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Μειοψηφούντων των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Ζαχαριάδη Παύλου, 2) 
Ετόγλου Ιωάννη, 3) Μλεκάνη Μιχαήλ, 4) 
Καλαϊτσίδη Γεωργίου , 5) Παπαδόπουλου 
Γρηγορίου και 6) Σιδερά Χρυσής, οι οποίοι 
ανέφεραν ότι δεν έχουν λόγο να 
διαφωνήσουν με τη στοχοθεσία, την οποία 
εισηγείται η υπηρεσία που έχει την 
απαιτούμενη εμπειρία 
      Ο προϋπολογισμός, πρέπει να είναι μία 
πράξη ενοποίησης του ΤΠ, των τελών και 
δικαιωμάτων, των αναγκών των υπηρεσιών, 
των επιθυμιών της κοινωνίας αλλά και της 
βούλησης της δημοτικής αρχής, 
διερωτώμενος  αν όλα αυτά είναι ο 
προτεινόμενος προϋπολογισμός. 
      Είναι μια κακή αντιγραφή των 
προϋπολογισμών των τελευταίων ετών, 
παρουσιάζοντας αναντιστοιχία μεταξύ 
προεκλογικών υποσχέσεων και έργων.  
      Είναι ένας προϋπολογισμός τον οποίο 
καταψήφισαν στην Ο.Ε. διότι εισήχθη ως 
έκτακτο θέμα την τελευταία στιγμή, με 
πρόσχημα τον πέλεκυ του 
Παρατηρητηρίου, υπενθυμίζοντας την 
απόφαση του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία 
δεν υπάρχουν κυρώσεις σε Δήμους που δεν 
καταθέτουν έγκαιρα τον προϋπολογισμό. 
      Είναι ένας προϋπολογισμός με ένα ΤΠ 
που καταψήφισαν για τους λόγους που 
αναφέρονται στην σχετική ΑΔΣ και με τέλη 
και δικαιώματα που δεν έχουν την 
παραμικρή διαφοροποίηση με αυτά του 
2014. 
      Όσο για τις εκφράσεις του εισηγητή ότι, 
είναι πραγματικός και υλοποιήσιμος, είναι 
παρωχημένες γιατί πέρασε η εποχή που 
εγγράφονταν τα όσα έσοδα και έργα.   
     Δεν εμφανίζεται πουθενά η βούληση της 
δημοτικής αρχής για την κοινωνική 
πολιτική, την παγία προκαταβολή, τις 
επιχορηγήσεις αθλητικών σωματείων και 
πολιτιστικών συλλόγων, όταν εγγράφονται 
ακριβώς τα ίδια ποσά με το 2014 και με 
καμία εγγραφή για αγροτική πολιτική κλπ.  
      Αντιθέτως, εμφανίζεται αύξηση στις 
αμοιβές συμβούλων και συνεργατών, στις 
αντιμισθίες προέδρων ΝΠ, ΔΕΚΠΟΤΑ, 
ΔΕΥΑΔ και ΠΟΦΤΜΜ.    



      
Με την επισήμανση του δημοτικού 
συμβούλου Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου  
πως ο προϋπολογισμός είναι μια κακή 
αντιγραφή των προϋπολογισμών των 
τελευταίων ετών, παρουσιάζοντας 
αναντιστοιχία μεταξύ προεκλογικών 
υποσχέσεων και έργων.  
 
Με την επισήμανση του δημοτικού 
συμβούλου Χαραλαμπίδη Ανδρέα πως, το 
ότι ο προϋπολογισμός χαρακτηρίζεται από 
το Παρατηρητήριο ως ρεαλιστικός και 
εφόσον έχει να διαχειριστεί συγκεκριμένα 
ποσά και μειωμένα μάλιστα λόγω της 
κρίσης, δεν δίνει και ρεαλιστικά περιθώρια. 
Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 
διαχειριστικός και κατ΄ εκτίμηση, διότι δεν 
ξέρει κανείς τι θα προκύψει την επόμενη 
χρονιά.  
      Στη συνέχεια ανέφερε πως ψήφισαν το 
ΤΠ μετά και την δέσμευση του Δημάρχου 
για ενίσχυση των ΔΚ (εκτός της Δράμας) 
και των ΤΚ και θεωρούν  πως είναι θετική 
για τους πολίτες η μη αύξηση των τελών, 
αλλά πιστεύουν πως πρέπει να υπάρξει 
μεγαλύτερη μέριμνα για κοινωνική 
πολιτική, εφόσον βέβαια αυτό νομίμως 
επιτρέπεται, καλώντας στο τέλος την 
δημοτική αρχή να εκμεταλλευτεί το νέο 
ΕΣΠΑ για την πραγματοποίηση έργων κλπ. 
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού 
συμβούλου Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος 
ανέφερε τα εξής: τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια, οι αλλεπάλληλες συγκυβερνήσεις 
έβαλαν την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο 
στόχαστρο δύο αλληλένδετων πολιτικά 
σχεδιασμών, του 'Καλλικράτη' και των 
Μνημονίων, με αποτέλεσμα να έχει υποστεί 
βαρύτατα πλήγματα τόσο ως προς την 
οικονομική της αυτοτέλεια, την υλική / 
έμψυχη υπόσταση της, όσο και ως προς την 
ίδια τη δημοκρατική της λειτουργία και την 
αυτοδιοικητική της ουσία. 
      Η Αυτοδιοίκηση αντιμετωπίζει τον 
κίνδυνο της οικονομικής κατάρρευσης,  με 
την περικοπή των λειτουργικών πόρων 
κατά  60% και πλέον, τις ασφυκτικές 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις του 
«Παρατηρητηρίου Οικονομικής 
Αυτοτέλειας» 
      Οι φετινοί προϋπολογισμοί προβλέπεται 
να είναι ισοσκελισμένοι ή πλεονασματικοί -  
για όλους τους δήμους της χώρας όπως 
καλεί το υπουργείο Οικονομικών ,με 
παράλληλη αύξηση  των  φόρων στις 
φτωχές οικογένειες, περικοπές υπηρεσιών 



και παροχών  προς τους δημότες  και 
μείωση των προσλήψεων συμβασιούχων 
εργαζομένων.  
      Με απλά λόγια, οι δήμοι υποχρεώνονται 
να περιορίσουν το όποιο κοινωνικό έργο 
παρέχουν στα πιο ευάλωτα και φτωχά 
τμήματα του πληθυσμού (οι αντίστοιχες 
εγγραφές εξόδων στο δήμο μας  για τα 
επιδόματα είναι μειωμένα κατά 5,85%).  
      Δομές, όπως παιδικοί και 
βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΑΠΗ, αθλητικοί 
και πολιτιστικοί σύλλογοι, Κέντρα 
Φροντίδας Ηλικιωμένων και άλλες, θα 
πρέπει να μειώσουν δραστικά τις δαπάνες 
τους, δηλαδή να εξυπηρετούν ακόμα 
λιγότερους. 
      Προκρίνεται δε η λογική της 
ανταποδοτικότητας, δηλαδή η λειτουργία 
των δομών μέσα από τις εισπράξεις που θα 
έχουν  αντίτιμο. 
      Οι δημότες με τα δημοτικά, 
ανταποδοτικά τέλη και φόρους που 
πληρώνουν αποτελούν τους σταθερούς 
αιμοδότες του Δήμου.  
      Το κράτος «αποχωρεί»  σταθερά από τις 
κοινωνικές δαπάνες , τις φορτώνει στους 
εργαζόμενους και δουλεύει για τους 
μεγάλους επενδυτές και τις τράπεζες.  
      H Δημοτική αρχή επιχαίρει  και  
δηλώνει ότι «Ο Προϋπολογισμός 
συμμορφώνεται  με την ΚΥΑ 29530/2014 
τηρώντας τους κανόνες που αυτή έθετε και 
ότι είναι ρεαλιστικό και ισοσκελισμένο.» ! 
     Τι και ποιον υπηρετεί η δημοτική αρχή 
με αυτόν τον προϋπολογισμό? 
    Ο Δήμος λοιπόν θα πορευτεί το 2015 με 
ένα προϋπολογισμό ύψους 34.803.60 
εκατομμυρίων ευρώ έναντι 43.785.058 του 
2014 που διαμορφώνεται: 
     Με 2.816.400 εκατομμύρια εικονικά 
έσοδα παλιότερων ετών που είναι και από 
την Δημοτική Αρχή παραδεκτό  ότι τα 
2.429.400 εγγράφονται  ότι είναι μη 
εισπράξιμα και έτσι μένουν ως κυρία  έσοδα 
του (τακτικά και έκτακτα) για να 
λειτουργήσει ο Δήμος ένα σύνολο  μόλις 
των 32.373.661 εκ 
      Από το σύνολο των εσόδων του 
προϋπολογισμού τα 16 εκ περίπου είναι 
από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα 4 
εκατομμύρια προέρχονται απευθείας από 
την εφόρμηση του Δήμου στην τσέπη των 
κατοίκων. 
     Μιλάμε για τα ανταποδοτικά τέλη 
καθαριότητας, τον φόρο ηλεκτροφωτισμού, 
 τον ΤΑΠ,  τα εργαστήρια, τους παιδικούς 
σταθμούς, τα τραπεζοκαθίσματα κλπ 
     Η πλειοψηφία των κατοίκων και των 



Δημοτών  που είτε έχουν χάσει μεγάλο 
μέρος του εισοδήματος τους ή βιώνουν ήδη 
την ανεργία και την ανέχεια  πληρώνουν 
και ξαναπληρώνουν.  
     Ο δημότης, ο κάτοικος πληρώνει ξανά 
και ξανά σε Δήμο και κράτος για την 
λειτουργία και τις υπηρεσίες του Δήμου και 
αυτές όλο και αποδυναμώνονται, 
συρρικνώνονται, και μπαίνουν στο 
προθάλαμο της ιδιωτικοποίησης τους.  
     Και ο φετινός προϋπολογισμός του 
Δήμου δεν κάνει τίποτα άλλο από το φέρνει 
πιο κοντά  την ιδιωτικοποίηση των 
υπηρεσιών, να  φορτώνει κατοίκους και 
δημότες με νέους φόρους και τέλη. Εμείς 
καταψηφίζουμε και επαναφέρουμε  την 
πρότασή της για τα δημοτικά τέλη και 
δηλώνουμε ότι παραμένουν τα αιτήματα: 
      Για πλήρη κρατική χρηματοδότηση, για 
εξασφάλιση όλων των λειτουργικών 
δαπανών και της μισθοδοσίας των 
εργαζομένων των ΟΤΑ από τον κρατικό 
προϋπολογισμό. 
    Πλήρη επιστροφή των παρακρατηθέντων.    
Να διεκδικήσουμε την επιστροφή τους. 
    Για μείωση των ανταποδοτικών τελών και 
ουσιαστική ελάφρυνση των φτωχών 
νοικοκυριών και των  μικροεπαγγελματιών 
και αύξηση στις μεγάλες επιχειρήσεις και τις 
τράπεζες. 
     Για εξασφάλιση της λειτουργίας των 
κοινωνικών δομών (Βρεφικοί - Παιδικοί 
Σταθμοί, "Βοήθεια στο Σπίτι", ΚΗΦΗ, 
ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ - ΜΕΑ, ΚΑΠΗ κ.λπ.) με 
πλήρη χρηματοδότησή τους από τον 
κρατικό προϋπολογισμό, με πλήρη 
στελέχωσή τους και στόχο την κάλυψη του 
συνόλου των αναγκών των πολιτών. 
     Για ολοκληρωμένη λειτουργία των 
υπηρεσιών των ΟΤΑ, χωρίς ΣΔΙΤ, 
ΚΟΙΝΣΕΠ, ΜΚΟ, με εργαζόμενους με 
σταθερή δουλειά, με μισθούς και 
δικαιώματα που να ανταποκρίνονται στις 
σύγχρονες ανάγκες τους.  
     Για θεσμοθέτηση διαδικασιών 
συμμετοχής και συναπόφασης με τους 
πολίτες στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού 
αναπτυξιακού προγραμματισμού σε τοπικό 
επίπεδο.      Για  κατάργηση του 
Παρατηρητηρίου και απλοποίηση των 
πολλαπλών ελέγχων. 
 
 Μειοψηφούντος του δημοτικού 
συμβούλου Καλφόπουλου Ευαγγέλου, ο 
οποίος ανέφερε τα παρακάτω: 
     40 χρόνια μετά την εξέγερση και την 
μεταπολίτευση, πρέπει να γίνει παραδεκτό 
ότι η μεταπολίτευση έχει τελματώσει και 



ένας λόγος που έχει τελματώσει, είναι ότι 
χρειάζεται μια νέα αρχιτεκτονική η 
Πολιτεία σχετικά με την Αυτοδιοίκηση. Μια 
αρχιτεκτονική που να δίνει αυτοτέλεια 
κυρίως οικονομική στους ΟΤΑ, η οποία 
όμως δεν επιτυγχάνεται με ευχολόγια, ούτε 
με συναντήσεις με υπουργούς της 
Κυβέρνησης, όποιου χρώματος και αν είναι.    
     Το ζήτημα της αυτοτέλειας συνδέεται με 
την αρχή της επικουρικότητας, δηλαδή οι 
αποφάσεις να λαμβάνονται στο 
κοντινότερο στον πολίτη επίπεδο και 
φυσικά αυτό το επίπεδο είναι ο Α΄ βαθμός 
αυτοδιοίκησης.  
     Λέγεται ότι ο προϋπολογισμός είναι μια 
απλή λογιστική αποτύπωση λόγω και της 
ύπαρξης του Οικονομικού 
Παρατηρητηρίου, από την άλλη όμως, 
αποτελεί τον πρώτο χρόνο του πενταετούς 
στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου.  
     Παρουσιάζει αναντιστοιχία με το 
προεκλογικό πρόγραμμα της δημοτικής 
αρχής και δεν εμφανίζει έστω και τυπική 
αύξηση σε ΚΑ της κοινωνικής πολιτικής. Οι 
επενδύσεις που είναι το απόσταγμα του 
μέλλοντος, είναι στις 663.000,00 €, ποσό που 
θεωρώ μικρό, με δύο νέες εγγραφές στη ΔΚ 
Δράμας και τις υπόλοιπες, συνεχιζόμενες.  
     Ο προϋπολογισμός, είναι ίδιος με τον 
προεκλογικό προϋπολογισμό του 2011 και 
του 2014. Δεν είναι ούτε εφαρμόσιμος, ούτε 
ρεαλιστικός και υπηρετεί το ίδιο μοντέλο 
αυτοδιοίκησης, χωρίς να παρουσιάζει 
πορεία ανάπτυξης. 
 
Μειοψηφούντος του δημοτικού 
συμβούλου Στεφανίδη , ο οποίος ανέφερε 
τα εξής: Τα μεγαλόπνοα σχέδια της 
προεκλογικής περιόδου δεν έχουν καμία 
σχέση με τον προτεινόμενο προϋπολογισμό 
της υπηρεσίας. Και λέω της υπηρεσίας διότι, 
ο ρόλος μας  είναι απλά διεκπεραιωτικός 
όταν, καλούμαστε  να αποφασίσουμε για 
ότι έχει αποφασιστεί σε κεντρικό επίπεδο, 
ιδιαίτερα με το προσχέδιο του κρατικού 
προϋπολογισμού.  
      Είναι ρεαλιστικός γιατί έχει τον 
ρεαλισμό των οικονομικών δεδομένων της 
καπιταλιστικής κρίσης.  
      Είναι εφαρμόσιμος γιατί κινείται στα 
πλαίσια αυτής της διαχειριστικής πολιτικής 
και ανεδαφικός διότι δεν είναι γνωστό αν 
το Κράτος υλοποιήσει όσα υποσχέθηκε για 
το 2015 . Με τα σημερινά δεδομένα θεωρώ 
πως θα γίνουν περικοπές.  
     Ο Γενικός Γραμματέας σε ρόλο 
βεληγκέκα που απορρίπτει περιφερειακές 
και τοπικές αποφάσεις και επιπροσθέτως το 



Οικονομικό Παρατηρητήριο σε ρόλο 
Προσκρούστη, ελέγχουν αν όσα ορίζονται, 
υλοποιούνται.  
      Καμία τοποθέτηση από κανέναν, όταν 
μιλούσαμε για το Τοπική Διοίκηση.    
     Δεν ήξεραν την υπηρεσιακή κατάσταση; 
Δεν ήξεραν ότι από το 2012, οι υπάλληλοι 
ΠΕ, από 75 μειώθηκαν σε 47 και ότι το 
σύνολο των υπαλλήλων μειώθηκε κατά 100;  
     Πιστεύω ότι , ο στόχος είναι να 
αποσυμφορηθεί η Κεντρική Διοίκηση από 
τέτοιες ευθύνες, και η δημοτική αρχή  θα 
δεχθεί φοβερές πιέσεις για να πλαγιάσουν 
όλα τα προβλεπόμενα στις πλάτες των 
δημοτών.  
     Καταψηφίζω τον προϋπολογισμό στο 
σύνολό του και ως λογιστική αποτύπωση 
γιατί, αυτή η λογιστική αποτύπωση είναι σε 
βάρος του λαού μας.  
 
 

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 2015, ο οποίος καθορίζει τα  ΕΣΟΔΑ  

34.803.060,55 € και τα ΕΞΟΔΑ  σε 
34.803.060,55 €  
 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ  το σχέδιο του πίνακα 
στοχοθεσίας οικονομικών  αποτελεσμάτων 
του Δήμου Δράμας   οικ. έτους 2015, 
συμπληρωμένο με τις εκτιμήσεις της 
υπηρεσίας 
 

Δράμα   19-11-2014 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  
 
 Μυροφόρα Ψωμά  


