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1. 378. 1o ΕΚΤΑΚΤΟ 
Έγκριση  έκτακτων  δα�ανών Πάγιας �ροκαταβολής της 
Το�ικής Κοινότητας Καλλιφύτου .  

Οµόφωνα 
Με την �αρατήρηση του κ. Χαραλαµ�ίδη Ανδρέα  
ότι Ψηφίζει µόνο την λογιστική α�οτύ�ωση �ου 
αναφέρεται στο έγγραφο για την δα�άνη διότι, δεν 
γνωρίζει εάν έγιναν οι εργασίες . Πρόταση του σε 
κάθε έκτακτη δα�άνη �ου θα �ροκύ�τει, να α�οφα-
σίζει το Το�ικό Συµβούλιο της κάθε Κοινότητας». 

2. 379. Σχέδιο �ροϋ�ολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας Οικ. 
Έτους 2016 
 

Κατά  �λειοψηφία 
                Μειοψηφούντος του µέλους  Ζαχαριάδη 
Παύλου ο ο�οίος εί�ε ότι. Εφιστώ  την �ροσοχή 
της ∆ηµοτικής Αρχής να µην ξαναε�αναλιφθεί να 
δούµε Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Ε�ιτρο�ής η 
ο�οία δεν έχει �ραγµατο�οιηθεί γιατί �ολύ α�λά 
εµφανίζεται ότι εννιά και τριάντα έγινε Εκτελεστι-
κή Ε�ιτρο�ή ενώ στις δέκα είχαµε Οικονοµική Ε-
�ιτρο�ή �ου τότε α�οφασίσαµε ότι θα �ρέ�ει να 
�εράσει το �ροσχέδιο. Και µάλιστα εµφανίζονται 
�αρόντα µέλη στην Εκτελεστική Ε�ιτρο�ή τα ο-
�οία δεν ήταν καν στην Οικονοµική Ε�ιτρο�ή . 
Είναι �ρώτη φορά �ου έρχεται �ροσχέδιο µε αυτό 
τον τρό�ο στην Οικονοµική Ε�ιτρο�ή και όχι ο 
�λήρης �ροϋ�ολογισµός θεωρώ ότι µέσα α�ό αυτό 
σαφώς και δεν φταίει το κράτος ό�ως αιτιάται η 
∆ηµοτική Αρχή �ολύ α�λά άργησε να έρθει ο �ρο-
ϋ�ολογισµός, γιατί η ∆ηµοτική Αρχή δεν φρόντισε 
να φέρει εγκαίρως το �ρόγραµµα εκτελεστέων έρ-
γων. Και για αυτό φυσικά έχει �άει όλος ο �ροϋ-
�ολογισµός �ίσω έτσι τέλος �άντων µ’ αυτή την 
αργο�ορία �ου έχει γίνει θεωρώ ότι δεν θα έ�ρε�ε 
να �εράσει καν το �ροσχέδιο και να �εριµένουµε 
τον �ροϋ�ολογισµό. Γιατί �ολύ α�λά ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος δεν είναι δυνατόν να �αίρνει έτσι σκέ-
τους αριθµούς χωρίς ανάλυση ε�ιµέρους κωδικών 
µέσα α�ό τα ο�οία δεν φαίνεται το τι σκέφτεται η 
∆ηµοτική Αρχή να κάνει για το νέο έτος και α�λά 
είναι µια α�οτύ�ωση λογιστική της υ�ηρεσίας χω-
ρίς να µ�ορούµε να καταλάβουµε την στόχευση 
της ∆ηµοτικής Αρχής Και τέλος θεωρώ ότι µε την 
�ροτεινόµενη αύξηση στο κοµµάτι των αντα�οδο-
τικών τελών �ου εµφανίζεται µέσα στον �ροϋ�ο-
λογισµό  ακυρώνεται ο ρόλος του ∆ηµοτικού Συµ-
βουλίου. Φαίνεται ότι είναι µηχανισµός �ροηγου-
µένων α�οφάσεων διότι �ολύ α�λά η �ροτεινόµε-
νη αύξηση �ου έχει �ροέρθει α�ό α�όφαση κατά 
�λειοψηφία της Οικονοµικής Ε�ιτρο�ής α�οτυ-
�ώνεται στον �ροϋ�ολογισµό χωρίς να αναµένου-
µε  την α�όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  ως 
εκ τούτο εγώ δεν µ�ορώ να ψηφίσω αυτό το �ρο-
σχέδιο γιατί ως �ολιτικό όργανο   δεν µε βοηθάει 
για να καταλάβω το �ώς θα κινηθεί ο ∆ήµος µας 
για το 2016.  

Ο κος Χαραλαµ�ίδης Ανδρέα τα ψηφί-
ζει και ανέφερε ότι θα το�οθετηθεί για τον �ροϋ-
�ολογισµό στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
 

     ∆ράµα 27-10-2015 
        Ο  γραµµατέας   
 

Κωνσταντινίδης Λάζαρος          


