ΘΕΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15η/27-07-2020
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Α/Α
1.

ΑΡ. ΑΠΟΦ.
159.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
Έγκριση
της
υπ΄αριθμ.1/2020
απόφασης-εισήγησης της
Επιτροπής Τουριστικής
Προβολής και Ανάπτυξης
Δ. Δράμας περί εγκρίσεως
του
ετήσιου
προγράμματος έτους 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Κατά πλειοψηφία
Οι δημοτικοί σύμβουλοι : 1) Μελισσινός
Στυλιανός, 2) Μυστακίδης Ιωάννης, 3)
Νικολαϊδης Φώτιος και 4) Καλαϊτζίδης
Κωνσταντίνος ψήφισαν θετικά και πρότειναν το
ετήσιο πρόγραμμα δράσης για το 2021 να
υποβληθεί τον Δεκέμβριο του 2020. Έθεσαν επίσης
ερωτήματα σχετικά με το ποιες ενέργειες θα γίνουν,
όταν έχουν ήδη περάσει επτά μήνες από την έναρξη
του έτους, συγκεκριμένα όσον αφορά στην 7η δράση
τουριστικής προβολής κόστους 24.800,00 €.
Συνεχίζοντας, ανέφεραν πως ενόψει κορονοϊού θα
πρέπει ίσως να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα σε
δράσεις όπως το Φεστιβάλ και η Ονειρούπολη και
όχι στα Ελευθέρια και το Dramaica
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Αποστολίδης
Κυριάκος, 2) Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 3)
Ιωαννίδης Δημήτριος, 4) Κιόρτεβε Παρθένα και
5) Γεωργιάδης Γερβάσιος ψήφισαν θετικά,
παρόλο που είναι αντιγραφή του προηγούμενου
έτους, ευελπιστώντας για μία νέα συνεργασία του
Δήμου με την Ένωση Ξενοδόχων για ένα νέο
πρόγραμμα τουριστικής προβολής
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ηλιόπουλος Στέργιος
και 2) Χατζηιωάννου Χαρίκλεια ψήφισαν θετικά,
για τυπικούς λόγους προκειμένου να εγκριθεί το
πρόγραμμα από τον ΕΟΤ και σε περίπτωση που
γίνουν κάποιες εκδηλώσεις να μπορούν να γίνουν οι
απαιτούμενες ενέργειες προβολής, ευελπιστώντας
για μία νέα συνεργασία του Δήμου με την Ένωση
Ξενοδόχων για ένα νέο πρόγραμμα τουριστικής
προβολής
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου
Μήτρου Γεωργίου, διότι θεωρεί πως το εν λόγω
πρόγραμμα δράσης αποτελεί απλή αντιγραφή του
προγράμματος του προηγούμενου έτους και πως η
Επιτροπή δεν έχει ουσία γιατί συνεδριάζει στα μέσα
της χρονιάς, επισημαίνοντας τη μη λειτουργία του
μεθοριακού σταθμού της Εξοχής, που κατά την
άποψή του πρέπει να λειτουργήσει άμεσα
Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς,
δήλωσε «ΠΑΡΩΝ», αναφέροντας ότι η κυβέρνηση
της νέας δημοκρατίας ισοπέδωσε τον τουρισμό

2.

160.

Ορισμός των Ορκωτών
Ελεγκτών – Λογιστών και
καθορισμός αμοιβής για
τη διενέργεια τακτικού
διαχειριστικού
ελέγχου
οικονομικού έτους 2019
της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δήμου
Δράμας

Κατά πλειοψηφία
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Μελισσινός
Στυλιανός, 2) Μυστακίδης Ιωάννης, 3)
Νικολαϊδης Φώτιος και 4) Καλαϊτζίδης
Κωνσταντίνος, ψήφισαν θετικά επισημαίνοντας
ότι όποιος ορκωτός ελεγκτής επιλεγεί, θα πρέπει ν’
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της προκήρυξης
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Αποστολίδης
Κυριάκος, 2) Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 3)
Ιωαννίδης Δημήτριος, 4) Κιόρτεβε Παρθένα και
5) Γεωργιάδης Γερβάσιος ψήφισαν θετικά,
εκφράζοντας επιφυλάξεις ως προς την νομιμότητα
διενέργειας του ελέγχου από την εταιρεία που
έδωσε τη χαμηλότερη προσφορά, την AUDIT
OPINION διότι, εκδόθηκε ανακοίνωση της
Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου,
βάσει της οποίας υπάρχει περιορισμός στην
διάρκεια διορισμού ορκωτών λογιστών που μπορεί
να διαρκέσει μέχρι πέντε συνεχή έτη ενώ, η
συγκεκριμένη έχει ήδη ελέγξει την ΔΕΚΠΟΤΑ για
οκτώ χρήσεις 2011-2018
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Ηλιόπουλος Στέργιος
και 2) Χατζηιωάννου Χαρίκλεια, ψήφισαν
θετικά, συμφωνώντας με τις επιφυλάξεις των
δημοτικών
συμβούλων
της
παράταξης
«ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΔΡΑΜΑ 2020»
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου
Καλαϊδόπουλου Κοσμά, ο οποίος συμφωνεί με τον
έλεγχο αλλά διαφωνεί ως προς το ύψος της αμοιβής
των ελεγκτών, επισημαίνοντας πως θα έπρεπε να
υπήρχαν και άλλες προσφορές

3.

161.

4.

162.

5.

163.

Μεταφορά έργων από το
πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο
πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»
Τροποποίηση
του
εγκεκριμένου σχεδίου της
Σκαλωτής του Δήμου
Δράμας στο Ο.Τ.9
Έγκριση εισόδου-εξόδου
οχημάτων
της
εγκατάστασης «Κέντρο
αποθήκευσης
και
διανομής
προϊόντων
μαρμάρου(logistics)» της
εταιρίας
«Hermes
Marbles ΙΚΕ & ΣΙΑ
Ε.Ε.» μέσω του νόμιμου
εκπροσώπου της, κυρίου
Ρίζου Κωνσταντίνου, στα
με αρ.1868, 1877 και 1878
αγροτεμάχια
του
αγροκτήματος Χωριστής,

Oμόφωνα

Oμόφωνα

Oμόφωνα

6.

164.
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165.

8.

166.

9.

167.

10.

168.

συνολικού
εμβαδού
19.200,91
τ.μ.
επί
αγροτικής οδού, επί του
1868 αγροτεμαχίου
Έγκριση εισόδου-εξόδου
Oμόφωνα
οχημάτων
της
εγκατάστασης «Κέντρο
αποθήκευσης
και
διανομής
προϊόντων
μαρμάρου (logistics) της
εταιρίας
«ΔΑΝΑΗ
Ε.Π.Ε.»
μέσω
του
νομίμου εκπροσώπου της,
κυρίου Μπύρου Ιωάννη,
στο αρ.1869 αγροτεμάχιο
του
αγροκτήματος
Χωριστής,
συνολικού
εμβαδού 8734,99τ.μ. επί
της αγροτικής οδού
Έγκριση
για
την
Oμόφωνα
επέκταση
δικτύου
φωτισμού
στην
Κοινότητα Δράμας με την
τοποθέτηση δεκαέξι (16)
στύλων, είκοσι ενός (21)
Φ.Σ. S- 17Y, ενός (1) Φ.Σ.
S -17 καθώς και ενός (1)
μετρητή ΦΟΠ
Τροποποίηση της υπ΄
Oμόφωνα
αριθμ.
580/2019
απόφασης του Δ.Σ περί
«Έγκρισης της επέκτασης
δικτύου ΦΟΠ με την
τοποθέτηση 5 στύλων &
11ΦΣ
S-17
στην
κοινότητα Μαυροβάτου»
σε
«Έγκριση
της
επέκτασης δικτύου στην
κοινότητα Μαυροβάτου
με την τοποθέτηση 5
στύλων, 11ΦΣ S-17 και
ενός (1) μετρητή ΦΟΠ
Υ/Σ 33»
Καταβολή
(ή
μη)
Oμόφωνα
δικαστικώς
καθορισθείσας
Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων
αποζημίωσης
: 1) Μελισσινού Στυλιανού, 2) Μυστακίδη
Ιωάννη και 3) Νικολαϊδη Φώτιου ότι, πρέπει να
τηρούνται τα νόμιμα προς το συμφέρον του Δήμου
Έγκριση ανάθεσης της
Κατά πλειοψηφία
υπηρεσίας
«Διαχείριση
μπαζοαπορριμμάτων και Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)
ογκωδών
αποβλήτων, Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου
όπως
κουφωμάτων, Χαρίκλειας διότι, δεν έγιναν τα απαραίτητα
επίπλων, στρωμάτων κα.» πολιτικά βήματα από τη δημοτική αρχή για τα
πράσινα σημεία, όπου θα πήγαιναν τα
μπαζοαπορρίμματα και δεν θα ανατίθετο η εργασία
σε ιδιώτη, προκειμένου να μην επιφορτίζεται ο

Δήμος με επιπλέον έξοδα
Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος
ψήφισε «ΛΕΥΚΟ», λέγοντας πως το θέμα είναι
παράδειγμα ανεπάρκειας της δημοτικής αρχής
γιατί, δεν μπόρεσε να οριοθετήσει χώρους για να
γίνονται αυτές οι αποθέσεις.
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου
Καλαϊδόπουλου Κοσμά, ο οποίος είναι αντίθετος
σε κάθε ανάθεση, τονίζοντας το γεγονός ότι η
καθαριότητα της πόλης είναι στη χειρότερη μορφή
της
11.

169.

Έγκριση ανάθεσης της
υπηρεσίας «Καθαρισμός
χώρων
παράνομης
απόρριψης απορριμμάτων
για λόγους αντιπυρικής
προστασίας με χρήση
μηχανήματος
τύπου
προωθητήρα
γαιών»,
προϋπολογισμού
26.124,04€
(συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.) σε τρίτο με
την διενέργεια ανοικτού
ηλεκτρονικού
μειοδοτικού διαγωνισμού
σύμφωνα
με
τον
Ν.4412/2016

Κατά πλειοψηφία
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)
Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου
Χαρίκλειας, λέγοντας πως, αυτές οι εργασίες θα
γινόταν με λιγότερο κόστος για τους πολίτες αν
φρόντιζε η δημοτική αρχή να αγοράσει ένα
πολυμηχάνημα ή αν ο Δήμος έκανε σύμβαση με
την περιφέρεια ή κάποιο άλλο Δήμο.
Συνεχίζοντας, ανέφεραν πως είναι θετικό ότι θα
διενεργηθεί ανοικτός διαγωνισμός γιατί θα υπάρξει
διαφάνεια
Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος
ψήφισε «ΛΕΥΚΟ»,
διαφωνώντας με τη
διαδικασία
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου
Καλαϊδόπουλου Κοσμά, ο οποίος είναι υπέρ της
αγοράς μηχανημάτων για τις συγκεκριμένες
εργασίες και κατά της διαδικασίας ανάθεσης,
επισημαίνοντας ότι, θα έπρεπε να προσδιοριστούν
σημεία εναπόθεσης των εν λόγω απορριμμάτων
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου
Γεωργιάδη Γερβάσιου, ο οποίος συμφωνεί με
τους
μειοψηφούντες
συμβούλους
των
αντιπολιτεύσεων, σχετικά με την επιβαλλόμενη
αγορά ενός πολυμηχανήματος έτσι ώστε να μην
γίνεται ανάθεση σε ιδιώτες

12.

170.

Έγκριση της αρ.15/2020
απόφασης της ΔΕΠ περί
«Κατανομή
πιστώσεων
των ΚΑΠ για επισκευή
και συντήρηση σχολικών
κτιρίων
έτους
2020
(ΣΑΤΑ)

Oμόφωνα
Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου
Μελισσινού Στυλιανού, ότι καλό θα ήταν στην
επόμενη κατανομή να υπολογιστούν τα υπόλοιπα
χρημάτων των ταμείων των δύο επιτροπών έτσι
ώστε η κατανομή του ποσού που προέρχεται από το
Υπουργείο να είναι διαφορετική, αναφέροντας ότι η
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έλαβε για πρώτη φορά
επιπλέον περίπου 46.000,00 ευρώ από μισθώματα
από κλήρους έπειτα από μια σειρά διαδικασιών που
κίνησε, προς τιμή του, ο Γενικός Γραμματέας του

Δήμου
Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων
: 1) Μυστακίδη Ιωάννη, 2) Νικολαϊδη Φωτίου
και 3) Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνου, ότι καλό θα
ήταν στην επόμενη κατανομή να υπολογιστούν τα
υπόλοιπα χρημάτων των ταμείων των δύο
επιτροπών έτσι ώστε η κατανομή του ποσού που
προέρχεται από το Υπουργείο να είναι διαφορετική.
Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων
: 1) Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου
Χαρίκλειας, ότι δεν συμφωνούν με την ισόποση
κατανομή του ποσού από μέρους των επιτροπών,
εκφράζοντας ανησυχία για το αν εξετάζονται οι
ανάγκες τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.
Συνεχίζοντας,
εξέφρασαν την επιθυμία, όταν θα υπάρξει ανάλογο
θέμα προς συζήτηση, να παραστεί στη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος των
Σχολικών Επιτροπών προκειμένου να αναλύσει στο
σώμα τη λογική κατανομής των ποσών
13.
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14.

172.

15.

173.

Τροποποίηση
της
Oμόφωνα
κατηγοριοποίησης
και
αδειοδότησης
της
αθλητικής εγκατάστασης
(ΑΠΚ «Δ.ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ»)
– ν. 4479/2017 (Α΄94)
«Τροποποιήσεις του ν.
2725/1999 (Α΄21) και
άλλες διατάξεις
Τροποποίηση
της
Oμόφωνα
κατηγοριοποίησης
και
αδειοδότησης
της
αθλητικής εγκατάστασης
(Δημοτικό Γυμναστήριο
Αθλοπαιδιών)
–
ν.
4479/2017
(Α΄94)
«Τροποποιήσεις του ν.
2725/1999 (Α΄21) και
άλλες διατάξεις
Άδεια
χρήσης
Κατά πλειοψηφία
κοινόχρηστου χώρου επί
της οδού Μ.Αγαθαγγέλου Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων
1, στη Δράμα
: 1) Αποστολίδη Κυριάκου, 2) Χρυσοχοϊδη
Ελευθέριου, 3) Ιωαννίδη Δημητρίου, 4) Κιόρτεβε
Παρθένας και 5) Γεωργιάδη Γερβάσιου πως, θα
πρέπει να μην παρεμποδίζεται η ελεύθερη διέλευση
των πεζών και να γίνονται συχνοί έλεγχοι από τη
Δημοτική Αστυνομία, επισημαίνοντας το ότι κατά
τις βραδινές ώρες η ράμπα των ΑΜΕΑ επί της οδού
Βενιζέλου είναι σχεδόν πάντα κλειστή
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1)

Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου
Χαρίκλειας, αναφέροντας πως παρόλο που για το
συγκεκριμένο κατάστημα έχουν γίνει καταγγελίες
για κατάχρηση του δημόσιου χώρου, ειδικά από
ΑΜΕΑ, λειτουργεί χωρίς να ενδιαφέρεται για τη
νομιμότητα, δημιουργώντας πρόβλημα στη κίνηση
οχημάτων και πεζών, ζητώντας να γίνει
διαγράμμιση
στο
χώρο
ανάπτυξης
των
τραπεζοκαθισμάτων, έτσι ώστε όταν υπάρχει
παράβαση να παρεμβαίνει άμεσα η Δημοτική
Αστυνομία
Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου
Μήτρου Γεωργίου πως, σ’ αυτή τη φάση του
κορονοϊού θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα ο Δήμος
σε
γενναία
μείωση
του
τέλους
των
τραπεζοκαθισμάτων
Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου
Καλαϊδόπουλου Κοσμά, να υπάρχει άμεση
παρέμβαση όταν διαπιστώνεται παράβαση σχετικά
με την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων
16.

174.

Άδεια
χρήσης
κοινόχρηστου χώρου επί
της Γ. Σταύρου &
Συγγρού, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 65
του Ν. 4688/2020

Oμόφωνα
Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων
: 1) Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου
Χαρίκλειας, να εφαρμοστεί πλήρως η νομοθεσία
και να γίνει διαγράμμιση του χώρου ανάπτυξης των
τραπεζοκαθισμάτων, καθώς δεν τηρούνται τα
απαιτούμενα 3,50 μέτρα επί του πεζοδρόμου από τη
συγκεκριμένη επιχείρηση
Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου
Μήτρου Γεωργίου πως, σ’ αυτή τη φάση του
κορονοϊού θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα ο Δήμος
σε
γενναία
μείωση
του
τέλους
των
τραπεζοκαθισμάτων
Σημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος
Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος απουσίαζε από τη
συζήτηση και ψηφοφορία του θέματος

17.
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Άδεια
χρήσης
κοινόχρηστου χώρου επί
της Γ. Σταύρου, σύμφωνα
με τις διατάξεις του
άρθρου
65
του
Ν.
4688/2020

Oμόφωνα
Με την παρατήρηση όλων των δημοτικών
συμβούλων να γίνει διαγράμμιση του χώρου
ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων, έτσι ώστε να
διευκολύνεται ο έλεγχος από τη Δημοτική
Αστυνομία
Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου
Μήτρου Γεωργίου πως, σ’ αυτή τη φάση του
κορονοϊού θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα ο Δήμος
σε
γενναία
μείωση
του
τέλους
των
τραπεζοκαθισμάτων
Σημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος
Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος απουσίαζε από τη
συζήτηση και ψηφοφορία του θέματος

18.
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Άδεια
χρήσης
Oμόφωνα
κοινόχρηστου χώρου επί
της οδού Γ. Σταύρου Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων
(έναντι Μ. Αγαθαγγέλου : 1) Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου
12), στη Δράμα
Χαρίκλειας, να γίνει διαγράμμιση του χώρου
ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων, έτσι ώστε να
διευκολύνεται ο έλεγχος από τη Δημοτική
Αστυνομία
Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου
Μήτρου Γεωργίου πως, σ’ αυτή τη φάση του
κορονοϊού θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα ο Δήμος
σε
γενναία
μείωση
του
τέλους
των
τραπεζοκαθισμάτων
Σημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος
Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος απουσίαζε από τη
συζήτηση και ψηφοφορία του θέματος

19.

177.

Άδεια
χρήσης
Oμόφωνα
κοινόχρηστου χώρου επί
της Ναυαρίνου 14, Δράμα Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων
: 1) Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου
Χαρίκλειας, πως το συγκεκριμένο κατάστημα
βρίσκεται εντός πυκνοκατοικημένης περιοχής και
θα πρέπει να γίνονται συχνοί έλεγχοι για την ένταση
του ήχου από την Δημοτική Αστυνομία
Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου
Μήτρου Γεωργίου πως, σ’ αυτή τη φάση του
κορονοϊού θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα ο Δήμος
σε
γενναία
μείωση
του
τέλους
των
τραπεζοκαθισμάτων
Σημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος
Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος απουσίαζε από τη
συζήτηση και ψηφοφορία του θέματος

20.

178.

Άδεια
χρήσης
κοινόχρηστου χώρου επί
της Αγ. Βαρβάρας 13 &
Αιγαίου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 65
του Ν. 4688/2020

Oμόφωνα
Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων
: 1) Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου
Χαρίκλειας, να γίνει διαγράμμιση του χώρου
ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων, έτσι ώστε να
διευκολύνεται ο έλεγχος από τη Δημοτική
Αστυνομία
Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου
Μήτρου Γεωργίου πως, σ’ αυτή τη φάση του
κορονοϊού θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα ο Δήμος
σε
γενναία
μείωση
του
τέλους
των
τραπεζοκαθισμάτων

21.

179.

Άδεια
χρήσης
κοινόχρηστου χώρου επί
της Αγ. Σοφίας, σύμφωνα
με τις διατάξεις του
άρθρου
65
του
Ν.
4688/2020

Κατά

πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων : 1)
Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου
Χαρίκλειας, αναφέροντας πως το συγκεκριμένο
κατάστημα λειτουργεί χωρίς να ενδιαφέρεται για
τη νομιμότητα, δημιουργώντας πρόβλημα στη
κίνηση οχημάτων και πεζών, ζητώντας να γίνει

διαγράμμιση
στο
χώρο
ανάπτυξης
των
τραπεζοκαθισμάτων, έτσι ώστε όταν υπάρχει
παράβαση να παρεμβαίνει άμεσα η Δημοτική
Αστυνομία
Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου
Μήτρου Γεωργίου πως, σ’ αυτή τη φάση του
κορονοϊού θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα ο
Δήμος σε γενναία μείωση του τέλους των
τραπεζοκαθισμάτων
22.

180.

Άδεια
χρήσης
κοινόχρηστου χώρου επί
της
Θησέως
&
Γ.
Σταύρου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 65
του Ν. 4688/2020

Oμόφωνα
Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων
: 1) Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου
Χαρίκλειας, να γίνει διαγράμμιση του χώρου
ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων, έτσι ώστε να
διευκολύνεται ο έλεγχος από τη Δημοτική
Αστυνομία
Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου
Μήτρου Γεωργίου πως, σ’ αυτή τη φάση του
κορονοϊού θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα ο Δήμος
σε
γενναία
μείωση
του
τέλους
των
τραπεζοκαθισμάτων
Σημειώνεται ότι ο δημοτικός σύμβουλος
Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος απουσίαζε από τη
συζήτηση και ψηφοφορία του θέματος

23.

181.

Άδεια
χρήσης
κοινόχρηστου χώρου επί
της Αμύντα 13, σύμφωνα
με τις διατάξεις του
άρθρου
65
του
Ν.
4688/2020

Oμόφωνα
Με την παρατήρηση των δημοτικών συμβούλων
: 1) Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου
Χαρίκλειας, να γίνει διαγράμμιση του χώρου
ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων, έτσι ώστε να
διευκολύνεται ο έλεγχος από τη Δημοτική
Αστυνομία
Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου
Μήτρου Γεωργίου πως, σ’ αυτή τη φάση του
κορονοϊού θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα ο
Δήμος σε γενναία μείωση του τέλους των
τραπεζοκαθισμάτων

24.

182.

Έγκριση
ανάθεσης σε
τρίτο
της
εργασίας
«Εκχιονισμός
και
αποπαγοποίηση περιοχής
Δήμου Δράμας για τη
χειμερινή
περίοδο
Νοέμβριος
2020
–
Απρίλιος
2021»
με
ανοικτή
διαδικασία
δημόσιου ηλεκτρονικού
διαγωνισμού

Κατά

πλειοψηφία

Με
την
παρατήρηση
των
δημοτικών
συμβούλων:
1)
Αποστολίδη
Κυριάκου,
2) Χρυσοχοΐδη Ελευθέριου, 3) Ιωαννίδη
Δημητρίου, 4) Κιόρτεβε Παρθένας και
5) Γεωργιάδη Γερβασίου, να εξεταστεί η αγορά
μηχανήματος
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)
Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου
Χαρίκλειας, διότι δεν φρόντισε αυτή η δημοτική
αρχή να εξοπλιστεί με μηχανήματα και χειριστές,
παρόλο που κάθε χρόνο υπάρχουν οι ίδιες ανάγκες
Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος

ψήφισε «ΛΕΥΚΟ»,
διαδικασία

διαφωνώντας

με

τη

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου
Καλαϊδόπουλου Κοσμά, ο οποίος θεωρεί πως
πρέπει ως Δήμος να είμαστε προετοιμασμένοι για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και να
διαθέτουμε ή να αγοράσουμε τα ανάλογα
μηχανήματα, έτσι ώστε να μην προσφεύγουμε σε
ανάθεση τελευταία στιγμή
25.

183.

Έγκριση ανάθεσης της
υπηρεσίας
«Λειτουργία
δημοτικού κυνοκομείου
και διαχείριση αδέσποτων
ζώων συντροφιάς για το
έτος 2021

Κατά

πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)
Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου
Χαρίκλειας, διότι δεν έκανε καμία ενέργεια η
δημοτική αρχή για τη δημιουργία δημοτικού
κτηνιατρείου
Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος
ψήφισε «ΛΕΥΚΟ»,
διαφωνώντας με τη
διαδικασία
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου
Καλαϊδόπουλου Κοσμά, κάνοντας λόγο για την
αρνητική εικόνα της πόλης λόγω αύξησης των
αδέσποτων ζώων και για την άμεση απομάκρυνσή
τους από την πόλη

26.

27.

184.

185.

28.

186.

29.

187.

Έγκριση της αρ.14/2020
απόφασης-γνώμης
της
ΕΠΖ, σχετικά με την
κοπή
δέντρων
σε
κοινόχρηστο
χώρο
(νησίδα) επί της οδού
Ηρακλείτου
1
και
Ευξείνου Πόντου του
Δήμου Δράμας
Έγκριση της αρ.15/2020
απόφασης-γνώμης
της
ΕΠΖ, σχετικά με την
κοπή
δέντρων
στον
προαύλιο χώρο πρώην
Δημοτικού
Σχολείου
Αμπελακίων
της
Κοινότητας Δράμας
Έγκριση της αρ.16/2020
απόφασης-γνώμης
της
ΕΠΖ, σχετικά με αίτηση
για μετατόπιση πινακίδας
θέσης στάθμευσης ΑμεΑ
Έγκριση
μεταφοράς
ποσού για την καταβολή
της μισθοδοσίας των
υπαλλήλων
του
προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ από το Δήμο
Δράμας
στη
Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. Δράμας,
για το χρονικό διάστημα

Oμόφωνα
Με την παρατήρηση όλων των παρόντων μελών
των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, περί
αντικατάστασης των προς κοπή δέντρων

Oμόφωνα
Με την παρατήρηση όλων των παρόντων μελών
των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, περί
αντικατάστασης των προς κοπή δέντρων

Oμόφωνα

Oμόφωνα

από 1-1-2020 έως 2-32020

30.

188.

31.

189.

32.

190.

33.

191.

34.

192.

Έγκριση
εξόδων
μετακίνησης υπαλλήλων
Δήμου Δράμας για το
μήνα Ιούνιο έτους 2020
Καθορισμός
αριθμού
μαθητευόμενων
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης
και
Κατάρτισης
(Μεταλυκειακό Έτος –
Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.
και Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου
Παιδείας
και
Θρησκευμάτων
και
Ε.ΠΑ.Σ. και Ι.Ε.Κ. του
Ο.Α.Ε.Δ.)
για
απασχόληση στο Δήμο
Δράμας κατά την περίοδο
2020-2021
Έγκριση
καταβολής
επιδότησης ενοικίου σε
επικουρική ιατρό του Γ.
Ν. Δράμας
Έγκριση της αρ.19/2020
απόφασης-γνωμοδότησης
της Κοινότητας Δράμας
σχετικά με τη διάθεση
δημοτικού ακινήτου –
Αγωνιστικός
Όμιλος
Μπριτζ
ΑΣΤΕΡΑΣ
Δράμας Υπογραφή
Ιδιωτικού
Συμφωνητικού
Συνεργασίας
με
την
Αστική
Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία
«Μπορούμε Saving FoodSaving Lives»

Oμόφωνα

Oμόφωνα

Oμόφωνα

Oμόφωνα

Κατά

πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων :
1) Ηλιόπουλου Στέργιου και 2) Χατζηιωάννου
Χαρίκλειας,
διότι
δεν
συμφωνούν
με
«φιλανθρωπίες» από τέτοιου είδους ιδρύματα
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου
Καλαϊδόπουλου Κοσμά, διότι διαφωνεί με τη
λήψη χρημάτων από ΜΚΟ

35.

193.

Έκτακτη
οικονομική
ενίσχυση δημοτών

Δράμα 29-07-2020
Η αναπληρώτρια της ειδικής γραμματέως
Μαντή Μαρία

Oμόφωνα

