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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

 

ΘΕΜΑ    ΜΟΝΟ: Έγκριση του πρoϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου 

οικονομικού  έτους 2011. 

  

    

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2011 

 

 

 

ΘΕΜΑ    ΜΟΝΟ: Έγκριση του πρoϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου 

οικονομικού  έτους 2011. 

 

 

 κ. Πρόεδρος:   κ.κ. καλησπέρα σας. Ξεκινάμε με μοναδικό θέμα της αποψινής 

συνεδρίασης την ¨Έγκριση του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου 

οικονομικού έτους 2011¨. Εισηγητής ο κ. Γαλάνης. 

κ. Γαλάνης:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε είμαστε 

υποχρεωμένοι από τον Καλλικράτη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού μέσα στο 

πρώτο τρίμηνο του 2011, μέχρι σήμερα λειτουργούσαμε με το ποσοστό των 

δωδεκατημορίων και μετά την ψήφιση του σημερινού προϋπολογισμού θα μπορούμε να 

λειτουργήσουμε τον Δήμο Σερρών όπως ακριβώς πρέπει. Θα ήθελα να παρατηρήσω τα 

εξής όσον αφορά τον προϋπολογισμό του 2011 ο οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με το 

νόμο και συντάσσεται από την οικονομική επιτροπή, ψηφίστηκε ομόφωνα, την ψήφισαν 

δηλαδή όλα τα μέλη του Δ.Σ. που είναι στην επιτροπή αλλά και οι εκπρόσωποι της 

αντιπολίτευσης, έχει διαμορφωθεί στα 67.035…,69 €, είναι ένας προϋπολογισμός ο 

οποίος είναι ισοσκελισμένος σύμφωνα με τον νόμο, εδώ θα πρέπει να πω ότι 

ακολουθήθηκαν πιστά και οι οδηγίες για την κατάθεση του προϋπολογισμού … 

οικονομικού έτους 2011, η απόφαση …/2011 όπως και ο και προϋπολογισμός των … 

που αφορούν τις δημοτικές ενότητες και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει τεθεί και 

άλλη φορά στο Δ.Σ., αυτό δείχνει ότι ακολουθήθηκε το γράμμα του νόμου σε σχέση με 

τα ποσοστά, αναφέρονται και στο Τεχνικό Πρόγραμμα κατά συνέπεια και στον 

προϋπολογισμό σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις, οι οποίες έχουν συγκεκριμένα 

ποσοστά για να … το συμφέρον των δημοτικών ενοτήτων. Μάλιστα, εδώ θέλω να 

ευχαριστήσω και την προϊσταμένη την κ. Γουναρίδου η οποία βρίσκεται στο συμβούλιο 

και θα δώσει λεπτομέρειες σε τυχόν ερωτήσεις γιατί ακριβώς προέβλεψε με 

συγκεκριμένους κωδικούς όλες τις χρηματοδοτήσεις που αφορούν και τις δημοτικές 

ενότητες. Δηλαδή … συγκεκριμένους κωδικούς προβλέπονται χρηματοδοτήσεις έτσι 

ώστε να μην μπορεί κανείς να μπει στον πειρασμό να αγγίξει αυτές τις χρηματοδοτήσεις 

οι οποίες θα πάνε στα έργα που αφορούν τις δημοτικές ενότητες.  
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Μια γενική παρατήρηση ακόμη είναι ότι ο προϋπολογισμός είναι σφιχτός. Να 

πούμε ότι αν βγάλουμε τα προνοιακά επιδόματα τα οποία μας έχουν έρθει σαν 

αρμοδιότητα και είναι της τάξεως των … €, αν βγάλουμε αυτό το ποσό θα αντιληφθούμε 

ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου Σερρών είναι συγκριτικά πολύ … με τον περσινό 

προϋπολογισμό, θα αναλογιστούμε όμως ότι έχουν συνενωθεί και άλλοι τρεις δήμοι με 

τον Δήμο Σερρών και άλλες δύο κοινότητες. Με αυτό θέλω να καταδείξω, ότι ο 

προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος, είναι ένας προϋπολογισμός σφιχτός, που 

προσπαθεί να έχει σχέση με την πραγματικότητα. Δεν μπορούμε ούτε να υποτιμήσουμε, 

ούτε να υπερτιμήσουμε τις δυνατότητες μας, τουλάχιστον αυτή είναι μια απαίτηση δική 

μου.  

Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι υπήρξε μια πολύ καλή συνεργασία, είναι ο πρώτος 

προϋπολογισμός του Καλλικρατικού Δήμου. … με ομόφωνη απόφαση. Να ευχαριστήσω 

και την κ. Γουναρίδου και τους συνεργάτες της αλλά και όλα τα μέλη της οικονομικής 

επιτροπής και όλους τους συμβούλους που όλο αυτό το διάστημα με ενδιαφέρον 

ασχολήθηκαν με τον προϋπολογισμό και απεύθυναν ερωτήσεις και προς εμένα αλλά και 

προς το αρμόδιο τμήμα. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος:  Ξεκινάει ο κύκλος ερωτήσεων.  

κ. Δρίγκα: κ. Πρόεδρε, στο 1ο ή στο 2ο Δ.Σ. είχαμε περάσει ένα ποσό για 

εξωιδρυματική ενίσχυση, σε εκείνη τη συνεδρίαση και εγώ λέγαμε αν πρόκειται για 

…επίδομα και μας είχατε πει ότι πρόκειται για ένα ποσό των 2.000. Σε επόμενη 

συνεδρίαση, στον απολογισμό του 2010 έκανε την ερώτηση ο κ. Κοτρώνης ότι στον 

απολογισμό το ποσό είναι 24.200 € και μάλιστα μας είπατε ότι είναι λάθος. Στον 

προϋπολογισμό βάζετε πάλι 24.200 €. Τελικά τι είναι το … επίδομα;  

κα Γουναρίδου: Είναι 1 συνάδελφος και 2 παιδιά συναδέλφων που το παίρνουν. 

Μέχρι και πρόπερσι μας το στέλναν από το υπουργείο, πέρσι δεν ήρθαν τα χρήματα. 

Εμείς όμως τους δίνουμε το επίδομα γιατί πάρθηκαν αποφάσεις και τους το δίνουμε.  

κα Δρίγκα: Και από ότι είδα εγώ λέει ότι ο προϋπολογισμός βαρύνει τους ΟΤΑ 

σε ότι πρόκειται για εν ενεργεία υπαλλήλους των ΟΤΑ. Είχαμε πει ότι είναι ένα ποσό της 

τάξης των 2.000 € το χρόνο αλλά είναι 24.200 το χρόνο. Το … επίδομα δεν μπορεί να 

είναι μικρότερο από το … επομένως μιλάμε για 835 το μήνα, και όχι για 2.000 το χρόνο.  

κα Γουναρίδου: 2.000 το χρόνο που το είδατε; 

κα Δρίγκα: Δεν το είδα πουθενά, έτσι μας είχατε πει.  

κ. Πρόεδρος:   Θα σας δώσω εγώ μια απάντηση, το ποσό αυτό αφορούσε το 

πρώτο 3μηνο του 2011. Είναι ακριβώς αυτό το ποσό το οποίο αναγράφεται, δεν ξέρω αν 

έχω τα στοιχεία μαζί μου για να σας δώσω τη σχετική … τα έχω βγάλει τα στοιχεία, 

επιτρέψτε μου στο επόμενο Δ.Σ., στο ποσό των 2.000 αντιστοιχεί ακριβώς για το πρώτο 

3μηνο, έτσι είχε έρθει η εισήγηση.  

κα Δρίγκα: Δεν βγαίνει έτσι.  

κ. Πρόεδρος:   Το ποσό είναι καταγραμμένο, είναι ακριβώς όπως το είχαμε πει 

και τότε, είναι από τις οικονομικές υπηρεσίες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το μεμπτό 

στη προκειμένη περίπτωση. Αν έγινε κάποιο λάθος και αναφέρεται κάποιο διαφορετικό 

νούμερο αυτό από τα στοιχεία τα επίσημα δεν προκύπτει, όμως επίσημα θα σας τα 

αναφέρουμε αυτά τα οικονομικά στοιχεία για να λυθεί ο προβληματισμός σας.  
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κα Δρίγκα: Για να μην υπάρχει παρεξήγηση, δεν αφήνω καμία μομφή, αλλά το 

θέμα μας ήταν τότε ότι δεν υπήρχαν ποσά.  

κ. Πρόεδρος:   Υπάρχει ο συγκεκριμένος κωδικός, ο κωδικός αυτός δεν άλλαξε 

ούτε τότε ούτε τώρα. Άρα λοιπόν το … επίδομα που δικαιούνται οι 3 συμπολίτες είναι 

αναμφισβήτητα αυτό, υπάρχουν και παλιότεροι δημοτικοί σύμβουλοι, κάναμε μια 

κουβέντα αρκετά εκτεταμένη στο 2ο Δ.Σ., υπάρχουν τα στοιχεία, δεν νομίζω ότι θα 

υπάρξει καμία αμφισβήτηση. Στην επόμενη συνεδρίαση το ποσό θα το έχουν μπροστά 

τους οι παρατάξεις τι ακριβώς ψηφίσαμε και τι ακριβώς συμβαίνει.  

κ. Αναστασιάδης: κ. Γαλάνη, ποια είναι η δική σας πολιτική; Μας μιλήσατε 

έωλα, στον αέρα, είπατε γενικότητες. Μιλήστε συγκεκριμένα.  

κ. Γαλάνης: κ. Αναστασιάδη χαίρομαι για το σχόλιο σας, όπως αντιλαμβάνεστε 

το είπα στην εισήγηση μου, αυτός ο προϋπολογισμός είναι σύμφωνα με όσα επιτάσσει ο 

νόμος, θα πρέπει δηλαδή και τα έσοδα και τα έξοδα και οι δαπάνες να είναι κοντά στην 

πραγματικότητα, με βάση τα στοιχεία που σας έχω παρουσιάσει ήδη σε ένα προηγούμενο 

Δ.Σ. έχετε δει ποια είναι η εικόνα, όσον αφορά γι’ αυτό που λέτε για την πολιτική, μέσα 

στις προτάσεις που σύντομα θα φέρουμε στο Δ.Σ., θα δείτε ποιοι είναι οι στόχοι μας και 

… αλλά και με την αξιοποίηση … του Δήμου. Ο προϋπολογισμός αυτός, ξαναλέω, που 

είναι ο πρώτος του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών, κυρίως πρέπει να βασίζεται σε αυτό 

που επιτάσσει ο νόμος και σύμφωνα με τις επιταγές του Καλλικράτη. Πρέπει να είναι 

κοντά στα έσοδα και κοντά στις δαπάνες. Δεν μπορεί να είναι ούτε να υπερτιμήσει τις 

δυνατότητες μας ούτε να τις υποτιμήσει. Και ξαναλέω, αν στο παρελθόν έγιναν 

ανοίγματα μεγάλα και παρουσιάστηκαν πλασματικοί προϋπολογισμοί, έχω την αίσθηση 

ότι είναι καιρός πλέον, αυτές είναι και οι παρατηρήσεις που κάνανε και οι εργαζόμενοι 

που ασχολούνται με τον προϋπολογισμό, να πάμε στα πραγματικά μεγέθη, να δούμε τα 

πράγματα όπως ακριβώς είναι και να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Δεν νομίζω ότι 

έχουμε κανένα λόγο να μην αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες και νομίζω ότι θα έχουμε την 

ευκαιρία στο επόμενο χρονικό διάστημα να ξεδιπλώσουμε τις προτάσεις τις δικές μας, 

και γιατί όχι να μην προτείνετε κι εσείς τις δικές σας για το πώς θα προχωρήσει ο Δήμος 

Σερρών. Μην ξεχνάτε, γιατί νομίζω ότι όλοι μας ζούμε σε μια πραγματικότητα και 

αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται στο νομό μας, καλά καλά δεν έχουμε πάρει ούτε τη ΣΑΤΑ 

του 2010 και η Πολιτεία δεν έχει κάνει κανένα λόγο όσον αφορά τη ΣΑΤΑ του 2011. 

Ένα επίσης στοιχείο είναι ότι οι ΚΑΠ, ενώ μας ήρθαν πολλές αρμοδιότητες και πολλοί 

περισσότεροι υπάλληλοι, οι ΚΑΠ παραμένουν οι ίδιοι. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο 

δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, υπάρχει στις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου, 

άρα το ζητούμενο είναι να γίνουν οι προτάσεις, όμως ήμασταν υποχρεωμένοι από το 

νόμο να κάνουμε αυτές τις απαραίτητες ενέργειες όσον αφορά την απογραφή και όσον 

αφορά τον προϋπολογισμό γιατί όπως αντιλαμβάνεστε ο Δήμος Σερρών τα προηγούμενα 

χρόνια τελείωνε τον προϋπολογισμό του τον Οκτώβριο και μπορούσε να … έργα από 

Ιανουάριο – Φεβρουάριο, ενώ τώρα λειτουργήσαμε σε ένα καθεστώς ιδιαίτερο το οποίο 

κατά το παρελθόν ήταν … και είμαστε υποχρεωμένοι μέσα σε ένα τρίμηνο να 

καταρτίσουμε τον προϋπολογισμό. Άρα νομίζω ότι χρειάζεται ένα διάστημα που να 

δείξει το Δ.Σ. εμπιστοσύνη έτσι ώστε να ξεδιπλώσει η Δ.Α. τις προτάσεις της οι οποίες 

θα τύχουν της κριτικής αλλά και της διαμόρφωσης από τη δική σας πλευρά.  
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κ. Αναστασιάδης: Και κάτι ακόμα να συμπληρώσω, σας είχα πει την περασμένη 

φορά για τα χρέη. Ο Δήμος Σερραίων χρωστάει 1.400.000 €, αυτό είναι το χρέος προς 

τους προμηθευτές.  … εκτός από τα δάνεια τα οποία δεν έκανε ποτέ η Δ.Α. του κ. 

Βλάχου, τα έκαναν όταν ήταν αντιδήμαρχος ο Αγγελίδης, και ο κ. Μωυσιάδης. Εμείς δεν 

κάναμε ποτέ ούτε μια δεκάρα δάνεια. Σας παραδίδω τον φάκελο για να είμαστε ακριβώς 

ειλικρινείς απέναντι σε όλο τον κόσμο.  

κ. Πρόεδρος:   Μπαίνουμε στον κύκλο των τοποθετήσεων.  

κ. Μηλίδης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, καταρχάς θα ήθελα να 

συγχαρώ την υπηρεσία και ιδιαιτέρως την κ. Γουναρίδου η οποία πράγματι κατάφερε με 

πολύ δουλειά φαντάζομαι, να κάνει φέρει έναν προϋπολογισμό συμπιεσμένο λόγω της 

μεγάλης οικονομικής κρίσης που υπάρχει αλλά και των ελάχιστων δυνατοτήτων και 

κυρίως των τεράστιων περιορισμών που έχει ο Καλλικράτης. Πιστεύω ότι η ίδια θα 

ήθελε να φέρει κάτι διαφορετικό σε αυτόν τον μεγάλο Δήμο, αλλά οι ανάγκες και αυτή η 

οικονομική αδυναμία που υπάρχει γενικότερα, έφερε αυτόν τον προϋπολογισμό.  

Καταρχήν μια παρατήρηση, κ. Πρόεδρε και κ. Δήμαρχε, ήρθαμε στην 

καταληκτική ημερομηνία των 3 μηνών να συζητήσουμε μέσα σε δυο ώρες ίσως το πιο 

σοβαρό θέμα του Δήμου μας, τον προϋπολογισμό. Γιατί στις 10 υπάρχει μια άλλη 

συνεδρίαση, μια ειδική συνεδρίαση που θα συζητήσουμε επίσης ένα άλλο σοβαρό θέμα 

που είναι η απογραφή της περιουσίας του Δήμου. Είναι αδιανόητο, γιατί πιστεύω ότι 

μόνο για τον προϋπολογισμό θα μπορούσαμε να συζητάμε … αυτή τη στιγμή έχω δει ότι 

έχουν κατατεθεί στη γραμματεία τουλάχιστον 10 τοποθετήσεις συναδέλφων και στη 

συνέχεια βέβαια θα ακολουθήσουν κάποια σχόλια του Δημάρχου. Επομένως, αυτός ο 

ασφυκτικά περιορισμένος χρόνος νομίζω ότι δείχνει μια ανετοιμότητα. Λέγατε ότι είστε 

έτοιμοι να παρουσιάσετε τα πάντα, αυτό το σημειώνω και νομίζω ότι αυτό θα το πουν 

και οι συνάδελφοι.  

Τώρα η τοποθέτηση του κ. Γαλάνη σαν υπεύθυνος αντιδήμαρχος της οικονομικής 

επιτροπής, θα περίμενα μια εισήγηση λίγο πιο εμπεριστατωμένη. Βεβαίως έχουμε τον 

προϋπολογισμό, έχουμε τα νούμερα, συμφωνώ υπάρχουν, αυτό όμως δεν είναι πολιτική 

τοποθέτηση του καθ’ ην αρμόδιου αντιδημάρχου, αυτό είναι το …, εγώ ήθελα το 

πολιτικό σκέλος, τη σκέψη, το όραμα, τι πιστεύει, τι μπορεί να γίνει, με αυτή την 

οικονομική δυνατότητα που υπάρχει, ποιες είναι οι προτεραιότητες. Δεν περίμενα μια 

εισήγηση για τον προϋπολογισμό όταν σε άλλους δήμους ενδεχομένως αλλά και 

γενικότερα για τους προϋπολογισμούς αναλώνονται από τον κ. εισηγητή ώρες να 

αναλυθούν, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος να μιλήσει για 5 λεπτά και μετά βεβαίως να 

περιμένουμε ερωτήσεις και τοποθετήσεις. Αυτό πρώτη φορά το βλέπω.  

Πρόκειται λοιπόν, κ.κ. Συνάδελφοι, για έναν προϋπολογισμό ο οποίος είναι 

προϋπολογισμός φτώχειας και μιζέριας. Το μόνο δηλαδή που πρέπει να κάνουμε εμείς 

σαν Δ.Α., είναι να διαχειριστούμε τη μιζέρια, τίποτα παραπάνω. Αυτό όμως δείχνει με 

πόση προχειρότητα και χωρίς οργάνωση και κυρίως χωρίς πόρους στήθηκε αυτός ο 

περίφημος Καλλικράτης. Νομίζω ότι, είμαι σίγουρος, πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνει μια 

μεταρρύθμιση αλλά όχι με τόση προχειρότητα. Δόθηκαν τόσες πολλές αρμοδιότητες 

χωρίς να υπάρξουν οι αντίστοιχοι πόροι. Πως θα υλοποιηθούν αυτά κανείς δεν γνωρίζει. 
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Αυτός λοιπόν ο περίφημος Καλλικράτης που αφορά το βασικό …της 

δημοκρατίας αλλά και τον βασικό μοχλό ανάπτυξης όπως είναι σε όλες τις Ευρωπαϊκές 

χώρες, σε όλες τις προηγμένες πόλεις, σε όλες λοιπόν τις πόλεις ο βασικός μοχλός 

ανάπτυξης είναι η Τ.Α. Είναι κοντά στον πολίτη, ξέρει πολύ καλά τα προβλήματα αλλά 

και τις δυνατότητες της περιοχής του και πως μπορεί να τις αναπτύξει. Γι’ αυτό λοιπόν, 

γι’ αυτόν τον Καλλικράτη τον άφησαν οι ιθύνοντες στη μέση και δεν ξέρω πως θα 

πορευτεί καλύτερα.  

Είδαμε ότι πρέπει να είναι ισοσκελισμένος, αυτό είναι παλιό, δεν είναι κάτι 

καινούργιο, το θέμα είναι πότε είναι ισοσκελισμένος, πως μπορούμε να το κάνουμε 

διαφορετικό, πως μπορούμε να δώσουμε ένα όραμα, μια ανάσα, μια ελπίδα σ’ αυτούς 

τους δημότες που μας έχουν τιμήσει με την ψήφο τους.  

Τα έσοδα λοιπόν του 2010 σε σχέση με το 2011 ήταν 97 εκ. και μέσα σε αυτά 

βάζουμε και τα 16 εκ. των προνοιακών επιδομάτων που δεν υπήρχαν και βέβαια … στις 

κοινότητες που έχουν συνενωθεί και τον μεγάλο Δήμο των Σερρών. Άρα λοιπόν, 

πράγματι θα πρέπει και είναι πάρα πολύ συμπιεσμένος ο προϋπολογισμός και 

οπωσδήποτε θα πρέπει να βρεθούν κάποιες λύσεις με ότι δυσκολίες και αν υπάρχουν.  

Επίσης προϋπολογίζονται τα έσοδα μας προς 3.102.000 που είναι για την 

εγκεκριμένη επέκταση του ΧΥΤΑ Σερρών. Δεν θέλω να γίνομαι άδικος γιατί αυτό 

πιστεύω ότι είναι ένα έργο πνοής όχι μόνο για τον Δήμο μας αλλά και ευρύτερα για τον 

νομό γιατί είναι βέβαιο ότι ο ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου θα αργήσει πάρα πολύ και εδώ θα 

μας σκεπάσουν τα σκουπίδια. Εκεί λοιπόν είχαμε την αντίδραση του Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας ότι δεν το εγκρίνει, παρότι τα τέλη δημοπράτησης είναι έτοιμα. 

Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι έγιναν κάποιες επισκέψεις και στους δημάρχους και προς τον 

κ. Ραγκούση, όμως πιστεύω ότι η διεκδίκηση έπρεπε να είναι και πρέπει να είναι ακόμα 

μεγαλύτερη. Η αλήθεια είναι ότι έγινε μια συνάντηση, πολύ αργά κ. Πρόεδρε, και δεν 

ξέρω αν θα προλάβουμε το έργο αυτό να υλοποιηθεί. Βγάλαμε ένα ψήφισμα, παρόλα 

αυτά ο κ. Δήμαρχος όταν ο κ. Περιφερειάρχης είπε ότι προχωράει το έργο αυτό, έδειξε 

ότι συμβιβάζεται. Αυτό πιστεύω σαν Δ.Α. δεν πρέπει να το …, δεν έχετε την δυνατότητα 

να χτυπήσετε το χέρι και να πείτε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, είναι μονόδρομος. Δεν το 

είδα αυτό, είδα συμβιβασμό. Ελπίζω και εμείς θα είμαστε αρωγοί. Το λέω ενώπιων όλων, 

θα είμαστε αρωγοί σε οποιαδήποτε τέτοια διεκδίκηση, σε άλλη περίπτωση όμως θα μας 

βρείτε απέναντι.  

Άρα λοιπόν για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τα έσοδα ώστε να προχωρήσουμε 

και σε κάποια έργα εκτός από τα προβλεπόμενα που θα πρέπει να δώσουμε 

προτεραιότητα, θα πρέπει να υπάρχει συνεχής πίεση και συνεχής διεκδίκηση. Δεν το 

έχουμε δει μέχρι στιγμής, παρόλο που πέρασαν 3 μήνες, ίσως δεν είναι πολύ μεγάλο το 

διάστημα αλλά είναι …, δεν το έχουμε δει μέχρι τώρα, ελπίζω να το δούμε στο μέλλον. 

Τώρα απλώς κάνουμε διαχείριση.  

Ακόμη, είμαι υποχρεωμένος να το αναφέρω, είναι βέβαια θέμα της επόμενης 

συνεδρίασης, έχουμε μια ακίνητη περιουσία, μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε σχεδόν 

τίποτα ποια είναι αυτά, αυτή είναι μια πηγή την οποία θα πρέπει να την αξιοποιήσουμε 

από χθες  Αλλά ποτέ δεν είναι αργά, πιστεύω και θέλω να δω άμεσα αποτελέσματα από 

αυτήν  την αξιοποίηση  της ακίνητης  περιουσίας.  Δεν  είναι  δυνατόν και να μην έχουμε 
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χρηματοδότηση και από την άλλη να δίνουμε χρήματα σε ενοίκια, σε άλλους χώρους, 

τους οποίους μπορούμε να τους βρούμε με τη συνένωση των Δήμων, το έχουμε πει κατ’ 

επανάληψη και ήταν δική μας πάγια τοποθέτηση, ότι αυτοί οι χώροι που υπάρχουν στους 

νέους δήμους που είναι πάρα πολύ λειτουργικοί, καινούργιοι, μπορούν να αξιοποιηθούν 

και να … καλύτερα.  

Ως προς τα έργα, τα πιστώμενα έργα, επειδή υπάρχουν οι εγκεκριμένες 

πιστώσεις, νομίζω ότι θα πρέπει να τελειώσουν. Να προχωρήσουν για να τελειώσουν. 

Εκείνο όμως το οποίο, για νέα έργα, δεν νομίζω ότι είδα κάτι στον προϋπολογισμό. Είναι 

σφιχτός, γι’ αυτό επανέρχομαι και λέω ότι πρέπει να τρέχουμε για συσσώρευση 

χρημάτων. Εκείνο όμως δεν πρέπει επ’ ουδενί να αγνοήσουμε είναι τις κοινωνικές δομές. 

Είχαμε προχτές μια συνάντηση που έγινε με την πρόεδρο των κοινωνικών δομών, …, και 

έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ότι δεν θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε αυτούς 

τους ανθρώπους. Εκεί θα πρέπει να είμαστε αμείλικτοι, υπάρχει αυτή η οικονομική 

αθλιότητα σήμερα, υπάρχουν πάρα πολλοί συνδημότες μας οι οποίοι έχουν τεράστια 

προβλήματα, αυτό το μέρος του προϋπολογισμού όχι μόνο θα πρέπει να ψηφιστεί αλλά 

θα πρέπει να βρεθούν και άλλοι πόροι γιατί δυστυχώς αυτό το κομμάτι, θα αυξάνει. Το 

βλέπετε σε καθημερινή βάση άρα εδώ θα πρέπει να είμαστε αμείλικτοι και οπωσδήποτε 

δεν πρέπει να διανοηθούμε ότι δεν θα έρθουν … γιατί τότε δεν ξέρω τι πρόβλημα 

προκύπτει.  

Ως προς τα έξοδα, ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν ελαστικές και ανελαστικές 

δαπάνες. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τις ανελαστικές, δεν είναι δυνατόν να μη 

πληρώσουμε τους μισθούς των υπαλλήλων, δεν είναι δυνατόν να μην πληρώσουμε 

κάποιες δαπάνες που είναι αναγκαστικές. Αλλά στα έξοδα πάντα με καλό νοικοκύρεμα, 

με καλή διαχείριση και με σφιχτή οικονομία μπορούν να ελαχιστοποιηθούν ακόμη 

περισσότερο. Υπάρχουν δυνατότητες. Δεν θέλω να πω, έχω σημειώσει πάρα πολλά 

σχόλια που δεν θέλω να κουράσω το Σώμα με λεπτομέρειες, …, υπάρχουν όμως σε 

πολλά σημεία στα οποία μπορούν να ελαχιστοποιηθούν οι δαπάνες. Κάποιες δαπάνες οι 

οποίες δεν είναι της παρούσης σ’ αυτή την οικονομική δυσπραγία.  

Τελικά, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό καμιά αναπτυξιακή 

προοπτική, βεβαίως, είναι γνωστό ότι είναι …, όμως θα έπρεπε να δοθεί ένα όραμα, μια 

προοπτική, αυτό δεν το έχουμε δει.  

Επίσης δεν πρέπει να συζητάμε για δάνεια. Δεν αντέχουν δανεικά οι συνδημότες 

μας. Όποια έξοδα υπάρχουν, με διεκδικητικότητα πάντοτε, θα πρέπει σίγουρα να δούμε 

την αγορά, να υπάρχει …, να πληρώσουμε τους προμηθευτές μας γιατί αρκετά υπομονή 

έχουν κάνει. Έχουμε όλοι καταχραστεί την υπομονή τους. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να 

μιλούμε για δανεικά. 

Και επειδή είναι το πρώτο 3μηνο, επειδή είναι ο 1ος προϋπολογισμός ενός 

μεγάλου Καλλικρατικού Δήμου, επειδή δεν υπάρχουν αυτοί οι πόροι τους οποίους 

όφειλε και οφείλει η Πολιτεία να δώσει στους δήμους αλλά δεν το κάνει, παρόλα αυτά, 

εμείς θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό διότι θα πρέπει από αύριο να λειτουργεί 

κανονικά ο Δήμος. Όμως αυτό είναι φέτος, από του χρόνου θα είναι διαφορετική η 

στάση  μας  αν δούμε  ότι ο  προϋπολογισμός αυτός  που είναι,  κυρίως με την περιστολή  
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των ασκόπων δαπανών και αν δεν δούμε διεκδίκηση από μέρους του Δημάρχου, τότε και 

η δική μας η θέση θα είναι διαφορετική. Θα είμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια αλλά 

θα είμαστε απέναντι αν δούμε ότι δεν εφαρμόζεται ο προϋπολογισμός και δεν υπάρχει 

συνεχής διεκδίκηση και όχι μόνο των εθνικών πόρων αλλά και ….  

κα Σαραντίδου: Σήμερα πραγματικά είναι το σημαντικότερο από όλα τα 

ζητήματα που πρέπει να συζητήσουμε. Πρέπει να γίνει κατανοητό κάτι που φαίνεται ότι 

δεν έγινε από τη συγκεκριμένη Δ.Α., ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου μας δεν είναι 

απλά θέμα διαχειριστικό. Είναι θέμα πολιτικής ευθύνης, πρώτα απ’ όλα πρέπει να δείχνει 

την πολιτική κατεύθυνση που πρέπει να έχει ο Δήμος μας γενικότερα. Κοινώς, είναι ο 

καθρέπτης της πολιτικής που θα ακολουθήσει αυτή η Δ.Α. τον επόμενο χρόνο.  

Στον προϋπολογισμό που κρατάμε στα χέρια μας δεν θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει 

πολιτική κατεύθυνση, υπάρχει αλλά αυτή έρχεται και ευθυγραμμίζεται ακριβώς με τους 

στόχους της Κυβέρνησης που βάζει μέσα από τον Καλλικράτη. Ποιοι είναι οι στόχοι 

αυτοί; Να αναλύσουμε.  

Το … δεν είναι τωρινό ούτε γίνεται τώρα με τον Καλλικράτη, τα τελευταία 

χρόνια ξέρουμε πολύ καλά το που οδήγησαν την Τ.Α. και ποιες πολιτικές έφεραν σε 

αυτό το αδιέξοδο τους δήμους και την οικονομική κατάσταση των Δήμων. Ήταν αυτές οι 

πολιτικές που στηρίχτηκαν από τις παρατάξεις όλων όσων βρίσκονται εδώ μέσα. Αυτές 

οι παρατάξεις στήριξαν τις πολιτικές της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ που έκαναν μια Τ.Α. να 

επιβαρύνει διπλά και τριπλά τους Σερραίους δημότες για να μπορεί να λειτουργήσει 

έστω και πάνω στα βασικά. Και εδώ φαίνεται καθαρά από το όλο σκεπτικό και από την 

εισήγηση του αντιδημάρχου και γενικότερα και από τον προϋπολογισμό έτσι όπως 

μπορεί να τον αναγνώσει κανείς, ότι δεν υπάρχει διάθεση διεκδίκησης. Διάθεση 

διεκδίκησης αυτών των χρημάτων που ήδη έχουμε πληρώσει πολλές φορές για την Τ.Α. 

μέσα από τους άλλους πόρους, μέσα από το ΦΠΑ, χρήματα που κάποιοι έχουν δώσει και 

παράνομα τα παρακρατεί η Κυβέρνηση.  

Και άκουσα και τον κ. Μηλίδη και φαντάζομαι ότι θα το πείτε και όλοι, ότι 

υπάρχει οικονομική αδυναμία. Συγγνώμη κ. Συνάδελφοι, οικονομική αδυναμία δεν 

υπάρχει όταν δίνονται 110 εκ. εγγύηση στις τράπεζες. Εκεί δεν είδαμε καμιά οικονομική 

αδυναμία, όταν πρόκειται όμως για όλα τα υπόλοιπα, πραγματικά πάντα στις δύσκολες 

εποχές … στην οικονομική δυσμένεια στην οποία βρίσκεται η χώρα.  

κ. Πρόεδρος:   κ. Σαραντίδου σας παρακαλώ να κάνετε τοποθέτηση επί του 

προϋπολογισμού. Να μην απευθύνεστε σε κανέναν συνάδελφο, μόνο στο Προεδρείο. 

κα Σαραντίδου:  Απευθύνομαι όχι μόνο σε όλο το Σώμα αλλά και σε όλους τους 

Σερραίους δημότες. 

κ. Πρόεδρος:  Ναι αλλά μέσω του Προεδρείου, όχι μέσω δημοτικών συμβούλων. 

κα Σαραντίδου:   Λέω λοιπόν ότι φαίνεται καθαρά ότι αυτός ο προϋπολογισμός 

που έχουμε στα χέρια μας είναι κατά γράμμα και κατά λέξη αυτό που εκφράζει ο 

Καλλικράτης. Ο Καλλικράτης ήδη ξέρουμε πολύ καλά, ο κ. Ραγκούσης δήλωσε ότι τα 

χρήματα θα είναι πιο λίγα και ότι πρέπει να στραφούμε στην αυτοτέλεια των Δήμων, τι 

σημαίνει αυτό; Μη ζητάτε χρήματα από την πολιτική εξουσία, βγάλτε τα από τα 

ανταποδοτικά τέλη, από τη μια γενικότερα έσοδα στα ταμεία του Δήμου που σημαίνει, 

σαν να μας λέει ότι αν θέλετε να λειτουργήσετε αυξήστε τα ανταποδοτικά τέλη και 

μάλιστα τόνισε ότι σε πολλές περιπτώσεις θα πρέπει να αυξηθούν τα τέλη και 100%.  
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Αυτό είναι ο κ. Ραγκούσης. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι θα τα συναντήσουμε αυτά αύριο 

μπροστά μας. Ότι θα αναγκαστούμε εκ των πραγμάτων να φέρουμε θέμα στο Δ.Σ. για 

αύξηση των ανταποδοτικών τελών για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε πάνω σε 

βασικούς τομείς.  

Από την άλλη μεριά η Κυβέρνηση έδωσε περισσότερες αρμοδιότητες χωρίς 

πόρους. Από την μια έρχεται η Δ.Α. που δεν λέει όχι στις συγχωνεύσεις σχολείων αλλά 

από την άλλη δεν είδα πουθενά στον προϋπολογισμό να προβλέπεται το πώς θα 

μετακινηθούν οι μαθητές, το πώς θα συντηρηθούν αυτές οι μεγάλες σχολικές μονάδες 

που έκανε ο Καλλικράτης. Αυτά δεν τα βλέπουμε πουθενά. Να υποθέσουμε ότι αφού δεν 

τα βλέπουμε να προϋπολογίζονται αυτά στα έσοδα, θα τα φορτώσουμε στις πλάτες των 

γονιών.  

Από την άλλη έχουμε μπροστά μας ότι πουθενά δεν λαμβάνεται υπόψη η 

αρμοδιότητα για την Α/θμια φροντίδα υγείας. Θα το συναντήσουμε μέσα στην χρονιά. 

Δεν υπάρχει τίποτα μέσα στον προϋπολογισμό που να δείχνει ότι είμαστε έτοιμοι γι’ 

αυτό. Και δεν περιμέναμε να είστε πραγματικά έτοιμοι σαν Δ.Α. γιατί ξέρουμε πάρα 

πολύ καλά ποιο είναι το σκεπτικό σας. Θα μπορούσα γι’ αυτά τα ζητήματα να αναφέρω 

πολλά, όπως θα μπορούσα να αναφέρω και για τον ΘΗΣΕΑ που ήδη αντικαθίσταται από 

το ΕΛΛΑΔΑ, το οποίο θα προχωρήσει στη … δημοσίου και ιδιωτικού και θα σου λέει 

¨άμα θέλεις χρήματα οπωσδήποτε ο ιδιώτης θα εκμεταλλεύεται για 30 και 40 χρόνια τα 

έργα που θα κάνει¨, είναι πάρα πολλά αυτά που φέρνει ο Καλλικράτης και εδώ βλέπουμε 

ότι υπάρχει μια πιστή εφαρμογή πραγματικά όλων αυτών με το γράμμα του νόμου. 

Χωρίς καμία διάθεση διεκδίκησης. 

Από την αρχή το λέγαμε, και προεκλογικά όταν συναντιόμασταν, λέγαμε ότι αν 

δεν διεκδικηθούν χρήματα από την κεντρική εξουσία δεν θα λειτουργήσει ο Δήμος μας. 

Και είναι γεγονός. Όμως εσείς, και θα σας αναφέρω και ένα παράδειγμα γιατί τα έχω τα 

στοιχεία, μέχρι τώρα η Λαϊκή Συσπείρωση δεν ήταν στο Δ.Σ., δεν μπορούσε να ξέρει την 

κάθε τοποθέτηση που γινόταν, αλλά επειδή η συνέπεια λόγων και έργων κρίνει τελικά 

τους πολιτικούς άνδρες, θα αναφέρω μια τοποθέτηση σας που είχατε κάνει για τον 

προϋπολογισμό του 2010.  

κ. Πρόεδρος:  Μην αναφερόμαστε στο παρελθόν, μιλάμε σήμερα για τον 

προϋπολογισμό, τοποθετήσεις σας παρακαλώ πάνω στον προϋπολογισμό. Δεν θα 

επιτρέψω σε κανέναν να πάει στο παρελθόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

κα Σαραντίδου:  Μιλούσατε για σχέδιο εξυγίανσης. Αλλά τέλος πάντων και 

σχέδιο εξυγίανσης να υπήρχε από την πλευρά της Δ.Α., όπως τόνισα και θα ξαναγυρίσω 

στην αρχή, ο προϋπολογισμός δεν είναι μόνο θέμα διαχειριστικό. Αυτός ο 

προϋπολογισμός δείχνει ότι πάρα πολύ καλά είστε μια από αυτές τις δυνάμεις που 

θέλουν να διαχειριστούν το όλο σύστημα με το γράμμα του νόμου μπροστά. Έτσι δεν θα 

λειτουργήσει ο Δήμος, έτσι μάλλον θα λειτουργήσει ο Δήμος αλλά οι Σερραίοι δημότες 

να το έχουν καλά στο νου τους ότι θα πληρώσουν αυξημένα ανταποδοτικά τέλη, ότι θα 

ιδιωτικοποιηθούν και θα εμπορευματοποιηθούν αρκετοί τομείς που ήρθαν στην Τ.Α., 

που σημαίνει ότι την παιδεία, την υγεία θα την πληρώσουν ακριβά, θα είναι είδος 

πολυτελείας για αυτούς. Αυτά θα τα συναντήσουμε αύριο μπροστά μας. Ο Σερραϊκός 

λαός πρέπει να είναι προετοιμασμένος να μην ανεχθεί να του φορτωθούν άλλα βάση. Τα 

χρήματα  τα έχει πληρώσει μέσα από τους άμεσους φόρους, να μη δεχθεί έμμεσους μέσω  
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των ανταποδοτικών, γιατί πραγματικά άμα δει κανείς τα έσοδα …, αυτό είναι καλό 

πραγματικά να τα ξέρουν οι Σερραίοι δημότες. Σ’ αυτή τη λογική είναι ο 

προϋπολογισμός. Δεν περιμέναμε και κάτι άλλο δηλαδή.  

Εμείς καταψηφίζουμε και λέμε ότι πρέπει να διεκδικηθούν τα 12 δις που κρατά 

παράνομα το Κράτος. 1.200 € ανά Σερραίο δημότη, αυτή τη στιγμή να τα απαιτήσουμε. 

Δηλαδή να δικαιολογήσουμε την Αθήνα, ήδη έχετε κατεβεί πολλές φορές, έπρεπε μέχρι 

τώρα μία από αυτές να είναι για την διεκδίκηση αυτών των πόρων. Χρήματα υπάρχουν, 

μας το αποδεικνύουν κάθε μέρα αλλά τα δίνουν αλλού και όχι για την εξυπηρέτηση των 

δημοτικών αναγκών. Μ’ αυτή τη λογική λοιπόν καταψηφίζουμε τον σημερινή 

προϋπολογισμό.  

κ. Κοτρώνης: κ. Πρόεδρε νομίζω ότι το μεγαλύτερο προσόν για έναν πολιτικό 

είναι η διορατικότητα. Όταν κάποιος μπορεί να δει έναν χρόνο μπροστά είναι καλό, 5 

χρόνια ακόμα πιο καλός, 10 χρόνια καλύτερος, 20 χρόνια άριστος. Όταν δεν μπορεί να 

δει 6 μήνες μπροστά δεν ξέρω πως μπορούμε να τον ονομάσουμε.  

κ. Πρόεδρος: Ας αποφύγουμε τους χαρακτηρισμούς και ας κάνουμε τις 

τοποθετήσεις.  

κ. Κοτρώνης:   Δεν μπαίνω σε χαρακτηρισμούς. Όταν λοιπόν μετά από 6 μήνες 

εφαρμογής του Καλλικράτη, οι παρατάξεις της μειοψηφίας και του κ. Μηλίδη και του κ. 

Φωτιάδη, ήταν υπέρ του Καλλικράτη δεν διάβαζαν ότι στο μνημόνιο μέσα αναφέρεται 

ρητά ότι 500 εκ. το χρόνο περικόπτονται από τον Καλλικράτη; … όταν είναι να δώσουν 

τότε κόβουν. Πως μπορούμε να το ονομάσουμε αυτό; Και άντε θα έλεγα ότι εσείς είχατε 

και μια διάθεση στήριξης της Κυβέρνησης αλλά η παράταξη του κ. Μηλίδη να … και να 

λέει αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση … 

κ. Πρόεδρος:   κ. Κοτρώνη σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην αναφέρεστε σε 

άλλους. Προσπαθώ να βάλω μια τάξη και μια σειρά σε ένα πολυπληθές Δ.Σ. και θέλω 

σας παρακαλώ να προσέχουμε το τι λέμε και πως τοποθετούμαστε. Σας παρακαλώ πάρα 

πολύ. Δεν επιτρέπεται να αναφέρεστε … 

κ. Κοτρώνης: Από πού το αντλείτε αυτό. 

κ. Πρόεδρος:   Αντλείται από το θέμα το οποίο έχουμε και σύμφωνα με τον 

Κανονισμό δεν πρέπει να αναφέρεστε σε άλλες παρατάξεις, ονόματα κ.λπ. Σας 

παρακαλώ κάντε την τοποθέτηση σας πάνω στον προϋπολογισμό. Κρίσεις μπορείτε να 

κάνετε όχι αυτή τη στιγμή σε θέμα προϋπολογισμού.  

κ. Κοτρώνης: Επίσης είναι πρωτοφανές όταν πρόκειται για τον πρ-σμό ενός 

Δήμου να αφιερώνεται κυριολεκτικά 3 λεπτά από τον αρμόδιο εισηγητή όταν σε άλλα 

θέματα, υποδεέστερα, για να μην πω ασήμαντα, επί μισή ώρα οι εισηγητές μιλούν. Είναι 

απαράδεκτο να έχουμε εδώ 100 σελίδες με νούμερα, που δεν βγαίνει άκρη και να μην 

έχουμε μια περίληψη, μια εισήγηση από τον αρμόδιο εισηγητή, το έχουμε πει 

επανειλημμένα αυτό. Μα είναι αυτό εισήγηση προϋπολογισμού, με νούμερα και να μη 

μας λέει τι θα κάνουμε; Είναι απαράδεκτο.  

Είναι ένας πρ-σμός πράγματι φτώχειας και μιζέριας. Αν … εμείς που τα είδαμε 

όλα αυτά ότι θα είναι, φαινόταν από 100 μέτρα ότι αυτοί οι πρ-σμοί θα είναι φτώχειας 

και μιζέριας και λιτότητας.  
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Βεβαίως ο Δήμος έχει το αρνητικό προσόν και ξεκινάει από μηδενική βάση σε 

σχέση με πολλούς άλλους δήμους της Ελλάδας. Συνεπώς όταν δεν ξεκινάμε από καλή 

αφετηρία θα πάμε πολύ χειρότερα από άλλους δήμους. Θα είμαστε όπως η Ελλάδα και η 

Ευρώπη, θα αποκλίνουμε αντί να συγκλίνουμε.  

Είναι ένας προϋπολογισμός υπερσυγκεντρωτικός. Το καταλαβαίνει ο καθένας και 

άρχισαν να το καταλαβαίνουν και σε όλη την Ελλάδα. Δεν αναφέρονται πουθενά 

κονδύλια, όχι μόνο χρηματικά, δεν υπάρχει και ενδιαφέρον για την Περιφέρεια, εγώ δεν 

είδα, θα μου πείτε είναι μικρός ο χρόνος, το δέχομαι, όμως το πρώτο δείγμα γραφής είναι 

ότι αδιαφορούμε για την Περιφέρεια του Δήμου Σερρών. Η … από αυτόν τον σφιχτό 

προϋπολογισμό είναι ότι δεν υπάρχει σέντς; Όχι. Η αλήθεια είναι ότι η υπευθυνότητα δεν 

θα …, εμείς θα ζητάμε, θα διεκδικούμε αλλά ταυτόχρονα θα κάνουμε και προτάσεις. Η 

διεκδίκηση είναι εύκολη λέξη, πρέπει να έχουμε και προτάσεις.  

Εν πάση περιπτώσει, εγώ κατέθεσα και ζητώ συγγνώμη γιατί απουσίαζα σε δυο 

συνεδριάσεις, μια πρόταση, νομίζω ότι είναι ενδεικτική του τρόπου που εμείς θα 

ακολουθήσουμε, πιστεύω ότι αν ακολουθήσουν και άλλοι και παρατάξεις και δημοτικοί 

σύμβουλοι θα μπορέσουμε να αντλήσουμε και χρήματα και χρηματοδοτήσεις. Δεν ξέρω 

πότε θα απαντηθεί αυτή η ερώτηση μου αν είστε έτοιμοι, κατέθεσα μια ερώτηση πριν 

από δυο συνεδριάσεις και … 

κ. Πρόεδρος:   Λείπατε κ. Κοτρώνη.  

κ. Κοτρώνης: Θέλω να το φέρω ως παράδειγμα ότι 52 δήμοι σε όλη την Ελλάδα 

δεν ξέρω πως αυτοί ήταν έτοιμοι, μέσα στον πρώτο μήνα να καταθέσουν προτάσεις, 

αναπλάσεις για τους δήμους τους και μιλάμε για τεράστια ποσά αναλογικά με τα δικά 

μας. Όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στην Περιφέρεια. 

Θα τον καταψηφίσουμε τον προϋπολογισμό.  

κ. Χρυσανθίδης:  κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, … στην παράταξη μου να μην 

αναγνωρίσει την προσπάθεια που έκανε η υπηρεσία για τη σύνταξη αυτού του 

προϋπολογισμού. Εμείς, όπως εγώ στην οικονομική επιτροπή, να ψηφίσει τον 

συγκεκριμένο προϋπολογισμό αλλά δεν ψήφισε το Τεχνικό Πρόγραμμα που είναι 

αναπόσπαστο κομμάτι του προϋπολογισμού. Όμως θα πρέπει να κάνουμε κάποιες 

παρατηρήσεις, κάποιες τοποθετήσεις που έγιναν και στην οικονομική επιτροπή αλλά θα 

ήθελα να τις γνωρίζει το Σώμα από πλευράς της παράταξης μας.  

Ο προϋπολογισμός ο συγκεκριμένος δεν πράγματι δεν ήταν πλασματικός όπως 

ήταν πλασματικοί οι προϋπολογισμοί των προηγούμενων ετών. Δεν παύει όμως να είναι 

πλασματικός και να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Τι θέλω να πω μ’ αυτό; 

Παρατηρώ και είναι σημαντικό αυτό, ότι στα βεβαιωθέντα … έσοδα, έχουμε τα 

βεβαιωθέντα έσοδα μόνο του Δήμου Σερρών και δεν έχουμε τα βεβαιωθέντα έσοδα μέχρι 

31/12 των άλλων Δήμων που συνενώθηκαν. Πράγμα το οποίο μας δυσκολεύει να 

συγκρίνουμε τα ποσά και να δούμε τι ζητάμε. Και για κάποιον που δεν γνωρίζει, 

βλέποντας έναν κωδικό πχ. να αναφέρω τα τέλη καθαριότητας, από …, και εγώ πιστεύω 

ότι αδικείται τον εαυτό σας και θεωρώ ότι είναι μια προχειρότητα στην οποία έπρεπε να 

παρέμβει η πολιτική ηγεσία. Εδώ είναι η παρέμβαση μας στο κομμάτι αυτό. Για να 

μπορούμε να συγκρίνουμε.  

 

11 



Σε καμιά περίπτωση δεν έπρεπε να βάλουμε στον προϋπολογισμό τα 

διαμορφωθέντα. Τα διαμορφωθέντα θα διαμορφωθούν στο τέλος του έτους, τι δουλειά 

έχουμε να βάζουμε τώρα διαμορφωθέντα έσοδα ή έξοδα; Νομίζω ότι πρέπει να το 

προσέξουμε και αυτό και το ανέφερα και στην οικονομική επιτροπή.  

Επίσης, εμείς, η παράταξη μας θα κάνει τις προτάσεις της για να βελτιώσει, … οι 

προτάσεις οι δικές σας που θα βελτιώσουν … των Σερραίων πολιτών. Σε καμία των 

περιπτώσεων, και μιλώ για την παράταξη μας, δεν θέλουμε να κάνουμε αντιπολίτευση 

για την αντιπολίτευση.  

Λέμε συνεχώς … τον Καλλικράτη, για το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί με 

ενημέρωσαν οι οικονομικές υπηρεσίες, το λογιστήριο, αλλά δεν …όμως εγώ θεωρώ ότι 

είναι μια αμέλεια του πολιτικού προϊσταμένου για τον εξής απλούστατο λόγο, ο 

Καλλικράτης από το 2010 ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία, το ΥΠ.ΕΣ. έδινε βήμα 

βήμα τι πρέπει να κάνουν οι νέοι δήμοι. Άρα λοιπόν είχαμε όλα τα χρονικά περιθώρια να 

παρουσιάσουμε έναν προϋπολογισμό πολύ καλύτερο από αυτόν που παρουσιάσατε.  

Πράγματι, είναι σφιχτός ο προϋπολογισμός και το καταλαβαίνουμε και εμείς ότι 

η σημερινή οικονομική κατάσταση είναι τέτοια που δυσκολεύει και το έργο το δικό σας, 

όμως είχατε την δυνατότητα να δείξετε το όραμα σας, να δείξετε ότι έχετε ανάπτυξη. Σε 

κάποιους κωδικούς, σε κάποιους τομείς, μπορούσατε να παρέμβετε και να παρέμβετε 

στον προϋπολογισμό. Τι θέλω να πω με αυτό; Θα μπορούσατε να κάνετε αξιοποίηση της 

ακίνητης περιουσίας από την οποία θα παίρνουμε κάποια έσοδα τα οποία θα συγκλίνουν 

αυτά τα οποία δεν αποδίδει όπως όφειλε το Κράτος.  

Επίσης μια άλλη ενέργεια σας την οποία δεν κάνατε, είναι η μείωση του κόστους 

λειτουργίας υπηρεσιών. Έχουμε υπηρεσίες οι οποίες, πληρώνουν αρκετά μεγάλα νοίκια 

και οι όποιες πρέπει άμεσα …  

Κλείνοντας, δεν θα μακρηγορήσω, ένα κομμάτι που πρέπει να δώσετε προσοχή 

είναι οι προνοιακές δομές για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Ομάδες τις οποίες πρέπει 

να προσέξουμε ιδιαίτερα και δεν πρέπει να χαθεί κανένα πρόγραμμα και κυρίως 

περιφερειακά. Νομίζω ότι είναι υποχρέωση όλων.  

κ. Γκότσης: κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, καταρχήν θέλω να πω ότι ο χώρος 

αυτός τον οποίο υπηρετώ εδώ και 20 χρόνια, δεν είναι χώρος κομματικών 

αντιπαραθέσεων. Είναι χώρος που λύνουμε τα προβλήματα του Δήμου μας, τα 

προβλήματα των πολιτών και η κριτική είναι στην Δ.Α. Δεν νοείται στην Ν.Δ. που 

υποστήριζε αυτό, το ΠΑΣΟΚ υποστήριζε αυτό κ.λπ. 20 χρόνια αυτά δεν αναφέρονται, 

και ούτε μέσα στο καταστατικό αναφέρεται ότι εδώ μέσα μπορεί να γίνει χώρος 

κομματικών αντιπαραθέσεων. Στη Βουλή αυτά. Αυτή ήταν μια παρένθεση για να τα 

βάλουμε τα πράγματα στη σειρά.  

Θα ήθελα να επαινέσω κι εγώ, ως μέλος της οικονομικής επιτροπής και μάλιστα 

είχα το βάρος να προεδρεύσω εγώ γιατί έλειπε ο Δήμαρχος για ανειλημμένες υποθέσεις 

στην Αθήνα και προήδρευσα εγώ και περάσαμε ομόφωνα τον προϋπολογισμό. Βέβαια 

εφόσον έγιναν οι παρατηρήσεις από όλους τους συναδέλφους.  

Εκείνο που έχω να τονίσω είναι την άοκνη προσπάθεια των υπηρεσιακών 

παραγόντων για να ταυτίσουν αυτόν τον προϋπολογισμό, ο οποίος προϋπολογισμός 

βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία, δηλαδή τι πήραμε το 2010 και βάσει αυτών των 

στοιχείων έγινε ο προϋπολογισμός.  

 

12 



Πχ. να σας αναφέρω ότι για τη ΣΑΤΑ, πήραμε τη μισή ΣΑΤΑ και μετέφεραν 

στον προϋπολογισμό του 2011 τη ΣΑΤΑ τη μισή, δεν την προϋπολόγησαν τη ΣΑΤΑ 

ολόκληρη, δηλαδή να βάλουν άλλα τόσα € ώστε να πουν ότι θα κάνουμε έργα. 

Προϋπολόγησαν ακριβώς τι πήραν το 2010. Αυτό σημαίνει ότι έκαναν πάρα πολύ σωστά 

τη δουλειά υπηρεσιακά χωρίς να λαμβάνουν υπόψη έστω τη Δ.Α. να φουσκώσουν τα 

έσοδα. Βασίζεται λοιπόν σε πραγματικά στοιχεία.  

Στις συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις, πρέπει συνάδελφοι να ξέρουμε ότι ο Δήμος 

δεν είναι το Κράτος που κάνει τον προϋπολογισμό και λέει 3% για την Παιδεία και δίνει 

10% για τις ένοπλες δυνάμεις ενώ θα πρέπει να στηρίξουμε την Παιδεία κ.λπ. Είναι 

στιγμιαίες χρηματοδοτήσεις, η ΣΑΤΑ είναι 2 εκ., οι ΚΑΠ είναι τόσο και βάσει αυτού 

πορευόμαστε. Είναι μια αναδιανομή της φτώχειας.  

Θέλω να πω ότι προϋπολογίστηκαν 67 εκ. περίπου, 16.230.000 είναι τα 

προνοιακά τα οποία έρχονται, αν τα αφαιρέσουμε αυτά είναι 50.850.000 για όλον τον 

Δήμο. Ενώ 58 εκ. ήταν μόνο για τον Δήμο Σερρών το 2010. Αυτό σημαίνει ότι 

συμπιέστηκε πάρα πολύ χωρίς να είναι υπεύθυνος.  

Τι πρέπει να γίνει; Δήμαρχε μου, για να αναμορφώσουμε την πόλη και βάζω όλες 

τις δημοτικές παρατάξεις και όλους τους συμβούλους, θα πρέπει όπως λέγατε και στα 

προγράμματα σας να ανατρέξουμε, να φέρουμε λεφτά από έξω. 1ον, να διεκδικήσουμε τα 

χρήματα τα οποία μας οφείλει, μας έκλεψε το Κράτος, έκανε έναν Καλλικράτη και ναι η 

Ν.Δ. και όλοι μας είπαμε ¨ναι¨ σ’ αυτήν την κοινωνική δομή, αλλά αν στην πορεία η 

κοινωνική δομή αυτή πάσχει, σ’ αυτό δεν φταίμε εμείς. όμως, ότι θα έπρεπε να γίνουν 

αλλαγές, είμαστε υπέρ και τώρα και τότε και πάντα. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι να μας 

δώσουν πίσω τη ΣΑΤΑ για παράδειγμα. Τη ΣΑΤΑ του 2010 αλλά και όλη τη ΣΑΤΑ του 

2011, αυτά θα πρέπει να διεκδικήσουμε.  

2ον, αυτό που λέγατε προεκλογικά, προγράμματα. Από την Ευρώπη θα πρέπει να 

φέρουμε ξένο χρήμα εδώ, γιατί μ’ αυτά που μας δίνουν είναι συγκεκριμένα, θα έχουμε 

μια 4ετία που δεν θα γίνει τίποτα αν δεν κατευθυνθείτε σ’ αυτούς τους δρόμους.  

Επίσης, το επισήμανε και ο κ. Χρυσανθίδης, άλλος ένας πόρος που μπορούμε να 

πάρουμε λεφτά είναι από την αξιοποίηση της περιουσίας μας και το τονίζω εδώ, θα 

πρέπει να βιαστείτε, πρέπει να τα έχετε έτοιμα αυτά γιατί αργά πάτε, πολύ αργά. 

ΔΕΥΑΣ, Πολεοδομία, πρέπει να φύγουν από αυτά τα κτίρια και θα έχουμε μια 

εξοικονόμηση πολύ σοβαρή όσον αφορά τα €. Σας ευχαριστώ.  

κ. Αναστασιάδης: Με έχουν καλύψει στα πιο πολλά θέματα, ήθελα να τονίσω 

όμως ότι εγώ πίστευα ότι ο Καλλικράτης θα είναι … και δεν τον ψήφισα ποτέ. Για τα 

θέματα τώρα τα δικά μας, βλέπω ότι Τεχνικό Πρόγραμμα δεν έχουμε. Το Τεχνικό 

Πρόγραμμα είναι της προηγούμενης Δ.Α.,… Δεν θα πάμε καθόλου καλά και πιστεύω ότι 

στο τέλος θα πάρετε οπωσδήποτε δάνεια, οπωσδήποτε θα αυξήσετε όλα τα τέλη του 

Δήμου και αυτή η πολιτεία η δύσμοιρη θα υποφέρει πάρα πολύ. Τίποτα άλλο. Και εγώ 

θα ψηφίσω μόνο και μόνο για να πληρωθεί η Σερραϊκή αγορά, για τίποτα άλλο.  

κ. Κατιρτζόγλου:  κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, θα πω κι εγώ μερικά σχόλια. 

Άλλωστε δεν μπορούμε να πούμε και πολλά λόγια για τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό. 

Τα έχουν πει όλοι και καταλαβαίνετε κι εσείς ότι πρόκειται για έναν προϋπολογισμό 

μιζέριας και ανέχειας. Αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει κανείς και για το 

οποίο δύο είναι οι βασικές αιτίες, αφενός ναι φυσικά η δική σας η ευθύνη και αφετέρου η 

όλη η δομή και η λειτουργία του Καλλικράτη.  
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Και να μου επιτρέψετε εδώ να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Η παράταξη μας, στην 

οποία πιστεύω εγώ εν πάση περιπτώσει, ποτέ δεν ήταν υπέρ του Καλλικράτη. Ήταν υπέρ 

της Διοικητικής μεταρρύθμισης. Άλλωστε για την αναγκαιότητα της διοικητικής 

μεταρρύθμισης έχουν μιλήσει όλες οι πολιτικές παρατάξεις και ήταν κάτι το οποίο 

θεωρούμε δεδομένο. Επιχειρήθηκε και άλλοτε, πριν από δύο τρία χρόνια να γίνει 

παρόμοια διοικητική μεταρρύθμιση από την τότε κυβέρνηση της Ν.Δ. Που σταμάτησε 

όμως τότε η Ν.Δ.; Σταμάτησε στο ότι δεν υπήρχαν επαρκείς πόροι.  

κ. Πρόεδρος:   κ. Κατιρτζόγλου, επί του θέματος, αφήστε τη Ν.Δ., αφήστε το 

ΠΑΣΟΚ. Εδώ είμαστε ένα Δ.Σ. που εκπροσωπούμε τους Σερραίους συμπολίτες μας. 

Παράκληση, τοποθέτηση επί του θέματος.  

κ. Κατιρτζόγλου:  Δεν είμαι εκτός θέματος.  

κ. Πρόεδρος:   Χάνετε άδικα τον χρόνο σας. Σε 8 λεπτά τελειώνετε.  

κ. Κατιρτζόγλου: Δεν είμαι εκτός θέματος με την έννοια ότι είμαστε ένα 

πολιτικό συμβούλιο, είμαστε πολιτικά πρόσωπα και έχουμε πολιτικές θέσεις. Εν πάση 

περιπτώσει δεν έχω σκοπό να επεκταθώ στο συγκεκριμένο ζήτημα, απλά ήθελα να πω, 

να επισημάνω κι εγώ, να τονίσω ότι υπάρχει μια μεγάλη προχειρότητα ως προς την 

λειτουργία του Καλλικράτη, ως προς την έλλειψη των πόρων και την φτώχεια στην 

οποία μας … Και το περαιτέρω πρόβλημα είναι ότι ένας θεσμός ο οποίος ξεκίνησε 

προκειμένου να αποτελέσει πηγή αναζωογόνησης της Τ.Α., κινδυνεύει να αποτελέσει την 

ταφόπλακα της Τ.Α. αν εμείς, δεν πάρουμε θέση και δεν είμαστε περισσότερο 

διεκδικητικοί στις απαιτήσεις μας.  

Και εδώ είναι το δεύτερο σκέλος που αναφερόμουν προηγουμένως, στον τομέα 

της ευθύνης της Δ.Α. Πρέπει, πλέον οι καιροί είναι οριακά δύσκολοι, πρέπει επιτέλους 

να αναθεωρήσετε την στάση σας απέναντι στην αντιμετώπιση που έχουν οι δήμοι μας 

από την Κεντρική Κυβέρνηση. Πρέπει επιτέλους και εμείς ως Δήμος Σερρών αλλά και 

συνολικά, να συσταθούν οι δημοτικές παρατάξεις όλων των Δήμων, και του νομού αλλά 

και της Περιφέρειας γενικότερα, γιατί τα πράγματα οδηγούνται σε πολύ λάθος 

κατεύθυνση. Δυστυχώς, βλέπουμε όλοι μπροστά μας, οδηγούμαστε σε αδιέξοδο. Ο 

προϋπολογισμός αυτός εάν δεν εκτελεστεί σωστά, θα φτάσουμε στο σημείο να μιλάμε 

ξανά για δάνεια, να μιλάμε για αύξηση τελών, πράγμα το οποίο αποτελεί εφιαλτικό 

σενάριο στους συνδημότες μας και δεν θα ήθελαν ούτε να το ακούσουν, ούτε να το …, 

δεδομένου ότι … 

Τώρα να πω δυο παρατηρήσεις επιπλέον για το πώς μπορούμε να 

αντιμετωπίσουμε αυτή τη κατάσταση. Πράγματι αξίζουν συγχαρητήρια η κ. Γουναρίδου 

η οποία συνέταξε τον προϋπολογισμό και είναι πραγματικά, θέλω να συγχαρώ και τον 

Δήμο που έχουμε αξιόλογους υπαλλήλους οι οποίοι μπορούν να συνεισφέρουν και 

αποτελούν το μεγαλύτερο κεφάλαιο που μπορούμε να έχουμε ως Δήμος, τέτοιου είδους 

υπάλληλοι. Ο προϋπολογισμός είναι λιγότερο αιθεροβάμον από ότι ήταν την 

προηγούμενη φορά, όμως τώρα αρχίζει η δική σας ευθύνη, η ευθύνη της υλοποίησης και 

της πιστής εφαρμογής του προϋπολογισμού ώστε να μην καταλήξουμε στο τέλος της 

χρονιάς να μιλάμε για έναν ακόμη ανεφάρμοστο, ανεκτέλεστο χρηματικό 

προϋπολογισμό ο οποίος θα συσσωρεύσει ακόμη μεγαλύτερα δεινά στη πόλη μας και 

στους συνδημότες μας.  

Εδώ λοιπόν, υπάρχει η δική σας η ευθύνη, οπωσδήποτε θα πρέπει να καταβληθεί 

μεγάλη  προσπάθεια για να  δοθεί αναπτυξιακή  πνοή, η οποία δεν διαπνέει τον σημερινό  
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προϋπολογισμό που μας φέρνετε, χρειάζεται μεγάλη και … προσπάθεια για να μην 

ξεφύγετε στις δαπάνες, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να συμπιέσετε το λειτουργικό 

κόστος του Δήμου, πράγματι πρέπει άμεσα να το δείτε και να έχετε προβεί ήδη σε 

ενέργειες για … του λειτουργικού κόστους. Ακούγεται πολύ καιρό να γίνεται λόγος για 

το πρόγραμμα εξυγίανσης των … του Δήμου το οποίο το περιμένουμε και θα έπρεπε να 

είχε έρθει εδώ και πολύ καιρό αυτό το πρόγραμμα. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο; Γιατί 

εσείς με την εμπειρία σας όλα αυτά τα χρόνια, διατυμπανίζατε στην προεκλογική 

περίοδο ότι έχετε λύσεις και ότι μπορείτε να βγάλετε τον Δήμο από τα αδιέξοδα στα 

οποία περιήλθε κατά την άποψη σας και να αντιμετωπίσετε και τις δυσκολίες του 

Καλλικράτη οι οποίες σε όλους μας ήταν γνωστές πριν τις εκλογές.  

Καταλήγοντας θα πω το εξής, εμείς οφείλουμε, εξαντλώντας κάθε όριο καλής 

προαίρεσης να ψηφίσουμε τον πρώτο σας προϋπολογισμό και να ευχηθούμε αυτόν να 

τον εκτελέσετε ορθά προς το συμφέρον της Σερραϊκής κοινωνίας. Αν δεν το πράξετε 

αυτό που πολύ το φοβάμαι, του χρόνου τέτοιον καιρό θα είστε αναπολόγητοι μπροστά 

στον Σερραϊκό λαό. Εύχομαι να μη συμβεί αυτό. Ευχαριστώ.  

κ. Χουρουζίδης:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, δεν πρόκειται να 

αντιπολιτευτώ την Δ.Α. με τις λογικές που ακούστηκαν σήμερα αλλά και στο παρελθόν 

ότι είναι ένας προϋπολογισμός αντιαναπτυξιακός, ότι είναι ένας προϋπολογισμός 

ανεφάρμοστος, ότι είναι ένας προϋπολογισμός μίζερος, επίσης είναι ένας πολύ καλός 

προϋπολογισμός, ένας καλός προϋπολογισμός που συντάχθηκε από μια κυρία που εγώ 

δεν θα τη συγχαρώ γιατί το κάναν όλοι οι άλλοι, είναι περιττό νομίζω, για την πολύ καλή 

δουλειά που έκανε. Όμως θα πω ότι είναι ένας υπέρμετρα φιλόδοξος προϋπολογισμός 

όσον αφορά τα έσοδα. Και εξηγώ.  

Αν πιάσουμε την πρώτη σελίδα, θα δούμε ακόμα από την αρχή, στον κωδικό 

101.01 Μισθώματα από … ακίνητα, τα βεβαιωθέντα είναι 240 και τα επιβληθέντα είναι 

380, είναι της τάξης του 58% αυξημένα. Εδώ θα είχα προτείνει, στη στήλη αυτή δίπλα 

από τα βεβαιωθέντα, να υπήρχε μια άλλη στήλη με τα εισπραχθέντα και έτσι θα 

μπορούσαμε να είχαμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τον προϋπολογισμό. Δεν έγινε.  

Συνεχίζω, στη 2η σελίδα, στα τέλη καθαριότητας και αποκομιδής, υπάρχει στα 

βεβαιωθέντα 2.172.000, στα ψηφισθέντα – εγκριθέντα έχει 4 εκ. Είναι μια πολύ μεγάλη 

αύξηση.  

Στην 3η σελίδα, στον κωδικό 0411.01 Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού 

τάφου, τα βεβαιωθέντα είναι 270.000 και τα ψηφισθέντα – εγκριθέντα είναι 400.000, 

48% αύξηση.  

Δικαίωμα ενταφιασμού, ο κωδικός 0412.01, εδώ στη στήλη βεβαιωθέντα έχουμε 

29.000 και στα ψηφισθέντα έχουμε 60.000, μια αύξηση 141%.  

Στο 0413.01, Δικαίωμα ανανέωσης παράτασης χρόνου, εδώ έχουμε μια αύξηση 

της τάξης των 165%.  

Και για να μην σας κουράζω με τα νούμερα, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις 

που η αύξηση είναι μεγάλη, και 316%. Σας είπα ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια στήλη 

εισπραχθέντα και θα βλέπατε εκεί ότι η αύξηση θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη.  

Και πάμε στην 11η σελίδα, Συμμετοχή του Δήμου με 35.136, στον κωδικό 

1161616.06, το έσοδο αυτό είναι η εκτίμηση μου ότι δεν ευσταθεί γιατί ο Δήμος 

Καπετάν  Μητρούση  δεν μπορεί  να  έχει  συμμετοχή πλέον  στα έσοδα  του  Δήμου των  
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Σερρών, διότι δεν υφίσταται. Ως εκ τούτου δεν έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στα 

έσοδα του Δήμου. Πλην βεβαίως μπορεί να συμμετέχει με το χρηματικό υπόλοιπο στις 

31/12/2010 το οποίο έχει καταχωρηθεί σε άλλους κωδικούς αριθμούς.  

Μετά από όλα αυτά μπαίνει ένα ερώτημα. Για ποιο λόγο να είναι όλοι αυτοί οι 

κωδικοί … να είναι τόσο πολλοί αυξημένοι;  

Μπορεί με έναν τόσο φουσκωμένο προϋπολογισμό, γίνεται πιο δυσλειτουργικός, 

αυτό είναι γεγονός. Είναι όμως σίγουρο πως από τη στιγμή που τα έσοδα θα είναι 

μειωμένα αφού είναι φουσκωμένοι οι κωδικοί, είναι σίγουρο πως τα έργα τα οποία θα 

εκτελεστούν σύμφωνα με τον προϋπολογισμό θα αυξήσουν πάρα πολύ το χρέος.  

Πιστεύω ότι γίνομαι αντιληπτός, όταν έχουμε αυξημένα τα έργα του 

προϋπολογισμού και εμείς θέλουμε, γιατί υπάρχει αυτή η βούληση, η αγωνία να 

προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο, να μπορούμε να δώσουμε αυτή τη προοπτική για 

να δώσουμε … καταλαβαίνετε ότι το κακό σε αυτή την ιστορία θα είναι ότι θα αυξηθεί 

πολύ το χρέος μας.  

κ. Δινάκης:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, θα ήταν παράλειψη για 

μένα να μη συγχαρώ τις υπηρεσίες οι οποίες συνετέλεσαν στο να συνταχθεί αυτός ο 

προϋπολογισμός. Εγώ θα διαφοροποιηθώ λίγο για να μην κουράσω. Είναι γεγονός ότι 

είναι ένας προϋπολογισμός δύσκολος, ένας προϋπολογισμός φτώχειας τον οποίο 

καλούμαστε να διαχειριστούμε. Πιστεύω ότι θα βοηθήσουμε κι εμείς ως αντιπολίτευση 

τη Δ.Α. για να τηρηθεί, προσέχοντας συνέχεια και με την δέουσα προσοχή που πρέπει 

στο να μη παρεκκλίνουμε από αυτόν προκειμένου να μη δημιουργηθούν άλλα 

προβλήματα. Η ιδιαίτερη προσοχή θα χρειαστεί από όλους, και από αυτούς που θα τον 

ψηφίσουν και από αυτούς που δεν θα τον ψηφίσουν, διότι ένα παραμικρό λάθος μπορεί 

να μας φέρει στο τέλος να ζητάμε δανεικά ή να καταφεύγουμε σε δάνεια.  

Είναι γεγονός ότι ο Δήμαρχος πρέπει από εδώ και πέρα να ανασκουμπωθεί και να 

τρέξει σε άλλους πόρους προκειμένου να μπουν χρήματα στην πόλη μας, στον νέο Δήμο, 

για να γίνουν τυχόν διάφορα έργα. Αυτή η διεκδίκηση που θα ξεκινήσει πιστεύω ο 

Δήμαρχος, θα μας βρει συμπαραστάτες του.  

Όσον αφορά για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, νομίζω ότι ήδη έχει 

γίνει μια διαδικασία καταγραφής της δημοτικής περιουσίας, θα είναι το άλλο θέμα που 

θα συζητήσουμε και πιστεύω ότι και μέσα από αυτούς τους χώρους της δημοτικής 

περιουσίας θα αυξήσουμε τα έσοδα μας.  

Εδώ θα παρακαλούσα στο Σώμα, επειδή είναι ο πρώτος προϋπολογισμός, να 

δείξουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία, να δείξουμε μια καλή διάθεση προκειμένου να 

έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα γιατί το αποτέλεσμα το καλό δεν θα το καρπωθεί ο 

Δήμαρχος θα το καρπωθεί όλη η Δ.Α.  

Κλείνοντας θέλω να ευχηθώ στη Δ.Α. να δώσει μια ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε 

να μη χρειαστεί να κάνουμε παρατηρήσεις κατά την υλοποίηση του προϋπολογισμού.  

κ. Πρόεδρος:   Θα παρακαλούσα την κ. Γουναρίδου, κάποιες απαντήσεις να 

δώσει σχετικά με τα δηλωθέντα, τα βεβαιωθέντα, τα εισπραχθέντα και όλα τα εις –έντα. 

κα Γουναρίδου: Ο προϋπολογισμός είναι πλασματικός και προσπαθήσαμε να τον 

κάνουμε όσο πιο σωστό γίνεται και σύμφωνα με τον Καλλικράτη. Για να τον κάνουμε 

τον προϋπολογισμό να μην είναι πλασματικός, έπρεπε να πάμε στα έσοδα και να 

κάνουμε τα έξοδα. Δεν τα πήραμε όμως.  
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Στην Υπηρεσία Καθαριότητας είναι μια ανταποδοτική υπηρεσία, εκεί ότι έσοδα 

έχω πρέπει να βάλω και τα ίδια έξοδα. Σε εκείνη την υπηρεσία αν δείτε, μόλις … άρα 

αναγκάζομαι να ανεβάσω τα έσοδα. Στην υπηρεσία καθαριότητας εγώ έχω μεγάλο ποσό, 

αν δείτε τη μισθοδοσία είναι 5 εκ., άρα ανεβάσαμε τα έσοδα. Ο προϋπολογισμός στο 

τέλος είναι κόψε ράψε για να ισοσκελιστεί. Νομίζω όμως ότι είμαστε όσο πιο κοντά 

γίνεται στην πραγματικότητα. Στην Καθαριότητα είναι μεγάλο το ποσό αλλά 

αναγκαστικά έπρεπε να το ανεβάσω, δεν γινόταν αλλιώς να καλύψουμε τα καλύψουμε τα 

έξοδα της υπηρεσίας. Μόνο η μισθοδοσία ήθελε 2 εκ. αλλά αναγκαστικά ανεβάσαμε. Τα 

έσοδα θεωρώ ότι είναι όσο το δυνατόν γίνεται στη πραγματικότητα. Συνεργάστηκα και 

με το Προμηθειών και με την …, ο Δήμος Σερρών δουλεύει αποκλειστικά με 

διαγωνισμό, ελάχιστες είναι οι προμήθειες που κάνουμε με απευθείας ανάθεση και είναι 

όλα προγραμματισμένα. Κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη οικονομία και σωστή διαχείριση … 

κ. Κοτρώνης: Θα συμφωνήσω με τον κ. Χουρουζίδη, αν υπήρχε ακόμη μία 

στήλη θα μπορούσαμε να εκτιμήσουμε καλύτερα πόσο πραγματικός ή πόσο πλασματικός 

είναι ο προϋπολογισμός. …  

κα Γουναρίδου: Αυτό είναι τεχνικό κομμάτι.  

κ. Χουρουζίδης: Ο Δήμος του Καπετάν Μητρούση υπάρχει περίπτωση να 

συμβάλλει στα 35.000 από τη στιγμή που δεν υφίσταται; 

κα Γουναρίδου: Αυτό ήταν οφειλή και εγώ ήμουν υποχρεωμένη να το βάλω.  

κ. Πρόεδρος:   Νομίζω ότι δόθηκαν οι απαντήσεις. Παρακαλώ τον κ. Γαλάνη.  

κ. Γαλάνης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι. Θα ήθελα πρώτα να 

ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτός ο 

προϋπολογισμός του Καλλικρατικού Δήμου έχει την ανάγκη από τέτοιες παρατηρήσεις 

και διάφορες άλλες προτάσεις οι οποίες έγιναν σήμερα, πέρα από την κριτική που 

ασκήθηκε …, νομίζω όλες αυτές οι παρατηρήσεις που γίνονται κατά καιρούς είναι 

καλοδεχούμενες και όσον αφορά τα … θα τα λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη και σε αυτό 

το διάστημα αλλά και στην κατάθεση του επόμενου προϋπολογισμού.  

Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πράγματι η παρουσίαση ήταν λιτή γιατί σε μια 

εποχή, μια δύσκολη εποχή, χαλεπούς καιρούς, νομίζω ότι δεν πρέπει να αερολογούμε, 

είναι η ώρα που πρέπει να υπάρξει συνευθύνη και χαίρομαι από την εισήγηση του κ. 

Γκότση που δείχνει πράγματι το κλίμα που πρέπει να επικρατεί στο Δ.Σ., είναι κριτικής 

φυσικά από όλες τις παρατάξεις αλλά είναι και συνευθύνης … στην οποία μας οδηγεί και 

ο νόμος, γιατί όπως σας είπα και στον πίνακα που σας παρέδωσα με τις διατάξεις του 

προϋπολογισμού, τον προϋπολογισμό τον καταρτίζει η οικονομική επιτροπή, η κάθε 

δαπάνη ελέγχεται από αυτήν, εγκρίνεται και όλα περνάν από έλεγχο 3μηναίο, … τις 

δαπάνες. Όπως αντιλαμβάνεστε επομένως, για το συλλογικό όργανο που είναι η 

οικονομική επιτροπή που πέραν της Δ.Α. συμμετέχουν και άλλες παρατάξεις, εκεί 

δημιουργείται αυτό το κλίμα και αυτή η προσέγγιση του θέματος που αποκαλώ εγώ 

συνευθύνη.  

Επίσης, για τα έσοδα υπάρχει αυστηρότατος έλεγχος. Και με τον ελεγκτή 

νομιμότητας ο οποίος κάθεται μετά από λίγο καιρό και ελέγχει και τους 

προϋπολογισμούς για να μπορεί ανά πάσα στιγμή να επέμβει στο Δ.Σ., αλλά και από τον 

επίτροπο, πολύ αυστηρά με παρατηρήσεις που μπορούν να γίνουν στην Περιφέρεια. 
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Άρα όσον αφορά τον τρόπο που περιέγραψα την κατάσταση του προϋπολογισμού 

που εισηγήθηκα ουσιαστικά την ομόφωνη απόφαση της οικονομικής επιτροπής … 

Όσον αφορά με αυτό που τέθηκε σε σχέση με το αναπτυξιακό και με το όραμα. Η 

Δ.Α. γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι πάντοτε είχε σύνθημα της αυτό που λέγαμε τόσα 

χρόνια, ¨με όραμα και με ρεαλισμό¨, σίγουρα υπάρχει όραμα και θα το δείτε και στις 

προτάσεις που θα καταθέσουμε στο επόμενο διάστημα αλλά και από το Επιχ. Σχέδιο που 

είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να καταρτίσουμε αλλά και από άλλες κινήσεις όπως 

ο νέος …Ο.Ε.Υ., όπως και κάποιες άλλες κινήσεις που κάνουμε σε άλλους τομείς και θα 

κριθεί η θέση μας και . σε σχέση με τα μισθώματα, σε σχέση με την αξιοποίηση της 

ακίνητης περιουσίας, ίσως να γνωρίζετε ότι καταφέραμε σε συνεργασία και με την 

προηγούμενη Δ.Α. να προλάβουμε τη μετατροπή της ΚΑΔΕ σε Α.Ε. έτσι ώστε να 

υπάρχει ένα εργαλείο το οποίο θα μπορέσει να λειτουργήσει αναπτυξιακά, και έχει 1 εκ. 

€ ζεστό στη τράπεζα για τους σκοπούς που αφορούν τις επενδύσεις και την ενέργεια …  

Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι υπάρχει αυτό το όραμα, ίσως αυτούς τους 

τρεις πρώτους μήνες και σ’ αυτόν τον προϋπολογισμό ο οποίος ουσιαστικά κατατέθηκε 

πιστεύω με έναν τρόπο ο οποίος είναι συνετός, είναι αυστηρός, είναι με το γράμμα του 

νόμου, γιατί θα πρέπει να αντιληφθούν και οι Σερραίοι πολίτες αλλά και εμείς εδώ ότι θα 

πρέπει να είμαστε και νόμιμοι και να ακολουθούμε το γράμμα του νόμου αλλά και 

συγχρόνως … να νοικοκυρέψουμε τα οικονομικά, αυτό έλεγε η παράταξη μας όλα αυτά 

τα χρόνια και μόνο με έναν τέτοιο τρόπο θα μπορούσε να γίνει αυτό.  

Και πολύ καλά κάνετε και δίνετε τα εύσημα στις υπηρεσίες, γιατί και σ’ αυτόν 

τον τομέα δούλεψαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εύσημα νομίζω αξίζουν και στη 

Δ.Α. η οποία δεν λειτούργησε παρεμβατικά σε σχέση με το φούσκωμα του 

προϋπολογισμού, δηλαδή να υπερτιμήσει τις δυνάμεις του Δήμου η Δ.Α. και να κάνει 

έναν προϋπολογισμό ο οποίος δεν θα μπορούσε να εκτελεστεί σε καμία των 

περιπτώσεων, αλλά ακολούθησε πιστά και το γράμμα του νόμου και τις δυνατότητες που 

υπάρχουν έτσι ώστε να μπορέσει αυτός ο προϋπολογισμός να εκτελεστεί.  

Όσον αφορά αυτά που ειπώθηκαν για τις χρηματοδοτήσεις, ότι θα πρέπει να 

είμαστε διεκδικητικοί, αυτό είναι … ο Δήμαρχος ο ίδιος βρίσκεται και όταν χρειάζονται 

οι αντιδήμαρχοι … είναι διεκδικητικός, σίγουρα θα διεκδικήσουμε τις χρηματοδοτήσεις 

όλες, δεν το συζητώ αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να λειτουργούμε …, 

αν υπάρχει μια λογική … του χρέους ή αν θα πρέπει εξοικονομώντας και αυτή θα είναι 

μια από τις προτάσεις, να έχουμε τη δυνατότητα μακροπρόθεσμης αποπληρωμής των 

υποχρεώσεων μας σε αυτή τη τρέχουσα χρονιά έτσι ώστε να εξοικονομήσουμε 

καλύτερες επιδοτήσεις σε διάφορες … αυτό νομίζω ότι δεν θα πρέπει να μας κάνει να το 

βλέπουμε αρνητικά, φυσικά όλες αυτές οι προτάσεις θα έρθουν ώριμες και στην 

οικονομική επιτροπή αλλά και στο Δ.Σ.  

Νομίζω ότι όπως ακριβώς ειπώθηκε και στο Τεχνικό Πρόγραμμα, παρά το 

γεγονός ότι ο προϋπολογισμός είναι και αυστηρός και συνετός και κατά το γράμμα του 

νόμου, επιδέχεται και αναμόρφωση. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι όταν θα έρθουν τα 

χρήματα για παράδειγμα για τις μετακινήσεις των μαθητών ή για όποια άλλα ζητήματα 

προκύψουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, είναι αυτός ο πρώτος προϋπολογισμός, οι 

αρμοδιότητες έχουν έρθει στον Δήμο, θα έρθουν και άλλες μετά από 2 χρόνια, θα 

υπάρξει η δυνατότητα της αναμόρφωσης, εδώ θα είμαστε να λειτουργήσουμε συλλογικά 

και να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό.  
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Θα κλείσω λέγοντας για άλλη μια φορά ότι υπάρχει μια καλοπροαίρετη νομίζω 

διάθεση από όλους σας, το αναγνωρίζω, σίγουρα οι παρατηρήσεις είναι καλοδεχούμενες. 

Νομίζω ότι όχι μόνο στον προϋπολογισμό αλλά και όταν θα έρθει η ώρα να κλείσουμε 

και τους Ισολογισμούς, πραγματικά και στους Ισολογισμούς θα δούμε ποια είναι η 

εικόνα του Δήμου, και των δημοτικών ενοτήτων αλλά και του Δήμου. …, γιατί είναι 

σημαντικό να υπάρχει καλή προαίρεση, και το λέω αυτό γιατί οι εποχές είναι δύσκολες, 

αντιλαμβάνεστε ότι οι πολίτες περνάνε δύσκολα χρόνια, αυτό βέβαια δεν είναι 

δικαιολογία για να μην κάνουμε τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες σε όλους τους 

τομείς, όμως είμαι βέβαιος ότι αν όλοι δεχτούμε ότι είναι μια ώρα που θα πρέπει να 

λειτουργήσουμε συλλογικά και να μην βλέπουμε ο καθένας από τη δική του οπτική 

γωνία τα πράγματα, τότε νομίζω ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Άρα νομίζω ότι ο 

νόμος μας έδωσε αυτό το εργαλείο, την οικονομική επιτροπή, η οποία ελέγχει όλες τις 

οικονομικές λειτουργίες του Δήμου και καλά θα είναι όσοι συμμετέχουν σ’ αυτό να 

αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία και τα θέματα να έρχονται στο Δ.Σ. με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο.  

Και πάλι θα ήθελα ειλικρινά να ευχαριστήσω και αυτούς που θα ψηφίσουν τον 

προϋπολογισμό και αυτούς που δεν θα τον ψηφίσουν, για όλα τους τα σχόλια και όλες τις 

προτάσεις που κάνανε θα τις λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Σας ευχαριστώ πάρα 

πολύ.  

κ. Μηλίδης:  κ. Πρόεδρε δευτερολογία. Καταρχήν επειδή αναφέρθηκε 

προηγουμένως, δέχομαι οποιαδήποτε κριτική σε πολιτικό επίπεδο. Όσο για το θέμα του 

Καλλικράτη ήμουν σαφής, είπα ότι δεν είμαστε, δεν είμαι και εγώ προσωπικά, εναντίον 

μιας διοικητικής μεταρρύθμισης. Είπα ότι αυτός ο Καλλικράτης, όπως έγινε, με το κόψε 

ράψε, δεν είναι αυτός που περίμενε η Τ.Α. και ο ελληνικός λαός. Αυτό είπα.  

Εκείνο που επίσης θέλω να αναφέρω είναι ότι σ’ αυτή τη τοποθέτηση του κ. 

Γαλάνη νομίζω ότι αυτή θα έπρεπε να είναι η εισήγηση για να μπορούμε να 

ανταποκριθούμε … νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι, να είναι πιο εμπεριστατωμένη η 

εισήγηση για να μπορούμε να έχουμε πιο αποτελεσματικές τοποθετήσεις.  

Εκείνο που επίσης θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάει ποτέ όλη η Δ.Α. 

αλλά κυρίως ο κ. Δήμαρχος είναι ότι αυτός ο νέος μητροπολιτικός Καλλικρατικός 

Δήμος, ο Δήμος των Σερρών, με την ιστορική του διαδρομή, είναι ουσιαστικά ο 2ος 

Δήμος της Περιφέρειας μετά τη Θεσσαλονίκη. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ γι’ αυτό 

και λέω πάντοτε ότι πρέπει να διεκδικούμε τη μερίδα του λέοντος, είναι και θέμα 

πληθυσμιακό. Άρα σε οποιοδήποτε ζήτημα, σε χώρους της Περιφέρειας ή της Κεντρικής 

Εξουσίας, να μην ξεχνάμε ότι είμαστε ο 2ος Δήμος. 

κ. Φωτιάδης:  κ.κ. Συνάδελφοι ο εισηγητής της παράταξης κάλυψε βεβαίως την 

παράταξη στο σύνολο και δεν είχα τη διάθεση να πάρω το λόγο.  

Από τη φύση του το συγκεκριμένο θέμα που συζητούμε θα έχει και κορώνες θα 

έχει και κάποιες απόψεις οι οποίες δεν συνάδουν απολύτως με την γενική … με βάση τον 

Κανονισμό της διαχείρισης των θεμάτων που εισάγονται στην Ημερήσια Διάταξη. Θα 

ήθελα όμως να μείνω σε δυο τρία θέματα τα οποία προέκυψαν από την αξιότιμη 

συναδέλφισσα για την Αυτοδιοίκηση κάποιες απόψεις, για τον Καλλικράτη και 

γενικότερα ένιωσα την ανάγκη να εκφράσω κάποιες απόψεις οι οποίες είναι ολότελα 

αυτοδιοικητικές, γιατί δεν νιώθω την ανάγκη ότι πρέπει να υπερασπιστώ καμία 

κυβέρνηση και καμιά Πολιτεία.  
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Εξάλλου, είμαστε στο κοινό μας σπίτι, που λέγεται Δήμος των Σερρών. Όπως και 

σε μια οικογένεια μπορούν να υπάρχουν επιλογές …, σε κόμματα όταν πρόκειται για το 

κοινό συμφέρον, για την πορεία του κοινού σπιτιού η οικογένεια ομονοεί. Νομίζω ότι θα 

είμαστε και θα πρέπει να είμαστε όλοι με συγκεκριμένες προτάσεις για το θέμα το οποίο 

μιλούμε. Μπορεί να υπάρχουν άλλες φιλοσοφίες, όμως είμαι υποχρεωμένος να δώσω κι 

εγώ κάποιες απαντήσεις στην … ερωτήσεων. Όσο και αν φαίνεται κοινότυπο αυτό που 

θα πω, νομίζω ότι πρέπει να το πω. Κ.κ. Συνάδελφοι, ακούστηκαν απόψεις οι οποίες 

βεβαίως δεν είχαν σχέση με το θέμα μας, με τον προϋπολογισμό. Πχ. για τον ΧΥΤΑ των 

Σερρών, για τη διαχείριση των απορριμμάτων, για τις συμπράξεις του δημοσίου με 

ιδιώτες, και γενικότερα για το τι θα γίνει σε επίπεδο νομού για τη διαχείριση των 

απορριμμάτων. Εκ των πραγμάτων, επειδή είμαι … λόγω της προηγούμενης ιδιότητας 

μου πρέπει να δώσω μια απάντηση. Πρέπει να επιλέξουμε αν θέλουμε τις συμπράξεις 

δημοσίου με ιδιώτες, αν θέλουμε αυτή την δυνατότητα και δεν μπορούμε να την 

χρησιμοποιούμε κατά περίπτωση. Εμείς πχ. σαν παράταξη λέμε ότι δεν θέλουμε τον 

ιδιώτη στη διαχείριση των σκουπιδιών μας. Δεν θέλουμε τον ιδιώτη με σύμπραξη στην 

διαχείριση των απορριμμάτων, αυτή είναι συγκεκριμένη πολιτική θέση που όμως είναι 

και λειτουργική και οικονομική διότι η σύμπραξη θα φέρει τεράστια επιβάρυνση στη 

τσέπη του Σερραίου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι πολιτική η θέση και νομίζω ότι 

θα πρέπει να είναι οι πολιτικές θέσεις προσαρμοσμένες στο κοινό μας σπίτι που είναι ο 

Δήμος Σερρών.  

Δεν άκουσα γιατί τάχα μπορούμε όλοι, δεν θα γίνω συγκεκριμένος, να μιλούμε με 

μεγάλη άνεση, ότι μπορεί να λειτουργήσει ΧΥΤΑ στον Δήμο των Σερρών, στο 

συγκεκριμένο σημείο αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει ΧΥΤΑ κάπου αλλού. Αυτό δεν 

μπορώ να το δεχθώ εντός της αίθουσας από συμβούλους του Δήμου των Σερρών. Δεν 

μπορεί να είναι ευαίσθητοι και να απορρίπτουν ως … επεξεργασίας και απόθεσης 

απορριμμάτων για ένα άλλο σημείο όπως προέκυψε από όλη αυτή την αναγκαία 

τεκμηρίωση και μετά τις προσφυγές ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, αλλά εδώ στον Δήμο, 

εντός του Δήμου, εντός του αστικού ιστού, που σημειωτέον λίγο παρακάτω υπάρχουν 

και … και υδροδοτούν πολίτες των Σερρών σε πληθυσμιακή συγκέντρωση πολλαπλάσια. 

Αυτό το δεχόμαστε. Αυτό δεν μπόρεσα να το καταλάβω. Ή είμαστε λοιπόν ευαίσθητοι 

και απορρίπτουμε τη γενική λογική εναπόθεση στο σύνολο των σκουπιδιών σε ΧΥΤΑ 

και αν είμαστε θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τον Δήμο των Σερρών. Εδώ νιώθω την 

ανάγκη πραγματικά να «υπερασπιστώ», αν και δεν χρειάζεται, τον δήμαρχο. Δεν 

κατάλαβα, τον εγκαλούμε για ποιο; Ο Δήμαρχος των Σερραίων θα πρέπει να 

ενδιαφέρεται πρωτίστως για τον Δήμο των Σερρών. Οι τοποθετήσεις ήταν για άλλου 

είδους αναφορά, εκείνο είναι αλλουνού παπά ευαγγέλιο και νομίζω ότι θα πρέπει να το 

δούμε σε μια άλλη προσέγγιση που δεν είναι του παρόντος. Αν δηλαδή μπορεί να 

λειτουργήσει εκεί ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ, αν είναι νόμιμο ή δεν είναι, είναι συμβατό κ.λπ. 

Πάντως εγώ έχω έναν προβληματισμό, πως με τόσο μεγάλη άνεση θέλουμε να λειτουργεί 

ο ΧΥΤΑ πάνω από μεγάλη σχολική μονάδα μέσα στον αστικό ιστό και σε … 

Θα κλείσω γιατί νομίζω ότι αναπτύχθηκαν όλα τα σημεία που έπρεπε να πούμε 

απόψεις και καλό είναι να υπάρχει πλούτος απόψεων. Δεν φταίει  για όλα ο 

Καλλικράτης, αλίμονο μας. Αλίμονο μας αν φταίει για όλα ο Καλλικράτης.  
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Και επειδή μπαίνουν απόψεις πως τον θέλαμε τον Καλλικράτη και πως δεν τον 

θέλαμε, επειδή είναι καλό να πάμε στις πηγές, οι διαφορές των κομμάτων ήταν στο πως 

θέλουμε τον αιρετό Περιφερειάρχη, αν τον θέλουμε διορισμένο ή εκλεγμένο. Τα άλλα 

θέματα ήταν τακτοποιημένα και είχαν κριθεί από διαδικασίες με ομόφωνα ψηφίσματα. 

Δεν είναι λοιπόν της παρούσης να τα λέμε εδώ για να διαφοροποιούμαστε.  

Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής, από την προεκλογική περίοδο γνωρίζαμε ότι 

αυτή η περίοδος που τρέχει θα ήταν ολότελα .., μεσούσης της κρίσεως, με τη λογική της 

αποδόμησης, … η Διοίκηση, εκ του πράγματος λοιπόν θα υπήρχαν προβλήματα, αλλά 

δεν μπορεί να λέγονται από συναδέλφους και να με συγχωρέσουν ότι η μεταφορά των 

μαθητών θα πάει στην …, πρέπει να είναι ξεκάθαρο αυτό ότι σήμερα γινόταν από την 

Περιφέρεια, είναι ότι οι … των σχολείων έχει ειδική πρόβλεψη και την ξέρουμε αυτή την 

πρόβλεψη και εδώ ζητούμε να είναι συγκεκριμένη και θα είναι συγκεκριμένη προς τα 

πάνω, ούτε πρέπει να βάζουμε θέματα σήμερα, δεν έχω διάθεση εδώ να θίξω κάποια 

άλλα επόμενα θέματα γνωστικών πεδίων με τη διαδρομή μου, αλλά Γενάρης, Φλεβάρης, 

Μάρτης ποτέ δεν ήρθε χρηματοδότηση … Τ.Α. από την όποια Κεντρική Κυβέρνηση 

υπέρ των ΟΤΑ, ούτε των φορέων του … δημοσίου. Αυτά όμως συναδέλφισσες και 

συνάδελφοι, θα πρέπει να τα λέμε γιατί εδώ νομίζω ότι συζητούμε για την προοπτική του 

…  

Εδώ θα κλείσω επί της ουσίας τώρα, με μια άποψη η οποία ενδεχομένως είναι και 

λίγο αντίθετη με αυτά που ακούστηκαν. Κ. Γουναρίδου, δεν μπορεί να λέγεται στον Δ.Σ. 

και απευθύνομαι σε εσάς προσωπικά, ότι είναι πλασματικός ο προϋπολογισμός. Δεν 

μπορεί να λέγεται. Δεν μπορεί να λέγεται. Επιτρέψτε μου και αντιλαμβάνεστε τι λέω. 

Είχαμε όλα τα συγκεκριμένα νούμερα και δεδομένα, τα είχαμε όλα από το τελευταίο 

τρίμηνο, για πρώτη φορά είναι όλα συγκεντρωμένα στο διαδίκτυο, είχατε τα νούμερα, 

και οφείλατε να κάνετε μια απογραφή κατά πρώτον, όπως θα είναι και το θέμα μας, 

είχατε τα δεδομένα και οφείλατε να κάνετε έναν προϋπολογισμό με βάση τις οδηγίες. 

Εδώ μέσα ήρθαμε όλοι και λειτουργούμε με βάση μια ευθύνη που αναλάβαμε είτε 

θεσμική είτε λειτουργική είτε οποιαδήποτε σχέση. Θέλω να πω δηλαδή ότι θα πρέπει να 

είμαστε συγκεκριμένοι προς τους δημότες μας, είναι η … σε τέτοιο βαθμό που θα πρέπει 

να διαφυλάξουμε πρώτα τη δική μας δυνατότητα, δηλαδή τη δική μας … τους 

συνδημότες μας και μετά όλα μαζί, εννοώ με την οικονομία, την αξιοποίηση και όλα τα 

άλλα, και στη συνέχεια να πάμε να διεκδικήσουμε. Δεν μπορεί τα προγράμματα τα 

Ευρωπαϊκά να είναι καλά και ωφέλιμα και βεβαίως η Αυτοδιοίκηση … 

κ. Πρόεδρος:   κ. Φωτιάδη συντομεύετε.  

κ. Φωτιάδης:  κ. Πρόεδρε είναι γενικές απόψεις που έπρεπε να ακουστούν. 

Όπως επίσης είναι άδικο για την αυτοδιοικητική διαδρομή των ανθρώπων αυτής της 

αίθουσας να λέμε ότι η Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα δεν έκανε βήμα. Τι σχέση έχει η 

Αυτοδιοίκηση πριν από 25-30 χρόνια με το σήμερα; Φως, νερό, δρόμο, νεκροταφεία και 

τελειώσαμε. Αυτά ήταν κάποτε. Σήμερα πόσα πράγματα είναι αυτά που κερδίσαμε; 

Μπορούμε να φέρουμε και άλλα. Να διαφυλάξουμε τα κεκτημένα και να φέρουμε και 

άλλα. Αυτά ήθελα να πω κ. Πρόεδρε και κ.κ. Συνάδελφοι και θεωρώ ότι τον Καλλικράτη 

πρέπει να τον στηρίξουμε. Δεν είναι για να φορτώσουμε όλες τις αδυναμίες μας. 

Υπάρχουν προβλήματα ναι, αλλά υπάρχει προοπτική. Αλίμονο αν δεν βλέπουμε με 

προοπτική και αισιοδοξία το εγχείρημα. 
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κα Σαραντίδου: Ένιωσα την ανάγκη να μιλήσω για 2η φορά γιατί πραγματικά 

είδα σήμερα κάτι πρωτοφανές, όλοι μαζί ευχόμαστε ο ένας στον άλλον να πάνε όλα 

καλά. Ε δεν γίνεται με ευχές. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται με ευχές. Τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή στην Τ.Α., οι ανύπαρκτοι πόροι με το φόρτωμα των 

αρμοδιοτήτων ε δεν μας έπεσαν από τον ουρανό ούτε μας το έφερε κάποια ανώτερη 

δύναμη που δεν ξέρουμε ποια είναι. Είναι νόμοι που ψηφίστηκαν από τις Κυβερνήσεις 

και πολύ καλά τόνισε ο κ. Κατιρτζόγλου, της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ. Και με αφορμή και 

το … και με πολύ λιγότερο μειωμένους πόρους. Και δεν καταλαβαίνω, είμαστε ένας 

πολιτικός φορέας που θεωρούμε ότι οι πολιτικοί είναι άρχοντες αυτής της πόλης και δεν 

μπορούμε να αναφέρουμε για υπουργεία, για πολιτικές, για κόμματα, δηλαδή όλα αυτά 

από πού μας έρχονται; Το Αυτ-κό δεν έχει καμία σχέση με την κυβέρνηση; Θα σας 

θυμίσω κάτι .. που δεν περίμενα ότι θα εξελιχθεί έτσι, ¨με το άρ. 266 του Καλλικράτη 

ρυθμίζεται το πλαίσιο ελέγχου των προϋπολογισμών του Δήμου που εξασφαλίζει την 

απρόσκοπτη προώθηση της αντιλαϊκής πολιτικής αλλά αποτελεί άλλοθι για την 

εφαρμογή της από όλους αυτούς που έχουν εκλεγεί τώρα. Με αυτό η μη επιβολή 

φορολογίας, σημαίνει μη έγκριση του προϋπολογισμού των ΟΤΑ¨. Δηλαδή μας βάζει το 

μαχαίρι στο λαιμό να εγκρίνουμε την φορολογία και θα μας βάλει το μαχαίρι στο λαιμό 

… σε αυτούς που δεν θα αυξήσουν τα ανταποδοτικά τέλη, φορολογία, … ως 

επικίνδυνους για το δημόσιο συμφέρον. Και αυτά θα τα κάνει η Κυβέρνηση. Και αυτά τα 

πράγματα, πέρα του Καλλικράτη, που … 

κ. Πρόεδρος:   Τοποθέτηση επί του θέματος και δευτερολογία παρακαλώ.  

… 

κα Σαραντίδου: Είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει, τα ψήφισαν τα 

κόμματα αυτά μέσα στην ΚΕΔΚΕ έχετε παρατάξεις. Όχι όποτε θυμόσαστε και όποτε δεν 

θυμόσαστε.  

κ. Πρόεδρος:   Μην επαναλαμβάνετε τα ίδια πράγματα.  

κα Σαραντίδου: … Θα επιβληθούν και θα αναγκαστούμε και δάνεια να πάρουμε 

και τα ανταποδοτικά τέλη να αυξήσουμε. Και … να ξεπουλήσουμε τη δημόσια 

περιουσία. Θα τα βρούμε μπροστά μας αύριο και τα ευχολόγια τα σημερινά θα σας τα 

θυμίσω αύριο. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Αναστασιάδης: Ήθελα αξιότιμοι κύριοι, κ. Αντιδήμαρχε σε εσάς 

απευθύνομαι.  

κ. Πρόεδρος:   Στο Προεδρείο να απευθύνεστε παρακαλώ. 

κ. Αναστασιάδης: … εργασία 4 χρόνια για να γίνει η γέφυρα του Τσέλιου, για 

την οποία έκανα …, έκανα αντισεισμικό έλεγχο και έχουμε συνεχή επαφή με τον κ. …, 

παρακαλώ επειδή αυτό ήταν αίτημα για να γίνει, … παρακάλεσα τον κ. Μπόλαρη να 

συνεχίσει την προσπάθεια. Είναι όλα έτοιμα, απλά να γίνει η χρηματοδότηση. Επειδή 

είστε αντιδήμαρχος των έργων … Το έργο είναι έτοιμο να δημοπρατηθεί. Παρακαλώ 

επειδή είστε αντιδήμαρχος να φροντίσετε αυτό το σημαντικό πράγμα.  

κ. Δήμαρχος: κ. Πρόεδρε, κ.κ. σύμβουλοι θα προσπαθήσω να είμαι πολύ 

σύντομος. Καταρχήν θα απαντήσω σε κάποιες παρατηρήσεις και επισημάνσεις που 

προηγήθηκαν όσον αφορά την ημερομηνία που ήρθε το θέμα προς συζήτηση. Δεν ήρθε 

καθόλου  αργά,  πολύ  σωστά ήρθε και  η συντριπτική  πλειοψηφία  των Δήμων συζητάει 

αυτές  τις  ημέρες τον προϋπολογισμό,  διότι συνεχώς  ερχόταν  μέχρι  και  την τελευταία 
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 στιγμή καινούργιοι εγκύκλιοι και περιμέναμε μήπως έρθει την τελευταία στιγμή κάποια 

εγκύκλιος που θα λέει κάτι άλλο για να μην την αφήσουμε από έξω.  

Ο προϋπολογισμός της φτώχιας και της μιζέριας είναι χρόνια στο Δ.Σ., 20 χρόνια 

το ακούω. Δεν είναι πρώτη φορά. Πάντα οι προϋπολογισμοί ήταν φτώχιας και μιζέριας 

στην Τ.Α. και γι’ αυτό φυσικά δεν ευθύνεται μόνο η Κεντρική Εξουσία, ευθύνονται και 

οι Δ.Α.  

Για τον ΧΥΤΑ ακούστηκε από τον κ. Μηλίδη. Κ. Μηλίδη προχτές ήσασταν στη 

σύσκεψη με τους δημάρχους, με τους βουλευτές και δεν είπατε τίποτα. Γιατί δεν τα 

είπατε αυτά εκεί; Δεν τα ξέρατε; Τα ξέρατε αλλά θα σας απαντούσαν εκεί οι δήμαρχοι το 

πόσο προσπαθούμε γι’ αυτό το θέμα από την αρχή αυτής της δημαρχιακής θητείας και 

εγώ αλλά και οι άλλοι συνάδελφοι και μου δίνουν τα εύσημα για τη στάση που έχουμε 

πάνω σ’ αυτό το θέμα. Εκεί δεν είπατε τίποτα.  

Διεκδίκηση. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να διεκδικούμε από τη πρώτη 

στιγμή που αναλάβαμε. Την Αθήνα την κάναμε λες και πηγαίνω από το σπίτι μου στο 

κέντρο των Σερρών. Σήμερα το πρωί πήγαμε ξημερώματα στην Αθήνα και γυρίσαμε πριν 

από δυο ώρες. Συνεχώς διεκδικούμε και μάλιστα για μεγάλα θέματα, για τα στρατόπεδα, 

για τη δημοτική αγορά, για προγράμματα, για τη ΣΑΤΑ που λέτε να διεκδικήσουμε του 

2010 και του 2011. Και βεβαίως πηγαίνουμε, διεκδικούμε, πιέζουμε, αλλά να μη ξεχνάτε 

ότι ορισμένα θέματα διεκδίκησης δεν γίνονται μεμονωμένα από τους δημάρχους. 

Γίνονται μέσα από το συνδικαλιστικό όργανο των Δήμων που είναι η ΚΕΔΚΕ, όχι 

μεμονωμένα να πηγαίνει ο κάθε Δήμαρχος και να διεκδικεί. Ακόμα όμως αυτό το όργανο 

δεν συγκροτήθηκε, θα συγκροτηθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.  

Λέτε να πάνε οι υπηρεσίες του Δήμου σε άλλα δημαρχιακά καταστήματα. Φέρτε 

συγκεκριμένη πρόταση. Ποιες υπηρεσίες; Και σε ποιο δημαρχιακό πρώην κατάστημα να 

πάνε;  

Μιλήσατε όλοι για ακίνητη περιουσία, πρόταση μηδέν.  

Είπατε να περιοριστούν οι δαπάνες. Ποιες δαπάνες να περιοριστούν πάλι τίποτα 

συγκεκριμένο, όλα αόριστα.  

Είπατε για δάνεια κ. Μηλίδη. Μα εσείς προεκλογικά όταν σας ρωτούσαν πως θα 

αντιμετωπίσετε τα χρέη του Δήμου προς την αγορά, λέγατε ότι θα πάρετε δάνεια. Και 

άλλες παρατάξεις αυτό έλεγαν. Τώρα αλλάξατε στάση; 

Για τον Καλλικράτη, βαρέθηκα να λέω τη θέση μας. Ναι, είμαστε και ήμασταν 

υπέρ του Καλλικράτη με προϋποθέσεις. Το λέγαμε πάντα. Είναι καταχωρημένα αυτά. 

Ναι στον Καλλικράτη με την προϋπόθεση ότι θα δώσουν τους απαραίτητους 

οικονομικούς πόρους. Δηλαδή κάθε φορά θα πρέπει να αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε 

ελέφαντες ή ότι θα πρέπει να αποδείξουμε αυτά που έχουμε πει και είναι 

καταγεγραμμένα; Δικαίωμα του καθενός να έχει την άποψη του και να είναι αντίθετος με 

τον Καλλικράτη, σεβαστό αυτό. Δεν είναι υποχρεωτικό να επιβάλλουμε τις απόψεις μας 

στους άλλους. Η θέση της παράταξης μας ήταν ¨ναι στον Καλλικράτη, τον πιστεύουμε, 

είναι καλό, αλλά πρέπει να δοθούν χρήματα. Και αν δεν δίνονται χρήματα, εδώ είμαστε 

όλοι εδώ να διεκδικήσουμε, να πάρουμε χρήματα¨.  

Ποιος είπε ότι είμαστε κατά των συγχωνεύσεων; Εδώ το συζητήσαμε, κάναμε 

πρόταση, ψήφισμα βγήκε μέσα από αυτό το Δ.Σ. Σήμερα πάλι στην Αθήνα για το θέμα 

των συγχωνεύσεων ήμουνα εγώ, με τον αντιδήμαρχο τον κ. Γαλάνη, τον κ. Πρόεδρο της 

Τοπικής Κοινότητας Άνω Καμήλας.  

23 



 

 

Είπατε ότι η εισήγηση του Αντιδημάρχου ήταν μικρή. Ασφαλώς έπρεπε να είναι 

μικρή. Σας δόθηκε ο προϋπολογισμός, τον είχατε μια εβδομάδα στα χέρια σας. Είναι 

δυνατόν το πολιτικό πρόσωπο να αναλύει …; Κάνει μια μικρή εισήγηση, απαντάει στις 

διευκρινιστικές ερωτήσεις και στις τοποθετήσεις και απαντάει. Θα σας αναλύσει όλους 

τους κωδικούς έναν προς έναν; Μα είναι δυνατόν; Έδωσε ένα περίγραμμα, έδωσε την 

πολιτική μας φιλοσοφία.  

Ακούστηκε ότι αδιαφορούμε με τον προϋπολογισμό με την Περιφέρεια. και να 

θέλαμε να αδιαφορήσουμε δεν μπορούμε. Ο Καλλικράτης επιβάλλει να δώσουμε το 80% 

από τη ΣΑΤΑ σε κάθε δημοτική ενότητα. Άρα δεν μπορεί να αδικηθεί κανένας πρώην 

Δήμος και καμία πρώην κοινότητα. Είμαστε υποχρεωμένοι από τον Καλλικράτη να 

δώσουμε το 80% από τη ΣΑΤΑ. Άρα δεν τίθεται τέτοιο θέμα και εμείς για να είμαστε πιο 

δίκαιοι ερχόμαστε και αυτό το 80% που αντιστοιχεί σε κάθε δημοτική ενότητα να το 

μοιράσουμε στις τοπικές και δημοτικές ενότητες ανάλογα με τον πληθυσμό που έχουμε.  

κ. Κοτρώνη στην επερώτηση σας ήμασταν έτοιμοι να απαντήσουμε αλλά λείπατε 

και θα απαντήσουμε στο επόμενο Δ.Σ. Εμείς δράσαμε ακαριαία, δεν θέλω να δώσω τώρα 

απάντηση και δεν θα δώσω. Το αν πήραν άλλοι δήμοι και δεν είναι ο δικός μας Δήμος 

στον κατάλογο δεν ευθυνόμαστε εμείς. Θα απαντήσουμε σε επόμενο Δ.Σ. την επερώτηση 

που θέσατε.  

Όλοι λένε να διεκδικήσουμε. Ποιος λέει να μη διεκδικήσουμε; Λέμε εμείς να μη 

διεκδικήσουμε; Αυτό κάνουμε. Από τη πρώτη στιγμή και στεκόμαστε και δρούμε 

έχοντας σαν γνώμονα μοναδικό, το συμφέρον του Δήμου και των δημοτών. Καθόλου 

αργά δεν πάμε για το που θα πάει η ΔΕΥΑΣ ή η Πολεοδομία για να περισώσουμε 

χρήματα. Από τη πρώτη στιγμή μελετούμε για το που θα πάει η ΔΕΥΑΣ, το που θα πάει 

η Πολεοδομία, ξέρετε πολύ καλά για την Πολεοδομία τι έχουμε κάνει για να έρθει σ’ 

αυτό το κτίριο και συνεχώς πηγαίνω και στην Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου για να 

δοθεί μια απάντηση, όπως και για τη ΔΕΥΑΣ έχουμε δρομολογήσει. Αλλά καλά είναι 

πριν πούμε κάτι να το σκεφτόμαστε. Για τη ΔΕΥΑΣ σκοπεύουμε να τη πάμε στο πρώην 

ορφανοτροφείο θηλέων. Δεν ξέρω τελικά αν θα γίνει αυτό πράξη, ο στόχος μας είναι 

αυτός. Όμως το πρώην ορφανοτροφείο θηλέων ανήκει στο Κέντρο Προσχολικής 

Αγωγής, το οποίο Κέντρο Προσχολικής Αγωγής πήρε μια απόφαση να διαθέσει το κτίριο 

στο Υπουργείο Παιδείας και Δια βίου Μάθησης. Πρέπει να γίνει, και αυτά που είχαν 

υποσχεθεί τότε ότι θα τα κάνουν, δεν θα τα κάνει το υπουργείο διότι δεν υπάρχουν 

χρήματα, πρέπει τώρα το καινούργιο Ν.Π. να κάνει ανάκληση αυτής της απόφασης και 

μετά να προχωρήσουμε. Το καινούργιο Ν.Π. όμως δεν άρχισε να λειτουργεί ακόμα. 

Εμείς ετοιμαζόμαστε, είμαστε σχεδόν έτοιμοι, προσπαθούμε να ετοιμάσουμε και μελέτες 

και τα πάντα, αλλά στην Ελλάδα δεν ξέρεις ποτέ που μπορείς να κολλήσεις 

γραφειοκρατικά.  

Δεν θέλω τώρα να μιλήσουμε για το θέμα του ΧΥΤΑ, είναι ένα μεγάλο θέμα.  

Εγώ τελειώνοντας, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ακούστηκε, δώσατε 

συγχαρητήρια και πολύ καλά κάνατε και εγώ θα δώσω, στην υπάλληλο μας στην κ. 

Γουναρίδου, όμως η κ. Γουναρίδου έκανε τον προϋπολογισμό σε συνεργασία με τον 

αντιδήμαρχο οικονομικών, δεν είναι δυνατόν να δίνουμε εύσημα στην κα Γουναρίδου 

και να κατηγορούμε την Δ. Α.  Ή αν  ένας υπάλληλος κάνει κάποιο λάθος και ακούστηκε  
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σε προηγούμενο Δ.Σ. να λέμε ότι δεν φταίει ο υπάλληλος που κάνει λάθος αλλά την 

πολιτική ευθύνη την έχει η Δ.Α., αλλά όταν ο υπάλληλος κάνει καλά τη δουλειά του τα 

εύσημα ανήκουν μόνο στον υπάλληλο. Και ο υπάλληλος έκανε πολύ καλά τη δουλειά 

του σε συνεργασία με την … του αντιδημάρχου.  

Είπατε για τον προϋπολογισμό ότι δεν είναι αναπτυξιακός κ.λπ., κ.λπ. Ο 

προϋπολογισμός κάτω από ποιες συνθήκες έγινε; Το Κράτος, χρωστάει τη ΣΑΤΑ, την 3η 

και 4η δόση από τη ΣΑΤΑ του 2010, δεν ξέρουμε αν θα τη πάρουμε. Δεν μας είπαν 

ακόμα αν θα πάρουμε τη ΣΑΤΑ του 2011 και τι ΣΑΤΑ θα πάρουμε. Δεν ξέρουμε τι θα 

πάρουμε από το πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ για έργα. Από τους ΚΑΠ μας δίνουν σχεδόν τα 

ίδια λεφτά που δίναν μέχρι τώρα και προστέθηκαν και άλλοι υπάλληλοι. Κάτω από αυτές 

τις συνθήκες καλούμαστε να κάνουμε έναν προϋπολογισμό και τον καταρτίσαμε με τον 

καλύτερο τρόπο. Τον λέτε αντιαναπτυξιακό και καλά κάνετε. Αλλά δεν κάνετε 

παράλληλα και πρόταση για έναν αναπτυξιακό προϋπολογισμό. Φέρτε εσείς τον 

αναπτυξιακό προϋπολογισμό. Εύκολο να λέτε ότι δεν κάνατε το ένα, όχι στο ένα, όχι στο 

άλλο, όχι στο παρ’ άλλο, πρόταση μηδέν, καμία. Αντιαναπτυξιακός ο προϋπολογισμός; Ε 

φέρτε εσείς τον αναπτυξιακό προϋπολογισμό. Δεν υπάρχει καμία πρόταση. Ο 

προϋπολογισμός είναι ένας ρεαλιστικός προϋπολογισμός με στόχο το νοικοκύρεμα των 

οικονομικών του Δήμου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και γι’ αυτό 

πρέπει να ψηφιστεί, όπως ψηφίστηκε από την οικονομική επιτροπή ομόφωνα, έτσι πρέπει 

με υπευθυνότητα να ψηφιστεί και από όλο το Δ.Σ.  

κ. Πρόεδρος:   Το θέμα ολοκληρώθηκε, μπαίνει σε ψηφοφορία.                        

Δινάκης Κωνστανίνος:   Ναι  

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:               Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα:             Ναι 

Αγοραστός Αγοραστός:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι  

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Όχι 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 
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Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Όχι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:               Ναι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:   Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Όχι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Δρίγκα Χρυστούλα:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

   

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

αποφάσεις: 

 

366 / 2011 Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου οικονομικού 

έτους 2011. 

 

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

 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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     ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Αγοραστός Αγοραστός 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αποστολίδου Ραχήλ 

 

Αραμπατζής Θεόδωρος 

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Αρναούτογλου Φωτεινή 

 

 Γαλάνης Στέργιος 

 

Γκότσης Ηλίας 

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

 

Δημητρίου Ευστράτιος 

 

Δήμου Ιωάννης 

 

Δινάκης Κωνσταντίνος 

 

Δούκας Γεώργιος 

 

Δρίγκα Χρυσούλα 

 

Ηλιοπούλου Σταλακτή 

 

Θεοχάρης Μιχαήλ 

 

Ίντος Δημήτριος 

 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

 

Κοτρώνης Παναγιώτης 

 

Μερετούδης Δημήτριος 
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Μηλίδης Θεόδωρος 

 

Μοσχολιός Ζωγράφος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Μυστακίδης Παύλος 

 

Νιζάμης Δημήτριος 

 

Παπαδοπούλου Φωτεινή 

 

Σαραντίδου Ερμοφύλη 

 

Σούζας Ζαχαρίας 

 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

 

Στεργίου Νικόλαος 

 

Τατούδης Παναγιώτης 

 

Φωτιάδης Στέφανος 

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

 

 Χράπας Παντελής 

 

Χρυσανθίδης  Βασίλειος 


