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ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
 
ΘΕΜΑ:« Προτάσεις Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για τον 
προϋπολογισμό του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Οικονομικού έτους 
2023 ». 

Η συνεδρίαση προκλήθηκε με την υπ’αριθμ.1/2022 πρόσκληση του προέδρου 
την δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης του δήμου Κάτω Νευροκοπίου, κ. 
Ιφόγλου Θεόδωρος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του 
Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018, β) το 
άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76) και γ) την υπ’ αριθ. 
426/77233/13.11.2020 Εγκύκλιο του Yυπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 
6ΨΚΛ46ΜΣΛ6-ΤΔ4).  

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , δεδομένου ότι σε σύνολο 32 μελών 

παρέστησαν στη συνεδρίαση συνολικά 17 μέλη: 

Α/Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ Α/Α ΑΠΟΝΤΕΣ 
1 Ιφόγλου Θεόδωρος  1 Σαμλίδης Βασίλης 
2 Κασαπίδης Ιορδάνης 2 Γραμματικός Γεώργιος 
3 Τσέρνιος Χρήστος 3 Αμαραντίδης Γεώργιος-Χρήστος 
4 Χατζηκωνσταντίνου  

Ησαΐας 
4 Μπόσκος Πασχάλης 

5 Θεοφανίδου Σοφία 5 Κουτσίδης Άρης  
6 Κεφαλίδης Ιωάννης 6 Σαββίδης Σάββας 
7 Τοπαλίδης Γεώργιος 7 Σεφειρίδης Δημήτριος 
8 Λεπίδης Παναγιώτης 8 Κυμτσάρης Θεόδωρος 
9 Αμανατίδης Μιχάλης 9 Μίρκου Σταματία 
10 Κελέογλου Νικόλαος 10 Σιαπανίδου Ερμιόνη 
11 Κλαιδοπούλου Αρετή 11 ΣτεφανίδουΣουλτάνα 
12 Καστίδης Βασίλης 12 Χατζηλαζαρίδης Σωκρατης 
13 Σακελλαρίου Κωνσταντίνα 13 Πολυχρονιάδου Θεολογία 
14 Ιορδανίδου Αρετή 14 Πετρίδου Σοφία 
15 Νικολαΐδης Αναστάσιος 15 Σαραφίδης Χαράλαμπος 
16 Αμπανόπουλος 

Χαράλαμπος 
16 Μαρκοπούλου Χρυσάνθη 

 
17 Καλλίας Άγγελος   
 

Κάτω Νευροκόπι 25/11/2022 

Αριθμ. Πρωτ.:8958 



Στην συνεδρίαση παρευρέθη ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. 
Σιουμάνης Κωνσταντίνος. 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής 
Διαβούλευσης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίας.  

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 3852/2010 που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
78 του Ν. 4555/2018 παρ. 3 «Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει 
δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το 
χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του 
ετήσιου προγράμματος δράσης». Επίσης 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. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης εισηγούμενος το θέμα ημερήσιας 
διάταξης προς τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης, ρώτησε αν για κάποιον 
από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 14, 58 & 75 παρ. 9 του Ν. 3852/2010 & των άρθρων 1 & 7 του Ν. 
2690/99, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος και ουδείς 
δήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης έδωσε τον λόγο στον 
Αντιδήμαρχο Τεχνικώς Υπηρεσιών κ. Σιουμάνη Κωνσταντίνο, ο οποίος 
ανέλυσε το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό έτους 2022. 

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σιουμάνης Κωνσταντίνος ανέφερε 
μεταξύ άλλων τα εξής : 

Σύμφωνα με το μακροπρόθεσμο προγραμματισμό του Δήμου με βάση το 
Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συντάσσετε το σχέδιο του Τεχνικού 
Προγράμματος. Οι προτάσεις οι οποίες θα κατατεθούν, θα αξιολογηθούν 
σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η Τεχνική Υπηρεσία και την εκτίμηση 
των Μηχανικών, προκειμένου να συμπεριληφθούν στο σχέδιο του Τεχνικού 
Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του έτους 2023 που θα τεθούν προς 
ψήφιση το προσεχές διάστημα. 

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κάτω 
Νευροκοπίου κάλεσε όλα τα μέλη να εκφέρουν τις απόψεις τους σχετικά με τις 
ανάγκες που υπάρχουν στην περιοχή και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν. 

Οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και οι δημότες- μέλη της Δημοτικής 
Επιτροπής Διαβούλευσης εξέφρασαν τις απόψεις τους και διατύπωσαν 
γνώμες επί του ανωτέρω θέματος ως εξής: 



Ο κ. Κασαπίδης Ιορδάνης ως εκπρόσωπος του Εργ. Γεωμορφολογίας 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε. πρότεινε τα εξής:  

1. Διαδικασίες για τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ακινήτων 
του Δήμου για τους οποίους υπάρχει πρόθεση λειτουργίας αλλά και 
είναι σε κομβικά σημεία (π.χ. Δημοτικό Σχολείο Γρανίτη) ώστε να 
χρησιμοποιηθούν ως χώροι πολιτισμού, πολυδραστηριοτήτων και 
προβολής και ανάδειξης του Δήμου Κ Νευροκοπίου από μη 
κερδοσκοπικούς φορείς . 

2. Αλλαγή παλαιού δικτύου ύδρευσης αμιάντου στη κοινότητα Γρανίτη ,τα 
συγκεκριμένα σπίτια (1-7) συνδέονται ακόμη με παλιό δίκτυο. 

3. Αναπαλαίωση και επισκευή παλαιών βρυσών στη Κοινότητα Γρανίτη 
ως τουριστικά σημεία ενδιαφέροντος αλλά και χρήση από τους 
περιπατητές. 

4. Επισκευή Δικτυού ύδρευσης για τα νεκροταφεία Γρανίτη δεν υπάρχει 
νερό για πάνω από 8 χρόνια. 

5. Επισκευή τοιχίου στην νότια πλευρά των νεκροταφείων Γρανίτη διότι 
υπήρξε καθίζηση και έπεσε σχεδόν όλο. Υπάρχει κίνδυνος επέκτασης 
της καθιζήσεως λόγω ότι τα νερά της βροχής διαβρώνουν το έδαφος 
οπότε υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθούν και τάφοι . 

6. Επισκευή του δρόμου ,διατηρώντας τα στοιχεία της μορφολογίας του, 
που οδηγεί στο Σανατόριο Γρανίτη ως σημείου τουριστικού 
ενδιαφέροντος. 

7. Νέο δίκτυο ύδρευσης και ψηφιακή χαρτογράφηση αυτού από τις πηγές 
ως το υδραγωγείο Γρανίτη . 

8. Καθαρισμός καταβοθρών περιοχή Οχυρού 
9. Τοποθέτηση πινακίδων σε χώρους τουριστικού, αρχαιολογικού 

,ιστορικού ακόμη και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ,που σε 
συνδυασμό με QR code σκανάροντας με το κινητό θα δίνει 
πληροφορίες για τον συγκεκριμένο χώρο. 

Ο κ. Καλλίας Άγγελος ως εκπρόσωπος του φορέα Ένωση Ξενοδόχων 
Δράμας πρότεινε τα εξής: 

1. Την ανάπτυξη του αθλητικού κέντρου του Βώλακα του Δήμου Κ. 
Νευροκοπίου με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλητικού 
τουρισμού. 

2. Την οδική σύνδεση μεταξύ των Ποταμών και του Σιδηρόνερου. 
3. Την ανακατασκευή του Φυλακίου Βώλακα του Δήμου Κάτω 

Νευροκοπίου ως χώρο ενός κέντρου ενημέρωσης και οικοτουρισμού 
για την σύνδεση του μαρμάρου με τον τουρισμό, στο οποίο θα 
δημιουργηθούν: 
i)  Κέντρο ενημέρωσης επισκεπτών 
ii)  Εργαστήριο γλυπτικής 



iii)  Αίθουσα προβολής με νέες τεχνολογίες, για την εξόρυξη του 
μαρμάρου, την βιοποικιλότητα της περιοχής, τα μονοπάτια, τις 
λίμνες κλπ. 

iv)  Έκθεση μαρμάρου 
v)  Έκθεση τοπικών προϊόντων 
vi)  λοιπών δράσεων οικοτουριστικού ενδιαφέροντος  

4. Την δημιουργία εφαρμογής “ V-Bike-app ” - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΔΡΑΜΑΣ και των εξοπλισμό ποδηλάτων, με βασικό 
στόχο την ανάδειξη της μοναδικότητας του φυσικού περιβάλλοντος της 
περιοχής του Νευροκοπίου, μέσα από επιλεγμένα μονοπάτια, που θα 
εμπλέκουν τα λατομεία ως τουριστικό προϊόν 

Επίσης η Ένωση Ξενοδόχων Δράμας ζητάει την παραχώρηση του εν λόγου 
ακινήτου και έχει σκοπό να συνεργαστεί με λοιπούς φορείς ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα, ώστε τόσο οι κάτοικοι της περιοχής όσο και οι επισκέπτες να 
μπορούν να ενημερώνονται και να έρχονται σε άμεση και δημιουργική επαφή 
με το οικοτουριστικό προϊόν της περιοχής, με τον πρωτογενή τομέα καθώς και 
με το μάρμαρο. 

Η κα. Στεφανίδου Χριστίνα ως πρόεδρος και εκπρόσωπος του φορέα 

συλλόγου γονέων και κηδεμόνων μαθητών γυμνασίου Κάτω 

Νευροκοπίου πρότεινε τα εξής: 

1. Την αντικατάσταση στέγης στο κτίριο του γυμνασίου Κάτω 
Νευροκοπίου. 

2. Την Διευθέτηση του προβλήματος της υγρασίας στο χώρο του ισόγειου 
του γυμνασίου Κάτω Νευροκοπίου. 

3. Το βάψιμο του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου του γυμνασίου Κάτω 
Νευροκοπίου. 

4. Την αντικατάσταση της παλαιάς περίφραξης του στο κτήριο του 
γυμνασίου και στο κτίριο του ΕΠΑΛ-ΓΕΛ Κάτω Νευροκοπίου. 

5. Την δωρεά των βιβλίων που υπάρχουν στην αίθουσα του Γυμνασίου 
στην δημοτική βιβλιοθήκη που βρίσκετε στο χώρο του ΕΠΑΛ-ΓΕΛ, 
ώστε να διαμορφωθεί κατάλληλα η αίθουσα του γυμνασίου σύμφωνα 
με τις υπάρχουσες ανάγκες.  

Ο κ. Καστίδης Βασίλης ως εκπρόσωπός του συλλόγου Ακρίτας 
Κάτω Νευροκοπίου, πρότεινε τα εξής: 

1. Την Διαπλάτυνση – Βελτίωση Ε.Ο. Κ.Νευροκοπίου – Δράμας σε 
συνεργασία των Δήμων Κ.Νευροκοπίου, Προσοτσάνης, Δράμας και 
της Αντιπεριφέρειας. Προτείνουμε ο Δήμος Νευροκοπίου να πάρει την 
πρωτοβουλία ώστε να υλοποιηθεί το έργο πνοής και ανάπτυξης για τον 
τόπο μας. 



2. Την κατασκευή πρότυπου Αθλητικού Κέντρου ώστε να υπάρχει 
δυνατότητα προσέλκυσης ομάδων διαφόρων αθλημάτων στο Δήμο  
μας καθώς επίσης για την άθληση των παιδιών μας. 

3. Την βελτίωση όλων των οδικών δικτύων που ενώνουν τον 
Μητροπολιτικό Δήμο με όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα. 

4. Την βελτίωση όλων των αγροτικών δρόμων του Δημοτικού 
Διαμερίσματος Περιθωρίου  

Η κα. Θεοφανίδου Σοφία ως μέλος και εκπρόσωπος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Πολιτιστικής Εστίας Κάτω Νευροκοπίου, πρότεινε τα 
εξής: 

1. Την δημιουργία πολιτιστικού κέντρου για την συνύπαρξη όλων των 

πολιτιστικών φορέων της κοινότητας μας. 

2.  Την δημιουργία θεατρικού χώρου. 

3. Την δημιουργία λαογραφικού ιστορικού μουσείου. 

Ο κ. Νικολαΐδης Αναστάσιος ως εκπρόσωπος του συνδέσμου 
Επιχειρήσεων Μαρμάρου, πρότεινε το εξής: 

1. Την Διαπλάτυνση – Βελτίωση Ε.Ο. Κ.Νευροκοπίου – Δράμας σε 
συνεργασία των Δήμων Κ.Νευροκοπίου, Προσοτσάνης, Δράμας και της 
Αντιπεριφέρειας. Προτείνουμε ο Δήμος Νευροκοπίου να πάρει την 
πρωτοβουλία ώστε να υλοποιηθεί το έργο πνοής και ανάπτυξης για τον τόπο 
μας. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας κατάθεσης των 
προτάσεων. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαβούλευσης 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΘΕΤΙΚΑ 

Η παρούσα γνωμοδότηση να διαβιβαστεί στην αρμόδια επιτροπή 
σύνταξης του τεχνικού προγράμματος ζητώντας να ληφθούν υπόψη όλες 
οι προτάσεις των μελών. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 1/19-10-2022. 

Μετά από αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Δ 



Ιφόγλου Θεόδωρος 


