ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚAN ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16/11-09-2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Ο δημοτικός σύμβουλος Μλεκάνης Μιχαήλ, αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 2 ου
τακτικού θέματος.

Α/Α

ΑΡ. ΑΠΟΦ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 2) Χατζηγιάννη Αναστασίου,
3) Μαμσάκου Χριστοδούλου, 4) Παπαεμμανουήλ
Γρηγορίου και 5) Χαραλαμπίδη Ανδρέα αφού
αναφέρθηκαν στο προτεινόμενο Τ.Π. αναλυτικά, διότι
ενώ θα έπρεπε να αποτυπώνονται σε αυτό, οι
προεκλογικές εξαγγελίες της δημοτικής αρχής, εντούτοις
απαξιώνουν τα Τοπικά και Δημοτικά Διαμερίσματα
καθώς και τους Προέδρους τους, με την μείωση των
κονδυλίων για το 2014. Στο τέλος, ανέφεραν ότι δεν
μπορεί η γνωμοδότηση τόσων λίγων μελών της
Επιτροπής Διαβούλευσης, απόντων επιστημόνων που θα
μπορούσαν να συνεισφέρουν με τις γνώσεις τους, να
ψηφίζει ομόφωνα την πρόταση της Εκτελεστικής
Επιτροπής , η οποία και αποτελείται από συμβούλους
της συμπολίτευσης.
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) Σούτου
Κων/νου και 2) Μελισσινού Στυλιανού, ως ένδειξη
διαμαρτυρίας για την κατάντια του Ελληνικού Κράτους
και της Τοπικής Αυτ/σης και την στάση αυτών που
έφεραν τη Χώρα σ΄ αυτή τη δεινή θέση, προσθέτοντας
ότι, απλά διαχείριση της φτώχειας γίνεται και τίποτε
παραπάνω.
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Τερζή
Ανέστη διότι διαφωνεί.
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου
Γεωργίου, ο οποίος ανέφερε ότι, το κριτήριο για τη
σύνταξη ενός Τ.Π., θα έπρεπε να είναι ο ρεαλιστικός και
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του λαού, τονίζοντας
ότι η Επιτροπή Διαβούλευσης δεν έχει ουσιαστικό λόγο
και είναι ένας μηχανισμός ενσωμάτωσης.

1.

424. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 12/2013

2.

425. Καθορισμός τέλους καθαριότητας -

Κ Α Θ Ο Ρ Ι Ζ Ε Τ Α Ι για το οικ. έτος 2014, ο
συντελεστής του τέλους καθαριότητας - φωτισμού, στα
επίπεδα των συντελεστών του
οικ. έτους 2013
(μηδενική αύξηση), με τον καθορισμό όμως για το 2014
για μη στεγασμένους χώρους με εμβαδόν άνω των έξι
χιλιάδων (6.000) τ.μ, συντελεστή τέλους 20% του
ορισθέντος για στεγασμένους ή μη χώρους μέχρι χιλίων
(1.000) τ.μ.
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Τερζή
Ανέστη, ο οποίος πρότεινε κατηγοριοποίηση στην
επιβολή του τέλους διότι θεωρεί ότι είναι άνιση η
κατανομή του βάρους.
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου
Γεωργίου διότι, θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχουν κριτήρια
για την επιβολή του τέλους , προτείνοντας μείωση αυτού
κατά 50% .

3.

426. Καθορισμός

Κ Α Θ Ο Ρ Ι Ζ Ε Τ Α Ι το τέλος ηλεκτροδοτούμενων
χώρων στεγασμένων ή όχι, που χρησιμοποιούνται για
κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος, για το οικ. έτος 2014,
με εφαρμογή στο σύνολο του νέου (Καλλικρατικού)
δήμου Δράμας, στα επίπεδα του 2013 (0% αύξηση)

απόφασης
της
Εκτελεστικής
Επιτροπής Δ. Δράμας, σχετικά με
την Κατάρτιση του Τεχνικού
Προγράμματος έτους 2014

φωτισμού για το οικ. έτος 2014

συντελεστή φόρου
ηλεκτροδοτούμενων
χώρων
στεγασμένων
ή
όχι, που
χρησιμοποιούνται για κατοικία ή
άσκηση επαγγέλματος για το οικ.
έτος 2014

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου

Μήτρου

Γεωργίου , ο οποίος συμφωνεί στην επιβολή του τέλους
σε εμπορικούς και βιομηχανικούς χώρους , προτείνοντας
κατάργηση αυτού στις κατοικίες

4.

427. Καθορισμός

τέλους
χρήσης Κ Α Θ Ο Ρ Ι Ζ Ε Τ Α Ι για το οικ. έτος 2014 το
κοινόχρηστων χώρων για το οικ. αντίστοιχο τέλος πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και
λοιπών κοινόχρηστων χώρων, στα επίπεδα του οικ.
έτος 2014
έτους 2013 ( μηδενική αύξηση) εκτός σύμφωνα με την
πρόταση του αρμόδιου Αντιδημάρχου: 1) μεταβολή των
τ.μ. για τα τραπεζοκαθίσματα και 2) ορισμός για τα
Κυτία Ο.Τ.Ε.(ΚΑΦΑΟ-Καρτοτηλέφωνα)
νέας τιμής
και 3) επιβολή νέων τελών για στύλους ΔΕΗ και
Α.Τ.Μ. τραπεζών
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου
Γεωργίου , ο οποίος συμφωνεί με την επιβολή του
τέλους σε ΔΕΗ, ΟΤΕ, εκθέσεις αυτοκινήτων,
διαφημιστικών ταμπλό και εκδηλώσεις , προτείνοντας
μείωση κατά 50% σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις.

5.

428. Καθορισμός

Ομόφωνα
του
δικαιώματος
Κ
Α
Θ
Ο
Ρ
Ι
Ζ
Ε
Τ
Α Ι το ενιαίο τέλος δικαιώματος
χρήσης Νεκροταφείων για το οικ.
χρήσης
του
Α΄
και
Β΄
Νεκροταφείου της Δημοτικής
έτος 2014

6.

429. Καθορισμός

7.

430. Καθορισμός τέλους διαφήμισης, για

8.

431. Καθορισμός

9.

432. Καθορισμός δικαιώματος βοσκής,

τέλους
ακίνητης
περιουσίας, (ΤΑΠ), για το οικ. έτος
2014

το οικ. έτος 2014

τέλους
χρήσης
υπεδάφους, για το οικ. έτος 2014

για το οικ. έτος 2014

Κοινότητας Δράμας, για το οικ. έτος 2014, στα επίπεδα
του 2013 (μηδενική αύξηση)
Κ Α Θ Ο Ρ Ι Ζ Ε Τ Α Ι η τιμή ζώνης για τον υπολογισμό
της αξίας των ακινήτων στις περιοχές του Δήμου
Δράμας - Δημοτική Κοινότητα Δράμας για το έτος 2014
στα επίπεδα του 2013 ( μηδενική αύξηση), ήτοι 0,31ο
/οο
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου
Γεωργίου , προτείνοντας επιβολή φορολογίας στις
μεγάλες ακίνητες περιουσίες και κατάργηση αυτού στις
υπόλοιπες.
Ομόφωνα
Κ Α Θ Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Α Ι για το οικ. έτος 2014 οι
συντελεστές των τελών διαφήμισης
που θα
διενεργούνται μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου
Δράμας, στα επίπεδα του 2013 (μηδενική αύξηση)
Ομόφωνα
Κ Α Θ Ο Ρ Ι Ζ Ε Τ Α Ι για το οικ. έτος 2014, το τέλος
χρήσης υπεδάφους κοινόχρηστων χώρων, για την
εγκατάσταση δεξαμενών υγρών καυσίμων και
γεφυροπλάστιγγων , στα επίπεδα του οικ. έτους 2013
(μηδενική αύξηση)
Κ Α Θ Ο Ρ Ι Ζ Ε Ι για το έτος 2014 και για όλη την
περιοχή του
Δήμου Δράμας, τις ενιαίες τιμές
δικαιώματος βοσκής, στα επίπεδα του 2013 (μηδενική
αύξηση)
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου
Γεωργίου , προτείνοντας κατάργηση του τέλους για τους
μικρούς κτηνοτρόφους παραγωγούς αφού προηγηθεί
διαχωρισμός στο σύνολο των κτηνοτρόφων

10.

433. Καθορισμός του συντελεστή τέλους

11.

434. Επιβολή δημοτικού τέλους 0,5% και

συντεταγμένων ΧΨΖ του Αστικού
Τοπογραφικού Δικτύου (ΑΤΔ) για
το οικ. έτος 2014

5% επί των ακαθαρίστων εσόδων
καταστημάτων για το οικ. έτος 2014

Ομόφωνα
Κ Α Θ Ο Ρ Ι Ζ Ε Ι για το οικ. έτος 2014 το τέλος, για
την παροχή από το Δήμο Δράμας των συντεταγμένων
ΧΨΖ κάθε μόνιμου πολυγωνικού σημείου του Αστικού
Τοπογραφικού Δικτύου (Α.Τ.Δ.) σε υπηρεσίες του
ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, σε ελεύθερους
επαγγελματίες που θέλουν να κάνουν τοπογραφική
δουλειά εξαρτημένη ή σε κάθε ενδιαφερόμενο (παρ. 14
άρθρου 25 Ν.1828/89),
στα επίπεδα του 2013
(μηδενική αύξηση)
Κ Α Θ Ο Ρ Ι Ζ Ε Ι για το οικ. έτος 2014 το τέλος 0,5%
και 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων
όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 20 του Ν.2539/1997,

12.

435. Καθορισμός

στα επίπεδα του 2013(μηδενική αύξηση)
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου
Γεωργίου , ο οποίος προτείνει κατάργηση του τέλους 0,5
%
Κ Α Θ Ο Ρ Ι Ζ Ε Ι για το οικ. έτος 2014 το δημοτικό
τέλος χρήσης αίθουσας για την τέλεση πολιτικών γάμων,
σε 30 € για τους δημότες και 50 € για τους μη δημότες
(μηδενική αύξηση σε σχέση με το οικ. έτος 2013)
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου
Γεωργίου , προτείνοντας μείωση του τέλους κατά 50%

13.

436. Επιβολή

Ομόφωνα περί μη επιβολής δημοτικού
παρεπιδημούντων για το οικ. έτος 2014

τέλους
χρήσης
αίθουσας για την τέλεση πολιτικών
γάμων για το οικ. έτος 2014

14.

δημοτικού
τέλους
παρεπιδημούντων για το οικ. έτος
2014
437. Καθορισμός τέλους χρήσης για το
Θεατράκι
Αγίας
Βαρβάρας
«Σωκράτης
Δημητριάδης»
και
χρήση Αιθουσών «Μελίνα» και
«Ελευθερία» για το οικ. έτος 2014

15.

438. Καθορισμός

16.

17.

τέλους

Κ Α Θ Ο Ρ Ι Ζ Ε Ι για το οικ. έτος 2014 το δημοτικό
τέλος χρήσης για το Θεατράκι Αγίας Βαρβάρας
«Σωκράτης Δημητριάδης» και χρήσης αιθουσών
«Μελίνα» και «Ελευθερία» , στα επίπεδα του 2013 (
μηδενική αύξηση)
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου
Γεωργίου , ο οποίος συμφωνεί στην επιβολή του τέλους,
στις περιπτώσεις όμως που υπάρχει εισιτήριο ,
προτείνοντας την δωρεάν παραχώρηση των ανωτέρω
χώρων στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εισιτήριο.

τελών ελεγχόμενης Κ Α Θ Ο Ρ Ι Ζ Ε Ι για το οικ. έτος 2014 τα τέλη
στάθμευσης και προστίμων αυτής ελεγχόμενης στάθμευσης και προστίμων αυτής , στα
επίπεδα του 2013 (μηδενική αύξηση)
για το οικ. έτος 2014

439. Επιβολή τελών διέλευσης, χρήσης

δικαιωμάτων
διέλευσης
και
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των
εργασιών διέλευσης ( άρθρο 29 ν.
3431/2006- ΚΑ 0718) για το οικ. έτος
2014
440. Επιβολή τέλους για τη λειτουργία
των εικαστικών τμημάτων του
Κέντρου νεότητας για το οικ. έτος
2014

18.

441. Παραχώρηση στο Δήμο Δράμας,

19.

442.

20.

443.

21.

444.

22.

445.

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου
Γεωργίου , προτείνοντας κατάργηση του συγκεκριμένου
τέλος
Ομόφωνα αποφασίστηκε η επιβολή για πρώτη φορά
σύμφωνα με την πρόταση της υπηρεσίας, τέλους
Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και
Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης
(άρθρο 29 ν.3431/2006) (ΚΑ 0718)
Κατά πλειοψηφία η επιβολή τέλους για τη λειτουργία
των εικαστικών τμημάτων του Κέντρου Νεότητας για το
έτος 2014
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου
Γεωργίου , προτείνοντας την δωρεάν λειτουργία των
εικαστικών τμημάτων του Κέντρου Νεότητας
Ομόφωνα

ακινήτου με χρησιδάνειο από τον
Γυμναστικό Σύλλογο Δράμας η
«ΔΟΞΑ»
Ομόφωνα
Έγκριση προμήθειας ενός (1)
συστήματος βυθιζόμενων κάδων
Ομόφωνα
Έγκριση υποβολής πρότασης
κομποστοποίησης βιοαποβλήτων,
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Περιβάλλον
και
αειφόρος
ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ
Ομόφωνα
Διεξαγωγή επετειακού συνεδρίου
με θέμα: «Η Δράμα της Νεότερης
και Σύγχρονης Ελλάδας», στο
πλαίσιο
των
καθιερωμένων
Επιστημονικών Συναντήσεων με
θέμα: «Η Δράμα και η περιοχή
της - Ιστορία και πολιτισμός» (6η
Επιστημονική Συνάντηση)
Έγκριση της 83/2013 απόφασης Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)
του ΔΣ της ΔΕΚΠΟΤΑ, σχετικά Παπαδόπουλου Γεωργίου, 2) Χατζηγιάννη Αναστασίου,
3)

Μαμσάκου Χριστοδούλου,

4) Παπαεμμανουήλ

με την ψήφιση οικονομικών
καταστάσεων
έτους
2012
(Ισολογισμός και Αποτελέσματα
χρήσης 2012)

23.

446. Ανάκληση χρηματοδότησης στη

Γρηγορίου και 5) Χαραλαμπίδη Ανδρέα , σύμφωνα με
την τοποθέτηση του Παπαδόπουλου Γεωργίου στην
83/2013 απόφαση του ΔΣ της Επιχείρησης,
διαφωνώντας με τη φιλοσοφία κατανομής και χρήσης
κάποιων κονδυλίων
Ομόφωνα

25.

ΔΕΚΠΟΤΑ οικ. έτους 2012
447. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
οικ. έτους 2013
448. Έγκριση ανάθεσης εργασιών
καθαριότητας σε τρίτους και
διενέργειας
ανοικτού
διαγωνισμού

26.

449. Έγκριση ανάθεσης της εργασίας

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου
Γεωργίου διότι, θεωρεί επαρκές το προσωπικό του
Δήμου για τις ανωτέρω εργασίες, τη στιγμή μάλιστα που
η ίδια η Κυβέρνηση, απολύει κάποιους ως
υπεράριθμους, τονίζοντας ότι όλα γίνονται με σκοπό να
ωφεληθούν ιδιώτες
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 2) Χατζηγιάννη Αναστασίου,
3) Μαμσάκου Χριστοδούλου, 4) Παπαεμμανουήλ
Γρηγορίου και 5) Χαραλαμπίδη Ανδρέα διότι, θεωρούν
ότι θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα έντυπο που θα
συμπεριλάμβανε και το προηγούμενο ιστορικής
σημασίας, συγχρόνως με το τουριστικής, σε συνεργασία
με την Περιφέρεια και τους υπόλοιπους Δήμους του
Νομού και χωρίς το κόστος με το οποίο τώρα
επιβαρύνεται ο Δήμος.
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Τερζή
Ανέστη, ο οποίος πρότεινε την ύπαρξη ενός
προγράμματος παράλληλων εκδηλώσεων
Με την παρατήρηση του δημοτικού συμβούλου
Μελισσινού Στυλιανού ότι, θα έπρεπε να δημιουργηθεί
ένα έντυπο που θα συμπεριλάμβανε και το προηγούμενο
ιστορικής σημασίας, συγχρόνως με το τουριστικής, σε
συνεργασία με την Περιφέρεια και τους υπόλοιπους
Δήμους του Νομού και χωρίς το κόστος με το οποίο
τώρα επιβαρύνεται ο Δήμος.
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου
Γεωργίου διότι, θεωρεί επαρκές το προσωπικό του
Δήμου για τις ανωτέρω εργασίες, τις οποίες δεν θεωρεί
και τόσο σημαντικές, τη στιγμή μάλιστα που η ίδια η
Κυβέρνηση, απολύει κάποιους ως υπεράριθμους,
τονίζοντας ότι όλα γίνονται με σκοπό να ωφεληθούν
ιδιώτες.

451. Έγκριση διενέργειας προμηθειών
452. Καθορισμός θέσεων περιπτέρων

Ομόφωνα

24.

27.

28.
29.

30.
31.

«Λειτουργία
δημοτικού
κυνοκομείου
και
διαχείριση
αδέσποτων ζώων συντροφιάς για
το έτος 2014»
450. Έγκριση ανάθεσης της εργασίας «
Οργάνωση
και
υλοποίηση
ενεργειών τουριστικής προβολής
Δήμου Δράμας»

Ομόφωνα
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Μήτρου
Γεωργίου διότι, θεωρεί επαρκές το προσωπικό του
Δήμου για τις ανωτέρω εργασίες, τη στιγμή μάλιστα που
η ίδια η Κυβέρνηση, απολύει κάποιους ως
υπεράριθμους, τονίζοντας ότι όλα γίνονται με σκοπό να
ωφεληθούν ιδιώτες.

Ομόφωνα

για την εκμετάλλευσή τους από
άτομα με αναπηρία, πολύτεκνους
και με τη διαδικασία της
δημοπρασίας
Ομόφωνα
άδειας
άσκησης
453. Ανάκληση
υπαίθριου εμπορίου
454. Μείωση μισθώματος δημοτικής Ομόφωνα απορρίπτεται το με αρ. πρωτ. 33578/7-6έκτασης 500 τ.μ. στο λόφο 2013 αίτημα της εταιρείας « VODAFON – ΠΑΝΑΦΟΝ
Α.Ε.», περί μείωσης του μηνιαίου μισθώματος που
Κορυλόβου
καταβάλλει για τη μίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού
500,00 τ.μ. στην περιοχή του λόφου Κορυλόβου, για την
τοποθέτηση εγκαταστάσεων κινητής τηλεφωνίας, για τη
διασφάλιση των συμφερόντων και των εσόδων του
Δήμου.
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455. Επιστροφή
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Ομόφωνα

34.
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35.
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36.
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37.

460.

38.
39.
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40.

462.

41.
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42.

464.

43.

465.

44.

466.

45.

467.

46.

468.

χρημάτων
λόγω
μείωσης
μισθωμάτων
στα
καταστήματα
της
Δημοτικής
Λαχαναγοράς
Δράμας
στον
Αρκαδικό, σε εφαρμογή των
διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου
9 του Ν. 4071/2012
Διαγραφή ποσού 7.894,20 € από
τον Χ.Κ. 825/2013 λόγω λύσης
μίσθωσης
Κίνηση
διαδικασίας
δημοπράτησης του με αριθμό 6253
αγροτεμαχίου
(Γιολού)
του
Αγροκτήματος Χωριστής
Άνοιγμα
Τραπεζικού
Λογαριασμού για τις ανάγκες
υλοποίησης των εντεταγμένων
έργων του Leader
Αποδοχή παραίτησης
από
Πρόεδρος και μέλος του Δ.Σ. της
Σχολικής
Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης –
Ορισμός νέου Προέδρου και
μέλους
Σύναψη
Προγραμματικής
σύμβασης με την Περιφερειακή
Ενότητα
Δράμας
για
την
υλοποίηση του έργου «Μεταφορά
νερού
για
ενίσχυση
του
αρδευτικού δικτύου Νικοτσάρα»
αρχικού
συνολικού
προϋπολογισμού 500.000,00 €
Ενημέρωση σχετικά με ένσταση
κατά της τροποποίησης σχεδίου
πόλης στα Ο.Τ. 24 – 25- 26 και 27α
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου
«Δημοτική Οδοποιία Δράμας»
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου
«Οδοποιία ΤΚ Καλλιφύτου»
Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου
«Κατασκευή Παιδικού Σταθμού
Ν. Κρώμνης Δήμου Δράμας»
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής του έργου «Οδοποιία
ΤΚ Σιδηρονέρου και Οικισμών
αυτής »
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής του έργου «Οδοποιία
Συνοικισμού Αμπελακίων »
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής του έργου «Οδοποιία
ΤΚ Νικοτσάρα »
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής του έργου «Έργα
εξυπηρέτησης στον Προφήτη
Ηλία »
Έγκριση
πρωτοκόλλου
προσωρινής
παραλαβής
του

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα
Ομόφωνα
Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

47.

έργου
«Ανακατασκευή
οδοστρωμάτων οδών δυτικά του
Εθνικού Σταδίου »
469. Απαλλοτρίωση κτίσματος επί της
συμβολής των οδών Φιλικής
Εταιρείας & Αγίας Βαρβάρας –
Ο.Τ. 15 στη Δράμα

48.

470. Έγκριση

49.

471.

50.
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51.
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52.
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53.
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54.

476.

55.

477. Εγκριση

56.

478.

57.

479.

58.

480.

59.

481.

εξόδων μετακίνησης
εκτός έδρας υπαλλήλων Δήμου
Δράμας
Έγκριση χειμερινών δρομολογίων
Αστικού ΚΤΕΛ Δράμας περιόδου
9-9-2013 έως 30-6-2014
Επιχορήγηση του Α.Ο. Δράμας
«Πανδραμαϊκός»
Επιχορήγηση
του
Α.Σ.
«Πολυνικη»
Έγκριση της 28/2013 απόφασης
της ΔΕΠ, σχετικά με την
κατανομή γ΄ δόσης, ποσού
167.626,42 € των ΚΑΠ έτους 2013,
στις
σχολικές
επιτροπές
πρωτοβάθμιας
και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για
κάλυψη λειτουργικών δαπανών
των σχολικών μονάδων
Έγκριση της 29/2013 απόφασης
της ΔΕΠ, σχετικά με την
παραχώρηση χρήσης κτιρίου 18ου
Νηπιαγωγείου
Δράμας
στο
ΝΠΔΔ για την ικανοποίηση των
αυξημένων αναγκών φοίτησης
προνηπίων
Έγκριση της 30/2013 απόφασης
της ΔΕΠ, σχετικά με την
παραχώρηση χρήσης κτιρίου
πρώην Γυμνασίου Ξηροποτάμου
στο Τελωνείο Δράμας

δαπάνης
για
την
προμήθεια εμβολίων
1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση
μετακίνησης
Αντιδημάρχου
2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Αποδοχή χρηματοδότησης για
κάλυψη λειτουργικών δαπανών
των σχολείων
3Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Αναμόρφωση
προϋπολογισμού
οικ. έτους 2013
Παράταση προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Κατασκευή υποδομών
για την τοποθέτηση μνημείου για

Ομόφωνα
Περί μη απαλλοτρίωσης του ρυμοτομούμενου
ακινήτου -διώροφη κατοικία- , επί της συμβολής των
οδών Φιλικής Εταιρείας & Αγίας Βαρβάρας -ΟΤ 115στη Δράμα, φερόμενης ιδιοκτησίας του κ.
Λυμπερόπουλου Ιωάννη, για τους λόγους που
αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας στο σκεπτικό
της απόφασης
Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα
Ομόφωνα
Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα
Περί αποδοχής του αιτήματος του Τελωνείου Δράμας
για την παραχώρηση σε αυτό, του κτιρίου του πρώην
Γυμνασίου Ξηροροποτάμου, το οποίο βρίσκεται στην
Βιομηχανική Δράμας, στους χώρους που παραμένουν
αχρησιμοποίητοι από το ΙΕΚ, προκειμένου να
μεταστεγαστούν οι υπηρεσίες του. Σε περίπτωση όμως
που προκύψουν εκπαιδευτικές ανάγκες εντός έξι μηνών,
θα υπάρχει δυνατότητα χρήσης του εν λόγω κτιρίου για
την ικανοποίηση των παραπάνω αναγκών του Δ. Δράμας
Ομόφωνα
Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

60.

482.

61.

483.

62.

484.

63.

485.

τα Ελευθέρια 2013»
Παραίτηση εκκαθαριστή στην
Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση
«Φεστιβάλ
Ταινιών
Μικρού
Μήκους Δράμας»
Γνωμοδότηση για τη χορήγηση
15ετούς παράτασης μίσθωσης
λατομείου μαρμάρων έκτασης
26,51587 στρ. στην περιοχή
Λιβαδερού στην εταιρεία «Ι.
ΜΠΥΡΟΣ – Φ. ΠΑΪΣΙΟΣ – Γ.
ΚΟΡΟΜΠΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε»,
θεωρηθεί ως έκτο έκτακτο και
συζητηθεί για λήψη απόφασης
(σχετ. η 76/2013 απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
Εξέταση αιτήματος για άδεια
χρήσης κοινόχρηστου χώρου
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας
του κ. Δημάρχου

Δράμα 13-09-2013
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας
Μυροφόρα Ψωμά
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