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1.  134.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Έγκριση της 06/2019 

απόφασης της ΔΕΠ, 

σχετικά με την Α΄ 

κατανομή δόσης των 

ΚΑΠ για κάλυψη 

λειτουργικών δαπανών 

Ομόφωνα 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ζαχαριάδης Πάυλος, 

2) Μλεκάνης Μιχάηλ, 3) Καλαϊτσίδης Γεώργιος 

και 4) Μυστακίδης Ιωάννης, ψήφισαν την 

κατανομή, αναφέροντας πως, το ζήτημα το έθεταν 

σε κάθε συζήτηση κατανομής των κονδυλίων των 

ΚΑΠ. Τα ποσοστά 58% και 42%, δεν είναι τυχαία. 

Είχαν αποφασιστεί στο παρελθόν αιτιολογημένα 

αλλά και με μετρημένες τις δαπάνες που πρέπει να 

καλυφθούν γενικότερα. Τώρα, 2 μήνες πριν τις 

εκλογές, μάλλον όλα πιάνουν τόπο καλύτερα. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

ψήφισε την κατανομή, όπως πάντα, 

επισημαίνοντας συγχρόνως ότι πρέπει να 

εξετάζονται οι ανάγκες πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας. Χαίρεται που έστω και τώρα, 

υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση της κατανομής. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης, 

ψήφισε την κατανομή με επιφύλαξη, θέλοντας να 

αναδείξει το πρόβλημα της υποχρηματοδότησης 

διότι, δεν μπορεί ενώ βρισκόμαστε σε περίοδο 

περικοπών, να ακούγεται ότι στις σχολικές μονάδες 

όλα πάνε καλά.  

2.  135.  2
ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Προσθήκη στη με αρ. 

85/2019 απόφαση του 

Δ.Σ. με θέμα : 

«Ακύρωση της με 

αρ.689/2018 απόφασης 

Δ.Σ. και υποβολή 

πρότασης 

χρηματοδότησης για την 

πράξη με τίτλο 

΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ 

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ΄ 

στο χρηματοδοτικό 

Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ στον 

άξονα προτεραιότητας : 

Δράσεις για τη βελτίωση 

της αγροτικής 

οδοποιίας» 

Ομόφωνα 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ζαχαριάδης Πάυλος, 

2) Μλεκάνης Μιχάηλ, 3) Καλαϊτσίδης Γεώργιος 

και 4) Μυστακίδης Ιωάννης, ψήφισαν το θέμα,, 

λέγοντας πως είναι μεγάλη απογοήτευση να 

εισάγεται το θέμα για τρίτη φορά, παρά τις 

επισημάνσεις τους που αναφέρονται στην 689/2018 

ΑΔΣ. Εάν αυτό , δεν είναι ανικανότητα, τι άλλο 

μπορεί να είναι; 



3.  136.  Ενημέρωση για το 

Κολυμβητήριο Δράμας 

Το ΔΣ 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ο μ ό φ ω ν α 

 Την άμεση  σύνταξη της μελέτης 

συντήρησης του υφιστάμενου κολυμβητηρίου 

(Στάδιο Ια) και την πραγματοποίηση των ενεργειών 

που πρέπει να γίνουν για την ασφάλεια των παιδιών 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Μλεκάνης Μιχαήλ, 2) 

Καλαϊτσίδης Γεώργιος και 3) Μυστακίδης 

Ιωάννης ανέφεραν πως, ψηφίζουν την πρόταση του 

Δημάρχου, με την επισήμανση ότι το ΔΣ πρέπει να 

εκφράσει τη βούλησή του να συνεχίσει να λειτουργεί 

το Κολυμβητήριο μέχρι την ολοκλήρωση των 

εργασιών και για να λειτουργεί πρέπει να 

εξασφαλιστεί άδεια λειτουργίας. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος 

ανέφερεπως, ψηφίζει την πρόταση του Δημάρχου, 

με την επισήμανση ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να 

λειτουργεί το Κολυμβητήριο υπό τις συνθήκες που 

παρουσίασε ο μελετητής 

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος ανέφερε ότι, ψηφίζει την πρόταση του 

Δημάρχου, με την επισήμανση πως όσο υπάρχει 

άδεια λειτουργίας για το Κολυμβητήριο, θεωρεί ότι 

δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης 

ανέφερε ότι, ψηφίζει την πρόταση του Δημάρχου, με 

την επισήμανση πως υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για 

τη μέχρι τώρα κατάσταση στο Κολυμβητήριο ενώ, 

θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για 

τη σωστή λειτουργία του και την ασφάλεια των 

παιδιών. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 

ανέφερε ότι, ψηφίζει την πρόταση του Δημάρχου, με 

την επισήμανση πως το Κολυμβητήριο μπορεί να 

λειτουργεί όσο υπάρχει άδεια λειτουργίας, 

καυτηριάζοντας την παρουσία δημοτικών 

συμβούλων κάτω του μισού, στην ψηφοφορία για 

ένα τόσο σημαντικό θέμα. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιάδης Νικόλαος 

ανέφερε ότι, ψηφίζει την πρόταση του Δημάρχου, με 

την επισήμανση πως το Κολυμβητήριο μπορεί να 

λειτουργεί όσο υπάρχει άδεια λειτουργίας, 

καυτηριάζοντας την παρουσία δημοτικών 

συμβούλων κάτω του μισού, στην ψηφοφορία για 

ένα τόσο σημαντικό θέμα. 

 

Δράμα   07-03-2019 

 

Η ειδική γραμματέας  

 

Μυροφόρα Ψωμά  


