
 

           
           
           
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Καλαμπάκι, 09 Ιουλίου 2020                        
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                 Αρ. Πρωτ.:  6880 
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ                          
             ΠΡΟΣ                                       

Δημότες Δήμου Δοξάτου  
 

 
Αγαπητοί Συνδημότες, 
 
Με την επιστολή μου αυτή θέλω να σας εκφράσω κάποιες σκέψεις για την καλή 

λειτουργία του Δήμου, θέσεις που ουσιαστικά είχα προαναγγείλει προεκλογικά αν 
μου δίνατε τη δυνατότητα να ηγηθώ της διοίκησης του Δήμου. Σήμερα με μία ευρεία 
συναίνεση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, που μερικές φορές αγγίζει τα όρια 
της ομοφωνίας, προσπαθούμε να βάλουμε τα θεμέλια για μια μακροχρόνια 
ορθολογική λειτουργία του Δήμου. Για το σκοπό αυτό όμως, είχα τονίσει ότι 
σημαντικός παράγοντας είναι η συμμετοχή των δημοτών στα δρώμενα του Δήμου. 

Από τη μέχρι τώρα εμπειρία μου στο Δήμο, που γενικά είναι θετική, θέλω να 
αναφερθώ σε κάποια θέματα σημαντικά κατά την άποψή μου. 

 Καθαριότητα-Ηλεκτροφωτισμός-Οδοποιία  
Παρά το γεγονός ότι γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες από πλευράς Δήμου 

(εργάτες, υπάλληλοι, αιρετοί) για την αντιμετώπιση του θέματος, με την ενασχόληση 
όσο γίνεται μεγαλύτερου αριθμού εργατών και την ενίσχυση του στόλου με νέα 
μηχανήματα και την επιδιόρθωση των παλαιών (κάτι που δύσκολα πετύχαμε), έχουμε 
ένα έλλειμα αποτελεσματικότητας που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αν υπήρχε 
συμμετοχή των δημοτών. Δυστυχώς πολλοί συνδημότες μας χρειάζονται έναν 
υπηρέτη από τον δήμο για βασικά θέματα, όπως η διαχείριση των σκουπιδιών. Η 
εικόνα των πεταμένων άδειων δοχείων φυτοφαρμάκων γύρω από τους κάδους, η 
δημιουργία παράνομων χωματερών για τις οποίες ο Δήμος πληρώνει πρόστιμα είναι 
δείγματα αντικοινωνικής συμπεριφοράς από μερίδα συνδημοτών μας. Φέτος ειδικά 
που θα καθυστερήσει η πρόσληψη εργατών Κοινωφελούς Προγράμματος του ΟΑΕΔ 
(οχτάμηνα) που υπολογίζεται να γίνει τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου ενώ τους 
χρειαζόμαστε τον Απρίλιο, θα μας δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα αν δεν 
συμμετέχουμε όλοι μας στην κοινή προσπάθεια για έναν καθαρό Δήμο. Για την 
αποτελεσματικότητα αυτής της προσπάθειας γίνανε ενέργειες να αποκτήσουμε δύο 
νέα απορριμματοφόρα πριν το τέλος του χρόνου με τη δυνατότητα του ενός να πλένει 
κάδους, κάτι που ποτέ δεν έγινε στο Δήμο μας. Επίσης, με προγραμματικές 
συμφωνίες με άλλους δήμους και με την προσπάθεια ενίσχυσης του στόλου μας 
υπολογίζουμε ότι γρήγορα θα γίνουμε πιο αποτελεσματικοί τόσο στην καθαριότητα 
όσο και στον ηλεκτροφωτισμό και γρήγορα θα εκδηλωθούν παρεμβάσεις και στην 
οδοποιία με προτεραιότητα στην αγροτική οδοποιία. 

 Δημοτικά Τέλη 
Για να μπορέσουμε όμως να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις του δήμου με 

δεδομένο ότι το 2019 είχαμε χρέος περί το 1.800.000,00 Ευρώ και περί τις πενήντα 
εκκρεμούσες δικαστικές αγωγές εναντίον του Δήμου από προμηθευτές και 
εργολάβους, είχαμε να διαλέξουμε μεταξύ τριών επιλογών: 

Α) Να ζητήσουμε δάνειο και να βάλουμε το Δήμο μας σε έλεγχο από το 
παρατηρητήριο για χρόνια, κάτι που σημαίνει ότι θα βρισκόμασταν υπό μορφή 
μνημονίου με περιορισμό των δυνατοτήτων μας για αποφάσεις που αφορούν ανάγκες 
του Δήμου μας. 

Β) Να αυξήσουμε τους φόρους, κάτι που αποτελεί έσχατη επιλογή μου . 



Γ) Να ζητήσω από τους δημότες να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς το 
Δήμο. 

Η τρίτη περίπτωση είναι προς το παρόν η επιλογή μου για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων του Δήμου. Σήμερα η εισπραξιμότητα των υποχρεώσεων των δημοτών 
προς το Δήμο μόλις ξεπερνά το 50%, κάτι που σημαίνει ότι κάποιοι λειτουργούν       
«στην υγειά των κορόιδων» που πληρώνουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους. Ο Δήμος 
προκειμένου να μην είναι ανακόλουθος,  φρόντισε να απαντήσει στο σύνολο των 
ενστάσεων των δημοτών για τα δημοτικά τέλη, κάποιες από τις οποίες εκκρεμούσαν 
από το 2016.  

Σχετικά με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την μη αποστολή των δημοτικών 
τελών του 2017 και του 2018 γνωρίζετε ότι αποτελούσαν ευθύνη της προηγούμενης 
διοίκησης του Δήμου και μας δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στη διαμόρφωση 
του φετινού προϋπολογισμού. Ειδικά για τα δημοτικά τέλη του 2018 που έπρεπε να 
αποσταλούν ως τον Ιούλιο του 2019 (πιθανόν δεν απεστάλησαν λόγω των 
επικείμενων εκλογών) υπάρχει η εξής ανακολουθία: Υπάρχουν κοινότητες που η 
κατανάλωση του 2017 μετρήθηκε τον Απρίλιο του 2018 και η αντίστοιχη του 2018 το 
Σεπτέμβριο του 2019 με αποτέλεσμα όταν δόθηκαν οι μετρήσεις των καταναλώσεων 
για χρέωση, από την προηγούμενη διοίκηση, αναφερόταν σε πραγματική 
κατανάλωση νερού, αλλά σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους. Αυτός πιθανόν 
είναι και ο λόγος των αυξημένων χρεώσεων, αν υπάρχουν, για τα δημοτικά τέλη του 
2018.  

Δικές μας χρεώσεις για το 2019 παίρνετε για πρώτη φορά τώρα. Φροντίσαμε από 
την ανάληψη των καθηκόντων μας οι μετρήσεις των καταναλώσεων στις Κοινότητες 
να ολοκληρώνονται μέχρι 31 Μαρτίου, κάτι που έγινε φέτος και θα επαναλαμβάνεται 
τον ίδιο μήνα κάθε χρόνο για την κάθε κοινότητα ώστε η αναγραφόμενη κατανάλωση  
να αφορά πραγματική κατανάλωση ενός έτους.  

Με τις ενέργειές μας αυτές θα ομαλοποιηθούν τα θέματα που αφορούν τις 
χρεώσεις των δημοτών προς το Δήμο και περιμένουμε οι δημότες να ανταποκριθούν 
στις υποχρεώσεις τους. Για την εξυπηρέτηση των δημοτών έχουν δοθεί οδηγίες στις 
υπηρεσίες για τη διευκόλυνση των δημοτών που έχουν παλιές οφειλές. Αν παρόλα 
αυτά κάποιοι δεν συμμορφωθούν θα υπάρξουν οι προβλεπόμενες από το νόμο 
κυρώσεις, όπως δέσμευση ΑΦΜ στην εφορία, κατασχέσεις εις χείρας τρίτων στις 
τράπεζες και θα εφαρμόσουμε το νόμο και στις ακραίες του ακόμα προβλέψεις με 
δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και αποκλεισμό των οφειλετών από τη χρήση των 
υπηρεσιών ύδρευσης (δίκτυο, καθαρισμός δεξαμενών, έλεγχος καθαριότητας νερού) 
γιατί παρότι το νερό σαν κοινωνικό αγαθό πρέπει να παρέχεται δωρεάν οι παραπάνω 
εργασίες δημιουργούν δαπάνες στο Δήμο που πρέπει ανταποδοτικά να πληρώνονται 
από το σύνολο των δημοτών. 

Για να γίνει λοιπόν ο Δήμος μας υποδειγματικός θα πρέπει να αναλάβουμε όλοι 
τις ευθύνες μας, οι μεν δημότες εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις τους προς το Δήμο η 
δε διοίκηση αναλαμβάνοντας την ευθύνη να διαχειριστεί με διαφάνεια, κατά τον 
καλύτερο τρόπο, τους πόρους του Δήμου λογοδοτώντας στους μόνους κριτές, που 
είναι οι δημότες.  

Να είστε χαρούμενοι. 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ                                 
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