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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου οικονομικού 

έτους 2008.  

 

 

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

κ. Πρόεδρος:  Πριν τον προϋπολογισμό, να δούμε λίγο το Τεχνικό Πρόγραμμα κ.κ. 

συνάδελφοι, αν έχετε κάποιες παρατηρήσεις.  

κ. Αγγελίδης:  Μια πρόταση θέλω να κάνω, το Δ.Σ. να βγάλει ένα ψήφισμα και να το 

στείλει στον Υπουργό Πολιτισμού, σύμφωνα με το οποίο θα ζητάμε να επιστραφεί το χρυσό 

στεφάνι της Αμφίπολης στον φυσικό του χώρο, στο Μουσείο της Αμφίπολης.  

κ. Δήμαρχος: Συμφωνούμε απόλυτα. Εγώ πληροφοριακά θέλω να σας πω ότι 

εκτάκτως με την ιδιότητα μου ως Πρόεδρος της ΤΕΔΚ σε έκτακτη συνεδρίαση πήραμε μια 

απόφαση υπό μορφή ψηφίσματος για το συγκεκριμένο θέμα. Αιτούμεθα το στεφάνι της 

Αμφίπολης να επιστρέψει στον φυσικό του χώρο, διότι όλες οι πληροφορίες όλοι μιλούσαν ότι 

είναι εύρημα της περιοχής της Αμφίπολης. Δεν έχω καμία αντίρρηση και το Δ.Σ. Σερρών να 

εκδώσει ένα ψήφισμα, οπότε να προσθέσουμε και την δική μας φωνή, σ’ αυτή την δίκαιη 

διεκδίκηση του στεφανιού της Αμφίπολης όπου κάλλιστα μπορεί να φυλαχτεί, διότι τα 

επιχειρήματα ότι δεν μπορούν να εκτίθενται με ασφάλεια, και εάν αποδειχτεί επιστημονικά ότι 

ανήκει στον χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης, αυτό είναι έτερον εκάτερον, 

αλλά μέχρι τότε η Νομαρχία, η αρμόδια υπηρεσία η επιστημονική, έπρεπε και επιμένουμε σ’ 

αυτό να φερθεί στο Μουσείο της Αμφίπολης γιατί και εμείς έχουμε ανάγκη από παρόμοια 

εκθέματα. 

κ. Σαουλίδης: Σαφώς και έτσι πρέπει να γίνει, συμφωνούμε όλοι, απλά θα πρέπει να 

τονίσουμε ότι η επέκταση και η αναβάθμιση του Μουσείου είναι αναγκαία. Είναι πάρα πολλά 

ευρήματα που έχουν βρεθεί στις τελευταίες ανασκαφές του άξονα και έχουν συντηρηθεί και 

υπάρχει το πρόβλημα χώρου. Καλά είναι, πατριώτης μας είναι ο υπουργός, και αν χρειαστεί 

και στον υπουργό να γίνει μια παράσταση, από την στιγμή που και η νομαρχία συμφωνεί, να 

το δούμε και σαν ΤΕΔΚ, είναι ευκαιρία τώρα να δώσουμε το στίγμα και θα συνδυάζονται και 

τα δύο. Είναι τα πιο μεγάλα και θα μπορέσουν να φιλοξενήσουν αλλά να δώσουν και κίνητρα 

για να μπορέσουν να συνεχίσουν και άλλες ανασκαφές γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που 

δυστυχώς φέρνονται στο φως από παράνομους σκαπανείς. 

κ. Δάγκος: Συμφωνώ με αυτό που είπε ο κ. Σαουλίδης για την διεκδίκηση της 

επέκτασης του μουσείου.  

κ. Μωυσιάδης: Όσον αφορά το θέμα του στεφανιού ναι στο ψήφισμα. Από εκεί και 

πέρα όσον αφορά το θέμα που έθεσε ο κ. Σαουλίδης για τους χώρους, ίσως θα πρέπει κάποια 

στιγμή να το κουβεντιάσουμε ξεχωριστά. Είχαμε ξεκινήσει μια συζήτηση με το Υπουργείο 

Πολιτισμού, συμφωνούσανε να γίνει και μουσείο στην πόλη των Σερρών, τους διαθέταμε μέσα 

στο στρατόπεδο Παπαλουκά συγκεκριμένο κτίριο, ήρθαν το είδαν, συμφώνησαν και το ζήτημα 

είναι σε εμάς να προχωρήσουμε.  

κ. Πρόεδρος:  Συνάδελφοι πέρα από τη συζήτηση του προϋπολογισμού, θα ήθελα τις 

παρατηρήσεις σας του Τεχνικού Προγράμματος.  

κ. Αγγελίδης: Μαζί, πακέτο θα το συζητήσουμε.  
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κ. Δήμαρχος: Όσον αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα. Το Τεχνικό Πρόγραμμα έχει ένα 

χαρακτηριστικό από το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2008, θα έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχει 

ομαδοποίηση και κατηγορίες. Τα έργα τα οποία συνεχίζονται, τα έργα του ΘΗΣΕΑ, είναι 

γνωστά σε όλους σας, και τα έργα που διεκδικούμε από άλλες πηγές. Εκείνο όμως που θα 

ήθελα να τονίσω είναι ότι έργα τα οποία προγραμματίζονται για το 2008 από έσοδα του Δήμου 

αλλά και κυρίως τα χρήματα που πραγματικά μένουν σε μια τοπική αρχή είναι τα χρήματα της 

ΣΑΤΑ, αυτά όλα έχετε παρατηρήσει ότι κατευθύνονται … εξωραϊσμό της πόλης, δηλαδή 

ανακατασκευή …στην κυκλοφορία, με τον εξωραϊσμό του κέντρου, των κοινοχρήστων 

χώρων, την ανακατασκευή, διαμόρφωση και ανάπλαση των πεζοδρομίων, δρόμων, 

κοινοχρήστων χώρων κ.λπ. Αυτό βέβαια πρόσθετα γίνεται, η εικόνα που πρέπει να εμφανίσει 

η πόλη ενόψει του μεγάλου γεγονότος του παγκόσμιου πρωταθλήματος, ανοίγω μια 

παρένθεση για να ενημερώσω το Σώμα, το ταξίδι μας στην μακρινή Χιλή μπορεί να ήταν 

κοπιαστικό αλλά στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι κατά 

την παρουσίαση του δικού μας προγράμματος, του αγώνα του επόμενου χρόνου, ενώ 

αναμέναμε περίπου 70-80 αντιπροσώπους των εθνικών ομάδων, των ομοσπονδιών ανά τον 

κόσμο, είχαμε μια απρόσμενη προσέλευση, περισσότερους από 220, εγώ έμεινα με ανοικτό το 

στόμα που έβλεπα να κουβαλάνε συνέχεια καρέκλες για να βάλουν τον κόσμο να καθίσει. 

Βέβαια η παρουσία όλων αυτών των παραγόντων και η τοποθετήσεις και η δέσμευση η δική 

μας, και η δική μου αλλά και του νομάρχη, ότι είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε τους 

καλύτερους αγώνες που γίνανε ποτέ, αυτό μας προσθέτει ευθύνες, βάρη και δράττομαι της 

ευκαιρίας να ζητήσω την συμβολή και την βοήθεια όλων σας την οποία θεωρώ δεδομένη, και 

είχα πει την προηγούμενη φορά ότι θα υπάρξει ένα σχέδιο δράσης και το οποίο θα τεθεί υπόψη 

του Δ.Σ. και εκεί μέσα προκύπτουν οι ρόλοι του καθενός από εμάς, προκειμένου να γίνει η 

μεγάλη ευκαιρία, αυτό το στοίχημα για την πόλη μας, να πετύχουμε και σε αυτόν τον τομέα 

της υποδοχής, της φιλοξενίας, της παραμονής, της εικόνας εν γένει που πρέπει να 

παρουσιάσουμε σε όλους αυτούς τους επισκέπτες. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι η Χιλή είναι η 

χώρα, δεν θέλω να πω πως ήταν η χώρα αλλά ήταν φιλόξενη, φροντίσανε την φιλοξενία μας, 

φροντίσανε την πόλη τους, εμείς μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα και οι υποδομές 

που θα παραμείνουν και για τα επόμενα χρόνια, για τις επόμενες γενιές, θα έχουν σαν 

αποτέλεσμα να χαίρονται και να απολαμβάνουν και οι επισκέπτες οι οποίοι θα έρχονται, αλλά 

αυτοί οι επισκέπτες θα είναι πρεσβευτές της πόλης μας όταν θα επιστρέψουν, ούτως ώστε να 

επανέλθουνε χωρίς τον λόγο και την αιτία του αγώνα ξανά στην πόλη μας. Αυτό θα είναι το 

μεγάλο κέρδος και το όφελος από το μεγάλο αυτό γεγονός που σκεπτόμαστε. Σύντομα θα 

επανέλθουμε στο θέμα και θα έχουμε όλοι κάποιο ρόλο να διαδραματίσουμε και να 

συμβάλλουμε και κυρίως να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες μας για την ενεργό συμμετοχή 

τους. Βέβαια αυτονόητο είναι ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς, εμπορικοί σύλλογοι, επιμελητήρια, 

εργατικό κέντρο θα έχουμε συναντήσεις βάσει του προγράμματος και του σχεδιασμού που 

κάνουμε. Υπάρχει και το θέμα του εθελοντισμού, πολλά στηρίζονται εκεί, γιατί έχουμε και το 

προηγούμενο των Ολυμπιακών Αγώνων και μία απάντηση στο προς τι τόση μεγάλη 

προσέλευση των αντιπροσώπων στην παρουσίαση του προγράμματος μας, γιατί πουλάμε σαν 

Ελλάδα γενικά, με τους επιτυχημένους Ολυμπιακούς Αγώνες, ίσως και γιατί πριν από την 

παρουσίαση είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε παράγοντες των ομοσπονδιών του 

Αθλητισμού. Εισπράξαμε τα συγχαρητήρια όλων σχεδόν και κυρίως του προέδρου της 

παγκόσμιας ομοσπονδίας και προέδρων των ομοσπονδιών των κρατών που συμμετείχαν. 

Απομένει όλα αυτά να τα κάνουμε πράξη και γι’ αυτό ακριβώς είναι το Τεχνικό Πρόγραμμα, η 

κατεύθυνση η οποία δόθηκε είναι η εμφάνιση και η εικόνα της πόλης. Όσον αφορά τα άλλα 

έργα είναι του ΘΗΣΕΑ, είναι από άλλες πηγές.  
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Ο προϋπολογισμός είναι διαχειριστικός … γιατί τα έξοδα είναι περισσότερα από τα 

έσοδα. Με το … των αρμοδιοτήτων και των δράσεων που έχουν δοθεί στην Τ.Α. πρέπει να 

συνοδεύονται και από αντίστοιχους πόρους, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αυτό που συζητήσαμε 

εδώ επανειλημμένα σ’ αυτό το τραπέζι, για τα οικονομικά της Τ.Α., είναι ένας 

προϋπολογισμός για να διανέμουμε την φτώχια μας. Ανακατανομή της φτώχιας μας. Βέβαια 

τα έξοδα αυτά αφορούν τις αναγκαστικές δαπάνες, τη μισθοδοσία του προσωπικού, τις 

λειτουργικές δαπάνες του Δήμου μας και λογικό είναι να είναι περισσότερα από τα έσοδα. 

Τώρα αναλογιστείτε ότι τα χρήματα που παίρνουμε για την συντήρηση των σχολείων δεν είναι 

αυτά που ξοδεύει ο Δήμος. Αναλογιστείτε, τόσες εκδηλώσεις, τρέχουμε πίσω από τα σχολεία, 

από τις ημερίδες, από την εκκλησία, αυτή είναι η κατάσταση. Βέβαια πως αντιμετωπίζεται; 

Αντιμετωπίζεται με τη μείωση των εξόδων, την περικοπή των δαπανών. Προσπαθήσαμε αυτή 

τη χρονιά, όσο μπορούσαμε να το κάνουμε. Πιστεύω ότι σε ένα βαθμό το πετύχαμε. Αυτό 

βέβαια θα εμφανιστεί στον Ισολογισμό γιατί εκεί θα έχουμε την διαχειριστική εικόνα, την 

οικονομική, της χρονιάς που διανύουμε και σε 1,5 μήνα πρόκειται να μας εγκαταλείψει και θα 

μπούμε στη νέα χρονιά. Και βέβαια, πέρα από την μείωση των εξόδων, μέλημα μας είναι να 

φροντίσουμε για την είσπραξη των εσόδων. Αυτά που δικαιούμαστε να τα εισπράττουμε με 

καλό τρόπο, με πίεση και με αυτό που μας δίνει το δικαίωμα ο νόμος να τα βεβαιώνουμε. 

Πάντως είμαστε αποφασισμένοι να εισπράττουμε αυτά που δικαιούμαστε, να αυξήσουμε τα 

έσοδα μας.  

Ένας άλλος τρόπος είναι να δημιουργήσουμε νέες πηγές εσόδων, και αυτό το κάνουμε 

όταν αξιοποιούμε αυτό το οποίο έχουμε αναπτυξιακά πάντοτε και αναφέρομαι στην 

αξιοποίηση και στην εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας. Ένα παράδειγμα που θα 

μπορούσα να αναφέρω είναι η αξιοποίηση του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς το οποίο όπως 

ξέρετε έχει δρομολογηθεί και θα βγει στον αέρα με προκήρυξη απ’ όπου προσδοκούμε να 

έχουμε πάρα πολλά έσοδα. Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι έχουμε ένα τεράστιο οικόπεδο, 

μεγάλης αξίας οικοπεδικής στην ιδιοκτησία μας, στο κέντρο της πόλης και τι βγάζουμε από 

την ενοικίαση του, συγκριτικά με αυτό που προκύπτει από την αξιοποίηση του, είναι πάρα 

πολλά.  

Ένα άλλο είναι η εκμετάλλευση και η αξιοποίηση του ξενώνα της Χρυσοπηγής. 

Πολλοί άλλοι δήμοι με παρόμοιες εγκαταστάσεις τις έχουν αξιοποιήσει με τέτοιον τρόπο που 

έχουν σημαντικά έσοδα. Αν αναφερθούμε στην Λάρισα που έχει πάρα πολλά χρήματα με ένα 

ξενοδοχείο που έχει ανακατασκευάσει σε 5 Αστέρων, αν λάβουμε υπόψη μας την Ξάνθη που 

το παραχώρησε με κάποια σύμβαση σε έναν ιδιώτη ο οποίος το δουλεύει και εισπράττει ο 

Δήμος κάποια χρήματα, το ίδιο μπορούμε να σκεφτούμε και έχουμε πάρει και σχετική 

απόφαση για να έχουμε τεχνικό σύμβουλο μέσω υποστήριξης της σύμπραξης δημοσίων και 

ιδιωτικών αρχιτεκτόνων για να αξιοποιήσουμε αυτό το περιουσιακό στοιχείο που έχουμε εκεί 

πάνω.  

Μια άλλη σκέψη που έχουμε παλέψει πολλές φορές, είναι αυτή η έκταση της 

αποκατεστημένης χωματερής, ο χώρος που έχει αποκατασταθεί και έχει εξυγιανθεί η παλιά 

χωματερή και έχει δημιουργηθεί μια νέα χωματερή, και τώρα είναι στον αέρα η μελέτη για την 

επέκταση του ΧΥΤΑ, αλλά αναφέρομαι εγώ στην ήδη αποκαταστημένη περιοχή και έκταση, 

εκεί έχουμε κάποιες προτάσεις, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για να γίνει εκεί ένα πάρκο 

φωτοβολταϊκό. Τα έσοδα τα οποία σε πρώτες σκέψεις και πρώτες μελέτες σκοπιμότητας και 

βιωσιμότητας από τις οικονομοτεχνικές μελέτες που προκύπτουν είναι επίσης πάρα πολλά.  

Ένα άλλο που θα ήθελα να πω και να προβληματίστει το Σώμα, είναι τα 450 στρ. που 

έχουμε νοικιάζαμε στην κ. … και τα οποία μένουν αναξιοποίητα. Δίπλα όπως ξέρετε 

λειτουργεί η ΘΕΡΜΗ Α.Ε. με τις εγκαταστάσεις της εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου και 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ζεστού νερού το οποίο ήδη χαιρόμαστε σ’ αυτό το 

κτίριο.  Υπάρχουν  μετά  κάποιες  συζητήσεις που  γίνονται,  η ίδια εταιρεία, αν είναι δυνατόν,  
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εδώ εμπλέκεται και η ΔΕΥΑΣ, εξαιτίας της ύπαρξης του ζεστού νερού εκεί δίπλα ακριβώς, της 

κατασκευής λειτουργίας των θερμοκηπίων, κάτι παρόμοιο που έχουν κάνει οι ίδιοι στην 

γειτονική Δράμα. Όταν με επισκέφτηκε ο Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης, ο οποίος είναι από 

την Δράμα και ήταν παρών και της ΘΕΡΜΗ Α.Ε. και όταν επάνω στην κουβέντα είπαμε αυτά, 

ότι σκεφτόμαστε αυτό το πράγμα, τότε ο ίδιος μίλησε θετικά, είπε ότι η λειτουργία των 

θερμοκηπίων 100 στρ. αποφέρει μεγάλα έσοδα και στον δήμο της Δράμας και στην γύρω 

περιοχή αντιμετωπίζοντας φυσικά και το πρόβλημα της ανεργίας, πολλές θέσεις εργασίας, 

παραγωγή και πολλά άλλα.  

Το υδροηλεκτρικό της Οινούσας, η σκέψη μας είναι να δούμε τι γίνεται με τα … πάρκα 

της ΔΕΗ … επηρεάζει την λειτουργία του δικού μας εργοστασίου. Αν μπορέσουμε να 

μεταφέρουμε … της εξοικονόμησης ενέργειας με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, θα 

μπορέσουμε ή να μας παραχωρηθεί … και αν όχι ακόμη να το αγοράσουμε, μπορούμε να 

κατασκευάσουμε και ένα δεύτερο και γιατί όχι και ένα τρίτο υδροηλεκτρικό. Ήδη υπάρχει 

κάποια προσπάθεια και κάποια μελέτη της αντλιοδότησης στον χώρο πίσω από το μοναστήρι. 

Και βέβαια οι πόροι που μας αναλογούν, βέβαια εγώ δεν ήμουν στο συνέδριο της 

ΚΕΔΚΕ αλλά με χαρά πληροφορήθηκα ότι δεσμεύτηκε ο υπουργός Εσωτερικών θα αποδώσει, 

θα γράψει μάλιστα στον προϋπολογισμό χρήματα που αφορούν τους παρακρατηθέντες πόρους 

και ότι θα μας δοθεί με μορφή ομολόγων εντός του 2008 ομόλογα ίσης αξίας με τα τοπικά 

έξοδα κάθε οργανισμού ενός έτους. Αυτό θα είναι μια βαθιά ανάσα για τους ΟΤΑ και για τον 

δικό μας επίσης. Μακάρι να έρθει αυτή η στιγμή να πάρουμε αυτά τα χρήματα, είναι αρκετά 

χρήματα και θα μπορούμε μετά να καταθέσουμε έναν πραγματικό προϋπολογισμό, που θα έχει 

συγκεκριμένους στόχους.  

Αυτά ήθελα να πω, αν έχετε κάτι διαφορετικό, είμαι στην διάθεση σας για να κάνουμε 

μια γόνιμη και ωφέλιμη για όλους μας συζήτηση.  

κ. Αγγελίδης: Πρώτα κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις και μετά η τοποθέτηση μου. 

Ήθελα να κάνω δυο ερωτήσεις, η 1η έχει σχέση με το μικρό μέγαρο μουσικής που είχατε στο 

πρόγραμμα σας για να γίνει στο κτίριο Νάσιουτζικ, γιατί αυτό δεν συνέβη; 

Και η 2η ερώτηση, στην σελ. 118 του προϋπολογισμού και στον τίτλο ¨Πληρωμές 

υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών¨, υπάρχει ένα ποσό 2.700.000 €, θα ήθελα να μας 

εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό.  

Και στην σελ. 68 εκεί έχετε κάποια εγγεγραμμένα ποσά για παροχή υπηρεσιών για 

κλαδέματα, για καταπολέμηση ζιζανίων, για καθαρισμό μονοπατιών, τι σκέπτεστε να κάνετε 

μ’ αυτές τις υπηρεσίες. Θα τις δώσετε σε κάποιους ιδιώτες; Γιατί να μην γίνει μέσω των δικών 

μας υπαλλήλων ή μέσω των διμηνιτών;  

κ. Δήμαρχος: Όσον αφορά το Νάσιουτζικ, πράγματι στο πρόγραμμα μας ήταν να γίνει 

ένα μικρό μέγαρο μουσικής, όταν … δημοσίευση σε εφημερίδα της Κυβέρνησης ότι είχε δοθεί 

από την προηγούμενη Δ.Α. ως σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Αυτό έγινε στις 10 ή στις 15 

Ιανουαρίου 2006.  

κ. Μωυσιάδης: Ανεξαρτήτως της δημοσίευσης η απόφαση είχε παρθεί 1,5 χρόνο πιο 

μπροστά και ήδη οι διαδικασίες είχαν προχωρήσει, είχαν έρθει από το Υπουργείο Παιδείας 

συγκεκριμένο κλιμάκιο, είδαν τον χώρο, παρέλαβαν τον χώρο και ξεκίνησαν την δημοπρασία 

για εκτέλεση έργου.  

κ. Δήμαρχος: Εγώ σας είπα ότι το είδα δημοσιευμένο τις τελευταίες ημέρες του 2006, 

αλλά μας έρχεται και μια πίστωση 1 εκ. για την υλοποίηση αυτού του έργου. Σήμερα όμως 

προκειμένου να υλοποιηθεί και να προκηρυχθεί το έργο,  μια επιπλέον έρευνα όσον αφορά το 

κτίριο, βέβαια ενδιάμεσα ήταν οι δικές μας παρεμβάσεις, συμφωνήσαμε ότι για ένα έργο της 

εκπαίδευσης  δεν ήταν δυνατόν να μην συμφωνήσουμε, με την προϋπόθεση βέβαια το κέλυφος  
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να διατηρηθεί και να γίνει αυτό το σχολείο 2ης ευκαιρίας. Σήμερα όμως σας πληροφορώ ότι 

δυστυχώς έχει ναυαγήσει και επανήλθε στην προηγούμενη κατάσταση γιατί δεν μπορεί να 

γίνει καμία παρέμβαση … (αλλαγή πλευράς) … αυτό το έμαθα σε μια σύσκεψη με τον 

νομάρχη. Μου είπαν ότι δεν μπορεί να γίνει και χάθηκε και η πίστωση και το σχολείο 2ης 

ευκαιρίας. Επομένως είμαστε στον ίδιο παρονομαστή. Αρχίζουμε από την αρχή. Αυτό έγινε 

πριν φύγουμε για την Χιλή.  

κ. Αγγελίδης: Θα γίνει τώρα εκεί μικρό μέγαρο μουσικής;  

κ. Δήμαρχος: Θα εξετάσουμε, γιατί τότε το είχαμε μελετήσει, και η ηχητική και η 

ακουστική του κτιρίου ήταν καταπληκτική γι’ αυτό το σκοπό και γι’ αυτό εμείς στο 

πρόγραμμα μας περιλάβαμε και είπαμε αν μπορέσουμε να το χρηματοδοτήσουμε και να το 

μετατρέψουμε σε μια αίθουσα. Μετά από αυτή την εξέλιξη επιμένουμε στο πρόγραμμα μας. 

Σχολείο πάντως 2ης ευκαιρίας δεν θα γίνει. Και με λιγότερα χρήματα μπορεί να κατασκευαστεί 

μικρό μέγαρο μουσικής.  

Το άλλο που με ρωτάτε, δεν ξέρω αν πρέπει να απαντήσω εγώ.  

κ. Σωτηριάδης: κ. Αγγελίδη αναφερθήκατε στην σ. 68 ¨Παροχή υπηρεσιών – 

οργάνωση πρασίνου¨. Αυτές είναι εργασίες που γίνονται, γίναν και πέρσι γίναν και φέτος, 

απλά στον προϋπολογισμό δεν είχαν μπει και όλα αυτά πληρώθηκαν μέσα από αναμορφώσεις 

του προϋπολογισμού. Όλες αυτές οι εργασίες. Όσο για την σ. 118 που λέτε, εδώ είναι οφειλές 

παρελθόντων ετών. Αν θυμάστε αρχές του έτους, οφειλές παρελθόντων ετών είχαμε γύρω στα 

3-3,5 εκ., είχε προϋπολογιστεί 1.516.000 και βάζουμε 2.700.000 και αν υπάρχει δυνατότητα να 

πληρώσουμε ακόμη περισσότερα. Δεν ξέρουμε πόσα είχαν προϋπολογιστεί. 

κ. Αγγελίδης: Μάλλον υπάρχουν και άλλα χρέη μέσα στο 2007 γι’ αυτό προβλέπετε 

μεγαλύτερο ποσό.  

κ. Σωτηριάδης: Όχι. Αυτό θα φανεί με το νέο έτος, όταν θα έρθουν οι οφειλές 

παρελθόντων ετών. Δεν ξέρω πόσο είχε προϋπολογιστεί, διαμορφωμένο είναι 1.516.000 και 

βάζουμε 2.700.000 γιατί οι οφειλές ήταν πάνω από 3.000.000 και για να μη γίνονται 

αναμορφώσεις συνεχώς κατά την διάρκεια του έτους, βάζουμε 2.700.000. 

κ. Σταματίου: Είναι μεγαλύτερο το ποσό γιατί από φέτος πρέπει κάθε αναμόρφωση να 

συνοδεύεται με … έκθεση ενυπόγραφη που ενέχει και ποινική ευθύνη. Δηλαδή πρέπει εγώ 

στην αρχή του έτους, η υπηρεσία, αν βάζαμε 1.000.000 οφειλές και μας ήταν 1,5 εκ. ή 

1.800.000, θα πρέπει να κάνουμε αναμόρφωση που θα πρέπει να τις δικαιολογήσουμε στην 

αρχή του χρόνου. Δηλαδή ακόμη δεν έχει ξεκινήσει ο προϋπολογισμός, αυξάνουμε τα έξοδα. 

Το πόσες είναι οφειλές δεν το ξέρω.  

κ. Αγγελίδης: Υπάρχει αυτός ο αέρας, για να υπάρχει αυτός ο αέρας μεταξύ του 1,5 

μέχρι το 2.700.000 σημαίνει ότι περιμένουμε να φτάνουμε να αγγίζουμε δεν ξέρω και αν θα 

ξεπεράσουμε αυτό το ποσό. Που σημαίνει ότι έχουμε νέα χρέη μέσα στο 2007.  

κ. Σωτηριάδης: Αυτό θα φανεί αρχές του έτους.  

κ. Αγγελίδης: Αυτό δείχνει όμως ότι έτσι είναι. 

κ. Σταματίου:  Μέχρι τώρα η εμπειρία μας δείχνει ότι αυτά που γράφουμε ποτέ δεν 

έφταναν. Ένας λόγος που είναι παραπάνω οι οφειλές είναι ότι δεν έχουμε παράταση του 

οικονομικού έτους, 31/12 λήγει. Και όλα αυτά, εν τω μεταξύ μέχρι τις 16/12 το ταμείο κλείνει, 

υποβάλλει κρατήσεις, φόρους κ.λπ. και τα τιμολόγια που εκκρεμούν τώρα είναι περισσότερα 

από παλιά που είχαμε μια παράταση δύο μηνών. Ένας λόγος είναι και αυτός. Από εκεί και 

πέρα ότι μένει απλήρωτο, τι έχει ενταλθεί και θα μείνει απλήρωτο μέχρι τέλος του χρόνου, δεν 

το ξέρουμε, θα το πει ο ταμίας.  

κ. Αγγελίδης:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, κάθε φορά όταν 

συζητάμε τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους σε κάθε συνεδρίαση τέτοιον καιρό, πάντα 

ακούγονται  οι  ίδιες  φράσεις  από  όλους  μας  και καλά  κάνουμε και  τις  λέμε, δηλαδή ότι οι 
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προϋπολογισμοί των ΟΤΑ είναι προϋπολογισμοί αναδιανομής της φτώχιας μας, ότι η Τ.Α. 

είναι ο φτωχός συγγενής του κράτους, ότι η κεντρική εξουσία πρέπει να δώσει περισσότερα 

χρήματα, ότι πρέπει να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε περισσότερα κονδύλια από την 

κεντρική εξουσία, όλα αυτά είναι ορθά και αληθή. Όμως από την άλλη μεριά υπάρχει μια 

πραγματικότητα, μια πραγματικότητα που καλούμαστε να την αντιμετωπίσουμε, μια 

πραγματικότητα με κάποια οικονομικά δεδομένα που έχουμε, και βάσει αυτών των 

οικονομικών δεδομένων πρέπει να επιλύσουμε τα προβλήματα του Δήμου και των δημοτών.  

Όταν συζητάμε τον προϋπολογισμό, την κατάσταση του προϋπολογισμού, μας δίνεται 

η δυνατότητα να σχηματίσουμε μια εικόνα για την οικονομική κατάσταση του Δήμου αλλά και 

τις προθέσεις της Δ.Α. όσον αφορά την υλοποίηση έργων και την ανάπτυξη του Δήμου. Μας 

δίνεται επίσης η δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις, να καταθέσουμε τις επισημάνσεις μας, 

τις διαπιστώσεις μας και τις προτάσεις μας, με στόχο την καλύτερη και αποτελεσματικότερη 

λειτουργία και ανάπτυξη του Δήμου. Οι επισημάνσεις και οι διαπιστώσεις που έχουμε να 

καταθέσουμε σχετικά με τον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2008 είναι οι εξής:  

1ον μια πρώτη διαπίστωση που μπορεί να κάνει κανείς μελετώντας τον προϋπολογισμό 

για το έτος 2008 είναι η εξής, ο προϋπολογισμός του έτους 2008 δίνει μια πρώτη γεύση 

κακοδιαχείρισης των οικονομικών του Δήμου από την νέα Δ.Α. όπως αποδεικνύεται τώρα. Και 

να σας πω γιατί, γιατί υπάρχει μια ανοδική τάση των εξόδων από την μια πλευρά και από την 

άλλη υπάρχει μια πτωτική τάση από κάποιες πηγές εσόδων και κυρίως από δικές του 

αποκλειστικά πηγές. Βλέπουμε ότι τα έξοδα σ’ αυτόν τον προϋπολογισμό του 2008 σε σχέση 

με τα έξοδα του προηγούμενου προϋπολογισμού, έχουν αυξηθεί κατακόρυφα με αποτέλεσμα, 

επειδή τα έσοδα είναι τα ίδια, ή και λιγότερα ή έστω τα ίδια, αποτέλεσμα αυτού είναι στον 

προϋπολογισμό να εγγράφουμε πλασματικά έσοδα, ψεύτικα έσοδα, προκειμένου να 

ισοσκελίσουμε τα έξοδα διότι αυτό υπαγορεύει άλλωστε και ο νόμος. Και πρέπει να πούμε ότι 

σ’ αυτόν τον προϋπολογισμό, το ύψος των πλασματικών εσόδων φτάνουν σε ένα αστρονομικό 

ποσό. Ξεπερνά τα 7 εκ. €. Από την άλλη βλέπουμε, όπως είπα και προηγουμένως, μια πτωτική 

τάση από κάποιες πηγές εσόδων, και δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, σημαίνει αδυναμία της Δ.Α. 

να εισπράξει; Δεν θέλει να εισπράξει; Σε ποιες πηγές υπάρχει πτωτική τάση εσόδων; Τέλος 

διαμονής παρεπιδημούντων, τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 

εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης, τέλη χρήσης 

κοινοχρήστων χώρων. Θα μου πει κάποιος και τι έγινε, δεν είναι και τεράστια τα ποσά! Δεν 

έχει σημασία, δείχνει το πώς δουλεύει η Δ.Α., με ποια φιλοσοφία δουλεύει και που μας οδηγεί 

μια τέτοια τακτική. Σίγουρα δεν έχουμε απαίτηση μέσα σε ένα χρόνο η όποια Δ.Α. να 

αντιμετωπίσει το οικονομικό πρόβλημα του Δήμου ή και να το επιλύσει, όμως δεν περιμέναμε 

και να χειροτερέψει, γιατί περί αυτού πρόκειται τώρα. Αρχίζουμε να παίρνουμε την 

κατρακύλα, δεν βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, θέλω να πιστεύω, ελπίζω του χρόνου τέτοιον 

καιρό όταν θα συζητάμε τα πράγματα να είναι καλύτερα. Και βέβαια η πραγματική 

οικονομική κατάσταση του Δήμου δεν αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό, την πραγματική 

οικονομική κατάσταση του Δήμου θα την δούμε αποτυπωμένη στον Ισολογισμό, όμως και ο 

προϋπολογισμός δίνει κάποια σημάδια, δίνει κάποια γεύση, και η γεύση που μας δίνει αυτή τη 

στιγμή είναι η κακοδιαχείριση των οικονομικών του Δήμου.  

2η διαπίστωση που θέλουμε να κάνουμε. Δεν βλέπω στο σκέλος των εσόδων, 

εγγεγραμμένο ένα ποσό, μια πρόβλεψη για να υλοποιήσετε την προεκλογική σας υπόσχεση 

που λέγατε ότι θα μειώσετε τα δημοτικά τέλη, στους συνταξιούχους άνω των 70 ετών, που 

παίρνουν τις κατώτατες συντάξεις, όπως επίσης ότι θα μειώσετε τα δημοτικά τέλη και στις 

μεταποιητικές επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 3 άτομα. Και δεν νομίζω να συμφωνήσει 

κανείς να αυξήσετε πρώτα τα δημοτικά τέλη και να το κάνετε αυτό μετά, εγώ περίμενα 

ειλικρινά, τώρα να υπήρχε μια πρόβλεψη για την υλοποίηση της προεκλογικής σας  

υπόσχεσης.  
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3η διαπίστωση, σ’ αυτή τη χρονιά το 2007, υπήρξε εκ μέρους της Δ.Α. αδυναμία 

εξεύρεσης νέων πόρων πέραν των γνωστών τακτικών εσόδων που έχουμε από τις 

καθιερωμένες πηγές. Και μη μου πείτε για το mono – cross για τα χρήματα που πήραμε, αυτή 

η ιστορία ξεκίνησε από την προηγούμενη Δ.Α.  

4ον στα έργα που θέλετε να κάνετε από πιστώσεις του Δήμου, υπάρχει ένας 

προϋπολογισμός από πιστώσεις του Δήμου 1,5 εκ. €, θέλετε να κάνετε έργα ύψους 1,5 εκ. € 

από πιστώσεις του Δήμου, από χρήματα του Δήμου, ποια χρήματα που χρήματα δεν έχει. Εδώ 

εγγράφονται 2.700.000 € για να πληρώσουμε τα χρέη μας και είναι βέβαιο ότι έχουν 

δημιουργηθεί νέα χρέη μέσα στο 2007. Εγώ θα περίμενα, μετά το δάνειο που πήρε η 

προηγούμενη Δ.Α. για να εξοφλήσει τα χρέη της αγοράς, περίμενα να υπάρχει μια ομαλή ροή 

στην αποπληρωμή των χρεών και να μην έχουν δημιουργηθεί νέα χρέη. Διαπιστώνουμε με 

αυτό το κονδύλιο που βάζετε, και θα αποδειχθεί στο μέλλον, είναι βέβαιο ότι θα αποδειχθεί, θα 

φανεί στις οφειλές μετά από δύο μήνες, ότι έχουν δημιουργηθεί νέα χρέη, εγώ θα σας πω 

περίπου και το ύψος, μπορεί να φτάνουν και το 1 εκ. €. Τα χρέη που δημιουργήθηκαν μέσα 

στο 2007. Χρήματα δεν έχει ο Δήμος, το ξέρουμε πολύ καλά, για να κάνει με τα δικά του 

λεφτά έργα. Προβλέπετε εδώ να κάνετε έργα ύψους 1,5 εκ. € από τα χρήματα του Δήμου, από 

τα δικά του χρήματα. Τώρα εδώ 3 τινά μπορούν να συμβούν, ή να μην γίνουν αυτά τα έργα, ή 

να γίνουν από τα χρήματα της ΣΑΤΑ και να μην γίνουν τα άλλα έργα που θέλετε να κάνετε 

από τα χρήματα της ΣΑΤΑ ή να χρεώσετε ακόμα περισσότερο τον δήμο.  

Και η 5η επισήμανση που θέλουμε να κάνουμε, πολλές προεκλογικές και μετεκλογικές 

σας υποσχέσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα των έργων σας. Γι’ αυτό 

προτείνουμε εμείς μερικές από αυτές τις υποσχέσεις σας να τις συμπεριλάβετε στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα και προτείνουμε: 1ον να κατασκευαστεί ξενώνας ημιαυτόνομης διαβίωσης ατόμων 

με ειδικές ανάγκες όπως και πρόσφατα το υποσχεθήκατε. 2ον να ανακαινιστεί το παλιό κτίριο 

του ΟΡΦΕΑ με στόχο να λειτουργεί το ΔΗΠΕΘΕ εκεί. Δεν υπάρχει μέσα στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα κανένα τέτοιο ποσό. 3ον διαπλατύνσεις των κεντρικών δρόμων των Δ.Δ. 

Επταμύλων, Οινούσας, Ελαιώνα. 4ον Δημοτική Πινακοθήκη απέναντι από την ΔΕΠΚΑ, σε 

εκείνο τον χώρο όπως έχετε γραμμένο στο πρόγραμμα σας και μάλιστα σ’ αυτή την Δημοτική 

Πινακοθήκη σε έναν όροφο θα κάνατε και κινηματογράφο. 5ον κατασκευή βοηθητικής πισίνας 

στο Κολυμβητήριο, στην κοιλάδα των Αγ. Αναργύρων. Και μια άλλη προεκλογική σας 

υπόσχεση, η λειτουργία 4 νηπιαγωγείων στο στρατόπεδο του Παπαλουκά. 

Θα μου πείτε τώρα, ¨μα που θα βρεθούν τόσα χρήματα¨; Εγώ θα παραπέμψω και πάλι 

στις προεκλογικές σας υποσχέσεις κ. Δήμαρχε και κ.κ. Συνάδελφοι της συμπολίτευσης που 

λέγατε ¨χρήματα υπάρχουν, υπάρχουν εξασφαλισμένοι πόροι¨ για όλα όσα υπόσχεστε. 

Άλλωστε με αυτή τη δύναμη παίρνω το θάρρος και σας το υπόσχομαι γιατί είμαι βέβαιος ότι 

θα τα βρείτε τα χρήματα.  

Τελειώνοντας αυτά που θα θέλαμε να προτείνουμε όσον αφορά για την οικονομική 

κατάσταση του Δήμου, δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές και λύσεις, το έχουμε πει πολλές 

φορές και θα το ξαναπούμε ακόμη μία φορά. Χρειάζεται αφενός μεν συγκράτηση των 

δαπανών, αφετέρου αύξηση των εσόδων με την δημιουργία νέων πηγών εσόδων. Αυτή είναι η 

πρόταση όσον αφορά την αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου.  

Όσον αφορά την υλοποίηση των έργων, και εδώ τα πράγματα, μερικές φορές όσο πιο 

απλά και πρακτικά σκεφτόμαστε τόσο πιο αποτελεσματικοί είμαστε. Για την υλοποίηση των 

έργων χρειάζονται προτεραιότητες, βάλτε δυο τρεις προτεραιότητες και ετοιμότητα για την 

διεκδίκηση και εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων.  

Τώρα όσον αφορά το τι ψηφίζουμε για τον προϋπολογισμό, εμείς ούτε υπερψηφίζουμε 

τον προϋπολογισμό, διότι δεν μας ικανοποιεί η οικονομική εικόνα που μας δίνει, ούτε όμως 

τον  καταψηφίζουμε  διότι  καταλαβαίνουμε, είναι ο πρώτος σας προϋπολογισμός, υπάρχει μια  
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πίστωση χρόνου με την ελπίδα ότι του χρόνου τέτοιον καιρό θα μας φέρετε έναν 

προϋπολογισμό που θα μας δίνει αισιοδοξία και θα βελτιώνει την οικονομική κατάσταση του 

Δήμου αλλά και θα δίνει έργα αναπνοής. Γι’ αυτόν τον λόγο εμείς δηλώνουμε παρών.  

κ. Μωυσιάδης: Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι ο προϋπολογισμός εκ των 

πραγμάτων δεν μπορεί να είναι αλλιώς, είναι περίπου πλασματικός από μια άποψη, από την 

άλλη όμως είναι τέτοιος που να μας στενοχωρεί όλους, διότι δεν υπάρχει μια άνεση από τα 

έσοδα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε έτσι όπως θα θέλαμε να λειτουργήσουμε. Εγώ 

θα ήθελα να κάνω απλώς ένα δύο παρατηρήσεις χωρίς να μπω στο πόσος είναι και τι γίνεται. 

Βλέπω και πολύ σωστά έχετε προβλέψει για την μερική απασχόληση κάπου 400.000.  

κ. Σωτηριάδης: Πρέπει να αφαιρέσουμε και στα έσοδα τα 576.000 οπότε η διαφορά 

είναι γύρω στις 200.000. 

κ. Μωυσιάδης: Δεν έχει σημασία, προβλέψατε εσείς τι δαπάνες να γίνουν. Σωστά 

προβλέψατε γιατί προβλέπετε ότι θα προσληφθούν και επομένως θα δαπανήσουμε κάποια 

χρήματα. Κάτι παρόμοιο πρόκειται να γίνει και από αλλού, τουλάχιστον έτσι ήταν η δική μας 

πρόθεση και νομίζω συμφωνήσατε και εσείς σ’ αυτό και έτσι θα γίνει. Έχουμε δύο Δ.Ε., τους 

Παιδικούς Σταθμούς και την ΔΕΠΚΑ, το προσωπικό τους θα έρθει εδώ, δεν θα έπρεπε και γι’ 

αυτούς να υπάρχει; Αν δεν υπάρχει αυτό σημαίνει ότι …  

κ. Σωτηριάδης: Έχουν δημιουργηθεί κωδικοί που παραμένουν αδρανείς εάν προκύψει  

τότε … 

κ. Μωυσιάδης:  Το παραμένουν αδρανείς δεν έχει νόημα, πρέπει να βάλουμε 

συμβολικά ένα νούμερο.  

κ. Σταματίου: Στην σ. 26 στο 10 είχαμε βάλει στους κωδικούς αυτούς αλλά χωρίς 

ποσά.  

κ. Μωυσιάδης: Δόθηκε η απάντηση, από εκεί και πέρα όμως να δώσω την ένσταση 

μου. Αφού ξέρουμε, γιατί νομίζω ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προχωρήσετε … 

κ. Σωτηριάδης: Σίγουρα γιατί πήγε μέχρι 31/12/2008 και βλέπουμε.  

κ. Μωυσιάδης:  Ναι αλλά δεν έχουμε κανέναν λόγο να περιμένουμε να εξαντλήσουμε 

το περιθώριο που μας δίνεται, πρώτα απ’ όλα γιατί πρόκειται για μια δυσλειτουργία. Το να 

έχουμε δυο ξεχωριστούς φορείς για τον ίδιο σκοπό και μάλιστα επί της ευκαιρίας, εάν έγινε 

αυτό έγινε επειδή είχα κάνει παρέμβαση στο συνέδριο που είχε γίνει στην Ζάκυνθο της 

ΚΕΔΚΕ και είχα ζητήσει από τους αρμόδιους τότε του Υπουργείου Εσωτερικών, την αρμόδια 

προϊσταμένη του τμήματος οικονομικών, της είχα ζητήσει να προβλεφθεί αυτό στον νέο 

κώδικα και της εξήγησα το πρόβλημα του να υπάρχουν δύο ξεχωριστοί φορείς και να μην 

επιτρέπεται η συγχώνευση τους επειδή ο ένας είναι επιχείρηση και ο άλλος νομικό πρόσωπο 

και είπα ότι πρέπει οπωσδήποτε σε πρώτη ευκαιρία, να δοθεί η δυνατότητα και η Δ.Ε. να 

μπορεί είτε να πάει στον δήμο είτε να πάει σε ένα Ν.Π. και είπαν ότι θα το κάνουν και 

πράγματι ήταν συνεπείς και έγινε. Αυτό ήταν κάτι που το θέλαμε και νομίζω ότι όλοι το 

θέλουμε και εσείς το θέλετε. Θα πρέπει να περιμένουμε λοιπόν την 31/12/2008 και αν δοθεί 

και άλλη παράταση θα περιμένουμε πάλι; Γιατί να γίνει αναμόρφωση αφού θέλουμε να την 

αποφύγουμε;  

κ. Σωτηριάδης: Αναμόρφωση θα γίνει ούτως ή άλλως, αλλά το ότι μπήκε η πρόβλεψη 

για να δημιουργηθούν αυτοί οι κωδικοί, εκτιμώ ότι είναι το σημαντικότερο.  

κ. Μωυσιάδης: Συμφωνώ επίσης με την θέση του κ. Αγγελίδη όσον αφορά το θέμα 

των εσόδων, χρειάζεται μια προσπάθεια περισσότερο να αυξηθούν τα έσοδα διότι η 

κατάσταση πραγματικά δεν δείχνει να είναι πολύ καλή. Ήταν εύστοχη η τοποθέτηση του κ. 

Αγγελίδη. Όπως επίσης και για το πράσινο στην σ. 68, υπάρχουν απλήρωτα … από 

προηγούμενα είπατε, αυτά που πληρώθηκαν, δεν χρειάζεται να μπουν εδώ, δεν μπαίνουν εδώ.  

κ. Σωτηριάδης:  Τα 119.000 είναι πρόβλεψη για το 2008.  

 

9 



κ. Μωυσιάδης: Δεν μιλάω για τα 119.000. Δεν θα πληρωθούν καθόλου μέχρι το τέλος 

του χρόνου;  

κ. Σωτηριάδης: Έχουν γίνει δύο, μία επί των ημερών σας και μία φέτος. Τα δικά σας 

ακόμα προσπαθούμε, δεν τα έχουμε ξοφλήσει. Και δημιουργούνται και τα φετινά. 

κ. Μωυσιάδης: Τα υπόλοιπα θα πληρωθούν του χρόνου. Όμως από εκεί και πέρα 

βάζετε και για το 2008 – 2009. Πότε είχατε κάνει εσείς σύμβαση; Θα την κάνετε πάλι ετήσια ή 

θα την κλείσετε στο τέλος του χρόνου; 

κ. Σωτηριάδης:  Ετήσια θα πάει.  

κ. Μωυσιάδης: Μια τελευταία παρατήρηση είναι στο ΧΥΤΑ σ. 44 βάζετε μια 

πρόβλεψη 600.000. Έχω την εντύπωση ότι το νούμερο είναι λίγο μεγάλο.  

κ. Σωτηριάδης: Είναι 40.000 το μήνα … (αλλαγή κασέτας) … 

κ. Μωυσιάδης:   …. και όταν είναι έτσι ψηλό έχουν κοπεί από κάπου αλλού. 

Περισσότερο ουσιαστικό είναι να συζητήσουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα του έργου γιατί στην 

ουσία αυτό είναι που φωτογραφίζει την δραστηριότητα του Δήμου. Ένας προϋπολογισμός που 

στο περισσότερο, στο 50% του είναι η μισθοδοσία, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει περιθώριο να 

παρουσιαστεί έργο από εκεί.  

Εδώ πέρα ήθελα να ρωτήσω δυο τρία πράγματα. Εδώ έχουμε, μίλησε και γι’ αυτό και ο 

κ. Δήμαρχος, για κατασκευή του πρωτεύοντα οδικού άξονα. Όταν μιλάμε για πρωτεύοντα 

άξονα μιλάμε για τον άξονα Βενιζέλου – Μ. Αλεξάνδρου; Για την αναμόρφωση αυτού του 

άξονα, είναι γνωστό ότι δεν έχουμε καταλήξει ακόμα σε τίποτα, απλώς είμαστε σε αναμονή, τι 

θα προκύψει; Μόνο με αυτή τη λογική μπορεί να γίνει αποδεκτό, γιατί το καλοκαίρι …  

2ον αναφέρεστε σε κατασκευή θεάτρου στην περιοχή Αγ. Βαρβάρας, ως γνωστό στην 

περιοχή εκείνη, τουλάχιστον για 3 χρόνια ακόμη δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. 

Το Γ.Π.Σ. για να μπορέσει να υλοποιηθεί θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 3 χρόνια, δεν 

είναι μόνο να έρθει εδώ, να το περάσουμε εμείς, να πάει στην Περιφέρεια, πρέπει να φύγει και 

κάτω, να πάει στο υπουργείο, και στο υπουργείο, ειδικά για την συγκεκριμένη περίπτωση θα 

πρέπει να προχωρήσει η πρόταση, να περάσει από Συμβούλιο Επικρατείας, και στη συνέχεια, 

εφόσον γίνει αποδεκτό να γίνει Προεδρικό Διάταγμα και να δημοσιευτεί σε εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Στην καλύτερη περίπτωση θέλουμε 3 χρόνια. Το ίδιο ισχύει και για το έργο το 

οποίο αναφέρεστε στην Χρυσοπηγή  και νομίζω ότι το έχουμε πει, και σας το έχω πει και για 

το θέατρο στην Αγ. Βαρβάρα, αυτό σας το είχα πει σε κάποια συγκέντρωση που είχε γίνει για 

μια εκδήλωση στο εργατικό κέντρο, και όσον αφορά το θέμα της Χρυσοπηγής, πάλι μια δυο 

φορές το μιλήσαμε και σας το είχα εξηγήσει. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα απολύτως στην 

Χρυσοπηγή αν δεν περάσουν αυτά τα δυο τρία χρόνια, και αν δεν περάσουν δημιουργικά και 

με πίεση για να μπορέσει να προωθηθεί η διαδικασία η οποία είναι πολύ δύσκολη. Δύσκολη με 

την έννοια ότι είναι χρονοβόρα και είναι και επικίνδυνο γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να μην 

δεχτούν να το υλοποιήσουν.  

Από εκεί και πέρα έχουμε το άλλο έργο που έχετε, κατασκευή κτιρίου Δημοτικής 

Αγοράς, λέτε ότι ετοιμάζετε την προκήρυξη, έχουμε καταλήξει στο τι θα γίνει τελικά εκεί 

πέρα; Αυτό δεν θα έπρεπε να το δει και το Δ.Σ.; Πότε θα το δει; Όταν θα έχει τελειώσει η 

προκήρυξη; Ελπίζω τουλάχιστον πριν την δημοσιεύσετε. Αφού είναι γνωστό το τι θα κάνετε, 

δεν θα ήταν σωστό να το κουβεντιάσουμε; Εδώ βέβαια στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω για 

μία ακόμη φορά ότι επιφυλάσσομαι αν δούμε εάν θα προκύψουν αποτελέσματα καλύτερα από 

αυτά τα οποία είχαμε από το επενδυτικό το οποίο θεωρήσατε ότι δεν εξυπηρετεί την πόλη και 

ότι δεν είναι συμφέρον για την πόλη.  

Αναφερθήκατε επίσης σε κάποιες επενδυτικές φιλοδοξίες, και αναφερθήκατε στην 

περίπτωση του θερμοκηπίου, χαίρομαι πάρα πολύ, αυτό το είχαμε προχωρήσει με τον κ. 

Γερασίμου  και  μάλιστα  το  είχαμε κάνει σε συνάντηση και με τον υπουργό και είχαμε πει ότι  
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συμφέρει πραγματικά πάρα πολύ. Να σκεφτείτε ότι στην μισή έκταση από αυτή που λέγαμε να 

δώσουμε, στην Δράμα είναι 100 στρ. και χρησιμοποιούν 150 εργάτες, μόνο από εκεί 

μπορούσαμε να έχουμε από 250-300 θέσεις εργασίες, μόνο από αυτή προκήρυξη. Πρέπει 

οπωσδήποτε να προχωρήσει, είναι ώριμο διότι υπάρχει η δυνατότητα, ξέρουμε ότι λειτουργεί 

εκεί, ξέρουμε ότι λειτουργεί επιτυχώς, επομένως είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να 

προχωρήσει και χαίρομαι που θα προχωρήσει γιατί εγώ το έβλεπα με πολύ μεράκι.  

Και για τα φωτοβολταϊκά που είπατε, είχαμε κάνει μια δημοσίευση και κάναμε 

πρόσκληση για κάποιες προσφορές, είχε βρεθεί τότε και επενδυτής, αλλά πέραν του 

επενδυτού, υπάρχουν και φορείς οι οποίοι αναλαμβάνουν την κατασκευή και την υλοποίηση. 

Αν θέλουμε τώρα μέσω ΣΔΥΠ να προχωρήσουμε και θα υπάρξει μια διαδικασία που θα μας 

υποδειχθεί από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου.  

Μια μικρή παρατήρηση επίσης, προβλέπεται … ένδυσης προσωπικού. Να το 

προσέξουμε αυτό, είναι υποχρέωση μας, πρέπει να γίνεται, καλό είναι να παίρνει τον 

ρουχισμό, την ένδυση που χρειάζεται και αρμόζει. Και μάλιστα επειδή αναφερθήκατε στην 

περίπτωση της εκδήλωσης που θα έχουμε μέσα στον χρόνο θα ήθελα να πω ότι ξέρετε από 

αυτούς τους 10.000 που θα έρθουν, αυτοί που θα μείνουν μέσα στην πόλη θα είναι 2.000 – 

3.000, οι υπόλοιποι που θα έρθουν από έξω, θα φτάσουν μέχρι το στρατόπεδο Κολοκοτρώνη 

και από εκεί θα μπουν για να πάνε κατευθείαν στο Αυτοκινητοδρόμιο, αυτοί που είναι το 70% 

ή το 80% θα δούνε μόνο δυο δρόμους σε εκείνη την γειτονιά. Θα πρέπει επομένως να 

προβλέψουμε μέσα στον προϋπολογισμό, και είναι καιρός να το δείτε, θα πρέπει να 

ευπρεπιστούν κάποιοι δρόμοι της περιοχής εκείνης έτσι ώστε να είναι οι χώροι προσπέλασης 

τέτοιοι και η εικόνα που θα αφήσουμε σ’ αυτούς θα την αφήσουμε στο σύνολο τους από 

εκείνη την περιοχή και όχι ενδεχόμενα από την Ερμού και την Μεραρχίας.  

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό επειδή όπως είπαμε είναι μια διαδικασία και 

συζητήσαμε με την κ. Σταματίου για κάποια θέματα, είναι διαδικαστικό ζήτημα, σαφώς 

ψηφίζεται και δεν υπάρχει θέμα. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχω μια επιφύλαξη για το 

πρόγραμμα των έργων και παρουσιάζετε δυο τρία έργα τα οποία είναι αβέβαια αυτή τη στιγμή 

και σας εξήγησα για κάποια σε τι αναφέρομαι σε κάποια όταν λέω ότι είναι ανέτοιμα και από 

εκεί και πέρα στα υπόλοιπα υπάρχει αβεβαιότητα. 

κ. Σαουλίδης:  Δεν θα επαναλάβουμε αυτά που ήδη ακούστηκαν, απλά ο 

προϋπολογισμός δυστυχώς κάθε χρόνο έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και αν μέναμε μόνο στον 

προϋπολογισμό που κάνει η υπηρεσία δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα διαφορετικό από 

αυτό που γίνεται κάθε χρόνο. Θα πρέπει όμως, και αυτό θέλουμε να δούμε κ. Δήμαρχε, ποιος 

είναι ο σχεδιασμός σας συγκεκριμένος για τα επόμενα 3 χρόνια. Σαφώς δεν περιμένουμε να 

υπάρχει θεαματικό αποτέλεσμα το 1ο έτος της θητείας σας, περιμέναμε σ’ αυτή τη φάση να 

μας πείτε συγκεκριμένα πράγματα, καινούργια πράγματα που σκέφτεστε που ξεπερνούν και το 

πρόγραμμα πολλές φορές γιατί η ανάλυση της πραγματικότητας πολλές φορές μας φέρνει σε 

καινούργια δεδομένα και μπορούμε να προτάξουμε κάποια πράγματα με βάση τις δυνατότητες 

που έχουμε. Αλλά κυρίως το ζητούμενο είναι με ποιους τρόπους, κάποτε τα παλιότερα χρόνια 

μιλούσαμε, επειδή θέλαμε να δείξουμε ότι έχουμε διάθεση να ζητήσουμε, να διεκδικήσουμε 

και βάζαμε ποσά 4πλάσια για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους, σήμερα είμαστε πιο 

ρεαλιστές γιατί ξέρουμε ότι τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα.  

Θα πρέπει όμως να μας καθορίσετε αυτές τις τακτικές, όχι λεπτομέρειες, που θα 

φτάσετε σ’ αυτούς τους συγκεκριμένους στόχους που θα πρέπει να χαράξετε από εδώ και 

πέρα.  

Θέλω να σταθώ και εγώ λίγο σε αυτό που στάθηκε ο κ. Μωυσιάδης στο θέμα της 

ένταξης στον Δήμο των Δ.Ε.  Πιστεύω και αυτή είναι η πληροφόρηση μου, ότι πρέπει να 

υπάρξει κωδικός συγκεκριμένος ο οποίος να γράφει συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένα 

ποσά,  για να  μπορέσει  να  τελειώσει  αυτό το  θέμα,  γιατί υπάρχει μια έντονη φημολογία ότι 
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έχουμε παράταση για το επόμενο έτος, αλλά καλά θα ήταν αυτό να το διασφαλίσουμε, να μην 

τρέχουμε για να προλάβουμε κάποια πράγματα, να μην μείνουμε εκτεθειμένοι.  

Δεν θα πω κάτι διαφορετικό, αυτό που θα πω για το Τεχνικό Πρόγραμμα, το Τεχνικό 

Πρόγραμμα έχει στοιχεία που τα όρια του δεν εξαντλούνται μέσα στην παρούσα χρονιά, στην 

επόμενη, αλλά και σαφώς ούτε μια 4ετία μπορεί να καλύψει αυτόν τον προβληματισμό. Θα 

πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε το εξής, ότι από το 1992 – 2007 μπορούμε να πούμε ότι ήταν η 

περίοδος που έγιναν οι μεγάλες υποδομές στην πόλη, σημαντικά έργα, το ύψος περίπου αυτών 

των έργων ήταν στα 70 εκ. € περίπου, σε επίπεδο ΔΕΥΑ και σε επίπεδο Δήμου. Εδώ είχαμε 

συντονισμένα, όλα αυτά τα χρόνια και συνεργασία με ΔΕΗ και ΟΤΕ και είχαμε υπογείωση, 

σημαντικά έργα που σαφώς σ’ αυτή τη φάση μας επιτρέπουν να κάνουμε κάποιες άλλες 

παρεμβάσεις οι οποίες θα είναι πιο ουσιαστικές. Στον ιστό της πόλης τον κεντρικό δεν έχουμε 

ιδιαίτερα προβλήματα. Το μεγάλο κομμάτι ύδρευσης το έχουμε εξαντλήσει τελείως, τα 

βρόχινα είναι ένα θέμα που δεν βλέπω με τα δεδομένα που υπάρχουν να το βάλουμε απλά 

αυτή η παρέμβαση που έγινε τουλάχιστον να μπορούσαν να εκτονώσουν τις κρίσιμες περιοχές, 

αν μιλούσαμε συνολικά για κατασκευή καινούργιου δικτύου, τα πράγματα θα ήταν πολύ 

δύσκολα. Πάντως υπάρχει μια δυνατότητα και μια δυναμική στις υποδομές.  

Μπορούμε σαφώς να σταθούμε σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα, όπως είναι η 

λειτουργικότητα της πόλης. Είναι το κυκλοφοριακό, οι χώροι στάθμευσης, κατάληψη 

πεζοδρομίων, λειτουργίες των πλατειών, τραπεζοκαθίσματα, όλα αυτά τα ζητήματα είναι που 

πρέπει να τα δούμε, είμαστε σε θέση να τα δούμε, δεν ξέρω αν το φυσικό αέριο θα μπει στο 

κέντρο της πόλης, η πληροφόρηση μου είναι ότι δεν θα μπει, η Τηλεθέρμανση ήδη κάνει 

κάποια έργα μέσα στο κέντρο, πιστεύω ότι τον επόμενο χρόνο το 2008 θα έχει τελειώσει, έτσι 

το βλέπω με την εξέλιξη και την πορεία των έργων.  

Ένα άλλο ζήτημα είναι το θέμα της καλαισθησίας, πεζοδρόμια, δρόμοι, τους 

φτιάχνουμε, σκάβονται. Και η προηγούμενη αρχή διέθεσε πάρα πολλά χρήματα για 

ασφαλτοστρώσεις. Ο φωτισμός, το πράσινο, το σχέδιο για το κέντρο της πόλης, για τις 

πεζοδρομήσεις. Είχαμε πει για την συνέχιση των πεζοδρομήσεων Τσιμισκή, Ιακ. Ορεινού, 

Τσαλοπούλου, εμείς θέλουμε να συνεχιστούν αυτά τα πράγματα.  

κ. Αναστασιάδης:  Για πέντε χρόνια δεν πρέπει να δώσουμε δεκάρα στο κέντρο της 

πόλης. 

κ. Σαουλίδης: Σαφώς και το κέντρο της πόλης είναι το σημείο αναφοράς. Να δούμε 

και τον προγραμματισμό και εκεί που δεν υπάρχει προγραμματισμός δεν θα κάνουμε έργα. Η 

άποψη μας είναι ξεκάθαρη, δεν σπαταλούμε χρήματα εκεί που θα γίνουν υποδομές και θα 

γίνουν παρεμβάσεις. Ο προγραμματισμός πρέπει να είναι τέτοιος, και ο συντονισμός τέτοιος 

που πολλές φορές είχα αντιπαράθεση ΔΕΥΑΣ και ΔΗΜΟ γιατί δεν υπήρχε καλή συνεργασία 

και ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Φανταστείτε τώρα με τις άλλες υπηρεσίες, την ΔΕΗ και τον 

ΟΤΕ. 

Η κοινωνική πολιτική είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό, πρέπει να το δούμε. Η πρώτη 

χρονιά πιστεύω ότι δεν ήταν αυτή που έπρεπε, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση, να 

ενεργοποιήσουμε και δυνάμεις που είναι στην κοινωνία και μπορούν να σταθούν δίπλα στον 

δήμο. Εμείς δεν λέμε να πάρουμε τα χρήματα και να τα μοιράσουμε, απλά να βάλουμε και 

άλλες δυνάμεις που έχουν διάθεση να βγουν σ’ αυτή την προσπάθεια, υπάρχουν πολλοί 

συμπολίτες μας που μπορούν και θέλουν να είναι ενεργοί.  

Ο πολιτισμός είναι ο τρόπος της ζωής μας, θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε βήματα 

σταθερά. Δεν χρειάζεται να έχουμε κραυγαλέες εξαγγελίες, πρέπει να πάμε σιγά – σιγά για να 

φτάσουμε στον στόχο μας. Κάθε περίοδο να είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που γίνονται, να 

είναι σταθερά τα βήματα για να μπορέσουμε να έχουμε συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα.  
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Και κλείνοντας πάλι, με τον ίδιο επίλογο μέχρις ότου αυτή η υπόθεση και η απόφαση 

από το συνέδριο της ΚΕΔΚΕ που μας προβλημάτισε εδώ, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι 

κατόπιν ενεργειών η Τ.Α. δεν έχει μέλλον, αυτό το έχουμε δει πολύ καθαρά όλοι μας. Δεν 

μετράει το αν έχουμε διασυνδέσεις. Μέτρησε αυτό μέχρι ένα βαθμό, εξασφαλίσαμε κάποιους 

πόρους, αρκετούς κάποια εποχή, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ήδη η αυτοδιοίκηση 

περνάει σε άλλο επίπεδο, αποκτάει αυτοδυναμία οικονομική, ουσιαστική, να έχει τις 

αρμοδιότητες και τους πόρους όμως διασφαλισμένους, αλλά κυρίως θα πρέπει να πάμε σε 

αιρετή περιφέρεια. Μόνο με αιρετή περιφέρεια θα μπορέσουμε σαν κοινωνίες τοπικές, και 

κυρίως σε αυτόν τον χώρο τον βόρειο, να μπορέσουμε να έχουμε τελείως διαφορετική πορεία. 

Αυτό πρέπει να προτάξουμε, πιστεύω κ. Δήμαρχε και όλοι μας, θα πρέπει πρώτο μέλημα μας 

για να μπορέσουμε να δώσουμε το στίγμα του διαφορετικού σ’ αυτή την πόλη, είναι να 

επενδύσουμε σ’ αυτόν τον στόχο που σαφώς είναι μέσα σ’ άλλα που σκεφτόμαστε και 

σκέφτεστε κ. Δήμαρχε αλλά αυτό το πράγμα θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 

Θα πρέπει να πάμε μπροστά και καλώς ομόφωνα δώσαμε το στίγμα του Δ.Σ. και πιστεύω ότι 

έτσι πρέπει να πορευθούμε. Εμείς είμαστε θετικοί στον προϋπολογισμό, αλλά κυρίως 

πιστεύουμε ότι την εικόνα την δείχνει ο απολογισμός γι’ αυτό ζητάμε να έχετε τέτοιες 

πρωτοβουλίες και τέτοιες κινήσεις ούτως ώστε ο απολογισμός σας να είναι πολύ πιο θετικός 

από τον προϋπολογισμό που κάνετε.  

κ. Σωτηριάδης:   Εγώ θα ήθελα να δώσω ορισμένες απαντήσεις στα ερωτήματα του κ. 

Αγγελίδη. Καταρχάς κ. Αγγελίδη μιλήσατε για κακοδιαχείριση, εκτιμώ ότι είναι πολύ νωρίς. 

Για να κάνουμε μια καταγγελία κακοδιαχείρισης θα έπρεπε να είχαμε και ορισμένα στοιχεία 

στα χέρια μας. Πάρα πολύ σύντομα λοιπόν αρχάς του έτους και με τον Ισολογισμό θα έχετε 

κάθε λόγο να κάνετε καταγγελία. Είναι νωρίς να μιλούμε για κακοδιαχείριση σε μια θητεία 11 

μηνών.  

κ. Αγγελίδης:   Για γεύση μίλησα.  

κ. Σωτηριάδης: Ένα δεύτερο, … για την διαφορά μεταξύ του προϋπολογισμού του 

2007 και του 2008 ότι είναι αυξημένος, βεβαίως είναι αυξημένος κατά 3.900.000 και θα σας 

πω που πάνε αυτά τα 3.900.000. Καταρχάς στον προϋπολογισμό όπως είπαμε βάζουμε και 

έξοδα που δεν είναι απαραίτητο να γίνουν. Έχουμε για επενδύσεις στην καθαριότητα 292.000 

για εξοπλισμό, για τους … έχουμε 125.000, δεν σημαίνει ότι θα γίνουν αυτές οι δαπάνες για να 

πάρουμε αυτόν τον εξοπλισμό. Μηχανάκια ελεγχόμενης στάθμευσης 120.000, 1,5 εκ. στην 

παρατήρηση που είχατε κάνει, έχουμε στον κωδικό για την εξόφληση οφειλών παρελθόντων 

ετών, για τους τόκους των δανείων έχουμε βάλει 200.000 γιατί τα δάνεια δεν είχαν 

σταθεροποιηθεί και κάθε 6μηνο με την αύξηση των επιτοκίων πληρώναμε ακόμη 

περισσότερους και επειδή δεν ξέρουμε για του χρόνου βάλαμε 200.000. Για την μερική 

απασχόληση ουσιαστικά παίρνουμε 576.000 θα είναι η επιχορήγηση 200 εργαζομένων και θα 

βάλουμε 200.000 από το ταμείο του Δήμου. Για τα ανταλλακτικά για τα οποία γίνονται κάθε 

χρόνο εκατοντάδες αναμορφώσεις, έχουμε βάλει 200.000 και σ’ αυτόν τον κωδικό και στην 

παρατήρηση που επίσης είπατε για το πράσινο 330.000 € εργασίες που γίνονται και δεν είχαν 

προβλεφθεί αλλά γινόταν με αναμορφώσεις. Αυτά είναι σε σύνολο 3.067.000 και είναι 2,5% 

μια λογική αύξηση επί των 34 εκ. που ήταν ο προϋπολογισμός του 2007. Είπατε ότι τα τέλη 

παρεπιδημούντων είναι χαμηλά, έχετε δίκιο σ’ αυτό, όμως να έχετε υπόψη σας ότι δεν 

αφήνουμε κανέναν σε ησυχία, ήδη μία επιχείρηση που δημιούργησε αυτό το πρόβλημα, αυτός 

που όφειλε το υψηλότερο ποσό μπήκε σε ρύθμιση και κάθε μήνα δίνει 2.500, άρα αυτό το 

θέμα έχει τακτοποιηθεί. Αναφερθήκατε για την ελεγχόμενη στάθμευση ότι έχουν μειωθεί τα 

έσοδα, και βεβαίως έχουν μειωθεί, αφού με τα έργα τηλεθέρμανσης που γίνονται που να 

υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση; Αναφερθήκατε και για το 2%, ήδη φεύγουν οι επιστολές, 

παίρνουμε  στοιχεία  από την  εφορία  γιατί  δεν  έρχεται κανείς. Ξανατονίζω ότι δεν αφήνουμε  
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κανέναν και δεν χαριζόμαστε σε κανέναν, απλά αυτοί επειδή είχαμε δυο συναντήσεις αρχές 

του έτους, πιστεύανε από την ομοσπονδία τους ότι το 2% θα καταργηθεί και θα έχει 

αναδρομική ισχύ, γι’ αυτό και όλοι μαζί δεν θα πληρώσουν αλλά ένας – ένας έρχονται.  

κ. Αγγελίδης:   Το πιστεύανε γιατί τους το υποσχεθήκατε.  

κ. Σωτηριάδης:  Λάθος κάνετε, ρωτήστε και την υπηρεσία.  

κ. Αγγελίδης: Η υπηρεσία δεν θα επιβεβαιώσει προεκλογικές δηλώσεις, το 

βεβαιώνουν οι ίδιοι οι καταστηματάρχες.  

κ. Σωτηριάδης: Ρωτήστε τον σύλλογο τους.     

κ. Αγγελίδης:   Το είπατε και δημόσια. Το ξέρουν όλοι … (αλλαγή πλευράς) … να 

τους διαψεύσετε.  

κ. Σωτηριάδης: Αυτό έγινε και εδώ σ’ αυτή την αίθουσα όταν κάλεσε ο Δήμαρχος 

τους εκπροσώπους του σωματείου, συζητήθηκε και με το 2% και δεν έχουμε κανένα 

πρόβλημα. Όσο δε για την αντιμετώπιση κ. Αγγελίδη της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, 

ήδη σας πρόλαβε ο κ. Δήμαρχος και μάλλον κάνατε μια αντιγραφή αυτών που είπε.  

    

                                      

 Μετά το πέρας της συνεδρίασης συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

    

 

 

1125/07 Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το χρυσό μακεδονίτικο Στεφάνι.     

    

1126/07 Έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 

2008. 

 

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.      

 

 

 

ΚΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ         
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