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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

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

έτους 2010.  

 

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

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

έτους 2010.  

 

κ. Πρόεδρος: Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι αρχίζει η συνεδρίαση με ένα και μοναδικό 

θέμα.  

κ. Κάλλιος:  … που αφορά τον προϋπολογισμό για το έτος 2010 μας βρίσκει 

αντιμέτωπους με την σοβαρότερη κρίση της οικονομίας της χώρας μας στη νεότερη της 

ιστορία υπό την έννοια ότι … ¨δυστυχώς επτωχεύσαμε¨ αλλά … Και όμως κ.κ. Συνάδελφοι, 

κάθε μέρα η χώρα διασύρεται μέσω του διεθνούς τύπου και των διεθνών τραπεζικών κύκλων. 

Οι Financial Times σε δημοσίευμα τους προειδοποιούν ότι εάν η Ελλάδα δεν βάλει τάξη στην 

οικονομία της είναι πιθανό να δεχθεί βοήθεια από τη συνθήκη του Maastricht αλλά 

αποδεχόμενη σκληρούς όρους. Είναι χαρακτηριστικό και η μελέτη της Deutsche Bank κάνει 

λόγο για παραπομπή της χώρας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με ότι αυτό συνεπάγεται. Ως 

γνωστό, η συνταγή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου περιλαμβάνει συνήθως πάγωμα 

μισθών, αναστολή πληρωμών, δώρων και αύξηση φόρων. Οι μελετητές της γερμανικής 

τράπεζας υποστηρίζουν ότι με την υπαγωγή της Ελλάδας στην διαδικασία της επιτήρησης η 

Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να πληρώσει πρόστιμο ίσο με το 0,5% του ΑΕΠ. Η Κυβέρνηση 

εκτιμά ότι οι δανειακές ανάγκες για το 2010 είναι 47 δις € και οι … παίζουν με αυξημένα … 

βέβαια κάτι τέτοιο θα αποτελούσε στροφή σε σύγκριση με την … γενική συναίνεση στην 

άποψη ότι χώρες της Ε.Ε. αλληλοβοηθούνται όταν έχουν πρόβλημα. Αλλά η … εκ μέρους της 

Ελλάδας του γράμματος και του πνεύματος … ίσως έχει άλλη σχέση για τις Ευρωπαϊκές 

αρχές. Βεβαίως, καθόλου παρηγορητικές δεν είναι οι τελευταίες δηλώσεις Αλμούνια … ότι η 

Ελλάδα δεν θα αφεθεί να χρεοκοπήσει επειδή ανήκει στον σκληρό πυρήνα της Ε.Ε. Αυτή τη 

στιγμή οι … της χώρας μας παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα ταμειακής δυσχέρειας αφενός 

και χρέη σε δάνεια πάνω από 2 εκ. €.  

Σε καμιά περίπτωση όμως ο Δήμος μας δεν έχει ξεφύγει, η κατάσταση ελέγχεται. 

Χρειάζεται όμως συνεχής αγώνας και δουλειά για να ισοσκελίσει τα ελλείμματα της. Γι’ αυτό 

ο προϋπολογισμός που καταθέτουμε για το 2010 είναι εφικτός και συγκρατημένος, 

5.410.637,85 € είναι το 2009, 5.469.112,95 ο προϋπολογισμός του 2010, 53.000 μόνο η 

διαφορά αλλά με προσαυξημένη τη ΣΑΤΑ κατά 1 εκ. € και … του ΘΗΣΕΑ κατά 1 εκ. € που 

…, οι δαπάνες μειωμένες κατά 1,5 εκ. €, το ταμειακό υπόλοιπο … αντικριστά ανάλογα με τις 

πηγές χρηματοδότησης του, οι επιχορηγήσεις συλλόγων είναι κομμένες. Βεβαίως εδώ υπάρχει 

ένα κλίμα αισιοδοξίας με την έννοια ότι μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε με κόπο βέβαια την 

μέριμνα, την τέχνη, τον πολιτισμό αλλά και τα έργα ΘΗΣΕΑ για την πόλη. Τα χρέη είναι 

τουλάχιστον αυτά που προδιαγράφονται κατά 1,5 εκ. καλυμμένα κρατάω από εδώ τις 

αποζημιώσεις εκ των οποίων οι 560.000 είναι από την τροποποίηση με την απόφαση, με την 

τροποποίηση του ΘΗΣΕΑ από την πώληση των οικοπέδων στα ΤΕΙ, από την πώληση 4 

οικοπέδων απέναντι από το ΤΙΤΑΝ, και τα υπόλοιπα αφορούν το σύστημα των Πράξεων 

Εφαρμογής. Βεβαίως ενισχύουμε τους πρακτικούς μηχανισμούς μας για την αναζήτηση 

εσόδων, με την ευκαιρία της ρύθμισης των χρεών σε ιδιώτες που αφορά το 2%, τις καταλήψεις 

πεζοδρομίων και την …, αλλά και του συστήματος των Πράξεων Εφαρμογής οι οποίες θα 

κυνηγηθούν αγρίως και θα βεβαιωθούν στο σύνολο τους ως το τέλος του έτους.  
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Το μείζον όμως κ.κ. Συνάδελφοι, είναι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, να τεθεί ένα τέλος 

στην κουλτούρα των τεύχων αναμορφώσεων. Οι οποίες γίνονται χωρίς πραγματικά χρήματα 

και αυξάνουν τα ελλείμματα του Δήμου. Οφείλω να σας ενημερώσω ότι το ισοζύγιο του 

12μήνου του 2009 μειώνει τα έξοδα κατά 1.900.000 €. Όμως αυτό που θέλω να σας πω και να 

μείνει, είναι ότι ο Δήμος χρειάζεται σε βάθος οργάνωση για αναδιάρθρωση και η ευκαιρία 

είναι τώρα με την διαμόρφωση του 2ου Καποδίστρια. Για όποιες παρατηρήσεις και ερωτήσεις 

θέλετε, η κ. Γουναρίδου θα απαντήσει σε ότι θέλετε.  

κ. Πρόεδρος:   Η κ. Γουναρίδου είναι εδώ, αν θέλετε πριν από τις τοποθετήσεις να 

κάνετε κάποιες ερωτήσεις.  

κ. Αγγελίδης:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι, κάθε πέρσι και καλύτερα. 

Αυτή είναι η διαπίστωση στην οποία μπορεί να καταλήξει κανείς, μελετώντας τον 

προϋπολογισμό του 2010 ο οποίος επιβεβαιώνει την καθοδική τροχιά των οικονομικών του 

Δήμου. Η παραπάνω διαπίστωση αποδεικνύεται εύκολα αν σταθούμε στα εξής τρία σημεία 

του προϋπολογισμού του έτους 2010.  

1ον το γεγονός ότι η Δ.Α. αναγκάζεται για μια ακόμη χρονιά να προσφύγει σε δανεισμό 

750.000 € από τα έσοδα του 2010 και συγκεκριμένα από του ΚΑΠ προκειμένου να φέρει εις 

πέρας την οικονομική διαχείριση του 2009. 

2ον η αύξηση των χρεών κατά 500.000 € όπως προβλέπεται από τον προϋπολογισμό και 

τα χρέη από 4.700.000 πλέον θα φτάσουν τουλάχιστον στα 5.200.000 €.  

3ο, σημείο που αποδεικνύει την κατηφορική τροχιά των οικονομικών του Δήμου είναι, 

το ύψος των πλασματικών εσόδων. Θα μου πείτε τώρα ότι υπήρχε ποτέ προϋπολογισμός του 

Δήμου χωρίς πλασματικά έσοδα; Ασφαλώς και δεν υπήρξε, η διαφορά όμως με τον 

προϋπολογισμό του έτους 2010 είναι ότι τα πλασματικά έσοδα έχουν ανέβει πάρα πολύ και 

αγγίζουν το ιλιγγιώδες ποσό περίπου των 10 εκ. €.  

Στο σκέλος των δαπανών, όλα τα έξοδα που προβλέπονται είναι πλασματικά. 

Προσπάθησα να βρω ένα έξοδο το οποίο δεν θα γίνει. Κανένα έξοδο δεν είναι πλασματικό από 

αυτά που είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό του Δήμου, είναι όλα ανελαστικές δαπάνες 

και θα βγουν χρήματα από τα ταμεία του Δήμου προκειμένου να γίνουν αυτές οι δαπάνες. 

Αντιθέτως, στο σκέλος των εσόδων υπάρχουν έσοδα τα οποία είναι εγγεγραμμένα αλλά δεν 

πρόκειται να εισρεύσουν στα ταμεία του Δήμου. Είναι τα πλασματικά έσοδα τα οποία 

μπαίνουν προκειμένου να ισοσκελίσουν τα έξοδα. Και το ύψος αυτών των πλασματικών 

εσόδων, αγγίζει το ιλιγγιώδες ποσό των 10 εκ. €. Αυτά τα πλασματικά έσοδα των 10 εκ. € 

περίπου, η αύξηση των χρεών κατά 500.000 € και το γεγονός ότι η Δ.Α. προσφεύγει για μια 

ακόμη χρονιά σε δανεισμό 750.000 € από τους ΚΑΠ του έτους 2010, δίνουν την εικόνα του 

προϋπολογισμού, αποδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος και την κατηφορική τροχιά 

της οικονομικής κατάστασης του Δήμου.  

Η κάθε συζήτηση για την οικονομική κατάσταση του Δήμου, δεν έχει πλέον κανένα 

νόημα και έχει κουράσει τους πάντες από τη στιγμή που γίνονται απλώς διαπιστώσεις χωρίς να 

λαμβάνονται οι ανάλογες αποφάσεις και τα αντίστοιχα μέτρα για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος. Δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε διαπιστώσεις και να λέμε ότι χρόνο με τον 

χρόνο αυξάνονται τα πλασματικά έσοδα, χρόνο με τον χρόνο να διαπιστώνουμε ότι στον 

Ισολογισμό αυξάνονται τα αιτήματα, χρόνο με τον χρόνο στους πίνακες χρεών να αυξάνονται 

τα χρέη και να συνεχίζει η Δ.Α. να διαχειρίζεται τα οικονομικά του Δήμου χωρίς σχέδιο αλλά 

αποσπασματικά και χύμα. Και η Δ.Α. δεν είναι μόνο ότι διαχειρίζεται τα οικονομικά του 

Δήμου χωρίς σχέδιο αλλά δεν έχει την σοβαρότητα τουλάχιστον στην συγκράτηση των 

δαπανών. Έγιναν και γίνονται δαπάνες οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί και δεν 

μας φταίνε ούτε ο Αλμούνια ούτε η παγκόσμια οικονομική κρίση γι’ αυτό το θέμα. Να σας πω 

κάποια παραδείγματα δαπανών που έγιναν και που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.  
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1ο παράδειγμα, η Δ.Α. κατέβαλλε το ποσό των 35.000 € στον κατά τα άλλα αξιόλογο 

και αξιότιμο καθηγητή της αρχιτεκτονικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, στον κ. Σταθακόπουλο για να παράσχει κάποιες υπηρεσίες στον δήμο, 

επανειλημμένως έχουμε ρωτήσει την Δ.Α., ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες που παρείχε ο κ. 

Σταθακόπουλος στον δήμο έναντι αμοιβής 35.000 €; Απάντηση δεν έχουμε πάρει. 

Ενδεχομένως να μην υπήρξαν υπηρεσίες και γι’ αυτό να μην παίρνουμε απάντηση. Σαν να μην 

έφτανε αυτή η συνεργασία του Δήμου με τον καθηγητή Αρχιτεκτονικής Σχολής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προσέλαβε η Δ.Α. και άλλον αρχιτέκτονα για 

ειδικό σύμβουλο του Δήμου, τον κ. Χατζηβασιλείου Χρήστο, αμειβόμενο με 2.370 € το μήνα.  

2ο παράδειγμα δαπανών που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί και όμως γίνονται, η 

Πολεοδομία, η υπηρεσία της Πολεοδομίας του Δήμου, στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία και 

πληρώνουμε κάθε μήνα 1.800 € ενώ θα μπορούσε ο Δήμος να μην πληρώνει ούτε ένα € το 

μήνα αν μεταφέραμε την Πολεοδομία στο κτίριο του πρώην ορφανοτροφείου θηλέων επί της 

οδού Βενιζέλου το οποίο καταρρέει. 

3ο παράδειγμα δαπανών που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, χρωστάει ο Δήμος … 

κ. Πρόεδρος: κ. Αγγελίδη συγγνώμη που διακόπτω, αλλά μιλάμε για τον 

προϋπολογισμό του 2010, θα παρακαλούσα πάρα πολύ επί του συγκεκριμένου. 

κ. Αγγελίδης: Έχουν μεγάλη σχέση αυτά που λέω με τον προϋπολογισμό, θέλω να σας 

αποδείξω το πώς φτάσαμε να έχουμε τόσο μεγάλα πλασματικά έσοδα.  

Χρωστάει ο Δήμος στην αγορά και θέλει να πάρει δάνεια για να φορτώσει στον δήμο 

και στους δημότες προκειμένου να ξοφλήσει την αγορά, και την ίδια στιγμή η Δ.Α. αγοράζει 

καινούργιο αυτοκίνητο Δημάρχου, 45.000 €.  

4ο παράδειγμα, οι πρώην Δ.Ε. θα μπορούσαν να είχαν συγχωνευθεί σε μία Κ.Δ.Ε. όπως 

είχαμε προτείνει και να κόστιζαν λιγότερο στον δήμο. Αντιθέτως η Δ.Α. αντί να μειώσει τις 

Δ.Ε. τις αύξησε με αποτέλεσμα να κοστίζουν περισσότερα χρήματα στον δήμο.  

5ο παράδειγμα, πριν από λίγους μήνες η Δ.Α. έδωσε ένα χρηματικό ποσό σε έναν ειδικό 

επιστήμονα προκειμένου να κάνει μια μελέτη, μια εργασία, για την αξιοποίηση της Δημοτικής 

Αγοράς. Τον πληρώσαμε, άδικα φυσικά από ότι απεδείχθη, διότι μετά από λίγους μήνες, η 

Δ.Α. εγκατέλειψε τα σχέδια της για την αξιοποίηση της Δημοτικής Αγοράς και αυτή η εργασία 

πήγε χαμένη. Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε για την διενέργεια εμπειρογνωμοσύνης σχετικά 

με την μεταφορά της Νομαρχίας σε νέο χώρο, για νέο Δημαρχιακό μέγαρο στην Νομαρχία. 

Μια εμπειρογνωμοσύνη που αυτή κανονικά έπρεπε να την κάνει η Νομαρχία, όχι ο Δήμος. 

Πληρώσαμε 45.000 € και γι’ αυτό.  

Το οικονομικό πρόβλημα του Δήμου επιδεινώνεται διότι η Δ.Α. διαχειρίζεται τα 

οικονομικά χωρίς σχέδιο, τα διαχειρίζεται αποσπασματικά και χύμα και είναι βέβαιο ότι στο 

τέλος της 4ετίας θα παραδώσει τρεισχειρότερη την οικονομική κατάσταση από ότι την 

παρέλαβε. Για τον λόγο αυτό, εμείς από την αρχή της δημαρχιακής θητείας είχαμε προτείνει 

την εφαρμογή ενός σχεδίου εξυγίανσης των οικονομικών, ένα σχέδιο που θα είχε έναν 

ορίζοντα μιας ή δύο τετραετιών και θα περιλάμβανε μια δέσμη οικονομικών μέτρων άμεσων, 

μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων. Ένα σχέδιο που θα το συζητούσαμε στο Δ.Σ. στις 

παρατάξεις, θα καταλήγαν κάπου και θα αποφασίζαμε να το σεβαστούμε και να το 

υλοποιήσουμε. Ένα σχέδιο που θα μπορούσαμε να το εκπονήσουν οι οικονομολόγοι του 

Δήμου σε συνεργασία με ειδικούς συνεργάτες. Η Δ.Α. δεν είχε την πολιτική βούληση για να 

αποφασίσει και να εφαρμόσει ένα τέτοια σχέδιο εξυγίανσης των οικονομικών του Δήμου.  

Και τελειώνω όσον αφορά την υπερψήφιση ή καταψήφιση του προϋπολογισμού, εμείς 

καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό του έτους 2010 για δυο λόγους. 1ον γιατί η Δ.Α. εδώ 

υποσχέθηκε από το 2007 ότι θα έφερνε ένα σχέδιο εξυγίανσης των οικονομικών του Δήμου, 

δεν το κατέθεσε και διαχειρίζεται τα οικονομικά χωρίς σχέδιο αλλά αποσπασματικά και χύμα.  
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Και 2ος λόγος που δεν ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό είναι γιατί θέλουμε να 

εκφράσουμε την αγωνία μας και την ανησυχία μας για την πορεία της οικονομικής 

κατάστασης του Δήμου η οποία βρίσκεται σε κατηφορική τροχιά και χτυπά καμπανάκι.  

κ. Πρόεδρος:   Θα καταγραφεί κ. Αγγελίδη αλλά θέλω να σας πω ότι στις αποφάσεις 

που παίρνουμε να είμαστε συγκεκριμένοι. Σήμερα ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό. Καμία 

παρατήρηση δεν έγινε επί του συγκεκριμένου κάτι που αν το κάνατε θα ήταν η τοποθέτηση 

σας πάρα πολύ καλή.  

κ. Αγγελίδης: Κατά την άποψη σας. Προηγουμένως ο κ. Αντιδήμαρχος μίλησε για τον 

Αλμούνια και για την παγκόσμια οικονομική κρίση. 

κ. Πρόεδρος:   Ο κάθε συνάδελφος κάνει την τοποθέτηση του είτε αρέσει σε κάποιους 

είτε δεν αρέσει. Εγώ θέλω να ψηφίζουμε επί του συγκεκριμένου. Σας το λέω αυτό γιατί 

βγαίνουν ορισμένες αποφάσεις και ως Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν αισθάνομαι άνετα. Υπόλογος 

και υπεύθυνος είναι ο καθένας για ότι λέει και ψηφίζει.  

κα Ιλανίδου: Όπως γνωρίζουμε πάντοτε οι προϋπολογισμοί είναι λίγο τυπικοί, πάντα 

ανεβάζουμε περισσότερο τα έσοδα για να ισοσκελίσουμε τα έξοδα. Λίγο πολύ σε όλους τους 

προϋπολογισμούς γίνεται κάτι τέτοιο, αλλά εδώ νομίζω ότι εδώ έχουμε κάποια μεγάλη 

απόκλιση. Έχουμε ανεβάσει πάρα πολύ τα έσοδα και καλό θα ήταν κάποια ποσά να ήταν 

κανονικά.  

Ένα απλό παράδειγμα τα ενοίκια λέμε ότι είναι πήραμε 221.000 στους 9 μήνες εκτός 

από την δημοτική αγορά και τώρα βάζουμε ότι θα πάρουμε 570.000. Μήπως σκεφτόμαστε να 

κάνουμε αυτή την αύξηση των ενοικίων; Στη Δημοτική Αγορά δεν παίρνουμε ενοίκια λόγω 

του καθεστώτος και τα βάζουν τα χρήματα οι άνθρωποι στο Ταμείο Παρακαταθηκών … και 

τώρα βάζετε του χρόνου ότι θα πάρουμε 50.000 ότι θα έχουμε έσοδα το 2010 που είναι μηδέν.  

Φέτος πήραμε στους 9 μήνες 35.000 από τόκους και του χρόνου βάζετε ότι θα πάρουμε 

100.000, τόσα λεφτά θα έχουμε στην άκρη και θα πάρουμε τόσους τόκους;  

Επίσης φέτος στους 9 μήνες έχουμε πάρει για τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού το ποσό του 1.870.000, μέχρι τέλους του χρόνου αν φτάσουμε τα 2,5 εκ., 

εσείς βάζετε 7 εκ. τέλη καθαριότητας. Από πού βάζετε τόσο μεγάλο ποσό; Πείτε μας; Πιάσαμε 

μήπως τα τετραγωνικά που λέμε κάθε φορά ότι θα ψάξετε να βρείτε, ότι δεν πληρώνουν όσοι 

έχουν … και θα υπολογίσετε να γίνει κάτι τέτοιο; Δηλαδή από τα 2,5 εκ. το πολύ φέτος, του 

χρόνου θα εισπράξουμε 7 εκ. τέλη καθαριότητας; 

Ας πάμε στη σ. 7 στους πόρους που παίρνουμε από το κράτος. Βλέπουμε ότι στους 9 

μήνες έχετε πάρει … και μέχρι τέλος του χρόνου θα εισπράξετε 14 εκ. Του χρόνου λέτε ότι θα 

έχετε 13 εκ. Εδώ νομίζω ότι θα μπορούσε να μπει κάποια αύξηση και θέλω να τονίσω ότι πριν 

3 χρόνια η κυβέρνηση μας έδινε μόνο 7.000.000. Ήδη μέσα σε τρία έχουν διπλασιαστεί οι 

φόροι που έρχονται από το κράτος και φτάσαμε να έχουμε στο τέλος πολλά χρέη. Πως γίνεται 

αυτό; Διπλασίασαν τους πόρους και ανεβαίνουν και τα χρέη μας; Μήπως κάτι εδώ, μήπως 

πρέπει να κάνουμε μια αυτοκριτική και να δούμε τι μας γίνεται;  

Επίσης βλέπω ότι έχουμε πολύ μεγάλα έσοδα από κάποιους φόρους, 5018 κ. 

Αντιδήμαρχε. Λέμε ας πούμε ότι θα κρατήσουμε εισφορά για την σύνταξη, φέτος κρατήσαμε 

μόνο 300.000 και του χρόνου 750.000. Από …υπηρεσιών κρατήσαμε … και τώρα 1 εκ. Από 

ελεύθερους επαγγελματίες κρατήσαμε 300.000 και του χρόνου 1.200.000. Νομίζω ότι 

αυξήσαμε πολύ τα ποσά, αλίμονο που θα πάνε του χρόνου τα χρέη.  

Επίσης θέλω να κάνω μια σημείωση, ότι έχουμε να δίνουμε 8.800.000 στην ΟΑΣΗ και 

8.800.000 έχουμε να δίνουμε στον δήμο Αμφίπολης για το φεστιβάλ. Ούτε το ένα ούτε το 

άλλο έχουν ενταλματοποιηθεί μέσα στους 9 μήνες. Παρακαλώ δεν είναι μεγάλα τα ποσά, το να 

βάζουμε 17.000 σ’ αυτούς τους δυο φορείς πρέπει να το δούμε. 
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Στη σ. 23 βλέπω ότι έχετε βγάλει εντελώς έξοδα για καλλιτεχνικές και … 

δραστηριότητες. Νομίζω ότι έπρεπε να μπει γιατί ήδη στο προηγούμενο συμβούλιο ψηφίσαμε 

κάποια δραστηριότητα που έπρεπε να γίνει στα ΑΣΤΕΡΙΑ και δεν τον δώσαμε τον χώρο, μια 

συναυλία, μια εκδήλωση. Τώρα βάζετε μηδέν, εδώ νομίζω ότι θα έπρεπε να βάλετε 10.000, 

ένα μικρό ποσό μπορούσαμε να βάλουμε για να στηρίξει ο Δήμος κάποιους θεσμούς 

καλλιτεχνικούς ή κοινωνικούς.  

Στη σ. 65 επί της δικής μας Δ.Α. είχε … ένα ποσό 2.641.000 για να αγοραστούν 

οικόπεδα τα οποία θα χτιζόταν … για τους ΡΟΜ, αυτό το ποσό επί τρία χρόνια στέκεται όπως 

είναι, δεν νομίζω να έγινε καμία ενέργεια, αν μου ξεφεύγει και κάνω λάθος θα ήθελα να με 

διορθώσετε ή να μου πείτε τι ενέργειες κάνατε και βλέπω το ίδιο ποσό παραμένει και μου 

φαίνεται ότι τα χρήματα αυτά θα χαθούν και το οικόπεδο δεν θα αγοραστεί.  

Επίσης βλέπουμε εδώ στα … ένα ποσό 15.000 για κομπιούτερ κ.λπ. Θέλω να ρωτήσω, 

υπάρχει βιβλίο παγίων; Αγοράζουμε κομπιούτερ και κομπιούτερ, αν καθίσουμε και κάνουμε 

μια καταγραφή των τιμολογίων που αγοράσαμε για κομπιούτερ την τελευταία 10ετία, δεν 

ξέρω αν μετρήσουμε τα κομπιούτερ και βρεθεί ένα ποσοστό αυτών των κομπιούτερ. Τι 

γίνονται τα παλιά; Υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο καταστροφής; Κάποια από αυτά 

καταστρέφονται;  

κ. Πρόεδρος:   Στο προηγούμενο Δ.Σ. πήραμε απόφαση για ορισμό επιτροπής για την 

καταστροφή Η/Υ.  

κα Ιλανίδου: Εγώ θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει βιβλίο παγίων και αν αυτά τα 

κομπιούτερ … 

Επίσης, γιατί να μην κάνετε τα υπόλοιπα των έργων στον προϋπολογισμό. Για 

παράδειγμα έχετε εδώ συντήρηση και επισκευή διαφόρων δρόμων, έχουμε ασφαλτοστρώσεις, 

ράμπες, έχουμε κυκλικούς κόμβους, έχουμε τη συνέχιση της ανακατασκευής της Παπανδρέου, 

έχουμε πάρα και … μηδέν. Για ποιο λόγο δεν γράφονται εδώ τα ποσά για την επόμενη χρονιά; 

Δεν υπάρχουν υπόλοιπα; Που είναι; Βλέπουμε ενώ υπήρχε προϋπολογισμός ένα ποσό τα 

ενταλματοποιηθέντα είναι πάρα πολύ λίγα. Όσο για το προηγούμενο το αν υπάρχουν βιβλία 

παγίων δεν είμαι σίγουρη, δεν ξέρω αν υπήρχε ή αν υπάρχει τώρα. Βλέπουμε ότι είναι πολύ 

θολό το τοπίο στις διανοίξεις δρόμων, στις ασφαλτοστρώσεις, στις ράμπες κ.λπ. Επίσης δεν 

έχουμε καθόλου ποσό στα πεζοδρόμια, στην συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων και δεν 

ξέρω αν το βάλατε εδώ ή αν το βάλατε στο Τεχνικό Πρόγραμμα. Αν το βάλατε στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα θα πρέπει να καταγραφεί και εδώ, αν δεν έχει μπει για ποιον λόγο δεν μπήκε; 

Όπως επίσης και κάποια έξοδα για κοπή κυπαρισσιών στα νεκροταφεία, αυτά τα ποσά 

δεν προβλέπονται για την επόμενη χρονιά. Είχαμε ακούσει τον κ. Ιωαννίδη που είπε ότι δεν 

δούλευαν τα μηχανήματα … και ήταν χαλασμένα. Πέρσι είχαμε ένα ποσό, φέτος βλέπω το 

βγάλατε. Μήπως θα έπρεπε να μπει και εδώ κάποιο ποσό για να αγοραστούν κάποια 

καινούργια μηχανήματα και να μην χάνει ο Δήμος έσοδα; 

κ. Ιωαννίδης: Ο Δήμος έχει 14 χρόνια να πάρει μηχανήματα.  

κα Ιλανίδου:  Και επίσης θέλω να σταθώ λίγο στο πάρα πολύ μεγάλο ποσό που αφορά 

τις οφειλές. Πέρσι ήταν 4.600.000, ενταλματοποιήθηκαν τα 3.927.000 και φέτος προβλέπονται 

για την επόμενη χρονιά 5.200.000. Εγώ νομίζω ότι το ποσό θα είναι μεγαλύτερο αλλά ας 

ευχηθούμε να σταματήσουμε σ’ αυτά.  

Εγώ θα τον ψηφίσω τον προϋπολογισμό.  

κ. Σαουλίδης:  Δεν θέλουμε να κάνουμε καμιά αναφορά σ’ αυτά που είπε ο κ. 

Αντιδήμαρχος για την παγκόσμια οικονομική κρίση και κατά πόσο επηρεαζόμαστε και εμείς 

σαν χώρα και σαν πόλη. Είναι λογικό να επηρεαζόμαστε αλλά δεν ξέρω αν η κρίση μας 

επιδείνωσε οικονομικά. Ο προϋπολογισμός είναι μια …, συνεχίζει να είναι ακριβώς έτσι όπως 

ήταν πέρσι όπως ήταν και τις προηγούμενες χρονιές. Πράγματι είναι μονόδρομος. Όσες φορές 

δίνεται  στην Αυτοδιοίκηση  η δυνατότητα θα πρέπει να την αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό  
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τρόπο. Πριν από λίγα χρόνια είχε γίνει μια μεταρρύθμιση, … σαν σχεδιασμός και σαν 

αποτελέσματα. Σήμερα είναι μια άλλη πρόκληση, σημαντική πιστεύω, όχι μόνο για την Τ.Α. 

αλλά και γενικότερα για την χώρα γιατί πρέπει να παραμείνει σαν κοινωνία, αν θέλουμε ένα 

κράτος το οποίο να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να ελέγχει τα πάντα από το κέντρο ή να πάμε σε 

μια αποκεντρωμένη κοινωνία με ισχυρή περιφερειακή συγκρότηση, ισχυρούς δήμους, και με 

συγκροτημένη και ισόρροπη ανάπτυξη. Επειδή θεωρώ ότι είναι μονόδρομος αυτή η επιλογή. 

Θεωρώ ότι αυτός ο προϋπολογισμός θα είναι ο τελευταίος που θα απασχολήσει με αυτά τα 

χαρακτηριστικά. Σαφώς και … από εκεί και πέρα πιο σημαντικά είναι η αξιολόγηση, ο 

έλεγχος, οι προτεραιότητες. Σαφώς και μπορούσαμε να βελτιώσουμε την οικονομική 

κατάσταση αρκεί να είχαμε σχεδιάσει, γιατί αν δούμε τις δαπάνες σαφώς και όταν βλέπουμε 

ότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο, να υπολογίσουμε ποιες δαπάνες δεν είναι 

αναγκαίες και τόσο απαραίτητες και να τις περικόψουμε. Αλλιώς δεν γίνεται. Είναι δεδομένο, 

φτάνουμε σε σημείο να λέμε ότι έχουμε χρέος 1.200.000 και ότι πάμε καλά. Αν είναι δυνατόν 

δηλαδή, που θα φτάσουμε; Αν πηγαίνουμε έτσι θα φτάσουμε σε υπέρογκο ποσό το οποίο ποιος 

θα το πληρώσει, οι δημότες;  

Πρέπει να επιλέξουμε, θέλουμε μια αυτοδιοίκηση που να είναι δυναμική, να έχει έσοδα 

ή να μετατρέψουμε αυτή τη δυνατότητα που έχουμε και αυτά τα έσοδα που έχουμε, που είναι 

οι κεντρικοί πόροι, δεν είναι στην ουσία πόροι, είναι έσοδα που εισπράττονται από τους 

πολίτες και έρχονται σε εμάς … Άμεσα θα πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτούμε και την 

δανειοδότηση, τι είναι, είναι σαν να παίρνουμε χρήματα από τους συμπολίτες μας γιατί αυτοί 

πάλι θα πληρώσουν με τα τέλη, τις εισφορές.  

Έστω και τώρα, αυτή την ύστατη στιγμή έπρεπε να δώσουμε … το λέω γιατί η επόμενη 

χρονιά θα είναι η τελευταία και ξέρετε ότι αυτός ο προϋπολογισμός θα παραβιαστεί ούτως ή 

άλλως. Είναι αρχή όλων των Δ.Α. τα τελευταία χρόνια να μην ελέγχουν τις δαπάνες. Εγώ 

κάνω μια έκκληση, επειδή τα πράγματα έχουν προχωρήσει σε πολύ δύσκολη κατάσταση, θα 

μου πείτε ότι είναι και άλλοι δήμοι που είναι σε χειρότερη, γιατί να πάρουμε τους χειρότερους 

και να μην πάρουμε τους καλύτερους. Υπάρχουν και δήμοι που είναι στο ίδιο επίπεδο με μας, 

και με μικρότερο πληθυσμό και έχουν πολύ καλύτερα οικονομικά. Αρκεί να συμφωνήσουμε, 

εμείς είμαστε έτοιμοι, να κάνουμε πέντε συγκεκριμένα πράγματα. Θα μου πείτε ότι το λέμε 

κάθε χρόνο, δεν το λέμε τώρα που είναι τελευταία χρονιά και ίσως να είναι και η τελευταία 

χρονιά, δεν σημαίνει τίποτα, θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα, για να μπορέσουμε 

και αυτός ο χρόνος να μην πάει χαμένος αλλά και τα επόμενα χρόνια αυτοί που κάθονται σ’ 

αυτό το τραπέζι, να σκεφτούν μ’ αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν μπορεί η πολιτεία, αν θα πάμε σε 

άλλο επίπεδο, δεν θα είναι τα πράγματα τόσο χαλαρά και τόσο ανεκτικά, θα υπάρχει πιο 

αυστηρός έλεγχος για να μπορέσει η αυτοδιοίκηση, γιατί μπορεί να παίξει ρόλο, η 

αυτοδιοίκηση να παίξει σημαντικό ρόλο, έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των 

δυτικών κοινωνιών, μπορεί να παίξει ακόμα σπουδαιότερο ρόλο να είναι μοχλός ανάπτυξης 

στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, να απαντήσει και σε ζητήματα απασχόλησης και 

ανάπτυξης αλλά θα πρέπει να λειτουργήσει ορθολογικά. Εγώ πιστεύω ότι ο τρόπος που 

σκεφτόμαστε και λειτουργούμε δεν είναι ορθός. Σ’ αυτό θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη 

έμφαση για να μπορέσουμε τουλάχιστον να είμαστε πιο χρήσιμοι και πιο ωφέλιμοι στην 

κοινωνία.  

Εμείς τον προϋπολογισμό θα τον ψηφίσουμε.  

κ. Κάλλιος: Είπα κάτι προς το τέλος της τοποθέτησης μου που δεν έγινε αντιληπτό. 

Όλο το σύστημα των τεύχων αναμορφώσεων είναι αυτό που δημιουργεί τα ελλείμματα. … 

λαμβάνουμε επιχορήγηση από προκαταβολές κάπου 750.000 €, πέρσι λάβαμε 900, φέτος όμως 

χάσαμε, εκτός από αυτά που πήραμε επιπλέον, χάσαμε το τέλος διαφήμισης και το τέλος ζύθου 

 

7 



 

450.000 €, εδώ και 3 μήνες δεν εισπράττουμε χρήματα από την λαϊκή αγορά, στο σύνολο 

καταλήγουμε στις 400.000 € μείωση των εσόδων, είμαστε μια οικονομία εξαρτώμενη, δεν 

είμαστε μια οικονομία η οποία να πληρώνεται η ίδια, αυτούσια. Εδώ ήταν και η τοποθέτηση 

μου και συσχετισμούς με την γενική οικονομία και τους συσχετισμούς της χώρας. Η αύξηση 

της μισθοδοσίας είναι 1.200.000, 1.200.000 δώσαμε στην αγορά, για την αύξηση των τελών 

σας απάντησα. Το σύστημα … είναι πληρωμένο, δεν είναι χρέη, τι περισσότερο να κάνουμε; 

Τι μπορούμε να κάνουμε; Κόβουμε τα πάντα. Πλέον δεν πληρώνουμε κανέναν, όποιος έρθει 

να μου ζητήσει κάτι τον κόβω. Σχέδιο; Το σχέδιο θέλει τόλμη και οι υπηρεσιακοί παράγοντες 

μου λένε ¨λάβετε αποφάσεις¨, ε οι αποφάσεις λάβαμε ¨αύξηση των ΚΑΠ¨, ομόφωνα την 

πήραμε, αύξηση των ενοικίων του δημοτικού καταστήματος, να σας πω τι αποφάσισε η 

επιτροπή και συζητά με τους καταστηματάρχες και θα έρθουν να υπογράψουν τις συμβάσεις 

αν τις αποδεχτούν, αν όχι θα …, 40 € το τ.μ. το ενοίκιο γι’ αυτούς που είναι στην πλατεία, 30 € 

στην Διον. Σολωμού, 15 € στην Τσιμισκή, 10 € στο ισόγειο, κάποια στιγμή πρέπει να έρθουν 

έσοδα στον δήμο. … είδατε κανέναν παραμονές προεκλογικής περιόδου να κάνει αυξήσεις; 

Εμείς τολμούμε και τις κάνουμε διότι δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν βγαίνουμε κύριοι και δεν 

ξέρουμε που θα πάμε γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε και 3,5% πάλι αύξηση το λιγότερο στις 

ασφαλιστικές εισφορές και στη μισθοδοσία, που θα πάμε;  

Τέλη καθαριότητας, μέχρι τώρα εισπράξαμε 2.550.000, θα εισπράξουμε μέχρι το τέλος 

του έτους γύρω στα 3.200.000. Κάνουμε μια κίνηση σημαντική που θα ξεπεράσει κατά πολύ 

το ποσό αυτό. Δεν μπορώ να πω περισσότερα γι’ αυτό, γι’ αυτό όμως σημειώστε ότι εκκρεμεί 

και εισαγγελική παρέμβαση. Η προσπάθεια που γίνεται κ.κ. Συνάδελφοι δεν έχει όρια, ο 

τρόπος με τον οποία αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα είναι συγκεκριμένος και σας το 

λέω ευθέως, δεν πρόκειται να … τέτοια αναμόρφωση, αυτό θα γίνει … (διακοπή ρεύματος)…  

κα Ευαγγελίδου: Θέλω να ρωτήσω δυο πράγματα όσον αφορά τον προϋπολογισμό. 

Στο προηγούμενο συμβούλιο ψηφίσαμε το διετές επιχειρηματικό της ΚΕΠΑΣ. 

Προϋπολογίσαμε για 286.000 € για το 2010. Αυτή τη στιγμή για την ΚΕΠΑΣ προϋπολογίζετε 

100.000 € για το 2010; 

κ. Πρόεδρος: Εκεί είναι εκτός της προγραμματικής; Έχετε και από την 

προγραμματική.  

κα Ευαγγελίδου:  Ποια προγραμματική; 

κ. Πρόεδρος:   Από το αρχικό κεφάλαιο.  

κα Ευαγγελίδου: Το αρχικό κεφάλαιο είναι 20.000 για το 2010, 60.000 για το 2009. 

Δεν έχουμε αρχικό κεφάλαιο. Πως περιμένετε εγώ να ψηφίσω προϋπολογισμό όταν έχετε για 

την ΚΕΠΑΣ 100.000 €; Ψηφίζεται διετές επιχειρησιακό και ψηφίζεται 286.000 και στον 

προϋπολογισμό έχετε 100.000; Ή θα κάνετε αναμόρφωση; 

κ. Κάλλιος: Δεν πρόκειται. 

κα Ευαγγελίδου: Τι δεν πρόκειται;  

κ. Πρόεδρος:   Πήραμε μια απόφαση, από τη στιγμή που υπάρχει η απόφαση του Δ.Σ. 

θα πρέπει να περάσει αυτό το ποσό.  

κα Ευαγγελίδου: Αυτό είναι δέσμευση του προέδρου;  

κ. Πρόεδρος:   Είναι απόφαση του Δ.Σ. Το Δ.Σ. ενέκρινε το διετές πρόγραμμα δράσης. 

Από εκεί και πέρα, έχετε υπόψη σας ότι αναμορφώσεις γίνονται.  

κα Ευαγγελίδου: Υπάρχει η δέσμευση σας λοιπόν εδώ και καταγράφεται ότι θα γίνει 

αναμόρφωση για να παρθούν τα λεφτά της ΚΕΠΑΣ τα οποία προϋπολογήθηκαν από το διετές 

και προϋπολογήθηκαν με πάρα πολύ αυστηρό τρόπο.  
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κ. Πρόεδρος:   Δεν είναι απόφαση του προέδρου ή του Δημάρχου, είναι απόφαση Δ.Σ. 

Να μπούμε σε ψηφοφορία παρακαλώ.  

 

  

- Εγκρίνεται (μειοψηφία συνδυασμού Αγγελίδη και Αναστασιάδη Αντωνίου). 

 

 

             

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

αποφάσεις: 

 

 

  
1020/09 Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γούνας Γεώργιος 

 

Δάγκος Γεώργιος 

 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κάλλιος Κωνσταντίνος 

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 

 

 


