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Το ΔΣ 

Κατά πλειοψηφία 
 
 

➢ ΨΗΦΙΖΕΙ  τον  

Προϋπολογισμό  του  Δήμου Δράμας 

ΕΣΟΔΩΝ και ΕΞΟΔΩΝ οικ. έτους 

2021, ο οποίος καθορίζει τα  ΕΣΟΔΑ  

45.452.413,51 € και τα ΕΞΟΔΑ  σε 

45.452.413,51 €, σύμφωνα με την 

429/2020 πρόταση – απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής 

 

➢ ΕΓΚΡΙΝΕΙ  τον πίνακα 

στοχοθεσίας οικονομικών  

αποτελεσμάτων του Δήμου Δράμας   

οικ. έτους 2021, συμπληρωμένο με τις 

εκτιμήσεις της υπηρεσίας 

 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι το 

συμπολίτευσης (13), ψήφισαν υπέρ της 

429/2020 πρότασης – απόφασης το Ο.Ε., 

όπου έγινε δεκτή η εναλλακτική 

πρόταση της δημοτικής παράταξης 

«πόλη + ζωή» 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι το δημοτικής 

παράταξης « πόλη + ζωή»  (7) ψήφισαν 

υπέρ της 429/2020 πρότασης – 

απόφασης το Ο.Ε., όπου έγινε δεκτή η 

εναλλακτική πρότασή τους από τη 

δημοτική αρχή και σύμφωνα με το 

παρατηρήσεις που κατέθεσαν τα μέλη της 

παράταξής τους, επισημαίνοντας πως , η 

κατάθεση εναλλακτικής πρότασης από 

μέρους τους, την οποία και ψηφίζουν στο 

δημοτικό συμβούλιο, δεν σημαίνει ότι 

συμφωνούν με τον Προϋπολογισμό. Ήταν 

υποχρεωμένοι να καταθέσουν την 

εναλλακτική πρόταση, για να σταματήσει 

η χρηματοδότηση της ΔΕΚΠΟΤΑ, που 

πρέπει να κλείσει και να μεταφερθούν οι 

υπάλληλοι στον Δήμο, όπως έχει ήδη 

αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο. Η 

διαφωνία τους με τον Προϋπολογισμό 

όπως έχει καταρτιστεί, συνεχίζει να 

υφίσταται. 



 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι το δημοτικής 

παράταξης project Δράμα 2020»  (7) 

ψήφισαν υπέρ της εναλλακτικής 

πρότασής τους, όπως παρατίθεται 

ανωτέρω. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος 

Στέργιος, επικεφαλής της δημοτικής 

παράταξης «Αυτοδιοίκηση Πολιτών», 

ανέφερε πως διαφωνεί με τον ΠΥ, 

σύμφωνα με το σκεπτικό της παράταξής 

τους, στη συζήτηση του ΤΠ 2021 και του 

καθορισμού τελών και δικαιωμάτων για το 

2021, σημειώνοντας πως εισάγεται 

βιαστικά, δεν έχει όραμα και ουσιαστικά, 

χωρίς τη συμμετοχή των πολιτών, που 

είναι αυτοί που πρέπει να γνωρίζουν που 

διατίθενται τα χρήματα. Η οριζόμενη 

διαδικασία σύνταξής του, είναι μία 

διαδικασία ευθυγράμμισης, μέσα σ ένα 

αντιλαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, που 

εποπτεύεται από το οικονομικό 

παρατηρητήριο και το αντίστοιχο 

Υπουργείο. Αν δεν υπήρχε η σύμπραξη και 

της δημοτικής αρχής στο ζήτημα της 

Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., θα αναγκάζονταν ως 

παράταξη να ψηφίσουν τον ΠΥ, λέγοντας 

όμως πάλι τα ίδια. Σε ότι αφορά στην 

κατάθεση των εναλλακτικών από τις 

παρατάξεις της αντιπολίτευσης, αυτές 

κατατέθηκαν απλά, για να λέει η μία 

παράταξη πως διαφοροποιείται απ΄ την 

άλλη. 

 

Η ανωτέρω ψήφος, δεν θεωρείται 

έγκυρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα το 

παρ. 8 του άρθρου 189 του Ν. 4555/2018 

«Η συζήτηση και η ψήφιση του 

προϋπολογισμού διεξάγεται αναλυτικά 

μέχρι τεταρτοψήφιου κωδικού αριθμού 

εσόδων και δαπανών και αναπτύξεων 

αυτού, επί της εισήγησης το οικονομικής 

επιτροπής και επί εναλλακτικών 

προτάσεων. Έγκυρες θεωρούνται οι 

ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, 

είτε υπέρ της κατατεθείσας από την 

οικονομική επιτροπή είτε υπέρ 

εναλλακτικών προτάσεων, που 

κατατίθενται σύμφωνα με την 

παράγραφο 9. Οι λευκές ψήφοι δεν 

λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό 

το πλειοψηφίας» 

 



Ο δημοτικός σύμβουλος Μήτρου 

Γεώργιος, επικεφαλής της δημοτικής 

παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 

Δράμας», ανέφερε πως καταψηφίζει τον 

ΠY, λέγοντας πως τα ίδια έσοδα κάθε 

χρόνο, μεταβάλλονται αυξητικά σε σχέση 

με την Κρατική χρηματοδότηση. Στα 

έξοδα, οι προτεραιότητες των έργων, δεν 

είναι οι λαϊκές ανάγκες αλλά, κυρίως το 

κέρδος των μεγαλόσχημων, 

εξυπηρετώντας τα συμφέροντα του 

κεφαλαίου. Δεν μπορεί ο Δήμος, η Τοπική 

Διοίκηση για την παράταξή τους και όχι 

αυτοδιοίκηση, να έχει φιλολαϊκή διοίκηση 

αφού, και οι αναδιαρθρώσεις που έγιναν, 

κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, με 

ευθύνη και των παρατάξεων που 

συμφωνούν. Οι θέσεις τους είναι γνωστές: 

αύξηση Κρατικής χρηματοδότησης, 

άσκηση βασικών αρμοδιοτήτων από το 

Κεντρικό Κράτος, μόνιμη και σταθερή 

εργασία για όλους τους εργαζομένους και 

ανατροπή του νομικού πλαισίου που 

καθιστά τους δήμους επιχειρήσεις. 

 

Η ανωτέρω ψήφος, δεν θεωρείται 

έγκυρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα το 

παρ. 8 του άρθρου 189 του Ν. 4555/2018  

«Η συζήτηση και η ψήφιση του 

προϋπολογισμού διεξάγεται αναλυτικά 

μέχρι τεταρτοψήφιου κωδικού αριθμού 

εσόδων και δαπανών και αναπτύξεων 

αυτού, επί της εισήγησης της οικονομικής 

επιτροπής και επί εναλλακτικών 

προτάσεων. Έγκυρες θεωρούνται οι 

ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, 

είτε υπέρ της κατατεθείσας από την 

οικονομική επιτροπή είτε υπέρ 

εναλλακτικών προτάσεων, που 

κατατίθενται σύμφωνα με την 

παράγραφο 9. Οι λευκές ψήφοι δεν 

λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό 

το πλειοψηφίας» 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Καλαϊδόπουλος 

Κοσμάς, επικεφαλής το δημοτικής 

παράταξης «Προοπτική για τη Δράμα», 

ψήφισε υπέρ της 429/2020 πρότασης – 

απόφασης της Ο.Ε., λέγοντας πως θα 

έπρεπε να υπάρχει κοινή πορεία προς 

όφελος των πολιτών, με ευθύνη της 

δημοτικής αρχής, η οποία δεν φρόντισε γι 

αυτό. Σε μια Χώρα με μικρό πληθυσμό και 

μάλιστα σε μια πόλη με πολλή ανεργία, θα 

έπρεπε να μιλούν για τις θέσεις εργασίας 

που χάθηκαν , να αναζητήσουν νέες από 



την Κυβέρνηση και όχι να επιβαρύνονται 

πάντα οι μη έχοντες. 

 

Η πρόεδρος το Κοινότητας Δράμας, 

Αθανασιάδου Ευανθία, ψήφισε θετικά 

επί της 429/2020 πρότασης – απόφασης 

της Ο.Ε., όπου έγινε δεκτή κατά 

πλειοψηφία η εναλλακτική πρόταση της 

μείζονος αντιπολίτευσης και μόνο ΚΑ, 

που αφορούν στην Κοινότητα Δράμας, 

(σύμφωνα με το γενικές αρχές κατάρτισης 

των προϋπολογισμών, παρ. Ζ. 

«Δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον 

προϋπολογισμό για τον έλεγχο και την 

επικύρωση αυτού» - υποπαρ. 4 , Σημ. ΙΙ: 

«Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. για την ψήφιση 

του Π/Υ καλούνται υποχρεωτικά με 

δικαίωμα ψήφου και οι Πρόεδροι των Δ.ή 

Τ.Κ.» ), με την παρατήρηση, να 

ενημερώνεται έγκαιρα η Κοινότητα για τα 

οικονομικά στοιχεία των έργων, εκπτώσεις 

προϋπολογισμών, ανεκτέλεστα κλπ., 

προκειμένου να προτείνεται πιο 

ολοκληρωμένο το ΤΠ.  

Σημειώνεται ότι, ο πρόεδρος Καλού 

Αγρού, Παναγιώτογλου Γεώργιος, δεν 

ψήφισε, παρόλο που ήταν συνδεδεμένος 
 
 
Δράμα, 21-01-2021 
 
Η ειδική γραμματέας 

 

Ψωμά Μυροφόρα  
 

 

 


