ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 001/2019

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης /2019 Τακτικής συνεδρίασης
Της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη, σήμερα την 22η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, Παρασκευή και ώρα 18.30
μ.μ. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε Πρώτη (1η) ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
15195/13.11.2019 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (Άρθρο 78 § 1
Ν.4555/2018) του Δήμου Προσοτσάνης , κ. Χατζηκυριακίδη Σαράντη η οποία γνωστοποιήθηκε στα μέλη της
επιτροπής, στον κ. Δήμαρχο, στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους
των Τοπικών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α' 87) και των άρθρων 95, 96 & 97 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Αθανασιάδη , του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κυρίου Σύρτα
Γεώργιου διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Συνεδρίασης πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε
σύνολο τριάντα δύο (32) μελών παραβρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη και ονομαστικά οι:
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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΩΙΣΙΑΔΟΥ ΒΑΓΓΕΛΙΩ
ΓΑΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΤΟΜΠΡΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΚΑΝΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΛΕΧΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΖΙΑΜΠΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΘΑΝΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΑΡΤΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ
ΑΜΠΑΤΖΗ ΕΦΗ
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΜΠΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΕΜΠΑΠΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΙΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΞΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΨΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΕΜΙΡΑΧΙΔΟΥ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 001/2019
Θέμα : Γνωμοδότηση σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το
επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Προσοτσάνης για το έτος 2020

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου
266 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 76 του Ν. 4172/2013: «Για το
μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων εκπονείται Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο
εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Το Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα. Για την ψήφιση και εκτέλεση του
προϋπολογισμού εκάστου έτους, απαιτείται μόνο η κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος για το έτος αυτό και δεν
είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εκπόνηση και έγκριση Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ετήσιου

Προγράμματος Δράσης». Στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010, ορίζονται τα εξής: «Το συμβούλιο της
δημοτικής ή τοπικής κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του
επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά
προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις
προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα
του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν». Στη συνεδρίαση του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής
κοινότητας για τη λήψη των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της
περιφέρειάς της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Εάν το
συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας δεν υποβάλλει εισήγηση εμπρόθεσμα στην εκτελεστική επιτροπή,
το σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου καταρτίζεται χωρίς αυτήν». Με βάση τα
παραπάνω τα συμβούλια των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Προσοτσάνης , με αποφάσεις τους
υπέβαλλαν στην Εκτελεστική Επιτροπή, τις ιεραρχημένες εισηγήσεις τους, σχετικά με τα έργα που πρέπει να
εκτελεστούν στα διοικητικά όρια της καθεμίας. Στην περ. α της παρ. 2 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, ορίζονται
τα εξής: «Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης: α) γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα
αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό
πρόγραμμα του δήμου». Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Προσοτσάνης
να εκφέρουν τις απόψεις τους, σχετικά με τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή και τα έργα που πρέπει να
εκτελεστούν.
Εν συνεχεία έγινε γνωστό το προτεινόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων του Δήμου
Προσοτσάνης το οποίο καταρτίστηκε με την 4/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου .
Η συζήτηση που ακολούθησε από τα μέλη της επιτροπής και από τον Κύριο Δήμαρχο δεν επικεντρώθηκε
μόνο στο υπό γνωμοδότηση Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου αλλά και στον Προϋπολογισμό καθώς ο
Προϋπολογισμός του Δήμου οικονομικού έτους 2020 αλλά και το Πρόγραμμα Εκτελεστέων έργων είναι άρρηκτα
συνδεδεμένα κομμάτια του προγράμματος Δράσης του Δήμου Προσοτσάνης.
Παρακάτω ακολουθεί συνοπτική περιγραφή της συζήτησης η οποία καταγράφηκε ηχητικά και θα
ακολουθήσει επίσημο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό της συνεδρίασης ,απόσπασμα του οποίου αποτελεί η
παρούσα γνωμοδότηση .
Κατά την διάρκεια της διαλογικής συζήτησης ο κύριος Δήμαρχος αλλά και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι
διαλεγόμενοι με τα μέλη της επιτροπή απαντούσαν στα θέματα που τέθηκαν από τα αυτά . Οι απαντήσεις του
κυρίου Δημάρχου στο παρόν θα διατυπωθούν συνολικά μετά τις απόψεις των μελών της επιτροπής .
Συνοπτικό Απόσπασμα
Τον λόγο έλαβε ο κύριος Αραμπατζής Ιωάννης ο οποίος ως ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ του ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κατέθεσε Προτάσεις για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 202024»
Κοινωνική Πολιτική-Υγεία-Παιδεία-Πολιτισμός & Αθλητισμός
1) Αξιοποίηση του Δημοτικού Καπνομάγαζου «Χατζηκωνσταντίνου» με την κατασκευή εκεί: α) μουσείου
καπνού, β) αίθουσας εκθέσεων.
2) Σε συνεργασία με την Αρχαιολογία χρηματοδότηση για νέες ανασκαφές (π.χ. μεγάλη τούμπα Καλής
Βρύσης, αύλιος χώρος Αγ. Παντελεήμων) και διάφορες παρεμβάσεις (καθαρισμοί, πινακίδες
σήμανσης, τουριστικό περίπτερο, έντυπο υλικό, κ.α.) για την ανάδειξη των υπαρχόντων
αρχαιολογικών χώρων του Δήμου όπως π.χ. της παλαιοχριστιανικής βασιλικής εκκλησίας 2 χλμ νότια
της Προσοτσάνης, ο βυζαντινός ναΐσκος του Αγίου Παντελεήμονα, Σπήλαιο του Αγ. Μάρκου, το Ιερό
του Διονύσου στην Καλή Βρύση, το κάστρο του σπηλαίου Μααρά, η τούμπα των Σιταγρών κ.α.
3) Αγορά από τον Δήμο του τζαμιού του Μορφίδη Ν. και αποκατάστασή του ως χώρος πολιτισμού και
σαν αξιοθέατο (όπως έγινε με δύο πρώην τζαμιά στη Δράμα). Είναι το μοναδικό οθωμανικό κτίσμα
που υπάρχει σήμερα στην Προσοτσάνη.
4) Επειδή ο χώρος του Προφήτη Ηλία είναι κατάλληλος για σχολικές εκδρομές, θα ήταν χρήσιμο να
κατασκευαστεί πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής ώστε να συνδυάζεται η διασκέδαση με την
εκπαίδευση των παιδιών.
5) Κατασκευή νέων εγκαταστάσεων στις Κατασκηνώσεις της Καλλιθέας και λειτουργίας τους κατόπιν
αδειοδότησης.
6) Αγορά από τον Δήμο και αποκατάσταση (μέσω προγράμματος) του υδρόμυλου Καραγιάννη (Τόσκα)
στη Γραμμένη. Τουριστική αξιοποίηση.
Περιβάλλον-Ποιότητα ζωής- Ασφάλεια

1) Δημοπράτηση και ολοκλήρωση το συντομότερο του χωροταξικού σχεδιασμού (χρήσεις γης) των
εκτάσεων του Δήμου για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί και η πολεοδόμηση του Αστικού
Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δήμου Προσοτσάνης (περί τις 600 εν δυνάμει κατοικίες).
2) Ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου στην Προσοτσάνη σε συνεργασία με την Πυρ/κή
Υπηρεσία Δράμας.
Τοπική Οικονομία και Απασχόληση
1) Κατασκευή αγωγών φυσικού αερίου για οικιστική χρήση για τους μεγαλύτερους οικισμούς του
δήμου ή για όσους βρίσκεται κοντά τους ο κεντρικός αγωγός (Προσοτσάνη, Πετρούσα, Φωτολίβος
κ.α.).
2) Θεσμοθέτηση- αναβάθμιση του Βιοτεχνικού Πάρκου Προσοτσάνης και επέκτασή του για να δοθούν
περισσότερες εκτάσεις σε νέους επιχειρηματίες να εγκαταστήσουν τις επιχειρήσεις τους. Να
ανακληθούν οι παραχωρήσεις εκτάσεων όσων δεν έχουν αξιοποιηθεί για τον σκοπό που δόθηκαν.
3) Αναβάθμιση του οδικού δικτύου Δράμας-Εξοχής ως κάθετου άξονα Εγνατίας.
Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου
1) Κατασκευή νέου δημαρχιακού κτιρίου για τη στέγαση όλων των δημοτικών υπηρεσιών σε σύγχρονες
εγκαταστάσεις.
Εν συνεχεία αναφερόμενος στα προβλήματα υδροδότησης του δήμου, συμπλήρωσε πως είναι επιτακτική
ανάγκη η προμήθεια τροχήλατου Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) για τα αντλιοστάσια του Δήμο (να μπορεί
με τρέιλορ να μεταφέρεται όπου υπάρχει πρόβλημα υδροδότησης ενός χωριού συνεπεία της διακοπής της
ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ) ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα προβλήματα υδροδότησης στον Δήμο μετά από
διακοπές ρεύματος.
Με τον προλαλήσαντα συμφώνησαν όλα τα μέλη της επιτροπής , ακολούθως δε λαμβάνοντας τον λόγο ο
κύριος Γαζιώτης Γεώργιος ,εκπρόσωπος ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΛΑΧΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΟΥΣΤΙΑΝΟΙ ,
πρότεινε να επανέλθει η χρηματοδότηση των συλλόγων από τον Δήμο , αναφορικά δε με το οδικό δίκτυο
επεσήμανε πως είναι ανάγκη να γίνει σωστή και εμφανής σηματοδότηση συγκοινωνιακών κόμβων όπως και
τυχόν επικινδύνων σημείων του δημοτικού οδικού δικτύου.
Αμέσως μετά τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρο της Μαυρολεύκης ο οποίος πρότεινε να προσληφθούν στον Δήμο
κοινοί χοροδιδάσκαλοι για όλους τους συλλόγους του Δήμου γεγονός το οποίο θα συνδράμει τόσο στην
προώθηση πολιτιστικών και λαϊκών δρώμενων όσο και στην οικονομική ευμάρεια των Συλλόγων.
Στην πορεία της συζήτησης τον λόγο έλαβε ο κύριος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος ,Πρόεδρος του
ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ο οποίος
για τους κοινούς
χοροδιδασκάλους για δε την χρηματοδότηση των συλλόγων προσέθεσε πως πρέπει να ακολουθηθούν οι από τον
νόμο προβλεπόμενες φορολογικές ρυθμίσεις που ισχύουν για τους συλλόγους αναφορικά με την οιαδήποτε
επιχορήγησή τους .
Ο κύριος Παπαδόπουλος πρότεινε και τοποθετήθηκε αναφορικά με την διάνοιξη των δημοτικών οδών αλλά
και την δημιουργία οδικού δικτύου για ποδήλατα και πεζούς .
Τον λόγο έλαβε ακολούθως ο κύριος Κανάτας Κωνσταντίνος ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΘΡΑΚΟΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
και επεσήμανε προβλήματα από πλημμύρες κατοικιών στην οδό Φιλίππου ,την έως τώρα υποτυπώδη σήμανση
δρόμων , οδών και δημοσίων κτιρίων .
Αμέσως μετά τον λόγο έλαβε η κυρία Ντομπρίκη Ευαγγελία ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ, οι οποία κατέθεσε προτάσεις σχετικές με την αξιοποίηση του Εναλλακτικού τουρισμού στον Δήμο
Προσοτσάνης ο οποίος ενδείκνυται για τέτοιου είδους δράσεις καθώς το φυσικό κάλλος του είναι τεράστιο και
ποικιλόμορφο.
Η κυρία Καμπουρίδου Σοφία αναφερόμενη επί των λειτουργικών δομών του Δήμου Προσοτσάνης
επεσήμανε προβλήματα που αφορούν στην Ύδρευση των συνοικισμών , στον Ηλεκτροφωτισμό ,αλλά και στα
αδέσποτα στον Δήμο.
Η κυρία Μιχαηλίδου Ανδρομάχη αφού συμφώνησε με τις κατατεθείσες προτάσεις του κυρίου Αραμπατζή
και της κυρίας Ντομπρίκη πρότεινε την διασύνδεση των σχολείων , την δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης , δημιουργία ποδηλατοδρόμων ,την βελτίωση των περιφερειακών δρόμων και οδών .
Ο κύριος Ανδρέας Παράσχου αφού έλαβε τον λόγο πρότεινε την πεζοδρόμηση της πλατείας Προσοτσάνης,
την οριοθέτηση περιφερειακής οδού ώστε η κυκλοφορία μεγάλων οχημάτων να εκτρέπεται σε αυτήν , πρότεινε
την τουριστική αξιοποίηση του Καστανοδάσους Μικροπόλεως , του Πανοράματος (Εκκλησία Αγίου Δημητρίου),
την τουριστική ανάδειξη των στρατιωτικών φυλακίων του Δήμου , την αναβάθμιση του «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ» , την
Δημιουργία στο πλατάνι και στο γήπεδο οριοθετημένων και εποπτευόμενων χώρων οι οποίοι θα λειτουργούν ως

«Στέκια νεολαίας» . Ακολούθως επεσήμανε την ανάγκη να εφαρμοσθεί επιτέλους ο κανονισμός Λαϊκής Αγοράς
Δήμου Προσοτσάνης , να λειτουργήσει γραμμή δημότη και να προωθηθεί η ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών .
Ο Πρόεδρος Φωτολίβους έλαβε τον λόγο και επεσήμανε προβλήματα χρόνια στο οδικό δίκτυο Φωτολίβους
Καλού Αγρού , στα φρεάτια του Φωτολίβους που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για πλημμύρες.
Εν συνεχεία πρότεινε την διασύνδεση του Φωτολίβους με βιολογικό καθαρισμό καθώς αρκετές φορές η
μυρωδιά από τα αποχετευτικά φρεάτια γίνεται εντόνως αισθητή .
Ο Πρόεδρος της Καλλιθέας αφού έλαβε τον λόγο πρότεινε οι κατασκηνώσεις της Καλλιθέας να
επαναλειτουργήσουν ως κατασκηνώσεις για ΑΜΕΑ με ανάλογες υποδομές , να αντικατασταθεί το δίκτυο
ύδρευσης το οποίο ακόμη εξυπηρετείται από αμιαντοσωλήνες , καθώς και να αξιοποιηθούν οι πηγές , οι
δεξαμενές της κοινότητας για την ύδρευση και την άρδευση της περιοχής .
Στην διαλογική συζήτηση που προηγήθηκε ο κύριος Δήμαρχος απαντούσε διεξοδικά στα ζητήματα που
τέθηκαν από τα μέλη της επιτροπής . Συνοπτικά ο κύριος Δήμαρχος αναφερόμενος στα υπό συζήτηση θέματα
, αφού ευχαρίστησε και χαιρέτισε την παρουσία των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του
Δήμου Προσοτσάνης λέγοντας ότι και μόνο η παρουσία των μελών καταδεικνύει το ενεργό ενδιαφέρον των
δημοτών και ενισχύει την θέληση της Δημοτικής Αρχής για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων και
καταστάσεων ταυτόχρονα δε δημιουργεί προϋποθέσεις για την αναπτυξιακή πορεία του Δήμου σε
οικονομικό ,κοινωνικό, πολιτιστικό ,πολιτισμικό επίπεδο , Ο κύριος Δήμαρχος ανέφερε ότι τα ζητήματα έχουν
τεθεί πολύ εύστοχα από τα μέλη της επιτροπής η δε διοικούσα Δημοτική αρχή έχει την θέληση και τον
δυναμισμό να πραγματοποιήσει την βούληση των κοινωνικών δομών του Δήμου έτσι όπως αυτή
καταγράφηκε μέσα από την συζήτηση . Συμπλήρωσε δε πως οι πλειοψηφία των ζητημάτων που τέθηκαν σε
επίπεδο τεχνικών έργων έχει ήδη προβλεφθεί στο υπό γνωμοδότηση Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων , από
την Διοικούσα Δημοτική Αρχή , για όσα δε ίσως να μην αναφέρονται και δεν έχουν συμπεριληφθεί
διαβεβαίωσε τους παριστάμενους ότι αφού αξιολογηθούν από τον Δήμαρχο, την Δημοτική αρχή και τις
υπηρεσίες θα συμπεριληφθούν στο Πρόγραμμα δράσης των επόμενων ετών ή εφόσον υπάρχει οικονομική και
νομική δυνατότητα θα συμπεριληφθούν στο υπό κατάρτιση Τεχνικό Πρόγραμμα αλλά και στον
Προϋπολογισμό του 2020
Ακολούθως Ο κύριος Πρόεδρος ζήτησε από το σώμα να γνωμοδοτήσει σχετικά με τα αναπτυξιακά
προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό
πρόγραμμα του δήμου Προσοτσάνης για το έτος 2020 και η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου
Προσοτσάνης αφού είδε το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Προσοτσάνης
όπως αυτό έγινε γνωστό με την 4/2019 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης,
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
υπέρ του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Προσοτσάνης όπως αυτό έγινε
γνωστό με την 4/2019 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της επιτροπής για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στην συνέχεια
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 001/2019
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
Ο υπάλληλος του δήμου και
Τα Μέλη :
Διαβούλευσης
γραμματέας της επιτροπής
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θεόδωρος Αθανασιάδης

