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1.  329.  Έγκριση του 

κατεπείγοντος της δια 

Περιφοράς 

Κατεπείγουσας 

Συνεδρίασης και 

συζήτησης θεμάτων ως 

κατεπείγοντα 

Ο μ ό φ ω ν α  

 

2.  330.  Έγκριση της αρ. 329/2020 

απόφασης της Ο.Ε. 

σχετικά με την 7η 

Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2020  

Κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης, 

ψήφισαν υπέρ της απόφασης της Ο.Ε. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι:  1)Χαρακίδης Κυριάκος, 

2)Μλεκάνης Μιχαήλ, 3)Μελισσινός Στυλιανός, 4) 

Κιοσσές Χρήστος, 5)Σιδερά Χρυσή και 

6)Καλαϊτζίδης Κων/νος, ψήφισαν την κατατεθείσα 

εναλλακτική πρόταση και ειδικότερα: 

 

Στο Μέρος Β. Τις μεταφορές πιστώσεων στο 

αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού 

προϋπολογισμού, την εξής εναλλακτική πρόταση: 

Να μην μεταφερθούν στο αποθεματικό 8.500 € από 

τον ΚΑ 00.6431.02 ‘Οργάνωση και υλοποίηση 

ενεργειών τουριστικής προβολή’,  

Να μην μεταφερθούν στο αποθεματικό 15.000 € από 

τον ΚΑ 00.6733 ‘Καταβολή χρηματικών 

βοηθημάτων σε άπορους δημότες’,  

Να μην μεταφερθούν στο αποθεματικό 165.780 € 

από τον ΚΑ 15.6471.02 ‘Δαπάνες διοργάνωσης 

Ονειρούπολης’,  

Να μην μεταφερθούν στο αποθεματικό 70.000 € από 

τον ΚΑ 15.6481.02 ‘Προμήθεια ειδών πρώτης 

ανάγκης (σίτισης) για τη λειτουργία του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου’, 

Στο Μέρος Γ. Τις μεταφορές πιστώσεων από το 

αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού 

προϋπολογισμού σε κωδικούς, τις εξής εναλλακτικές 

προτάσεις: 

Να μην μεταφερθεί το ποσό των 7.600 € σε νέο ΚΑ 

20.6162.03 ‘Παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης 

ευαισθητοποίησης επιβράβευσης κοινού για την 

ανακύκλωση με διαδικτυακά μέσα και εφαρμογή για 

κινητά τηλέφωνα’,  

Να μην μεταφερθεί το ποσό των 24.800 € σε νέο ΚΑ 

30.6162.03 ‘Δαπάνη για την υπηρεσία σύνταξης και 

προετοιμασίας φακέλου υποβολής αιτήσεων 

χρηματοδότησης στις προσκλήσεις του 



Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»’,  

Να μην μεταφερθεί το ποσό των 210.000 € στον ΚΑ 

00.6715.02 ‘Πολιτιστικός Οργανισμός – Φεστιβάλ 

Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας’ 

Να μην μεταφερθεί το ποσό των 50.000 € στον ΚΑ 

00.6715.01 ‘Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου 

Δήμου Δράμας’ 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος , 2)Αποστολίδης Κυριάκος, 

3)Χρυσοχοϊδης Ελευθέριος, 4)Ιωαννίδης 

Δημήτριος, 5)Κιόρτεβε Παρθένας , 6) Γεωργιάδης 

Γερβάσιος και 7)Μουχτάρης Γεώργιος, ψήφισαν 

την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 

Δήμου Δράμας σύμφωνα με την εισήγηση της 

οικονομικής υπηρεσίας, αλλά με τις παρακάτω 

παρατηρήσεις: 

α) Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η ενίσχυση του 

ποσού που αφορά τις υποχρεώσεις του παλιού 

Φεστιβάλ. Ωστόσο, η δημοτική αρχή έχει 

καθυστερήσει χαρακτηριστικά στο να φέρει το θέμα 

στο δημοτικό συμβούλιο και δίχως αυτήν την 

κίνηση, όσα χρήματα και να βάλουμε στον ΠΥ, δεν 

θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις 

μας και θα κινούνται οι ιδιώτες με διαταγές 

πληρωμής έναντι του δήμου. Σε αυτό το θέμα, είναι 

τεράστια η ευθύνη του πρώην αντιδημάρχου 

Οικονομικών, ο οποίος και σαν ειδικός σύμβουλος, 

θεωρώ ότι δε δικαιολογεί το μισθό του αφού δεν 

έχουμε ακούσει από αυτόν οτιδήποτε και δεν έχει 

αναλάβει καμία πρωτοβουλία, που τουλάχιστον να 

γνωρίζουμε.  

β) Έχουμε πει ότι οι ΠΥ των νομικών προσώπων 

πρέπει να είναι πιο καλά προετοιμασμένοι γιατί οι 

αποκλίσεις της εκτέλεσης τους είναι πλέον πολύ 

μεγάλες. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει η ανάγκη 

να πληρωθούν παλαιότερες οφειλές, αλλά αφενός 

έχουν ήδη ενταχθεί κάποιες πληρωμές στους ΠΥ 

παλαιότερων ετών, αφετέρου η επιπλέον 

επιχορήγηση που ζητείται από το δήμο οφείλεται 

στην κακή εκτέλεση του ΠΥ. Σε μεγάλο βαθμό αυτό 

οφείλεται στην αδυναμία της δημοτικής αρχής να 

εισπράξει το μηνιαίο αντίτιμο από τους μαθητές του 

Ωδείου. που κατά 70% θα έπρεπε να καλύπτει τις 

μισθοδοσίες των μη μόνιμων υπαλλήλων που κάθε 

χρόνο προσλαμβάνουμε.   

γ) Θεωρούμε ότι η σύνταξη φακέλων για το Τρίτσης 

είναι μια εργασία που πρέπει να κάνει η Τεχνική 

Υπηρεσία. Με νόμο που ψηφίστηκε τον Οκτώβριο 

μάλιστα δίδεται η δυνατότητα να υπογράφουν 

μελέτες και σύνταξη τευχών δημοπράτησης και οι 

ειδικοί σύμβουλοι του δημάρχου. Ο δήμαρχος έχει 2 

πολιτικούς μηχανικούς ως συμβούλους και μαζί με 

τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας θα έπρεπε να 

καλύπτουν τις ανάγκες σε μια εργασία που δεν είναι 

πολύ απαιτητική, όπως της σύνταξης φακέλων για το 

Τρίτσης. Το ποσό μάς προϊδεάζει ότι η δημοτική 

αρχή έχει στο πίσω μέρος του μυαλού της να δώσει 



αυτήν την εργασία στη ΔΕΠΑΝ, κάτι στο οποίο 

διαφωνούμε πλήρως. 

Όλα τα παραπάνω ελπίζουμε να εισακουστούν και να 

επιλυθούν. Το ότι ψηφίζουμε την αναμόρφωση δε 

σημαίνει ότι συμφωνούμε 100% με αυτή, αλλά 

επειδή πολλά από όσα αναμορφώνουμε είναι 

αναγκαία, ψηφίζουμε την αναμόρφωση.   

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Ηλιόπουλος Στέργιος 

και 2) Χατζηιωάννου Χαρίκλεια, ανέφεραν τα 

παρακάτω: 

 

➢ διαφωνούμε στις μεταφορές πιστώσεων στο 

αποθεματικό κεφάλαιο: 

 

8.500 € από τον ΚΑ 00.6431.02 ‘Οργάνωση και 

υλοποίηση ενεργειών τουριστικής προβολή’ 

15.000 € από τον ΚΑ 00.6733 ‘Καταβολή 

χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες’ 

70.000 € από τον ΚΑ 15.6481.02 ‘Προμήθεια ειδών 

πρώτης ανάγκης (σίτισης) για τη λειτουργία του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου’ 

➢ Διαφωνούμε στις μεταφορές πιστώσεων από 

το αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού 

προϋπολογισμού σε κωδικούς 

 

7.600 € σε νέο ΚΑ 20.6162.03 ‘Παροχή υπηρεσιών 

ενημέρωσης ευαισθητοποίησης επιβράβευσης κοινού 

για την ανακύκλωση με διαδικτυακά μέσα και 

εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα’ 

24.800 € σε νέο ΚΑ 30.6162.03 ‘Δαπάνη για την 

υπηρεσία σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου 

υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στις 

προσκλήσεις του Προγράμματος «Αντώνης 

Τρίτσης»’ 

 

➢ Συμφωνούμε στο να υπάρξει μεταφορά των 

210.000 € στον ΚΑ 00.6715.02 ‘Πολιτιστικός 

Οργανισμός – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 

Δράμας’ και του ποσού των 50.000 € στον ΚΑ 

00.6715.01 ‘Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου 

Δήμου Δράμας’ για να καλύψουν τις ανάγκες που 

αφορούν παλιές υποχρεώσεις απέναντι σε 

εργαζόμενους με την προϋπόθεση ότι αυτές δεν θα 

γίνουν μέσω της μείωσης κοινωνικών δαπανών όπως 

αναφέραμε πιο πάνω.. 

 Όσον αφορά την εναλλακτική πρόταση ενώ 

συμφωνούμε στις περισσότερες επισημάνσεις και 

προτάσεις, διαφωνούμε στην άρνηση μεταφοράς 

ποσού 165.780 € από τον ΚΑ 15.6471.02 ‘Δαπάνες 

διοργάνωσης Ονειρούπολης’ στο αποθεματικό 

κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού ώστε αυτά 

άμεσα να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση 

των ΝΠΔΔ. 

Το σημερινό θέμα είναι ουσιαστικό και θα μπορούσε 

μέσα από τη συζήτηση να προκύψει συμφωνία. 

Γι ΄αυτό θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση 

μέσω διαδικτύου 

 



3.  331.  Προαιρετική μείωση 

μισθώματος μηνός 

Οκτωβρίου 2020 του 

Κυλικείου του νέου 

Δημαρχείου Δράμας λόγω 

COVID – 19 

Ο μ ό φ ω ν α  

 

 

Δράμα   05-11-2020  

Η ειδική γραμματέας  

 

 

Μυροφόρα Ψωμά 
 


