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ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Eγκριση
διενέργειας
προμηθειών –εργασιών
σε βάρος της πίστωσης
με
ΚΑ
10.6261.01
«συντήρηση –επισκευή
δημοτικών
κτιρίων
(εργασίες
–
προμήθειες)»
του
προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2018
2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση
διενέργειας
προμηθειών

Ομόφωνα

3Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Συγκρότηση επιτροπής
για την παραλαβή του
αντικειμένου
των
συμβάσεων
παροχής
υπηρεσιών
της
Διεύθυνσης
Προγραμματισμού,
Οργάνωσης
&
Πληροφορικής για το
έτος 2018
4Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση
διενέργειας
προμηθειών

Ομόφωνα

Έκδοση Ψηφίσματος

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Κατά πλειοψηφία
Η απόφαση έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: 6ΡΝ6Ω9Μ-1ΜΠ
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Έκδοση Ψηφίσματος

Κατά πλειοψηφία
Η απόφαση έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: ΩΚΩΩΩ9Μ-ΞΣ3
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Γνωμοδότηση για τη
σύσταση ενορίας με την
προσωνυμία
«Ενορία
του Ιερού Ναού Αγίας
Ειρήνης
πόλεως
Δράμας, με έδρα την
Δημοτική
Κοινότητα
Δράμας, της Δημοτικής
Ενότητας Δράμας, του

Ομόφωνα

Δήμου Δράμας, της
Περιφερειακής
Ενότητας Δράμας, της
Περιφερείας
Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, της Ιεράς
Μητροπόλεως Δράμας»
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Υποβολή
πρότασης
χρηματοδότησης για την
πράξη
με
τίτλο
«ΤΟΠΙΚΟ
ΧΩΡΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ
(Τ.Χ.Σ.)
ΔΗΜΟΥ
ΔΡΑΜΑΣ»
στην Πρόσκληση της
Περιφέρειας ΑΜΘ με
κωδικό
πρόσκλησης
ΑΜΘ41
Έγκριση της 01/2018
απόφασης του ΔΣ της
Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., σχετικά
με την Κατάρτιση και
Ψήφιση
Ετήσιου
Σχεδίου
Δράσης
Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.
έτους
2018

Ομόφωνα

Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων
: 1) Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3)
Χρυσοχοϊδη Ελευθερίου και 4) Σιδερά Χρυσής:


Επειδή, και το πρόγραμμα δράσης και ο
προϋπολογισμός 2018 της επιχείρησης,
εισάγονται ενώ δεν έχουν γίνει ισολογισμοί
από το 2014 έως σήμερα γιατί, του 2013
έπρεπε να γίνει μέσα στο 2014.
 Επειδή, και το πρόγραμμα δράσης και ο
προϋπολογισμός 2018 της επιχείρησης είναι
πρόχειρα, σε τέτοιο σημείο, που μια δαπάνη
που είχε προγραμματιστεί για το προηγούμενο
έτος, η επιχορήγηση του συλλόγου εβριτών,
είχε προβλεφθεί και για το 2018 και
διαγράφηκε στην πορεία
 Επειδή, σύμφωνα με τον πρόεδρο της
επιχείρησης, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης,
υπολείπεται σημαντικά ως προς τη διάθεση
κονδυλίων σε σχέση με τα διατεθέντα ποσά
των προηγουμένων ετών
Για τους ανωτέρω, το θέμα της ΔΕΚΠΟΤΑ έχει πάρει
άσχημη τροπή και δύσκολα θα διορθωθούν κάποια
πράγματα, μετά και την τελευταία εξέλιξη, τον
καταλογισμό για 700.000,00 € στον προηγούμενο
πρόεδρο και σε δύο υπαλλήλους για το 2015. Κάτι που
είναι χωρίς επιστροφή γιατί, χάθηκε η ευκαιρία να
μπορέσει κάτι να περισωθεί, όταν ζητήθηκαν στοιχεία .
Θεωρούν ότι το θέμα της ΔΕΚΠΟΤΑ , και όσον αφορά
υποθέσεις που είναι σε δικαστική διερεύνηση και όσον
αφορά τους ισολογισμούς που δεν έγιναν, πρέπει να
απασχολήσει το ΔΣ, για να περιφρουρήσει ότι μπορεί
αλλά και να διαφυλάξει τις καλύτερες εξελίξεις για
τους υπαλλήλους, οι οποίοι υφίστανται καταλογισμό
και δεν φταίνε σίγουρα για πολλά πράγματα.
Ο δημοτικός σύμβουλος Χαραλαμπίδης Ανδρέας,
ανέφερε πως , φυσικά και πρέπει να προβεί η
επιχείρηση σε όλες τις ενέργειες για την ομαλή

λειτουργία της αλλά, το θέμα πρέπει να ψηφιστεί
προκειμένου
να
πραγματοποιηθούν
οι
προγραμματισμένες δράσεις
Μειοψηφούντος
του
δημοτικού
συμβούλου
Ηλιόπουλου Στέργιου, γιατί δικαιώνονται ως
παράταξη για το ότι, η επιχείρηση, για άλλους λόγους
ιδρύθηκε και για αλλού τραβάει. Με τον καταλογισμό,
βγαίνουν στην επιφάνεια από πολύ παλιά, σημεία που
χρήζουν
διαφάνειας.
Από
τους
ΚΑ
του
προϋπολογισμού, συμφωνεί μόνο με αυτούς των
κοινωνικών δράσεων, διαφωνώντας πλήρως με τις
υπόλοιπες διότι, πιστεύοντας πως πρέπει η επιχείρηση
να γυρίσει στο Δήμο και το ΔΣ να αποφασίζει για ότι
γίνεται.
Μειοψηφούντος
του
δημοτικού
συμβούλου
Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, γιατί ο προϋπολογισμός
που παρουσιάζει η δημοτική αρχή, είναι ίδιος εδώ και
χρόνια – copy paste.Η ΔΕΚΠΟΤΑ, είναι ένα πολύ
μεγάλο πρόβλημα για την δημοτική αρχή, θα το
βρίσκει μπροστά της μέχρι τις εκλογές και δεν θα
μπορέσει εύκολα να το αποφύγει. Αναφέρθηκε στη
συνέχει σε κάποιους συγκεκριμένους ΚΑ όπως: 1) στα
4 περιοδικά Τέχνης και Λόγου «Δίοδος» 66100, τα
οποία δεν είναι 4 αλλά, 12, οπότε πρέπει να διορθωθεί,
και επιπλέον, ενώ έχει βραβευθεί με κρατικό βραβείο,
δεν έχει σταλεί ούτε ένα συγχαρητήριο μήνυμα, 2)
συνεχίζει η δημοτική αρχή, να επιχορηγεί συλλόγους
χωρίς να θέτει κριτήρια και 3) είναι πολύ μικρό το
ποσό των 4.000,00 € για τα 100 χρόνια της ΔΟΞΑΣ, το
οποίο και θα πρέπει να αυξηθεί.
Μειοψηφούντος
του
δημοτικού
συμβούλου
Στεφανίδη Ιωάννη, λέγοντας πως καταψηφίζει για ένα
και μοναδικό σκοπό. Πρέπει να κλείσει η εταιρεία, το
προσωπικό να μεταφερθεί στο Δήμο και να διοικείται
απ΄ ευθείας από το ΔΣ. 400.000,00 € για την
υλοποίηση του προγράμματος όταν, πέρσι δόθηκαν
συμπληρωματικά 40.000,00 € και δημιουργήθηκε
ολόκληρο θέμα. Εκτιμά πως οι περισσότερες δράσεις,
δεν θα πραγματοποιηθούν διότι, υπάρχει μεγάλο κενό
χρηματοδοτικό. Για τον καταλογισμό, σε εταιρείες των
ΟΤΑ σύμφωνα με το νόμο, μετοχικού ενδιαφέροντος,
με πάνω από 90% μετοχικό κεφάλαιο, οι όποιοι
καταλογισμοί επιβαρύνουν το Δήμο, εάν ο Δήμος θέλει
να ξελασπώσει τον πρόεδρο και τους υπαλλήλους,αν
με δικαστικές αποφάσεις ή πράξεις άλλων θεσμικών
οργάνων δεν ανακληθούν. Κι επειδή πρόκειται για
διαχείριση δημοσίου χρήματος, δύσκολα θα ανακληθεί
ο καταλογισμός.
Ο πρόεδρος της επιχείρησης, δημοτικός σύμβουλος
Ψαρράς Γεώργιος, ανέφερε πως ο ισολογισμός του
2013, θα έπρεπε τουλάχιστον να καταρτιστεί αν δεν
έχει ψηφιστεί. Για τον καταλογισμό, επισήμως
ενημερώθηκε σήμερα 24-01-2018, ημέρα της
συνεδρίασης και την πράξη θα την παραλάβει την
επομένη. Όλα όσα πρέπει να γίνουν προκειμένου να
εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης,
αποφασίσθηκαν ομόφωνα στο Διοικητικό Συμβούλιο

και ειδικότερα, έκτακτος έλεγχος για το 2011 και 2012,
κατάρτιση ισολογισμών από το 2013- 2016 από το
αρμόδιο τμήμα της επιχείρησης, έκτακτος έλεγχος γι
αυτά τα έτη και κλείσιμο του 2017. Τι άλλο έπρεπε να
γίνει; Δεν γίνεται αυτό που πρέπει;
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Έγκριση της 02/2018
απόφασης του ΔΣ της Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1)
Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., σχετικά Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3)
με την Κατάρτιση και Χρυσοχοϊδη Ελευθερίου και 6) Σιδερά Χρυσής:
Ψήφιση
 Επειδή, και το πρόγραμμα δράσης και ο
Προϋπολογισμού έτους
προϋπολογισμός 2018 της επιχείρησης,
2018
εισάγονται ενώ δεν έχουν γίνει ισολογισμοί
από το 2014 έως σήμερα γιατί, του 2013
έπρεπε να γίνει μέσα στο 2014.
 Επειδή, και το πρόγραμμα δράσης και ο
προϋπολογισμός 2018 της επιχείρησης είναι
πρόχειρα, σε τέτοιο σημείο, που μια δαπάνη
που είχε προγραμματιστεί για το προηγούμενο
έτος, η επιχορήγηση του συλλόγου εβριτών,
είχε προβλεφθεί και για το 2018 και
διαγράφηκε στην πορεία
 Επειδή, σύμφωνα με τον πρόεδρο της
επιχείρησης, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης,
υπολείπεται σημαντικά ως προς τη διάθεση
κονδυλίων σε σχέση με τα διατεθέντα ποσά
των προηγουμένων ετών
Για τους ανωτέρω, το θέμα της ΔΕΚΠΟΤΑ έχει πάρει
άσχημη τροπή και δύσκολα θα διορθωθούν κάποια
πράγματα, μετά και την τελευταία εξέλιξη, τον
καταλογισμό για 700.000,00 € στον προηγούμενο
πρόεδρο και σε δύο υπαλλήλους για το 2015. Κάτι που
είναι χωρίς επιστροφή γιατί, χάθηκε η ευκαιρία να
μπορέσει κάτι να περισωθεί, όταν ζητήθηκαν στοιχεία .
Θεωρούν ότι το θέμα της ΔΕΚΠΟΤΑ , και όσον αφορά
υποθέσεις που είναι σε δικαστική διερεύνηση και όσον
αφορά τους ισολογισμούς που δεν έγιναν, πρέπει να
απασχολήσει το ΔΣ, για να περιφρουρήσει ότι μπορεί
αλλά και να διαφυλάξει τις καλύτερες εξελίξεις για
τους υπαλλήλους, οι οποίοι υφίστανται καταλογισμό
και δεν φταίνε σίγουρα για πολλά πράγματα.
Ο δημοτικός σύμβουλος Χαραλαμπίδης Ανδρέας,
ανέφερε πως , φυσικά και πρέπει να προβεί η
επιχείρηση σε όλες τις ενέργειες για την ομαλή
λειτουργία της αλλά, το θέμα πρέπει να ψηφιστεί
προκειμένου
να
πραγματοποιηθούν
οι
προγραμματισμένες δράσεις
Μειοψηφούντος
του
δημοτικού
συμβούλου
Ηλιόπουλου Στέργιου, και γιατί δεν ψήφισε το ετήσιο
σχέδιο δράσης αλλά και γιατί δικαιώνονται ως
παράταξη για το ότι, η επιχείρηση, για άλλους λόγους
ιδρύθηκε και για αλλού τραβάει. Με τον καταλογισμό,
βγαίνουν στην επιφάνεια από πολύ παλιά, σημεία που
χρήζουν
διαφάνειας.
Από
τους
ΚΑ
του
προϋπολογισμού, συμφωνεί μόνο με αυτούς των
κοινωνικών δράσεων, διαφωνώντας πλήρως με τις
υπόλοιπες διότι, πιστεύοντας πως πρέπει η επιχείρηση
να γυρίσει στο Δήμο και το ΔΣ να αποφασίζει για ότι

γίνεται.
Μειοψηφούντος
του
δημοτικού
συμβούλου
Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, και γιατί δεν ψήφισε το
ετήσιο σχέδιο δράσης αλλά και γιατί , αυτός ο
προϋπολογισμός που παρουσιάζει η δημοτική αρχή,
είναι ίδιος εδώ και χρόνια – copy paste.Η ΔΕΚΠΟΤΑ,
είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για την δημοτική
αρχή, θα το βρίσκει μπροστά της μέχρι τις εκλογές και
δεν θα μπορέσει εύκολα να το αποφύγει. Αναφέρθηκε
στη συνέχει σε κάποιους συγκεκριμένους ΚΑ όπως: 1)
στα 4 περιοδικά Τέχνης και Λόγου «Δίοδος» 66100, τα
οποία δεν είναι 4 αλλά, 12, οπότε πρέπει να διορθωθεί,
και επιπλέον, ενώ έχει βραβευθεί με κρατικό βραβείο,
δεν έχει σταλεί ούτε ένα συγχαρητήριο μήνυμα, 2)
συνεχίζει η δημοτική αρχή, να επιχορηγεί συλλόγους
χωρίς να θέτει κριτήρια και 3) είναι πολύ μικρό το
ποσό των 4.000,00 € για τα 100 χρόνια της ΔΟΞΑΣ, το
οποίο και θα πρέπει να αυξηθεί.
Μειοψηφούντος
του
δημοτικού
συμβούλου
Στεφανίδη Ιωάννη, λέγοντας πως καταψηφίζει για ένα
και μοναδικό σκοπό. Πρέπει να κλείσει η εταιρεία, το
προσωπικό να μεταφερθεί στο Δήμο και να διοικείται
απ΄ ευθείας από το ΔΣ.
400.000,00 € για την
υλοποίηση του προγράμματος όταν, πέρσι δόθηκαν
συμπληρωματικά 40.000,00 € και δημιουργήθηκε
ολόκληρο θέμα. Εκτιμά πως οι περισσότερες δράσεις,
δεν θα πραγματοποιηθούν διότι, υπάρχει μεγάλο κενό
χρηματοδοτικό. Για τον καταλογισμό, σε εταιρείες των
ΟΤΑ σύμφωνα με το νόμο, μετοχικού ενδιαφέροντος,
με πάνω από 90% μετοχικό κεφάλαιο, οι όποιοι
καταλογισμοί επιβαρύνουν το Δήμο, εάν ο Δήμος θέλει
να ξελασπώσει τον πρόεδρο και τους υπαλλήλους,αν
με δικαστικές αποφάσεις ή πράξεις άλλων θεσμικών
οργάνων δεν ανακληθούν. Κι επειδή πρόκειται για
διαχείριση δημοσίου χρήματος, δύσκολα θα ανακληθεί
ο καταλογισμός.
Ο πρόεδρος της επιχείρησης, δημοτικός σύμβουλος
Ψαρράς Γεώργιος, ανέφερε πως ο ισολογισμός του
2013, θα έπρεπε τουλάχιστον να καταρτιστεί αν δεν
έχει ψηφιστεί. Για τον καταλογισμό, επισήμως
ενημερώθηκε σήμερα 24-01-2018, ημέρα της
συνεδρίασης και την πράξη θα την παραλάβει την
επομένη. Όλα όσα πρέπει να γίνουν προκειμένου να
εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης,
αποφασίσθηκαν ομόφωνα στο Διοικητικό Συμβούλιο
και ειδικότερα, έκτακτος έλεγχος για το 2011 και 2012,
κατάρτιση ισολογισμών από το 2013- 2016 από το
αρμόδιο τμήμα της επιχείρησης, έκτακτος έλεγχος γι
αυτά τα έτη και κλείσιμο του 2017. Τι άλλο έπρεπε να
γίνει; Δεν γίνεται αυτό που πρέπει;
Μετά
την
ονομαστική
ψηφοφορία
που
διενεργήθηκε, συγκεντρώθηκαν 15 θετικές ψήφοι,
των δημοτικών συμβούλων:
1) Παπαδόπουλου Γεωργίου , 2) Μπαϊρακτάρη
Κων/νου, 3) Χατζηγιάννη Αναστασίου, 4)

Μουρβετίδη Μιχαήλ, 5) Σολάκη Αγγέλου, 6)
Καψημάλη Ιωάννη, 7) Μωϋσιάδη Αριστείδη,
8) Τσεπίλη Γεωργίου, 9) Καραμπατζάκη
Δημητρίου, 10) Ψαρρά Γεωργίου, 11) Ρεμόντη
Σταματίου, 12) Ηλιάδη Νικολάου, 13)
Παναγιωτίση Αλεξάνδρου, 14) Βασιλειάδη
Αναστασίου και 15) Χαραλαμπίδη Ανδρέα)
Και 7 αρνητικές ψήφοι:
1) Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3)
Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) Σιδερά Χρυσής, 5)
Ηλιόπουλου Στέργιου, 6) Τσιαμπούση
Αλεξάνδρου και 7) Στεφανίδη Ιωάννη
Συνεπώς, δεν συντρέχουν τα οριζόμενα υπό της παρ.
2 του άρθρου 256 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) διότι
δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία του
συνόλου των μελών του ΔΣ, που είναι 17 σε σύνολο
33 δημοτικών συμβούλων και η 02/2018 απόφαση
της
Δημοτικής
Επιχείρησης
Κοινωνικής
Πολιτιστικής Και Τουριστικής Ανάπτυξης «
Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.» , με την οποία Καταρτίσθηκε και
Ψηφίσθηκε ο Προϋπολογισμός της Επιχείρησης για
το οικ. έτος 2018, δεν εγκρίνεται.
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Χρονική
παράταση
εκκαθάρισης
της
κοινωφελούς
επιχείρησης «Φεστιβάλ
Ταινιών
Μικρού
Μήκους Δράμας»

Ομόφωνα

12.
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Τροποποίηση της αριθμ.
401/2008 ΑΔΣ σχετικά
Ομόφωνα
με τη μείωση δημοτικών Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης,
τελών
σε
ευάλωτες πρότεινε πλήρη απαλλαγή για τις πολύτεκνες
οικογένειες με εισόδημα μέχρι 20.000,00 €,
ομάδες δημοτών
προσθέτοντας πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να
υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, εκτιμώντας ότι θα
βοηθηθεί με αυτό τον τρόπο η κατάσταση. Θα έπρεπε
κανονικά, να υπάρχει εισήγηση της υπηρεσίας , αυτό
το μέτρο συν τις υπόλοιπες 3 κατηγορίες, σε πόσα τ.μ.
μεταφράζεται σε επίπεδο Δράμας και ποιο είναι το
κόστος και με βάση αυτό να κινηθεί ο Δήμος, για να
υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση και άλλων κοινωνικών
ομάδων, π.χ. ανέργων και ιδιαίτερα νέων ζευγαριών
έως 40 χρονών γιατί, πληρώνονται με τους νέους
μισθούς και δεν ξεπερνούν τις 15.00000 €, ακόμα κι αν
εργάζονται και οι δύο.
Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος,
συμφωνώντας με τον δημοτικό σύμβουλο Στεφανίδη
Ιωάννη, ανέφερε πως πρέπει να τεθούν εισοδηματικά
κριτήρια και μάλιστα, σύμφωνα με το νόμο του 2016, «
μπορεί να τίθενται εισοδηματικά κριτήρια για τη
χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής» άρα, ένας
πολίτης με εισόδημα 50.000,00 €, δεν μπορεί να έχει
μείωση , οπότε αυτά τα χρήματα, μπορούν να
διατεθούν σε νέους επαγγελματίες, νέα παιδιά και νέες
οικογένειες. Στη συνέχεια πρότεινε την αναβολή λήψης
απόφασης για το θέμα για το επόμενο ΔΣ, προκειμένου

να συνταχθεί μελέτη για τον καθορισμό των κριτηρίων.
Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης Αλέξανδρος,
συμφωνώντας με τους ανωτέρω, πρότεινε την αναβολή
λήψης απόφασης για το θέμα για το επόμενο ΔΣ,
προκειμένου να συνταχθεί μελέτη για τον καθορισμό
των κριτηρίων.
Ο δημοτικός σύμβουλος Σολάκης Άγγελος, ανέφερε
πως θα μπορούσε το θέμα να συζητηθεί σε επόμενο ΔΣ
αλλά, για τη νεοσύστατη κατηγορία των τριτέκνων θα
πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία και γι αυτό είναι
ανοικτή η ημερομηνία και με διπλό όφελος μάλιστα
γιατί, τώρα θα καταθέσουν αίτηση κάποιοι με την
ισχύουσα φορολογική δήλωση και κάποιοι με τη νέα
μετά το καλοκαίρι. Υπολογίζεται ότι θα είναι 130 οι
οικογένειες που θα έχουν το δικαίωμα να κάνουν
αίτηση κι έτσι θα μπορεί του χρόνου η υπηρεσία να
κάνει την εκτίμησή της.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ζαχαριάδης Παύλος, 2)
Μλεκάνης Μιχαήλ, 3) Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος και
4) Σιδερά Χρυσή, ανέφεραν πως συμφωνούν να
ενταχθούν και οι τρίτεκνοι αφού μπορούν από το 2016,
με τον τρόπο που εντάχθηκαν και οι άλλες κατηγορίες
και αν χρειαστεί να συζητηθούν άλλες απαλλαγές ή
μειώσεις ή αυξήσεις, να συζητηθούν σε επόμενο ΔΣ
αλλά, το σημερινό θέμα πρέπει να τελειώσει σήμερα.

13.

13.

Έγκριση νέας σύμβασης
πώλησης
φυσικού
αερίου
στο
Δήμο
Δράμας για το Δημοτικό
Γυμναστήριο
Αθλοπαιδιών
Δήμου
Δράμας
(Κλειστό
Γυμναστήριο
–
Κολυμβητήριο)
και
έκδοση
εγγυητικής
επιστολής
από
τη
Συνεταιριστική
Τράπεζα Δράμας

Ομόφωνα

14.

14.

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του
έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ
Μικροχωρίου»

Ομόφωνα

15.

15.

Ομόφωνα

16.

16.

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του
έργου
«
Κοινοτική
Οδοποιία ΔΚ Χωριστής
»
Έγκριση
1ου
Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα
Εργασιών
(Α.Π.Ε.)
και
1ου
Πρωτοκόλλου
Κανονισμού
Τιμών
Μονάδας
Νέων
Εργασιών
(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)
του
έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –
ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Ομόφωνα

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ
ΓΗΠΕΔΟΥ
ΧΩΡΙΣΤΗΣ»

17.

17.

Έγκριση πρωτοκόλλου
προσωρινής
και
οριστικής
παραλαβής
του έργου «Βελτίωση
υφιστάμενων
Νεκροταφείων
Μοναστηρακίου»

Ομόφωνα

18.

18.

Έγκριση πρωτοκόλλου
οριστικής
παραλαβής
του έργου «Βελτιώσεις
Νεκροταφείων
ΤΚ
Νικοτσάρα»

Ομόφωνα

19.

19.

Έγκριση πρωτοκόλλου
οριστικής
παραλαβής
του έργου «Οδοποιία ΔΚ
Δράμας»

Ομόφωνα

20.

20.

Ομόφωνα

21.

21.

Έγκριση πρωτοκόλλου
οριστικής παραλαβής
του έργου «Οδοποιία
ΤΚ Καλλιφύτου»
Συγκρότηση επιτροπής
παραλαβής
φυσικού
εδάφους για το έργο «
Κατασκευή
χώρου
πρασίνου
εργατικών
κατοικιών Μαυροβάτου
( Αγ. Σάββα)»

22.

22.

Συγκρότηση τριμελούς
επιτροπής
παραλαβής
αντικειμένου σύμβασης
παροχής υπηρεσιών της
Δ/νσης

Ομόφωνα

23.

23.

Έγκριση
διενέργειας
εργασίας
(γενικής
υπηρεσίας)
Δ/νσης
Δόμησης
με
δημοπράτηση

Ομόφωνα

24.

24.

Διαγραφή ή μη οφειλής
από
δαπάνη
αποκατάστασης ζημιών
οδοποιΐας έτους 2016 –
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ομόφωνα

25.

25.

Διαγραφή ή μη οφειλής
από
πρόστιμο
παράβασης Κ.Ο.Κ. –
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΙΤΟΣ

Ομόφωνα

Ομόφωνα

26.

26.

Διαγραφή ή μη οφειλής
από
πρόστιμο
παράβασης Κ.Ο.Κ. –
EFG
EUROBANK
ERGASIAS
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε..

Ομόφωνα

27.

27.

Διαγραφή ή μη οφειλών
α) από το Χ.Κ. 904/2018
(αρχ. Χ.Κ. 1038/2016)
«Τέλος
χρήσης
κοινόχρηστου
χώρου
(τραπεζοκαθίσματα)
έτους 2014» και β) από
το Χ.Κ. 941/2018 (αρχ.
Χ.Κ. 1011/2017) «Τέλος
χρήσης
κοινόχρηστου
χώρου
(τραπεζοκαθίσματα)
έτους
2015»
Ελεμένογλου Ανδριάνα

Ομόφωνα

28.

28.

Λύση μίσθωσης του
δημοτικού
καταστήματος
με
αριθμό
13
στην
δημοτική λαχαναγορά
Αρκαδικού και κίνηση
επαναδημοπράτησης
αυτού

Ομόφωνα

29.

29.

Αντικατάσταση
εγγυητή,
της
μακροχρόνιας σύμβασης
εκμίσθωσης τμήματος
έκτασης 190.000 τ.μ. του
αριθμ.
811
κοινόχρηστου τεμαχίου,
αγροτικού κλήρου Τ.Κ.
Μαυροβάτου

Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντος
του
δημοτικού
συμβούλου
Βασιλειάδη Αναστασίου διότι, σύμφωνα με την
εισήγηση, δεν πρόκειται μόνο για την αντικατάσταση
του εγγυητή γιατί, επί της ουσίας ανανεώνεται η
σύμβαση μ΄ αυτόν τον τρόπο. Θεωρεί ότι η αρχική
απόφαση έχει εκπέσει.
Μπορεί ο επενδυτής να ξαναζητήσει την έκταση.
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)
Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3)
Χρυσοχοίδη Ελευθερίου και 4) Σιδερά Χρυσής,
αναφέροντας πως η 3η παράγραφος της εισήγησης, δεν
θα έπρεπε να περάσει απαρατήρητη από τον εισηγητή.
Στη συνέχεια αναφέρθηκαν, σε συγκεκριμένα σημεία
του συμφωνητικού που υπογράφηκε, σύμφωνα με τα
οποία δεν υφίσταται το θέμα και αναλυτικά: στη 2η
σελ. 2η παράγραφος, στη 2η σελίδα 5η τελεία, στην 3η
σελίδα 5η τελεία. Όφειλε η υπηρεσία να τα επισημάνει
καλύτερα αλλά, όφειλε και ο εισηγητής να μην
προτάξει το αίτημα αντικατάστασης του εγγυητή αλλά,
την ουσία του θέματος. Η ουσία είναι ότι, εδώ και
περισσότερο από ένα χρόνο, έπρεπε να έρθει στο ΔΣ
για απόφαση, ότι προβλέπεται από το συμφωνητικό.
Έχει ευθύνη ο Δήμος και ελέγχεται γι αυτό. Γιατί
συζητείται το θέμα; Για εντυπώσεις; Δεν θα περάσει
αυτή η απόφαση. Κανένας δεν είναι κατά των
επενδύσεων αλλά, έχουμε την υποχρέωση και
καθήκον, να κάνουμε αυτό που πρέπει και μπορεί ο
επενδυτής να ξαναζητήσει την έκταση. Κλείνουμε τ΄
αυτιά σε μια αυτοδίκαιη έκπτωση του συμφωνητικού.

Θα μπορούσε κάποιος να πει πως , εφόσον υπάρχει
«συμφέρον» μέλους της δημοτικής αρχής, γι αυτό δεν
γίνεται η έκπτωση.
Ο δημοτικός σύμβουλος Χαραλαμπίδης Ανδρέας,
ανέφερε πως όντως οι όροι της σύμβασης είναι όπως
αναφέρθηκαν από τους ανωτέρω αλλά, μπήκε σε
ρύθμιση ο επενδυτής και δεν πρέπει να είναι κάθετο το
ΔΣ, εν μέσω οικονομικής δυσπραγίας. Στη συνέχεια
πρότεινε ανοχή για ένα πεντάμηνο και αν δεν γίνουν
όσα πρέπει από τον επενδυτή, τότε να προχωρήσει ο
Δήμος.
Μειοψηφούντος
του
δημοτικού
συμβούλου
Ηλιόπουλου Στέργιου, αναφέροντας πως θα έβαζε
15.000.000,00 € ο επενδυτής και δεν έχει 15.000,00 €
και μπήκε σε ρύθμιση; Το είχε καταψηφίσει ούτως ή
άλλως το θέμα και πρέπει εδώ και τώρα να αποφασίσει
το ΔΣ για όσα είχε αποφασίσει η συμπολίτευση.
Μειοψηφούντος
του
δημοτικού
συμβούλου
Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, για τους λόγους που
προαναφέρθηκαν. Θα μπορούσε να ζητήσει μια ανοχή
έως την άνοιξη οπότε, εάν δεν ξεκινήσει η επένδυση να
κινηθεί η διαδικασία έκπτωσης αλλά, πραγματικά δεν
έχει καμία εμπιστοσύνη στη δημοτική αρχή πλέον γι
αυτά που δεσμεύεται.
Μειοψηφούντος
του
δημοτικού
συμβούλου
Στεφανίδη Ιωάννη, αναφέροντας πως νομίζει ότι
υπάρχει άνθρωπος στην αίθουσα που θα μπορούσε να
ενημερώσει επακριβώς τι συμβαίνει, που μπήκε σε
ρύθμιση ο επενδυτής και πληρώνει 20,00 € το μήνα
γιατί, η έδρα της εταιρείας, είναι και γραφείο του. Είναι
κοροϊδία να βασίζεται η πλειοψηφία σ αυτό που
αναφέρει ο επενδυτής, ότι δηλαδή, επειδή υπάρχει
εμπάργκο στη Ρωσία, δεν μπορεί να εξάγει και να
κάνει την επένδυση.
Στη συνέχεια, ο εισηγητής ανέφερε πως στις
επενδύσεις δεν παίρνουμε χρονική μεζούρα. Ο
επενδυτής, προσπαθεί να μπει σε κάποιο επενδυτικό
πρόγραμμα διότι διαφορετικά δεν «βγαίνει» . Δεν
έτρεξε κανένα επενδυτικό πρόγραμμα από τότε που
ανέλαβε η δημοτική αρχή και το ΕΣΠΑ στην ουσία,
τώρα απελευθερώθηκε. Εάν υπάρχει μια αμυδρή
ελπίδα να γίνει η συγκεκριμένη επένδυση, να μην
πάρουμε μεζούρα, να πούμε μέχρι τον Απρίλιο αλλά,
δεν ψηφίζω. Με τη νόμιμη ένταξη του επενδυτή στη
ρύθμιση, ουσιαστικά ο Δήμος Δράμας, αναγνωρίζει τη
νομική του υπόσταση. Οι δυνητικές επενδύσεις, οι
οποίες αφορούν το Νομό της Δράμας και δη την πόλη
της Δράμας, μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού.
Αν θέλετε, να τα κόψουμε όλα τα δάχτυλα και να μην
υπάρχει ίχνος πρόθεσης κάποιου να επενδύσει στη
Δράμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τουλάχιστον,
υπάρχει μια αμυδρή ελπίδα. Δηλαδή, εάν φανούμε
γενναιόδωροι και δεν σταθούμε στο σημείο του ενός
έτους, που κακώς μπήκε στους όρους γιατί, μια τέτοια
επένδυση δεν μπαίνει σε τέτοια στενά χρονικά όρια,
υπάρχει μια μικρή ελπίδα.

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Δράμας ανέφερε πως το
συγκεκριμένο
θέμα,
χρησιμοποιήθηκε
για
αντιπολίτευση και για να πάρει ο Δήμος την πρώτη
έγκριση, πέρασαν 8 μήνες, εξ αιτίας ενστάσεων
κάποιων που δεν θέλουν να γίνουν επενδύσεις στη
Δράμα. Για κάθε χιλιόμετρο το χρόνο, εισέπραττε ο
Δήμος 20,00 € και τώρα το ποσό πήγε στα 37,5 άρα,
σχεδόν διπλασιασμός εσόδων. Πώς λοιπόν χάνει ο
Δήμος;
Μια τέτοια επένδυση, χρειάζεται
χρηματοδοτικά εργαλεία. Τα πήρε τα 7.500.000,00 € ο
επενδυτής; Σε ότι αφορά σε ότι ακούστηκε για την
επαγγελματική του δραστηριότητα, ποτέ δεν την
έκρυψε και δεν δέχεται υπόνοιες στο πρόσωπό του.
Όταν ξεκίνησε υ υπόθεση, δεν ήταν Δήμαρχος, ήταν
ελεύθερος επαγγελματίας. Θα έδιωχνε πελάτες;
Υποτίθεται ότι όλοι θέλουν να ενισχύσουν την
επιχειρηματικότητα. Πώς; Με τέτοιες πρακτικές και
λογικές;

30.

30.

Απασχόληση
των
εργαζομένων της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας
Παιδείας & Πολιτισμού
εκ
περιτροπής
(σε
βάρδιες) και κατά τις
νυχτερινές ώρες, όταν
αυτό επιβάλλεται από
τις
συνθήκες
λειτουργίας

Ομόφωνα
Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων: 1)
Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3)
Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου και 4) Σιδερά Χρυσής πως,
συμφωνούν, αρκεί να είναι σύμφωνοι και οι
εργαζόμενοι
Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου
Ηλιόπουλου Στέργιου πως, συμφωνεί, αρκεί να είναι
σύμφωνοι και οι εργαζόμενοι
Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου
Τσιαμπούση Αλεξάνδρου πως, συμφωνεί, αρκεί να
είναι σύμφωνοι και οι εργαζόμενοι

31.

31.

32.

32.

Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου
Στεφανίδη Ιωάννη πως, συμφωνεί, αρκεί να είναι
σύμφωνοι και οι εργαζόμενοι
Συγκρότηση επιτροπής
Ομόφωνα
τμηματικής παραλαβής
εργασιών της Δ/νσης
Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισμού και
ορισμός προέδρου με τον
αναπληρωτή του, για το
έτος 2018
Συγκρότηση Επιτροπής
Παραλαβής Εργασιών
και ορισμός προέδρου
με τον αναπληρωτή του
στο
πλαίσιο
των
δράσεων
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
Επισιτιστικής
και
Βασικής
Υλικής
Συνδρομής
για
το
Ταμείο
Ευρωπαϊκής
Βοήθειας
για
τους
Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

Ομόφωνα

για το έτος 2018

33.

33.

Συγκρότηση Επιτροπής
Τμηματικής Παραλαβής
Εργασιών και ορισμός
προέδρου
με
τον
αναπληρωτή του στο
πλαίσιο των δράσεων
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
Επισιτιστικής
και
Βασικής
Υλικής
Συνδρομής
για
το
Ταμείο
Ευρωπαϊκής
Βοήθειας
για
τους
Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)
για το έτος 2018

Ομόφωνα

34.

34.

Συγκρότηση τριμελούς
επιτροπής
παραλαβής
αντικειμένου
τμηματικού
ή
συνολικού,
σύμβασης
παροχής υπηρεσιών για
το έτος 2018, του
Αυτοτελούς Τμήματος
Τοπικής
Οικονομικής
Ανάπτυξης και ορισμός
προέδρου
με
τον
αναπληρωτή του

Ομόφωνα

35.

35.

Συγκρότηση επιτροπής
προμήθειας
ανταλλακτικών
οχημάτων,
ελαστικών
κλπ. για τη συντήρηση
και
επισκευή
αυτοκινήτων
σε
ιδιωτικά συνεργεία για
το έτος 2018

Ομόφωνα

36.

36.

Ομόφωνα

37.

37.

Συγκρότηση τριμελούς
επιτροπής τμηματική ή
συνολικής παραλαβής
του
αντικειμένου
σύμβασης
παροχής
υπηρεσιών της Δ/νσης
Καθαριότητας
και
Ανακύκλωσης
έτους
2018
Έγκριση της 02/2018
απόφασης της ΕΠΖ,
σχετικά με την έκθεση
πεπραγμένων έτους 2017

38.

38.

Έγκριση της 01/2018
απόφασης της ΕΠΖ,
σχετικά με την έγκριση
κοπής
δέντρου
σε
σχολείο της πόλης

Ομόφωνα

Ομόφωνα

39.

39.

Έγκριση της 03/2018
απόφασης της ΕΠΖ,
σχετικά με την έγκριση
κοπής δέντρων σε ένα
σημείο
του
Δήμου
Δράμας

Ομόφωνα

40.

40.

Έγκριση της 104/2017
γνωμοδότησης
του
Συμβουλίου της ΔΚ
Δράμας, σχετικά με τη
διάθεση
χρήσης
δημοτικού ακινήτου

Ομόφωνα

41.

41.

Ομόφωνα

42.

42.

Έγκριση της 105/2017
γνωμοδότησης
του
Συμβουλίου της ΔΚ
Δράμας, σχετικά με τη
διάθεση χρήσης του
Νηπιαγωγείου
Αρκαδικού
Συναίνεση
ή
μη
παραχώρησης κλειστού
γηπέδου
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗς στο
Μουσικοδραματικό
Σύλλογο «ΑΠΟΛΛΩΝ»
Καλού Αγρού

43.

43.

Ονοματοδοσία
του
Κοινοτικού
Γηπέδου
Καλού
Αγρού,
σε
«Γήπεδο
Γεώργιος
Μπακαλόπουλος»

Ομόφωνα

44.

44.

45.

45.

Έγκριση μετακίνησης
Κατά πλειοψηφία
εντεταλμένου
του
δημοτικού
συμβούλου
συμβούλου
και Μειοψηφούντος
Τσιαμπούση Αλεξάνδρου διότι, ποτέ δεν υπάρχει
αντίστοιχων δαπανών
ενημέρωση για τα αποτελέσματα των συναντήσεων
Έγκριση
εξόδων
Ομόφωνα
μετακίνησης υπαλλήλων
Δήμου Δράμας

Δράμα 26-01-2018
Η ειδική γραμματέας
Μυροφόρα Ψωμά

Ομόφωνα

