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1.  17.  Ψήφιση 

Προϋπολογισμού και 

Πίνακα Στοχοθεσίας του 

Δήμου Δράμας οικ. 

έτους 2020 

Το ΔΣ  

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 2020, ο 

οποίος καθορίζει τα  ΕΣΟΔΑ  41.281.955,79 € και 

τα ΕΞΟΔΑ  σε 41.281.955,79 €  

 

➢ ΕΓΚΡΙΝΕΙ  τον πίνακα στοχοθεσίας 

οικονομικών  αποτελεσμάτων του Δήμου Δράμας   

οικ. έτους 2020, συμπληρωμένο με τις εκτιμήσεις 

της υπηρεσίας 
 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης 

«ΠΟΛΗ + ΖΩΗ» - (7): 1) Χαρακίδης Κυριάκος, 2) 

Μελισσινός Στυλιανός, 3) Κιοσσές Χρήστος, 4) 

Σιδερά Χρυσή, 5) Μυστακίδης Ιωάννης, 6) 

Νικολαΐδης Φώτιος και 7) Καλαϊτζίδης Κων/νος , 

ψήφισαν την εναλλακτική πρόταση των δημοτικών 

συμβούλων: 1) Χαρακίδη Κυριάκου, 2) Τσιαμπούση 

Αλεξάνδρου και 3) Ηλιόπουλου Στέργιου, 

προτρέποντας τη συμπολίτευση για την ψήφισή της 

και αναφέροντας πως η μεγάλη καθυστέρηση 

συζήτησης του προϋπολογισμού του 2020, δεν έχει να 

κάνει με τις υπηρεσίες διότι, οι υπηρεσίες για να 

προχωρήσουν, χρειάζονται και δεδομένα, όπως τα 

τέλη και δικαιώματα και το ΤΠ, τα οποία επίσης 

συζητήθηκαν καθυστερημένα, με ευθύνη της 

δημοτικής αρχής. Μετά την ψήφιση μίας από τις δύο 

προτάσεις, δίνουν τον χρόνο στη δημοτική αρχή για 

δείξει ότι άλλαξε πρόσωπο αλλά αυτό, δεν σημαίνει 

ότι αν δεν υλοποιείται , δεν θα φέρουν τροποποίηση. 

Πέραν της εναλλακτικής πρότασης, ψηφίζουν τους 

υπόλοιπους ΚΑ γιατί, λόγω του εκλογικού 

συστήματος δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. 

Αύξηση τελών κατά 26%. Αυτό σημαίνει ότι, 

1.000.000,00 €, έφυγε από τις τσέπες των δραμινών 

για να πάει στα σκουπίδια, υπό την έννοια της 

διαχείρισής αυτών.  Κάποιες επισημάνσεις. Αύξηση 

του ΚΑ ειδικών συνεργατών και συμβούλων όταν, 

προγραμματίζονται μόνο 19.000,00 € για την παγία 

προκαταβολή των προέδρων των Κοινοτήτων. 

Μείωση για το κοινωνικό παντοπωλείο και τις 

διατακτικές. Αυτό είναι το όραμα; Επανάληψη στο 

ΤΠ, των ιδίων μελετών και έργων. 5 φορές 

ανεκτέλεστη ΣΑΤΑ. Πρόταση ενεργειακής 

αναβάθμισης, μόνο σε δύο παιδικούς σταθμούς. Τα 

υπόλοιπα τι θα γίνουν; ΒΑΑ. Πότε θα τελειώσει; Για 

το Κολυμβητήριο, εύχονται να μην συμβεί τίποτα. 

Για το Εθνικό, χωρίς τις 700.000,00 του κ. Ευγενάκη, 

δεν θα μπορέσει να γίνει τίποτα. Πρέπει να επιταχύνει 

η δημοτική αρχή διότι, την επόμενη φορά, θα 



εισαχθεί πρόταση για το ΤΠ από την αντιπολίτευση. 

 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης 

«ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΔΡΑΜΑ 2020» - (7): 1) 

Τσιαμπούσης Αλέξανδρος, 2) Αποστολίδης 

Κυριάκος, 3) Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, 4) 

Ιωαννίδης Δημήτριος, 5) Παπαδόπουλος Αχιλλεύς, 

6) Γεωργιάδης Γερβάσιος και 7) Μουχτάρης 

Γεώργιος,  ψήφισαν την εναλλακτική πρόταση των 

δημοτικών συμβούλων: 1) Χαρακίδη Κυριάκου, 2) 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου και 3) Ηλιόπουλου 

Στέργιου, λέγοντας πως κάνουν χάρη στη δημοτική 

αρχή με αυτή την εναλλακτική γιατί, θα μπορούσαν 

να επέμβουν ακόμα και σε έργα του ΤΠ, το οποίο 

καλώς ή κακώς ψηφίστηκε αλλά, επειδή ο 

Αντιδήμαρχος είπε ότι θα ακολουθήσει τροποποίησή 

του και στη συνέχεια τροποποίηση του 

προϋπολογισμού, γι αυτό δεν μπήκαν σ΄ αυτή τη 

διαδικασία, καλώντας τον Δήμαρχο να κανονίσει 

συνάντηση με την αντιπολίτευση στο επόμενο 

δεκαήμερο, έτσι ώστε να υπάρξει κοινή πρόταση 

τροποποίησης του ΤΠ και του προϋπολογισμού. Στη 

συνέχεια ανέφεραν πως, θα μπορούσε να διοικηθεί ο 

Δήμος από την προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών που συντάσσει τον προϋπολογισμό γιατί 

πρακτικά- πολιτικά, η δημοτική αρχή δεν κάνει 

τίποτα. Ο Δήμαρχος, είναι ο Δήμαρχος του 10% κι ας 

πήρε 33% γιατί, σε όλους τους  ΚΑ του 2019, έχει 

εκτελεστεί το 10%. Στην ουσία, κάνει διαχείριση 

εσόδων – εξόδων ( που αφορούν στη μισθοδοσία και 

ούτω καθεξής). Το ποσό για τη μισθοδοσία στην 

καθαριότητα και τον φωτισμό, είναι ίδιο με το 2029, 

ενώ είπαν ότι θα προσληφθούν 12 υπάλληλοι. Το 

όραμα της δημοτικής αρχής, αντανακλάται μόνο στα 

τέλη και τα δικαιώματα γιατί, δεν μπορούμε να 

μιλάμε για όραμα όταν, έχουμε έναν προϋπολογισμό 

που συντάχθηκε  με τις προτάσεις των κοινοτήτων 

και ότι υπήρχε από τα προηγούμενα ΤΠ. Εδώ και 

πέντε χρόνια, δεν μπόρεσε να εκτελεστεί ούτε η 

ΣΑΤΑ του 1.2000.000,00 €. Άρα, για ποια 

συμπιεσμένα έσοδα μιλά ο Αντιδήμαρχος; Σε ότι 

αφορά στην εναλλακτική πρόταση, μεταξύ άλλων, 

ανέφεραν πως, δεν θίγονται οι πολιτιστικοί σύλλογοι 

γιατί, ότι γινόταν μέσω της ΔΕΚΠΟΤΑ, θα γίνεται 

μέσα από τον Δήμο, τονίζοντας πως το φοβερό της 

ΔΕΚΠΟΤΑ, είναι ότι αυξάνει τα έσοδά της χωρίς 

αυτό να προκύπτει από κάπου, για να μπορεί να 

αυξήσει τα έξοδά της.  

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος (1), 

επικεφαλής της δημοτικής παράταξης 

«ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ», ψήφισε την 

εναλλακτική πρόταση των δημοτικών συμβούλων: 1) 

Χαρακίδη Κυριάκου, 2) Τσιαμπούση Αλεξάνδρου και 

3) του ιδίου αναφέροντας πως, καταψήφισε τα τέλη 

και δικαιώματα του 2020 καθώς και το ΤΠ επί της 

ουσίας, με τρίτο στάδιο την κατάργηση της 

ΔΕΚΠΟΤΑ. Με τη σημερινή εναλλακτική πρόταση, 

μειώνεται η επιχορήγηση της επιχείρησης και 

εξηγείται πως θα γίνει η διαχείριση των χρημάτων για 

την Ονειρούπολη μέσα από τον Δήμο. Για ποιο 

όραμα μιλά η δημοτική αρχή όταν, μόνο το 8% του 



ΤΠ είναι μελέτες; Δεν συμπεριλαμβάνεται το θέατρο, 

η ανάπλαση της Αγίας Βαρβάρας, η αντικατάσταση 

των led κλπ. 5 φορές ανεκτέλεστα έργα σε σχέση με 

το 2020. Δίνουν λίγο χρόνο στη δημοτική αρχή να 

αλλάξει κάποιους ΚΑ, να αλλάξει το ΤΠ. Αυτό που 

όφειλαν το έκαναν αλλά, από δω και πέρα, θα 

εισάγουν κομμάτι – κομμάτι εναλλακτικές για τον 

προϋπολογισμό, ο οποίος έτσι όπως συντάχθηκε, δεν 

μπορεί να βγάλει αυτή την πόλη από το τέλμα. 

 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 

επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ», ψήφισε ΟΧΙ και στις 

δύο προτάσεις, αναφέροντας κατ΄ αρχήν πως, η 

καθυστέρηση συζήτησης του προϋπολογισμού, είναι 

ένα θέμα γιατί, όλες οι διαδικασίες πάνε πίσω. Η 

κρατική χρηματοδότηση, αρκεί οριακά για την 

κάλυψη των μισθών. Η σχέση κρατικής 

χρηματοδότησης και ιδίων εσόδων του Δήμου, είναι 

περίπου 50%-50% όταν, το 2010 ήταν 60/35 και η 

πορεία είναι για αντιστροφή της κατάστασης. Αυτή η 

σχέση, καθιστά τον Δήμο, έναν φορομπηχτικό 

μηχανισμό. Σε ότι αφορά στα χρέη των δημοτών, οι 

πολλοί χρωστάνε λίγα και οι λίγοι πολλά. Η είσπραξη 

θα έπρεπε να είναι δουλειά του Κράτους και όχι του 

Δήμου. Είναι θετικό ότι δεν υπάρχουν δάνεια αλλά, 

10.000.000,00 € περίπου ταμείο; Ούτε οι ιδιωτικές 

επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ταμείο, για να δείχνουν 

ότι γίνεται και δουλειά. 6.5000.000,00 ανεκτέλεστη 

ΣΑΤΑ. 1.700.000,00 € από ίδια μέσα που πρέπει να 

αξιοποιηθούν. Μείωση προσωπικού και 

υποστελέχωση στις υπηρεσίες. Μήπως πρέπει να 

απασχολήσει τη δημοτική αρχή, η μετακίνηση 

υπαλλήλων μέσω κινητικότητας από το 2016 από το 

λογιστήριο; Τη λογική του επιτελικού Κράτους, την 

βρίσκουν μπροστά τους οι εργαζόμενοι. 

Παραχωρήσεις σε ιδιώτες- καθαριότητα – πράσινο – 

συντήρηση μηχανημάτων κλπ. Πρέπει να αγωνιστούν 

και να πιέσουν. Οι περικοπές των Δήμων, γίνονται 

για να χρηματοδοτείται το μεγάλο κεφάλαιο. Οι δήμοι 

μπαίνουν στη λογική της επιχειρηματικότητας και η 

Ονειρούπολη είναι το στρεβλό της 

επιχειρηματικότητας. 

 

 
Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, 

επικεφαλής της δημοτικής παράταξης 

«ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΜΑ», ψήφισε 

ΠΑΡΩΝ, λέγοντας πως η παράταξη του Δημάρχου, 

πρέπει να συμπορευθεί με τις υπόλοιπες για έναν 

κοινό σκοπό και όχι να εμμένει σε έναν 

προϋπολογισμό επί χάρτου και αν πετύχει- πέτυχε. Οι 

αντιπολιτεύσεις έφεραν θέμα για την ΔΕΚΠΟΤΑ. Η 

ΔΕΚΠΟΤΑ, δεν κάνει τίποτα, ούτε έφερε τον 

απολογισμό ο πρόεδρός της, όπως υποσχέθηκε. Να 

μη δοθούν χρήματα στη ΔΕΚΠΟΤΑ, έχει 

καταστρέψει την εικόνα αυτού του ναού που θα 

έπρεπε να είναι ιερός και που τον κατάντησαν 

κάποιοι στον χειρότερο οίκο ανοχής διότι, δεν 

σεβάστηκαν τα χρήματα. Δεν πληρώθηκαν τα 

καύσιμα του 2018 και μεταφέρονται. Οι παιδικές 



χαρές στα διαμερίσματα, μεταφέρονται κάθε χρόνο. 

Χρόνια ολόκληρα υποσχέσεις. 180.000,00 € για τον 

περιβάλλοντα χώρο. Τι ακριβώς προτείνετε; 

Υπέρογκα ποσά υπέρ τρίτων. Παρεμβάσεις στην 

πλατεία Ξηροποτάμου. Για ποιο λόγο γιατί, δεν 

βλέπω καμία παρέμβαση. Δεν δέχεστε τις προστάσεις 

των αντιπολιτεύσεων. 

 

 

Από την ονομαστική ψηφοφορία που 

διενεργήθηκε, καταμετρήθηκαν: 

 

12 θετικές ψήφοι επί της πρότασης της 

Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον 

προϋπολογισμό του 2020, των : 1) Μουρβετίδη 

Μιχαήλ, 2) Χατζηγιάννη Αναστασίου, 3) Τάσσου 

Μιχαήλ, 4) Χαραλαμπίδη Ανδρέας, 5) Τόλιου 

Δάντζερα Αναστασίας, 6) Καψημάλη Ιωάννη, 7) 

Κυριακίδη Χρήστου, 8) Δερματίδη Ανέστη, 9) 

Εφραιμίδη Ιωάννη, 10) Δεμερτζή Γεωργίου, 11) 

Καλλινικίδη Ελευθερίου και 12) Ευθυμιάδη 

Ιωακείμ. 

 

15 θετικές επί της εναλλακτικής πρότασης των 

δημοτικών συμβούλων: 1) Χαρακίδη Κυριάκου, 2) 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου και 3) Ηλιόπουλου 

Στέργιου των: 1) Χαρακίδη Κυριάκου, 2) 

Μελισσινού Στυλιανού, 3) Κιοσσέ Χρήστου, 4) 

Σιδερά Χρυσής, 5) Μυστακίδη Ιωάννη, 6) 

Νικολαΐδη Φωτίου, 7) Καλαϊτζίδη Κων/νου, 8) 

Τσιαμπούση Αλεξάνδρου, 9) Αποστολίδη 

Κυριάκου, 10) Χρυσοχοΐδη Ελευθερίου, 11) 

Ιωαννίδη Δημητρίου, 12) Παπαδόπουλου 

Αχιλλέως, 13) Γεωργιάδη Γερβασίου , 14) 

Μουχτάρη Γεωργίου και 15) Ηλιόπουλου Στέργιου 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου Γεώργιος, 

ψήφισε ΟΧΙ και στις δύο προτάσεις 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος Κοσμάς, 

ψήφισε ΠΑΡΩΝ 
 

Δράμα   06-02-2020  

Η ειδική γραμματέας  

 

 

Μυροφόρα Ψωμά 

 


