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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  48.  Κατάρτιση Τεχνικού 
Προγράμματος οικ. 
έτους 2014  της 
Δημοτικής Κοινότητας 
Δράμας  

Μειοψηφούσης της κ. Συμεωνίδου – Λενικάκη Παναγιώτας,  

μέλους του Συμβουλίου ΔΚ Δράμας , η οποία ανέφερε τα 

παρακάτω: 

      Εφόσον η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 

κατανομής στις ΔΚ και ΤΚ , ελήφθη την 22
α
 Αυγούστου 2014 

και δεδομένου ότι οι περισσότερες Κοινότητες έχουν διατυπώσει 

προτάσεις, υπήρχε η δυνατότητα να τηρηθούν οι προβλεπόμενες 

διαδικασίες από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Δεδομένου ότι το 

Συμβούλιο αποτελείται από νέα πρόσωπα, που ως επί το 

πλείστον ασχολούνται για πρώτη φορά με την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, θα έπρεπε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για το 

σημαντικότερο ίσως θέμα, το οποίο αφορά στις αρμοδιότητας 

της Δ.Κ. , η οποία θεωρώ ότι απαξιώνεται. 

     Με βάση την απόφαση του ΔΣ για τη ΔΚ Δράμας, η 

κατανομή της ΣΑΤΑ του έτους 2015, ανέρχεται στο ποσό των 

696.000,00 €. Πέραν όμως αυτού του ποσού, στην διάρκεια της 

χρονιάς θα προκύψουν υπόλοιπα πιστώσεων προς διάθεση για 

νέα έργα (π.χ. από εκπτώσεις δημοπρατηθέντων έργων. 

      Παράλληλα, το ποσό που κατανέμεται στην ΔΚ, είναι μικρό 

και θα έπρεπε να ενισχυθεί από ιδίους πόρους στο βαθμό που 

αυτό είναι εφικτό, για να μπορούν να εκτελεστούν λειτουργικά 

και ποιοτικά έργα. Εφόσον η παρούσα απόφαση, λαμβάνεται μία 

φορά το χρόνο, το Συμβούλιο θα πρέπει να προτείνει και άλλα 

έργα, έτσι ώστε σε μελλοντικές τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια 

του έτους, η επιλογή των έργων, να μπορεί να γίνεται με 

γνώμονα και τις προτάσεις της Δ.Κ. 

      Συνεχίζοντας η ανωτέρω, ανέφερε ότι όσον αφορά τις 

προτάσεις, θεωρεί πως οι τίτλοι δεν είναι επαρκείς και 

αντιπροσωπευτικοί σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο των 

έργων που θα εκτελεστούν, διατυπώνοντας το ερώτημα, εάν οι 

προτάσεις έχουν προκύψει κατόπιν συνεργασίας με την τεχνική 

υπηρεσία του Δήμου και εάν έχει εξεταστεί το επίπεδο 

ωριμότητας των μελετών αδειοδοτήσεων των προτεινόμενων 

έργων. 

      Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά επί των προτεινόμενων 

έργων όπως παρακάτω: 

 Η κατασκευή του χώρου πρασίνου στον Αγ. Σάββα, τι 

προβλέπει;  Αφορά ιδιοκτησίες του Δήμου; 

 Ο φωτισμός στους πρόποδες του Κορυλόβου, είναι 

αρμοδιότητα του Δήμου ή της Περιφέρειας; Έχουν γίνει 

προσπάθειες στο παρελθόν; 

 Για τη βελτίωση των παιδικών χαρών, θα πρέπει να 

διατεθεί μεγαλύτερο κονδύλιο, εκτός εάν το 

προτεινόμενο ποσό, αποτελεί πρόταση των υπηρεσιών 

που έχουν ήδη προεκτιμήσει τις απαιτούμενες πιστώσεις.  

 Όσον αφορά στις μελέτες, το ποσό είναι μικρό. Υπάρχει 

στελέχωση έτσι ώστε να συνταχθούν μελέτες; 

Στο τέλος πρότεινε: 
 Να υπάρξει κονδύλιο για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο 

για τις μελέτες όσο και για εργασίες, για τη συμμόρφωση στις 

υποδείξεις των επιτροπών ελέγχου 

 Το ποσό για τη ΔΚ, ίσως είναι σχετικά μεγάλο και θα ήταν 

προτιμότερο να προβλεφθεί κονδύλιο για φθορές και 

συντηρήσεις, οι οποίες είναι άμεσης προτεραιότητας 

 Την κίνηση διαδικασίας για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 



(Γ.Π.Σ.) 

 

Μειοψηφούσης της κ. Χαρίσκου – Στυλιανίδου Ευγενίας,  

μέλους του Συμβουλίου ΔΚ Δράμας , η οποία ανέφερε τα 

παρακάτω: 

       Εφόσον η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 

κατανομής στις ΔΚ και ΤΚ, ελήφθη την 22
α
 Αυγούστου 2014 

και δεδομένου ότι οι περισσότερες Κοινότητες έχουν διατυπώσει 

προτάσεις, υπήρχε η δυνατότητα να τηρηθούν οι προβλεπόμενες 

διαδικασίες από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Για ποιο λόγο εισάγεται 

το θέμα σε έκτακτη συνεδρίαση; Ποιος το εισάγει; Η ΔΚ δεν 

έχει λόγο, από τη στιγμή που δεν έχουν ζητηθεί προτάσεις από 

τα μέλη; Με την πρόταση που εισάγεται, καλύπτονται ήδη οι 

696.000, 00 €. Πώς θα ενταχθούν οι προτάσεις που έχω να 

καταθέσω;  Οι τίτλοι είναι ασαφείς και θα έπρεπε να έρθουν 

αναλυτικά. Π.χ. «Κατασκευή χώρου πρασίνου εργατικών 

κατοικιών Μαυροβάτου (Αγ. Σάββα)», πόσα τ.μ. είναι ή είναι 

χλμ; Τι ακριβώς θα γίνει; Δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν και 

οι επισκευές – συντηρήσεις αθλητικών χώρων; Έχει κλείσει το 

Κολυμβητήριο. Δεν θα τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες; Πρέπει 

να υπάρξουν εκπτώσεις από έργα, έτσι ώστε να αυξηθεί το ποσό 

της ΔΚ. Προτείνω να συμπεριληφθούν όσα αναφέρθηκαν και να 

επανέλθει το θέμα για συζήτηση 

 

Με επιφύλαξη της κ. Αβράμη Αναστασίας,  μέλους του 

Συμβουλίου ΔΚ Δράμας , η οποία ανέφερε τα παρακάτω: 

      Η παρουσία μας στη ΔΚ Δράμας, σκοπό έχει να εργαστούμε 

και να συνεργαστούμε επ ωφελεία των πολιτών. Εφόσον η 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί κατανομής στις ΔΚ 

και ΤΚ, ελήφθη την 22
α
 Αυγούστου 2014 και δεδομένου ότι οι 

περισσότερες Κοινότητες έχουν διατυπώσει προτάσεις, υπήρχε η 

δυνατότητα να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τον 

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Για ποιο λόγο εισάγεται το θέμα σε έκτακτη 

συνεδρίαση; 220.000,00 € για φωτισμό περιοχής στους πρόποδες 

Κορυλόβου: έγινε συνεννόηση με τη ΔΕΗ, η οποία οφείλει να 

παρέχει διευκόλυνση; Όσον αφορά στη σύνταξη μελετών, είναι 

ένας γενικός τίτλος, τον οποίο καλούμαστε να ψηφίσουμε, χωρίς 

να γνωρίζουμε αναλυτικά τι συμπεριλαμβάνει. Οδοποιία 

Αμπελακίων: γιατί μπαίνει ξεχωριστά; Υπάρχει κάποιος λόγος 

προτεραιότητας; Θεωρώ πως πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε 

εκπτώσεις από έργα, έτσι ώστε να διατεθούν κάπου αλλού.  
 

Με επιφύλαξη του κ. Ορφανίδη Αδάμ,  μέλους του Συμβουλίου 

ΔΚ Δράμας , ο οποίος ανέφερε τα παρακάτω: 

      Εφόσον η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , περί 

κατανομής στις ΔΚ και ΤΚ , ελήφθη την 22
α
 Αυγούστου 2014 

και δεδομένου ότι οι περισσότερες Κοινότητες έχουν διατυπώσει 

προτάσεις, υπήρχε η δυνατότητα να τηρηθούν οι προβλεπόμενες 

διαδικασίες από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Για ποιο λόγο εισάγεται 

το θέμα σε έκτακτη συνεδρίαση; Θεωρώ ότι τα έργα είναι ήδη 

δρομολογημένα. Π.χ., «Φωτισμός περιοχής στους πρόποδες 

Κορυλόβου», συμφωνώ να γίνει αλλά, δεν πρέπει να γνωρίζουμε τι 

ακριβώς θα γίνει σε προτεραιότητα και σε χρήματα;  δεν θα έπρεπε να 

έχουμε πληρέστερη ενημέρωση και όχι ασαφής τίτλους; τα έργα 

προτείνονται κατά προτεραιότητα; αν στη ΔΚ, κατανέμονταν το ποσό 

των 50.000,00 €, θα πραγματοποιείτο το πρώτο προτεινόμενο έργο και 

κανένα από τα υπόλοιπα; η πρόταση όπως εισάγεται, δεν μου λέει 

τίποτα και εκφράζω τις επιφυλάξεις μου.  

 

 Το Συμβούλιο ΔΚ Δράμας 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        κ α τ ά     π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 



       Σ υ ν τ ά σ σ ε ι το Σχέδιο Προϋπολογισμού Εξόδων – 

Τεχνικού Προγράμματος της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, 

οικ. έτους 2015, συνολικού ύψους 696.000,00€ ευρώ, το οποίο 

έχει όπως παρακάτω: 

 
Α/Α Περιγραφή Ποσό 

1.  Κατασκευή χώρου πρασίνου εργατικών 

κατοικιών Μαυροβάτου (Αγ. Σάββα) 

50.000,00 

2.  Φωτισμός περιοχής στους πρόποδες 

Κορυλόβου 

220.000,00 

3.  Βελτίωση παιδικών χαρών 170.000,00 

4.  Συντήρηση – Επισκευή 3ου – 4ου Λυκείου 

Δράμας 

26.000,00 

5.  Σύνταξη μελετών 20.000,00 

6.  Οδοποιία Αμπελακίων 20.000,00 

7.  Οδοποιία ΔΚ Δράμας 142.000,00 

8.  Επέκταση ηλεκτροφωτισμού 30.000,00 

9.  Φωτισμός χώρου πρασίνου Νέας Αμισού 18.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ  696.000,00 
 

 
Δράμα 18-09-2014 
Η  γραμματέας   
 
Μυροφόρα Ψωμά           


