ΘΕΜΑTA ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚAN ΣΤΗN ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13/30-7-12 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Ο κ. Δήμαρχος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 8ου τακτικού θέματος
Ο δημοτικός σύμβουλος Γρηγορίου Κυριάκος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 38ου
τακτικού θέματος
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Ετόγλου Ιωάννης, 2) Κιοσσές Χρήστος, 3)Φουτσιτζής Χρήστος, 4)Ιορδανίδης
Παγκράτιος, 5) Θωμάς Μαργαρίτης , 6) Παπαδόπουλος Γεώργιος, 7) Χριστόδουλος Μαμσάκος , 8)
Δάντζερας Ιωάννης και 9) Κάργας Γεώργιος, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 8ου
τακτικού θέματος
Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊτσίδης Γεώργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 17ου
τακτικού θέματος
Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 18ου
τακτικού θέματος
Στη Συνεδρίαση και εν απουσία της Προέδρου της Δ.Κ. Δράμας, κας Κουγιουμτζόγλου Δέσποινας, παρέστη
ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, ο οποίος ψήφισε τα τακτικά καθώς και τα έκτακτα θέματα.
Α/Α

ΑΡ. ΑΠΟΦ.
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ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
Ενημέρωση – Λήψη απόφασης για οφειλές
προηγουμένων ετών από τέλος 2% και 5%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ομόφωνα
Περί αναβολής λήψης οριστικής
απόφασης , σχετικά με τις οφειλές
προηγουμένων ετών από τέλος 2%
και 5% επί των ακαθαρίστων
εσόδων
εστιατορίων,
κέντρων
διασκέδασης κ.λ.π., υπέρ Δήμων &
Κοινοτήτων που έχουν βεβαιωθεί ή
μη μέχρι 31/12/2010 στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ. Δράμας ή το αρμόδιο
δημοτικό ταμείο Δ. Δράμας
Περί αποστολής
προς
τον
Υπουργό
Εσωτερικών
κο
Στυλιανίδη Ευριπίδη, υπό μορφή
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου,
της επιστολής που συντάχθηκε από
κοινού με τους εμπλεκόμενους
φορείς για το θέμα των οφειλών
προηγουμένων ετών από τέλος 2%
και 5%, επί των ακαθαρίστων
εσόδων
εστιατορίων,
κέντρων
διασκέδασης κ.λ.π., υπέρ Δήμων &
Κοινοτήτων που έχουν βεβαιωθεί ή
μη μέχρι 31/12/2010 στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ. Δράμας ή το αρμόδιο
δημοτικό ταμείο Δ. Δράμας και η
οποία έχει όπως παρακάτω:
Περί πραγματοποίησης επίσκεψης
των Βουλευτών του Ν. Δράμας, των
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
Δ. Δράμας καθώς και των
εμπλεκομένων
φορέων
στον
Υπουργό
Εσωτερικών
κο
Στυλιανίδη Ευριπίδη, προκειμένου
να ενισχύσουν το δίκαιο αίτημα
των επιχειρηματιών της περιοχής
μας, για τη ρύθμιση των οφειλών
από τέλος 2% και 5%, το οποίο αν
δεν
τύχει
ανταπόκρισης,
θα
οδηγήσει σε επιπλέον οικονομικό
μαρασμό,
όχι
μόνο
τους
επαγγελματίες, αλλά γενικότερα
την περιοχή μας, με δεδομένο ότι

απασχολούνται
αρκετοί
εργαζόμενοι, οι οποίοι πρέπει να
συντηρήσουν τις οικογένειές τους.
Στην
επιστολή
συμπεριλαμβάνονται
και
τα
παρακάτω:
Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο Νομός
Δράμας, ένας ακριτικός Νομός,
βιώνει την οικονομική κρίση,
αρκετά χρόνια πριν γίνει αισθητή
σε όλη τη Χώρα,
κατέχοντας
πανελλαδικώς,
ένα
από
τα
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας .
Ποσοστό ανεργίας, που οδηγεί
στα τρομερά αποτελέσματα της
κοινωνικής κρίσης , τα οποία
αναπόφευκτα έχουν κάνει την
εμφάνισή τους, και με ακόμα πιο
δυσοίωνη εξέλιξη.
Ο Νομός Δράμας, ένας έως και
εγκαταλελειμμένος Νομός, χρήζει
ειδικής
αντιμετώπισης
,
όχι
αποτελώντας εξαίρεση από το
σύνολο, αλλά επειδή δικαιούται να
απολαμβάνει
τουλάχιστον ίση
μεταχείριση με άλλους Νομούς
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Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια τροφίμων
του καταστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Δήμου Δράμας (Κοινωνικό Παντοπωλείο) –
Συγκρότηση Επιτροπής
Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δ.
Δράμας και της ΔΕΚΠΟΤΑ, για την υλοποίηση της
δράσης με τίτλο «Zero – impact cultural heritage
Event NetworK – ZEN ( ΖΕΝ: δράσεις μe μηδενικές
επιπτώσεις
στις
εκδηλώσεις
πολιτιστικής
κληρονομιάς)»Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 50.200,00 € από
το πρόγραμμα πυροπροστασίας του ΥΠ.ΕΣ. ΣΑΕ
055/12
Απόδοση χρηματοδότησης στη σχολική επιτροπή
Α/θμιας Εκπαίδευσης για την αμοιβή σχολικών
τροχονόμων περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2012
Έγκριση της 50/2012 ΑΔΣ του Πολιτιστικού
Οργανισμού – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους
Δράμας , σχετικά με την ψήφιση Απολογιστικών
Στοιχείων οικ. έτους 2011

Έγκριση της 58/2012 ΑΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ , σχετικά
με την ψήφιση του Ισολογισμού οικ. έτους 2011

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Μειοψηφούντος του δημοτικού
συμβούλου Μήτρου Γεωργίου για
την μείωση του 3ου, 4ου και 8ου ΚΑ,
όπως αναφέρονται στον πίνακα
των ΚΑ προς μείωση
Ομόφωνα
Ομόφωνα
Μειοψηφούντων των δημοτικών
συμβούλων: 1)Μαργαρίτη Θωμά, 2)
Παπαδόπουλου
Γεωργίου,
3)
Χατζηγιάννη
Αναστασίου,
4)
Μαμσάκου
Χριστοδούλου,
5)
Δάντζερα
Ιωάννη,
6)
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 7)
Χαραλαμπίδη Ανδρέα διότι, δεν
ψήφισαν ούτε τον προϋπολογισμό
του Πολιτιστικού Οργανισμού –
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους
Δράμας
Μειοψηφούντων των δημοτικών
συμβούλων: 1) Παπαδόπουλου
Γεωργίου,
2)
Χατζηγιάννη

Αναστασίου, 3) Δάντζερα Ιωάννη,
4) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και
5) Χαραλαμπίδη Ανδρέα διότι, δεν
ψήφισαν ούτε τον προϋπολογισμό
της ΔΕΚΠΟΤΑ, όπου μεταξύ άλλων
συμπεριλαμβάνετο
και
η
αντιμισθία του Αντιπροέδρου,
προσθέτοντας ότι, η δημοτική αρχή
ως
αντιπολίτευση,
συνεχώς
εκφραζόταν με καταγγελτικό λόγο
για τον όρο «ζημίες», ενώ εξηγούσε
η τέως δημοτική αρχή πως, δεν
είναι πραγματική ζημία, μιας και η
ΔΕΚΠΟΤΑ επιτελεί κοινωνικό
έργο.
Μειοψηφούντων των δημοτικών
συμβούλων: 1)Τερζή Ανέστη και 2)
Μελισσινού Συλιανού διότι, ο
Ισολογισμός κινείται έξω από τη
δική τους φιλοσοφία
Μειοψηφούντος του δημοτικού
συμβούλου Μήτρου Γεωργίου διότι
δεν
ψήφισε
ούτε
τον
προϋπολογισμό της Επιχείρησης

9.

336.

10.

337.

11.

338.

12.

339.

13.

340.

14.

341.

15.

342.

16.

343.

17.

344.

18.

345.

Έγκριση της 59/2012 ΑΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ , σχετικά
με την ψήφιση αναμόρφωσης προϋπολογισμού
οικ. έτους 2012
Έγκριση της 24/2012 απόφαση ΔΣ του Ν.Π. Δήμου
Δράμας, σχετικά με την τροποποίηση του υπό
σύσταση Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.
Έγκριση της 25/2012 απόφαση ΔΣ του Ν.Π. Δήμου
Δράμας, σχετικά με τον καθορισμό εισφορών
γονέων φιλοξενούμενων νηπίων στο Ν.Π. Δ.
Δράμας

Έγκριση της 26/2012 απόφαση ΔΣ του Ν.Π. Δήμου
Δράμας, σχετικά με την ψήφιση Β΄ αναμόρφωσης
προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του Ν.Π. Δ.
Δράμας
Επιχορήγηση Ιεράς Μητρόπολης Δράμας για την
πραγματοποίηση
κοινωνικών
εκδηλώσεων
(συσσίτιο απόρων δημοτών Δήμου Δράμας)
Καθορισμός αμοιβής αναδόχων συμβάσεων
μίσθωσης έργου
Εγγραφή του έργου « Υποδομές ενίσχυσης της
προσβασιμότητας της κατηγορίας των ΑμεΑ
(τυφλών)», χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, στο
Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Δράμας Εισηγητής
Γνωμοδότηση για την παραχώρηση κοινόχρηστης
έκτασης (Αγρόκτημα Καλλιφύτου) για ανέγερση
σταυλικών εγκαταστάσεων
Εκμίσθωση κοινόχρηστης έκτασης με σκοπό την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστοιχιών
Έγκριση της 28/2012 απόφασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, σχετικά με εισήγηση αυτής περί
του Σχεδίου Κανονισμού Ελεγχόμενης Στάθμευσης

Ομόφωνα
Ομόφωνα
Μειοψηφούντος του δημοτικού
συμβούλου Μήτρου Γεωργίου διότι,
θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει
δημόσιο
δωρεάν
σύστημα
προσχολικής
αγωγής
και
φροντίδας, χωρίς τροφεία
Ομόφωνα

Ομόφωνα
Ομόφωνα
Ομόφωνα

Ομόφωνα
Ομόφωνα
Ομόφωνα
Περί αναβολής λήψης οριστικής
απόφασης
επί
του
σχεδίου
Κανονισμό
Συστήματος
Ελεγχόμενης Στάθμευσης , λόγω
μη ύπαρξης απαρτίας, όπως
ορίζεται από τις διατάξεις του
άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 και
από την παρ. 8 του άρθρου 7 του
Κανονισμού Λειτουργίας ΔΣ (σχετ.
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Έγκριση 1
ΑΠΕ του έργου «Διανοίξεις –
Διαμορφώσεις
–
Ασφαλτοστρώσεςι
και
Αμμοχαλικοστρώσεις
Κοινοτικών
δρόμων
Χωριστής»
ου
Έγκριση 1
ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή
οδοστρωμάτων οδών δυτικά του Εθνικού Σταδίου
»
Οριστική παραλαβή μελέτης «Οδική Σύνδεση
Μικροχωρίου Χωριστής»
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του
έργου «Διαμόρφωση κοιν. χώρων στο οικ. 976 ΤΔ
Ξηροποτάμου»
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του
έργου
«Διαμόρφωση
κοιν.
χώρων
ΤΔ
Μικροχωρίου (και παιδική χαρά οικισμού
παλιννοστούντων)»
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής
του έργου « Κατασκευή αφοδευτηρίων στο
Κοινοτικό Νεκροταφείο ΤΚ Καλλιφύτου»
Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην ΔΚ
Δράμας
Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην ΤΚ
Καλλιφύτου
Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην ΔΚ
Χωριστής
Μετατόπιση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην ΤΚ
Καλλιφύτου
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού
εδάφους για το έργο «Ανέγερση κτιρίου Κ.Η.Φ.Η
δήμου Δράμας
Έγκριση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών
σχολικού έτους 2012-2013
Έγκριση υποβολής αιτήματος του Δ. Δράμας προς
το Δασαρχείο Δράμας, για την διάθεση ξύλινων
κατασκευών από το Ξυλουργικό Εργαστήριο της
Κρατικής Βιομηχανίας Ξύλου Καλαμπάκας
Μείωση
μισθώματος
δημοτικού
χώρου
στάθμευσης οχημάτων (πάρκινγκ) επί της οδού
Βοραζάνη

η 306/2011 ΑΔΣ) «Στην περίπτωση
αποχώρησης
μελών
του
συμβουλίου κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης,
προκειμένου να
ληφθεί απόφαση, η απαιτούμενη
πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί
των πραγματικά παρόντων μελών
κατά την ψηφοφορία, αλλά με
βάση τον αριθμό των μελών που
απαιτούνται για την απαρτία
Ομόφωνα

Ομόφωνα
Ομόφωνα
Ομόφωνα
Ομόφωνα

Ομόφωνα
Ομόφωνα
Ομόφωνα
Ομόφωνα
Ομόφωνα
Ομόφωνα
Ομόφωνα
Ομόφωνα

Ομόφωνα
Περί αναβολής λήψης οριστικής
απόφασης σχετικά με τη μείωση
μισθώματος
δημοτικού
χώρου
στάθμευσης οχημάτων (πάρκιγκ)
επί της Βοραζάνη, λόγω μη
ύπαρξης απαρτίας, όπως ορίζεται
από την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.
4071/2012 και από την παρ. 8 του
άρθρου
7
του
Κανονισμού
Λειτουργίας ΔΣ (σχετ. η 306/2011
ΑΔΣ)
«Στην
περίπτωση
αποχώρησης
μελών
του
συμβουλίου κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης,
προκειμένου να
ληφθεί απόφαση, η απαιτούμενη
πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί
των πραγματικά παρόντων μελών
κατά την ψηφοφορία, αλλά με
βάση τον αριθμό των μελών που
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Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών στη
λαϊκή αγορά του Δήμου Δράμας
Ανανέωση άδειας παραγωγού στη λαϊκή αγορά
του Δήμου Δράμας
Θεώρηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
(κινητή καντίνα)
Εξέταση τριών (3) αιτημάτων διαγραφής οφειλών
από τέλος 2%, οικ. ετών 2005 και 2006
Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας
υπαλλήλων Δήμου Δράμας
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών
Τροποποίηση της 103/2012 ΑΔΣ με θέμα
«Επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων 2012»
Τροποποίηση της επιχορήγησης του συλλόγου
φίλων βόλεΐ «ΕΡΜΗΣ»
Επικαιροποίηση
της
70/20111
απόφασης
Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Έκδοση
ψηφίσματος για την εκμετάλλευση των λιγνιτών
της πεδιάδας της Δράμας, από φορέα είτε ιδιωτικό
είτε κρατικό»
Έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαριότητας σε
τρίτους και διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού

Δράμα 2 -8-2012
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας
Μυροφόρα Ψωμά

απαιτούνται για την απαρτία
Ομόφωνα
Ομόφωνα
Ομόφωνα
Ομόφωνα
Ομόφωνα
Ομόφωνα
Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

