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ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ 

 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  20η  

Της  21ης Δεκεμβρίου 2000 

Ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 21.00' μ.μ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΗΣΗΣ  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑΣ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΖΗΣΗΣ        ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

 

Αγγελίδης Πέτρος, Αναστασιάδης Αντώνιος, Αργυριάδης Νικόλαος, Βαβαλέκας Ιωάννης, 

Βέρρος Κων/νος, Βλάχος Ιωάννης, Γεωργίου Γεώργιος, Γκότσης Ηλίας, Εμμανουηλίδου 

Καίτη, Ζαπάρα Μαίρη, Καβακλιώτης Αντώνιος, Κουρουζίδης Μηνάς, Κωνσταντινίδου 

Ελένη, Μισυρλής Σπυρίδωνας, Μπάρκας Αθανάσιος, Νέδος Νικόλαος, Νυκτοπάτης 

Αντώνιος, Παπαδόπουλος Χρήστος, Σαουλίδης Στυλιανός, Στρατουδάκης Στυλιανός, 

Συμεωνίδης Βασίλειος, Σωτηριάδης Δημήτριος, Τερζόπουλος Γεώργιος, Τότσιος Ηλίας. 

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

 

1) Βλάχος Ηλίας, 2) Μπόγιογλου Βάσω, 3)  Σίγκας Γεώργιος. 

 

Θ Ε Μ Α Τ Α   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ   

 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης διαχείρισης και περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης -ελέγχου της λειτουργίας του ΧΥΤΑ και της αποκατάστασης 

του Χ.Δ.Α. του Δήμου Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ  2ο: Έγκριση προμήθειας ειδών προστασίας προσωπικού του Δήμου έτους 2001, 

προϋπολογισμού 36.500.000 δρχ.  
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ΘΕΜΑ  3ο: Καθιέρωση απασχόλησης κατά το  Σάββατο του προσωπικού του Ληξιαρχείου.                                        

 

ΘΕΜΑ  4°: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων. 

 

ΘΕΜΑ  5°: Παραχώρηση δημοτικής έκτασης εμβαδού 289,33 τ.μ. σ στην κα Μπαλόγλου 

Βασιλική χα Ζαχαρία, με βάση τις διατάξεις του Ν. 1080/80. 

 

ΘΕΜΑ  6°:  Έγκριση - Ενημέρωση επί αποφάσεων της Δ. Ε. 

 

ΘΕΜΑ  7°: Αναπροσαρμογή μισθωμάτων των καταστημάτων Δημοτικού Μεγάρου της 

Δημοτικής Αγοράς. 

 

ΘΕΜΑ  8°: Έγκριση  έκδοσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος. 

 

ΘΕΜΑ  9°:  Έγκριση προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Νομιμοποίηση δαπανών Δήμου Σερρών, χρήσης 1999. 

 

ΘΕΜΑ 11°:  Έγκριση πρακτικού επιτροπής για τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση άπορης 

δημότισσας. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση μελετών, Α.Π. κ.λ.π. Δημοτικών Έργων. 

 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της «Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών 

Α.Ε.». 

 

ΘΕΜΑ 14°: Τεχνικός Προγραμματισμός του Δήμου έτους 2001. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2001. 

  

 

20η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ  Ι Α Σ Η  2000 

 

 

κ. Πρόεδρος:Πριν ξεκινήσουμε κύριοι συνάδελφοι με τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, θα σας ενημερώσω ότι θα κάνουμε ακόμη μια συνεδρίαση την επόμενη 

εβδομάδα, με τα επείγοντα θέματα που θα φέρουν οι υπηρεσίες. Να πούμε για την 

Παρασκευή το μεσημέρι; Μετά την γιορτή του Δήμου; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να γίνει Παρασκευή μεσημέρι. 

κ. Πρόεδρος: Θα μου επιτρέψετε να επικαλεστώ, κατεπείγοντα έκτακτη 

συνεδρίαση, για να μοιραστεί η πρόσκληση 2 ημέρες νωρίτερα. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συνάδελφοι, κατά παράδοση γίνεται μια γιορτή   στο 

Αμαξοστάσιο με τις Υπηρεσίες Καθαριότητος, συνήθως το πρωί. Φέτος οι εργαζόμενοι μαζί 

με τον Αντιδήμαρχο, κανόνισαν αυτή η γιορτή να γίνει στις 12.00 π.μ., πιο οργανωμένη 

αύριο, θα κάνουμε την γιορτή μας εδώ και μετά όσοι συνάδελφοι θέλουνε, θα πάμε εκεί. 
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ΘΕΜΑ 1°: Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης διαχείρισης και περιβαλλοντικής παρακολούθη- 

σης - ελέγχου της λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. και της αποκατάστασης του 

Χ.Δ.Α. του Δήμου Σερρών. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Προτείνεται από την Υπηρεσία να δημιουργηθούν υπηρεσίες 

οργάνωσης και ελέγχου του χώρου εργασίας διάθεσης των απορριμμάτων κατά τις 

προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης των 

εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ και του ΧΔΑ, υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και 

ελέγχου του χώρου και υπηρεσίες και δράσεις ενημέρωσης, καθώς και επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων και αναφορών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προς το ΥΠΕΧΩΔΕ. 

και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιες μετρήσεις θα πρέπει να πηγαίνουν σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, στο ΥΠΕΧΩΔΕ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην αρμόδια διεύθυνση η οποία 

χρηματοδότησε την κατασκευή και την λειτουργία αυτού του έργου. Ο εξοπλισμός και η 

στελέχωση του Δήμου και της αρμόδιας Διεύθυνσης δεν είναι επαρκής για να γίνουν αυτού 

του είδους οι εργασίες. 

Κατά συνέπεια, προτείνεται από την Τεχνική Υπηρεσία, η έγκριση μιας μελέτης, 

ώστε αυτές οι υπηρεσίες, αφού αναγραφούν στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου του επομένου 

έτους, να ψηφίσουμε την αναγκαία πίστωση των 50.000.000 δρχ. περίπου, που μαζί με τον 

Φ.Π.Α. γίνονται 59.000.000 δρχ., να γίνει επιτροπή εισήγησης και ανάθεσης και να ορίσουμε 

την ημερομηνία του διαγωνισμού. 

Προτείνεται η ημερομηνία να μην ξεπερνά τον Φεβρουάριο του 2001, ώστε 

τουλάχιστον τον Μάρτιο του επομένου έτους, να υπάρχουν αυτές, οι υπηρεσίες που θα 

κάνουν και τις ανάλογες μετρήσεις. 

κ.  Βλάχος Ι.: Κύριε Πρόεδρε, γι' αυτό το θέμα δεν θα ειπωθεί τίποτα άλλο; Νομίζω 

ότι το θέμα είναι αρκετά σοβαρό και θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά αν το θέλετε, όταν θα 

έρθουν οι όροι διακήρυξης. 

κ. Πρόεδρος: Δεν έχω καμιά αντίρρηση, απλά όταν θα φέρει η Τεχνική 

Υπηρεσία μ ε τους υπευθύνους τον κ. Σουλιώτη, Δ/ντή της Υπηρεσίας Καθ/τας και τον κ. 

Πάλλα, που θα μας εισηγηθούν τους όρους της διακήρυξης και θα τους εγκρίνει το Δ.Σ. μετά 

την Δημαρχιακή Επιτροπή, τότε μπορούμε να το κουβεντιάσουμε και με τους τεχνοκράτες. 

Δεν έχω αντίρρηση σαν Προεδρείο, να δεχτώ την συζήτηση τώρα, αλλά κρίνω ότι η 

πλειοψηφία των συναδέλφων είναι ενημερωμένη επαρκώς, για να συμμετάσχουν σε μια 

τέτοια συζήτηση. 

κ. Βλάχος Ι.: Αυτό ακριβώς θέλω να τονίσω, ότι κι εγώ επιφυλάσσομαι για την 

επόμενη φορά, διότι το θέμα είναι αρκετά σοβαρό, σηματοδοτεί πολλά πράγματα για τον 

Δήμο μας και δεν είναι μόνο το θέμα της λειτουργίας του νέου χώρου της χωματερής, είναι 

και πολλά άλλα θέματα, για τα οποία πρέπει να αποφασίσουμε. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  2ο: Έγκριση προμήθειας ειδών προστασίας προσωπικού του Δήμου, έτους 2001, 

προϋπολογισμού 36.500.000 δρχ. 
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κ. Πρόεδρος:Είναι η θεσμοθετημένη επιδοματική πολιτική για την 

προστασία κυρίως του προσωπικού Καθαριότητας. 

 

  

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  3°: Καθιέρωση απασχόλησης κατά το Σάββατο του προσωπικού του Ληξιαρχείου. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Θα πρέπει εναλλάξ να λειτουργεί αυτό το γραφείο κατά την 

ημέρα του Σαββάτου, μετά την ανάθεση της σχετικής αρμοδιότητας από την Αστυνομία, για 

την έκδοση των αδειών εκταφής. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  4°: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων. 

 

 

κ. Πρόεδρος:Επιστροφή χρημάτων, μέρος των οποίων   πλήρωσε συμπολίτης μας εκ 

παραδρομής, σε τόκους υπερημερίας, μεγαλύτερο ποσό. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  5°: Παραχώρηση δημοτικής έκτασης εμβαδού 289,33 τ.μ. σ στην κα Μπαλόγλου 

Βασιλική χα Ζαχαρία, με βάση τις διατάξεις του Ν. 1080/80. 

 

 

κ. Πρόεδρος:Πρόκειται για δημοτική έκταση εμβαδού 289 τ.μ., υπάρχει 

σχετική γνωμοδότηση των αρμοδίων επιτροπών, η εκτιμητική επιτροπή το 1997, έκανε την 

εκτίμηση της για να πάει στο Υποθηκοφυλακείο να γίνει η εγγραφή, και με την απόφαση 

να γίνει η διαγραφή από το Υποθηκοφυλακείο και η παραχώρηση στην οικογένεια 

Μπαλόγλου, ως κληρονόμο, πρόσφυγα από την Μικρά Ασία. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 6°:  Έγκριση - Ενημέρωση επί αποφάσεων της Δ. Ε. 

 

 

κ. Γκότσης: Στην ΚΑΔΕ, έχουμε έξοδα, μισθοί αποζημίωσης προσωπικού 

5.000.000 δρχ. και 16.000.000 δρχ. αμοιβές συνεργατών. 
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κ. Γεωργίου: Του Βασίλη Μαλιώκα είναι, που περνάει μέσω της ΚΑΔΕ.  

κ. Πρόεδρος: Είναι ανάθεση αρμοδιότητας που έκανε παλαιότερα το Δ.Σ., 

στην ΚΑΔΕ. Είναι η διαχειρίστρια του έργου ανάπλασης της παλαιάς χωματερής. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  7°:  Αναπροσαρμογή μισθωμάτων των καταστημάτων Δημοτικού Μεγάρου της 

Δημοτικής Αγοράς. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Ζητείται η αναπροσαρμογή σύμφωνα με αυτά που ορίζει η 

νομοθεσία, τα % του επίσημου πληθωρισμού της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

  

ΘΕΜΑ   8°: Έγκριση  έκδοσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος. 

 

 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, ο καινούργιος νόμος σαν Φύλλο της 

Εφημερίδας της Κυβέρνησης, θα αργήσει να έρθει στον Δήμο και προτείνω την έγκριση των 

αδειών αυτών με τυχερά παιχνίδια, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχοντας όμως να 

τονίσω δημοσίως προς όλους, το εξής: 

Πρώτον, ένα κατάστημα το οποίο θα χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά παιχνίδια εάν 

συλληφθεί να το κάνει τυχερό παιχνίδι, θα πληρώνει 3.000.000 δρχ. πρόστιμο και πλέον αν 

γίνει μήνυση και καταγγελία, εμείς έχουμε την δυνατότητα να το κλείσουμε το μαγαζί. Κι 

εγώ λέω δημοσίως εδώ, ότι αν γίνει μήνυση και καταγγελία από την Αστυνομία, ότι αυτό το 

κατάστημα μετέτρεψε τα ψυχαγωγικά παιχνίδια σε τυχερά, εγώ είτε θα προτείνω, είτε θα 

αποφασίσω το κλείσιμο του καταστήματος, εάν μου δίνει το δικαίωμα αυτό ο νόμος. Το λέω 

αυτό δημοσίως, και θα βγάλω και δελτίο τύπου. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  9°: Έγκριση προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ 10°:  Νομιμοποίηση δαπανών Δήμου Σερρών, χρήσης 1999. 

 

 

-  Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 11°: Έγκριση πρακτικού επιτροπής για τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση άπορης 

δημότισσας. 

 

 

κ. Πρόεδρος:  Προτείνεται, σύμφωνα με παλαιότερη απόφαση του Δ.Σ., από 

την Επιτροπή η έγκριση για την μίσθωση ακινήτου προς στέγαση μιας άπορης δημότισσας 

με μίσθωμα 50.000 δρχ. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 12°: Έγκριση μελετών, Α.Π. κ.λ.π. Δημοτικών Έργων. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 13°: Έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της «Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών 

Α.Ε.». 

 

 

κ. Πρόεδρος: Η Διοίκηση του Αυτοκινητοδρομίου για κάλυψη του προγραμματισμού 

τους, ζητά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για δεύτερη φορά με απόφαση του Δ.Σ., 

κατά 20.000.000 δρχ. επιπλέον, οπότε θα φτάσει να έχει 60.000.000 δρχ. Ο Δήμος συμμετέχει 

με 81% περίπου στο μετοχικό κεφάλαιο. 

 

Το Δ.Σ. θα πρέπει να ψηφίσει και στον προϋπολογισμό να το εντάξουμε μετά από 

λίγο και το ανάλογο ποσό που θα πρέπει να καταβάλλει στην Τράπεζα υπέρ της 

«Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε.». 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 14°: Τεχνικός Προγραμματισμός του Δήμου έτους 2001. 

 

 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα κάνω μια εισήγηση και για το επόμενο θέμα που είναι ο 

προϋπολογισμός  του  Δήμου.   Το  μεν   Τεχνικό    Πρόγραμμα  που  όπως  ξέρετε  πρέπει  να  
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συνοδεύει τον προϋπολογισμό, είναι ένα πλαίσιο προγραμματισμού, το οποίο έχει και 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αλλά έχει και την γενική του στόχευση. Αυτό το πλαίσιο 

προγραμματισμού, μπορεί να τύχει και να τυχαίνει τροποποιήσεων, ανάλογα και με την 

ετοιμότητα, ή ανάλογα και με την οικονομική δυνατότητα. 

Εκείνο που έχω να πω και για το Τεχνικό Πρόγραμμα και για τον προϋπολογισμό, 

είναι ότι εάν περιμένουμε να κάνουμε έργο μόνο από τα έσοδα του Δήμου, είναι όντως 

διαχείριση φτώχειας. Οι προοπτικές που υπάρχου για να κάνουμε κάτι καλύτερο, είναι 

γνωστές. Είναι ένα, αν αυξηθούν οι επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 

Υπάρχει μια ελπίδα και ένας φόβος βέβαια, ότι θα είναι κατά σοβαρό τρόπο αυξημένη η 

ΣΑΤΑ και η τακτική επιχορήγηση, τα οποία πάνε όμως για λειτουργικά έξοδα. 

Ξέρουμε ότι το ΕΠΤΑ, δίνει στο Δήμο την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει μέχρι το 

2002 περίπου 1 τρις δρχ. και 200 εκατομ. δρχ., έχει δοθεί μόνο το 15%, εγκρίθηκαν και οι 

εκπτώσεις και καθώς μας διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας και προχθές 

σε μια συνάντηση που είχε με τον Δήμο της Κερκίνης ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2001 θα 

εγκριθούν τα έργα και οι προτάσεις του υπόλοιπου 35% για την επόμενη διετία. 

Διότι το ΕΠΤΑ δεν είναι πρόγραμμα τετραετίας, πιάνει νομίζω εξαετία. 

Μια είναι και η περίπτωση δανειοδότησης και θέλω να σας ενημερώσω εδώ ότι έχει 

εγκριθεί το δάνειο και σε λίγο ετοιμάζονται τα συμβόλαιο των 500.000.000 δρχ. εκ των 

οποίων τα 100.000.000 δρχ. θα πάνε για το υδροηλεκτρικό της Οινούσας και τα 400.000.000 

δρχ. όπως τα ψήφισε το Δ.Σ. παλαιότερα και επίσης να δούμε και τι δυνατότητες μας δίνει η 

οικονομική πλέον πολιτική η συγκυρία είναι καλή, τα επιτόκια, θα γίνουν αναγκαστικά στο 

ύψος των Ευρωπαϊκών επιτοκίων και βέβαια μια ευκαιρία είναι και το 3° Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης. 

Το 3° Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης νομίζω ότι κατά 80% - 90% θα υλοποιηθεί στην 

επόμενη Δημαρχιακή θητεία, αν πετύχουμε και ότι πετύχουμε. Προσωπικά πιστεύω ότι οι 

εγκρίσεις θα γίνουν μέσα στο 2001, θα ξαναγίνουν μέσα στο 2003, αφού γίνει μια 

αναθεώρηση της πορείας του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης κι εμείς έχουμε το χρέος να 

είμαστε έτοιμοι και να πούμε τι έχουμε σκοπό να κάνουμε και κυρίως να έχουμε την 

ετοιμότητα να τα προκηρύξουμε. Νομίζω ότι ο Δήμος θα έχει κάποια αξιοπρεπή έως πολύ 

καλή ετοιμότητα. 

Το πλαίσιο αυτού που περιμένουμε λεφτά από το 3° Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 

είναι βασικά σε δύο-τρεις τομείς. Ένα είναι τα έργα της ΔΕΥΑ, έχει υποβληθεί η αίτηση, 

έχουμε ένα πρόβλημα με την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που υπεβλήθη αυτές τις 

ημέρες στο ΥΠΕΧΩΔΕ και πρέπει να εγκριθεί και από το Νομαρχιακό Συμβούλιο, αλλά 

νομίζω ότι αυτό θα γίνει σίγουρα. 

Ένα είναι η ανακατασκευή των ΑΣΤΕΡΊΩΝ. Ο κ. Πάγκαλος είχε υποσχεθεί ότι περί 

τα 700.000.000 δρχ. θα τα διαθέσει και απομένει να συναντήσουμε τον κ. Βενιζέλο, να δούμε 

αν η πολιτική του είναι η ίδια, ή αν αλλάζει. 

Αν δεν αλλάζει, θέλω να ξέρετε ότι θα φέρω εδώ πρόταση να δούμε τα ΑΣΤΕΡΙΑ και 

μέσα από το ΕΠΤΑ. Βάζουμε ενδεικτικά τα 200.000.000 δρχ., αλλά εάν τυχόν το Υπουργείο 

Πολιτισμού έχει έναν προγραμματισμό που αποκλείει............ 

Πάντως, καθώς είδα από την Περιφέρεια, αυτά που υποσχέθηκε ο κ. Πάγκαλος, τα 

συμπεριέλαβε η Περιφέρεια στις χρηματοδοτήσεις, όπως για το Μοναστήρι τα 350 εκατομ. 

δρχ. κ.λ.π. και πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει. Αλλά αν αλλάξει, εγώ προσωπικά, πιστεύω και 

θα το κουβεντιάσουμε εδώ πέρα, να αφήσουμε άλλα μικροέργα από το ΕΠΤΑ και το 1 δις 

δρχ. περίπου από το 35%, να το βάλουμε να γίνουν τα ΑΣΤΕΡΙΑ. 
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κ. Γκότσης: Το 1 δις δρχ. θα είναι μόνο για τον Δήμο, ή για όλο το Νομό; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για τον Δήμο Σερρών. Ο Δήμος Σερρών είχε από το ΕΠΤΑ 

περίπου 3 δις δρχ. και 200 εκατομ. δρχ. θα ήθελα να ξέρετε, ότι δέχτηκα μια μείωση περίπου 

30 εκατομ. δρχ. αυτού του ποσού με προσωπική ευθύνη, γιατί είχε γίνει ένα λάθος και 

άφησαν απ' έξω την Κοινότητα της Ορεινής. Και μου επροτάθη από την Περιφέρεια και είπα 

ότι δεν έπρεπε η Κοινότητα να μείνει απ' έξω, όχι ότι εμάς δεν μας χρειάζονται τα 

30.000.000 δρχ. 

Πιστεύω ότι για τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) μπορεί να 

υπάρξει χρηματοδότηση, πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει χρηματοδότηση για την αξιοποίηση 

του ορεινού όγκου του Λαϊλιά, αλλά εδώ πέρα, πρέπει να έχουμε έτοιμες τις μελέτες. 

Οι μελέτες τουλάχιστον για τον Λαϊλιά εκπονούνται στην μελέτη για τον ΧΥΤΑ 

υποβλήθηκαν νομίζω 3 ενστάσεις και δεν κρίθηκαν ακόμη. Πρέπει μέσα σ' αυτές τις μέρες 

να κριθούν οι ενστάσεις για να γίνει και η υπογραφή της σύμβασης και να εκπονείται η 

μελέτη. 

Τώρα βέβαια κανείς μπορεί να πει πολλά, γιατί για το 3° Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης λένε πολλά, αλλά δεν είναι δυνατόν να ικανοποιήσουμε όλες μας τις ανάγκες. 

Πιθανόν και η Περιφέρεια έχει και το ΥΠΕΧΩΔΕ κάποια κονδύλια για τις πόλεις, θα δούμε 

εδώ τι μπορούμε να πετύχουμε με τις προτάσεις που έχουμε από ερευνητικό πρόγραμμα. Ήδη 

σήμερα με διαβεβαίωσε ο κ. Κοτσιόπουλος ότι είναι έτοιμα τα τεύχη των προτάσεων για τις 

οριστικές τους προτάσεις και θα δούμε μέσα στον Ιανουάριο στην παρουσίαση που θα μας 

κάνουν αυτά τα πράγματα. 

Για τον πρ/σμό θέλω να πω, ότι όπως ξέρετε συντάσσεται κατά κύριο λόγο από τις 

Υπηρεσίες και η δική μας παρέμβαση είναι στην απόφαση που παίρνουμε για τα 

ανταποδοτικά τέλη, γιατί δυστυχώς για τους Δήμους, όπως είπα και για το Τεχνικό 

Πρόγραμμα, τα προσδιοριζόμενα έσοδα και έξοδα, είναι ανεξάρτητα από την πολιτική που 

κάνουμε. Εμείς μπορούμε να κάνουμε μια πολιτική που μπορεί να μας σώσει, δηλαδή να 

περιορίσουμε τα έξοδα και να αυξήσουμε τα έσοδα, σε σχέση μ' αυτά που μας οφείλουν. 

Άλλες δυνατότητες να αυξήσουμε θεαματικά τα έσοδα σαν Δήμος, δεν έχουμε, εάν δεν 

εντάξουμε μεγάλα έργα από διάφορα χρηματοδοτικά σχήματα. 

Και βέβαια, όπως ξέρετε, σ' αυτές τις περιπτώσεις γίνονται οι τροποποιήσεις και των 

προϋπολογισμών και των Τεχνικών Προγραμμάτων. 

Εγώ πιστεύω ότι από δω και πέρα, και δεν εννοώ το 2001, εφόσον οι συνθήκες 

οικονομικής λειτουργίας της χώρας μας και της Ευρώπης είναι σταθερές και δεν 

χειροτερεύουνε, δηλαδή εννοώ ότι υπάρχει νομισματική σταθερότητα, χαμηλός πληθωρισμός 

κ.λ.π., πιστεύω ότι θα ανοίξει και η τρίτη πύλη εσόδων και ευκαιριών για υλοποίηση έργων 

από την μικτή οικονομική δραστηριότητα. Ήδη σε προηγούμενο Δ.Σ. πήραμε μια σχετική 

απόφαση να συνταχθούν οι όροι με τους οποίους θα ζητούμε να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 

επενδυτικούς εταίρους. 

 Προσωπικά πιστεύω ότι με τις επιδοτήσεις οι οποίες δίνονται είτε για χώρους 

στάθμευσης, είτε για άλλα ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικά οφέλη, νομίζω ότι ο Δήμος 

Σερρών, μπορεί να εγκαινιάσει και να ξεκινήσει και αυτή την δυνατότητα. 

Και ανακεφαλαιώνοντας λέω ότι λίγα έργα μπορούμε να κάνουμε από καθαρά δημοτικά 

έσοδα, αν και προσωπικά πιστεύω, ότι με μια σφιχτή πολιτική στα έξοδα και με μια αυστηρή 

πολιτικά στα έσοδα, ο Δήμος θα μπορεί να περισσεύει από δικά του χρήματα 300-500 εκ δρχ. 

τον χρόνο και μ' αυτά μπορεί να κάνει ουσιαστική  παρέμβαση, κυρίως σε έργα κοινωνικού-

πολιτιστικού χαρακτήρα. 

 

8 



 

 

Βέβαια τώρα είμαστε ακόμα πολύ μακριά από αυτό τον στόχο. 

Το δεύτερο είναι η ΣΑΤΑ, το ΕΠΤΑ δεν θα υπάρχει πάντα, υπάρχει μόνο για τον 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ και το τρίτο και το μεγάλο είναι το 3° Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. 

Από κει και πέρα βέβαια, νομίζω ότι έχει σχέση και με την φαντασία, με το μεράκι 

των κατά καιρούς Δημοτικών Αρχών που πρέπει να πλαισιώνονται από ανάλογες υπηρεσίες. 

Πιστεύω ότι με την έγκριση, όπως είπε η Υπουργός Εσωτερικών κα Βάσω 

Παπανδρέου, πρόσληψης όλου του επιστημονικού προσωπικού, το οποίο πρότειναν οι 

Δήμοι, θα έχουμε καλύτερη επιστημονική στελέχωση και άρα και καλύτερη υπηρέτηση των 

σχεδίων που κάνουμε και από κει και πέρα είναι θέμα και πολιτικών πρωτοβουλιών, γιατί 

προσωπικά πιστεύω ότι μια Δημοτική Αρχή πρέπει να έχει την τόλμη να παίρνει αποφάσεις, 

πρέπει να έχει την δύναμη να σχεδιάζει και πρέπει να αναλαμβάνει και τις απαραίτητες 

πρωτοβουλίες σε πολιτικό επίπεδο, να κοιτά να εξασφαλίζει πόρους για να υλοποιεί τον 

σχεδιασμό. 

Εγώ βλέπω, ότι η επόμενη 8 ετία   θα είναι και για την χώρα μας μια κρίσιμη 

περίοδος και κατ' επέκταση και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, διότι είναι η 8 ετία από το 

2000 μέχρι το 2008 της υλοποίησης του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, όπου τα 

κονδύλια είναι πολλά και όχι μόνο αυτά τα 17 τρις δρχ. για τα οποία όμως κονδύλια, δεν 

είμαστε σίγουροι ότι θα γίνουν όλα έργο, μπορεί να γίνουν και 10 τρις δρχ. αντί για 17 τρις 

δρχ., ανάλογα με την ετοιμότητα την οποία θα έχουμε. 

κα Ζαπάρα Μ.: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, με την ευκαιρία συζήτησης του 

Τεχνικού Προγραμματισμού για το έτος 2001, θέλω να κάνω μια πρόταση και η πρόταση 

μου αφορά την οδό Νικ. Νικολάου και μάλιστα το κομμάτι που συμπεριλαμβάνεται μεταξύ 

των οδών Ιουστινιανού και Περιστέρι Κωστοπούλου. Εκεί όπως είναι γνωστό σε όλους μας, 

έχουνε ιδρυθεί δύο Πνευματικά Ιδρύματα, το Μαξίμειο που ήδη λειτουργεί και απέναντι 

ακριβώς είναι η δημόσια βιβλιοθήκη. 

Επειδή τυχαίνει να ζω σ' εκείνη την περιοχή, βλέπω ότι είναι αδύνατον σ' έναν 

τέτοιο δρόμο μ' αυτή τη ζούγκλα που παρατηρείται εκεί, να είναι παρκαρισμένα όλα τα 

αυτοκίνητα μπροστά, να λειτουργεί η δημόσια βιβλιοθήκη, μέσα στην οποία θα μπαίνει όλη η 

νεολαία της πόλης. Νομίζω και προτείνω, ότι θα έπρεπε αυτό το μικρό κομμάτι να το 

πεζοδρομήσουμε. Δηλαδή να διαμορφωθεί και παρακαλώ να εγγραφεί στον Τεχνικό 

Προγραμματισμό, αν και η δαπάνη δεν θα είναι μεγάλη. Ίσως και θα έπρεπε εγώ να κάνω 

την πρόταση μου πιο νωρίς. 

κ. Πρόεδρος:  Να γίνουν πρώτα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κι εγώ προσωπικά, από πολύ καιρό είχα πει ότι αυτό το κομμάτι 

πρέπει να πεζοδρομηθεί. Μέσα στον προγραμματισμό υπάρχουν 160.000.000 δρχ. για 

οδοποιία. Εγώ όμως, επειδή το θεωρώ ένα τρίγωνο πνευματικό εκεί πέρα, γιατί είναι η 

εκκλησία του Σταυρού, το Μαξίμειο και η Βιβλιοθήκη και σίγουρα πρέπει να γίνει. 

κ. Βλάχος Ι.: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε και κύριοι συνάδελφοι. Για 

την ιστορία να θυμίσω πως ο δρόμος αυτός είχε χαρακτηριστεί ως πεζόδρομος. Μετά είχε 

έρθει η επόμενη Δημοτική Αρχή και το είχε αποχαρακτηρίσει από πεζόδρομο και δεν μιλάω 

μόνο για εκείνο το κομμάτι, αλλά για όλο τον δρόμο. 

κ. Πρόεδρος:Δεν είχε πεζοδρομηθεί ποτέ. Μόνο το  κομμάτι από Δημογερόντων προς 

Πλατεία Εμπορίου. 

κ. Βλάχος Ι.: Έτσι πρέπει να είναι. Να πω και κάτι που είπε ο κ. Δήμαρχος όχι ότι δεν 

συμφωνώ, αλλά δεν πρέπει να εφησυχάζουμε κύριε Δήμαρχε, όταν το 3° Κ.Π.Σ. είναι μέχρι 

το 2008.  
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Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό το πακέτο είναι διάρκειας 7 (επτά) χρονών και οι 

έλεγχοι είναι αυστηρότεροι. Και ξέρετε ότι η ημερομηνία κατά την οποία δεσμεύονται 

κάποια χρήματα για κάποιο συγκεκριμένο έργο, άμα παρέλθει η διετία και δεν εκταμιευτούν 

αυτά τα χρήματα, χάνονται. Επιστρέφουν στην Ευρώπη και διατίθονται κάπου αλλού. 

κ. Πρόεδρος:  Και η ίδια συμμετοχή καταβάλλεται πρώτα. 

κ. Βλάχος Ι.: Πολύ σοβαρό αυτό, το είχα πει εδώ στο Δ.Σ. πολύ καιρόν πριν ανοίξει 

το 3° Κ.Π.Σ. Αυτές ήταν τουλάχιστον οι πληροφορίες. Για το θέμα που συζητάμε, το Τεχνικό 

Πρόγραμμα, θα ήθελα να παρακαλέσω ότι ας εγκαινιάσουμε από δω και πέρα, προκειμένου 

να καταρτίσουμε το τεχνικό πρόγραμμα επόμενου χρόνου, να γίνει μια συνεργασία όλων των 

πλευρών του Δ.Σ. για να μην αναγκάζομαι με την καλή έννοια, να πω, να αντιπροτάξω 

δηλαδή κάποια άλλα έργα, τα οποία εσείς έχετε σκεφτεί κι έχετε συμπεριλάβει στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα, στα πλαίσια του προγραμματισμού της Δημοτικής Αρχής. 

Βεβαίως, κατανοώ, ότι η ευθύνη και η τελική απόφαση ανήκει σ' εσάς. Παράδειγμα, 

εδώ βλέπω ότι έχετε 75 εκατ. δρχ. για την διαμόρφωση του κτιρίου του Νάσιουτζικ. Το 

κτίριο αυτό, μας έχει απασχολήσει επανειλημμένες φορές και την δική μου Δημοτική Αρχή, 

όπου πληρώσαμε και μια μελέτη για να γίνει ένα μικρό μέγαρο μουσικής. Έτσι είχαμε 

σκεφτεί εμείς τότε, το είχαμε συμπεριλάβει και στον προγραμματισμό μας, κ.λ.π. Εδώ δεν 

ξέρω αν έχετε αποφασίσει, βάζοντας 75 εκ. δρχ. για την διαμόρφωση του Νάσιουτζικ, τι θα 

γίνει αυτό το κτίριο. Απλώς πληροφορήθηκα σήμερα ότι θα αναπαλαιώσουμε, καλό είναι 

αυτό, αλλά τι θα το κάνουμε; 

κ. Σαουλίδης: Πολλαπλών χρήσεων. 

κ. Βλάχος Ι.: Αν θυμόμαστε, τα δικά σχέδια, τα είχε σταματήσει τότε ο Υφυπουργός 

Παιδείας ο κ. Ανθόπουλος, ο οποίος μας είπε ότι θέλει το κτίριο για να το κάνει Κέντρο 

Βαλκανικών Γλωσσών. Είναι χρήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα γινόταν 30 σε όλη την 

Ελλάδα και είχε πει τότε ο Υφυπουργός, ότι το πρώτο που θα γινόταν πιλοτικό, θα το κάναμε 

εμείς. 

κ. Σαουλίδης:  Αφού μπορούμε να το κάνουμε εμείς, ας το κάνουμε εμείς. 

κ. Βλάχος Ι.: Με δικά μας χρήματα, διότι βλέπω ότι είναι χρήματα της ΣΑΤΑ αυτά. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εάν δεν γίνει αυτό, θα συνεχίσουμε τον σχεδιασμό που ξεκίνησε 

από παλαιότερα, να γίνει ένας καλός χώρος, θα δώσουμε εντολή να γίνει μια μελέτη και θα 

την φέρουμε εδώ να την κουβεντιάσουμε. 

 κ. Βλάχος Ι.: Δεν έχω αντίρρηση, εγώ όμως έχω να αντιπροτείνω κάτι άλλο κ. 

Δήμαρχε. Πολύς λόγος γίνεται γι' αυτό το δημοτικό κατάστημα, το σπίτι του λαού, όπως το 

λέμε. Όταν το 1995 αρχίσαμε και ανακατασκευάζαμε τους εσωτερικούς χώρους και τους 

κάναμε καλύτερους και λειτουργικότερους και ευχάριστους είχαμε προχωρήσει να θυμίσω 

και σε έναν αρχιτεκτονικό σχεδιασμό για την διαμόρφωση της εξωτερικής όψης του 

Δημοτικού Μεγάρου. Ένα λίφτινγκ δηλαδή και μου φαίνεται ότι πρέπει να πληρώσαμε και 

τα βραβεία, εκείνου του διαγωνισμού. Τότε μου λέγανε και σήμερα να καταθέτω, ότι για να 

γίνει αυτή η επέμβαση στην εξωτερική όψη του Δημαρχείου, να γίνει όμορφο και παρόμοιες 

επεμβάσεις έχω δει στα κτίρια του Ανατολικού Βερολίνου που από άσχημα που ήταν, με λίγα 

χρήματα έγιναν πανέμορφα, μπορεί και αυτό το κτίριο να γίνει όμορφο. Μπορούμε αυτά τα 

χρήματα για το Νάσιουτζικ, να τα δώσουμε για την διαμόρφωση της εξωτερικής όψης του 

Δημαρχείου και δεν θα χρειαστούν περισσότερα χρήματα, το πολύ να φτάσουμε τα 80 - 90 

εκατομ. δρχ. 
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Είχαμε πει τότε, ότι το έργο αυτό, με την αξιοποίηση της στοάς και με τις εισόδους 

αυτές που είναι από την Διονυσίου Σολωμού, από τον πεζόδρομο και απέναντι από την Νικ. 

Φωκά, όλα αυτά να συγκλίνουν σ' έναν τρούλο, θα ήταν ένα αναπτυξιακό έργο και πολύ 

καλό. θα μπορούσαμε αντί για το Νάσιουτζικ να ξεκινήσουμε την διαμόρφωση της 

εξωτερικής όψης του Δημαρχείου. 

Επίσης, βλέπω ότι έχουμε 80.000.000 δρχ. για την διαμόρφωση της Πλατείας Αγίου 

Νικολάου. Αυτό δεν το ξέρω, δεν ξέρω τι παρεμβάσεις μπορούμε να κάνουμε στον 

συγκεκριμένο χώρο ο οποίος ξέρετε πως είναι χαρακτηρισμένος, ξέρετε ότι πρέπει να 

πάρουμε τις άδειες από την Εφορία Αρχαιοτήτων Καβάλας, να θυμίσω ότι εκείνο το 

κτιριάκι που κάναμε με την ΥΕΝΕΔ τότε, τι φασαρίες είχαμε; 

Κατά την άποψη την δική μου, ο Άγιος Νικόλαος πρέπει να μείνει έτσι όπως έχει, 

διότι έτσι το βρήκαμε, έτσι είναι, δένει με το τοπίο, είναι όμορφη η εκκλησία και ο αύλειος 

χώρος. Τελευταία βέβαια ξεκίνησε το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. να δίνει παραστάσεις εκεί και να γίνονται 

κάποιες άλλες εκδηλώσεις, αλλά δε νομίζω ότι μπορούμε να παρέμβουμε με 80 ολόκληρα 

εκατομμύρια στην πλατεία του Αγίου Νικολάου. Τι μπορούμε να κάνουμε; Να ενισχύσουμε 

τις διάφορες εργασίες στο Αυτοκινητοδρόμιο όπου έχουμε και κάποιες υποσχέσεις από τον κ. 

Φλωρίδη, ο οποίος είπε ότι θα δώσει κάποια χρήματα, αλλά νομίζω ότι κι εμείς θα πρέπει 

να κάνουμε κάτι, γιατί η αξία του Αυτοκινητοδρομίου σιγά-σιγά αρχίζει και γίνεται 

κατανοητή στους Σερραίους και σε όλους μας. 

Είναι ένα έργο που έχει να προσφέρει χρήματα στην πόλη, χρήματα στον φορέα, 

χρήματα τα οποία πέφτουν μέσα σ' αυτή την πόλη και άποψη μου είναι να ολοκληρώνουμε 

ένα έργο. 

Ένα έργο είναι το Αυτοκινητοδρόμιο, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί, θα μπορούσε 

κάλλιστα να ολοκληρωθεί με τα χρήματα που δίνουμε για την διαμόρφωση της πλατείας του 

Αγίου Νικολάου. Είναι πως το σκέφτεται κανείς και τι προτεραιότητες βάζει. 

Κα βλέπω κι άλλα 80 εκατ. δρχ. για την ανάπλαση-διαμόρφωση κεντρικής πλατείας 

του Αγίου Ιωάννη. Πληροφορήθηκα ότι ο ειδικός σας συνεργάτης ο κ. Καμήλαλης, έχει 

κάνει μια πρόταση, έχει σχεδιάσει την πλατεία του Αγίου Ιωάννη, και θέλω να την δω. 

Επίσης ο Άγιος Ιωάννης έχει κι άλλες ανάγκες, βέβαια είναι το Τουριστικό μέρος της 

πόλης μας και πρέπει να παρέμβουμε, αλλά νομίζω ότι προηγούνται κάποια άλλα. 

Βλέπω ότι στο Αθλητικό Κέντρο της Χρυσοπηγής βάζετε 250 εκατομ. δρχ., αλλά 

δεν λέμε από πού θα είναι αυτά τα χρήματα. Έχει ολοκληρωθεί το έργο απ' ότι ξέρω, βέβαια 

πρέπει να ολοκληρωθεί και το αθλητικό κέντρο και μου είπαν ότι αυτά τα χρήματα είναι 

κυρίως για τον εξοπλισμό του Ξενώνα. 

Εδώ, όπως και για κάποια άλλα έργα, τα οποία συζητήσαμε, νομίζω ότι πρέπει να 

καθίσουμε, να αποφασίσουμε ποιος θα τα δουλέψει, το λέω έτσι απλά, ποιος θα τα 

διαχειριστεί, ποιος θα τα αναλάβει. Διότι αν το δουλέψει ο Δήμος που δεν το πιστεύω, γιατί 

εδώ δεν υπάρχει κανείς που να συμφωνεί ότι ο Δήμος μπορεί και έχει τις δυνατότητες να 

δουλέψει ένα αθλητικό κέντρο όπως είναι της Χρυσοπηγής, πιστεύω ότι αυτός ο οποίος θα το 

διαχειριστεί, αυτός μπορεί και να επενδύσει χρήματα και να κάνει και τον εξοπλισμό έτσι 

όπως του αρέσει. 

Βεβαίως εδώ, δεν έχουμε λόγο να μην συμφωνήσουμε, απλώς να θυμίσω ότι εμείς 

είχαμε την αντίρρηση για τον δανεισμό των 400 εκατομ. δρχ. για να γίνουν οι πεζοδρομήσεις, 

γιατί έχουμε την άποψη ότι με δανεικά λεφτά πεζοδρομήσεις δεν πρέπει να γίνονται. Ήθελα 
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να θυμίσω και να ρωτήσω, ότι είχαμε συμφωνήσει αρχικά, αλλά κοινωνική συναίνεση γι' 

αυτά τα προκάτ στον συνοικισμό αν και είχα κάνει κι εγώ προσπάθειες να τους μεταπείσω, 

ότι συνεχίζεται δυστυχώς και λυπούμαι που το λέω και θα ξαναπροσπαθήσουμε όλοι μας, 

δεν υπάρχει η συναίνεση για να γίνουν το προκατασκευασμένα σπίτια στον συνοικισμό. 

θα ήθελα λίγα χρήματα περισσότερα για τις παιδικές χαρές, να ενισχύσουμε λίγο τα 

3 εκατομ. δρχ. 

Για τον προϋπολογισμό, όπως τα είπε ο κ. Δήμαρχος, οι πηγές εσόδων είναι γνωστές 

σε όλους μας πλέον. Για μένα, είναι ο 23ος προϋπολογισμός που ψηφίζω, σ' αυτήν εδώ την 

αίθουσα, θυμούμαι πολύ καλά όλες τις συζητήσεις που γίνονταν εδώ κατά το παρελθόν και 

να πω, ότι και κάποια ποσά είναι «τσιμπημένα» να το πω έτσι, για να μην χρησιμοποιήσω μια 

λέξη που χρησιμοποιούσατε εσείς κ. Πρόεδρε, είναι προς τα πάνω και κατά αυτό τον τρόπο 

δημιουργείται κάποιο έλλειμμα κι όσο περνάνε τα χρόνια, χρόνο με τον χρόνο, πιστεύω ότι 

αυξάνεται αυτό το έλλειμμα, συμφωνώ ότι μπορούμε με μια ορθολογικότερη σωστή 

διαχείριση να μειώσουμε τα έξοδα. Και μπορούμε να τα μειώσουμε σε μεγάλο βαθμό τα 

έξοδα μας και μπορούμε να αυξήσουμε και τα έσοδα μας. 

θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα που μετά χαράς 

βλέπω ότι αγγίζει τα 6 δις δρχ. Και αν λάβουμε υπόψη μας και τα άλλα 5,5 - 6 δις δρχ. της 

ΔΕΥΑΣ, εδώ όλοι οι παράγοντες και η Δημοτική Αρχή, διαχειριζόμαστε πέραν των 12 δις 

δρχ. ετησίως κι αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. 

Σας ευχαριστώ. 

κ. Γκότσης Ηλ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, θα αρχίσω με το Τεχνικό 

Πρόγραμμα του Δήμου και μάλλον πρόκειται για επιθυμία της Δημοτικής Αρχής, ο 

προγραμματισμός που βλέπω και όχι περί υλοποιήσεως των έργων αυτών. Πρώτον, διότι τα 

έργα αυτά είναι πολλά και δεν είναι εφικτό μέσα στο 2001, να πραγματοποιηθούνε και 

δεύτερον, αν αθροίσουμε τα νούμερα που δεν είναι αθροισμένα, αγγίζουν το ποσό των 4 δις 

δρχ. και 250 εκατομ. δρχ. Πιστεύω λοιπόν, ότι τα βάλατε και λέτε ότι επιθυμούμε. Σίγουρα 

θα γίνει κάποια διαλογή απ' αυτά τα έργα. Τα νούμερα είναι τα μόνα που είναι αδιάψευστα. 

4.250.000.000 δρχ. έργα, σχεδόν καλύπτουμε όλο τον προϋπολογισμό του 2001, σχεδόν 

είπα. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι για λόγους εντυπωσιασμού έγιναν, ή από επιθυμία ότι αυτά 

θέλουμε να κάνουμε. 

Άκουσα τον κ. Βλάχο, ο οποίος μίλησε για ένα λίφτινγκ του Δημαρχείου, 

εγώ είμαι αντίθετος σ' αυτό στο να ρίξουμε 80 εκατομ. δρχ. σ' αυτό το κτίριο. Στην πορεία 

και στο όραμα κάθε Δημάρχου, είναι να φύγει από δω το Δημαρχείο και να πάει κάπου 

αλλού κι εδώ να γίνει μια μεγάλη πλατεία. Άμα ρίξουμε άλλα 80 εκατομ. δρχ., σημαίνει ότι 

πάμε πίσω άλλα 20 χρόνια, γι' αυτό το Δημαρχείο, έτσι όπως είναι. 

Συνεχίζοντας κ. Δήμαρχε με μεγάλη λύπη το λέω αυτό, δεν βλέπω ένα έργο το οποίο 

το έχει τόσο ανάγκη ο Σερραϊκός Λαός. Έχουν μεγαλώσει οι ανάγκες κι όμως δεν ξέρω γιατί 

δεν το συμπεριλαμβάνεται μέσα στο το Τεχνικό σας Πρόγραμμα και θα περάσει κι αυτή η 

4/ετία χωρίς να το υλοποιήσουμε. Μιλάω για το Εκθεσιακό Κέντρο. Γίνονται εκθέσεις, έγινε 

η έκθεση των επιχειρηματικών, αρχές Οκτωβρίου και τα παράπονα ήτανε, ότι είναι δυνατόν 

στη νέα χιλιετία να κάνουμε εκθέσεις μέσα σε «τσαντίρια»; θα το πω έτσι, γιατί γύρω-γύρω 

ήταν σκεπασμένα με σεντόνια. 

Δεύτερον, έρχονται οι αρχηγοί κομμάτων και δεν βρίσκουν έναν χώρο για να γίνει η 

ομιλία τους και περιμένουμε εμείς από τους αρχηγούς κομμάτων να μας λένε ότι χρειάζεστε 

ένα Εκθεσιακό Κέντρο, ή ένα Συνεδριακό, γιατί το Εκθεσιακό Κέντρο που ξεκινήσαμε δεν 

θα είχε μονοσήμαντη λειτουργία, αλλά θα είχε πολλαπλή χρήση, δηλαδή θα ήτανε κι ένα 

κέντρο συνεδριάσεων. 
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Μελέτησα πολύ σοβαρά τον προϋπολογισμό και στο τέλος ειλικρινά, 

απογοητεύτηκα. Εγώ θα είμαι αντίθετος με τον κ. Βλάχο. Πρόκειται περί ένα σύνολο 

αριθμών που δεν έχουν καμιά πραγματικότητα με την αλήθεια. Δηλαδή, είναι ανακριβής, 

είναι αναληθής, πλασματικός. Εκείνο που με πείραξε ήταν ότι είναι πάρα πολύ 

μεγαλοποιημένος. Για λόγους εντυπωσιασμού μεγεθύνατε τα έσοδα για να λέτε ότι ο Δήμος 

έχει έναν προϋπολογισμό των 6 δις δρχ. θα μπορούσαμε να βάλουμε με το τράβηγμα που 

κάνετε των εσόδων, να καταθέσετε έναν προϋπολογισμό των 10 ή 20 δις δρχ. Αν δούμε 

όμως τον απολογισμό του Δημάρχου 1999 που ήρθε τον Αύγουστο, θα δούμε ότι τα 

πραγματικά έσοδα είναι 4 δις δρχ. Έχουμε μια απόκλιση της τάξεως των 2 δις περίπου. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με τον χαρακτήρα τακτικά και έκτακτα έσοδα μήπως τα 

μπερδεύετε; 

κ. Γκότσης Ηλ.: Ο απολογισμός σας είχε έσοδα 4 δις δρχ. Τι σημαίνει αυτό; Για τη 

διαφορά των 6 δις ή κάνατε κακή διαχείριση αλλά εδώ καυχιέστε και κομπάζετε για το 

αντίθετο ή για να πετύχετε αυτό τον αριθμό των 6 δις θα τρελάνετε τον Σερραϊκό Λαό στους 

φόρους και στις αυξήσεις. 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Γκότση, προσέχετε λίγο τι λέτε. Ότι αφορά 

επιβλήθηκαν του τρέχοντος έτους είναι γνωστοί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μην λέτε 

κουβέντες απλά για εντυπώσεις. 

κ. Γκότσης Ηλ.: Έχω την παρρησία, εάν κάνω λάθος ,να πω ναι, έχω κάνει λάθος, 

δεν μελέτησα σωστά τον προϋπολογισμό. Δεν έχων την μικροψυχία να μην το αναγνωρίσω. 

Μια είναι η πραγματικότητα, παρά τα όσα λέτε για τα οικονομικά του Δήμου κύριε Πρόεδρε, 

προκύπτει από τον προϋπολογισμό ότι δεν κάνατε σωστά τα πράγματα. Γιατί υπάρχει τόση 

διαφορά μεταξύ των προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων του 2000; Να σας δώσω εγώ 

την απάντηση. Γράφετε στον προϋπολογισμό μεγάλα έσοδα και σύμφωνα με αυτά 

εξαγγέλλετε, κάνετε έργα με λόγια, γιατί αυτό έχει προκύψει στα δύο χρόνια που είσαστε 

Δημοτική Αρχή. Χτίζετε μια καινούργια πόλη και χαιρόμαστε όλοι εδώ ότι γίνονται έργα 

στην πόλη μας, ενώ στην ουσία δεν γίνεται τίποτα. Η πραγματικότητα σας προσγειώνει γιατί 

τα έσοδα είναι πάρα πολύ λιγότερα από αυτά που υπάρχουν στον προϋπολογισμό και ως εκ 

τούτου τα λόγια δεν γίνονται πράξη. Δεν μπορεί να γίνει υλοποίηση των προτάσεων. Δεν 

αμφισβητώ ότι οι προθέσεις σας είναι καλές και θέλετε να κάνετε. Αμφισβητώ το 

αποτέλεσμα των 2 χρόνων. 

Στον προϋπολογισμό που καταθέσατε δεν υπάρχει χάραξη πολιτικής, το μόνο που 

υπάρχει είναι φτώχεια και δεν βλέπουμε καμιά ενίσχυση. Δεν υπάρχει και στις επιχειρήσεις 

καμιά επένδυση από την οποία ο Δήμος θα βγάζει λεφτά. Υπάρχει μια υπανάπτυξη, ο κόσμος 

φεύγει Αθήνα-Θεσ/νίκη και έχει περιοριστεί, μπορεί να είναι μέρες αγάπης και ειρήνης, αλλά 

είναι και ημέρες ευθύνης για εμάς που βρισκόμαστε εδώ. Επειδή το φέρατε το θέμα 

παραμονές Χριστουγέννων δεν σημαίνει ότι εμείς δεν θα πούμε αυτά που πρέπει να πούμε. 

Έχετε περιοριστεί σε μικροπολιτιστικές εκδηλώσεις, αυτό κάνετε 2 χρόνια, με 

αποτέλεσμα να μην γίνετε τίποτε το σοβαρό και να περιοριστείτε σε ένα ρόλο διαχειριστικό. 

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, εγώ προσωπικά δεν οραματίζομαι Δημοτικές Αρχές να 

έχουν μόνο ρόλο αποκομιδής-συλλογής σκουπιδιών και αυτό να μην γίνεται σωστά. Δεν θα 

σας πω περισσότερα, αλλά θα ανοίξουμε το βιβλίο. 

Τακτικά έσοδα, πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία. Έχουμε μια αύξηση 60%, 

παρακάτω από μισθώματα παρουσιάζεται 100% αύξηση. Ενώ η αύξηση που πήραμε είναι 

της τάξεως 23, πέστε εσείς πως θα βγει το 60% η αύξηση και το 100% παρακάτω στον 

κωδικό 0.12 στην 3η  σελίδα.  
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Άλλη αύξηση, δικαιώματα από διάθεση τάφων, τρίτης ταφής, κ.λ.π., έχουμε αύξηση 100%. 

Δηλαδή 30.000.000 δρχ. προϋπολογίστηκαν το 2000 και 60.000.000 δρχ. για το 2001. Αυτό τι 

σημαίνει; 

Δικαιώματα από διαδοχικούς τάφους και παραχώρηση κ.λ.π., ενώ είχατε 

προϋπολογίσει που σας είπα ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά και απόκλιση των 

προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων, ενώ είχατε προϋπολογίσει 85.000.000 δρχ., 

βεβαιωθήκανε 7.000.000 δρχ. μέχρι 30-9. Έχουμε μια μεγάλη απόκλιση. 

Έσοδα από ανέγερση κ.λ.π. κα πάλι εδώ από 15.000.000 δρχ. το πήγατε 30.000.000 

δρχ. που σημαίνει αύξηση 100%. Αν θυμάστε κύριε Πρόεδρε, 100% και κ.λ.π. αυξήσεις, 

κάνατε τέτοιο καιρό το 1999. 

κ. Πρόεδρος: Θα μου επιτρέψετε, να κάνω μια διασκευή αυτών που λέτε και 

να κάνω μια εξήγηση. Γιατί πήρατε, έναν ρυθμό κι επικαλείστε κάποια πράγματα; Αγαπητέ 

συνάδελφε, το νούμερο που διαβάζετε και επικαλείστε αυτού του είδους, διπλασιασμό, για 

κάποιους κωδικούς, παραλείψατε να μας πείτε, πως το πρώτο νούμερο που αναφέρεστε για 

να δικαιολογήσετε το 100%, αναφέρεται στα προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν μέχρι 

30/9 του έτους που τρέχει, που σημαίνει ότι είναι τα έσοδα, στον αντίστοιχο κωδικό, που 

εισήλθαν στο Ταμείο του Δήμου μέχρι 30/9. 

κ. Γκότσης Ηλ.: Τώρα θα κάνω και αναγωγές εγώ. 

κ. Πρόεδρος: Απλά λοιπόν, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις και 

κασσανδρισμοί. Οι αναμορφώσεις τελών και των λοιπών υποχρεώσεων πωλητών προς τον 

Δήμο, γίνονται σ' αυτό το έτος για να ισχύσουν από το επόμενο. Εάν το Δ.Σ. θελήσει να 

επιβάλλει αυξήσεις τον Μάρτιο του 2001, σας ενημερώνω ότι θα έχουν ισχύ το 2002, όχι το 

τρέχον έτος. 

Αφήσατε την εντύπωση στους πολίτες, ότι θα φύγουν από την συνεδρίαση και θα 

νομίζουν ότι έχουμε επιβάλλει και φόρους 100%. 

κ. Γκότση ς Ηλ.: Εσείς πάτε να παραπλανήσετε τον κόσμο. 

κ. Πρόεδρος: Κύριε συνάδελφε, όταν ψηφίζατε μέχρι σήμερα, είδατε τι 

ψηφίζατε; Άσχετα με την άρνηση σας. 

 κ. Γκότσης Ηλ.: Σας λέω, προϋπολογίστηκαν 30.000.000 δρχ. και προϋπολογίζονται 

τώρα 60.000.000 δρχ. 

κ. Πρόεδρος: Σε ποιόν κωδικό αναφέρεστε συνάδελφε, για να σας δώσω 

την απάντηση. Αναφέρεστε στα νεκροταφεία; 

κ. Γκότσης Ηλ.: Ναι.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε συνάδελφε, αγνοείτε ότι εδώ και κάποιους μήνες δεν 

εισπράττουμε για την αγορά τάφων έσοδα; Αυτό δεν το ξέρατε. 

κ. Γκότσης Ηλ.: Το 2000 έχετε προϋπολογίσει 30.000.000 δρχ. και εισπράξατε 

19.000.000 δρχ. Δεν μιλάω γι' αυτό. Το 2001, προϋπολογίζετε διπλά λεφτά. Πως τα 

προϋπολογίζετε τα διπλά; Από που; 

Μέχρι 30/9 είναι τα 3/4, θα σας βγάλω εγώ τα 4/4 πόσα είναι τα λεφτά και θα δείτε 

ότι αυτά που λέτε, δεν ισχύουν. 

κ. Πρόεδρος:Κύριε συνάδελφε, από τον Μάρτιο έχει παγώσει αυτή η 

διαδικασία. 

κ. Γκότσης Ηλ.: Τα νούμερα δεν μπορείς να τα διαψεύσεις. Πάμε στην σελίδα 4, εκεί 

που λέει έσοδα από επιχειρήσεις, κ.λ.π., όπου υπάρχει κενό. Γιατί να υπάρχει κενό, όταν 

όλοι οι Δήμοι έχουν από κάποια επιχείρηση έσοδα. 
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Πάμε στο σύστημα διαχείρισης ελεγχόμενης στάθμευσης, εκεί προϋπολογίσατε 110 

εκατομ. δρχ. σελίδα 6, εισπράξατε 41 εκατομ. δρχ. Αν κάνουμε μια αναγωγή μέχρι το τέλος 

της χρονιάς, είναι 54 εκατομ. δρχ., αυτό θα πάρετε σύμφωνα με τον ρυθμό μεταβολής. Εσείς 

για το 2001 προϋπολογίζετε 150 εκατομ. δρχ., δηλαδή 100 εκατομ. δρχ. επάνω. 

Για τις παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., 185 εκατομ. δρχ., 62 εκατομ. δρχ. είναι τα 

βεβαιωθέντα μέχρι 30/9, μια αναγωγή στο τέλος του χρόνου 84 εκατομ. δρχ. προϋπολογίζεται 

280 εκατομ. δρχ., δηλαδή 200 εκατομ. δρχ. επάνω. 

Για την ΣΑΤΑ, κύριε Δήμαρχε, γιατί την βλέπω ίδια. Μας λέτε ότι θα ανέβει, τι 

διαβεβαιώσεις έχετε; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το να δημιουργεί κανείς εντυπώσεις είναι ωραίο, αλλά το να 

λέει την αλήθεια είναι ωφέλιμο. Έπρεπε να ρωτήσετε αυτούς που συντάσσουν τον 

προϋπολογισμό πως τον συντάσσουν. Αγνοείς το εξής βασικό, ότι στην ΣΑΤΑ κάθε χρόνο η 

ίδια από τον προηγούμενο χρόνο. Εάν προκύψει αύξηση, όπως υποσχέθηκε η κα Παπανδρέου 

στον Συνέδριο της ΚΩ, τότε θα μπει κι αυτή. Το ίδιο συμβαίνει και με τα έσοδα και έξοδα. 

Δεν ξέρετε ότι είναι χρέος κάθε Δημοτικής Αρχής, να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό των 

εσόδων και των εξόδων; Δεν το ξέρετε ότι κάποιες αυξήσεις είναι περισσότερον του 

αναμενόμενου εισπραχθέντος ποσού, διότι πρέπει να υπάρχει ισοσκελισμός και ότι υπάρχει 

στοίχημα για μας, να περιορίσουμε τα έξοδα. 

κ. Γκότσης Ηλ.: Συμφωνώ ότι πρέπει να ισοσκελίζονται οι προϋπολογισμοί, πλην 

όμως, όταν περιοριστούν ........... 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και ότι το οικονομικό έτος λήγει στις 28 Φεβρουαρίου και ότι 

για την Τροχαία, να σου πω ένα παράδειγμα, από τον Ιούλιο και μετά, καταργήθηκε το 

δικαίωμα στον Διοικητή της Τροχαίας να σβήνει κλήσεις και σίγουρα θα έχουμε πολύ 

μεγαλύτερα έσοδα. 

κ. Γκότσης Ηλ.: Στην σελίδα 10, υπάρχουν έσοδα υπέρ τρίτων 420 εκατομ. δρχ., αν 

μπορείτε να μου εξηγήσετε. Εδώ βλέπω ένα χρηματικό υπόλοιπο στην σελίδα 11, 263 

εκατομ. δρχ. και δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό, αλλά αν υπάρχει αυτό, γιατί δεν είμαστε σωστοί 

στις οικονομικές μας υποχρεώσεις, εκεί που χρωστάμε; 

Περνάμε στα έξοδα. Χρωστάμε 4.000.000 δρχ. στην ΤΕΔΚ, το 15% και δεν βλέπω 

να υπάρχει ένταλμα. 

Για την Φιλαρμονική, υπάρχουν προϋπολογισθέντα 40.000.000 δρχ. κι εδώ βλέπω 

53.000 δρχ. Δεν ξέρω μήπως έγινε και λάθος. Τι σημαίνει αυτό; Δεν πληρώνουμε την 

Φιλαρμονική; 

κ. Πρόεδρος: Κάναμε προγραμματική σύμβαση με την ΔΕΠΚΑ και η 

Φιλαρμονική, θα λειτουργεί μέσω της προγραμματικής σύμβασης. Αυτά είναι όλα ψηφισμένα 

κύριε συνάδελφε, σ' αυτό το τραπέζι. 

κ. Γκότσης Ηλ.: Εγώ ότι διαβάζω, εκείνο λέω. Βλέπω επίσης πολλά να έχουν 

προϋπολογιστεί και να μην έχουν ενταλματοποιηθεί. Δηλαδή, βλέπω να υπάρχει μια μεγάλη 

απόκλιση σ' αυτά. Σελίδα 18, κωδικός ΚΑ 132. 

κ. Πρόεδρος: Συντήρηση συστημάτων Η/Υ της Υπηρεσίας Μηχανογράφησης, σ' 

αυτό αναφέρεστε; 

κ. Γκότσης Ηλ.: Όλα αυτά. 

κ. Πρόεδρος: Κύριε συνάδελφε, είχαμε προϋπολογίσει 1 εκατομ. δρχ. Αν 

δεν έγινε κάποια συντήρηση και ασφαλώς δαπάνη τότε δεν υπάρχει ένταλμα. Το ένταλμα 

είναι μέχρι 30/6. 

κ. Γκότσης Ηλ.: Το βλέπω. 
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κ. Πρόεδρος: Ξέρετε, αλλά σήμερα είμαστε στις 21 Δεκεμβρίου και το 

παραβλέπετε αυτό και σχολιάζετε κάποια πράγματα αρνητικά, τα οποία είναι ξεκαθαρισμένα 

μέσα στο κείμενο που διαβάζετε. Αν δεν γίνει μια δαπάνη, τότε δεν γίνεται και το ένταλμα. 

κ. Γκότσης Ηλ.: Στην άλλη σελίδα ΚΑ 145 για τα λιπαντικά κ.λ.π., 28.000.000 δρχ. 

εκεί έχετε να πείτε τίποτα; Και έχει και 3.300.000 δρχ. 

κ. Πρόεδρος: Ενταλθέντα μέχρι πότε; 

κ. Γκότσης Ηλ.: Μέχρι 30/9. 

κ. Πρόεδρος: Το πρόβλημα που συζητήθηκε στο Δ.Σ., για την προμήθεια 

των καυσίμων, σας είναι άγνωστο κύριε συνάδελφε; 

κ. Γκότσης Ηλ.: Εγώ αγαπητοί συνάδελφοι, τα δέχομαι αυτά, πρέπει να αντιδράτε. 

Εκεί που έχετε τα 65 άτομα που πήραμε στην καθαριότητα, σελίδα 25, έχουμε  αποδοχές 550 

εκατομ. δρχ. και πάλι το 2000 550 εκατομ. δρχ. Για τα 65 άτομα μισθούς, που τους βάλατε; 

κ. Πρόεδρος: Κύριε συνάδελφε, την αύξηση των δημοτικών τελών στον 

τομέα της καθαριότητας, πότε την ψήφισε το Δ.Σ.; 

κ. Γκότσης Ηλ.: Προχθές. 

κ. Πρόεδρος:Πότε συντάχθηκε και ψηφίστηκε από την Δημαρχιακή 

Επιτροπή αυτός ο προϋπολογισμός; Πείτε μου. 

κ. Γκότσης  Ηλ.: Και δεν πρέπει να διορθώνονται αυτά; 

κ. Πρόεδρος: Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε από το Λογιστήριο και 

ψηφίστηκε από την Δημαρχιακή Επιτροπή, πριν το Δ.Σ. αναπροσαρμογής των τελών, όπως 

και για άλλου είδους δαπάνες και έσοδα. Λοιπόν δεν είναι δυνατόν πριν το Δ.Σ. αποφασίσει 

μια αναπροσαρμογή, να εμπεριέχεται σ' αυτό το κείμενο που έχετε μπροστά σας αυτή η 

ψήφιση, η έγκριση του Δ.Σ., η οποία θα γίνει αργότερα. Δηλαδή, σε κάποιο προηγούμενο 

θέμα συνάδελφοι, ψηφίσαμε την αναπροσαρμογή των μισθωμάτων των Δημοτικών 

Καταστημάτων, σύμφωνα μ' αυτό που λέει ο Νόμος τι 3,2%. Μέσα σ' αυτό το κείμενο, δεν 

μπορεί το Λογιστήριο, να γράψει τα επιπλέον 3,2% ως έσοδα στα μισθώματα. 

Επιτέλους, όταν έχουμε κουβεντιάσει κάποια χρόνια προϋπολογισμούς, κάποιες 

διαδικασίες αυτονόητες, νομίζω ότι δεν τις σχολιάζουμε στο τραπέζι. 

κ. Γκότσης Ηλ.: Ο προϋπολογισμός αυτός ήρθε μετά την αύξηση που πήραμε και 

γνωρίζατε πολύ καλά ότι εμείς θα πάρουμε 65 άτομα και εφόσον ήρθε μετά, είχατε 

υποχρέωση κύριε Πρόεδρε να μας το φέρετε σωστά. 

κ. Πρόεδρος:Το Προεδρείο δεν έχει δικαίωμα παρέμβασης στην λειτουργία 

της Δημοτικής Αρχής. 

κ. Γκότσης Ηλ.: Έχει  όμως την υποχρέωση να κάνει τον έλεγχο. Προχωρώ, έχουμε 

στην σελίδα 23 αγορά απορριμματοφόρων, κ.λ.π., καλά κάνετε, χρειάζεται ο εξοπλισμός του 

Δήμου, αλλά αυτά κύριε Δήμαρχε, γιατί δεν τα προτείνουμε σ' ένα πρόγραμμα πιλοτικό, ή 

στο ΥΠΕΧΩΔΕ, για να μας τα πιστώσουνε; Δεν είναι δυνατόν;  

Είναι γύρω στα 181 εκατομ. δρχ., να δούμε αν μπορούμε να τα γλιτώσουμε. 

Πάμε στην σελίδα 41, όπου έχετε αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων κ.λ.π., 80 εκατομ. 

δρχ. Είναι υπηρεσία κήπων, κ.λ.π. θα πάρετε δηλαδή με σύμβαση έργου, πως θα το πάρετε 

αυτό το προσωπικό το έκτακτο και τι προσωπικό θα είναι; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έπρεπε αν μελέτησες τον πρ/σμό μαζί με κάποιον άλλον, να σου 

πει κάποια πράγματα. Με τον Δ/ντή του Δήμου εγώ το κουβεντιάζω, με το Λογιστήριο το 

κουβεντιάζω. Ήθελα να σου πω, ότι κάποια έξοδα είναι προβλεπόμενα και δυνητικά, δεν 

είναι υποχρεωτικά. 
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Ξέρετε ότι έχουμε ψηφίσει στον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και δυνατότητα 

απασχόλησης έκτακτου προσωπικού. Στην περίπτωση που θα υπάρξει ανάγκη να πάρουμε 

έκτακτο προσωπικό προβλέπουμε και την ανάλογη δαπάνη. Ένας προϋπολογισμός δεν 

κρίνεται τόσο όσον αφορά το τι προτείνεις, όσον αφορά τα αποτελέσματα τα οποία έχεις από 

την χρήση. 

Εδώ για να μην ψάχνουμε να ξεβρομίσουμε την πόλη μέσα στο καλοκαίρι, ή για 

οτιδήποτε άλλο, προβλέπουμε πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση 

εκτάκτων αναγκών κ,λ.π. Επομένως είναι δυνητική η δαπάνη και δυνητικό και το έξοδο. Αν 

καταφέρουμε με τους 70 περίπου μόνιμους που προσλαμβάνουμε και των οποίων τα 

ονόματα σήμερα τα ανακοινώσαμε, να περιορίσουμε και τους διμηνίτες και τους εκτάκτους, 

αυτό δεν θα είναι έξοδο και δεν θα επιβαρύνει και τον Δήμο. Όμως οι Υπηρεσίες που 

συνέταξαν τον προϋπολογισμό, έπρεπε αυτό να το λάβουν υπόψη. Διότι λόγου χάρη, πρέπει 

να ξέρετε ότι εφέτος το 2001, λόγω της γραφειοκρατίας του ΑΣΕΠ και λόγω της σκόπιμης 

καθυστέρησης από μέρους μας για τους νέους υπαλλήλους της Καθαριότητας, ώστε να 

πληρωθούν από τον προϋπολογισμό του 2001, όλη η χρονιά βγήκε με έκτακτο προσωπικό. 

Είτε το εποχιακό που είναι με το νόμο του Πεπονή, είτε το δίμηνο που γίνεται με απόφαση 

του Δημάρχου, ύστερα από την έγκριση του Δ.Σ. 

κ. Γκότσης Ηλ.: Και για τα Νεκροταφεία, έχετε προϋπολογίσει 15.000.000 δρχ. 

Όσον αφορά εκείνο που είπα για τις αυξήσεις και παρεξηγήθηκε ο κ. Πρόεδρος, στα 

τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, έχουμε αύξηση 30%. Τι σημαίνει αυτό; Όταν από 

35.000.000 δρχ. πάμε στα 45.000.000 δρχ. το 2001, πέστε μου εσείς τι σημαίνει αυτό, αν δεν 

σημαίνει αύξηση. Και θα έρθει η αύξηση τότε. Όπως και το 1999 που λέγατε θα είναι 

εφάπαξ και ήρθε η αύξηση. 

Στην σελίδα 62, ΚΑ 151 στην αγορά μηχ/των γράφετε και την μάρκα, την φίρμα. 

Αυτό κ. Δήμαρχε, είναι λάθος του μηχανικού, ή όποιου το έκανε, διότι είναι ποινικό αδίκημα 

αυτό, όταν υπάρχει η μάρκα εκεί η συγκεκριμένη. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχω την γνώμη πάλι για τον ίδιο λόγο, ότι θα μπήκε μέσα στον 

προϋπολογισμό, προγραμματισμός που ήδη μελετήθηκε και δημοπρατήθηκε. Και είναι να το 

πάρουμε το μηχάνημα τώρα, δηλαδή έκανε ο κ. Παπαδίκης την μελέτη, πιθανόν λέω γιατί δεν 

το ξέρω, έκανε η Υπηρεσία την μελέτη, έγινε η δημοπρασία, αλλά δεν αγοράστηκε το 

μηχάνημα. Πιθανόν είναι έτσι. 

κ. Γκότσης Ηλ.: Εγώ επειδή είμαι και δημοτικός σύμβουλος, νομίζω ότι δεν γράφεται 

η μάρκα. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το caterpillar δεν είναι μάρκα, είναι τύπος. 

κ. Γκότσης Ηλ.: Είναι μάρκα. Για την ΔΕΠΚΑ από 200 εκατομ. δρχ. πάμε στα 225 

εκατ. δρχ., για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ήτανε 100 εκατομ. δρχ. και είναι 100 εκατομ. δρχ., εδώ λοιπόν 

λέω ότι πρέπει να περιοριστούν. Δεν ξέρω στο τέλος της 4ετίας που θα φτάσουν αυτά τα 

ποσά. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ; Σας είπε ο κ. Πρόεδρος, ότι είναι και η Φιλαρμονική μέσα. 

κ. Γκότσης Ηλ.: Και επειδή κύριε Δήμαρχε ο προϋπολογισμός αυτός, λυπάμαι, αλλά 

είναι εντελώς αναληθής, θα περίμενα να είναι λίγο αυξημένος, διογκωμένος να είναι, αλλά 

όχι σ' αυτή την κλίμακα, θα τον καταψηφίσω. 

κ. Αγνελίδης Π.: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, η 

ουσία του θέματος στην συζήτηση του προϋπολογισμού ενός Δήμου, σίγουρα δεν είναι η 

υπερψήφιση του, ή η καταψήφιση του. 
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Άλλωστε, όταν έρθει η ώρα για την διάθεση των πιστώσεων, θα πρέπει να προηγηθεί 

απόφαση του Δ.Σ. Κατά την άποψη μου, αυτό που έχει σημασία κατά την συζήτηση του 

προϋπολογισμού, είναι με αφορμή την κατάθεση του να υπάρξει καλόπιστη ανταλλαγή 

απόψεων, παρατηρήσεων, διαπιστώσεων και προτάσεων με στόχο την ανάπτυξη του Δήμου. 

Με αυτό το σκεπτικό, εγώ θα υπερψηφίσω τον προϋπολογισμό, όπως γινότανε και στα 

προηγούμενα χρόνια, καταθέτοντας όμως παράλληλα τις διαπιστώσεις μου και τις προτάσεις 

μου. 

Όσον αφορά κατ' αρχήν τον Τεχνικό Προγραμματισμό του Δήμου, συμφωνώ με τους 

στόχους του, συμφωνώ με τα έργα που προτείνονται. Η διαπίστωση όμως που κάνω όσον 

αφορά τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των έργων, είναι ότι αυτά κινούνται μέσα 

στα πλαίσια των γνωστών τακτικών εσόδων, όπως το παραδέχτηκε φυσικά και ο κ. 

Δήμαρχος, ΣΑΤΑ και ΕΠΤΑ βάση των οποίων χρηματοδοτούνται και όλοι οι Δήμοι, χωρίς 

μέχρι τώρα τουλάχιστον, να έχει επιτευχθεί η εξασφάλιση επιπλέον χρηματοδοτήσεων από 

άλλες πηγές για υλοποίηση έργω. 

Η πρόταση μου, όσον αφορά τον Τεχνικό Προγραμματισμό είναι να δοθεί ιδιαίτερη 

βαρύτητα στην υλοποίηση έργων σε συνεργασία με ιδιώτες, κάτι που ήδη έχει ξεκινήσει η 

Δημοτική Αρχή και το θεωρώ πολύ θετικό. Σχετικά με τον προϋπολογισμό, η διαπίστωση 

που κάνω είναι ότι πρόκειται για έναν προϋπολογισμό ελλειμματικό, με υπερδιογκωμένα 

πλασματικό έσοδα που θα έλεγα ότι ξεπερνάνε το 1 δις δρχ. και ο οποίος προϋπολογισμός, 

κρούει τον κώδωνα κινδύνου, για δραστικό περιορισμό των δαπανών. Οι δαπάνες που είναι 

εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό, αν εκτελεστούν και η πράξη δείχνει μέχρι τώρα ότι στο 

μεγαλύτερο τους ποσοστό, αν όχι όλες οι δαπάνες εκτελούνται, τότε το πραγματικό έλλειμμα 

του Δήμου, θα πάρει απειλητικές διαστάσεις. 

Με αυτά   που λέω, ούτε υπερβάλλω, ούτε κινδυνολογώ, αποτυπώνω  την 

πραγματικότητα και βέβαια δεν έχω καμιά πρόθεση να επιρρίψω ευθύνες σε κανένα 

πρόσωπο και σε καμιά Δημοτική Αρχή. Αυτό δεν παράγει τίποτα, το ζητούμενο είναι η 

βελτίωση των οικονομικών του Δήμου μέσα από κατάθεση προτάσεων, διότι από την 

οικονομική κατάσταση ενός Δήμου, εξαρτάται η πορεία του, η εξέλιξη του και η δράση του. 

Η πρόταση μου σχετικά με τον προϋπολογισμό είναι η εξής: 

Πρώτον, να υπάρξει δραστικός περιορισμός των δαπανών και ειδικότερα να μην 

γίνει καμιά νέα πρόσληψη εποχιακού και μόνιμου προσωπικού μέσα στο 2001. Δεν 

αναφέρομαι φυσικά σ' αυτούς που ήδη ανακοινώθηκαν τα ονόματα για να προσληφθούν 

στην Καθαριότητα, σαν μόνιμο προσωπικό. 

Να μην πραγματοποιηθούν οι προμήθειες των διαφόρων πολυδάπανων μηχ/των, ή 

μεταφορικών μέσων όπως προβλέπει ο προϋπολογισμός. 

Δεύτερον, καμιά νέα δαπάνη να μην μπαίνει για ψήφιση μέσα στο Δ.Σ., αν 

προηγουμένως δεν έχει εξασφαλιστεί στην πραγματικότητα όμως και η ανάλογη πίστωση. 

Τρίτον, τα διοικητικά συμβούλια των Δημοτικών Επιχειρήσεων και παράλληλα οι 

οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου, να καταθέσουν στο Δ.Σ. προτάσεις, με στόχο την 

οικονομική αυτοτέλεια των Δημοτικών Επιχειρήσεων και το σταμάτημα της οικονομικής 

αιμορραγίας του Δήμου προς αυτές. 

Νομίζω πως αξίζει να πάρουμε αν χρειαστεί και γενναίες αποφάσεις, προκειμένου να 

δοθεί ένα τέλος σ' αυτό το πρόβλημα. 

Και τέταρτη πρόταση, να δημιουργηθούν νέες πηγές εσόδων για τον Δήμο, π.χ. η 

κατασκευή ενός χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, πέραν του ότι θα ανακούφιζε το πρόβλημα 

της στάθμευσης των αυτ/των στο κέντρο της πόλης, θα έφερνε και νέα έσοδα.  
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Επίσης νέα έσοδα θα μπορούσαν να προκύψουν και από την αξιοποίηση της ακίνητης 

περιουσίας του Δήμου. 

Τελειώνοντας, θα ήθελα να υπογράψω ότι το οικονομικό πρόβλημα του Δήμου, είναι 

ένα χρόνο και σοβαρό πρόβλημα και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ομόφωνα, ομόψυχα 

και με ειλικρίνεια αν δεν θέλουμε η οικονομική θέση του Δήμου, συνεχώς να επιδεινώνεται. 

κ. Νυκτοπάτης Αντ.: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι και κύριε 

Δήμαρχε, πρώτα θα μιλήσω για τον Τεχνικό προγραμματισμό. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, 

αλλά ορισμένα πράγματα μπορούμε να τα απλοποιήσουμε και να βοηθηθεί και τον Δ.Σ. και 

ο Σερραϊκός Λαός. Νομίζω ότι εμείς μπορούσαμε κάποιο χρόνο αν μας δίνατε, να κάναμε 

προτάσεις γραπτές. Άκουσα τον κ. Βλάχο τώρα, που έκανε κάποιες σοβαρές προτάσεις, αλλά 

δεν είναι δυνατόν αυτές οι προτάσεις να γίνονται έτσι προφορικά. 

Πιστεύω, ότι έπρεπε να μας δοθεί ο χρόνος να πούμε την γνώμη μας, γιατί κι εμείς 

έχουμε κάποιες σκέψεις σαν παράταξη, όμως με αυτό τον τρόπο δεν θα πούμε τίποτα και για 

να μην κουράσουμε το Συμβούλιο και για να μην κουράσουμε και τον κόσμο και πιστεύω ότι 

δεν κερδίζουμε και τίποτα. 

Θα θέλαμε πιο επίσημα να προτείνουμε αυτά που σκεφτόμαστε σαν παράταξη, θα 

προτείνει και ο κ. Βλάχος αυτά που θέλει κι εσείς, δεν θα χάνατε τίποτα, αν απ' αυτά που 

λέγαμε εμείς διαλέγατε τα σωστά, ή και τίποτα. Εσείς αποφασίζετε κι εγώ δέχομαι ότι εσείς 

είστε αυτοί που αποφασίζετε, όμως δεν χάνουμε τίποτα το αν ρωτούμε και το αν ακούμε. 

Εδώ νομίζω ότι ήταν μια παράλειψη και σε ορισμένα πράγματα στον Δήμο, πρέπει 

πλέον να αλλάξει η τακτική μας, να μην το βλέπουμε σκέτο αντιπολίτευση, εσείς κι εμείς, 

κ.λ.π. Είναι κάποια πράγματα, που όλοι μας εδώ φροντίζουμε για την πόλη αυτή, όπως 

πολλές φορές, πιστεύω ότι οι αντίθετοι από εμάς, μπορεί να έχουν κάποια καλύτερη γνώμη, 

κάποια καλύτερα προγράμματα, όπως εγώ δεν το κρύβω στην Δημοτική Αρχή παρόλο που 

διαφώνησα και με τον κ. Περδίκη και με τον κ. Μητλιάγκα, πολλά όμως από αυτά που 

άκουσα, αργότερα ίσως τα χρησιμοποίησα και δεν θίγομαι γι' αυτό. 

Δεν θα κάνω καμιά πρόταση, διότι θα καθυστερήσουμε μόνο το συμβούλιο και δεν 

πρόκειται να κερδίσουμε τίποτα. Δεν λέμε τίποτα, εάν μας δοθεί η ευκαιρία, θα κάνουμε σαν 

παράταξη γραπτές προτάσεις και ότι νομίζετε ότι είναι χρήσιμο, μπορείτε να το λάβετε 

υπόψη. 

Για τον προϋπολογισμό, εμείς θα τον ψηφίσουμε άσχετα αν έχουμε αντιρρήσεις γιατί 

πιστεύουμε ότι αν δεν τον ψηφίσουμε δεν κερδίζουμε τίποτα,, δεν θέλουμε να 

δημιουργήσουμε προβλήματα αυτού του είδους, όμως θα πούμε που είμαστε αρνητικοί. 

Κατ' αρχήν βεβαιωθήκαμε για τα οικονομικά που όταν φωνάζαμε το παρεξηγήσανε 

πολλοί συνάδελφοι εδώ και μάλιστα μου κακοφάνηκε μια μέρα και η κα Ζαπάρα για κάτι που 

είπε στην τηλεόραση, ότι απορεί με τον κ. Νυκτοπάτη που συζητάει τα οικονομικά του 

Δήμου μετά από δύο χρόνια. Άκουσα επίσης να λένε, ότι τα συζητώ γιατί θέλω να έρθω σε 

ρήξη με τον κ. Βλάχο, το άκουσα από εσάς. Εγώ πίστευα ότι δεν μπορεί να είναι τα 

οικονομικά τόσο αθεράπευτα κι αυτό αποδεικνύεται, ο προϋπολογισμός είναι ο καθρέπτης. 

κ. Πρόεδρος: Ο απολογισμός είναι ο καθρέπτης κ. Νυκτοπάτη. 

κ. Νυκτοπάτης Αντ.: Δεν θα πω την λέξη που χρησιμοποίησε ο κ. Αγγελίδης που 

είναι πολύ βαριά, όμως είναι σε αθλία κατάσταση. Εμείς δεν λέμε ότι φταίτε εσείς, ούτε εμείς 

πιστεύουμε ότι εσείς από την μια μέρα στην άλλη θα τα βελτιώσετε. 

κ. Αγγελίδης Π.: Δεν είπα αθλία κατάσταση, εγώ. 

κ. Νυκτοπάτης Αντ.: Είπατε μια παραπλήσια λέξη, όχι αθλία, είπατε πιο βαριά λέξη. 

κ. Αγγελίδης Π.: Είπα ελλειμματικός και πλασματικός. 
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κ. Νυκτοπάτης Αντ.: Να ψηφίζουμε πλέον σύμφωνα με την συνείδηση μας και 

σύμφωνα με αυτό που πιστεύουμε, όχι για να μας κάνει αύριο ο Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος, ή 

Προέδρους, κ.λ.π. Αυτή είναι η ευχή μου, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες, με δυο λόγια είπα ο 

προϋπολογισμός σας είναι πλασματικός και φυσικά περιμέναμε να είναι ένα μέρος του, όμως 

είναι πολύ μεγαλύτερο απ' αυτό που περιμέναμε. 

κ. Μπάρκας Αθ.: Θα ήθελα αγαπητοί συνάδελφοι, να πω λίγα λόγια για τον 

προϋπολογισμό, μόνο που θα ξεκινήσω από το τέλος. Κύριε Δήμαρχε, βάζετε 15 εκατομ. δρχ. 

σ' έναν κωδικό για το 2001, για να γίνει ο ανδριάντας του πρώην Προέδρου της 

Δημοκρατίας Κων/νου Καραμανλή. Αυτό το έχετε προχωρήσει με επιτροπή ή όχι; 

Κάτι για την Φιλαρμονική, θα ήθελα να ξέρω ο κ. Αρβανιτίδης, τι σχέση εργασιακή 

έχει, με ποιόν τρόπο έγινε, αν έγινε η πρόσληψη, αν οι άλλοι όλοι που εργάζονται κόβουν 

δελτία παροχής υπηρεσιών κ.λ.π. Να τα δούμε αυτά, γιατί ο κ. Δήμαρχος είχε δεσμευτεί από 

τον Σεπτέμβριο να μιλήσουμε για την Φιλαρμονική, γιατί νομίζω ότι η Φιλαρμονική έχει ένα 

πολύ μεγάλο κόστος. 

Βλέπω ότι για τα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» ξοδέψαμε 16-17 εκατομ. δρχ.; Εδώ λέγαμε, ότι οι 

πολιτιστικοί σύλλογοι, τα λύκεια που θα έρθουν, θα χορέψουν εντελώς δωρεάν. 17.000.000 

δρχ. που ξοδευτήκανε; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Δήμος Σερρών, για να μην τα φορτώνει όλα στην ΔΕΠΚΑ, τα 

«ΕΑΕΥΘΕΡΙΑ» τα πληρώνει εξ ιδίων. Ποτέ δεν ξόδεψε κάτω από 10.000.000 δρχ. 

κ. Μπάρκας Αθ.: Θα ήθελα εδώ να πω αυτά που είπε ο κ. Αγγελίδης και ο κ. 

Νυκτοπάτης, ότι θα πρέπει να δείτε, λίγο τα έξοδα. Ο προϋπολογισμός με 6 δις δρχ. αν έχει 1 

δις δρχ. «άνοιγμα», το άνοιγμα μπορούμε να το δούμε, διότι μέσα βλέπω ότι υπάρχουν 

αγορές διάφορες, άλλες με 500.000.000 δρχ., άλλες με άλλες τιμές. Αν προχωρήσουμε σ' 

αυτές τις αγορές, νομίζω ότι θα πάμε πολύ καλά. 

Αλλά θέλω να πω κάτι το οποίο έχει σχέση με τα έργα. Διάβαση προχθές σε 

εφημερίδα, ότι ξαναπροκηρύξατε εκδήλωση ενδιαφέροντος, για τις πεζοδρομήσεις έργο 400 

εκατομ. δρχ., για τις 3-1-2001. Είναι επανάληψη, δηλαδή την πρώτη φορά δεν ήρθε κανένας; 

Γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό κ. Δήμαρχε, δεν υπήρχε Αντιδήμαρχος έργων και εδώ νομίζω 

ότι τα μεγάλα έργα, δεν πρέπει να έρχονται με θέμα «έργα». 

Αυτά τα έργα, τα μεγάλα κ. Πρόεδρε κ. Περδίκη, που θα συνεχίσετε πάλι να είστε 

Πρόεδρος, το εύχομαι, θα σας παρακαλούσα από εδώ και πέρα αυτά τα έργα άνω των 

100.000.000 δρχ. να έρχονται ξεχωριστά. Βλέπω και στους άλλους Δήμους και γράφουν και 

τον εισηγητή. 

κ. Πρόεδρος: Το συγκεκριμένο που αναφέρεστε, ήρθε ξεχωριστά. 

κ. Μπάρκας Αθ.: Έχουμε πολλά τέτοια θέματα. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μόνο για την επανάληψη της διακήρυξης να πω. Οι όροι της 

προκήρυξης άργησαν να γραφούν από την Τεχνική Υπηρεσία, βγήκε η προκήρυξη για τις 

3/1/2001, αλλά είδαν οι Υπηρεσίες μέσα ότι δεν έφταναν οι ημερομηνίες και ζήτησαν να 

γίνει επανάληψη της προκήρυξης για τις 10 Ιανουαρίου. Αυτό ήταν. 

κ. Μπάρκας Αθ.:  Από το ΕΠΤΑ είχαμε ψηφίσει κάποιες μελέτες, μέσω του 

Πανεπιστημίου άλλες μελέτες και αν όλες αυτές οι μελέτες και οι υπόλοιπες που βλέπω ότι 

έχετε, γίνουν, θα θέλουμε περίπου άλλα 100 δις δρχ., για να γίνουν τα έργα και τα χρειάζεται 

η πόλη. θέλω να πω, μήπως πρέπει να τελειώσουμε κάποια έργα της πιο προηγούμενης 

Δημοτικής Αρχής που είχανε προκηρυχθεί και τα ξεκινήσαμε εμείς, αυτά που τα ξεκινήσαμε 

εμείς πρέπει να κλείσουν και να δοθούν για χρήση, είτε με τον ένα τρόπο, είτε με τον άλλο 

τρόπο της διαχείρισης. 
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Ένα από αυτά, το έχετε πει κ. Δήμαρχε κατά επανάληψη τον Φεβρουάριο λέτε, ότι 

τον Μάρτιο θα δώσω το parking μεγάλων οχημάτων. Τον Μάρτιο λέτε ότι μέχρι τέλος της 

Άνοιξης - αρχές καλοκαιριού, θα φύγει η αστική συγκοινωνία από την πόλη, διότι υπάρχει 

αυτό το πρόβλημα. Μετά λέτε ότι θα γίνει κάτι με τον τουρισμό, ότι κάνατε κάποια επιτροπή, 

θα δώσετε το Αθλητικό Κέντρο Χρυσοπηγής, θα ξεκινήσουν τα ΑΣΤΕΡΙΑ, θα τελειώσουμε 

το Λαογραφικό Μουσείο, το οποίο το ξεκινήσαμε και ήτανε ενταγμένο σ' ένα πρόγραμμα κι 

ένα σωρό άλλα μεγάλη ή μικρά έργα. Νομίζω ότι στο Γ.Π.Σ. που ψηφίσαμε και εντάχθηκε 

από την περιφέρεια και εγκρίθηκε ότι εκεί μέσα λέει τις δράσεις ή αν θέλετε, την ανάπτυξη 

και χαρακτηρίζει ορισμένα πράγματα, που θα γίνει το ανοιχτό θέατρο που πρέπει να γίνει 

στην Αγία Βαρβάρα, ενώ εμείς λέμε αλλού και βλέπω πάλι εδώ ότι ανατολικά της πόλης, εκεί 

που γίνεται και η μελέτη, βλέπω ότι πέφτουν περίπου 1 δις δρχ. Και δεν βλέπω σε κάποιες 

συνοικίες να δοθούν χρήματα, εκτός από 5-7 εκατομ. δρχ., ή από 2 εκατομ. δρχ., ή από 

κάποια πολιτιστικά κέντρου που γίνανε στον Άγιο Παντελεήμονα, στο Κατακονόζι, ή στην 

Άνω Καμενίκια και δεν νομίζω ότι η ανάπτυξη της συνοικίας γίνεται έτσι, αν βάλουμε 2 

κομπιούτερ, ή αν βάλουμε δύο κυρίες να παραδίδουν ζωγραφική, ή κοπτική, ή κεραμική. 

Σιγά -σιγά δηλαδή, αρχίζει η ΔΕΠΚΑ να παίρνει την μορφή «μοδιστράδικου». 

Αυτό όμως που θα ήθελα να πω, είναι για την γέφυρα που πηγαίνει στο Πάρκο 

Ομόνοιας, γιατί δεν τελειώνει; Να τελειώσει και να δοθεί προς χρήση, διότι γίνονται 

ατυχήματα. Το 1997 την ξεκινήσαμε τον Αύγουστο και δεν τελειώνει. 

Βλέπω ότι για τους αγροτικούς δρόμους, βάλατε μόνο 4 εκατομ. δρχ., ενώ έπρεπε να 

βάλετε τουλάχιστον 40 εκατομ. δρχ. Υπάρχει κι εκεί πρόβλημα μεγάλο. Δεν θα ήθελα να 

μπω σε άλλες λεπτομέρειες, αλλά τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι από εδώ και πέρα θα 

πρέπει το Δ.Σ. να παρακολουθεί κάποια έργα, την υλοποίηση τους, για να δούμε που ακριβώς 

κολλάει, στην χρηματοδότηση, στην εκτέλεση, στην επίβλεψη; Για να βλέπουμε π.χ. αν 

υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την Δημαρχιακή Επιτροπή, θα πρέπει να έρχονται ονομαστικά 

αυτά τα έργα. 

Για το εκθεσιακό Κέντρο που ανέφερε ο κ. Γκότσης, να πω ότι αν κάθε χρόνο δίναμε 

50 εκατομ. δρχ., τώρα θα είχε τελειώσει το Εκθεσιακό. 

κα Ζαπάρα Μ.: Θα ήθελα να εκφράσω κάποιες απόψεις μου πάνω στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα, γιατί προηγούμενα έκανα μια παρατήρηση, μόνο για την οδό Νικ. Νικολάου. 

Ακούστηκαν μερικά πράγματα, θέλω να επαναλάβω την επισήμανση του κ. Βλάχου στην 

διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Αγίου Νικολάου, επειδή ακριβώς έκανα μια 

συζήτηση με την Τεχνική Υπηρεσία και βγήκε από την κουβέντα ότι εκεί μπορεί να 

διαμορφωθεί ακόμα κι ένα μικρό θεατράκι, κάποιες κερκίδες. Κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι δεν 

πρέπει αυτό να γίνει εκεί στον αύλειο χώρο του Αγίου Νικολάου για κανέναν λόγο, είναι μεν 

πολύ ωραίο και ρομαντικό το τοπίο όταν παρακολουθείς μια αρχαία παράσταση, έτσι όπως 

είναι διαμορφωμένος ο χώρος και αν αρχίσουνε να πέφτουνε εκεί τσιμέντα, νομίζω ότι όλο 

αυτό το περιβάλλον θα χάσει την αξία του. 

Μια άλλη παρατήρηση, είναι η δαπάνη που έχει γραφεί για το Αθλητικό Κέντρο 

Χρυσοπηγής. Και πάλι μέσα από την κουβέντα, προέκυψε ότι αυτά πιθανόν να ξοδευτούν για 

εξοπλισμό, για κουβέρτες, σεντόνια κ.λ.π. 

Έχω την εντύπωση ότι αν δεν έχουμε καταλήξει ποιος φορέας θα αξιοποιεί αυτά τα 

έργα, με ποιόν τρόπο θα δουλέψει αυτό το Κέντρο της Χρυσοπηγής, να μην προβούμε σε 

τέτοιου είδους προμήθειες, γιατί μπορεί τελικά αυτός που θα αναλάβει την χρήση, να έχει 

και την υποχρέωση να κάνει όλο τον εξοπλισμό και να μην ξοδευτούν έτσι άσκοπα χρήματα 

του Δήμου. 
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Θα προχωρήσω και θα τοποθετηθώ πολύ σύντομα, για τον προϋπολογισμό. Μέσα 

από την εμπειρία των πολλών ετών που είμαστε εδώ στο Δ.Σ., έχουμε εκφραστεί πάρα 

πολλές φορές κι έχουμε πει ότι ο προϋπολογισμός πρέπει να δείχνει το όραμα, την προοπτική 

και τις επιθυμίες μιας Δημοτικής Αρχής, για το τι θα κάνει τον χρόνο που έρχεται. Και 

φυσικά θα ήταν πάρα πολύ ευχάριστο, αυτός ο προϋπολογισμός και ο κάθε προϋπολογισμός 

να είναι πραγματικός. Όμως κύριοι συνάδελφοι, θα πω κάτι που το άκουσα όταν 

πρωτομπήκα εδώ στο Δ.Σ. πριν από 14 χρόνια, άκουσα μια λέξη, «πέτσινα» και δεν 

καταλάβαινα τότε τι ήτανε τα «πέτσινα». Όταν άρχισα να ασχολούμαι και να μαθαίνω 

καλύτερα, είχα μάθει και είχα κατανοήσει, ότι όλοι οι προϋπολογισμοί σχεδόν, όταν έρχονται 

εδώ, σ' αυτό το τραπέζι για να ψηφίσουμε, είναι σχεδόν πλασματικοί. Οι διεκδικητικοί 

προϋπολογισμοί φαίνονται κι αυτοί για όποιον ξέρει να διαβάζει προϋπολογισμό. Εγώ μένω 

μόνο στην τοποθέτηση του κ. Δημάρχου και στην διαβεβαίωση του, ότι θα φροντίσει να 

εξοικονομήσει και να βρει χρήματα για να πραγματοποιηθεί αυτός ο προϋπολογισμός. 

Να πω λοιπόν συνοπτικά, ότι ο προϋπολογισμός αυτός δεν είναι φυσικά 

πραγματικός, είναι πλασματικός, αλλά  πιστεύω ότι είναι ανησυχητικά διογκωμένος. 

Αναφέρθηκαν κάποια ποσά από συναδέλφους κι εγώ έτσι νομίζω, ότι γύρω στα 800 εκατομ. 

δρχ.-1 δις δρχ. είναι, αυτό το άνοιγμα και οπωσδήποτε αφού θα ψηφίσουμε τον 

προϋπολογισμό και δηλώνω ότι θα τον ψηφίσω θεωρώντας ότι ο προϋπολογισμός είναι το 

εργαλείο της κάθε Δημοτικής Αρχής για να πάει τον Δήμο μπροστά, θέλω να κάνω κάποιες 

μικρές παρατηρήσεις ή κάποιες προτάσεις. Φυσικά συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να 

μειώσουμε κατά το δυνατόν τα έξοδα και να προσπαθήσουμε να έχουμε περισσότερα έσοδα. 

Από κει και πέρα όμως θέλω να πω, ότι σίγουρα θα πρέπει κ. Δήμαρχε και 

απευθύνομαι σ' εσάς μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, να τελειώσουν και να ολοκληρωθούν 

και να δοθούν σε χρήση κάποια έργα που ξεκίνησαν, είτε από την προηγούμενη Δημοτική 

Αρχή, είτε και από την ακόμη προηγούμενη που ήταν η δική σας. 

Αναφέρομαι λοιπόν και λέω ότι το parking  των μεγάλων οχημάτων, πρέπει 

απαραίτητα να τελειώσει και να δοθεί σε χρήση. Το Αθλητικό Κέντρο Χρυσοπηγής, 

οπωσδήποτε να βρεθεί ο φορέας που θα το δουλέψει, τα ΑΣΤΕΡΙΑ είναι μια απαράδεκτη 

περίπτωση και νομίζω ότι όλοι που καθόμαστε εδώ τουλάχιστον οι παλιοί έχουμε τις ευθύνες 

μας, γιατί μεταφέραμε κονδύλια, τα πήγαμε να γίνουν τα ΑΣΤΕΡΙΑ, τα ξαναπήραμε, τα 

ξαναπήγαμε, αλλά ΑΣΤΕΡΙΑ δεν έχουμε διαμορφώσει και δεν έχουμε ολοκληρώσει. 

Πιστεύω και ελπίζω στην επόμενη διετία, τα ΑΣΤΕΡΙΑ να παίξουν τον ρόλο που 

πρέπει σ' αυτή την πόλη, και οπωσδήποτε θα συμφωνήσω με τις προτάσεις που ακούστηκαν 

από τον κ. Βλάχο, για το Αυτοκινητοδρόμιο, ότι ένα τόσο μεγάλο έργο, που κάνει την πόλη 

μας γνωστή σε όλο τον Ελλαδικό χώρο, αλλά παράλληλα είναι και μια ελπίδα να φέρει, 

έσοδα εδώ στην πόλη, θα πρέπει να απορροφήσει τόσα χρήματα, ώστε να ολοκληρωθεί. 

Να πω και τα θετικά σε ότι ακούστηκε σχετικά με την Φιλαρμονική, με όποιον τρόπο 

κι αν είναι οι εργασιακές σχέσεις με τους ανθρώπους που είναι, θεωρώ ότι η Φιλαρμονική 

ήταν απαραίτητο για την πόλη και για τον Δήμο να δημιουργηθεί και να παρουσιάσει αυτό το 

θέαμα κι αυτή την αποστολή ακριβώς που κάνει αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και 

όσο για τις επιχειρήσεις, πραγματικά είναι γεγονός ότι δεν έχουνε κανένα έσοδο. Όμως 

παράλληλα θα χρησιμοποιήσω την ίδια λέξη, ότι είναι κι αυτές κάποια εργαλεία, μέσα από τα 

οποία ο Δήμος ασκεί και την κοινωνική του πολιτική, ασκεί την πολιτιστική δράση της 

πόλης, που πρέπει να την κάνει και οπωσδήποτε μ' έναν περιορισμό των εξόδων και με μια 

καλή διαχείριση, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν αυτές οι επιχειρήσεις και δεν πρέπει φυσικά 

να σκεφτόμαστε κάτι διαφορετικό για την τύχη αυτών των επιχειρήσεων. Αυτές είναι οι 

σκέψεις μου πάνω στον προϋπολογισμό και δηλώνω ότι θα τον ψηφίσω. 
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κ. Σωτηριάδης Δημ.: Για το Τεχνικό Πρόγραμμα κύριε Δήμαρχε, εγώ θα σταθώ στο 

Αυτοκινητοδρόμιο. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι με την μελέτη αυτή, για την οποία γίνεται και 

αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στο Αυτοκινητοδρόμιο, αυτά τα 600 εκατομ. δρχ. θα τα 

πάρουμε, γιατί θα γίνουνε 4 εκπαιδευτικά-εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα κι εμείς κάνουμε 

αυτή την μελέτη που ζήτησε το Υπουργείο Συγκοινωνιών και βέβαια έχουμε και την 

ετοιμότητα, αλλά και το εργαλείο που λέγεται Αυτοκινητοδρόμιο. Επίσης πιστεύω, ότι και ο 

κ. Φλωρίδης ο οποίος δεσμεύτηκε και για το μόνο που ονόμασε ήταν το Αυτοκινητοδρόμιο 

στην τελευταία του επίσκεψη στην οποία εγώ δεν ήμουνα, αλλά ενημερώθηκα και από τον κ. 

Σαουλίδη, αλλά και από δημοσιογράφους και ότι το μόνο που ονόμασε και είπε, ότι πρέπει να 

δώσουμε λεφτά, για την ολοκλήρωση του είναι το Αυτοκινητοδρόμιο, εγώ για όλα τα άλλα 

που ζήτησαν οι παρευρισκόμενοι σ' εκείνη την επίσκεψη του κ. Φλωρίδη, που ζητούσαν 

πισίνες κ.λ.π., ονόμασε μόνο αυτό, χωρίς και το Αυτοκινητοδρόμιο να εντάσσεται στο 

«ΕΛΛΑΔΑ 2004». Αυτό με κάνει να πιστεύω κ. Δήμαρχε ότι και από τις δύο πλευρές θα 

πάρουμε χρήματα. Το Αυτοκινητοδρόμιο πραγματικά έχει ανάγκες για την ολοκλήρωση του, 

δεν ξέρω αν τα 600 εκατομ. δρχ. από το Υπουργείο Συγκοινωνιών, αν θα μας επιτρέψουν να 

κάνουμε αυτά που εμείς προγραμματίσαμε κτιριακές εγκαταστάσεις, χώρους ΠΙΤΣ και 

κερκίδες. 

Φέτος, για το 1999 πήραμε για το Αυτοκινητοδρόμιο 60 εκατομ. δρχ. και θεωρώ ότι 

τα 50 εκατομ. δρχ. είναι λίγα, μπορούσαν να είναι περισσότερα. 

Και περνάω στον προϋπολογισμό. Η ψήφιση του προϋπολογισμού θεωρείται μια 

κορυφαία πολιτική απόφαση. Όταν βέβαια ο προϋπολογισμός είναι αληθινός, είναι 

πραγματικός. Συμφωνείτε και συμφωνούμε ότι και αυτός ο προϋπολογισμός είναι πέτσινος 

όπως είπε η κα Ζαπάρα, όπως και όλοι οι άλλοι. 

Εύχομαι κάποια στιγμή να ψηφίσουμε έναν αληθινό προϋπολογισμό. Συμφωνώ ότι 

πρέπει να ισοσκελίσουμε τα έξοδα. Βλέπουμε όμως ότι ανεβάζουμε για το 2001, 

5.996.000.000 δρχ. 

Για το 2000 τα προϋπολογισθέντα ήτανε 4.470.000.000 δρχ. Είναι 1,5 δις δρχ. 

παραπάνω. Αυτό τι σημαίνει; Ότι χρειάζεστε κ. Δήμαρχε πολύ μεγάλη προσοχή στην 

διαχείριση, γιατί έχοντας σ' αυτούς τους κωδικούς χρήματα, κάπου επαναπαυόμαστε. Λέμε 

ας γίνει η απορρόφηση αφού έχουμε χρήματα στον κωδικό. 

Αυτό όμως δεν θα συμβεί το ίδιο και με τα έσοδα. Και αν δεν προσέξετε κ. Δήμαρχε, 

και κ. Αντιδήμαρχε των Οικονομικών, θα μας πετάξει έξω, η ψαλίδα είναι μεγάλη. 

Επαναπαυόμεθα ότι υπάρχουν κονδύλια στους κωδικούς, τραβάμε και θα βρεθούμε κάποια 

στιγμή να υπάρχει πραγματικά ένα τεράστιο έλλειμμα. 

Και βέβαια, ο προϋπολογισμός μας δικαιώνει, αυτός ο προϋπολογισμός, δείχνει ότι 

δεν είναι ένας Δήμος καταχρεωμένος έστω και αν περάσανε δύο χρόνια από τότε που τον 

κληρονομήσατε. Εγώ ακόμη μια φορά επισημαίνω την σωστή διαχείριση να μην μας φάει 

αυτή η σιγουριά, γιατί πραγματικά τα νούμερα και να αναφέρω χαρακτηριστικά μόνο ένα 

από παράνομη στάθμευση 35 εκατομ. δρχ. είχανε προϋπολογίσει και πήραμε 13 εκατομ. δρχ. 

Και τώρα βάζουμε 95 εκατομ. δρχ. είναι φοβερά τα νούμερα, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή 

γιατί θεωρώ πως αυτή η χρονιά θα μας πετάξει έξω. 

κα Ζαπάρα Μ.: θα ήθελα ακόμη μια πρόταση να κάνω, εδώ τα 100 εκατομ. δρχ. 

πρέπει να γίνουν 130 εκατομ. δρχ. για την ΔΕΠΣ. 

κ. Αναστασιάδης Αντ.: Προγραμματισμός σημαίνει το όραμα κάθε Δημάρχου, τι 

γνώση έχει, τι επιθυμεί και πως πρέπει να πάει αυτή η πόλη. Είναι το κορυφαίο απ' όλα όσα 

έχουμε κάνει μέχρι σήμερα.  
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Σημαίνει ότι, πρέπει να βρούμε τρόπους, εμείς να προσελκύσουμε ξένο κόσμο στην 

πόλη μας με τα έργα που θα κάνουμε. Διότι με όλα τα άλλα θα πρέπει να πληρώνουμε 

μισθούς. 

Το Εκθεσιακό Κέντρο, θα ήτανε μια πνοή για την πόλη, είναι σημαντικό έργο και 

πρέπει να το προσέξετε κύριε Δήμαρχε. Το άλλο έργο που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα 

είναι το Αυτοκινητοδρόμιο. Κι αυτό θα φέρει ξένο κόσμο. Εμείς κ. Δήμαρχε δεν έχουμε 

τουρισμό. Τα 2 αυτά έργα, είναι έργα πνοής και παρακαλώ πάρα πολύ να τα δεχθείτε και να 

τα προσέξετε. Είναι σημαντικά για την πόλη μας. 

Επί της ευκαιρίας κύριε Δήμαρχε και κάτι άλλο. Το κάθε Δημοτικό Μέγαρο, 

φανερώνει την ποιότητα του κάθε πολίτη που κατοικεί σε αυτή την πόλη. Αυτό το 

Δημαρχείο, κάθε άλλο παρά Δημαρχείο είναι, θα είχε πολύ μεγάλη δόξα αυτός ο Δήμαρχος 

που θα μπορούσε να γκρεμίσει αυτό το κτίριο και να πάρει τη Δημαρχεία και να την κάνει 

Δημοτικό Μέγαρο. Το Δημαρχείο φανερώνει την ποιότητα του πολίτη σε ποια πόλη κατοικεί. 

Αυτό δεν είναι Δημαρχείο. Την Νομαρχία να την κάνετε Δημαρχείο και θα αποκτήσετε πολύ 

μεγάλη δόξα. Ευχαριστώ πολύ. 

κ. Καβακλιώτης Αντ.:    Κύριοι-κύριοι συνάδελφοι, κύριε Δήμαρχε. Στον 

προϋπολογισμό το 50% ίσως και παραπάνω, αφορά έσοδα και έξοδα της Υπηρεσίας της 

οποίας είναι Αντιδήμαρχος. Ζήτησε ο κ. Γκότσης να μάθει γιατί μπήκαν μηχανήματα στον 

προϋπολογισμό, τα οποία δεν υπήρχαν την προηγούμενη χρονιά.    

κ. Γκότσης Ηλ.: Είπα μπορούσαν να μπουν αυτά. Είπα χρειάζονται τα μηχανήματα, 

χρειάζεται ανανέωση του τεχνικού εξοπλισμού, αλλά θα μπορούσαν να μπουν σε ένα ειδικό 

πρόγραμμα ή στο Υπουργείο Εσωτερικών ή ΥΠΕΧΩΔΕ κ.λ.π. 

κ. Καβακλιώτης Αντ.: Τα μηχανήματα αυτά είχαν βγει σε δημοπρασία, ήρθαν οι 

ενδιαφερόμενοι, δόθηκαν οι παραγγελίες και για λόγους που δεν ευθύνεται ο Δήμος, αλλά ο 

αντίστοιχος κατασκευαστής, καθυστέρησαν να 'ρθουν στο Δήμο. θα έρθουν αυτές τις ημέρες 

ή στις αρχές του έτους. Ήταν επόμενο δηλαδή μέσα στον προϋπολογισμό να μπουν τα 

μηχανήματα που ήδη έχει παραγγείλει ο Δήμος. Δεν μπορούσαν να μπουν στο ΕΠΤΑ γιατί 

είχαμε προγραμματίσει να μπουν, άλλου είδους μηχανήματα εκεί. 

Όσον αφορά τα μηχανήματα που αναφέρουμε εμείς και μάλλον έχει γίνει από 

κεκτημένη ταχύτητα του υπαλλήλου του Δήμου η ονομασία τους. Caterpillar είναι όπως 

είναι η Mercedes στα αυτοκίνητα, είναι η εταιρεία που κατασκευάζει τα αντίστοιχα 

μηχανήματα. Όχι πως δεν υπάρχουν άλλες. Εμείς πήραμε ενδεικτικές τιμές για να δούμε 

πόσο περίπου θα κοστίσουν κάποια μηχανήματα τα οποία είναι απαραίτητα στον Δήμο. Είναι 

παλιός ο εξοπλισμός, τα μηχανήματα τα οποία έχουμε είναι από το Νομαρχιακό Ταμείο και 

είναι παμπάλαια και κάθε φορά «αιμορραγεί» ο Δήμος να πληρώνει ανταλλακτικά και 

συνεργεία για να τα επισκευάζει. Πήραμε την καλύτερη τιμή σ' αυτά τα μηχανήματα και 

όταν θα γίνει η δημοπράτηση ας έρθουν οι εταιρίες σίγουρα θα υπάρχουν και φθηνότερες, 

εφάμιλλες απέναντι στην τεχνική και ας βγουν φθηνότερα, και ας είναι πιο χαμηλά ο 

προϋπολογισμός. 

Το άλλο θέμα για πρόσληψη νέου προσωπικού στο Δήμο, ή αν θα πρέπει ή όχι να 

πάρουμε νέα μηχανήματα, δεν νομίζω ότι στο 2001 θα πρέπει ο Δήμος για λόγους καθαρά 

οικονομικούς όσον αφορά τα έξοδα, να μην επανδρώσει τα αντίστοιχα τμήματα του και να 

προσφέρει τις υπηρεσίες τις οποίες απαιτεί ο πολίτης. Να πάρουμε άτομα όσον αφορά το 

Τμήμα Πρασίνου, όσον αφορά την εποπτεία στον Δήμο την Δημοτική Αστυνομία και όσον 

αφορά τους υπαλλήλους των Νεκροταφείων. Όσον αφορά τα έσοδα, ξέρετε πολύ καλά, ότι 

αν πούμε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα των δημοτών για εξαγορά τάφων, νομίζω ότι ο 

προϋπολογισμός που έχουμε κάνει στα έσοδα, είναι πολύ μικρός. 
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Όσον αφορά τώρα τα τέλη, τα οποία πληρώνουν οι δημότες, νομίζω ότι κι εδώ αυτά 

που παίρνει ο Δήμος είναι πολύ λιγότερα από την πραγματικότητα. 

κ. Στρατουδάκης Στ.: Δύο παρατηρήσεις έχω να κάνω, όπως ξέρετε η συνεργάτισσά 

μας η κα Σταματίου, έχει σπάσει το πόδι της και απουσιάζει. Οι κατευθύνσεις τις οποίες 

έδωσε ο κ. Δήμαρχος προς τον Διευθυντή, ήτανε αυτά που εμείς βλέπουμε, όπως είπε και ο 

κ. Αναστασιάδης και ο κ. Βλάχος και όλοι σας φυσικά. Μέσα σ' αυτές τις κατευθύνσεις, 

ήθελα να απαντήσω στον φίλο μου τον Ηλία, ότι έθιξες δύο θέματα, τα οποία είπες ότι είναι 

εικονικά ή πλασματικά, ενώ ήταν τα πραγματικά. Δηλαδή, έθιξες την ελεγχόμενη 

στάθμευσης, ενώ αυτό είναι το πραγματικό, διότι έχουμε ήδη μελέτη για την βελτίωση και 

την επέκταση της ελεγχόμενης στάθμευσης σε όλο στο κέντρο και συνεπώς, το ποσό των 

150.000 δρχ. είναι νομίζω λίγο. Περιμένουμε, όπως και ο κ. Δήμαρχος θα σας πει την 

πρόταση των επιστημόνων και γι' αυτό δεν έχουμε προχωρήσει ακόμη. 

Ήθελα να τονίσω απόψε, πως δεν είμαστε ευχαριστημένοι ακόμα από το σύστημα 

της ελεγχόμενης στάθμευσης όπως έπρεπε, διότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού κ.λ.π. 

Παρόλα αυτά όμως, πιστεύω ότι θα γίνει η απόσβεση όπως είχαμε προβλέψει για το 

2000 της τάξεως των 90.000.000 δρχ. Όσο για τα πρόστιμα, ήθελα να τονίσω ότι είναι 

πραγματικό, διότι παλαιότερα οι παράνομες σταθμεύσεις εδώ σπάνια ερχότανε γιατί τα 

σβήνανε στον Διοικητή. Τώρα με την απαγόρευση αυτή, θα πληρώνονται, οπότε θα 

περάσουμε τα 280 εκατ. δρχ. Σήμερα όλα τα πρόστιμα έρχονται και τα πληρώνουν. Αυτό 

είναι ένα έσοδο καλό για τον Δήμο. 

Ως προς το ζήτημα ήθελα να πω ότι το 1998 ήτανε ο προϋπολογισμός της τάξεως των 

3 δις δρχ. 615 εκατ. δρχ. Τι είχαμε όμως κλείνοντας το 1998, ως έσοδα πραγματικά; Μόνο 

3.200.000.000 δρχ. Άρα λιγότερα κατά 400 εκατ. δρχ. περίπου, είχαμε πραγματικά. Άλλο 

προϋπολογισμός και άλλο το πραγματικό, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. 

Το 1999 ο προϋπολογισμός έφτασε στα 4.3000.000.000 δρχ., δηλαδή της τάξεως των 

700 εκατ. δρχ. περισσότερα από τον προηγούμενο. Να προσθέσω ακόμα ότι εμείς που 

κάναμε τον προϋπολογισμό για το 2000, έφτασε στα 4.700.000.000 δρχ. Δηλαδή από τα 

3.600.000.000 δρχ. που είχαμε το 1999, το πραγματικό που έχουμε σήμερα είναι 4 δις δρχ. 

Αυτή την στιγμή, στο 2001 έχουμε όχι 1,5 δις δρχ. που άκουσα, αλλά από τα 

4.700.000.000 δρχ. που είχαμε πάει στα 5.900.000.000 δρχ., είναι 1.200.000.000 δρχ. Δεν 

θίξατε καθόλου φίλε Ηλία τις αποδοχές προσωπικού που πρέπει να γνωρίζετε, ότι 

κυμαίνονται στην τάξη των 3 δις δρχ., είναι το 1/2  του προϋπολογισμού. Άρα τα έσοδα μας 

είναι αυτά που θα πρέπει να γίνει ισοσκελισμός. Συνεπώς και σ' αυτό το θέμα, νομίζω ότι 

πρέπει να συμφωνήσουμε. 

Τώρα ως προς το ζήτημα, εάν μερικοί λένε εδώ ότι δικαιωθήκανε για τα οικονομικά, 

εγώ δεν θα πω τίποτα άλλο, προηγουμένως ψηφίσαμε και ομόφωνα αυτή, την νομιμοποίηση 

των δαπανών του 1999. Εκεί, όποιος έχει την υπομονή, μπορεί να ανοίξει να δεν τι έχει 

πληρωθεί, γι' αυτά που κατά επανάληψη θέσαμε στον τραπέζι εδώ, τι έχουμε πληρώσει εδώ 

μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2000. 

Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι προσπαθεί αυτή η Δημοτική Αρχή με 

συντονιστή τον Δήμαρχο μας, να βελτιώσουμε ότι μπορούμε. Πιστεύουμε ότι μειώσαμε πάρα 

πολύ τις δαπάνες, αυξήσαμε όσο μπορέσαμε τις εισπράξεις και πάντοτε προσπαθούμε να 

κάνουμε κάθε μέρα ότι είναι δυνατόν γι' αυτή την πόλη. 

Δεν έχω να προσθέσω τίποτα, να ευχαριστήσω να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, 

χαρούμενες γιορτές και ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος. 
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κ. Τερζόπουλος Γ.: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, ακούσαμε διάφορα για τα 

τεχνικά έργα και για τον προϋπολογισμό, βασικά δεν υπάρχει διαφωνία στην φιλοσοφία ότι ο 

προϋπολογισμός πρέπει να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα και την φιλοσοφία μιας 

Δημοτικής Αρχής για να κάνει ένα σοβαρό έργο. 

Το ζητούμενο όμως ποιο είναι; Παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι ο Δήμος σε πολύ 

λίγο διάστημα έχει γιγαντωθεί. Κάνω το ερώτημα, έχουμε πάρει τα μέτρα για να 

αντιμετωπίσουμε αυτό τον γιγαντισμό; Τι να τα κάνουμε τα έσοδα; Πείτε ότι αυτή την 

στιγμή ήρθαν ιδιώτες και μας κάνανε προτάσεις και εισέρευσαν στο ταμείο μας πακτωλός 

χρημάτων. Μπορεί να μου απαντήσει κανείς, αν είμαστε σε θέση μ' αυτή την διοικητική 

μηχανή, αν μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στην διαχείριση αυτών των χρημάτων και πως θα 

την επενδύσουμε; 

Πριν από 10 ημέρες ήμουν σε μια εσπερίδα που έκανε η Ελληνική Εταιρεία δημόσιας 

διοίκησης με θέμα αυτό και ο Πρόεδρος της εταιρείας είπε κάτι που με γοήτευσε με την εξής 

έννοια: 

Μια εφορία μιας μικρής πόλης στην Σκοτία, πήρε ISO 9001 για τις καλές της 

υπηρεσίες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι όλοι οι πολίτες της πόλης αυτής, 

αγόγγυστα παίρνοντας τους τα λεφτά μέσα από την τσέπη, συμμετέχουν σ' αυτό. 

Αυτό σημαίνει ότι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε εμείς, είναι να οργανώσουμε τις 

Υπηρεσίες μας για να αντιμετωπίσουμε όλες τις ανάγκες τις σύγχρονες. Κι αυτή την στιγμή, 

όλοι εδώ που βρισκόμαστε, ψηφίσαμε αυτό το εγχείρημα της αναβάθμισης των Υπηρεσιών 

του Δήμου, για να αντιμετωπίσουμε ακριβώς αυτές τις νέες εξελίξεις και τις ανάγκες που η 

νέα εποχή επιτάσσει να αντιμετωπίσουμε. 

Εμείς δεν είπαμε ότι είναι δυνατόν, αυτό το χρέος ή τις ανάγκες ως δια μαγείας να τις 

λύσουμε. Αυτό θα ήταν ουτοπία, θα ήταν και λάθος. Είναι λάθος να πούμε ότι ξαφνικά τα 

500 εκατ. δρχ. χρέος, σ' έναν χρόνο πρέπει να τα σβήσουμε. Πρέπει να γίνει μια σύγχρονη 

μελέτη με όλες τις Υπηρεσίες, να γίνονται προγραμματισμένα οι προτάσεις για όλων των 

ειδών οι ανάγκες είτε έργα είναι, είτε γραφική ύλη, γιατί τώρα καλώς ή κακώς έρχονται όλα 

αυτά αποσπασματικά. 

Λέμε θέλουμε έναν Η/Υ, ποιος το θέλει; 

Ο κ. Τερζόπουλος και γιατί το θέλει; Ας το πάρουμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, 

πρέπει να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες μας. Όλα από κει ξεκινάνε. Τα άλλα όλα είναι 

δευτερεύοντα. Το να προτείνω εγώ ένα έργο είναι εύκολο. Δεν είναι εκεί το θέμα, το θέμα 

είναι αν έχουμε την δυνατότητα να το κάνουμε, αν μπορούμε να το προγραμματίσουμε. Αυτό 

είναι το πρωτεύον. Κι εφόσον μπούμε σε αυτή την λογική όπου πρέπει να οργανωθούμε, αν 

θέλετε και με καινούργιο επιστημονικό προσωπικό και με καινούργιους εξωτερικούς 

συνεργάτες, τότε θα μπορούμε να δούμε μπροστά μας. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή οι περισσότεροι έχουμε 

κουβεντιάσει προϋπολογισμούς κι άλλη φορά και κατανοώ κι ευχαριστώ για την κατανόηση. 

Δεν κατάλαβα των συνάδελφο Ηλία, αλλά ίσως επιδιώκει να κάνει εντυπώσεις. Το λέω με 

λύπη αυτό. 

κ. Γκότσης Ηλ.: Εγώ πολιτικά μίλησα, εσείς γιατί αναφέρεστε προσωπικά; Και ο 

κόσμος έξω, δεν σας σέβεται όπως πρέπει να σας σεβαστεί. Σας το λέω ειλικρινά αυτό, μην 

αναφέρεστε προσωπικά. Κρίνετε με πολιτικά. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτά που είπες για τον προϋπολογισμό, ήτανε ψιλικατζίδικα, 

έτσι τα χαρακτήρισες εσύ κι εγώ θα μου επιτρέψεις να πω. Εκτός από αυτή την τοποθέτηση, 

και μια άλλη τοποθέτηση συναδέλφου, ο οποίος δεν το είπε άμεσα, αλλά έμμεσα το είπε, να 

λέμε την αλήθεια, να είμαστε ειλικρινείς. 
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Εγώ θέλω να σας πω δημοσίως, ότι κανένα ψευδές στοιχείο όσον αφορά τις οικονομικές 

υποχρεώσεις του Δήμου, δεν παρουσιάζεται. Και αναλαμβάνω και την ευθύνη αυτών που 

λέω. Προκαλώ τον οποιονδήποτε να φέρει έστω και ένα ένταλμα πληρωμών ή ένα 

ένταλμα οφειλών και να πει Δήμαρχε εδώ ήσουνα ανειλικρινής. 

Η προσωπική εκτίμηση, στο που φτάνουν κάποια πράγματα και που πάνε, είναι 

γνωστό, αλλά και η μέθοδος της μετακύλησης πληρωμών και δαπανών, ένα έργο που δεν 

εκτελείται με τα λεφτά, αυτού του έργου καλά κάνουμε και πληρώνουμε κάποιες άλλες 

υποχρεώσεις, είναι γνωστό, αλλά προκαλώ τον οποιονδήποτε να μου πει ότι αυτό το ένταλμα 

οφειλών είναι ψευδές κι αυτό το ένταλμα πληρωμής είναι ψευδές. 

Δεν υπάρχει και να θέλουμε να το κάνουμε δεν μπορούμε, διότι την ευθύνη σύνταξης 

των ενταλμάτων, την έχουνε οι Υπηρεσίες και κανένας υπάλληλος δεν θα βάλει το κεφάλι 

του στον ντορβά. Ο προϋπολογισμός δεν είναι τόσο πλασματικός, δεν υπάρχει 

προϋπολογισμός του Δήμου που να μην έχει μια πλασματικότητα. Εάν θυμάστε εσείς οι 

παλαιότεροι, στην θητεία εδώ πριν από το 1990 και μετά, προϋπολογισμό που να μην έχει μια 

πλασματικότητα, εμένα να με κρεμάσετε. 

Ο προϋπολογισμός είναι πρώτα-πρώτα τακτοποιητικός λογιστικά, για να μπορούν να 

γίνονται νόμιμα οι δαπάνες και οι πληρωμές, αλλά είναι και δυνητικός. Μας βγάζει μπροστά 

σ' ένα στοίχημα να υλοποιήσουμε έσοδα για να φτάσουν μετά έξοδα, τα οποία έξοδα είναι 

σχεδόν ανελαστικά, αν δεν θέλουμε να περικόψουμε σοβαρές δραστηριότητες του Δήμου. Αν 

δεν θέλουμε δηλαδή να πούμε, δεν κάνουμε Φιλαρμονική, δεν κάνουμε Κοινωνική Μέριμνα, 

γλιτώνουμε άλλα 80 εκατ. δρχ. τον χρόνο, δεν κάνουμε πολιτισμό και γλιτώνουμε άλλα 120 

εκατ. δρχ. τον χρόνο κ.λ.π., θα έχουμε μια οικονομία γύρω στα 300 εκατ. δρχ. που όμως δεν 

νομίζω ότι δεν πρέπει ο Δήμος να έχει και το ρίσκο της κοινωνικής και της οικονομικής 

πολιτικής. Προσωπικά πιστεύω ότι θα υπάρξουν αυξημένα έσοδα, διότι κάνουμε και καλά 

κάνουμε και έχουμε παράπονα από την Κεντρική Εξουσία και παρότι μπορεί να γίνουν και 

κινητοποιήσεις, θέλω να ξέρετε, ότι προ ημερών ήμουνα στο ετήσιο συνέδριο της ΤΕΔΚ 

Κατερίνης, όπου ο κύριος εισηγητής ήμουνα εγώ για την ανάγκη δημιουργίας μεγάλων 

ΔΕΥΑ, και ο δεύτερος εισηγητής ήτανε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ, ο Πάρις Κουκουλόπουλος, 

ο Δήμαρχος Κοζάνης, για θέματα πόρων αρμοδιοτήτων κ.λ.π. θεωρώ ότι έχουμε μια τρομερή 

βελτίωση των φορολογικών εσόδων του κράτους, είτε λόγω του ΤΑΞΙΣ, είτε λόγω των Η/Υ 

κ.λ.π., η οποία αυξάνει φοβερά τις υποχρεώσεις του κράτους απέναντι στους Δήμους, διότι το 

20% της φορολογίας σύμφωνα με τον 1828, πρέπει να πάει στους Δήμους. Κι εδώ η 

Κυβέρνηση βλέπει ότι αυτή τελικά οι ΚΑΠ, αν δοθούν όλοι στους Δήμους, πρέπει να 

δώσουν στους Δήμους 800-900 δις δρχ. και κοντεύουμε να φτάσουμε στο 1 τρις δρχ. Από 

520 δις δρχ. τα οποία παίρνατε, λέει η Κυβέρνηση, δεν θα σας δώσουμε κι άλλα 500 δις δρχ. 

παραπάνω και τι θα τα κάνετε τα λεφτά αυτά; Και γιατί να σας τα δώσουμε αφού το Κράτος 

έχει δημοσιονομικά ελλείμματα, έχει άλλες υποχρεώσεις κ.λ.π. Κι αυτά τώρα πάνε να τα 

παντρέψουνε που εμείς δεν αρνούμαστε εδώ, με αρμοδιότητες. Λόγου χάρη, θα τα πάρετε 

αυτά, αλλά πάρτε και την δημοτική αστυνομία, ή τους παιδικούς σταθμούς, κ.λ.π. 

Και η θέση της ΚΕΔΚΕ, είναι ναι μεν το συζητάμε αυτό, αλλά δώστε τα. Πιστεύω 

ότι θα υπάρξει ουσιαστική αύξηση και της ΣΑΤΑ και της τακτικής επιχορήγησης. Αν 

συνεχίσουμε μια αυστηρή πολιτική στα έσοδα, όχι στα τακτικά και τα αναμενόμενα, αλλά 

από μισθώσεις κ.λ.π., είναι δυνατό να έχουμε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των εσόδων. 

Μου λέτε κύριε Γκότση για τα πεζοδρόμια. Μισθώνουν έκταση για 10 τ.μ. και 

καταλαμβάνουν έκταση 20 τ.μ. Με τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού στις κατοικίες.  
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Αν από το Κτηματολόγιο βγάλουμε τις πραγματικές οφειλές, ιδίως από το πώς 

προσδιορίζονταν πριν από τότε που στα τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού, δίνονταν στην 

ΔΕΗ οικοδομική άδεια, είναι δυνατόν. 

Ξέρετε ποιος ήταν, ο πιο δυσάρεστος άνθρωπος της Δημοτικής Αρχής σ' αυτή την 

διετία που πέρασε; Το ξέρετε, ήταν ο κ. Στρατουδάκης. 

Εγώ όμως τον ευγνωμονώ, γιατί ήταν δυσάρεστος και παρόλο που μερικοί 

συνάδελφοι μου δεν το καταλάβαιναν αυτό, διότι ήταν δυσάρεστος, με κάλυψη πολιτική 

βέβαια του Δήμου, γιατί έπρεπε να πληρώσουν από ενοικιαστές καταστημάτων, από λαϊκή 

αγορά, κ.λ.π. 

Και γι' αυτό πιστεύω ότι μπορεί και είναι δυνατόν να αυξηθούνε τα έσοδα, χωρίς να 

βάλουμε αυξήσεις. 

κ. Γκότσης Ηλ.: Δηλαδή, για τα πεζοδρόμια, ή θα δώσετε άδεια για περισσότερη 

κάλυψη, ή θα κάνετε αυξήσεις. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ή θα πληρώνουν αυτά, που θα καταλαμβάνουν. Όταν κάποιος 

παρανομεί και βγάζει 20 τραπέζια αντί για 10, θα πληρώσει την διαφορά για τα 10 τραπέζια, 

θα φάει και το πρόστιμο. 

κ. Γκότσης Ηλ.: Θα γίνεται αυτό μια φορά το χρόνο, ή θα είναι για τα 20 όλο τον 

χρόνο; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είπα ένα παράδειγμα, πως μπορούνε να αυξηθούνε τα έσοδα. 

θα φέρουμε εισήγηση σε επόμενο Δ.Σ., όπως το κάνει ο Δήμος Κατερίνης και έχει επιτυχία 

για τα καταστήματα που ζητάνε άδειες δεν λέμε για τα απλά καταστήματα, αλλά για 

καταστήματα που έχουν μεγάλες επενδύσεις, όπως ήρθε τώρα το ΜΕΤΡΟ. Ας πληρώσει και 

200.000 δρχ. επιπλέον. Και εγώ, δεν ξέρω αν το ψηφίσετε εσείς, το λέω δημοσίως και παρά 

το πολιτικό κόστος στην μελέτη που θα φέρουμε για βελτίωση του συστήματος ελεγχόμενης 

στάθμευσης, θα προτείνω και μια λογική αύξηση. 

Τα προσδιορίζω που, διότι τα άλλα τέλη ήδη έχουνε ψηφιστεί, αλλά δεν σημαίνει ότι 

είναι ψηφισμένα και πραγματοποιούμενα. Τα πραγματοποιούμενα έχουνε μεγάλη, διαφορά 

από τα ψηφισμένα και για μας είναι ένα στοίχημα εδώ πέρα. Σίγουρα, είναι ελλειμματικός ο 

προϋπολογισμός, δεν ήταν ποτέ μη ελλειμματικός, εκτός αν κανείς μπορεί να μου πει ότι τότε 

δεν ήταν. 

Το στοίχημα για μας είναι να μπορέσουμε να μικρύνουμε την ψαλίδα ανάμεσα στα 

προϋπολογισθέντα και στα εισπραχθέντα. 

Και δεύτερον, αυτό το είπε η κα Ζαπάρα τελευταία, να βρούμε πόρους άλλους. Γιατί 

τώρα έφτασε στα 5.900.000.000 δρχ. ο προϋπολογισμός; Γιατί μπήκαν και τα προβλεπόμενα, 

1 δις δρχ. περίπου από το ΕΠΤΑ, το 35% δηλαδή. Και άμα θέλαμε και ακόμα πιο εικονικά, 

θα βάζαμε και το 3° ΚΠΣ που πιθανόν να μπει. Δεν έχει δηλαδή μεγάλη διαφορά ο ένας 

προϋπολογισμός από τον άλλον. 

Για το Εκθεσιακό Κέντρο, το ξέρετε ότι υπήρχε πλασματικό έλλειμμα 280 εκατ. δρχ. 

από την δική σας διαχείριση. Δεν μπορούσαμε αυτό τον καιρό τουλάχιστον να θυσιάσουμε 

την ΣΑΤΑ όταν πρέπει να διορθώσουμε την πόλη και ακόμα έχει προβλήματα η πόλη, γιατί 

γίνονται τα έργα ύδρευσης, αποχέτευσης από το Ταμείο Συνοχής. Δεν ήταν δυνατόν να 

αφήσουμε και να αφήνουμε ακόμα αυτούς τους δρόμους, όμως εμείς δεν αρνηθήκαμε, το 

έχουμε το έργο και πιστεύω ότι θα βρούμε τα χρήματα. Όμως εγώ προσωπικά έχω έναν 

προβληματισμό η Έκθεση της θεσσαλονίκης είναι ήδη προβληματική επιχείρηση. Εκθεσιακό 

Κέντρο στην ουσία γίνεται στα σύνορα, είναι εμπορευματικό-εκθεσιακό κέντρο. 

κ. Γκότσης  Ηλ.: Μιλάμε για συνεδριακό κέντρο μέσα στην πόλη. 
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κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δεν θα κάνω συνεδριακό, δείτε αυτό που εγκαινιάζεται στα 

ΤΕΙ, είναι απίθανο συνεδριακό. Να το χρησιμοποιήσουμε. Πάτε να δείτε τις εγκαταστάσεις 

που έγιναν στο Μουσικό Σχολείο. Ο κ. Ευθυμίου στα εγκαίνια του ΤΕΙ, είπε ότι αυτές οι 

δαπάνες μαζί με τις δίπλα δαπάνες   που έγιναν για το Μουσικό Σχολείο, εάν 

χρησιμοποιηθούν μόνο για 215 παιδιά του Μουσικού Σχολείου και μόνο για το ΤΕΙ, θα 

είναι μια περιττή και άδικη πολυτέλεια χρημάτων που πάρθηκαν από τον Κρατικό 

Μηχανισμό. Είναι θέμα να χρησιμοποιηθούν αυτά για το κοινωνικό σύνολο. 

Το Αυτοκινητοδρόμιο, θέλω την μαρτυρία του κ. Νέδου, είπα να μου φέρνει μελέτες 

και σχέδια κι εγώ θα τα πραγματοποιήσω. Γιατί όμως ο κ. Φλωρίδης είπε χωρίς να τον 

προκαλέσουμε για το Αυτοκινητοδρόμιο; Γιατί εμείς δεν το σνομπάρουμε το έργο αυτό, ίσα- 

ίσα σε όλες τις ευκαιρίες το πρώτο που βάζουμε και συζητάμε είναι να γίνει και να 

ολοκληρωθεί. Μας κορόιδευε ο κ. Φούρας, διότι είχε στο μυαλό του το Αυτοκινητοδρόμιο 

της Πάτρας και μόλις μπήκε ο κ. Φλωρίδης τα αφαίρεσε αυτά τα κονδύλια τα οποία είχανε 

δοθεί. Εγώ πιστεύω ότι μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2001, που θα ξεκαθαριστεί το 2004, θα 

υπάρξει ειδική δαπάνη για το Αυτοκινητοδρόμιο. Και αν έχουμε μια προοπτική και μου 

φέρετε εδώ έργα και μελέτες, μέχρι και 100 εκατ. δρχ. από τα δικά μας, εγώ σας λέω ότι θα 

κάνουμε τροποποιήσεις και θα τα κάνουμε. Όπως πέρυσι που προτείνατε 60 εκατομ. δρχ. 

και πρότεινα 60 εκατομ. δρχ. Δεν έχω καμιά προκατάληψη να το ξέρετε αυτό. Όμως είναι η 

μελέτη που κάνει ο κ. Μιντς με το Πανεπιστήμιο, το ξέρετε. Δεν θα δοθούν βέβαια για το 

Αυτοκινητοδρόμιο, αλλά θα είναι συμπληρωματικά έργα που θα ολοκληρώσουν και το 

Αυτοκινητοδρόμιο. Η δέσμευση του κ. Φλωρίδη ότι θα υπάρξει χρηματοδότηση, πιστεύω ότι 

θα γίνει μέσα στο 2001. 

Για την Χρυσοπηγή, υπήρχε το γνωστό πρόβλημα. Ήρθαν εδώ οι επιτελείς, 

ψηφίστηκαν τα 250 εκατομ. δρχ. στο Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε στον Δήμο, αλλά 

έχουν το πρόβλημα της ολοκλήρωσης των πολεοδομικών εκκρεμοτήτων από το ΥΠΕΧΩΔΕ. 

θέλω να σας πω ότι το ΣΧΟΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ το έχει περάσει και εγκρίνει έτσι όπως 

προτάθηκε. Αν περάσει από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και κριθεί ότι είναι σωστά, 

αυτά τα χρήματα θα μπαίνουν από το Π.Ε.Π. (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα). Εγώ προσωπικά, 

πιστεύω ότι για αυτές τις δράσεις διαχείρισης, δεν πρέπει να είναι ο Δήμος. Ο Δήμος, πρέπει 

να κάνει τις υποδομές, αλλά ας μπει στο παιχνίδι ο επιχειρηματίας προσπαθώντας βέβαια ο 

Δήμος να διασφαλίσει τους όρους συνεργασίας. 

Το Τεχνικό Πρόγραμμα είχε αυτή την μορφή για την ανάγκη εξισορρόπησης κυρίως 

του προϋπολογισμού, θέλω να ξέρετε, ότι πιστεύω ότι μέσα στον Ιανουάριο θα μας δοθεί η 

ευκαιρία να δούμε τις προτάσεις του ερευνητικού προγράμματος. Πιθανόν να κάνουμε πλήρη 

ανασχεδιασμό και εξειδίκευση αυτού του τεχνικού προγρ/τος. Εγώ θα ήμουνα  βοηθημένος 

αν βγω και ότι αυτά τα πράγματα που κάναμε, συμφώνησε κι η αντιπολίτευση. 

Για τις οικονομικές υποχρεώσεις δεν είμαστε και τόσο σωστοί. Αλλά βλέπω ότι οι 

τρέχουσες υποχρεώσεις πλην μια-δυο εξαιρέσεων που έχουν και νομικής φύσεως υπόσταση, 

π.χ. κάποιος επιχειρηματίας που έχει από εμάς να πάρει χρήματα δεν φέρνει πιστοποιητικό 

φορολογικής ενημερότητας. Δεν μπορούμε να τον πληρώσουμε. Πρέπει να φέρει για να 

πάρει. Πέρα του 5μήνου-6μήνου οφειλές σχεδόν δεν υπάρχουν, εκτός από κάποια παλιά 

ρυμοτομούμενα. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες οικονομικές υποχρεώσεις τις οποίες και νομικά 

δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Πιθανόν αυτόν τον καιρό κάποιοι συμπολίτες μας θα σας 

ενοχλούνε. Πέρα από την δημαγωγία που γίνεται έμμεσα ή άμεσα υποκινούμενα από κάποια 

μέσα ενημέρωσης. 

Ο Δήμος Σερρών δεν χρωστούσε ποτέ στο Ι.Κ.Α. Ήταν από τους λίγους μεγάλους Δήμους 

της Ελλάδος, ο οποίος δεν χρωστούσε ποτέ στο Ι.Κ.Α., ή γενικά ασφαλιστικές εισφορές. Έχει  
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προκύψει τώρα ένα θέμα. Έχω την γνώμη ότι οφείλεται και σε μια δυσκαμψία των εδώ 

υπηρεσιών του Ι.Κ.Α., Είναι η διεκδίκηση των εργασθέντων επί της θητείας σας, μέσω της 

ΕΣΑΝΣ ή μέσω της ΔΕΠΚΑ στην Καθαριότητα, οι οποίοι εκτός τις δικαστικής διεκδίκησης 

και κάλυψης, θέλουν και την ασφαλιστική τους εισφορά, δηλαδή να πάρουν τα ένσημα τους 

από το Ι.Κ.Α. Αυτοί πήγαν, έκαναν καταγγελία στο Ι.Κ.Α. και είπαν ότι εμείς προσφέραμε τις 

εργασίες μας στο Δήμο και θέλουμε τα ένσημα μας. Το Ι.Κ.Α. έκανε μια πράξη 

καταλογισμού και αντί να τα βάλει στη ΔΕΠΚΑ ή στην ΕΣΑΝΣ, την πράξη καταλογισμού, 

την έβαλε στο Δήμο. 

Το ταμείο λέει ότι δεν νομιμοποιείται να πληρώσει ένταλμα για υπόθεση για την 

οποία δεν έχω νομικό δικαίωμα να πληρώσω, ούτε τους μισθούς κ.λ.π. Αυτά τα 17-20 

εκ. δρχ. έγιναν αυτή την στιγμή 34 εκ. δρχ. Ο Δήμος έχει κάποια εκατομ. στο Ταμείο, αλλά 

έχει και κάποια εκατομμύρια υποχρεώσεις, μισθοδοσίες, έργα που πρέπει να πληρωθούν, 

κ.λ.π. Θα μπορούσε με την μέθοδο της μετακίνησης δαπανών να πληρώσει αυτά 

τα 30 εκ. δρχ. και θα τα πληρώσουμε αν βρούμε τρόπο. Το Ταμείο αυτή την στιγμή έχει 

περίπου 200 εκ. δρχ., αλλά σκεφθείτε ότι η μισθοδοσία Ιανουαρίου και Δώρου είναι κάπου 

150 εκ. δρχ., αλλά ο Ταμίας δεν μπορεί να βρει τρόπο νόμιμης πληρωμής. Το είπα στην κα 

Μαρασλή και ψάχνει κι αυτή να βρει τρόπο. Δεν ισχύει ότι ο Δήμος είναι μπαταχτσής, όπως 

θέλουν κάθε φορά να μας παρουσιάζουν. Αυτό είναι το θέμα και υπάρχουν και κάποιες 

δυσκολίες. Κάποιοι θέλουν να πληρώσουν ρυμοτομούμενα ή οικοδομικές άδειες που πρέπει 

να υπάρχει ασφαλιστική ενημερότητα από τον Δήμο και το Ι.Κ.Α., μας δίνει αλλά μας την 

δίνει αρνητική με αυτά τα 34 εκ. δρχ. Πιστεύω ότι με τους νομικούς του Δήμου, πριν από τις 

31/12 θα βρούμε μια λύση να πληρώσουμε αυτά σε βάρος κάποιας άλλης βέβαια δαπάνης, ή 

το Ι.Κ.Α. θα πρέπει να περιμένει την δικαστική απόφαση για την νομιμότητα των δαπανών 

των ασφαλιστικών εισφορών. 

Για το έκτακτο προσωπικό η φιλοσοφία μας είναι να μην χρησιμοποιήσουμε όμως 

είναι προβλέψιμο και πρέπει να υπάρχει. Γι' αυτό σας λέω ότι ναι μεν φαίνονται πολλά τα 

έξοδα αν όμως με τα 70 άτομα που θα πάρουμε στην Καθαριότητα μπορούμε να μην 

πάρουμε διμηνίτες και εποχιακό προσωπικό θα γλιτώσουμε από κάποια εκατομμύρια. 

Για τον ανδριάντα του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας : 

Έχουμε και πολιτικό και ηθικό χρέος να το κάνουμε. Το νούμερο είναι ενδεικτικό. 

Έχω δώσει εντολή τον κ. Υψηλάντη να κάνει την ανάλογη εισήγηση, θα πρέπει να 

συνεργαστούμε και με τον κ. Βαφειάδη και από κάποιον άλλο να βρούμε μια καλή 

προκήρυξη. Νομίζω ότι το Δ.Σ., και μεγαλύτερη δαπάνη αν χρειαστεί, θα βρούμε τρόπο να 

κάνουμε και τροποποίηση του προϋπολογισμού και της επόμενης δαπάνης, έτσι ώστε μέσα 

στο 2001 να γίνει. 

Τα Περιφερειακά Πολιτιστικά Κέντρα είναι καλύτερα. Προσωπικά βλέπω ότι το 

Πολιτιστικό Κέντρο της Ομόνοιας που είναι και το παλαιότερο προσφέρει καλά πράγματα. 

Το Πολιτιστικό Κέντρο που έγινε στον Άγιο Παντελεήμονα μπορεί με μικρές δαπάνες να 

λειτουργήσει. Εγώ πιστεύω ότι ο Δήμος θα πρέπει να ενισχύσει τον κοινωνικό του 

χαρακτήρα ακόμη περισσότερο. Ζούμε σε μια κοινωνία που έχει φαινομενική ευημερία, 

αλλά έχει πολλές νησίδες ευτυχίας. Επειδή πιστεύω ότι οι σύγχρονες και ευημερούσες 

κοινωνίες της Δ. Ευρώπης θα κριθούν από την Κοινωνική Μέριμνα. 

Προσωπικά πιστεύω ότι πρώτα η απασχόληση θα αυξηθεί μέσα από την εργασία 

κοινωνικού χαρακτήρα. Η μηχανή έχει αντικαταστήσει τον άνθρωπο στην παραγωγική 

διαδικασία. Τον άρρωστο όμως γέροντα, δεν μπορεί να τον περιποιηθεί μια μηχανή, θα τον 

περιποιηθεί μια νοσηλεύτρια. Τις προβληματικές κοινωνικές καταστάσεις δεν μπορεί να τις 

αντιμετωπίσει μια μηχανή, θα πάει ένας κοινωνικός, μια ψυχολόγος. Την ψυχαγωγία, την 
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ποιοτική μορφή. Το τέλος της εργασίας μπορεί να έρθει με τα μηχανήματα, ανοίγει όμως η 

αρχή της εργασίας για την προσφορά υπηρεσιών στον άνθρωπο. Ήδη ήρθαν και μου είπαν 

Χρόνια Πολλά οι άνθρωποι που εργάζονται στους τομείς της Κοινωνικής Μέριμνας και είδα 

και άκουσα πράγματα τα οποία ο Δήμος, εδώ και μερικά χρόνια τα είχε μόνο σαν επιθυμίες. 

Από την εποχή την δική σας μέχρι και τώρα, όσο πάει και γιγαντώνεται ο τομέας της 

Κοινωνικής Πρόνοιας. Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ, μου έλεγε ότι υπάρχει πολύ σοβαρός 

προβληματισμός, όλη η απασχόληση, η κατάρτιση και η κοινωνική μέριμνα να περάσει μέσα 

από τους Δήμου. Δεν αποκλείεται με την απασχόληση να δοθούν κονδύλια στους Δήμους, 

για έργα αυτεπιστασίας.  

Να μας δώσουν 100 εκατομ. δρχ. για βελτιώσεις ή οτιδήποτε άλλο για να κάναμε 

έργα αυτεπιστασίας. Νομίζω ότι μπορούμε να ενισχύσουμε αυτό τον χαρακτήρα του Δήμου 

και με προσδοκώμενες πολιτικές που έχουν τα ανάλογα έσοδα από την κεντρική εξουσία, 

αλλά και με την αποφασιστικότητα την δική μας ότι ο χρησιμοποιών το Δήμο πληρώνει και 

ότι δεν θα κάναμε περιττές δαπάνες. 

Συνάδελφοι, εύχομαι Καλά Χριστούγεννα σε όλους για το νέο έτος θα τα ξαναπούμε. 

Πιστεύω με το Νέο Έτος να έχουμε όλοι υγεία και να σχεδιάσουμε καλύτερα τον Δήμο. 

κ. Πρόεδρος:  Χρόνια Πολλά, συνάδελφοι. 

 

- Εγκρίνονται. 

 

Μετά από το πέρας της συνεδρίασης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι 

ακόλουθες αποφάσεις: 

 

1166 / 2000 Έγκριση μελέτης «Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης διαχείρισης και περι- 

βαλλοντικής παρακολούθησης ελέγχου της λειτουργίας του ΧΥΤΑ και της 

αποκατάστασης του ΧΔΑ του Δήμου Σερρών». (Σουλιώτης-Πάλλας). 

 

1167 / 2000  Έγκριση προμήθειας ειδών προστασίας προσωπικού του Δήμου, έτους 2001. 

 

1168 / 2000  Καθιέρωση απασχόλησης κατά το Σάββατο του προσωπικού του Ληξιαρχείου. 

 

1169 / 2000  Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στους Βλάσση Κων/νο 

και Βασλαμένια. 

 

1170 / 2000  Έγκριση παραχώρησης δημοτικής έκτασης εμβαδού 289,33 τ.μ. στην κα 

Μπαλόγλου Βασιλική χας Ζαχαρία με βάση τις διατάξεις του Ν. 1080/80. 

 

1171 / 2000 Έγκριση της αριθμ. 71/00 απόφασης της Δ.Ε. «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.». 

 

1171α/ 2000  Ενημέρωση επί των αποφάσεων 72 και 70/2000 της Δ.Ε. «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.». 

 

1172 / 2000  Έγκριση της αριθμ. 26/00 απόφασης της Δ.Ε. «Δ.Ε.Π.Κ.Α.». 

 

1173 / 2000  Ενημέρωση επί των 3 και 5/00 αποφάσεως της Δ.Ε. «Κ.Α.Δ.Ε.». 

 

1174 / 2000  Έγκριση της αριθμ. 4/00 απόφασης της Δ.Ε. «Κ.Α.Δ.Ε.», περί έγκρισης του 

πρ/σμού της. 
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1175 / 2000  Έγκριση αναπροσαρμογής μισθωμάτων των κατ/των Δημοτικού Μεγάρου και 

Δημοτικής Αγοράς. 

 

1176 / 2000  Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕ 

ΜΠΑΡ της Παστουρματζή Ευφροσύνης του Αγγέλου. 

 

1177 / 2000  Ομοίως του ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ κ.λ.π. του κ. Νούσιου Γεωργίου. 

 

1178 / 2000  Ομοίως του ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ Ελαίου και Ελαίων της κας Οικονόμου Πασχαλιάς. 

 

1179 / 2000  Ομοίως ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων της κας Κουρτίδου Άννας. 

 

1180 / 2000  Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στην ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ του κ. 

Χαριτίδη Ευαγγέλου. 

 

1181 / 2000  Ομοίως στο ΚΑΦΕ ΟΥΖΕΡΙ της κας Ρουμελιώτου Βικτορίας. 

 

1182 / 2000  Ομοίως στην ΠΙΤΣΑΡΙΑ της κας Γαριδάρη Σουλτάνας. 

 

1183 / 2000  Ομοίως στην ΤΑΒΕΡΝΑ του κ. Ασημάκη Γεωργίου. 

 

1184 / 2000  Ομοίως στο ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ κ.λ.π. του κ. Καραγιάννη Εμμανουήλ. 

 

1185 / 2000  Ομοίως του ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ κ.λ.π. του κ. Μησιάκα Στέργιου. 

 

1186 / 2000  Ομοίως του ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ του κ. Αλεξάκη Λεάνδρου. 

 

1187 / 2000  Ομοίως της ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ-ΛΟΤΑΡΙΑΣ του κ. Μητρούσκα Κων/νου. 

 

1188 / 2000  Ομοίως Μ.Ο. στην ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ του κ. Χαριτόπουλου Νικολάου. 

 

1189 / 2000 Ομοίως ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων στην ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ του κ. 

Τριανταφυλλίδη Δημητρίου. 

 

1190 / 2000  Ομοίως στο ΚΑΦΕΝΕΙΟ της κας Ναζήφογλου Σοφίας. 

 

1191 / 2000  Ομοίως στην ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ του κ. Σαμαρά Χαριλάου. 

 

1192 / 2000  Ομοίως στο ΚΑΦΕΝΕΙΟ του κ. Παντελιάδη Γεωργίου. 

 

1193/ 2000  Ομοίως στην ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ του κ. Λίγγα Βασιλείου. 

 

1194 / 2000  Ομοίως στο ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ της κας Γαροπούλου Κυριακής. 

 

1195 / 2000  Ομοίως του ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ του κ. Βερναρλή Θεοφάνη. 

 

1196 / 2000  Χορήγηση άδειας λειτουργίας κατ/τος ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟΥ στον κ. Καλαθά 

Δημήτριο, λόγω συνταξιοδότησης του Καλαθά Αποστόλου. 
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1197 / 2000  Έγκριση ανανέωσης σύμβασης για την φύλαξη του ανοικτού δημοτικού 

θεάτρου του κεντρικού πάρκου. 

 

1198 / 2000  Έγκριση μελέτης προμήθειας γάλακτος για το έτος 2001 του μόνιμου και Ι.Δ. 

προσωπικού του Δήμου. 

 

1199 / 2000  Νομιμοποίηση δαπανών του Δήμου έτους 1999. 

 

1200 / 2000  Έγκριση μίσθωσης ακινήτου του κ. Λατρόβαλη Δημητρίου προς στέγαση 

άπορης δημότισσας. 

 

1201 / 2000 Έγκριση πίνακα επιμερισμού της μελέτης «Πρόγραμμα προβολής και 

δημοσιότητας λειτουργίας ΧΥΤΑ» και της μελέτης. 

 

1202 / 2000 Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «Αποπεράτωση ασφαλτόστρωσης στα Α' 

Νεκροταφεία». 

 

1203 / 2000 Έγκριση ανάθεσης μελέτης: «Συμπλήρωση-διόρθωση και ενημέρωση 

Τοπογραφικών Διαγραμμάτων στα Ο.Π. 244 και 138 της πόλης των Σερρών». 

 

1204 / 2000  Ομοίως «στα Ο.Π. 117, 33, 273° και κεντρικό πάρκο της πόλης των Σερρών». 

 

1205 / 2000  Ομοίως «... τμήματος γειτονιάς Ιωάννου Θεολόγου- Άνω Καμενικίων πόλης  

Σερρών». 

 

1206 / 2000  Ομοίως « .... στα Ο.Π. 103, 227, 266, 269, 97, 127 και 106 της πόλης». 

 

1207 / 2000  Ομοίως «....στα Ο.Π. 131, 241, 253α, 237α και 267 της πόλης». 

 

1208 / 2000  Ομοίως «.... στα Ο.Π. 132, 94, 90, 98, 92 και 100 της πόλης». 

 

1209 / 2000 Έγκριση παράτασης   προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση 

περιβάλλοντος χώρου πίστας Αυτοκινητοδρομίου Σερρών». 

 

1210 / 2000  Ομοίως του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων πόλης Σερρών». 

 

1211 / 2000  Έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της «Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών 

Α.Ε.». 

 

1212 / 2000  Έγκριση Τεχνικού Προγραμματισμού του Δήμου έτους 2001. 

 

1213 / 2000  Έγκριση προϋπολογισμού και εισηγητικής επ' αυτού έκθεσης του Δήμου 

Σερρών έτους. 

 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΖΗΣΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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ΤΑ   ΜΕΛΗ 
 

 

Κωνσταντινίδου Ελένη 

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αργυριάδης Νικόλαος 

 

Βαβαλέκας Ιωάννης 

 

Βέρρος Κων/νος 

 

Βλάχος Ιωάννης 

 

Γεωργίου Γεώργιος 

 

Γκότσης Ηλίας 

 

Εμμανουηλίδου Καίτη 

 

Ζαπάρα Μαίρη 

 

Καβακλιώτης Αντώνιος 

 

Κουρουζίδης Μηνάς 

 

Μισυρλής Σπυρίδωνας 

 

Μπάρκας Αθανάσιος 

 

Νέδος Νικόλαος 

 

Νυκτοπάτης Αντώνιος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Στρατουδάκης Στυλιανός 

 

Συμεωνίδης Βασίλειος 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

Τερζόπουλος Γεώργιος 

 

Τότσιος Ηλίας 

 

 

 

 


