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Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) Μαργαρίτη Θωμά, 2)
Παπαδόπουλου Γεωργίου, 3) Χατζηγιάννη Αναστασίου, 4) Δάντζερα Ιωάννη,
5) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 6) Χαραλαμπίδη Ανδρέα , (εξαιρώντας τις
δαπάνες της μισθοδοσίας και των προνοιακών επιδομάτων ), μόνο σε ότι
αφορά στα κεφάλαια των έργων και των επενδύσεων, για τους λόγους που
καταψήφισαν το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δ. Δράμας οικ. έτους 2011(σχετ. η
υπ΄ αριθμ. 188/2011 ΑΔΣ)
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) Σούτου Κων/νου, 2) Τερζή
Ανέστη και 3) Μελισσινού Στυλιανού, για τους λόγους που καταψήφισαν το
Τεχνικό Πρόγραμμα του Δ. Δράμας οικ. έτους 2011, (σχετ. η υπ΄ αριθμ.
188/2011 ΑΔΣ). Καταψηφίζουν για λόγους ουσίας τον προϋπολογισμό του
οικ. έτους 2011, - όχι π.χ. διότι δεν συμφωνούν με τις δαπάνες μισθοδοσίας για να καταδείξουν την αλαζονεία της εξουσίας , η οποία δεν συμπεριέλαβε
στον Προϋπολογισμό του 2011 καμία από τις προτάσεις τους κατά τη
συζήτηση του Τεχνικού Προγράμματος,
Μειοψηφούντων του δημοτικού συμβούλου: Κάργα Γεωργίου, και μόνο σε
ότι αφορά στα έργα, διότι θα ήταν ανακόλουθοι με την αρνητική ψήφο τους
για το Τεχνικό Πρόγραμμα.
Μειοψηφούντων του δημοτικού συμβούλου: Μήτρου Γεωργίου , ο οποίος
καταψήφισε συνολικά τον Προϋπολογισμό, διότι έχει διαφορετική
φιλοσοφία, προσθέτοντας ότι, τα ποσά που είναι εγγεγραμμένα τόσα στα
έσοδα όσο και στα έξοδα, δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των λαϊκών
στρωμάτων.
Ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Δράμας ΕΣΟΔΩΝ και ΕΞΟΔΩΝ
οικ. έτους 2011, όπως αυτός συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Δράμας και ο οποίος καθορίζει τα ΕΣΟΔΑ σε 34.884.629,80 € και τα
ΕΞΟΔΑ σε 34.884.629,80 €, όπως αυτά δικαιολογούνται στην ενσωματωμένη
εισηγητική έκθεση.
Σημειώνεται ότι, οι παρευρισκόμενοι πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων,
Δράμας , Χωριστής και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, Καλλιφύτου
και Μικροχωρίου, ψήφισαν το θέμα.
Οι πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων: Καλού Αγρού, Κουδουνίων,
Μοναστηρακίου, Μυλοποτάμου, Νικοτσάρα και Σιδηρονέρου, καταψήφισαν
τον προϋπολογισμό έτους 2011 και συγκεκριμένα τους ΚΑ που αφορούν τις
αντίστοιχες Τοπικές Κοινότητες , για τους λόγους που αναφέρονται στη
μειοψηφία των δημοτικών συμβούλων της παράταξης «Νέα Εποχή – Νέα
Δράμα»
Σημειώνεται ότι, ο δημοτικός σύμβουλος Ευμοιρίδης Κων/νος και ο
πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ξηροποτάμου, αποχώρησαν πριν την
ψηφοφορία του θέματος
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Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας
Μυροφόρα Ψωμά

