
 

 

 

 Έ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

                     ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

                     ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

2006 - 2009   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19η/30-9-2008 

 

 

 



 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19η  

 

Της 30ης  Σεπτεμβρίου 2008 

 

 

Ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 21:00 το βράδυ  

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΖΑΠΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Κάλλιος Κων/νος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Ζαπάρας Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.) 

Αγγελίδης Πέτρος  

  

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

Βέρρου Σουλτάνα  

Γαλάνης Στέργιος 

Γούνας Γεώργιος  

Δάγκος Γεώργιος 

 

Ικιούζης Στέφανος 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας  

Κουλουφάκος Αντώνιος 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

Παπαδόπουλος Χρήστος  

Πεχλιβανίδης Ιωάννης  

Σαμπάνης Μιχαήλ 

Σαντοριναίος Ευάγγελος  

Σαουλίδης Στυλιανός 

Σίγκας Γεώργιος 

Σιμήτας Συμεών  

Σωτηριάδης Δημήτριος  

Τσιμερίκας Γεώργιος. 

 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Αναστασιάδης Αντώνιος  

2. Ευαγγελίδου –Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

 

 

 

 

                                                             1



 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ  ΜΟΝΟ: Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτοηυς 

2007.    

 

 

19η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

κ. Πρόεδρος: Το θέμα είναι γνωστό, ισολογισμός χρήσεως 2007, κ. 

Σωτηριάδη το λόγο. Θα παρακαλούσα να είστε σύντομοι κ. συνάδελφοι και εσάς κ. 

Αντιδήμαρχε το ίδιο. 

κ. Σωτηριάδης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να 

θυμίσω ότι υποχρέωση του Δήμου να καταθέτει ισολογισμό από το 2001. Τα δύο 

τελευταία χρόνια, εννοώ για την χρήση του 2006 και του 2007 τον ισολογισμό τον 

συντάσσει η Υπηρεσία ενώ τα προηγούμενα χρόνια τον ισολογισμό τον δίναμε σε 

εξωτερικούς συνεργάτες. Εκτιμώ ότι οι δύο τελευταίοι ισολογισμοί που έκανε η 

Υπηρεσία αφ’ ότου απέκτησε οικονομολόγο με δικαίωμα υπογραφής, αυτοί οι 

ισολογισμοί είναι και οι πιο ακριβής, κατά την προσωπική μου άποψη. Τα πολύ καλά 

αποτελέσματα του ισολογισμού που σήμερα συζητούμε για την χρήση του 2007, τα 

οποία δεν είναι απλά καλά, εγώ θα έλεγα ότι είναι άριστα, εκτιμώ ότι διαβάσατε τον 

ισολογισμό. Δεν έγιναν από μόνα τους αυτά τα αποτελέσματα, δεν ήρθαν από μόνα 

τους, ούτε χρησιμοποιήθηκε μαγικό ραβδάκι. Ήταν μία, αποτέλεσμα μίας πολύ 

μεγάλης προσπάθειας όλη τη διάρκεια του χρόνου για την εξυγίανση των 

οικονομικών και την μείωση των δαπανών. Μειώσαμε τις δαπάνες όπως φαίνεται, 

συγκριτικά πάντα με το 2006 κατά 1.500.000 €. Αυτό είναι, ήταν το μόνιμο 

ζητούμενο σε όλες τις συνεδριάσεις, σ’ αυτό το τραπέζι , εννοώ για την μείωση των 

δαπανών, όταν συζητάγαμε χρόνια τώρα για τα οικονομικά του Δήμου. Έχει πολύ 

μεγάλη αξία όμως να δούμε και κάτω από ποιες συνθήκες και ποιες συγκυρίες βγήκε 

αυτό το αποτέλεσμα που θα το δούμε στο τέλος. Η οικονομική κατάσταση του 

Δήμου, όταν αναλάβαμε ήταν γνωστή, γύρω στα 3.000.000 € και κάτι οφειλές προς 

προμηθευτές συν τα έργα, τα μεγάλα έργα που ήταν σε εξέλιξη, πληρωτέα από 

Δημοτικούς φόρους. Έχουμε,  ο Δήμος έχει τρεις πηγές εσόδων, έχει την τακτική μας 

επιχορήγηση, την μηνιαία τακτική επιχορήγηση, τα ανταποδοτικά και τι τριπλότυπο. 

Κάνω μία αναφορά σ’ αυτά γιατί με τις δαπάνες το πήγαμε πάρα πολύ καλά, 

περιορίσαμε τις δαπάνες κατά 1.500.000 €, το ιδανικό θα ήταν να είχαμε αυξήσει και 

τα έσοδα , τα οποία αυξήθηκαν βέβαια, αλλά μηδαμινά , ελάχιστα. Στο τριπλότυπο 

δεν έχουμε πολλές δυνατότητες να αυξήσουμε στο σύνολό τους, στο τριπλότυπο στο 

σύνολό τους είναι 2.000.000 € το χρόνο. Αυτά είναι τα έσοδά μας απ’ το  τριπλότυπο, 

από παραβάσεις κ.ο.κ., από ελεγχόμενη στάθμευση, από νεκροταφεία, από 

τραπεζοκαθίσματα, από νεκροταφεία, από λαϊκή αγορά. Βέβαια, θα είχαν αυξηθεί εάν 

σε όλα αυτά τα τέλη είχαμε μία αύξηση. Αυτά είναι σταθερά, είναι στα 2.000.000 € 

και κάτι, είναι σταθερά. Πάμε στα ανταποδοτικά, την δεύτερη πηγή εσόδων, στα 

ανταποδοτικά έχει να γίνει αύξηση από το 2005, ούτε το 2006 έγινε αύξηση, ούτε το 

2007, ούτε βέβαια και για το 2008 αλλά εμείς μιλάμε για τον ισολογισμό χρήσης 

2007 και θα μείνουμε σ’ αυτό. Δεν έγινε καμία αύξηση στα ανταποδοτικά. Όμως απ’ 

αυτά η ΔΕΗ μας παρακράτησε 229.000 € περισσότερα από το 2006. Τα μεν τα 

ανταποδοτικά μένουν σταθερά χωρίς καμία αύξηση, η ΔΕΗ όμως μας παρακρατά 

229.000 € παραπάνω.  Συγκεκριμένα,  για το 2006 μας κράτησε από τα ανταποδοτικά  
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433.000 € και το 2007 662.000 €. Είχαμε μια επιβάρυνση δηλ. της τάξης αυτής, 

229.000 €. Και πάμε στην μεγάλη μας δεξαμενή, την ετήσια τακτική επιχορήγηση. 

Αναφέρομαι στο 2006, χωρίς να έχω καμία διάθεση να ασκήσω αντιπολίτευση ή 

κάποια μομφή στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Το ξεκαθαρίζω αυτό, απλά όταν 

μιλάμε για το 2007, συγκρίσιμο έτος δεν μπορεί να είναι το 2001. Η τακτική ετήσια 

επιχορήγηση το 2006, σας παρακαλώ λίγο προσοχή στα νούμερα, ήταν 6.871.000 €. 

Για το 2007 ήταν 9.155.000 €. Δηλ. 2.284.000 € επιπλέον, όμως, απ’ ενώ μέχρι και 

τον Μάρτιο του 2007, οι επιχορηγήσεις των δύο νομικών μας προσώπων της 

προσχολικής αγωγής και του αθλητικού οργανισμού ερχόντουσαν χωριστά από τον 

Απρίλιο του 2007 ενσωματώθηκαν μαζί, όλα στην μηνιαία τακτική επιχορήγηση του 

Δήμου. Εμείς δηλ. απ’ αυτά τα χρήματα που πήραμε τα επιπλέον 1.943.000 € δώσαμε 

στο Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και στον Αθλητικό Οργανισμό για την μηνιαία 

επιχορήγηση τους που ενσωματώθηκαν στην επιχορήγηση του Δήμου και βέβαια και 

τη μισθοδοσία του Κ.Ε.Φ.Ο., είναι από τις πρώτες πρόνοιας που και αυτά μπήκανε 

μέσα άλλες 242.000 €. Αυτά σε σύνολο είναι 1.943.000 €, όμως ανάλογα με την 

επιχορήγηση, με την τακτική επιχορήγηση, έχουμε και τις κρατήσεις του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. 

Αυτά που σας λέω κ. συνάδελφοι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το Τ.Α.Δ.Κ.Υ. μέχρι 

και τον Μάρτιο, η παρακράτηση για το ταμείο ασφάλισης Δημοτικών Κοινοτικών 

υπαλλήλων, από το, στο σύνολο της επιχορήγησης που παίρναμε προ προσχολικής 

αγωγής και αθλητικού οργανισμού, ήταν 22.000 €, από τον Απρίλιο και εντεύθεν 

πληρωνόμασταν 152.000 €. 

κ. Μωϋσιάδης: Το μήνα! 

κ. Σωτηριάδης: Το μήνα. Πάλι είχε μια αύξηση 30.000 € η αύξηση της 

τακτικής επιχορήγησης, μας δημιούργησε την επιπλέον παρακράτηση, τους μένει για 

τους εννέα μήνες 270.000 € λιγότερα από την τακτική μας επιχορήγηση. Η 

μισθοδοσία του προσωπικού για το 2006,των μονίμων διευκρινίζω έτσι; Μισθοδοσία 

μόνο των μονίμων υπαλλήλων, ήταν 7.467.000 € το 2006 και για το 2007 7.956.000 

€, 489.000 € αυξήθηκε η μισθοδοσία των υπαλλήλων από το ’06 με το ’07. 

Σχολικοί φύλακες. Για τους σχολικούς φύλακες την μισθοδοσία των σχολικών 

φυλάκων οι οποίοι έχουν γίνει ξέρετε, αορίστου χρόνου εδώ για ορισμένα χρόνια, η 

μισθοδοσία τους ερχότανε ανελλιπώς μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Από τον  Σεπτέμβριο 

και μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει ούτε ένα Ευρώ για την μισθοδοσία σχολικών 

φυλάκων. Για το 2007 κατεβάλλαμε από το ταμείο του Δήμου για την μισθοδοσία  

των σχολικών φυλάκων 185.000 € και για το 2008, για τη χρονιά που διανύουμε τώρα 

έχουν πληρώσει άλλες 400.000 €. Ένα χρόνο έχουν να μας στείλουν την μισθοδοσία 

των  σχολικών φυλάκων, μία παρένθεση, να σας πω για τα δεκαοκτάμηνα είναι η 

απασχόληση όπου είναι ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα, είναι  επιδοτούμενο με μία 

πολύ μικρή συμμετοχή του Δήμου Σερρών. Δηλ. υπολογίζουμε ότι στα 

δεκαοκτάμηνα μ’ αυτό, στο σύνολο η συμμετοχή του Δήμου θα είναι γύρω στις 

80.000 € με 85.000 € χιλιάδες στο δεκαοκτάμηνο. Κάθε μήνα, όπως ανελλιπώς θα 

θυμάστε όλοι σας, ανελλιπώς το προηγούμενο πρόγραμμα επί θητείας του κ. 

Μωϋσιάδη ανελλιπώς κάθε μήνα πληρώνατε, στέλνανε την  επιδότηση, στέλνανε την 

μισθοδοσία τους. Μέχρι σήμερα, αυτοί δούλεψαν Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και 

Σεπτέμβριο θα έπρεπε μέχρι σήμερα να μας έχει στείλει το Υπουργείο 210.000 € και 

μας έχει στείλει μόνο 39.000 €. Πληρώσαμε την μισθοδοσία του Ιουνίου και του 

Ιουλίου αλλά δεν μπορεί, ο Δήμος δεν έχει αυτή τη δυνατότητα να καλύψει και αυτό 

το κενό και παραμένουν αυτοί οι δύο οι μήνες απλήρωτοι, τον Αύγουστο και τον 

Σεπτέμβριο,  γιατί  δεν είναι  συνεπής το Υπουργείο, δεν είναι συνεπής η πολιτεία, να  
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μας στείλει, όπως όφειλε, αυτά τα χρήματα. Αντί για 205.000 € μέχρι σήμερα που 

μιλάμε, πήραμε μόνον 39.000 €, και βάλαμε και άλλες 60.000 €, 70.000 € για να 

πληρώσουμε την μισθοδοσία των δύο μηνών. Όλα αυτά λοιπόν, αν θα δούμε από την 

αύξηση που είχαμε στην Κ.Α.Π. για το 2007, είχαμε 2.284.000 €, τα επιπλέον που 

κατεβάλλαμε εμείς, αυτά που σας έχω αναφέρει είναι 2.887.000 €, σημαίνει ότι 

διαχειριστήκαμε από την μεγάλη μας δεξαμενή 600.000 € λιγότερο. Καταλαβαίνετε, 

είδατε και τον ισολογισμό, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι κάτι εύκολο να έχουμε αυτό 

το αποτέλεσμα μ’ όλες αυτές τις συγκυρίες. Για να μπούμε στον ισολογισμό, για τους 

ίδιους λόγους αναφέρω και το ….αυτό, έτσι; Λοιπόν, για τους ίδιους λόγους που 

ανέφερα, οι ζημίες χρήσης για το 2006 ήταν 3.391.000 €, οι ζημίες χρήσης για το 

2007, ήταν 2.008.000 €, όμως, αν είδατε τον ισολογισμό, η κυρία συνάδελφος, η κ. 

Ιλανίδου θα ξέρει, όταν πάει μία επιχείρηση στην Τράπεζα για να πάρει ένα δάνειο, 

λέει φέρτε μου τον ισολογισμό προ αποσβέσεων παγίων γιατί εκεί βγαίνουν τα 

πραγματικά νούμερα, οι αποσβέσεις παγίων είναι μία λογιστικοποιημένη πράξη. 

Αυτό είχε πει ο κ. Μωϋσιάδης πέρσι και είχε δίκαιο και συμφωνήσαμε σ’ αυτό. Εάν 

αφαιρέσουμε το 2000, οι αποσβέσεις παγίων είναι 3.444.000 €, εάν αφαιρέσουμε το 

2008 που είναι ένα, μία πλασματική δαπάνη, μία πλασματική, μία λογιστικοποιημένη 

πράξη, το κέρδος που εμφανίζει ο ισολογισμός το 2007 είναι 1.436.000 €. Πιστεύω 

ότι καλύτερα δεν θα μπορούσε να γίνει και μ’ όλες αυτές τις συγκυρίες που 

προανέφερα, δεν έχω τίποτα άλλο, εκτός αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε εσείς και μπορώ 

να σας απαντήσω εγώ, είναι βέβαια εδώ και ο συντάκτης του ισολογισμού, ο 

οικονομολόγος συνεργάτης μας ο κ. Κατιρτζόγλου. 

κ. Πρόεδρος: Ορίστε κ. Αγγελίδη. 

κ. Αγγελίδης: Τοποθέτηση. Θέλετε να ρωτήσετε; 

κ. Πρόεδρος: Όχι. 

κ. Αγγελίδης:  Τοποθέτηση      

κ. Πρόεδρος: Ναι, ναι, ναι.     

κ. Πρόεδρος: Αν θέλει κάποιος να καταθέσει.. 

κ. Αγγελίδης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι. Με την 

κατάθεση του ισολογισμού δίνετε πάντοτε η ευκαιρία στο Δ.Σ. να διεξαχθεί μία 

συζήτηση, σχετικά με την οικονομική κατάσταση του Δήμου να κατατεθούν 

παρατηρήσεις, επισημάνσεις και προτάσεις με στόχο την βελτίωση του οικονομικού 

προβλήματος του Δήμου. Η συζήτηση που γίνετε στο Δ.Σ., μπορεί να αποδειχθεί 

γόνιμη και να φέρει αποτέλεσμα, αν είναι ειλικρινής και υπάρχει η πολιτική βούληση 

για την αντιμετώπιση του οικονομικού προβλήματος με την υιοθέτηση και εφαρμογή 

συγκεκριμένων μέτρων. Αν δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις τότε είναι βέβαιο 

ότι θα γίνει μία από τις γνωστές, ανούσιες συζητήσεις σχετικά με την οικονομική 

κατάσταση του Δήμου που δεν θα προσθέσει κάτι θετικό στην επίλυση του 

προβλήματος αλλά αντιθέτως θα επιδεινώσει την οικονομική κατάσταση όπως 

συμβαίνει στο Δήμο τετραετία με τετραετία. Το 2002 ο Δήμος ξεκίνησε με ζημιές 

χρήσης 1.500.000 € και έφτασε τώρα στα 10.000.000 €, στα 11.000.000 €, το 

συνολικό έλλειμμα. Η εικόνα, ποια είναι η εικόνα που δίνουν τα στοιχεία του 

ισολογισμού. Βλέποντας τα στοιχεία του ισολογισμού αυτό που συμπεραίνει κανείς 

είναι ότι η οικονομική κατάσταση του Δήμου σίγουρα δεν είναι ευχάριστη. Το 

συνολικό έλλειμμα του Δήμου σύμφωνα με τα στοιχεία του ισολογισμού όπως είπα 

και προηγουμένως αγγίζει τα 11.000.000 €, 10.900.000 € είναι το συνολικό έλλειμμα 

του Δήμου. Το έλλειμμα του έτους 2007 είναι 2.000.000 €. Εδώ πρέπει να γίνει 

διευκρίνιση και να πούμε ότι στο έλλειμμα αυτό των 2.000.000 €, πρέπει να 

προστεθεί και  το ποσό των 830 €, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στα έξοδα των σχολείων 
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και το ποσό αυτό ενώ ανήκει στην χρήση του 2007, μεταφέρθηκε στη χρήση του 

2008. Κανονικά δηλ., κανονικά το έλλειμμα του 2007 είναι 2.830.000 €. Άλλα 

στοιχεία που δίνουνε την εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Δήμου στον 

ισολογισμό είναι αυτά τα οποία αναφέρονται στις απαιτήσεις και στις υποχρεώσεις 

μας. Δηλ. το τι έχουμε να δίνουμε και το τι έχουμε να παίρνουμε. Και σύμφωνα με τα 

στοιχεία αυτά προκύπτει ότι ο Δήμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 

του διότι η διαφορά απαιτήσεων και υποχρεώσεων, το τι έχουμε να δίνουμε και το τι 

έχουμε να παίρνουμε, δίνουν ένα οικονομικό άνοιγμα της τάξης των 6.000.000 €. 

Αυτά που χρωστάμε σε Τράπεζες, σε προμηθευτές, σε πιστωτές κ.λ.π. είναι 

11.000.000 €, σύμφωνα με τα στοιχεία του ισολογισμού και αυτά που έχουμε να 

παίρνουμε, αυτά που μας χρωστάνε και αυτά που υπήρχαν στο ταμείο στις 31/12 του 

2007 είναι 5.000.000 €, μας λείπουν 6.000.000 € δηλ. θα πω ένα παράδειγμα, 

υποθετικό, αν στις 31/12 του 2007 ερχόταν και μας λέγανε, αυτοί οι οποίοι τους 

χρωστάμε, θέλουμε τα λεφτά μας, τράπεζες, πιστωτές, προμηθευτές, έπρεπε να 

βρούμε  11.000.000 € για να δώσουμε και από την άλλη μαζεύαμε ότι είχαμε στο 

ταμείο και αυτά που μας χρωστάνε, θα συγκεντρώναμε 5.000.000 €, θα μας έλειπαν 

6.000.000 €, τα οποία θα έπρεπε να εξεύρει ο Δήμος για να καλύψει τις υποχρεώσεις 

του. Για να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση η παρουσίαση των στοιχείων αυτών, η 

αναφορά αυτών των στοιχείων, μοναδικό στόχο έχει την αποτύπωση της πραγματικής 

εικόνας της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, την οποία πραγματική εικόνα 

πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά υπ’ όψιν μας στην διαχείριση των οικονομικών αλλά 

και στις αποφάσεις που καλούμαστε να πάρουμε εδώ ως Δ.Σ. όταν πρόκειται να 

γίνουν κάποιες δαπάνες. Διότι, δυστυχώς όλοι μας πολλές φορές για να φανούμε 

αρεστοί στους συμπολίτες μας παίρνουμε αποφάσεις για διάφορες δαπάνες χωρίς 

ποτέ να ρωτήσουμε, υπάρχουν άραγε εξασφαλισμένες και οι αντίστοιχες πιστώσεις; 

Μπορεί κάποιος να πει, μα δεν είναι τραγικά τα πράγματα, ότι ο Δήμος δεν χτύπησε 

κόκκινο στο οικονομικό, ότι δεν πρέπει να φέρνουμε τον κατακλυσμό και ότι 

υπάρχουν Δήμοι που είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση . Μ’ αυτά που προανέφερα 

δεν είπα ότι εννοώ κάτι τέτοιο, όμως είναι δυνατόν να μην παραδεχθούμε ότι δεν 

είναι ευχάριστη η οικονομική κατάσταση του Δήμου; Είναι δυνατόν να μην 

παραδεχθούμε ότι υπάρχει οικονομικό πρόβλημα; Διότι αν δεν το παραδεχθούμε, δεν 

πρόκειται να το επιλύσουμε ποτέ. Ένα πρόβλημα το λύνεις όταν το κοιτάς στα μάτια. 

Αν και στο κάτω-κάτω αν θέλουμε να βελτιωνόμαστε θα πρέπει να έχουμε σαν στόχο 

το καλύτερο και όχι να βλέπουμε ποιοι είναι χειρότεροι από ’μας. Αν συνεχιστεί αυτή 

η κατάσταση, αν δηλ. τα έξοδά μας είναι περισσότερα από τα έσοδα και αν η πολιτεία 

δε δώσει επιπλέον οικονομικές επιχορηγήσεις στους Ο.Τ.Α., είναι βέβαιο ότι ο Δήμος 

θα περάσει πολύ δυσκολότερες καταστάσεις από αυτή που πέρασε πρόσφατα με την 

μη καταβολή των αναδρομικών στους Δημοτικούς υπαλλήλους και εδώ πρέπει να 

πούμε ότι την κύρια ευθύνη για την μη καταβολή των αναδρομικών στους 

Δημοτικούς υπαλλήλους την έχει η Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή αν έκανε τους 

κατάλληλους χειρισμούς μπορούσε να έχει χρήματα στο ταμείο της και να πληρώσει 

τα αναδρομικά των Δημοτικών υπαλλήλων, διότι μέσα στο 2008 πήρε επιπλέον 

τακτική οικονομική επιχορήγηση ύψους 876.000 € και αν απέφευγε κάποιες 

επιπρόσθετες δαπάνες παράδειγμα αν δεν προσλάμβανε τρεις ειδικούς συμβούλους 

και δύο γραμματείς που στοιχίζουνε 120.000 € το χρόνο ή αν δεν έκανε και κάποιες 

άλλες μικρότερες δαπάνες είναι βέβαιο ότι θα μπορούσε να ανταποκριθεί στην 

πληρωμή των αναδρομικών των Δημοτικών υπαλλήλων και πρέπει αγαπητοί 

συνάδελφοι  να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε κάποια πράγματα, να μην παρακαλούμε 
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τον κόσμο, δεν είναι δυνατόν να λέμε δεν έχουμε χρήματα, φταίει η πολιτεία, φταίνε 

όλοι εκτός από ’μας, έτσι; Δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε τα αναδρομικά των 

υπαλλήλων αλλά να φέρνει η Δημοτική Αρχή θέμα στο Δ.Σ. για αγορά καινούργιου 

αυτοκινήτου του Δημάρχου ύψους 45.000 €. Συμφωνούμε όλοι, βεβαίως, να πάρουμε 

καινούργιο αυτοκίνητο αλλά δεν είναι δυνατόν να θέλουμε να πάρουμε καινούργιο 

αυτοκίνητο 45.000 € και να μην δίνουμε τα αναδρομικά των υπαλλήλων ή να 

χρωστάμε την αγορά. Λοιπόν, θέλουν προσοχή κάποια πράγματα και σίγουρα δε 

φταίει η πολιτεία για το ότι η Δημοτική Αρχή δεν πλήρωσε τα αναδρομικά των 

Δημοτικών υπαλλήλων και μ’ αυτό που λέω, δεν υποστηρίζω ότι δεν πρέπει να 

διεκδικήσουμε από την πολιτεία χρηματοδοτήσεις ή ότι δεν πρέπει η πολιτεία να 

δώσει χρήματα στους……..Αυτό είναι δεδομένο και βέβαια πρέπει να  διεκδικήσουμε 

και μάλιστα δυναμικά, όμως, όσα χρήματα και αν μας δώσει η πολιτεία, τα 

δεκαπλάσια να μας δώσει από αυτά που μας δίνει τώρα, αν εμείς συνεχίσουμε να 

ξοδεύουμε περισσότερα από αυτά που εισπράττουμε, ε, δεν θα έχουμε χρήματα και 

θα υπάρχει πάντα πρόβλημα, αλλά, αν η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι 

η πολιτεία  φταίει για την μη καταβολή αναδρομικών στους Δημοτικούς υπαλλήλους, 

αύριο να κλείσουμε το Δήμο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αφού έχουμε το δίκαιο με το 

μέρος μας, γιατί να μην το κάνουμε; Κάτι άλλο το εκπληκτικό που έχουμε ακούσει 

τώρα τελευταία, δεν έχει χρήματα λέει η Δημοτική Αρχή, έτσι; Υπάρχει οικονομική 

στενότητα, περιμένουμε χρήματα από την πολιτεία για να δώσουμε τα αναδρομικά 

των υπαλλήλων και από την άλλη πλευρά διαβεβαιώνει ότι θα υλοποιήσει την 

προεκλογική της υπόσχεση για μείωση των τελών καθαριότητας στους 

χαμηλοσυνταξιούχους άνω των 70 ετών και στις μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις 

που απασχολούν μέχρι τρία άτομα. Και ενώ υπόσχεται μείωση και υλοποίηση της 

υπόσχεσης με μείωση των τελών, παράλληλα την ίδια στιγμή προαναγγέλλει 

αυξήσεις στα τέλη καθαριότητας. Ειλικρινά εγώ δεν μπορώ να παρακολουθήσω αυτή 

τη λογική, νομίζω ότι χάθηκε πλέον η λογική. Είμαι βέβαιος ότι σχετικά με την 

υπόσχεση για την μείωση των τελών καθαριότητας, θα δούμε το ίδιο έργο που είδαμε 

και με τις μειώσεις των τιμολογίων του νερού. Αντί για μείωση τελών σύντομα η 

Δημοτική Αρχή θα πάρει απόφαση για γενναίες αυξήσεις στα τέλη καθαριότητας και 

θα πει ότι η προεκλογική υπόσχεση για μείωση τελών θα υλοποιηθεί στο βάθος της 

τετραετίας. Είναι όμως σίγουρο ότι και η προεκλογική υπόσχεση για μείωση των 

τιμολογίων του νερού σε ειδικές κατηγορίες συμπολιτών μας και υπόσχεση για 

μείωση των τελών καθαριότητας δεν πρόκειται να υλοποιηθούν στα όποια βάθη 

τετραετιών για τον απλούστατο λόγο, διότι δεν προβλέπεται από το Νόμο, δεν μπορεί 

να γίνει δεν στέκει νομικά και θα το δείτε, εδώ είστε και θα το δείτε. Υποσχεθήκατε 

ότι θα ανακοινώνατε για τη ΔΕΥΑΣ, να έρθουν τώρα σύντομα να καταθέτουν τις 

αιτήσεις τους οι χαμηλοσυνταξιούχοι, αυτό και πέρσι το υποσχεθήκατε για να 

ενταχθούν, ξέρω εγώ, σ’ αυτό το μειωμένο τιμολόγιο. Δεν έχουμε δει ως τώρα καμία 

τέτοια ανακοίνωση. Λοιπόν, θα πω αυτό που έχω πει πολλές φορές, θα το πω ακόμα 

μία φορά. Αυτές οι παρατηρήσεις και οι επισημάνσεις και οι επισημάνσεις που 

καταθέτουμε, δεν έχουν σαν στόχο την απόδοση ευθυνών σε κάποια Δημοτική Αρχή. 

Για ’μας το ζητούμενο δεν είναι η απόδοση των ευθυνών, το ζητούμενο είναι η 

αποτύπωση της πραγματικής οικονομικής εικόνας του Δήμου και η κατάθεση 

προτάσεων με στόχο την βελτίωση του οικονομικού προβλήματος του Δήμου και 

εμείς πιστεύουμε ότι το οικονομικό πρόβλημα του Δήμου μπορεί να βελτιωθεί, όμως 

χρειάζεται σχέδιο, χρόνος και πολιτική βούληση και μ’ αυτό το σκεπτικό θα 

καταθέσουμε την πρότασή μας για την εξυγίανση των οικονομικών του Δήμου και 

έτσι τελειώνω, η οποία πρότασή μας λέει τα εξής: 
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1) Να αναθέσουμε στο Γενικό Διευθυντή του Δήμου μαζί με τους οικονομολόγους 

του Δήμου και των δημοτικών επιχειρήσεων Κατιρτζόγλου, Πούλιο, Σαφαρίκα, 

να καταθέσουν στο Δ.Σ. μία πρόταση, εισήγηση για την εξυγίανση των 

οικονομικών του Δήμου δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη συγκράτηση των 

δαπανών με στόχο την σταδιακή βελτίωση του οικονομικού προβλήματος, την 

βελτίωσή του σε κάποιο βάθος χρόνου. 

2) Το Δ.Σ. να αποφασίσει την ανάθεση εκπόνησης μελέτης για την οικονομικότερη 

αποκομιδή των απορριμμάτων. Μπορεί να κάνουμε πολύ μεγάλη οικονομία στο 

θέμα της αποκομιδής των απορριμμάτων. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει να 

προηγηθεί μία επιστημονική μελέτη και με τη μελέτη αυτή όχι μόνον θα κάνουμε 

οικονομία, θα έχουμε οικονομικά οφέλη στο θέμα της αποκομιδής των 

απορριμμάτων αλλά και πιο γρήγορα θα μαζεύονται τα απορρίμματα και με 

ασφαλέστερο τρόπο. 

3) Συγνώμη, κάθε τρεις μήνες να εισάγετε στο Δ.Σ. από τις οικονομικές υπηρεσίες 

του Δήμου έκθεση σχετικά με την οικονομική, με την πορεία των οικονομικών 

του Δήμου με στόχο την συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο των οικονομικών 

ούτως ώστε αν χρειάζονται να γίνονται οι ανάλογες διορθωτικές κινήσεις σε 

περίπτωση που έχουμε αποκλίσεις από την ορθολογιστική διαχείριση των 

οικονομικών.. 

4) Από τεκμηριωμένη εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας βάσει της οποίας θα 

προκύπτει ότι υπάρχει εξασφαλισμένη και η ανάλογη πίστωση. 

5) Δημιουργία νέων πηγών εσόδων, μέσα από την αξιοποίηση της ακίνητης 

περιουσίας μας, π.χ. ένα πάρκινγκ μπορεί να μας φέρει έσοδα, η λειτουργία των 

ξενώνων της Χρυσοπηγής, μπορεί να φέρει έσοδα, αυτά είναι μακροπρόθεσμα 

αλλά μπορούν να μπουν σαν στόχοι και άλλες προτάσεις μπορεί να γίνουν 

σχετικά με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και 

6) Δυναμική διεκδίκηση μέσω της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, και 

γιατί όχι αν χρειαστεί και μεμονωμένα σαν Δήμος για την υλοποίηση 

οικονομικών αιτημάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δήμου. 

Πού θα πάει αυτή η κατάσταση; Μας δίνει η πολιτεία αρμοδιότητες, δεν μας δίνει 

πόρους και λέει σας δίνω αρμοδιότητες; Δεν σας δίνω λεφτά; Τα λεφτά να τα 

βρείτε από τους δημότες. Αυτό μας λέει! Διότι τι να κάνουμε αν δεν μας δώσει 

λεφτά με τους παιδικούς σταθμούς; Θα αναγκαστούμε να αυξήσουμε τα τροφεία, 

πρέπει να γίνει αυτό; Πρέπει να τα φορτώσουμε στους πολίτες; Τι θα κάνουμε με 

τα αθλητικά κέντρα; Για να γυμνάζετε κάποιος, για να μπορέσουμε να τα 

συντηρήσουμε θα πρέπει, θα πρέπει να βάλουμε φορολογία. Τι θα γίνει με τα 

σχολεία; Τι θα γίνει με τα προγράμματα; Δεν είναι δυνατόν να κλείνουν 

υπηρεσίες, να φορτώνει τους πολίτες η υπηρεσία στον Δήμο και να μην δίνει τους 

μισθούς. Λοιπόν, γι’ αυτά την ευθύνη την έχουμε εμείς οι εκλεγμένοι της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και αν δεν διεκδικήσουμε δυναμικά και για να διεκδικήσουμε 

δυναμικά πρέπει να αφήσουμε κατά μέρος τον κομματισμό. Διότι δεν είναι 

δυνατόν, κάθε φορά που είναι κάποιος αντιπολίτευση να μιλάει για δυναμικές 

διεκδικήσεις , όταν είναι Κυβέρνηση να τα αντιστρέφει και πάει λέγοντας. Ε, θα 

είμαστε άξιοι της μοίρας μας διότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση , λοιπόν, θα 

αναγκαστούν οι Δήμοι ή να αδρανοποιήσουν κάποιες υπηρεσίες, κάποιες 

αρμοδιότητες που τους έδωσε η πολιτεία ή να επιβάλλουν φορολογίες. Σας 

ευχαριστώ πολύ. 

κ. Πρόεδρος: Ορίστε κ. Μωϋσιάδη.  
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κ. Μωϋσιάδης: Μπορώ να έχω το λόγο;  Θεωρώ ότι με ειλικρίνεια  είπε ο κ. 

Αντιδήμαρχος ότι δεν έλαβε, πήρε το 2006 για να συγκρίνει το 2007 για άλλους 

λόγους, αλλά μόνο για να έχει κάποια σύγκριση. Θα το θεωρήσω ειλικρινές, πέρα απ’ 

αυτό όμως  θα θεωρήσω σκόπιμο  να πω ότι το 2006 έτσι όπως αποτυπωνόταν, ήτανε 

μια ιδιαίτερη περίπτωση, ξεχωριστή και ίσως και να βόλευε  χωρίς να το επιδιώξει ο 

κ. Αντιδήμαρχος, να τον διευκόλυνε στην σύγκριση. Θα έλεγα ότι εάν παίρναμε  όχι 

το ένα έτος αλλά την τετραετία, θα βλέπαμε ότι το σύνολο μέσα σε όλη την τετραετία 

του ελλείμματος  ήταν 7.460 έτσι όπως είναι  αποτυπωμένα και όχι όπως τελικά το 

αποδέχομαι και θα το πω στη συνέχεια. Και επομένως, ο μέσος όρος ήταν καθ΄ έτος 

1.865. Επομένως, μην πανηγυρίζετε, δεν θέλω να πω ότι σκοπίμως το κάνατε, αλλά 

εν πάση περιπτώσει  είναι έτσι η κατάσταση. Γιατί; Γιατί κατά σύμπτωση, δεν ξέρω 

πως είχαν έρθει τα πράγματα, εξαιτίας της διόρθωσης που θα εξηγήσω ότι πρέπει να 

γίνεται στο έλλειμμα που εμφανίζεται, στις ζημίες  ή τα κέρδη που εμφανίζονται 

στους ισολογισμούς, προέκυψε μεγάλο  νούμερο στο 2006 και εντελώς διαφορετικό 

στο 2005 και να εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ. Κάθε χρόνο στο τέλος του χρόνου μένει 

ένα ταμείο, αλλά αυτό το ταμείο, δεν είναι ελεύθερα χρήματα, είναι χρήματα που 

είναι εν πολύ δεσμευμένα και να εξηγήσουμε τι είναι αυτή η δέσμευση των χρημάτων 

στο τέλος του χρόνου. Θα φέρω χαρακτηριστικό  π.χ. έρχονται χρήματα τα οποία δεν 

είναι ούτε για εμάς, ούτε καν για Δημοτική Επιχείρηση και είναι εντελώς για τρίτους, 

είναι δηλαδή χρήματα τα οποία  έρχονται  σε μας για να τα δώσουμε στις σχολικές 

επιτροπές.  Χαρακτηριστικό π.χ.  Δεν τα δίνουμε εμείς 31/12 μένουν στο ταμείο μας 

και εμφανίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο όταν πάρουμε στο δεύτερο σκέλος πίσω στον 

ισολογισμό τα αποτελέσματα χρήσεως. Στα αποτελέσματα χρήσεως, στα έσοδα 

εμφανίζεται ένα επιπλέον έσοδο  το οποίο κανονικά από τη στιγμή που μπαίνει μέσα 

στο ταμείο είναι καυτό, είναι χρήμα που το χρωστάμε  από ‘κείνη τη στιγμή υπάρχει 

μια υποχρέωση, η οποία όμως λογιστικά σωστά κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι 

που συντάσσουν τον ισολογισμό, αλλά δεν μπορεί να φανεί επομένως εμφανίζεται ο 

ισολογισμός να έχει αν πρόκειται για πλεόνασμα, ένα πλεόνασμα μεγαλύτερο κατά τα 

χρήματα  τα οποία είναι δεσμευμένα στις 31/12 στο ταμείο, ενώ αντίθετα, να σας πω 

και το αντίστροφο  τώρα, τα χρήματα αυτά τα δεσμευμένα, την επόμενη χρονιά 

έρχεται ο Δήμος και τα πληρώνει χωρίς αντίστοιχα να φαίνεται από πουθενά έσοδο 

και που φέτος φαίνονται μόνον έξοδα.  

κ. Δήμαρχος: Θα φανούν το 2008. 

κ. Μωϋσιάδης:  Ναι. 

κ. Δήμαρχος: Επομένως το ίδιο πράγμα είναι.  

κ. Μωϋσιάδης:  Ναι, αλλά  το 2007. Ναι στο σύνολο, αν πάρουμε πολλά 

χρόνια μαζί αυτά εξισορροπούνται αλλά έρχεται χρονιά, η οποία επιβαρύνεται ή 

ελαφρώνεται, αν θέλουμε λοιπόν να βγάλουμε ακριβές αποτέλεσμα πρέπει να 

πάρουμε, να προσθέσουμε  στο έλλειμμα, όταν πρόκειται για έλλειμμα, να 

προσθέσουμε στο έλλειμμα, τα λεφτά που έχουν έρθει στο ταμείο μας 31/12 και δεν 

τα αποδώσαμε και είναι ξένα και ταυτόχρονα να αφαιρέσουμε  από το έλλειμμα, να 

ελαφρύνουμε το έλλειμμά μας, κατά  τα ποσά τα οποία υπήρχαν την προηγούμενη 

χρονιά, δεσμευμένα στο ταμείο και υποχρεωθήκαμε εμείς να τα καταβάλλουμε την 

επόμενη ή εάν δεν τα καταβάλαμε να μετακυλίσουν πάλι στα δεσμευμένα χρήματα  

μέχρι 31/12.  Εάν λοιπόν κάνουμε αυτές τις ενέργειες, τις πράξεις και θέλω να δώσω 

εδώ δύο σκέλη στα δεσμευμένα. Υπάρχουν εκείνα τα δεσμευμένα τα οποία είναι 

σαφέστατα και αναμφισβήτητα δεσμευμένα όπως π.χ. τα χρήματα που έρχονται για 

τα σχολεία,  είτε για τις  λειτουργικές  δαπάνες, είτε για τις συντηρήσεις τους, είτε για  
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τους τροχονόμους τους, ή τα χρήματα τα οποία έρχονται και τα έχουμε για να τα 

δώσουμε σε κάποια επιχείρηση όπως π.χ. στον Αθλητικό  Οργανισμό, αυτά είναι 

αναμφισβήτητα χρήματα που δεν υπάρχει θέμα να τα αμφισβητήσει κανείς.  Πέρα 

από αυτά, υπάρχουν  και τα άλλα δεσμευμένα, υπάρχουν τα δεσμευμένα  τα οποία 

είναι για εκτέλεση έργων.  Μας έρχονται χρήματα για ένα  έργο το οποίο είναι 

ενταγμένο σε ένα πρόγραμμα. Αυτά τα χρήματα δεν είναι των Δήμων είναι 

αποκλειστικά για αυτό το συγκεκριμένο έργο. Ή ακόμα και η Σ.Α.Τ.Α., έρχεται η 

Σ.Α.Τ.Α., για να εκτελέσουνε  έργα,  τα χρήματα αυτά είναι δεσμευμένα 

αποκλειστικά για την εκτέλεση των έργων εκείνων τα οποία είναι στο πρόγραμμα της 

Σ.Α.Τ.Α.  Επομένως, δεν είναι ελεύθερα χρήματα και δεν μπορούμε να τα 

θεωρήσουμε σαν θετικά για να νιώσουν  ζημίες ή για να δημιουργήσουν κέρδη στον 

ισολογισμό μας. Αν κάνουμε λοιπόν αυτές τις διορθώσεις τότε αλλάζουν πάρα πολύ 

τα πράγματα και θα έλεγα ότι εάν λάβουμε υπ’ όψιν μας χωρίς τα έργα, μόνον εκείνα 

τα οποία λέγω ότι αναφέρονται σε χρήματα που πρέπει να μεταφερθούν σε τρίτους ή 

έστω σε δημοτικές επιχειρήσεις . Τότε τα αποτελέσματα θα ήταν ως εξής: όσον 

αφορά το 2006, το έλλειμμα  θα ήταν  3.070, το 2007 θα ήταν 3.180, ο δε μέσος όρος 

των τεσσάρων ετών θα ήταν 1.820, εάν πάρουμε και τα έργα και τα λάβουμε κι αυτά 

υπ’ όψιν μας τότε τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. Το 2007 θα είχαμε έλλειμμα 

3.450, το 2006 θα είχαμε 2.350 και βέβαια λίγο θα ανέβαινε το αποτέλεσμα της 

τετραετίας, ο μέσος όρος κατά έτος θα ήταν 2.070. Αυτά δεν τα λέω για να πω, ότι εξ’ 

αιτίας αυτού προκύπτει, ότι κακώς λειτούργησε η Δημοτική Αρχή, τα προβλήματα 

είναι γνωστά, τα ξέρουμε, τα περιέγραψε και ο κ. Αντιδήμαρχος αλλά απλούστατα, τι 

θέλω να ξεκαθαρίσω, κάτι το οποίο πρέπει να βλέπουμε, θα ήθελα να πω στην 

προκειμένη περίπτωση ότι ο ισολογισμός είναι καλός, χρήσιμος, δείχνει την εικόνα 

μιας επιχείρησης αλλά την εικόνα αυτή θα πρέπει να μην πάρουμε στα τυφλά ένα 

νούμερο και να πούμε α, αυτό λέει, υπάρχουν πράγματα διότι συντάσσεται ο 

ισολογισμός με βάση ένα υπόδειγμα, ένα καλούπι, το οποίο μας δίνουνε οι λογιστές 

δεν μπορεί να κάνουν, να διαφοροποιήσουν το καλούπι, αυτό το καλούπι έχε4ι 

προβλέψει και έχει μεθοδευτεί για να λύνει κάποια προβλήματα και να παρουσιάζει 

μια εικόνα αλλά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν και να προβλεφτούν τα πάντα και 

γι’ αυτό χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις ή κάποιες διορθώσεις, αυτό είναι το 

χαρακτηριστικό παράδειγμα που σας εξήγησα τώρα. Θα πρέπει επομένως να ζητούμε 

διευκρινήσεις για τα αποτελέσματα που υπάρχουν εδώ και να κάνουμε τις 

απαραίτητες διορθώσεις. Άλλωστε, θα υπήρχε το εξής παράλογο: θα λέγαμε όπως και 

το είπε ο κ. Αντιδήμαρχος, ότι έχουμε λογιστικές εγγραφές 3.300 πόσο είναι; Για 

αποσβέσεις. 

κ. Σωτηριάδης: 3.400. 

κ. Μωϋσιάδης: 3.400 έχουμε για αποσβέσεις και το έλλειμμα είναι μόνο δύο, 

δηλ. στο τέλος είχε πει ότι έχουμε και ένα κέρδος. Μα, πώς έχουμε κέρδος όταν 

εκείνο που είναι αναμφισβήτητο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει 

κανείς είναι αυτό που βγάζουμε πρωτοβάθμια και το βλέπουμε στους απολογισμούς, 

είχαμε δει φανερά εκεί ότι υπήρχε ένα έλλειμμα, είχαμε ζημίες στο χρόνο, λέμε ότι 

κακώς προέκυψαν οι ζημίες, τα προβλήματα υπάρχουν αλλά η πραγματικότητα είναι 

αυτή, δεν μπορούμε τώρα να βλέπουμε τον ισολογισμό και να τον βλέπουμε στρεβλά, 

και να λέμε ότι έχουμε κέρδη, κέρδη δεν υπάρχουν, ένα δεύτερο σημείο στο οποίο θα 

ήθελα να αναφερθώ είναι στο ότι παραλάβατε 3.500 είπατε και τώρα είπατε ότι έχετε 

πόσα, εγώ απ’ ότι βλέπω εδώ στον ισολογισμό και απ’ ότι προέκυψε και όταν 

τελείωσε η χρονιά και βγήκανε όλες οι δαπάνες, οι μη πληρωμένες, όλα τα εντάλματα  
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παρελθούσας χρήσεως του 2007 συμπίπτουν τα νούμερα εκείνα με αυτά που 

υπάρχουν εδώ, εκείνα τα οποία δε φαίνονται εδώ πέρα είναι 2.043 σε υποχρέωση σε 

προμηθευτές για το 2006 και 625 πιστωτές διάφοροι. Σύνολο 2.660 και απ’ αυτά τα 

2.660 αν θυμάστε καλά αναγνωρίσατε τον Φεβρουάριο ότι κακώς είχε γίνει εγγραφή 

ενός ποσού 600.000 που αναφερόταν σε κάποιες απαλλοτριώσεις κ.λ.π. Άρα τελικά 

θα ήμασταν στα 2.000. Φεύγουμε λοιπόν απ’ αυτά και πάμε φέτος. Φέτος έχουμε 

2.521 και το ξαναλέγω για το 2007, 2.521  στους προμηθευτές και 1.141 στους 

πιστωτές. Σύνολο 3.660. Από ’δώ φαίνεται ότι έχουμε μια και πέραν τούτου, έχουμε 

και ένα πεντακοσάρικο προκαταβολή που βρίσκετε στους μεταβατικούς 

λογαριασμούς που πήραμε από την ΚΑΠ, επομένως πώς μιλάμε; 

κ. Σωτηριάδης: Εκείνο δεν εμφανίζεται! 

 κ. Μωϋσιάδης: Φαίνεται κάτω. 

κ. Σωτηριάδης: Δεν εμφανίζεται. 

κ. Μωϋσιάδης: Τι δεν εμφανίζεται; Έχετε προκαταβολή, είναι λεφτά που 

πήρατε και οφείλετε να τα πληρώσετε. 

κ. Σωτηριάδης: Βεβαίως. 

κ. Μωϋσιάδης: Τα πληρώσατε φέτος. 

κ. Σωτηριάδης: Πού αναφέρονται αυτά; 

κ. Μωϋσιάδης: Στους μεταβατικούς λογαριασμούς μέσα. Αυτή είναι λοιπόν 

η κατάσταση. Για να δούμε τώρα, αυτά όσον αφορά τη σύγκριση, που θα έλεγα εάν 

θέλατε να την κάνετε, θα έπρεπε να την κάνετε με τον μέσο όρο της τετραετίας και 

όχι με ένα συγκεκριμένο χρόνο ο οποίος κατά σύμπτωση είχε μία ιδιαιτερότητα, η 

οποία ιδιαιτερότητα προέκυψε όπως σας εξήγησα, εξ’ αιτίας του ότι στο τέλος του 

χρόνου έχουμε τα δεσμευμένα. Διότι αν αφαιρούνται τα δεσμευμένα, έπεφταν πάρα 

πολύ τα νούμερα. Ε, αντίστοιχα επιβαρυνότανε το 2005. Ας έρθουμε  τώρα στην 

ουσία του αντικειμένου του ισολογισμού. Ήδη λιγάκι έδειξα κάποια πράγματα απ’ 

αυτόν. Είπα δηλ. ότι οι υποχρεώσεις βρίσκονται στα 3.700 και υπάρχουν και 

μεταβατικοί λογαριασμοί. Άλλες 600.000 και πηγαίνουμε στα 4.300. Φυσικά, αυτά 

είναι ποσά τα οποία ενδιαφέρουν πολύ και πονάνε πολύ, διότι είναι ανοιχτοί 

λογαριασμοί άμεσες υποχρεώσεις και σ’ αυτά πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα. 

Είναι γεγονός ότι αυτά τα οποία έχουμε να παίρνουμε, το ανέφερε και ο κ. Αγγελίδης, 

να μην ασχοληθώ πολύ μ’ αυτό, είναι πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία έχουμε 

δώσει. 

κ. Σωτηριάδης: Αρκεί να τα μειώσει , τα 100.000. 

κ. Μωϋσιάδης: Ναι, είναι ένα πρόβλημα, δεν είπα ότι το δημιουργήσατε. 

κ. Σωτηριάδης: Όχι δεν είπα αυτό αλλά μειώσαμε τις απαιτήσεις κατά 

100.000, ξέχασέ το αυτό. 

κ. Μωϋσιάδης: Οι απαιτήσεις όχι ήταν 10.300 και έγιναν 11.200 και αν 

λάβουμε και υπ’ όψιν μας και τις 590.000. 

κ. Αντιδήμαρχος: Άρα από 1.169 έγινε 1.067. 

κ. Μωϋσιάδης: Ποιες; 

κ. Σωτηριάδης: Οι απαιτήσεις. 

κ. Μωϋσιάδης: Α, οι απαιτήσεις! Εγώ λέω για τις υποχρεώσεις. Το ότι 

μειώθηκαν οι απαιτήσεις, αυτό σημαίνει ότι πήραμε και πολλά λεφτά, περισσότερα 

απ’ ότι… 

κ. Σωτηριάδης: Ότι λειτούργησε εσωτερικός μηχανισμός κύριε Δήμαρχε. 

κ. Μωϋσιάδης: Ναι, ναι. Ο οποίος είχε λειτουργήσει και προηγούμενα και γι’ 

αυτό είχαμε αυξημένες και εμείς κάθε χρόνο τις εισπράξεις. 

κ. Σωτηριάδης: Εγώ αυτό το αποτέλεσμα βλέπω. 
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κ. Μωϋσιάδης: Ναι, ναι, δεν είναι μόνο αυτό. 

κ. Αντιδήμαρχος: 1.100 και το κάναμε 1.110. 

κ. Μωϋσιάδης: Εγώ βλέπω κι ένα άλλο, το πόσα συνολικά εισπράξατε και 

αυτά που εισπράξατε συνολικά ήταν λιγότερα από την προηγούμενη χρονιά. 

κ. Σωτηριάδης: Ήταν κατά 15.000 πάνω εάν εξαιρέσουμε από εισφορές. 

κ. Μωϋσιάδης: Ήταν λιγότερα, είχατε ψευδώς παρουσιάσει μία εικόνα 

λέγοντας ότι ήταν περισσότερα και στο τέλος βέβαια το παραδεχτήκατε, όχι εδώ 

βέβαια. 

κ. Σωτηριάδης: Όχι ψευδώς και ξέρετε πάρα πολύ καλά τι έγινε. 

κ. Μωϋσιάδης: Ναι, εντάξει. Εγώ αναφέρθηκα στις υποχρεώσεις και είπα ότι 

οι υποχρεώσεις οι βραχυπρόθεσμες ήταν 2.870 και έχουν γίνει τώρα 4.300. 

Επομένως, 1.500 περισσότερα, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, αυτές είναι οι 

καυτές υποχρεώσεις. Συνεχίζεται ανταγωνιστικά προς το 2006 να λειτουργείται και 

θα έλεγα γιατί, εγώ δεν ήμουν πρόθυμος και θα είχα όλη την καλή διάθεση να πώ ότι 

πράγματι ο Δήμος βρίσκεται σε δύσκολη θέση, τα έσοδά του είναι λίγα, οι ανάγκες 

πολλές. Ήδη η μισθοδοσία είναι βεβαρημένη, αυτά τα οποία πρέπει να πληρώνουμε 

για μισθούς  είναι τόσα πολλά που δύσκολα πρέπει να πληρώνουμε για μισθούς είναι 

τόσα πολλά που μπορεί να ανταποκριθεί. Από ’κεί και πέρα όμως, το να κάνετε 

επίθεση, κατά το 2006, για να ωραιοποιήσετε το 2007, δεν είναι τόσο κομψό, θα έρθω 

τώρα στον κάθε αυτό ισολογισμό, για να πω τα εξής: εάν δούμε το γεγονός ότι οι 

αποσβέσεις είναι το σύνολο των αποσβέσεων μέχρι σήμερα είναι εάν δούμε 

συγκριτικά το 2003 μέχρι σήμερα θα δούμε ότι το σύνολο των αποσβέσεων, οι 

αποσβέσεις από 9.600 έφτασαν 23.300, αυτό σημαίνει ότι 13.700 ήτανε οι 

αποσβέσεις από τότε που ξεκίνησε να λειτουργεί ο Δήμος κάνοντας ισολογισμούς, 

από το 2003 δηλ. μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα, τα ελλείμματα έχουν φτάσει στα 

10.800, 10.900, αυτό σημαίνει ότι οι αποσβέσεις είναι εκείνες οι οποίες δημιουργούν 

το έλλειμμα και αν δεν υπήρχαν οι αποσβέσεις, οι οποίες πρέπει να υπάρχουν βέβαια, 

είναι γεγονός ότι δεν μπορούμε να πούμε, ότι δεν θα προβλέψουμε αποσβέσεις αφού 

τα ακίνητα τα οποία, τα πάγια που έχουμε, χάνουν την αξία τους με το χρόνο και 

επομένως πρέπει να τα αντακαθιστούμε, πρέπει να λάβουμε όμως υπ’ όψιν μας, αν 

κοιτάξουμε τα άλλο σκέλος του ενεργητικού, ότι όντως, μέσο των επιχορηγήσεων και 

μέσο των έργων που γίνονται, αυτή η  αντικατάσταση της μείωσης της αξίας των 

αποσβέσεων επιτυγχάνεται, δηλ. βλέπουμε ότι παρ’ όλες τις αποσβέσεις, 

εξακολουθούμε να έχουμε πάγιο ενεργητικό μετά από τις αποσβέσεις 114 .000.000, 

όσα ήτανε, λίγο ή περισσότερα μάλιστα από όσα ήτανε το 2003. Αυτό σημαίνει ότι 

και οι αξίες των ακινήτων δεν μειώνονται λόγω των έργων τα οποία γίνονται για την 

συντήρησή τους και οι αποσβέσεις που υπάρχουν είναι καθαρά λογιστικές. Από ’κεί 

και πέρα βέβαια δεν σημαίνει ότι εάν είναι καλά τα πράγματα στο Δήμο. Ο Δήμος 

έχει πάρα πολλές ανάγκες, οι δημότες έχουν με το δίκαιο τους, πάρα πολλές 

απαιτήσεις, δικαιολογημένες απαιτήσεις, απαιτήσεις που είναι και στοιχειώδεις και 

πρέπει να αντιμετωπιστούν, επομένως τα οικονομικά του Δήμου είναι τέτοια που 

πρέπει να φροντίσουμε να τα βελτιώσουμε, αλλά πρέπει για να γίνει αυτό να 

αντιμετωπίζουμε  τα πράγματα όχι ωραιοποιώντας τις καταστάσεις αλλά θέλοντας να 

ανασκουμπωθούμε και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Είναι σίγουρο ότι πρέπει να 

παρθούν κάποια χρήματα από την Κεντρική Διοίκηση, χρήματα και από αυτά τα 

οποία σε προηγούμενες χρονιές παρακρατήθηκαν και πρέπει να πληρωθούν, χρήματα 

τα οποία πρέπει να δίνονται περισσότερα επειδή δόθηκαν περισσότερες αρμοδιότητες  
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στους Δήμους και έχουν περισσότερες υποχρεώσεις και χρήματα που πρέπει να 

δοθούν, αν θέλουμε η Αυτοδιοίκηση η Πρωτοβάθμια να είναι τέτοια όπως φραστικά 

την παρουσιάζουν ότι θέλουν να την κάνουν. Και χρειάζονται, είπε κάποια μέτρα ο κ. 

Αγγελίδης, δεν θα επαναλάβω τα ίδια αλλά θα αναφερθώ σε κάποια πράγματα που 

περίπου εφάπτονται. Πρώτα απ’ όλα, ένα χαρακτηριστικό που θα ήθελα να σας 

επωμισθώ και να το φροντίσει η Δημοτική Αρχή, είναι το θέμα των τελών 

καθαριότητας. Τα τέλη καθαριότητας βγαίνουν με βάση τα τετραγωνικά των 

ακινήτων. Να γίνει τώρα που τελείωσε το Κτηματολόγιο, εμείς δοκιμάζαμε αλλά δεν 

μπορούσαμε, δεν ήταν τελειωμένο και ο μελετητής, ο υπεύθυνος δεν μας έδινε 

στοιχεία. Πρέπει τώρα που έχουν παραδοθεί στο υποθηκοδικείο, να γίνει 

διασταύρωση των στοιχείων και έλεγχος των στοιχείων. Εγώ νομίζω ότι αυτό θα 

αποδώσει αρκετά, για να μην πω πολλά, τα οποία θα εξυπηρετήσουν πάρα πολύ. 

Ίσως να ανατρέψω για τις προοπτικές. 

κ. Σωτηριάδης: Μόνο για τα παλιά, γιατί για τα καινούργια τώρα, θέλουμε.. 

κ. Μωϋσιάδης: Ναι όμως να σας πω το εξής: όταν λέμε για τα παλιά και τα 

καινούργια, τα καινούργια που έχουν σχέση με νεότμητες οικοδομές, έχει καλώς. Οι 

αλλαγές στις οικοδομές πάνω από δεκαπενταετία, στις πάνω από δεκαπενταετία 

οικοδομές;, οι αλλαγές των ενοίκων δεν σημαίνουν και αλλαγές στοιχείων στη ΔΕΗ, 

παραμένουν τα παλιά στοιχεία και ο καινούργιος ένοικος πληρώνει με το όνομα του 

παλιού ενοικιαστή ή του αρχικού ιδιοκτήτη. Οπότε, όχι δεν αποκλείεται, εάν το 

ελέγξετε, έτσι είναι. Θα πρέπει επομένως, να κοιταχτεί αυτό και θα είναι μία σοβαρή 

πηγή. Δεύτερον, μ’ έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και η πρόταση που είπε από τον 

μελετητή και που δεν ξέρω αν ήρθε ενδεχόμενα, μετά από συνεννόηση με τη 

Δημοτική Αρχή και η σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Αρχής, όχι να μειώσουμε αλλά 

να αυξήσουμε τις Δημοτικές επιχειρήσεις. Οι Δημοτικές επιχειρήσεις κάθε μία που 

ξεφυτρώνει είναι και ένα επιπλέον έξοδο, απορώ όταν από την μια μεριά λέμε ότι 

έχουμε πρόβλημα οικονομικό, πώς αντί να τις μειώσουμε, η θέση μου ήτανε πάγια, το 

είχα πει από την πρώτη στιγμή που είχα έρθει εδώ το 2003, από τον Ιανουάριο του 

2003 ότι πρέπει να γίνει σύντμηξης, κατά το δυνατόν, εσείς έρχεστε και μου 

αυξάνεται τις επιχειρήσεις, προς θεού, τι κάνετε; Μπροστά σας θα το βρείτε, θα 

αυξηθούν τα έξοδά σας, αν τολμήσετε και το προχωρήσετε. Είναι λάθος τρομερό. Θα 

πρέπει να φροντίσουμε για μείωση των επιχειρήσεων και όχι για αύξηση και μπορεί 

να γίνει και μείωση. Από ’κεί και πέρα γενικά φραστικά είναι κάτι το συνηθίζουμε 

και το λέμε ‘‘περιορισμός δαπανών’’, περιορισμός δαπανών λέμε βέβαια είναι 

εύκολο, απλό και  εύκολου ιού από τη μεριά και υπόσχεση αόριστη από την άλλη. Το 

ζήτημα είναι πώς μπορεί να γίνει. Για να γίνει θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνετε 

αυστηρός έλεγχος για τις δαπάνες που κάνουμε, να περιορίσουμε τις δαπάνες τις 

απολύτως αναγκαίες. 

 κ. Αντιδήμαρχος:  Αυτό δεν το εντοπίσατε στον ισολογισμό ότι έγινε 

περιορισμός δαπανών κοντά στο 1.500, δεν το εντοπίσατε; Γιατί, είδα ότι είστε ο 

μοναδικός που μελετήσατε τον ισολογισμό, αυτό δεν το εντοπίσατε; 

κ. Μωϋσιάδης: Κοιτάξτε να σας πω, όχι δεν το εντόπισα, διότι το κοιτάξατε 

,εσείς περιοριστήκατε στον έλεγχο του 2006 , και το 2006 ξέρετε, πάρτε το 2005. 

Ερχόμαστε λοιπόν, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, πάμε λοιπόν,  σας έφερα και  

παράδειγμα, χαρακτηριστικότατο παράδειγμα σας έφερε ο προηγούμενος ο ομιλητής, 

ο κ. Αγγελίδης, όταν μίλησε για το αυτοκίνητο, απόλυτη ανάγκη ήταν το αυτοκίνητο; 

κ. Πρόεδρος: Όχι. 

κ. Μωϋσιάδης: Επομένως; Όταν λέμε ότι έχουμε το πρόβλημα αυτό που 

έχουμε. 
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κ. Σωτηριάδης: Θα τα πούμε.  

κ. Μωϋσιάδης: Εντάξει, ένα παράδειγμα είναι αυτό, δε σημαίνει ότι θα 

κολλήσουμε εδώ. Θα μου επιτρέψετε παρακαλώ; Επομένως, ένα παράδειγμα φέραμε 

και δεν σημαίνει σώνει και καλά ότι κολλάμε σ’ αυτό αλλά είναι χαρακτηριστικό π.χ. 

για να καταλάβουμε ότι όταν μιλάμε για περιορισμό δαπανών λέμε ότι κάνουμε μία 

περιστολή φροντίζοντας να μειώσουμε τις δαπάνες, τις απολύτως απαραίτητες, τις 

καυτές, εκείνες που δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Δημιουργία εσόδων. Στη 

δημιουργία εσόδων θα αναφερθώ στο θέμα της αξιοποίησης της περιουσίας. Η 

περιουσία του Δήμου, έχει κατά κύριο λόγο να αποδειχθεί ότι είναι δύο οικόπεδα, και 

αυτά τα δύο οικόπεδα επανέρχομαι για πολλοστή φορά, να το πω, δεν, οικονομικά, 

γιατί μιλάμε οικονομικά, δεν αξιοποιούνται οικονομικά. Εγώ αμφισβητώ εάν δεν 

συμφωνώ και δεν αποδέχομαι, ότι κάθε οποιονδήποτε τρόπο αξιοποιούνται, καμία 

αξιοποίηση δεν γίνετε. Αυτά προς το παρόν. 

 κ. Πρόεδρος: Ο κ. Σαουλίδης. Κ. Σαουλίδη σας παρακαλώ να είστε 

συντομότερος. 

κ. Σαουλίδης: Κ. Πρόεδρε, κ συνάδελφοι, ίσως εγώ και ο Δήμαρχος και ο 

Πρόεδρος είχε και ο κ. Σωτηριάδης και ο Σαντοριναίος, είχαμε ζήσει και 

απολογισμούς θετικούς, να θυμίσω λίγο ιστορικά έτσι κάποια πράγματα, δε θα μπω 

σε λεπτομέρειες, γιατί τα νούμερα έχουν αναφερθεί, θα πω το εξής: ότι το 1986 ο 

Δήμος είχε κέρδη, έτσι λειτουργούσε, δεν είχε ζημιές. 

 κ. Μωϋσιάδης: Και το 2005. 

 κ. Σαουλίδης: Κοιτάξτε αθροιστικά κ. Αντιδήμαρχε, σε σχέση με τις 

υποχρεώσεις, η πρώτη φορά που ο Δήμος είχε ζημιές ήταν στα τελευταία του ’90, 

στην θητεία του κ. Ανδρέου, που είχαμε την πρόσληψή του, μαζικά 105 που είχαν 

μονιμοποιηθεί, ότι είχαμε ζημίες περίπου 450.000, τότε, να τα πάμε σε Ευρώ, για να 

είναι κατανοητό. Την επόμενη τετραετία που κ. Πρόεδρε, ήσασταν και ’σείς 

Δημοτική Αρχή νομίζω,…και έχουμε φτάσει, έχουμε πει, καλό είναι να τα θυμόμαστε 

λίγο, θέλω να πω το εξής: ότι υπάρχουν περιθώρια να βελτιωθούν ακόμη 

περισσότερο τα οικονομικά μας, σαφώς θα μου πείτε μ’ αυτόν τον τρόπο, τι κάνουμε; 

Κλεινόμαστε και προσπαθούμε και κάνουμε διαχείριση μόνο. Αυτός δεν είναι στόχος 

μιας Δημοτικής Αρχής, ο στόχος είναι να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να 

μπορέσει αυτή η πόλη να δεχθεί ακόμα περισσότερα. Αυτός είναι ο στόχος ο δικός 

μας, της Δημοτικής Αρχής του Δήμου. Είναι γεγονός ότι τα έξοδα έχουν σχέση με τα 

έσοδα, θεωρώ ότι δεν είμαστε οργανωμένοι σε τέτοιο επίπεδο, ούτως ώστε να 

εισπράττουμε αυτά τουλάχιστον που μας οφείλονται. Δεν έχουμε ακόμη την 

δυνατότητα, δεν έχουμε τους μηχανισμούς, δεν έχουμε τον τρόπο να μπορούμε 

τουλάχιστον να εισπράξουμε αυτά που για χρόνια ή που σε τελική ανάλυση θα 

χαθούν, κάποια απ’ αυτά θα χαθούν, δεν θα τα εισπράξουμε ποτέ. Τουλάχιστον να 

μπορέσουμε να κλείσουμε κάποιες εκκρεμότητες και να εισπράξουμε ότι είναι να 

εισπράξουμε. Τα γράφουμε σαν λογιστικά χρέη, υποχρεώσεις δηλ. προς τον Δήμο 

αλλά πρέπει να δούμε ποια απ’ αυτά μπορούν να έρθουν  στα ταμεία του Δήμου. 

Ανέφερα, και στις προηγούμενες φορές ότι ένα μεγάλο κόστος θα επενδυθεί στο 

επόμενο διάστημα είναι η λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Παλιόκαστρο. Δεν έχει 

προβλεφτεί τη μελέτη που είχε γίνει, και έχει εγκριθεί, και έχει προχωρήσει, και είναι 

στη φάση της υλοποίησης να δημιουργηθεί σταθμός μεταφόρτωσης στην πόλη των 

Σερρών. Καταλαβαίνετε ότι η μεταφορά απορριμμάτων, δεν λέω για το κόστος, τον 

όγκο των απορριμμάτων που θα πεταχτούνε εκεί, ούτως ή άλλως, εμείς είμαστε ο 

μεγάλος  μέτοχος στην υπόθεση  αυτή, το 70 %  είναι άλλος  παραγωγός, το 70 % του  
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όγκου των σκουπιδιών παράγονταν στο αστικό κέντρο της πόλης, του Νομού, έτσι. 

Αλλά, σκεφτείτε και το κόστος με δεδομένο ότι οι τιμές των καυσίμων δεν θα έχουμε 

στην πορεία μειώσεις σκεφτείτε πόσο θα επιβαρύνουν  τον Σερραίο πολίτη και τι 

αυξήσεις θα πρέπει να κάνουμε ακριβώς μετά την λειτουργία του καινούργιου 

ΧΥΤΑ. Είναι αυτό που πρέπει να το δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή, μπορεί να 

χρειαστεί να διπλασιάσουμε τα δημοτικά τέλη, δεν ξέρω, δεν είναι εύκολο να πω 

ακριβώς νούμερο αλλά πάντως είναι ένα στοιχείο, πάρα πολύ δύσκολο για την πόλη 

και την πορεία της πόλης. Βασικό στοιχείο για να μην αναφερθώ σ’ αυτά που είπανε 

οι προηγούμενοι συνάδελφοι, και ο Δήμαρχος και ο κ. Αγγελίδης, χρειαζόμαστε 

ορθολογικότερη λειτουργία. Πολλές φορές μας απασχόλησε, ο καθένας από ’μας 

περνώντας από ένα πόστο έλεγε πρέπει να βελτιώσουμε το δρομολόγιο αυτό, να 

κάνουμε εκείνο. Έχουμε μία μηχανή η οποία και γι’ αυτό και σαν παράταξη αλλά και 

προσωπικά εγώ όταν ήταν να πάρουμε κάτι, κάποιο μηχάνημα, ήμουν κάθετος ότι 

πρέπει να αγοράσουμε καινούργιο μηχάνημα, γιατί έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι η 

απόσβεση που κάνει ένα  καινούργιο μηχάνημα είναι πολύ καλύτερη από ένα 

μεταχειρισμένο, το οποίο σου βγάζει και βλάβες, σου βγάζει και…το κόστος 

λειτουργίας του, σαν καύσιμο είναι πολύ μεγάλο. Θα πρέπει όλα αυτά να τα βάλουμε 

κάτω, να δούμε, να κάνουμε μία ουσιαστική μελέτη, συμφωνώ σ’ αυτό ότι είναι 

απαραίτητο, μεγαλώσαμε και με το καινούργιο σχέδιο μπορεί να μεγαλώσουμε ακόμη 

περισσότερο, πρέπει να δούμε τις αποστάσεις, κι αυτό που ακούμε τώρα δηλ. αυτό το 

ανομοιογενές, δηλ. δεν λύνει ουσιαστικά το πρόβλημα του εγχειρήματος και δεν 

λύνεται το ζήτημα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σαφώς πρέπει να γίνουν 

οργανισμοί ισχυροί, οι οποίοι να μπορούν να υλοποιήσουν προγράμματα, να μπουν 

δυναμικά και να παίξουν άλλους ρόλους, να βοηθήσουν τις κοινωνίες, να βοηθήσουν 

την ανάπτυξη των περιοχών αλλά θα πρέπει να γίνουν με κριτήρια και μπαίνω στο 

θέμα το πώς πρέπει να γίνει η μεταρρύθμιση, εδώ συμφωνήσαμε ομόφωνα και 

πιστεύω ότι ήταν θετικό το ότι συμφωνήσαμε όλοι με την εμπειρία που έχουμε αυτά 

τα χρόνια ότι πρέπει να έχουμε Δήμους, ουσιαστικούς, να έχουμε πόρους, να έχουμε 

αρμοδιότητες, να έχουμε και πόρους ουσιαστικούς και να μπορέσουν οι Δήμοι να 

παίξουν πρωταρχικό ρόλο. Εμείς είμαστε ίσως η τελευταία χώρα, δεν ξέρω ακόμη, 

ακόμη είδα κάποια στοιχεία στην Βουλγαρία που η Βουλγαρία μπήκε πέρσι στην 

κοινότητα, η οργάνωσή της στο επίπεδο της Περιφέρειας και στο επίπεδο των Δήμων, 

είναι πολύ πιο μπροστά απ’ ότι είμαστε εμείς, και αυτό είναι πάρα πολύ κακό, είχε 

ένα συγκεντρωτικό σύστημα πριν από χρόνια και σε δύο χρόνια έκαναν θεαματικές 

αλλαγές και έχουν πολύ σημαντική βελτίωση, είναι μονόδρομος, πρέπει να πάμε σε 

λιγότερες περιφέρειες, σε αρετή περιφέρεια, για να μπορέσουμε ουσιαστικά το κατά 

κεφαλήν εισόδημα της Αττικής που είναι 21 χιλ. με το 13 το δικό μας, να τα 

ισοσκελίσουμε κάποια στιγμή, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η ανομοιογένεια, 

να επενδύονται τα πάντα στην Αθήνα, να παράγεται εδώ ο πρωτογενής πλούτος, να 

μεταφέρεται εκεί και όλα τα άλλα να ελέγχονται από τα συστήματα που έχουν 

προκύψει. Θεωρούμε ότι είναι μονόδρομος, πρέπει αύριο η Κυβέρνηση θέλει να 

συμβάλλει στην ανάπτυξη της Αυτοδιοίκησης και του τόπου, πρέπει τολμηρά κάτι 

που δεν έγινε στην δική μας τη θητεία, της δικής μας Κυβέρνησης με τη 

μεταρρύθμιση του Καποδίστρια ήταν άτολμο εγχείρημα, ήταν ένα εγχείρημα το οποίο 

θα μπορούσε να έχει πολλαπλά αποτελέσματα, ήταν άτολμο, περιορίστηκε την 

τελευταία στιγμή και δεν είχε τα αποτελέσματα που έπρεπε να έχει. Για να 

μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα οικονομικά μας πρέπει να ξεφύγουμε, να 

ξεγράψουμε το πολιτικό κόστος. Αγαπητοί συνάδελφοι με τη λογική του δε χαλάμε 

χατίρια, που το κάνουμε, προηγουμένως είπε ο κ. Δήμαρχος, ο κ. Μωϋσιάδης, ότι δεν  
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συγκρίνουμε το 2007 με το 2006, οι προεκλογικές χρονιές κακώς είναι πιο ανοιχτές 

χρονιές, είναι κακώς, γιατί μας πιάνει λίγο το αυτό, πιο εύκολα, ενώ είμαστε 

συγκρατημένοι, είμαστε ευάλωτοι, μας πιέζει ένας, έτσι είναι Δήμαρχε. 

κ. Μωϋσιάδης:  Αφήνεις και χρήματα απ’ την προηγούμενη χρονιά για να τα 

εκτελέσεις. 

 κ. Σαουλίδης: Κοιτάξτε τώρα, πρέπει να δούμε την πραγματικότητα κ. 

Δήμαρχε, πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έχω ζήσει πέντε 

Δημαρχιακές θητείες, η τελευταία χρονιά είναι χαλαρή, και είδα πράγματα τα οποία 

αν δεν έχουμε τα αφτιά μας και τα μάτια μας ανοιχτά μπορεί να μας φορτώσουν και 

να μην ξέρουμε από πού μας ήρθαν. Είναι μια πραγματικότητα και έτσι είναι. Θα 

πρέπει λοιπόν να ’μαστε ιδιαίτερα σφιχτοί, να μπορέσουμε να περιορίσουμε αλλά και 

να μπορέσουμε να εισπράξουμε και περισσότερα. Υπάρχει η δυνατότητα απλά να 

βελτιώσουμε λίγο τους μηχανισμούς μας. Η ελεγχόμενη στάθμευση είναι ένα ζήτημα 

που μας πονάει, μας πονάει γιατί; Δεν οφείλετε η πόλη όταν παρκάρουμε χωρίς 

έλεγχο. Εγώ πιστεύω ότι η περιουσία του Δήμου είναι σημαντική, δεν στέκομαι στα 

δύο ακίνητα, στα δύο ακίνητα η θέση μας είναι ξεκάθαρη, και για την Δημοτική 

Αγορά η θέση μας είναι να παραμείνει και να παραδοθεί, είμαστε απ’ τις λίγες πόλεις 

που έχουμε τόσο λίγο πράσινο στο κέντρο. Να γίνει υπόγειο πάρκιγκ στη Δημοτική 

Αγορά και από πάνω να κάνουμε ένα όμορφο πάρκο, να το συνδέσουμε με την 

πλατεία του ΙΚΑ και με την πλατεία Ελευθερίας, προοπτικά να απαιτήσουμε κ. 

Δήμαρχε και αγαπητοί συνάδελφοι να πάρω στο Διοικητήριο, να πάμε εκεί, είναι ο 

φυσικός χώρος του Δήμου μας, εκεί πρέπει να είναι η έδρα, να γίνει κι αυτός να το 

παραχωρήσουμε, να γίνει ένα μεγάλο πάρκο. 

    κ. Πρόεδρος: Όσο μεγάλο μπορεί να γίνει. 

    κ. Σαουλίδης: Δεν έχουμε άλλο οικόπεδο. Και ότι χώρος υπάρχει μέσο 

στον ιστό θα τον αξιοποιήσουμε. Θα πρέπει επειδή χάσαμε τις ευκαιρίες, να σας 

θυμίσω κ. Δήμαρχε το θέμα του συματώφ, θυμάστε πόσες φορές είχε έρθει στο αυτό, 

λέμε ότι πήραμε το Μάλη, θα μπορούσαμε και το σηματώφ, το οποίο ήταν, έτσι να 

θυμίσω λίγο, ήτανε το Ιταλικό προξενείο το οποίο στη μεγάλη φωτιά και στη μεγάλη 

καταστροφή είχε σώσει πάρα πολλούς Έλληνες. Τότε είχε γίνει αγώνας, ο Δήμαρχος 

τότε δεν είχε αντιληφθεί, δε ξέρω, ήταν η λογική του αυτή, ο κ. Ανδρέου, δεν το 

κρατήσαμε εκείνο το κτίριο, κι άλλα κτίρια χάθηκαν, πρέπει, είναι καθήκον μας να 

διαφυλάξουμε ότι υπάρχει και έχει αξία σ’ αυτή την πόλη για τα παιδιά μας, είναι 

δύσκολα τα πράγματα. Δε θα δοθούν άλλες ευκαιρίες. Υπάρχει όμως δυνατότητα να 

αξιοποιήσουμε, έγινε ένα εργαλείο, η ΚΑΔΕ, είναι μια επιχείρηση η οποία μπορεί να 

δώσει πολλαπλά οφέλη στο Δήμο και στην πόλη, πάρα πολλά, ενεργοποιήστε την, κ. 

Δήμαρχε. Τώρα να μπουν άνθρωποι, να υπάρξει ένα συμβούλιο το οποίο να 

ασχοληθεί ουσιαστικά αν χρειαστεί να πάρουμε και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει 

γνώση με τέτοια ζητήματα, να πληρώσουμε αν θέλουμε να κάνουμε κάτι που να μας 

δώσει ώθηση πρέπει να κάνουμε να προκηρύσσεται δεν γίνετε αλλιώς, όταν έγινε η 

ΔΕΥΑ κ. Δήμαρχε, ακουγόταν διάφορες απόψεις, σήμερα η ΔΕΥΑ είναι αυτή η 

επιχείρηση που στο επίπεδο του Νομού και όχι μόνο, που ’χει κατασκευάσει 

σημαντικό έργο και μοναδικό και αναφέροντας αυτό θέλω να πω το εξής: πρέπει κ. 

Δήμαρχε να κάνουμε μια κουβέντα ξεχωριστή, κ. Πρόεδρε είναι δικιά σας 

υποχρέωση να κουβεντιάσουμε για το μέλλον της ΔΕΥΑ, και κυρίως να δούμε τι 

οφείλουμε σαν Δήμος, κάτι που το αναφέραμε την προηγούμενη φορά, θα δούμε τι 

οφείλουμε, γιατί δεν πρέπει να αδικήσουμε σαν επιχείρηση, πρέπει αυτή η επιχείρηση  
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να έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις καινούργιες συνθήκες, να δούμε τι 

αναλογεί απ’ αυτά τα χρήματα από την πολιτεία με οποιαδήποτε μορφή, σταδιακά 

κατ’ αρχήν να δεσμευτούμε και σταδιακά σιγά-σιγά να αποδώσουμε ένα μέρος με 

αυτά τα χρήματα να τα αποδώσουμε στη ΔΕΥΑ. Με χαρά άκουσα τον συνάδελφο, 

τον Γιώργο τον Δάγκο, που μου είπε για τα σχέδια είχα και μια πληροφόρηση από την 

υπηρεσία, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο, αυτή η υπηρεσία μπορεί να κάνει πολύ 

περισσότερα πράγματα ακόμη, κανένας από ’μας δεν μπορούσε να το διανοηθεί ότι 

το στελεχιακό της δυναμικό θα μπορούσε να εκτελέσει έργα τόσο μεγάλου επιπέδου 

όχι μόνο οικονομικού αλλά και τεχνικού. Όταν έγιναν μελέτες θυμάμαι ότι ήρθαν 

μελετητές, κατασκευαστές και μελετητές, και ζητούσαν να μάθουν πώς μελετήθηκαν 

κάποια πράγματα, αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι ένα βήμα που μας δείχνει το 

δρόμο ότι μπορούμε από την περιουσία μας να έχουμε πολλαπλά αποτελέσματα. 

Πρέπει να συντονιστούμε, πρέπει η ΚΕΔΚΕ έχει ένα χρέος, σ’ αυτή τη φάση όχι μόνο 

και στην πορεία. Πρέπει να τελειώσει αυτό το θέμα των πόρων, πρέπει να τελειώσει, 

υπάρχουν δεσμεύσεις που πιστεύω ότι η τελευταία προθεσμία είναι το Δεκέμβριο, 

πέρσι ήταν Οκτώβρης, φέτος πήγε Δεκέμβρη κ. Δήμαρχε; Αν χρειαστεί να κλείσουμε 

τους Δήμους, δεν μπορεί Αυτοδιοίκηση να έχει μόνο το όνομα και να μην έχει τα 

χαρακτηριστικά της δυναμικής που πρέπει να έχει. Η κοινωνία περιμένει από εμάς. 

Εμείς δεν είμαστε αρνητικοί στο να καθίσουμε κάποια στιγμή ορθολογικά και να 

πούμε πρέπει να πληρώσουνε και οι πολίτες σε κάποια πράγματα αλλά πρέπει να 

παρέχουμε, να δίνουμε, να είμαστε αξιόπιστοι, για να μπορέσουν και οι πολίτες να 

ευελπιστούν ότι μπορούν να συμμετέχουν για να μπορέσουν να βελτιώσουν τη ζωή 

τους. 

κ. Πρόεδρος: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κ. Σαουλίδη, ο κ. Δάγκος θέλει 

πρωτολογία να κάνει. 

κ. Δάγκος: Όλοι ξέρουμε ότι η οικονομική κατάσταση του Δήμου, είναι σε 

όλη την Ελλάδα, σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας, όλοι τη γνωρίζουμε, είναι 

τραγική. Οι υποχρεώσεις του Δήμου είναι πάρα, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις της κοινωνίας, στις ανάγκες των πολιτών χρόνο με το χρόνο αυξάνονται. 

Ακούω εδώ ότι γίνονται συγκρίσεις με το 1976,1986, αλλά τα δεδομένα τότε, άλλα τα 

δεδομένα σήμερα, άλλες απαιτήσεις είχε η κοινωνία τότε, άλλες απαιτήσεις έχει 

σήμερα. Αλλιώς ήταν μαθημένος ο κόσμος τότε, αλλιώς είναι σήμερα. Τότε έβγαινε 

στη γειτονιά η μάνα μου, η γυναίκα μου, η …, καθάριζε το δρόμο. Σήμερα κανένας 

δεν καθαρίζει τίποτα. Όλοι βρωμίζουν και όλο κάνουν ότι θέλουν. Λοιπόν τέλος 

πάντων, εγώ αυτό ήθελα να πω. 

κ. Δήμαρχος: Οι γυναίκες βγαίνουν στις γειτονιές. Κάποιες βγαίνουν.      

κ. Δάγκος: Η πολιτεία και η κοινωνία φορτώνει τους Δήμους κάθε φορά 

μεταφέροντας αρμοδιότητες τις οποίες είχε και θέλει η κάθε κυβέρνηση για να μην 

είχε αυτή και το πολιτικό κόστος και το βρισίδι που τρώει απ’ τους πολίτες αυτής της 

χώρας, τα μεταφέρει αλλού, στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και περισσότερο στους 

Δήμους. Τα δίνει χωρίς να δίνει και τους απαραίτητους οικονομικούς, δε γίνεται και 

μεταφορά των οικονομικών πόρων. Λοιπόν, κάθε χρόνο και πριν από τέσσερα χρόνια 

και του χρόνου θα μιλάμε για ισολογισμό, θα μιλάμε για οικονομικά του Δήμου και 

πάντα τα οικονομικά θα είναι στην ίδια κατάσταση. Από τον ισολογισμό και αυτά 

που είδαμε στα δύο χρόνια, απ’ αυτή τη Δημοτική Αρχή, φαίνεται ότι αυτή η 

Δημοτική Αρχή ξεκίνησε και προσπαθεί να κάνει  μία σωστή διαχείριση των 

οικονομικών. Τώρα αν ακούγονται μερικά πράγματα ότι θα μπορούσε να μην πάρει 

ειδικούς συμβούλους ο Δήμαρχος, λες και είναι παντογνώστης και τα ξέρει όλα και 

δεν  χρειάζεται,  για ’ μένα έπρεπε να  έχει παραπάνω, για να μπορεί να ανταποκριθεί,  
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και ο Δήμαρχος και το Δ.Σ. ή αν θα πάρει αυτοκίνητο, λες και…, τώρα να μην 

αναφερθώ, και να μην το κάνω συγκεκριμένο, λες και η προηγούμενη Δημοτική 

Αρχή είχε τη Μερσεντές, μόλις ήρθε πήρε άλλο αυτοκίνητο, θα πεις μεταχειρισμένο, 

εντάξει, πήρε όμως, δεν την έκανε. Τα αυτοκίνητα του Δημάρχου.. 

κ. Μωϋσιάδης: Ποια Δημοτική Αρχή; 

κ. Δάγκος: Του Μητλιάγκα. Τέλος πάντων. 

κ. Πρόεδρος: Πέστε κάτι κ. Δήμαρχε. 

κ. Δάγκος:  Λες και εκεί κόλλησε. Λοιπόν, πολλοί εδώ μέσα κάνουν τον 

ειδικό, έτσι; Μου θυμίζουν αυτούς που θεωρητικά τα γνωρίζουν όλα, είναι ξερόλες, 

όλα τα ξέρουν και με τα λόγια λεν όλα τα προβλήματα. Εγώ αυτά κατάλαβα. Ξεχνούν 

όμως ότι ο Δήμος, είναι ένας ζωντανός οργανισμός κάθε μέρα αντιμετωπίζει διάφορα 

προβλήματα. Είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί τη λειτουργία και την παροχή 

των υπηρεσιών προς τους δημότες με τον καλύτερο τρόπο. Κάθε μέρα, δύο 

καινούργια προβλήματα. Μερικοί εδώ μέσα φυσικά καταφέρνουν …., και το κάνουν 

συστηματικά, και το κάνουν αυτό, επειδή πολλές φορές και το λέω αυτό γιατί μερικοί 

το κάνουνε, πάνε σε υπηρεσιακούς παράγοντες για να πάρουν στοιχεία από μία 

Υπηρεσία, από μια Δημοτική επιχείρηση και επειδή αυτά που τους λένε οι 

υπηρεσιακοί παράγοντες δεν είναι αρεστά σε αυτούς, τους απειλούν έμμεσα και τους 

λεν πάς να καλύψεις τον Δήμαρχο, πάς να καλύψεις τον α ή τον β, αυτό γίνετε. 

Μερικοί εδώ μέσα πάνε.. 

κ. Ιλανίδου: Ποιος τα κάνει αυτά; 

κ. Παπαβασιλείου: Ονόματα. 

κ. Δάγκος: Θα τα πούμε όταν θα χρειαστεί. 

κ. Παπαβασιλείου: Ονόματα και άμα χρειαστεί μομφές σε ποιους; 

Ονοματεπώνυμα κ. Δάγκο, όχι αοριστολογία. 

κ. Δάγκος: Όταν καλύπτεις γιατί τους καλύπτεις, ποιους καλύπτει ρε ποιος, ο 

υπηρεσιακός παράγοντας; Τι λόγο έχει να τους καλύψει; Εν πάση περιπτώσει. 

κ. Παπαβασιλείου:Ονοματεπώνυμο. 

κ. Δάγκος: Την άλλη φορά άμα ξανααντιληφθώ τέτοιο, ονοματεπώνυμο και 

επίσημα. Λοιπόν… 

κ. Παπαβασιλείου:Ονοματεπώνυμο, αυτά είναι ψευδή τα στοιχεία. 

κ. Δάγκος: Ακούμε εδώ πέρα πράγματα, μιλούσαμε για τον ισολογισμό. 

κ. Παπαβασιλείου:Ψευδή. 

κ. Δάγκος: Τώρα άμα είναι ψευδή, εντάξει. 

κ. Παπαβασιλείου:Ψευδή, δεν βάζει ονοματεπώνυμο, βάλτε. 

κ. Δάγκος: Καλά, καλά. 

κ. Παπαβασιλείου: Αν τολμάτε βάλτε. 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ κ. συνάδελφε, μπορείτε μετά το τέλος της ομιλίας… 

κ. Δάγκος: Αυτά που λέω εγώ, καταλαβαίνουν αυτοί για ποιους μιλάω. 

κ. Παπαβασιλείου: Ψευδή στοιχεία. 

κ. Δάγκος: Λοιπόν, πετιούνται εδώ πέρα η ΔΕΕΚ για να κάνουν οικονομία, 

άκουσα τον κ. Σαουλίδη και αυτός θεωρητικά, ακούω τώρα θα γίνει στο 

Παλιόκαστρο ο ΧΥΤΑ, να κάνουν σταθμό μεταφόρτωσης, πόσο κοστίζει ο  σταθμός 

μεταφόρτωσης; Πόσα χιλιόμετρα είναι για να πάει το αυτοκίνητο μέχρι το 

Παλιόκαστρο; 

κ. Ιλανίδου: Τόσα έξοδα. 

κ. Δάγκος: Θα κοστίζει περισσότερο ή περισσότερο θα κοστίζει η λειτουργία 

του σταθμού μεταφόρτωσης; Το πετάξατε στον αέρα να κάνουμε ένα σταθμό 

μεταφόρτωσης,  όπως πολλά  πετάχτηκαν εδώ πέρα θεωρητικά και χωρίς λέξη. Αύριο  
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θα γράφουν οι εφημερίδες, έκανε προτάσεις η παράταξη κ. Αγγελίδη, βέβαια σωστές, 

είπε και ο κ. Σαουλίδης να κάνουμε σταθμό μεταφόρτωσης, τώρα να το μελετήσουμε 

γιατί τα έξοδα.. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά κατά την άποψή μου. 

Δεν είναι σοβαρά και πρέπει να επικεντρωθούμε εδώ πέρα να δούμε πώς θα 

λειτουργήσει αυτός ο Οργανισμός που κάθε μέρα οι υποχρεώσεις του μεγαλώνουν. 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, ησυχία κ. συνάδελφε. 

κ. Δάγκος: Οι πολίτες ξυπνάνε και δυστυχώς ο Δήμος δεν μπορεί πλέον να 

ανταποκριθεί. Αυτά είχα να πω κ. Πρόεδρε. Όταν θα ’ρθει η ώρα θα πούμε και τα 

ονόματα. Άρα έχετε τη μύγα και μυγιάζεστε. 

κ. Πρόεδρος: Όχι, έτσι σας παρακαλώ, δεν είναι τρόπος συμπεριφοράς τώρα 

αυτός. Ορίστε τι θέλετε κύριε. 

κ. Παπαβασιλείου: Λοιπόν, δεν έχει κανείς το δικαίωμα, σ’ αυτή την 

αίθουσα να ρίχνει μομφές χωρίς ονοματεπώνυμο. Αυτό ντροπιάζει πραγματικά όλο 

το Δ.Σ., να πάρει τα λόγια του πίσω ο κ. Δάγκος. 

κ. Δάγκος: Όχι δεν τα παίρνω πίσω. 

κ. Παπαβασιλείου:Να τα πάρεις πίσω. 

κ. Δάγκος: Δεν τα παίρνω πίσω. 

κ. Παπαβασιλείου: Να τα πάρεις πίσω, γιατί είναι ψεύτικα λόγια. 

κ. Δάγκος: Δεν τα παίρνω πίσω. 

κ. Παπαβασιλείου: Γιατί είναι ψεύτικα λόγια. 

κ. Δάγκος: Δεν τα παίρνω πίσω. 

κ. Παπαβασιλείου: Και σας προκαλώ, γι’ αυτό που λέω, είστε ψευδές σε όλα 

σας. 

κ. Δάγκος: Δεν τα παίρνω πίσω. 

κ. Παπαβασιλείου: Είστε ψεύτης, αν τολμάτε καταθέστε ονοματεπώνυμα. 

κ. Πρόεδρος: Πρώτα απ’ όλα συγνώμη τώρα. 

κ. Παπαβασιλείου: Αν τολμάτε καταθέστε ονοματεπώνυμα. 

κ. Δάγκος: Δεν είναι παρών αυτός ο οποίος… 

κ. Παπαβασιλείου: Όχι μόνο φαμφάλες και ψευδολογία. 

κ. Δάγκος: Τις μαμφάλες τις κάνουν άλλοι, τα κάνουν άλλοι έτσι; Μόνον 

αυτό σας λέω. 

κ. Πρόεδρος: Τώρα η παρατήρηση αυτή είναι σημαντική. Παρακαλώ, θέλετε 

επί προσωπικού το λόγο κ. Σαουλίδη; Θέλετε; 

κ. Σαουλίδης: Ναι. 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ. 

κ. Δάγκος: Όχι, ανέφερα ένα παράδειγμα. 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, σας παρακαλώ. Συγνώμη τώρα. 

κ. Δάγκος: Όχι, όχι εντάξει. 

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ. 

κ. Δάγκος: Πάει ο κ. Αγγελίδης σε διάφορες υπηρεσίες, συγκεκριμένα στη 

ΔΕΥΑ, επειδή δεν του βγαίνουν τα στοιχεία, λέει: «τους καλύπτεις», λέει στον 

Σαφαρίκα: «Γιατί τους καλύπτεις;». Να, το λέω τώρα. : «Γιατί τους καλύπτεις;». 

Εντάξει; Γιατί τους καλύπτεις; Να, το λέω τώρα. Γιατί τους καλύπτεις; Εντάξει; 

κ. Παπαβασιλείου:  Ποιος ο Σαφαρίκας; 

κ. Δάγκος: Είπε ο κ. Αγγελίδης στον κ. Σαφαρίκα, γιατί τους καλύπτεις ρε; Τι 

καλύπτεις ρε; Γιατί δεν τους ξεμπροστιάζεις δηλ.; Αφού ζητάνε στοιχεία, δεν τους 

βγαίνουν, μετά λέει τους καλύπτεις. 

κ. Γαλάνης: Πότε έγινε αυτό κ. Δάγκο; 

κ. Δάγκος: Εμένα μου ειπώθηκε πριν από δύο βδομάδες. 
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κ. Γαλάνης: Πριν από δύο βδομάδες. 

κ. Μπιτζίδου: Ποιος σας είπε ότι είναι έτσι; 

κ. Δάγκος: Αυτός ο οποίος είχε τη Δ/νση. 

κ. Παπαβασιλείου: Σε επόμενο Δ.Σ. κ. Πρόεδρε, παρών ο κ. Σαφαρίκας. 

κ. Δάγκος: Εντάξει, εντάξει. 

κ. Πρόεδρος: Δεν χρειάζεται. 

κ. Παπαβασιλείου: Απαίτηση. 

κ. Πρόεδρος: Εντάξει, εντάξει κ. Σαουλίδη θέλετε κάτι; Θέλετε κάτι κ. 

Σαουλίδη; κ. Σαουλίδη. 

 κ. Σαουλίδης: Κατ’ αρχήν ζητώ συγνώμη απ’ τον συνάδελφό μου. Απλά 

ήθελα να πω το εξής: η δικιά μου αναφορά αφορούσε στο ότι είναι ζημιά για τον 

Δήμο σε τελική ανάλυση. 

κ. Πρόεδρος: Απειλήθηκε ο κ. Σαφαρίκας είπατε κ. Δάγκο; Αυτό είπατε κ. 

Δάγκο. 

κ. Πρόεδρος: Όχι, σας παρακαλώ. 

κ. Δάγκος: Έμμεσα είπα έμμεσα. 

κ. Παπαβασιλείου: Απειλήθηκε υπάλληλος, είναι καταγεγραμμένα. 

κ. Δάγκος: κοίταξε γιατρέ, έμμεσα είπα, και μη βάζεις λόγια που δεν είπα, 

έμμεσα. 

κ. Πρόεδρος: Καλώς, καλώς, καλώς. 

κ. Δάγκος: Έμμεσα είπα, να το γράψετε. 

κ. Πρόεδρος: Έτσι κι αλλιώς είναι γραμμένο. 

κ. Δάγκος: Μη με κάνεις εμένα έτσι, ξέρω τι λέω. 

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ τώρα, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. 

κ. Γαλάνης: Επειδή λείπει ο κ. Αγγελίδης όμως τώρα. 

κ. Πρόεδρος: Όχι, όχι, εντάξει. 

κ. Σαουλίδης: Έχει ένα λεπτό μόνο, ένα λεπτό. 

κ. Πρόεδρος: Όχι ο κ. Σαουλίδης ζήτησε να πει κάτι, κύριε, συγνώμη. 

κ. Σαουλίδης: Χίλια συγνώμη. 

κ. Πρόεδρος: Τι θέλετε, τι θέλετε; 

κ. Σαουλίδης: Μόνο μία κουβέντα, θα λειτουργήσω περιφραστικά, θα 

έρθουμε στον κ. Δάγκο, με τον οποίο ουσιαστικά συνλειτουργούμε στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ. 

 κ. Πρόεδρος: Πολύ ωραία ναι. 

κ. Σαουλίδης: Να είναι πιο προσεκτικός γιατί.. 

κ. Δάγκος: Εγώ είμαι πολύ προσεκτικός και την άλλη φορά πήρα…,άιντε 

τώρα 

κ. Γαλάνης: Αφήστε με να μιλήσω. 

κ. Δάγκος: Άιντε τώρα. 

κ. Γαλάνης: Άιντε τώρα όχι σε μένα. 

κ. Δάγκος: Άιντε τώρα είπα γιατί την άλλη φορά πήρα κάτι πίσω που είχα 

δίκαιο. 

κ. Γαλάνης: Είναι το Δ.Σ. του Δήμου Σερρών, δεν είναι το Δ.Σ. κάποιου 

μικρού Καποδιστριακού Δήμου. Να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. 

κ. Δάγκος: Εντάξει. 

κ. Γαλάνης: Τι θέλω να πω; 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, σας παρακαλώ. 
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κ. Γαλάνης: Εγώ κ. Πρόεδρε, θα έλεγα περιφραστικά να είμαστε λίγο πιο 

προσεκτικοί σ’ αυτά που λέμε, γιατί ο κ. Αγγελίδης σ’ όλη αυτή την πορεία του, των 

είκοσι και πλέον ετών που λειτουργεί μέσα σ’ αυτό το Δ.Σ., δεν απειλεί υπαλλήλους, 

λειτουργεί υποδειγματικά, όσοι τον γνωρίζουν, ξέρουν πολύ καλά αντιδράσεις και με 

ποιο τρόπο λειτουργεί με τις Υπηρεσίες και με τον ποιο τρόπο αντλεί στοιχεία από τις 

Υπηρεσίες. Άλλωστε είναι καθήκον θεμελιώδες ενός συμβούλου να αντλεί στοιχεία 

από τις Υπηρεσίες και να ρωτάει τις Υπηρεσίες για το τι συμβαίνει. Δεν νομίζω ότι ο 

κ. Σαφαρίκας, δηλ. πραγματικά είναι απαίτηση δική μας, της Δημοτικής 

Πρωτοβουλίας Σερρών και των συμβούλων που αποσκοπούν σε Δ.Σ., να έρθει ο κ. 

Σαφαρίκας εδώ, να δούμε ποιος τον απειλεί και ποιος του λέει ότι καλύπτει το 

Δήμαρχο, που ο κ. Αγγελίδης σε καμία περίπτωση δεν θα το κάνει αυτό, νομίζω ότι 

είναι μία πολύ σοβαρή κατηγορία, και δε θα την αφήσουμε εμείς να πέσει έτσι. 

κ. Πρόεδρος: Δεν είπε κάτι τέτοιο ο κ. Δάγκος. 

κ. Δάγκος: Εγώ είπα έμμεσα με τρόπο, με τον τρόπο του, δεν είπα. 

κ. Γαλάνης: Έμμεσα, άμεσα κ. Δάγκο τώρα. 

κ. Πρόεδρος: Πολύ ωραία. Παρακαλώ κ. Δάγκο. Σέβομαι την παρατήρησή 

σας κ. Γαλάνη όμως οφείλω να επιστήσω την προσοχή σε όλους τους συναδέλφους 

να είναι εισέτι προσεκτικότεροι, διότι κατά καιρούς, έχουν ακουστεί πράματα και 

θάματα τα οποία πέρασαν έτσι. Διότι, επίθεσή μου είναι ότι σε καμιά περίπτωση με 

Πρόεδρο του Δ.Σ. εμένα, δεν πρέπει να ποινικοποιηθεί η πολιτική ζωή του τόπου. Η 

πολιτική έχει αξία, απόψεις, οράματα, προϋποθέσεις πρακτικής εφαρμογής. Αυτό 

πιστεύω εγώ προσωπικά. Από ’κεί και πέρα ακούστηκαν κι άλλα, τα οποία πέρασαν, 

επειδή έπρεπε να περάσουν, ως όφειλαν να περάσουν. 

κ. Σωτηριάδης: Μισό λεπτό κ. Πρόεδρε. 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ κ. Σωτηριάδη. 

κ. Σωτηριάδης: Μισό λεπτό. 

κ. Πρόεδρος: Ναι, θέλετε κάτι κ. Σαουλίδη; 

κ. Σαουλίδης: Για μισό λεπτό, για μισό λεπτό. 

κ. Πρόεδρος: Ναι, για μισό λεπτό, ορίστε. 

κ. Σαουλίδης: Κακώς παρεμβαίνω απλά επειδή νομίζω ότι το παρεξήγησε 

αυτό που είπα ο κ. Δάγκος. 

κ. Δάγκος: Είπα γενικά πως μιλάτε εδώ πέρα και τι προτάσεις κάνουν. 

κ. Σαουλίδης: Όχι, όχι αφορά τον καινούργιο ΧΥΤΑ και τον σταθμό 

μεταφόρτωσης. Η μελέτη δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν προβλέπεται, αυτό σημαίνει για 

το Δήμο, είναι εκτεθειμένος ο Δήμος δηλ. στην τελική ανάλυση. Και είναι το κόστος 

μεγάλο αυτό, δεν είναι μικρό, δεν είναι μικρή υπόθεση, δεν θα το κάνουμε εμείς, ο 

φορέας θα το φτιάξει, είναι υποχρεωμένος να το φτιάξει, πρέπει να αναγκάσουμε το 

φορέα να φτιάξει, να δημιουργήσει σταθμό μεταφόρτωσης για να μην επιβαρυνθούμε 

εμείς, σαν Δήμος Σερρών, το επιπλέον αυτό, την επιπλέον αυτή δαπάνη. Πού είναι το 

κακό δηλ.; Δεν κατάλαβα δηλ. 

κ. Δήμαρχος: Προβλέπει δύο. 

κ. Σαουλίδης: Το ξέρω κ. Δήμαρχε. Όπως ξέρετε εμείς έχουμε το 70% του 

συνολικού όγκου, αν είναι δυνατόν είτε κοντέϊνερ ή οτιδήποτε, να μεταφέρουμε εμείς 

με δικό μας κόστος, όχι με κόστος του φορέα, να μεταφέρουμε τα απορρίμματα 

στον… είναι, γύρω στα 50χιλ. περίπου, η συνολική απόσταση. Είναι 22 περίπου, 

44χιλ. περίπου, είναι μια μεγάλη διαδρομή και σκεφτείτε πόσος όγκος υπάρχει. 

κ. Πρόεδρος: Κ. Αντιδήμαρχε, όσο το δυνατόν συντομότερος. 

κ. Σωτηριάδης: Τρία λεπτάκια κ. Πρόεδρε. 

 

20 



κ. Πρόεδρος: Και χωρίς αιχμιακά στοιχεία, διότι η αντιπαράθεση είναι… 

 κ. Σωτηριάδης: Τρία λεπτά. Έχω ένα λεπτό θέμα. Έγκριση ισολογισμού. 

Μόνο ισολογισμό δεν συζητήσαμε εδώ. Μία προσπάθεια, μία προσέγγιση έκανε ο 

φίλος ο Μωϋσιάδης ο οποίος θέλει να πει ότι πρέπει να αλλάξει το μοντέλο που 

συντάσσεται ο ισολογισμός. 

κ. Μωϋσιάδης: Απλούστατα το μοντέλο όπως είναι, το παρακολουθούνε και 

κάνουν τους… 

κ. Σωτηριάδης: Μόνον για ισολογισμό δεν μιλήσαμε. Εδώ έχουμε, μιλάμε 

για χρήση 2007, μηδέν, απλά βάλαμε την κασέτα ο κ. Αγγελίδης αυτά που είπε πριν 

από 15 ημέρες και αυτά που έλεγε πέρσι, τα ίδια είπε και σήμερα. 

κ. Δήμαρχος: Και πριν δέκα χρόνια. 

κ. Σωτηριάδης: Εγώ τον άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τον κ. 

Αγγελίδη, ο κ. Αγγελίδης μ’ άκουσε; Όλα αυτά που έλεγα τα στοιχεία που κατέθεσα 

δεν τα άκουσα; Ο κ. Αγγελίδης μιλάει για μείωση δαπανών, να τη η μείωση δαπανών, 

του είπα και το νούμερο, δεν είναι εδώ; Δεν μπορώ να καταλάβω δηλ., τον λαϊκισμό 

αυτόν δεν μπορούμε να τον αποβάλλουμε με τίποτε, κι αν οτιδήποτε καλό γίνει από 

την Δημοτική Αρχή, ποτέ μα ποτέ, κανείς από την Αντιπολίτευση, δε θα πει ότι , όχι 

να πει μπράβο και συγχαρητήρια, να πει εντάξει προσπαθήσατε. Άντε και για 

καλύτερα. Μα, είστε η μοναδική Αντιπολίτευση που λέει όχι σε όλα. Μαύρο να 

πούμε, άσπρο θα πει. Μέρα εμείς, νύχτα εσείς. Κρινόμαστε; Ποτέ. Κρινόμαστε γι’ 

αυτά, γι’ αυτά κρινόμαστε. Αν έχεις να πεις εσύ κ. Γαλάνη, εγώ θα λέω κανένα μήνα. 

κ. Γαλάνης: Παρακαλώ. 

κ. Σωτηριάδης: Μη με διακόπτεις. Και μιλάει για δαπάνες, του εξήγησα την 

κατάσταση και λέω ότι οι ζημίες είναι όταν τελειώσει συνεπής ο κ. Δήμαρχος, όταν 

τελειώσει, συνεχίζω, μίλησε για το αυτοκίνητο του Δημάρχου, ειλικρινά πιστέψτε με 

ήξερα ότι σήμερα ο κ. Αγγελίδης θα πει για το αυτοκίνητο του Δημάρχου. Το ήξερα, 

το φαντάστηκα. Ξέρω πώς σκέφτεται και πώς λειτουργεί. Να είναι δυνατή, μιλάμε για 

τα οικονομικά, να πούμε ότι πάγιο αυτοκίνητο παίρνουμε για το Δήμαρχο, καινούργιο 

αυτοκίνητο, θαρρείς και αυτό δεν είναι περιουσιακό στοιχείο του Δήμου. Και να σας 

πω και ακόμη μία αλήθεια για να ξέρετε: το αυτοκίνητο αυτό ο Γιάννης ο Βλάχος είχε 

άδεια, το ξεκίνησα εγώ όταν τον άφησε δύο φορές τη νύχτα από το αεροδρόμιο στη 

Σαλονίκη για Σέρρες και όταν πληρώσανε γύρω στις 6 με 6.500χιλ. για το 2007 

ανταλλακτικά και σέρβις. Δική μου πρωτοβουλία ήταν και πείτε με αν κάναμε λάθος. 

Μη λαϊκίσουμε, εδώ δεν έχουμε λεφτά και ο Δήμαρχος παίρνει αυτοκίνητο. Εδώ η 

κολοπετινίτσα τουλάχιστον οι άλλοι έχει κάντιλακ, του Δημάρχου των Σερρών τον 

άφησε δύο φορές στο δρόμο για τη Θεσ/νίκη με 6.500χιλ. σ’ ένα χρόνο. Σήμερα δεν 

ξέρω για το ’08, μπορεί να είναι και περισσότερο. Λέει ο κ. Αγγελίδης, μαντεύω. Το 

είπε προχθές και στην τηλεόραση. Μαντεύω ότι θα έχουμε αύξηση στα 

ανταποδοτικά, μάντεψε ο κ. Αγγελίδης όταν μία εβδομάδα νωρίτερα εγώ, εδώ σ’ 

αυτό το τραπέζι είπα ότι κύριε τα ανταποδοτικά θα τα αυξήσουμε. Από 1/1 του ’09 

γιατί έχουν να αυξηθούν τρία χρόνια, για το ότι η ψαλίδα έχει μεγαλώσει. Πετάει και 

το εξής ωραίο θα έπρεπε να είχατε προβλέψει λέει, άλλος λαϊκισμός, τα 300 

χιλιάρικα, τις 300.000,00, τα αναδρομικά των υπαλλήλων. Μαθητεύει σε άλλο Δήμο; 

Δεν μπορώ να καταλάβω. Ποτέ ο Δήμος, δεν είχε διαθέσιμα, τέτοια ποσά για να 

αποδώσει και σας μιλάμε για το 2007, δεν ξέρω αν μπαίνουν από το ένα αυτί και 

βγαίνουν απ’ το άλλο, αλλά σ’ είπα, δώστε προσοχή στα νούμερα που θα σας πω, ότι 

εμείς διαχειριστήκαμε 600.000 από την μεγάλη δεξαμενή που λέγεται ΚΑΜΠΙΑ 

πέρσι, που πληρώνουμε σχολικούς φύλακες, που πληρώνουμε ΤΑΔΚΥ και όλα  αυτά, 

δεν τα λαμβάνω ούτε κι αυτό υπόψη. Και το άλλο το περίεργο, το οποίο ειλικρινά δεν 
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 μπορώ να το καταλάβω. Λέει να μην κάνουμε και συνεχίζει ο κ. Αγγελίδης να το 

λέει, δεν πρέπει να κάνουν καμία προμήθεια αν δεν έχουμε εξασφαλισμένη πίστωση. 

Για να γίνει κ. Αγγελίδη αυτό, πρέπει να πάρουμε ένα τσουβάλι παράδες, να βγούμε 

έξω  να ξοφλήσουμε όλους τους προμηθευτές, μα όλους. Τι πίστωση να έχεις, όταν  

χρωστάς 5 εκατ. στην αγορά;  Πού να βρεθεί  η πίστωση; Να ξοφλήσουμε όλους 

αυτούς που χρωστάμε, να τα βάλουμε κάτω, να πούμε τώρα πόσα έχουμε; Εκατό, 

αυτά θα φάμε. Πως θα γίνει αυτό; Για πείτε μου και το λέτε και το ξαναλέτε, καλά 

δεν σας είπε κανείς ότι αυτό που λέτε, δεν είναι σωστό;  Μα, δεν σας το είπε κανείς; 

Κύριε Μωϋσιάδη, να είστε σίγουρος  ότι το 2008,  γεροί να είμαστε όλοι, το 2008 θα 

πηγαίνουμε συγκριτικά με το 2007, γι’ αυτό να είστε βέβαιος. Και είπατε, α να πω και 

το αυτό, για…. που μας αποδίδουνε, για να μοιράσουμε στις Σχολικές Επιτροπές  ή 

κέρδη ή έρχονται ανά τετράμηνο ήρθε το τρίτο τετράμηνο  τον Νοέμβριο, είχανε γίνει 

οι κρίσεις των Διευθυντών, δεν μπορούσαν να συγκροτηθούν νέες Επιτροπές,  

αργήσαμε να πάρουμε τα χρήματα πακέτα και θα αποδώσουμε το νέο έτος, με καμία 

ευθύνη βέβαια δική μας, όμως ναι οι 700.000 αυτές, έπρεπε  να είχαν αποδοθεί  στο 

2007 και πήγαν στο 2008 και εγώ σας λέω ότι αφαιρέστε  από το 1.400 γιατί εγώ έτσι 

το μετράω, το 1.400 κέρδος και γράψτε  μου 600.000  κέρδος  από τον ισολογισμό. 

Όσο για το διπλότυπο  που είπατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Μωϋσιάδη  ψευδώς, το 

ξέρετε πολύ καλά ότι δεν ήταν δικό μου, έκανε λάθος η Υπηρεσία, είμαστε στα ίσα 

και αν εξαιρέσουμε από το διπλότυπο του 2006 με το 2007, αν εξαιρέσουμε τα 

χρήματα από εισφορά εις χρήμα που μαζεύουμε και μείνουμε στα καθαρά, είμαστε 

15.000 πάνω. Δεν έχων να πω τίποτα άλλο κ. Πρόεδρε.  

  κ. Πρόεδρος: Αν έχει κάποιους από τους συναδέλφους μας; Ο Δήμαρχος 

μιλάει όποτε θέλει. Όποτε θέλει μπορεί να μιλήσει. 

κ. Αγγελίδης: Ακολουθούμε, αν θέλει να δευτερολογήσουμε και μετά άμα 

θέλει θα κλείσουμε. Αυτή είναι η διαδικασία. 

κ. Πρόεδρος: Να σας πω κάτι, ο Δήμαρχος μιλάει όποτε θέλει, και αν θέλει, 

υπάρχει ειδικός εισηγητής για το θέμα. 

κ. Αγγελίδης: Ακριβώς γι’ αυτό λέω. Θα μιλήσει, θα δευτερολογήσουμε και 

μετά άμα θέλει ξαναμιλάμε. 

κ. Πρόεδρος: Δεν θέλει, αν θέλει μιλάει σας λέω. 

κ. Αγγελίδης: Αν δε θέλει ας μη μιλήσει. Εντάξει. Ποιος τον είπε; 

κ. Πρόεδρος: Θα μιλήσουμε, θα δευτερολογήσουμε μετά από τον Δήμαρχο. 

κ. Δήμαρχος: Δεσμεύομαι να είμαι σύντομος κ. Πρόεδρε και κυρίες και 

κύριοι… 

κ. Πρόεδρος: κ. Δήμαρχε μην ακολουθήσετε το π.χ. των προλαλησάντων 

γιατί… 

κ. Δήμαρχος: Πιστεύω να είμαι σύντομος γιατί πιστεύω ότι θα είμαι 

ουσιαστικός. Ισολογισμό του έτους 2007, πρώτος χρόνος της νέας Δημαρχιακής 

Θητείας. Η αλάνθαστη γλώσσα των αριθμών. Διαβάζοντας αυτόν τον ισολογισμό τι 

προκύπτει. Αδιαμφισβήτητο αυτό ότι έχουμε οριακή αύξηση των εσόδων και 

δεύτερον έχουμε μείωση του κόστους των αγαθών και των Υπηρεσιών. Δηλ. μείωση 

των εξόδων, ένα κι ένα κάνει δύο. Λαμβάνω υπ’ όψιν μου, τις 800.000 που έγινε 

λόγος εδώ που δεν κρατήθηκαν το 2007 και δεν αποδόθηκαν και προκύπτει ως έσοδο 

στη διαφορά της προηγούμενης χρονιάς του 2006 με το 2007 και πάλι σας το 

παραδείχνει ο κ. Αντιδήμαρχος ότι να υπολογίσουμε και τις 800.000 έχουμε μείωση 

των εξόδων του έτους 2007 κατά 600.000. Αυτό προκύπτει απ’ την αφαίρεση. Και τι 

και  όλα   αυτά  που  σας  εξήγησε   πολύ   σωστά,   γιατί  ο  μόνος  που στάθηκε στον 
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ισολογισμό ήταν ο κ. Αντιδήμαρχος, τον οποίο και θέλω και να ευχαριστήσω και να 

συγχαρώ διότι η προσπάθεια συγκράτησης των εξόδων και αυτής της σφικτής 

πολιτικής των νοικοκυριών, των οικονομικών του Δήμου οφείλεται εν πολλοίς στον 

ίδιο αλλά και στους υπόλοιπους συνεργάτες οι οποίες κατανόησαν ότι εδώ πρέπει να 

κάνουμε οικονομία, πρέπει να συγκρατήσουμε τα έξοδά μας και αυτό κάνουμε και 

αποδεικνύεται και το καταφέραμε 600.000 όχι 1.400, τις 800.000 των σχολικών 

επιτροπών πάρτε τες. Η αφαίρεση όμως είναι αφαίρεση, τόσο, το τόσο κάνει τόσο, 

είναι 600.000, είναι 50.000 Ευρώ το μήνα, μείωση των εξόδων, λαμβάνοντας όμως 

υπ’ όψιν και όλα τα άλλα τα στοιχεία που σας έδωσε και θεωρώ σκόπιμο να τα 

επαναλάβω, σας είπε, μόνον η ΔΕΗ διότι εδώ τα ανταποδοτικά μείνανε στάσιμα το 

2006, το 2007 και τη χρονιά που διανύουμε το 2008. Και αυτό από τη νέα Δημοτική 

Αρχή δεν έγινε τυχαίο, έγινε συνειδητά, είναι ή δεν είναι μία προσφορά στο σύνολο 

της σερραϊκής κοινωνίας, στους  Σερραίους και στις Σερραίες, τη μία απ’ τις 

πλατοδοτικών τελών έστω στο ύψος του πληθωρισμού, καθέτως και δεν το κάναμε. 

Δεν το κάναμε γιατί τους είπα είναι ένας, εδώ είναι συνεργάτης μου, είναι ένας 

έμμεσος τρόπος να συγκρατηθείτε όλοι σας στη σφιχτή αυτή πολιτική. Θα τα 

καταφέρουμε μ’ αυτόν τον τρόπο. Και έχουμε μόνον η ΔΕΗ, σε σχέση το 2007 μας 

πήρε 230.000 Ευρώ, επί πλέον, απ’ ότι πήραμε την προηγούμενη χρονιά και γι’ αυτό 

τι να το συγκρίνουμε με το 2007; Υπακούστε και ’δώ με το μέσο όρο της τετραετίας, 

αυτή τι θεωρητική οικονομία είναι; Ότι στην οικονομία δηλ. πρέπει να παίρνουμε 

διετίες και τριετίες, τον μέσον όρο και να συγκρίνουμε με το μέλλον; Δεν μπορώ να 

καταλάβω αν μπορούμε να έχουμε αναμνήσεις απ’ το μέλλον, δεν μπορώ να το ξέρω 

αυτό το πράγμα, δεν το καταλαβαίνω και έτσι είναι. Και έρχομαι στα νούμερα 

230.000 μόνο η ΔΕΗ, 270.000 Ευρώ το εννιάμηνο του 2007 ήταν το 4% του ΤΑΔΚΥ 

που και η κεντρική εξουσία ενσωμάτωσε στην τακτική μας επιχορήγηση, τις 

επιχορηγήσεις των δύο νομικών προσώπων και του ΚΕΦΟ, και τη μισθοδοσία του 

ΚΕΦΟ, να δει το νομικό πρόσωπο προσχολικής αγωγής και του αθλητικού 

οργανισμού και τη μισθοδοσία του ΚΕΦΟ. Άλλες 970.000 Ευρώ, ανέλπιστα και 

απρόσμενα, αυτό το περίμενε κανείς; Σας είπε ο κ. Αντιδήμαρχος γιατί τι να κάνει 

κάποιος; Τα μαντεύει; Το τι σκέπτονται άλλοι γι’ αυτόν; Εμμέσως πλην σαφώς είναι 

εξαρτώμενη αυτή η οικονομία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σ’ αυτή τη 

χώρα που ζούμε. Διότι όλοι είμαστε με το τι θα δώσει ο ταμίας του κράτους, ο 

εκάστοτε ταμίας του κράτους, αυτή είναι η πραγματικότητα, έχουμε πει δεκάδες 

φορές εδώ και δεν μ’ αρέσει να επαναλαμβάνομαι. Συνεχίζω, 489.000 είναι η αύξηση 

των μισθών, είναι ή δεν είναι;  Το 2007 σε σχέση με τον προηγούμενο. Με τι άλλο να 

το συγκρίνουμε; Είναι ή δεν είναι, έδωσαν που δεν έπρεπε να δώσουμε 185.000 Ευρώ 

για τους Σχολικούς Φύλακες;  Γιατί η κεντρική εξουσία δεν το απέδωσε και δεν 

μπορούμε να έχουμε εργαζόμενους εδώ;  Είναι αυτό το πραγματικό πρόσωπο της 

νέας Δημοτικής Αρχής ή του Δήμου συνολικότερα, γιατί εγώ λέω Δημοτική Αρχή το 

σύνολο εδώ όλων των συναδέλφων που απ’ αυτά που δεν έχουμε, που απ’ αυτά από 

την περιστολή βγάλαμε και δώσαμε 185.000 € και τα περιμένουμε  έχουμε  να 

παίρνουμε δηλ., δεν φτάνει που έχων να παίρνω τόσα άλλα, έχουμε να παίρνουμε και 

άλλες 85.000 ΕΥΡΩ, αυτό πως.    με να παίρνουμε και άλλες 85.000 Ευρώ, αυτό πώς. 

 κ. Αγγελίδης: 185.000 

κ. Δήμαρχος: Ορίστε; 185.000. Πώς λέγεται αυτό; Το αφήνω σ’ εσάς. Συν 

που δώσαμε άλλες 70.000 Ευρώ που δεν τα οφείλαμε να τα δώσουμε, πάλι σε 

εργαζόμενους στο πρόγραμμα των 18 μηνών. Έπρεπε να πάρουμε 210.000, πήραμε 

μόνο   39.000,  οφείλουμε  τους δύο  μήνες στους  εργαζόμενους αλλά τους δύο μήνες  
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βάζουμε το χέρι στην τσέπη του Δήμου και τους πληρώσαμε, που δεν οφείλαμε, 

κανένας άλλος Δήμος δεν το έχει κάνει ή το έχουν κάνει πολλοί λίγοι. Και 

ερχόμαστε, αυτά δεν τα λαμβάνουμε υπ’ όψιν μας εδώ στο τραπέζι για να 

παρατηρήσουμε τη Δημοτική Αρχή, διότι δεν προέβλεψε τα αναδρομικά, το επίδομα 

των 38, 39 Ευρώ το μήνα, που είχε υποσχεθεί προεκλογικά η Κυβέρνηση το 2000, 

δεν ξέρω τι θα αποδώσει στους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που μαζί 

με την εισοδηματική πολιτική για το Δήμο των Σερρών είναι 300.000 Ευρώ. Βόμβα 

εν αιθρία.  Και ’μείς εδώ μου λένε, πρέπει να δώσουμε 300.000 Ευρώ, δηλ. ζητήσαμε 

κ. Πρόεδρε, κ. συνάδελφοι, 300.000 πορτοκάλια. Ήταν 300.000 Ευρώ, επιπλέον και 

τα οποία είπαμε, συνεννοηθήκαμε με άλλους Δήμους, σε συνεννόηση με τους 

εργαζόμενους ότι θα το αποδώσουμε, δεν μπορούμε να μην τα δώσουμε, θα τα 

δώσουμε, αλλά θα τα δώσουμε όταν η κεντρική εξουσία μας αποδώσει επιτέλους 

αυτά που μας έχει υποσχεθεί, γιατί μας το χρωστάει και ’δώ πάλι θέλω να το 

υπογραμμίσω και να μην το ξεχνάτε, αυτή η Κυβέρνηση είναι η μοναδική 

Κυβέρνηση η οποία τουλάχιστον εγγράφοντας τα χρήματα που οφείλει στην 

Ελληνική Αυτοδιοίκηση των παρελθόντων ετών αναγνωρίζει το χρέος της. Καμία, 

ποτέ, κατά το παρελθόν δεν συνέβη, άρα έχουμε να παίρνουμε και θα πάρουμε, το 

πότε θα τα πάρουμε; Αυτό είναι έτερον εκάτερον. Τουλάχιστον το έχει αναγνωρίσει. 

Λοιπόν, αυτό όσον αφορά τον ισολογισμό και έχουμε να πούμε, το θετικό του 

ισολογισμού του έτους 2007 στο αρνητικό αποτέλεσμα διότι έχουμε 2.008 αρνητικό 

αποτέλεσμα. Σε σχέση με το ’06  που ήταν 3.000, 3.500, 3.400. Είναι ότι 

κατορθώθηκε, αυτό το θετικό, κατορθώθηκε με τη σφιχτή πολιτική με την οποία σας 

προανέφεραν της χρονιάς. Τι μέτρα πρέπει να πάρουμε, εν τάχη, ακούστηκε η 

αναπροσαρμογή των τελών, αυτό δεν αντέχουμε άλλο. Φέτος, το 2008, στα επόμενα 

Δ.Σ. θα πάρουμε μία λογική και όχι μία, να κινδυνολογούμε και να λέμε πώς και πώς 

ακούστηκε, δεν ξέρω τη λέξη που χρησιμοποίησε η γενναία αύξηση, ποιος σας είπε 

ότι θα είναι γενναία η αύξηση; Η αύξηση θα είναι λογικότατη και στα πλαίσια των 

δυνατοτήτων της διότι η σημερινή πολιτική αρχή, λαμβάνει υπ’ όψιν της και την 

οικονομική δυσχερή διεθνή αν θέλετε και ελληνική οικονομική κατάσταση, 

συγκυρία. Και δεύτερον με την αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών και τι εννοώ, ακούστε 

τι και χάρηκα πραγματικά που το άκουσα. Με την καθαριότητα, η οποία πράγματι 

ξοδεύει αρκετά χρήματα και από την Υπηρεσία Καθαριότητος μπορούμε να κάνουμε 

οικονομία, να εξοικονομήσουμε χρήματα, να ξοδεύουμε πολύ λιγότερα αλλά πρέπει 

να σας πληροφορήσω, ή πολλοί δεν το ξέρετε, ότι αυτή η μελέτη έχει ήδη αρχίσει, 

είμαστε ο μόνος Δήμος στη χώρα που έχουμε καταγράψει και έχουμε αποτυπώσει 

τους κάδους. Και αυτό έγινε εν όψη της ανακύκλωσης που εφαρμόζεται τους 

τελευταίους μήνες και στην πόλη μας. Έπ’ ευκαιρία η τοποθέτηση των νέων κάδων, 

τους μπλε κάδους για την ανακύκλωση, είχαμε την ευκαιρία να καταγράψουμε και 

τους υπόλοιπους κάδους. Όχι, να τους καταγράψουμε αριθμητικά, τοποθεσία ξέρουμε 

που σήμερα η Υπηρεσία ξέρει πού βρίσκεται ο κάθε κάδος και τι χωρητικότητα έχει. 

Πού είναι ο μπλε ο κάδος του τάδε δρόμου, την τάδε γωνίας, πού είναι ο μεταλλικός 

των 1.100 λίτρων και πού είναι ο άλλος ο μικρότερος και ο άλλος ο κάδος. Επίσης, 

καταγράψαμε μέσα στο καλοκαίρι, όλα τα δρομολόγια και από ’κεί προκύπτει 

πράγματι ότι εάν ξαναδούμε αυτά τα δρομολόγια, θα έχουμε πραγματικά οικονομία 

και στα καύσιμα αλλά και στις 100 ώρες και η Υπηρεσία θα μπορεί να ανταποκριθεί 

πολύ καλύτερα στους στόχους. Δηλ. θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα με λιγότερα 

χρήματα. Κι αυτό είναι σε εξέλιξη, αυτή η μελέτη, και σύντομα θα έρθει και να 

παρουσιαστεί και που θα χρειαστεί βέβαια να αναλυθεί και να εξειδικευτεί αυτή η 

μελέτη,  ούτως  ώστε να υπάρξει  μελέτη εφαρμογής  και  να  γίνει η  πράξη  από  την 
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ημερομηνία η οποία και θα προκύψει. Λίγα λόγια, δεν στεκόμαστε, 

μπερδεμένα τα σχέδια, απεναντίας δουλεύουμε και δουλεύουμε πολύ και να και τα 

αποτελέσματα και ’δώ να ’στε θα δείτε και τα υπόλοιπα τα αποτελέσματα της 

δουλειάς της σημερινής Δημοτικής Αρχής και εννοώ το σύνολο των καθουμένων σ’ 

αυτό το τραπέζι. Και βέβαια και η αστυνόμευση, από αύριο ή από μεθαύριο, δεν ξέρω 

πότε θα έρθουνε, θα έχουμε στη διάθεσή μας δεκατρείς δημοτικούς υπαλλήλους της 

Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίοι θα φροντίζουνε για την τάξη, για την αστυνόμευση, 

για την εφαρμογή των κανονιστικών αποφάσεων που εδώ το Δ.Σ. έχει πάρει. Εκεί 

πιστεύω ότι είναι μία προσπάθεια όχι επί τούτοις για να επιβάλλουμε τα πρόστιμα 

απεναντίας, οι συστάσεις που θα γίνουν για την αλλαγή της νοοτροπίας σιγά-σιγά, 

κατανοήσουμε όλοι μας σε αυτή την πόλη ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικότεροι, 

πρέπει να είμαστε καλύτεροι στη συμπεριφορά μας, στην οδήγησή μας, στην 

κατάληψη πεζοδρομίων, στην ανάθεση των τραπεζοκαθισμάτων, των εμπορευμάτων, 

οι εργολάβοι επίσης  με τα αρδανή τους και με τις πολυκατοικίες και τις οικοδομές  

που χτίζουμε και τόσα πολλά άλλα. Όλα αυτά πιστεύω  είναι στην αναδιάρθωση  των 

Υπηρεσιών που πιστεύω ότι απ’ εδώ θα έχουνε κάποια μείωση των εξόδων και 

επομένως  θα εμφανίσουμε καλύτερη οικονομι9κή κατάσταση όπως η ΚΑΔΕ. Η 

ΚΑΔΕ η οποία με την απόφασή μας πήραμε  να γίνει μόνο μετοχική  άνευ μια 

μετοχική ανώνυμη εταιρεία, αναπτυξιακή.  Μονομετοχική ανώνυμη εταιρεία  θα  

προκύψει από την οικονομική την μελέτη  ο όρος της, η σημασία της, ο σκοπός της, 

χωρίς βέβαια αυτό που μέχρι σήμερα δεν έχει κατά κάποιον τρόπο παρουσιάσει 

κάποιο έργο δικαιολογημένα  διότι ήμασταν εν αναμονή ένταξης στο σχέδιο πόλης  

πολλών περιοχών. Επομένως, η δουλειά την οποίαν έχει κάνει τα προηγούμενα έτη, 

σήμερα αξιολογείται, γίνεται η ταυτοποίηση  των οικοπέδων και των χώρων που 

έχουνε, που έχουνε καταληφθεί  και έχουν και χρησιμοποιούνται από πολλούς 

δημότες μας και θα περάσουμε στη φάση της αξιοποίησης όλων αυτών των χώρων. 

Από το διάβασμα του ισολογισμού, γενικά,  γι΄ αυτό θέλω να μην……, προκύπτει ότι 

για ΟΤΑ, για Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η εικόνα είναι στα πλαίσια των 

ΟΤΑ. Γιατί το λέω αυτό, διότι αυτός ο Δήμος  τον οποίον έχουμε και μεγάλη τιμή να 

εκπροσωπούμε όλοι εμείς εδώ, δε στερήθηκε ποτέ ούτε φορολογικής, ούτε 

ασφαλιστικής ενημερότητα  και όσοι με ακούνε και γνωρίζουμε καταλαβαίνουνε  

πολύ καλά τι θέλω να πω, ότι δεν στερηθήκαμε ποτέ φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας. Άρα η εικόνα δεν είναι τόσο κακή, προσέξτε τι λέω, τόσο κακή που 

θέλουν να την εμφανίσουνε, όχι, απεναντίας και ένας ο οποίος διαβάζει τους δείκτες 

τι λαμβάνει υπόψιν του;  Την ρευστότητα, την αποδοτικότητα και την κεφαλαιακή  

διάρθρωση του οργανισμού του, της επιχείρησής του, αυτοί οι δείκτες ή κάποιοι 

δείκτες είναι θετικοί και άλλοι  δεν είναι θετικοί, δεν είναι καλοί, το έχουμε  

επισημάνει και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Κανένας δεν αναφέρθηκε στο 

δανεισμό, δεν άκουσα κανέναν να αναφερθεί στον δανεισμό του οργανισμού μας του 

Δήμου μας, ο οποίος προκύπτει ξεκινώντας με το τι περιουσιακά στοιχεία έχει αυτή η 

πόλη, οι οποίες οι τιμές υπάρχει μέσα στην έκθεση της Δημαρχιακής Επιτροπής, ένας 

πίνακας της περιουσίας των ακινήτων, των κινητών, των υπαρχόντων οικοπέδων, που 

κατέχει ο Δήμος αλλά είναι τιμές του 1999. Αν θέλετε να αποπληθωρίσουμε αυτές τις 

τιμές και να δούμε σήμερα την πραγματική εικόνα, νομίζω, πιστεύω, ότι με αυτά τα 

χρήματα τα οποία έχει πάρει ως δάνει, ως δάνειο ο Δήμος, δεν έχει υπερδανιστεί. 

Έχει δανειστεί; Και αυτό δεν το είπαμε. Πόσο κ. Αντιδήμαρχε των  οικονομικών, έχει 

πληρώσει μέχρι τώρα για το δάνειο τον 7.400 ;  
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 κ. Σωτηριάδης: 7.140. 

 κ. Δήμαρχος: 7.140  και μας στοίχισε 400.000  η αγορά του μηχανήματος  

είναι 7.400. 

 κ. Σωτηριάδης: 370.000. 

κ. Δήμαρχος: Η οποία από το πρώτο εξάμηνο εγκατάστασής σου ως 

Αντιδημάρχου, πλήρωσες 155.000. Στο δεύτερο εξάμηνο πλήρωσες 175.000. Το 

τρίτο, το πρώτο εξάμηνο του ’08 πλήρωσες 195.000 και πλέον δόθηκε η ευκαιρία να 

δούμε επιτέλους πώς έρχονται αυτές οι αυξήσεις και να δούμε και αυτήν. Η τράπεζα 

στις αμέσως επόμενες ημέρες θα δούμε και αυτό το θέμα. Η  ρευστότητα, δεν υπάρχει 

ρευστότητα. Εξηγήστε μου και το καταλαβαίνει  οποιοσδήποτε  μας παρακολουθεί 

και πιστεύω ότι με απλές λέξεις  γινόμαστε κατανοητοί. Δεν υπάρχει ρευστότητα, 

γιατί είναι εδώ και τρία χρόνια, οι Υπηρεσίες που παρέχουμε υποτιμολογημένες.  Δεν 

έχουν να αυξηθούν τα πάγια. Ενώ η ζωή έχει εκτιναχθεί στα ύψη, στο τέλος 

καθαριότητας και πολιτισμού, στο τέλος καθάρισης  πεζοδρομίων, στα τέλη αποκτάνε 

τα τέλη, έχουν να αναπροσαρμοστούν  από το 2002;  Με επιφύλαξη το λέω ή 2001 ή 

το 2002.  

κα Ιλανίδου: Το 2005. 

κ. Δήμαρχος:  Το 2005. Ένα χρόνο νωρίτερα. Λοιπόν, ακούστηκε και κάτι για 

την αξιοποίηση και μετά θα περάσουμε εν συντομία κ. Πρόεδρε, (την υπομονή σας κ. 

συνάδελφοι) και μετά θα περάσω στις απαντήσεις των όσων άκουσα από τους 

προηγούμενους ομιλητές. Για την αξιοποίηση. Για την αναξιοποίητη περιουσία την 

οποίαν έχουμε. Άμα δεν… είναι  αναξιοποίητη η περιουσία μας. Προς αυτή την 

κατεύθυνση κινούμαστε και το ξέρετε όλοι σας και τους ξενώνες Χρυσοπηγής 

θέλουμε να αξιοποιήσουμε και το Δημαρχιακό κτίριο, οικόπεδα θέλουμε να τα 

αξιοποιήσουμε, προσθέτοντάς του με το δείκτη που θέλουμε να κάνουμε, με την 

ανάπλαση εξωτερικής όψης αλλά και εσωτερικά να δώσουμε μία υπεραξία στο 

ακίνητό μας, επομένως περισσότερα έσοδα από τους ενοικιαστές μας αλλά και το 

άλλο οικόπεδο της Δημοτικής αγοράς που όλοι ξέρετε, δουλεύουμε προς αυτή την 

κατεύθυνση για να το αξιοποιήσουμε και να ’χουμε περισσότερα έσοδα, και δεν 

στεκόμαστε εκεί, προχωρούμε και σ’ άλλα είχαμε πει την άλλη φορά, τα 400 

στρέμματα τα οποία έχουμε στο Μεράκλου των Σερρών, εδώ στα Σερραιότικα που 

λέμε, εκεί κάλλιστα έχουμε προτάσεις, ερχόμαστε σε συνεννόηση με κάποιους είτε με 

την αξιοποίηση, είτε με το Δημοτικό πάρκο, είτε θερμοκήπια είτε ο συνδυασμός και 

των δύο και τόσα άλλα, που σ’ αυτή την κατεύθυνση  κινούμαστε και κινούμαστε σε 

καθημερινή βάση εκτός που αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα. Και κανένας δεν 

είπε το εξής: απλό ότι κι αυτό είναι το σημαντικότερο όλων. Σ’ αυτόν τον Δήμο που 

παίρνουμε χρήματα με πληθυσμιακά κριτήρια και η απογραφή του 2001 είναι 56.500 

ζούνε πλέον των 100.000 με αποτέλεσμα να παίρνουμε χρήματα για 56.000 και να 

παρέχουμε Υπηρεσίες σε διπλάσιο πληθυσμό. Εδώ είναι το ζητούμενο και εδώ είναι η 

ουσιαστική και πραγματική πρόταση. Κατά μετριοτάτους υπολογισμούς κ. 

συνάδελφοι, χάνουμε χρήματα τα οποία δικαιούμαστε, δικά μας, κατά δικά μας 

χρήματα, ούτε επιχορηγήσεις, τίποτα, ούτε προγράμματα, ούτε εντάξεις, ούτε τρίτο 

που λένε ταμείο συνοχής, τίποτα απλώς χρήματα που μας ανήκουνε κατά 

μετριοτάτους υπολογισμούς χάνουμε 2.800.000 τον χρόνο. Δηλ., σε μία τετραετία, 

χάνουμε τουλάχιστον 11.000.000 €, 10.900 είναι το συνοδευτικό χρέος μας. Θα 

κινηθούμε ή δε θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση; Ανεξάρτητα από την νέα 

διοικητική μεταρρύθμιση και τον Καποδιστριακό Δήμο, τον καινούργιο, τη 

συνεννόηση των Δήμων που θα προκύψει  από την διοικητική μεταρρύθμιση, άλλο το 

ένα, άλλο το άλλο διότι σας το λέω το 2011 η νέα απογραφή είναι προ των πυλών. Αν  
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θέλετε χρήματα που μας ανήκουνε και αυτή είναι η αλήθεια, προς αυτή την 

κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε κατά την άποψη μου από τώρα. Να δούμε με ποιόν 

τρόπο θα καταφέρουμε όχι τους εγγεγραμμένους, να απογραφούμε την ημέρα της 

απογραφής στον Δήμο όπου έχουμε το σπίτι μας, το διαμέρισμά μας, την κατοικία, τα 

παιδιά μας, τα εγγόνια μας, αυτό. Και  να δώσουμε να καταλάβουν σε όλους τους 

συνδημότες μας ότι το τι χάνουν 3.000.000 το μήνα χάνουμε κύριοι αν τα είχαμε αυτά 

τα λεφτά δεν θα ήθελε  καμία Δημοτική Αρχή να ενταχθεί σε κανένα έργο που θα 

εντασσόταν, σε κανένα πρόγραμμα. Αν τα είχαμε όμως αυτά, το ίδιο συμβαίνει και με 

τη Δράμα. Πολλούς ακούω να λένε η Δράμα και η Δράμα, πέραν του ότι η Δράμα 

επειδή είναι υπερνομαρχία  έχει διπλή τακτική επιχορήγηση, διπλή ΣΑΤΑ 

πληθυσμιακά. Τι άλλο συμβαίνει στη Δράμα; Στη Δράμα συμβαίνει ότι έχει 

συγκεντρωθεί ο πληθυσμός  με τον Καποδίστρια του 1998 έχει πάρει άλλους 10, 12 

κοινότητες και μόνο το 3% που ξέρει ο κ. Σαουλίδης  και ξέρει και ο κ. Γαλάνης, που 

εμείς σαν ΔΕΥΑΣ Σερρών, πάλι πληθυσμιακά, που μας δίνει  το 3%, η κεντρική   το 

Υπουργείο είναι τα χρήματα  αυτά είναι, ακριβώς αριθμό θα σας πω, κάπου τον 

έγραψα και έχει μεγάλη σημασία, αυτός ο αριθμός, πρέπει να τον βρω, είναι κάπου 

540.000  τον χρόνο από το 3% ενώ η Δράμα παίρνει περισσότερα από εμάς παίρνει, 

από 3%. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε, να προβληματιστούμε όλοι μας και να 

ξεκινήσει πράγματι μια καμπάνια από τώρα ενημέρωσης ούτως ώστε το 2001 να 

είμαστε έτοιμοι. Και βεβαίως, δράττω με της ευκαιρίας εκτός θέματος, κ. Πρόεδρε, το 

2013 είναι τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης της πόλης, όπως και από τώρα πρέπει  

να ετοιμαζόμαστε, να θέλουμε για τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης, αλλά από 

σήμερα πρέπει να ετοιμαζόμαστε αν θέλουμε να παρουσιάσουμε το 2013 τα 100 

χρόνια της απελευθέρωσης λοιπόν, μια αξιοπρεπή εκδήλωση να εκτιμήσουμε την  

ιστορία της όλης  στην οποία ζούμε. Ας έρθουμε τώρα, να απαντήσω κατά κάποιον 

τρόπο  σ’ αυτά που είπατε και να τελειώνουμε. Δεν ξέρω πόση ώρα κ. Πρόεδρε, η  

συζήτηση, τουλάχιστον από μέρους μας και το διαπιστώνεις και από εσάς, πλην 

κάποιων εξαιρέσεων και αριθμών που πρέπει να τα πούμε, γιατί επικοινωνιακά 

πρέπει κάτι να πούμε επιτέλους, εγώ δεν το δέχομαι, είμαι ειλικρινής τουλάχιστον, 

ειλικρινέστατος, εδώ έχουμε αριθμούς, δεν έχουμε λόγια. Τα άλλα δεν τα είπες έτσι, 

τα είπες αλλιώς, δεν εννοούσα αυτό, εννοούσα κάτι άλλο, δεν κατάλαβες, δεν έκανες, 

πολιτική δηλαδή η οποία είναι φθηνή, ρηχή πολιτική, εγώ τουλάχιστον  ποτέ  δεν 

έκανα τόσο ρηχή  πολιτική.  Εν πάση περιπτώσει, για να απαντήσω, θέλω να πω ότι, 

εκεί που είπατε ότι για το αυτοκίνητο, ας σταθώ  και εγώ λίγο στο αυτοκίνητο, το 

οποίο δεν θα έπρεπε βέβαια, γιατί είναι έτσι όπως τα λένε, αυτή είναι η αντίληψή μας; 

Είπε ο κ. Σαουλίδης και πολύ καλά, είχε πάντοτε την άποψη, η αγορά μηχανημάτων  

να είναι καινούργιο, και σας  εξήγησα γιατί, ξέρετε ότι αυτό το αυτοκίνητο του 

Δημάρχου, πέρα ότι με άφησε, δεν με πείραξε εμένα που δε με άφησε,  αλλά πείραξε 

κάποιους άλλους που είδαν τον Δήμαρχο στη μέση του δρόμου. Εν πάση περιπτώσει, 

αυτό το ξεπερνώ, ξέρω το χαρακτήρα μου, ότι είναι τρύπιος κουμπαράς; Ότι θέλει 

10.000  κάθε χρόνο ανταλλακτικά;  Συντήρηση; Σε τέσσερα χρόνια, σε μια τετραετία, 

να το αυτοκίνητο, δηλαδή 40.000.  

κ Αγγελίδης: Πόσων ετών ήταν το αυτοκίνητο κ. Δήμαρχε; 

κ. Σαουλίδης: Είναι κοντά στα εννιά χρόνια.  

κ. Δήμαρχος: Μη το ρωτάς.  

κ. Σαουλίδης: Πριν είναι εννιά χρόνια. 

κ. Δήμαρχος: Πριν εννιά χρόνια; Και μεταχειρισμένο ήρθε.  
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κ. Παπαβασιλείου: Πάνω σ’ αυτό το οποίο είπατε κ. Δήμαρχε 

καλοπροαίρετα πάντα, δώδεκα ετών Audi A4, ποτέ δεν μ’ άφησε στο δρόμο. Αυτό τι 

σημαίνει κ. Δήμαρχε, θέλω να σας πω. 

κ. Δήμαρχος: Δεν γίνετε σωστή συντήρηση. 

κ. Παπαβασιλείου: Τι θέλω να πω; Ότι δεν γίνετε σωστή συντήρηση. 

κ. Δήμρχος: Άλλα χιλιόμετρα έχεις κάνει εσύ και άλλα χιλιόμετρα έχει κάνει 

αυτό. 

κ. Παπαβασιλείου: Πόσα χιλιόμετρα έχει κάνει αυτό; 

κ. Πρόεδρος: Πάνω από 400. 

κ. Σωτηριάδης: Πάνω από 500 χιλ. 

κ. Πρόεδρος: Τελειώστε το αυτοκίνητο τώρα. Δεν τελείωσε τώρα, τελείωσε 

προ πολλού. 

κ. Δήμαρχος: Αλλάζει χέρια πολλά, χέρια πολλά αλλάζει, το σημαντικότερο. 

Άρα μην συγκρίνετε ανόμοια πράγματα, ο Δήμαρχος είναι συνεχώς επάνω και δεν 

είναι μόνο για ασφάλεια. 

κ. Ικιούζης: Πριν το είχε άλλος, τώρα το έχει άλλος. 

κ. Δήμαρχος: Εγώ την ξεχνώ πάντοτε  και μου τη θυμίζουνε οι συνεργάτες 

μου.  

κ. Ικιούζης: Τα αυτοκίνητα αλλάζουν χέρια συνεχώς. 

κ. Δήμαρχος: Και αυτή είναι η αντίληψή σας, δηλαδή η οικονομία είναι σε 40 

χιλ. στην αγορά καινούργιου αυτοκινήτου, που σας υποδεικνύουμε ότι είναι κέρδος, 

είναι οικονομία το καινούργιο και κακώς το επικαλείσθε, διότι το ακούει ο κόσμος 

αυτό και δεν σας συμφέρει. Είπατε ότι και είπατε κι ένα άλλο, οι τρεις συνεργάτες 

του Δημάρχου και τι είπατε, οι γραμματέες στοιχίζουν 120.000 €,  δεν είναι έτσι ούτε 

τα μισά κοστίζουν, πάτε αύριο να ρωτήσετε πόσο στοιχίζουνε  και εκτός αυτού δεν 

κάνω και την χρήση των δικαιωμάτων που μου δίνει ο Νόμος, ούτε στον αριθμό των 

αντιδημάρχων, που το ξέρουνε και το ξέρουν και όλοι οι Καποδιστριακοί Δήμου, με 

παρακολουθούνε και καλά κάνουν, διότι είμαι ο Δήμαρχος της πρωτεύουσας και ο 

πρόεδρος της ΤΕΔΚ  και έμπειρος 30 χρόνια και όμως εσείς το επικαλείσθε, για ποιο 

λόγο; Δηλαδή από τις 100.000  που δίνουνε η δεξιά, θα σωθεί αυτός ο Δήμος; Ο 

οποίος έχει αυτήν την περιουσία  και αυτόν τον τζίρο γι’ αυτό τον κύκλο  εργασιών 

που κάνει;  Νομίζω ότι σφάλετε. Σφάλετε όσοι….. και ένα άλλο που είπατε ότι κάθε 

τρεις μήνες, έφευγε ο κ. Κατιρτζόγλου; Ακούστηκε ότι κάθε τρεις μήνες θέλουνε…..  

κ. Δήμαρχος: Στο γραφείο σας και να πω, στόπ, σταματήστε, πείτε μου την 

οικονομική κατάσταση του Δήμου, είστε ή δεν είστε σε θέση να μου την πείτε 

εξαιτίας του διπλογραφικού; Επομένως, ή δεν ξέρετε τι είναι το διπλογραφικό. 

κ. Δήμαρχος: Και αν το θέλετε, κάθε μέρα και σε κάθε συμβούλιο αν θέλετε, 

ο πρόεδρος και η αρμόδια Υπηρεσία, μπορεί να σας μοιράζει την οικονομική 

κατάσταση ανά δεκαπενθήμερο, όχι ανά τρίμηνο. Κάθε μέρα μπορεί να την έχετε 

αυτή την εικόνα των οικονομικών. 

κ. Γαλάνης: Πρόταση είναι αυτή. 

κ. Δήμαρχος: Πρόταση; Σωστά, αλλά την πρόταση μπορεί να την έχετε σε 

καθημερινή βάση. 

κ. Παπαβασιλείου: Ανάλογα. 

κ. Δήμαρχος: Εντάξει. 

κ. Παπαβασιλείου: Αυτό δεν είναι μομφή σ’ εσάς την Δημοτική Αρχή. 

κ. Δήμαρχος: Είναι μια πρόταση. 

κ. Παπαβασιλείου: Είναι μια πρόταση. 

κ. Δήμαρχος: Ναι, την οποία την δεχόμαστε αλλά.. 
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κ. Πρόεδρος: Καταργείτε η ενημέρωση στη Δημαρχιακή Επιτροπή; 

κ. Παπαβασιλείου: Αντί να πηγαίνει ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος στις 

οικονομικές Υπηρεσίες, σκεφτείτε να πάει ο καθένας χωριστά, το τι θα γίνει ή έστω τι 

έχει να γίνει. 

κ. Πρόεδρος: Συγνώμη τώρα κύριε Παπαβασιλείου, συμμετέχετε ή είστε 

Δημαρχιακή Επιτροπή; 

κ. Παπαβασιλείου: Εγώ θέλω να σας θυμίσω ότι ισχύει. 

κ. Πρόεδρος: Ανά τρίμηνο δεν έρχονται η οικονομική ανάλυση στη 

Δημαρχιακή Επιτροπή κ. Αντιδήμαρχε; 

κ. Σωτηριάδης: Εγώ το είπα για να σας υπενθυμίσω ότι στο Δήμο μας ισχύει 

το διπλογραφικό. 

κ. Παπαβασιλείου: Ωραία. 

κ. Δήμαρχος: Ά, ωραία, ευχαριστούμε. 

κ. Σωτηριάδης: Εδώ και δέκα χρόνια ισχύει. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είπαμε 

για τα τέλη καθαριότητας που είναι ανά τετραγωνικό μέτρο και ότι πρέπει αυτά να τα 

ξαναδούμε. 

κ. Δήμαρχος: Σωστά, ενδέχεται κι αυτό, να μην τα παρεξηγώ και ’γώ όπως τα 

παρεξηγείτε και όλοι σας δηλ., αλλά εγώ δεν παρεξηγούμαι τόσο εύκολα, ίσως και 

ποτέ στη ζωή μου και είναι ένα από τα ελαττώματα μου, ίσως θα έπρεπε. Άλλοι με το 

παραμικρό αναφέρεται, τι είπες και τι έκανες. Λοιπόν, είπαμε ότι τα υλοποιούμε, 

είπατε για τις Δημοτικές επιχειρήσεις. Εδώ προκύπτει, κάντε υπομονή, έγινε μία 

πρόταση, η οποία πέρασε, από την εκπόνηση των μελετών στις οικονομοτεχνικές 

μελέτες θα προκύψουν κάποια αποτελέσματα. Σας απέκλεισε κανείς, ότι εδώ μπορεί 

να προκύψουν, ότι πρέπει να κάνουμε, αντί τις πέντε, να κάνουμε τις δύο, ή να 

κάνουμε επτά ή να κάνουμε οκτώ; Θα προκύψει, το είπαμε. Και επομένως, ότι θα 

κάνουμε, πρόταση ήτανε, ότι θα κάνουμε κατά την άποψη… 

κ. Παπαβασιλείου: Οι προτάσεις του μελετητή ήταν να αυξηθούν οι 

επιχειρήσεις, γι’ αυτό πρότειναν… 

κ. Δήμαρχος: Όχι, ο μελετητής σας είπε ότι οι μελέτες θα αναδείξουνε.. 

κ. Σαουλίδης: Σίγουρα, περιμένουμε. 

κ. Παπαβασιλείου: Το ψηφίσατε. 

κ. Δήμαροχς: Μα, εσείς δεν είχατε καν πρόταση κ. Παπαβασιλείου και λέτε 

τώρα στη δικιά μας; Χωρίς πρόταση. Ψηφίσατε λευκό. 

κ. Παπαβασιλείου: Μετά από μια βδομάδα. 

κ. Ιωαννίδης: Όχι, όταν συζητήθηκε το θέμα, ήρθατε χωρίς πρόταση. 

κ. Δήμαρχος: Ψηφοφορία, ψηφίσατε λευκό. 

κ. Ιωαννίδης: Και επειδή καταλάβατε τι κάνατε έπρεπε να ’ρθείτε να πείτε. 

κ. Δήμαρχος: Αν μπράβο, μετά στην επόμενη εβδομάδα, κατά δέκα ημέρες, 

αντιληφθήκατε ότι κάνατε … πρόταση. 

κ. Ιωαννίδης: Και κακώς που το είπατε και κακώς που ακουστήκατε, δεν 

έπρεπε. 

κ. Πρόεδρος: Και αυτό κ. Δήμαρχε, και ’δώ εκφράζεται μια λειψή κρίση, 

διότι δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν το καθεστώς με το οποίο θα λειτουργούνε, οι νέες 

επιχειρήσεις, οι παλιές επιχειρήσεις ήτανε στον αέρα, γιούργια, ότι έρχεται περνάει, 

τώρα οι επιχειρήσεις οι κοινωφελείς θα κινούνται με διετή οικονομικό 

προγραμματισμό, δηλ. καθαρά καρύδια. 

κ. Δήμαρχος: Έτσι. 
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κ. Πρόεδρος: Αυτό δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν, όχι, νομοθετικά πάει, δεν πάει 

από ’μας, νομοθετικά πάει. 

κ. Δήμαρχος: Και κατά την άποψη του συναδέλφου, είπε ότι δεν 

αξιοποιούνται τα ακίνητά μας, εμείς… 

κ. Σωτηριάδης: Ποιος το είπε αυτό; 

κ. Δήμαρχος: Ο κύριος, εσείς δεν το είπατε; Σωστή, σεβαστή η άποψή σας 

αλλά και από αυτή την πλευρά υπάρχει μία πρόταση πριν αναλάβω και την πάμε στην 

κρίση του σερραϊκού λαού και έτυχε της εμπιστοσύνης του. Είπαμε για το λίφτινγκ 

του Δημοτικού μεγάρου έως ότου να δυσφορήσει η μετεγκατάσταση του Δήμου στο 

Νομαρχιακό κατάστημα και δημιουργηθεί ένα νέο διοικητικό κέντρο, το οποίο έχει 

ήδη υιοθετηθεί από τη σημερινή κεντρική εξουσία, με αποδεικτικά στοιχεία αυτό, όχι 

λόγια, σας είχα διαβάσει και πάλι και ’κεί παρεξηγήθηκα, την επιστολή του 

διευθύνοντα συμβούλου της ΘΕΜΗΣ Α.Ε., τα λέω καλά; 

κ. Δάγκος: Μάλιστα. 

κ. Γαλάνης: Κλείστε το αυτό κ. Δήμαρχε. 

κ. Δήμαρχος: Λοιπόν, μιλούσε ο ίδιος για το Διοικητικό κέντρο. Λοιπόν, και 

εμείς κατά την άποψή μας είχαμε δεσμευτεί και ακολουθώντας πιστοί στις 

δεσμεύσεις μας. 

κ. Γαλάνης: Μετά από ποιόν κ. Δήμαρχε, με συγχωρείτε. 

κ. Δήμαρχος: Όλα με λεφτά γίνονται. Πιστεύω πως η πολιτεία θα σταθεί αν 

και βέβαια σήμερα, σήμερα παρακολουθείτε όλοι σας, αυτές τις μέρες από χθες, τη 

διεθνή οικονομική κατάσταση, που βέβαια εδώ μας διαβεβαιώνουνε ότι δεν έχει 

χρειαστεί… 

κ. Πρόεδρος: Το βέβαιο έπεσε πάντως. 

κ. Δήμαρχος: Το βέβαιο έπεσε πάντως, μες το ’97. 

κ. Αγγελίδης: Άρα δεν υπάρχουν λεφτά. 

κ. Δήμαρχος: Δεν είπαμε τέτοιο πράγμα, ότι εμείς, χαριτολογώντας τώρα, 

πώς καθόμαστε. Λοιπόν και είπατε ο κ. Σαουλίδης ότι το 70% είμαστε παραγωγή 

σκουπιδιών κ. συνάδελφε. Αυτό επιβεβαιώνει, επισφραγίζει αυτό που είπαμε, ότι εδώ 

ζούμε, εδώ τόσοι που ζούμε και χάνουμε καθέτως 3.000.000 τουλάχιστον ευρώ, 

Δήμος και ΔΕΥΑ, για να το διευκρινίσω κι αυτό.   

κ. Γαλάνης: Κάμποσα είναι. 

κ. Δήμαρχος: Να κάνουμε συστηματική λέω προσπάθεια για να μπορέσουμε 

να έχουμε.. Λοιπόν και να υπάρχουν περιθώρια για να πάει καλύτερα. Σίγουρα 

φραστικά, θεωρητικά, όλοι μας μπορεί να εμφανιζόμαστε εδώ, να παίρνουμε πολλά 

και να λέμε τα οικονομικά μπορεί να βελτιωθούν, και πρέπει να βελτιωθούν. Όταν 

είσαι όμως εντός των τειχών, μέσα στο χώρο, και έχεις να αντιμετωπίσεις όλα αυτά, 

εκεί είναι το πρόβλημα, κι αυτό κάναμε και σας είπα πώς τα καταφέραμε, 

τουλάχιστον για τον πρώτο χρόνο. Λοιπόν, κατά την άποψή μου κ. Πρόεδρε και κ. 

συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά ήθελα να παρατηρήσω. Νομίζω ότι 

ειλικρίνεια κυριαρχεί εδώ στις τοποθετήσεις μας αν εξαιρέσουμε βέβαια κάποιες, κι 

αυτά κατανοητά είναι, αυτές οι τοποθετήσεις και οι χρήσεις ας πούμε και οι…… 

λοιπόν, εγώ πιστεύω… Ότι θα έχουμε, το τέλος Οκτωβρίου για να απαντήσω στην 

ερώτηση που έκανε, να μοιραστούνε από 250.000.000, τη μία δόση από τις τέσσερις 

έως το Μάρτιο του 2009, θα έχουμε, θα μοιραστούμε το πρώτο ομόλογο το μήνα 

Δεκέμβρη από το 1.711, 1.711.000.000, δηλ. τα 211 το Δεκέμβρη και απ’ τις οχτώ 

δόσεις, η πρώτη δόση να μοιραστούμε πάλι απ’ το ομόλογο, τον Ιανουάριο του 2009. 

Βέβαια αυτά πιστεύω ότι θα ανακουφίσουνε τα οικονομικά μας και πιστεύω ότι θα 

καταφέρει  η  ΚΕΔΚΕ,  διότι την  παρακολουθούμε  στενά,  και τώρα εν’ όψει και της 

30 



διοικητικής μεταρρύθμισης, πιστεύω ότι θα δεχθεί , θα έχουμε και την μικρή βέβαια 

αλλά αύξηση των τακτικών μας αλλά και τις ΣΑΤΑ τα πληθυσμιακά. Εγώ αυτά 

ήθελα να πω, να επαναλάβω κ. Πρόεδρε ότι αυτή είναι η οικονομική κατάσταση, 

αυτά έχουμε να διαχειριστούμε αλλά να επισημάνω και να υπογραμμίσω ότι εγώ 

τουλάχιστον εδώ δεν ήρθα απλώς να διαχειριστώ, αυτήν την τετραετία και 

καταλαβαίνετε όλοι σας τι εννοώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

κ. Πρόεδρος: Αν έχετε την καλοσύνη, απαντήστε σε χαμηλό τέμπο διότι οι 

απόψεις έχουν ακουστεί και ούτως ή άλλως η τοποθέτηση του Δημάρχου κυμάνθηκε 

αναλόγως. 

κ. Αγγελίδης: Πολύ σύντομα. Έλειπα, έξω και τηλεφώνησαν από την 

οικογένειά μου και πιο συγκεκριμένα από τη γυναίκα μου αλλά μου είπανε ότι, δεν 

ξέρω κάποιος ότι είπε κάποιος ότι απαίτησα. 

κ. Δάγκος: Εμμέσως. 

κ. Αγγελίδης: Τον κ. Σαφαρίκα. Αυτό είναι μέγα ψέμα και όποιος το είπε 

είναι μέγα ψεύτης και για να το αποδείξω αυτό προκαλώ τον κ. Σαφαρίκα αύριο 

δημόσια να βγει στα μέσα ενημέρωσης και να πει πότε τον απείλησα. Για να… 

κ. Δάγκος: Όχι το είπα έμμεσα. 

κ. Αγγελίδης: Ούτε έμμεσα, ούτε άμεσα. 

κ. Δάγκος: Άϊντε. 

κ. Αγγελίδης: Για να το αποδείξω. 

κ. Δάγκος: Παρακαλώ, κ. Δάγκο τώρα. 

κ. Αγγελίδης: Ούτε έμμεσα, ούτε άμεσα απείλησα κανέναν και για να 

αποδείξω το μέγα ψέμα προκαλώ αύριο τον κ. Σαφαρίκα να βγει στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης και να πει αν συνέβη κάτι τέτοιο, αντιθέτως, εγώ τον τελευταίο καιρό 

λόγω του ισολογισμού, είχα επαφές με τον κ. Κατιρτζόγλου, τον κ. Πούλιο, και με 

τον κ. Σαφαρίκα. Με τον κ. Σαφαρίκα προχθές πήγα πάνω στη ΔΕΥΑΣ και 

συζητήσαμε σε πάρα πολύ φιλική ατμόσφαιρα. Και συζητώ πολύ τακτικά μαζί τους 

και με διάφορα άλλα στελέχη του Δήμου. Λοιπόν, είναι μέγα ψέμα. Δεν εκπλήσσομαι 

φυσικά, έτσι; Λοιπόν, δεν εκπλήσσομαι διότι κάποιοι το έχουν κάνει επάγγελμα αυτό. 

Λοιπόν, βλέπω τον τελευταίο καιρό η Δημοτική Αρχή διακατέχεται από κάποιον 

πανικό, δεν αντέχει την κριτική. Μόλις, ασκείτε κριτική από οποιονδήποτε αμέσως 

αρχίζουν και βρίζουν κάποια βροντοπαλήκαρα και δεν πρόκειται φυσικά να 

ασχοληθώ ούτε με τις βρισιές, ούτε με τις προσωπικές επιθέσεις των 

ψευτοπρωτοπαλήκαρων. 

κ. Δάγκος: Τι είπατε; 

κ. Αγγελίδης: Το θεωρώ. 

κ. Δάγκος: Τι είπατε; 

κ. Αγγελίδης: Τα θεωρώ ανάξια σχολιασμού. 

κ. Δάγκος: Τι είπατε; Όχι κάτσε εδώ πέρα τώρα. 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ. 

κ. Δάγκος: Κοίταξε να δεις η ανοχή έχει κάποια όρια. 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ. 

κ. Δάγκος: Να πείτε ονόματα κ. Αγγελίδη. 

κ. Αγγελίδης: Τα θεωρώ ανάξια σχολιασμού. 

κ. Δάγκος: Να ανακαλέσετε το ψευτοπαλήκαρο. 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, άστο τώρα. Με συγχωρείτε, συγνώμη, είμαστε, 

παρακαλώ, πρώτον μιλάμε στο Δ.Σ., δεν απευθυνόμαστε σε κανέναν και οι 

τοποθετήσεις μας έχουν έναν παραγωγικό χαρακτήρα, τώρα η απαξίωση, η 

αμεριμνησία και το βρύζειν. 
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κ. Αγγελίδης: Ανάξια. 

κ. Πρόεδρος: Τώρα εντάξει, ανάξια και μονάξια τώρα. 

κ. Αγγελίδης: Ανάξια σχολιασμού και απαντήσεων. 

κ. Πρόεδρος: Βελτιώστε τη ρητορική σας και κανένας δεν σας κυνηγάει. 

κ. Αγγελίδης: Τα θεωρώ ανάξια σχολιασμού και απαντήσεων. 

κ. Πρόεδρος: Εντάξει. 

κ. Αγγελίδης: Και δεν απαντώ όχι από αδυναμία, αλλά θεωρώ ότι θα 

προσέβαλα τον εαυτό μου, αν συμμετείχα σε μία συζήτηση που ρίχνει τόσο πολύ το 

επίπεδο. 

κ. Ιωαννίδης: Μα, έτσι προσβάλλεστε γιατί είστε τόσο……ποιότητα. 

κ. Αγγελίδης: Λέει η Δημοτική Αρχή. 

κ. Ιωαννίδης: Τον εαυτό σας εννοείτε; 

κ. Αγγελίδης: Λέει Πρόεδρε θα με βάλεις σε τάξη; 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ κ. Ιωαννίδη ζητήστε το λόγο, θα τοποθετηθείτε, δεν 

υπάρχει. 

κ. Αγγελίδης: Λέει η Δημοτική Αρχή πολλές φορές, είστε αρνητικοί σε όλα 

σε κ.λ.π., τέτοια δεν επικροτείται, κ. Βλάχο εξ’ ιδίων κρίνεται τα αλλότρια. Όταν 

ήσασταν Αντιπολίτευση λυσσαλέα πολεμήσατε την ΔΕΥΑΣ, δεν την ψηφίσατε, 

λυσσαλέα  πολεμήσατε την ΔΕΠΚΑ, δεν την ψηφίσατε, δεν ψηφίσατε τους 

πεζοδρόμους, δεν ψηφίσατε το κυκλοφοριακό το 2000, μιλάτε τώρα για αρνητική 

Αντιπολίτευση; Αν είναι δυνατόν, έχουμε μνήμη, και μνήμη και κρίση, μην τα λέτε 

αυτά σ’ εμάς. Πάτε να τα πείτε στις καφετερίες, εκεί που ξέρετε! 

κ. Πρόεδρος: Τώρα δεν είναι διάλογος αυτός. 

κ. Αγγελίδης: Και εκεί που… 

κ. Πρόεδρος: Καφετερίες τώρα και επίπεδο, δεν είναι συμπεριφορά Δ.Σ. 

αυτή. 

κ. Αγγελίδης: Και εκεί που περνάτε, λοιπόν Πρόεδρε πριν να απαντήσετε, να 

μιλήσουμε. Λοιπόν, και θα πάρετε σκληρότερες απαντήσεις, θα παίρνατε, όταν, 

σκληρότερες απαντήσεις θα παίρνατε, εφ’ όσον συνεχίζετε σ’ αυτό το επίπεδο. 

Λοιπόν, ποια αρνητική Αντιπολίτευση έγινε και από ποιους; Φέρατε κανένα θέμα και 

δεν το ψηφίσαμε; Πέρα από τις αυξήσεις στο νερό; Φέρατε, τις ασφαλτοστρώσεις και 

δεν τις ψηφίσαμε; Φέρατε το πάρκινγκ; Φέρατε το Μέγαρο μουσικής; Φέρατε το 

θέατρο; Φέρατε το Ψυχαγωγικό κέντρο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες; Και δεν τα 

ψηφίσαμε; Για να μας κατηγορείτε για άρνηση; Ωραιοποιήσατε την οικονομική 

κατάσταση του Δήμου. Την ωραιοποιήσατε και μάλιστα και πλεόνασμα βγάλατε, 

αφού υπάρχει πλεόνασμα, φωνάξτε αύριο την αγορά που την χρωστάτε και να την 

πληρώσετε, από το πλεόνασμα που έχετε. Και ενώ από τη μια λέτε πλεόνασμα 

έχουμε, από την άλλη όταν κάναμε την πρόταση για να μην γίνετε καμία δαπάνη, αν 

δεν υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση, μα λένε από πού θα βρούμε τα λεφτά; Μ’ αυτό 

το πλεόνασμα που έχετε θα τα βρείτε τα λεφτά, έτσι; Αυτά να μην λέγονται για 

εντυπώσεις. Όσον αφορά δε, για τον λαϊκισμό και την ρηχότητα, ο μετρ του 

λαϊκισμού και της ρηχότητας να τα λέει αυτά; Αυτός που υποσχόταν κατάργηση του 

2%; Μείωση των τιμολογίων του νερού; 

κ. Δήμαρχος: Δεν σε τιμά αυτό που λες, δεν σε τιμά. 

κ. Αγγελίδης: Μείωση των τιμολογίων. 

κ. Σωτηριάδης: Έχει βάλει μια κασέτα. 
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κ. Αγγελίδης: Μείωση, αυτά είναι αλήθειες, τα λέει ο κόσμος δεν τα λέω εγώ, 

τα λέει ο κόσμος. Λοιπόν, μείωση στα τιμολόγια του νερού, μείωση στα τέλη 

καθαριότητος, δεν μας είπατε, αυτό πότε θα το κάνετε; Τη μείωση στα τέλη 

καθαριότητος πότε θα την υλοποιήσετε; Αμφιδρόμηση Μεγάλου Αλεξάνδρου και.. 

κ. Σωτηριάδης: Με την άφιξη του ’10. 

κ. Αγγελίδης: Και πόσες άλλες υποσχέσεις ψεύτικες που… 

κ. Πρόεδρος: Είναι ισολογιστική. 

κ. Αγγελίδης: Και μιλάτε, μιλάτε.  

κ. Πρόεδρος: Έχει καταργηθεί άλλωστε από πολλές πλευρές. 

κ. Αγγελίδης: Έχετε το θράσος να μιλάτε εσείς για λαϊκισμό, για όνομα του 

Θεού. Ωραιοποιήσατε την οικονομική κατάσταση εκεί που πρόσφατα ακόμα 

μιλούσατε για την οικονομική καταστροφή που έφερε ο κ. Μωϋσιάδης. Εσείς, το 

είπατε, υπάρχουν καταγεγραμμένα. Πήρατε έναν οικονομικά κατεστραμμένο Δήμο 

από τον κ. Μωϋσιάδη, όπως εσείς ισχυρίζεστε και μέσα σ’ ένα χρόνο όλα.. 

κ. Σωτηριάδης: Ποιος το  είπε αυτό; 

κ. Αγγελίδης: Εσείς το είπατε. Εσείς. 

κ. Πρόεδρος: κ. Σωτηριάδη, κ. Αντιδήμαρχε. 

κ. Σωτηριάδης: Άλλα σαράντα χρόνια αν κερδίσεις και μείνεις εδώ μέσα, δεν 

θα μάθεις τίποτα. Έτσι σέβεσαι. Έτσι θέλεις. Σαράντα χρόνια το λέω αυτό. 

κ. Αγγελίδης: Εγώ θα σας δείξω. 

κ. Σωτηριάδης: Δεν θα μάθεις ποτέ. Γι’ αυτό γίνεται το συνέδριο, ξέρεις 

πόσα χρόνια θα είσαι εκεί; 

κ. Αγγελίδης: Εντάξει, ωραία. 

κ. Σωτηριάδης: Με τέτοια συμπεριφορά και στην άλλη τετραετία εκεί θα 

είναι. Αυτό σε πείραξε τώρα. 

κ. Πρόεδρος: κ. Σωτηριάδη, κ. Αγγελίδη…. 

κ. Αγγελίδης: Αυτά κ. Σωτηριάδη  τα είπατε εσείς σε εκπομπή. 

κ. Σωτηριάδης: Άμα δεν καταλαβαίνεις, εάν δεν καταλαβαίνεις. 

κ. Αγγελίδης: Και θα σας το δείξω, και θα τα παίξω. 

κ. Πρόεδρος: Και ’σείς κ. Αγγελίδη, ολοκληρώστε κ. Αγγελίδη επιτέλους. 

κ. Αγγελίδης: Μα εδώ, από ’κεί και εσάς σας ακούσαμε χωρίς να κάνουμε 

καμία διακοπή, εγώ δέχομαι προσωπικά ύβρις και επιθέσεις σε μόνιμη βάση. Και 

όταν δηλ. έρχεται η σειρά μου δεν πρέπει να απαντήσω; 

κ. Πρόεδρος: Απαντήστε. 

κ. Αγγελίδης: Αυτό κάνω, μα μ’ αφήνετε. Τον απαντώ. Εσείς δεν 

λειτουργείτε σαν Πρόεδρος όλων των Δημοτικών Συμβούλων, εσείς λειτουργείτε σαν 

Πρόεδρος της παράταξής σας. Λοιπόν.. 

κ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

κ. Αγγελίδης: Λοιπόν, λοιπόν παρακαλώ. Μιλάτε, έτσι, παραλάβατε την 

οικονομική καταστροφή από τον Μωϋσιάδη και φέρατε την άνοιξη. 

κ. Δάγκος: Ποιος τα λέει αυτά; 

κ. Αγγελίδης: Την οικονομική άνοιξη με πλεόνασμα. Όσον αφορά δε το 

ποιος θα είναι Αντιπολίτευση και το ποιος δε θα είναι Αντιπολίτευση και Δημοτική 

Αρχή, αυτά θα κρίνει ο Σερραϊκός λαός. Δεν έχουμε χούντα για να τα κρίνουν 

κάποιοι. 

κ. Πρόεδρος: Όπως και έκρινε. 

κ. Αγγελίδης: Ακριβώς όπως και έκρινε. 

κ. Πρόεδρος: Αν μπράβο! 
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κ. Αγγελίδης: Σας έκρινε και άλλη φορά, έτσι; Και θα κρίνει και θα συνεχίζει 

να κρίνει ο Σερραϊκός λαός, δεν έχουμε χούντα για να κρίνουν κάποιοι. Έτσι; 

κ. Πρόεδρος: Συμφωνώ. 

κ. Αγγελίδης: Λοιπόν και το αυτοκίνητο, δεν κατάλαβες καλά τι λένε, δεν 

κατάλαβες καλά. Λοιπόν και το αυτοκίνητο δεν το ψηφίσαμε ρε; Όλοι το ψηφίσαμε. 

Και μάλιστα είπαμε βεβαίως να πάρεις, όμως τι λένε, δεν είναι πρόκληση να μην 

έχεις να δώσεις τα αναδρομικά των υπαλλήλων, να χρωστάς στην αγορά και να 

φέρνεις θέμα εδώ για αγορά καινούργιου αυτοκινήτου, και το ψηφίσαμε ακριβώς από 

τακ, από λεπτότητα γιατί πιστεύουμε, βεβαίως, πρέπει ο Δήμαρχος να έχει καινούργιο 

αυτοκίνητο, όμως προηγουμένως, δεν είναι δυνατόν να αφήνεις τα παιδιά σου 

νηστικά και να παίρνεις εσύ αυτοκίνητο,  έτσι;  Αυτό είναι πρόκληση. Αυτό είπαμε, 

πιστεύω να το καταλάβατε τώρα. Τι άλλο δεν καταλάβατε; Είπαμε και μια τριμηνιαία 

έκθεση και μου λέτε για το διπλογραφικό. Χαίρω πολύ, όταν έγινε το διπλογραφικό, 

δεν ήσασταν εσείς εδώ. Λοιπόν, χαίρω πολύ που υπάρχει το διπλογραφικό. Εμείς με 

ποιο σκεπτικό λέμε για την τριμηνιαία έκθεση; Άλλο να πηγαίνει ο κάθε Δημοτικός 

Σύμβουλος στις οικονομικές Υπηρεσίες και να ενημερώνεται και άλλο να γίνεται 

επίσημα κάθε τρεις μήνες, μία συζήτηση με στόχο την συνεχή παρακολούθηση, την 

κατάθεση απόψεων και προτάσεων. Αυτό είπαμε να μπαίνει σαν θέμα συζήτησης για 

το Δ.Σ. 

κ. Δήμαρχος: Ά, εντάξει. 

κ. Αγγελίδης: Και κάτι και αυτό δεν το κατάλαβες Δήμαρχε, και κάτι άλλο 

που δεν κατάλαβες, λευκό λέει ψηφίσαμε την πρώτη φορά για τις επιχειρήσεις. 

Λευκό ψηφίσαμε. 

κ. Ιωαννίδης: Λοιπόν στο Δήμαρχο δεν μιλάς στο πρώτο πρόσωπο ενικό. 

κ. Αγγελίδης: Λευκό ψηφίσαμε, την πρώτη φορά, παρόλο που είχατε 

πρόταση, αλλά ψηφίσαμε λευκό γιατί; Και το εξηγήσαμε, διότι ο μελετητής 

παρουσίασε κάποια νέα στοιχεία που δεν υπήρχαν στη μελέτη και επειδή παρουσίασε 

αυτά τα νέα στοιχεία και θέλαμε να τα μελετήσουμε, γι’ αυτό ψηφίσαμε λευκό. Σας 

το εξηγήσαμε τότε, δεν θέλετε να το καταλάβετε, δεν φταίμε εμείς που δεν θέλετε να 

το καταλάβετε. Κάτι πρωτοφανές συμβαίνει μ’ αυτή τη Δημοτική Αρχή. Δεν θέλει να 

κατατίθενται στο Δ.Σ.., ούτε παρατηρήσεις, ούτε επισημάνσεις. Δεν έχουμε δικαίωμα; 

Εμείς με πολύ ήπιο τρόπο, καταθέσαμε τις παρατηρήσεις μας, τις επισημάνσεις μας 

και επίσης καταθέσαμε και πρόταση. 

κ. Σωτηριάδης: Λεφτά υπάρχουν κ. Πρόεδρε; 

κ. Πρόεδρος: Λεφτά υπάρχουν. 

κ. Αγγελίδης: Καταθέσαμε και πρόταση, και.. 

κ. Σωτηριάδης: Σας παρακολουθούμε, λεφτά υπάρχουν; Έλεος. 

κ. Αγγελίδης: Και γιατί δεν αντέχετε να ακούτε τις απαντήσεις μας, δεν τις 

αντέχετε, Δήμαρχε δεν τις αντέχετε. Πρόεδρε θα επιβάλλεις την τάξη;  

κ. Σωτηριάδης: Ποια τάξη; 

κ. Αγγελίδης: Εγώ τελειώνω. Δεν αντέχετε. Πρωτοφανής, η λειτουργία αυτή, 

δεν έχει ξαναγίνει σε Δ.Σ. 

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε κ. συνάδελφε, ολοκληρώστε. 

κ. Αγγελίδης: Να μην αντέχετε παρατηρήσεις και επισημάνσεις και με 

πολύ… 

κ. Πρόεδρος: Ολοκληρώστε δε φταίτε, τρίτη φορά τα ίδια πράγματα. 
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κ. Αγγελίδης: Με διακόψατε δέκα φορές μέχρι τώρα. Λοιπόν και αναφέραμε, 

τι αναφέραμε; Τα πραγματικά νούμερα του ισολογισμού. Είπαμε συνολικά έλλειμμα 

11.000.000 έλλειμμα έτους 2.000.000, ψέματα είναι αυτά; Αυτά μπορεί να τα 

αμφισβητήσει κανείς; 

κ. Πρόεδρος: Δεν είπε κανένας τίποτα. 

κ. Αγγελίδης: Όμως δεν έχετε την βούληση να την αντιμετωπίσετε την 

κατάσταση γιατί δεν μπορείτε και είναι βέβαιο ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει. 

κ. Πρόεδρος: Εντάξει, κ. Μωϋσιάδη, αν έχετε την καλοσύνη ολοκληρώστε 

συντόμως διότι οι παρατηρήσεις έχουν κατατεθεί και επαναλήψεις των ίδιων 

απόψεων δεν σημαίνουν διάλογο, όχι δεν απευθύνομαι αποκλειστικά σ’ εσάς, 

συνολικά στο σώμα απευθύνομαι ότι οι παρατηρήσεις εκ των ιδίων θεμάτων, δεν 

σημαίνουν αναγκαστικά προοπτική διαλόγου. 

κ Μωϋσιάδης: Ο διάλογος όμως προϋποθέτει και απαντήσεις, ας πούμε 

επισημάνσεις, εμένα λήγει θα είναι οι… απαντήσεις δεν θα έχω κυρίως, μόνον 

επισημάνσεις θα κάνω. 

κ. Πρόεδρος: Πολύ ωραία. 

κ Μωϋσιάδης: Θα ήθελα να πω, δύο φορές ανέφερε ομιλώντας ο κ. 

Δήμαρχος ότι διαβάζοντας τον ισολογισμό η έκφραση αυτή πραγματικά έλεγε την 

αλήθεια. Διαβάστηκε κ. Δήμαρχε ο ισολογισμός. Αλλά τον ισολογισμό δεν τον 

διαβάζουμε, τον μελετούμε. Διότι απλώς διαβάζοντας, σχηματίζει κανείς κάποια ιδέα 

που 99% δεν είναι η ακριβής. Όταν τον μελετούμε τότε βρίσκουμε εκείνα τα οποία 

σας παρουσίασα εγώ και τα οποία είναι και η ακριβή αλήθεια. 

κ. Πρόεδρος: Τον μελέτησε ο κ. Δήμαρχος. 

κ Μωϋσιάδης: Παρ’ όλα αυτά, δεν τον μελέτησε ο κ. Δήμαρχος τότε δε θα 

επέμενε ότι ήταν τρεις, ότι ήταν 2.008.000. 

κ. Δήμαρχος: Είπα 2.830. 

κ Μωϋσιάδης: Ναι ούτε 2.800, ήταν 3.180, υπάρχει και ο αθλητικός 

οργανισμός, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι και αντίθετα το 2006 δεν ήταν 3.390, αλλά 

370 και μάλιστα αυτά ήταν χωρίς να λάβουμε υπ’ όψιν μας όπως είπα και τα έργα 

γιατί και εκείνα είναι δεσμευμένα θα γινόταν ακόμη διαφορετικό και τα είπα πόσα θα 

ήταν. Φεύγουμε λοιπόν απ’ αυτό. 

κ. Πρόεδρος: Αυτό το τσαλακώσαμε. 

κ Μωϋσιάδης: Ναι. Όχι, εγώ είπα ότι δεν αν το είχε μελετήσει και το είχε 

διαβάσει θα το είχε προσέξει. 

κ. Πρόεδρος: Επειδή σας προσέχω γι’ αυτό. 

κ Μωϋσιάδης: Επίσης, αναφέρθηκε σε οριακή αύξηση εσόδων. Επίσης, αν το 

είχε μελετήσει θα είχε δει ότι στο 2007 είναι γραμμένα 20.000, 20.700.000, έσοδα 

στο 2007, στο 2006 ήταν 21.280 άρα ήταν λίγα περισσότερα, όχι ότι αλλάζουν τα 

πράγματα αυτά, απλούστατα δίνετε διαφορετική αίσθηση προς τα έξω, έτσι; Εγώ θα 

συμφωνήσω ότι όντως ο δανεισμός δεν είναι του Δήμου, δεν είναι αυτή τη στιγμή 

ένας δανεισμός τρομερός, ο δανεισμός του Δήμου, μας φορτώνει κάθε χρόνο με 

λιγότερο από 2% σαν επιβάρυνση, πράγμα που είναι εντελώς ασήμαντο, όταν μιλάμε 

για φορείς, Δημόσιους φορείς, ξέρουμε ότι ο … μιλάμε για δύσκολες καταστάσεις 

όταν δανεισμός βρίσκετε σε υψηλά επίπεδα, πολύ υψηλά επίπεδα. 

κ. Πρόεδρος: Ναι. 

κ Μωϋσιάδης: Χαρακτηριστικό π.χ. είναι θα έλεγα στο παθητικό του 

ισολογισμού όπου κοιτάζουνε, άλλωστε κι αυτός ήταν ένας από τους τρόπους με τους 

οποίους  έγινε ο  έλεγχος των επιχειρήσεων και  εξαιτίας αυτού η ΔΕΠΚΑ δεν μπορεί  
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να συνεχίσει τη λειτουργία της, όταν φτάσουμε στο σημείο το σύνολο των ιδίων 

κεφαλαίων να είναι λιγότερο από το μισό του κεφαλαίου έλεγε, μπορούμε να τα 

κλείσουμε, άρα η σχέσης αυτή είναι πολύ καταλυτική για να μας δείξει την 

κατάσταση στην οποία βρίσκετε ο Δήμος. Επίσης, ο δανεισμός όταν βρίσκετε στο 

επίπεδο σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια, σε ένα ποσοστό λιγότερο στο 6% περίπου, 

αυτό σημαίνει ότι είναι μικρός, δεν υπάρχει πρόβλημα. 

κ. Πρόεδρος: Αυτό είπε και ο κ. Δήμαρχος, δεν… 

κ Μωϋσιάδης: Ναι, συμφωνώ. Τώρα για την αξιοποίηση της περιουσίας, εγώ 

όταν αναφέρθηκα, αναφέρθηκα, δεν είπα ότι όλοι έχουν κάποια άποψη για τον τρόπο 

αξιοποίησης απλώς θα διαφωνώ με αυτό που εννοείται αξιοποίηση εσείς και λέω ότι 

αν καθίσουμε να το δούμε ρεαλιστικά δεν πρόκειται περί αξιοποίησης. Με το θέμα 

των 56 χιλ. κατοίκων που είναι στην πράξη 90 και εξυπηρετούμε 90 χιλ., παίρνουμε 

όμως από τους ΚΑΤ χρήματα για τους 56, είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει, 

τουλάχιστον, εγώ το έχω τονίσει με επιμονή πάρα πολλές φορές. 

κ. Σωτηριάδης: Ναι, αυτό και η ΣΑΤΑ και η ΚΑΠ και όλα. Αυτό το έχω πει 

πολλές φορές, απλούστατα ήθελα να τονίσω για μία φορά ακόμα, ότι αυτό το πράγμα 

πρέπει να δώσουμε κίνητρα και αντικίνητρα σε αυτούς που δεν γράφονται και κάποια 

στιγμή, εγώ εμφανίστηκα αρνητικός σε μία κίνηση, μολονότι κανείς δεν αμφισβητεί 

κανενός μας την ευαισθησία απέναντι σ’ αυτούς που έχουνε ανάγκη. Εντούτοις, 

μερικές φορές πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί και σκληροί όχι γιατί θέλουμε να 

μαζέψουμε δύο πεντάρες, για να δώσουμε ένα μήνυμα προς τα έξω. Το μήνυμα αυτό 

επηρεάζει και πείθει ότι πρέπει ή και γίνετε αιτία να συζητηθεί το θέμα και να γίνει 

κατανοητό ότι κάποιος ότι έχουν ηθική υποχρέωση να έρθουν να εγγραφούν στο 

Δήμο Σερρών. Απλώς επειδή το αναφέρατε για τη Δράμα, η Δράμα φέρνει 

περισσότερα, βρίσκετε όμως σ’ άλλη Περιφέρεια, η οποία έχει προνόμια, το ξέρετε, 

διπλά, τα παίρνει διπλά. Τώρα για τους Συμβούλους θα ήθελα να πω κανείς δεν 

αμφισβητεί ότι είναι χρήσιμοι να υπάρχουν Σύμβουλοι, αλλά πρέπει να βάλουμε από 

τη μία πλευρά τι τους δίνουμε και από την άλλη μεριά τι απολαμβάνουμε απ’ αυτούς. 

Εκεί που υπάρχει ο μεγάλος προβληματισμός είναι τι πήραμε από αυτούς. Εκεί που 

υπάρχει ο μεγάλος προβληματισμός  είναι τι πήραμε από αυτούς; Έστω και για τα 

πέντε ή δέκα ευρώ που τους δώσαμε και αυτή είναι η μεγάλη, το μεγάλο ερωτηματικό 

που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είπατε ότι δεν πάρθηκε ακόμα απόφαση τελικά για τις 

επιχειρήσεις. Μα στο προηγούμενο συμβούλιο εδώ, δώσαμε, πήραμε και απόφαση 

για να αναθέσουμε, για να προχωρήσουμε στη μελέτη για τη διάλυσή τους και για τη 

δημιουργία. 

κ. Πρόεδρος: Οι μελέτες κ. Δήμαρχε είναι αυτές που θα καταδείξουν, είναι 

κατ’ αρχήν απόφαση, μπορεί να υλοποιηθεί. 

κ Μωϋσιάδης: Αυτό ναι, εγώ προσωπικά πιστεύω, ίσως να κάνω λάθος, δεν 

επιμένω ότι ήδη στη μελέτη που είχα παραδώσει, αυτό έπρεπε να μας το είχαν δώσει. 

Πρέπει να ήτανε συμβατική υποχρέωση της μελέτης που μας παραδώσανε. Επίσης, 

θα ήθελα να πω, επειδή για την αύξηση, απλώς θα έλεγα ρητορικό περισσότερο και 

θα κλείσω ότι ελέχθη από τον κ. Αγγελίδη ότι θα είναι η αύξηση τελών γενναία, δεν 

θα είναι γενναία θα είναι λογική. Εγώ θα ήθελα να πω κ. Δήμαρχε ότι η γενναιότητα 

δεν σημαίνει ότι είναι αντίθετη της λογικής. Το ζήτημα ποιο είναι; Βεβαίως, θα 

υπάρχει λογική, το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν πολλές λογικές και το ζήτημα είναι ότι 

εάν συμφωνούμε στην ίδια λογική. Δηλ. μπορεί να υπάρχει, μία άποψη, για μία 

γενναία αύξηση τελών και να είναι λογική αυτή διότι ξεκινάει, η λογική τι κάνει; 

Παίρνει κάποια δεδομένα, έχει κάποιο στόχο και μας οδηγεί σ’ ένα αποτέλεσμα. Εάν 

τα δεδομένα μας είναι  δεν είναι ίδια,  ή εάν οι  στόχοι μας  δεν είναι  ίδιοι,  μπορεί με  
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λογική να δουλέψουμε και εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα έχουμε.  

κ. Πρόεδρος: Εντάξει. 

κ Μωϋσιάδης: Να ’στε καλά. 

κ. Πρόεδρος: Πολύ ωραία ευχαριστούμε. Να ’στε καλά. Στέλιο.. 

κ. Σωτηριάδης: Στέλιο, σύντομα. 

κ. Πρόεδρος: Μην ακολουθείς το π.χ. 

κ. Σαουλίδης: Η συζήτηση. Ο τελευταίος πάντα είναι καμένος. 

κ. Πρόεδρος: Μα, έχουν ακουστεί όλα γι’ αυτό λέω. 

κ. Σωτηριάδης: Και έχουν ειπωθεί. 

κ. Σαουλίδης: Ούτως ή άλλως η συζήτηση για τον ισολογισμό είναι μια 

συζήτηση που μπορούμε να πούμε τις σκέψεις μας, να εντοπίσουμε τις αδυναμίες και 

να προτείνουμε λύσεις, να προτρέψουμε να γίνουν κινήσεις οι οποίες να είναι πιο 

αποτελεσματικές. Έτσι κινούμαστε. Άλλωστε εμείς στην πράξη δεν είναι θεωρητικό, 

στις δύο θητείες που διοικήσαμε το Δήμο και στα οικονομικά είχαμε πάρα πολύ καλά 

αποτελέσματα. Μία αναφορά μόνο, στο θέμα του αυτού, του 2001 και της απογραφής 

κ. Δήμαρχε, είχε γίνει και καμπάνια και πήγε και σε κάθε σπίτι. 

κ. Σωτηριάδης: Άστα αυτά,…. Τι καμπάνια έγινε τώρα. 

κ. Σαουλίδης: Και μπλοκάραμε….. και τις εξόδους. 

κ. Σωτηριάδης: Εντάξει έγινε μια καμπάνια τώρα, εγώ για άλλα πράγματα 

λέω τώρα. 

κ. Σαουλίδης: Ναι, όχι πρέπει να αλλάξει το σύστημα. 

κ. Σωτηριάδης: Για άλλους λόγους. 

κ. Σαουλίδης: Έγινε μία τρύπα στο νερό. Δεν πρέπει να αλλάξει το σύστημα. 

Είπαμε μόνο με προοπτική λειτουργίας αιρετών Περιφερειών Αυτοδιοίκησης 

ουσιαστικής, δεν θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Θα τα ξεπεράσουμε και θα έχουμε 

τον πραγματικό πληθυσμό και δεν θα έχουμε τέτοιες ανάγκες. 

κ. Πρόεδρος: Ευχαριστούμε πολύ. 

 

  

            Μετά το πέρας της συνεδρίασης συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι 

ακόλουθες αποφάσεις: 

 

  

889/08 Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2007. 

 

  

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

 

ΚΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        ΖΑΠΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

 

 

 

 

 

37 



  

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Αγγελίδης Πέτρος  

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γούνας Γεώργιος 

 

Δάγκος Γεώργιος 

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαμπάνης Μιχαήλ 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 

  

  


