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1.  545.  Έγκριση του 

κατεπείγοντος της 

Συνεδρίασης και 

συζήτησης θεμάτων  ως 

κατεπείγοντα 

Ομόφωνα 

 

2.  546.  Έγκριση της 278/2019 

απόφασης της Ο.Ε. 

σχετικά με την 8η 

Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2019   

Κατά πλειοψηφία 

   
Μετά από την ονομαστική ψηφοφορία, 

καταμετρήθηκαν: 

 

Δέκα τρεις (13) ψήφοι υπέρ των δημοτικών 

συμβούλων: 1) Μουρβετίδη Μιχαήλ, 2) 

Χατζηγιάννη Ανατσασίου, 3) Τάσσου Μιχαήλ, 4) 

Παναγιωτίδη Αλεξάνδρου, 5) Χαραλαμπίδη Ανδρέα, 

6) Τόλιου Δάντζερα Αναστασία, 7) Καψημάλη 

Ιωάννη, 8) Κυριακίδη Χρήστου, 9) Δερματίδη 

Ανέστη, 10) Εφραιμίδη Ιωάννη, 11) Δεμερτζή 

Γεωργίου, 12) Καλλινικίδη Ελευθερίου και 13) 

Ευθυμιάδη Ιωακείμ 

 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι (6) : 1) Χαρακίδης 

Κυριάκος, 2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3) Μελισσινός 

Στυλιανός, 4) Σιδερά Χρυσή, 5) Μυστακίδης 

Ιωάννης και 6) Καλαϊτζίδης Κων/νος, ψήφισαν 

ΛΕΥΚΟ διότι, δεν ψήφισαν τον προϋπολογισμό, 

οπότε δεν ψηφίζουν και καμία αναμόρφωσή του 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι (7) : 1) Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 4) Παπαδόπουλος 

Αχιλλεύς, 5) Κιόρτεβε Παρθένα , 6) Γεωργιάδης 

Γερβάσιος και 7) Μουχτάρης Γεώργιος, ψήφισαν 

ΛΕΥΚΟ διότι, δεν ψήφισαν τον προϋπολογισμό, 

οπότε δεν ψηφίζουν και καμία αναμόρφωσή του, 

συμφωνώντας όμως για τους Κ.Α. σχετικά με τις 

αποδοχές 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι (2) : 1) Ηλιόπουλος 

Στέργιος και 2) Χατζηιωάννου Χαρίκλεια, ψήφισαν 

ΛΕΥΚΟ διότι, δεν ψήφισαν τον προϋπολογισμό, 

οπότε δεν ψηφίζουν και καμία αναμόρφωσή του, 

συμφωνώντας όμως για τους Κ.Α. σχετικά με τις 

αποδοχές, τους οποίους όμως δεν μπορούν να 

ψηφίσουν αποσπασματικά, κάτι που θα αλλάξει από 

το νέο έτος 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος (1): Μήτρου Γεώργιος, 

ψήφισε ΛΕΥΚΟ , λέγοντας πως οι αντιπολιτεύσεις, 

έθεσαν το θέμα στις σωστές του βάσεις 

3.  547.  Λήψη απόφασης επί του 

χρονοδιαγράμματος που 

αφορά στον ισοσκελισμό 

των δαπανών των 

 
Κατά πλειοψηφία 

 

➢ Προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα που 



ανταποδοτικών 

υπηρεσιών 

ηλεκτροφωτισμού – 

καθαριότητας του έτους 

2019 που καλύφθηκαν 

από άλλους πόρους 

αφορά στον ισοσκελισμό των δαπανών των 

ανταποδοτικών υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού – 

καθαριότητας του έτους 2019 που καλύφθηκαν από 

άλλους πόρους, σε βάθος τετραετίας και μέχρι τη 

λήξη της θητείας της παρούσας δημοτικής αρχής. 

 

Ο εισηγητής του θέματος, Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών Υπηρεσιών, Εφραιμίδης Ιωάννης, 

ανέφερε πως, υπάρχει ένα οικονομικό κενό 1.141. 

282, 00 €, που προέρχεται από την χρήση του έτους 

2019. Σύμφωνα με το Νόμο, μπορούμε να το 

κατανείμουμε όπως επιθυμούμε, εντός της επόμενης 

πενταετίας. Στη συνάντηση με τους επικεφαλείς , 

θέλησαν να συζητηθεί το θέμα για να δούμε πως θα 

κατανεμηθεί. Επειδή για το έτος 2020, προτείνεται 

αύξηση των τελών, σε ποσοστό 26,5%, και για να μην 

υπάρχει κάτι επιπλέον για το 2020, η πρόταση της 

δημοτικής αρχής είναι, να κατανεμηθεί το ποσό σε 

βάθος τετραετίας και μέχρι τη λήξη της θητείας της. 

 

Μετά από την ονομαστική ψηφοφορία: 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι (6) : 1) Χαρακίδης 

Κυριάκος, 2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3) Μελισσινός 

Στυλιανός, 4) Σιδερά Χρυσή, 5) Μυστακίδης 

Ιωάννης και 6) Καλαϊτζίδης Κων/νος δήλωσαν 

«ΠΑΡΩΝ» διότι, έρχεται αποσπασματικά μόνο, 

για το άνοιγμα το οποίο υπάρχει για το 2019, 

θέλοντας να ενημερωθούν πώς καλύφθηκαν με τον 

ίδιο τρόπο, τα ανοίγματα των ετών 2016- 2018 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι (7) : 1) Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης Κυριάκος, 3) 

Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 4) Παπαδόπουλος 

Αχιλλεύς, 5) Κιόρτεβε Παρθένα , 6) Γεωργιάδης 

Γερβάσιος και 7) Μουχτάρης Γεώργιος, 

ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ, 

αναφέροντας πως γνώριζε προεκλογικά η δημοτική 

αρχή τι συμβαίνει και το έκρυψε από τον δραμινό 

λαό. Υπάρχει πολιτική ευθύνη και είναι αποκλειστικά 

της δημοτικής αρχής. Συμφωνούν με την κατανομή 

σε βάθος τετραετίας αλλά, δεν αναλαμβάνουν 

ευθύνες που δεν τους αναλογούν, θέλοντας να 

ενημερωθούν πώς καλύφθηκαν με τον ίδιο τρόπο, τα 

ανοίγματα των ετών 2016- 2018 

 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι (2) : 1) Ηλιόπουλος 

Στέργιος και 2) Χατζηιωάννου Χαρίκλεια, δήλωσαν 

«ΠΑΡΩΝ» αναφέροντας πως γνώριζε 

προεκλογικά η δημοτική αρχή τι συμβαίνει και το 

έκρυψε από τον δραμινό λαό. Υπάρχει πολιτική 

ευθύνη , αποκλειστικά της δημοτικής αρχής. Ας 

επιλέξει μόνη της πως θα κατανεμηθεί το ποσό στα 

επόμενα τέσσερα χρόνια αλλά, στη συζήτηση των 

τελών θα καταθέσουν πρόταση διότι, με την κάθετη 

αύξηση κατά 26,5 %, θα επιβαρυνθούν και τα φτωχά 

νοικοκυριά. 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου (1): 

Μήτρου Γεώργιος, λέγοντας πως για την ουσία του 

θέματος, θα τοποθετηθεί στη συζήτηση των τελών, 



απορώντας για ποιο λόγο το θέμα εισάγεται σε 

κατεπείγουσα συνεδρίαση και προσθέτοντας πως θα 

έχει πολύ ενδιαφέρον να γίνει γνωστό, τι συνέβαινε 

τα προηγούμενα έτη 

4.  548.  Κατανομή επιχορήγησης 

του Δήμου Δράμας από 

το πρόγραμμα 

Φιλόδημος ΙΙ 

Ομόφωνα 

 

Σημειώνεται ότι η ομοφωνία στην απόφαση, ήταν 

αποτέλεσμα προηγούμενης του ΔΣ συνάντησης, όλων 

των δημοτικών παρατάξεων , όπως αναφέρθηκε κατά 

τη συζήτηση, και με την επισήμανση της μείζονος 

αντιπολίτευσης, να μην εξαιρεθεί καμία αθλητική 

εγκατάσταση, δεδομένου ότι έχει βγει και το νέο 

πρόγραμμα χρηματοδότησης των αθλητικών 

εγκαταστάσεων. 

 

 

Δράμα   05-12-2019 

 

Η ειδική γραμματέας  

 

 

Μυροφόρα Ψωμά  

 


