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ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

18/28-09-2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

1) Παπαδόπουλος 

2) Μπαϊρακτάρης 

3) Χατζηγιάννης 

4) Σολάκης 

5) Καρυοφυλλίδου 

6) Καψημάλης 

7) Μωϋσιάδης 

8) Τσεπίλης 

9) Καραμπατζάκης 

10) Ψαρράς 

11) Ρεμόντης 

12) Ηλιάδης 

13) Παναγιωτίδης 

14) Σιδηρόπουλος 

 

  

Γεώργιος 

Κων/νος 

Αναστάσιος 

Άγγελος 

Ζωή 

Ιωάννης 

Αριστείδης 

Γεώργιος 

Δημήτριος 

Γεώργιος 

Σταμάτιος 

Νικόλαος 

Αλέξανδρος 

Δημήτριος 

 

15) Χαραλαμπίδης 

16) Ηλιόπουλος 

17) Στεφανίδης 

 

    

 

Ανδρέας 

Στέργιος 

Ιωάννης 

 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Μπλούχος Κων/νος, 2) Μουρβετίδης Μιχαήλ, 3) Χατζηκυριακίδης Αναστάσιος, 4) Τερζής 

Ανέστης, 5) Βασιλειάδης Αναστάσιος, 6) Πετρίδου Χαρίκλεια , 7) Ζαχαριάδης Παύλος, 8) Μλεκάνης 

Μιχαήλ (δικαιολογημένα απών), 9) Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 10) Καλαϊτσίδης Γεώργιος, 11) Ρεμόντης 

Θεμιστοκλής, 12) Σιδερά Χρυσή, 13) Χαρίσκος Νικόλαος 14) Μυστακίδης Ιωάννης , 15) Παπαεμμανουήλ 

Γρηγόριος  και 16) Τσιαμπούσης Αλέξανδρος 

 

Στη συνεδρίαση παρέστη ο  Δήμαρχος Δράμας καθώς και   ο Γενικός Γραμματέας   

 

       
ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

1) Δράμας:               Δερματίδης Ανέστης 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ  ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

1) Ξηροποτάμου:     Σολάκης Ιωάννης 

2) Χωριστής:           Ζαρόγλου Κων/νος 

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

1) Μυλοποτάμου:     Τριανταφυλλίδης Παναγιώτης 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

1) Καλλιφύτου         Διαμαντίδης Κων/νος 

2) Καλού Αγρού:      Σταματιάδου Σοφία 

3) Κουδουνίων:        Ηλιάδης Χαράλαμπος 

4) Μαυροβάτου:       Κοτανίδης Θεοφύλακτος 

5) Μικροχωρίου:      Κυριακίδης Χρήστος 

6) Μοναστηρακίου:  Κιάκος Ιωάννης 

7) Νικοτσάρα:          Τζάφος Χρήστος 

8) Σιδηρονέρου:       Γραμματικού Δημήτριος 

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  (ουδείς) 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

1) Λιβαδερού:            Ξυγιντζής Γεώργιος 

2) Μακρυπλαγίου:    Χαϊτίδης Δημήτριος 

3) Σκαλωτής    :        Καλαντίδης Ιωάννης 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καραμπατζάκης Δημήτριος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν την ψηφοφορία του 

θέματος 

Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης Αλέξανδρος, προσήλθε μετά την έναρξη της συνεδρίασης και 

αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του θέματος 

 

 

 

 

 

          



      Α/Α ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  499.  1
Ο
 ΘΕΜΑ 

Έγκριση του 

κατεπείγοντος της 

Συνεδρίασης και 

συζήτησης θέματος ως 

κατεπείγον 

Ομόφωνα  

  

2.  500.  2
Ο
 ΘΕΜΑ 

Μεταφορά διαθεσίμων 

των Φορέων της 

Γενικής Κυβέρνησης 

στις ομάδες 

Λογαριασμών Νο250-

Κοινού Κεφαλαίου του 

ν. 2469/97 & Νο 260- 

Ταμειακής Διαχείρισης 

στην Τράπεζα της 

Ελλάδος 

 

Το ΔΣ αποφάσισε 

 

Ομόφωνα 

 

Την παραμονή του ποσού των 3.271.818,76€ στη 

Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας στον Λογαριασμό 

Όψεως με αριθμό 00527595001-9, σύμφωνα με την 

εισήγηση και τις τοποθετήσεις στο σκεπτικό της 

παρούσας απόφασης. 

 

Ο Αντιδήμαρχος, Σολάκης Άγγελος, ανέφερε μεταξύ 

άλλων πως: 

 

1) τεκμηριώνεται ότι, το ποσό που βρίσκεται στη 

Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας, αφορά 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, το αργότερο ενός 

μηνός, όπως ακριβώς προβλέπει ο Νόμος, το οποίο 

πρέπει να διαφυλάξουμε ακόμα και σε συστημικές 

Τράπεζες, πόσο μάλλον σε μία Συνεταιριστική 

Τράπεζα  

2) για το 2
ο
 εξάμηνο του 2017, η Συνεταιριστική 

Τράπεζα Δράμας, δεσμεύεται με την ανωτέρω 

επιστολή της πως, θα προσφέρει υψηλότερο 

επιτόκιο από αυτό που θα διαμορφωθεί στις 31-12-

2017 με τη διαδικασία αγοραπωλησίας ελληνικών 

ομολόγων και τραπεζικών πράξεων μέσω ρέπος.  

Με το σκεπτικό αυτό, διασφαλίζεται πρώτα απ΄ όλα 

η οικονομική αυτοτέλεια αλλά και η αυτοδιαχείριση της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι και Συνταγματικά 

κατοχυρωμένη.  

Διασφαλίζονται φυσικά, τα συμφέροντα του Δήμου 

από την άποψη ότι έχουμε σταθερή «Απόδοση» , 

έχοντας τα χρήματα του Δήμου στη Συνεταιριστική 

Τράπεζα Δράμας, με τα όποια πλεονεκτήματα 

προκύπτουν για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. 

Πολιτική θέση της δημοτικής αρχής είναι ότι, θα 

πρέπει και οφείλουμε να στηρίξουμε τη Συνεταιριστική 

Τράπεζα Δράμας , η οποία έχει πόρους από τους 

δημότες του Δήμου Δράμας και όλου του Νομού αλλά 

και επανεπενδύει τα ποσά αυτά, αποκλειστικά και μόνο 

στο Ν. Δράμας, κάτι που σημαίνει ότι, αυτοτροφοδοτεί 

ακόμη και την ανάπτυξη γιατί, ανάπτυξη δεν μπορεί να 

κάνει ο Δήμος με τα χρήματα που έχει άρα, μέσω αυτής 

της πολιτικής,  συμβάλλουμε έμμεσα στην ανάπτυξη, 

στην ανταγωνιστικότητα και γενικότερα σε επενδύσεις 

από το Ν. Δράμας για το Ν. Δράμας. Αυτή είναι 

πολιτική θέση και μέσω αυτής της απόφασης. 

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Χαραλαμπίδη Ανδρέα πως, ψηφίζει τη μη μεταφορά 

των ταμειακών διαθεσίμων γιατί είναι μονόδρομος, 



εφόσον προορίζονται για άμεσες ανάγκες του Δήμου, με 

δεδομένη και την δέσμευση της Συνεταιριστικής 

Τράπεζας πως, έχει πρόθεση να προσφέρει επιτόκιο 

υψηλότερο από τον αντίστοιχο που προσφέρει η ΤτΕ  

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου πως, ψηφίζει τη μη μεταφορά 

των ταμειακών διαθεσίμων, μόνο και μόνο για το ότι η 

Συνεταιριστική Τράπεζα, έχει πρόθεση να προσφέρει 

επιτόκιο υψηλότερο από τον αντίστοιχο που προσφέρει 

η ΤτΕ, προσθέτοντας όμως, πως έχει τις αμφιβολίες του 

κατά πόσο η Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας, έχει 

παραμείνει Συνεταιριστική και δεν έχει γίνει Συστημική, 

μετά και την τελευταία γενική συνέλευση των μετόχων. 

Άλλο είναι η πολιτική απόφαση και άλλο τι θα γίνει με 

τα ταμειακά διαθέσιμα, τα οποία προορίζονται για την 

πληρωμή του δημοσίου χρέους στους τοκογλύφους όπως 

τους έλεγε η Κυβέρνηση πριν , ενώ τώρα τους αποκαλεί 

«θεσμούς» και ταυτόχρονα πρέπει να τονιστεί ότι και οι 

προηγούμενες μνημονιακές Κυβερνήσεις, Ν.Δ., 

ΠΑ.ΣΟ.Κ, ΔΗΜ.ΑΡ., οδήγησαν τα τότε αποθεματικά 

των ταμείων, των Πανεπιστημίων, των Νοσοκομείων, σε 

ομόλογα και ρέπος που κουρεύτηκαν κατά 13 δις.  

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου πως, είναι ένα πολιτικό θέμα 

και σαφώς είναι υπέρ της οικονομικής αυτοτέλειας και 

ανεξαρτησίας των Δήμων, έχοντας κάνει και προτάσεις 

ως παράταξη για την πίεση της Κεντρικής Κυβέρνησης 

μέσω ΚΕΔΕ, δίνοντας αρμοδιότητες στους Δήμους και 

στο επίπεδο της φορολογίας δηλαδή, να εισπράττονται 

από τον Δήμο οι φόροι και να διατίθενται προς τους 

πολίτες, έτσι ώστε να γνωρίζουν που πάνε τα χρήματα 

που πληρώνουν. Είμαστε μέλος του Καπιταλιστικού 

συστήματος, δεν θα γίνουμε ξαφνικά και πρέπει να 

γνωρίζουμε τα επιτόκια από όλες τις τράπεζες, έχοντας 

πάντα υπόψη ότι η Συνεταιριστική Τράπεζα βοηθά στην 

ανάπτυξη του τόπου διότι, επενδύει αποκλειστικά στο 

Νομό Δράμας. Με αυτές τις σκέψεις και με τις 

διευκρινήσεις ότι το εν λόγω ποσό είναι για άμεσες 

ανάγκες του Δ. Δράμας, ψηφίζει τη μη  μεταφορά των 

ταμειακών διαθεσίμων από τη Συνεταιριστική Τράπεζα, 

στην ΤτΕ. 

 

Με την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη πως, η Κυβέρνηση θέτει και απειλή, 

η οποία έχει και κόστος. Απειλείται η καταβολή μέρους 

του ποσού των ΚΑΠ ή ολόκληρου, αν δεν συνετιστούμε 

ως προς τα υποδείξεις και με τον επιπλέον φόβο, να 

προχωρήσει αργότερα και σε πιο δραστικές παραινέσεις. 

Τα χρήματα είναι των δραμινών και έχουμε το δικαίωμα 

να τα διαχειριζόμαστε όπως εμείς θέλουμε. Το ζήτημα 

είναι πολιτικό και δεν τίθεται θέμα, σε ποια τράπεζα θα 

βρίσκονται. Κανείς δεν ξέρει αν 31-12-2017 η 

Συνεταιριστική Τράπεζα θα έχει τη δυνατότητα που 

αναφέρεται στην επιστολή της άρα, δεν μπορούμε να 

μιλάμε βάση αυτού του στοιχείου και αν μπούμε στη 

διαδικασία των κανόνων της αγοράς, είμαστε 

υποχρεωμένοι ν΄  απευθυνθούμε και σε άλλες τράπεζες. 

Ο Συνεταιριστικός πατριωτισμός σε συνθήκες άγριας 

καπιταλιστικής ανάπτυξης, είναι σταγόνα στον ωκεανό. 

Όλες οι τράπεζες ντόπιες ή μη, είναι άμεσα ή έμμεσα 

υπό την επίβλεψη της ΤτΕ και της ανοχής των 



τραπεζιτών για να μη καταρρεύσει το τραπεζικό 

σύστημα. Παλεύουμε για πόρους, για οικονομικές 

δυνατότητες στους Δήμους, για κατάργηση της 

ανταποδοτικότητας γιατί, πληρώνει ο κόσμος και τα 

χρήματα αυτά πρέπει να αποδίδονται στους Δήμους κι 

όχι επιπρόσθετα να αυξάνονται τα δημοτικά τέλη κατά 

550.000,00 € με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  

 

 

 

Δράμα   03-10-2017 

 

Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας 

  

Μυροφόρα Ψωμά  


