ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚAN ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8/17-03-2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη
συζήτηση του 6ου τακτικού θέματος.
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση
του 5ου τακτικού θέματος.
Α/Α

ΑΡ. ΑΠΟΦ.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

195. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης
με τη ΔΕΥΑ Δράμας για την
εκτέλεση
του
έργου
«Αντιπλημμυρική
προστασία
περιοχής «πέντε δρόμων» έως
χείμαρρο Καλλιφύτου»
196. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης
για την πράξη με τίτλο «Προμήθεια
και εγκατάσταση θόλου στέγασης
αθλητικών δραστηριοτήτων» στην
51η Πρόσκληση της περιφέρειας
ΑΜΘ.
197. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης
για την πράξη με τίτλο «Προμήθεια
υλικών
φωτισμού
εμπορικού
κέντρου ΔΚ Δράμας» στην 51η
Πρόσκληση της περιφέρειας ΑΜΘ.
198. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης
για την πράξη με τίτλο «Υποδομή για
εγκατάσταση προπονητηρίου και
αποδυτηρίων στο χώρο ΑΠΚ
Κραχτίδη» στην 51η Πρόσκληση της
περιφέρειας ΑΜΘ.
199. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης
για την πράξη με τίτλο «Βελτίωση
και ενίσχυση υποδομών ευρύτερα
της οδού Φιλίππου» στην 51η
Πρόσκληση της περιφέρειας ΑΜΘ.
200. Έγκριση υποβολής πρότασης για το
έργο με τίτλο «Προμήθεια κάδων
Κομποστοποίησης για το Δήμο
Δράμας» στην 20/2013 Πρόσκληση
του Πράσινου Ταμείου
201. Έγκριση υποβολής πρότασης για το
έργο με τίτλο «Προμήθεια ενός
αυτοματοποιημένου
συστήματος
ενοικίασης ποδηλάτων για το Δήμο
Δράμας» στην 20/2013 Πρόσκληση
του Πράσινου Ταμείου
202. Έγκριση υποβολής πρότασης για το

έργο με τίτλο «Προμήθεια και
εγκατάσταση
ενός
υπογείου
συστήματος
αποκομιδής
και
διαχωρισμού
διαβαθμισμένης
συμπίεσης για το Δήμο Δράμας»
στην
20/2013
Πρόσκληση
του
Πράσινου Ταμείου
203. Έγκριση υποβολής πρότασης για το

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
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Ομόφωνα
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Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου
Μήτρου Γεωργίου διότι ο Δήμος όπως ανέφερε,
δεν ιεραρχεί με βάση τις λαϊκές ανάγκες και το
συγκεκριμένο έργο, κινείται στη λογική του
κέρδους και όχι στη λογική εξυπηρέτησης των
πολιτών, οι οποίοι μάλιστα θα πρέπει να
πληρώνουν και αντίτιμο.
Ομόφωνα

Ομόφωνα

10.

έργο με τίτλο «Προμήθεια και
Εγκατάσταση δύο (2) Φ/Β σταθμών
ισχύος 9.87 KW έκαστος, στις στέγες
ισάριθμων σχολικών κτιρίων του
Δήμου Δράμας», στην 20/2013
Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου
204. Έγκριση υποβολής πρότασης για το
έργο με τίτλο «Εξοικονόμηση
Ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό
δημόσιων
χώρων
με
χρήση
ενεργειακών λαμπτήρων (LED) για
το Δήμο Δράμας», στην 20/2013
Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου

11.

205. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

έτους 2013
206. Συμμετοχή του Δήμου Δράμας, λόγω
εταιρικής ιδιότητας στο Κεφάλαιο
της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την
επωνυμία « Συν – Εργασία για τη
Δράμα»

207. Αποδοχή χρηματοδότησης για την

κάλυψη
δαπανών
μεταφοράς
μαθητών και υλοποίηση θεσμού του
εθελοντή σχολικού τροχονόμου
208. Αποδοχή χρηματοδότησης από το
πρόγραμμα
«ΘΗΣΕΑΣ»
για
πληρωμή μελετών
χρηματοδότησης
στη
209. Απόδοση
σχολική
επιτροπή
Α/θμιας
εκπαίδευσης
για
την
αμοιβή
σχολικών τροχονόμων περιόδου
Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2012
210. Έγκριση της με αριθμό 4/2013
απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με την
κατανομή πίστωσης της β΄ δόσης
2013 για λειτουργικές δαπάνες των
σχολικών μονάδων του Δήμου
Δράμας
211. Έγκριση της με αριθμό 5/2013
απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με την
κατανομή
πίστωσης
ποσού

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου
Παπαδόπουλου Γεωργίου , ο οποίος ανέφερε
τα παρακάτω « Δεν ψηφίζω το θέμα, γιατί θα
μπορούσαν κάλλιστα να μπουν μέσα σ΄ αυτό
το κονδύλιο, τα 45.000,00 € που δίνει η
ΔΕΚΠΟΤΑ, να υφίσταται μέσα εδώ. Γιατί η
ΔΕΚΠΟΤΑ, δεν έχει ξέχωρα δημοτικούς
χώρους. Όλοι είναι δημοτικοί χώροι, σε όλους
υφίστανται λεντάκια. Εντάξει. Δεν το
κατάλαβα το γιατί. Όχι δεν το κατάλαβα, εγώ
το κατάλαβα πολύ καλά. Για ένα διαγωνισμό
που έγινε στη ΔΕΚΠΟΤΑ και εμφανίστηκε
ένας, με όρους που έχουν βάλει άνθρωποι που
είναι λογιστές και γραφιάδες να τους ονομάσω
γενικώς και βάλανε τεχνικά χαρακτηριστικά
για να παρθούν οι λάμπες 45.000,00 € και στο
διαγωνισμό ήρθε ένας και έγινε η κατακύρωση
στον ένα. Ευχαριστούμε πολύ δεν θα πάρουμε.
Οι δραμινοί καταλαβαίνουν τι εννοώ».
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου
Τερζή Ανέστη, για τους ίδιους λόγους, γιατί
πλέον ενημερώθηκα..
Ομόφωνα
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου
Μήτρου Γεωργίου διότι, τέτοιου είδους
προγράμματα, έχουν ως αποτέλεσμα την
αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, στη
λογική της πίεσης του μισθολογικού κόστους,
χωρίς να περιορίζουν ουσιαστικά την ανεργία.
Ομόφωνα

Ομόφωνα
Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

204.226,46 € για κάλυψη δαπανών
θέρμανσης των σχολικών μονάδων
του Δήμου Δράμας
Έγκριση της με αριθμό 6/2013
απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά τα
απολογιστικά
στοιχεία
των
σχολικών επιτροπών του Δήμου
Δράμας
Έγκριση της με αριθμό 21/2013
απόφασης
του
ΔΣ
του
Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας, σχετικά με
τον καθορισμό εξόδων παράστασης
του Προέδρου αυτού

18.

212.

19.

213.

20.

Συμπλήρωση – Τροποποίηση της με
αριθμό 305/2011 ΑΔΣ με θέμα
Ορισμός εκπροσώπου , με τον
αναπληρωτή
του,
του
Δήμου
Δράμας, στο Γ.Σ. /Δ.Σ. της Αστικής
Εταιρείας,
μη
κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, « Κέντρο πρόληψης της
χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών
«¨ΠΝΟΗ¨»
214. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου
«Κατασκευή κτιρίου σίτισης απόρων
Ιεράς Μητρόπολης Δράμας»
215. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου
«Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων»
φωτοβολταϊκών
216. Σύνδεση
συστημάτων
217. Επέκταση δικτύου ηλεκτροδότησης
στη ΔΚ Δράμας (2ο Γυμνάσιο
Δράμας)
218. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής
φυσικού εδάφους του έργου «
Παρεμβάσεις
στις
αθλητικές
εγκαταστάσεις
του
γηπέδου
)Περίφραξη
,
ανακατασκευή
γηπέδου μπάσκετ) ΤΔ Χωριστής»
219. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής
φυσικού εδάφους του έργου «
Κατασκευή παιδικής χαράς ΤΚ
Μαυροβάτου»
220. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής
φυσικού εδάφους του έργου «
Εργασίες συντήρησης κοινοτικών
κτηρίων ΤΚ Σιδηρονέρου»
221. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής του έργου « Περίφραξη –
Βελτίωση
Νεκροταφείου
Λιβαδερού»
222. Μείωση μισθώματος δημοτικών
καταστημάτων με αρ. 9, 10 & 11 της
Δημοτικής Λαχαναγοράς
223. Μείωση μισθώματος δημοτικών
καταστημάτων με αρ. 4, 5 & 6 της

21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.

28.

29.
30.

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων:
1) Παπαδόπουλου Γεωργίου, και 2) Μαμσάκου
Χριστοδούλου, διαφωνώντας με κάποια ποσά
και τον τρόπο διαχείρισης.
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων:
1) Παπαδόπουλου Γεωργίου, 2) Χατζηγιάννη
Αναστασίου, 3) Μαμσάκου Χριστοδούλου και
4) Χαραλαμπίδη Ανδρέας, διότι είναι
αντίθετοι στην αντιμισθία του Αντιπροέδρου.
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου
Μήτρου Γεωργίου, διότι είναι αντίθετος στις
όποιες αποζημιώσεις αιρετών
ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ
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224.

32.
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226.

34.
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38.
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39.

232.

40.

233.

41.

234.

42.

235.
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236.

44.
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45.
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47.

240.

48.

241.

49.

242.

50.

243.

51.

244.

Δημοτικής Λαχαναγοράς
Μείωση μισθώματος δημοτικών
καταστημάτων με αρ. 2 & 3 της
Δημοτικής Λαχαναγοράς
Μείωση μισθώματος δημοτικών
καταστημάτων με αρ. 17 & 18 της
Δημοτικής Λαχαναγοράς
Μείωση μισθώματος δημοτικών
καταστημάτων με αρ. 21, 22, 23, 24 &
25 της Δημοτικής Λαχαναγοράς
Εκμίσθωση αναψυκητρίου της Τ.Κ.
Καλού Αγρού
Εξέταση
αιτήματος
διαγραφής
ποσού
λόγω
εκ
παραδρομής
βεβαίωσης τελών ύδρευσης για τα
έτη
1997-1998
στην
Τ.Κ.
Ξηροποτάμου
Έξέταση αιτήματος μείωσης οφειλής
από τέλος 2% επί των ακαθαρίστων
εσόδων εστιατορίων και συναφών
καταστημάτων οικ. έτους 2006
Εξέταση αιτήματος για επιστροφή
ποσού από τέλος κοινόχρηστου
χώρου
Κίνηση διαδικασίας δημοπράτησης
αναψυκτηρίου στο άλσος της ΤΚ
Κουδουνίων
Ανάκληση
άδειας
άσκησης
υπαίθριου εμπορίου
Ανανέωση
άδειας
άσκησης
υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου :
«επιχείρηση παροχής υπηρεσιών –
επιχείρηση παρασκευής ή και
προσφοράς τροφίμων και ποτών σε
κινητούς ή προσωρινούς χώρους
(κινητή καντίνα)
Ανανέωση παραγωγικής άδειας
πωλητού λαϊκών αγορών
Ανανέωση παραγωγικής άδειας
πωλητού λαϊκών αγορών
Ανανέωση
άδειας
άσκησης
υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
Χορήγηση άδειας πωλητού λαϊκής
αγοράς
Έγκριση
εξόδων
μετακίνησης
Δημάρχου
Έγκριση
εξόδων
μετακίνησης
Δημάρχου στο Εξωτερικό
Έγκριση
εξόδων
μετακίνησης
Αντιδημάρχων
Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός
έδρας υπαλλήλων Δήμου Δράμας
Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός
έδρας υπαλλήλου Δήμου Δράμας
Ορισμός εκπροσώπων ως μελών
επιτροπής του άρθρου 3 παρ.2 του Ν.
2734/1999 (ΦΕΚ 161Α )
Έγκριση απ΄ ευθείας αναθέσεων για
τη
«συντήρηση
εξοπλισμού
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52.

245.

53.

246.

54.

247.

55.

248.

56.

249.

57.

250.

58.

251.

(hardware) » και τη «συντήρηση και
επισκευή λοιπών μηχανημάτων » σε
βάρος των Κ.Α. 10.6261.03 και
10.6264
Απόσυρση του Δήμου Δράμας από
το εταιρικό σχήμα υλοποίησης της
δράσης με τίτλο «Σύστημα ανοικτής
πλατφόρμας παρακολούθησης των
αστικών οικοσυστημάτων , I – Scope
Έγκριση
ποσού
για
έκδοση
διατακτικών
Έκτακτη
οικονομική
ενίσχυση
απόρων δημοτών (13)
1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας
Δημάρχου
2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και
Αντιδημάρχου Δ. Δράμας
3Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση
εγκατάστασης
τσίρκο
(χωρίς ζώα ) και εκμίσθωσης χώρου
χωρίς δημοπρασία
4Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση διενέργειας προμηθειών

Δράμα 18 -04-2013
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας
Μυροφόρα Ψωμά
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