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Ο δημοτικός σύμβουλος Μουρβετίδης Μιχαήλ, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά την διάρκεια 

της συζήτηση του  θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χαρίσκος Νικόλαος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά την διάρκεια 

της συζήτηση του  θέματος 

Ο πρόεδρος της ΤΚ Καλλιφύτου, Διαμαντίδης Κων/νος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά την 

διάρκεια της συζήτησης του θέματος 

Η πρόεδρος  της ΤΚ Καλού Αγρού, Σταματιάδου Σοφία, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά την 

διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 

Ο πρόεδρος  της ΤΚ Νικοτσάρα, Τζάφος Χρήστος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά την 

διάρκεια της συζήτησης του θέματος 

Ο εκπρόσωπος της ΤΚ Λιβαδερού, Ξυγιντζής Γεώργιος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά την 

διάρκεια της συζήτησης του θέματος 

Ο εκπρόσωπος της ΤΚ Μακρυπλαγίου, Χαΐτιδης Δημήτριος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά 

την διάρκεια της συζήτησης του θέματος 

 

 
          

      Α/Α ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  658.  Ψήφιση 
προϋπολογισμού 
Δήμου Δράμας και 
Πίνακα Στοχοθεσίας 
οικ. έτους 2017 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) Μλεκάνη 

Μιχαήλ, ο οποίος αρχικά ανέφερε πως, στην παρούσα συνεδρίαση, 

δεν παράγεται πολιτική αλλά, δίνεται η εντύπωση ότι γίνεται 

σεμινάριο από υπηρεσιακό παράγοντα. Θεωρεί πως ο 

προϋπολογισμός, είναι αντιαναπτυξιακός και συντηρητικός όσον 

αφορά τη νοοτροπία που τον διαπνέει, συμβιβαστικός, χαμηλών 

προσδοκιών, όπως και η δημοτική αρχή, δηλώνοντας ανυπαρξία 

έργου. Τονίζοντας ότι η ΔΑ θα έπρεπε να αξιοποιεί με τον καλύτερο 

τρόπο αυτά που ήδη έχει. 

     Εντόπισε την μη μεταφορά κωδικών στον προϋπολογισμό του 

2017 και την δημιουργία νέων ζητώντας επεξηγήσεις επί των 

αλλαγών. Επισήμανε επιπροσθέτως, ότι δεν κρατήθηκαν αμείωτες 

οι κοινωνικές δαπάνες. Τονίζοντας επίσης, ότι ενώ το ΕΣΠΑ είναι 

σε εξέλιξη η ΔΑ θα μείνει με τις προβλέψεις, γιατί το ΤΠ είναι 

ανεκτέλεστο, με ανεπαρκή αξιοποίηση των μελετών, οπότε το 

μέλλον της πόλης δεν είναι ευοίωνο. 

2) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, ο οποίος ανέφερε ότι μέσα από την 

παρουσίαση του κ. Σολάκη του δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι 

παραβρίσκεται σε συνέδριο της ΚΕΔΕ. Ωστόσο τόνισε ότι ο 

προϋπολογισμός είναι ένα δημοσιονομικό εργαλείο, διαχείρισης και 

άσκησης πολιτικής, μέσα από τον οποίο δεν διαγράφηκε το όραμα 

του Δήμου, μειώνονται μεν κάποιες δαπάνες αλλά δεν υπάρχει 



σαφής προγραμματισμός π.χ. υπέρ της κοινωνικής πολιτικής. Είναι 

προϋπολογισμός αντιαναπτυξιακός και φοροκεντρικής λιτότητας. 

Ο δημοτικός σύμβουλος,  Χαραλαμπίδης Ανδρέας, δήλωσε ότι 

ψηφίζει τον προϋπολογισμό, με τη λογική ότι ψήφισε το ΤΠ,  ο 

οποίος αν και λιτός είναι ρεαλιστικός και εφαρμόσιμος.. Τόνισε ότι 

είναι ευχάριστο το γεγονός της σταθερότητας των δαπανών της  

Κοινωνικής Πολιτικής, αν και θα μπορούσαν να επέλθουν αυξήσεις 

εφαρμόζοντας περικοπές  σε άλλες επιχορηγήσεις. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Ηλιόπουλου Στέργιου, 

ο οποίος ανέφερε πως δεν εντόπισε κάτι διαφορετικό, ενώ δεν του 

δίνουν και την πρέπουσα σημασία σαν θέμα. Θεωρεί ότι οι διαδικασίες 

θα έπρεπε να είναι πιο δημοκρατικές πχ δίνοντας έμφαση στην γνώμη 

των πολιτών, και κατ΄ επέκταση στον τρόπο που κατατίθεται ο 

προϋπολογισμός.  Επισήμανε δε, την υποχρηματοδότηση των Δήμων 

κάνοντάς τους υποτελικούς, χωρίς την απαιτούμενη αντίσταση των 

Δημάρχων, μετατρέποντας την αρχή σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό. 

Ανέφερε ότι τα χρήματα που λαμβάνονται από το κράτος, σε σχέση με 

τα χρήματα που λαμβάνονται από τους πολίτες είναι δυσανάλογα. Δεν 

υπάρχει ιεράρχηση των αναγκών του Δήμου, ενώ αναφορικά με το 

ΤΠ, τόνισε ότι επικεντρώνονται σε έργα ασφαλτοστρώσεων. 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Καλφόπουλου 

Ευαγγέλου, ο οποίος ανέφερε ότι αν και καθυστερημένα κατατέθηκε  

ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός, είναι λιτός, ωστόσο θα μπορούσαν 

να βρεθούν εναλλακτικές οδοί, ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις της 

λιτότητας. Τόνισε την ανάγκη συμμετοχικότητας στο θέμα  του 

προϋπολογισμού, επισημαίνοντας ότι δεν είναι σοβαρή η πολιτική που 

ακολουθεί αυτή η ΔΑ. Ακολούθως αναφέρθηκε έντονα στους 

κωδικούς διαφόρων μελετών και της μεταφοράς τους στο 2017.  

Κλείνοντας τόνισε ότι είναι ένας προϋπολογισμός που δεν εμπνέει 

κανέναν, χωρίς δυναμική και σχέδιο.  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Στεφανίδη, ο οποίος 

ανέφερε ότι, ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός θα έπρεπε να έχει τον 

τίτλο του υποθετικού, κάνοντας σχέδια επί χάρτου και ότι το πολιτικό 

μήνυμα του προϋπολογισμού αντιβαίνει με τις προεκλογικές 

τοποθετήσεις της ΔΑ. Θα μπορούσαν κάλλιστα να εισηγηθούν την 

καταψήφιση του προϋπολογισμού του οικονομικού παρατηρητηρίου. 

Επί της ουσίας το 2019 θα προϋπολογίζει η ΔΑ πολύ περισσότερα 

χρήματα σε κοινωνικές δομές μέσω προγραμμάτων που θα λήξουν, 

γιατί όλες αυτές τις δράσεις μέσα από την έμμεση ή άμεση φορολογία 

για δεύτερη φορά θα την πληρώσουν οι δημότες, θα μετατραπεί 

λοιπόν η ΔΑ σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό. 

Δεν συμφωνεί με τις μειώσεις και διαφωνεί με το νομικό θεσμικό 

πλαίσιο που διέπει τους οργανισμούς (ΔΕΚΠΟΤΑ, ΝΠΔΔ, 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ), διότι είναι κατά των Ανώνυμων Εταιρειών, αφού όλες 

αυτές οι δράσεις θα έπρεπε να υπάρχουν στα πλαίσια του νομικού 

προσώπου που λέγεται Δήμος Δράμας, πετυχαίνοντας έτσι 

μεγαλύτερη υπευθυνότητα, μέσα από Διαπαραταξιακές επιτροπές. 

Διεκδικεί τέλος έναν άλλο προϋπολογισμό όπου: 

 Θα υπάρχει πλήρη χρηματοδότηση στο Δήμο από τον 

κρατικό προϋπολογισμό 

 Μείωση των ανταποδοτικών τελών για την περιοχή μας 



 Αξιοποίηση όλων των κονδυλίων μέσω του ΕΣΠΑ 

(ιδιαίτερα για τις κοινωνικές δομές) 

 Και τέλος αναβάθμιση της καθαριότητας χωρίς ιδιώτες  

 

Σημειώνεται ότι οι παρόντες πρόεδροι των ΔΚ και ΤΚ ψήφισαν το 

θέμα 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        κ α τ ά       π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

 ΨΗΦΙΖΕΙ  τον  Προϋπολογισμό  του  Δήμου Δράμας 

ΕΣΟΔΩΝ και ΕΞΟΔΩΝ οικ. έτους 2017, ο οποίος καθορίζει τα  

ΕΣΟΔΑ  33.428.716,25 € και τα ΕΞΟΔΑ  σε 33.428.716,25 €  

 

 ΕΓΚΡΙΝΕΙ  τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών  

αποτελεσμάτων του Δήμου Δράμας   οικ. έτους 2017, 

συμπληρωμένο με τις εκτιμήσεις της υπηρεσίας 

 

 

Δράμα   01-01-2017 

 

Η ειδική αναπληρώτρια 

γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου 

Δήμου Δράμας 

 

 Τσιπουρίδου Αγγελική  

 


