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Γνωμοδότηση
Επιτροπής
Διαβούλευσης σχετικά με
την Κατάρτιση τεχνικού
προ-γράμματος
Δήμου
Δράμας 2016

Αποσύρθηκε

Ο
αντιδήμαρχος
Παπαδόπουλος
Γεώργιος,
αφού
καλωσόρισε
τους
παραβρισκόμενους, αναφέρθηκε επί του
θέματος αναλυτικά επισημαίνοντας τη
σπουδαιότητα του έργου που επιτελεί η
επιτροπή διαβούλευσης, καλώντας τα
παρευρισκόμενα μέλη της για την υποβολή
προτάσεων και παρατηρήσεων.
Ο κ. Πρόεδρος Μαμσάκος Χ.
Δήμαρχος Δράμας, ενημερώνοντας την
επιτροπή διαβούλευσης ανέφερε ότι όλες οι
προτάσεις είναι αποφάσεις των τοπικών
συμβουλίων από τις Τοπικές Κοινότητες και
τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Δράμας,
οι οποίες υιοθετήθηκαν με ομόφωνες
αποφάσεις τους. Επισήμανε επίσης το γεγονός
ότι η ΣΑΤΑ, τα χρήματα δηλαδή που
διαχειρίζονταν ο δήμος για το τεχνικό σχέδιο,
στην υπάρχουσα χρονική περίοδο υστερεί σε
σχέση με προγενέστερα έτη, άνω του 65% 70%. Τόνισε επίσης μεταξύ άλλων το γεγονός
ότι, τα τακτικά έσοδα δεν θα επαρκούν για
έργα άρα μόνον για πάγιες λειτουργικές
δαπάνες και δαπάνες συντήρησης των
εγκαταστάσεων του δήμου. Προτείνεται, η
δημιουργία βασικών υποδομών για την
ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας του
δήμου γενικότερα.
Οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις που
αποτυπώθηκαν στην συζήτηση έχουν ως
εξής:

Δημότης Μαυρίδης Χρήστος - Δημότης
Ενίσχυση του φωτισμού, της σήμανσης, της
πεζοδρόμησης και δημιουργία παιδικής χαράς
στον οικισμό του Πανοράματος.
Ένωση καταναλωτών
Αξιοποίηση της περιουσίας του δήμου με
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή και αιολικών
συστημάτων ενέργειας.
Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία ΑΜΕΑ
Δράμας
Τοποθέτηση
σηματοδοτών
ηχητικής
αναγγελίας για άτομα με προβλήματα όρασης.
Λέσχη Καταδρομών Ν. Δράμας
Λήψη μέριμνας για μονοδρόμηση οδών
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Παρατηρήσεις σχετικά με το Τεχνικό Σχέδιο.
Πραγματοποίηση έργων για μείωση δαπανών
προς το συμφέρον του Δ. Δράμας.
Συμμετέχω πρωτοβουλία Δραμινών
Με την παρατήρηση πως ως εθελοντικό
σωματείο δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εάν ο
προϋπολογισμός
εξασφαλίζει
την
πραγματοποίηση των προτεινόμενων έργων,
τα οποία ελπίζουν να ανταποκρίνονται στις
ανάγκες
τις
τοπικής
κοινωνίας,
επισημαίνοντας και την αναγκαιότητα
αγαστής συνεργασίας όλων των υπηρεσιών
και φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίησή
τους.
Ένωση Κυριών
Ερώτημα σχετικά με το ιστορικό κέντρο
Στις προτάσεις και παρατηρήσεις των
μελών φορέων της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης, τοποθετήθηκαν ο Πρόεδρος
της
επιτροπής
Δημοτικής
Επιτροπής
Διαβούλευσης κος Μαμσάκος Χριστόδουλος
Δήμαρχος Δράμας, και ο αντιδήμαρχος
Δ/νσης
Τεχνικής
Υπηρεσίας
κος
Παπαδόπουλος
Γεώργιος,
όπως
θα
αναφέρονται αναλυτικά στα πρακτικά της

συνεδρίασης.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Γνωμοδοτεί

ομόφωνα

θετικά

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σχετικά
με το σχέδιο κατάρτισης του Τεχνικού
Προγράμματος του Δήμου Δράμας για το
2016, όπως αυτό συντάχθηκε από την
Εκτελεστική Επιτροπή.
Δράμα 23.10.2015
H γραμματέας

Σοφία Μαχαιρίδου

