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257.

ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού
Μειοψηφούντος
του μέλους Χρυσοχοΐδη
και πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου
Ελευθέριου
διότι,
θεωρεί
ότι ο κύριος ΣολάΔράμας Οικ. Έτους 2017.

κης θα έπρεπε να αναλύσει τον προϋπολογισμό, και θα περίμενε προσωπικά ένα κείμενο
πολιτικής εισήγησης προϋπολογισμού και
όχι να δώσει κωδικούς περιγραφές και ποσά,
μια πολιτική εισήγηση θα περίμενα και όχι
μια τεχνοκρατική στεγνή εισήγηση. Θεωρεί
ότι ο προϋπολογισμός είναι προϋπολογισμός
λιτότητας όπως είπατε και εσείς περικόπτεται δαπάνες θα έπρεπε εκεί που περικόπτεται
κάποιες δαπάνες και
καλά κάνε-τε
(ΔΕΚΠΟΤΑ) γιατί γίνεται το έλα να δεις,
γιατί στη ΔΕΚΠΟΤΑ υπάρχει μία σπατάλη
του Δημόσιου χρήματος και όχι χρηστή διαχείριση όπως και στον Πολιτιστικό Οργανισμό όχι τόσο έντονα υπάρχουν έντονες σπατάλες περικόπτεται κάποια ποσά από εκεί θα
έπρεπε να αυξήσετε τις Κοινωνικές δαπάνες
που τις κρατάτε ίδιες όπως είναι το Κοινωνικό Παντοπωλείο που είπατε και οι υπόλοιπες κοινωνικές παροχές προς τους φτωχούς
και αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας, άρα
εμείς θεωρούμε ότι είναι σφικτός ο προϋπολογισ-μός είναι φοροκεντρικός για να μη πω
φορομπηχτικός χωρίς σαφή προσανατολισμό και στόχο γιαυτό δεν τον ψηφίζουμε,
εκτός από το Τεχνικό Πρόγραμμα το οποίο
ψηφίσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
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12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2016.

Ο κος Χαραλαμπίδης Ανδρέας είπε,
ότι λόγω της λιτότητας που υπάρχει γενικά
στο κράτος και ο προϋπολογισμός φυσικό
είναι να ακολουθήσει αυτή την λογική. Μας
εξήγησε ο κύριος Σολάκης τις μειώσεις που
έρχονται σε έσοδα και παράλληλα αναγκαστικά ο Δήμος προβαίνει σε μειώσεις και
στα Νομικά πρόσωπα όπως μας εξήγησε εκατό πενήντα χιλιάδες, σχεδόν σε όλα τα
Νομικά Πρόσωπα. Είναι καλό ότι μένουν
σταθερά τουλάχιστον οι δαπάνες όσον αφορά την Κοινωνική πολιτική εκεί πρέπει να
εξετασθεί φυσικά η δυνατότητα εάν μπορεί
να γίνει μία αύξηση στο Κοινωνικό κομμάτι
περικόπτοντας φυσικά από άλλους, από άλλες επιχορηγήσεις αυτό πρέπει να εξετασθεί.
Κατά τα άλλα συμφωνώ ότι υπάρχει αυτούσιο το πρόγραμμα το τεχνικό πρόγραμμα
χρηστών έργων εκεί σε γενική άποψη το
ψηφίζω γιατί κινείται σε θετική κατεύθυνση
παρότι είναι ένας προϋπολογισμός όπως είπε ο κύριος συνάδελφος, λιτότητας αλλά
συμβαδίζει στο πνεύμα της γενικής λιτότητας που υπάρχει.
Ομόφωνα
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Δράμα 09-12-2016
Ο γραμματέας

Επικύρωση του πρακτικού Νο 3 της
επιτροπής αξιολόγησης του
ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με
ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση
εργασιών καθαριότητας δημοτικών
κτιρίων για το χρονικό διάστημα
από 1/1/2017 έως 31/12/2017 για την
κατακύρωση της σύμβασης.
Παραίτηση από, ασκηθείσα ενώπιον
του
Μονομελούς
Πρωτοδικείου
Δράμας, έφεση στρεφομένη κατά
των : (1) Αργυρώς Πολυχρονίδου του
Γεωργίου, κατοίκου Δράμας, Αγησιλάου και Μητροπολίτου Λαυρεντίου
88., (2) Ελισσάβετ Αλεξανδρίδου του
Ευαγγέλου, κατοίκου Δράμας, Τσιμισκή 122 , (3) Ευγενίας Πεχλιβανίδου του Γεωργίου, κατοίκου Δράμας,
Παρ. Μπακογιάννη, (4) Κωνσταντινιάς Καραμήτσιου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Δράμας, Φιλίππου 87
-και- (5) Δημητρίου Αβερκιάδη του
Αποστόλου, κατοίκου Δράμας -καικατά της υπ΄αριθ. 222/2015 οριστικής
απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία Εργατικών
Διαφορών).
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας
προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας.
Ψήφιση πιστώσεων

Κωνσταντινίδης Λάζαρος
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