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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

 

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

έτους 2009. 

    

 

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

κ. Πρόεδρος:  Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι να ξεκινήσουμε. Είναι η ειδική 

συνεδρίαση που αφορά τον Προϋπολογισμό του 2009.  

κ. Σωτηριάδης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. συνάδελφοι,  χρόνια τώρα σε όλους τους 

Ισολογισμούς που ερχόταν για ψήφιση, αυτά που μονίμως και κατά κόρων λεγόντουσαν ήταν 

ότι ο Προϋπολογισμός είναι πλασματικός, ο Προϋπολογισμός είναι Προϋπολογισμός μιζέριας, 

κάνουμε αναδιανομή της φτώχιας μας. Ο σημερινός Προϋπολογισμός, δεν αλλάζει από τους 

προηγούμενους, είναι ίδιος όπως και οι άλλοι και βέβαια θα ήταν αδύνατον να είναι 

διαφορετικά γιατί τα έξοδα μας είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα. Φουσκώνουμε τα έσοδα μας 

για να ισοσκελίσουμε τον Προϋπολογισμό όπως γίνεται εδώ και τόσα χρόνια.  

Ο σημερινός Προϋπολογισμός που ψηφίζουμε σήμερα για το 2009 έχει κάτι που 

τρομάζει γιατί συγκριτικά με το 2008 από τις 38,5 εκ. πάμε στα 54 εκ. Βέβαια όλοι όσοι 

διάβασαν τον Προϋπολογισμό θα είδαν που οφείλεται αυτή η αύξηση των 15 εκ. Αξίζει όμως 

τον κόπο να το αναφέρουμε.  

Ο Προϋπολογισμός έχει 54.106.000 συγκριτικά με τα 38.579.000 όπως είπαμε το 2008. 

Υπάρχει μια αύξηση στη μισθοδοσία του προσωπικού κατά 2.633.000. Αν προσθέσουμε σ’ 

αυτά και τις εργοδοτικές και ασφαλιστικές εισφορές άλλες 400.000, πάμε στα 3.035.000. Αυτά 

βέβαια γιατί περιμένουμε από 1/1 και το επίδομα παραμεθορίων περιοχών που θα πάρει το 

προσωπικό. Η εισοδηματική πολιτική, το επίδομα που ήδη παίρνουν και η ένταξη της 

δημοτικής αστυνομίας. 635.000 είναι αυξημένες οι επιχορηγήσεις των Σ.Ε. αυτά έρχονται από 

το υπουργείο και εμείς τα αποδίδουμε και μας ζητήθηκε να πάρουμε αυτό το ποσό αυξημένο 

κατά 635.000. Μέχρι και στον περσινό Προϋπολογισμό, για έργα βάζαμε μόνο τα 2 εκ. της 

ΣΑΤΑ. Φέτος στον Προϋπολογισμό βάζουμε και την αξία των έργων από το Τεχνικό 

Πρόγραμμα, ουσιαστικά αυξάνει κατά 7.231.000 τα έξοδα μας. Δεν σημαίνει όμως ότι, 

βάζουμε σαν έξοδο ότι πρέπει να γίνουν, και από εκεί και πέρα εάν υπάρξουν έσοδα, βέβαια 

μετά το συνέδριο της ΚΕΔΚΕ αν δούμε φως στον ορίζοντα, μπορούν να υλοποιηθούν. Αν δεν 

υπάρχουν χρήματα δεν υλοποιούνται.  

Προμήθειες παγίων, επίσης το αυξάνουμε συγκριτικά με το 2008 κατά 1,5 εκ. περίπου. 

Εδώ δεν σημαίνει ότι αυτές οι δαπάνες θα γίνουν. Αν τα οικονομικά μας μας το επιτρέψουν 

καλώς. Και βάζουμε και 2 εκ. επιπλέον στις οφειλές, να μην βιαστούμε να πούμε ότι ξαφνικά 

δημιουργείται ένα έλλειμμα 2 εκ. στο 2009.  

Εκτός αυτού, επειδή κάνουμε πάρα πολλές αναμορφώσεις, μας το απαγορεύουν από 

φέτος, γιατί παλιότερα όταν κάναμε μια αναμόρφωση σε έναν Προϋπολογισμό προσθέταμε 

στα έσοδα μας έναν κωδικό και το περνάγαμε σαν έξοδα, τώρα η αναμόρφωση γίνεται μέσα 

από τους κωδικούς των εξόδων οπότε λογικό είναι να είναι λίγο αυξημένα για να υπάρχει αυτή 

η αύξηση. Όπως βλέπουμε λοιπόν μόνο σε 5 κωδικούς το σύνολο αυτό είναι 14.413.000.  
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Βέβαια το πρόβλημα δεν είναι του Δήμου των Σερρών και το ξέρουμε πολύ καλά όλοι 

μας, όλοι οι ΟΤΑ της χώρας αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με μας. Πάντα ζητούσαμε στην 

ψήφιση του Προϋπολογισμού να μας αποδώσει η πολιτεία αυτά που μας οφείλει. Όπως είπα 

και προηγούμενα, από το συνέδριο μέχρι και σήμερα τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά, μέσα 

στο 2009 εκτιμώ, βέβαια περιμένω να δούμε και αν θα περάσουν στον Προϋπολογισμό, αυτά 

θα μας τα πει ο Δήμαρχος ο οποίος βρέθηκε στο συνέδριο, ήταν πάγιο αίτημα, το οποίο 

μάλλον βλέπω ότι η πολιτεία αρχίζει σιγά – σιγά να ανταποκρίνεται. Θα πρέπει επίσης η 

κυβέρνηση να περάσει και την φορολογική μεταρρύθμιση. Και βέβαια να εξασφαλίζουμε όσο 

περισσότερες μπορούμε επιπλέον χρηματοδοτήσεις. Τώρα θα πούμε ότι για το 2008 και 2009 

εξασφαλίσαμε τα 2 εκ. για τα έργα του Αυτοκινητοδρομίου, 2 εκ. από το υπουργείο 

πολιτισμού. Τα λέω τηλεγραφικά για να μην κουράζω γιατί ουσιαστικά λέμε όλοι τα ίδια 

πράγματα και του χρόνου πάλι τα ίδια θα πούμε.  

Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Το λέμε πάντα, το ξαναλέμε και τώρα. όλα αυτά 

προϋποθέτουν και μια σωστή διαχείριση, μια ορθολογική διαχείριση που εμείς με τα 

αποτελέσματα του Ισολογισμού που πριν λίγο περάσαμε μιλήσαμε ότι έχουμε περιορίσει τις 

δαπάνες, αν και μ’ αυτόν τον τρόπο δεν λύνεται το οικονομικό πρόβλημα του Δήμου μας σε 

καμιά περίπτωση. Η πραγματική οικονομική κατάσταση λοιπόν, αποτυπώνεται, την βλέπουμε 

στον Ισολογισμό που περάσαμε. Δεν ξέρω εάν θέλετε συγκεκριμένα ερωτήματα, είναι εδώ και 

η κ. Γουναρίδου για να απαντήσει.  

κ. Αγγελίδης: Στη σελ. 11 του Προϋπολογισμού έχουν γραφεί από 100.000 € στις 5 

νέες κοινωφελείς δημοτικές επιχειρήσεις που έχει αποφασίσει να ιδρύσει η Δ.Α. Δηλαδή είναι 

ένα νέο έξοδο για τον Προϋπολογισμό του Δήμου για το 2009, 500.000 €. Δηλαδή τι θέλω να 

πω, αν έχουν ήδη εξασφαλιστεί τα χρήματα και πως θα εξασφαλιστούν;  

κ. Δήμαρχος: Τα προϋπολογίζουμε. Έχει δοθεί παράταση για τις Δ.Ε. μέχρι 

31/12/2009. Αυτή άλλωστε είναι και η έννοια του Προϋπολογισμού. Μπορεί να μη χρειαστούν 

και καθόλου.  

κ. Αγγελίδης: Στις νέες επιχειρήσεις δεν είναι δυνατόν να μην χρειαστούν καθόλου. 

Διότι αυτά τα λεφτά δίνονται για το πρόγραμμα δράσης τους. Χρήματα θα χρειαστούν, απλώς 

το ερώτημα είναι αν υπάρχουν χρήματα και αν δεν υπάρχουν πως θα βρεθούν χρήματα.  

Το 2ο ερώτημα έχει σχέση με τις οφειλές, στη σελ. 69 του Προϋπολογισμού, οι οφειλές 

στον περσινό Προϋπολογισμό προβλεπόταν για το 2008 να φτάνουν τα 2.700.000 €. Σήμερα 

αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία που πήρα από το λογιστήριο έχουν φτάσει τα 

5.180.000 €. Στις 30/12/2007 τα ενταλθέντα χρέη ήταν 1.300.000 €, στις 30/9/2008 τα 

ενταλθέντα χρέη φτάνουν τα 3.100.000 €, σήμερα τα ενταλθέντα  χρέη έχουν φτάσει στα 

5.180.000 € και είναι βέβαιο ότι μέσα στο 2009 θα ξεπεράσουμε κατά πολύ τα 5 εκ. €. Δηλαδή 

βλέπουμε μια ανοδική τάση που επιταχύνεται με πολύ μεγάλους ρυθμούς των οφειλών, 

βλέπουμε να προστίθεται δηλαδή σ’ αυτή τη διετία νέα χρέη, ενδεχομένως να είναι 2-3 εκ. 

κατά τη διάρκεια της θητείας σας.  

Αυτές τις δύο ερωτήσεις ήθελα να κάνω. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε.  

κ. Σωτηριάδης: Σ’ ότι αφορά τις Δ.Ε., καταρχάς αυτές οι 100.000 που βάζουμε σε 

κάθε Δ.Ε., όπως και το αρχικό κεφάλαιο των δύο νέων του πολιτισμού και της κοινωνικής 

μέριμνας, στην μεν κοινωνική μέριμνα 200.000 και στου πολιτισμού 100.000, αυτά 

προβλεπόταν μέσα από τις μελέτες. Δεν μπήκαν αυθαίρετα. Προβλεπόταν μέσα από τις 

μελέτες που είχαμε παραλάβει. 100.000 για την διετή δράση και το αρχικό τους κεφάλαιο. 

Γιατί η ΔΕΠΚΑ δεν θα παίρνει τις 900.000 που παίρνει το χρόνο, άρα οι 500.000 δεν είναι 

επιπλέον, είναι λιγότερα τα χρήματα, αν υπολογίσουμε τις 500 αυτές και βάλουμε άλλες 300 

που είναι για το αρχικό κεφάλαιο τους είναι 800. Σήμερα η προγραμματική της ΔΕΠΚΑ 

ξεπερνάει τις 900.000. Άρα τα 500 δεν είναι επιπλέον.  
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Τώρα, οι οφειλές έχουν αυξηθεί, βεβαίως έχουν αυξηθεί, λέγαμε στον Ισολογισμό, 

είχαμε συζητήσει και λέγαμε πόσα χρήματα διαχειριστήκαμε, πόσες αρμοδιότητες μας δώσαν 

χωρίς να μας δώσουν λεφτά και τα είχαμε αναλύσει αυτά στον Ισολογισμό. Όταν δεν υπάρχει 

δυνατότητα, όταν τα έξοδα μας είναι μηνιαίως μεγαλύτερα από τα έσοδα και κάθε μήνα λίγο ή 

πολύ ο Δήμος μπαίνει από μέσα και δεν υπάρχει η δυνατότητα να εξοφλήσουμε παλαιές 

οφειλές, εννοείται ότι δημιουργούνται και καινούργιες και θα αυξηθούν. Αυτά τα είχαμε πει 

στον Ισολογισμό και είδατε ότι τα αποτελέσματα του Ισολογισμού ήταν καλά. Ξεκάθαρο ήταν 

ότι περιορίσαμε τις δαπάνες. Θα αυξηθούν και αν πάμε με αυτούς τους ρυθμούς συνεχώς θα 

αυξάνονται. Το πρόβλημα δεν το έχουμε εμείς, το έχουν γενικά όλοι οι δήμοι της Ελλάδας, γι’ 

αυτό πήρε τελικά η Πολιτεία την απόφαση σιγά – σιγά να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις 

της απέναντι στους ΟΤΑ για να μπορέσουν να σηκώσουν κεφάλι. Όλοι οι δήμοι είναι 

καταχρεωμένοι, άλλος Δήμος έχει 120 εκ. δάνειο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.  

κ. Αγγελίδης: Άρα επιβεβαιώνεται αυτό που είπαμε. Προστέθηκαν 3 εκ.  

κ. Σωτηριάδης:  Βεβαιότατα. Ότι οι οφειλές είναι αυξημένες είναι αυξημένες. Ας 

περιμένουμε αρχές του έτους που θα περάσουν οι οφειλές του έτους. Πρέπει να 

ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Στον Πρ/σμό προϋπολογίζουμε και ποτέ δεν γινόταν τόση μεγάλη 

συζήτηση για τον Πρ/σμό παρά μόνο τώρα που ξεκίνησε να έρχεται σαν μοναδικό θέμα. Η 

οικονομική κατάσταση αποτυπώνεται στον Ισολογισμό και ότι έχει σχέση με τις οφειλές αυτές 

θα τις περάσουμε αρχές του έτους.  

κ. Δήμαρχος: Το ερώτημα είναι γιατί δημιουργείται αυτό το κράξιμο. Πόσες φορές 

πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα. Το να αναμασάμε τα ίδια και τα ίδια σε σημείο που να 

μην μας παρακολουθεί κανείς, ούτε εμείς οι ίδιοι, να έχουμε χάσει το μυαλό μας από τους 

αριθμούς, τι να πρωτοθυμηθώ, τι να πρωτοαναφέρω, είδατε κανένα περιττό έξοδο; Είδατε κάτι 

να γίνεται το οποίο δεν έπρεπε να γίνει, πετάξαμε και ξοδέψαμε λεφτά με αποτέλεσμα να 

έχουμε οφειλές σήμερα; Θέλω μια απάντηση και απευθύνομαι και στους 7 και στο σύνολο της 

κοινωνίας, τι έγινε αυτά τα 2 χρόνια που να δημιούργησε αυτές τις οφειλές; Ήταν, υπάρχουν 

και συνεχίζουν να υπάρχουν και ο αγώνας είναι να αντιμετωπίζουμε τα οικονομικά των ΟΤΑ. 

Είναι γνωστή η οικονομική κατάσταση της Τ.Α. που καλείται και τον αναπτυξιακό της ρόλο 

να παίξει και τον κοινωνικό της ρόλο. Να αρχίσω να λέω παραδείγματα; Δεν θα τελειώσω 

ούτε αύριο το πρωί. Και όσο μιλώ για την Αυτοδιοίκηση μπορώ να μιλάω 24 ώρες το 24ωρο 

χωρίς διακοπή. Εδώ είμαστε να συζητήσουμε για τον Προϋπολογισμό και μετά να κάνουμε 

μια κουβέντα για να καταλάβουμε επιτέλους, να λήξει αυτό το θέμα το οικονομικό που 

ταλανίζει όλο το Δ.Σ. της πόλης μας. Όλα τα άλλα Δ.Σ. τα έχουν κατανοήσει αυτά τα 

πράγματα και οδεύουν προς επίλυση και θα έχω την ευκαιρία να σας πω ότι από αυτό το 

συνέδριο το οποίο μόλις έληξε και μόλις επέστρεψα, εγώ δηλώνω αισιόδοξος. Να σας πω ότι 

αύριο γίνονται εκδηλώσεις στον Λαϊλιά, πρέπει να μετακινηθεί προσωπικό, φορτηγά, να 

στήνουμε εξέδρες, ποιος τα πληρώνει όλα αυτά; Για υπολογίστε πόσα μπορούμε να ξοδέψουμε 

και τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορεί ο Δήμος των Σερρών να αρνηθεί να μεταφέρει και 

καύσιμα, και εργατικό προσωπικό κ.λπ.;  

κ. Αγγελίδης: Παρεξηγήσατε την ερώτηση. 

κ. Δήμαρχος: κ.κ. Συνάδελφοι, τα στοιχεία είναι αριθμοί και καλά κάνετε και αυτά 

συζητάμε, εξάλλου σήμερα προϋπολογίζουμε. Ψηφίσαμε πριν καιρό το Τεχνικό Πρόγραμμα, 

σήμερα προϋπολογίζουμε τι έσοδα έχουμε και τι έξοδα θα έχουμε, το minimum δηλαδή των 

εξόδων, αυτά τα οποία δεν μπορούμε να αποφύγουμε για να παρέχουμε τις υπηρεσίες στο 

σύνολο της κοινωνίας. Και τι να πρωτοθυμηθώ και τι να πρωτοπώ, ότι έχουμε έσοδα και η 

ανακατανομή γίνεται βάση πληθυσμιακών κριτηρίων, ότι έχουμε 50.000 και παρέχουμε 

υπηρεσίες για 100.000; Και όχι μόνο αυτές, υπάρχουν και έξω από τον δήμο οργανισμοί, 

φορείς, τους οποίους πρέπει να εξυπηρετούμε; Τι να πω; Και τι πρώτα να θυμηθώ. 
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κ. Μωυσιάδης: Θα ξεκινήσω από κάτι το οποίο αναφέρθηκε ήδη για τις εταιρείες τις 5 

τις καινούργιες για τις 100.000 η … είναι διαφορετική. Όταν ήρθαν οι μελέτες, ήταν 600 

σελίδες, τις είχαμε πάρει στα χέρια μας δυο μέρες πριν και μετά από δυο μέρες κουβεντιάσαμε. 

Άρα δεν είμασταν έτοιμοι να τοποθετηθούμε και να πούμε απόψεις για το τι λένε οι μελέτες. 

Αλλά ανεξαρτήτως του τι λένε, θα το δούμε στην πράξη. Έρχονται και γράφονται κάποια 

πράγματα τα οποία είναι εντελώς τυπικά, για να καλύψουν τον τύπο μιας μελέτης χωρίς να 

έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση θα ήθελα να πω το 

εξής, έχουμε 5 εταιρείες, εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους και όσον αφορά τις δαπάνες και 

όσον αφορά τις διαδικασίες, κάποιες είναι καινούργιες που τώρα ιδρύονται και έχουν και 

δραστηριότητα και άλλες δεν ιδρύονται τώρα και δεν έχουν ανάγκη δαπανών. Εκ των 

πραγμάτων, αν θέλαμε να κάνουμε μια πραγματική, ρεαλιστική και αντικειμενική κατανομή 

χρημάτων, ίσως να μην χρειαζόταν να δώσουμε και τίποτα στις 3 και να έπρεπε να δώσουμε 

στις 2. Συγκεκριμένα μιλάω κυρίως για την καινούργια του Πολιτισμού. Δεν θα αναπτύξουμε 

καθόλου δραστηριότητα Πολιτισμού;  

κ. Σωτηριάδης: Λέμε ότι έχει και το αρχικό κεφάλαιο που μπαίνει. Και οι δύο.  

κ. Μωυσιάδης: Το αρχικό κεφάλαιο δεν είναι αναλώσιμο. Επομένως καταλαβαίνετε 

ότι εδώ μπήκαν τυπικά κάποια νούμερα αλλά δεν αντιμετωπίζουμε την ουσία του 

προβλήματος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η ΔΕΕΚ που υπάρχει και λειτουργεί και έχει την 

δυνατότητα άνευ δαπανών, άνευ ενίσχυσης από τον δήμο να συνεχίσει να λειτουργεί … Όλως 

αντιθέτως του Πολιτισμού που ξεκινάει και παίρνει στην πλάτη της όλη την δραστηριότητα 

του Πολιτισμού.  

Αυτό που είπατε προηγουμένως ότι δεν επιβαρύνεται καθόλου ο Δήμος με τις 500.000, 

είναι ακριβές, γιατί απαλλάσσεται από το 1.500.000, 900.000 + 600.000, επιβαρύνεται με τη 

μισθοδοσία κατά 1.300.000 και πληρώνει και 500.000 …. οπότε πηγαίνουμε στο 1.800.000 και 

είμαστε κοντά. 

κ. Σωτηριάδης: Είμαστε πολύ λιγότερα. Λέτε 900.000+600.000, είναι 1.500.000. Εδώ 

τι λέμε τώρα, 500.000+300.000 … 

κ. Μωυσιάδης: Είναι η μισθοδοσία των υπαλλήλων. 

κ. Σωτηριάδης: Α βάζετε και τι μισθοδοσία.  

κ. Μωυσιάδης: Εκείνο που έχω εγώ σαν ερώτηση είναι ότι εσείς εδώ απαντήσατε ότι 

δίνετε τυπικά αυτό που … 

κ. Σωτηριάδης: Ότι έλεγε η μελέτη.  

κ. Μωυσιάδης: Το ζήτημα είναι ότι δεν είναι αντικειμενικά, δεν είναι ρεαλιστικά.  

κ. Σωτηριάδης: Προϋπολογισμός είναι. Γίνονται αναμορφώσεις. 

κ. Μωυσιάδης: Είπατε ότι δεν πρέπει να γίνονται πολλές αναμορφώσεις. Έπρεπε να 

προβλέψουμε επομένως περισσότερα για την επιχείρηση του Πολιτισμού και λιγότερα σε 

κάποιες άλλες.  …( δεν ακούγεται καλά) … βάζετε σαφέστατα μικρότερο νούμερα και ενώ 

βάζετε πληρωμές 380.000 σαν καταβολή από το Κράτος προς τον δήμο βάζετε μέσα στο 2009 

576.000. Δηλαδή περισσότερα θα μας δώσουν και λιγότερα θα πληρώσουμε; Εδώ βλέπουμε 

ότι κάτι δεν πάει καλά. Επίσης ήθελα να ρωτήσω στο 2 Κεφάλαιο, στις πληρωμές 

παρελθούσης χρήσεως, εκεί που βλέπω κονδύλι για πληρωμές είναι στα Λοιπά Έξοδα, εκεί 

έχετε τις πληρωμές … άρα υπήρχε λάθος στον κωδικό και γι’ αυτό έγινε αλλαγή. 

Εκείνο που μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, καταρχήν μιλάει για την μισθοδοσία. Η 

αύξηση ήταν να ήταν περίπου στο 20%, βλέπω ότι βάλατε 30%, εκείνο που βλέπω είναι ότι 

στην υπηρεσία Καθαριότητας έχουμε μια αύξηση γύρω στο 45%. Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος 

λόγος;  

κ. Σωτηριάδης: Ιδιαίτερος λόγος δεν υπάρχει, απλά επειδή η μισθοδοσία βγαίνει ανά 

υπηρεσία … 
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κ. Μωυσιάδης: Απ’ ότι βλέπω η πρόβλεψη που είχε γίνει για 1.600.000, αν θα 

ξεπεραστεί θα ξεπεραστεί κατά 100.000 και θα γίνει 1.700.000. … (αλλαγή πλευράς) … 

κ. Αγγελίδης: … από διαπιστώσεις που κατατίθενται από όλες τις … του Δ.Σ. κάθε 

φορά που συζητάμε για τον Προϋπολογισμό, ότι δηλαδή είναι πλασματικός, ότι είναι 

αντιαναπτυξιακός, ότι με τους Προϋπολογισμούς οι ΟΤΑ αναδιανέμουν την φτώχεια τους, ότι 

η Τ.Α. είναι ο φτωχός συγγενής του Κράτους και άλλα τέτοια.  

Δεν έχει κανένα νόημα να επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια, όμως 

διαπιστώνουμε ότι χρόνο με το χρόνο, 4ετία με 4ετία, η οικονομική κατάσταση του Δήμου 

επιδεινώνεται. Σας διαβεβαιώ ότι αυτά που λέω δεν τα λέω ούτε από αντιπολιτευτική διάθεση 

ούτε με στόχο την απόδοση ευθυνών στην Δ.Α. Το έχω τονίσει πολλές φορές αυτό, όταν 

συζητούμε το οικονομικό πρόβλημα. Το λέω γιατί θέλουμε να εκφράσουμε, να καταθέσουμε 

την ανησυχία και την αγωνία μας για το οικονομικό πρόβλημα του Δήμου και με μοναδικό 

σκοπό την αντιμετώπιση και την βελτίωση της.  

Είναι γεγονός ότι η οικονομική κατάσταση του Δήμου δεν είναι ευχάριστη. Μπορεί 

κανένας να πει το αντίθετο; Αυτό αποδεικνύεται και από τον Ισολογισμό του 2007, σύμφωνα 

με τον οποίο το συνολικό έλλειμμα του Δήμου φτάνει στα 11 εκ. €, για την ακρίβεια 

10.900.000 €, το δείχνει και ο σημερινός Προϋπολογισμός, διότι όπως είπα και προηγουμένως 

με την ερώτηση που κατέθεσα, οι οφειλές, τα χρέη έχουν ανοδική τάση, ανεβαίνουν πολύ 

γρήγορα. Μέσα σε 2 χρόνια βλέπουμε να έχουν προστεθεί γύρω στα 2-3 εκ. € και αυτή τη 

στιγμή είναι 5.180.000. Επαναλαμβάνω 1.300.000 ήταν οι οφειλές στις 30/9/2007 και ήταν 

3.100.000 στις 30/9/2008. 

Πέρα από τους αριθμούς που επιβεβαιώνουν το οικονομικό πρόβλημα του Δήμου, το 

πρόβλημα αυτό το ζούμε και καθημερινά όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι στην πράξη. Και το 

ξέρετε πολύ καλά γιατί γινόμαστε αποδέκτες των παραπόνων των προμηθευτών. Δεν μπορείς 

να περπατήσεις στο δρόμο και υπάρχουν προμηθευτές που λένε ¨πότε θα πάρω τα λεφτά μου;¨ 

ή ¨δεν θα ξανακάνω δουλειά με τον δήμο¨. Αυτά τα έχουμε ακούσει όλοι επανειλημμένως. Δεν 

θέλω να θεωρηθεί ως κινδυνολογία αυτό που θα πω, αλλά επιβάλλεται γρήγορα και υπεύθυνα 

να ληφθούν πρωτοβουλίες με στόχο την αντιμετώπιση και βελτίωση του οικονομικού 

προβλήματος του Δήμου διότι διαφορετικά πιστεύω ότι θα βρεθούμε σε αδιέξοδα τα οποία 

βρίσκονται πάρα πολύ κοντά.  

Θα καταθέσουμε την πρόταση που είχαμε καταθέσει και στις 27/9/2007 και στις 

30/9/2008 κατά τη συζήτηση του Ισολογισμού. Ποια είναι η πρόταση που καταθέσαμε και την 

καταθέτουμε και πάλι σήμερα; 

Να δημιουργηθεί μια ομάδα από τους 6 οικονομολόγους του Δήμου και των Δ.Ε., 4 

από τον δήμο και 2 από τις Δ.Ε., η οποία ομάδα με επικεφαλής τον Γενικό Διευθυντή του 

Δήμου τον κ. Υψηλάντη, και αν χρειαστεί να ενισχυθεί αυτή η ομάδα και από εξωτερικούς 

συνεργάτες, να ενισχυθεί, να αναθέσουμε στην ομάδα αυτή να μας καταθέσει μια εισήγηση, 

πρόταση ή μελέτη, να την καταθέσει στο Δ.Σ. που θα μας υποδεικνύουν τους τρόπους και τα 

χρονοδιαγράμματα που θα πρέπει να υλοποιήσουμε προκειμένου να αντιστραφεί η δυσμενής 

αυτή οικονομική πορεία του Δήμου. Αυτή την πρόταση που θα καταθέσει αυτή η ομάδα, 

εννοείται ότι θα γίνει σεβαστή από όλες τις παρατάξεις του Δ.Σ. και θα υλοποιείται από την 

εκάστοτε Δ.Α. Αυτή την πρόταση που είχαμε κάνει και πέρσι είχατε υποσχεθεί ότι θα την 

υλοποιούσατε, δυστυχώς δεν την υλοποιήσατε.  

Και όσον αφορά την υπερψήφιση ή καταψήφιση του Προϋπολογισμού, η ουσία του 

θέματος δεν είναι το ναι ή το όχι στον Προϋπολογισμό, η ουσία του θέματος είναι αυτά που 

προανέφερα. Επειδή όμως η πρόταση αυτή που καταθέσαμε και πέρσι και είπατε ότι θα την 

υλοποιήσετε, δεν την υλοποιήσατε και επειδή θέλουμε να εκφράσουμε την αγωνία μας, την 

ανησυχία μας για την οικονομική πορεία του Δήμου, καταψηφίζουμε τον Προϋπολογισμό. 
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κ. Μωυσιάδης: Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι ξεκίνησε την εισήγηση ο κ. 

Αντιδήμαρχος αναφερόμενος στη μεγάλη αλλαγή του συνολικού ποσού του Προϋπολογισμού. 

Και πράγματι δημιουργεί εντυπώσεις. Ενώ είδαμε μια μεταβολή η οποία από χρόνο σε χρόνο 

ήταν κοντά στον πληθωρισμό, λίγο περισσότερο, θα έλεγα κοντά στο διπλάσιο του 

πληθωρισμού, διότι οι δαπάνες δεν περιορίζονται μόνο στην αύξηση του πληθωρισμού λόγω 

του ότι ένα μεγάλο μέρος των δαπανών είναι η μισθοδοσία και αυτή είναι … 

κ. Σωτηριάδης: Στο Τεχνικό Πρόγραμμα είναι 7 εκ.  

κ. Μωυσιάδης:  Γι’ αυτόν τον λόγο ήταν λίγο μεγαλύτερη, αλλά εν πάση περιπτώσει 

είχαμε κάποιες διαφορές που από χρόνο σε χρόνο ήταν γύρω στα 2-3 εκ. και ξαφνικά έχουμε 

μια μεγάλη διαφορά. Και θα ήθελα να την δούμε.  

Δεν είναι η διαφορά μόνο από μισθοδοσία γιατί από μισθοδοσία μας δίνει ένα μικρό 

ποσό. Στα τακτικά έξοδα βγαίνει ένα ποσό γύρω στα 6 εκ. Δεν είναι το ζήτημα ότι παλιά δεν 

έμπαινε η ΣΑΤΑ, και τότε μπαίναν έργα. Είχαμε την προηγούμενη χρονιά 5.700.000, το 

επενδυτικό πρόγραμμα είχαμε 11.600.000 και τώρα έχουμε 16.500.000, δηλαδή έχουμε 5 εκ. 

διαφορά. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, αυτό είναι μια επιθυμία να φανούν όλα τα έργα, άλλωστε 

είναι και υποχρέωση πλέον βάση των καινούργιων δεδομένων και υπάρχει και το θέμα των 

αυξημένων υποχρεώσεων παρελθούσης χρήσεως που έχουμε και εδώ μια αύξηση γύρω στα 

2.600.000, είναι μαζί και οι δαπάνες προς τρίτους.  

Λέμε λοιπόν ότι ενώ υπάρχει αυτό το πρόβλημα της αύξησης από το κεφάλαιο Γ, με 

αυτό με τις αυξημένες υποχρεώσεις παλαιότερων ετών, υπάρχει και η φιλοδοξία ενός 

προγράμματος, δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια τάση και κάποια προσπάθεια περιορισμού 

της αύξηση των τακτικών δαπανών και χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα με την 

Καθαριότητα όπου βλέπουμε ότι προβλέπεται κάτι και από την άλλη μεριά ειδικά για την 

Καθαριότητα είχε παρουσιαστεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα με την βεβαιότητα ότι θα 

πετύχουμε, όταν συζητούσαμε για την αύξηση των τελών Καθαριότητας, ότι θα επιδιωχθεί και 

θα μειωθεί μια μείωση των δαπανών για να καλυφτεί το άνοιγμα που υπάρχει μεταξύ της 

ψαλίδας των εισπραττόμενων τελών και των δαπανών για την Καθαριότητα. Εδώ βλέπουμε ότι 

όχι δεν κλείνει η ψαλίδα, δεν υπάρχει πρόβλεψη, δεν δείχνετε ότι προβλέπετε να την μειώσετε, 

αλλά αυξάνεται πάρα πολύ, άρα εκείνα τα οποία λέγατε όταν μιλούσαμε για την αύξηση των 

τελών δεν είχαν καμία σχέση με αυτά τα οποία παρουσιάζετε σήμερα στον Προϋπολογισμό. 

Είναι εντελώς διαφορετικά.  

κ. Σωτηριάδης: Αυτό στο τέλος θα το δούμε. Προϋπολογισμός είναι, στο τέλος θα το 

δούμε.  

κ. Μωυσιάδης:  Τις τάσεις δείχνει όμως. Γενικά θα ήθελα να πω ότι ο 

Προϋπολογισμός θα έπρεπε να δείχνει το ενδιαφέρον, την προσπάθεια, την επιδίωξη της Δ.Α. 

να περιορίσει τα τακτικά έξοδα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα το οποία δεν 

είναι της στιγμής, αλλά αυτή τη στιγμή εμφανίζεται διογκωμένο ιδιαίτερα. Δηλαδή … να 

ισοσκελίσουν τα οικονομικά του Δήμου. Και διαφαίνεται, όχι μόνο από αυτά που γράφονται, 

αλλά φαίνεται και στην πράξη από αυτά που … θα ήθελα να ευχηθώ να αλλάξει η ρότα στον 

τομέα αυτό και να υπάρξει μια προσπάθεια πραγματικής περιστολής δαπανών, όχι μόνο 

φραστικά αλλά ουσιαστικά.  

κ. Σαουλίδης: Συμφωνούμε ότι ο ρόλος μας και η πόλη δεν είναι τα απαραίτητα για να 

μπορέσουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα ουσιαστικότερο για την κοινωνία. Ο Δήμαρχος μας 

είπε κάποια πράγματα που προέκυψαν αυτές τις μέρες με το συνέδριο αν και έχουμε ακούσει 

αρκετά πράγματα, ίσως και να δούμε και στην πράξη. Πέρα από αυτό, πέρα του τι έχει να 

κάνει η Πολιτεία και πως θα το οργανώσει την αυτοδιοίκηση και πως θα δώσει αρμοδιότητες, 

είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, θα πρέπει και εμείς να δείχνουμε ότι μπορούμε να διοικήσουμε, 

να ιεραρχήσουμε για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.  
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Δεν χρειάζεται να πω τα ίδια πράγματα που ήδη έχουν ειπωθεί, θα πω μόνο ότι θεωρώ 

ότι δεν είναι στα θετικά της Δ.Α. το να λέει ότι ¨βελτίωσα κάπως σε σχέση με πριν¨. Εγώ 

πιστεύω ότι αν έχουμε σωστή οργάνωση θα μπορέσουμε να οργανώσουμε σε μεγάλο βαθμό τα 

έσοδα μας, μας διαφεύγουν πολλά έσοδα και είναι γνωστό αυτό, υπάρχουν μηχανισμοί, 

υπάρχει η δυνατότητα, η καλύτερη οργάνωση θα μας δώσει την ικανότητα να εισπράξουμε 

χρήματα, η ουσία είναι να μπορέσουμε να έρχονται χρήματα περισσότερα από όσα έχουμε 

φέρει μέχρι σήμερα. Από εκεί και πέρα, θεωρώ κ. Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι τα 

έξοδα μας δεν ελέγχονται και το βλέπω και στην πράξη. Μπορώ να σας το πω κάποια στιγμή 

αναλυτικά, δεν θέλω να πω περισσότερα τώρα, κάποιες δράσεις … 

κ. Δήμαρχος: Να το πείτε, για έξοδα μιλάμε.  

κ. Αναστασιάδης:  Να τα πείτε κ. Σαουλίδη, γιατί να μην τα πείτε; Τα έξοδα 

μειώθηκαν δραστικά.  

κ. Σαουλίδης: Θα σας πω και λεπτομέρειες. Θα σας πω που εντοπίζω και το πολιτικό 

επίπεδο αλλά και το προσωπικό. Ο υπηρεσιακός μηχανισμός δεν ασκεί τον έλεγχο που πρέπει 

για να μπορέσει να ελέγξει όταν ζητούμε από κάποιον να μας κάνει κάτι, αν μας το έκανε ή αν 

έκανε κάτι παραπάνω. Μόνο αυτό λέω και λεπτομέρειες όταν κάνουμε τον Απολογισμό.  

Εγώ θεωρό ότι μπορούμε να βελτιώσουμε και τα έσοδα μας και να μειώσουμε και πολύ 

περισσότερο τα έξοδα μας. δεν είναι μακριά, θα μου πείτε πέρασαν 6 χρόνια, το επανέλαβα κι 

άλλη φορά … 

κ. Αναστασιάδης:  κ. Σαουλίδη είναι απαράδεκτο αυτό.  

κ. Σαουλίδης:  Σας λέω το εξής, 1999-2004, εδώ είναι τα οικονομικά μεγέθη. Ήταν 

διαφορετική η Δ.Α.; Έκανε μια προσπάθεια. Δεν υπήρχε τότε το διπλογραφικό που ήταν 

μεγάλο πρόβλημα. Σήμερα υπάρχει, μπορούμε να ελέγχουμε όλες τις δαπάνες, είναι πολύ 

σημαντικό, παρ’ όλα αυτά η … εκείνη είχε πολύ θετικά αποτελέσματα. Είχε 4 χρονιές θετικές, 

θα μου πείτε ότι είχαμε και περισσότερα έσοδα, εμείς δεν στεκόμαστε και ούτε λειτουργούμε 

μηδενιστικά να πούμε ότι όχι εμείς … επειδή είμαστε αντιπολίτευση. Όχι, εμείς όταν βλέπουμε 

τα πράγματα λειτουργούνε ορθολογικά και εδώ μέσα και έξω. Αλλά θα πρέπει να προσέξουμε, 

πέρα από το θεσμικό ζήτημα που είναι η χρηματοδότηση από την Κεντρική Εξουσία με 

πόρους και με αρμοδιότητες, θα πρέπει να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τους μηχανισμούς 

για να εισπράττουμε και να ελέγχουμε τις δαπάνες μας.      

κ. Αγγελίδης:  Συγγνώμη αλλά εγώ πρέπει να αποχωρήσω.  

κ. Δάγκος: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, συζητάμε εδώ τον 

Προϋπολογισμό και άκουσα για μια πρόταση που μπήκε και πέρσι, να συστήσουμε μια ομάδα 

από τους οικονομολόγους του Δήμου με επικεφαλής τον Γενικό Διευθυντή για να κάνει ένα 

πλάνο πως θα προχωρήσουμε στα οικονομικά. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η πρόταση είναι καθαρά 

μια πρόταση για τις εντυπώσεις γιατί και τον Χριστό τον ίδιο με τους 12 αποστόλους και τον 

θεό επικεφαλής να βάλουμε στην ομάδα των οικονομολόγων θα προτείνουν 2 πράγματα, 1ον 

να αυξήσουμε τα έσοδα και 2ον να μειώσουμε τις δαπάνες. Πως θα αυξήσουμε τα έσοδα; Τα 

έσοδα αυξάνονται με αύξηση των .. των τελών και των φόρων. 2ον με πίεση προς την Πολιτεία 

να δώσει στην Τ.Α. τους πόρους τους οποίους χρωστάει και 3ον η περιστολή δαπανών γίνεται 

μη εφαρμόζοντας την κοινωνική πολιτική που πρέπει να κάνει ο Δήμος, να μείνει μόνο στα 

απαραίτητα, μη εφαρμόζοντας διάφορα προγράμματα τα οποία είναι προς όφελος των 

αναξιοπαθούντων συμπολιτών. Όποια ομάδα και να κάνουμε θα μας πουν τα ίδια, να 

αυξήσουμε τους φόρους, άρα πρέπει να τα πάρουμε από τους δημότες. Προχτές πήραμε την 

απόφαση για να αναπροσαρμόσουμε τα δημοτικά τέλη κατά 6% τα οποία είχαν να 

αναπροσαρμοστούν από το 2005, είχαμε όλη την αντιπολίτευση που έλεγε ότι δεν πρέπει να τα 

ανεβάσουμε.  

κ. Σωτηριάδης:  Όχι όλη.  

 

8 



κ. Δάγκος: Εντάξει όχι όλη. Και μετά ερχόμαστε και λέμε ότι δεν μπορούμε να 

αυξήσουμε τα έσοδα μας και τα έξοδα μας είναι περισσότερα.  

Αυτό θέλω να πω και να τονίσω, ότι τέτοιες προτάσεις που είναι για εντυπώσεις 

καθαρά, δεν πρέπει να φέρνονται σ’ αυτό το τραπέζι όταν όλοι ξέρουμε αυτά τα οποία 

αντιμετωπίζουν όλες οι Τ.Α. με την ανακολουθία που έχει η Πολιτεία διαχρονικά απέναντι 

στην Τ.Α.  

Θέλουμε λοιπόν να αυθαιρετούμε έτσι και κάθε χρόνο να έχουμε τα ίδια; Ή να 

ζητήσουμε από τους συμπολίτες μας; Να βάλουμε φόρους ή όχι; Αυτό είναι το ερώτημα.  

κ. Αναστασιάδης: Ένα πράγμα να πω, να απαντήσω στον κ. Σαουλίδη. Για 1η φορά ο 

Δήμος Σερρών πληρώνει αναδρομικά πάνω από 300.000, πληρώνει τόκους παλιών Δ.Α. 

400.000. Ένα πράγμα να ξέρετε ότι ο Βλάχος τόσα χρόνια Δήμαρχος ποτέ δεν πήρε μια 

δεκάρα δάνειο. Πληρώνει τόκους των παλιών δημάρχων. Όλοι οι λογαριασμοί που γίναν τα 

προηγούμενα χρόνια προτού … κανείς δεν έφερνε τον λογαριασμό στον δήμο, όταν έγινε ο κ. 

Βλάχος Δήμαρχος φέρναν όλοι οι εργολάβοι για να πληρωθούν από τον κ. Βλάχο. Ένας 

εργολάβος δεν πληρώθηκε ούτε μια δεκάρα. Αυτά που λέω είναι σημαντικά πράγματα κ. 

Σαουλίδη και τα ξέρετε πολύ καλά. Αν πάτε στο Λογιστήριο θα δείτε ότι όλοι οι λογαριασμοί 

Καμενίδη, Γαλάνη και Ταΐρη πληρώθηκαν τώρα. Είναι πολλά εκατομμύρια.  

Ένα παράδειγμα θα πω, στον Ελαιώνα κάποιος εργολάβος πήγε έκανε ένα έργο και 

πριν 5 χρόνια, ένα έργο και εμφανίζει τώρα έναν λογαριασμό 40.000 €. Είναι πράγματα 

απρόβλεπτα που δεν ξέρουμε και συνεχώς έρχονται. Τα μηχανήματα που έχει ο Δήμος, 

αυτοκίνητα, έναν παλιό φορτωτή, αυτά είναι παμπάλαια, κάθε μέρα χρειάζονται και από κάτι, 

δεν υπάρχουν λεφτά. Αλλά τα χρήματα που έρχονται συνεχώς είναι από παλιά. Εγώ 

προσωπικά έχω κάνει μεγάλη οικονομία, ότι μπορούμε κάνουμε μοναχοί μας και κάνουμε 

πολλά έργα. Που έχουν αυξηθεί τα έξοδα; Στα χρέη που κάναν οι άλλοι δήμαρχοι και 

επαναλαμβάνω ότι ο κ. Βλάχος είναι ο Δήμαρχος που δεν έβγαλε μια δεκάρα δάνειο και 

πληρώνει συνεχώς δάνεια των άλλων δημάρχων. Αυτή είναι η αλήθεια.  

Εν πάση περιπτώσει εγώ θα πω ένα πράγμα και θα τελειώσω. Έξοδα δεν γίνονται έξω 

από τα καθημερινά, τα παλεύουμε μόνοι μας με το προσωπικό και με τα παμπάλαια 

μηχανήματα του Δήμου. Έχουμε ρίξει χιλιάδες κυβικά αμμοχάλικο στα χωράφια. Δεν 

μπορούσαν οι γεωργοί να πάνε στα χωράφια τους με τα τρακτέρ και σήμερα πάνε με κούρσες. 

Καθαρίσαμε και τα ποτάμια που θα πλημμύριζαν και θα πνιγόμασταν, γίναν αυτά με πολύ 

προσοχή και επιμέλεια. Χρήματα δεν ξοδεύτηκαν πουθενά, θέλω να μου φέρετε ένα 

παράδειγμα ότι δαπανήθηκε … Τα λεφτά που χρωστά ο Δήμος είναι άλλων δημάρχων.  

κ. Σαντοριναίος: Θα ήθελα σας παρακαλώ, ενώπιον του Σώματος, ζητώ συγγνώμη 

βέβαια δεν είναι κατάλληλη η ώρα διότι άλλο θέμα έχουμε, να φέρετε ένα θέμα ξεχωριστό για 

τον φορέα Καθαριότητας, να γνωρίζουν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι τις δραστηριότητες της 

Καθαριότητας, οι οποίες στο 90% της κινητικότητας του Δήμου αντλείται από την 

Καθαριότητα. Στερούμαστε άλλες δραστηριότητες της Καθαριότητας, στο να γενικεύουμε τα 

θέματα όλων των λειτουργιών του Δήμου. Θα παρακαλούσα να φέρετε ένα ξεχωριστό θέμα, 

να είναι οι προϊστάμενοι, οι διευθυντές, οι επιστάμενοι, να γνωρίζει το Σώμα πως λειτουργεί η 

Καθαριότητα, ποιες είναι οι αρμοδιότητες της Καθαριότητας και τι ελλείψεις έχει και γιατί 

επιβαρυνόμαστε στον Προϋπολογισμό μας.  

κ. Πρόεδρος: Όταν έρθει η ώρα θα γίνει και αυτό.  

κ. Παπαβασιλείου: Θέλω να δώσω μια απάντηση σ’ αυτά που είπε ο κ. Δάγκος. Η 

πρόταση μας αυτή για τη δημιουργία αυτής της επιτροπής οικονομολόγων είναι ένας 

μπούσουλας νοικοκυρέματος του Δήμου μας. γι’ αυτό την κάνουμε την πρόταση. Είναι ένα 

εξαίρετο επιστημονικό δυναμικό το οποίο μπορεί να δώσει έναν προϋπολογισμό, λύσεις στα 

τυχόν προβλήματα τα οικονομικά τα οποία δεν μπορούμε να τα έχουμε έτσι αποσπασματικά.  
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Να γίνει μια εμπεριστατωμένη μελέτη, ακόμη και με εξωτερικούς συνεργάτες αν 

θέλετε, η πρόταση μας είναι καλοπροαίρετη και δοκιμάστε την, δεν έχει να χάσει τίποτα ο 

Δήμος και ούτε θα δαπανήσει κεφάλαια γι’ αυτή τη δουλειά.  

κ. Πρόεδρος: Όμως ποια είναι η πολιτική εισήγηση της πρότασης σας, διότι αυτό 

καθαυτό το επιστημονικό προσωπικό γι’ αυτό δρα, για να συμμαζεύει τα οικονομικά του 

Δήμου. 

κ. Παπαβασιλείου: Άλλο να λειτουργεί σαν όργανο συλλογικό και άλλο μεμονωμένο. 

κ. Δάγκος:  … οικονομολόγους έχει μεγάλους αλλά αυξήσεις ζητάει.  

κ. Παπαβασιλείου: Υπάρχουν και άλλες πόλεις κ. Δάγκο που δεν έκαναν καμιά 

αύξηση, Ξάνθη, Κομοτηνή.  

κ. Δάγκος: Κάναν πέρσι αύξηση, πάρτε την περσινή αύξηση της Κομοτηνής, της 

Ξάνθης και θα σας πω εγώ για φέτος. Και εμείς αν κάναμε πέρσι και πρόπερσι δεν θα κάναμε 

τώρα.  

κ. Πρόεδρος: Πάντως στο θέμα της αύξησης των δημοτικών τελών που δεν το 

ψηφίσατε, έχω την αίσθηση ότι πρωτοτυπήσατε. Μετά τον συγχωρεμένο τον Λάσκαρη, 

καταργήσατε την πάλη των τάξεων γιατί στην κοινωνία …  

κ. Παπαβασιλείου: Αν θέλετε απάντηση κ. Πρόεδρε θα πω το εξής … 

κ. Μωυσιάδης: Όσον αφορά την άποψη του κ. Δάγκου για αύξηση των εσόδων ότι 

γίνεται μόνο με την αύξηση των τελών. Νομίζω ότι είναι μια άποψη που βλέπει πολύ στενά 

και μονόπλευρα ένα κομμάτι μόνο των εσόδων. Η αύξηση των εσόδων, νομίζω ότι μας δόθηκε 

η ευκαιρία, στις προηγούμενες συνεδριάσεις να πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση του 

τομέα της Καθαριότητας και σε άλλες περιπτώσεις όπου μπορεί να υπάρξει μπορούμε να 

αυξήσουμε τα τέλη … Πέρα από αυτό, επειδή είπατε και για τους οικονομολόγους ότι ο ρόλος 

τους είναι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους μέσα στην υπηρεσία αυτό να κάνουν, εμείς 

δεν αμφιβάλλουμε ότι προσπαθούν, ότι ενδιαφέρονται να το κάνουν, αλλά μερικές φορές άλλο 

το εργάζομαι, το συνεργάζομαι και άλλο το διαβουλεύομαι. Από τη μια μεριά συνδυασμένα, 

το σύνολο, η ομάδα των υπαλλήλων παραγόντων του οικονομικού τομέα του Δήμου και 

ενδεχόμενα με κάποιους παράγοντες πολιτικούς. Για να … πέρα από τα στενά όρια στα οποία 

μπορούν να λειτουργούν σαν υπηρεσιακοί παράγοντες τις δυνατότητες που μπορούν να τους 

δώσουν οι λύσεις και οι πρωτοβουλίες των πολιτικών. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει … και θα 

μπορούσε να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Άλλωστε ποτέ κακό δεν κάνει μια σύσκεψη. Το 

πολύ – πολύ να προκύψει ότι δεν υπάρχει προοπτική και δεν υπάρχει ενδεχόμενο να προκύψει 

κάτι καλύτερο. Θα έχουμε την βεβαιότητα τότε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για κάτι καλύτερο.  

Πέρα από αυτό. Το άλλο είναι ότι πρέπει να επιδιώξουμε με κάθε τρόπο να βρούμε και 

από έξω πηγές εσόδων και ένας από τους τρόπους για άλλα έσοδα είναι η προσπάθεια των 

επενδυτικών δραστηριοτήτων με ενεργοποίησης της νέας επιχείρησης … και με οποιονδήποτε 

άλλο τρόπο. Αυτό είναι το σκέλος των εσόδων.  

Υπάρχει και το 2ο σκέλος, των εξόδων. Διότι βελτιώνουμε τα οικονομικά αυξάνοντας 

τα έσοδα είτε μειώνοντας τα έξοδα. Για το σκέλος αυτό θα ήθελα να πω ότι επίσης υπάρχουν 

τρόποι για να έχουμε μείωση των εξόδων. Πρώτα απ’ όλα μια καλύτερη οργάνωση των 

υπηρεσιών μας σε κάποιους τομείς που θα μπορούσαν να δώσουν καλύτερα αποτελέσματα τα 

οποία θα μας έδιναν την δυνατότητα είτε να έχουμε περισσότερο έργο είτε να μην έχουμε την 

ανάγκη πολλού έκτακτου προσωπικού 2μηνιτών για να καλύψουμε τις ανάγκες τις οποίες 

έχουμε. Είναι κάτι άλλο που είπατε και εσείς, το ανέφερα και πριν λίγο, για τον τομέα της 

Καθαριότητας που θα μπορούσε να γίνει καλύτερη οργάνωση. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το 

πήδημα. 
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Επειδή έγινε και κάποια αναφορά στους κακούς δημάρχους που δανείστηκαν και για 

κάποιους εργολάβους που τώρα πληρώνονται. Να το ξεκαθαρίσουμε. 1ον όταν θέλουμε να 

δούμε τα οικονομικά, βλέπουμε και θέλουμε να σχολιάσουμε και να κριτικάρουμε τους 

άλλους, παίρνουμε τι παρέλαβαν στο σύνολο είτε σαν δάνεια, είτε σαν υποχρεώσεις στην 

αγορά, είτε, είτε, είτε και από εκεί πάμε και βλέπουμε ποια είναι η διαφορά για να δούμε ποιο 

είναι το έλλειμμα. Επειδή σήμερα δεν κρίνονται οι προηγούμενοι αλλά κρίνεστε εσείς, εκείνο 

που είναι δεδομένο είναι ότι μέχρι σήμερα έχετε μια διαφορά 3 εκ. Βλέπετε εμείς δεν 

ρητορεύουμε και δεν βγαίνουμε στις γειτονιές και από σπίτι σε σπίτι για να κατηγορούμε και 

να λέμε και ανακρίβειες. Βρίθει το υβρεολόγιο και το λασπολόγιο κάποιων.  

Όταν αφορά τις υποχρεώσεις στους εργολάβους, κάθε εργολάβος για κάθε εργολαβία 

όταν τελειώνει ένα κομμάτι έργου, κάνει λογαριασμό, ενταλματοποιείται και πηγαίνει στο 

λογιστήριο και στο ταμείο. Επομένως, ότι παραδώσαμε, εάν ήταν υποχρεώσεις σε εργολάβο 

θα έπρεπε να ήταν ενταλματοποιημένο και ήταν ενταλματοποιημένο και γράφτηκε και 

βρέθηκε υπό μορφή εντάλματος στο ταμείο και αυτά τα ποσά καταγράφηκαν ακριβώς και 

φάνηκαν πόσα είναι στον Απολογισμό που φέρατε … (αλλαγή κασέτας) … 

κ. Δήμαρχος:  … αν κάποιος εκ των δημοτών παρακολουθούσε σήμερα το Δ.Σ. και 

ακούγοντας όλες τις πλευρές εδώ κα θέλοντας να βγάλει ένα συμπέρασμα, κατά την άποψη 

μου θα είχε αποχωρήσει με κατεβασμένο το κεφάλι. Αυτό καταφέρνουμε μ’ αυτή τη συζήτηση 

που κάνουμε. Εδώ έχουμε ένα σήμερα άγνωστο, πρωτόγνωρο και ένα αύριο αβέβαιο. Και εγώ 

θα διαφωνήσω και θα διαφωνήσω στο εξής, ότι όλοι μας γι’ αυτή την πόλη θα πρέπει να 

είμαστε περήφανοι, και θα σας πω τι συνέβη χτες το βράδυ, λίγες ώρες νωρίτερα.  

Μια από τις θεματικές ενότητες του Συνεδρίου ήταν η Ευρυζωνικότητα, θεώρησα 

σκόπιμο να πάω να την παρακολουθήσω γιατί στα άλλα θέματα είχα τις ευκαιρίες και με την 

συμμετοχή μου στα Δ/κά της ΚΕΔΚΕ και στις άλλες επιτροπές, ήταν λίγο πολύ γνωστά σε 

εμένα.  

Ακούγοντας τους διάφορους συναδέλφους δημάρχους και παράγοντες, το θέμα ήταν 

μια πρωτοβουλία του Δήμου Πατρών για την Ευρυζωνικότητα, το πώς θα το διαχειριστεί για 

όλη την νότια – δυτική Ελλάδα. Παρόντες το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, το Πολυτεχνείο της 

Πάτρας, ο καθηγητής κ. Βούρας. Και ακούγοντας όλους τους συναδέλφους και να εξηγεί ο 

καθηγητής παρουσία του Δημάρχου, πώς να το διαχειριστούνε και τι πρέπει να κάνουν και ότι 

αυτά είναι δική μας περιουσία και όλα αυτά τα συναφή που θα σας τα φέρω, θα φέρω θέμα 

στο Δ.Σ. και θα πάρουμε τα μέτρα μας επιτέλους, δηλώθηκε ότι μέχρι τώρα ¨κοιμόμαστε¨ σαν 

Αυτοδιοίκηση και ότι πρέπει να ¨ξυπνήσουμε¨ και αυτή την πρωτοβουλία την παίρνει ο Δήμος 

Πατρών προκειμένου να διεκδικήσει αυτά που του ανήκουν.  

Όταν εγώ πήρα το λόγο και τους είπα ότι εγώ είμαι από την Μακεδονία, πάνω στο 

εξής, ότι αν δεν δοθούν παρόμοιες διαχείρισης, αν κάνουν όλες οι πλευρές τη χώρα, στο τέλος 

θα έχουμε την δυνατότητα να ενωθούμε μεταξύ μας και να έχουμε πολλά έσοδα και να μη μας 

εκμεταλλευτούνε, το λέω απλά, να μη μας εκμεταλλευτούν οι ιδιώτες, οι εταιρείες. Όταν εγώ 

πήρα το λόγο και τους είπα το τι συμβαίνει στην πόλη των Σερρών και τους είπα 

χαρακτηριστικά ότι η Τηλεθέρμανση η οποία υπάρχει στην πόλη μας, και ότι η εταιρεία αυτή 

παρά τις σωλήνες που περνά έχει δίπλα άλλες σωλήνες που περνάνε τα … αλλά και τις οπτικές 

ίνες και όταν είπα και ότι ήρθε και μια ιδιωτική εταιρεία για να περάσει τις δικές της οπτικές 

ίνες και όταν τους είπα ότι σε εξέλιξη δημοπρατήσαμε 1.600.000 για τις οπτικές ίνες του 

Δήμου και όταν τους είπα ότι παράλληλα με το σκάψιμο έχουμε και το Φυσικό Αέριο, και 

όταν τους είπα ότι έχουμε και ένα ολοκαίνουργιο δίκτυο ύδρευσης, τότε ο καθηγητής και οι 

άλλοι είπαν ¨μα είστε ο πιο πλούσιος Δήμος¨. Και έτσι είναι, διότι αυτό που υπάρχει στην 

πόλη των Σερρών, δεν υπάρχει πουθενά. Πείτε μου άλλη πόλη στη χώρα που να έχει αυτή την 

υποδομή.  
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κ. Παπαβασιλείου: Λάρισα.  

κ. Δήμαρχος: Λάθος κάνετε. Δεν έχει αυτή την υποδομή. Της λείπουνε και ας έρθουν 

να συγκρίνουν. Η Λάρισα έχει Τηλεθέρμανση;  

κ. Παπαβασιλείου: Αυτό είναι το ζητούμενο; Έχει έργα υποδομής που έγιναν πριν 50 

χρόνια.  

κ. Δήμαρχος: Δεν έχουν το σύνολο των έργων. Με ρώτησαν πόσο έχει το τετραγωνικό 

της γης. Γιατί την αξία της πόλης την προσδιορίζουν οι υποδομές της.  

κ. Μωυσιάδης: Η Λάρισα κάνει μελέτη δικτύου άρδευσης ξεχωριστά από το δίκτυο 

ύδρευσης. Κάνουν και άρδευση κάνοντας 3βάθμιο καθαρισμό στον Βιολογικό τους 

καθαρισμό, παίρνουν το νερό εκείνο και με το νερό εκείνο αρδεύουν όλους τους κήπους.  

κ. Δήμαρχος: Εγώ άλλο θέλω να πω κι εσείς άλλο λέτε. Μιλάτε για ξεχωριστά 

πράγματα. Αν το  πάρουμε έτσι, Αυτοκινητοδρόμιο έχει η Λάρισα; 

κ. Μωυσιάδης: Η Λάρισα έχει πάρα πολλά πράγματα.  

κ. Δήμαρχος: Δεν αντιλέγω. … Αυτό είναι με μας τους Σερραίους, δεν παινεύουμε το 

σπίτι μας και θα πέσει να μας πλακώσει. Καταλάβετε το όλοι σας.  

κ. Μωυσιάδης: Το σπίτι μας όταν βγαίνουμε έξω να το παινέψουμε, όταν 

κουβεντιάζουμε μέσα στο σπίτι μας να είμαστε ρεαλιστές.  

κ. Δήμαρχος: Ρεαλιστές είμαστε και αυτά που λέω είναι ρεαλισμός. Όσον αφορά τις 

υποδομές. Εν πάση περιπτώσει ας έρθουμε στον Προϋπολογισμό για να δούμε πως 

δημιουργείται αυτό το έλλειμμα, το οποίο έλλειμμα για μια πόλη 100.000 και περιουσία 10 εκ. 

€, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Όταν έχουμε άλλους δήμους με …, 

έγινε ποτέ κουβέντα για τον δήμο της Αθήνας; Για αναλογιστείτε τι χρωστά ο Δήμος 

Αθηναίων, Πειραιά, Χαλάνδρι;  

Να πω για την περίπτωση τη δική μας. Προχτές ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος με τις 

υπηρεσίες πλήρωσε 300.000 για ένα επίδομα το οποίο αποφασίστηκε κεντρικά ότι έπρεπε να 

αποδοθεί μαζί με την εισοδηματική πολιτική για τον δήμο των Σερρών, 300.000 €. … και στο 

επίδομα αυτό την διαφορά των 80 €, για τον δήμο Σερρών, για τις Δ.Ε., για τη ΔΕΥΑ των 

παραμεθορίων περιοχών. Πολύ καλά κάναν οι εκπρόσωποι μας στο Κοινοβούλιο και το 

διεκδίκησαν και το πέτυχαν. Θα τους ρωτήσω και τους ρωτώ επ’ ευκαιρία, εξασφάλισαν και 

τους αντίστοιχους πόρους; Διότι το σύνολο αυτό ξέρετε ότι για τον δήμο των Σερρών, με όλα 

αυτά τα οποία είπα κοντεύει 1 εκ. €; Και γιατί δηλαδή να το πληρώσει ο Δήμος; Θα το 

πληρώσει ο Δήμος, θα το πληρώσουμε όλοι εμείς και πρέπει να σκεφτούμε από πού θα βρούμε 

τα χρήματα. Το Κιλκίς το πληρώνει; Μας έχουν εξασφαλίσει τους αντίστοιχους πόρους; Διότι 

ξέρετε πως λειτουργούμε, ο ανταποδοτικός χαρακτήρας του Δήμου μας, ο ανταποδοτικός 

χαρακτήρας της ΔΕΥΑ. Από πού θα βρούμε τα χρήματα; Την διαφορά 1 εκ.; Από πού θα τα 

βρούμε; Καλά κάνουν, κι εγώ με τους υπαλλήλους είμαι, όχι 120, 520 θα πάρουν. Το θέμα 

είναι από πού; Ελάτε στην πραγματικότητα. Σας είπα ότι αυτό που ζούμε είναι πρωτόγνωρο 

και το αύριο είναι αβέβαιο.  

Έρχομαι όπως σας είπα από το Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ, τι ψηφίστηκε; Το ψήφισμα το 

έχω εδώ και θα αναφερθώ μόνο στα οικονομικά διότι τα οικονομικά είναι το €, αυτά κινούν τα 

πάντα σήμερα. Χωρίς €, χωρίς βενζίνη δεν κινείται τίποτα.  

Από τα υποσχεθέντα, ήδη από τα 250 εκ. € που έπρεπε να κατανεμηθούν ως 

παρακρατηθέντα του έτους 2008, μία δόση έχουμε πάρει, αναμένουμε την 2η δόση να την 

πάρουμε εντός του Δεκεμβρίου. Την 3η και την 4η θα τις πάρουμε εντός του 2009. Για τον 

δήμο Σερρών αυτά τα χρήματα είναι 540.000 € μέχρι τον Μάρτιο. Επίσης το 90% αύξησης 

που ψηφίστηκε, εδώ στον προϋπολογισμό μας δεν υπάρχουν, η διαφορά, και απευθύνομαι σε 

εσάς, το 50 στο 90, το 40% για το σύνολο της χώρας είναι 504 εκ., για τον δήμο Σερρών το 

οποίο θα αποδοθεί σε δωδεκατημόρια είναι 2 εκ. € το 2009.  

 

12 



Πάμε τώρα στα παρακρατηθέντα 1.711.000.000. Υποσχέθηκε βέβαια ότι στην μικρή 

δόση τα 111 θα τα δώσει το 2008, δεσμεύτηκε η Κυβέρνηση οι οποίοι ήταν σχεδόν όλοι τους 

παρόντες εκεί και πήραν το λόγο και ζητήθηκε από το Προεδρείο και από εκεί όλους να 

δεσμευτούν και έχουν δεσμευτεί και να καταλήξουν, θα σας πω την κατάληξη των 

συμπερασμάτων, την ουσία βασικά κατά την άποψη μου πάντοτε, ότι οι 8 δόσεις εκ των 

οποίων η 1η λογιζόταν, η μικρή δόση η οποία προστίθεται στην 1η δόση των ομολόγων του 

τρέχοντος έτους του 2009 είναι 339 εκ. €, αν τα κάνουμε μια απλή αναγωγή να δούμε πόσα 

αναλογούν σε μας, είναι τουλάχιστον περισσότερα από 1 εκ. €. Δηλαδή σύνολο μέχρι τώρα 

συγκεντρώσαμε πάνω από 3,5 εκ. €. Γι’ αυτό λέμε ότι αυτός είναι προϋπολογισμός, 

προϋπολογίζουμε. Αν όλα αυτά πάρουν σάρκα και οστά και πραγματοποιηθούν το 2009 θα 

έχουμε συν 3,5 εκ. € επιπλέον και να σταματήσω εδώ.  

Θα πάω σε ένα άλλο σπουδαιότερο διότι το πολιτικό μήνυμα αυτού του συνεδρίου 

ήταν ένα διαφορετικό μήνυμα, τον ρόλο και την θέση της Αυτοδιοίκησης στην κοινωνία. Στον 

τρόπο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. Αυτό ήταν το σπουδαιότερο. Υπήρξαν 

προτάσεις και πιο σπουδαία κατά την άποψη μου η οποία και ψηφίστηκε, έκανα βέβαια και 

εγώ με τη σειρά μου σαν τοπική ένωση την αναγνωριστική αν το δεχόμαστε ή αν δεν το 

δεχόμαστε για να δούμε τι θα ψηφίσουμε και βρήκα την σύμφωνη γνώμη των περισσοτέρων. 

Η αντιμετώπιση είναι να συναχθεί ένα δάνειο, ως ΚΕΔΚΕ πλέον, όπου θα το διαχειριστεί 

αποκλειστικά η ΚΕΔΚΕ και κανείς άλλος, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 1,5 

δις € για 25 χρόνια δεσμεύοντας τον φόρο του ζύθου, των τελών ακίνητης περιουσίας και των 

τελών διαφήμισης. Τα οποία για το σύνολο της χώρας είναι 64 εκ. για τα επόμενα 25 χρόνια.  

Επειδή η απασχόληση είναι μια από τις βασικές αρμοδιότητες της αυτοδιοίκησης 

συμφωνήσαμε τα εξής, το 1 δις να μοιραστεί την τρέχουσα χρονιά το 2009 για να 

αντιμετωπίσουμε την κρίση, που αν κάνετε την αναλογία είναι πάνω από 4 εκ. για τον δήμο 

μας, τα 4 εκ. το 1 δις, τα 500 δις με μια προγραμματική σύμβαση με τον ΟΑΕΔ για να 

αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της απασχόλησης. Το οποίο αναλογεί πάλι στον δήμο των 

Σερρών με τους υπολογισμούς τους δικούς μου βέβαια συμβουλεύοντας εδώ και βλέποντας 

πως έχουν τα πράγματα γύρω στα 150 για 3 χρόνια, είτε είναι συμβάσεις έργων ή με 

αυθεπιστασία να κάνει επενδύσεις. Βλέπετε πως η κρίση μπορεί να είναι κρίση αλλά είναι 

μεγάλη ευκαιρία και αυτό θέλω να συζητήσουμε και θα έρθει το θέμα στο Δ.Σ. εφόσον 

προηγουμένως ενημερώσω το όργανο της ΚΕΔΚ της τοπικής μας ένωσης όπου πρέπει να 

σταθούμε σ’ αυτά τα θέματα και βέβαια για τα συμπεράσματα του συνεδρίου.  

Από εκεί και πέρα το θέμα είναι και χωροταξικό. Άλλα προβλήματα έχει ο Δήμος 

Σερρών και άλλα προβλήματα έχει ο Δήμος Πτολεμαΐδας, άλλα της Τρίπολης, άλλα η 

νησιωτική Ελλάδα, άλλα οι ορεινές περιοχές αυτής της χώρας. Επομένως όλοι μας πρέπει να 

σταθούμε στο ότι μπορούμε να κάνουμε και επανέρχομαι σε μια παλιά ΑΔΣ του 1998 να 

δώσουμε 100 στρ., να τα ανταλλάξουμε, με τον ΟΕΚ προκειμένου να υλοποιηθεί επένδυση 

περίπου 50εκ. €. Αυτό είναι ή δεν είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου, της Δ.Α. για την τόνωση 

της τοπικής αγοράς; Για φανταστείτε να αρχίζουν να χτίζονται 50 εργατικές κατοικίες 

προϋπολογισμού 50 εκ. € συν όλα τα άλλα που σας έχω πει; Και πέρσι είχαμε την ευκαιρία να 

μιλήσουμε και τα ενεργειακά, τώρα που ψηφίζεται και το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού 

σχεδιασμού για την ενέργεια, για τον τουρισμό. 

Να θυμίσουμε ότι η υπόθεση του ορφανοτροφείου προχωρά, η υπόθεση του 

δικαστικού μεγάρου και αυτή προχωρά. Για πείτε μου ποιανού πρωτοβουλίες είναι όλα αυτά; 

Δηλαδή πέφτουνε χρήματα τα οποία θα έχουν σαν αποτέλεσμα να τονώσουμε τον δήμο και να 

αντιμετωπίσουμε την κρίση κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πολλά άλλα. Από το πρωί 

μέχρι το βράδυ έχουμε αυτά στο μυαλό μας και δεν έχουμε στο μυαλό μας αν είχαμε 2.700.000 

και τα 2.700.000 γίναν 4.800.000 και τα προβλέψαμε τόσα άρα έχουμε μια αύξηση …  
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Βεβαίως θα έχουμε αύξηση, το πετρέλαιο εξαρτάται από μένα πόσο θα το πληρώσω 

για να γεμίσω το ρεζερβουάρ των απορριμματοφόρων του Δήμου ή πόσο θα πληρώσω τη ΔΕΗ 

για να κινήσω τις αντλίες για να αντλήσω το νερό για να φτάσει στα σπίτια ολονών μας; Από 

μας εξαρτάται; Δημιουργούνται και γι’ αυτό σας προκάλεσα όταν πήρα το λόγο και είπα να 

μου πείτε κάτι περιττό, κάτι που έγινε και δεν έπρεπε να γίνει. Σε όλους απευθύνομαι. 

Απεναντίας, υπάρχει μια συγκράτηση, ένα νοικοκύρεμα που ακούστηκε προς τα έξω, 

χρησιμοποιούμε λέξεις οι οποίες εντυπωσιάζουν προς έξω και πιάνουν λίγο τόπο, αν υπάρχει 

ανάγκη για νοικοκύρεμα άρα αυτοί είναι ανοικοκύρευτοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να 

είμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Μπορούμε να είμαστε γιατί σας γνωρίζω όλους έναν – 

έναν και μπορούμε να είμαστε γιατί είμαστε υψηλού επιπέδου και να μην πέφτουμε από μόνοι 

μας σ’ αυτή τη παγίδα και χαμηλώνουμε. Και όταν είπα για την υποδομή της πόλης, ότι είναι 

μια πλούσια πόλη, είναι μια πλούσια πόλη με όλη αυτή την υποδομή που διαθέτει, για να μην 

πάμε και σε όλα τα άλλα που έχει.  

Εν πάση περιπτώσει, κι εγώ θα συμφωνήσω ότι η αύξηση των εσόδων δεν είναι μόνο 

το να φορολογήσω, η απλή λύση, να βάλω το χέρι ή οποιοσδήποτε από εμάς, στη τσέπη του 

Σερραίου δημότη. Η αύξηση των εσόδων, αν θυμηθείτε τι λέγαμε για τον προϋπολογισμό του 

2007 για το 2008 είχα αναφερθεί και για την αξιοποίηση της δημοτικής μας περιουσίας και για 

την αξιοποίηση κάποιων άλλων πολύ σπουδαίων υποδομών αναπτυξιακού κυρίως χαρακτήρα 

και βεβαίως και να δούμε μέσω της ΚΑΔΕ η οποία μεταμορφώνεται σήμερα και θα μπορεί να 

έρχονται σε κάθε Δ.Σ. αποφάσεις που θα παίρνουμε για όλα αυτά τα μικρά οικόπεδα α οποία 

είχε γίνει πράγματι μια δουλειά τα προηγούμενα χρόνια και να αξιοποιούμε και να 

αξιολογούμε και βεβαίως γίνεται η σύγκριση, η ταυτοποίηση με το Εθνικό Κτηματολόγιο. Το 

Κτηματολόγιο, έχουμε Κτηματολόγιο και τώρα μπαίνει η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη στο 

Κτηματολόγιο και εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν είδα κανέναν Σερραίο να 

συνωστίζεται έξω από τα γραφεία Εθνικού Κτηματολογίου για να δηλώσει την περιουσία του. 

Για πείτε μου, κανένας δεν μιλάει;  

κ. …: Τώρα κάνουμε Προϋπολογισμό ή Απολογισμό;  

κ. Δήμαρχος: Δεν σας ενδιαφέρουν τι χρήματα θα εισρεύσουν αν και εφόσον 

εισρεύσουν;  

κ. …: Δεν είναι το θέμα αυτό, πείτε το θέμα για τον Προϋπολογισμό και να 

τελειώσουμε.  

κ. Δήμαρχος: Ή δεν υπάρχουν και άλλες πηγές για να δημιουργήσουμε έργα; Τα ΠΕΠ, 

το ΕΣΠΑ είναι προ των πυλών και εκείνα που είπατε και θέλω να απαντήσω και να κλείσω κ. 

Πρόεδρε. Δεν μιλούμε για την επάρκεια των χώρων, επάρκεια μηχανισμών ελέγχουν και ας 

είμαστε τίμιοι, υπάρχει; Επαρκούν οι μηχανισμοί ελέγχου; Εδώ δεν πρόκειται να πάρουμε, από 

τους λίγους δήμους, την διαχειριστική μας επάρκεια. Για να αναρωτηθούμε και να κάνουμε 

την αυτοκριτική μας για να δούμε τι μέλλει γεννέσθαι και καταλαβαίνετε όλοι σας τι θέλω να 

πω. Αυτός ο κρατικός μηχανισμός που θυμάμαι και δεν το ξεχνώ ποτέ, στο DEBATE, τόσο ο 

πρωθυπουργός όσο και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης δημόσια δέχθηκαν ότι αυτός ο 

μηχανισμός είναι άρρωστος, για πέστε μου; Εν πάση περιπτώσει, πολλά έχουμε να 

συζητήσουμε κ. Πρόεδρε.  

Η πρόταση του κ. Σαντοριναίου για την Καθαριότητα είναι σωστή, σύντομα 

ετοιμάζεται όπως είχαμε πει και θα έρθει το θέμα για την διαχείριση των απορριμμάτων στην 

πόλη μας. έχω σημειώσει και άλλα πράγματα να πω, νομίζω όμως ότι έχει εξαντληθεί το θέμα, 

ο προϋπολογισμός είναι αυτός που είναι, μπροστά – πίσω αυτός είναι, τι να κάνουμε; 55 εκ. 

είναι, αυτά είναι. Φροντίζουμε τη μείωση των εξόδων και να εισπράττουμε αυτά που μας 

χρωστούν οι τρίτοι. Ο ρόλος μας είναι να φροντίσουμε να έρθουν όσο το δυνατόν 

περισσότεροι των πολιτών για να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Ευχαριστώ πολύ.  
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κ. Πρόεδρος:  Επειδή η Δημοτική Πρωτοβουλία είπε ότι θα καταψηφίσει τον 

Προϋπολογισμό, κάποιος άλλος εκ των συναδέλφων προτείνει να τον καταψηφίσει; Όχι. Πολύ 

ωραία.  

 

 

Για το θέμα του Δήμου Στρυμόνα, θα βάλω την γραμματέα του Δ.Σ. να βγάλει μια 

ημερήσια διάταξη με … με τη μορφή του κατεπείγοντος.  

 

 

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αγγελίδη). 

 

 

 

 

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

αποφάσεις: 

 

 

 

  

1100/08 Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 

2009. 

 

 

 

 

 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

 

ΚΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ         ΖΑΠΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
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Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

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 


