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Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1 328  Έγκριση του κατεπείγοντος της Συνε-
δρίασης και συζήτησης θέματος ως 
κατεπείγον. 

Ομόφωνα 
 

2 329 Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης προϋ-
πολογισμού οικ. έτους 2020  

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι   κ α τ ά  
 π λ  ει ο ψ η φ ί α 

 Μειοψηφούντων των μελών: 1) Μλεκάνη 

Μιχαήλ και 2) Καλαϊτζίδη Κων/νου, αναφέ-

ροντας πως:  

Α. Διαφωνούν με τη μείωση των παρακάτω 

δαπανών:  

 8.500 € στον ΚΑ 00.6431.02 ‘Οργάνωση και 

υλοποίηση ενεργειών τουριστικής προβολής’, 

επειδή οι τουριστικές δαπάνες συμβάλλουν 

στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, είναι 

ήδη μικρά τα ποσά του Προϋπολογισμού και 

τουλάχιστον δεν πρέπει να μειώνονται.  

 5.000 € στον ΚΑ 00.6733 ‘Καταβολή χρημα-

τικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες’, επει-

δή στην περίοδο της πανδημίας που διανύου-

με δεν πρέπει για κανένα λόγο να μειώνονται 

οι κοινωνικές δαπάνες στήριξης των οικονομι-

κά αδύναμων   

 165.780 € στον ΚΑ 15.6471.02 ‘Δαπάνες 

διοργάνωσης Ονειρούπολης’, επειδή κατά τη 

συζήτηση για τη μείωση των δαπανών της Ο-

νειρούπολης φέτος λόγω πανδημίας παράλλη-

λα συμφωνήθηκε τα χρήματα να μεταφερθούν 

στην επόμενη χρονιά για να κρατηθεί η Ονει-

ρούπολη στην πρώτη θέση των Χριστουγεν-

νιάτικων εκδηλώσεων.  

 70.000 € στον ΚΑ 15.6481.02 ‘Προμήθεια 

ειδών πρώτης ανάγκης (σίτισης) για τη λει-

τουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου’, επει-

δή στην περίοδο της πανδημίας που διανύου-

με δεν πρέπει για κανένα λόγο να μειώνονται 

οι κοινωνικές δαπάνες στήριξης των οικονομι-

κά αδύναμων. 

 Β. Στην παρούσα αναμόρφωση, ως προς 

τις δαπάνες, διαφωνούν με τις εξής:  

 Μεταφορά ποσού 7.600 € σε νέο ΚΑ 

20.6162.03 ‘Παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης 

ευαισθητοποίησης επιβράβευσης κοινού για 

την ανακύκλωση με διαδικτυακά μέσα και ε-

φαρμογή για κινητά τηλέφωνα’, διότι πρόκειται 

για μια δράση που δεν απέφερε σημαντικά 

αποτελέσματα και η δράση δεσμεύει ποσά και 

για το 2021, έως το ύψος των 20.000 €. Αν 

κριθεί αναγκαία, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 

το 2021 στο σύνολό της.   

 Μεταφορά ποσού 24.800 σε νέο ΚΑ ‘Δα-

πάνη για την υπηρεσία σύνταξης και προετοι-



μασίας φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματο-

δότησης στις προσκλήσεις του Προγράμματος 

«Αντώνης Τρίτσης»’, επειδή δεν αιτιολογείται η 

αναγκαιότητα της δαπάνης στο έγγραφο της 

υπηρεσίας ούτε τεκμηριώνεται η αδυναμία της 

υπηρεσίας να προετοιμάσει τους φακέλους, 

κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικό στο 

Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Επισημαίνε-

ται ότι η δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας 

φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης 

του Δικαιούχου στο πλαίσιο του Προγράμμα-

τος «Αντώνης Τρίτσης» είναι επιλέξιμη σε πο-

σό έως 5.000 €.  

 Επειδή από τις προτάσεις της εισήγησης για 

την αναμόρφωση προκύπτει σαφώς ότι οι 

μειώσεις δαπανών γίνονται κυρίως για να χρη-

ματοδοτηθούν εκτάκτως τα δύο ΝΠΔΔ του Δή-

μου (ΠΟΔΔ  210.000 € και ΝΠΔΔ 50.000 €), 

προκύπτει το συμπέρασμα ότι έχει σοβαρό 

πρόβλημα η εκτέλεση του Προϋπολογισμού 

τους, όπως και ο Προϋπολογισμός του Δήμου. 

Η ανάγκη μεγαλύτερης χρηματοδότησης των 

ΝΠΔΔ ήταν γνωστή από την αρχική σύνταξη 

των Προϋπολογισμών τους, αλλά δυστυχώς 

δεν αντιμετωπίστηκε με την απαιτούμενη προ-

σοχή. Υπήρξαν πολλές δαπάνες που μπορού-

σαν να αποφευχθούν ή να μειωθούν, κάτι που 

δεν έγινε και φτάσαμε κοντά στο τέλος του οι-

κονομικού έτους με το πρόβλημα να εντείνε-

ται.  Τώρα πλέον, σε πρώτη φάση και στο 

πλαίσιο της παρούσας αναμόρφωσης, είναι 

αναγκαία η προσαρμογή των χρηματοδοτήσε-

ών τους και η αναζήτηση των υπολοίπων ανα-

γκαίων ποσών σε επόμενη φάση. Σε αυτό το 

πνεύμα θα κινείται και η εναλλακτική πρόταση 

που θα καταθέσουμε στο δημοτικό συμβούλιο.  

 Μειοψηφούντος του μέλους : Τσια-
μπούση Αλεξάνδρου αναφέροντας πως:  

Α. Διαφωνεί με τη μείωση των παρακάτω 

δαπανών:  

8.500 € στον ΚΑ 00.6431.02 ‘Οργάνωση και 

υλοποίηση ενεργειών τουριστικής προβολή’, 

επειδή οι τουριστικές δαπάνες συμβάλλουν 

στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, είναι 

ήδη μικρά τα ποσά του Προϋπολογισμού και 

τουλάχιστον δεν πρέπει να μειώνονται.  

15.000 € στον ΚΑ 00.6733 ‘Καταβολή χρηματι-

κών βοηθημάτων σε άπορους δημότες’, επειδή 

στην περίοδο της πανδημίας που διανύουμε 

δεν πρέπει για κανένα λόγο να μειώνονται οι 

κοινωνικές δαπάνες στήριξης των οικονομικά 

αδύναμων   

165.780 € στον ΚΑ 15.6471.02 ‘Δαπάνες διορ-

γάνωσης Ονειρούπολης’, επειδή κατά τη συζή-

τηση για τη μείωση των δαπανών της Ονει-

ρούπολης φέτος λόγω πανδημίας παράλληλα 

συμφωνήθηκε τα χρήματα να μεταφερθούν 

στην επόμενη χρονιά για να κρατηθεί η Ονει-

ρούπολη στην πρώτη θέση των Χριστουγεν-

νιάτικων εκδηλώσεων.  

70.000 € στον ΚΑ 15.6481.02 ‘Προμήθεια ει-



δών πρώτης ανάγκης (σίτισης) για τη λειτουρ-

γία του Κοινωνικού Παντοπωλείου’, επειδή 

στην περίοδο της πανδημίας που διανύουμε 

δεν πρέπει για κανένα λόγο να μειώνονται οι 

κοινωνικές δαπάνες στήριξης των οικονομικά 

αδύναμων.  

Β. Στην παρούσα αναμόρφωση, ως προς 

τις δαπάνες, διαφωνούν με τις εξής:  

Μεταφορά ποσού 7.600 € σε νέο ΚΑ 

20.6162.03 ‘Παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης 

ευαισθητοποίησης επιβράβευσης κοινού για 

την ανακύκλωση με διαδικτυακά μέσα και ε-

φαρμογή για κινητά τηλέφωνα’, διότι πρόκειται 

για μια δράση που δεν απέφερε σημαντικά 

αποτελέσματα και η δράση δεσμεύει ποσά και 

για το 2021, έως το ύψος των 20.000 €. Αν 

κριθεί αναγκαία, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 

το 2021 στο σύνολό της.   

Μεταφορά ποσού 24.800 σε νέο ΚΑ ‘Δαπάνη 

για την υπηρεσία σύνταξης και προετοιμασίας 

φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 

στις προσκλήσεις του Προγράμματος «Αντώ-

νης Τρίτσης»’, επειδή δεν αιτιολογείται η ανα-

γκαιότητα της δαπάνης στο έγγραφο της υπη-

ρεσίας ούτε τεκμηριώνεται η αδυναμία της υ-

πηρεσίας να προετοιμάσει τους φακέλους, κάτι 

που δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικό στο Πρό-

γραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Επισημαίνεται ότι 

η δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέ-

λου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του 

Δικαιούχου στο πλαίσιο του Προγράμματος 

«Αντώνης Τρίτσης» είναι επιλέξιμη σε ποσό 

έως 5.000 €.  

Επειδή από τις προτάσεις της εισήγησης για 

την αναμόρφωση προκύπτει σαφώς ότι οι 

μειώσεις δαπανών γίνονται κυρίως για να χρη-

ματοδοτηθούν εκτάκτως τα δύο ΝΠΔΔ του Δή-

μου (ΠΟΔΔ  210.000 € και ΝΠΔΔ 50.000 €), 

προκύπτει το συμπέρασμα ότι έχει σοβαρό 

πρόβλημα η εκτέλεση του Προϋπολογισμού 

τους, όπως και ο Προϋπολογισμός του Δήμου. 

Η ανάγκη μεγαλύτερης χρηματοδότησης των 

ΝΠΔΔ ήταν γνωστή από την αρχική σύνταξη 

των Προϋπολογισμών τους, αλλά δυστυχώς 

δεν αντιμετωπίστηκε με την απαιτούμενη προ-

σοχή. Υπήρξαν πολλές δαπάνες που μπορού-

σαν να αποφευχθούν ή να μειωθούν, κάτι που 

δεν έγινε και φτάσαμε κοντά στο τέλος του οι-

κονομικού έτους με το πρόβλημα να εντείνε-

ται.  Τώρα πλέον, σε πρώτη φάση και στο 

πλαίσιο της παρούσας αναμόρφωσης, είναι 

αναγκαία η προσαρμογή των χρηματοδοτήσε-

ών τους και η αναζήτηση των υπολοίπων ανα-

γκαίων ποσών σε επόμενη φάση. Σε αυτό το 

πνεύμα θα κινείται και η εναλλακτική πρόταση 

που θα καταθέσουμε στο δημοτικό συμβούλιο.   

Δράμα 03-11-2020 
Ο  γραμματέας   
 
Κωνσταντινίδης Λάζαρος          
 


