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Υποψήφιος ∆ήµαρχος ∆οξάτου

∆ηµήτρη ∆αλακάκη
Ο Δημήτρης γεννήθηκε το 1980, κατάγεται από τον Άγιο Αθανάσιο, και εργάζεται στην 
Δράμα ως δικηγόρος με εξειδίκευση την προάσπιση των συμφερόντων Δήμων. 

Ειδικότερα χειρίζεται υποθέσεις καταπολέμησης της διαφθοράς και της διασπάθισης του 
Δημοσίου χρήματος. Στα πλαίσια έχει εκπροσωπήσει τον Δήμο Παρανεστίου: 

• στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, 

• στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αναφορών, 

• στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του 
Ευρωκοινοβουλίου, 

• στο Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και 

• στο Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων. 

Παράλληλα, ο Δήμος Προσοτσάνης του έχει αναθέσει πλήθος πειθαρχικών υποθέσεων 
με προεξέχον το ζήτημα του περιβόητου ταμειακού ελλείμματος του 1.000.000€

Επιπλέον, ο Δήμος Παρανεστίου του έχει εμπιστευτεί την Διεκδίκηση αύξησης των Εσό-
δων του

• διεκδικώντας ανταποδοτικά τέλη ύψους άνω των 20.000.0000€. για τα υδροηλεκτρικά 
εργοστάσια ενάντια στην ΔΕΗ

• διεκδικώντας ανταποδοτικά τέλη ύψους άνω των 120.000€ κατά έτος ενάντια στην ΔΕΗ 
και του ΟΤΕ για την χρήση των κοινοχρήστων του χώρων 

Ο Δημήτρης είναι παντρεμένος με την Κέλυ, καθηγήτρια ρωσικών στο ΙΜΧΑ και στο Δη-
μοκρίτειο Πανεπιστήμιο. Η Κέλυ και ο Δημήτρης είναι γονείς μιας εννιάμηνης κόρης…



Ως νέος άνθρωπος και νέος οικογενειάρχης σας αποστέλλω την παρούσα επιστολή όχι για 
να υποσχεθώ απλώς για να υποσχεθώ, ούτε  για να πουλήσω μυαλό και θεωρία, αλλά γιατί 
πιστεύω ακράδαντα ότι ο αγώνας για να ξαναβρούμε πρώτα την ελπίδα μας και έπειτα την χα-
μένη μας χαρά, είναι ένας αγώνας δύσκολός μα και ωραίος συνάμα.

Στην ζωή μου, όπως εσείς έτσι και εγώ, έμαθα ότι τίποτε δεν χαρίζεται και ότι όλα κατακτώ-
νται, αρκεί  να αγωνιστούμε με πυγμή, αποφασιστικότητα και σχέδιο, διεκδικώντας ένα καλύ-
τερο σήμερα και ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας και τον τόπο μας.

Ο ωραίος αυτός αγώνας είναι διαρκής και όχι στιγμιαίος. Δεν αρ-
χίζει, ούτε τελειώνει την Κυριακή των εκλογών.  Ο αγώνας για 
την διεκδίκηση της ευτυχίας μας είναι καθημερινός και αδιά-
κοπος.

Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ της μιζέριας της απραξίας και της αδιαφορίας, 
η Διεκδίκηση της Ελπίδας, της Αξιοπρέπειας και της Αλληλεγ-
γύης, η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ενός νέου Δήμου αποτελούν στόχους και 
μέσα ενός κοινού και ενιαίου αγώνα, ο οποίος είναι υπόθεση 
ΟΛΩΝ μας.

ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ είμαστε η Νέα δύναμη.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ είμαστε ο Νέος Δήμος.

Ας αγωνιστούμε όλοι μαζί λοιπόν. Η «Ανατροπή» και η «Δημιουρ-
γία» μόλις ξεκίνησε για τον Δήμο Δοξάτου.
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Την υποθήκευση του μέλλοντός μας και την κακή οικονομική διαχείριση.
Ο Δήμος μας με αλόγιστες δαπάνες παράγει χρέη 
που δεν μπορεί να καλύψει. Πριν από ένα χρόνο 
περίπου ο Δήμος μας έλαβε δάνειο από το κράτος 
1.000.000€.  Ο δήμος προκειμένου να πληρώσει 
το δάνειο λαμβάνει λιγότερη χρηματοδότηση  
από το κράτος, με αποτέλεσμα να μην γίνονται 
έργα και τα χωριά μας να εγκαταλείπονται. 
Σήμερα -12 μόλις μήνες μετά- κατά δήλωση του 
κου Χατζηλαζάρου ο Δήμος μας δημιούργησε 
νέα χρέη 500.000€. Ως πότε θα δημιουργούμε 
χρέη; Το κράτος δεν μπορεί να μας δανείζει διαρ-
κώς και το μάρμαρο θα πληρώσουν οι πολίτες με 
αύξηση των δημοτικών τελών.

Κανένας μας δεν αντέχει νέα οικονομικά βάρη και κανένα χωριό δεν αξίζει διαρκή 
εγκατάλειψη.

Την Κοινωνική Αναλγησία.
Μιας δημοτικής αρχής που προτιμά να αγοράζει πολυτελή γραφεία δήμαρχου από 
το να στέκεται δίπλα στον σκληρά από την κρίση δοκιμαζόμενο πολίτη. 

Την απραξία. 
Μιας δημοτικής αρχής που έχει ξεχάσει την παραγωγική δύναμη του τόπου μας, 
τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

Την αλαζονεία.
Μιας δημοτικής αρχής που ρίχνει στάχτη στα μάτια των πολιτών και απειλεί στα 
λόγια  με μηνύσεις και αγωγές την Επιτροπή Διαφάνειας και την Επιτροπή  Καταπο-
λέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για το ζήτημα 
του «πόθεν έσχες», αλλά δεν καταθέτει μηνύσεις και αγωγές για τις 140.000€ που 
έκαναν φτερά από το Ταμείο του Δήμου στα πρώτα δύο χρόνια της θητείας του κου 
Δημάρχου.  

Την αδιαφορία.
Μιας δημοτικής αρχής που δίχως όραμα και χωρίς να εμπνέει εμπιστοσύνη παρα-
κολουθεί τα χωριά μας να ερημώνονται και τους νέους μας να ξεριζώνονται.
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Η «∆ημιουργική Κίνηση για την Ανατροπή» δεν είναι κίνημα διαμαρτυρίας, αλλά με καθαρό 
και εφαρμόσιμο πρόγραμμα, χωρίς να υπόσχεται μόνο για να υπόσχεται, χωρίς να μοιράζει 
θεωρίες, επιδιώκει με την συμμετοχή όλων μας να καλύψει απλές καθημερινές ανάγκες και να 
καινοτομήσει για τους τόπους μας και για τα παιδιά μας….

1. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ 
∆ιεκδικούμε δυναμικά:

• Να αξιοποιηθεί επιτέλους μετά από τόσες δεκαετίες η λιμνάζουσα περιουσία των Κληροδο-
τημάτων Νάνου και Γκρικοπούλου εις όφελος των πολιτών και του Δήμου.

• Να τροποποιηθεί η ληστρική εις βάρος του Δήμου μας σύμβαση με ΔΕΥΑ Καβάλας. Ως πότε 
θα αγοράζουμε το ΔΙΚΟ μας νερό πιο ακριβά από όσο το πουλάμε στην Καβάλα;

• Να καταβάλλει η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ στον Δήμο μας 30€ ανά στύλο και να συσσωρεύονται 140.000€ 
κάθε έτος στο Ταμείο του Δήμου μας υπέρ των πολιτών και των χωριών μας. Ως πότε θα περι-
μένουμε να διεκδικήσουμε αυτό που τόσοι άλλοι Δήμοι διεκδικούν ήδη από το 2011;

• Να αυξήσουμε τα έσοδα του Δήμου μας από την υγιή λειτουργία του Δημοτικού Τυροκομεί-
ου, του Δημοτικού Ηλιοτριβείου και του Δημοτικού Συστήματος Ψυγείων.

2. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Πραγματική ανάπτυξη…

Καλύπτουμε βασικές ανάγκες
• Εδαφολογική χαρτογράφηση.
• Αναδασμός Δ.Κ. Δοξάτου.
• Συντήρηση και αποκατάσταση γεφυρών στα κανάλια του Δήμου μας.
• Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας. 
• Καθαρισμός καναλιών με αγορά απαραιτήτων μηχανημά-
των.
• Βελτίωση και επέκταση αρδευτικού δικτύου Δ.Κ 
Κυργίων, Πηγαδίων & Αγοράς. 
• Μείωση τελών άρδευσης Δ.Κ Κυργίων, Πη-
γαδίων & Αγοράς.
• Στο χείμαρρο Δοξάτου θα γίνουν φράγ-
ματα για ελεγχόμενη ροή των υδάτων. 
• Παροχή ύδρευσης σε όλες τις κτηνο-
τροφικές μονάδες. 
• Όπου υπάρχει δυνατότητα να πραγμα-
τοποιηθεί ηλεκτροδότηση στον κάμπο.
• Πραγματική Λειτουργία και στελέχω-
ση Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

• Καθαρισμός καναλιών με αγορά απαραιτήτων μηχανημά-
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Καινοτομούμε
• Δημοτικό Τριβείο Ηλιόσπορου.
• Σύσταση Δημοτικού Τυροκομείου. 
• Ενίσχυση δενδροκαλλιέργειας με σύστημα Δημοτικών Ψυγείων.
• Καθιέρωση Αγροτικών Αγορών.
• Προώθηση και ενίσχυση Οικοτεχνίας και Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων.

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Όλοι μαζί δίπλα στον συνάνθρωπό μας…

• Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου.
• Λειτουργία Κοινωνικού Φαρμακείου.
• Δημιουργία ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
• Παροχή δωρεάν εξετάσεων μέσω ΚΑΠΗ (στικάκια), χοληστε-
ρίνης κ.α. 
• Ενίσχυση των ΚΑΠΗ με φυσικοθεραπευτήρια και συντήρηση 
των υπαρχόντων.
• Δημιουργία «φιλικού» δήμου για τα άτομα με ειδικές ανάγκες 
(μπάρες, σημάνσεις, πεζοδρόμια κ.α.).
• Αναδιάρθρωση Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου.

4. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  &  ΣΥΛΛΟΓΟΙ 
Η δύναμή μας… ο πολιτισμός μας και η συλλογικότητα…

• Μετατροπή όλων των εγκαταλελειμμένων κτιρίων σε αίθουσες τέχνης.
• Δημιουργία Φεστιβάλ Μοντέρνας Τέχνης την περίοδο της Ονειρούπολης με παράλληλη λει-
τουργία αγροτικής αγοράς.
• Δημιουργία Φεστιβάλ Μουσικής την περίοδο του φεστιβάλ των Φιλίππων με παράλληλη λει-
τουργία αγροτικής αγοράς.
• Βελτίωση Ιπποδρόμου και στήριξη των Ιπποδρομιών.
• Έμπρακτη στήριξη όλων των συλλόγων. 

5. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Δίνουμε «χρώμα» στους τόπους μας….

• Ανάπλαση Πηγών και σύνδεση Λυδίας με Πευκοδάσος Κυρ-
γίων.
• Σύγχρονες παιδικές χαρές σε κάθε χωριό.
• Βελτίωση δρόμων και εισόδων των χωριών μας.
• Δωρεάν ευρυζωνικό ίντερνετ σε κάθε χωριό.
• Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων.



6. ΦΙΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΣ ∆ΗΜΟΣ
Νοικοκυρεύουμε το σπίτι μας…. 
• Μείωση τελών ύδρευσης για την δυνατότητα αποπληρωμής των τελών από όλους τους Δη-
μότες.
• Σύστημα διακανονισμού αποπληρωμής χρεών ύδρευσης και άρδευσης. 
• Ηλεκτροβάνα σε όλες τις βρύσες άρδευσης για περιορισμό άσκοπης κατανάλωσης νερού.
• Τέλος στα μαύρα τιμολόγια.
• Αποπληρωμή όλων των χρεών του Δήμου προς τρίτους.

7. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
Ο Δήμος είναι δημότες…. Συμμετέχουμε όλοι μαζί… Αποφασίζουμε όλοι μαζί… με λόγο και 
ρόλο.
• Δύο Επιτροπές Αγροτικής Ανάπτυξης μία για κάθε Δημοτική ενότητα.
• Δύο επιτροπές κοινωνικής Αλληλεγγύης μία για κάθε Δημοτική ενότητα.
• Δύο Επιτροπές Πολιτιστικής Ανάδειξης μία για κάθε Δημοτική ενότητα.
• Επιτροπή Αξιοποίησης Κληροδοτήματος Γκρικοπούλου.
•  Επιτροπή Αξιοποίησης Κληροδοτήματος Νάνου.
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