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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ    1ο: Συνομολόγηση δανείου για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων ή μη 

οφειλών του Δήμου.   

    

ΘΕΜΑ    2ο: Έγκριση δράσεων οργάνωσης και διαφήμισης ελαιοτριβείου Ελαιώνα 

Δήμου Σερρών και ανάθεση αυτών στο ¨Κέντρο Προστασίας Φυσικού 

Περιβάλλοντος – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας¨.  

    

ΘΕΜΑ    3ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2008 των Ν.Π.: 

 α) Κέντρο Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος – Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας (Κ.Π.Φ.Π. – Μ.Φ.Ι.),  

 β) Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) και  

 γ) Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σερρών (Α.Ο.). 

    

ΘΕΜΑ    4ο: Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση του Παλαιστικού Συλλόγου Σερρών 

¨Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ¨.  

    

ΘΕΜΑ    5ο: Πρόταση προς την ΚΕΔΚΕ για τη δημιουργία δικτύου Ελληνικών 

Πράσινων Πόλεων.     

 

ΘΕΜΑ    6ο: Έγκριση μελετών προμηθειών: 

 α) δύο απορριμματοφόρων 16 κ.μ.,  

 β) πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων και  

 γ) αυτοκινούμενου σαρώθρου.   

    

ΘΕΜΑ    7ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου.  

    

ΘΕΜΑ    8ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό με βάση την 

Πράξη Εφαρμογής ¨Εργατικές Κατοικίες¨.  

    

ΘΕΜΑ    9ο: Έγκριση αποπληρωμής ως εξειδικευμένης οφειλής του 7ου και του 8ου 

Λογ/σμού του έργου: ¨Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Δήμου 

Σερρών¨.  

      

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

κ. Πρόεδρος:   Θα παρακαλούσα τους εργαζομένους, απόλυτη ησυχία και αν θέλετε 

κλείστε και τα κινητά σας. Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι αρχίζει η συνεδρίαση, ένα θέμα 

φέρνουμε προ ημερησίας διάταξης, είναι ¨Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού επί 

δίμηνο¨. Είχαμε πάρει μια απόφαση αν θυμάστε τον Μάρτιο, 23/3, σύμφωνα με την εισήγηση 

της υπηρεσίας 38Α. Επειδή και στην εισήγηση και στην απόφαση είχαμε γράψει ¨για τις 

ανάγκες του εορτασμού της 25ης Μαρτίου και το Πάσχα¨, έχω τώρα πρόβλημα με το 

ελεγκτικό. Μέχρι σήμερα έχουμε πάρει 7 άτομα, οπότε παίρνουμε μια νέα απόφαση για 31 

άτομα.  
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ΘΕΜΑ    1ο: Συνομολόγηση δανείου για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων ή μη 

οφειλών του Δήμου.   

 

 

κ. Πρόεδρος:   Εκτιμώ ότι στο προηγούμενο Δ.Σ., όταν είχε συζητηθεί το θέμα, το 

είχαμε εξαντλήσει. Θα παρακαλούσα τους συναδέλφους όλων των παρατάξεων, όσοι θα 

πάρουν τον λόγο να μην επαναλαμβάνονται. Αν έχουν κάτι, για να μην ταλαιπωρείται και το 

Σώμα, ότι έχει ειπωθεί, έχει καταγραφεί και στα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης αν 

οτιδήποτε … υπάρχει, βεβαίως θα έχουν το λόγο.  

κ. Κάλλιος: Θα είμαι περιγραφικός, ουσιαστικά ανάλυση της οικονομικής κατάστασης 

του Δήμου, παρατηρήσεις – προτάσεις που έχουμε κάνει και κατά τη συζήτηση εδώ στο Δ.Σ. 

αλλά και στο πιο προηγούμενο Συμβούλιο που ουσιαστικά δημιουργήθηκε η απόφαση για τη 

λήψη δανείου, το δάνειο είναι της τάξης των 2.113.246 € με επιτόκιο … από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων με διάρκεια αποπληρωμής 10 έτη και μηνιαία δόση 23.056,49 €. 

Θέλω να σημειωθεί ότι την προηγούμενη χρονιά με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. λάβαμε 

προκαταβολή από τους ΚΑΠ της τάξης των 900.000 € και δίνουμε 90.000 € κάθε μήνα, 

κατακρατείται μάλλον από τις ΚΑΠ. Δηλαδή … 23.000 είναι η δόση. Γιατί το κάναμε αυτό; 

Δεν βλέπω ότι εισέρχονται κάποια χρήματα; Δεν βλέπω ότι εισέρχεται επίπαραδείγματι το 

40% των τελών κυκλοφορίας; Αν και από ότι είδατε …, το κάνω για τον απλούστατο λόγο … 

το Ταμείο και συγκρίνετε με παρόμοιες συνθήκες του 2008 με το έτος 2009, … έξοδα 

προσωπικού από 1/1 – 31/5/2008 3.822.254,05, … έξοδα προσωπικά από 1/1 – 31/5/2009  

4.883.446,14, αυτό σημαίνει 1 εκ. επιπλέον €, μηνιαίως 212.000 € και αν προσθέσουμε αυτά, 

είναι οι οφειλές μας και πρέπει να δοθούν, τα αναδρομικά πληρώνουμε αναδρομικά που είναι 

της τάξης των 170.000 € και της … του προσωπικού που είναι απλήρωτες εδώ και 3 χρόνια 

και πρέπει να δοθούν, δεν μπορούν να εργάζονται χωρίς να πληρώνονται αυτά που 

δικαιούνται, καταλήγουμε στο ποσό, στις αυξήσεις ετησίως της τάξης των 2.850.000 €. Πέρα 

από αυτά, έχουμε οφειλές συγκεκριμένες, χρωστούμε μηνιαίους μισθούς στους ανθρώπους οι 

οποίοι μετοίχθησαν με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. από την πρώην ΔΕΠΣ στο Ν.Π. ΚΠΑ, εδώ 

έπρεπε να είμαστε επιφυλακτικότεροι, 50.000 δίναμε στη ΔΕΠΣ και … κοστίζει το … ΚΠΑ. 

Πρέπει να δώσω 5 μισθούς, που σημαίνει 260.000 € στην πρώην ΔΕΠΣ, στους υπαλληλους 

της πρώην ΔΕΠΣ που σήμερα είναι υπάλληλοι του Ν.Π. ΚΠΑ και υπάρχει και απόφαση του 

Δ.σ. που προκάλεσε αναμόρφωση του προϋπολογισμού της τάξης των 700.000 €.  

Η … άλλο έργο … είναι κοντά στις 100.000 που πρέπει να τις δώσουμε. Έχω έργα που 

έρχονται χωρίς εγκεκριμένους πόρους που είναι της τάξης του 1.200.000 €. Έχω απλήρωτα … 

εκτός μισθοδοσίας και οφειλών άλλων για το 2009 της τάξης των 700.000 €. Τι σημαίνει αυτό; 

Ότι δεν έχω …, γι’ αυτό έρχομαι και ζητάω δάνειο, ναι μεν εισπράττουμε περισσότερα, αλλά 

αυτά χάνονται και … Ουσιαστικά από επιχορηγήσεις και μείωση δαπανών έχουμε 1 εκ. € το 

5μηνο … Που είναι όμως; Εγώ έπρεπε να έχω λεφτά, δεν έχω όμως και οφείλω. Και γι’ αυτό 

έρχομαι και ζητάω αυτό το δάνειο με πολύ μελέτη κα προσωπική …, διότι πρέπει να πληρωθεί 

η αγορά, πρέπει εκτός του ότι πρέπει να πληρωθεί η τοπική αγορά, πρέπει να κινηθεί και η 

μηχανή του Δήμου. Διότι χωρίς κλειδιά πως μπορούμε να εργαστούμε; … το 90άρι αναίμακτα 

και φέτος δημιουργείται ένα θέμα για τις 24.000 που εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, τι 

θα κάνω όμως για να τα βγάλω πέρα; Για να είμαστε σίγουροι. Διότι σήμερα ζούμε σε μια 

πολύ περίεργη εποχή. Δεν μπορείς πλέον να αποφασίζεις μονόπατα, ότι εγώ θα πάρω αυτή την 

απόφαση για το καλό; Πρέπει να υπάρχει διάλογος, πρέπει να υπάρχει ένα κλίμα συναίνεσης 

και γαλήνης, και ειδικά όταν μιλάμε για κρατικούς μηχανισμούς, οι οποίοι ουσιαστικά είναι οι 

μόνοι φορείς που είναι εφ όπλου λόγχης. Εκτός από την δημοτική μηχανή, δεν μπορώ να 

φανταστώ καμία άλλη ου να εργάζεται με τέτοια ένταση και τέτοιο πάθος και της έρχονται 

τόσα  προβλήματα.  Τι θα κάνω; Σαφώς και θα κάνω κάτι, βεβαίως το πρώτο αφορά τη μείωση  
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των διμηνιτών. Σε κάθε φάση όμως δεν μπορείς να συγκρίνεις τη μια χρονιά με την άλλη, το 

ότι σας είπα ότι είχαμε … ήταν μια άλλη χρονιά, μια χρονιά με πολλές δραστηριότητες του 

Δήμου, με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Enduro, χρειαστήκαμε πολύ περισσότερους διμηνίτες, 

φέτος το που θα καταλήξουμε, δεν θα ξεπεράσει τους 25, τι σημαίνει αυτό; Μόνο από αυτό 

300.000 οικονομία. Όταν έρθουν οι … των προγραμματικών από τον … από τις συμβάσεις 

που μας προτείνονται, θα τις δούμε αυτές, θα τις μελετήσουμε. Τι άλλο σκοπεύω να κάνω; 

Ένα και τελευταίο που αφορά τους συμπολίτες μας, δεν πρόκειται να λάβω μέτρο που να θίξω 

φτωχούς ανθρώπους. Είναι ένα και τελευταίο που το έχουν όλες οι πόλεις της Ελλάδας, η 

διαφορά από την αύξηση του συντελεστή τελών ακίνητης περιουσίας. Από 0,25 τις χιλίοις σε 

0,35 τις χιλίοις, μόνο αυτό, προβλεπόμενο όφελος 107.000 €. Και επίσης έχουμε 

διαφοροποίηση των αντικειμενικών αξιών προσδιορισμού των ακινήτων που σημαίνει αύξηση 

της τιμής τους η οποία δεν εντάσσεται στο σύστημα ανταποδοτικών τελών που … της ΔΕΗ. 

Θα το εντάξουμε και αυτό και φτάνουμε στις 170.000. Εδώ υπάρχει και μα άλλη εκδοχή, μια 

άλλη λογική, οι περιοχές που είναι εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού, έχουν πολύ χαμηλή 

τιμή, … με πολύ προσοχή. Υπάρχουν και φτωχοί άνθρωποι που ζουν στα διαμερίσματα αυτά, 

όμως υπάρχουν και ιδιοκτήτες με … διότι η λογική μου και η θέση μου είναι να πληρώνουν 

αυτοί. Πολλά ακούγονται τελευταία για να καλύψουμε οφειλές, αυτό από μόνο του αποτελεί 

θέμα τεχνικής έρευνας. Είχε εκπονηθεί τέτοια έρευνα. Μιλούμε για 2 εκ. αμίσθωτες οφειλές, 

δεν χρειάζεται να πω ότι είναι πολύ δύσκολο με τις τωρινές συνθήκες να υπάρχουν χρήματα, 

είναι γνωστό σε όλους, είμαστε όμως υποχρεωμένοι και έτσι κινούμαστε. 810.000 € από τα 2 

εκ. που πολύ δυνατά ακούγονται, και τα 2 εκ. θα είναι ντούκου, θα είναι λεφτά του δανείου, 

όσα ζητάω τόσα έχουμε ανείσπρακτα. Τα 810.000 θα είναι για τις πράξεις εφαρμογής, αυτά 

είναι ρυθμίσεις τις οποίες το γνωρίζετε, δίνονται 2 φορές το χρόνο σε 6μηνιαία και … όλα τα 

προηγούμενα για να γίνουν συμβολαιογραφικές πράξεις. Έχουμε τα πρόστιμα του ΚΟΚ 

84.000 €, βεβαιωμένα, ρυθμισμένα πολλά από αυτά, τα κυνηγάμε από πίσω, μας αποδίδουν 

7.000 € μηνιαία, δεν αφήνουμε τίποτα. 30.0000 έχουμε από τα πρόστιμα από … χώρους. 

Έχουμε τις διαφημίσεις που αφορούν το 2%, είναι και αυτά σε ρύθμιση και πληρώνουν κάθε 

μήνα και όσοι δεν πληρώνουν, ξέρετε τι γίνεται αυτή την περίοδο για τις … δανειοληπτικές 

δραστηριότητες κ.λπ. Όλοι ζητούν, δεν υπάρχει Σερραίος που οφείλει στον δήμο πάνω από 

300 ευρώ που το χρέος του δεν είναι βεβαιωμένο στην Εφορία. Αυτό θέλω να διαβεβαιώσω 

στους συναδέλφους, αυτό θέλω να βεβαιώσω στην Τοπική Κοινωνία και να είστε βέβαοι ότι 

με σύνεση οδηγούμε τον δήμο σε μια προοπτική ανάπτυξης … και τοπικής, έλπιζα και εύχομαι 

να μη χαθεί η ελπίδα στον δήμο των Σερρών, επίσης κλείνοντας, θέλω να πω ότι ο Ομπάμα 

λέει ότι :… λέμε με τέτοιο πάθος και ένταση την αλήθεια, ώστε αυτή καθίσταται 

αναποτελεσματική¨, και όμως εμείς λέμε την αλήθεια διότι αν δεν πεις της αλήθεια δεν 

μπορείς να πας πουθενά, και θέλω να σημειώσω, γιατί είναι αληθινό αυτό πέρα για πέρα, … 

ότι έχουμε από την αρχή της χρονιάς υποστεί κατασχέσεις της τάξης των 760.000 € εκ των 

οποίων 674.000 θυσιάστηκε η ΣΑΤΑ. 

Κ.κ. Συνάδελφοι, η κατάσταση είναι αυτή, σε καμιά περίπτωση δεν αντιδρώ στον 

δανεισμό, γιατί ο δανεισμός μπορεί να είναι μέσα στα πλαίσια της οικονομικής ανάτασης, 

μπορεί να είναι μέσα στα δούναι και λαβείν της εποχής, σε καμία περίπτωση αν μπορούσα να 

μπω δεν θα ζητούσα ούτε ένα € δάνειο, ούτε ένα € τόκο, γιατί θα πληρώνω αρκετούς τόκους, 

και πληρώνω ήδη, αν μπορούσα να βρω, και επιπλέον πρέπει να είμαστε πολύ φειδωλοί 

απέναντι στα δάνεια, διότι έχουμε και άλλες ταμειακές … και άλλες ανείσπρακτες 

υποχρεώσεις, …, είναι επώδυνες για τον δήμο. σκεφτείτε να μην πληρώσουμε μια δόση μιας 

ανοικτής ταμειακής γραμμής, από πού πληρώθηκαν αυτά μέχρι τώρα;  

Με πάθος και συνέπεια κατά την άποψη μου πρέπει να ψηφίσετε το δάνειο, σας δίνω 

τρόπους, διόδους, πως θα αντληθούν τα κεφάλαια, το σύστημα των προτάσεων το οποίο 

υπέβαλλα  στις  3/4  στη σύσκεψη  των αρχηγών  των παρατάξεων  και των συνδικαλιστών του 
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Δήμου και της οικονομικής υπηρεσίας, θα το φέρω το θέμα σιγά – σιγά στα επόμενα 

συμβούλια με κορύφωση τον Οκτώβριο που θα είναι οι γνωστές αυξήσεις των δημοτικών 

τελών που θα αφορούν πάλι πλούσιους. Ποτέ δεν θα φορολογήσουμε φτωχό, δεν μας παίρνει 

αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μπορούμε να είμαστε καλά εμείς και ο λαός να υποφέρει. Βεβαίως 

οι εργαζόμενοι του Δήμου, όλοι είμαστε κομμάτι της τοπικής κοινωνίας αλλά είμαστε εδώ γι’ 

αυτήν.  

κ. Αγγελίδης:    κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι, από την πρώτη στιγμή που 

ήρθε το θέμα της λήψης δανείου συνολικού ύψους 4,5 εκ. € στο Δ.Σ. και συγκεκριμένα στις 

4/5/5009, η παράταξη μου είχε προτείνει και υποστηρίξει ότι η λήψη ενός δανείου ύψους 1 εκ. 

€ είναι υπέρ αρκετό για να αντιμετωπίσει ο Δήμος τις υποχρεώσεις του. Φυσικά εμμένουμε σ’ 

αυτή την αρχική μας θέση και πιστεύουμε ότι τα χρέη των 2 εκ. € του Δήμου προς την αγορά, 

μπορούν αύριο να εξοφληθούν αν ο Δήμος διαθέσει το 1 εκ. € που ήδη εισπράττεται από την 

1η δόση των πακακρατηθέντων φόρων συν 1 εκ. € με τη λήψη ενός δανείου.  

Θα λέγαμε ότι ούτε και 1 εκ. € δάνειο χρειάζεται να πάρει ο Δήμος με το νέο δεδομένο 

αυτό που έχουμε της είσπραξης του 1 εκ. € από την 1η δόση των παρακρατηθέντων φόρων. 

Αλλά για να μην υπάρξει η παραμικρή καθυστέρηση στην εξόφληση της αγοράς, θα 

συμφωνούσαμε εμείς με τη λήψη ενός δανείου ύψους 1 εκ. €.  

Η Δ.Α. έστω και με καθυστέρηση ενός μήνα κατάλαβε ότι δεν χρειάζεται να πάρει 

δάνεια ύψους 4,5 εκ. € και τα κατέβασε στα 2 εκ. € δικαιώνοντας μας. Πρέπει επιτέλους να 

καταλάβει ότι δεν χρειάζεται να επιβαρυνθούν, ο Δήμος και οι δημότες ούτε με δάνειο 2 εκ. € 

και αυτό γιατί αυτή τη στιγμή οικονομικά ο Δήμος βρίσκεται σε μια πολύ ευνοϊκή συγκυρία.  

Μέσα στο 2009 θα επιστρέψουν στα ταμεία του Δήμου πάνω από 4 εκ. € επιπλέον σε 

σύγκριση με το 2008. 1 εκ. € θα πάρουμε από τη ΣΑΤΑ, 2,5 εκ. € και περισσότερο θα πάρουμε 

από την τακτική επιχορήγηση και με αυτά καλύπτουμε όλα αυτά τα επιπλέον έξοδα που 

προκύπτουν και τα οποία ανέφερε ο κ. Αντιδήμαρχος προηγουμένως. 1 εκ. παίρνουμε ήδη, 

μπορεί να ήρθε κιόλας, το 1 εκ. από την 1η δόση των παρακρατηθέντων φόρων, με αυτά τα 4,5 

εκ. επιπλέον που έρχονται στα ταμεία του Δήμου κατά τη διάρκεια του 2009, ο Δήμος μπορεί 

άμεσα να αντιμετωπίσει τα χρέη και γενικότερα όλες τις υποχρεώσεις του κάνοντας μάλιστα 

μια νέα αρχή για τη σταδιακή βελτίωση του οικονομικού προβλήματος του Δήμου και 

εφαρμόζοντας παράλληλα αυτό το σχέδιο που ζητάμε από την αρχή της δημαρχιακής θητείας, 

την εφαρμογή ενός σχεδίου εξυγίανσης των οικονομικών του Δήμου. 

Αυτά που λέμε τώρα, που είπαμε και στο προηγούμενο Δ.Σ. και τα εξηγήσαμε και στο 

Επιμελητήριο στις 12/5/2009, θεωρούμε αδικαιολόγητη την εμμονή της Δ.Α. για λήψη 

μεγάλων δανείων, από την στιγμή που υπάρχουν χρήματα και μπορούν να πληρωθούν τα χρέη 

του Δήμου. Αν δεν πληρωθεί η αγορά, οι μόνοι υπεύθυνοι και υπόλογοι θα είναι ο Δήμαρχος 

και οι συνεργάτες του, διότι υπάρχει τρόπος εξόφλησης της αγοράς και είπαμε με την πρόταση 

την οποία καταθέσαμε.  

Ολοκληρώνοντας αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να επισημάνω ότι η Δ.Α. πρέπει να 

αναλάβει τις ευθύνες της και να σταματήσει να επιρρίπτει ευθύνες συνεχώς στους άλλους. 

Φταίνε όλοι ο άλλοι, φταίει η αντιπολίτευση, φταίνε οι εργαζόμενοι, φταίνε όλοι οι άλλοι 

εκτός από την Δ.Α. Δεν είναι δυνατόν, άλλος να κυβερνάει και άλλος να φταίει. Μεγάλη 

ευθύνη, για όλη αυτή την κατάσταση που δημιουργήθηκε, φέρει η Δ.Α. η ίδια, με την … 

πολιτική που ακολουθεί, με αποτέλεσμα στα 2,5 αυτά χρόνια ο απολογισμός της Δ.Α. να είναι 

ο διπλασιασμός των χρεών από 2.300.000 € σε 4.800.000 € και τη λήψη δανείου 2 εκ. € αν 

περάσει σήμερα από το Δ.Σ.  

Πράγματι, … κανείς από τις πράξεις και τα λεγόμενα της Δ.Α. στα 2 χρόνια, η Δ.Α. 

επαίρονταν ότι βελτιώνει την οικονομική κατάσταση, βαθμολογούνταν με άριστα ενώ 

διπλασίαζε τα χρέη και εκεί που καθόταν και υπερηφανευόταν ότι βελτιώθηκε η οικονομική 

κατάσταση  και   βαθμολογούνταν  με  άριστα,  έρχεται   η  Δ. Α.   τον  Απρίλιο  του  2009  και 
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ανακοινώνει ότι τα ταμεία είναι άδεια, ρίχνοντας το ζήτημα ή θα πάρουμε 4,5 εκ. € δάνειο, 

διαφορετικά θα γίνουν κατασχέσεις στον δήμο. Τα 4,5 εκ δάνειο μετά από 1 μήνα τα 

κατεβάζει στα 2 εκ. € και το εκπληκτικό είναι, ενώ λέει ότι η οικονομική κατάσταση του 

Δήμου είναι άσχημη, τα ταμεία είναι άδεια, πριν από μία εβδομάδα πήρε μια απόφαση 

διακόπτοντας τη μίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου και ανοίγοντας διάπλατα τις πόρτες 

στους επιχειρηματίες που νοικιάζουν το Αναψυκτήριο, να διεκδικήσουν και καλά κάνουν οι 

άνθρωποι, το συμφέρον τους βλέπουν, αποζημιώσεις που σε τελική ανάλυση θα πληρώσουν οι 

Σερραίοι πολίτες, είτε γιατί θα ξαναπάρει δάνειο ο Δήμος είτε θα κάνει αυξήσεις τελών σε 

κάποια χρονική στιγμή.  

Είπατε θα φέρνατε αυτό το σχέδιο που ζητήσαμε για την σταδιακή τακτοποίηση των 

χρεών του Δήμου, το υποσχεθήκατε πολλές φορές, δεν το φέρατε.  

Λοιπόν, δεν θέλω να κουράσω περισσότερο το Σώμα, αυτό που έχω να πω δε είναι ότι 

καταψηφίζουμε την πρόταση σας, δεν συμφωνούμε με τη λήψη του δανείου αυτού των 2 εκ. €, 

λύση υπάρχει, μπορεί η αγορά να αποπληρωθεί αύριο χωρίς να επιβαρυνθούν ο Δήμος και οι 

δημότες με μεγάλα δάνεια.  

κ. Σαουλίδης: Θα το πω για μια ακόμα φορά, στην τελευταία μας θητεία από το 1999-

2002 η Δ.Α. του Ζήση Μητλιάγκα είχε μειώσει το χρέος του Δήμου στο μισό. Από τότε μέχρι 

σήμερα έχουμε μια συγκεκριμένη πορεία. Στα 2,5 χρόνια που διανύσαμε, δεν είδαμε δείγματα 

βελτίωσης των οικονομικών, ίσα – ίσα είδαμε δείγματα επιδείνωσης.  

Ο 2ος λόγος, σαφώς είπε ο κ. Αντιδήμαρχος κάποια πράγματα τα οποία μας έφεραν σ’ 

αυτή τη θέση, γιατί όταν επιλέγεις να ακολουθήσεις μια τακτική, την εφαρμόζεις από την ίδια 

στιγμή. Όταν όμως δεν θέλεις να χαλάσεις και το χατήρι κάποιων ανθρώπων της αγοράς οι 

οποίοι οφείλουν αρκετά χρόνια και όχι μόνο σήμερα στην παρούσα θητεία της Δ.Α. και της 

προηγούμενης και της πιο προηγούμενης. Θέλουμε να εξυγιάνουμε τα οικονομικά, πρέπει να 

γίνουμε κακοί, αν θέλετε να είμαστε καλοί σε όλους, τότε θα είμαστε αναποτελεσματικοί. 

Ωφέλιμοι θα είμαστε αν γίνουμε και κακοί.  

Ο άλλος λόγος που δεν θα ψηφίσουμε τη συνομολόγηση του δανείου, είναι ότι δεν 

διασφαλίζεται καμιά περίπτωση η απρόσκοπτη μισθοδοσία των υπαλλήλων. Δεν θα πούμε 

τίποτα άλλο, έχουμε πει αυτά που είπαμε. Γι’ αυτούς τους δύο λόγους δεν θα ψηφίσουμε.  

κα Ιλανίδου:   Ότι είχαμε πει την προηγούμενη φορά και δεν θα επαναλάβω αυτό που 

είπε ο κ. Μωυσιάδης σχετικά με αυτό το θέμα.  

Θέλω μόνο να ρωτήσω, τι άλλαξε από την προηγούμενη φορά μέχρι τώρα; Είναι η 

τρίτη φορά που το θέμα έρχεται στο Δ.Σ. Την πρώτη φορά αποσύρθηκε, την 2η φορά δεν 

ψηφίστηκε και τώρα ξανάρχεται. Για ποιο λόγο; Άλλαξε κάτι; Ψάξατε πουθενά; Βρήκατε 

καλύτερους όρους; Βάλατε άλλες εγγυήσεις; Μήπως με ένα γράμμα που στείλατε … είναι 

αυτό έρευνα αγοράς; Οπωσδήποτε υπάρχουν καλύτεροι όροι, οπωσδήποτε υπάρχουν πολύ 

καλύτερες προοπτικές και αν θέλετε μπορούσατε να τα βρείτε.  

Ποτέ δεν θέλω να ξανακούσω σ’ αυτό το τραπέζι ότι φταίνε οι υπάλληλοι που πήραν 

αυξήσεις ή αναδρομικά και φτάσαν τα 2 εκ. επιπλέον χρήματα.  

κ. Κάλλιος: Κανένας δεν είπε κάτι τέτοιο. Είπα για αριθμητική αύξηση.  

κα Ιλανίδου: Αυτή η αριθμητική αύξηση δεν θα ξανακουστεί, γιατί αυτή έρχεται από 

το Κράτος και οι ΚΑΠ την καλύπτουν. Επίσης θέλω να ρωτήσω, συνέχεια λέτε ότι θα φέρετε 

μελέτη, η μελέτη θα έρθει τον Νοέμβριο πως θα εξυγιανθούμε οικονομικά; Δεν βλέπουμε 

καμιά προσπάθεια να νοικοκυρέψετε τα έξοδα σας. Δεν υπάρχει έλεγχος. Κάθε μήνα μπαίνει 

μέσα ο Δήμος.  

Γι’ αυτούς τους λόγους καταψηφίζουμε το θέμα.  

κ. Αναστασιάδης:  Επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, έχω πει πολλές φορές, ένα 

δάνειο των 700.000 € να πληρώσουμε την αγορά και αυτά που έρχονται από το Κράτος τα 

χρήματα  και  δεν υπάρχει  λόγος να  κάνουμε  το  δάνειο.  Είναι κρίμα.  Αύριο  να πάρουμε το  
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δάνειο των 700.000 €, να πληρωθεί η αγορά. Ποιος δεν θέλει να πληρωθεί η αγορά; Υπάρχει 

κανείς που δεν θέλει εδώ μέσα; Όχι δάνειο. 

κ. Σαντοριναίος: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι, από το 1991 

ζούμε σε μια πόλη η οποία αναπτύσσεται και είναι βομβαρδισμένη σαν να έχει καταντήσει ένα 

… Με την πάροδο του χρόνου και οι υποδομές οι οποίες γίναν, και σήμερα παρών, μια 

γυναίκα ενός υπαλλήλου του Δήμου, μπροστά στα μάτια μου απέναντι από την νομαρχία στο 

πεζοδρόμιο σκόνταψε και επί σειρά άλλες τρεις. Και πιστεύω ότι όλοι σας δέχεστε παράπονα, 

συμπολίτευση και αντιπολίτευση, ότι πολλοί άνθρωποι έχουν πέσει, έχουν πάει στα 

δικαστήρια και κάνουν ασφαλιστικά μέτρα στον δήμο. Καλείται ο Δήμος να πληρώνει αν δεν 

διορθώσει κάποια πράγματα. Άκουσα και ακούω από τα κανάλια να λένε ότι ήρθαν αρκετά 

λεφτά στον δήμο, αυτό είναι ευχής έργο το να ήρθαν λεφτά στον δήμο, διότι ο Δήμος θα φέρει 

την ανάπτυξη την οποία ζούμε από το 1991 σκάβοντας η πόλη. Κάποια πράγματα για να 

διορθωθούν χρειάζονται λεφτά. Ως βοηθός διαχειριστής Καθαριότητας, 2006-2008 τα μόνα 

έσοδα τα οποία δημιουργήθηκαν στο εργοτάξιο, πέραν βέβαια τις προμήθειες, λειτουργίας, 

πετρέλαια κ.λπ. πήραμε το 2007 40.000 € κάδους οι οποίοι δεν επαρκήσαν. Πήραμε 17.000 € 

φάρμακο να πλένουμε τους κάδους. Όταν αναλάβαμε το 2006 τη Δ.Α., η Δ.Α. και 

συζητούσαμε οι 16, με τον δήμαρχο 17, τα οικονομικά μας δεν ήταν ρόδινα, είπαμε ότι θα 

πορευτούμε το 2007 όπως έχουν τα πράγματα γιατί η προηγούμενη Δ.Α. και καλά έκανε, είχε 

45 8μηνίτες με ΑΣΕΠ, είχε από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ 74 18μηνίτες και 15 διμηνίτες. Επί 6 

μήνες εργάζονταν στον δήμο. Τα οικονομικά δεν ήταν ρόδινα, ούτε και σήμερα δεν είναι 

ρόδινα, και μακάρι να έρθουν λεφτά στον δήμο.  

Τώρα όσον αφορά, ήμασταν υπέρ του δανείου, ζητούσαμε τα 2 χρόνια να πάρουμε ένα 

δάνειο, να μπορέσουμε να κρατήσουμε ισορροπίες, ούτε 1 τσουβαλάκι ασβέστη δεν έδιναν οι 

προμηθευτές να βάψουμε κάποια πεζοδρόμια. Η ανησυχία όμως των εργαζομένων και το 

προηγούμενο Δ.Σ., γιατί και αυτοί δεν έχουν άλλους πόρους ζωής, περιμένουν από τον δήμο, 

από την εργασία την οποία κάνουν, ζήτησα στο προηγούμενο Δ.Σ. να κρατηθεί το θέμα, να 

κάνει μια επαφή με τον Σύλλογο ο Δήμος να βρουν μια χρυσή τομή συναίνεσης και από τις 

δυο μεριές, διότι είναι ντροπή και κατάντια να λέμε ότι πορευτήκαμε 06, 07, 2008. Ο Δήμος 

όμως συνεχίζεται και έχουμε την υποχρέωση όλοι μας τον κάθε χρόνο που κάνουμε να τον 

μετράμε επί 3. Έναν χρόνο κάνουμε, θα περιμένουμε την καινούργια Δ.Α. να συνεχίσει αυτά 

που θα αφήσει αυτή η Δ.Α.; Ή θα πρέπει να πάρουμε γενναίες αποφάσεις; να μπορέσουμε να 

κρατήσουμε την ισορροπία μας, να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον δήμο μας, όχι την 

διαχείριση, μαζί με τους διαχειριστές είναι και οι εκλεκτοί συνεργάτες του Δήμου, γι’ αυτό αν 

είναι δυνατόν, θα παρακαλούσα να έκανε ακόμα μία προσπάθεια ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος και 

ο Αντιδήμαρχος με τον Σύλλογο των εργαζομένων για να μπει το θέμα κοινή συναινέσει και 

να ψηφιστεί δίχως να υπάρχει πικρία και ανησυχία ούτε του προσωπικού ούτε του Δ.Σ.  

κ. Σαμπάνης:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι, πριν από 1 μήνα, στις 4/5 

ήρθε ένα δάνειο της τάξεως των 4,5 εκ. €, 4.200.000 €. Σήμερα βλέπουμε ότι το δάνειο αυτό 

ήρθε κατά το ήμισυ. Φυσικά εισήχθησαν καινούργια δεδομένα. Όταν ήρθε στις 4/5 τα 

4.200.000 πήρα και πάλι το λόγο και είπα ότι θα πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις. Δηλαδή, το να 

κάνει τη λήψη ενός δανείου, ο οποιοσδήποτε, πρέπει να σταθμίσει κάποιους παράγοντες και 

έφερα ένα παράδειγμα, εγώ για το σπίτι μου έχω κάποιο δάνειο, έβαλα τα πράγματα κάτω, τι 

έσοδα έχουμε από μισθούς, τι μπορούμε να δώσουμε και σε τι βάθος χρόνου μπορούμε να 

εξοφλήσουμε αυτό το δάνειο, έτσι λοιπόν πρέπει να βαδίσει και ο Δήμος και είπαμε θα πρέπει 

πολύ καθαρά να ειπωθούν εδώ πέρα κάποια μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν, και τι είπαμε; 

Νοικοκύρεμα. Δαπάνες, προμήθειες, όλα, θα πρέπει να γίνονται όσα είναι απαραίτητα.  

2ον είπαμε ότι υπάρχει ανείσπρακτες οφειλές τρίτων προς τον δήμο, θέλω να ξέρω, 

μέσα στον μήνα αυτό, από τις 4/5 μέχρι σήμερα, στάλθηκε έστω και μία επιστολή σε κάποιον 

που οφείλει προς τον δήμο, εκ μέρους του Δήμου; 

7 



κ. Δήμαρχος: Βεβαίως.  

κ. Σαμπάνης: Αν στάλθηκε ένα βήμα έγινε προς αυτή την κατεύθυνση να εισπραχθούν 

τα οφειλόμενα προς τον δήμο. από εκεί και πέρα, αν θυμάστε στις 4/5 είχα πάρει τη θέση, 

αφού υπάρχουν αυτές οι εγγυήσεις και με τα νέα δεδομένα σήμερα που ακούστηκε εδώ ότι θα 

έρθουν επιπλέον χρήματα στον δήμο, θεωρώ ότι όπως και τότε είπα ένα μικρό δάνειο, 

συμπληρωματικό το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει την εξόφληση της αγοράς, γιατί πήρα τη 

λίστα εδώ και ένιωσα πολύ άσχημα βλέποντας την αγορά εδώ, άνθρωποι γνωστοί, 

νοικοκυραίοι να είναι απλήρωτοι εδώ και κάποια χρόνια. Θα συμφωνήσετε να πάρουμε ένα 

μικρό δάνειο της τάξεως όχι πάνω από 1 εκ. και νομίζω ότι αυτό είναι αρκετό για να μπορέσει 

ο Δήμος να εξοφλήσει τους ανθρώπους αυτούς που νομίζω δεν χρωστούν τίποτα να 

περιμένουν άλλο γιατί κινδυνεύουν οι περιουσίες τους. Αυτό είχα να πω, για ένα μικρό δάνειο 

όχι πάνω από 1 εκ. θα μπορούσα να είμαι σύμφωνος.  

κ. Κάλλιος: Καταρχάς, την προηγούμενη φορά για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την 

αγορά είχα ζητήσει δάνειο 2,2 εκ. Τώρα επανέρχομαι με ένα δάνειο των 2.118.000 γιατί 

μπόρεσα από κάποια χρήματα που ήρθαν για άλλους πόρους να δώσω κάποια λεφτά στην 

αγορά και εκείνα κατόπιν πιέσεων και εκβιασμού. 2ον, το σχέδιο εξυγίανσης που παρουσίασα 

στις 23/4, οι οικονομολόγοι του Δήμου με επικεφαλής τον κ. Υψηλάντη, μου λένε να φέρω 

αποφάσεις στο Δ.Σ. και να το υλοποιήσω και αυτό θα κάνω. Αλλά για να φέρω αποφάσεις στο 

Δ.Σ. πρέπει να έχω χρόνο, χώρο και καθαρό μυαλό. Αν έρθετε έξω από το γραφείο μου στο 

παγκάκι περιμένουν 30 κάθε μέρα και αν δεν είναι έτσι παρακολουθήστε το, διότι είναι 

δύσκολο αυτή τη χρονική περίοδο στην αγορά και οι άνθρωποι έχουν το δίκιο τους. Εγώ τους 

καταλαβαίνω, καίγεται η ψυχή μου που τους βλέπω, όταν του λέω ¨δεν μπορώ, δεν έχω¨.  

Αυτό το 1 εκ. που ήρθε, οι 270.000 ήταν αναδρομικά και υπερωρίες εργαζομένων, οι 

262.000 θα πάνε να καλύψουν τους 5 μισθούς των πρώην υπαλλήλων της ΔΕΠΣ που ήρθαν 

στο Ν.Π. ΚΠΑ. Οι 100.000 θα καλύψουν το δάνειο της COMMUNALE και θα κρατήσουμε 

άλλες 100.000 για να μπορέσουμε να δώσουμε το επίδομα αδείας, το υπόλοιπο ποσό του 

οποίου το καλύπτουμε με τις 175.000 € που ήρθαν για τους σχολικούς φύλακες. Έχουμε τόσα 

πολλά λεφτά που πληρώνουμε σχολικούς φύλακες, πληρώνουμε 750.000 ετησίως και ήρθαν 

175.000. 

Τέθηκε ένα θέμα ότι δεν πρέπει να ξαναναφερθεί στην ανάλυση και στην αναφορά των 

εξόδων η μισθοδοσία του προσωπικού. 1ον, το προσωπικό του Δήμου είναι η κορωνίδα της 

δημοτικής μηχανής, αλλά αν είναι έξοδο είναι έξοδο και θα το αναφέρουμε.  

2ον ανείσπρακτες οφειλές, όταν ένα χρέος είναι της τάξεως άνω των 300 € βεβαιώνεται 

στην Εφορία, ποιος θέλει να κάνει τον καλό και ποιος όχι; Σας πληροφορώ ότι πλέον θα 

αρχίσουμε να στέλνονται οι κλήσεις 4, 5, 6 και 7, ότι είναι δυνατόν με τις συνθήκες και την 

οργάνωση που έχουμε θα το κάνουμε.  

Το θέμα είναι ότι τα χρήματα που έρχονται δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα τα 

οποία το 5μηνο μειώθηκαν κατά 1 εκ. €. Πως μπορούμε να τα μειώσουμε με τον αέρα 

δουλεύουμε. Να διαβάσω τα τιμολόγια που είναι στις 700.000 € τα οποία πληρώθηκαν το 

2009, να δείτε πως δουλεύουμε; Σας λέω, με τον αέρα δουλεύουμε.  

Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Γι’ αυτό έρχομαι και σας ζητώ αυτό το 

δάνειο, με πλήρη επίγνωση των επιπτώσεων που έχει ένα δάνειο. Ένα δάνειο πάντα εγκυμονεί 

κινδύνους, και όταν μπερδεύεται μέσα και η ανάπτυξη και η εξυγίανση είναι δεδομένο ότι θα 

τα δώσεις. Εγώ δεν πρόκειται να … και το κυριότερο είμαι ο τελευταίος που θέλω να θίξω 

ζητήματα εργαζομένων. Η βάση της ιδεολογίας μου στηρίζεται στην αξία της … και της 

πραγματικής οικονομίας, το έχω πει επανειλημμένα στο Δ.Σ. ότι εγώ ιδεολογικά είμαι … 

Ευχαριστώ πολύ.  
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κ. Πενολίδης: Συζητάμε για τους εργαζόμενους σαν να συζητάμε για πρόσωπα … 

είπατε ότι αν δεν πετύχει θα … δεν θα … θα καταστραφούμε. Αυτή είναι η διαφορά, ότι αν δεν 

πετύχετε εμείς θα καταστραφούμε. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται να αποφασίσουμε για το αν θα 

πρέπει να πάρουμε δάνειο, το μέγεθος του δανείου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν υπάρχει 

κανένας άλλος τρόπος να διεκδικήσουμε, δεν υπάρχει τρόπος να αυξήσουμε τα έξοδα μας, 

κανένας. Έχουμε αποκλείσει τα πάντα.  

Ο κ. Δήμαρχος είπε ότι κάναμε διάλογο. Μετά την προηγούμενη συνεδρίαση δεν 

κάναμε κανέναν διάλογο. Φέρατε ένα θέμα δανείου σήμερα χωρίς να κάνουμε διάλογο, 

δηλαδή ακόμα και αυτό που είπε ο κ. Σαντοριναίος δεν έγινε. Διάλογος έγινε πριν την 

απόφαση σας να φέρετε το θέμα του 1ου δανείου των 4,5 εκ. €.  

Εμείς είναι ξεκάθαρο ότι θα υπάρχουμε εδώ ως θεσμός, ως εργαζόμενοι και μετά από 

εσάς και ίσως και σ’ αυτούς που θα έρθουν μετά από εσάς. Σκέφτεστε τι αφήνετε πίσω; 

Σκέφτεστε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν οικογένειες; Φαντάζεστε ότι δουλεύουμε στον 

δήμο δεύτερη εργασία και έχουμε κάποια άλλη εργασία και έχουμε εξασφαλίσει τα προς το 

ζην, οπότε δεν μας απασχολεί το αν θα πληρωθούμε ή όχι τις επόμενες 15 μέρες, 1 μήνα, 2 

μήνες. Δεν τίθεται θέμα επιβίωσης. Όχι δεν είναι έτσι, θα σας το πω για να το γνωρίζετε. Οι 

περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε κανένα άλλο έσοδο όπως κι εγώ. Το μόνο έσοδο μου είναι 

ο μισθός μου, αν θα φτάσει στο σημείο να αμφισβητηθεί ο μισθός μου, ουσιαστικά με 

οδηγείται στην καταστροφή και μένα και την οικογένεια μου. Το σκεφτήκατε ποτέ αυτό; Λέτε 

με μεγάλη ευκολία ¨ναι να πάρουμε ένα δάνειο με τους ΚΑΠ. Γιατί έχουμε να πληρώσουμε 

την αγορά, γιατί έχουμε έξοδα, γιατί έχουμε πρόβλημα¨, αγαπητοί μου φίλοι και 580 

οικογένειες είναι πρόβλημα. Αν αυτοί οι άνθρωποι οδηγηθούν στην καταστροφή θα είναι 

πρόβλημα. Αν πάρουμε ένα δάνειο και μετά από 6 μήνες καλεστούμε να πάρουμε και άλλο 

δάνειο γιατί θα είμαστε στην ίδια κατάσταση τι θα γίνει; Θα φτάσουμε στο σημείο να μην 

πληρωνόμαστε εμείς; Αυτό αποφασίζετε σήμερα; Γιατί θέλετε να περάσετε αυτό το χρονικό 

διάστημα αλώβητοι; Να πληρώσετε την αγορά για να μην δημιουργήσετε κανένα πρόβλημα με 

κανέναν, και από εκεί και πέρα, μετά από 2 χρόνια, 5, 10, δεν σας ενδιαφέρει τι θα γίνει με 

μας; εάν το κάνετε, εδώ είμαστε εμείς για να σας κρίνουμε. Να ξέρετε θα αντιδράσουμε με 

κάθε τρόπο και κάθε μέσο. Ξέρετε γιατί; Γιατί για μας δεν είναι θέμα πολιτικό, να πούμε ότι 

με διάλογο και με συζήτηση, να πούμε δεν θα πάρουμε τόσο, θα πάρουμε τόσο, γίνεται 

καθαρά θέμα επιβίωσης.  

Πάρτε 100.000 δάνειο, όχι με τους ΚΑΠ, με πόσους τρόπους να το πούμε αυτό το 

πράγμα; Αν θέλετε να ασκήσετε πολιτική ασκήσετε πολιτική με τα λεφτά που θα πάρετε από 

τους αγώνες που θα δώσετε από την διεκδίκηση σας από το Υπουργείο, από το Κράτος, και θα 

είμαστε και μαζί σας, συμπαραστάτες σας. Στην ΚΕΔΚΕ αλλά και στον δήμαρχο, πολλές 

φορές προτείναμε ή στην Νομαρχία μαζί να … και μαζί να αγωνιστούμε και μαζί να 

προσπαθήσουμε, για να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι οδηγείται η Τ.Α. στην καταστροφή. 

Δεν φταίει μόνο ο Δήμαρχος, δεν φταίνε οι δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά φταίνε κάποιοι άλλοι. 

Ε κάντε κάτι σ’ αυτούς, πως θα γίνει; Με μεγάλη ευκολία λέτε ότι ¨επειδή φταίνε αυτοί, εμείς 

θα καταστρέψουμε εσάς¨. Και οι περισσότεροι από εσάς εδώ λέτε ότι είμαστε και φίλοι. Ότι 

είμαστε συνεργάτες; Ότι μας αγαπάτε; Εάν τόσο πολύ μας αγαπάτε ευχαριστώ πολύ, αν η 

αγάπη σας είναι τόσο δυνατή ώστε να μας πνίγει, δεν την θέλουμε.  

Έρχεστε με μεγάλη ευκολία να αποφασίσετε πως θα περάσετε τον σημερινό σκόπελο 

χωρίς να σκέφτεστε τις συνέπειες. Σε όλους τους τόνους διαλαλήσαμε και είπαμε και ο ίδιος ο 

Αντιδήμαρχος είπε ότι κλείνουμε ελλειμματικά τα ταμεία και σ’ αυτό το έλλειμμα θα 

προσθέσουμε και κάποιο άλλο κεφάλαιο, θα το μεγαλώσουμε. ¨Θα λύσουμε το πρόβλημα¨ 

λέει, ¨μέχρι τον Οκτώβριο. Μη στενοχωριέστε. Από τον Οκτώβριο θα λυθεί το πρόβλημα¨.  
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Εμείς καταστρεφόμαστε και εσείς πολύ απλά κάνετε λάθος. Αυτή είναι η διαφορά, πρώτα – 

πρώτα έπρεπε να βρούμε το οικονομικό πακέτο που θα φέρει την ανάπτυξη στον δήμο, το 

οποίο συζητήσαμε, το ακούσαμε, περιμένουμε να το δούμε, να αυξήσετε τα έσοδα και να πείτε 

¨έλα εδώ Πρόεδρε, εμείς εδώ βγάλαμε 100.000 παραπάνω, άρα μπορούμε να δώσουμε τα 

10.000 και να πάρουμε δάνειο¨, τότε δεν θα αναλωνόμουν να σας πω γιατί δεν το κάνετε. 

Εσείς φέρνετε ένα δάνειο και λέτε, ότι θα φέρουμε μέσα τα οποία θα δούμε πως θα αποδώσουν 

και αν δεν αποδώσουν να ξέρετε ότι καταστρέφεται ο Δήμος, ότι αν δεν αποδώσουν εμείς 

καταστρεφόμαστε και εσείς αποτυγχάνετε. Ξέρετε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά; Είναι 

τεράστια. Σας παρακαλώ πολύ, αναλογιστείτε τι κάνετε. Για μας είναι κριτήριο η απόφαση 

σας, είναι κριτήριο για τη ζωή μας. είμαστε εδώ και σας παρακολουθούμε με μεγάλη αγωνία.  

Επειδή σας κουράζω σας λέω ότι εμείς θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, με κάθε νόμιμο 

μέσο, δεν ξέρω που θα φτάσουμε, για να σταματήσει αυτή η ιστορία με τους ΚΑΠ, αυτή η 

ιστορία που ουσιαστικά βάζει σε κίνδυνο τη μισθοδοσία μας, με κάθε μέσο, είτε αυτό λέγεται 

καταλήψεις, είτε λέγεται αγώνας μέχρι το τέλος, είτε λέγεται προσφυγή στο άρθρο 18, είτε 

λέγεται όπως θέλει να λέγεται, είτε να … τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου σ’ αυτούς που 

ζητάνε το δάνειο, γιατί και αυτοί είναι δημόσιοι υπάλληλοι να το ξέρετε.  

κ. Δήμαρχος:  Εγώ θα πω κάτι και θα αποδείξω σε όλη την Σερραϊκή κοινωνία, σε 

όλους τους Σερραίους και Σερραίες ότι είστε άδικοι και το λέω με ευθύνη. Είστε άδικοι 

τουλάχιστον απέναντι μας. Μια απλή ερώτηση και κατανοητή και θέλω μια απλή και 

κατανοητή απάντηση. Όταν γίναμε Δ.Α. το 2007, τα δάνεια του Δήμου ήταν 7 εκ., σήμερα 

πόσα εκ. είναι τα δάνεια του Δήμου; Μόνο 5 εκ.  

κα Ιλανίδου:  Ντροπή είναι αυτό που λέτε, … να λέτε την αλήθεια. Τα 2 εκ. είναι 

δώρο για τα ΑΣΤΕΡΙΑ. 

κ. Πρόεδρος:   κ. Ιλανίδου μη διακόπτετε, να μάθετε να ακούτε.  

κ. Δήμαρχος:  Να μάθετε να ακούτε την αλήθεια. Αφήστε από πού πως και τι, η 

πραγματικότητα που ενδιαφέρει όλους εσάς, διότι εσείς με το παρόν σας λέτε ότι 

υποθηκεύουμε τους μισθούς σας, θα μιλήσουμε και γι’ αυτό. Η πραγματικότητα είναι ότι ήταν 

7 εκ., σήμερα μετά από δύο χρόνια είναι 5 εκ., τι ζητάει σήμερα η Δ.Α.; να ξαναγίνουν 7 εκ. 

και να η αντίδραση και να η αδικία, γιατί δεν αντιδράσατε τότε όταν έγιναν 7 εκ; Τότε γιατί 

δεν καταστροφολογούσατε, δεν κινδυνολογούσατε και δεν απειλούσατε όπως απειλείτε 

σήμερα; Απλά πράγματα. Τα εκατομμύρια να γίνουν όπως τα παρέλαβα, 7 εκ. Αυτό το 

καταλαβαίνουν όλοι οι πολίτες σ’ αυτή την πόλη. … (πολύ φασαρία) … να αποδείξω ότι τα 

χρήματα που οφείλει ο Δήμος σε δάνεια, και μάλιστα σε δάνεια από ιδιώτες, σε ιδιωτική 

τράπεζα είναι 7 εκ., τι έκανε αυτή η Δ.Α., τα έκανε 5 εκ. και θέλουμε άλλα 2 εκ. για να 

ξαναγίνουν 7 εκ. όπως τα παρέλαβε αλλά θα τα πάρει από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, δηλαδή το ίδιο το κράτος, ερωτώ, διότι αν είχατε η προηγούμενη Δ.Α. δανειστεί από 

το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και δεν είναι δανεισμός, είναι εξυπηρέτηση και αυτό 

το Ταμείο θέλει κάποια ασφάλιση, αυτές είναι οι λέξεις που χρησιμοποιούν στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, δηλαδή έχεις να κάνεις με το Κράτος, το Κράτος είναι αυτό που 

στέλνει τους ΚΑΠ για τα λειτουργικά, εάν τα δάνεια τα 5 εκ. που είναι σήμερα, τα 7 εκ. που 

πήραν αν τα έπαιρναν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το 2002 δεν θα πληρώναμε 

ούτε τόκους, ούτε κεφάλαια. Αυτό θα γίνει και το 2010, έχει ήδη ληφθεί σχετική απόφαση για 

δυο χρόνια. Ερωτώ, ο ιδιώτης, σου κάνει αυτή την ευκολία; Και απευθύνομαι στους 

επαγγελματίες, στους εμπόρους, στους προμηθευτές μας, σε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν να 

παίρνουν χρήματα, και σας είπα και την άλλη φορά, το νόμισμα έχει δύο όψεις, η μια όψη 

είναι σωστά η μηχανή διεκπεραίωσης του δικού μας έργου και η παροχή υπηρεσιών σ’ αυτή 

την κοινωνία που αποτελούν όλοι οι δημοτικοί υπάλληλοι και από την άλλη μεριά είναι η 

αγορά η οποία αν δεν υπάρχει αγορά δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει κανείς εδώ μέσα.  
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Πέρσι που είχαμε μια δυσκολία, θελήσαμε να πάρουμε για τα δώρα Χριστουγέννων 

μια ευκολία 900.000 €, από πού τα πήραμε; Με ένα τηλεφώνημα ¨κύριοι έχουμε μια ανάγκη 

για 900.000 €¨, την άλλη μέρα ήρθαν. Πληρώσαμε τόκους; Πληρώσαμε ένα € τόκους; Το 

Κράτος είναι. Από το Κράτος παίρνουμε τους ΚΑΠ, για τις λειτουργικές μας δαπάνες, μεταξύ 

αυτών είναι και η μισθοδοσία των υπαλλήλων και όταν λέμε λειτουργικές δαπάνες εννοούμε 

πολλές δαπάνες που έχει αυτός ο Δήμος. Και να γιατί λέω ότι κινδυνολογείτε, μέχρι να 

φτάσουμε στο σημείο να μην πληρωνόσαστε, πράγματα αδύνατο, γιατί αν φτάσουμε σ’ αυτό 

το σημείο, θα έχει καταρρεύσει το οικονομικό σύστημα όλης της χώρας, δεν θα πληρώνονται 

οι δάσκαλοι, δεν θα πληρώνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν θα πληρώνονται οι νομαρχιακοί 

υπάλληλοι, αυτή είναι η αλήθεια. Για να φτάσει να μην πληρώνεστε, πράγμα που δεν θα γίνει 

ποτέ, εκτός αν καταρρεύσει το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και κατ’ επέκταση και η χώρας 

μας, το Ευρωπαϊκό αν θέλετε, τότε δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα. Τα 2 εκ. αυτά για να 

γίνουν πάλι 7 εκ., αυτά τα 2 εκ. που ήρθαν και πήγαν και εξοφλήσαν 23 χρόνια νωρίτερα την 

ιδιωτική τράπεζα, εγώ τα προόριζα για την αγορά και αν τα είχα δώσει στην αγορά σήμερα δεν 

θα συζητούσαμε σήμερα για συνομολόγηση λήψης δανείου. Τι πιο απλό; Πόσο πιο απλά να τα 

πει κανείς;  

Λέτε ότι έχουμε χρήματα, όλα είναι υπολογισμένα. Σας είπε πολύ καλά ο κ. 

Αντιδήμαρχος και δεν θέλω να επαναλάβω. Πρέπει ή δεν πρέπει να δώσουμε στους 

συναδέλφους μας … 

κ. Πενολίδης:  Αυτό τον χαρακτηρισμό μην τον λέτε, δεν είμαστε συνάδελφοι, στην 

απέναντι μεριά του ποταμού είστε κ. Δήμαρχε.  

κ. Δήμαρχος: Το πώς αισθάνεσαι εσύ, είναι δική σου άποψη. Επιτρέψτε μου να 

καταθέσω εδώ το πώς αισθάνομαι εγώ.  

κ. Πενολίδης: Το βλέπω. 

κ. Δήμαρχος: Λοιπόν, η ΔΕΠΣ η οποία έχει να πληρωθεί κάποιους μήνες, δεν πρέπει 

να πληρωθούν; Από αυτά τα χρήματα πρέπει να πληρώσουμε εδώ και κάποιους μήνες που 

οφείλουμε στους εργαζόμενους στη ΔΕΠΣ, πρέπει να τους πληρώσουμε, πρέπει να 

πληρώσουμε την ιδιωτική τράπεζα, τους τόκους, πρέπει να πληρώσουμε τα αναδρομικά, δεν 

είναι ότι ρίχνουμε ευθύνη στην Κεντρική Εξουσία, αποφάσισε η Κεντρική Εξουσία να αυξήσει 

το επίδομα παραμεθορίων περιοχών κατά 80 € μηνιαίως για τον κάθε υπάλληλο, επίσης, 

αποφάσισε η Κεντρική Εξουσία να αυξήσει το επίδομα κίνησης του κάθε υπαλλήλου του 

Δήμου κατά 40 €, πέρσι είχε αποφασίσει και πάλι δώσαμε 200.000 αναδρομικά, 40 € το μήνα 

πάλι για κάθε υπάλληλο το επίδομα απασχόλησης. Σας είπε ο κ. Αντιδήμαρχος, ότι σε σχέση 

με το 5μηνο το πρώτο του 2008 μισθοδοσία μόνο, στοιχεία επίσημα, 3.800.000 € και 

4.900.000 το 2009. Η διαφορά μόνο στη μισθοδοσία 1.060.000 για πέντε μόνο μήνες. Και 

λιγότερα έσοδα. Η περιστολή των δαπανών είναι γεγονός και δεν το αμφισβητεί κανείς, το 

συναποφασίσαμε όλοι μας. 

Μίλησε πολύ σωστά ο κ. Σαντοριναίος και είπε για την εικόνα της πόλης. Αυτή είναι η 

πραγματικότητα. Χρειάζονται γενναίες αποφάσεις, μα αυτό καλούμαστε εδώ, να πάρουμε μια 

γενναία απόφαση. Να πληρώσουμε την αγορά, για να αρχίσει αυτή η περίφημη απόφαση για 

την οικονομική εξυγίανση. Και να μπούμε σε μια τροχιά ανάπτυξης. Πως διαφορετικά θα 

γίνει; Να μη σας δώσουμε τα αναδρομικά του επιδόματος της κίνησης για όλο το 2008; Δεν το 

αποφάσισε αυτή η Δ.Α., κανένας Δήμαρχος δεν αποφασίζει αυτά τα πράγματα. 

κ. Πενολίδης: Ευτυχώς.  

κ. Δήμαρχος: Το αποφασίζουν κεντρικά. Επίσης … 

κ. Πενολίδης: Είναι κακό να ακούμε ψέματα και να μην μπορούμε να απαντήσουμε, 

είπατε αυξήσεις, το ότι αυξάνεται … των αντιδημάρχων το είπατε; Ότι … 

κ. Δήμαρχος: Κάνετε λάθος. 

κ. Πενολίδης: Εσείς κάνετε λάθος κ. Δήμαρχε. 
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κ. Πρόεδρος:  Κάνατε την τοποθέτηση σας, αφήστε τον κ. Δήμαρχο να ολοκληρώσει.  

κ. Δήμαρχος: Ο νόμος από … της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, με τα κριτήρια που 

δίνει, λέει τον αριθμό των Αντιδημάρχων ότι είναι 5. Όλοι οι δήμοι σε όλη την χώρα.  

κ. Πενολίδης: Ο νόμος τις έκανε τις αυξήσεις, δεν τις κάνατε εσείς εδώ. 

κ. Πρόεδρος:   κ. Πρόεδρε για πολλοστή φορά, σεβαστείτε τον θεσμό αυτό. 

κ. Δήμαρχος: Κι εγώ για τον νόμο μιλώ. Η Δ.Α. δεν νομοθετεί. 

κ. Πενολίδης: Δεν άκουσα όμως να λέτε για τα λεφτά που παίρνετε εσείς από τον 

νόμο; 

κ. Δήμαρχος: Ποια λεφτά; 

κ. Πρόεδρος:   κ. Δήμαρχε παρακαλώ μην απαντάτε, τελειώστε την τοποθέτηση σας.  

κ. Δήμαρχος: Και είπατε με μεγάλη ευκολία θέλουμε να οδηγηθούμε στη λήψη 

δανείου και έχετε έναν δήμαρχο μπροστά σας ο οποίος ξεχνάτε την προηγούμενη θητεία του. 

Ίσως είμαι ο μόνος Δήμαρχος που επί μία 4ετία, για μια 4ετία δεν πήρα ούτε μια δραχμή 

δάνειο.  

κ. Αναστασιάδης: Δεν σ’ αφήναν να πάρεις δάνειο. Ντροπή σου που τα λες αυτά.  

κ. Δήμαρχος: Η αλήθεια όσο πικρή και να είναι πειράζει, γι’ αυτό και αυτή η 

αντίδραση, εγώ έτσι το μεταφράζω.  

Ούτε λίγο ούτε πολύ ο εκπρόσωπος σας έθεσε θέμα επιβίωσης. Λόγω τιμής αυτό δεν το 

κατάλαβα. Πληρώνεστε κάθε μήνα; Θα πληρώνεστε κάθε 15; Θα πληρωθείτε τώρα το επίδομα 

αδείας; Θα πάρετε τώρα τα αναδρομικά σας; Από πού αυτά; Θα πάρετε τις υπερωρίες σας; Σας 

είπα και την άλλη φορά, αν σταματήσει η αγορά να μας προμηθεύει πετρέλαιο, πως θα 

κινηθούν τα απορριμματοφόρα; Αν σταματήσει η αγορά να μας προμηθεύει ξυλεία, σίδερα και 

τόσα άλλα, πως θα λειτουργήσει αυτός ο Δήμος;  

Η αγορά κύριοι περνά μια κρίση την οποία τη βιώνουμε όλοι μας. Είναι μια διεθνής 

οικονομική κρίση που μέσα, σας είπα και το επαναλαμβάνω και όταν εδώ ήμασταν μέλι – 

γάλα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά και σας έκανα μια πρόσκληση για να ανταποδώσουμε 

τις τυπικές ευχές, σας είπα ότι αυτή είναι μια κρίση που μπορεί να αποδειχτεί μεγάλη ευκαιρία, 

και εκεί οδηγούμαστε, η σημερινή Δ.Α. εκεί οδηγεί τον δήμο των Σερρών. Και θέλω να 

εμπιστεύεστε τον δήμο και την Δ.Α. και να μην ανησυχείτε καθόλου, διότι δεν υπάρχει καμία 

περίπτωση, και ερωτώ, είπατε ότι αν ξέρω τα οικονομικά, εντυπωσιάστηκα πράγματι και το 

έλεγα στους συνεργάτες μου, όταν επισκέφτηκα για πρώτη φορά το Παρακαταθηκών και 

Δανείων, στο αρμόδιο τμήμα, και τους είπα ότι είμαι ο Δήμαρχος Σερρών, …, αμέσως σε 3 

λεπτά μέχρι να γυρίσω να χαιρετήσω, μου φέραν δυο καταστάσεις, και επειδή είναι το κράτος 

το οποίο χρηματοδοτεί και λειτουργούμε, ξέρει όλα τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου, όχι 

μόνο του Δήμου και των Δ.Ε., και μου είπε ότι χρωστώ 5 εκ. Αυτοί οι οποίοι σου δίνουν τα 

λεφτά τους για να λειτουργήσεις, να πληρώσεις δαπάνες, να κάνεις έργα, όλα αυτά, και ξέρουν 

πολύ καλά, θα μας δίναν ποτέ, να πούμε για τα 4 εκ. που έγιναν 2 εκ., γιατί πελαγοδρομείτε, το 

κάνετε επίτηδες, για να μην πω καμιά άλλη κουβέντα.  

Η αλήθεια κύριοι πειράζει, το ξέρω, αλλά πρέπει, είναι γενναίο να την λες. Ποια η 

σχέση των 2 εκ. για τις οφειλές, ποια η σχέση των υπολοίπων 2 εκ. στρογγυλεμένα για τις 

εφαρμογές των σχεδίων πόλεως, τις διανοίξεις, τις αποζημιώσεις, τις απαλλοτριώσεις, όπου 

πάνω θα καθίσουν πλατείες θα δημιουργηθούν, θα γίνουν διανοίξεις δρόμων, όλη η λειτουργία 

του κοινωνικού συνόλου, σχολεία, νηπιαγωγεία. Και αυτά είναι τακτοποιήσεις οικοπέδων και 

χώρων που κάποτε ανήκαν σε κάποιους, στον πατέρα σας, στην μητέρα σας, στον ανηψιό σας, 

σε μας τους Σερραίους και πρέπει κάποτε να πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε. Αυτά είναι 

αυτά τα υπόλοιπα χρήματα. Για τα άλλα ο νόμος, και θα ήταν και αυτό θέμα σήμερα, πρέπει 

να ετοιμαστεί η υπηρεσία μέσα, γιατί σε κάθε περίπτωση το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων,  το  οποίο  θα πληρώσει κατευθείαν τον δικαιούχο της αποζημίωσης από ρυμοτομίες, 

 

12 



από απολλοτρίωση, από πράξεις τακτοποίησης και εφαρμογές, να πληρώσει κατευθείαν και να 

μην περάσουν τα χρήματα μέσα από τον δήμο, θέλει για κάθε έναν ξεχωριστό φάκελο, φάκελο 

για το πότε έγινε η μεταβίβαση, πότε πάρθηκε η απόφαση για την απαλλοτρίωση … 

κ. Πενολίδης:  Άρα μιλάμε για 4 εκ.  

κ. Δήμαρχος: Σας λέω πάλι την αλήθεια. Γιατί εδώ κατηγορήθηκα ότι τα 4 εκ. τα 

κάναμε 2 εκ. Γιατί άλλη απόφαση οι οφειλές και άλλη κατηγορία που πρέπει να δώσουμε. Δεν 

αντέχετε τις αλήθειες. Αντιμετωπίσαμε όλοι εδώ από κοινού, τι θα γίνει όταν πήραμε το 

μαντάτο ότι τα λεφτά του Δήμου όλα έχουν μπλοκαριστεί, ποιος θα το διευθετήσει; 

Θυσιάσαμε από την ΣΑΤΑ 600.000 € για να ξεμπλοκαριστούν τα χρήματα μας; Και πάλι 

αύριο μπορεί να αντιμετωπίσουμε το ίδιο, μεθαύριο το ίδιο, αλλάζουν τα πράγματα. Για την 

αντιμετώπιση όλων αυτών των απρόβλεπτων, απρόσμενων, που μας δίνεται η ευκαιρία να τα 

προγραμματίσουμε όλα αυτά σήμερα κάνοντας όλη αυτή τη δουλειά, να τα βάλουμε σε έναν 

σχεδιασμό και σε ένα πρόγραμμα, σε ένα νοικοκύρεμα με μια κουβέντα, να μπορούν να 

πληρώνονται και να μην κινδυνεύει κανείς. Αλίμονο μας αν εμείς είχαμε ποτέ στο μυαλό μας, 

γιατί είπατε ¨δεν μας σκέφτεστε, εσείς ήρθατε και θα φύγετε¨, καλά λέτε, εσείς μένετε, οι 

επόμενοι και οι μεθεπόμενοι πάλι το ίδιο θα σκέφτονται, κανείς δεν θέλει το κακό, κανείς δεν 

θέλει να δεσμευτούν οι μισθοί των υπαλλήλων και είπαμε ότι αν ποτέ φτάσουμε να 

δεσμεύσουμε τους μισθούς των υπαλλήλων, προηγούμενα θα δεσμευτούν όλες οι άλλες 

λειτουργίες του Δήμου για να φτάσουμε στην δέσμευση των μισθών σας, να μην μπορείτε να 

πληρωθείτε.  

Επομένως να επανέλθω και να πω το εξής απλό, ότι το Παρακαταθηκών και Δανείων 

που είναι ταμείο, ξέρει πολύ καλά την οικονομική κατάσταση και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι 

εμείς με τα οικονομικά του Δήμου μας, ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στις 23.000 € το 

μήνα τοκοχρεωλύσιο. Θα αρχίσει από την επόμενη χρονιά. Αλίμονο μας αν δεν μπορεί ο 

Δήμος να βρει 23.000 € το μήνα.  

κ. Πενολίδης: 100.000 πρέπει να βρει, όχι 23.000.  

κ. Δήμαρχος: Σας είπα και το ξεχνάτε, σας είπα ότι φέτος την χρονιά που διανύουμε 

μας κρατούνε 90.000 για εκείνη την ευκολία που μας έκανε το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τελειώνει τον Οκτώβριο – Νοέμβριο, αυτά δεν έχουμε να τα δίνουμε την επόμενη 

χρονιά. 

κ. Πενολίδης: Γιατί δεν λέτε την αλήθεια; 

κ. Πρόεδρος:  Αφήστε να ολοκληρώσει ο Δήμαρχος. 

κ. Δήμαρχος: Πρέπει να έχεις λεφτά για να συνεχίσουν οι επαγγελματίες, οι έμποροι, 

οι επιχειρηματίες να προμηθεύουν. Και μέχρι πότε θα πιστώνουν οι άνθρωποι αυτοί; Αντέχει η 

αγορά; Απλά πράγματα. Αυτά τα 2 εκ. θέλουμε να ξεπληρώσουμε την αγορά, πιο απλά δεν 

μπορώ να το πω, και πάλι να υπενθυμίσω ότι τα ήταν 7 εκ., σήμερα που μιλάμε είναι 5 εκ. και 

θέλουμε να ξαναγίνουν 7 εκ. για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την εύρυθμη λειτουργία και 

την ανάπτυξη που έχει ο Δήμος.  

Και ένα άλλο, οι διμηνίτες πέρσι υπήρχαν, φέτος βλέπετε ότι δεν θα χρειαστούμε 

διμηνίτες και πήραμε την απόφαση να χρησιμοποιήσουμε τους 4, 5, 6 για να αντιμετωπίσουμε 

τον καύσωμα και όλα αυτά. Το πρόγραμμα μπορεί να έρθει αύριο και να μας προλάβει, της 

απασχόλησης, οπότε δεν θα χρειαστεί να καταβάλλουμε ούτε μια δραχμή.  

κ. Πενολίδης: Το 70% του προγράμματος θα πληρώσετε κ. Δήμαρχε.  

κ. Δήμαρχος: Πάλι λάθος πληροφορία έχετε. Το 70% που ακούσατε, θα είναι άνεργοι 

που είναι στο ταμείο ανεργίας και το 30% θα είναι άλλη κατηγορία. Αφήστε να έρθει ο νόμος 

και βλέπουμε. Αυτό είναι αυτό που ακούσατε και το λέτε τελείως ανεύθυνα κατά την άποψη 

μου.  
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Θυσιάστηκε η ΣΑΤΑ, 600.000. Ακούσαμε τον κ. Σαουλίδη να λέει ότι δεν έγινε καμία 

εξυγίανση των οικονομικών, πιστεύω ότι δεν ασχολείται με τα του Δήμου και με τα 

οικονομικά τελευταία.  

Είναι επιτακτική, επιβεβλημένη η ανάγκη λήψης αυτών των 2 εκ., να πληρωθούν όλοι 

οι προμηθευτές μας, όμορφα και καλά, δεν κινδυνεύει κανείς, σας είπα από το Κράτος 

παίρνουμε λεφτά, δεν παίρνουμε από ιδιώτη.  

Κύριοι να πάρουμε το δάνειο των 2 εκ. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

και να συμπληρώσουμε να γίνουν τα 2 εκ. για να μπορέσει να λειτουργήσει η αγορά, αυτό 

δημόσια σας το καταθέτω ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, δεν πάσχει ο Δήμος από έναν 

δανεισμό 2 εκ. και 23.000 μηνιαία τοκοχρεωλύσια.  

κ. Αναστασιάδης: 350.000 το χρόνο είναι, πες την αλήθεια. Λίγα είναι; Έτσι μας 

έλεγες και για την ΔΕΥΑΣ, στην πρώτη δημαρχιακή θητεία. Μαζί ήσασταν τότε και οι δύο. Τα 

ίδια έλεγες και τότε.  

κ. Γούνας: Όταν ήσουν αντιδήμαρχος ήταν όλα καλά, τώρα που δεν είσαι είναι όλα 

στραβά. Τότε ήταν καλός ο Δήμαρχος. … (μαλώνουν Γούνας – Αναστασιάδης) … 

κ. Πρόεδρος:   Εάν εδώ μέσα οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν τηρούν τους κανονισμούς, 

δεν σέβονται τα πρόσωπα και θεσμούς, ένας Πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει τίποτα και το 

ξέρετε πολύ καλά. Η εύρυθμη λειτουργία δεν εξαρτάται μόνο από εμένα αλλά από όλους, 

τέτοιες συμπεριφορές λοιπόν να τις … εσείς, όχι εγώ, όποτε θέλει ο κ. Αναστασιάδης να 

παίρνει τον λόγο. Να μάθουμε να σεβόμαστε πρόσωπα και θεσμούς, ο χώρος είναι ιερός. Και 

εν πάση περιπτώσει όλοι κρινόμαστε και γι’ αυτά που λέμε και γι’ αυτά που πράττουμε, η 

Σερραϊκή κοινωνία δεν τρώει κουτόχορτο.  

κ. Αναστασιάδης: Τώρα μίλησες πολύ καλά.  

κ. Δήμαρχος: Θα παρακαλούσα να … να πληρώσουμε την αγορά, να μπορέσουμε να 

συνεχίσουμε να πληρώνουμε στην ώρα, αυτός είναι ο στόχος μας, να τηρούμε τους κανόνες 

της αγοράς, αυτός είναι ο στόχος μας. για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, να μην 

κινδυνεύουμε, όχι από το να μην πληρωθούμε, να μην μας μπλοκάρουν πάλι τα χρήματα 

κάποιοι που έχουν να παίρνουν χρήματα και σήμερα έχουν το δικαίωμα από τον νόμο, όπως 

την πάθαμε ξαφνικά. Αυτά ήθελα να πω, και πιστεύω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να 

πληρώσουμε την αγορά.  

κ. Αγγελίδης:  κ. Δήμαρχε οι εργαζόμενοι θέλουν περισσότερα από μας και 

περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα οικονομικά κ.λπ. Και ξέρετε γιατί αντέδρασαν; Γιατί 

προκάλεσαν με την οργή τους; Γιατί έχετε πάρει διαζύγιο με την αλήθεια, γι’ αυτό 

αντέδρασαν. Είπατε ότι τα 7 εκ. € δάνεια τα κάνατε 5 εκ. €, δεν είναι αλήθεια, θέλει λίγη 

γενναιοψυχία, αυτό το ότι τα 7 εκ. δάνεια έγιναν 5 εκ. € το ξέρετε πάρα πολύ καλά ήταν ένα 

δώρο του ΥΠ.ΠΟ. που μας επέστρεψε το δάνειο που είχε πάρει ο κ. Μωυσιάδης για να 

τελειώσει τα ΑΣΤΕΡΙΑ και αυτά τα 2 εκ. τα παίρνει ο Δήμος εξαιτίας του κ. Μωυσιάδη. Αυτή 

είναι η αλήθεια.  

κ. Δήμαρχος: Διαμετρικά αντίθετοι.  

κ. Πρόεδρος:   Τα χρήματα που πήραμε από το Υπουργείο … 

κ. Αγγελίδης: Έχετε πάρει διαζύγιο από την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια, γι’ αυτό 

τα 7 εκ. έγιναν 5 εκ. Όχι από δικές σας ενέργειες, όχι διότι αυξήσατε τα έσοδα ή μειώσατε τα 

έξοδα και τα φέρατε τα πράγματα σε ένα σημείο για να μειωθούν τα δάνεια. Ανεξάρτητα από 

το που παίρνουμε το δάνειο, είτε είναι από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε από 

ιδιωτική τράπεζα, η ουσία είναι ότι ο Δήμος και οι δημότες φορτώνονται με 2 εκ. € δάνειο. 

Αυτή είναι η ουσία. Και η απορία των υπαλλήλων ποια είναι, όταν βλέπουν τις καταστάσεις 

που παρουσιάζει ο ταμίας, καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται με έλλειμμα, τα έξοδα είναι 

περισσότερα από τα έσοδα, και αναρωτιούνται οι άνθρωποι, και λένε που θα πάει αυτή η 

κατάσταση όταν θα έχει ο κόσμος το δάνειο, όταν οι καταστάσεις θα κλείνουν με έλλειμμα και  
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δεν θα μπορούμε να υποστηρίζουμε τα έξοδα με τα έσοδα. Δικαιολογημένα και εσείς να 

ήσασταν εργαζόμενος, και εγώ να ήμουν θα ανησυχούσα. Δεν κινδυνολογούν διότι ζουν στην 

πράξη αυτό που λέμε, διότι τους χρωστάμε μισθώματα, βέβαια έχουν να παίρνουν. Είναι 

ψέματα αυτά που λέμε; Δικαιολογημένα δεν ανησυχούν; Κάνατε τίποτα μέχρι τώρα για να 

τους δώσετε μια ελπίδα ότι έγινε μια βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου γιατί 

πήρατε κάποιες αποφάσεις, γιατί πήρατε κάποια μέτρα; Οι καταστάσεις βελτιώνονται με 

αποφάσεις, με μέτρα, φέρατε κάτι τέτοιο για να τους καθησυχάσετε; Και λέτε από πάνω ότι 

κινδυνολογούν;  

Είπαμε ότι έχουμε επιπλέον έξοδα, στην μισθοδοσία, στο ένα, στο άλλο, βεβαίως 

έχουμε, γιατί δεν λέτε όμως ότι φέτος θα έρθουν περίπου 3 εκ. περισσότερα € από την τακτική 

επιχορήγηση. Με αυτά καλύπτουμε τα επιπλέον έσοδα που έχουμε. Αυτά που λέτε, Δημοτική 

Αστυνομία, Σχολικοί Φύλακες, επιπλέον μισθοδοσία, κ.λπ. καλύπτονται με το ποσό των 3 εκ. 

€ περίπου που έρχονται από την τακτική επιχορήγηση συν 1 εκ. που ήρθε τώρα ή αύριο θα 

έρθει αύριο από την πρώτη δόση των παρακρατηθέντων. Συν 1 εκ. από τη ΣΑΤΑ. Εδώ είπατε 

και άλλο δάνειο, άλλο δάνειο 2 εκ. € για την αποπληρωμή των αποζημιώσεων των 

ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών, και σας είπα και άλλες φορές γιατί να μην πληρώνετε από την 

ΣΑΤΑ, από την ΣΑΤΑ 1 εκ. δεν δίνετε αυτό το ποσό στις αποζημιώσεις ρυμοτομούμενων 

ιδιοκτησιών;  

κ. Δήμαρχος: Το δώσαμε ήδη.  

κ. Αγγελίδης: Παίρνετε συνέχεια αποφάσεις για να γίνουν διάφορα έργα από τη 

ΣΑΤΑ, θα μου πείτε τώρα ¨μα δεν θα κάνουμε κάποια έργα¨; Να σας υπενθυμίσω κ. Δήμαρχε 

τι είχατε πει την δεύτερη εβδομάδα σε έναν ραδιοφωνικό DEBATE, είπατε ότι έχετε 

εξασφαλισμένες πιστώσεις για τα πάντα, για τα έργα, ε από αυτές τις εξασφαλισμένες 

πιστώσεις κάντε έργα και από τη ΣΑΤΑ δώστε αποζημιώσεις και μην τα φορτώνετε στον δήμο 

και στους δημότες. Αυτή είναι η αλήθεια, και αν πονάτε τόσο για την αγορά, διότι κάθε λίγο 

αυτό λέτε, σας πιάνει ένας πόνος λες και εμείς είμαστε ανάλγητοι στην αγορά, αύριο 

πληρώστε την αγορά, 1 εκ. € από τους παρακρατηθέντες φόρους δώστε τους στην αγορά και 1 

εκ. πάρτε δάνειο. Αν δεν πληρωθεί οι μόνοι υπεύθυνοι και υπόλογοι θα είστε εσείς απέναντι 

στην αγορά.  

κα Ιλανίδου: Είναι ντροπή σ’ αυτό το τραπέζι να ακούμε τέτοια ψεύδη και τέτοια 

μικροψυχία. Όλοι ξέρουμε, οι πάντες γνωρίζουν ότι το δάνειο των 2 εκ. που λέτε ότι ήταν για 

τα ΑΣΤΕΡΙΑ, δόθηκε πίσω από το ΥΠ.ΠΟ. ως δώρο, ως συγχαρητήρια στον κ. Μωυσιάδη ο 

οποίος μπόρεσε και τελείωσε τα ΑΣΤΕΡΙΑ. Αυτή είναι η αλήθεια. 

κ. Δήμαρχος: Τι άλλο θα ακούσω στη ζωή μου. 

κα Ιλανίδου: Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ποια είναι η αλήθεια, τα 2 εκ. ήρθαν στον 

Δήμο Σερρών επειδή ο κ. Μωυσιάδης μπόρεσε και τελείωσε τα ΑΣΤΕΡΙΑ τα οποία τα 

εγκαινιάσατε αλλά δεν βάλατε … Τα 2 εκ. αυτά τα είχατε φέρει στο συμβούλιο για να τα 

βάλετε στην αγορά, για να κάνετε άλλα έργα, άλλα ξοδέματα, το ΥΠ.ΠΟ. αντέδρασε, η 

Περιφέρεια αντέδρασε, δεν μπορούσαν τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν όπως εσείς 

θέλατε και μετά από αυτό πήγατε και πληρώσατε το δάνειο.  

Τα δάνεια που λέτε του κ. Μωυσιάδη που γίναν 7 εκ. με τα επιτόκια, ο κ. Μωυσιάδης 

βρήκε 1% πάνω από το euroball, το οποίο σήμερα είναι σύνολο περίπου 2,5% και όλα τα 

παλιά δάνεια τα πήρε και τα ενσωμάτωσε όλα σ’ αυτό το δάνειο που πήρε. Στη συνέχεια, λέτε 

ότι αν δεν μπορεί να πληρώσει ο Δήμος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θα μας πει 

το Κράτος ότι δεν πειράζει. Να θυμίσω στους αγαπητούς δημοτικούς υπαλλήλους, γιατί 

πιθανόν εσείς να μην το γνωρίζετε διότι δεν ήσασταν δημοτικός σύμβουλος, ούτε καν εδώ στο 

Δ.Σ., ότι τον Ιανουάριο του 2003 όταν ο Δήμος ήταν εγγυητής σε ένα δάνειο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων της ΔΕΥΑΣ και η ΔΕΥΑΣ αδυνατούσε να πληρώσει τη δόση 

της, ήρθε το  Ταμείο  Παρακαταθηκών και Δανείων  και …. τους μισθούς, πήρε τους ΚΑΠ και 
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δεν είχαν να πληρωθούν οι υπάλληλοι. … ήρθε εντελώς ανάλγητα και κράτησε τους ΚΑΠ, και 

κράτησε τους μισθούς των υπαλλήλων, οι υπάλληλοι δεν πληρώθηκαν τον Ιανουάριο του 2003 

έως ότου μπόρεσε η ΔΕΥΑΣ να συγκεντρώσει τα χρήματα, να πληρώσει τη δόση της και τότε 

το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επέστρεψε τα χρήματα και μπόρεσαν να πληρωθούν 

οι υπάλληλοι. Το ίδιο φοβούνται οι άνθρωποι ότι θα πάθουν και κάτι. Όταν ο ταμίας λέει ότι 

τα έξοδα είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα, ότι απλώνουμε τα πόδια μας έξω από το πάπλωμα, 

ότι δεν κάνουμε κανένα νοικοκύρεμα, και αν θέλετε να σας πούμε συγκεκριμένες περιπτώσεις, 

στο συμβούλιο στις 4 Μαΐου και ενώ περάσαμε θέμα ότι θα πάρουμε εργολάβο για το 

πράσινο, πήραμε μετά και άλλη εργολαβία για να …, αφού έχουμε εργολάβο για το πράσινο 

δεν είναι ανάγκη να κάνουμε και άλλο έξοδο. Μπορώ να πω και άλλες τέτοιες περιπτώσεις 

που γίνεται σπατάλη χρημάτων από τον δήμο.  

Είπατε προηγουμένως, αν κατάλαβα καλά ότι ο Δήμος πρέπει να κάνει νηπιαγωγεία 

και σχολεία. Ο Δήμος θα κάνει νηπιαγωγεία και σχολεία;  

κ. Δήμαρχος: Άλλο έλεγα.  

κα Ιλανίδου: Αν δεν το κατάλαβα καλά εντάξει. Και αυτή τη στιγμή μένουμε 

έκπληκτοι που μας λέει ο κ. Δήμαρχος ότι σε άλλο συμβούλιο θα μας φέρει και άλλο δάνειο. 

Μα είμαστε σοβαροί, μιλάμε σοβαρά; Πείτε μας την αλήθεια, τι σκοπεύετε να κάνετε; Θα 

ψηφίσουμε σήμερα τα μισά και μεθαύριο τα άλλα μισά;  

κ. Σαουλίδης: Για την οικονομική κατάσταση είπατε … και άλλη φορά το είπατε, 

εμείς σας λέμε, εδώ είναι τα στοιχεία της 20ετίας, να μας φέρει τα στοιχεία του 1998, του 

χρόνου εκείνου της τελευταίας θητείας σας να δούμε πως ήταν κατάσταση στην αγορά, μήπως 

ήταν ίδια η κατάσταση και λίγο χειρότερη; 

κ. Δήμαρχος: Χωρίς δάνειο όμως. … 

κ. Σαουλίδης:  Μήπως … ένα άλλο που λέγεται Βιολογικός Καθαρισμός, το 1994, και 

το 1999 δεν είχε πέσει ούτε κυβικού νερού και επιβαρύνθηκε αυτό το έργο μόνο από αυτή την 

αργοπορία με 500 εκ.; Χρωστούσε ο Δήμος για πρώτη φορά στα χρονικά του περίπου 850 εκ. 

δρχ. για πρώτη φορά και ένα πολύ μεγάλο μέρος της αγοράς; Αυτά παρέλαβε η δική σας Δ.Α. 

από την πρώτη θητεία του Ζ. Μητλιάγκα;  

κ. Δήμαρχος: … συνεχώς όλοι σας, πλην εμού.  

κ. Σαουλίδης: Τα χρέη που αφήσατε το 1998 στον δήμο και στη ΔΕΥΑΣ ήταν 

μοναδικά και ήταν αδικαιολόγητα. Εμείς απαντήσατε σ’ αυτή την πόλη και στις δύο 4ετίες με 

συγκεκριμένο έργο. Αυτό το έργο είναι αποδεκτό από την κοινωνία. Το αν εμείς έχουμε εικόνα 

για τα οικονομικά, ξέρετε πολύ καλά, ότι έχουμε και εικόνα και έχουμε και άποψη, κάτι που 

δεν έχετε εσείς. Εσείς ήρθατε σ’ αυτή τη πόλη χωρίς σχέδιο, ήρθατε σ’ αυτή την πόλη με μια 

περιστασιακή παρουσίαση κάποιων πραγμάτων εξωπραγματικών που δεν μπορέσατε να 

υλοποιήσετε ούτε ένα από αυτά γιατί ήταν έξω από την λογική και έξω από τις λογικές αυτής 

της πόλης. Εμείς ότι κάναμε το κάναμε γιατί ξέραμε τι σχεδιάσαμε, ξέραμε που μπορούμε να 

πατήσουμε και που μπορούμε να βρούμε πόρους. Μην επικαλείστε την τελευταία στιγμή πάλι, 

γιατί φτάσαμε στο παρά πέντε, την βελτίωση. Δεν γίνεται σήμερα, έπρεπε να γίνει χτες, και 

δεν μας δείξατε δείγματα ότι ήσασταν διατεθειμένοι. Η διαχείριση είναι συνεχής διαδικασία 

και δεν φταίνε όλοι οι υπόλοιποι, ειδικά η αντιπολίτευση αν εσείς … απέναντι στην κοινωνία. 

Την ευθύνη την παίρνει ο καθένας από μόνος του και πρέπει να μάθει να κάνει αυτοκριτική. 

Να λέει, εγώ έκανα 5 σωστά και έκανα και 6 λάθη. Εσείς και στις δύο θητείες δεν έχετε κάνει 

ποτέ αυτοκριτική, δεν έχετε πει ποτέ ότι έχετε κάνει λάθος. Αν είναι δυνατόν, ποιος είναι 

αυτός που δημιουργεί, να παλεύει, να αγωνίζεται για τους δημότες και να μην κάνει ούτε ένα 

λάθος; Και έρχεστε σήμερα και μας λέτε θα πάρουμε αυτό το δάνειο, θα πάρουμε το άλλο το 

δάνειο. Εάν είχατε κάνει μια σωστή οικονομική πολιτική δεν θα ήταν ανάγκη να πάρουμε 

κανένα δάνειο. Εμείς είμαστε αρνητικοί, δεν χρειάζεται να πάρουμε κανένα δάνειο, και στην 

προηγούμενη  Δ. Α.  ήμασταν  αρνητικοί  και …  είμαστε  αρνητικοί  ξεκάθαρα.  Σαφώς   όταν  
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υπάρχει ανάγκη και υπάρχει ανάγκη να γίνει ένα έργο σημαντικό για την πόλη, σας είπαμε από 

την αρχή της θητείας, για το πάρκιν πίσω από την Νομαρχία να πάρουμε δάνειο, 

κατασκευάστε το εσείς σαν Δ.Α., το ξαναλέμε. Ξέρουμε ότι αυτό το έργο θα αποδώσει, θα 

αποδώσει στην κοινωνία όχι μόνο οικονομικά αλλά και ουσιαστικά θα δώσει αναπνοή στην 

κοινωνία και στην αγορά μας. Αυτά δεν τα υποστηρίζετε. Γι’ αυτό είμαστε πολιτικοί για να 

παίρνουμε και το ρίσκο, εμείς ρισκάραμε, δεν σκεφτήκαμε το πολιτικό κόστος γι’ αυτό και 

κάναμε έργο σ’ αυτή την πόλη. Εμείς αυτό θέλουμε, αν βλέπαμε ότι έχετε … και δεν 

υπολογίζετε το πολιτικό κόστος, σας είπα πιο μπροστά ότι δεν θέλετε να γίνει … στην αγορά, 

γι’ αυτό δεν … αν είναι δυνατόν δηλαδή. 

κ. Δήμαρχος: Δεν ισχύουν αυτά.  

κ. Σαουλίδης: Αυτά δείχνουν τα αποτελέσματα, άλλο οι προθέσεις σ’ αυτό εδώ το 

τραπέζι και άλλο τα αποτελέσματα στην ουσία. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε ανεκτοί, εμείς 

θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, θα φύγουμε κάποια στιγμή από εδώ όλοι μας, θέλουμε η κοινωνία 

να αξιολογεί με βάση την προσφορά και όχι με βάση τα λόγια. 

κ. Κάλλιος: Είπε ο κ. Πρόεδρος των εργαζομένων τον οποίο ακούω με τον δέοντα 

σεβασμό σε κάθε τοποθέτηση του, εγώ είμαι ένας από αυτούς που ενδεχομένως 

αντιλαμβάνονται το ενδιαφέρον και τον εκνευρισμό του διότι στοιχίζετε γύρω από … το 

δέχομαι αυτό και την ένταση ακόμη.  

Είπε ότι οι τοποθετήσεις του Αντιδημάρχου είναι ευχολόγιο και να έρθουν τον 

Οκτώβριο, δεν ξέρετε πότε λαμβάνονται οι αποφάσεις για την αναπροσαρμογή των τελών; Και 

εκείνες σας είπα ποιες θα είναι. Όμως δεν γνωρίζετε ότι πρέπει τα τέλη τα δημοτικά, τα οποία 

είναι ανταποδοτικά, να είναι ισοσκελισμένα; Γιατί δεν πήγατε στον άρθρο 18 εκείνη την 

απόφαση που έλαβε το Δ.Σ.; Τι προσμετρήσατε; Ποιο όφελος; Ποιανού παρουσία είναι … 

Γιατί δεν την είδατε εκείνη την απόφαση; Δεν θέλω να θίγω πολλά, δεν βγαίνει πολιτική έτσι, 

ούτε πανάκεια είναι η ΣΑΤΑ. ΣΑΤΑ για το Κρόνιο, ΣΑΤΑ για το ένα, ΣΑΤΑ για το άλλο. Εγώ 

ξέρω ότι σήμερα θα βρεθεί εδώ στο 9ο θέμα, άλλα 250.000 γιατί κλείνει το Κολυμβητήριο, που 

θα τα βάλω αυτά; Τα 674.000 του … Σερραίοι κάνουν κινήσεις κατασχέσεων, λες και δεν θα 

τα δίναμε, ή δεν θα βρίσκαμε τρόπο να τα δώσουμε. Από πού θα πληρωθούν αυτά;  

Είπατε για τα έξοδα, τα έξοδα έγινε μείωση της τάξης του 1 εκ. Τα έξοδα και τα έσοδα 

είναι αριθμητικά, εγώ μιλάω για ισοζύγιο, την εικόνα του Δήμου την δίνει το ισοζύγιο, από 

εδώ και πέρα θα έχετε στη διάθεση σας μηνιαίως ισοζύγιο. Τι άλλο περισσότερα να κάνουμε 

όταν βεβαιωθέντα χρέη υπάρχουν … Εν πάση περιπτώσει σας είπα ότι για να ληφθούν 

αποφάσεις και να γραφούν, επειδή μερικές από αυτές θα είναι τομές και θα έχουν αιχμές και 

θα συγκρουστώ με συμφέροντα και θέλω την συναίνεση σας, γιατί χωρίς αυτή που θα πάω; 

Γυμνός θα πάω ή σε κανένα εδώλιο; Ή θα περάσω ντούκου την υπόλοιπη διετία μου; Θέλω 

την βοήθεια σας αλλά θέλω να βλέπετε και τις αποφάσεις που θα λαμβάνουμε και θέλω να 

ενεργοποιείστε με τέτοιον τρόπο ώστε να μην ξεφεύγουν οι δημοτικές παρατάξεις και να λένε 

ότι θα πάρετε από τον τάδε τόνγκα, θα πάρετε από τον άλλον τόνγκα …. Ωραία τα 

χειροκροτήματα, … το ενδιαφέρον, σέβομαι τον εργαζόμενο. … ποια θα ήταν η Δ.Α. χωρίς 

εσάς; Καμία. Αλλά όλα ίσα και όμοια, τι είμαστε εμείς κέρβεροι; Και ανάλγητοι, αυτοί που 

δεν αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα; Σας πληροφορώ ότι όποιος νομίζει ότι μ’ αυτά τα 

δεδομένα μπορεί να χαράξει καλύτερη οικονομική πολιτική από εμένα, ευχαρίστως του 

παραχωρώ τη θέση μου, δεν αντέχω άλλο, από το πρωί βρίζομαι και το ξέρετε. Και αν δεν έχω 

κάνει προσπάθεια να μειώσω τα έξοδα, να το πει η οικονομική υπηρεσία γιατί μ’ αυτούς 

συνεργάζομαι καθημερινά, εγώ δηλώνω την παραίτηση μου τώρα. 

κ. Ζαπάρας: Επειδή συνέχεια μιλάτε για κακοδιαχείριση εδώ και δύο χρόνια, θα 

αναφερθώ λίγο προσωπικά στον καθένα εδώ μέσα, από αυτούς που είχαν θέση, λοιπόν ο κ. 

Αναστασιάδης σαν πρώην Αντιδήμαρχος έργων έκανε έργο και με δηλώσεις και του ιδίου είπε 

ότι όλα γινόταν χωρίς λεφτά. 
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Κ. Σαντοριναίε δυο χρόνια σας ακούω, πόσες φορές όταν σας έπαιρνα τηλέφωνο να 

καθαρίσουμε γειτονιές μου λέγατε ότι δεν έχετε προσωπικό, δεν έχετε προσωπικό για ποιο 

λόγο; Θυμάστε; Για λόγους οικονομίας, είναι έτσι ή δεν είναι;  

Να πούμε λίγο για τον κ. Σαμπάνη; Επί δύο χρόνια έχουμε καυγάδες γιατί έκανε θέμα 

για το πετρέλαιο στον Α.Ο. 

Να μιλήσουμε για την ΔΕΠΣ; Λέτε ότι δεν είμαστε ανοικτοί, μα ανεβάσαμε τα 

τιμολόγια για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Οι υπάλληλοι της ΔΕΠΣ όμως που 

αποτελούν μέρος αυτού του συνόλου, δεν πήραν τα λεφτά τους. … 

κ. Πενολίδης: Είσαι ψεύτης. …( φωνές) … 

κ. Πρόεδρος:   Το θέμα έχει ολοκληρωθεί.  

κ. Αναστασιάδης:  Έχουμε πολλές φορές να έρθει το θέμα, να πληρωθεί η Σερραϊκή 

αγορά, να κάνουμε ένα δάνειο 700.000 €, έχουμε τακτικές επιχορηγήσεις, να πληρωθεί αύριο 

κιόλας, για ποιο λόγο να κινδυνέψουν αυτοί οι άνθρωποι; Επί δύο χρόνια αγωνίζομαι και 

κατόρθωσα να φέρω το έργο … και σήμερα θα γίνει η γέφυρα του Τσέλιου από … και θα γίνει 

καινούργια από την Εγνατία Οδό. Έτσι πρέπει να αγωνίζεστε για να φέρετε λεφτά, εγώ πως 

αγωνίστηκα για να γίνει η γέφυρα του Τσέλιου; Γιατί δεν αγωνίζεστε και μάθατε το εύκολο 

χρήμα; Και όλα αυτά είναι αλήθεια που λέω. Αυτή είναι η προσφορά στην πολιτεία και όχι να 

κάνουμε δάνεια.  

Γι’ αυτό η πρόταση μου είναι 700.000 € δάνειο. Παραπάνω ούτε δεκάρα.  

κ. Σαντοριναίος:   Πρόεδρε θέλω να κάνω μια ερώτηση, και από τον κ. Πενολίδη 

άκουσα, και από τον κ. Αγγελίδη και από την κ. Ιλανίδου άκουσα για κακή διαχείριση. Εγώ 

στους 27 μήνες που υπηρετώ τον δήμο δεν είδα καμιά κακή διαχείριση. Που μπορεί να είναι 

αυτή η κακή διαχείριση;  

κ. Πρόεδρος:   Άλλο τι λέγεται και άλλο τι γράφουν τα χαρτιά. Ο καθένας μπορεί να 

επικαλείται και να λέει ότι θέλει. Ας συγκριθεί αυτή η θητεία με όλες τις προηγούμενες.  

κ. Δήμαρχος: Αυτό που γίνεται εδώ πουθενά δεν γίνεται σε όλη την επικράτεια, όλοι 

οι συνάδελφοι οι δήμαρχοι απορούνε, να το ξέρετε. Να σας πω δάνεια άλλων δήμων και 

μικρότερων δήμων;  

κ. Σαντοριναίος: Να μη μπει το θέμα σε ψηφοφορία.  

κ. Πρόεδρος:   Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία.   

 

κ. Κάλλιος:  Ναι 

κ. Τσιμερίκας:  Ναι 

κ. Σιμήτας:   Ναι 

κα Ευαγγελίδου: Ναι  

κ. Δάγκος:   Ναι 

κ. Κουλουφάκος: Ναι  

κ. Ικιούζης:   Ναι 

κ. Αναστασιάδης:  Όχι, η πρόταση μου   

κ. Σαντοριναίος: Παρών  

κ. Σαουλίδης:     Όχι  

κ. Παπαδόπουλος:  Όχι 

κ. Γαλάνης:     Όχι  

κα Μπιτζίδου:  Όχι  

κ. Αγγελίδης:  Όχι 

κ. Παπαβασιλείου: Όχι  

κα Αγιαννίδου: Όχι      

κ. Νυχτοπάτης:  Όχι 

κα Ιλανίδου:  Όχι 
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κ. Σίγκας: Όχι 

κ. Πεχλιβανίδης:  Ναι 

κ. Ιωαννίδης:     Ναι 

κ. Γούνας:   Ναι 

κα Βέρρου:    Ναι 

κ. Σαμπάνης:  Όχι 

κ. Ζαπάρας:   Ναι  

κ. Σωτηριάδης:  Ναι 

 

- Εγκρίνεται με 13 ψήφους υπέρ 

 

- Δεν εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ    2ο: Έγκριση δράσεων οργάνωσης και διαφήμισης ελαιοτριβείου Ελαιώνα 

Δήμου Σερρών και ανάθεση αυτών στο ¨Κέντρο Προστασίας Φυσικού 

Περιβάλλοντος – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας¨.  

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    3ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2008 των Ν.Π.: 

 α) Κέντρο Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος – Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας (Κ.Π.Φ.Π. – Μ.Φ.Ι.),  

 β) Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) και  

 γ) Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σερρών (Α.Ο.). 

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    4ο: Έκτακτη οικονομική επιχορήγηση του Παλαιστικού Συλλόγου Σερρών 

¨Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ¨.  

 

κ. Πρόεδρος:   1.000 €.  

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    5ο: Πρόταση προς την ΚΕΔΚΕ για τη δημιουργία δικτύου Ελληνικών 

Πράσινων Πόλεων.     

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ    6ο: Έγκριση μελετών προμηθειών: 

 α) δύο απορριμματοφόρων 16 κ.μ.,  

 β) πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων και  

 γ) αυτοκινούμενου σαρώθρου.   

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    7ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου.  
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- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    8ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό με βάση την 

Πράξη Εφαρμογής ¨Εργατικές Κατοικίες¨.  

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    9ο: Έγκριση αποπληρωμής ως εξειδικευμένης οφειλής του 7ου και του 8ου 

Λογ/σμού του έργου: ¨Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Δήμου 

Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται  

 

 

    

     Μετά το πέρας της συζήτησης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις:  

 

 

 

587/09 Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο.  

 

588/09 Δεν εγκρίνεται η συνομολόγηση δανείου για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων 

ή μη οφειλών του Δήμου.  

 

589/09 Έγκριση δράσεων οργάνωσης, ενημέρωσης και διαφήμισης ελαιοτριβείου 

Ελαιώνα Δήμου Σερρών και ανάθεση αυτών στο ¨Κέντρο Προστασίας Φυσικού 

Περιβάλλοντος – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας¨.  

 

590/09 Έγκριση απολογισμού έτους 2008 του Ν.Π. ¨Κ.Π.Φ.Π. – Μ.Φ.Ι.¨, Δήμου 

Σερρών.  

 

591/09 Ομοίως του Ν.Π. ¨ΚΑΠΗ¨ Δήμου Σερρών.  

 

592/09 Ομοίως του Ν.Π. ¨Α.Ο.Σ.¨ Δήμου Σερρών.  

 

593/09 Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης του Παλαιστικού Συλλόγου 

Σερρών ¨Ο ΆΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ¨.  

 

594/09 Υποβολή πρότασης προς την ΚΕΔΚΕ για τη δημιουργία Δικτύου Ελληνικών 

Πράσινων Πόλεων.   

 

595/09 Έγκριση μελέτης προμήθειας 2 απορριμματοφόρων 16 κ.μ.   

 

596/09 Ομοίως πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων.  

 

597/09 Ομοίως αυτοκινούμενου σαρώθρου.  

 

 

20 



 

 

 

 

598/09 Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων τουρνουά σκάκι ενόψει των Ελευθερίων 

2009. 

 

599/09 Έγκριση πραγματοποίησης διαφόρων εκδηλώσεων ενόψει της 96ης επετείου 

απελευθέρωσης της πόλης.  

 

600/09 Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή αυτοκινήτων και 

μηχανημάτων του Δήμου.  

 

601/09 Έγκριση ανάθεσης εργασιών για επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων και 

μηχανημάτων του Δήμου.   

 

602/09 Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό με βάση πράξη εφαρμογής 

γειτονιάς ¨Εργατικές Κατοικίες¨, από την κ. Σαμαρά – Χατζηβασιλείου 

Αικατερίνη. 

 

603/09 Ομοίως από την κ. Σαμαρά Μαίρη.   

 

604/09 Έγκριση αποπληρωμής ως εξειδικευμένης οφειλής του 7ου και 8ου λογαριασμού 

του έργου: ¨Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Δήμου Σερρών¨.  

 

605/09 Έγκριση υποβολής προτάσεων  στο Ε. . «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» πρόσκληση 

04 - 2.1 και στην πρόσκληση 01 - 2.2 ν 0.1. 

 

606/09 Πιστοποίηση λήξης του έργου: «Δράση Κατάρτισης του σχεδίου 

Ολοκληρωμένες  Παρεμβάσεις  με στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας στον 

αστικό χώρο του Ν. Σερρών». 

 

607/09 Πιστοποίηση ολοκλήρωσης πράξης  «Διασυνοριακή Συνεργασία και 

Προγράμματα κατάρτισης που χρηματοδοτήθηκε  από την Κοινοτική 

Πρωτοβουλία  INTERREG IIIA/PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ».  

 

 

 

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

 

 

 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γούνας Γεώργιος 

 

Δάγκος Γεώργιος 

 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

 

Ζαπαρας Στέργιος 

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κάλλιος Κωνσταντίνος 

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 


