ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚAN ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17/09-10-2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Ο δημοτικός σύμβουλος Γκάνης Σταύρος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 15 ου τακτικού
θέματος
Ο δημοτικός σύμβουλος Θωμάς Μαργαρίτης, αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 22ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης
Ο δημοτικός σύμβουλος Χαραλαμπίας Ανδρέας, αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 35ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησε από τη Συνεδρίαση πριν τη συζήτηση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Ο δημοτικός σύμβουλος Κάργας Γεώργιος, αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 27ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης
Α/Α

ΑΡ. ΑΠΟΦ.
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ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου
«Οδοποιία ΤΚ Κουδουνίων»
2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Παράταση προθεσμίας περαίωσης
του έργου « Κατασκευή 2ου ορόφου
στο κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου
Ξηροποτάμου»
3Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση για υποβολή πρότασης
ένταξης
του
έργου
με
τίτλο
«Κατασκευή
αθλητικών
εγκαταστάσεων
στην
Τοπική
Κοινότητα
Καλλιφύτου»,
στο
πλαίσιο του τοπικού προγράμματος
του άξονα 4 του Π.Α.Α. (LEADER)
Νομού Δράμας
4Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Ανανέωση
παραγωγικής
άδειας
πωλητού λαϊκών αγορών
5Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση
16ης
αναμόρφωσης
προϋπολογισμού οικ. έτους 2013
6Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στο
Εξωτερικό
Αίτημα προς το Υπουργείο Εργασίας
Κοινωνικής
Ασφάλισης
και
Πρόνοιας για την παραχώρηση του
Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων
Δράμας, στο Νομικό Πρόσωπο του
Δήμου Δράμας
Ανακήρυξη του Καθηγητή Γεωργίου
Γραμματικάκη ως επίτιμου δημότη
Δήμου Δράμας
Πραγματοποίηση
Χριστουγεννιάτικης
Εκδήλωσης
(Ονειρούπολη Δράμας 2013-2014)
στον Δημοτικό Κήπο , την Πλατεία
Ελευθερίας και επί της οδού Εθν.
Αμύνης
από την πλευρά του
Δημοτικού Κήπου και κατά μήκος
αυτού στο ένα ίχνος (από την πλευρά
του Δημ. Κήπου)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

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, και μόνο για την ανέγερση προσωρινών
λυομένων κατασκευών και σε τμήμα της οδού
Εθνικής Αμύνης από την πλευρά του Δημοτικού
Κήπου και κατά μήκος αυτού στο ένα ίχνος (από
την πλευρά του Δημ. Κήπου), αναφέροντας ότι
φυσικά και συμφωνούν με την πραγματοποίηση
της εκδήλωσης, και προτείνοντας τη μεταφορά των
λυόμενων
κατασκευών
(στα
σημεία
που
αναφέρονται ανωτέρω ως μειοψηφία) σε άλλα

σημεία (π.χ. όπισθεν της κεντρικής σκηνής), προς
αποφυγή
απόκρυψης
της
εισόδου
της
ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ καθώς και της επικινδυνότητας
που προκαλούν.
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου
Τερζή Ανέστη διότι θεωρεί πως
η λήξη της
εκδήλωσης πρέπει να ορισθεί για την 5η
Ιανουαρίου, ημέρα Κυριακή, έτσι ώστε να μη
μειωθεί το κύρος των Διονυσιακών δρώμενων που
ξεκινούν την 6η Ιανουαρίου. Μειοψηφούντος
επίσης και για την ανέγερση προσωρινών
λυομένων κατασκευών και σε τμήμα της οδού
Εθνικής Αμύνης από την πλευρά του Δημοτικού
Κήπου και κατά μήκος αυτού στο ένα ίχνος (από
την πλευρά του Δημ. Κήπου), συμφωνώντας με την
πραγματοποίηση της εκδήλωσης καθώς και με την
ανέγερση προσωρινών λυομένων κατασκευών στον
Δημοτικό Κήπο και την Πλατεία της Δράμας,
τονίζοντας τον κίνδυνο απώλειας της αίγλης της
εκδήλωσης
από
την
επικίνδυνη
εμπορευματοποίηση και την συνεχή προσθήκη
παιγνιδιών.
Αποφασίζει



Κατά
πλειοψηφία
για
την
πραγματοποίηση
της
Χριστουγεννιάτικης
Εκδήλωσης «Ονειρούπολη Δράμας 2013 - 2014»
στον Δημοτικό Κήπο , την Πλατεία Ελευθερίας και
επί της οδού Εθν. Αμύνης από την πλευρά του
Δημοτικού Κήπου και κατά μήκος αυτού στο ένα
ίχνος (από την πλευρά του Δημ. Κήπου), σύμφωνα
με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα



Εξουσιοδοτεί
κατά πλειοψηφία τον
Δήμαρχο Δράμας, για την υποβολή όλων των
αναγκαίων αιτήσεων, για τη χορήγηση των
αποφάσεων ή γνωμοδοτήσεων που απαιτούνται
από τις αρμόδιες υπηρεσίες



Ομόφωνα Τροποποιεί την 468/2011 ΑΔΣ
με την οποία συστάθηκε οργανωτική επιτροπή για
την
διοργάνωση
της
εκδήλωσης
«ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ» και στο εξής θα αποτελείται
από τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους:
1) Παπαδόπουλο Γρηγόριο, ως πρόεδρο
2) Ζαχαριάδη Παύλο, ως μέλος
3) Μυστακίδη Ιωάννη, ως μέλος
4) Σιδερά Χρυσή, ως μέλος
5) Χαρίσκο Νικόλαο, ως μέλος
6) Παπαεμμανουήλ Γρηγόριο , ως μέλος
7) Τερζή Ανέστη, ως μέλος
8) Κάργα Γεώργιο, ως μέλος
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Πραγματοποίηση
Χριστουγεννιάτικης Αγοράς στον
Δημοτικό
Κήπο,
την
Πλατεία
Ελευθερίας και επί της οδού
Εθν.Αμύνης από την πλευρά του
Δημοτικού Κήπου και κατά μήκος
αυτού στο ένα ίχνος (από την πλευρά
του Δημ. Κήπου) και καθορισμός

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, και μόνο για την ανέγερση προσωρινών
λυομένων κατασκευών και σε τμήμα της οδού
Εθνικής Αμύνης από την πλευρά του Δημοτικού

χρονικής περιόδου

Κήπου και κατά μήκος αυτού στο ένα ίχνος (από
την πλευρά του Δημ. Κήπου), αναφέροντας ότι
φυσικά και συμφωνούν με την πραγματοποίηση
της εκδήλωσης, και προτείνοντας τη μεταφορά των
λυόμενων
κατασκευών
(στα
σημεία
που
αναφέρονται ανωτέρω ως μειοψηφία) σε άλλα
σημεία (π.χ. όπισθεν της κεντρικής σκηνής), προς
αποφυγή
απόκρυψης
της
εισόδου
της
ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ καθώς και της επικινδυνότητας
που προκαλούν.
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου
Τερζή Ανέστη διότι θεωρεί πως
η λήξη της
εκδήλωσης πρέπει να ορισθεί για την 5η
Ιανουαρίου, ημέρα Κυριακή, έτσι ώστε να μη
μειωθεί το κύρος των Διονυσιακών δρώμενων που
ξεκινούν την 6η Ιανουαρίου. Μειοψηφούντος
επίσης και
για την ανέγερση προσωρινών λυομένων
κατασκευών και σε τμήμα της οδού Εθνικής
Αμύνης από την πλευρά του Δημοτικού Κήπου και
κατά μήκος αυτού στο ένα ίχνος (από την πλευρά
του Δημ. Κήπου), συμφωνώντας με την
πραγματοποίηση της εκδήλωσης καθώς και με την
ανέγερση προσωρινών λυομένων κατασκευών στον
Δημοτικό Κήπο και την Πλατεία της Δράμας,
τονίζοντας τον κίνδυνο απώλειας της αίγλης της
εκδήλωσης
από
την
επικίνδυνη
εμπορευματοποίηση και την συνεχή προσθήκη
παιγνιδιών.
Αποφασίζει

κατά

πλειοψηφία



Για Την λειτουργία Χριστουγεννιάτικης
Αγοράς στον Δημοτικό Κήπο, την Πλατεία
Ελευθερίας και επί της οδού Εθν. Αμύνης από την
πλευρά του Δημοτικού Κήπου και κατά μήκος
αυτού στο ένα ίχνος (από την πλευρά του Δημ.
Κήπου) από 15-12-2013 έως 30-12-2013 στα πλαίσια
διοργάνωσης της «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ», σύμφωνα
με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα
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Καθορισμός αριθμού αδειών
ειδών
πώλησης
Χριστουγεννιάτικη Αγορά

και
στη

Ομόφωνα



Καθορίζει τα είδη πώλησης καθώς και τον
ανώτατο αριθμό αδειών, των οποίων η ισχύς θα
αφορά στο διάστημα από 15 Δεκεμβρίου 2013 έως
30 Δεκεμβρίου 2013, για τη Χριστουγεννιάτικη
Αγορά Δήμου Δράμας και πέριξ του δημοτικού
κήπου, ομοίως με τα αναφερόμενα στην 450/2012
ΑΔΣ:
1) Τέσσερις (4) άδειες
για
είδη κρύα
σάντουιτς ή βραστά κρέατα
2) Οκτώ(8)
άδειες
για
παραδοσιακά
αρτοποιήματα, γλυκά του κουταλιού,
ζυμαρικά, λικέρ, γλυκά θεραπευτικά
βότανα χυμούς και τσάι
3) Οκτώ (8) άδειες για είδη λαϊκής τέχνης,
γούρια αναμνηστικά
4) Τέσσερις (4) άδειες για ζαχαρωτά ,

ζαχαρώδη
Τέσσερις (4) άδειες για ροφήματα – καφέ
Τρεις (3) άδειες για ξηρούς καρπούς
Μία (1) άδεια για μπαλόνια
Μία (1) άδεια για τοπικά εμφιαλωμένα
κρασιά
9) Μία (1) άδεια για χαλβά
10) Δύο (2) άδειες για μέλι
5)
6)
7)
8)
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Χορήγηση άδειας για ανέγερση
προσωρινών λυόμενων κατασκευών
στον Δημοτικό Κήπο, την Πλατεία
της Δράμας και επί της οδού
Εθν.Αμύνης από την πλευρά του
Δημοτικού Κήπου και κατά μήκος
αυτού στο ένα ίχνος (από την πλευρά
του Δημ. Κήπου), για τις ανάγκες της
Εκδήλωσης (Ονειρούπολη Δράμας
2013-2014) κατά την εορταστική
περίοδο των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς

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, και μόνο για την ανέγερση προσωρινών
λυομένων κατασκευών και σε τμήμα της οδού
Εθνικής Αμύνης από την πλευρά του Δημοτικού
Κήπου και κατά μήκος αυτού στο ένα ίχνος (από
την πλευρά του Δημ. Κήπου), αναφέροντας ότι
φυσικά και συμφωνούν με την πραγματοποίηση
της εκδήλωσης, και προτείνοντας τη μεταφορά των
λυόμενων
κατασκευών
(στα
σημεία
που
αναφέρονται ανωτέρω ως μειοψηφία) σε άλλα
σημεία (π.χ. όπισθεν της κεντρικής σκηνής), προς
αποφυγή
απόκρυψης
της
εισόδου
της
ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ καθώς και της επικινδυνότητας
που προκαλούν.
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου
Τερζή Ανέστη διότι θεωρεί πως
η λήξη της
εκδήλωσης πρέπει να ορισθεί για την 5η
Ιανουαρίου, ημέρα Κυριακή, έτσι ώστε να μη
μειωθεί το κύρος των Διονυσιακών δρώμενων που
ξεκινούν την 6η Ιανουαρίου. Μειοψηφούντος
επίσης και
για την ανέγερση προσωρινών λυομένων
κατασκευών και σε τμήμα της οδού Εθνικής
Αμύνης από την πλευρά του Δημοτικού Κήπου και
κατά μήκος αυτού στο ένα ίχνος (από την πλευρά
του Δημ. Κήπου), συμφωνώντας με την
πραγματοποίηση της εκδήλωσης καθώς και με την
ανέγερση προσωρινών λυομένων κατασκευών στον
Δημοτικό Κήπο και την Πλατεία της Δράμας,
τονίζοντας τον κίνδυνο απώλειας της αίγλης της
εκδήλωσης
από
την
επικίνδυνη
εμπορευματοποίηση και την συνεχή προσθήκη
παιγνιδιών.
Αποφασίζει



Κατά πλειοψηφία και Χορηγεί άδεια για
την ανέγερση προσωρινών λυομένων κατασκευών
στον Δημοτικό Κήπο, την Πλατεία της Δράμας και
επί της οδού Εθν. Αμύνης από την πλευρά του
Δημοτικού Κήπου και κατά μήκος αυτού στο ένα
ίχνος (από την πλευρά του Δημ. Κήπου), για τις
ανάγκες της Εκδήλωσης (Ονειρούπολη Δράμας
2013-2014) κατά την εορταστική περίοδο των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα
με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα



Ομόφωνα
παραμονής
των

Καθορίζει
προσωρινών

ως
χρόνο
λυόμενων

κατασκευών, το τέλος Ιανουαρίου 2013 καθώς
απαιτείται εύλογος χρόνος για την απομάκρυνσή
τους και

Κατά πλειοψηφία Εξουσιοδοτεί
τον
Δήμαρχο Δράμας, για την υποβολή όλων των
αναγκαίων αιτήσεων, για τη χορήγηση των
αποφάσεων ή γνωμοδοτήσεων που απαιτούνται
από τις αρμόδιες υπηρεσίες
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Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας
Δημοτικού Λαχανόκηπου Δ. Δράμας
Επιχορήγηση
του
Πολιτιστικού
Συλλόγου
με
την
επωνυμία
«Φωτογραφικός Όμιλος Δράμας»
Επιχορήγηση
του
Πολιτιστικού
Συλλόγου
με
την
επωνυμία
«Πολιτιστικός μη κερδοσκοπικός
σύλλογος
παλιννοστούντων
ομογενών από τη χώρα της Ρωσίας
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης για τη
διεκδίκηση των ασφαλιστικών τους
δικαιωμάτων»
Δωρεάν
παραχώρηση
χρήσης
δημοτικού οικήματος
Παραχώρηση αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων και χώρου υποδοχής του
Δημαρχείου στην Ακαδημία των
Πολιτών στο πλαίσιο του Ανοιχτού
Λαϊκού Πανεπιστημίου
Ένταξη
του
Δ.
Δράμας
στο
Ευρωπαΐκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
(ΠΟΥ)
Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 60/2013
απόφασης του ΠΟΦΤΜΜ Δράμας,
σχετικά
με
την
ψήφιση
αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ.
έτους 2013
Έγκριση της 53/2013 απόφασης του
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ, σχετικά με
τον καθορισμό εισφορών γονέων
φιλοξενούμενων νηπίων στο ΝΠΔΔ
Έγκριση της 57/2013 απόφασης του
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ, σχετικά με
την ψήφιση της Δ΄ Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013
Τροποποίηση
σχεδίου
της
βιομηχανικής περιοχής Δράμας στο
Ο.Τ. 2.9 και στα ΟΤ και τους
κοινόχρηστους χώρους και δρόμους
που βρίσκονται ανάμεσα στα ΟΤ 1.4
– 1.5 και 2.4 – 2.5
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής
του
έργου
«Ηλεκτροφωτισμός
βοηθητικού
γηπέδου ΤΚ Μοναστηρακίου »

Ομόφωνα

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής
του
έργου
«Ανακατασκευή οδών Πυθαγόρα –
Λαμπριανίδη
στο
Συνοικισμό
Αρκαδικού»
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής του έργου «Οδοποιία ΤΚ

Ομόφωνα

Ομόφωνα
Ομόφωνα

Ομόφωνα
Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα
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39.

524.

40.

525.

41.

526.

42.

527.

43.

528.

Μικροχωρίου »
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής του έργου «Οδοποιία ΤΚ
Λιβαδερού (& Δενδρακίων) »
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής του έργου «Οδοποιία ΤΔ
Μοναστηρακίου 2011 »
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής
παραλαβής
του
έργου
«Ανακατασκευή τουαλετών ειδικού
σχολείου»
Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού
στη ΔΚ Δράμας
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής
φυσικού εδάφους για το έργο
«Αμμοχαλικοστρώσεις»
Επιχορήγηση του συλλόγου άρσης
βαρών «Βύβων»
Επιχορήγηση του συλλόγου κλασικού
αθλητισμού
Έγκριση ανάθεσης εργασιών ελέγχου
βιβλίων της Οικονομικής Υπηρεσίας
σε ορκωτό ελεγκτή για το οικονομικό
έτος 2014 (χρήση 2013)
Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο, της
εργασίας
¨Εκχιονισμός
και
αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου
Δράμας για τη χειμερινή περίοδο
Νοέμβριος 2013 – Απρίλιος 2014» με
τη
διαδικασία
του
πρόχειρου
διαγωνισμού
Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο της
εργασίας
«Υγειονομική
Ταφή
Απορριμμάτων» για τα έτη 2013-2014
με τη διαδικασία του πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού
Έγκριση διενέργειας προμήθειας
ιατρικών οργάνων
Έγκριση
διενέργειας
πρόχειρου
ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού
για την προμήθεια αθλητικού υλικού
και οργάνων υγείας και άθλησης
Ανανέωση
παραγωγικής
άδειας
πωλητού λαϊκών αγορών
Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχων
στην Κομοτηνή για παρακολούθηση
ημερίδας
Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός
έδρας υπαλλήλων Δήμου Δράμας
Έκτακτη
οικονομική
ενίσχυση
απόρων δημοτών
Παράταση προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Κατασκευή Παιδικού
Σταθμού
Ν.
Κρώμνης
Δήμου
Δράμας»
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου
«Κατασκευή υποδομών για την
τοποθέτηση
μνημείου
για
τα
Ελευθέρια 2013»

Ομόφωνα

Ομόφωνα
Ομόφωνα

Ομόφωνα
Ομόφωνα

Ομόφωνα
Ομόφωνα
Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα

Ομόφωνα
Ομόφωνα

Ομόφωνα
Ομόφωνα
Ομόφωνα
Ομόφωνα
Ομόφωνα

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1)
Παπαδόπουλου
Γεωργίου,
2)
Χατζηγιάννη
Αναστασίου , 3) Μαμσάκου Χριστοδούλου και 4)
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου, διότι δεν είναι
γνώστες της δουλειάς, όπως ανέφερε ο δημοτικός
σύμβουλος Καλαϊτσίδης Γεώργιος
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Τερζή
Ανέστη διότι δεν συμφωνεί με το έργο όπως
εξελίχθηκε.

Δράμα 11-10-2013
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας
Μυροφόρα Ψωμά

