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      Α/Α ΑΡ. 
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1.  273.  1
Ο
 ΕΚΤΑΚΤΟ 

Τροποποίηση της από 

22-11-2013 

προγραμματικής 

σύμβασης (ΑΔΑ 

759Ψ7ΛΒ-ΕΒΥ) με την 

Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας Θράκης / 

Περιφερειακή  Ενότητα  

Δράμας για την 

υλοποίηση του έργου  

«Μεταφορά νερού για 

ενίσχυση του 

αρδευτικού δικτύου 

Νικοτσάρα» 

Ομόφωνα 

2.  274.  Έγκριση της 167/2015 

απόφασης - εισήγησης 

της Οικονομικής 

Επιτροπής,  σχετικά με 

την 4
η
 Αναμόρφωση 

Προϋπολογισμού Δήμου 

Δράμας 

Με την τοποθέτηση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ , 3) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου και 4) Παπαδόπουλου 

Γρηγορίου, όπως και η τοποθέτηση του μέλους τους στην 

Οικονομική Επιτροπή πως, παρατηρείται ουσιαστικά η 

συνολική τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος που 

σημαίνει ότι αφενός η ψήφιση του προηγούμενου ήταν 

άκρως λανθασμένη και αφετέρου χάθηκαν περίπου έξι ( 6 ) 

μήνες για την διαπίστωση της ανεφικτότητας εκτέλεσής 

του. Ένα ΤΠ, για τη σύνταξη του οποίου, αγνοήθηκε 

παντελώς η επιτροπή διαβούλευσης. 

Ουσιαστικά σήμερα καταστρώνεται το ΤΠ, με 

συνολική τροποποίηση των ΤΠ των δημοτικών και τοπικών 

κοινοτήτων, με ανεκτέλεστα έργα του 2014- διότι από τον 

Μάρτιο του 2014 και ενόψει εκλογών, απαγορευόταν η 

υπογραφή συμφωνητικών-, κάποια έργα του 2015 και 

κάποιες διαφοροποιήσεις, για να ξεκινήσουν από δω και 

πέρα οι δημοπρατήσεις έργων.  

Θα μπορούσε η δημοτική αρχή στην παρούσα 

συνεδρίαση, να εισηγηθεί τροποποίηση του 

προϋπολογισμού αποκλειστικά και μόνο για την περίπτωση 

ενίσχυσης του ΚΑ 00.6495 «Λοιπές δαπάνες γενικής 

φύσης», για την πληρωμή των οφειλών προς το ΙΚΑ  της 

υπό εκκαθάριση δημοτικής επιχείρησης ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ, δαπάνη την οποία 

ανέλαβε ο δήμος με την με αριθμ. 8/2014 απόφαση 

δημοτικού συμβουλίου,   σχετικό με στοιχείο (ιγ) και σε 

επόμενη συνεδρίαση τις υπόλοιπες τροποποιήσεις. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Καλαϊτσίδη 

Γεωργίου διότι, θεωρεί πως κακοποιείται βάναυσα η 

προσωπικότητά του, όταν  ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως το 

ΤΠ, εισάγεται με τον τρόπο που εισάγεται, δηλαδή 

τελευταία στιγμή. Με τον ίδιο τρόπο εισήχθη το θέμα και 

από την Εκτελεστική Επιτροπή,  χωρίς να δίδεται η 

δυνατότητα να το μελετήσει , νοιώθοντας αμήχανος διότι, 

δεν μπορεί να τοποθετηθεί ως τεχνικός το επάγγελμα.  

 



Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου 

Στέργιου διότι, το θέμα το παρέλαβε αργά και χωρίς τα 

συνημμένα υπηρεσιακά σημειώματα έτσι ώστε να μπορεί 

να ασκείται ουσιαστική αντιπολίτευση από μέρους του, και 

όχι να καταψηφίζει για λόγους αρχής. Δυστυχώς η 

δημοτική αρχή αυτό δεν μπορεί να το κατανοήσει. Ψηφίζει 

τις έξι περιπτώσεις στην ενότητα Α΄, με την προϋπόθεση 

στην πρώτη περίπτωση ότι, η διαχείριση των αστικών 

στερεών αποβλήτων, θα γένει από τους πέντε δήμους και 

την ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ χωρίς να υπεισέρχεται ιδιώτης. 

Καταψηφίζει όλους τους ΚΑ που αφορά στα τεχνικά έργα 

διότι, ούτως ή άλλως δεν ψήφισε τον προϋπολογισμό του 

2015, ο οποίος επίσης εισήχθη τελευταία στιγμή και χωρίς 

την άποψη της επιτροπής διαβούλευσης, στην οποία 

συμμετέχουν συμπολίτες που θα μπορούσαν να 

διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο κατά την σύνταξή του.  

 

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου πως, το θέμα το παρέλαβε αργά 

και χωρίς τα συνημμένα υπηρεσιακά σημειώματα και 

αποφάσεις των ΔΚ και ΤΚ, έτσι ώστε να έχει πλήρη εικόνα. 

Ουσιαστικά σήμερα καταστρώνεται το ΤΠ, με συνολική 

τροποποίηση των ΤΠ των δημοτικών και τοπικών 

κοινοτήτων, με ανεκτέλεστα έργα του 2014 κάποια έργα 

του 2015 και κάποιες διαφοροποιήσεις, για να ξεκινήσουν 

από δω και πέρα οι δημοπρατήσεις έργων, με μεταφορά 

αρκετών έργων στο 2016 διότι, θεωρεί ότι κάποια έργα δεν 

θα προλάβουν να εκτελεστούν εντός του 2015. Δεν έχει 

λόγο να καταψηφίσει την αναμόρφωση γιατί είναι πρόταση 

της δημοτικής αρχής, παρά τον τρόπο που εισάγεται, ενώ 

θα μπορούσε να διαχωριστεί το έκτακτο που είναι ένας ΚΑ, 

από τα υπόλοιπα που είναι τακτικά. Για την μεταφορά 

ποσού 8.000,00 σε νέο  ΚΑ 10.7518.05 «Ετήσια εισφορά 

για το ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ», σχετικό με στοιχείο (ι), ΚΑ τον οποίο 

καταψήφισε σε προηγούμενη συνεδρίαση, διατηρεί 

επιφύλαξη για την χρησιμότητα συμμετοχής του Δήμου σε 

έναν νεοπαγή θεσμό, ο οποίος δεν είναι γνωστό που θα 

βοηθήσει.    

 

       Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, Παπαδόπουλος Γεώργιος, 

απαντώντας στα ερωτήματα που τέθηκαν και στις 

τοποθετήσεις ( θα αναφέρονται στα αναλυτικά πρακτικά 

όταν καθαρογραφούν) επεσήμανε πως η δημοτική αρχή 

υλοποιεί τις προτάσεις των δημοτικών και τοπικών 

διαμερισμάτων. Προτάσεις που συμπεριλαμβάνονται στην 

αναμόρφωση, τονίζοντας πως καμία τεχνική υπηρεσία δεν 

προχωρά σε τροποποιήσεις χωρίς προτάσεις δημοτικών 

και τοπικών διαμερισμάτων. 

 

 
Δράμα   25-05-2015 

Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  

 

 Μυροφόρα Ψωμά  


