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Κατά πλειοψηφία 

 

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Σολάκης Άγγελος και στα 

πρότυπα της παρουσίασης στοιχείων στη συζήτηση των 

τελών και δικαιωμάτων, αναφέρθηκε αναλυτικά, με την 

παρουσίαση πινάκων, επί των απολογιστικών 

οικονομικών στοιχείων εσόδων και εξόδων, 

προηγουμένων ετών , στα στοιχεία εσόδων - εξόδων 2015 

έως την ημέρα της παρούσας συνεδρίασης καθώς και στα 

προϋπολογιζόμενα έως τη λήξη του έτους.  Αναφέρθηκε 

επίσης αναλυτικά επί των ποσών των ΚΑΠ και της ΣΑΤΑ 

από το 2009 έως και το 2015, τα οποία παρουσιάζουν 

φθίνουσα πορεία καθώς και επί των προϋπολογιζομένων 

για το 2016, λέγοντας πως η γνώση και η εμβάθυνση 

όσον αφορά τα προηγούμενα οικονομικά έτη, βοηθά στο 

να σχεδιαστεί η μετέπειτα πορεία του Δήμου, προς 

όφελος του δημότη της Δράμας, με έναν προϋπολογισμό 

ρεαλιστικό, λαμβάνοντας υπόψη τους εξωγενείς 

παράγοντες που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν τα 

οικονομικά του Δήμου, εκούσια ή ακούσια. Συνεχίζοντας 

ανέφερε πως, μέσα από την δεινή οικονομική αποψίλωση 

και τον δεινό υπηρεσιακό ακρωτηριασμό που έχουν 

υποστεί σχεδόν όλοι οι δημόσιοι φορείς της Χώρας, η 

δημοτική αρχή προσπαθεί να κρατήσει ανάστημα. 

Προσπαθεί να δώσει το στίγμα της, να κρατήσει 

αναλλοίωτους ορισμένους ΚΑ, τους οποίους θεωρεί 

αναγκαίους και απαραίτητους και μάλιστα σε ορισμένους 

από αυτούς όπως στην Κοινωνική Πολιτική, βάζει πλάτη 

και αυξάνει τις δαπάνες. Για παράδειγμα, για το 2016 

αυξάνεται κατά περίπου 15% η δαπάνη που αφορά στο 

Κοινωνικό Παντοπωλείο, εν μέσω επισιτιστικού 

προγράμματος που τρέχει παράλληλα με το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο , τη στιγμή μάλιστα που άλλα κοινωνικά 

παντοπωλεία κλείνουν.  Αυξάνονται επίσης κατά    10% 

για το 2016, οι δαπάνες για την έκδοση διατακτικών σε 

ανήμπορους συμπολίτες καθώς και για τις έκτακτες 

οικονομικές ενισχύσεις απόρων δημοτών. 

       

 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Ζαχαριάδη Παύλου, 2) Μλεκάνη Μιχαήλ, 3) 

Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 4) Καλαϊτσίδη Γεωργίου και 

5) Ρεμόντη Θεμιστοκλή, οι οποίοι αρχικά ανέφεραν πως, 

στην παρούσα συνεδρίαση, δεν παράγεται πολιτική αλλά, 

δίνεται η εντύπωση ότι γίνεται σεμινάριο από υπηρεσιακό 

παράγοντα. Θεωρούν πως ο προϋπολογισμός, είναι 

αντιαναπτυξιακός και συντηρητικός όσον αφορά τη 

νοοτροπία που τον διαπνέει, συμβιβαστικός, χαμηλών 

προσδοκιών, όπως και η δημοτική αρχή , χωρίς να 

συμβάλλει με κανέναν τρόπο στην τοπική ανάπτυξη, απλά 

διαχειριζόμενος την φτώχεια. Προϋπολογίζει τα ίδια ποσά 

στους τομείς αθλητισμού και πολιτισμού, χωρίς καμία 

ιδιαίτερη πρόνοια για εντατικοποίηση των υπηρεσιών 



στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, παρά το γεγονός ότι 

αυτό ήταν μια προεκλογική υπόσχεση.  Οι προσπάθειες 

για εξωστρέφεια της πόλης μας και δημιουργίας ενός 

ελκυστικού τουριστικού προϊόντος, παραμένουν απλά 

σχέδια καθώς μειώνεται το ποσό για την τουριστική 

προβολή. Δυστυχώς, η ανεπάρκεια της Δημοτικής Αρχής 

να θέσει έναν οραματικό σχεδιασμό για το Δήμο Δράμας 

συμπαρασύρει και τους οργανισμούς του Δήμου μας, οι 

οποίοι θα πρέπει να ανταπεξέλθουν με μικρότερα ποσά 

επιχορηγήσεων και αυτό φυσικά με μείωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες. Η προσπάθεια 

δικαιολόγησης της αδράνειας μέσω της απόδοσης 

ευθυνών στα μειωμένα έσοδα από το Κράτος, θα 

μπορούσε να σταθεί ως δικαιολογία, μόνο αν αυτό ήταν 

κάτι πρωτόγνωρο για τους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης όμως, οι μειωμένες κρατικές 

επιχορηγήσεις είναι μια πραγματικότητα για όλους τους 

Δήμους από το 2010. Στο τέλος, αναφερόμενοι στην 

παρουσίαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου, επεσήμαναν 

πως έως και το  

 

2014, τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν είναι 

απολογιστικά, ενώ για το 2015 και 2016, είναι 

προϋπολογιστικά και κατηγόρησαν την δημοτική αρχή ότι 

παραπλανεί όταν, ισοσκελίζει τα έσοδα με τα έξοδα για τα 

παραπάνω δύο έτη, μόνο στις προβλέψεις. Εκτός από τους 

ανωτέρω λόγους, επειδή δεν ψήφισαν το ΤΠ και τα τέλη 

και δικαιώματα, καταψήφισαν τον προϋπολογισμό του 

2016 στο σύνολό του. 

 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι : 1) Παπαεμμανουήλ 

Γρηγόριος και 2) Χαραλαμπίδης Ανδρέας, δήλωσαν ότι 

ψηφίζουν τον προϋπολογισμό, με τη λογική ότι ψήφισαν 

το ΤΠ διότι, αυξήθηκαν οι δαπάνες για τις δημοτικές και 

τοπικές κοινότητες,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

χαρακτηρίζοντάς τον , κατ’ εκτίμηση, ρεαλιστικό και 

διαχειριστικό και επισημαίνοντας πως είναι θετικό 

στοιχείο η παρουσίαση των στοιχείων από τον αρμόδιο 

Αντιδήμαρχο, δίνει όμως την εντύπωση σεμιναρίου.. 

Είναι θετικοί στην αύξηση των δαπανών στην Κοινωνική 

Πολιτική και επεσήμαναν την αναγκαιότητα ύπαρξης 

στόχευσης στον επενδυτικό τομέα, ενόψει του ΕΣΠΑ..   

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Ηλιόπουλου Στέργιου, ο οποίος ανέφερε πως, εάν 

κανείς εμβαθύνει, θα παρατηρήσει ότι έχει εκπέσει αυτό 

που έλεγε πέρυσι η δημοτική αρχή, ότι δηλαδή του χρόνου, 

θα προετοιμαζόταν καλύτερα επειδή ήταν λίγο καιρό στην 

εξουσία. Η δημοτική αρχή, έχει αποτύχει σε όλα τα 

επίπεδα: από την αύξηση των δημοτικών τελών, μέχρι 

θέματα καθαριότητας και απορριμμάτων, κοινωνικής 

πολιτικής, αθλητισμού, πολιτισμού κ.α.. Όντως με την 

ύπαρξη του Οικονομικού Παρατηρητηρίου, είναι 

περιορισμένος ο Προϋπολογισμός και δεν μπορούν να 

γίνουν και πολλά πράγματα, μπορούν όμως, να 

καταργηθούν ή να μειωθούν κάποιοι ΚΑ και τα χρήματα να 

δοθούν για κοινωνική πολιτική. Μπορεί και πρέπει να γίνει 

ομαδοποίηση έργων και να μη συντηρείται η υπάρχουσα 

πελατειακή τακτική των απ΄ ευθείας αναθέσεων. Εξ αιτίας 



των ανωτέρω και επειδή δυστυχώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

έχει καταντήσει ετεροδιοίκηση, επειδή πρόκειται για έναν 

προϋπολογισμό χωρίς όραμα και προοπτική για ένα 

καλλίτερο μέλλον των δημοτών, επειδή η δημοτική αρχή 

δεν είναι ικανή στη διαχείριση και επειδή δεν ψήφισαν ως 

παράταξη το ΤΠ και τα τέλη και δικαιώματα, καταψήφισε 

τον προϋπολογισμό στο σύνολό του.    

 

 Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου, ο οποίος ανέφερε ότι ο 

προϋπολογισμός είναι μια κατά βάση πολιτική διαδικασία, 

καθώς σε όλο τον κόσμο θεωρείται κάτι το οποίο δείχνει το 

στίγμα της δημοτικής αρχής, αυτού που έχει την εξουσία. Ο 

προτεινόμενος προϋπολογισμός, δεν ανταποκρίνεται σε μια 

συνεκτική πολιτική του Δήμου  και ακριβώς επειδή τα 

χρήματα είναι λίγα, πρέπει να γίνει κάτι ποιο δημιουργικό. 

Σε ότι αφορά στα έσοδα, είναι υπερφιλόδοξος και σε ότι 

αφορά στα έξοδα, είναι στεγνός. Στη συνέχεια, κατηγόρησε 

την δημοτική αρχή διότι, δεν έπραξε όπως όφειλε και 

υποσχέθηκε τα απαραίτητα στον τομέα της καθαριότητας 

και της κοινωνικής πολιτικής, ούτε όπως υποσχέθηκε 

σχετικά με έναν νέο Ο.Ε.Υ, ενώ ακόμη δεν έχει συντάξει το 

Επιχειρησιακό Σχέδιο ως το 2019, έτσι ώστε να έχει τη 

δυνατότητα να πραγματοποιήσει το όραμά της. Σύμφωνα 

με τα ανωτέρω και επειδή πρόκειται για μια καθαρή 

διαχείριση της υφιστάμενης κατάστασης χωρίς καμία 

διέξοδο σε μια Δράμα που θα νιώσει για άλλη μια χρονιά 

την απουσία προοπτικής, επειδή δεν ψήφισε το ΤΠ και τα 

τέλη, καταψήφισε τον προϋπολογισμό στο σύνολό του.  

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου Στεφανίδη 

Ιωάννη , ανέφερε ότι, συντάσσεται ο προϋπολογισμός 

αλλά, στο τέλος υπάρχει μια απόκλιση γύρω στο 30% 

περίπου, από χρονιά σε χρονιά απ’ αυτά που έχουν 

προϋπολογιστεί. Αυτό σημαίνει στα ελληνικά, σχέδια επί 

χάρτου και στην ουσία «το αποτέλεσμα είναι μηδέν από 

μηδέν ίσον μηδέν». Επειδή πρέπει οι προϋπολογισμοί να 

ευθυγραμμίζονται με τα στρατηγικά πλαίσια ανάπτυξης 

που ορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση και παντού πλέον 

υπάρχουν μειώσεις σε όλα τα επίπεδα και επειδή: 

 

 

 η λογική της ανταποδοτικότητας σε επίπεδο Δήμου 

Δράμας, δεν έχει σχέση μόνο με τις κατευθυντήριες 

γραμμές της Κυβέρνησης αλλά, έχει σχέση και με την 

πολιτική λογική  του στελεχιακού δυναμικού της 

δημοτικής και αυτό αποδεικνύεται από τις τοποθετήσεις 

επί του θέματος, 

 επειδή δεν έχουν ως μέλημα την πλήρη κρατική 

χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών και την 

απαίτηση από το Κράτος να στηρίξει αυτές τις δράσεις,  

 επειδή δεν έχουν ως μέλημα την καταβολή όλων 

των ποσών που οφείλει το Κράτος στην Τοπική Διοίκηση 



και ως στελέχη της ΠΕΔ και της ΕΝΑΕ και 

 επειδή δεν θέλει η δημοτική αρχή την κατάργηση  

του πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της Τοπικής 

Διοίκησης – του Καλλικράτη δηλαδή – που οδηγεί σε 

αδιέξοδα αλλά, συντάσσει προϋπολογισμό σύμφωνα με 

τις κατευθυντήριες γραμμές αυτού και του οικονομικού 

παρατηρητηρίου, καταψήφισε τον προϋπολογισμό στο 

σύνολό του.  

 
Σημειώνεται ότι οι παρόντες πρόεδροι των ΔΚ και ΤΚ 

ψήφισαν το θέμα 

 

 
Δράμα   18-11-2015 

Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  

 

 Μυροφόρα Ψωμά  

 

 


