συνεδρίασης
Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση των προ
ημερησίας διάταξης, διαμαρτυρόμενος για ανάρμοστες συμπεριφορές μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο πρόεδρος της ΔΚ Δράμας, Δερματίδης Ανέστης, προσήλθε μετά την έναρξη της συνεδρίασης

Α/Α
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ΑΡ.
ΑΠΟΦ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

459. 1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση της 52/2017
απόφασης της ΔΕΠ,
σχετικά με την Γ΄
κατανομή των ΚΑΠ για
κάλυψη λειτουργικών
δαπανών των σχολείων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ομόφωνα
Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 1)
Ζαχαριάδη Παύλου, 2)Μλεκάνη Μιχαήλ, 3)
Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 5)
Σιδερά Χρυσής, 6) Χαρίσκου Νικολάου και 7)
Μυστακίδη Ιωάννη πως, εξακολουθεί να εισάγεται το
θέμα της κατανομής στις σχολικές επιτροπές, με τον
απλό τρόπο κατά 50% χωρίς να υπάρχει μελέτη, έτσι
ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της
κάθε σχολικής επιτροπής.
Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος,
ανέφερε πως συμφωνεί με την παρατήρηση όπως αυτή
αναφέρθηκε από τη Μείζονα Αντιπολίτευση γιατί,
γνωρίζει ότι υπάρχουν διαφωνίες στην επιτροπή και
εντούτοις το εισηγούνται και ομόφωνα.
Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης Αλέξανδρος,
συμφωνεί με τις τοποθετήσεις των ανωτέρω.

2.

460. 2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Χορήγηση
άδειας
χρήσης
κοινόχρηστου
χώρου επί της Πλατείας
Ελευθερίας Δράμας

Ομόφωνα

3.

461. 3Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Αποδοχή της 124. 8/2017
Απόφασης
του
Διοικητικού Συμβουλίου
του Πράσινου Ταμείου
του
ΥΠΕΝ,
περί
χρηματοδότησης
του
Δήμου Δράμας για την
ενίσχυση των δράσεων
της
Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας
Κινητικότητας 2017

4.

462. Υποβολή

πρότασης
χρηματοδότησης για την
πράξη
με
τίτλο
«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΤΙΣ
ΠΗΓΕΣ
ΑΓ.
ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΚΗΠΟ
ΔΡΑΜΑΣ», στην 38η
Πρόσκληση
της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

5.

463. Έγκριση της 165/2017
ΑΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ,
σχετικά με την σύνταξη
Κανονισμού
«ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ»

Ομόφωνα
Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου
Ηλιόπουλου Στέργιου πως, θα πρέπει τουλάχιστον το
80% της χρηματοδότησης να χρησιμοποιηθεί για μόνιμα
μέτρα και το υπόλοιπο για χορούς και πανηγύρια.
Απαντώντας ο δημοτικός σύμβουλος Καραμπατζάκης
Δημήτριος, ανέφερε πως θα είναι 9.000.000,00 € για
μόνιμα μέτρα γιατί, οι 6.000.000,00 ήδη εγκρίθηκαν από
το ΔΣ για εκδηλώσεις.

Ομόφωνα

Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)
Ζαχαριάδη Παύλου, 2)Μλεκάνη Μιχαήλ, 3)
Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 5)
Σιδερά Χρυσής, 6) Χαρίσκου Νικολάου και 7)
Μυστακίδη Ιωάννη, αναφέροντας τα παρακάτω:
Ο κανονισμός εισάγεται προς ψήφιση, πρόχειρα,
επιπόλαια,
αναρμόδια
και
παράνομα,
χωρίς
οργανόγραμμα. Ειδικά η διαπαραταξιακή επιτροπή, δεν
έχει καμία αποφασιστική αρμοδιότητα, και μπορεί με
αυτό τον τρόπο, να είναι απόλυτα κατευθυνόμενη.
Υπάρχουν αναφορές που είναι αντίθετες με
συγκεκριμένες διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για την
λειτουργία των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων.
Σε
ότι
αφορά
στη
λειτουργία
της
Χριστουγεννιάτικης Αγοράς, μπορεί να λειτουργήσει
σύμφωνα με συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως αυτές
προβλέπονται από τα οριζόμενα της παρ. Δ1 του άρθρου
79 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), δηλαδή πρέπει να
ψηφιστεί
κανονισμός
λειτουργίας
της
Χριστουγεννιάτικης Αγοράς από το ΔΣ, , αφού
προηγουμένως προταθεί από τα εμπλεκόμενα όργανα,
επιτροπή ποιότητας ζωής και οικονομική επιτροπή και
αφού τεθεί σε διαβούλευση για πλέον του ενός μήνα
προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους οι φορείς,
έτσι ώστε στο τέλος να εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Μ.Θ..
Θεωρούν ότι το σχέδιο πρέπει να επανεξεταστεί
στο σύνολό του, γιατί αυτό προέκυψε από τις

παρατηρήσεις τους, να καταγραφεί η άποψη των
υπηρεσιών που έχουν αρμοδιότητα με βάση τις δράσεις
και την λειτουργία της Ονειρούπολης, -τμήμα τοπικής
ανάπτυξης που έχει σχέση με την χριστουγεννιάτικη
αγορά-, να υπάρξει γνώμη και νομικού συμβούλου και
στην συνέχεια να δοθεί στις παρατάξεις για συζήτηση.
Η ΔΕΚΠΟΤΑ, ως διοργανώτρια σύμφωνα με
τον κανονισμό, έχει την ευθύνη της είσπραξης των
εσόδων, τις μισθώσεις χώρου κλπ. επομένως, εν γνώση
της συμπολίτευσης θα ληφθεί λανθασμένη απόφαση. Θα
υπάρξουν περιπέτειες για τις οποίες η συμπολίτευση
αναλαμβάνει πλήρη την ευθύνη και δεν θα πρέπει μετά
να αναζητά τις ευθύνες αλλού.
Δεν πρόκειται να εγκριθεί αυτός ο κανονισμός
και επειδή η διαδικασία της ακύρωσής του θα σημαίνει
πάλι χάσιμο χρόνου, πρότειναν να αποσυρθεί το θέμα
και να συζητηθεί άμεσα σε έκτακτο δημοτικό
συμβούλιο με την συντομότερη δυνατή διαδικασία
«κανονισμός λειτουργίας χριστουγεννιάτικης αγοράς»,
για να προλάβει μετά από την διαβούλευση ενός μήνα
και πλέον που προβλέπεται, να νομιμοποιηθεί και να
ισχύσει και να λειτουργήσει.
Επίσης , για να ξεπεραστεί και το πρόβλημα των
15 ημερών, γιατί 15 ημέρες είναι της χριστουγεννιάτικης
αγοράς, πρότειναν και την πραγματοποίηση πενθήμερης
πανηγύρεως που προβλέπετε με την ίδια ακριβώς
διαδικασία, με την ίδια πάλι κανονιστική απόφαση, της
πολιούχου της Αγίας Βαρβάρας, καλύπτοντας έτσι
νομίμως, σχεδόν όλο το διάστημα της λειτουργίας την
Ονειρούπολης.
Ο δημοτικός σύμβουλος Χαραλαμπίδης Ανδρέας
ανέφερε πως , είναι θετικό φυσικά πως έρχεται προς
ψήφιση ο κανονισμός λειτουργίας της Ονειρούπολης,
ένα αίτημα όλων των παρατάξεων. Πιστεύει ότι είναι
ένας μπούσουλας σοβαρός για λειτουργία της
Ονειρούπολης με τη συμμετοχή όλων των παρατάξεων.
Προβληματίστηκε με τις αναφορές της μείζονος
αντιπολίτευσης αλλά, βλέπει μία καλοπροαίρετη
διάθεση από όλες τις δημοτικές παρατάξεις, όσο
αναφορά τη σύνταξη κανονισμού και μάλιστα με την
απαιτούμενη νομιμότητα.
Μετά τις διαβεβαιώσεις του κυρίου Ψαρρά ότι
έλαβε υπόψη την νομική υπηρεσία και τις υπηρεσίες
καθώς και την διαβεβαίωση ότι θα γίνουν άμεσα οι
όποιες τροπολογίες χρειαστούν, εφόσον προκύψουν
προβλήματα νομιμότητος και με την βεβαιότητα ότι
κινούμαστε στη νόμιμη διαδικασία και ότι είναι και ο
1ος κανονισμός, τον ψηφίζει .
Μειοψηφούντος
του
δημοτικού
συμβούλου
Ηλιόπουλου Στέργιου. αναφέροντας πως είναι ένα
θετικό βήμα ο Κανονισμός αλλά, η πρώτη και βασική
διαφοροποίησή τους, η οποία είναι ένα κόκκινο πανί
στο να τον υπερψηφίσουν ως παράταξη, είναι ότι η
ΔΕΚΠΟΤΑ του Δήμου Δράμας είναι η διοργανώτρια.
Θεωρούν ότι ο διοργανωτής, ο οργανωτής αυτής της
εκδήλωσης, της λειτουργίας της Ονειρούπολης, δεν
πρέπει να είναι άλλος από τον Δήμο Δράμας. Ούτως ή
άλλως το νομικό πλαίσιο που υπάρχει δεν αφήνει και
πολλά περιθώρια. Η διοργάνωση πρέπει να γίνετε από
τον Δήμο Δράμας, όλες οι εισφορές και τα λοιπά να

γίνονται από το Δήμο Δράμας, να περνάνε μέσα από το
δημοτικό συμβούλιο και η ΔΕΚΠΟΤΑ να είναι το
όργανο λειτουργίας της Ονειρούπολης, αλλά όχι αυτή
που θα μπορεί να κάνει τις δοσοληψίες.
Επιμέρους , στο άρθρο 4 , για την ημερομηνία
και τις ώρες λειτουργίας της διοργάνωσης, κάθε χρόνο
υπάρχει παρανομία γιατί, και το έχουν ξαναπεί, οι
χριστουγεννιάτικες αγορές έχουν διάρκεια μόνο
δεκατέσσερις ημέρες.
Μειοψηφούντος
του
δημοτικού
συμβούλου
Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, για πολιτικό λόγο που έχει
να κάνει με το γεγονός ότι δεν εμπιστεύονται ως
παράταξη την δημοτική αρχή στο να κάνει την
Ονειρούπολη μέσω της ΔΕΚΠΟΤΑ, διότι το παρελθόν
έχει δείξει ότι δεν πρέπει να την εμπιστεύονται,
προσέτοντας πως πραγματικά έχουν πολύ μεγάλη
απορία να ξέρουν κατά πόσο ο κύριος Ψαρράς που ήταν
αντιπρόεδρος στο προηγούμενο ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ,
ήτανε σύμφωνος με τις πράξεις της ΔΕΚΠΟΤΑ , κατά
πόσο ήτανε γνώστης των όσων γινότανε κατά την
διάρκεια της Ονειρούπολης και κατά πόσο όταν ανέλαβε
την προεδρία της ΔΕΚΠΟΤΑ, τα βρήκε όλα εντάξει σε
όλα τα επίπεδα και στο πολιτικό και στο οικονομικό.
Ανέφερε επίσης πως, σχετικά με την οργανωτική
επιτροπή στο άρθρο 3, όπου αυτό που είχαν προτείνει
και με τα σχόλιά τους και με τις παρατηρήσεις τους, ήταν
ότι η Οργανωτική Επιτροπή κατά την άποψή τους,
πρέπει να είναι μία τελείως τεχνοκρατική επιτροπή. Να
μην συμμετέχει δηλαδή καθόλου πολιτικός παράγοντας
και αυτή η πρόταση έχει να κάνει με το ότι, εφόσον η
διαπαραταξιακή
επιτροπή
είναι
αποφασιστικού
χαρακτήρα πλέον - και αυτό το χαιρετίζουν και το
δέχονται θετικά- , δεν υπάρχει πλέον λόγος να
συμμετέχει πολιτικός παράγων στην Οργανωτική
Επιτροπή, η οποία απλά θα εκτελεί τις αποφάσεις της
διαπαραταξιακής. Ο μόνος λόγος που θα συμφωνούσαν,
να συμμετέχει ένα πολιτικό πρόσωπο στην Οργανωτική
Επιτροπή, θα ήταν για να διαφυλαχτεί αυτή η σχέση
μεταξύ διαπαραταξιακής και οργανωτικής επιτροπής.

6.

464. Έγκριση
πραγματοποίησης
Χριστουγεννιάτικης
γιορτής «Ονειρούπολη
2017 – 2018» και
εξουσιοδότηση
του
Δημάρχου Δράμας για
την υποβολή όλων των
αναγκαίων αιτήσεων για
τη χορήγηση όλων των
αποφάσεων
ή
γνωμοδοτήσεων από τις
αρμόδιες υπηρεσίες

Αποφασίζει

ομόφωνα


Για
την
πραγματοποίηση
της
Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης «Ονειρούπολη Δράμας
2017 - 2018» , στον Δημοτικό Κήπο και την Κεντρική
Πλατεία της πόλης, από 4 Δεκεμβρίου 2017 έως και 7
Ιανουαρίου 2018

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δράμας, για
την υποβολή όλων των αναγκαίων αιτήσεων, για τη
χορήγηση των αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων που
απαιτούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες
Αποφασίζει

Συστήνει

κατά πλειοψηφία

διαπαραταξιακή επιτροπή για την
διοργάνωση της Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης
«Ονειρούπολη Δράμας 2017 - 2018» , στον Δημοτικό
Κήπο και την Κεντρική Πλατεία της πόλης, από 4
Δεκεμβρίου 2017 έως και 7 Ιανουαρίου 2018
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)
Ζαχαριάδη Παύλου, 2)Μλεκάνη Μιχαήλ, 3)

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου, 5)
Σιδερά Χρυσής, 6) Χαρίσκου Νικολάου και 7)
Μυστακίδη Ιωάννη, αναφέροντας πως ψηφίζουν την
διοργάνωση της εκδήλωσης, δεν συμμετέχουν στην
διαπαραταξιακή διότι, με τον κανονισμό που ψηφίστηκε,
πολλά πράγματα είναι άκυρα, μέσα στα οποία και αυτό ,
καλώντας τον πρόεδρο να θέσει το θέμα της
διαπαραταξιακής σε ψηφοφορία διότι, δεν αναφέρεται
στην εισήγηση. Επίσης, δεν συμφωνούν με την
διάρκεια της εκδήλωσης μέχρι της 7 Ιανουαρίου διότι,
θεωρούν ότι πρέπει να τελειώσει νωρίτερα, 1 ή 2
Ιανουαρίου, και ένας λόγος που το θεωρούν αυτό, είναι,
για να μπορέσει να ελαχιστοποιηθεί η παρανομία της
χριστουγεννιάτικης αγοράς.
Δεν πρόκειται να συμμετέχουν σε καμιά
παράνομη διαδικασία όσον αναφορά στην οργάνωση της
Ονειρούπολης έτσι όπως επιχειρείται. Δεν θα
συμμετέχουν στην διαπαραταξιακή, που ούτως ή άλλως
δεν προβλέπεται η συμμετοχή τους άρα, όχι και στην
οργανωτική
Ο δημοτικός σύμβουλος Χαραλαμπίδης Ανδρέας,
ανέφερε πως το θέμα όπως εισάγεται το ψηφίζει αλλά
σε ότι αφορά στη διαπαραταξιακή, δεν είναι έτοιμος να
απαντήσει πριν επικοινωνήσει με τον δημοτικό
σύμβουλο Παπαεμμανουήλ Γρηγόριο.
Μειοψηφούντος
του
δημοτικού
συμβούλου
Ηλιόπουλου Στέργιου, αναφέροντας πως συμφωνούνε
ως παράταξη για την διοργάνωση της γιορτής,
διαφωνούν όμως ως προς το διάστημα , το οποίο θα
πρέπει να είναι 14, 15 ημέρες, σύμφωνα με το Νόμο.
Όσο αναφορά στην διαπαραταξιακή, εφόσον
διαφώνησαν στον κανονισμό λειτουργίας, δεν υπάρχει
λόγος να συμμετέχουν.

7.

8.

Μειοψηφούντος
του
δημοτικού
συμβούλου
Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, ο οποίος ανέφερε ότι φυσικά
και συμφωνούν ως παράταξη για τη διεξαγωγή της
Ονειρούπολης, με την επιφύλαξη που τέθηκε σχετικά με
το χρονικό διάστημα, εφόσον είναι σύννομο ή όχι. Σε
ότι αφορά στη διαπαραταξιακή, είχαν πει πως θα
συμμετέχουν μόνον αν εισάγονταν σωστά
ο
απολογισμός και όχι εν κρυπτώ άρα, δεν τίθεται θέμα,
δεν έχουν να απαντήσουν κάτι , σημειώνοντας ότι, σε
σχέση με τον απολογισμό που δόθηκε και με την πρώτη
συνεδρίαση της διαπαραταξιακής επιτροπής , δεν είχαν
καμία απολύτως ενημέρωση και καμία απολύτως
πρόσκληση.
ου
Ομόφωνα
465. Έγκριση 1 ΑΠΕ του
έργου «Οδοποιία ΔΚ
Ξηροποτάμου»

466. Συγκρότηση επιτροπής
παραλαβής
φυσικού
εδάφους για το έργο
«Οδοποιία
ΤΚ
Καλλιφύτου»

Ομόφωνα

9.

467. Συγκρότηση επιτροπής

Ομόφωνα

παραλαβής
φυσικού
εδάφους για το έργο
«Κοινοτική
Οδοποιία
ΔΚ Χωριστής»

10.

468. Έγκριση δαπάνης για

Ομόφωνα

επέκταση
δικτύου
φωτισμού
στη
ΔΚ
Δράμας – 2 στύλοι στην
περιοχή Αγ. Βαρβάρας

11.

469. Έγκριση

χειμερινών
δρομολογίων Αστικού
ΚΤΕΛ
Δράμας,
περιόδου 11/9/2017 –
30/6/2018

Ομόφωνα

12.

470. Έγκριση της 11/2017

Ομόφωνα

απόφασης – εισήγησης
του Συμβουλίου της ΤΚ
Κ. Αγρού, για τη
διάθεση προς χρήση
δημοτικού ακινήτου που
βρίσκεται στην ΤΚ Κ.
Αγρού

13.

471. Έγκριση της 12/2017

Ομόφωνα

απόφασης – εισήγησης
του Συμβουλίου της ΤΚ
Κ. Αγρού, για τη
διάθεση προς χρήση
δημοτικού ακινήτου που
βρίσκεται στην ΤΚ Κ.
Αγρού

14.

472. Έγκριση της 13/2017

Ομόφωνα

απόφασης – εισήγησης
του Συμβουλίου της ΤΚ
Κ. Αγρού, για τη
διάθεση προς χρήση
δημοτικού ακινήτου που
βρίσκεται στην ΤΚ Κ.
Αγρού

15.

473. Έγκριση της 14/2017
απόφασης – εισήγησης
του Συμβουλίου της ΤΚ
Κ. Αγρού, για τη
διάθεση προς χρήση
δημοτικού ακινήτου που
βρίσκεται στην ΤΚ Κ.
Αγρού

Ομόφωνα

16.

474. Έγκριση

της 6/2017
απόφασης – εισήγησης
του Συμβουλίου της ΤΚ
Μαυροβάτου, για τη
διάθεση προς χρήση
δημοτικού ακινήτου που
βρίσκεται στην ΤΚ
Μαυροβάτου

Ομόφωνα

17.

475. Έγκριση

Ομόφωνα

18.

476. Έγκριση

Ομόφωνα

19.

477. Έγκριση

Ομόφωνα

20.

478. Έγκριση

Ομόφωνα

21.

479. Έγκριση

Ομόφωνα

της 6/2017
απόφασης – εισήγησης
του Συμβουλίου της ΤΚ
Μικροχωρίου, για τη
διάθεση προς χρήση
δημοτικού ακινήτου που
βρίσκεται στην ΤΚ
Μικροχωρίου
της 4/2017
απόφασης – εισήγησης
του Συμβουλίου της ΔΚ
Χωριστής,
για
τη
διάθεση προς χρήση
δημοτικού ακινήτου που
βρίσκεται στην ΤΚ
Χωριστής
της 6/2017
απόφασης – εισήγησης
του Συμβουλίου της ΤΚ
Κουδουνίων, για τη
διάθεση προς χρήση
δημοτικού ακινήτου που
βρίσκεται στην ΤΚ
Κουδουνίων
της 7/2017
απόφασης – εισήγησης
του Συμβουλίου της ΤΚ
Καλλιφύτου, για τη
διάθεση προς χρήση
δημοτικού ακινήτου που
βρίσκεται στην ΤΚ
Καλλιφύτου
της 6/2017
απόφασης – εισήγησης
του Συμβουλίου της ΤΚ
Μοναστηρακίου, για τη
διάθεση προς χρήση
δημοτικού ακινήτου που
βρίσκεται στην ΤΚ
Μοναστηρακίου

22.

480. Έγκριση

της 5/2017
απόφασης – εισήγησης
του Συμβουλίου της ΤΚ
Μυλοποτάμου, για τη
διάθεση προς χρήση
δημοτικού ακινήτου που
βρίσκεται στην ΤΚ
Μυλοποτάμου

Ομόφωνα

23.

481. Έγκριση της 67/2017

Ομόφωνα

απόφασης
του
Συμβουλίου ΔΚ Δράμας,
σχετικά με την διάθεση
χρήσης
δημοτικού
ακινήτου

24.

482. Έγκριση της 68/2017

Ομόφωνα

απόφασης
του
Συμβουλίου ΔΚ Δράμας,
σχετικά με την διάθεση
χρήσης
δημοτικού
ακινήτου

25.

483. Έγκριση της 69/2017

Ομόφωνα

απόφασης
του
Συμβουλίου ΔΚ Δράμας,
σχετικά με την διάθεση
χρήσης
δημοτικού
ακινήτου

26.

484. Έγκριση της 70/2017

Ομόφωνα

απόφασης
του
Συμβουλίου ΔΚ Δράμας,
σχετικά με την διάθεση
χρήσης
δημοτικού
ακινήτου

27.

485. Έγκριση της 71/2017

Ομόφωνα

απόφασης
του
Συμβουλίου ΔΚ Δράμας,
σχετικά με την διάθεση
χρήσης
δημοτικού
ακινήτου

28.

486. Έγκριση της 72/2017

Ομόφωνα

απόφασης
του
Συμβουλίου ΔΚ Δράμας,
σχετικά με την διάθεση
χρήσης
δημοτικού
ακινήτου

29.

487. Έγκριση της 73/2017
απόφασης
του
Συμβουλίου ΔΚ Δράμας,
σχετικά με την διάθεση
χρήσης
δημοτικού

Ομόφωνα

ακινήτου

30.

488. Έγκριση της 74/2017

Ομόφωνα

απόφασης
του
Συμβουλίου ΔΚ Δράμας,
σχετικά με την διάθεση
χρήσης
δημοτικού
ακινήτου

31.

489. Έγκριση της 75/2017

Ομόφωνα

απόφασης
του
Συμβουλίου ΔΚ Δράμας,
σχετικά με την διάθεση
χρήσης
δημοτικού
ακινήτου

32.

490. Έγκριση της 76/2017

Ομόφωνα

απόφασης
του
Συμβουλίου ΔΚ Δράμας,
σχετικά με την διάθεση
χρήσης
δημοτικού
ακινήτου

33.

491. Ανανέωση

συνδρομής
στο
πρόγραμμα
epostirixis
της
ΔΗΜΟΣΝΕΤ

Ομόφωνα

34.

492. Διαγραφή ή μη οφειλής

Ομόφωνα

από τον ΧΚ 934/2017
(αρχικός ΧΚ 1038/2016)
«τέλος
χρήσης
κοινόχρηστου
χώρου
(τραπεζοκαθίσματα)
έτους
2014
–
Πορταλίδης Σολομών

35.

493. Εξέταση

αιτήματος
Παρταλίδη Σολομώντα
του Ιωάννη, σχετικά με
την επιστροφή ποσού
που
αφορά
τέλος
κοινόχρηστου
χώρου
(τραπεζοκαθισματα) για
το έτος 2016

Ομόφωνα

36.

494. Ανανέωση

Ομόφωνα

αδειών
παραγωγού
πωλητή
λαϊκής
αγοράς
(
Στρατής
Βλάσιος,
Ηλιάδου Αγάπη)

37.

495. Έγκριση

μετακίνησης

Δημάρχου

Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντος
του
δημοτικού
Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου διότι, η
προηγείται της συνεδρίασης

συμβούλου
μετακίνηση

Μειοψηφούντος
του
δημοτικού
συμβούλου
Τσιαμπούση Αλέξανδρου, ο οποίος τόνισε ότι
παραδοσιακά δεν ψηφίζει καμία μετακίνηση διότι, ποτέ
δεν γίνεται ενημέρωση για τα αποτελέσματα των
μετακινήσεων
Ο κ. πρόεδρος ανέφερε πως, το θέμα εισήχθη
ως τακτικό στην ημερήσια διάταξη της παρούσας
συνεδρίασης,
η
οποία
όμως
αρχικά
είχε
προγραμματιστεί για 18-09-2017. Μετά από ορθή
επανάληψη
της
πρόσκλησης,
η
συνεδρίαση
προγραμματίστηκε για 21-09-2017 άρα, το θέμα
έγκαιρα απεστάλη προς το ΔΣ.
Επίσης, παρουσίασε το 41599/21-09-2017
έγγραφο του γραφείου Δημάρχου, με το οποίο γίνεται
γνωστό ότι, λόγω προβλημάτων των αεροπορικών
δρομολογίων, ο Δήμαρχος μετακινήθηκε από
Θεσσαλονίκη προς Ηράκλειο Κρήτης και από κει προς
Αγία Πετρούπολη Ρωσίας και όχι όπως αρχικά είχε
προγραμματιστεί από Θεσσαλονίκη προς Αγία
Πετρούπολη Ρωσίας

38.

496. Έγκριση

εξόδων
μετακίνησης υπαλλήλων

Ομόφωνα

39.

497. Έγκριση

Ομόφωνα

40.

498. Τροποποίηση

Ομόφωνα

εξόδων
μετακίνησης υπαλλήλων
της
132/2017 ΑΔΣ με θέμα
«Ορισμός ΔΣ του ΝΠΔΔ
με την επωνυμία {
Σχολική
Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
Δήμου
Δράμας}» , μετά από
παραίτηση
αναπληρωματικού
μέλους

Δράμα 26-09-2017
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας
Μυροφόρα Ψωμά

