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ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
1ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση
διενέργειας
προμήθειας τροφίμων &
λοιπών
αναλώσιμων
ειδών παντοπωλείου και
έγκριση
διενέργειας
διεθνούς
ανοικτού
ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την
«Προμήθεια Τροφίμων
& Λοιπών Αναλώσιμων
Ειδών Παντοπωλείου»
του Δήμου Δράμας, των
Νομικών του Προσώπων
και Επιχειρήσεων, για τα
οικονομικά έτη 2021 &
2022
Έγκριση
πίνακα
μεσοπρόθεσμων
προβλέψεων
Προγράμματος
Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2021-2024
του υποτομέα των ΟΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ομόφωνα

Κατά πλειοψηφία
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Τσιαμπούσης
Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3)
Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 4) Ιωαννίδης
Δημήτριος, 5) Παπαδόπουλος Αχιλλέυς, 6)
Κιόρτεβε Παρθένα και 7) Γεωργιάδης
Γερβάσιος, ψήφισαν θετικά, σε ότι αφορά στο
υπηρεσιακό μέρος του θέματος
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ηλιόπουλος
Στέργιος και 2) Χατζηιωάννου Χαρίκλεια,
απέχουν από την ψηφοφορία λέγοντας πως, αυτό
που ζητάει η Κυβέρνηση, είναι άσκηση επί
χάρτου. Αυτό που πρέπει να κάνει ο Δήμαρχος,
είναι μαζί με άλλους Δημάρχους, να ζητήσει την
όσο δυνατόν περισσότερη χρηματοδότηση από
την Κυβέρνηση άλλωστε, λεφτά υπάρχουν όπως
φάνηκε τον τελευταίο καιρό, με τις
χρηματοδοτήσεις των ΜΜΕ, εργολάβων και
εφοπλιστών.
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου
Μήτρο Γεωργίου, λέγοντας πως αυτό το σχέδιο,
προμηνύει το τι θα συμβεί τα επόμενα τρία
χρόνια. Οι Δήμοι χρειάζονται οικονομική
βοήθεια για να μπορέσουν να ανταποκριθούν
γιατί ακόμα και ο ίδιος ο προϋπολογισμός του
2020, είναι στον αέρα, με δεδομένο και τις
οικονομικές ελαφρύνσεις των δημοτών εκ
μέρους του Δήμου, εξ αιτίας του κορονοϊού και

την αδυναμία αυτών
ανταποδοτικών τελών.
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Έγκριση της
ΑΟΕ σχετικά
Αναμόρφωση
Στοχοθεσίας
Οικονομικών
Αποτελεσμάτων
οικ. έτους 2020

97/2020
με την
Πίνακα Οι

για

πληρωμή

των

Ομόφωνα

δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ηλιόπουλος
Στέργιος και 2) Χατζηιωάννου Χαρίκλεια,
ψήφισαν θετικά ως προς την τυπική διαδικασία

(ΟΠΔ)

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος,
ψήφισε ΛΕΥΚΟ, λέγοντας πως δεν ψήφισε
ούτε τον προϋπολογισμό και προσθέτοντας
πως, θα πρέπει να περιοριστεί ο έλεγχος από
το οικονομικό παρατηρητήριο
Έγκριση της 109/2020
Ομόφωνα
απόφασης της Ο.Ε.
σχετικά με την 2η
Αναμόρφωση
Προϋπολογισμού
Οικονομικού έτους 2020
Επικύρωση παραγραφής
αξιώσεων κατά του
Δήμου Δράμας
Έγκριση
εκκίνησης
διαδικασίας για την
διενέργεια
ενιαίου
διεθνούς
ανοικτού
ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την
«Προμήθεια
Υγρών
Καυσίμων
–
Ελαιολιπαντικών»
(πετρελαίου θέρμανσης,
πετρελαίου
κίνησης,
βενζίνης
αμόλυβδης,
ελαιολιπαντικών)
του
Δήμου Δράμας, των
Νομικών
του
Προσώπων
και
Επιχειρήσεων, για το
οικονομικό έτος 2021
Έγκριση
2ης
τροποποίησης της Νο
B2.6f.03
σύμβασης
χρηματοδότησης
(Subsidy Contract) του
έργου με «Joint actions
for the development and
implementation of new
technologies for the
optimal management of
water resources in the
urban environment» και
ακρωνύμιο «LYSIS», το
οποίο
συγχρηματοδοτείται από
το
Πρόγραμμα
Συνεργασίας
INTERREG
V-A
“Ελλάδα – Βουλγαρία

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

2014-2020”
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Έγκριση της 16/2020
Αποφασίζει
απόφασης του ΔΣ του
κατά πλειοψηφία
ΠΟΦΤΜΜ, σχετικά με
την καταβολή εξόδων Εγκρίνει την καταβολή εξόδων παράστασης
παράστασης
στον Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του
Πρόεδρο αυτού

Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών
Μικρού Μήκους Δράμας του Δήμου Δράμας για
την συμμετοχή του στις συνεδριάσεις αυτού από
την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του
(άρθρο 242 του Ν.3463/2006 ΔΚΚ).

Αποφασίζει
κατά πλειοψηφία
Δεν Εγκρίνει την καταβολή εξόδων
παράστασης αντιπροέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. του Δήμου
Δράμας για την συμμετοχή του στις
συνεδριάσεις αυτού από την ημερομηνία
ανάληψης των καθηκόντων του (άρθρο 242 του
Ν.3463/2006 ΔΚΚ).
Αποφασίζει
κατά πλειοψηφία
Καθορίζει τα μηνιαία έξοδα παράστασης του
προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του
Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. του Δήμου Δράμας, στο ποσό
των πεντακοσίων σαράντα ένα ευρώ και είκοσι
έξι λεπτά μικτά (541,26€) ως έξοδα παράσταση
Προέδρου.
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Δεν δικαιούνται αποζημίωση τα
υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου
του ΠΟΦΤΜΜΔ για την συμμετοχή τους στις
συνεδριάσεις του Δ.Σ.
Έγκριση της 04/2020
Ομόφωνα
απόφασης της ΔΕΠ,
σχετικά με την έγκριση
απολογιστικών
στοιχείων οικ. έτους
2019,
Σχολικής
Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
Έγκριση της 05/2020
απόφασης της ΔΕΠ,
σχετικά με την έγκριση
απολογιστικών
στοιχείων οικ. έτους
2019,
Σχολικής
Επιτροπής
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Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
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Λήψη απόφασης για την
παραχώρηση
κατά
χρήση
στην
Πυροσβεστική
Υπηρεσία
Δράμας,
υδροφόρου
οχήματος
της
Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου
Κίνηση
διαδικασίας
επαναδημοπράτησης
του
κυλικείου
του
Αθλητικού
Πολιτιστικού Κέντρου
«Δ. ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ», σε
εφαρμογή της παρ. 1 του
άρθρου 192 του Ν.
3463/2006,
όπως
αντικαταστάθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 196
του
Ν.
4555/2018
(ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»
Κίνηση
διαδικασίας
επαναδημοπράτησης
αγροτεμαχίων σχολικού
κλήρου
κοινότητας
Κουδουνίων,
Μαυροβάτου
και
αγροτικού
κλήρου
κοινότητας Κουδουνίων
Διενέργεια
γενικής
εργασίας κατεδάφισης
επικινδύνως
ετοιμορρόπων ή / και
ρυμοτομούμενων
κτισμάτων με συνοπτικό
διαγωνισμό
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Ομόφωνα

Ομόφωνα
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Με την παρατήρηση όλων των παρόντων
δημοτικών
συμβούλων
των
δημοτικών
παρατάξεων της αντιπολίτευσης πως, θα πρέπει
να ενημερώνεται το ΔΣ για τα κτήρια που
πρόκειται να κατεδαφιστούν

Έγκριση δαπάνης για
μετατόπιση
κιβωτίου
παροχής
με
αριθμό
24076704-01, έμπροσθεν
της οικοδομής στην οδό
Μακεδονίας 9
Ανάκληση της 414/2019
ΑΔΣ με θέμα «Έγκριση
μετατόπισης
δικτύου
φωτισμού
στην
Κοινότητα Καλλιφύτου»
Ονομασία οδού στο
Δήμο Δράμας

Ομόφωνα

Ονομασία οδού στο
Συνοικισμό της Νέας
Αμισού Δράμας

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα
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Ονομασία οδών στον
Κατά πλειοψηφία
ΟΕΚ
στην περιοχή
των
δημοτικών
Μαυροβάτου του Δήμου Μειοψηφούντων
συμβούλων:
1)
Ηλιόπουλου
Στέργιου
και 2)
Δράμας

Χατζηιωάννου Χαρίκλειας διότι, οι προτάσεις
δεν προήλθαν από συνέλευση των κατοίκων
της περιοχής αλλά, από δύο παρατάξεις του
Συμβουλίου της Κοινότητας Δράμας
Έγκριση της 06/2020
Κατά πλειοψηφία

ΑΕΠΖ, σχετικά με την
χωροθέτηση
κάδων Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Μλεκάνης
Μιχαήλ, 2) Μελισσινός Στυλιανός, 3) Σιδερά
ανακύκλωσης
Χρυσή, 4) Μυστακίδης Ιωάννης
και 5)
αποβλήτων ιματισμού

Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος, ψήφισαν θετικά
επί του θέματος αλλά, πρότειναν καλύτερη
κατανομή των κάδων όσον αφορά τις θέσεις,
δίχως να είναι επιτακτική η πρότασή τους, εάν
δημιουργεί ανάγκη αναβολής του θέματος γιατί,
ειδικά στο κέντρο και σε μια άλλη περιοχή,
τοποθετούνται πολύ κοντά οι κάδοι ενώ, θα
μπορούσαν να τοποθετηθούν στις γειτονιές, για
καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ηλιόπουλος
Στέργιος και 2) Χατζηιωάννου Χαρίκλεια ,
συμφωνούν με την τοποθέτηση της μείζονος
αντιπολίτευσης
για
τη
χωροθέτηση,
προσθέτοντας πως σε άλλους δήμους, όλο αυτό
λειτουργεί ανταποδοτικά. Δεν μιλάνε για
χρήματα αλλά, ο εργολάβος έχει την υποχρέωση,
τα ρούχα σε καλή κατάσταση να τα επιστρέφει,
για να δίνονται σε φτωχές οικογένειες
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Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου
Μήτρου Γεωργίου διότι, εξ αρχής διαφώνησε
με την ανάθεση σε ιδιώτη γιατί ενισχύει την
λογική της εμπορευματοποίησης και διαχείρισης
των απορριμμάτων
Έγκριση της 07/2020
Κατά πλειοψηφία
ΑΕΠΖ, σχετικά με την
κοπή είκοσι τριών (23)
δέντρων είδους Pinus
brutia (κοινή ονομασία:
Πεύκη
τραχεία)
σε
ιδιοκτησία του Δήμου
Δράμας,
στην
Κοινότητα Καλλιφύτου
Έγκριση της 13/2020
ΑΚΔ σχετικά με τη
διάθεση
χρήσης
δημοτικού ακινήτου –
Παραδοσιακού
TAE
KWON DO

Με την παρατήρηση όλων των παρόντων
μελών των παρατάξεων της αντιπολίτευσης,
περί αντικατάστασης των προς κοπή δέντρων
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Περί διάθεσης κατά χρήση στον Σύλλογο
Παραδοσιακού ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ ΔΡΑΜΑΣ, του
Α.Π.Κ. ''Δ. Κραχτίδης'' για την διεξαγωγή
προπονήσεων και την τέλεση αγωνιστικών
προπονήσεων για την αγωνιστική περίοδο
2020-2021, από την άρση των περιοριστικών
μέτρων που αποφάσισε η Πολιτεία και
μετέπειτα
Τα αθλητικά σωματεία, στα οποία
διατίθεται η χρήση των δημοτικών χώρων
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Δράμα 28-04-2020
Η ειδική γραμματέας
Μυροφόρα Ψωμά

δεσμεύονται ανεπιφύλακτα για την τήρηση του
Κανονισμού λειτουργίας των αθλητικών
εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την 433/2012
ΑΔΣ
εξόδων
Ομόφωνα

Έγκριση
μετακίνησης υπαλλήλων
Δήμου Δράμας για το
μήνα Φεβρουάριο έτους
2020
Έγκριση
εξόδων
μετακίνησης υπαλλήλων
Δήμου Δράμας για το
μήνα Μάρτιο έτους 2020
Έκτακτη
οικονομική
ενίσχυση δημοτών
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Ομόφωνα

