ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4/5-3-12 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Ο δημοτικός σύμβουλος Γκάνης Σταύρος, προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά την ψηφοφορία του 8οου θέματος
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος
Η πρόεδρος της Δ.Κ. Δράμας, ψήφισε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και τα έκτακτα

Α/Α

ΑΡ.
ΑΠΟΦ.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

97. Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στον Ο.Ε.Ε.

και τον Ο.Ε.Κ.
Έκφραση απόψεων του κ. Γεωργίου Δημητριάδη του
Θεοφάνους, κατοίκου Προαστείου Δράμας (Μιαούλη
5), σχετικά με την 342/2011 ΑΔΣ Δήμου Δράμας, με
θέμα «Διοικητική Αποβολή από καταληφθείσα
δημοτική έκταση»
98. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 32.830,29 € από τη
ΣΑ:Ε0158- εκσυγχρονισμός δημόσιας διοίκησης
99. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 8.149,66 € από το
πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»
100. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ομόφωνα

Ομόφωνα
Ομόφωνα
Ομόφωνα

101. Έγκριση της υπό αριθμό. 4/2012 απόφασης της

Ομόφωνα
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , σχετικά με την
Σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους
2011
Μειοψηφούντος του δημοτικού
102. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων 2012
συμβούλου Μήτρου Γεωργίου
διότι, τα ποσά που κατανέμονται
δεν καλύπτουν ούτε το 50 ή 30%
των
δραστηριοτήτων,
προσθέτοντας ότι,
πρέπει να
υπερχρηματοδοτείται
ο
Πολιτισμός και δηλώνοντας ότι
ψηφίζει την έννοια της κατανομής
, όχι όμως τα ποσά αυτής
Μειοψηφούντος του δημοτικού
Επιχορήγηση
Ποδοσφαιρικών
Σωματείων
και
103.
συμβούλου Μήτρου Γεωργίου
Αθλητικών Συλλόγων 2012
διότι, τα ποσά που κατανέμονται
δεν καλύπτουν ούτε το 50 ή 30%
των
δραστηριοτήτων,
προσθέτοντας ότι,
πρέπει να
υπερχρηματοδοτείται
ο
Αθλητισμός και δηλώνοντας ότι
ψηφίζει την έννοια της κατανομής
, όχι όμως τα ποσά αυτής.

104. Έγκριση της υπό αριθμό. 5/2012 απόφασης της Μειοψηφούντος του δημοτικού
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , σχετικά με την σύναψη
σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου Δράμας και
της εταιρείας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»,
για την ανακύκλωση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) για το έτος
2012
105. Έγκριση της υπό αριθμό. 19/2012 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την επιβολή
δημοτικού τέλους για αίθουσες του Δήμου (σχετ. η
564/2011 ΑΔΣ)
106. Συμβιβαστική επίλυση ένδικης διαφοράς και

συμβούλου Μήτρου Γεωργίου
διότι, θεωρεί ότι την ανακύκλωση
πρέπει να τη διαχειρίζεται ένας
ενιαίος κρατικός φορέας και όχι
να παραχωρείται σε ιδιώτες.
Ομόφωνα

Ομόφωνα

12.

107.

13.

108.

14.

109.

15.

110.

16.

111.

17.

112.

18.

113.

19.

114.

20.

115.

21.

116.

22.

117.

κατάργηση εκκρεμούσης δίκης – Πράξη Εφαρμογής
1/89
Γνωμοδότηση για παραχώρηση κοινόχρηστης
Ομόφωνα
έκτασης (Αγρόκτημα Ξηροποτάμου) για ανέγερση
σταυλικών εγκαταστάσεων
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του
Ομόφωνα
έργου «Διαμορφώσεις κοιν. Χώρων ΤΔ Νικοτσάρα»
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του
Ομόφωνα
έργου «Ολοκλήρωση ΤΔ Καλλιφύτου»
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « Οδοποιία Τοπ. Κοιν.
Ομόφωνα
Σιδηρονέρου και οικισμών αυτής»
Καθιέρωση εργασίας Νυκτερινών, Κυριακών και
Ομόφωνα
εξαιρέσιμων ημερών σε υπαλλήλους του Δήμου
Δράμας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας
υποχρεωτικής και πέραν αυτής για το έτος 2012
(Λήψη συμπληρωματικής απόφασης)
Έγκριση της 1/2012 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με
Ομόφωνα
την κατανομή πίστωσης για την κάλυψη δαπανών
φωτοτυπιών των σχολικών βιβλίων
Έγκριση της 2/2012 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με
Ομόφωνα
την κατανομή πίστωσης για την κάλυψη δαπανών
επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων
Έγκριση της 3/2012 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με
Ομόφωνα
την κατανομή πίστωσης για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του
Δ. Δράμας
Έγκριση της 7/2012 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με
Ομόφωνα
την
παραχώρηση
κατά
χρήση
του
ΔΣ
Μοναστηρακίου
στον
Πολιτιστικό
Σύλλογο
Μοναστηρακίου
Έγκριση της 8/2012 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με
Ομόφωνα
την παραχώρηση κατά χρήση του ΔΣ Μυλοποτάμου
στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μυλοποτάμου
Γνωμοδότηση επί προτάσεων των Διευθύνσεων Μειοψηφούντος του δημοτικού
Εκπαίδευσης σχετικά με τις μεταβολές σχολικών συμβούλου Μήτρου Γεωργίου διότι,
μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας είναι απαράδεκτη οποιαδήποτε
κατάργηση
, συγχώνευση ή
Εκπαίδευσης
υποβιβασμό σχολικών μονάδων

Γνωμοδοτεί
πλειοψηφία

κατά

ΘΕΤΙΚΑ
περί μη
εφαρμογής μεταβολών (ιδρύσεις ,
καταργήσεις,
συγχωνεύσεις,
προαγωγές και υποβιβασμούς )
σχολικών
μονάδων
Β/θμιας
Εκπ/σης για το 2012 – 2013


ΘΕΤΙΚΑ
για τον
υποβιβασμό
του
Δημοτικού
Σχολείου Χωριστής, με μείωση
των οργανικών θέσεων αυτού κατά
μία, δηλαδή από 12 σε 11 διότι, η
προτεινόμενη κατάργηση της μίας
οργανικής θέσης, δεν επηρεάζει
την λειτουργία του σχολείου,
εφόσον είναι ήδη κενή και εάν δεν
καταργηθεί και καλυφθεί, ο – η
υπάλληλος θα κριθεί υπεράριθμος
με βάση τις υπεραριθμίες της


λειτουργικότητας.

ΘΕΤΙΚΑ
για τον
υποβιβασμό του 11ου , 25ου , 27ου
Νηπιαγωγείου Δράμας και Κ.
Αγρού , μειώνοντας τις οργανικές
θέσεις αυτών από 2 σε 1 διότι,
λειτουργούν εδώ και χρόνια ως
μονοθέσια , οπότε η δεύτερη
Νηπιαγωγός είναι υπεράριθμη και
μετακινείται σε άλλο Νηπιαγωγείο.
Η
προοπτική
αυτών
των
Νηπιαγωγείων, δεν είναι να
αυξηθούν αριθμητικά διότι είναι σε
συγκεκριμένη περιοχή του Δήμου




ΑΡΝΗΤΙΚΑ για την

κατάργηση του 15ου Νηπιαγωγείου
Δράμας, στην περιοχή Στενημάχου,
όπου υπάρχει στον σχεδιασμό του
Δήμου,
να
αναγερθεί
νέο
νηπιαγωγείο εφόσον παραχωρηθεί
οικόπεδο που διεκδικεί, και γιατί οι
ανάγκες σε αυτή την περιοχή για
Νηπιαγωγείο, υφίστανται.

ΘΕΤΙΚΑ
για την
συγχώνευση του 2ου
διθέσιου
ολοήμερου Δράμας με το 20ό
διθέσιο
Δράμας
που
συστεγάζονται, με 4 τμήματα με
συνολικό αριθμό 35 νηπίων, πολύ
μικρός αριθμός για 4 θέσεις.


ΑΡΝΗΤΙΚΑ για την
συγχώνευση του 1ου διθέσιου
ολοήμερου Χωριστής με το 2ο
διθέσιο Χωριστής, επειδή ο
αριθμός των μαθητών είναι 40,
οριακός αριθμός για δύο τμήματα.
Εκτιμάται ότι, και ένα νήπιο
επιπλέον να υπάρξει, θα χρειαστεί
τρίτο τμήμα, το οποίο αναγκαστικά
θα λειτουργεί μέσα στο χώρο που
λειτουργεί το Δημοτικό Σχολείο


23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

118. Προκήρυξη διαγωνισμού στη μνήμη του Βασίλη

Ξανθόπουλου
χορήγησης
άδειας
εκμετάλλευσης
119. Έγκριση
περιπτέρου μετά από εκχώρηση μεριδίου ποσοστού
50%
120. Έγκριση ποσού για έκδοση διατακτικών για την
ενίσχυση απόρων κατά τις εορτές του Πάσχα 2012
121. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημότη

122.
123.
124.
125.

Ομόφωνα
Ομόφωνα
Ομόφωνα
Ομόφωνα

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημότισσας

Ομόφωνα

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημότη

Ομόφωνα

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημότη

Ομόφωνα

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημότισσας

Ομόφωνα

31.
32.
33.

126. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημότη
127. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημότισσας
128. Εξέταση δύο αιτημάτων για διαγραφή οφειλών από

Ομόφωνα

34.

129.

Ομόφωνα

35.

130.

36.

131.

37.

132.

38.

133.

39.

134.

40.

Ο
135. 3 ΕΚΤΑΚΤΟ

Ομόφωνα

41.

136.

Ομόφωνα

42.

137.

43.

138.

44.

139.

45.

Ο
140. 8 ΕΚΤΑΚΤΟ

πρόστιμο Κ.Ο.Κ. ετών 2003 και 2005
Εξέταση επτά αιτημάτων για διαγραφή οφειλών από
πρόστιμο Κ.Ο.Κ. έτους 2006
Εξέταση αίτησης για διαγραφή οφειλής από
πρόστιμο Κ.Ο.Κ. έτους 2007
Επιστροφή χρηματικού ποσού από παράβολο για την
απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας
Ορισμός μελών επιτροπής του άρθρου 18 παρ. 1 του
Ν. 2119/1993, για την κατάρτιση του ετήσιου
μητρώου αρρένων
1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημότη
2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού της Εθνικής
Επετείου 25ης Μαρτίου 1821, στην πόλη , τις
δημοτικές και τοπικές κοινότητες

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημότισσας
4Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημότη
5Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημότισσας
6Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Καθορισμός αμοιβής εκκαθαριστών της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης – Φεστιβάλ Ταινιών
Μικρού Μήκους Δράμας
7Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Εξέταση αίτησης της Εκκλησιαστικής Επιτροπής
Αγίου
Δημητρίου
Λιβαδερού
Δράμας,
υπογεγραμμένη από τα μέλη της Εκκλησιαστικής
Επιτροπής καθώς και από όλα τα παρόντα μέλη των
δημοτικών παρατάξεων της Αντιπολίτευσης

Ανάθεση κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου
Ανάπτυξης Ορεινού Χώρου Δήμου Δράμας, στην
Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας

Δράμα 8-3-2012
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας
Μυροφόρα Ψωμά

Ομόφωνα
Ομόφωνα

Ομόφωνα
Ομόφωνα
Ομόφωνα
Ομόφωνα
Μειοψηφούντων των δημοτικών
συμβούλων: 1) Παπαδόπουλου
Γεωργίου,
2)
Χατζηγιάννη
Αναστασίου,
3)
Μαμσάκου
Χριστοδούλου, 4) Δάντερα Ιωάννη,
5) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και
6) Χαραλαμπίδη Ανδρέα διότι, ενώ
σε προηγούμενη ΑΔΣ για την
διοργάνωση
εκδηλώσεων
της
Καθαράς Δευτέρας, η δημοτική
αρχή ανέφερε ότι, στο ποσό των
1.800,00
€
για
ηχητικά,
συμπεριλαμβανόταν και τα ηχητικά
για την διοργάνωση εκδηλώσεων
της 25ης Μαρτίου 1821, στην
παρούσα εισήγηση που δεν τους
καλύπτει,
αναφέρεται δαπάνη
500,00 € για ηχητικά

Ομόφωνα
Ομόφωνα

Ομόφωνα περί διερεύνησης του
ενδεχομένου χρηματοδότησης της
Εκκλησιαστικής
Επιτροπής
Λιβαδερού,
λόγω
πρόκλησης
ζημιών
από
πυρκαγιά
που
εκδηλώθηκε στην Εκκλησία Αγίου
Δημητρίου, την 4η /3/2012 και ώρα
18.00
Ομόφωνα

