ΘΕΜΑTA ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚAN ΣΤΗN ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19/10-10-12 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Ο κ. Δήμαρχος, απουσίαζε από τη συνεδρίαση εκπροσωπώντας το Δ. Δράμας στο Εξωτερικό
Οι δημοτικοί σύμβουλοι 1)Κιοσσές Χρήστος, 2) Σιδερά Χρυσή , 3) Γκάνης Σταύρος και 4)
Κάργας Γεώργιος, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 1ου τακτικού θέματος
Ο δημοτικός σύμβουλος Θωμάς Μαργαρίτης , αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη
συζήτηση του 2ου τακτικού θέματος και ο δημοτικός σύμβουλος Δάντζερας Ιωάννης μετά την
ψηφοφορία του 10ου τακτικού θέματος
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος ,αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη
συζήτηση του 4ου τακτικού θέματος.

Α/Α

ΑΡ. ΑΠΟΦ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

1.

449. Επανυποβολή πρότασης χρηματοδότησης για το
έργο με τίτλο «Δράσεις ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των
αστικών απορριμμάτων» στην 51η Πρόσκληση
της περιφέρειας Α.Μ.Θ.

2.

450. Άδειες συμμετοχής σε

3.

451.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Μειοψηφούντος του δημοτικού
συμβούλου Μήτρου Γεωργίου,
όπως είχε μειοψηφήσει και στην
αρχική συζήτηση του θέματος –
σχετ. η 21/2011 ΑΔΣ- διότι,
τέτοιες
πρωτοβουλίες
αποπροσανατολίζουν
τους
δημότες και δεν καταδεικνύουν
ότι
οι
κεντρικές
ευθύνες
διαχείρισης των απορριμμάτων,
είναι κεντρικά πολιτικές. Είναι
ευθύνες που αφορούν την
Περιφέρεια, τους Δήμους και
κατά πολύ μικρό ποσοστό τους
δημότες
Χριστουγεννιάτικες
Ομόφωνα

Αγορές
Αδελφοποίηση του Δήμου Δράμας με τον Δήμο Μειοψηφούντων
Μπουρνόβα (Bornova) της περιοχής της Των δημοτικών συμβούλων
Σμύρνης στην Τουρκία
Παπαδόπουλου Γεώργιου, για
λόγους που θεωρεί ότι δεν είναι
του παρόντος να αναφερθούν
καθώς και του δημοτικού
συμβούλου
Μαμσάκου
Χριστοδούλου, ο οποίος δεν
ανέφερε το λόγο μειοψηφίας.
Σημειώνεται
ότι,
οι
δημοτικοί
σύμβουλοι
Χατζηγιάννης Αναστάσιος και
Μελισσινός
Στυλιανός,
απουσίαζαν από την αίθουσα
συνεδριάσεων
κατά
την
ψηφοφορία του θέματος
Ο δημοτικός σύμβουλος
Μήτρου Γεώργιος, ψήφισε το
θέμα, με την παρατήρηση ότι,
θα πρέπει να ενισχυθεί το
κομμάτι που αφορά στην φιλία
των λαών, σε σχέση και με τα
πολιτικά
παιχνίδια
που

4.

παίζονται στην περιοχή μας και
όχι τόσο το κομμάτι που αφορά
στα τουριστικά οφέλη και στα
οφέλη
από
την
εμπορευματοποίηση
της
αδελφοποίησης
Αδελφοποίηση του Δήμου Δράμας με τον Δήμο Ομόφωνα
Κονάκ (Konac) της περιοχής της Σμύρνης στην Περί απόσυρσης του θέματος
Τουρκία
λόγω ελλιπούς εισήγησης και
επαναφοράς του στο επόμενο
ΔΣ
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή
Ομόφωνα
αποδυτηρίων και αίθουσας γυμναστικής
Δημοτικού Σταδίου (Εθνικό)
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής
Ομόφωνα
του έργου «Ολοκλήρωση περιοχής ανάπλασης
χειμάρρου Καλλιφύτου»
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής
Ομόφωνα
του έργου «Οδοποιία ΤΔ Μοναστηρακίου 2011»
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής Κατά πλειοψηφία
παραλαβής του έργου «Συντήρηση κήπων Μειοψηφούντος του δημοτικού
πάρκων 2010»
συμβούλου Μήτρου Γεωργίου, ο
οποίος ψήφισε λευκό διότι,
αντικειμενικά και μετά από
ενάμιση χρόνο δεν είναι
δυνατόν
να
ελεγχθεί
αν
πραγματικά εκτελέστηκε το έργο
Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών στη
Ομόφωνα
λαϊκή αγορά του Δήμου Δράμας
Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών στη
Ομόφωνα
λαϊκή αγορά του Δήμου Δράμας
Έγκριση ανάθεσης εργασιών ελέγχου βιβλίων Μειοψηφούντος του δημοτικού
της Οικονομικής Υπηρεσίας σε ορκωτό ελεγκτή συμβούλου
Παπαδόπουλου
για το οικ. έτος 2013 (χρήση 2012)
Γεωργίου διότι, θεωρεί πως
παρά τη διαβεβαίωση του
αρμόδιου εισηγητή ότι η
ανάθεση θα γίνει μετά από
προσφορές,
θα
επιλεγεί
εντεταλμένος ορκωτός, όπως
έγινε με τις υποθέσεις της
ΔΕΚΠΟΤΑ και της ΔΕΝΑΔ
Μειοψηφούντος επίσης του
δημοτικού συμβούλου Τερζή
Ανέστη διότι δεν αναφέρεται
στην εισήγηση το ποσό της
σχετικής δαπάνης

5.

452.

6.

453.

7.

454.

8.

455.

9.

456.

10.

457.

11.

458.

12.

459. Διαγραφή οφειλής τελών Νεκροταφείου οικ.

13.
14.
15.

ετών 2008, 2009 και 2010 της Τ.Κ.
Μοναστηρακίου
460. Εξέταση αιτήματος διαγραφής οφειλής που
αφορά πρόστιμο Κ.Ο.Κ. 2004
461. Εξέταση αιτήματος διαγραφής οφειλής που
αφορά πρόστιμο Κ.Ο.Κ. 2006
462. Έγκριση της 27/2012 απόφασης της Δ.Ε.Π.,
σχετικά με την παραχώρηση χρήσης του
Γυμνασίου Ξηροποτάμου στο ΙΔΕΚΕ για τη
λειτουργία του ΙΕΚ Δράμας

Ομόφωνα
Ομόφωνα
Ομόφωνα
Ομόφωνα

16.

463. Έγκριση μετακίνησης δημοτικών συμβούλων

Ομόφωνα

17.

464.

Ομόφωνα

18.

465.

19.

466.

20.

467.

21.

468.

22.

469.

23.

470.

και εκπροσώπων Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο
εκλεγμένων
γυναικών
στην
Τοπική
Αυτοδιοίκηση Α΄και Β΄ βαθμού
Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας
υπαλλήλων Δήμου Δράμας
Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση του Σ.Φ.Β.
«ΕΡΜΗΣ ΔΡΑΜΑΣ»
1Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας
υπαλλήλων Δήμου Δράμας
2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Μετατόπιση περιπτέρου στη Δ.Κ. Δράμας
3Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Σύνδεση φωτοβολταϊκών συστημάτων
4Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Γνωμοδότηση για τον καθορισμό του ανώτατου
αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου
(πλανόδιο & στάσιμο) για το έτος 2013 στο Δήμο
Δράμας
Ένδειξη συμπαράστασης του ΔΣ Δ. Δράμας στους
κατοίκους του Δήμου Παρανεστίου Ν. Δράμας,
ενάντια στην εγκατάσταση λαθρομεταναστών στο
στρατόπεδο «ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ»
στο
Παρανέστι
Το θέμα συζητήθηκε πριν τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης

Ομόφωνα
Ομόφωνα
Ομόφωνα
Ομόφωνα
Ομόφωνα

ΤΟ ΔΣ Δήμου Δράμας
Ομόφωνα

Αποδέχεται
τις
προτάσεις της συντονιστικής
επιτροπής
του
Δήμου
Παρανεστίου ενάντια στην
εγκατάσταση λαθρομεταναστών
στο
στρατόπεδο
«ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ»
στο
Παρανέστι διότι το πρόβλημα
δεν
είναι
μόνο
του
Παρανεστίου αλλά όλου του
Νομού

Να
παραβρεθεί
σύσσωμο
στην κινητοποίηση
διαμαρτυρίας
την
11η
Οκτωβρίου και ώρα 10.00 στην
Πλατεία Ελευθερίας Δράμας και
να συνδράμει με υλικοτεχνική
υποδομή
την
ανωτέρω
κινητοποίηση
(μεγαφωνική
εγκατάσταση)

Να
συνδράμει
σε
οποιαδήποτε άλλη ειρηνική
κινητοποίηση, η οποία θα
προταθεί
από
το
ΔΣ
Παρανεστίου
και
την
συντονιστική επιτροπή

Να σταλεί πρόσκληση
στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης
& Προστασίας του Πολίτη κο
Δένδια Νικόλαο – Γεώργιο,
προκειμένου να παραβρεθεί στη
Δράμα είτε στο Παρανέστι είτε
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Α.Μ.Θ. και να εξηγήσει πως και
για ποιο λόγο εξελίχθηκαν τα
γεγονότα όπως εξελίχθηκαν στο

Παρανέστι,
σχετικά με την
απροειδοποίητη
μεταφορά
λαθρομεταναστών.

Δράμα 12 -10-2012
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας
Μυροφόρα Ψωμά

