ΘΕΜΑTA ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚAN ΣΤΗN ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18/27-9-12 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Οι δημοτικός σύμβουλος Ετόγλου Ιωάννης, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση
του 1ου θέματος
Οι δημοτικός σύμβουλος Γκάνης Σταύρος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση
του 5ου έκτακτου θέματος, το οποίο με το 6ο έκτακτο, προτάχθηκαν και συζητήθηκαν πριν τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Θωμάς Μαργαρίτης και 2) Ευμοιρίδης Κων/νος, αποχώρησαν από
τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1ου τακτικού θέματος.
Σημειώνεται ότι, το 12ο τακτικό θέμα, συζητήθηκε μετά το 5ο και 6ο έκτακτο θέμα, τα οποία
προτάχθηκαν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Α/Α

ΑΡ. ΑΠΟΦ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ψήφιση Επιχειρησιακού Προγράμματος 20112014 Δήμου Δράμας

Μειοψηφούντων
των
δημοτικών συμβούλων : 1)
Σούτου Κων/νου, 2) Τερζή
Ανέστη και 3) Μελισσινού
Στυλιανού διότι θεωρούν ότι το
Ε.Π. Θα μπορούσε να είναι
πολύ καλύτερο. Θα μπορούσαν
να το χαρακτηρίσουν ως ένα
καλό Ε.Π., σε σχέση όμως με τα
συμβατικά μέτρα. Συμβατικά
μέτρα γιατί, απουσιάζουν οι
καινοτόμες και ριζοσπαστικές
ιδέες , απουσιάζει η πρωτοτυπία
. Απουσιάζουν τα έργα που θα
άλλαζαν
τη
Δράμα,
προσθέτοντας ότι, προφανώς
και πρέπει να γίνουν όσα έργα
αναφέρονται,
αλλά
δεν
αποτελούν αυτό που λέγεται
«κάτι άλλο». Στο τέλος αφού
επεσήμαναν
την
παντελή
απουσία ενδιαφέροντος για τον
Ορεινό Όγκο και την ύπαρξη
μόνο
αποσπασματικών
σχετικών στοιχείων , πρότειναν
να ενταχθούν στο Ε.Π. και έργα
που αναφέρονται αναλυτικά
στο σκεπτικό της απόφασης
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432. Ανάθεση στην Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε.

3.
4.

(Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ) της
υλοποίησης της πράξης με τίτλο « Τεχνική
βοήθεια του Δήμου Δράμας»
Κανονισμού
Αθλητικών
433. Έγκριση
Εγκαταστάσεων Δήμου Δράμας
434. Έγκριση ανάθεσης της εργασίας «Λειτουργία
δημοτικού
κυνοκομείου
και
διαχείριση
αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2013»
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448. Επιβολή προστίμου

προμήθειας
γάλακτος
για
το
οικονομικό έτος 2013
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού
εδάφους για το έργο «Οδοποιία ΤΚ Νικοτσάρα»
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού
εδάφους για το έργο «Αμμοχαλικοστρώσεις
Αποδοχή χρηματοδότησης για την καταβολή
εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του
Δήμου για τη διενέργεια των Βουλευτική
Εκλογών της 6ης Μαΐου 2012
Διαγραφή ποσού λόγω κατάπτωσης εγγυητικής
επιστολής υπέρ του Δήμου Δράμας
Διαγραφή ποσού λόγω λύσης σύμβασης από τον
χρηματικό κατάλογο 692/2012
Διαγραφή του χρηματικού καταλόγου 901/2012 (
που αφορά αποζημίωση λόγω λύσης μίσθωσης)
Γνωμοδότηση για έρευνα δημόσιου λατομείου
μαρμάρων από την εταιρεία {ΜΑΡΜΑΡΑ
ΝΙΚΟΛΗ ΕΠΕ} στην περιοχή Ταξιαρχών
Έγκριση υποβολής πρότασης για το έργο με
τίτλο «Κατασκευή κόμβου πρόσβασης σε ΣΜΑΚΔΑΥ Δήμου Δράμας» στην 58η Πρόσκληση της
Περιφέρειας ΑΜΘ
Εκπροσώπηση του Δήμου Δράμας στην
Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία
«Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (Α.Μ.Κ.Ε.)
Στοχευμένης Στήριξης της Απασχόλησης στο
Νομό Δράμας» και διακριτικό τίτλο «ΣυνΕργασία για τη Δράμα» για το Σχέδιο με τίτλο
«Συν-Εργασία:
Στοχευμένη
Στήριξη
της
Απασχόλησης στο Νομό Δράμας
Διαβίβαση αιτήματος μείωσης ποσού από
χρηματικό κατάλογο για τέλη 2% επί των
ακαθαρίστων εσόδων οικ. έτους 2005
Επέκταση δικτύου ΔΕΗ στο δημοτικό κήπο
Δράμας
Επιβολή προστίμου

Δράμα 2 -10-2012
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας
Μυροφόρα Ψωμά
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