ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5/4-4-12 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Ο δημοτικός σύμβουλος Γκάνης Σταύρος, προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 3ου εκτάκτου
θέματος
Ο δημοτικός σύμβουλος Μαργαρίτης Θωμάς, αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά την ψηφοφορία του 7ου
τακτικού θέματος
Ο δημοτικός σύμβουλος Χαραλαμπίδης Ανδρέας, αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά την ψηφοφορία του
6ου τακτικού θέματος
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Η πρόεδρος της Δ.Κ. Δράμας, ψήφισε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και τα έκτακτα

Α/Α

ΑΡ.
ΑΠΟΦ.

1.

141.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
Ίδρυση
και
Έγκριση
Κανονισμού
Καταστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Λειτουργίας

Επί της συμπληρωματικής
πρότασης του Αντιδημάρχου κ
Γρηγορίου Κυριάκου:
1) στο
άρθρο
7
«Συγκέντρωση αγαθών –
πόροι
Κ.Κ.Α.»,
προσθήκη
και
4ου
στοιχείου
«έσοδα
εκδηλώσεων
αλληλεγγύης
(π.χ.τηλεμαραθώνιος)»
Επί των συμπληρωματικών
προτάσεων του Γ.Γ. του Δήμου
Δράμας και επειδή από την
ημερομηνία που συναντήθηκαν
τα μέλη της διαπαραταξιακής
επιτροπής,
κατατέθηκε
το
Νομοσχέδιο του ΥΠ.ΕΣ, που
συμπεριλαμβάνει και διατάξεις
οι οποίες αφορούν το θέμα, ,
σύμφωνα με τις προβλέψεις,
στην περίπτωση που ψηφισθεί
το Νομοσχέδιο, έτσι ώστε, να
μην αναγκαστεί το ΔΣ να
εισαγάγει θέμα τροποποίησης
του Κανονισμού του Κ.Κ.Α.:
1) Άρθρο 2
Προσφερόμενα είδη Υπηρεσίες
Το Κ.Κ.Α. θα προσφέρει στους
δικαιούχους
είδη
πρώτης
ανάγκης και κυρίως τρόφιμα
και προϊόντα μη ευπαθή, καθώς
και επιλεγμένα μεταχειρισμένα
προϊόντα σε άριστη κατάσταση.
Αναλυτικότερα,
θα
προσφέρονται τρόφιμα όπως

ζυμαρικά, αλεύρι, λάδι, γάλατα
μακράς διαρκείας, όσπρια κλπ
καθώς και είδη όπως ρούχα,
παπούτσια , κλινοσκεπάσματα ,
βιβλία, παιχνίδια κλπ.
Το Κ.Κ.Α. θα παρέχει και
βασικά είδη καθαριότητας όπως
σαπούνια,
σφουγγάρια,
σκούπες, χλωρίνη κλπ καθώς
και βασικά είδη περιποίησης
βρεφών
όπως
πάνες,
μωρομάντιλα κλπ.
Το Κ.Κ.Α., μπορεί να υλοποιεί
στο πλαίσιο λειτουργίας του,
κάθε
μέτρο
υποστήριξης
αστέγων και απόρων που
αποφασίζει ο Δήμος, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις
2) Άρθρο 9
Διαχείριση Κ.Κ.Α.
Το
Κ.Κ.Α.
λειτουργεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις και τις αποφάσεις
του ΥΠ. Εσωτερικών υπό την
εποπτεία
του
εκάστοτε
Αντιδημάρχου
Κοινωνικής
Πολιτικής του Δήμου Δράμας, ο
οποίος θα συνεργάζεται για το
σκοπό αυτό με τη Συντονιστική
Επιτροπή
του
Δικτύου
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η
οποία
συγκροτείται
με
διαπαραταξιακή σύνθεση και
συμμετοχή
εκπροσώπων
Φορέων.
Ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής
Πολιτικής
συνεργάζεται με τον Κοινωνικό
Λειτουργό
που
ορίζεται
υπεύθυνος για τη λειτουργία
του Κ.Κ.Α. και με υπάλληλο του
Τμήματος, ο οποίος τηρεί τα
παρακάτω βιβλία:
1. Βιβλίο αποθήκης με
πλήρη αναγραφή των
εισερχομένων αγαθών
(τρόφιμα,
είδη
καθαριότητας,
ρούχα
κλπ)
2. Αρχείο
με
Δελτία
παραλαβής αγαθών για
εισαγωγή στο Κ.Κ.Α.
3. Κατάσταση παραλαβής
αγαθών
από
τους
δικαιούχους

Ο δημοτικός σύμβουλος
Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος
ανέφερε τις παρακάτω
επιφυλάξεις:
1. Στο άρθρο 5 και στο
σημείο «Το καθορισθέν
αυτό
εισόδημα,
αυξάνεται κατά 50%
στις
περιπτώσεις
ατόμων με αναπηρία
67% και άνω, θα πρέπει
να διευκρινισθεί αν
αφορά τους δικαιούχους
ή και προστατευόμενο
μέλος με αναπηρία 67%
2. Στο άρθρο 5 και στο
σημείο «Ως εισόδημα
νοείται
το
φορολογούμενο
πραγματικό ή τεκμαρτό
και το απαλλασσόμενο
ή φορολογούμενο με
ειδικό τρόπο», θα πρέπει
να
αφαιρεθεί
το
«τεκμαρτό» διότι, δεν
είναι
πραγματικό
εισόδημα. Ως εισόδημα
θεωρείται το δηλούμενο
και το απαλλασσόμενο
ή φορολογούμενο με
ειδικό τρόπο.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)
Μαργαρίτης
Θωμάς,
2)
Παπαδόπουλος Γεώργιος, 3)
Χατζηγιάννης Αναστάσιος, 4)
Μαμσάκος Χριστόδουλος, 5)
Δάντζερας
Ιωάννης,
6)
Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος και
7) Χαραλαμπίδης Ανδρέας,
ψήφισαν το θέμα καθώς και τις
προτάσεις
του
αρμοδίου
Αντιδημάρχου και του Γ.Γ. , με
τις επιφυλάξεις όμως
που
αναφέρθηκαν από τον δημοτικό
σύμβουλο
Χρυσοχοΐδη
Ελευθέριο, αναφέροντας ότι,
οφείλουν να ομολογήσουν πως
στην διαπαραταξιακή επιτροπή,
κατατέθηκαν από όλα τα μέλη
προτάσεις
και
υπήρξε
συνεργασία
σε
κλίμα
συναίνεσης
Το Κ.Κ.Α., αποτελεί μια
αρχή που πρέπει να στηριχθεί
από όλους, αλλά πρέπει να
σημειωθεί
ότι
έπρεπε
να

ξεκινήσει νωρίτερα.
Η
χάραξη
κοινωνικής
πολιτικής, πρέπει να στηρίζεται
και σε άλλες αξίες και τομείς,
για να αντιμετωπισθεί το
πρόβλημα,
με
οργάνωση,
μεθοδικότητα και ενδιαφέρον
προς όλες τις κατευθύνσεις διότι,
ο κόσμος υποφέρει και περιμένει
λύσεις από το ΔΣ, λύσεις που θα
ανακουφίσουν δυστυχισμένους
ανθρώπους, που έχουν χάσει
την αξιοπρέπειά τους, που
αγωνιά για το μέλλον των
παιδιών τους.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)
Σούτος Κων/νος, 2) Τερζής
Ανέστης και 3) Μελισσινός
Στυλιανός, ψήφισαν το θέμα
καθώς και τις προτάσεις του
αρμοδίου Αντιδημάρχου και
του Γ.Γ. , με τις επιφυλάξεις
όμως που αναφέρθηκαν από
τον
δημοτικό
σύμβουλο
Χρυσοχοΐδη
Ελευθέριο,
προτείνοντας
συγχρόνως,
αλλαγή του άρθρου 3 και
συγκεκριμένα του σημείου «Για
την εποπτεία και λειτουργία του
ορίζεται
ως
υπεύθυνος
Κοινωνικός Λειτουργός της
συγκεκριμένης υπηρεσίας, ο
οποίος συνεπικουρείται από
υπαλλήλους του Δήμου ή και
εθελοντές πολίτες», σε «Για την
εποπτεία και λειτουργία του
ορίζεται επιτροπή πολιτών,
προτεινόμενων
από
τις
δημοτικές παρατάξεις» διότι,
πάντα υπάρχει καχυποψία ότι
από κάποια διοίκηση του
Δήμου, η όλη διαδικασία,
μπορεί να μετατραπεί σε
πελατειακό μηχανισμό.
Ο δημοτικός σύμβουλος: 1)
Κάργας Γεώργιος , ψήφισε το
θέμα καθώς και τις προτάσεις
του αρμοδίου Αντιδημάρχου
και του Γ.Γ. , με τις επιφυλάξεις
όμως που αναφέρθηκαν από
τον
δημοτικό
σύμβουλο
Χρυσοχοΐδη
Ελευθέριο,
προσθέτοντας ότι, ο ρόλος του
ΔΣ πρέπει να είναι καθαρά
επιτελικός και το κύριο βάρος
πρέπει να το υλοποιήσει η

Κοινωνική
Υπηρεσία
του
Δήμου,
χωρίς
πολιτική
εκμετάλλευση από κανέναν.
Ο
δημοτικός
σύμβουλος
Μήτρου Γεώργιος,
ψήφισε
λευκό,
αναφέροντας
τα
παρακάτω:
Εν έτη 2012, οι διαχειριστές
της
πολιτικής,
οδήγησαν
ευρύτερα λαϊκά στρώματα στην
ανεργία, την φτώχια και την
εξαθλίωση,
και τώρα με τη
βοήθεια της Τοπικής Διοίκησης,
με αυτά τα προβλήματα που οι
ίδιοι
οι
διαχειριστές
δημιούργησαν,
θέλουν
να
κάνουν φιλανθρωπία και να
προσφέρουν ελεημοσύνη σε
συμπολίτες που αντιμετωπίζουν
τέτοιου είδους προβλήματα.
Όσα
αναφέρονται
στην
εισήγηση δεν μπορούν να
επιλύσουν το πρόβλημα. Για
παράδειγμα,
μιλά
για
επανένταξη, όταν δεν αναφέρει
τις αιτίες που οδήγησαν στα
προβλήματα. Δεν μπορούν όσοι
αντιμετωπίζουν το πρόβλημα,
να ενταχθούν στον κοινωνικό
ιστό και να συμμετέχουν στην
λειτουργία της κοινωνίας και
δεν μπορεί μια τέτοιου είδους
πρωτοβουλία από τον Δήμο, να
οδηγήσει στην κατεύθυνση , που
στην εισήγηση αναφέρεται ως
συνοχή.
Το θέμα είναι πολιτικό και
έχει να κάνει με τα ίδια
συμφέροντα, τα οποία όλα αυτά
τα χρόνια ακολουθούν και
υπερασπίζονται οι Κυβερνήσεις
του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ.
συνολικά,
υπερασπιζόμενοι
βεβαίως
το
Καπιταλιστικό
Σύστημα, που μπροστά στο
κέρδος, δεν υπολογίζει ούτε το
ζήτημα της ανεργίας, ούτε το
ζήτημα της φτώχειας.
Προκύπτουν ζητήματα όσον
αφορά τα κριτήρια. Με ποιο
στόχο μπαίνουν τα κριτήρια και
οι περιορισμοί;
Ο Δήμο Δράμας, δεν έχει
ακόμα
θεσμοθετηθεί
όσον
αφορά την παροχή χρημάτων
για την αγορά προϊόντων και
κοινωνική πολιτική εν έτη 2012,

θα ασκήσουν οι ιδιώτες, χωρίς
φυσικά να εξασφαλίζεται η
συνεχής ύπαρξη προϊόντων στο
Κ.Κ.Α.
Ενάμιση χρόνο ως παράταξη
στο ΔΣ , έχουν υποδείξει στον Δ.
Δράμας με τις τοποθετήσεις
τους, τρόπους που μπορούν να
ανακουφίσουν ουσιαστικά τον
δημότη που έχει ανάγκη.
1) Μείωση τιμολογίων
2) Μείωση 30% - 40% του
τέλους καθαριότητας
3) Κατάργηση τροφείων
4) Κατάργηση διδάκτρων
5) Γενναία
Κρατική
χρηματοδότηση
6) Επιστροφή στους Δήμους
από
την
κεντρική
εξουσία,
όλων
των
παρακρατηθέντων
7) Κατάργηση κάθε τοπικής
φορολογίας, κυρίως στις
επονομαζόμενες ευπαθείς
ομάδες
8) Λειτουργία
των
υπηρεσιώνν με μόνιμο
προσωπικό
και
κατάργηση όλων των
συμβάσεων
9) Κατάργηση Δημοτικών
Επιχειρήσεων
10) Κατάργηση
κάθε
επιχειρηματικής
δραστηριότητας
του
Δήμου
11) Εκτέλεση
έργων
υποδομής
12) Εξασφάλιση πόρων για
την κάλυψη αναγκών της
λαϊκής οικογένειας
13) Χορήγηση
επιδόματος
ανεργίας
από
την
Πολιτεία, σε ανέργους
που οδηγούνται στη
φτώχεια , βιβλιαρίου
υγείας
χωρίς
προϋποθέσεις και όρους,
χορήγηση
επιδόματος
ενοικίου και δωρεάν
μετακίνησή τους με τα
ΜΜΜ, για το διάστημα
της ανεργίας
14) Αναστολή
πλειστηριασμών

2.
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Τροποποίηση

της

94/2012

ΑΔΣ

περί

«Έγκρισης

Ομόφωνα

συμμετοχής του Δήμου Δράμας στην προκήρυξη του ΥΠ.
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Αποδοχή της δράσης με τίτλο «Zero-impact cultural
heritage Event Network – ZEN (ΖΕΝ: Δράσεις με μηδενικές
επιπτώσεις στις εκδηλώσεις πολιτιστικής κληρονομιάς) που
έχει εγκριθεί για το Δήμο Δράμας στο πλαίσιο του
προγράμματος
ΚΠ
Διακρατικής
Συνεργασίας
INTERREG4C.
Συμμετοχή του Δήμου Δράμας στο Σύμφωνο των
Δημάρχων της Ευρώπης

3.

143.

4.

144.

5.

145.

Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου που αφορά στον
σχεδιασμό – υλοποίηση μιας καινοτόμου εφαρμογής με
οργανωτικό ρόλο για την αποδοτική αντιμετώπιση των
αιτημάτων των πολιτών

Με
την
επιφύλαξη
των
δημοτικών
συμβούλων:
1)
Μαργαρίτη
Θωμά,
2)
Παπαδόπουλου Γεώργιου, 3)
Χατζηγιάννη Αναστάσιου, 4)
Μαμσάκου Χριστόδουλου, 5)
Δάντζερα
Ιωάννη,
6)
Παπαεμμανουήλ Γρηγόριου και
7) Χαραλαμπίδη Ανδρέας ότι,
δεν υπάρχουν φωτογραφίες του
κ. Δημάρχου στο φυλλάδιο
Ο
δημοτικός
σύμβουλος
Μήτρου Γεώργιος, ψήφισε το
θέμα, αναφέροντας ότι θα κριθεί
ο όλος σχεδιασμός, από τον
τρόπο που θα εφαρμοσθεί, και
φυσικά δεν πρέπει να έχει
κανείς αυταπάτες ότι μπορεί να
υποκαταστήσει τους δημοτικούς
υπαλλήλους

6.

146.

Ομόφωνα

7.

147.

Σύσταση διαρκούς συντονιστικής Επιτροπής με τίτλο
Κομβικό Σημείο Επαφής (ΚΟΣΕ) Δήμου Δράμας, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Νόμου 3882/2010
Έγκριση της υπ΄ αριθ. 58/2012 απόφασης του Δ.Σ. της
Δ.Ε.Υ.Α.Δ. με την οποία ψηφίστηκε η ορθή επανάληψη της
με αρ. 242/2011 απόφασης αυτού με θέμα την τιμολογιακή
πολιτική έτους 2012

Ομόφωνα

Μειοψηφούντος του δημοτικού
συμβούλου Μήτρου Γεωργίου
διότι, διαφωνεί με την πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
οποία προβάλλει το θέμα της
προστασίας του περιβάλλοντος,
ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι από
πίσω υπάρχουν συμφέροντα.
Είναι
ξεκάθαρο
ότι,
οι
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
π.χ.,
είναι
επιταγές
της
Γερμανίας και άλλων μεγάλων
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και μέσω τέτοιων συμφώνων,
επιδιώκουν να αναπτύξουν
τέτοιες τεχνολογίες, τις οποίες
αυτές οι χώρες κατέχουν και γι
αυτό είναι εξαγωγικές, έχουν
κέρδη και η Ελλάδα έχει
ελλείμματα.

Επί των συμπληρωματικών
προτάσεων του Αντιπροέδρου
της
ΔΕΥΑΔ,
δημοτικού
συμβούλου
Καλαϊτσίδη
Γεώργιου:
1) στο Κεφάλαιο Α.1. «
τιμολόγιο για την πόλη

της Δράμας – οικ.
Πανοράματος και Αγ.
Σάββα (χωρίς ΦΠΑ) και
εκτός σχεδίου πόλεως»
και στην δεύτερη σειρά,
από το λανθασμένο
«κατανάλωση
νερού
από 8 μ3 έως και 20 μ3»,
στο ορθό «κατανάλωση
νερού από 0 μ3 έως και
20 μ3»
2) στο
Κεφάλαιο
Β.1
«Τιμολόγιο
για
τα
διαμερίσματα
του
Δήμου Δράμας (χωρίς
ΦΠΑ)», όπου από 30 μ3
και άνω, στο ορθό από 0
μ3 και άνω
επίσης πρότεινε:
3) να ενσωματωθούν ΑΔΣ
που
ενέκριναν
την
τιμολογιακή πολιτική,
όπως των κτηνοτρόφων
4) να
αναφερθεί
το
ποσοστό των ευπαθών
ομάδων
που
έχει
αυξηθεί
5) να
αναφερθούν
διευκρινήσεις
όσον
αφορά τις ευπαθής
ομάδες και κάποια
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται για να
ενταχθούν κάποιοι σ΄
αυτές
Τελειώνοντας ανέφερε ότι, δεν
επηρεάζονται
καθόλου τα
νούμερα, απλά προτείνονται
κάποιες
διευκρινήσεις
και
καλύτερες διατυπώσεις για να
εφαρμοσθεί
καλύτερα
η
τιμολογιακή πολιτική
Επί των συμπληρωματικών
προτάσεων του κ. Δημάρχου:
1) Στην κατηγορία Δ5
«Άτομα με αναπηρία»,
οι
έχοντες
βαριά
νοητική
υστέρηση,
σύνδρομο
down
,
εγκεφαλική παράλυση,
να ενταχθούν στην
κατηγορία
Δ2
«Παραπληγικοί
–
Κωφάλαλοι»,
ανεξαρτήτου ποσοστού
αναπηρίας

2) Στις ειδικές κατηγορίες,
όπως
με
τους
κτηνοτρόφους
που
ψήφισε το ΔΣ, να
ενταχθούν
και
οι
ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις , με μείωση
10%, σε όποιο τιμολόγιο
και αν εντάσσονται, είτε
βρίσκονται στην πόλη
είτε στο χωριό, σας μια
κίνηση βοήθειας προς
τις επιχειρήσεις.
Ο δημοτικός σύμβουλος
Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος,
κατέθεσε τα παρακάτω
ερωτήματα - προτάσεις:
1) Αν
πρέπει
να
γίνει
τροποποίηση της απόφασης ,
στις ευπαθείς ομάδες, στο Δ2 ,
με προσθήκη στην τελευταία
παράγραφο της φράσης « και
έχει
ένα
προστατευόμενο
μέλος
σε
περίπτωση
αναπηρίας»
2) Αν
πρέπει
να
γίνει
τροποποίηση, στις ευπαθείς
ομάδες, στο Δ5 , με πρόβλεψη
στην τελευταία παράγραφο
και για μετά την ενηλικίωση
του ανηλίκου με ποσοστό
αναπηρίας, του οποίου την
γονική
μέριμνα
έχει
ο
δικαιούχος γονέας.
Ο δημοτικός σύμβουλος
Ιορδανίδης Παγκράτιος,
κατέθεσε τις παρακάτω
προτάσεις:
1) Στις ευπαθείς ομάδες ,
στην πρώτη παράγραφο του
Δ3, στο β΄« όλα τα τέκνα είναι
ανήλικα ή σπουδάζουν σε
αναγνωρισμένες
σχολές
εσωτερικού και εξωτερικού
……. κάθε σχολής»
να
προστεθεί και το μαθητές
διότι,
υπάρχουν
μαθητές
Λυκείου που έχουν κλείσει το
18ο έτος της ηλικίας τους
2) Στις ευπαθείς ομάδες ,
στην δεύτερη παράγραφο του
Δ3,
στο
ιν
«δικαστική
απόφαση για την ανάθεση της
γονικής μέριμνας ή της
επιμέλειας, ληξιαρχική πράξη
θανάτου» να τροποποιηθεί σε

«δικαστική απόφαση για την
ανάθεση της γονικής μέριμνας
ή ληξιαρχική πράξη θανάτου.»
διότι, έτσι όπως αναφέρεται
συμπεριλαμβάνει και όλες τις
μονογονεϊκές με διαζύγιο.
Μειοψηφούντων
των
δημοτικών
συμβούλων:
1)
Μαργαρίτη
Θωμά,
2)
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3)
Χατζηγιάννη Αναστασίου, 4)
Μαμσάκου Χριστοδούλου, 5)
Δάντζερα Ιωάννη και
6)
Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου, οι
οποίοι ανέφεραν τα ακόλουθα:
Για μια ακόμη φορά,
αποδεικνύεται η προχειρότητα
των αποφάσεων της δημοτικής
αρχής όταν, μετά από 15 μήνες
διοίκησης, δεν έχει ασκήσει
ακόμη
την
τιμολογιακή
πολιτική της ΔΕΥΑΔ με τις
περίφημες
μειώσεις
που
επαγγέλονταν προεκλογικά και
μετεκλογικά.
Από την πρώτη στιγμή ως
παράταξη,
τόνισαν
στην
δημοτική αρχή τις ασάφειες της
απόφασης και την προέτρεψαν
να την μελετήσουν προσεκτικά,
φέρνοντας
μάλιστα
και
παραδείγματα διότι, δεν ήταν
σαφής ως προς το τι τελικά θα
πληρώσουν οι καταναλωτές.
Ο
κόσμος
ζητά
υπευθυνότητα και σοβαρότητα,
και όχι να λαμβάνονται
αποφάσεις που δεν καταλήγουν
πουθενά και επανέρχονται στο
ΔΣ για να εγκρίνει την ορθή
επανάληψή τους.
Δεν είναι η πρώτη φορά
που συμβαίνει αυτό. Το ίδιο
συνέβη και με το διετές της
ΔΕΚΠΟΤΑ, που δύο φορές
καταρτίσθηκε και δύο φορές
απορρίφθηκε.
Στο προεκλογικό φυλλάδιο
της
δημοτικής
αρχής,
αναφερόταν μείωση νερού από
5% - 42% και επιστροφή τέλους
σύνδεσης 300,00 € στον οικισμό
Πανοράματος, στα πλαίσια της
κοινωνικής πολιτικής.
Για την πρώτη περίπτωση,
αν συγκριθούν δύο τιμολόγια,
με την προηγούμενη και την

νέα
τιμολογιακή
πολιτική
(αναφέρθηκε αναλυτικά με
πράξεις), προκύπτει αύξηση 7%
στο ένα και 14% στο άλλο
Για την δεύτερη περίπτωση
που αφορά στην επιστροφή
τέλους σύνδεσης 300,00 € στον
οικισμό Πανοράματος, όπως
αναφερόταν στο προεκλογικό
φυλλάδιο,
με
την
ορθή
επανάληψη της απόφασης,
αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α1
και στην παρ. 4 «Στον οικισμό
Πανοράματος
όλες
οι
παλαιότερες
παροχές
απαλλάσσονται από το τέλος
σύνδεσης των 250,00 €. Όσοι
καταναλωτές πλήρωσαν το
τέλος θα έχουν έκπτωση στο
λογαριασμό τους με την έκδοση
του σχετικού πιστωτικού από τις
καταναλώσεις που ήδη έχουν
κάνει εάν έχουν χρεωστικό
υπόλοιπο ή θα κάνουν στο
μέλλον έως την τακτοποίηση
του ποσού των 250,00 €»
Η δημοτική αρχή, παραπλανά
δημοσίως τον κόσμο, όταν μιλά
για
μειώσεις,
ενώ
στην
πραγματικότητα
επιβάλλει
αυξήσεις
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)
Σούτος Κων/νος, 2) Τερζής
Ανέστης και 3) Μελισσινός
Στυλιανό, ψήφισαν λευκό
αναφέροντας τα παρακάτω:
Η
πρώτη
απόφαση
της
τιμολογιακής πολιτικής, σαφώς
και είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα
και αποδεικνύεται σήμερα διότι,
έρχεται τροποποίηση αυτής, για
να διορθώσει τα κακώς κείμενα,
Στη συζήτησή της αρχικής, η
δημοτική αρχή, επέμενε ότι όλα
ήταν σαφή και κατανοητά
αλλά,
το
να
βλέπουμε
πρόβλημα και στην παρούσα
συζήτηση, θεωρούμε ότι υπάρχει
σοβαρότατο πρόβλημα.
Δηλαδή,
όταν
υπάρχει
κατανάλωση από 1€ και άνω,
έχουμε δικαίωμα να αφαιρούμε
το ειδικό τέλος και την
αποχέτευση; Μάλλον όχι. Η
δημοτική αρχή τα αφαιρεί και
μάλιστα με μεγάλη ευκολία σε
κάποιες περιπτώσεις.

Εκείνο που κυρίως θα έπρεπε να
την ενδιαφέρει, είναι να
αποφασίσει τελικά όσον αφορά
τα ΤΔ, αν θα εφαρμοσθεί ένα
ενιαίο τιμολόγιο διότι, κατά την
άποψή τους, η πρακτική που
ακολουθείται
τώρα,
είναι
λανθασμένη. Το νερό είναι
ανταποδοτική υπηρεσία και
υποτίθεται ότι τα έσοδα της
υπηρεσίας, θα πρέπει να
καλύπτουν
και
να
υπερκαλύπτουν σε ένα ποσοστό
τα έξοδα.
Άρα, θα ήταν λογικό να
διαφοροποιηθούν
οι
τιμολογήσεις στα ΤΔ διότι,
υπάρχουν
κοινότητες
που
υδροδοτούνται με φυσική ροή
και το έξοδό τους είναι
μηδενικό και κάποιες άλλες,
αντλούν νερό από τεράστιες
αποστάσεις και το κόστος του
ηλεκτρικού
ρεύματος
είναι
μεγάλο για να προωθηθεί στα
αντλιοστάσια.
Αν αυτό το παραδεχθεί η
δημοτική αρχή, η αντιμετώπισή
της εδώ, είναι κάκιστη. Έχουμε
σχεδόν την απόλυτη ισοπέδωση
και
βλέπουμε
μόνο
την
περίπτωση Ξηροποτάμου, να
πληρώνει
περισσότερο
και
μάλιστα χωρίς την κλίμακα που
έχει υιοθετηθεί για τα υπόλοιπα
ΤΔ και από την άλλη, έχει
αφήσει
Πολύκαρπο,
Σιδηρόνερο και ενδεχομένως
και Δενδράκια διότι, μάλλον
εντάσσεται στο Λιβαδερό, σε
ένα άλλο καθεστώς τιμολόγησης
με ετήσιο πάγιο.
Εδώ θα πρέπει να γίνουν οι
ανάλογες
κινήσεις
με
επενδύσεις, έτσι ώστε και οι
κάτοικοι των ΤΔ και ΤΚ, να
ακολουθήσουν τον συνολικό
ρυθμό που ακολουθεί ο Δήμος
σήμερα.
Η εμμονή της δημοτικής αρχής,
να βγάλει κάτι καινούριο, όσον
αφορά το τιμολόγιο της ΔΕΥΑΔ,
έφερε την επιχείρηση εδώ και
ενάμιση χρόνο , στο σημείο να
δυσκολεύεται
να
εκδώσει
λογαριασμούς και, τα χρήματα
που
θα
μπορούσαν
να
εισπραχθούν σε 3, 4 μήνες, θα

εισπραχθούν
σε
6,7
καθυστερημένα, χάνοντας και
τους τόκους.
Και ενώ η μηχανοργάνωση,
προσπαθεί να κάνει πρόγραμμα
στον υπολογιστή την πρώτη
απόφαση
της
ΔΕΥΑΔ,
προκύπτει πάλι η εμμονή της
δημοτικής
αρχής
να
παρουσιάσει κάτι διαφορετικό.
Υπήρχε μία πεπατημένη. Εκεί
θα μπορούσε να εκφράσει την
πολιτική της βούληση, με
μείωση ή αύξηση του νερού,
χωρίς πρόβλημα στα συστήματα
θα είχε αποφύγει τις κακοτοπιές
και κάλλιστα θα μπορούσε να
προσθέσει τις ευπαθείς ομάδες.
Η
ΔΕΥΑΔ
χρειάζεται
επενδύσεις. Υπάρχουν χωριά
που ρίχνουν τα λήμματα σε
επικίνδυνα σημεία και μόνο μια
κοινότητα είναι συνδεδεμένη.
Λάθος ξεκίνησε η τιμολογιακή
πολιτική και έτσι για το κέφι
της, ήθελε να παρουσιάσει μια
άλλη
απόφαση
που
ταλαιπωρείται,
ξαναταλαιπωρείται και είναι
βέβαιοι ότι θα ξαναέρθει στο ΔΣ
από την στιγμή που δεν την
καταλαβαίνουμε όλοι.
Τελειώνοντας
οι
ανωτέρω
πρόσθεσαν ότι, δεν μπορούν να
καταλάβουν, για ποιο λόγο να
εφαρμοσθεί η μείωση κατά 10%
μόνο
στις
ξενοδοχειακές
μονάδες, θέτοντας το ερώτημα,
μήπως δεν υπάρχουν και άλλοι
επαγγελματίες που χρειάζονται
βοήθεια;

Μειοψηφούντος του δημοτικού
συμβούλου Μήτρου Γεωργίου
διότι,
παρά
τις
όποιες
διαφοροποιήσεις προτείνονται
με την νένα απόφαση της
ΔΕΥΑΔ, δεν αλλάζει αυτό που
έθεσε ως αναγκαίο, δηλαδή
μείωση του τιμολογίου κατά
30%, διεύρυνση των ειδικών
κατηγοριών
και
αύξηση
ποσοστού
σ΄
αυτές
τις
κατηγορίες
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148.

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Μειοψηφούντος του δημοτικού

δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

συμβούλου Μήτρου Γεωργίου
διότι, είναι αντίθετος
στην
πάγια τακτική του Δήμου να
χρησιμοποιεί συμβασιούχους,
ζητώντας κατάργηση όλων των
ελαστικών θέσεων εργασίας
Μειοψηφούντος του δημοτικού
συμβούλου Μήτρου Γεωργίου
διότι, είναι αντίθετος
στην
πάγια τακτική του Δήμου να
χρησιμοποιεί συμβασιούχους,
ζητώντας κατάργηση όλων των
ελαστικών θέσεων εργασίας
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Έγκριση της υπ’ αριθ. 11/2012 απόφασης του Δ.Σ. του
Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, με την οποί α
ψηφίστηκε η Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους
2012
Καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης (πράξη
1/1989).
Καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης (πράξη
11/1997).
Καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης (πράξη
12/2000).
Καταβολή επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης (πράξη
1/2003).
Καταβολή επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης (πράξη 9 και
12/2001).
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων
(παλιάς βρύσης) Τ.Δ. Χωριστής»
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου
«Οδοποιία ΤΔ Μαυροβάτου»
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου
«Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδού Μ. Αλεξάνδρου»
Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή
οδού σύνδεσης Αρκαδικού με οικισμό μεταμόρφωσης
Μετατόπιση ενός ιστού φωτισμού

Ομόφωνα

22.
23.

162.
163.

Έγκριση της υπ΄ αριθ. 49/2012 Οικονομικής Επιτροπής
που αφορά στην επιβολή δημοτικών τελών, για καντίνες,
αρτοποιήματα, είδη λαϊκής τέχνης και θεατράκι Αγίας
Βαρβάρας.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012

Ομόφωνα
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Εξέταση αιτημάτων
(2) διαγραφής από χρηματικό
κατάλογο, που αφορούν τέλος χρήσης πεζοδρομίου 2011
Εξέταση αιτημάτων (5) διαγραφής οφειλών από τέλος 2%
και 5%, έτους 2005.
Εξέταση αίτησης
διαγραφής οφειλής από μισθώματα
ενοικίασης ακινήτου.
Εξέταση αιτήματος επιστροφής χρημάτων από τέλη
καθαριότητας και φωτισμού και τέλους ακίνητης περιουσίας
ΤΑΠ
Εξέταση αιτήματος διαγραφής οφειλής από πρόστιμο ΚΟΚ
έτους 2003
Εξέταση τριών αιτημάτων διαγραφής οφειλής από
πρόστιμο ΚΟΚ έτους 2004
Εξέταση δύο αιτημάτων διαγραφής οφειλής από πρόστιμο
ΚΟΚ έτους 2005
Εξέταση αιτήματος διαγραφής οφειλής από πρόστιμο ΚΟΚ
έτους 2006
Εξέταση αιτήματος διαγραφής οφειλής από πρόστιμο ΚΟΚ
έτους 2007
Εξέταση αιτήματος διαγραφής οφειλής από πρόστιμο ΚΟΚ
έτους 2008
Εξέταση αιτήματος διαγραφής οφειλής από πρόστιμο ΚΟΚ
έτους 2008
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Εξέταση αιτήματος διαγραφής οφειλής από πρόστιμο ΚΟΚ
ετών 1998-2009
Εξέταση
αίτησης
χορήγησης
άδειας
κατάληψης
κοινόχρηστου χώρου

Ομόφωνα
Ομόφωνα

Απορρίπτει
την υπ΄
αριθμ. 22243/21-3-12 αίτηση
για τη χρήση κοινόχρηστου
χώρου, για τους λόγους που
αναφέρονται στο σκεπτικό της
απόφασης

Από τούδε και στο εξής
να είναι αρνητικό apriori για
όλες τις αιτήσεις κατάληψης
κοινόχρηστου χώρου , που
βρίσκεται σε ζώνη αστικού
εξοπλισμού

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας μέλους της επιτροπής
τουριστικής προβολής και ανάπτυξης του Δ. Δράμας.
Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου.

Ομόφωνα

Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων
Δήμου Δράμας.
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δράμας στην διοργάνωση
της Ανθοκομικής Έκθεσης 2012 – έγκριση δαπανών
Διοργάνωση μιας έκθεσης «Πρόσφυγες του 22 στην Αττική
και στη Δράμα» - Συμμετοχή του Δήμου Δράμας – Έγκριση
δαπανών
Έγκριση Συνδιοργάνωσης του Δήμου Δράμας στο
πρόγραμμα της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας των ΧΧΧ
Ολυμπιακών Αγώνων «ΛΟΝΔΙΝΟ 2012»- Έγκριση
δαπανών.
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών (2)
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Έκτακτη οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών (3)
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Έκτακτη οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών (2)

Ομόφωνα

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση απόρου δημότη
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Έκτακτη οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών (2)
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Ο

Ομόφωνα
Ομόφωνα
Ομόφωνα
Ομόφωνα

Ομόφωνα

1 ΕΚΤΑΚΤΟ
Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στον αγώνα που
διεξάγει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ του
Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Δράμας αναφορικά με
το « κούρεμα των αποθεματικών» του Θ.Χ.Π. από την
Τράπεζα της Ελλάδος.

Ομόφωνα

2Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Εκδηλώσεις εορτασμού ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ
3Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Αποδοχή παραχώρηση χρήσης γης
4Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων
Δήμου Δράμας
5Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημότισσας
6Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Θεώρηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Ομόφωνα

7Ο ΕΚΤΑΚΤΟ
Οριστική έγκριση χορήγησης αδειών υπαίθριου πλανόδιου
εμπορίου

Ομόφωνα

Δράμα 5-4-2012
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας
Μυροφόρα Ψωμά
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