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1.  137.  Υποβολή οικονομικών 

στοιχείων του Δήμου 

Δράμας χρήσης 2017, 

σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 

163 του Ν. 3463/2006 

Κατά πλειοψηφία 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ζαχαριάδης Παύλος, 

2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3) Καλαϊτσίδης Γεώργιος , 

4) Χαρίσκος Νικόλαος και 5) Μυστακίδης 

Ιωάννης, ανέφεραν ότι ψηφίζουν τον απολογισμό 

ως λογιστική αποτύπωση , επισημαίνοντας την 

μεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση της 

νομικής υπηρεσίας, (η οποία υπάγεται όπως όλες οι 

υπηρεσίες, στην ίδια πολιτική διοίκηση, όταν 

μάλιστα υπηρετούν δύο νομικοί) την αδυναμία 

εκτέλεσης έργων, για τα οποία υπάρχουν χρήματα 

από χρηματοδοτήσεις και την αδυναμία είσπραξης 

βεβαιωμένων οφειλών.  

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, ανέφερε πως ψηφίζει τον απολογισμό 

ως λογιστική αποτύπωση, με δεδομένο ότι 

καταψηφίζει τον προϋπολογισμό 

 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, ο οποίος ανέφερε πως, όπως 

είναι γνωστό, ο Οικονομικός απολογισμός – 

ισολογισμός, αποτελεί μεταξύ των άλλων, την 

πιστοποίηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού , του 

τεχνικού προγράμματος του Δήμου και των 

τροποποιήσεων, καθ’ όλη την διάρκεια του 2017. 

Είναι ένας ισολογισμός ο οποίος εμπεριέχει πολλούς 

φόρους δυσβάσταχτους για τον κόσμο, ένας 

ισολογισμός ο οποίος υιοθετεί τις πράξεις της 

Διοίκησης, με τις οποίες ως δημοτικός σύμβουλος 

έχει διαφωνήσει σε πάρα πολλά σημεία. Μπορεί το 

λιγοστό στελεχιακό δυναμικό προσωπικό των 

Οικονομικών Υπηρεσιών, να έκανε υπεράνθρωπες 

προσπάθειες για να παρουσιάσει αυτά τα στοιχεία, 

δεν μπορεί όμως να ψηφίσει ούτε την Λογιστική 

αποτύπωση γιατί, όπως είπε πολλές φορές στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό που μετράει ως στοιχείο, 

είναι ότι όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος καθώς 

και κατά πόσο αρκετές δαπάνες οι οποίες έγιναν 

σύμφωνα με το ισχύον  νομοθετικό πλαίσιο (χωρίς 

καμία μομφή προς το στελεχιακό δυναμικό),  έπρεπε 

να γίνουν. Υπό την έννοια αυτή,  καταψηφίζει τα 

οικονομικά στοιχεία του 2017, και ως προς το 

πολιτικό σκέλος αλλά και ως προς τη λογιστική 

αποτύπωση.   

 



Ο δημοτικός σύμβουλος Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 

ψηφίζει τον απολογισμό ως λογιστική αποτύπωση 

που , ως προς το πολιτικό σκέλος, είναι μια καθαρά 

διαχειριστική χρήση, επισημαίνοντας την μεγάλη και 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση της νομικής υπηρεσίας.   

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιάδης Νικόλαος, 

ψηφίζει τον απολογισμό ως λογιστική αποτύπωση 

που , ως προς το πολιτικό σκέλος, είναι μια καθαρά 

διαχειριστική χρήση, επισημαίνοντας την μεγάλη και 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση της νομικής υπηρεσίας.   

 

Δράμα   21-03-2019 

 

Η ειδική γραμματέας  

 

Μυροφόρα Ψωμά  


