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Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  620.  Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ετησίου 
Προγράμματος Δράσης Δήμου Δράμας, οικ. 
έτους 2013   

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  επί 
του Προϋπολογισμού και του 
Ετησίου Προγράμματος Δράσης 
του Δ. Δράμας οικ. έτους 2013, 
εκτός από  τις δαπάνες 
μισθοδοσίας , τις λειτουργικές 
δαπάνες καθώς και τις δαπάνες 
κοινωνικού χαρακτήρα διότι, η 
δημοτική αρχή, ενώ γνώριζε την 
οικονομική υστέρηση που 
υπήρχε ήδη από το 2010, 
εντούτοις υποσχέθηκε τα πάντα  
παρουσιάζοντας τώρα,  έναν 
προϋπολογισμό πλασματικό 
που δεν είναι βέβαιο και αν θα 
υλοποιηθεί. Ένα 
προϋπολογισμό, με ψυχρό 
υπηρεσιακό πρόσωπο, που δεν 
συνάδει με την κατάσταση που  
σήμερα η Χώρα και οι πολίτες, 
με αρκετά συνεχιζόμενα και 
ανεκτέλεστα έργα, δίχως την 
παρουσία πολλών έργων του 
προεκλογικού προγράμματος 
της δημοτικής αρχής 
(πεζογέφυρες, πάρκιγκ κλπ.) και 
με έντονο το φαινόμενο 
παραμέλησης των Δημοτικών 
και Τοπικών Κοινοτήτων, πλην 
ορισμένων έργων της ΔΕΥΑΔ. 
 
Μειοψηφούντων των 
δημοτικών συμβούλων: 1) 



Σούτου Κων/νου και 2) 
Μελισσινού Στυλιανού, ως 
ένδειξη αντίθεσης για την 
πολιτική που ασκείται από τη 
δημοτική αρχή , τον τρόπο 
διαχείρισης και το όραμα που 
αποπνέει ο προς ψήφιση 
Προϋπολογισμός.. Μιας απλής 
διαχείρισης των κονδυλίων, που 
θα μπορούσε να γίνει από τον 
οποιοδήποτε.  

 
Με τις παρατηρήσεις των 
δημοτικών συμβούλων: 1) 
Ευμοιρίδη Κων/νου και 2) 
Κάργα Γεωργίου ότι, ο 
Προϋπολογισμός, δεν 
εναρμονίζεται με τις σημερινές 
ανάγκες της κοινωνίας και δεν 
εμφανίζει έντονα στοιχεία 
αλληλεγγύης προς τους 
αδυνάτους πολίτες, όταν 
ξοδεύονται 500.000,00 € για 
παιδικές χαρές και 
λαχανοκήπους, προτείνοντας 
αύξηση κατά 100% των 
κονδυλίων που αφορούν στην 
κοινωνική αλληλεγγύη και 
τονίζοντας την αδικία που 
επιτελείται σε βάρος των 
Δημοτικών και Τοπικών 
Κοινοτήτων   

 
 
 
 
 
 
 
Δράμα   1 -1-2013 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας    
 
Μυροφόρα Ψωμά  


