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Ιουλίου 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει το από 18-06-2019 ομόφωνο
πρακτικό της συνεδρίασης της διακομματικής
επιτροπής του Δήμου Δράμας, με θέμα την κατανομή
των χώρων προβολής των κομμάτων και τον
καθορισμό της χρήσης αυτών ενόψει των
Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας απόφασης


Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος,
πρότεινε να μην δοθεί κανένας χώρος στη Χρυσή
Αυγή , ούτε αίθουσες του Δήμου γιατί, δεν
πρόκειται για κόμμα αλλά, για μια φασιστική
ναζιστική οργάνωση , η οποία έχει προκαλέσει
πολλά δεινά.
Ο
δημοτικός
σύμβουλος
Τσιαμπούσης
Αλεξανδρος, πρότεινε να μην δοθεί κανένας χώρος
για προβολή στη Χρυσή Αυγή, ούτε η αίθουσα του
ΔΣ,
προσθέτοντας πως αμφιβάλλει για την
ομοφωνία του πρακτικού της διακομματικής
επιτροπής όπου, η έκφραση της διαφορετικής
άποψης του ΚΚΕ, μετατράπηκε σε ομοφωνία.
Ο δημοτικός σύμβουλος Στεφανίδης Ιωάννης,
διαφώνησε ως προς την ομοφωνία του πρακτικού
της διακομματικής επιτροπής όπου, η έκφραση της
διαφορετικής άποψης του ΚΚΕ, μετατράπηκε σε
ομοφωνία. Δεν είναι δυνατόν να υποβάλλεται
ένσταση και η απόφαση να είναι ομόφωνη. Πρότεινε
να μη παρασχεθεί καμία διευκόλυνση προς τη
Χρυσή Αυγή, μια εγκληματική και φασιστική
οργάνωση με ναζιστικά χαρακτηριστικά. Επίσης,
ανέφερε πως αναιρείται η μοναδικότητα του
θέματος, όπως ορίζεται από την 14473/11-04-2012
ΥΑ διότι, στην 10η πρόσκληση για σύγκληση του
ΔΣ, αναφέρονται δύο θέματα.
Ο Δ/ντής της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών,
Αθανασίου Αιμίλιος, ανέφερε πως δεν τέθηκε θέμα
ομοφωνίας στην τελική απόφαση της διακομματικής
επιτροπής από το ΚΚΕ και προφανώς οι υπόλοιποι
δεν υιοθέτησαν την άποψή του, επισημαίνοντας τη
δέσμευση του ΔΣ που απορρέει από την 14473/1104-2012 ΥΑ.
Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊτσίδης Γεώργιος,
δεν δέχθηκε την εισήγηση του Δ/ντή Διοικητικών
Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία το ΔΣ απλά θα
έχει διακοσμητικό ρόλο, παρά το οριζόμενα από την
ΥΑ 14473/11-04-2012 , προτείνοντας να ληφθεί

απόφαση από το ΔΣ περί μη παραχώρησης χώρου
στο μόρφωμα Χρυσή Αυγή διότι , στο Δήμο
Δράμας, το ΔΣ είναι κυρίαρχο όργανο και πρέπει
και επιβάλλεται να λάβει μια απόφαση άκρως
δημοκρατική.
Ο δημοτικός σύμβουλος Σολάκης Άγγελος που
εισηγήθηκε αρχικά το θέμα σύμφωνα με την
απόφαση της διακομματικής επιτροπής και επειδή
όλες οι παρατάξεις της Αντιπολίτευσης είναι
αντίθετες όπως ανέφερε με την παραχώρηση χώρου
στην Χρυσή Αυγή, πρότεινε τη λήψη απόφασης περί
υιοθέτησης από το ΔΣ εξολοκλήρου του πρακτικού
της διακομματικής επιτροπής, εκτός από τη
συμμετοχή της Χρυσής Αυγής στην όλη διαδικασία.
Ο
δημοτικός
σύμβουλος
Χρυσοχοΐδης
Ελευθέριος, ανέφερε πως υπάρχει η ομόφωνη
απόφασης της διακομματικής επιτροπής, της οποίας
αμφισβητείται η ομοφωνία αλλά, επειδή υπάρχει μια
διαφορετική πρόταση από τις παρατάξεις της
αντιπολίτευσης και το ΔΣ είναι ανεξάρτητο όργανο,
πρότεινε να τεθεί σε ψηφοφορία η πρόταση του
Σολάκη Αγγέλου και να προσβληθεί από όποιον έχει
έννομο συμφέρον.
Ακολούθησε ψηφοφορία επί της τελικής
πρότασης του δημοτικού συμβούλου Σολάκη
Αγγέλου, περί υιοθέτησης από το ΔΣ
εξολοκλήρου του πρακτικού της διακομματικής
επιτροπής, εκτός από τη συμμετοχή της Χρυσής
Αυγής
στην
όλη
διαδικασία
όπου
καταμετρήθηκαν οκτώ ψήφοι (8) υπέρ και εννέα
(9) ψήφοι.
Ακολούθησε ψηφοφορία επί του πρακτικού της
διακομματικής επιτροπής, όπου καταμετρήθηκαν
εννέα (9) ψήφοι υπέρ και οκτώ (8) κατά.

Δράμα 20-06-2019
Η ειδική γραμματέας
Μυροφόρα Ψωμά

