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1.  380.  Υποβολή οικονομικών 
στοιχείων Δήμου Δράμας 
χρήσης 2013 

Με την παρατήρηση και των είκοσι (20) 

παρόντων δημοτικών συμβούλων της 
πλειοψηφίας, πως ψηφίζουν τα οικονομικά 
στοιχεία του Δ. Δράμας χρήσης 2013, μόνο ως 
λογιστική αποτύπωση  και όχι ως πολιτικό 
περιεχόμενο. 
 
     Με την τοποθέτηση και των οκτώ (8) 
παρόντων δημοτικών συμβούλων της μείζονος 
μειοψηφίας, πως πρόκειται για έναν ισολογισμό, 
ο οποίος ψηφίστηκε ομόφωνα από την Ο.Ε,  με 
βασικά χαρακτηριστικά, τον εξορθολογισμό και 
την συγκράτηση εξόδων, την ορθή διαχείριση 
ιδίων εσόδων και την εισροή χρημάτων από την 
Ευρώπη, την απουσία μεσομακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων και την απόλυτη συνέπεια σε 
φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες. 
Ισολογισμός,  από τον οποίο διαφαίνεται το έργο 
που πραγματοποίησαν ως δημοτική αρχή. 
  
      Με την παρατήρηση των δημοτικών 
συμβούλων: 1) Παπαεμμανουήλ Γρηγορίου και 
2) Χραλαμπίδη Ανδρέα, πως ψηφίζουν τα 
οικονομικά στοιχεία του Δ. Δράμας χρήσης 2013, 
μόνο ως λογιστική αποτύπωση  και όχι ως προς το 
έργο που εμπεριέχεται και τα ποσά που 
δαπανήθηκαν για την εκτέλεσή του , διότι η 
φιλοσοφία τους διαφέρει από αυτή της 
προηγούμενης δημοτικής αρχής.. 
 
     Με την παρατήρηση του δημοτικού 
συμβούλου Ηλιόπουλου Στέργιου, πως ψηφίζει 
τα οικονομικά στοιχεία του Δ. Δράμας χρήσης 
2013, μόνο ως λογιστική πράξη, τονίζοντας την 
αναγκαιότητα οικονομικής στήριξης των πολιτών 
που δοκιμάζονται εν μέσω οικονομικής κρίσης 
και διεκδίκησης περισσότερων πόρων από την 
Κεντρική Εξουσία, σε συνεργασία με άλλους 
Δήμους και την ΚΕΔΕ,  διότι μόνο με αυτό τον 
τρόπο η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα είναι 
Αυτοδιοίκηση και όχι Ετεροδιοίκηση.  
 
Με την επισήμανση  του δημοτικού συμβούλου 

Καλφόπουλου Ευαγγέλου, πως καλωσορίζουν ως 
παράταξη το γεγονός ότι ο Δήμος είναι 
πλεονασματικός και χωρίς δάνεια. Αυτό το 
πλεόνασμα, δίνει τη δυνατότητα να χαραχθεί 
αυτόνομα κοινωνική πολιτική σύμφωνα με το 
Νόμο και βεβαίως με προσπάθεια για διατήρηση 
του πλεονάσματος. 
 
    Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 
Στεφανίδη Ιωάννη, ο οποίος ανέφερε πως 
διαδικαστικά θα έπρεπε να τοποθετηθεί καταρχήν 
ο ορκωτός ελεγκτής διότι,  αυτό συμβαίνει με όλες 
τις Ανώνυμες Εταιρείες και όπως διαφαίνεται από 



τις τοποθετήσεις του πρώην και του νυν 
Αντιδημάρχου Οικονομικών, ο Δήμος λειτουργεί 
ως Ανώνυμη Εταιρεία. Η λογιστική αποτύπωση, 
ναι είναι αυτή που πρέπει να είναι, αφού στον 
καπιταλισμό δεν υπάρχουν τρικλοποδιές, 
υπάρχουν όμως στοιχεία προς διερεύνηση, 
δαπάνες πονηρές μέσα από δράσεις της 
Ονειρούπολης και άλλες περιπτώσεις και 
ενδεχομένως μέσα από το Φεστιβάλ. Στο τέλος 
επεσήμανε πως η πολιτική διαχείριση, ήταν 
διαχείριση της προηγούμενης εικοσαετίας, γι  
αυτό υπάρχει και ομοψυχία μεταξύ τέως και νυν 
δημοτικής αρχής, τονίζοντας πως αυτό που 
επιβάλλεται να πράξει ο Δήμος, είναι να 
διεκδικήσει από αυτά που προσφέρει στην 
Εξουσία διότι, μόνο με αυτό τον τρόπο η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση θα είναι Αυτοδιοίκηση και όχι 
απλά Διοίκηση. 
 

 Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο  

Απολογισμός  Διαχείρισης  των Εσόδων και 
Εξόδων του Δήμου Δράμας  οικ. έτους 2013, που 
σύμφωνα με τον απολογιστικό πίνακα   εμφανίζει: 
 

Α -  ΕΣΟΔΑ 

 

Πραγματοποιηθέντα 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ 22.274.650,35 €  

ΕΚΤΑΚΤΑ    10.248.588,23 €  

ΧΡΗΜΑΤΙΚ

Ο 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

  7.671.833,44 €  

ΣΥΝΟΛΟ  40.195.072,02 € 

 

Β -  ΕΞΟΔΑ 

 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΓΕΝΙΚΑ 

ΕΞΟΔΑ 

31.884.097,27 € 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΣΤΗ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 

  8.310.974,75€ 

ΣΥΝΟΛΟ  40.195.072,02 € 

 

 

 
 
Δράμα   24-09-2014 
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας  
 
 
 Μυροφόρα Ψωμά  


