ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗN
04η /09-10-2018 ΣΕ ΑΝΑΒΛΗΘΗΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3/08-102018
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Σχέδιο κατάρτισης
του
Τεχνικού
Προγράμματος του
Δήμου Δράμας για
το έτος 2019

Τοποθετήθηκε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Υπηρεσιών – Σολάκης Άγγελος ως Προεδρεύων της
επιτροπής
Δημοτικής
Επιτροπής
Διαβούλευσης,
αναφέροντας ότι αφού έχουν αναγνωστεί τα Τεχνικά
Προγράμματα όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων και αφού
από τους παρευρισκόμενους δεν υπάρχει κάποια
πρόταση για αλλαγή ή τροποποίηση ή προσθαφαίρεση
πάνω στα τεχνικά Προγράμματα, άρα και η Δημοτική
αρχή κρατώντας την πάγια πολιτική και τακτική της,
υιοθετεί πλήρως τις προτάσεις των Τοπικών Συμβουλίων,
όπως ακριβώς αυτές έχουνε, και οι οποίες τελικά θα
διαμορφώσουνε και το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου
Δράμας για το 2019.

ΑΠΟΦΣΗΣ

2.

1.

Την παρατήρηση του κ. Μαλκάκη Ευάγγελου ο
οποίος είπε, επειδή τυγχάνει να είναι και προϊστάμενος
τμήματος περιβάλλοντος βλέπει ότι όλες οι προτάσεις
εχουν να κάνουν με δρόμους και με χώρους άθλησης και
δεν βλέπει τίποτα για υποδομές για τα σκουπίδια η άλλες
υποδομές που χρειάζεται ο τόπος για να κάνει τον Δήμο
πιο ελκυστικό και πιο ανταγωνιστικό ώστε να κάνει
κάποιον να έρθει να επενδύσει εδώ η να έρθει να ζήσει.
Θα ήθελε να δει προτάσεις για τα σκουπίδια η για χώρους
για πράσινα σημεία και άλλες καινοτομίες ώστε να κάνει
τον Δήμο να διαφέρει.
Την παρατήρηση του κ. Τσαπρασίδη Κίμωνα ο
οποίος είπε, όλα αυτά είναι καλά να γίνουν αλλά δεν
βλέπει τρόπους για να μπορέσουμε να μειώσουμε τα
κόστη για την λειτουργία του Δήμου. Και πρότεινε να
αλλαχθούν οι λαμπτήρες φωτισμού με λαμπτήρες Led.
Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί κατά πολύ η κατανάλωση
ρεύματος και κατά συνέπεια λιγότερα έξοδα για την
πληρωμή της ΔΕΗ.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αφού άκουσε
τον προεδρεύοντα και ύστερα από συζήτηση και

ανταλλαγή απόψεων
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θετικά

Προς το δημοτικό συμβούλιο, σχετικά με
το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του
Δήμου Δράμας για το 2019, όπως αυτό
συντάχθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή.
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Ο αναπληρωτής γραμματέας
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