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ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 26/2012  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις Σέρρες και στο Δηµοτικό Κατάστηµα ,  σήµερα την 14η  του 

µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2012 ,  ηµέρα της εβδοµάδος 

ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00  συνεδρίασε το Δηµοτικό Συµβούλιο 

Σερρών ,  ύστερα από την αριθµ .  26/08-11-2012  έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου ,  που επιδόθηκε σε όλους 

τους Δηµοτικούς Συµβούλους ,  σύµφωνα µε τις  διατάξεις  του 

άρθρου 67 του Ν .  3852/2010 (ΦΕΚ  87/7-6-2010 τ .Α’) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωµένης 

Διοίκησης -  Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  η νόµιµη απαρτία ,  σύµφωνα µε 

τις  διατάξεις  της παρ .  2  του άρθρου 96 του Ν .  3463/2006,  

δεδοµένου ότι  σε σύνολο 41 Δηµοτικών Συµβούλων ,  παρόντες ήταν 

39 δηλαδή :  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   

    

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

Χουρουζίδης Νικόλαος (  ραµµατέας Δ.Σ.) Κοτρώνης Παναγιώτης 

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  Μερετούδης Δηµήτριος 

Αγοραστός Αγοραστός  Μηλίδης Θεόδωρος 

Αναστασιάδης Αντώνιος  Μοσχολιός Ζωγράφος 
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   Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

Αραµπατζής Θεόδωρος  Μυστακίδης Παύλος 

Αρναούτογλου Φωτεινή  Νιζάµης Δηµήτριος 

Βαλτσάνης Δηµήτριος   

Γαλάνης Στέργιος  Σαραντίδου Ερµοφύλη 

Γάτσιος Αθανάσιος  Σούζας Ζαχαρίας 

Γκότσης Ηλίας  Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  Στεργίου Νικόλαος 

Δηµητρίου Ευστράτιος  Τατούδης Παναγιώτης 

Δήµου Ιωάννης  Φωτιάδης Στέφανος 

Δούκας Γεώργιος  Χασαπίδης Κων/νος 

Δρίγκα Χρυσούλα  Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης 

Ηλιοπούλου Σταλακτή  Χράπας Παντελής 

Θεοχάρης Μιχαήλ  Χρυσανθίδης Βασίλειος 

Ίντος Δηµήτριος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αποστολίδου Ραχήλ, 2. Παπαδοπούλου Φωτεινή. 

 

Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και Δηµοτικών 

Κοινοτήτων ,  κλήθηκαν σύµφωνα µε τις  διατάξεις  της παρ .  8  του 

άρθρου 67 του Ν .  3852/2010 και παρόντες ήταν οι  κ .κ .  Γασπαρίδης 

Δηµήτριος ,  Δερµετζής Δηµήτριος ,  Πολατίδου Γεσθηµανή και 

Τσίµας Θωµάς .  

 

Ο  Πρόεδρος του .Σ . ,  µετά την διαπίστωση απαρτίας ,  κήρυξε την 

έναρξη του Δηµοτικού Συµβουλίου ,  στην οποία ήταν παρών ο 

Δήµαρχος κ .  Αγγελίδης Πέτρος ,  που κλήθηκε σύµφωνα µε τις  

διατάξεις  της παρ .  6 του άρθρου 67 του Ν .  3852/2010.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

5 

 

Στην παραπάνω συνεδρίαση ,  στο µοναδικό θέµα της ηµερήσια ς 

διάταξης ,  ο κ .  Πρόεδρος του .Σ .  έθεσε υπόψη του Σώµατος την 

αριθµ .  554/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 

συντάχθηκε σε σχέδιο ο Προϋπολογισµός και η εισηγητική επ ’  

αυτού έκθεση του Δήµου οικονοµικού έτους 2013, µε σύνολο 

εσόδων 68.232.921,20 €,  από τα οποία τα  5.344.363,78 € είναι 

χρηµατικό υπόλοιπο ,  σύνολο  εξόδων 68.232.921,20 €,  από τα οποία 

τα 154.000,00 €  είναι αποθεµατικό κεφάλαιο .  

 

Το .Σ .  µετά από σχετική συζήτηση και εισήγηση του 

αντιδηµάρχου κ .  αλάνη Στέργιου ,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Ψηφίζει  οριστικά και τελικά τον προϋπολογισµό και την 

εισηγητική επ’  αυτού έκθεση του Δήµου ,  οικονοµικού έτους 2013, 

µε :  

 

1.  Σύνολο εσόδων 68.102.921,20 €,  από τα οποία τα 24.828.801,73 

€  αντιστοιχούν στα τακτικά έσοδα ,  τα 27.378.556,21 €  στα έκτακτα 

έσοδα ,  τα 2.565.637,90 €  στα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών 

ετών ,  τα 4.052.600,00 €  στα έσοδα από δάνεια και απαιτήσεις ,  τα 

3.932.961,58 €  στα έσοδα υπέρ δηµοσίου και τρίτων και τα 

5.344.363,78 € στο χρηµατικό υπόλοιπο .  
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2.  Σύνολο εξόδων 68.102.921,20 €,  από  τα οποία τα 36.190.219,63 

€  αντιστοιχούν στα κάθε φύσης έξοδα ,  τα 25.688.918,48 €  σε 

επενδύσεις ,  τα 6.069.783,09 €  σε πληρωµές Π .Ο .Ε .  και λοιπές 

αποδόσεις και τα 154.000,00 €  στο αποθεµατικό κεφάλαιο .  

 

Στην απόφαση αυτή µειοψήφισαν οι  Δηµ .  Σύµβουλοι κ .κ . :  

 

-  Μηλίδης Θεόδωρος ,  Γκότσης Ηλίας ,  Δινάκης Κων /νος ,  Ίντος 

Δηµήτριος ,  Κατιρτζόγλου Βασίλειος ,  Μοσχολιός Ζωγράφος και 

Τατούδης Παναγιώτης ,  οι οποίοι  αφού επεσήµαναν ότι  πρόκειται 

για το κορυφαίο συµβούλιο κάθε έτους ,  τόνισαν ότι  

 

η  Δηµοτική Αρχή χειρίστηκε το θέµα του πρ /σµού σαν µια τυπική 

διαδικασία .  Αναφερόµενοι στο δεδοµένο της πρωτοφανούς κρίσης 

αναφέρθηκαν στην ανάγκη να αυξηθούν τα έσοδα και να µειωθούν 

τα έξοδα καθώς και στην ανάγκη να βρεθούν επενδύσεις µε 

φαντασία και όραµα .  Θεωρώντας ότι  ο συγκεκριµένος πρ /σµός είναι 

ανεφάρµοστος ,  επεσήµαναν ότι  το κοινωνικό του πρόγραµµα είναι 

ελλιπές και θα έπρεπε να ενισχυθεί από άλλους τοµείς καθώς και 

ότι  δεν δόθηκε η δέουσα προσοχή στην γεωργοκτηνοτροφική 

ανάπτυξη .  

 

Ψήφισαν ΝΑΙ µόνο στις  λειτουργικές δαπάνες ,  στις µισθοδοσίες 

και στις  πάσης φύσεως αµοιβές των υπαλλήλων καθώς και στα 

δικαστικά έξοδα .  
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-  Φωτιάδης Στέφανος ,  Γάτσιος Αθανάσιος ,  Δρίγκα Χρυσούλα ,  

Ηλιοπούλου Σταλακτή ,  Χουρουζίδης Νικόλαος και Χρυσανθίδης 

Βασίλειος ,  οι οποίοι  αφού  τόνισαν ότι  για τρίτη συνεχή χρονιά 

έρχεται µε προχειρότητα ,  ανευθυνότητα και χωρίς να υπάρχει 

οργάνωση και προγραµµατισµός προς ψήφιση ένας µη ρεαλιστικός 

πρ /σµός ,  επεσήµαναν ότι  πρόκειται για έναν πρ /σµό µε 

διαχειριστικό χαρακτήρα χωρίς φρεσκάδα και αναπτυξιακή χροιά ,  

χωρίς στόχους και αποφασιστικότητα .  Ψήφισαν ΝΑΙ µόνο στις  

ανελαστικές δαπάνες και στους κωδικούς που αφορούν την 

κοινωνική πολιτική ,  τον αθλητισµό και τον τουρισµό .  

 

-  Κοτρώνης Παναγιώτης ,  ο οποίος χαρακτήρισε τον πρ /σµό 

αναποτελεσµατικό ,  ελλειµµατικό και πλασµατικό µε  καθαρά 

µνηµονιακό χαρακτήρα .  Τόνισε δε ότι  δεν είναι κοινωνικά δίκαιος 

και ότι  στερείται αναπτυξιακής πνοής .  Ολοκληρώνοντας επεσήµανε 

ότι  οι  πρ /σµοί όλων των Δήµων είναι οικονοµικές καταστάσεις 

διαχείρισης της φτώχειας .  

 

-  Σαραντίδου Ερµοφύλη ,  η οποία επεσήµανε ότι  πρέπει να 

αγωνιστούµε για πλήρη και επαρκή χρηµατοδότηση από την 

κεντρική εξουσία καθώς επίσης για επιστροφή παρακρατηθέντων 

φόρων ,  την κατάργηση των τελών ,  την πρόσληψη µόνιµου 

προσωπικού χωρίς καµία εργασιακή ανατροπή καθώς και για έργα 

υποδοµής  για την κάλυψη των αναγκών των δηµοτών .  Διαφορετικά ,  

τόνισε ,  ότι οδηγούµαστε σε µια εικονική πραγµατικότητα .  

Ολοκληρώνοντας δήλωσε ότι  ο πρ /σµός έγινε µε κατευθυντήριες 

γραµµές από την κεντρική διοίκηση και το µνηµόνιο .  
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-  Αναστασιάδης Αντώνιος ,  ο οποίος τόνισε ότι  η χώρα περνά 

περίοδο χρεοκοπίας ,  ότι έχουµε πόλεµο µε άλλα µέσα και ότι  δεν 

έχουµε την πολυτέλεια να ζούµε µε δανεικά λεφτά .  Επεσήµανε ότι  

δεν υπάρχει στον πρ /σµό καµιά ανάπτυξη στην γεωργία και στην 

κτηνοτροφία .  Ψήφισε ΝΑΙ µόνο σε ότι  αφορά τους υπαλλήλους .  

 

Αναθέτει  στον κ .  Δήµαρχο τις  παραπέρα ενέργειες .  

 

 

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

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

………………… . .  

……… . .  
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ΘΕΜΑΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

 

ΘΕΜΑ:   Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων Δήμου Σερρών 

οικονομικού έτους 2013.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

 

………………………  

…………… . .  
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26Η   ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξεκινάμε συνάδελφοι.  Συναδέλφισσες και συνάδελφοι ξεκινάμε την 

ημερήσια διάταξη, όπως ανέφερα με μοναδικό θέμα:   

 

Θέμα 1 ο  :  

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων Δήμου Σερρών  

 οικονομικού έτους 2013.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη έχετε τον λόγο.  Αντιπρόεδρε αναλάβετε εσείς .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  πράγματι σήμερα η συνεδρίαση αφορά 

τον προϋπολογισμό του ΄13,  έναν προϋπολογισμό, που όπως . .και το 

τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο θα σας το εισηγηθεί ο αρμόδιος 

Αντιδήμαρχος.   

 Θα ήθελα πρώτα να ξεκινήσω κάνοντας ένα γενικότερο πολιτικό 

σχόλιο μετά την ψήφιση και του κρατικού προϋπολογισμού του ΄13 

και λέγοντας ότι  και μετά και την ανακοίνωση της ΚΕΔΕ  η 

αυτοδιοίκηση πέρα . . ,  όπως και η υπόλοιπη κοινωνία σε μια περίοδο 

βαθιάς ύφεσης,  νομίζω …στην χώρα μας είναι πάνω από 7%, 

συγχρόνως στερούνται έσοδα τα οποία νομίμως έχουν θεσμοθετηθεί.   

Αναφέρομαι φυσικά στα έσοδα τα οποία θα έπρεπε να 

λαμβάνουμε σύμφωνα με τον Κώδικα, τον Καλλικράτη, 259,  όπου 

αναφέρεται στις  κεντρικούς αυτοτελείς  πόρους και χρήματα που 
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προέρχονται από φόρο εισοδήματος φυσικών κ αι νομικών προσώπων 

. .  ακίνητης περιουσίας.    

Εκεί τα ποσοστά από τα οποία είναι οι  πόροι μας,  έτσι όπως 

έχουν ψηφιστεί  στον προϋπολογισμό του ΄13,  έπρεπε η αυτοδιοίκηση 

να πάρει 4 δις  και εμείς  αυτή την στιγμή θα πάρουμε το ΄13 2,7 δις ,   

2 δις ,  με συγχωρείτε,  1,7 δις  διαφορά. Αυτό πιστεύω είναι κατάφορη 

παραβίαση του νόμου και το λέω εδώ γιατί  έχει  βγάλει και 

ανακοίνωση η ΚΕΔΕ, ο κ.  Δήμαρχος νομίζω θα σας πει  περισσότερα, 

και το λέω..  γιατί  θέλω να αναδείξω ποια είναι η κατάσταση που ζει  

αυτή την στιγμή η αυτοδιοίκηση.  

 Όλοι οι  Δήμοι δηλαδή με λίγα λόγια βιώνουν αυτή την 

υποχρηματοδότηση και σε κάθε περίπτωση νομίζω αυτό δεν είναι 

καθόλου σωστό.  

  Επίσης,  θα ήθελα να σας πω ότι  όλη αυτή την χρονιά τα 

χρήματα που παίρναμε,  δηλαδή οι  κεντρικοί αυτοτελείς  πό ροι,  

ξεκινήσαμε από το 2011, εάν θυμόσαστε περίπου με 1.200.000 ευρώ 

τον μήνα για τις  λειτουργικές μας δαπάνες,  οι  ΚΑΠ, οι  Κεντρικοί 

Αυτοτελείς  Πόροι.  Φτάσαμε το ΄12 τους πρώτους έξι  μήνες να 

παίρνουμε περίπου 900.000 με 1 εκατ.  ευρώ. Ίσα –ίσα δηλαδή να 

πληρώνουμε τους μισθούς των υπαλλήλων του Δήμου και του νομικού 

προσώπου ως οφείλουμε.   

 Από το καλοκαίρι και μετά παίρνουμε 670.000 ευρώ τον μήνα. 

Δηλαδή υπολειπόμαστε από την μισθοδοσία των υπαλλήλων μας πάνω 

από 200.000. Είναι γεγονός ότι  οποίο συμβαίνει  για πρώτη φορά τα 

τελευταία σαράντα χρόνια,  μετά την μεταπολίτευση. Θέλω να το 

αξιολογήσετε και αυτό.   
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 Θα ήθελα να κάνω επίσης ένα σχόλιο για το πώς λειτουργήσαμε 

αυτή την χρονιά,  γιατί  να μεν ο προϋπολογισμό είναι ένα 

νομοτεχνικό κείμενο,  έχει  τρεις  πτυχ ές,  έχει  την λογιστική και έχει  

και την πολιτική και έχει  και την νομική πτυχή, ωστόσο, θέλω εδώ να 

διατρανώσω και να πω στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι  συνολικά μόνοι 

μας,  γιατί  οι  περισσότεροι από εσάς,  δηλαδή κάποιοι  από εσάς,  

συμμετέχουν στην Οικονομική Επι τροπή, λειτουργήσαμε και συνετά 

και μετρημένα και με νοικοκυρεμένο τρόπο και οι  αποφάσεις που 

πήραμε στην Οικονομική Επιτροπή εκτελώντας τον προϋπολογισμό 

του ΄13,  ήταν σχεδόν ομόφωνες.  Αυτό δείχνει  με ποιον τρόπο 

λειτούργησαν οι  δημοτικοί σύμβουλοι και η δημοτική αρχή η 

πλειοψηφία αλλά και οι  συνάδελφοι που εκπροσωπούν τις  άλλες 

παρατάξεις  και νομίζω ότι  αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο.   

 Όσον αφορά την διαδικασία θα ήθελα να πω δυο λόγια.  Η 

διαδικασία ακολουθήθηκε πιστά.  Πρέπει να ψηφίσουμε τον 

προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του Νοέμβρη, όπως προβλέπεται από 

το 159 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως έγινε και πέρυσι 

και αυτό μάλιστα . .όχι  μόνο γιατί  πρέπει να έχουμε εγκεκριμένο 

προϋπολογισμό μέχρι τον Ιανουάριο,  ως έχει  προβλεφθεί και από μια 

καινούργια νομοθετική πρόβλεψη, αλλά γιατί  επίσης θα πρέπει να 

τρέξουν όλες . .του Δήμου.  

 Δηλαδή, όπως αναλυτικότερα θα σας πει  ίσως κάποια στιγμή 

και ο κ.  Δήμαρχος που έχει  την συνολική εικόνα του Δήμου, θα 

πρέπει για να προχωρήσουν οι  μελέτες,  να προχωρήσουν οι  

δημοπρασίες και οι  διαγωνισμοί,  να έχουμε ψηφισμένο 

προϋπολογισμό, ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τεχνικό πρόγραμμα 

ενσωματωμένο.  
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 Άρα απαντώντας σε κάποια ερώτησή σας,  δεν θα μπορούσαμε 

να το καθυστερήσουμε και άλλο.  

 Γεννάται φυσικά ένα εύλογο ερώτημα, τι  θα γί νει  εάν έρθει  η 

υπουργική απόφαση, η οποία μας έρχεται πάντα καθυστερημένα, μετά 

τις  νόμιμες προθεσμίες,  μετά . . ,  τον Δεκέμβριο.  Θα προβούμε σε 

κάποια,  οπωσδήποτε,  αναμόρφωση του προϋπολογισμό, γιατί ,  

ενδεχομένως,  να μας έρθουν συγκεκριμένες οδηγίες για το  πώς πρέπει 

να μειώσουμε είτε την ΚΑΠ, είτε την ΣΑΤΑ είτε οποιονδήποτε άλλο 

κωδικό του προϋπολογισμού.  

 Άλλωστε,  όπως σας προανέφερα έχει  ψηφιστεί  και ο 

προϋπολογισμός του κράτους του ΄13 αλλά και . . ,  γ ια το οποίο 

γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι  . .μια μεγάλη  μάχη, οι  Δήμαρχοι  της 

Περιφερειακής Ένωσης έχουν υποβάλει τις  παραιτήσεις τους και 

νομίζω ότι  θα γίνει  και κάποια έκτακτη συνέλευση στην Αθήνα στην 

Κ.Ε.Δ.Ε..  

 Ο προϋπολογισμός δουλεύτηκε με βάση, όπως και πέρυσι και 

πρόπερσι,  με βάση τα στοιχεία που έχουμ ε τον Σεπτέμβρη. Δηλαδή η 

προϊστάμενη του Λογιστηρίου,  όταν ξεκινάει  από νωρίς,  γιατί  πρέπει 

από τον Σεπτέμβριο να έχουμε το προσχέδιο στην Επιτροπή 

Διαβούλευσης,  λειτουργεί  με αυτό τον τρόπο.  

 Εμείς μάλιστα, εδώ θέλω να το αναφέρω και με έγγραφα, 

στείλαμε έγγραφο προς όλες τις  Διευθύνσεις αλλά και προς όλους 

τους Αντιδημάρχους από τον Ιούλιο κιόλας,  έτσι ώστε να κάνουν τις  

προτάσεις τους για τον προϋπολογισμό.  

 Η Επιτροπή Διαβούλευσης,  που είναι το πρώτο θεσμικό όργανο, 

για την απόφαση . .του ΄12,  γνωμοδότησε σχετικά με το σχέδιο του 
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προϋπολογισμού με μια απόφαση την οποία θέλω να την λάβει υπόψη 

το προεδρείο σας.   

 Επίσης μετά την απόφαση της διαβούλευσης ήρθε η απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής και η απόφαση της Εκτελεστικής 

Επιτροπής,  μαζί  με την απόφαση της Επιτροπής Διαβούλευσης,  ως . .  

του νόμου από τον Κώδικα, από τον Καλλικράτη . .  ΄10,  ψηφίσαμε την 

Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία το σχέδιο του 

προϋπολογισμού, γιατί  όπως γνωρίζετε πολύ καλά την απόφαση αυτή 

την έχουμε ενσωματώσει στην εισήγηση του  θέματος και κύριε 

Πρόεδρε,  σας την προσκομίζω και αυτή,  αλλά συγχρόνως γνωρίζετε 

πολύ καλά ότι  η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τον νόμο είναι 

αυτή που συντάσσει και εισάγει  τον προϋπολογισμό και η δική μου 

φωνή αυτή την στιγμή είναι η φωνή της Οικονομική ς Επιτροπής,  

όσον αφορά δηλαδή την διαδικασία.   

 Αυτά όσον αφορά την διαδικασία που ήθελα να σας αναφέρω.  

 Επίσης,  τα χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού.  

 Πριν μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες,  είναι ισοσκελισμένος,  

ως οφείλουμε εκ του νόμου, ακόμη πιο ρε αλιστικός σε κάθε 

περίπτωση, όσο πιο κοντά γίνεται και στις  εγκυκλίους που μας 

στέλνει  η πολιτεία,  μας έστειλε το ΄12 αλλά και όσες  άλλες 

νομοθετικές προβλέψεις παρακολουθεί το Λογιστήριο.  Προσπαθούμε,  

να αποφασίζεται μάλλον των πραγμάτων στην αρχή της . . ,  έχει  

στοιχεία ακόμα σε αυτές τις  δύσκολες εποχές που θα ακουγόταν ίσως 

οξύμωρο, οραματικά και αναπτυξιακά και αυτά έχουν να κάνουν 

κυρίως με ότι  προβλέπεται στον προϋπολογισμό από τα προγράμματα 

που διεκδικεί  η δημοτική αρχή και γνωρίζετε πολύ καλά ότι  έ χει  

. .πάνω από 20 εκατ.  ευρώ τον τελευταίο ενάμιση χρόνο και νομίζω 
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ότι αυτή είναι η κατεύθυνση την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε και 

επίσης πρόκειται φυσικά σε κάθε περίπτωση για προϋπολογισμό, 

εκτιμούμε δηλαδή, δεν κάνουμε σήμερα ούτε απολογισμό, ούτε 

ισολογισμό. Ο απολογισμός και ο ισολογισμός του ΄11 θα έρθει  σε 

πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.  

 Όσον αφορά και το σκέλος,  να κάνω μια αρχική έτσι 

επισήμανση των εσόδων, την προσπάθεια είσπραξης δηλαδή των 

εσόδων, πέρα από αυτά που είδατε στην λογοδοσία,  τα ποσά δηλαδή 

που ανέφερε το Προσόδων από την δουλειά που γίνεται εκεί  και τις  

τακτοποιήσεις που σας έχω πει  με τις  διαγραφές από χρηματικούς 

καταλόγους που οι  συμπολίτες έχουν εξοφλήσει και δεν έχουν 

διαγραφεί τόσα χρόνια και επίσης,  έχουμε αποστείλει  11.00 0 

επιστολές σε όλους τους οφειλέτες,  θα στείλουμε επιστολές προ 

κατάσχεσης και θα κάνουμε όλες τις  δεσμεύσεις της φορολογικής 

ενημερότητας,  όπως κάναμε και πέρυσι και επίσης θα προχωρήσουμε 

και σε ότι  άλλο μέτωπο βλέπει ο ΚΕΔΕ, γιατί  γνωρίζετε πολύ ότι  

εκτός από το σύνολο του προϋπολογισμού πλέον ελεγχόμαστε πολύ 

αυστηρά και για τα έσοδα.  

 Αυτά ήθελα να πω σε γενικές γραμμές και θα ήθελα να πω 

σύντομα και να μιλήσω για κάποια συγκεκριμένα πράγματα στον 

προϋπολογισμό.  

 Να σας αναφέρω ότι  βασιζόμενο το Λογι στήριο αλλά και ο 

υποφαινόμενος στο μεσοπρόθεσμο που έχει  δημοσιευτεί  στο ΦΕΚ, 

δηλαδή ότι  έγινε νόμος της πολιτείας,  θεωρήσαμε σκόπιμο, 

τουλάχιστον σε αυτό το σημείο,  να μειώσουμε αισθητά, όπως πρέπει 

δηλαδή, τους κωδικούς που έχουν να κάνουν με τα έξοδα γ ια τις  
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αυξομειώσεις των δημοτικών συμβουλίων και επίσης τις  πάγιες 

αντιμισθίες του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων.  

 Δηλαδή η μόνη παρατήρηση που κάνω αυτή την στιγμή σαν 

υπηρεσία,  δηλαδή εκφράζοντας αυτό που συζητήσαμε με την 

υπηρεσία και σας το προτείνω εδώ σαν δημοτική αρχή, είναι σίγουρα 

να μειώσουμε από συγκεκριμένους κωδικούς εξόδων τις  

αποζημιώσεις,  δηλαδή από τον 006122.001, κύριε Πρόεδρε,  την 

αποζημίωση, τα έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων από 90.000 

ευρώ στις  10.000, γιατί  όπως γνωρίζετε με το μεσ οπρόθεσμο από 1 -1-

12 οι  Αντιδήμαρχοι δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τα Δημοτικά 

Συμβούλια και από 1 -1-13 κανείς  μας δεν λαμβάνει αποζημίωση από 

το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 Επίσης από τον 006621.0001 είναι η πάγια αντιμισθία 

Δημάρχου, κάνουμε και εκεί  μια μείωση,  από 196.000 ευρώ γίνεται 

146,  μειώνεται δηλαδή αυτό το ποσό κατά 50.000 ευρώ.  

 Αυτές τις  δυο μειώσεις τις  κάνουμε για έναν πολύ συγκεκριμένο 

λόγο αυτή την στιγμή, γιατί  θεωρήσαμε ότι  είναι κάτι  το οποίο πλέον 

είναι εκ των πραγμάτων . . ,  έχει  γίνει ,  χθες δ ημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, 

δεν θα μπορούσα να το έχω διορθώσει και να σας . . ,  εάν θυμάμαι 

καλά, διότι  τέτοιοι  . .  στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.  Δημοσιεύτηκε 

την Δευτέρα και θεώρησα σωστό, ως υπεύθυνοι που είμαστε,  να 

μειώσουμε τα συγκεκριμένα έξοδα για να είμαστ ε εντάξει  και με την 

κοινωνία.   

 Μπαίνοντας σύντομα στα έσοδα και στα έξοδα θα έχετε δει ,  

είναι κλασσική η δομή του προϋπολογισμού. Όπως σας είπα έχει  

τρεις  πτυχές.  Μια λογιστική,  τα έσοδα και τα έξοδα, έχει  μια νομική 

που έχει  να κάνει  με το γεγονός ότι  ό ταν …θα είναι ουσιαστικά ο 
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γνώμονας για το πώς θα λειτουργούμε στον Δήμο και η πολιτική της 

πτυχή είναι ότι  είναι αυτή που τουλάχιστον με λίγα λόγια σας  

περιέγραψα και νομίζω …και άλλα πράγματα.  

 Όσον αφορά τα έσοδα, ας ξεκινήσουμε από εκεί ,  όπως σας είπ α 

εάν δείτε και τις  διαφορές από τον προϋπολογισμό του ΄12,  θα δείτε 

ότι  γίνονται ακόμη πιο ρεαλιστικά.  Ούτως ή άλλως, όπως σας 

προανέφερα έχουν μειωθεί οι  χρηματοδοτήσεις.  Ζούμε σε μια εποχή 

υποχρηματοδότησης,  άρα έχουν μειωθεί και οι  μισθοδοσίες των 

υπαλλήλων μας,  έχουν μειωθεί και οι  ΚΑΠ.  

 Εμείς λάβαμε υπόψη τους Κεντρικούς Αυτοτελείς  Πόρους που 

πήραμε το ΄12,  σας το εξηγώ . . ,  δεν μπορούσαμε να πάρουμε τα νέα 

δεδομένα γιατί  δεν μας έχουν έρθει ,  . .  υπουργική απόφαση. Το ίδιο 

έχει  συμβεί και με την ΣΑΤΑ, την έχουμε προβλέψει μειωμένη.  

 Επίσης θα είδατε,  θα παρατηρήσατε παράλληλα ότι  μειώθηκαν 

τα προνοιακά επιδόματα από περίπου 16 εκατ.  ευρώ τα 

προϋπολογίσαμε στα 8.  Έχουν μειωθεί σειρά χρηματοδοτήσεων είτε 

αυτά αφορούν τα σχολεία,  είτε αφορούν την πρόνοια,  σειρά 

χρηματοδοτήσεων που εμείς ,  να πω το έτσι,  μέσα σε εισαγωγικά, σαν 

«μεσάζοντες» ουσιαστικά λαμβάναμε αυτά τα χρήματα από την 

πολιτεία και τα δίναμε εκεί  που έπρεπε.   Αυτές οι  χρηματοδοτήσεις 

έχουν μειωθεί και θα τις  δείτε και στα έξοδα και στις  δαπάν ες.   

 Θα ήθελα να πω ξεκινώντας σε λεπτομέρειες λέγοντας ότι  εάν 

δει  κανείς  τα τακτικά έσοδα, θα ήθελα να αναφέρω πολύ συνοπτικά 

πέντε με έξι  πράγματα και να δώσω . .   

 Για παράδειγμα θα δείτε τα μισθώματα από αστικά ακίνητα 

είναι 190.000 ευρώ από 170 που ε ίχαν διαμορφωθεί το ΄12.  

Βεβαιωθέντα είναι 145.   
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 Έχουμε κάνει  μια εισήγηση αύριο,  τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής το γνωρίζουν,  για να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την 

εικόνα των μισθωμάτων, αυτών τουλάχιστον που είναι στην Δημοτική 

Αγορά, μια εμπεριστατωμένη δουλειά και με γνωμοδότηση του 

νομικού συμβούλου, άρα καλούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή να 

πάρουμε κάποιες αποφάσεις για το πώς …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη μην διακόπτετε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν  καταλαβαίνουμε τι  λέει .  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μπορώ να συνεχίσω; Για το πώς ακριβώς θα 

χειριστούμε τα θέματα των …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άμα ακούσετε θα καταλάβετε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Του Δημοτικού Μεγάρου. Νομίζω οι συνάδελφοι στην Οικονομική 

Επιτροπή έχουν πάρει,  γ ι΄ αυτό είναι το ποσό 150.000 ευρώ. 

Εκτιμούμε ότι  . .  θα πετύχουμε και καλύτερα έσοδα σε αυτόν τον 

τομέα.  

Έχουμε,  εάν δείτε τον κωδικό και τα μισθώματα 

καλλιεργήσιμης γης είναι 20.000 ευρώ με την καινούργια διαδικασία,  

γιατί  πολλοί συνάδελφοι ευλόγως με ρω τούν,  γιατί  τόσο καιρό δεν 

παίρναμε έσοδα την γη,  γιατί  δεν βγάζατε δημοπρασίες για να 

μισθώσουμε την γη και να την καλλιεργήσουν οι  αγρότες;  Η 
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απάντηση ήταν ότι  παλαιότερα, μέχρι τέλος του ΄10 η αποκεντρωμένη 

διοίκηση δεν ζητούσε τοπογραφικά, οπότε η διαδ ικασία ήταν πάρα 

πολύ εύκολη να κάνεις  μια δημοπρασία με εκμίσθωση.  

Εμείς βρήκαμε τον Δήμο Σερρών με έναν τοπογράφο, οι  

υπόλοιποι τοπογράφοι είχαν όλοι άδειες.  Με το που επέστρεψαν με 

το καλό, σχεδόν μετά από ένα χρόνο από άδειες,  όπως γονικής ή 

οποιαδήποτε άλλη άδεια,  ο κ.  Αντιδήμαρχος και η υπηρεσία του 

έκανε τοπογραφικά και . .  

Τα 20.000 ευρώ είναι μια εκτίμηση, μπορεί να πάμε και 

καλύτερα μάλλον.  Βγάζουμε τις  πρώτες σιγά –σιγά δημοπρασίες για 

καλλιεργηθεί η γη,  να πετύχουμε κάποια μισθώματα και να 

μπορέσουμε να έχουμε έσοδα από εκεί .   

Επίσης από τα μισθώματα βλέπετε έχουμε τα μισθώματα και 

από την παραχώρηση των κοινοχρήστων χώρων, από τα τέλη και 

δικαιώματα από τις  εμποροπανηγύρεις και τα παζάρια βλέπετε ότι  

προβλέπουμε μόνο 3.000 ευρώ. Το ΄11,  την πρώτ η χρονιά μπορέσαμε 

και πήραμε κάποια χρήματα. Θα φανούν στον απολογισμό του ΄11 

που θα έρθει  πολύ γρήγορα. Θα σας πει  και ο κ.  Αντιδήμαρχος,  ο κ.  

Γρηγοριάδης ότι  ακόμη δεν έχει  ξεκαθαρίσει ,  δηλαδή από το ΄12 και 

μετά δεν έχει  ξεκαθαρίσει  ακόμη αυτή η συζήτ ηση που κάναμε και 

τις  προάλλες  στο Δημοτικό Συμβούλιο,  το θέμα με τον λογαριασμό 

το πώς θα πληρώνουν οι  άνθρωποι αυτοί τις  άδειες.  Γι΄ αυτό έχουμε 

βάλει πολύ μικρό ποσό. Εύχομαι να ξεκαθαρίσει ,  κύριε Δήμαρχε,  να 

μπορέσει αυτό να αναμορφωθεί προς τα επάνω .   

Επίσης θα δείτε ότι  έχουμε τα αναψυκτήρια και τα καινούργια 

αναψυκτήρια μέσα σαν έσοδα. Θα δείτε αυξημένους τους τόκους από 

τις  χρηματικές μας καταθέσεις στις  τράπεζες.  Εκεί που ήταν 
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διαμορφώθηκαν 50.000 ευρώ, τα . .ήταν 91 και προϋπολογίζουμε 

περισσότερα φέτος,  διότι  υπάρχουν χρηματικά διαθέσιμα από τα 

προγράμματα, οπότε θα τα αξιοποιήσουμε και με την απόφαση που θα 

πάρουμε για την επιλογή τραπεζικού ιδρύματος μέχρι το τέλος της 

χρονιάς,  γιατί  λήγει  η συμφωνία που έχουμε  κάνει  και η απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου εκπνέει  με την τράπεζα.  

Θα ήθελα να πω επίσης ότι  θα δείτε μια καλύτερη απεικόνιση 

στο κομμάτι της ανταποδοτικότητας στην καθαριότητα. Εδώ 

γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

ότι  πολλά χρόνια ο Δήμος είχε ελλείμματα  στην ανταποδοτικότητα. 

Δηλαδή προϋπολόγιζε περισσότερα από αυτά τα οποία είχε ως έσοδα. 

Βλέπετε ότι  τώρα κοιτάμε να κλείσουμε αυτή την ψαλίδα και έχει  

κλείσει  και με τα στοιχεία που μου έδωσε σήμερα το ταμείο,  ο κ.  

Θεοδωρίδης,  ο ταμίας του Δήμου, σχεδόν έ χει  κλείσει  η ψαλίδα.   

Δηλαδή,  εν θυμάμαι καλά τα έξοδα είναι εκεί  γύρω στα 4,5 

εκατ.  ευρώ και τα έσοδα είναι λίγο λιγότερα από 4,5,  4.100, άρα έτσι 

όπως τα προϋπολογίζουμε είμαστε στην σωστή βάση. Δεν μπορεί,  

γνωρίζετε πολύ καλά ότι  η ανταποδοτικότητα ση μαίνει  ότι  όσα 

χρήματα έχεις  ως έσοδα, αυτά μπορείς να ξοδέψεις.  Αυτό θα το δείτε 

στον κωδικό που είναι για τις  υπηρεσίες της Καθαριότητας και 

Ηλεκτροφωτισμού.  

Οι υπηρεσίες ύδρευσης και άρδευσης βλέπετε μηδενικά εκεί  

γιατί  από το ΄12 και μετά η ΔΕΥΑΣ έχει  πλέον αναλάβει όλη αυτή 

την εργασία.   

Επίσης,  θα δείτε έσοδα όπως είναι το τέλος . .τα τέλη 

κοινοχρήστων χώρων, μετά έχουμε τα τέλη από τους φόρους και τις  

εισφορές.  Όπως είναι ο φόρος . .  που έχουμε προς το τέλος της 
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χρονιάς.  Βλέπετε ότι  είναι μηδενικό,  έχ ει  έρθει  ο φόρος . .όμως, γιατί  

έρχεται μετά τον Σεπτέμβριο.  Μην σας παραξενεύει  που στα 

βεβαιωθέντα είναι μηδέν.  Πολλά μηδενικά θα δείτε στα βεβαιωθέντα.  

Τα χρήματα έχουν έρθει  μετά . . ,  οπότε εφόσον έχουν έρθει  μετά τον 

Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο εμείς  με βάσ η αυτά τα δεδομένα 

προϋπολογίζουμε,  απλά δεν αποτυπώνονται στα βεβαιωθέντα.   

Επίσης έχουμε τα έσοδα από τις  επιχορηγήσεις για λειτουργικές 

δαπάνες.  Εκεί είναι αυτά που σας έλεγα. Δείτε,  για παράδειγμα, το 

σύνολο του κωδικού 0611 στην σελίδα 6 των εσόδων το υ 

προϋπολογισμού, όχι  στην εισηγητική έκθεση, στην σελίδα 6 των 

εσόδων προϋπολογισμού.  

Εκεί θα δείτε στον 0611 ότι  οι  ΚΑΠ από 14.851, που είχε 

διαμορφωθεί το ΄12,  προϋπολογίζουμε στο 11.575 και να είστε 

σίγουροι ότι  σε μια επόμενη αναμόρφωση θα μειωθεί κα ι άλλο. Θα 

μειωθεί και άλλο γιατί  από ότι  είδα και στο μεσοπρόθεσμο υπάρχει 

μια πρόβλεψη για μείωση των κεντρικών αυτοτελών πόρων περίπου 

στα 10 εκατ.  ευρώ.  

Επίσης θα δείτε σειρά μειώσεων στα έσοδα από επιχορηγήσεις,  

δηλαδή στα χρήματα που έρχονται από τη ν πολιτεία και για όσον 

αφορά την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών στα σχολεία και όσον 

αφορά γενικότερα τις  λειτουργικές μας δαπάνες.  

Μετά μπορούμε να πούμε στα έκτακτα έσοδα που εκεί  φαίνεται 

και αυτό που σας είπα,  ότι  παρότι οι  εποχές είναι πραγματικά πά ρα 

πολύ δύσκολες και ζούμε σε μια περίοδο μιας πολιτείας η οποία έχει  

πτωχεύσει,  ωστόσο η δημοτική αρχή και εδώ μπαίνει  αυτό που σας 

είπα η πολιτική πτυχή του προϋπολογισμού, κάνει  ένα πολύ μεγάλο 

αγώνα το τμήμα Προγραμματισμού, ο κ.  Δήμαρχος και οι  συνεργ άτες 
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του και θα δείτε εκεί  έσοδα για πάρα πολύ σημαντικά έργα, τα οποία 

αφορούν,  φυσικά, προγράμματα μια διεκδίκηση που είναι άνω των 20 

εκατ.  ευρώ.  

Νομίζω ο κ.  Σαραντινός θα πει  και περισσότερες λεπτομέρειες 

για τα προγράμματα. Εγώ βλέπω εδώ προγράμματα  που απασχολούν 

τα σχολεία μας,  για την ενεργειακή αναβάθμιση είτε έργα που τα 

συνεχίζουμε ως δημοτική αρχή είτε καινούργια έργα που 

ενταχθήκαμε,  πάνω από 6 εκατ.  ευρώ εγώ το θεωρώ αυτό πάρα πολύ 

σημαντικό και αυτό είναι ο ρεαλισμός και το όραμα για μένα, ε ίναι 

προς αυτή την κατεύθυνση.  

Δηλαδή από την μια πρέπει να νοικοκυρεύεις τα οικονομικά του 

οργανισμού και από την άλλη να κοιτάς το όραμα προς την 

κατεύθυνση της διεκδίκησης δια χρηματοδοτήσεων από προγράμματα. 

Δεν υπάρχει άλλη λύση, συνάδελφοι,  από αυτή  που ξέρουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Προσπαθώ να είμαι σύντομος κύριε Πρόεδρε.  Θα προσπαθήσω κύριε 

Πρόεδρε,  το θέμα είναι μεγάλο.  

 Τα έσοδα επίσης,  εδώ θα ήθελα να επισημάνω, τα έσοδα του  

2002 και του 2003 από τον κωδικό των εσόδων, δη λαδή παρελθόντων 

οικονομικών ετών, αυτή η δουλειά που καλούμαστε να κάνουμε αυτά 

τα χρόνια είναι εξαιρετικά πολύπλοκη, θα έλεγα, γιατί  πρέπει για να 

μαζέψεις τα ανείσπρακτα πρώτον να τακτοποιήσεις του χρεώστες.   

Δηλαδή, όσους χρεώστες είχαμε είτε από την Π εριφέρεια είτε 

από τους δήμους και τα χωριά μας,  που ήρθαν στον Δήμο Σερρών, 

πρέπει να στείλεις  τις  πρώτες επιστολές.  Για να στείλεις  επιστολή 
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προ κατάσχεσης,  όπως λέγεται από τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 

Εσόδων πρέπει να έχεις  πλήρη στοιχεία και ΑΦΜ και διευθύνσεις,  να 

είναι όλα σωστά, γιατί  όταν θα έρθει  η ώρα να προβείς σε κατάσχεση 

εις  χείρας τρίτου,  για παράδειγμα, δεν μπορείς να κατασχέσεις από 

έναν συμπολίτη του,  του οποίου τα στοιχεία δεν τα έχεις  πλήρη και 

να κάνεις  κάποιο λάθος φανταστείτε τι  έχε ι  να γίνει .    

 Για 6.000 χρεώστες,  σας ενημερώνω, όπως με πληροφόρησε 

σήμερα το ταμείο,  για τους οποίους έχουμε πλήρη στοιχεία,  τα 

υπόλοιπα το Προσόδων με τους υπαλλήλους θα τα μαζέψει από την 

Εφορία,  θα προβούμε σε αυτή την διαδικασία που σας είπα.   

 Και πέρυσι δεσμεύσαμε φορολογικές ενημερότητες,  φέτος όχι  

μόνο θα δεσμεύσουμε φορολογικές ενημερότητες για να 

διεκδικήσουμε τα ανείσπρακτα στο μέτρο του δυνατού, θα κάνουμε 

αυτή την δουλειά που σας λέω. Θα πορευτούμε όπως προβλέπει ο 

ΚΕΔΕ για να μην έχουμε προβλήματα.  

 Αυτά, κύριε Πρόεδρε,  όσον αφορά τα έσοδα, τα οποία το 

σύνολό τους είναι 68.102.921,20 ευρώ, έτσι όπως διαμορφώθηκαν 

από την μείωση που σας ανέφερα. Από την μείωση εννοώ, δηλαδή το 

νούμερο δεν συνάδει με το νούμερο που έχει  ο προϋπολογισμός,  

διότι ,  όπως σας είπα,  μειώνονται οι  αποζημιώσεις των δημοτικών 

συμβούλων γιατί  πια δεν μπορούμε να τις  πληρώσουμε και οι  πάγιες 

αντιμισθίες του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων. Και μειώνεται ο 

κωδικός 2.  

 Πηγαίνοντας στις  δαπάνες,  πάνω –κάτω αυτά ήθελα να σας πω  

για τα έσοδα. Είμαι στην διάθεσή σας για ότι  άλλο θέλετε να με 

ρωτήσετε.   
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 Πηγαίνοντας στις  δαπάνες βλέπετε,  όπως και στα έσοδα, ότι  το 

νούμερο αυτό που φαντάζει  μεγάλο, τα 65 εκατ.  δεν είναι πάρα η 

μισθοδοσία του προσωπικού, είναι το τεχνικό πρόγραμμα, τ ο οποίο 

είναι πάνω –κάτω εκεί  στα 25 με 26 εκατ.  ευρώ εάν βάλεις και τα 

έργα και όλες τις  επενδύσεις,  είναι η μισθοδοσία που είναι πάνω από 

10 εκατ.  ευρώ, είναι τα προνοιακά που κοντεύουν και αυτά τα 10 και 

οι  πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεις.   

 Δηλαδή, τα χρήματα που τελικά καλούμαστε,  το λέω και ως 

Αντιδήμαρχος,  ως δημοτική αρχή αλλά και ως Οικονομική Επιτροπή, 

είναι πάρα πολύ λίγα χρήματα. Είναι σχεδόν εκεί  8 με 10 εκατ.  ευρώ 

για όλο τον Δήμο, για 100.000 πολίτες,  για τον μισό Νομό Σερρών, 

είναι χρήματα που και πέρυσι και εδώ συγχαίρω τους συναδέλφους 

στην Οικονομική Επιτροπή της συμπολίτευσης και της 

αντιπολίτευσης που τα χειριστήκαμε με φειδώ, που πήραμε 

αποφάσεις σχεδόν ομόφωνες και με έναν πολύ προσεκτικό τρόπο και 

νοικοκυρεμένο.  

Άρα, εάν ξεκινήσουμε εδώ και δείτε τις  δαπάνες αυτές είναι 

χωρισμένες κατά υπηρεσίες,  όπως και πέρυσι και πρόπερσι,  θα δείτε 

ότι  για παράδειγμα οι  Δαπάνες των Αιρετών έχουν μειωθεί κατά 

πολύ, έχουμε την δαπάνη της ΕΣΑΝΣ που συνεχίζουμε να 

χρηματοδοτούμε,  έχουμε την μεταφορά μαθητώ ν, η οποία έχουμε 

βάλει τα ποσά της μεταφοράς μαθητών και αυτό κοντεύει  στα 4 εκατ.  

ευρώ, γιατί  βάλαμε και την μεταφορά μαθητών του ΄12 αλλά και του 

΄13,  είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό.   

Σας το αναφέρω γιατί  τα ποσά είναι μεγάλα αλλά είναι οι  

χρηματοδοτήσεις που θα έρθουν.   
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Επίσης,  ρίξαμε το βάρος φέτος εκτός από την Κοινωνική 

Πολιτική που θα αναφερθούμε παρακάτω και στον Τουρισμό. Μετά 

από εισήγηση του κ.  Αντιδημάρχου υπάρχει κωδικός ο 64310002 μαζί 

με τα εκατό χρόνια που έχουμε του χρόνου και έχουμε τις  100. 000 

ευρώ, έχουμε και 60.000 ευρώ για τον τουρισμό. Προσπαθούμε 

δηλαδή να στηρίξουμε και αυτή την νέα διεύθυνση του Οργανισμού 

και να έχουμε μια καλύτερη παρουσίαση σε αυτόν τον τομέα.  

Επίσης,  σε περίπτωση που προχωρήσει η αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας για το ΛΑΪΛΙΑ έχουμε προβλέψει 

και εκεί  τα χρήματα που αφορούν την συμμετοχή μας.   

Όπως σας είπα στον 64310006, στις  Γενικές Υπηρεσίες . .στο 

00,  έχουμε βάλει τα χρήματα για τα εκατό χρόνια.  Επίσης,  βλέπετε 

στον κωδικό 67 ποιες είναι οι  χορ ηγήσεις και τα προνοιακά 

επιδόματα. Όπως σας είπα είναι πάνω –κάτω κοντά στα 8,  9 εκατ. .   

Διάβασα στην υπηρεσία μια . .Οικονομικές και Διοικητικές 

Υπηρεσίες,  θέλω να επισημάνω ότι  επειδή ακριβώς στερηθήκαμε 

υπαλλήλων στον Δήμο, εδώ πρέπει να τα λέμε αυτά, μ ας φύγανε 65 

υπάλληλοι μόνιμοι στην σύνταξη από τότε που αναλάβαμε και το 

σχόλιό μου από την αρχή της εισήγησής μου, τι  έλεγε ο κ.  

Ραγκούσης,  όταν εισηγήθηκε τον νόμο τον Καλλικράτη; Έλεγα ότι  θα 

παίρνεις  αυτά τα λεφτά που προβλέπει η νομοθεσία,  το 259 του  

Καλλικράτη, ο 3852/2010 και εάν μεταφερθούν και άλλες 

αρμοδιότητες και δεν σου φτάνουν,  θα πάρεις και άλλα χρήματα από 

τους πόρους που προανέφερα.  

Εδώ όχι μόνο αυτό δεν συνέβη και πόρους μας στερούν και 

υπαλλήλους και ούτε έχουμε το απαραίτητο προσωπικό.  Κύριε 

Πρόεδρε,  μείον 65 υπαλλήλους μόνιμους.  Επίσης έχουν φύγει  όλοι οι  
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υπάλληλοι που έληξαν οι  συμβάσεις τους με προγράμματα, από 

διάφορα προγράμματα και το αναφέρω εδώ στις  οικονομικές και 

διοικητικές υπηρεσίες,  γιατί;   

Με τον κωδικό 6041.0002, στις  υπηρεσίες 10 είναι στις  

Δαπάνες,  πήραμε φοιτητές από τα ΤΕΙ,  αξιοποιήσαμε αυτό το έμψυχο 

δυναμικό των νέων ανθρώπων αυτής της κοινωνίας,  των σπουδαστών 

μας περίπου 18 άτομα και στηρίξαμε αρκετά μέχρι τώρα, το βλέπετε 

καθημερινά και νομίζω και οι  Αντιδήμαρχοι θα σας το πουν,  

υπηρεσίες οι  οποίες είχαν ανάγκη να λάβουν αυτής της στήριξης και 

συγχρόνως οι  σπουδαστές να μάθουν και αυτοί με την σειρά τους 

αρκετά πράγματα και να τους δίνουμε και ένα ποσό, γιατί  πιστεύουμε 

ως δημοτική αρχή ότι  πρέπει να στηρίζουμε του ς νέους ανθρώπους σε 

αυτή την πόλη.  

Επίσης εάν δείτε στις  οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες θα 

δείτε ότι  εκεί  και οι  προμήθειες,  τις  οποίες προμήθειες τις  

περισσότερες μετά την λογοδοσία τις  κάναμε με δημόσιους 

διαγωνισμούς.   

Η κυρία Τεράνση που ανέφερε ότι  μειώσαμε το κόστος των . .  30 

με 35%, γιατί  το ΄11 μόνο, αγαπητοί συνάδελφοι,  μόνο 2 εκατ.  ευρώ 

σε προμήθειες τις  πετύχαμε με δημόσιους διαγωνισμούς.  Πετύχαμε 

εννοώ καλές τιμές στην αγορά. Οι απαιτήσεις . .ήταν πάρα πολύ 

ελάχιστες,  περίπου 200 με 300.000 ευρώ το ΄11.  Αυτό είναι νομίζω 

κάτι  πολύ σημαντικό και θα δείτε ότι  και αυτούς τους κωδικούς πάλι 

θα γίνουν με τον ίδιο τρόπο.  

Στην υπηρεσία 15,  που είναι η Κοινωνική Πολιτική,  θα είδατε 

ότι  σε αυτούς τους κωδικούς που είναι στο 6162001 και 002,  003,  

004 ρίξαμε και εκεί  το βάρος σαν δημοτική αρχή και αυτό 
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χαρακτηρίζει  πολιτικά τον προϋπολογισμό και ενισχύσαμε την 

κοινωνική πολιτική με ποσά, τα έχετε δει ,  με αρκετά χρήματα, έτσι 

ώστε να μπορεί η Αντιδήμαρχος της κοινωνικής πολιτικής να 

προσφέρει όσο το δυνατόν,  μεγαλύτερη ανακούφιση με τον τρόπο τον 

νόμιμο που μπορεί προς τους πάσχοντες συμπολίτες μας.  

Όσον αφορά την υπηρεσία 20,  Καθαριότητα και 

Ηλεκτροφωτισμός,  εκτός από το κλείσιμο της ελλειμματικότητας που 

σας είπα,  του ελλείμματος θα δείτε επίσης σε κά ποιους κωδικούς και 

άλλα προγράμματα πολύ σπουδαία,  που αυτά ουσιαστικά δίνουν το 

όραμα μιας δημοτικής αρχής.  Προγράμματα που αφορούν την 

ενεργειακή αναβάθμιση, . .της αποκομιδής.   

Εάν δείτε τους κωδικούς 61 και 62.0002 και 0003 θα δείτε 

κωδικούς που αφορούν γι΄ αυτό το θέμα.  

Να προσπεράσω την . .υπηρεσίες,  στις  υπηρεσίες νομίζω των 

τεχνικών έργων, εκεί  θα δείτε πραγματικά πως ακριβώς έχει  γίνει  το 

τεχνικό πρόγραμμα, αυτό θα το δείτε κυρίως φυσικά στις  επενδύσεις 

που είναι . .70 και 73,  που είναι Υπηρεσίες κα ι Έργα και όπως σας 

έχω πει  είναι κοντά στα 24 εκατ.  ευρώ.  

Εκεί βλέπετε ότι  ο προϋπολογισμός ουσιαστικά βαρύνεται πάρα 

πολύ-  τελειώνω κύριε Πρόεδρε –  εκεί  βλέπετε ότι  αυτό το μεγάλο 

ποσό ουσιαστικά βαρύνει τον προϋπολογισμό, τα έργα και τις  

υπηρεσίες από …  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ολοκληρώστε σας παρακαλώ. Σε μισό λεπτό θα δώσουμε τον λόγο σε 

συναδέλφους.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Τελείωσα. Εάν καταλαβαίνετε που βρίσκομαι τελείωσα. Είμαι στις  

δαπάνες.   

 Κάτι που θέλω να τονίσω επίσης είναι το Κεφάλαιο Β στις  

Επενδύσεις,  στην υπηρεσία 20 που είναι στην Καθαριότητα -  

Ηλεκτροφωτισμός,  θα δείτε εκεί  ότι  έχουμε . .9413.0003 την 

περίπτωση των φωτοβολταϊκών στα σχολεία.  Τα χρήματα από την 

μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΑΕΚΑΣ… τα 600 χιλιάρικα 

ουσιαστικά έγινε δημοπρασία,  υπάρχει εταιρε ία και αυτό είναι πάρα 

πολύ σημαντικό έργο,  πετύχαμε και μεγάλη έκπτωση, αυτή ήταν η 

έκπτωση που δόθηκε,  φτάνουν αυτά τα χρήματα για να  υλοποιηθεί  το 

έργο,  τουλάχιστον σε ότι  αφορά την χρηματοδότηση από τον Δήμο, 

άρα από εδώ προσδοκούμε να έχουμε καλά απο τελέσματα.  

 Πρόεδρε τελειώνω. Η πάγια προκαταβολή θα ήθελα επίσης να 

επισημάνω για άλλη μια φορά παρά τις  δυσκολίες που έχουμε και το 

τέλος που δώσαμε, όπως και πέρυσι,  από τους λίγους Δήμους στην 

Ελλάδα, επίσης θα την δώσουμε και για το ΄13 στους προέδρο υς μας.   

 Ξέρω ότι  είναι πάρα πολύ λίγα αυτά τα χρήματα που πηγαίνουν 

απευθείας στους προέδρους αλλά εμείς  αυτή την τακτική μας θα την 

ακολουθήσουμε και φέτος.   

 Το αποθεματικό είναι στις  154.000, τελείωσα κύριε Πρόεδρε 

και θέλω να σας πω ότι  και οι  δαπάνε ς επομένως είναι,  όπως και τα 

έσοδα, γιατί  πρέπει να είναι ισοσκελισμένα, στα 68.102.921,20 ευρώ.  

 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σας ευχαριστούμε κ.  Αντιδήμαρχε.  Θα παρακαλέσω το σώμα να μην 

καταχραστεί  τον χρόνο που θα πάρει ο κάθε συνάδελφος.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Ο κ. Μυστακίδης έχει  τον λόγο.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Εννοείται ότι  και για τον κ.  Μυστακίδη το λέμε αυτό.  Κύριε 

Μυστακίδη έχετε τον λόγο εσείς .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη, κύριε Πρόεδρε,  θα πάρει πακέτο και το τεχνικό πρόγραμμα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι ενσωματωμένο μέσα.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το τεχνικό πρόγραμμα είναι προϋπολογισμένο μαζί.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μαζί είναι,  ενσωματωμένο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ νόμιζα ότι  είναι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  ενσωματωμένο στον προϋπολογισμό είναι κύριε συνάδελφε.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Μυστακίδη έχετε τον λόγο.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Αντιπρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  το 

τεχνικό πρόγραμμα του ΄13 καταρτίστηκε με την συνεργασία της 

τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Σερρών  και του Λογιστηρίου καθώς 

επίσης και με την συνδρομή των Προέδρων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων. Έτσι συμπεριελήφθησαν έργα και μελέτες που 

χρηματοδοτούνται από διάφορες πηγές που θα σας αναλύσω 

παρακάτω.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

30 

1.  Έργα χρηματοδοτούμενα παρακρατηθέντες πόρους του 

Ν1828/1989. Το ποσό αυτό ανέρχεται στο 1.334.033 ευρώ. Εδώ 

σημειώνουμε ότι  οι  εκπτώσεις από τα έργα που θα γίνουν από 

τους παρακρατηθέντες πόρους θα χρησιμοποιηθούν  για τις  

λειτουργικές δαπάνες του Δήμου. Γνωρίζετε ότι  . .  εκπτώσεις 

από 30 μέχρι 50%.  

2.  Έργα που χρηματοδοτούνται από Σ ΑΤΑ του έτους ΄13.  Πρέπει 

να πούμε ότι  προϋπολογίζουμε για το ΄13 ότι  η ΣΑΤΑ θα  

ανέρχεται στο ποσό του 1 εκατ.  ευρώ και από αυτό το 

εκατομμύριο θα διατεθούν 250 χιλιάρικα ευρώ, θα τα 

κρατήσουμε για το δάνειο το οποίο θέλουμε να πάρουμε.  Να 

διασφαλίσουμε ότι  μπορούμε να πληρώσουμε και αυτή την 

χρονιά το δάνειό μας.  Επομένως υπολείπονται 750.000 ευρώ για 

τα έργα που θα γίνουν από αυτό το κονδύλι.  Όπως γνωρίζετε 

υπάρχει ένα ποσοστό 20%, το οποίο διατίθεται από την ΣΑΤΑ 

για όλο τον Δήμο και ένα ποσοστό, το οπο ίο αντιστοιχεί  σε 

150.000,  από τα 750 δηλαδή το 20% και ένα ποσοστό 80% που 

αντιστοιχεί  στο ποσό των 600.000 ευρώ, το οποίο μπορεί να 

κατανεμηθεί σε έργα που θα γίνουν αντίστοιχα στις  δημοτικές 

ενότητες και τις  τοπικές κοινότητες.   

Να κάνουμε μια αναφορά σε αυτή την κατανομή, δηλαδή το πώς 

θα κατανεμηθούν οι  600.000 ευρώ στις  δημοτικές ενότητες.   

Η κατανομή αυτή είναι αυτή που έγινε και τα δυο προηγούμενα 

χρόνια,  δηλαδή το ΄11 και το ΄12,  είναι με συντελεστές τους οποίους 

μας έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών π ου έχουν σχέση με την ΣΑΤΑ 

που πήρε κάθε δημοτική αρχή, σε σχέση με την ΣΑΤΑ που πήρε ο 

συνολικός Δήμος.   
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  Έχουμε για την Δημοτική Ενότητα Σερρών 398.700 ευρώ.  

  Για την Δημοτική Ενότητα Σκουτάρεως 61.800 ευρώ.  

  Δημοτική Ενότητα Καπετάν Μητρούση 53.280 ευρώ  

  Δημοτική Ενότητα Λευκώνα 58.500 ευρώ  

  Τοπική Κοινότητα Ορεινής 19.680 ευρώ  

  Τοπική Κοινότητα Άνω Βροντούς 8.040 ευρώ.  

Το σύνολο είναι 600.000 ευρώ.  

 

Η επόμενη πηγή χρηματοδότησης για τα έργα τα οποία 

υπολογίζουμε είναι τα έσοδα του Δήμου και το ποσό αυτό  ανέρχεται 

σε 2.975.941 ευρώ.  

Επίσης,  έχουμε . .έχουμε τα συνεχιζόμενα έργα και τις  μελέτες 

που με υπάρχουσες πιστώσεις από ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών. Δηλαδή 

ότι  έργα είχαμε βάλει στα προηγούμενα τεχνικά προγράμματα τα 

οποία είτε δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα ε ίτε εκκρεμεί η 

αποπληρωμή τους ή και παραλαβή τους.  Το ποσό αυτό ανέρχεται στο 

1.246,722 ευρώ.  

Έχουμε συνεχιζόμενα έργα και μελέτες με υπάρχουσες 

πιστώσεις από ΣΑΤΑ του ΄12.  Αυτά είναι ακριβώς όπως αναφέρθηκαν 

στο τεχνικό πρόγραμμα του ΄12.  Σύνολο 1.346.7 07 ευρώ.  

Επίσης,  στο τεχνικό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται έργα, τα 

οποία χρηματοδοτούνται από την ΣΑΤΑ σχολείων παρελθόντων ετών 

και το ποσό αυτό είναι 211.279 ευρώ.  

Έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από διάφορα προγράμματα, 

όπως:  

  Από το Πράσινο Ταμείο 364.990 ευρώ.  
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  Από τον πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 7 510.785 ευρώ.  

  Από το πρόγραμμα ΕΠΕΡΑ 1.705.053 ευρώ.  

  Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία –Θράκη 

10.806.644 ευρώ.  

  Από το πρόγραμμα . .57.043 ευρώ.  

  Πρόγραμμα URBACT ΙΙ  37.023 ευρώ.  

  Από το πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασία Ελλάδας –Βουλγαρίας 

692.875 ευρώ.  

  Το πρόγραμμα . .Ενέργειας για την Ευρώπη, 56.107 ευρώ.  

  Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση 354.600 

ευρώ.  

  Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

300.000 ευρώ.  

  Έργα τα οποία είναι από έσοδα, από διάφορα υπουργεία και 

Οργανισμούς που ανέρχονται στο ύψος των 3.685.287 ευρώ.  

Το σύνολο δηλαδή των έργων που προβλέφθηκαν ανέρχεται στο 

ποσό των 26.378.148 ευρώ.  

 Και μια παρατήρηση, ότι  στην κατανομή των έργων . .τις  

Δημοτικές Ενότητες στα Τοπικά Διαμερίσματα τηρήθηκε πάλι το 

πληθυσμιακό κριτήριο.   

 Αυτά ήθελα να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κύριε Αντιδήμαρχε.  Κύριοι  συνάδελφοι να ανοίγουμε 

κατάσταση ερωτήσεων. Επειδή ο γραμματέας απουσιάζει  θα 

σημειώσω εγώ. Μηλίδης,  Χρυσανθίδης,  Γάτσιος.  Άλλος;  Νιζάμης.  

Αναστασιάδης.   
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Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Θέλω να κάνω ερώτηση και τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ο κ. Μηλίδης έχει  τον λόγο.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Θα κάνω τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Τότε τον λόγο έχει  η κυρία Σαραντίδου.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Θέλω να ρωτήσω, γιατί  ήταν τόσο μεγάλ ες οι  αποκλίσεις  στα χρέη 

καθαριότητας,  γιατί  συνεχίζουν να είναι μεγάλες οι  αποκλίσεις  

βλέπω. Για ποιο λόγο γινόταν αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Να σημειώσετε τις  ερωτήσεις και να τις  απαντήσετε όλες μαζί;  Αυτό 

είναι το πιο σωστό νομίζω. Ο κ.  Νιζάμης έχει  τον λόγο.   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Οι ερωτήσεις μου είναι συγχρόνως και τοποθέτηση. Μικρές,  αρκετές.   

 Πρώτον. Λέτε μισθώματα καλλιεργήσιμης έκτασης περίπου 

20.000 ευρώ. Ερώτηση. Σε πόσα στρέμματα ανέρχονται οι  

καλλιεργήσιμες εκτάσεις στον δήμο; Πόσα στρέμματα ενοικιάζονται;  

Πόσα είναι τα πραγματικά;  

 Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα της ημερήσιας αποζημίωσης 

των λαϊκών αγορών; Εάν από εκεί  μπορούμε να προσμένουμε σε 

κάποιο έσοδο;  

 Τελευταία ερώτηση. Εάν υπάρχει,  ενδεχόμενο, δυσκολίας ή 

αδυναμίας αποπληρωμής των τοκοχρεολυτι κών δόσεων των δανείων 
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συνολικά μέσα στο έτος ΄13 με δεδομένο την κατάσταση της χώρας 

συνολικά;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Νιζάμη. Τον λόγο έχει  ο κ.  Αναστασιάδης.  Για 

ερώτηση κ.  Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν ακούσαμε πόσα χρήματα εισπράττουμε … Δεν ακούσαμε τι  

πρόστιμα έχετε βάλει και έχετε εισπράξει . . ,  διότι  κάθε μέρες οι  

πινακίδες των ανθρώπων . .δήμο μέσα. Δεν ακούσαμε την λεγόμενη 

…πόροι.  Δεν έχουμε ακούσει κανένα κονδύλι και γίνεται σφαγή κάθε 

μέρα στην πόλη των Σερρών από πρόστιμα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κύριε Αναστασιάδη. Τον λόγο έχει  ο κ.  Χρυσανθίδης.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δυο ερωτήσεις,  κύριε Πρόεδρε.  Η πρώτη αφορά στα έσοδα, όσον 

αφορά τα ΠΟΕ πόσα είναι εισπραχθέντα το ΄12; Η δεύτερη ερώτησή 

μου είναι,  έχω παρατηρήσει ότι  σε όλες τις  υπη ρεσίες υπάρχουν 

κωδικοί αριθμοί με ομοειδείς  προμήθειες,  που είναι στο ποσό των 

απευθείας αναθέσεων. Θα ήθελα να ρωτήσω, αυτοί οι  κωδικοί για 

ποιο λόγο είναι έτσι και δεύτερον,  αυτοί οι  κωδικοί αθροίζονται και 

προχωράνε σε διαγωνισμούς ανάλογα με το ποσό π ου είναι και εάν 

γίνεται αυτό,  θα παρακαλούσα για την διευκόλυνση της 

αντιπολίτευσης να μας δοθεί  μια κατάσταση με . .  γ ια να μπορούμε 

και εμείς  να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε κατά πόσο τηρείται 

αυτή η διαδικασία,  όπως επίσης άποψή μας είναι ότι  αυτή η 

κατάσταση θα πρέπει να …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστώ κύριε Χρυσανθίδη.  Κύριε Γάτσιο έχετε τον λόγο.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ως προς το τεχνικό πρόγραμμα κυρίως ήθελα να ρωτήσω, κύριε 

Πρόεδρε και ήθελα, το πρώτο ερώτημα είναι,  εάν στα πλαίσια του 

δημοκρατικού προγραμματισμού ρωτήθηκαν οι  πρόεδροι των 

Δημοτικών και των Τοπικών Κοινοτήτων για την σύνταξη του 

τεχνικού προγράμματος;  

 Το δεύτερο είναι ότι  βλέπουμε από το τεχνικό πρόγραμμα 

επαναλαμβάνονται ίδια έργα το ΄11,  το ΄12 και το ΄13.  Γιατί  

συμβαίνει  αυτό;  

 Το τρίτο είναι ότι  τα έργα που προτείνονται από ίδια έσοδα δεν 

υπάρχει κανένα έργο στην Περιφέρεια του Δήμου. Όλα τα έργα είναι 

στο κέντρο.  

 Θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι  άλλο. Βλέπω ότι  

προϋπολογίζονται ξανά, στο τεχνικό πρόγραμμα μπαίνω, χρήματα 

όπως είναι η διοικητική μεταρρύθμιση και τα λοιπά. Δεν 

αποπληρώθηκαν αυτά ή είναι καινούργια χρήματα τα οποία θα 

περιμένουμε ξανά ενόψει του προγράμματος Καλλικράτη;.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Γάτσιο.  Τον λόγο έχει   η Πρόεδρος του Λευκώνα 

κυρία Κουλατίδου. Κυρία Κουλατίδου ελάτ ε σε ένα μικρόφωνο σας 

παρακαλώ.  

Κα ΚΟΥΛΑΤΙΔΟΥ:  

Για το τεχνικό πρόγραμμα προς τον κ.  Μυστακίδη.  Αναφέρετε στην 

ΣΑΤΑ του ΄11,  σε κάποιο έργο του Λευκώνα «Κατασκευή 

τσιμενταυλάκων..  στον Λευκώνα» 17.817. Είναι το 137. Και το ξανά 

αναφέρετε στην ΣΑΤΑ ΄12,  το  ξανά βάζετε 213, 47.817. Γνωρίζετε 
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για το συγκεκριμένο έργο ότι  είναι εκ παραδρομής το νούμερο αυτό,  

δεν ισχύει  και θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα, 30 

που είναι για τον Λευκώνα, δηλαδή 30.000, να προχωρήσουμε 

σύμφωνα με τις  προτεραιότητες που έχουμε βάλει ως Τοπικό 

Συμβούλιο.   

 Να πω και την ένστασή μου, για να μην φάω τον χρόνο μετά 

στις  τοποθετήσεις,  δεν γνωμοδοτήσαμε για την ΣΑΤΑ του ΄13,  αυτό 

που ψηφίζουμε σήμερα, αυτό το πρόγραμμα, γνωμοδοτήσαμε τον 

Σεπτέμβριο του ΄11 …  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Περιοριστείτε στην ερώτηση σας παρακαλώ.  

Κα ΚΟΥΛΑΤΙΔΟΥ:  

Εγώ αυτό θέλω να πω, γιατί  δεν διορθώθηκε το λάθος αυτό για να 

μπουν τα 30.000, σύμφωνα με τις  προτεραιότητες που είχαμε ως 

Τοπικό Συμβούλιο Λευκώνα έστω για τον Σεπτέμβριο του ΄11.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κυρία Κουταλίδου. Να απαντήσουν οι  κύριοι  

Αντιδήμαρχοι.  Πρώτα ο κ.  Γαλάνης.  Κύριε Γαλάνη όσο μπορείτε πιο 

. .  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συνοπτικά θα πω ότι  για τα δάνεια τουλάχιστον,  μέχρι και σήμερα, 

όταν ο Δήμος,  αγαπητοί συνάδελφοι,  έχει  φορολογική και 

ασφαλιστική  ενημερότητα. Πληρώνουμε κανονικά τις  κρατήσεις μας,  

δεν έχουμε το παραμικρό πρόβλημα μέχρι σήμερα. Επίσης σας 

γνωρίζω ότι  δεν υπάρχει καμία οφειλή,  τουλάχιστον σε ότι  αφορά 

από ανθρώπους που ίσχυσαν διοίκηση ή βρέθηκαν σε Δημοτικά 
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Συμβούλια ή Επιτροπές σε  κανέναν από τους προηγούμενους δήμους.  

Αυτά τα έχουμε ξοφλήσει.   

 Όσον αφορά τα δάνεια επίσης,  πληρώνονται κανονικότατα, είτε 

είναι δάνεια του Δήμου Σερρών είτε είναι δάνεια που μας ήρθαν από 

τους δήμους και από τις  Κοινότητες.  Κυρίως από τους δήμους 

δηλαδή.  

 Επομένως δεν νομίζω ότι  μέχρι σήμερα δημιουργήσαμε 

πρόβλημα. Εάν συνεχίσουμε έτσι με νοικοκυρεμένα και του χρόνου, 

δεν θα έχουμε πρόβλημα. Εάν όμως οι  χρηματοδοτήσεις δηλαδή 

ζήσουμε και άλλες τρεις  ή τέσσερις φορές μειώθηκαν οι  ΚΑΠ, εάν 

μειωθεί άλλες  τέσσερις,  πέντε την επόμενη χρονιά,  με συγχωρείτε 

πάρα πολύ, όχι  μόνο ο Δήμος Σερρών που είναι,  προσπαθεί και είναι 

νοικοκυρεμένος,  όχι  μόνο ο Δήμος Σερρών δεν θα αντέξει ,  δεν θα 

αντέξει  όλη η κοινωνία.  Και άλλοι Δήμοι.   

 Επίσης για τις  λαϊκές αγορές,  νομ ίζω ότι  κ.  Γρηγοριάδης μπορεί 

να δώσει καλύτερη απάντηση. Εγώ μέχρι και το τελευταίο Δημοτικό 

Συμβούλιο που συζητήσαμε εδώ, δεν έχει  αλλάξει κάτι  από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση ούτε από την Περιφέρεια με τον γνωστό 

λογαριασμό.  

 Για το πόσα νοικιάζονται.  Τώρα θα αρχίσουν να νοικιάζονται,  

γιατί ,  αγαπητέ συνάδελφε,  εάν δεν γινόντουσαν τα τοπογραφικά, οι  

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, δηλαδή, η κυρία Θεοδοσίου η 

προϊσταμένη, δεν εγκρίνει  τις  δημοπρασίες.  Δηλαδή εάν ο κ.  

Μυστακίδης δεν έχει  τους τοπογράφους για να κάν ει  τοπογραφικά, να 

το πω απλά, δεν μπορούμε να κάνουμε δημοπρασία,  μίσθωση δια 

δημοπρασίας κανενός κομματιού,  ας είναι ατελείωτα τα χωράφια μας.   
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 Τώρα όμως που ο κ.  Μυστακίδης με τους συνεργάτες του που 

υπέστρεψαν από τις  άδειες κάνανε τοπογραφικά και από  ότι βλέπω 

κάνανε αρκετά,  προτιμούμε τις  διαδικασίες των δημοπρασιών και θα 

έχουμε,  επιτέλους,  τα πρώτα έσοδα. Γιατί  ξαφνικά, κ.  Μυστακίδη 

μπορείτε να το πείτε και εσείς ,  βγήκε αυτή η διαδικασία του . . ,  θα 

έπρεπε να έχεις  τοπογραφικά, να με σωστές συντεταγ μένες.  Δεν είναι 

όπως παλαιά,  όπως ξέραμε μέχρι το τέλος του ΄10 πήγαινες μια 

εκμίσθωση δια δημοπρασίας,  ούτε τοπογραφικά ούτε τίποτα,  την 

περνούσες από την Αποκεντρωμένη και προχωρούσες.  Έχουν αλλάξει 

τα δεδομένα. Ούτε υπήρχαν τοπογραφικά. Μακάρι να υπήρχ αν.   

 Επίσης για την απόκτηση γνωμοδοτικότητας.  Η απόκτηση 

γνωμοδοτικότητας,  όπως βλέπω τα στοιχεία του ταμείου,  γιατί  την 

περίμενα αυτή την ερώτηση, τα έξοδα βλέπω ότι  είναι περίπου 4.900, 

του ΄11 μιλάω πάντα και τα έσοδα 4.400. Δηλαδή, βλέπω ότι  αρχίζει  

και κλείνει  η ψαλίδα.  Δηλαδή με μας Δημοτικό Συμβούλιο αρχίζει  

και κλείνει  η ψαλίδα στην ανταποδοτικότητα της καθαριότητας στο 

μέτρο του δυνατού.  

 Τώρα γιατί  συνέβαινε,  μπορεί και η κυρία Γουναρίδου να σας 

πει  για ποιο λόγο συνέβαινε,  γιατί  προφανώς τα έξ οδα είναι 

περισσότερα από τα έξοδα και για έναν άλλο σοβαρό λόγο. Γιατί  

καμία δημοτική αρχή, την έχουμε πει  την αλήθεια και στην 

Οικονομική Επιτροπή, καμία δημοτική αρχή τα προηγούμενα χρόνια 

δεν έπαιρνε αποφάσεις για αύξηση των τελών καθαριότητας που πάνω  

από μια δεκαετία παραμένουν τα ίδια.   

 Πείτε μου εσείς ,  αγαπητοί συνάδελφοι,  σε αυτή την εποχή της 

φτώχειας και της ανέχειας,  εγώ το έθεσα αυτό το θέμα στην 

Οικονομική Επιτροπή, εννοώ μια ελεύθερη συζήτηση που κάναμε,  όχι  
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σαν θέμα, όχι  σαν θέμα Οικονομικής Επιτροπής,  σε μια ελεύθερη 

συζήτηση που κάναμε το έθιξα αυτό το θέμα και μου είπαν με μια ένα 

στόμα, μια ψυχή όλοι οι  σύμβουλοι ότι  ουαί και αλίμονο εάν φέρει 

κανείς  αύξηση αυτή την εποχή.  

 Δηλαδή,  εάν ο κ.  Χράπας μας έλεγε ότι  πρέπει να αυξήσουμε 

τα τέλη, δεν νομίζω ότι  κανείς  στην Οικονομική Επιτροπή θα έπαιρνε 

μια τέτοια απόφαση. Σε μια εποχή που οι  πολίτες δεν μπορούν να 

πληρώσουν ούτε τις  βασικές τους ανάγκες.  Γι΄ αυτό συνέβαινε αυτό 

το πράγμα, γιατί  δεν υπήρχε κατά το παρελθόν αύξηση στα τέλη 

καθαριότητας.   

 Ξέρετε,  κυρία Σαραντίδου,  συγνώμη …  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Κύριε Γαλάνη για να μην παρεξηγούμαστε,  εγώ κρατάω στα χέρια 

μου την εισηγητική έκθεση και γράφει,  σας φέρνω παράδειγμα για τα 

καταστήματα. Τέλη καθαριότητας και αποκομιδής καταστημάτων 

προϋπολογίζονται 1.466.000, ενώ πέρυσι ήταν 3 εκατ. .  Στον περσινό 

προϋπολογισμό δηλαδή ήταν 3 εκατ.  και βεβαιώθηκαν μόλις 557.000. 

Γιατί  έγινε αυτό;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είπαμε ότι  ο προϋπολογισμός δουλεύεται από τον Σεπτέμβριο,  άρα 

βεβαιώθηκαν και άλλα μέσα στους τέσσε ρις μήνες.   Ένα είναι αυτό.  

Δεν είναι δηλαδή αυτό που βλέπετε το τελικό.  

 Δεύτερον.  Όπως σας είπα τα έξοδα ήταν περισσότερα από τα 

έσοδα. Όλοι οι  προϋπολογισμοί των προηγούμενων ετών ψηφίζονταν 

με αυτόν τον τρόπο. Με εμάς Δημοτικό Συμβούλιο και με εμάς 

δημοτική αρχή φτάνουμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε σήμερα.  

Και καλά κάνουμε και το πράττουμε,  εάν πάρουμε αυτή την απόφαση 
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σήμερα, γιατί  όπως βλέπετε και εάν δεν το θέλουμε,  αυτό έχει  

θεσμοθετηθεί με το μεσοπρόθεσμο, το Οικονομικό Παρατηρητήριο θα 

μας ελέγχει  για τα έσοδα και μας λέει  ότι  αφού γι΄ αυτόν τον κωδικό 

δεν έχεις  βεβαιώσει έσοδα και δεν έχεις  εισπράξει,  κάνε 

αναμόρφωση, μείωσέ τα τα προϋπολογισθέντα σου έσοδα. Αυτή είναι 

η απάντηση.  

Εάν θέλει  η κυρία …. να σας πει  κάτι  παραπάνω. Για τα 

πρόσωπα..  είναι περίπου τα ίδια εάν τα δείτε.   

Οι προμήθειες σας είπα,  τουλάχιστον με την λογοδοσία του ΄11 

πάνω από 2 εκατ.  ευρώ προμήθειες έγιναν με δημόσιους 

διαγωνισμούς αλλά και όσες λίγες απευθείας αναθέσεις . .  200,  

300.000,  εάν θυμάμαι καλά, πάλι έγιναν ενημερώσεις στο si te και του 

Δήμου, έγιναν δημοσιεύσεις δηλαδή, έτσι ώστε να λάβουν γνώση και 

άλλοι άνθρωποι,  όχι  μόνο ένας ή δυο και λέει  η κυρία . .που είναι η 

προϊσταμένη, η οποία συνταξιοδοτείται μάλιστα με τα χρόνια 

εμπειρίας της,  ότι  μειώσαμε το κόστος τω ν προμηθειών 30 με 35%.  

Εάν θέλετε να σας πει  κάτι  για τους κωδικούς.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Εάν χρειαστεί  θα …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Ένα λεπτό κ.  Αντιπρόεδρε,  είναι σοβαρά αυτά τα θέματα, πρέπει να 

τα εξηγήσουμε.  Εάν η κυρία Γουναρίδου θέλει  να απαντήσει για τους 

κωδικούς,  είπε ο κ.  Χρυσανθίδης ότι  πλησιάζουν το όριο της 

απευθείας ανάθεσης εάν είναι όλοι μαζί  οι  κωδικοί αυτοί,  μπορεί η 

κυρία Γουναρίδου τεχνικά,  εάν υπάρχει πρόβλημα να το απαντήσει.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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Κύριε Αντιδήμαρχε εάν δεν καλυφθούν από την απάντηση θα 

δώσουμε  τον λόγο στην κυρία Γουναρίδου. Απαντήστε σε αυτά που…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Στο Ελεγκτικό Συνέδριο εκτός του ότι  στέλνουμε πάντα τον 

ισολογισμό, τον απολογισμό, τις  οικονομικές καταστάσεις,  

ευχαρίστως να στείλουμε οποιαδήποτε κατάσταση από το 

προμηθειών, ότι  θεωρεί εδώ η συμπολίτευση ή η αντιπολίτευση είναι 

στην διάθεσή σας και η υπηρεσία των . .να στείλουμε,  είναι στην 

διάθεσή σας.   

 Επίσης για την . .μελέτη μεταρρύθμιση που ρώτησε ο κ.  

Γάτσιος,  για παράδειγμα γνωρίζω ότι  ….  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν υπάρχει και άλλο ερώτημα να το απαντήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Χρυσανθίδη κάντε λίγη υπομονή.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα ξανά γυρίσω πίσω.  

 Για την διοικητική μεταρρύθμιση που λέει  ο κ.  Γάτσιος,  

υπάρχει ,  παράδειγμα, ένα ποσό που με ενημέρωσε η Singular ,  πρέπει  

να πληρωθεί από την Τράπεζα της Ελλάδας,  εάν θυμάμαι καλά, την 

Εθνική, για την ενοποίηση των ζητημάτων. Ένα υπόλοιπο.   

 Υπάρχουν υπόλοιπα . .προέλευσης.  Έχετε δίκαιο που πρέπει να 

πληρωθούν. Για παράδειγμα αυτό το γνωρίζω.  

 Για τις  προμήθειες απάντησα, για το Ελεγκτικό Συνέδριο.  Το 

πρώτο ερώτημα, κ.  Χρυσανθίδη ήταν έσοδα . .  
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ευχαριστώ πολύ. Σας είπα συνάδελφοι,  το ΄11 προϋπολογιστικά 

στοιχεία είχαμε πάνω από 300.000 ευρώ αυτά που εισπράξαμε 

περισσότερο από την προηγούμενη χρήση. Μην ξεχνάτε ότι  το ΄11 

ήταν η χρονιά της μετάβασης στον Καλλικράτη, όπως και το ΄12,  

προσπαθούμε στο Προσόδων να τακτοποιήσουμε και να βεβαιώσουμε 

πάσης φύσεως τέλη, φόρους,  τα πάντα όλα και να χαίρεστε που 

βλέπετε να  αυξάνονται τα ανείσπρακτα, γιατί  βεβαιώνουν και αυτά 

που δεν είχαν βεβαιωθεί τα προηγούμενα χρόνια,  όπως 2%, όπως 

κλήσεις,  όπως σειρά άλλων υποθέσεων εκκρεμών στο Προσόδων.  

 Και σας λέω ειλικρινά το ταμείο πλήρωσε αυτό,  το ταμείο το 

ίδιο,  τους πέντε υπαλλήλους. .  αυτή την στιγμή που μιλάμε κάνει  αυτή 

την δουλειά που σας λέω. Έστειλε 11.000 επιστολές σε όλους αυτούς 

τους οφειλέτες.  Επίσης 6.000 επιστολές προ κατάσχεσης και θα 

προχωρήσουμε σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 

Εσόδων.  

 Άρα τα αποτελέσματα της δουλειάς μας θα φανούν προς το 

τέλος αυτής της χρονιά και στην αρχή της άλλης.  Αυτή είναι η 

πλήρης αλήθεια.  Γιατί  ούτε στοιχεία των χρεωστών είχαμε για όλους 

και ούτε τους υπαλλήλους είχαμε για να μπορέσουμε να 

ακολουθήσουμε την διαδικασία ΚΕΔΕ.  

 Τώρα  που ξεμπλοκάρανε κάπως, ως ένα σημείο,  με τις  παλαιές 

οφειλές,  διεκδικούμε και άλλα ανείσπρακτα και βεβαιώνουμε στο 

Προσόδων ανείσπρακτα που δεν είχαν βεβαιωθεί.  Είμαι στην διάθεσή 

σας αυτά να τα αποδείξω και με έγγραφα και στην πράξη.  
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Γαλάνη. Ο κ.  Χρυσανθίδης …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

…πολιτική κάνει  ο άνθρωπος.  Δεν απάντησε στα ερωτήματά μου.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Αναστασιάδη σας παρακαλώ πολύ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να απαντήσει στα ερωτήματά μου.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Εάν δεν απαντήσει,  θα  ξανά απαντήσει.  Εάν δεν απάντησε,  θα 

απαντήσει.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ο Μυστακίδης,  κύριε Πρόεδρε.  Την ερώτηση ….  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Αναστασιάδη περιμένετε να τελειώσει ο κ.  Μυστακίδης μήπως 

απαντήσει ο κ.  Μυστακίδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  σε αυτό  θα μου απαντήσει …  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ λοιπόν.  Συνεχίστε κ.  Μυστακίδη.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Μυστακίδη μπορείτε να απαντήσετε . .πόρους;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Τις ερωτήσεις που έκανε ο κ.  Νιζάμης και αγγίζουν την δική μου 

αρμοδιότητα για το πόσα στρέμματα νοικιάζονται,  είναι και στην 

δική μου αρμοδιότητα. Θέλω να πω ότι  το ΄11,  μόλις αναλάβαμε,  

έκανα αυτή την κίνηση επειδή ήθελα να διαγνώσω τι  γίνεται  και από 

το λογιστήριο μου απάντησαν ότι  τα έσοδα από 5.000 περίπου 

κοινόχρηστα δημοτικά ήταν 5.000 ευρώ.  

 Σήμερα έχουν αυξηθεί αλλά το κυριότερο είναι,  όπως είχα πει  

και σε ένα προηγούμενο συμβούλιο….  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Συνάδελφοι μπορούμε να κάνουμε λίγη ησυχί α;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ότι είμαστε αποφασισμένοι ως δημοτική αρχή να καταγράψουμε,  να 

επισημάνουμε πλήρως όλα τα κοινόχρηστα του Δήμου και θα είναι 

τιμή γι΄ αυτό το συμβούλιο,  είχα πει ,  να κάνει  αυτή την δουλειά.  

Δηλαδή μια δουλειά τεχνική που με ακρίβεια χιλ ιοστού θα είναι 

καταγεγραμμένα όλα τα κοινόχρηστα και θα μπορεί να τα 

διαχειριστεί  ο Δήμος με τον καλύτερο τρόπο.  

 Μάλιστα για τον Δήμο τον πρώην Δήμο Σερρών υπήρχε κάποιο 

ακινητώ και όπως θα θυμάστε από το προηγούμενο συμβούλιο είχαμε 

αναθέσει μια δουλειά και στην ΔΑΕΚΑΣ να κάνει  και για τους 

υπολοίπους δήμους.   

 Εγώ δεν αρκούμαι σε αυτό,  θεωρώ ότι  η τεχνική υπηρεσία θα 

είναι η υπηρεσία η οποία θα έχει  τον απόλυτο έλεγχο των εκτάσεων 

αυτών.  

 Πέρα από αυτά που έχουν καταγραφεί στο Κτηματολόγιο 

νομίζω ότι  υπάρχει  η δυνατότητα με την τεχνολογία που υπάρχει 

σήμερα να γίνει  μια πλήρης καταγραφή και η σύγκριση των 
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υφιστάμενων κοινοχρήστων, δημοτικών αγροτεμαχίων και οικοπέδων 

με τα καλλιεργημένα και να γίνουν διοικητικές αποβολές σε όσους τα 

καλλιεργούν.    

 Αυτό είναι διεργασία όμως που θέλει  χρόνο, οδεύουμε προς 

αυτή την κατεύθυνση και παράλληλα ένα τμήμα αυτής της δουλειάς 

είναι,  γίνεται με τα ανίκητα που νοικιάζουμε τώρα και τα οποία η 

διαδικασία είναι τρομερή, διότι  τόσο πολλά από την τελευταία φορά 

που τα ανέφερε ο κ.  Γαλάνης,  χρειάζεται την σύνταξη των 

τοπογραφικών. Αυτό το τοπογραφικό πρέπει να θεωρηθεί και από την 

Αρχαιολογία και από το Δασαρχείο.  Και αυτό είναι μια πολύ 

χρονοβόρα διαδικασία.  Θα πιέσουμε για να γίνει  όσο το δυνατόν πιο 

γρήγορα. Επίσης γίνεται με έναν σύγχρονο τρόπο, ούτως ώστε στο 

παγκόσμιο σύστημα τα τοπογραφικά αυτά να είναι σε ένα σύστημα 

παγκόσμιο και να υπάρχει μοναδικότητα πάνω στην γη του κάθε 

αγροτεμαχίου.  Είναι μια διαδικασία.   

 Εν πάση περιπτώσει,  δουλεύουμε,  έχουμε γίνει  πάρα πο λλά 

τοπογραφικά και έχουν σταλεί στις  υπηρεσίες Αρχαιολογία και 

Δασαρχείο.   

 Αυτά για τον κ.  Νιζάμη. Για τον κ.  Χρυσανθίδη που ανέφερε 

για μια,  εάν κατάλαβα καλά, ότι  θέλει  μια κατάσταση των αναθέσεων 

που κάναμε στα δυο χρόνια,  . .  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σας παρακαλώ κάντε λίγη υπομονή.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Νομίζω ότι  ήταν πιο ανοικτή ερώτηση. Δηλαδή εκτός από τον 

Σύλλογο και την αναφορά στον κωδικό νόμιζα ότι  θέλετε και . .  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ :  

Εντάξει.  Οπότε δεν απαντάω σε αυτή την ερώτηση.  

 Θα απαντήσω στον κ.  Γάτσιο,  εάν ερωτήθηκαν οι  πρόεδροι για 

το τεχνικό πρόγραμμα. Βεβαίως και ερωτήθηκαν για το ΄11 και το ΄12 

και για το θεσμικό πρόγραμμα του ΄13.  Κλήθηκαν από τον Γενικό 

Γραμματέα και κατέθεσαν τις  επιθυμίες τους,  τις  απόψεις τους 

μάλλον των Τοπικών Συμβουλίων για το ποια έργα έπρεπε να μπουν 

σε προτεραιότητα.  

Κα ΚΟΥΛΑΤΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κυρία . .  τι  θα το κάνουμε,  θα το κάνουμε πανηγύρι εδώ; Σας 

παρακαλώ. Σας παρακαλώ.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης,  εάν είναι δυνατόν ο Γενικός 

Γραμματέας να λέει  ψέματα ότι  κάλεσε τους προέδρους.  Εάν είναι 

δυνατόν.  Σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

Κα ΚΟΥΛΑΤΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σας παρακαλώ λοιπόν για μ ια ακόμη φορά.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Για το θέμα του έργου αυτού που ανέφερε  η κυρία Κουλατίδου, 

πραγματικά είναι λάθος στον πίνακα. Αναγράφεται δυο φορές το 

ποσό των 47 και μια των 17.000 και έχει  ως εξής το σωστό θέμα. 

Αυτό το έργο για τους τσιμενταύλακες το υ Λευκώνα 

χρηματοδοτούνταν κατά 27.000 από την ΣΑΤΑ του ΄11 και κατά 30% 

από την ΣΑΤΑ του ΄12.  Δηλαδή σύνολο γύρω στις  57.000. Έχουν ήδη 

πληρωθεί οι  10.000 και απομένουν οι  υπόλοιπες 47.000. Αυτή είναι η 

σωστή κατάσταση του έργου.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε  κ. Μυστακίδη.  Τον λόγο θα δώσουμε στην κυρία 

Γουναρίδου. Μισό λεπτάκι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε διαδικαστικά λίγο να πω κάτι.  Τι  πρέπει να κάνουμε,  

να παρεμβαίνουμε  ή να περιμένουμε να ξανά κάνουμε ερωτήσεις;  

Δεν ξέρω τι  πρέπει να κάνουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κοιτάξτε,  η διαδικασία ποια είναι;  Ότι στο τέλος θα πείτε ότι  δεν 

απαντήθηκε η ερώτησή σας.  Σας παρακαλώ κάντε λίγη υπομονή. 

Κυρία Γουταλίδου σας παρακαλώ πάρτε τον λόγο…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε κάνω έκκληση διότι  η συμπεριφορά αυτή είναι 

ανεπίτρεπτη. Έκανα ερώτηση και δεν πήρα απάντηση.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Θα πάρετε κύριε Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πότε;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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Εντός του συμβουλίου.  Σας παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι πράγματα είναι αυτά;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

 Κυρία Γουναρίδου έχετε τον λόγο σα ς παρακαλώ.  

Κα ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Εάν προχωρήσουμε σε απευθείας είναι 

μόνο για μια έκτακτη περίπτωση. Δεν έχουμε αναρτήσουμε ομοειδών 

αλλά αυτό μπορώ να σας το πω μόνο αύριο από την υπηρεσία από 

τους κωδικούς εξόδων που φαίνεται εκεί  πέ ρα τι  έχει  γίνει ,  πόσο 

έχουμε δουλέψει μέσα στον προϋπολογισμό και τι  …  

 Όλες οι  προμήθειες,  γραφική ύλη, ρουχισμός,  όλα γίνονται με 

διαγωνισμό. Εάν είναι,  θα είναι κάτι  έκτακτο ή από την υπηρεσία 20 

που είναι ανταποδοτική και δεν μπορούμε να πάρουμε από ά λλη, θα 

αφορά ίσως κάποια βλάβη αυτοκινήτου, κάποιο ανταλλακτικό.  

Απευθείας είναι ελάχιστες αυτές που βγαίνουν και για έκτακτες 

περιπτώσεις.  Όλες οι  προμήθειες γίνονται με διαγωνισμό. Αναλυτικά 

σας τα βγάζει  το καθολικό εξόδων να δείτε εκεί  τι  έχει  γίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σε απευθείας ανάθεση πόσα λεφτά μπορούμε να δώσουμε; Από τις  

λίγες που λέτε,  πόσα λεφτά;  

Κα ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ:  

Με απευθείας ανάθεση;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ναι.   

Κα ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ:  

Με απευθείας ανάθεση τα όρια είναι μέχρι…  
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Για προμήθειες λέμε.   

Κα ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ:  

Μέχρι 15 είναι αλλά εμείς  δεν έχουμε κάνει  . .ποτέ.  Το καθολικό 

εξόδων λέει  αναλυτικά σε κάθε κωδικό τι  έχουμε κάνει .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ήσασταν κατατοπιστική.   

Κα ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ:  

Να πω και κάτι  ακόμα. Για την υπηρεσία καθαριότητας πέρυσι το ΄11 

έκλεισε με 4.440.000.  Τα εισπραχθέντα.  Τα έξοδά  μας ήταν 

4.900.000.  Φέτος ο προϋπολογισμός είναι  ακόμη πιο σφικτός,  όσο 

ήταν τα έσοδά μας,  γιατί  τα έξοδα τα βεβαιωθέντα φαίνονται μέχρι 

31 Αυγούστου. Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβριο δεν φαίνονται τα 

έξοδα μέσα στον προϋπολογισμό που έχεις  αυτή την στιγμή.  

Κοιτάζαμε για τα έσοδα να κινηθούν γύρω στα 4.900.000, να είμαστε 

εκεί  για να είμαστε όσο πιο σφικτοί γίνεται στον προϋπολογισμό. Και 

πραγματικοί να είμαστε όσον αφορά την καθαριότητα.  

 Εάν έχουμε έσοδα θα προχωρήσουμε σ ε περισσότερες δαπάνες 

και ότι  άλλο χρειαστεί .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κυρία Γουναρίδου. Θέλω να απαντήσω στον κ.  

Αναστασιάδη εγώ, επειδή τον βλέπω και ανησυχεί πάρα πολύ. Ο κ.  

Αντιδήμαρχος προ ολίγου . .την προσοχή μου, είπε ότι  τα πρόστιμα 

από την Δημοτική Αστυνομία ήταν στο προηγούμενο, στην 

προηγούμενη χρονιά ήταν 100.000 και εισέπραξε 62.000, 

βεβαιώθηκαν 62.000 και τώρα έχει  πάει  80.000.  

 Εάν δεν σας κάλυψε αυτή η απάντηση, …  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σας το λέω εγώ.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Αναστασιάδη σας παρακαλώ. Σεβαστείτε μας.  Σας παρακαλώ 

λοιπόν.  Κύριε Θεμιστοκλέους θέλω απάντηση του λόγου σχετικά με 

την ειδοποίηση που λέει  η κυρία Πρόεδρος ότι  δεν υλοποιήθηκαν. Να 

μας απαντήσετε εάν υλοποιήθηκαν ή όχι .   

Κος ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ:  

Καλησπέρα και από εμένα. Όσον αφορά το θέμα της διαβούλευσης με 

τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, κατόπιν εντολής που πήρα 

από τον κ.  Δήμαρχο έχω καλέσει έναν –έναν προσωπικά όλους τους 

Προέδρους με θέματα ημερήσιας δι άταξης τα έργα τα οποία θα 

έπρεπε να εντάξουμε στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα.  

 Πράγματι όλοι οι  πρόεδροι προσήλθαν στο γραφείο μου και 

κατόπιν συνεννόησης και βάσει της ΣΑΤΑ που περιμένουμε και με 

τον επιμερισμό που κάναμε,  προτείναμε τα συγκεκριμένα έργα που 

μας δώσανε.  Ότι έχουν προτείνει  οι  πρόεδροι,  ότι  έχουν προτείνει ,  

αυτή την στιγμή απεικονίζεται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης και στο 

τεχνικό πρόγραμμα. Δεν υπήρξε Πρόεδρος με τον οποίο δεν έχω 

συζητήσει.   

 Εάν έπρεπε να είναι με απόφαση Τοπικού  Συμβουλ ίου ή να 

είναι κατόπιν επικοινωνίας μαζί τους,  το θέμα αυτό είναι ένα θέμα 
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της δημοτικής αρχής.  Πάντως και την προηγούμενη χρονιά η 

διαβούλευση που έγινε ήταν με μια συνολική παρουσίαση και 

συζήτηση με τους προέδρους.  Φέτος κάναμε μια εξατομικευμένη, εάν 

θέλετε,  επαφή και οι  πρόεδροι,  όποιοι  προτείνανε,  το επαναλαμβάνω 

για πολλοστή φορά, ότι  ποσό τους αναλογούσε για τα συγκεκριμένα 

έργα της τοπικής τους Κοινότητας αναφέρονται στο πρόγραμμα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Θεμιστοκλέους.  Το σώμα κατάλαβε πιστεύ ω αλλά 

βλέπω εκεί  κάποιους προέδρους οι  οποίοι  διαμαρτύρονται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΕΙΝΗΣ:  

Καλησπέρα σας.  Η Κοινότητα Ορεινής  το 2011  56.000 είχε ΣΑΤΑ. 

Έγιναν μόνο τα 3.500. Δεν μας υπολογίζουν εμάς τους προέδρους.  

Πότε θα γίνουν; Και για το ΄12.  Με πή ρε  ο κ.  . .  τηλέφωνο, τα 20.000 

αυτά. Με πήρε στο τηλέφωνο, δεν στείλαμε απόφαση Τοπικού 

Συμβουλίου.  Αφού δεν γίνανε τα άλλα. Τι γίνανε τα δικά μας τα 

χρήματα κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Θα το δούμε εκτενέστερα το θέμα αυτό και άμα χρειάζονται 

αποφάσεις από τα Τοπικά Συμβούλια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΕΙΝΗΣ:  

Εγώ πιστεύω ότι  χρειάζονται.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Θα το δούμε.  Θέλω να παρακαλέσω το σώμα, μήπως από τους 

συναδέλφους που ρώτησαν δεν πήρε κάποιος απάντηση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. . .αναφέρθηκα όχι  όσον αφορά τις  αναθέσεις ,  αναφέρθηκα σε 

κωδικούς αριθμούς,  σε προμήθειες ομοειδείς  που υπάρχουν σε κάθε 
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υπηρεσία.  Δηλαδή να το κάνω πιο απλά, υπάρχει ένα ποσό στην 

υπηρεσία Καθαριότητας ηλεκτρολογικό υλικό.  Παραδείγματος χάρη, 

10.000.  Υπάρχει  επίσης ένα άλλο ποσό πάλι για ηλεκτρολογικό υλικό 

στην υπηρεσία Πρασίνου, στην υπηρεσία Καθαριότητας.  Αυτά τα 

ποσά αθροίζονται και εφόσον υπερβαίνουν το ποσό της απευθείας 

ανάθεσης γίνεται διαγωνισμός ή κάθε υπηρεσία προμηθεύεται αυτά 

τα οποία θέλει  σύμφωνα με τον κωδικό που είναι εγγεγραμμέν ος στον 

προϋπολογισμό; Αυτό ρώτησα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αθροίζονται και βγαίνει  για όλο τον Δήμο. Προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού για όλο.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Και ο κ.  Γάτσιος να διευκρινίσει  την ερώτησή του.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Είχα πει ,  κύριε Αντιδήμαρχε,  . .είχα ρωτήσει,  εάν  τα έργα που 

προτείνονται ήδη έχουν κατασκευαστεί .  Δεν πήρα απάντηση. 

Χρήματα από ιδία έσοδα οι  Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες γιατί  

δεν προτείνεται ως έργο; Δεν υπάρχει έργο από τα ιδία έσοδα στην 

Περιφέρεια του Δήμου και γιατί  επαναλαμβάνονται τα έργα ΄11,  ΄12 

και ΄13 με τον ίδιο τίτλο χωρίς να υλοποιούνται;   Δηλαδή το ΄11 

γιατί  δεν υλοποιήθηκαν και ήρθα τον ΄12 πάλι με τον ίδιο τίτλο και 

έρχονται το ΄13 πάλι με τον ίδιο τίτλο;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστώ κ.  Γάτσιο.  Κύριε Αναστασιάδη εσείς  πήρατε την 

απάντηση που θέλατε ή όχι;  Στο μικρόφωνο κ.  Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εδώ είναι Δημοτικό Συμβούλιο.  Με ακούτε;   
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Εάν πήρατε την απάντηση, κ.  Αναστασιάδη, αυτό θέλω μονάχα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Απάντηση δεν πήρα καμία.  Η ερώτηση που έχω πει  εγώ, σε 

παρακαλώ, δεν απάντησε ποτέ ο Γαλάνης τι  χρήματα χρωστούσε ο 

Δήμος Σερρών, τι  χρήματα χρωστούσε ο Λευκώνας,  τι  το Σκούταρι 

και τι  ο Καπετάν Μητρούσης.  Ποτέ δεν τα είπε αναλυτικά. Γενικά και 

αόριστα.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κ.  Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θέλω να μας πει  τι  χρήματα…  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Αναστασιάδη σας παρακαλώ, εντάξει  καταλάβαμε.  Απαντήστε 

σας παρακαλώ, κύριε Γαλάνη με δυο λόγια στους συναδέλφους  κ.  

Γάτσιο και κ.  Χρυσανθίδη,  εάν έχετε κάτι  ή ο κ.  Μυστακίδη ς.  Δεν 

έχετε τίποτα.  Ωραία,  ευχαριστούμε.  

 Έκλεισε ο κύκλος των ερωτήσεων.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Γάτσιο για τα έργα που λέτε ότι  επαναλαμβάνονται,  είναι είτε 

διότι  δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα, είτε δεν έχουν πληρωθείτε είτε 

διότι  δεν έχουν γίνει ,  διότι  δεν υπήρχε χρηματοδότηση. Όπως ξέρετε 

για το ΄12 δεν ήρθε ΣΑΤΑ ούτε ένα ευρώ ακόμα. Η ΣΑΤΑ που ήρθε 

στο ΄11 κάποιες δόσεις ήταν μέσα στο ΄12.  Καταλάβατε.  Γι΄ αυτό δεν 

μπορέσανε να αποπληρωθούν και τα έργα από την ΣΑΤΑ του ΄11.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Του ΄11 56.000 ευρώ, το είπε ο Πρόεδρος,  κατανεμημένα στην 

συγκεκριμένη Κοινότητα. Πέρασε το ΄12,  περνάνε τώρα ξανά στο . .  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Είπαμε ότι  για το ΄11 είπαμε ότι  θα δώσουμε βαρύτητα στα χρέη που 

έχουμε . .  Δώσαμε, το ΄11 καταναλώθηκε στην αποπληρωμή των 

χρεών που είχε ο Δήμος προς την αγορά.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Τότε σε εκείνους που δεν δίνανε χρέη γιατί  δεν γυρίζετε να κάνετε 

αντίστροφη κατανομή σε …  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Γάτσιο δεν ακούγεστε και να μην κάνουμε διάλογο. Κύριε 

Δασκαλόπουλε θα σας παρακαλούσα να κάνετε μια δ ιευκρίνιση σε 

αυτή την ερώτηση που έχει  κάνει  ο κύριος Γάτσιος.   

Κος ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

Να διευκρινίσω ότι  από την ΣΑΤΑ πληρώσαμε έργα, οφειλές όταν 

λέμε,  σε έργα. Σε έργα …  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε καθαρά πράγματα. 56.000 ευρώ κατανομή στην 

Κοινότητα Ορεινής από . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

56.000 ευρώ κατανομή στην Κοινότητα Ορεινής το ΄11.  

Δρομολογούνται συγκεκριμένοι. .  τίτλοι έργου. Το ΄11 δεν γίνεται 

κανένα έργο.  Το ΄12 μπαίνουν στον νέο προϋπολογισμό. Πες ότι  δεν 

ήρθαν τα χρήματα, δεν γίνεται ξανά το ΄12 κανένα έργο.  Έρχεται το 

΄13 και ξανά φέρνουμε τα ίδια έργα με προϋπολογισμό, υποτίθεται 
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από ΣΑΤΑ που θα πάρουμε.  Αφού είναι δεσμευμένα χρήματα εκείνα.  

Λογικά θα πρέπει να υπάρχουν στα ταμεία μας.  Γιατί  να μπουν οι  

…κωδικούς έργα τέτοια τα οποία τα προϋπολογίζουμε από την ΣΑΤΑ 

του ΄13; Αυτό είναι το ερώτημά μου.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Δασκαλόπουλε θα σας παρακαλούσα να έρθετε σε ένα 

μικρόφωνο να δώσετε μια απάντηση.  

Κος ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

Η ΣΑΤΑ του ΄11 ήρθε η τέταρτη δόση, η κατανομή ολοκληρωτικά τον 

Φλεβάρη του ΄12.  Αυτό που έχετε στα χέρια σας είναι . .τέλη Ιουλίου 

του ΄12.  Ουσιαστικά μιλάμε για ένα πεντάμηνο. Ήδη εάν έχουμε να 

κάνουμε τώρα ξανά τεχνικό πρόγραμμα, θα είναι μειωμένη η ΣΑΤΑ 

του ΄11 που δεν έχει  αναλωθεί.   

 Ότι αφορά την  Ορεινή,  ήδη είναι στην Οικονομική Επιτροπή 

και έχουν εγκριθεί ,  εάν δεν κάνω λάθος,  δυο έργα, οι  όροι 

διακήρυξης και πρόκειται να γίνει  δια δημοπρασία μέσα στον 

Δεκέμβρη.  

 Εάν εμφανίζονται ξανά από ΣΑΤΑ ΄13,  είναι πιθανόν γιατί  

πρέπει να πάρουνε και άλλα λεφτά από την ΣΑΤΑ του ΄13 κάποια 

έργα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας σας παρακαλώ. Θα παραταθεί η 

συνεδρίαση του πρώτου θέματος της ημερήσιας;  Γιατί  …Ναι ή όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Μπαίνουμε στις  τοποθετήσεις τώρα αμέσως.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εγώ ρωτώ  εάν θα υπάρχει παράταση.  
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Εάν χρειαστεί  θα πάρουμε και παράταση αλλά ξεκινήσαμε και λίγο 

αργά. Εάν χρειαστεί  θα πάρουμε και παράταση αλλά αυτή την στιγμή, 

δεν,  δεν θα πάρουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς δεν φταίμε πάντως ούτε γιατί  ξεκινήσαμε 19:30΄  η  ώρα ούτε 

για …ζητάμε από εμάς να μιλήσουμε μισό λεπτό ενώ . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι έκλεισε ο κύκλος των ερωτήσεων και 

μπαίνουμε στον κύκλο των τοποθετήσεων. Παρακαλώ από κάθε 

παράταξη. Ο κ.  Μηλίδης,  να καταγράψει ο γραμματέας,  ο κ.  

Χρυσανθίδης από την παράταξη του κ.  Φωτιάδη, ο κ.  Κοτρώνης,  η 

κυρία Σαραντίδου και η Πρόεδρος του Λευκώνα, ο κ.  Χασαπίδης,  ο κ.  

Αναστασιάδης,  ο κ.  Γάτσιος,  ο κ.  Κατιρτζόγλου. Εάν χρειαστεί  και ο 

κ.  Φωτιάδης.  Και εάν χρειαστεί  και ο κ.  Γκότσης.  Και εάν χρειαστεί  

και ο κ.  Δινάκης.   

 Ξεκινάμε από εσάς κ.  Μηλίδη. Παρακαλώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  η 

αλήθεια είναι ότι  κουραστήκαμε όλο το σώμα από την διαδικασία που 

πέρασε από τους κυρίους Αντιδημάρχους και λυπάμαι που τ ο λέω 

αυτό,  γιατί  μπλέξαμε σε έναν κυκεώνα αριθμών και ενώ εξαντλείται 

από το προεδρείο σε μας το περιθώριο χρόνου, σύμφωνα με τον 

Κανονισμό και ίσως καλώς κάνει ,  αλλά θα έπρεπε να είναι και για 

όλους.   

 Εδώ δεν είμαστε για να συζητάμε νούμερα, νούμερα, νο ύμερα. 

Κανείς δεν καταλαβαίνει  από τους δημότες μας τι  λέμε,  άμα λες 
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27.000,  28.000,  35.000.  Κανείς δεν καταλαβαίνει  τίποτα σας το λέω. 

Εδώ είναι να παίρνονται θέσεις και να μιλάμε γενικότερα για το 

πρόγραμμά μας και τι  σκοπό έχουμε και τι  όραμα έχουμε.   

 Σήμερα λοιπόν συζητώντας τον προϋπολογισμό και θεωρώντας 

ότι  είναι το κορυφαίο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε έτους,  γιατί  βάσει 

αυτού του πλαισίου κινούμαστε,  νομίζω ότι  θα πρέπει όλοι μας να 

δείξουμε την ανάλογη σοβαρότητα με τις  προτάσεις μας και με τις  

θέσεις  μας.   

 Δυστυχώς βλέποντας τον προϋπολογισμό διαπιστώνω ότι  η 

δημοτική αρχή και ο Δήμαρχος ουσιαστικά στον συγκεκριμένο 

προϋπολογισμό δεν έδειξε το ανάλογο ενδιαφέρον.  Πέρασε μια 

τυπική διαδικασία.  Αυτή την αίσθηση έχω λες και ήταν έτσι 

σχεδιασμένο να γίνε ι .   

 Πέρυσι τέτοιο καιρό,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  το ΄11 ως 

αξιωματική αντιπολίτευση και έχοντας υπόψη μου και όλη η 

παράταξή μας ότι  συζητάμε σε έναν προϋπολογισμό, σε έναν 

καινούργιο Καλλικρατικό Δήμο, έναν μεγάλο Δήμο, για πρώτη φορά 

τόσο μεγάλο προϋπολογισμό, είπαμε ότι  παρόλο ότι  ήταν εικονικός 

και πλασματικός και δεν είχε όραμα, είπαμε ότι  είναι η πρώτη φορά, 

θα πρέπει να δώσουμε ανοχή στην δημοτική αρχή και ψηφίσαμε τον 

προϋπολογισμό.  

 Όμως συνεχίζοντας είπαμε ότι  είναι η τελευταία φορά. Όμως 

βλέπουμε ότι  συνεχίζουμε από την δημοτική αρχή και από τον κ.  

Δήμαρχο η ίδια τακτική.  Συνεχίζεται δηλαδή η τακτική ότι  τα 

ξέρουμε όλα, δεν ρωτάμε κανέναν,  δεν παίρνουμε τις  εισηγήσεις της 

αντιπολίτευσης,   οι  οποίες μερικές φορές έχουν γίνει  αποδεκτές από 

όλο το σώμα, όπως επίσης δεν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη και τις  
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προτάσεις των μελών όλης της αντιπολίτευσης,  των μελών της 

αντιπολίτευσης στις  διάφορες επιτροπές.  Παρόλο ότι  υπάρχει  και 

περί τω αντιθέτω άποψη και επιμονή της δημοτικής αρχής ότι  ναι,  

όταν υπάρχουν προτάσεις είμαστε εδώ, τις  συγκρίνουμε,  τις  

εντάσσουμε στον προϋπολογισμό, στο πρόγραμμα και τα λοιπά, αυτό,  

δυστυχώς, δουλεύουνε.  Επομένως δηλαδή συνεχίζεται η ίδια τακτική 

και η ίδια πρακτική.  

 Θα πρέπει λοιπόν καταρχήν να πω ότι  υπάρχει  ένα δεδομέν ο.  Το 

ανέφερε ο κ.  Αντιδήμαρχος.  Η κεντρική εξουσία λόγω της 

πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που μαστίζει  την χώρα μας,  θα 

δώσει λιγότερα κονδύλια.  Αυτό είναι γνωστό.  

 Όμως εμείς  ως Οργανισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  ως 

Δήμος θα πρέπει να κάνουμε μια πρ όβλεψη και ενέργειες βέβαια,  

ώστε να ανεβάσουμε τα έσοδα και να μειώσουμε τις  δαπάνες όσο 

μπορούμε περισσότερο. Αυτό θα πρέπει να είναι το όραμά μας,  αυτό 

θα πρέπει να είναι ο στόχος μας.  Γενικώς στον προϋπολογισμό που 

κατατέθηκε δεν το έχω δει  σε σημαντικ ά θέματα.  

 Υπάρχει τεράστια απόκλιση μεταξύ των προβλεφθέντων και των 

εισπραχθέντων. Γιατί;  Νομίζω ότι  θα έπρεπε να υπάρχει σύγκλιση 

σιγά –σιγά.  Κάποτε πρέπει να γίνουμε ρεαλιστές.   Ο προϋπολογισμός 

να  είναι ρεαλιστικός.  Δεν μπορεί συνεχώς να είναι εικον ικός.   

 Σε μερικά σημεία για την προχειρότητα και την . .ακόμη –ακόμη 

να σας πω, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  ότι  αναφέρεται ΚΕΔΚΕ, 

αναφέρεται . . ,  έχουν τελειώσει αυτά,  είναι άλλοι οι  λογαριασμοί 

πλέον.  Ούτε αυτό δεν μπορούμε να αντιγράψουμε σωστά; Που δεί χνει  

δηλαδή μια αντιγραφή παρελθόντων ετών. Ούτε αυτό; Που σημαίνει  

ότι  δεν το είδαμε.  
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 Για τα έσοδα. Επιγραμματικά. Είπατε για τις  λαϊκές αγορές και 

τα παζάρια.  Είπαμε ότι  το θέμα συζητήθηκε και ότι  θα πρέπει η 

Περιφέρεια να ασχοληθεί και τα λοιπά. Όμως ε πειδή ο Δήμος έχει  

άμεσο ενδιαφέρον,  άμεσο οικονομικό ενδιαφέρον πιστεύω ότι  θα 

έπρεπε να κινήσει διαδικασίες,  να πιέσει .  Αυτό λέμε ότι  ζητάμε από 

την δημοτική αρχή πίεση και δημιουργικότητα. Δεν το έχουμε δει  

μέχρι τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη για την διακοπή, κύριε Πρόεδρε.  Ζητώ συγνώμη. Θέλετε να 

καθορίσουμε τον χρόνο των αγορητών για να είμαστε συνεπείς με 

όλους;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βέβαια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήδη πέρασε το πρώτο πεντάλεπτο.  Θέλετε να το κάνουμε οκτώ λεπτά;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ο κύριος Αντιδήμαρχος μιλούσε μια ώρ α και δέκα λεπτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σοβαρές προτάσεις σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι για να μην μακρηγορούμε,  …  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Για τον κ.  Γαλάνη τα θέματα είναι ουσιαστικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Κοτρώνη μην δυναμιτίζετε το κλίμα. Είστε αρχηγός παρ άταξης 

και οφείλετε να κρατάτε χαμηλούς ρυθμούς.  Σας παρακαλώ, εγώ σας 

μιλώ ευγενικά και κάνετε επίθεση. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

60 

Κύριε Πρόεδρε βρήκατε την στιγμή που μιλάει ο αρχηγός παράταξης.  

Μια ώρα που μιλούσε ο Αντιδήμαρχος δεν κρατήσα τε την ανάλογη…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν προήδρευα. Ζητώ συγνώμη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εντάξει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπήρξαν κάποια γεγονότα και δυστυχώς αναγκάστηκα να φύγω. Πείτε  

μου εσείς  πρώτα, την δική σας θέλω.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 Δεκαπέντε λεπτά σύνολο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεκαπέντε.  Πολύ ωραία.  Έχετε τον λόγο άλλα δέκα λεπτά. Όλοι το 

ίδιο.  Οι αγορητές.  Οι υπόλοιποι τρία λεπτά οι  συνάδελφοι.  Παρακαλώ  

συνεχίστε κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Θα συνεχίσω και θα είμαι και λιγότερο από 15 λεπτά.  

 Για τις  λαϊκές αγορές το είπαμε ότι  έχουμε συμφέρον,  

οικονομικό συμφέρον,  πρέπει να διασφαλίσουμε . .  του Δήμου και άρα 

θα πρέπει να κινηθούμε έγκαιρα.  

 Έγινε μια συζήτηση στο προηγούμενο συμβούλιο,  εγώ νομίζω 

ότι  . .  

 Αναφέρεται πάρα πολύ συχνά τα έσοδα από τα αναψυκτήρια,  τα 

έσοδα από τα αναψυκτήρια.  Μα τρία χιλιάρικα είναι επιτέλους,  δεν 

είναι κάτι  τόσο σημαντικό.  Φτάνει πια με τα αναψυκτήρια.  Τρία 

χιλιάρικα είναι όλα –όλα.  
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 Επίσης,  δεν έγινε κάτι  το σημαντικό για την είσπραξη των 

εσόδων, των οφειλών. Υπάρχουν πάρα πολλές οφειλές προς τον Δήμο 

Σερρών, μεγάλα  ποσά, από τα οποία θα μπορούσαμε να διαθέσουμε 

σε άλλες προτεραιότητες και νομίζω αντιλαμβάνεται το σώμα τι  

εννοώ, κυρίως κοινωνικές προτεραιότητες που είναι ανάγκη σήμερα 

και δεν έχει  γίνει .   

 Είχα σημειωμένο και ειπώθηκε από άλλους αλλά θα το πω, για 

την καλλιεργήσιμη γη,  την αξιοποίηση, τα βοσκοτόπια.  Πέρασαν δυο 

χρόνια και δεν έγινε καμία ακόμη αποτύπωση ποιοι  τα έχουν,  πόσο τα 

νοικιάζουν,  εάν γίνεται με δημοπρασία αυτό και πόσα άλλα είναι 

καταπατημένα;  

 Γιατί  έχουμε την πληροφορία και είμαι βέβαιος γ ι΄ αυτό,  ότι  

είναι πάρα πολλά καταπατημένα από τα οποία ο Δήμος χάνει  

τεράστια έσοδα. Επιτέλους δυο χρόνια πέρασαν.  

 Όλοι οι  Δήμοι,  εάν κάνετε και συζητήσετε με συναδέλφους 

άλλων Δήμων αλλά και εάν δείτε και σε διάφορα, στο ίντερνετ και σε 

άλλα si te θα δείτε λοιπόν ότι  όλοι οι  Δήμοι προσπαθούν να βρουν 

πηγές χρηματοδότησης με δεδομένο, το είπαμε στην αρχή, ότι  δεν 

υπάρχει,  δεν θα υπάρξει ικανή χρηματοδότηση από την πολιτεία.  

Αυτό είναι δεδομένο. Το αντιλαμβάνεστε όλοι.   

 Άρα λοιπόν,  θα πρέπει να δούμε και λ ίγο τις  επενδύσεις κάπως, 

με κάποιο τρόπο, με έξυπνες ιδέες,  με φαντασία,  με όραμα. Αυτό δεν 

φαίνεται στον προϋπολογισμό ποτέ.  Είναι μια αντιγραφή 

παλαιοτέρων με κάποιες μικρές υποσημειώσεις.  Αυτό διαπιστώνω.  

 Για τις  δαπάνες.  Για τα έσοδα ακόμη είχα να π ω ότι  ο μόνος 

τρόπος που αντιλαμβάνομαι ότι  θα έχουμε κάποια έσοδα είναι τα 

δάνεια,  τα οποία όταν ήταν δημοτική αρχή η αντιπολίτευση τα έβλεπε 
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ως μαύρο πανί και έλεγε όχι  σε όλα και τώρα πολύ εύκολα ένα δάνεια  

1.800.000 για τον Δήμο και 1.000.000 για την ΔΕΥΑΣ. Εκεί θα δούμε 

ποιος θα τα αποπληρώσει αυτά, που θα μετακυλιθούν.  Σίγουρα στις  

πλάτες των δημοτών.  

 Για τα έξοδα. Θα αναφέρω έτσι επιγραμματικά, θα περίμενα να 

δω πιο σφικτή διαχείριση των εξόδων. Δηλαδή υπάρχουν έξοδα 

ακόμη που θα μπορούσαν να μειωθούν προς όφελος άλλων 

κατευθύνσεων.  

 Να πω ένα παράδειγμα. Για την αποκομιδή των απορριμμάτων 

για το ΄13 προβλέπεται 410.000 ευρώ περίπου από εργολαβίες.  Εννοώ 

των απορριμμάτων του Δήμου Σερρών, του Δήμου Σκουτάρεως,  του 

πρώην Δήμου Σκουτάρεως και του πρ ώην Δήμου Καπετάν Μητρούση.  

 Υπήρχε μια πρόταση την κάναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο,  ήταν 

πρόταση των εργαζομένων, να γίνει  μια συγκριτική μελέτη,  όχι  

μελέτη από εξωτερικό σύμβουλο, μελέτη μέσα από την υπηρεσία να 

δούμε πόσο θα κόστιζε,  γιατί  προτείνανε τότε  οι εργαζόμενοι ότι  

μπορούν να το κάνουν με λιγότερα λεφτά. Δεν το κάνατε.  Μας 

αγνοείτε τελείως.  Και αγνοείτε και τους εργαζόμενους στον Δήμο, το 

οποίο έγινε αυτό το εγχείρημα στο ΧΥΤΑ και είχε απόλυτη επιτυχία,  

γιατί  πήγαμε πριν από δυο μέρες στον ΧΥΤΑ κα ι είδαμε τι  γινόταν 

εκεί  παλαιά από την εργολαβία.   

 Βλέπω και κάτι  έτσι μελέτες τις  οποίες νομίζω ότι  μου 

προξενούν λίγο γέλωτα. Παραδείγματος χάρη, «Διαγωνισμός μελετών 

και . .αξιόλογων τεχνικών έργων» 26.000 ευρώ. Τι είναι αυτά; Τα 

βλέπετε αυτά όταν τα περνάτε;  Τα μελετάτε;  Τι είναι αυτό; Δεν 

μπορώ να καταλάβω και τι  είναι.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

63 

 Ο βασικός λοιπόν άξονας και προτεραιότητα, ένα παράδειγμα 

έφερα, υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που θα μείνουν στα συρτάρια 

αιωνίως. .  στα συρτάρια,  σήμερα, την σήμερον ημέρα. Φτάνει πλ έον.  

Αυτό το είδος έχει  τελειώσει νομίζω.  

 Βασικός άξονας και προτεραιότητά σας θα έπρεπε να είναι η 

κοινωνικές παροχές,  το κοινωνικό έργο και η κοινωνική αλληλεγγύη. 

Δεν είδα στον προϋπολογισμό την ανάλογη ευαισθησία.  Θα μου πείτε 

ότι  πολλές φορές το χρησιμοποιείτε αυτό,  θα μου πείτε ότι  θα κάνω 

αναμόρφωση, όπως κάνουμε.  Αυτό γινόταν και πέρυσι.  Σε κάθε 

Δημοτικό Συμβούλιο,  κύριε Πρόεδρε,  είχαμε αναμόρφωση. Αυτό 

ξέρετε τι  σημαίνει;  Έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού. Δεν έχουμε 

σχέδιο,  δεν μελετάμε,  δεν βλέπουμ ε από πού μπορούμε να κόψουμε 

έξοδα ή να έχουμε έσοδα. Αυτό σημαίνει ,  έλλειψη σχεδιασμού.  

 Για τους ομοειδούς κωδικούς θα ήθελα να πω ότι  θα πρέπει η 

αρμόδια αντιδημαρχία επιτέλους κάποια πράγματα να τα συμπτύξει .  

Δηλαδή όταν είναι ομοειδή να τα βάλουμε σ ε έναν κωδικό.  Να 

καταλαβαίνουμε όλοι μας και ο κόσμος τι  ακριβώς γίνεται.  δεν 

μπορεί να συνεχίσει  να είναι για το ίδιο πράγμα δέκα, είκοσι 

κωδικοί.  Γι΄ αυτό γίνονται αυτές οι  ερωτήσεις.   

 Και περίμενα απαντήσεις από τους αρμόδιους αντιδημάρχους.  

Δεν περίμενα να λένε ότι  θα σας εξηγήσουν οι  υπηρεσιακοί 

παράγοντες.  Εδώ είναι πολιτικό όργανο. Πριν έρθετε εδώ στο 

συμβούλιο νομίζω ότι  θα έπρεπε να γίνει  αυτό με τους υπηρεσιακούς 

παράγοντες για να έχετε τεκμηριωμένη άποψη.  

 Για το τεχνικό πρόγραμμα θα ήθελα να πω δυο λόγια.  Και εδώ ο 

κ.  Αντιδήμαρχος,  ο κ.  Μυστακίδης,  μας γέμισε με αριθμούς λες και 

θα δει  κανείς  τίποτα από τους αριθμούς έτσι . .  στόχοι και από την 
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άλλη, για τα Τοπικά Συμβούλια εδώ είναι παρόντα, εγώ προσωπικά 

ρώτησα κύριε Αντιδήμαρχε τους προέδρους,  αρκετούς προέδρους και 

δεν έγινε η διαδικασία αυτή και αυτό που λέει  ο κ.  γραμματέας ότι  

τους καλέσανε έναν –έναν,  αυτό μου θυμίζει  κάτι  άλλες εποχές.  Τι να 

τους κάνεις  έναν –έναν; Παρεΐστηκα, υπό μορφή παρέας; Το θέμα 

είναι τι  προτείνει  η τάδε Δημοτική  Κοινότητα, τι  προτείνει  η άλλη 

Κοινότητα.  

 Λοιπόν,  το πρόγραμμα αυτό το τεχνικό πρόγραμμα ξέρετε τι  

μου θυμίζει  εμένα; Προεκλογικό πρόγραμμα. Εντάξει ,  μην βιάζεστε,  

θα έρθουν οι  εκλογές.  Δεν είναι ρεαλιστικό.  Άμα δει  κανείς  ότι  

συντήρηση αγροτικών δρόμων  75.000 στο Μητρούση, 75.000 στο 

πρώην Καπετάν Μητρούση, 75.000 στο Σκούταρη, . .75 και 75.  Δεν 

ξέρω, δεν έπρεπε να γίνει  μια έτσι ανάλογη κατανομή σε όλα;  Αυτό 

αναφέρεται σε συντήρηση αγροτικών δρόμων; Δείχνει  μελέτη,  όχι  

εμπεριστατωμένη μελέτη κύριε Πρόεδρε.  

 Είδα δυο ποσά στο τεχνικό πρόγραμμα για έργα. Το ένα είναι:  

«Οργάνωση και λειτουργία του ΧΥΤΑ και αποκατάσταση ΧΑΔΑ του 

Δήμου Σερρών» από έσοδα του Δήμου 120.000 ευρώ και το άλλο 

είναι:  «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ΧΥΤΑ του Δήμου 

Σερρών» πάλι,  87.000 ευρώ. Και αναρωτιέμαι,  επειδή ξέρουμε πάρα 

πολύ καλά ότι  πλέον σκουπίδια στον ΧΥΤΑ Σερρών δεν πηγαίνουν,  ο 

ΧΥΤΑ Σερρών που τον επισκέφτηκα, όλοι χθες τον επισκεφτήκαμε 

και είδαμε ότι  είναι,  πάλι θα κλείσει .  Είναι δυνατόν με έσοδα του 

Δήμου να ψηφίζουμε τέτοια ποσά; Νομίζω ότι  θα πρέπει να 

αναρωτηθεί κανείς  γι΄ αυτό το θέμα.  
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 Αυτές οι  μελέτες λοιπόν εμένα προσωπικά με έχουν κουράσει.  

Νομίζω είναι έξοδα, είναι σπατάλη σε εποχές κρίσεως και νομίζω ότι  

αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να πάνε αλλού.  

 Επίσης,  δεν είδα καμία πρόταση, έχουν γίνει  πολλές φορές εδώ 

μέσα, για χημικές τουαλέτες.  Χημικές τουαλέτες στο παζάρι,  χημικές 

τουαλέτες στο κέντρο και στην Κοιλάδα. Είναι τόσο μεγάλο το ποσό 

όταν θέλουμε να κάνουμε από την άλλη μεριά ελκυστικό τον Δήμο 

μας; Το ξέρετε το πρόβλημα, το ζείτε καθημερινά.   

 Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι  το τεχνικό πρόγραμμα, 

δυστυχώς, δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω είναι κομμένο και ραμμένο 

για εργολαβίες.  Δυστυχώς. Δεν ξέρω γιατί  τόση αγάπη, βεβαίως όλοι 

πρέπει να ζήσουν,  αλλά θα πρέπει πρώτα να βλέπει κανείς  ποια είναι 

τα οικονομικά συμφέροντα, τι  συμφέρει καλύτερα στον Δήμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τελειώνω σε μισό λεπτό.   

 Τα προγράμματα στα οποία αναφερθήκατε πράγματι άνοιξαν,  

νομίζω οι  διεργασίες θα είναι πολύ ευκολότερες,  για το ΕΣΠΑ 

ιδιαίτερα αναφέρομαι και θα πρέπει να τα κυνηγάμε πάση θυσία.  Από 

την άλλη, ο κ.  Αντιδήμαρχος και δικαιολογημένα το λέει  ότι  δεν έχει  

προσωπικό και ότι  δεν μπορεί εύκολα να τα διεκδικήσει.   

 Βλέποντας λοιπόν ότι  πέρυσι για τελευταία φορά είχαμε πει  ότι  

για λόγους,  όπως σας εξήγησα στην αρχή, ψηφίσαμε έναν πραγματικά 

. .χωρίς οραματική προοπτική προϋπολογισμό, δώσαμε την ευκαιρία 

και βλέποντας φέτος πάλι τα ίδια λέμε ναι στις  ανάγκες τις  

λειτουργικές,  στις  λειτουργικές δαπάνες  του Δήμου, ναι στην 
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μισθοδοσία του Δήμου, ναι στις  εν γένει   αμοιβές του προσωπικού 

και στις  . .αποφάσεις και όχι  σε όλα τα άλλα και τον προϋπολογισμό 

του.   

 Θέλω στην δευτερολογία μου να …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χρυσανθίδης ως αγορητής της παράταξης 15 λεπτά.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  θα ξεκινήσω όπως ξεκίνησε ο κ.  Αντιδήμαρχος,  για . .  

 Πράγματι,  σύμφωνα με τον Ν3852/2010 στο άρθρο 52 η 

Οικονομική Επιτροπή είναι αυτή η οποία συντάσσει τον 

προϋπολογισμό και τον καταθέτει  για ψήφιση στο Δημοτικό 

Συμβούλιο Σερρών.  

 Πράγματι,  ο προϋπολογισμός ο συγκεκριμένος του ΄13 ήρθε δυο 

φορές στην Οικονομική Επιτροπή όπου εκεί  έγιναν οι  επισημάνσεις 

και οι  παρατηρήσεις που έπρεπε να γίνουν από τα μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής,  ώστε να γίνουν κάποιες διορθώσεις γιατί  

πραγματικά είχε πολλές παραλείψεις και πάρα πολλά λάθη. Ακόμη 

και στην κατανομή των κωδικών αριθμών τόσο στα έσοδα όσο και 

στα έξοδα.  

 Ο προϋπολογισμός μετά τις  παρεμβάσεις που έγιναν από τα 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής διορθώθηκε και βλέποντάς τον 

διορθωμένο σε σχέση με το πρώτο σχέδιο που είχαμε,  βέβαια οι  

επισημάνσεις είχαν γίνει  πολύ λιγότερες,  είδα ότι  έγιναν 

περισσότερες διορθώσεις και μάλιστα έγιναν διορθώσεις με 

αποκλίσεις  προς τα επάνω. Δηλαδή είχαμε μια αύξηση σχεδόν όλων 

των κωδικών των εσόδων προς  τα πάνω και αυτό προξένησε την 
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εντύπωση και στο γενικό σύνολο είδα ότι  ενώ στο πρώτο σχέδιο μας 

είχαν στα 63 εκατ. ,  πήγαμε στα 68 εκατ.  ευρώ του προϋπολογισμού.  

 Θέλω να τονίσω πάνω στο θέμα αυτό,  ότι  η πολιτική,  την οποία 

ασκούμε πάνω στο θέμα του προϋπ ολογισμού όλα αυτά τα χρόνια και 

να δείξω στην συμπολίτευση, πραγματικά ως αντιπολίτευση είμαστε 

δίπλα και θέλουμε να βοηθήσουμε και κάνουμε ρεαλιστική και σωστή 

αντιπολίτευση.  

 Το λέω αυτό γιατί;  Εάν θυμάστε πολύ καλά πέρυσι,  την περσινή 

χρονιά και την προπέρσινη χρονιά,  μιλούσαμε για τον προϋπολογισμό 

ότι  είναι πλασματικός και δεν είναι εφαρμόσιμος.   

 Τα νούμερα σήμερα μας δικαιώνουν.  Δείτε τι  προϋπολογισμό 

έχετε μπροστά σας όλοι,  αγαπητοί σύμβουλοι,  συνάδελφοι,  τι  

ακριβώς προϋπολογίσαμε πέρυσι και τι  ακ ριβώς εκτελέστηκε; Το 

πόσο ελλειμματικός είναι ο προϋπολογισμός γι΄ αυτό τον οποίο 

λέγαμε την προηγούμενη χρονιά;  

 Αυτό δεν μπορείτε να το αμφισβητήσετε σε καμία των 

περιπτώσεων, διότι  τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους.   

 Όμως τότε,  όπως και πολλές φορές απ ό την δημοτική αρχή, 

συγκεκριμένα από τον Δήμαρχο, πληροφορηθήκαμε και μάλιστα με 

εκφράσεις απαξιωτικές για μας,  ότι  είμαστε λαϊκιστές,  ότι  είμαστε 

επαγγελματίες λασπολόγοι,  ότι  είμαστε συκοφάντες και άλλες 

εκφράσεις οι  οποίες σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να 

λέγονται από έναν Δήμαρχο.  

 Αυτό για μας,  αγαπητοί συνάδελφοι,  . .την οποία κατέχει  η 

συμπολίτευση και συγκεκριμένα ο κ.  Δήμαρχος,  ο οποίος δεν μπορεί 

να απαντήσει στις  τοποθετήσεις με επιχειρήματα και στις  

επισημάνσεις τις  οποίες κάνουμε και απα ντά συνεχώς σε τέτοια 
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θέματα, αυτά τα οποία των βολεύουν.  Και αυτό το κάνει  βέβαια,  γιατί  

δεν μπορεί να πάρει απάντηση, είναι δικαίωμά του από τον 

Κανονισμό να μιλεί  πάντα τελευταίος.   

 Όμως δεν βλέπει ο κ.  Δήμαρχος ότι  για τρίτη συνεχή χρονιά μας 

φέρνει  έναν μη ρεαλιστικό προϋπολογισμό και όλα γίνονται με 

μεγάλη προχειρότητα. Και λέω με μεγάλη προχειρότητα και κυρίως 

για ευνόητους λόγους.  Οι ευνόητοι λόγοι για μας είναι ότι  θέλουν να 

εξυπηρετήσουν ημετέρους.   Είναι ξεκάθαρο αυτό.   

 Εδώ το τεκμηριώνω. Ο κ.  Δήμαρχος πρέπει να έχει  αδύνατη 

μνήμη και επειδή όλα αυτά υπάρχουν και είναι γραπτά,  πρέπει να 

του υπενθυμίσουμε ότι  όταν ήταν αντιπολίτευση έλεγε στην τότε 

συμπολίτευση τα εξής:  . .  του Δήμου να συντάξουν μια μελέτη 

σχετικά με . .  του Δήμου και βεβαίως τότ ε εμείς  θα ψηφίσουμε τον 

προϋπολογισμό και θα σας στηρίξουμε στο κομμάτι αυτό.   

 Γιατί  λοιπόν σήμερα δεν το κάνει  αυτό που είναι,  έχει  την 

διοίκηση του Δήμου, που είναι δημοτική αρχή;  

 Κύριε Δήμαρχε,  διότι  εσείς  είστε ο πολιτικός προϊστάμενος και 

σε σας απευθυνόμαστε,  δεν έχουμε καμία διάθεση ούτε εγώ ούτε και 

η παράταξή μου να . .για τα αυτονόητα. Και όταν λέω αυτονόητα 

εξηγώ. Είναι μεγάλη ανευθυνότητα από μέρους σας,  που είστε και ο 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής να μην υπάρχει οργάνωση, να 

μην υπάρχει  προγραμματισμός μετά από τόσα χρόνια θητεία σας στο 

Δήμο ως αντιπολίτευση και μάλιστα τα δυο τελευταία χρόνια ως 

Δήμαρχος που ασκείται την διοίκηση και συντάσσετε έναν 

προϋπολογισμό πολύ πρόχειρο για τρίτη χρονιά συνεχόμενη.  

 Παρότι έχουμε κάνει ,  ως αντιπολίτευση, τις  παρατηρήσεις μας,  

εσείς  συνεχίζεται στο ίδιο μοτίβο,  αγνοώντας και απαξιώνοντας 
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πλήρως τον ρόλο της αντιπολίτευσης.  Και μετά ζητάτε από εμάς και 

στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο να 

ψηφίσουμε θετικά.  Και ξεχνιούνται όλα για  το πώς πρέπει να 

συντάσσεται ένας προϋπολογισμός ή ακόμα, κύριε Δήμαρχε,  που 

έχετε επίλεκτα στελέχη, έχουμε Γενικό Γραμματέα, έχουμε 

Αντιδημάρχους Οικονομικών, στον προϋπολογισμό το πρώτο που 

χαρακτηρίζει  μια δημοτική αρχή, έναν φορέα είναι…η οποία είναι το 

βασικό στοιχείο που φαίνεται καθαρά εάν υπάρχει πολιτική πρόταση, 

πολιτική σκέψη που να δείχνει  την . .  της παράταξής σας σχετικά με 

το τι  θέλετε να κάνετε σε αυτόν τον Δήμο.   

 Βάζετε στόχους δείχνοντας την πολιτική κατεύθυνση, τις  

προτεραιότητες που έχετε,  ποια είναι η . . ,  ποιος είναι ο 

προγραμματισμός σας για το ΄13.  

 Ως εισηγητική έκθεση, κύριε Δήμαρχε,  μας έχετε δώσει εδώ 

έναν πίνακα με δυο αριθμούς.  Με δυο στήλες και σε κάθε στήλη 

έχουμε από έναν αριθμό. Νομίζω αυτό είναι πρωτόγνωρο. Σε κανέναν 

προϋπολογισμό δεν υπάρχει αυτό στην εισηγητική έκθεση με έναν 

πίνακα με δυο στήλες.   

 Είναι γεγονός ότι  δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας ότι  ο 

Δήμος των Σερρών, όπως και όλοι οι  Δήμοι της χώρας μαστίζονται 

σήμερα από την κρίση. Τα οικονομικά προβλήματα καταλ αβαίνουμε 

ότι  είναι πάρα πολύ μεγάλα και πρέπει λοιπόν εδώ ο Δήμος σε αυτή 

την δύσκολη κατάσταση που βιώνει όλη η Ελλάδα να σηκώσει,  

επιτέλους,  τα μανίκια,  να το πω έτσι απλά και να αναλάβει δράση.  

 Να αναλάβει δράση με εργαλεία.  Ποια είναι τα εργαλεία;  Τα 

εργαλεία σε αυτή την κατεύθυνση είναι ο προϋπολογισμός και το 

τεχνικό πρόγραμμα. Σε αυτά τα δυο . .  αποτυπώνεται ή θα πρέπει να 
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αποτυπώνεται οι  επιδιώξεις και οι  στόχοι των δράσεων της δημοτικής 

αρχής.   

 Αντ’ αυτού έχουμε στα χέρια μας σχέδια του Δήμου κ αι της 

δημοτικής αρχής . .  δεν θα μπορέσει να δώσει λύσεις στα πραγματικά 

προβλήματα του Δήμου, τα οποία . .  με έναν προϋπολογισμό που είναι 

σίγουρο ότι  δεν θα εφαρμοστεί  και αυτό θα το εξηγήσουμε παρακάτω.   

 Στα έσοδα, το είπε ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  αντιδήμαρχο ς πιστεύω 

έκανε το λάθος να αναφέρεται σε νούμερα τα οποία δεν καταλαβαίνει  

κανένας και δεν τα θυμάται κανένας.  Εγώ δεν θα πω για τα νούμερα, 

όπου θα χρειαστεί  όμως να πω σε αριθμούς είμαι έτοιμος να 

απαντήσω και να επιχειρηματολογήσω πάνω στα θέματα αυτά,  στους 

αριθμούς.  

 Στον προϋπολογισμό του ΄13 που έχουμε στα χέρια μας δεν 

υπάρχει το κυριότερο, κύριε Δήμαρχε,  δεν υπάρχει το κυριότερο που 

είναι η βάση για την στήριξη του προϋπολογισμού. Δεν υπάρχουν τα 

εισπραχθέντα.  Το έχουμε επισημάνει επανειλημμένως κ αι η παράταξή 

μου και προς την Οικονομική Επιτροπή, δυστυχώς αυτό δεν γίνεται.  

 Υπάρχουν τα βεβαιωθέντα.  Τα βεβαιωθέντα δεν μας λένε 

τίποτα.  Πρέπει να ξέρουμε τα εισπραχθέντα για να μπορούμε να 

προϋπολογίζουμε και να είμαστε πιο ρεαλιστικοί και πραγματικοί  

στον προϋπολογισμό μας.  Αυτό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και δεν 

μπορεί να επικαλούνται οι  υπηρεσιακοί ότι  δεν μπορεί το πρόγραμμα 

ή δεν μπορούν να το κάνουν.  Είναι πολιτική απόφαση. Το Δήμο τον 

διοικείτε εσείς  και όχι  οι  υπάλληλοι.  Άρα πιστεύουμε εμείς  ό τι  κάτι  

θέλετε να αποφύγετε.   

 …το 90% Διερωτόμαστε εμείς  ως παράταξη, πώς θα εισπράξετε 

εσείς  τα χρήματα αυτά; Και δεν ομιλώ τα χρήματα των ΚΑΠ και 
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κάποιες επιχορηγήσεις ή όπως είπε ο κ.  Μηλίδης τα 3.000 ευρώ που 

θα εισπράξουν τα κυλικεία,  τα αναψυκτήρια,  που το κάναμε μέγιστο 

θέμα . .  του Δήμου.  

 Σήμερα, αγαπητοί συνάδελφοι,  έχουμε ανείσπρακτα χρέη  πάνω 

από 3 εκατ.  ευρώ. Και τι  μας είπε ο κ.  Αντιδήμαρχος στην ερώτηση 

που έκανα; Μας απάντησε ότι  ναι,  εισπράξαμε έσοδα από παρελθόντα 

έτη 300.000 ευρώ. Βεβαίως.   

 Ξέρετε πόσα εισέπραξε η προηγούμενη δημοτική αρχή; 200.000.  

Από πού τα εισέπραξε; Από τον Δήμο Σερρών, όχι  τον διευρυμένο. 

Άρα λοιπόν δεν κάνανε τίποτα. Δεν έχουμε μια στρατηγική, έναν 

στρατηγικό σχεδιασμό το πώς θα εισπράξουμε αυτές τις  οφειλές προ ς 

τον Δήμο.  

 Και τι  κάνουμε εμείς;  Αντ΄ αυτού πηγαίνουμε στον δανεισμό, 

χρεώνοντας τους Σερραίους πολίτες πολύ παραπάνω σε μια εποχή 

δύσκολη και βγαίνουμε και λέμε ότι  εμάς  μας ενδιαφέρει να 

ενισχύσουμε την αγορά, λες και εμείς  δεν το θέλουμε αυτό.  Είστε  οι 

μοναδικοί που σκέφτεστε στους επαγγελματίες και εμπόρους και 

μαγαζάτορες και είστε εσείς  οι  καλοί και εμείς  είμαστε οι  κακοί.   

 Όμως προσφεύγετε σε αυτές τις  λύσεις για την εξυπηρέτηση 

των ημετέρων και όχι  για το καλό του Σερραϊκού λαού. 

Προσδοκώντας,  το λέτε πολλές φορές εσείς ,  στην συλλογή ψήφων. 

Γι΄ αυτό κάνετε αυτό.   

 Δυστυχώς αυτές οι  . .κύριε Δήμαρχε,  έχουν τελειώσει.  Ο πολίτης 

θέλει  λύση προβλημάτων της καθημερινότητάς του και να έχετε 

στόχους από . .για τον Δήμο.  

 Αυτά όσον αφορά τα έσοδα. Πάμε στα έξοδα που πραγματικά τα 

έξοδα είναι το πιο ενδιαφέρον πράγμα του προϋπολογισμού. Η 
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ανάλυση των εξόδων είναι εκεί  που φαίνεται η στόχευση της 

διοίκησης.   

 Όπως είπα στην αρχή ο προϋπολογισμός παρουσιάζει  

προβλήματα στα έξοδα σε σχέση με τον περσινό με μι α διαφορά 

όμως, αγαπητοί συνάδελφοι,  είναι ένας προϋπολογισμός 

προεκλογικού έτους.  Έχουμε άλλο ένα χρόνο, αγαπητοί κύριοι  

συνάδελφοι για την ψήφιση ενός ακόμα προϋπολογισμού.  

 Εξακολουθεί να είναι πλασματικός και να είστε βέβαιοι  ότι  θα 

είναι . .πάνω από 15 εκατ.  Και δεν θα έχουμε πετύχει  ούτε περιστολή 

δαπανών, όπως είπε ο κ.  Μηλίδης.   Είναι ένας διαχειριστικός 

προϋπολογισμός δίχως φρεσκάδα και με πολύ λίγα στοιχεία 

αναπτυξιακά.  

 Κύριε Δήμαρχε,  ο Δήμος πρέπει να αρχίσει  να λειτουργεί  προς 

την κατεύθυνση της δημιουργίας . .εκμεταλλευόμενος τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα τα οποία έχουμε και έχουμε αρκετά πλεονεκτήματα.  

 Θα έπρεπε να κάνουμε,  να ιεραρχήσετε,  το είχαμε πει  

προεκλογικά βέβαια,  κάποιες δράσεις έργων. Για να 

εκμεταλλευτούμε,  όπως έχουμε πει  και προη γούμενα τα 

πλεονεκτήματα που έχουμε για την δημιουργία πλούτου. Να 

εκμεταλλευτούμε και να ολοκληρώσουμε την αξιοποίηση του 

σύγχρονου Κέντρου, το οποίο είναι στον Άγιο Ιωάννη.  

 Να ολοκληρώσουμε το κλειστό κολυμβητήριο,  . .Πάρκο 

Ομόνοιας,  για το οποίο δεσμευτήκατε προεκλογικά και μπαίνουμε 

στο τρίτο έτος της θητείας σας και δεν έχει  γίνει  τίποτα.  Να 

αξιοποιήσουμε τους αρχαιολογικούς χώρους με παράλληλη προώθηση 

του τουριστικού μας . .  
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 Βέβαια,  εδώ δεν μπορώ να πω ότι  είναι θετικό,  μετά από δυο 

χρόνια αντιληφθήκατε ότι  πρέπει να βάλουμε στον τουρισμό 60.000 

ευρώ. Νομίζω είναι προς την σωστή κατεύθυνση και δεν θέλω να 

είμαστε μηδενιστές.  Καταλάβατε πολύ αργά όμως το κομμάτι αυτό.   

 Θέλουμε δηλαδή εδώ στις  60.000, οι  οποίες έχουν μπει,  θεωρώ 

ότι  είναι λίγα,  διότι  ιδιαιτέρως στο κομμάτι αυτό χρειάζονται 

περισσότερα χρήματα, μπορούμε να τα βρούμε αυτά τα χρήματα και 

θέλουμε στοχευμένες ενέργειες για να πετύχουμε αποτελέσματα.  

 …Σε πόλεις,  Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες,  μιλάμε για 

αποχετεύσεις,  δίκτυα, δρόμους,  πρ άσινο και τα λοιπά. Πρέπει να 

προχωρήσουν οι  προμήθειες μηχανοκίνητου εξοπλισμού και όχι  να 

αναθέσουμε στους εργολάβους . .πάρα πολλά χρήματα.  

 Από ότι  φαίνεται,  το έχει  πει  ο κ.  Μηλίδης,  το επαναλαμβάνω 

και εγώ, σας αρέσουν οι  εργολαβίες και δεν έχετε κατ αλάβει ότι  . .  το 

ΧΥΤΑ πόσα χρήματα μπορούμε και κερδίζουμε.   

 Για πρώτη φορά, βέβαια,  βλέπουμε και αυτό είναι ένα θετικό,  

το οποίο θα μπορούσε να είναι ακόμα μεγαλύτερο, ότι   κάνετε μια 

χρηματοδότηση των 30.000 ευρώ στον αθλητικό …Το θέμα είναι πως 

θα κατανεμηθούν τα ποσά αυτά. Που θα πάνε; Είναι λίγα.  Θα έπρεπε 

να είναι πολύ περισσότερα την σημερινή εποχή, γιατί  ο αθλητισμός 

και ο πολιτισμός είναι μια διέξοδος στα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει  η Σερραϊκή κοινωνία.   

 Στην κοινωνική πολιτική και εδώ μηδενικές  σχεδόν 

χρηματοδοτήσεις έχετε βάλει ένα ποσό της τάξεως των 155.000 ευρώ 

συνολικά, το οποίο θα δώσει μια ανάσα στους Σερραίους πολίτες,  

όμως πιστεύουμε ότι  θα έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερο και τα 
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έσοδα . .μετά την λήψη του μεσοπρόθεσμου από τις  περικοπές 

. .μπορούν να πάνε εκεί .   

 . . ,  γ ιατί  κάπου αναφέρθηκε,  ότι  κάνει  κοινωνική πολιτική…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κ.  Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.  . .  είναι τόσο σοβαρό το θέμα που πρέπει 

να μας ακούσετε.   

 Η καταβολή των προνοιακών επιδομά των . .η δραστηριότητα του 

Δήμου …  

 Το κυκλοφοριακό. …Κυκλοφορείτε στην πόλη, κύριε Δήμαρχε; 

Ή όποιος φίλος σας  σας κάνει  αίτηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  

τον εξυπηρετείτε και μόλις …ανακαλείτε τις  αποφάσεις σας και σας 

λέμε μετά εμείς…κάθε Προέδρου Δημο τικού και Τοπικού 

Συμβουλίου.  Επικαλούμαστε συνεχώς τον Καλλικράτη ότι  αυτός 

φταίει  για όλα. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορείτε να αξιολογήσετε 

τις  προτεραιότητες των . .  την στιγμή που έχουν έσοδα και δεν τους 

αποδίδονται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη τελειώνετε.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Σε ένα λεπτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήδη έχει  παρέλθει ο χρόνος και θέλω να τον τηρήσουμε …Σας 

παρακαλώ στην δευτερολογία σας.  Έχετε δικαίωμα δευτερολογίας.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Σε μισό λεπτό τελειώνω.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε .  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορείτε να έχετε . .  των νεκροταφείων να 

αξιολογείτε …τέτοια ποσά…Εδώ θέλω να σας επισημάνω ότι  

επιτέλους καθίστε,  κύριε Δήμαρχε και ασχοληθείτε με τα προβλήματα 

των Σερραίων, εφαρμόστε ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό,  να λύ νει  τα 

προβλήματα των Σερραίων πολιτών και όχι  κάθε λίγο και λιγάκι να 

κάνουμε τροποποιήσεις του τεχνικού προγράμματος.  . .επιστημονικό 

προσωπικό του Δήμου και εξοικονομήστε τα χρήματα για άλλες 

μεγάλες ανάγκες του Δήμου.  

 Κύριε Δήμαρχε σας καλώ να αναρωτη θείτε,  είναι διαφορετική η 

διαδικασία . .  τεχνικού προγράμματος; . .Ο Δήμος τύποις διοικείται 

και η παράταξή μου, κύριε Πρόεδρε,  δεν θα ψηφίσει τον 

προϋπολογισμό παρά μόνο τις  . .δαπάνες,  τις  δαπάνες για την 

κοινωνική πολιτική,  τον αθλητισμό και τον τουρισμό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Κοτρώνης έχει  τον λόγο για 15 λεπτά.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  πριν μπω στον προϋπολογισμό του Δήμου νομίζω ότι  

πρέπει να κάνουμε ένα σχόλιο για την κατάσταση που διαμορφώνεται 

γενικά σε όλους τους δήμους μετά την ψήφιση του μεσοπρόθεσ μου 

και του προϋπολογισμού.  

 Νομίζω ότι  τίθεται ένα θέμα ηθικής τάξεως γιατί  η κυβέρνηση 

είχε υποσχεθεί  την στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου 

οι  Δήμοι να είναι σε θέση να συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή, 

την αλληλεγγύη και στην λειτουργία των  ίδιων των πόλεων.  
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 Τα νέα μέτρα όμως και οι  περικοπές οδηγούν με μαθηματική 

ακρίβεια τους δήμους σε στάση πληρωμών. Σε αδυναμία λειτουργίας 

των υπηρεσιών τους και κατ΄ επέκταση σε κατάρρευση του 

κοινωνικού κράτους που μέχρι σήμερα επιβιώνει και λειτουργε ί  

αποκλειστικά και μόνο μέσω των κοινωνικών δομών των Δήμων και 

εν τέλει  και κατάρρευση του ίδιου του θεσμού της Τοπικής  

Αυτοδιοίκησης.   

 Επιπλέον με τα νέα μέτρα παραβιάζεται και το Σύνταγμα, όσο 

και οι  νόμοι που διέπουν το αυτοδίκαιο του θεσμού για την 

οικονομική λειτουργία των Δήμων.  

 Προβλέπονται περικοπές τεράστιες οι  οποίες προστίθενται στις  

ήδη κατά 60% περικοπές των άλλων χρόνων. Αφαιρείται 1,7 δις  από 

τους δήμους στον προϋπολογισμό του ΄13,  σύμφωνα πάντα με 

θεσμοθετημένα  έσοδα. Σύμφωνα με αυτό ο ι  Δήμοι θα έπρεπε να 

λάβουν 1,732 δις  επιπλέον στον προϋπολογισμό του ΄13,  όπως ρητά 

δεσμεύεται ο Καλλικράτης,  . .4087, ενώ ο προϋπολογισμός του ΄13 

προβλέπει 2355.  

 Μας κοροϊδεύουν κιόλας,  διότι  ενώ λένε ότι ,  ενώ μας 

περικόπτουν μάλλον θεσμοθετημένους πόρ ους 1,7 δις ,  στο τέλος λένε 

ότι  θα μας επιχορηγήσουν κάνοντάς μας και χάρη με 312 εκατ.  ευρώ. 

Είναι η μέγιστη υποκρισία,  γιατί  εάν εφαρμοστεί  ο Καλλικράτης,  

τουλάχιστον σε αυτό το σημείο,  δεν χρειάζεται καμία ειδική 

επιχορήγηση.  

 Τονίζω δε μερική και πιστή εφαρμογή των νόμων που διέπουν 

τους πόρους των Δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό, θα πρέπει 

στο τέλος της χρονιάς να αποδοθούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 4.24 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

77 

εκατ.  ευρώ από τους ΚΑΠ για τα τρία δωδεκατημόρια,  331 από την 

ΣΑΤΑ και 144 από την 4 η  δόση των  παρακρατηθέντων.  

 Αναφορικά με τις  προβλέψεις του μεσοπρόθεσμου αυτό,  όπως 

καταλαβαίνουν όλοι,  προοιωνίζεται εφιαλτικό μέλλον.  Οι προβλέψεις 

μας για την στόχευση που κάναμε ότι  δεν είναι άλλος,  δεν είναι άλλη 

μάλλον από την ουσιαστική κατάργηση του θεσμο ύ και την εκχώρηση 

στους ιδιώτες,  επιβεβαιώνεται.   

 Συγκεκριμένα και το πέρασε πολύ απαλά ο κ.  Αντιδήμαρχος,  

λυπάμαι γι΄ αυτό,  ο κ.  Γαλάνης,  προβλέπεται στο μεσοπρόθεσμο 

παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας και το δέχεται και το λέει  

ότι  θα μας παρατηρούν   κάθε μήνα και θα γίνεται αυτό και θα μας 

εντάξουν πραγματικά, εάν βλέπουν ότι  υπάρχει  απόκλιση, σε 

μνημόνιο.  Δηλαδή θα υπάρχει μνημόνιο της Τρόικας στην Ελλάδα και 

μνημόνιο της Ελλάδας στους δήμους.  Και όποιος Δήμος δεν πάει 

καλά, θα περιορίζεται στις  αν ελαστικές μόνο δαπάνες,  οι  οποίες 

ποιες είναι αυτές;  Μισθοί,  αναλώσιμα υλικά και τίποτα άλλο.  

 Υποχρεωτικές μετατάξεις  προσωπικού προβλέπονται σε αυτούς 

τους δήμους που θα παρεκκλίνουν και αύξηση των ιδίων πόρων. 

Δηλαδή πενταπλασιασμός ήδη ανακοινώνεται γ ια το ΤΑΠ και 

δεκαπλασιασμός των δημοτικών τελών σε έναν εξαθλιωμένο λαό.  

 Συμπερασματικά, αφού οδηγείται στην κατάρρευση ο θεσμός,  

εγώ νομίζω ότι  πρέπει η κυβέρνηση να αναζητήσει και υπαλλήλους,  

οι  οποίοι  θα υλοποιήσουν.  Πρέπει πλέον να μην . .αιρετούς.    

 Όσα από πέρυσι σας λέγαμε,  κυρίες και κύριοι  ότι  πρέπει να 

σκεφτείτε σοβαρό το ενδεχόμενο της παραίτησης και των Δημάρχων 

αλλά και των δημοτικών συμβουλίων ομαδικά και των 325 Δήμων, 

γελούσατε ειρωνικά. Τώρα όμως ξυπνήσατε και καταλάβατε ότι  δεν 
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πρόκειται για αστείο.  Εάν θέλουμε να τους ταρακουνήσουμε,  πρέπει 

να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι  το εννοούμε,  εκτός εάν κάποιοι  

δεν το εννοούν.   

 Να έρθω τώρα στον προϋπολογισμό του Δήμου Σερρών.  

 Τα χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού. Δεν θα αμφισβητήσω, 

κύριε Δήμαρχε,  όπως κάποιοι  άλλοι,  ότι  πράγματι μειώνονται οι  

χρηματοδοτήσεις δραματικά προς τον Δήμο μας,  άλλωστε το ανέφερα 

και προηγουμένως.  

 Δεν θα αμφισβητήσω επίσης ότι  λειτουργείτε σε ένα 

δυσχερέστατο οικονομικό περιβάλλον,  όμως παρόλα αυτά η εκτίμησή 

μας είναι ότι  μας παρουσιάζετε έναν προϋπολογισμό 

αναποτελεσματικό,  πλασματικό και ελλειμματικό.   

 Έναν προϋπολογισμό, ο οποίος κινείται σε μνημονιακή 

κατεύθυνση. Υιοθετήσατε πλήρως την στρατηγική της κυβέρνησης 

εδώ και καιρό.  Αργά αλλά σταθερά εκχωρείτε σε ιδιώτες εργολάβους 

τομείς που κατά παράδοση ανήκουν στους δήμους.  Τώρα λοιπόν θα 

σας εξαναγκάσουν να το κάνετε απλώς με γρηγορότερους ρυθμούς.  

Εκτός εάν αποφασίσετε να αλλάξετε τα κέρδη σε κάτι  που μέχρι 

στιγμής,  τουλάχιστον,  δεν φαίνεται.   

 Το πλασματικό του προϋπολογισμού διαφαίνεται,  δεν θα πω 

πολλά νούμερα, ότι  πολλοί κωδικοί είναι διπλασιασμένοι,  

τριπλασιασμένοι,  πενταπλασιασμένοι σε σχέση με πέρυσι χωρίς αυτό 

να αιτιολογείται.  Είναι κοινωνικά δίκαιος ο προϋπολογισμός; Όχι 

βέβαια.  Οι δαπάνες οι  κοινωνικές είναι ελάχιστες.   

 Ήδη έχει  επιβάλει εσείς  στα πλαίσια αυτά της κοινωνικής 

υποτίθεται πολιτικής χαράτσια σε ερασιτεχνικά σωματεία σε 

αθλητικά σωματεία.  Καταφέρατε ήδη να κλείσετε τον . .Μπράβο σας.  
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Και του χρόνου σε ανώτερα. Ελπίζω να βάζετε λουκέτο και  σε άλλα 

ερασιτεχνικά σωματεία και να πηγαίνουν τα παιδιά μας από 10 ετών 

στις  καφετερίες.   

 Βάλατε χαράτσι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Μπράβο, κύριε Δήμαρχε,  είστε ο πρώτος Δήμαρχος εδώ 

και τόσα χρόνια,  μετά τον Γεωργούλα που έκανε την . .  χαράτσι,  

θεωρώντας τα κόμματα, τα κόμματα που πληρώνουν 50 ευρώ χωρίς 

να εξηγείτε στους υπαλλήλους,  γιατί  όταν πήγα εγώ μου είπε ότι  μα 

δεν είστε κερδοσκοπικό σωματείο;   Πείτε τους λοιπόν ότι  δεν είναι 

κερδοσκοπικά σωματεία τα κόμματα.  

 Μήπως είναι αναπτυξιακός ο προϋπολογισμός; Ακόμα 

χειρότερα. Ούτε ίχνος αναπτυξιακής πνοής.  Λες και αυτό δεν αφορά 

τον Δήμο αλλά αφορά μόνο την κυβέρνηση για την ανάπτυξη. Τα 

δάνεια,  δυστυχώς, συντηρούν εδώ και χρόνια τον Δήμο μεγαλώνοντας 

το χρέος και το κόστος λειτουργίας  του.  Τα δάνεια όμως αυτά δεν 

αξιοποιήθηκαν σε κοινωνικούς σκοπούς.  Δεν υπήρχε έργο ανάπτυξης 

του Δήμου αλλά επικεντρώθηκαν κυρίως σε αποπληρωμή 

παλαιότερων δανείων και έργα συντήρησης.   

 Το μοναδικό αναπτυξιακό και παραγωγικό έργο,  όπως  τονίσαμε 

και την προηγούμενη φορά, δυστυχώς ήταν αυτό,  του υδροηλεκτρικού 

σταθμού Οινούσας και δεν ξέρω παρεμπιπτόντως τι  έγιναν και τα 

έσοδα από αυτό.   

 Και γιατί ,  κύριε Δήμαρχε,  ο επόμενος Δήμαρχος να 

προσπαθήσει να εξασφαλίσει  με αναπτυξιακά . .για τον Δήμο, όταν 

εσείς  του δείχνετε τον εύκολο δρόμο των δανείων; Έτσι γνωρίζει  ο 

καθένας να κάνει  πολιτική.  Το δύσκολο είναι να βάλουμε τον Δήμο 

σε τροχιά ανάπτυξης εξασφαλίζοντας μελλοντικά κέρδη, για να μην 
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εξαρτιόμαστε αποκλειστικά και μόνο από τις  κρατικές επιχορηγήσεις 

και χρηματοδοτήσεις.   

 Συνδέεται,  κύριε Δήμαρχε,  το τεχνικό πρόγραμμα 2013 με τον 

προϋπολογισμό και με ποιον τρόπο; Καμία αναφορά δεν γίνεται σε 

αυτό,  λες και έχει  σχέση με κάτι  άλλο. Σε τι  ποσοστό σε σχέση με 

τον προϋπολογισμό ανέρχεται το σύνολο του τεχνικού  προγράμματος 

και ποια αυτή η σχέση ήταν πέρυσι;   

 Ποια η σχέση . .  επί  των τακτικών εσόδων σε σχέση με τους 

ΚΑΠ; Στα έκτακτα ποιο είναι το σύνολο των επιχορηγήσεων σε 

σχέση με το σύνολο των εσόδων; Στα έσοδα ποιο είναι το ποσοστό 

των πόρων από το ΕΣΠΑ; Να μας πείτε συγκεκριμένα όμως, πώς 

έγινε η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου; Πείτε 

μας ποσά, ποσοστά, κάντε συγκρίσεις  σε σχέση με το παρελθόν για 

να δούμε,  πάνε καλύτερα ή χειρότερα;  

 Έτσι πρέπει,  κύριε Δήμαρχε,  να διεξάγεται η συζήτηση και όχι  

να μας λέτε ότι  πουθενά δεν γίνεται αυτό.  Εάν πάτε σε κανέναν άλλο 

Δήμαρχο και το πείτε θα μας κοροϊδεύει .  Εσείς έχετε αποκλειστικά 

την ευθύνη για το επίπεδο της συζήτησης των θεμάτων του 

Δημοτικού Συμβουλίου και κυρίως τέτοιων κορυφαίων θεμάτων, όπως 

είναι ο προϋπολογισμός.   Χωρίς την εισηγητική έκθεση στα χέρια 

μας.   

 Δεν ξέρετε και ελληνικά. Σας το είπε προηγουμένως ο κ.  

Χρυσανθίδης,  αυτό δεν είναι εισηγητική έκθεση, αυτό είναι νούμερα. 

Νούμερα. Η εισηγητική έκθεση είναι αυτό που σας είπα 

προηγουμένως. Τι έγινε;  Τι θα γίνει;  Ποσοστά; Αναπτυξιακή τροχιά; 

Που θα ρίξουμε το βάρος; Αυτό δεν είναι έκθεση, είναι νούμερα. 

Είναι 650 νούμερα και το λέτε εδώ, τουλάχιστον μην βάζετε.  Πείτε 
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έσοδα. Λέτε εισηγητική έκθεση. Ποια έκθεση; Αυτή είναι για πέταμα, 

για τον κάλαθο των αχρήστων.  

 Έξοδα. Πάλι νούμερα. Πώς κατανέμεται,  κύριε Δήμαρχε,  ο 

προϋπολογισμός στα κονδύλια; Πως αξιολογεί  τις  κοινωνικές 

ανάγκες;  Ποια η σχέση του τεχνικού προγράμματος με την υλοποίηση 

των προηγούμενων χρόνων; Με ποια έργα και με ποια κρι τήρια 

γίνονται;   

 Ομολόγησε ο κ.  Γενικός ότι  τους παίρνει  τηλέφωνα. Αυτή είναι 

η θεσμοθετημένη διαδικασία; Τους παίρνουμε τηλέφωνα και τους 

λέμε ότι  πρόεδρε τι  λες;  Μαζεύονται όλοι οι  πρόεδροι με αποφάσεις,  

δεν ξέρω εάν αυτό είναι επιβεβλημένο ή όχι ,  αλλά πρέπει να το 

αποφασίσουμε,  με αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων και έρχονται  

θεσμοθετημένα όλοι οι  πρόεδροι,  λένε αυτό και αυτό,  τους βάζουμε 

κριτήρια και αξιολογούμε.  Όχι με τηλέφωνα γίνεται.  

 Ποια η ποσοστιαία σχέση του τεχνικού προγράμματος με τον 

προϋπολογισμό; Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση των . .εξόδων επί του 

προϋπολογισμού; Ποιος είναι ο προϋπολογισμός των επενδύσεων σε 

σχέση με τον προϋπολογισμό; Ποιες είναι οι  επιχορηγήσεις σε 

κοινωνικές δράσεις σε σχέση με τον προϋπολογισμό; Παιδικοί 

σταθμοί,  σχολικές επιτροπές,  ΚΔΑΠ και τα λοιπά; Ποια η σχέση της 

εξυπηρέτησης των τοκοχρεολυσίων επί των τακτικών εσόδων;  

 Που στοχεύει  τελικά ο προϋπολογισμός αυτός μπορούμε να 

μάθουμε; Είναι προϋπολογισμός που διεκδικεί;  Βρίσκεται στον 

αντίποδα των μνημονιακών επιλο γών ή είναι προσαρμοσμένος στις  

μνημονιακές απαιτήσεις;   Είναι αναδιανεμητικός και κοινωνικά 

δίκαιος;  Στηρίζει  το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της 
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αυτοδιοίκησης ή προχωρεί σε νεοφιλελεύθερες πολιτικές και 

μεταφορά υπηρεσιών στους δήμους; Αυτό ακριβώς κά νει .  Το δεύτερο.  

 Στηρίζει  τους εργαζόμενους του Δήμου ο προϋπολογισμός; Όχι 

βέβαια.  Ακριβώς το αντίθετο.  Με έμμεσο ή άμεσο τρόπο πράττει  

ακριβώς το αντίθετο.  Έσοδα που κατά την άποψή μας δεν 

δικαιολογούνται από την . .  εισηγητική έκθεση.  

 Ενοίκιο για Πολιτιστικό Κέντρο Ιωάννη Θεολόγου 2.000. 

Υπάρχει Πολιτιστικό Κέντρο στην Ιωάννη Θεολόγου και δεν το 

ξέρουμε;  

 Προμήθεια ειδών διαγράμμισης 60.000 ευρώ. Ποια 

διαγράμμισης; Δεν υπάρχει διαγράμμιση. Είναι μπογιές της μιας 

μέρας.  

 Προμήθεια . .υλικού 56.000 ευρώ. Δεν μπορούμε να 

προμηθευτούμε από το Δασαρχείο;  Δεν ξέρω.  

 Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στα πλαίσια του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος ψηφιακής σύνδεσης 201 χιλιάρικα.  

 Πέταλο δημοτικού γηπέδου 500.000.  

 Διάφορες εργασίες . .  Το είπε πολύ έξυπνα ο κ .  Μηλίδης και ο κ.  

Χράπας θα έπρεπε να επικοινωνήσει τουλάχιστον την τελευταία 

στιγμή, γιατί  προχθές ήμασταν όλοι οι  επικεφαλής της 

αντιπολίτευσης στον κ.  Χράπα και ο κ.  Χράπας μας το είπε ρητά και 

κατηγορηματικά, …ότι κλείνει  και εδώ μέσα στον προϋπολογισ μό 

μας βάζει ,  δεν ξέρω πόσα λεφτά για την διαχείριση, για τις  μελέτες.  

. .  

 Μελέτη για αντιπλημμυρικά έργα στην Κοιλάδα 245 χιλιάρικα.  

 Μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού μεταφορών για την πόλη των 

Σερρών 50.000 ευρώ.  
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 Τι προτείνουμε εμείς;  Η πρότασή μας νομίζ ω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Κοτρώνη συγνώμη για την διακοπή, ζητώ από το σώμα μια ώρα 

παράταση επί του θέματος του προϋπολογισμού για να είμαστε 

σύννομοι.  Ευχαριστώ πολύ.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Συνοπτικά νομίζω ότι  η . .  κινείται σε δυο επίπεδα, της τοπικής 

ανάπτυξης και στην αύξηση της . .  Εμείς προτείνουμε ότι  σε αυτές τις  

δύσκολες ώρες,  το προτείναμε και άλλη φορά ως στρατηγικό μας 

στόχο πρέπει να υιοθετήσουμε το συμμετοχικό προϋπολογισμό και τι  

είναι αυτός;   

 Ένα κομμάτι,  τουλάχιστον,  που αφορά τα τεχνικά έργα του 

προϋπολογισμού, δεν ξέρω σε τι  ποσοστό, 5,  10,  15,  20% δεν πρέπει 

να γίνεται μόνο με τις  τοπικές κοινότητες,  πρέπει να γίνεται και με 

τον Δήμο. Πρέπει να το αποφασίζουν οι  δημότες.  Δηλαδή θα γίνεται 

μια συνέλευση και οι  δημότες θα αποφασίζουν και θα λένε με 

προτεραιότητα που θα προτείνουν οι  γειτονίες οι  διάφορες και τα 

λοιπά, ότι  εμείς  θεωρούμε ως ύψιστης προτεραιότητας αυτό το θέμα 

για φέτος.  Υπάρχει,  λειτουργεί  και στην Λατινική Αμερική..αλλά και 

στην Ευρώπη. Και σε πρωτεύουσες χωρών όπως η Ρώμη, Βερολίνο 

και τα λοιπά.  

 Δημοτικά τέλη. Η πρότασή μας είναι ότι  υπάρχει  περιθώριο να 

μειωθούν,  γιατί  το κάνουν και άλλοι Δήμοι.  Πώς το κάνουν αυτοί και 

δεν έχουμε την δυνατότητα εμείς;  Από 20 μέχρι 30%. Σε κάθε 

περίπτωση πρέπει να υπάρξει ελάφρυνση ή απαλλαγή. Νομίζω ότ ι  

κάτι  λέχθηκε από τον κ.  Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ, δεν ξέρω πως το 

σκέφτεται,  σε τι  ποσοστά, απαλλαγή ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 
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Ποιες είναι αυτές.  Άνεργοι,  ΑμεΑ, χαμηλόμισθοι,  χαμηλο -

συνταξιούχοι.  Άλλωστε σε αυτό καλυπτόμαστε νομοθετικά,  

επιτρέπεται από το άρθρο 84,  παράγραφος 3 του Καλλικράτη.  

 Η απώλειες του Δήμου από τέτοιες αποφάσεις μπορούν να 

αντισταθμιστούν,  όχι  πλήρως βέβαια,  γιατί  δεν έχουμε τόσο μεγάλες 

επιχειρήσεις,  από την επιβολή στο ανώτατο όριο,  στο μέγιστο 

δηλαδή, σε μεγάλες επιχειρήσεις όπως εί ναι τράπεζες,  σούπερ –

μάρκετ και τα λοιπά.  

 Παιδικοί σταθμοί και άλλες . .  

Ολοκληρώστε,  σας παρακαλώ, κύριε Κοτρώνη.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που ασκούν οι  Δήμοι θα πρέπει 

να μειώσουν το τροφεία στους παιδικούς σταθμούς καθώς και  στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες,  όπως κολυμβητήρια,  

γυμναστήρια και τα λοιπά, λαμβάνοντας υπόψη τα σοβαρά 

οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι  δημότες.   

 Οι προϋπολογισμοί πρέπει να ρίχνουν ιδιαίτερο βάρος στην 

λειτουργία των σχολικών μονάδων και των παιδικών σταθμών. 

Εξασφάλιση πιστώσεων για την θέρμανση, καθαριότητα και τα λοιπά.  

 Μπορεί ο Δήμος μας να συμβάλει στην ανάπτυξη της τοπικής 

οικονομίας με σεβασμό στο περιβάλλον όμως σε τομείς όπως οι  

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,  η διαχείριση των απορριμμάτων και ο 

αγροτικός τομέας.   

 Μπορεί επίσης να συμβάλει και με την αξιοποίηση της 

δημοτικής περιουσίας.   

 Είμαστε στον έκτο χρόνο που τρέχει  το ΕΣΠΑ και . .  

αποκλειστική ευθύνη των Δήμων και η Ελλάδα έχει  απορροφήσει 
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μόλις το 15% του  ΕΣΠΑ, χειρότερα από πέρυσι που η 

απορροφητικότητα ήταν στο 20%.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Κοτρώνη συνεχίζετε στην δευτερολογία σας παρακαλώ. 

Ευχαριστώ.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Μισό λεπτάκι,  έχω τρεις  σειρές και συνεχίζω στην δευτερολογία μου.  

 Με τέτοιους ρυθμούς δεν νομίζ ω ότι  έχουμε τύχη, εκτός εάν 

αυξηθούν δραματικά οι  απορροφήσεις τα επόμενα χρόνια,  που δεν 

νομίζω ότι  είναι και πολλά, στο ΕΣΠΑ.  

 Δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε,  οι  προϋπολογισμοί των δήμων, όχι  

μόνο του δικού μας,  θα είναι σε λίγο απλές οικονομικές καταστάσεις 

διαχείρισης της φτώχειας και της εξαθλίωσης στην οποία έχουν ρίξει  

την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εγώ. Κυρία Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Καταρχήν θέλω να πω κάτι,  να καταγγείλω στο σώμα που με ενοχλεί  

απίστευτα, εδώ και πάνω από μια ώρα  οι μισοί δημοτικοί σύμβουλοι 

της παράταξής σας είναι στον διάδρομο. Νομίζω δεν τιμά κανέναν 

αυτή η εικόνα. Και εγώ είμαι καπνίστρια,  δεν βγήκα για ένα τσιγάρο. 

Λείπουν εδώ και μια ώρα. Δεν σοβαρά πράγματα αυτά, αν μη τι  άλλο 

τουλάχιστον στις  παρατάξεις ,  γ ια να γνωρίζουν τι  λένε και οι  άλλες 

παρατάξεις  σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, όπως είναι ο 

προϋπολογισμός,  νομίζω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κυρία Σαραντίδου εγώ δεν θα γίνω η υπεράσπιση του Δημοτικού 

Συμβουλίου . .  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Κανενός.  Δεν ζητάω, απλά καταγγέλλω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Ούτε της συμπολίτευσης ούτε της αντιπολίτευσης.  Χαίρομαι που το 

καταγγέλλετε.  Ειλικρινά σας το λέω, χαίρομαι που το καταγγέλλετε.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Είπαμε το να βγεις  να κάνεις  τσιγάρο επειδή είσαι καπνιστής  είναι . .  

αυτό όμως δεν είναι έτσι.   

 Αρχικά όταν άκουσα, καταρχήν να ξεκινήσω με ένα 

διαδικαστικό και θα συμφωνήσω και με τις  προηγούμενες παρατάξεις ,  

η εισήγηση πρέπει να είναι εισήγηση που να δείχνει  πολιτικό στίγμα. 

Η εισήγηση του αντιδημάρχου των οικονομικών θα πρέπει να δίνει  το 

πολιτικό στίγμα, όπως και του αντιδημάρχου των έργων, το τι  

θέλουμε να κάνουμε,  τι  έργα αποτελούν ποιους που έχουν 

προτεραιότητα για τους Σερραίους και όλα αυτά, να φαίνονται 

καθαρά σε ένα γραπτό κείμενο και ας είναι μιας παραγράφου.  

 Δεν είναι τόσο δύσκολο. Σας το λέμε κά θε χρόνο. Μην νομίζετε 

ότι  είναι όμορφο αυτό που κάνετε ή σας τιμά το να παρουσιάζετε τα 

νούμερα και να τα πετάτε.  Εκτός εάν το κάνετε επειδή πιστεύετε ότι  

δεν θα το διαβάσουμε.  Μια χαρά θα το διαβάζαμε και θα το 

συγκρίναμε και με τον προηγούμενο προϋπολογ ισμό. Από ότι  

φαίνεται όλες οι  παρατάξεις  το έκαναν.   

 Άρα λοιπόν,  εάν το κάνετε γι΄ αυτό τον λόγο,  δεν πιάνει .   

 Αρχικά όταν άκουσα τον προϋπολογισμό, όταν είδα τον 

προϋπολογισμό, άκουσα την τοποθέτηση των αντιδημάρχων, άκουσα 
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και τις  δυο τοποθετήσεις του  κ. Μηλίδη και της παράταξης του κ.  

Φωτιάδη από τον κ.  Χρυσανθίδη,  κάποια στιγμή πίστευα ότι  οι  

Σέρρες είμαστε σε μια γυάλα και δεν μας αγγίζει  τίποτα από αυτά 

που γίνονται γύρω μας.   

 Κάποια από αυτά ανέλυσε ο κ.  Κοτρώνης.  Δεν θα αναφερθώ σε 

νούμερα, για το που οδηγούν τους Δήμους και το τι  θέλουν να 

κάνουν,  τι  στόχους έχουν.  Αυτά . .  ειδικά σε μια συζήτηση 

προϋπολογισμού. Νομίζω ότι  έπρεπε να ξεκινήσουμε την σημερινή 

μας κουβέντα και εγώ το είχα αλλιώς,  θα το κάνω αλλιώς τώρα, από 

γιατί  πρέπει να αγωνιστούμε.   

 Άρα λοιπόν εγώ θα σας διαβάσω ανάποδα την τοποθέτησή μου 

και θα σας πω τις  προτάσεις και τα αιτήματα της παράταξής μας,  τα 

οποία πρέπει να υιοθετήσουν όλοι οι  εκλεγμένοι στην τοπική 

διοίκηση για να μπορέσουν να λειτουργήσουν, γιατί  είναι άσκοπο να 

συζητάμε για ψεύτικους προϋπολογισμούς εάν δεν γίνουν.   

  Πλήρης και επαρκής κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει  

το σύνολο των αναγκών.  

  Πλήρη επιστροφή των παρακρατηθέντων.  

  Κατάργηση κάθε είδους τοπικής φορολογίας ανταποδοτικών, 

αντισταθμιστικών και άλλων τελών που κτυπάνε το λαϊκό 

εισόδημα.  

  Προσλήψεις νέων μόνιμου προσωπικού με πλήρη μισθολογικά 

και ασφαλιστικά δικαιώματα για να καλυφθούν όλες οι  ανάγκες 

που έχουν οι  υπηρεσίες του Δήμου και οι  υποδομές.   

  Να παλέψουμε και να αγωνιστούμε για κάθε ανατροπή 

εργασιακών σχέσεων μέσα στους δήμους που πρώτα από εκεί  

θέλουν να τους προχωρήσουν.  
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  Να καταργήσουμε κάθε επιχειρηματική δράση λειτουργίας στις  

υπηρεσίας και στα έργα των Δήμων.  

  Να γίνουν έργα υποδομής και πόρους που κατευθύνονται για 

την κάλυψη κύρια των αναγκών των δημοτών.  

 Μας το ξεκίνησε ανάποδα. Εάν δεν κάνουμε αυτά, εάν δεν 

αγωνιστούμε γι΄ αυτά,  αυτά είναι εικονική πραγματικότητα. Και μια 

εικονική πραγματικότητα που οδηγεί  σε αύξηση της φορολογίας και 

σε επιπλέον φορολόγηση των δημοτών, γιατί  αλλιώς δε ν μπορούμε να 

λειτουργήσουμε.   

 Εάν δεν αγωνιστούμε να γίνουν αυτά ο Δήμος,  όσο καλός,  δεν 

είναι θέμα διαχείρισης αυτό,  όσο καλός διαχειριστής και να είσαι,  θα 

βρεθείς  σε αδιέξοδο και δεν θα έχεις  να πληρώσεις και τους 

εργαζόμενους.  Ήδη αυτό φαίνεται.  Ο πρ οϋπολογισμός,  θα αναφέρω 

μετά τα έξοδα και τα έσοδα τι  δείχνουν,  θα βρεθεί  σε αδιέξοδο.  

 Μην . .  και λέμε εδώ κορώνες και θα παραιτηθούμε και θα 

σκίσουμε τα ρούχα μας,  λες και δεν το ξέραμε.  Ο Καλλικράτης ήταν 

αυτός από την αρχή. Πριν ακόμα ψηφιστεί  έδειχν ε το πρόσωπό του 

και έδειχνε και τα δόντια του.  Πριν ακόμα από τις  εκλογές,  όταν 

κατατέθηκε ακόμα το προσχέδιο του Καλλικράτη, βγήκαμε και τα 

είπαμε αυτά. Θα κόψουν εντελώς τις  χρηματοδοτήσεις.  Θα 

φορτώσουν νέα βάρη στους δημότες,  θα ξεπουλήσουν υπηρεσίες.  Θα 

ξεπουλήσουν δημόσια γη.  Δημοτική γη και θα την εκμεταλλευτούν 

εταιρείες.   

 Αυτά τα λέγαμε πολύ πριν καν ψηφιστεί  ο Καλλικράτης.  Εσείς 

τότε όμως όλοι τον χειροκροτούσατε και λέγατε ότι  τώρα με τον 

Καλλικράτη νέα εποχή στους δήμους.  Νάτη η νέα εποχή στου ς 

δήμους.  Για ακόμη μια φορά επιβεβαιωνόμαστε που τότε μας 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

89 

κοιτούσατε λες και μιλούσαμε κινέζικα και τα λέγαμε.  Κάποια τώρα 

κάνουν ότι  δεν γίνεται.  ακούω στην τηλεόραση δηλαδή κάποιους που 

ψήφισαν τον Καλλικράτη και τον στήριζαν,  «Δεν γίνεται να 

φορτωθούμε  άλλα βάρη ο λαός».  Γίνανε βασιλικότεροι του βασιλέως 

τώρα. Τι έγινε;  Εσείς δεν τους στηρίζατε;   

 Αυτός ο προϋπολογισμός δεν έγινε με κατευθυντήριες γραμμές 

που έρχονται από την κεντρική εξουσία,  γιατί  πολλές φορές το λέω 

και το τονίζω. Η τοπική διοίκηση και το λέω διοίκηση και το λέμε 

διοίκηση όλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης,  γιατί  δεν είναι αυτοδιοίκηση 

πια,  είναι ένα κομμάτι της κεντρικής διοίκησης.  Δεν είναι 

αυτοδιοικούμενο από εκεί  εξαρτάται και σύμφωνα με τις  

κατευθύνσεις της κεντρικής διοίκησης και των μ νημονίων 

κατατίθενται και αυτοί οι  προϋπολογισμοί και μάλιστα ο 

Καλλικράτης προβλέπει και έχει  και ασφαλιστικές δικλείδες.   

 Έχει το άρθρο 266 που σε δένει  σαν Δήμο να κάνεις  αυτά που 

θέλω εγώ. Τα έσοδα τα ανέφερε ο κ.  Γαλάνης κάποια στιγμή. Εάν δεν 

γράψεις έτσι τα έσοδα δεν θα στο περάσει ο προϋπολογισμός.  Σε 

απειλεί  κιόλας με το άρθρο του και έχει  και το άρθρο το 277 που λέει  

ότι  δεν τα έκανες αυτά; Μέχρι που μπορώ να σε κρίνω και έκπτωτος.  

Δηλαδή και κάποιος Δήμαρχος να θέλει  και να αντιδράσει να μην 

μπορεί ούτε και αυτό να κάνει .   

 Εδώ όμως χρειάζεται συλλογική προσπάθεια.  Δεν το κατάλαβα 

δηλαδή, θα σκύβουμε όλοι το κεφάλι και θα αρχίζουμε να λέμε ότι  το 

νουμεράκι τάδε για τα νεκροταφεία,  το νουμεράκι τάδε για τον 

πίνακα λες και δεν ζούμε εμείς  σε αυτή τ ην χώρα, αλλού ζούμε.   

 Αυτά πρέπει πρώτα . .τα αιτήματα που κατεβάζει  η Λαϊκή 

Συσπείρωση. Ναι,  τα αιτήματα αυτά πρέπει να υιοθετηθούν από 
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όλους τους εκλεγμένους αλλιώς δεν υπάρχει Δήμος.  Αλλιώς πάμε για 

ξεπούλημα, αλλιώς φορτωνόμαστε με νέα βάρη όλοι οι  δη μότες.   

 Τι δείχνουν τα έσοδα και τα έξοδα; Έσοδα μειωμένα, τα είπαμε.  

Τα σχολεία μείον 51%. Στους παιδικούς σταθμούς 40%. 50% στα 

κοινωνικά επιδόματα. Στα προνοιακά επιδόματα. Θα λειτουργήσει 

έτσι ο δήμος; Θα βρείτε έσοδα. Από που; Λέγοντας στους γονείς  ό τι  

φέρετε να συντηρήσουμε τα σχολεία και να βάλουμε πετρέλαιο; Και 

άλλα βάρη στους γονείς;  Λέγοντας για να πάει στο αθλητικό κέντρο 

το παιδί  σου, για να χρησιμοποιεί  το κολυμβητήριο δώσε και άλλα 

λεφτά; Και άλλα βάρη στους γονείς;   

 Και ήθελα να το αναφέρω  αυτό στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, 

αλλά θα το αναφέρω εδώ. Δηλαδή, από την μια θα φτωχύνουμε τον 

κόσμο αλλά από την άλλη είμαστε χαρούμενοι γιατί  υπάρχουν και 

λειτουργούν έξι  δομές για την καταπολέμηση της φτώχειας;   

 Και άκουσα, κ.  Γαλάνη, που είπατε ότι  κατασχέσεις,  

κατασχέσεις.  Σε ποιον θα κάνετε κατασχέσεις;  Στους ανθρώπους που 

δεν έχουν να πληρώσουν τα βασικά τους και ίσως να έχουν κάποιες 

οφειλές στον Δήμο; Αυτή την στιγμή θα γίνουν κατασχέσεις;   Βγείτε 

και κάντε κατασχέσεις και άμα δεν σας πάρουν με τις  ντομάτες οι  

δημότες που δεν έχουν να πάρουν τα βασικά που υποσιτίζονται τα 

παιδιά τους,  που αυτή την ώρα είναι στα σπίτια τους όλοι με 

κουβέρτες γιατί  δεν έχουν θέρμανση, ελάτε να μου πείτε.   

 Άρα λοιπόν,  θα πάρουμε δραστικά μέτρα; Τι θα γίνει;  Μείωση 

άλλες 50% στους παιδικούς σταθμούς.  Τροφεία στους παιδικούς 

σταθμούς.  Σε ποιον κόσμο απευθυνόμαστε; Οι άνθρωποι έξω, η 

ανεργία έχει  κτυπήσει κόκκινο και όσοι δουλεύουν,  δουλεύουν με 

300 ευρώ και ανασφάλιστοι.   
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 Και τώρα που είπα ανασφάλιστη, κυρία Μπιτζίδο υ,  επιτέλους 

βαρέθηκα κάθε χρόνο να το λέω. Κάντε συμβάσεις στις  καθαρίστριες.  

Πάλι τις  έχετε και δουλεύουν δυο μήνες χωρίς συμβάσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος σας παρακαλώ.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Όχι,  θέλω να το πω. Θα γίνει  κάποιο ατύχημα και θα βρούμε μπελά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατ΄ ιδίαν.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Μπιτζίδου σε σας μιλώ. Επιτέλους δηλαδή. Αυθαίρετα παίρνει  

τον λόγο Αντιδήμαρχος; Όταν θα τον ζητήσετε τότε . .  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιτέλους δηλαδή σε αυτή την αίθουσα. Λίγο σεβασμός.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Ειλικρινά ήταν μια παρένθεση. Θυμήθηκα τους ανθρώπους που 

δουλεύουν ανασφάλιστους και λέω να μην τους έχουμε μέσα στον 

Δήμο μας ανασφάλιστους,  χωρίς συμβάσεις και περιμένουμε από τον 

έξω κόσμο.  

 Αυτός  λοιπόν είναι ο μηχανισμός και έτσι θέλαμε να τον 

κάνουμε τον Δήμο. Ζήτω ο Καλλικράτης που όλοι χειροκροτούσατε,  

πέτυχε τον σκοπό του.  Ζήτω. Αλλά λυπάμαι γιατί  για ακόμη μια φορά 

είστε σε λάθος δρόμο όλοι σας και να πω ότι  λυπάμαι που ακόμη για 
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μια φορά επ ιβεβαιωνόμαστε ως παράταξη του Κομμουνιστικού 

Κόμματος γι΄ αυτά που λέγαμε.  Λυπάμαι που επιβεβαιωνόμαστε αλλά 

μην μου πείτε ότι  εμείς  ήμασταν πιο έξυπνοι που τα βλέπαμε και 

εσείς  τα βλέπατε αλλά σας βόλευε να τα προωθήσετε όλα αυτά.  

 Είναι καλά τα αλισβερ ίσια με εργολάβους και ιδιώτες,  είναι 

καλά τα αλισβερίσια με επιχειρηματικούς ομίλους για φωτοβολταϊκά 

και άλλα, αλλά όχι  εις  βάρος και στην πλάτη του Σερραϊκού λαού.   

 Αυτά ήθελα να πω και ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εγώ για τον χρόνο που τηρήσατε.  Και πάμ ε στον κ.  Κατιρτζόγλου 

τρία λεπτά.  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε,  . .δεν είχα σκοπό, δεν θα αποφύγω και εγώ να κάνω 

ένα πολιτικό σχόλιο,  διότι  . .προλαλήσαντες ξεκίνησαν και έκαναν μια  

αναφορά στο μεσοπρόθεσμο και σε όλα όσα συνεπάγονται αυτό.   

Και καλά την καταλαβαίνω την δημοτική αρχή βολεύεται να 

κρύβεται πίσω από τις  περικοπές που υπάρχουν,  με αυτό τον τρόπο 

μπορεί να καλύψει την γύμνια της,  την ανεπάρκεια λύσεων που 

πρέπει να δοθούν.  Και θα απευθύνω μια παραίνεση, να παύσουν 

επιτέλους ως δημοτική αρχή  να κρύβεστε πίσω από τις  περικοπές που 

υπάρχουν.  Ήταν γνωστές πριν καν αναλάβετε τα καθήκοντά σας.  

Πρώτον αυτό.   

Δεύτερον.  Οι άλλες παραστάσεις ουσιαστικά τι  γίνεται;  Δεν 

έχουμε αντιληφθεί δηλαδή, συγνώμη, ως κοινωνία,  ως Δημοτικό 

Συμβούλιο,  ως πολίτες αυτής της χώρας,  δεν έχουν αντιληφθεί ότι  

αυτή η χώρα είναι σε εμπόλεμη κατάσταση;   
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Λοιπόν,  υφιστάμεθα όλοι μας και οι  πολίτες αιματηρές 

περικοπές.  Το ίδιο θα πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι  θα συμβεί και 

με τον Δήμο. Πρέπει να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους εμ είς  ως 

Δήμος.  Όπως δηλαδή να βρει  εναλλακτικούς τρόπους να επιβιώσει 

και . .  κόσμος.   

Αλλά φαίνεται σε κάποιους ότι  δεν αρέσει το γεγονός ότι  πλέον 

επιτέλους οι  αιματηρές αυτές θυσίες αρχίζουν να πιάνουν τόπο. Δεν 

αρέσει ότι  η χώρα πρόκειται να πάρει 44 δις  ευρώ, γιατί  αυτά 

περίμεναν ουσιαστικά για να λειτουργήσει το κράτος.  Εκεί 

καταντήσαμε.  

Τελειώνω κύριε Πρόεδρε γι΄ αυτό το θέμα. Και με τα χρήματα 

αυτά θα κινηθεί και η Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα σχολεία και όλοι 

οι  υπόλοιποι.   

Τώρα θα κάνω δυο, τρία σχόλια για το θέμα της αναπτυξιακής 

διάστασης που πρέπει να διακρίνει  τον προϋπολογισμό.  

Κύριε Πρόεδρε,  άλλοι οι  Δήμοι δεν είναι πιο έξυπνοι ούτε οι  

δήμαρχοί τους είναι πιο έξυπνοι ούτε τα Δημοτικά τους Συμβούλια 

και πρωτοπορούν,  τα καταφέρνουν και βρίσκουν τρ όπους,  ώστε την 

υστέρηση που παρατηρείται στις  κρατικές χρηματοδοτήσεις να την 

αντισταθμίζουν με άλλους τρόπους.  Δηλαδή με λειτουργικά σχέδια.   

Βλέπω εδώ πέρα απόκομμα του Δήμου του Κιλκίς που έχει  

κάνει  ήδη πόσα φωτοβολταϊκά πάρκα, που εμείς  δηλαδή ως Δήμ ος 

Σερρών με τις  δυνατότητες που έχουμε δεν μπορούσαμε να το 

κάνουμε αυτό το πράγμα και ήδη να αρχίσουν να μπαίνουν στα 

ταμεία του Δήμου χρήμα ζεστό σε αυτή την περίπτωση;  

Έχω παράδειγμα από τον Δήμο Πανοράματος για το 

κολυμβητήριο που λέμε ότι  κινδυνεύει  να . .ελάχιστη επένδυση, 
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ελάχιστη δαπάνη με ένα καινούργιο σύγχρονο σύστημα, το οποίο θα 

επιτρέψει να λειτουργήσει το κολυμβητήριο εκεί  πέρα και να μειωθεί 

το κόστος λειτουργίας του.  Εάν θέλετε σας το δίνω αυτό εδώ πέρα.  

Στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής.  Πήραμε εδώ πέρα, νομίζω, 

μια ομόφωνη απόφαση για την λειτουργία κοινωνικού φροντιστηρίου 

μεταξύ άλλων. Σωστά; Δεν είδα να γράφεται πουθενά τίποτα σχετικά 

γι΄ αυτό το ζήτημα. Πάρτε εδώ πέρα να σας δείξω αποκόμματα από 

άλλους Δήμους που του έχουν προχωρήσει ,  που το έχουν 

λειτουργήσει εξ ιδίων πόρων το όλο σχέδιο.   

Έπρεπε να υπάρχει σχετική πρόληψη στον προϋπολογισμό και 

έπρεπε να . .κοινωνικής πρόνοιας να είναι ακόμη, κύριε Πρόεδρε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.   

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Θα ολοκληρώσω. Ακόμη περισσότερο α υξημένα.  

 Είχα προτείνει  κάποια στιγμή σε ανύποπτο χρόνο εδώ στο 

Δημοτικό Συμβούλιο την θέσπιση εισφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης,  

την οποία έχουν ήδη θεσπίσει  άλλοι Δήμοι,  το υπαινίχθηκε ο κ.  

Κοτρώνης . .  πριν από πολύ καιρό,  τελειώνω, κύριε Πρόεδρε,  τότε 

κύριε Πρόεδρε ο κ.  Δήμαρχος τότε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην δευτερολογία σας μπορείτε να συνεχίσετε.   

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Τελειώνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να σεβαστούμε την κουβέντα και τον χρόνο τον οποίο σας έδωσα.  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  
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Να πω την κουβέντα αυτή που ξεκίνησα και σταμα τάω. Λοιπόν,  είχε 

πει  τότε ο κ.  Δήμαρχος να το προχωρήσουμε,  να το κάνουμε. . ιδέα,  να 

το πληρώσουν οι  επιχειρήσεις που έχουν πολύ υψηλούς τζίρους.   Δεν 

μιλάμε να πληρώσει ο κοσμάκης και να πληρώσουν τα χρήματα αυτά, 

να γυρίσουν στον . .  

 Θέλω να πω ότι  λύσεις υπάρχουν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ πολύ κ.  Κατιρτζόγλου. Στην δευτερολογία σας.  Κύριε 

Αναστασιάδη τρία λεπτά σας παρακαλώ. Σύντομος και περιεκτικός 

όπως πάντα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εν πάση περιπτώσει,  ένα πράγμα έχω να πω ότι  η χώρας μας,  

δυστυχώς, περνάει περίοδο χρεοκοπίας….Αυτό σημαίνει  ότι  είναι 

πόλεμος με άλλα μέσα.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε σας παρακαλώ λίγο πιο δυνατά. Ευχαριστώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Λέω ότι  περνάμε περίοδο χρεοκοπίας.  Σημαίνει  ότι  αυτή η 

οικονομική κρίση είναι πόλεμος με άλλα μέσα. Εμείς δεν έχουμε την 

πολυτέλεια πλέον να μπορούμε να σκεφτούμε να κάνουμε πράγματα 

που πρέπει να κάνουμε,  διότι  δεν έχουμε χρήματα. Με δανεικά λεφτά 

ζούμε.  Εάν η κυβέρνηση αυτή και αυτοί οι  153 βουλευτές,  που 

ψηφίσανε για να πάρουν τα χρήματα αυτά, αυτές ο ι  . .ψυχές,  σήμερα 

θα ήμασταν . .  

 Να αφήσουν τις  κορώνες εδώ μέσα και να κάνουν πολιτική.  

Αυτό το ξέρουμε.  Εδώ υπήρξαν 153 γενναίες ψυχές που 

προσπαθήσανε και στήσανε την Ελλάδα ξανά στα πόδια της.   
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 Εν πάση περιπτώσει,  κύριε Πρόεδρε,  ας…εγώ βλέπω ότι  στο 

προϋπολογισμό δεν υπάρχει καμία ανάπτυξη. Μηδέν.  Δηλαδή δεν 

υπάρχει κάτι .  Εμείς εδώ μπορούσαμε . .η πολιτεία έπρεπε να έχουν 

τον στόχο . .την κτηνοτροφία και την γεωργία,  δυστυχώς το έχω πει  

εκατό φορές εδώ μέσα, ποτέ δεν είναι εκεί  που πρέπει.   

 …εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε λιμνούλες στον 

ορεινό όγκο. Να μαζεύουμε τον χειμώνα νερό για να κάνουμε 

ποτίστρες για να έχουν χιλιάδες γιδοπρόβατα και μεγάλα ζώα.  Δεν 

υπάρχει . .και να έχει  ο Δήμος έσοδα. Δυστυχώς όμως δεν κάνουν κάτι  

που πρέπει . .πρέπει  να γ ίνει .  Λυπάμαι πάρα πολύ.  

 Μετά, κατεδαφίσατε την δημοτική αγορά. Ένα εμβληματικό 

έργο τεράστιας οικονομικής αξίας που έδωσε έσοδα στον Δήμο. Το 

κατεδαφίσατε.  Δεν κάνατε καλά. Θα το καταλάβετε αργότερα. Το 

πνεύμα της δημοτικής αγοράς θα σας κυνηγάει μέχρι να πεθάνετε,  να 

το ξέρετε.   

 Κατεδαφίσατε το νηπιαγωγείο μέσα στο πάρκο. Ένα όμορφο 

κτίριο.  Για ποιο λόγο το κατεδαφίσατε;  Και νοικιάζετε τρύπες για τα 

παιδιά τα μικρά. Για ποιο λόγο; Καταρχήν για ποιο λόγο το 

κατεδαφίσατε;  Αφού δεν είστε έτοιμοι για τίποτ α;  

 Έτσι είναι,  κύριε Πρόεδρε.  Αυτά είναι λάθη μεγάλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για τον προϋπολογισμό σας παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ πολύ. Ο κ.  Γκότσης.  Εφόσον δεν καλύφθηκε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Επειδή είμαι στην Οικονομική Επιτροπή θέλω να πω το εξής:  ότι  

δώσαμε,  είπαμε εμείς  ναι σε εκείνον τον προϋπολογισμό και είπαμε 

να διορθωθεί ο προϋπολογισμός.  Αυτός όμως που ήρθε τώρα είναι 

πολύ διαφορετικός,  το έχει  πει  και ο κ.  Χρυσανθίδης από αυτόν που 

εμείς ,  οι  δυο της αντιπολίτευσης,  είπαμε ναι.   

 Φουσκωμένος κατά, ήταν 63 εκατ. ,  τώρα είναι 68 εκατόν τόσες 

χιλιάδες.   

Είπαμε να δώσουμε βάση στην κοινωνική πολιτική,  να 

αυξήσουμε όσο μπορούμε και αυτό θα μπορούσε να γίνει  από κάτι  

μελέτες οι  οποίες έχουν μπει απλά χωρίς νόημα. Αέρας δη λαδή για να 

ισοσκελιστεί  ο προϋπολογισμός.  Μελέτες οι  οποίες ουδέποτε θα 

γίνουν,  ενώ θα μπορούσε αυτά έστω τα λεφτά που δίνονται για 

μελέτες να πάνε στην κοινωνική πολιτική,  διότι  δραματικές στιγμές 

θα περάσει ο Ελληνικός λαός.   

Τελειώνω. Εάν πηγαίνανε στην κοινωνική πολιτική θα . .Αλλά 

ένας λόγος,  μια παράμετρος που δεν αυξήθηκαν τα λεφτά της 

κοινωνικής πολιτικής όσο θα έπρεπε είναι ότι  θα έπρεπε να δοθούν 

ενώ στις  μελέτες είναι δυνητικό.  Μπορεί να δοθούν,  μπορεί όχι .  

Και ένα άλλο, κ.  Μυστακίδη,  παρακρατηθέ ντες πόροι 628.000 

για οδοστρωσία.  Είναι λεφτά από το Υπουργείο Εσωτερικών για 

επενδύσεις που δεν ξέρουμε εάν θα τις  πάρουμε.  Και σας ρωτώ εγώ, 

εάν δεν τα πάρουμε αυτά τα λεφτά, πως θα κάνετε οδοστρωσία;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Φωτιάδης εφόσον δεν καλύφθηκε.  Έχει καλυφθεί.  Ο κ.  Γάτσιος.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Και εγώ καλύφθηκα από τον εισηγητή μας,  κύριε Πρόεδρε,  αλλά 

εντελώς επιγραμματικά για ένα λεπτό θα πω μόνο το εξής:  το έκανα 
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και ως ερώτημα βεβαίως αλλά βλέπω ότι  το είπε και ο κ.  

Αναστασιάδης προηγουμένως, ότι  οι  αντα ποδοτικοί πόροι που 

πληρώνουν διάφορες δημοτικές ενότητες τελικά δεν πηγαίνουν σε 

αυτούς και είναι καθαρά ανταποδοτικοί που έτσι και αλλιώς πρέπει 

να πάει και εάν θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα.  

 Πληρώνουν κάποιοι  τέλη βοσκής,  όμως γι΄ αυτό δεν 

προβλέπεται να γίνει  ούτε μια συντήρηση μιας ποτίστρας,  ως 

παράδειγμα το λέω, μπορώ να αναφέρω πολλά, για την συντομία του 

χρόνου, σας λέω για να γίνει  κατανοητό.   

 Ένα δεύτερο που βλέπω είναι ότι  αντί  να δούμε πως μπορούμε 

κάποια χρήματα να τα συμμαζέψουμε και να κ άνουμε ένα έργο 

πραγματικά αναπτυξιακό, έχουμε κατατμήσει το 98% το τεχνικό 

πρόγραμμα και κάνουμε είτε από την ΣΑΤΑ σχολείων είτε από την 

ΣΑΤΑ των Δήμων είτε από οποιουσδήποτε πόρους έχουμε κατατμήσει 

και εάν δείτε,  κύριοι  συνάδελφοι,  θα δείτε ότι  το 98% ε ίναι έργα 

τέτοια που είναι στα όρια της ανάθεσης.  Δηλαδή οι  χρηματοδοτήσεις 

των έργων αυτών είναι στα όρια της ανάθεσης.  Αυτό και υποψίες 

δημιουργεί  αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι  δεν συμβάλει στην 

αναπτυξιακή τροχιά του Δήμου μας.  Θα πρέπει να το δούμε κάπως 

διαφορετικά το θέμα.  

 Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες μέσα και μάλιστα είδα μερικά 

πράγματα που είναι υποστηρικτικά προς την υπηρεσία.  Τέσσερα 

χιλιάρικα, πέντε χιλιάρικα. Τι θα πει  αυτό; Τώρα δεν ξέρω εάν μπορώ 

να βρω και την σελίδα.   

 Να σας το διαβάσω εάν θέλετε:  Παροχή υπηρεσιών συμβούλου 

επιστημονικής υποστήριξης για την εκτίμηση των απαιτούμενων 

ενεργειακών δεδομένων που απαιτούνται για την κατάρτιση του ΟΣΔ 
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του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ στο ΕΣΠΑ. Τι γίνεται με αυτό 

δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω εγώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι ερωτήσεις έχουν τελειώσει όμως, είμαστε στην φάση των 

τοποθετήσεων. Ολιγόλεπτα είπατε.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Τέτοια προγράμματα βρίσκουμε στην πορεία και ειλικρινά σας μιλάω 

εγώ προσωπικά δεν μπορώ να τα κατανοήσω σε αυτή  την κρίσιμη 

περίοδο που όλοι περιέγραψαν, πως μπορούμε να κατασπαταλούμε 

αυτά τα χρήματα;  

 Και ένα τελευταίο θα πω το εξής:  Πράγματι όλη η κοινωνία και 

είναι ηλίου φαεινότερο ότι  υπάρχει  μια κρίση, για τον Δήμο δεν είναι 

τόσο μεγάλη αυτή, γιατί ,  κ.  Αντιδ ήμαρχε προηγουμένως μας είπατε 

με μεγάλη ανάλυση από πού προκύπτουν τα έξοδα, μας είπατε,  ας 

πούμε,  για τα ανταποδοτικά της καθαριότητας ότι  μειώθηκαν σε 

σχέση με τα . . ,  δηλαδή τι  κάνατε εσείς  και μειώθηκαν; Είναι απλό το 

πράγμα. Μειώθηκαν οι  μισθοί των υπ αλλήλων. Από εκεί  μειώθηκαν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ κ.  Γάτσιο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χασαπίδη.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  ως 

μέλος της Οικονομικής Επιτροπής επεξεργαστήκαμε δυο φορές τον 

προϋπολογισμό του Δήμου που καταθέσαμε.  Είχα πει  και τότε 

κάποιες παρατηρήσεις οι  οποίες σε κάποια σημεία έγιναν αποδεκτές,  

όπως ήταν η αύξηση του κονδυλίου για την κοινωνική πολιτική,  αλλά 

έχω την αίσθηση ότι  σε μια περίοδο που ο λαός πεινάει  θα μπορούσε 

αυτό το κονδύλι να είχε αυξηθεί ακόμα περισσότερο και είχα 

προτείνει  μάλιστα και κάποιους κωδικούς από τους οποίους 

μπορούσαμε να ενισχύσουμε την κοινωνική πολιτική,  όπως είναι το 

κονδύλι εκεί  για άνθη και φυτά που λέει  56.000, αυτά είναι 

πολυτέλεια σε μια τέτοια περίοδο να έχουμε ένα τέτοιο κονδύλι για 

άνθη και φυτά. Θα μπορούσε αυτό όλο το ποσό να μεταφερθεί στην 

κοινωνική πολιτική.   

 Όπως επίσης και έχω την αίσθηση ότι  διαβάζοντας στον 

προϋπολογισμό ότι  για την κοινωνική κουζίνα διαθέτουμε 20.000 

ευρώ και γ ια το Κυνοκομείο για τροφές,  για σκυλοτροφές 40 χιλιάδες 

σε μια περίοδο που ο κόσμος συνωστίζεται στα συσσίτια του Δήμου 

και της Ιεράς Μητροπόλεως,  νομίζω είναι πρόκληση. Θα πρέπει να 

μειώσουμε δραματικά τα έξοδα του Κυνοκομείου και τολμώ να το πω, 

θα πρέπει κάποια στιγμή να φτάσουμε σε αυτό που έφτασαν και οι  

Ευρωπαίοι τους οποίους,  υποτίθεται,  κάποιοι  λένε ότι  είναι 

προοδευτικοί.  Στην Γερμανία εάν ένα αδέσποτο σκυλί μετά από ένα 

μήνα δεν υιοθετηθεί ή δεν βρεθεί  ο ιδιοκτήτης,  πάει  σε ευθανασία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χασαπίδη επί του προϋπολογισμού.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Επί του προϋπολογισμού είναι πρόεδρε.  Αιτιολογώ γιατί  …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

. .  μανία με τα σκυλιά.  Δεν μας ενδιαφέρει εμάς…  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Έχει σημασία.  Αιτιολογώ την άποψή μου, γιατί  πρέπει το κονδύλι για 

το Κυνοκομείο να είναι πολύ χαμηλότερο και να μεταφερθεί αυτό το 

κονδύλι προς την κοινωνική πολιτική.   

 Μια γενική παρατήρηση που είχα πει  και στην οικονομική 

πολιτική,  ήταν ο τρόπος με τον οποίο καταρτίζεται το τεχνικό 

πρόγραμμα και γίνεται η κατανομή της ΣΑΤΑ .   

 Ήδη εδώ μέσα διαφάνηκαν κάποιες τοποθετήσεις με τοπικιστικά 

χαρακτηριστικά.  Εάν την πρώτη διετία ο νομοθέτης είχε προβλέψει 

για την πρώτη διετία ότι  θα πάμε στην καταβολή της ΣΑΤΑ βάσει του 

ποσοστού που πήραμε το ΄10,  δεν δικαιολογούμαστε να συνεχίζουμ ε 

με αυτόν τον τρόπο. Ούτε την ενοποίηση του Δήμου βοηθάει αυτός ο 

τρόπος,  ούτε την ομογενοποίησή του.   

 Θα πρέπει,  επιτέλους,  να χρηματοδοτούμε,  όχι  οικισμούς αλλά 

ανάγκες του Δήμου. Δηλαδή ο Δήμος είναι ενιαίος πλέον,  τι  θα πει  

ποσοστό το Δήμος Λευκώνα ή  ο Δήμος Σκουτάρεως ή η Ορεινή ή η 

Βροντού; Ο Δήμος είναι ενιαίος,  πρέπει να έχουμε το πολιτικό 

θάρρος να βάλουμε προτεραιότητες αναγκών και να χρηματοδοτούμε 

ανάγκες και όχι  οικισμούς.  Αυτό ως παρατήρηση.  

 Είναι πραγματικά, ακούστηκαν κάποιες απόψεις …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώνετε σας παρακαλώ. Έχει τελειώσει ο χρόνος σας.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

. .  του Δημοτικού Συμβουλίου πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Στην δευτερολογία σας κύριε Χασαπίδη. Όπως δηλώνω τον χρόνο …  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν τον τηρήσανε τον χρόνο στην αρχή κύριε.  Οι αντι δήμαρχοι 

επικαλούνται πάντα την σοβαρότητα του θέματος και τους αφήσανε 

να μιλάνε πάνω από μισή ώρα τον καθένα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  δεν προήδρευα, άλλος προήδρευε και σας παρακαλώ 

ανακαλέστε γι΄ αυτό που είπατε.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ως προεδρείο είπα,  δεν μίλησα  προσωπικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατά την άποψή σας.   Στους Αντιδημάρχους.  Τοποθέτηση πέντε 

λεπτά το αργότερο. Συγνώμη, ο αντιπρόεδρος είχε ζητήσει.  Είναι 

γραμμένος στην λίστα των ομιλητών αλλά καλύφθηκε.   

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Καλύφθηκα και θέλω να πω κάτι για τους αντιδημά ρχους οι  οποίοι  

ειπώθηκε πολλές φορές ενώ προήδρευα δεν έγινε κατάχρηση του 

χρόνου. Μια χαρά είναι.  Είκοσι οκτώ λεπτά μιλήσαμε,  από..μίλησε η 

κάθε παράταξη. Που είναι το πρόβλημα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε. Ποιος θα μιλήσει από τους Αντιδημάρχους; Ο κ.  

Γαλάνης.  Εσείς κ.  Μυστακίδη θα μιλήσετε;  Ωραία.  Και ο κ.  

Γρηγοριάδης και ο κ.  Χράπας και η κυρία Μπιτζίδου.  Έχετε τον λόγο 

εσείς  κυρία Πρόεδρος.  Ένα τρίλεπτο είναι στην διάθεσή σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ευχαριστώ πολύ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Δηλαδή κύριε Πρόεδρε … τρία λεπτά  τι  να μιλήσουν;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε και δευτερολογία.  Ακολουθεί η δευτερολογία και ο 

Κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου,  κύριε Αναστασιάδη, τον 

οποίο γνωρίζετε πολύ καλά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πραγματικά ο Ν3852 δίνει  την δυνατότητα στην δημοτική αρχή στο 

Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει τον προϋπολογισμό, να τον 

ψηφίσει χωρίς την γνωμοδότηση των συμβουλίων Τοπικών και 

Δημοτικών Κοινοτήτων. Πράγματι έτσι είναι.   

 Εσείς όμως θέλετε να μας . .  γ ια ακόμη μια φορά και όχι  

ουσιαστική δουλειά.  Είναι ένα καλό εργαλείο αυτό πο υ κάνατε με τον 

Γενικό Γραμματέα για πολιτικό παιχνίδι .  Τελευταία φορά που 

αποφάσισε το Τοπικό Συμβούλιο Λευκώνα για το τεχνικό πρόγραμμα 

ήταν τον Σεπτέμβριο του ΄11.  Μας ζητήθηκε τότε να βάλουμε 

προτεραιότητες,  όχι  ποσά.  

Βάλατε τον Γενικό Γραμματέα να τη λεφωνήσει στους 

προέδρους και αναρωτιέμαι πραγματικά, ποιος είναι ο ρόλος του; Το 

γράφεται,  βέβαια,  στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης.  Πολύ καλά 

διατυπωμένο το έχετε.  Τι κάνει ,  ποιος είναι ο ρόλος του Γενικού 

Γραμματέα. Συντονίζει  τις  δημοτικές υπηρεσίες,  έτσι ώ στε να 

εξασφαλίζεται η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα, γράφετε,  

στις  αποφάσεις που παίρνουν τα πολιτικά όργανα.  

Ο Πρόεδρος …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Επί του προϋπολογισμού, εάν έχετε κυρία πρόεδρος κάτι  να πείτε και 

να τοποθετηθείτε,  ευχαρίστως.  Το τι  κάνει  ο Γ ενικός Γραμματέας,  

είναι εκτός θέματος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα εγώ …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι εκτός θέματος σας παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γνωμοδότησαν οι  πρόεδροι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστείτε τους συναδέλφους του Δημοτικού Συμβουλίου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ και εγώ πάρα πολύ. Επί του θέματος εάν έχετε κάτι  να 

προσθέσετε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλετε να ενημερώνετε λανθασμένα το σώμα; Πολύ ευχαρίστως να το 

αφήσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Πρόεδρος δεν χρειάζεται να πείτε λόγια επιπλέον του θέματος 

του προϋπολογισμού .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν γνωμοδότησαν τα Τοπικά Συμβούλια για τον φετινό θεσμικό 

πρόγραμμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ είμαι ικανοποιημένη γιατί  μετά από δυο χρόνια επιβεβαιώθηκα 

απόλυτα. Τον Μάιο του ΄11 με την ανεξαρτητοποίησή μου 

κατηγόρησα τον Δήμαρχο για συγκεντρωτισμό και έλλειψη 

δημοκρατικής συμπεριφοράς και σήμερα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα σας αφαιρέσω τον λόγο διότι  είστε εκτός θέματος.  Τελείωσε ο 

χρόνος.    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω να πω στα μισθώματα της καλλιεργήσιμης γης.  Απλά να 

επισημάνω ότι  για το αγροτεμάχιο το κοινωνικό του Λευκώνα νομίζω 

ότι  θα υπάρξει πραγματικό πρόβλημα σε αυτούς τους δύσκολους 

καιρούς να εισπράξουμε δυο χρονιές μαζί.  Τα χρήματα είναι αρκετά 

και πραγματικά ο προϋπολογισμός είναι πλασματικός και φαίνεται 

στο. .  πρόγραμμα στο  59, «Ασφαλτόστρωση οδού Μακεδονίας στην 

Δημοτική Κοινότητα Λευκώνα 8 χιλιάρικα». Είναι ένας δρόμος 200 

μέτρων …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιος δρόμος είναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι πίσω από …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην ρωτάτε σας παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν εσείς  μπορείτε με 8 χιλιάρικα να  κάνετε ασφαλτόστρωση 200 

μέτρων θα το δεχθώ και εγώ. Ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τον λόγο έχει  ο κ.  Γαλάνης.  Πέντε λεπτά κύριε Αντιδήμαρχε.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  πράγματι,  κύριοι  συνάδελφοι,   ο προϋπολογισμός ως 

είθισται,  είναι ένα κλασικό πεδίο αντιπαρά θεσης.  Δηλαδή όσα 

χρόνια,  τουλάχιστον,  οι  περισσότεροι έχουμε εμπειρία από Δημοτικά 

Συμβούλια συμβαίνει  αυτό,  υπάρχει αντιπαράθεση ανάμεσα στις  

παρατάξεις ,  είναι ίσως από τα ύψιστα ζητήματα που τίθενται στο 

Δημοτικό Συμβούλιο.  

 Ωστόσο νομίζω ότι ,  ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό 

μας,  εγώ η κατάσταση είναι πράγματι μια κατάσταση πάρα πολύ 

δύσκολη. Δεν μπορεί,  νομίζω κανείς  να πει  ότι  ζούμε σε μια κοινωνία 

η οποία έχει  μια εύρυθμη λειτουργία.  Ζούμε σε μια κατάσταση, θα 

την χαρακτήριζα άνευ προηγουμένου, τουλάχιστον στα σαράντα 

τελευταία χρόνια της μεταπολίτευσης,  επομένως νομίζω ότι  θα πρέπει 

όλοι να κρατήσουμε τους τόνους χαμηλούς,  γιατί  η καθημερινότητα 

είναι αυτή που κρίνει  και τις  δημοτικές αρχές και την αντιπολίτευση.  

 Τι εννοώ; Σίγουρα εδώ μέσα είν αι το ύψιστο πολιτικό όργανο. 

Όπως αντιλαμβάνεστε η δημοτική αρχή, όπως και η αντιπολίτευση σε 

όσα όργανα συμμετέχει ,  πέραν του Δημοτικού Συμβουλίου,  

προσπαθούμε να λειτουργούμε τον Δήμο και να προσφέρουμε 

υπηρεσίες.  Και νομίζω ότι  όπως σας έχω αναφέρει κα ι η εισήγησή 

μου ήταν πάρα πολύ πολιτική και έθιξε και θέματα που αφορούν την 

σημερινή κατάσταση και τα χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού, 

από τον πολίτη δεν λείπει  ούτε η αποκομιδή των απορριμμάτων, δεν 

λείπουν ούτε οι  διαδικασίες με το πράσινο,  ούτε κλεί σανε τα 

κολυμβητήρια.   
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 Οι προμήθειες που κάνουμε είναι με διαγωνισμούς,  οπότε 

πετυχαίνουμε μείωση των τιμών που πληρώναμε τόσα χρόνια.  30 με 

35% σας είπα.  Έχουμε κάνει  σωρεία τακτοποιήσεων σε όλα τα 

τμήματα όλοι οι  συνάδελφοι,  με εντολή του κ.  Δημάρχου. Ά ρα θέλω 

να πω με λίγα λόγια ότι  μην είστε τόσο άδικοι.  Κάνουμε μια τεράστια 

προσπάθεια μαζί και με σας,  γιατί  οι  περισσότεροι από εσάς 

συμμετέχετε στα υπόλοιπα πολιτικά όργανα και πέρα του Δημοτικού 

Συμβουλίου.   

 Το αντιλαμβάνομαι ότι  θα πρέπει με κάποιο τ ρόπο να πείτε μια 

διαφορετική γνώμη ή να το πω διαφορετικά,  προσπαθείτε και εσείς  

να συνεισφέρετε με τις  προτάσεις σας,  αλλά νομίζω ότι  θα πρέπει να 

αποφασίσουμε εδώ ή  τελικά η κατάσταση στην κοινωνία είναι καλή 

και υπάρχει σωρεία χρηματοδοτήσεων και άρα θα πρέπει να 

κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση ή τα πράγματα είναι τόσο 

σκούρα που νομίζω θα πρέπει να είμαστε πιο συγκαταβατικοί.   

 Εγώ με λίγα λόγια θέλω να κλείσω λέγοντας ότι  και πολιτικό 

στίγμα έχει  η δική μου εισήγηση και η εισήγηση της δημοτικής αρ χής 

και είναι πολύ άδικες αυτές οι  επιθέσεις που γίνονται απέναντι  στον 

κ.  Δήμαρχο και στους συνεργάτες του,  όταν καθημερινά 

προσπαθούμε να φέρουμε σε πέρας αυτό το δύσκολο έργο.   

Αλλιώς ήταν.  Όταν ήμασταν υποψήφιοι τόσα χρόνια ήταν 

διαφορετικά.  Αλλιώς ήταν όταν ξεκινήσαμε 1 -1-11,  1-300.000 

παίρναμε ΚΑΠ και τώρα παίρνουμε 670.000 ευρώ τον μήνα. Πολύ 

διαφορετικά είναι τα πράγματα. Τέσσερις κυβερνήσεις άλλαξε αυτή η 

χώρα μέσα σε δυο χρόνια.  Πολύ διαφορετικές ήταν οι  

χρηματοδοτήσεις πριν,  πολύ διαφορετικές είν αι τώρα. Θα πρέπει να 

το παραδεχθείτε αυτό και πολλά άλλα.  
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Ότι λειτουργεί  ο Δήμος είναι μια πραγματικότητα. Με 

συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν έκλεισε κανένα κολυμβητήριο,  

λειτουργούν τα νομικά πρόσωπα, κάνουμε δράσεις και στον 

αθλητισμό και στον πολιτισμό. Βάλαμε χρήματα και για την 

κοινωνική πολιτική,  τα έχουμε αυξήσει,  έχουμε πάνω από 20 εκατ.  

ευρώ σε προγράμματα. Αυτό δεν δείχνει  ανάπτυξη; Τα χρήματα από 

το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο,  600.000 ευρώ, πήγαν στα 

φωτοβολταϊκά, στα σχολεία.  Αυτό δεν είναι αναπτυξιακ ή δράση;  

 Οι διαγωνισμοί που κάναμε είτε στην Βροντού είστε στην 

Ορεινή είτε οπουδήποτε αλλού είτε στα 400 στρέμματα, οι  

περισσότεροι έχουν βγει  άγονοι.  Τα 400 που έγιναν για τα 

φωτοβολταϊκά . .καλά έκανε,  η πρώτη . .κατέστη άγονη.  

 Θέλω να πω ότι  ζούμε σε  μια . .  κατάσταση και ο λόγος που 

έκανα μια εισήγηση αρχικά και μίλησα για τα χρήματα που μας 

στερεί  η πολιτεία,  σύμφωνα με τον νόμο πάντα, ήταν γιατί  συμφωνώ 

με πολλούς συναδέλφους ότι  εμείς  τον Καλλικράτη τον στηρίξαμε με 

προϋποθέσεις,  ότι  θα συνοδεύεται  απαραίτητα από τους πόρους και 

από το προσωπικό. Ούτε πόρους βλέπουμε ούτε προσωπικό.  

 Ποιος είπε ότι  … την κατάσταση, παλεύουμε,  όπως και εσείς ,  

καθημερινά για να φέρουμε σε πέρας στην δύσκολη κατάσταση και 

αυτό κάνουμε και κρατάμε σε εγρήγορση και τους  πολίτες και τις  

υπηρεσίες.  Ούτε στην μισθοδοσία οφείλουμε και . .μισθοδοσίες 

έχουμε σήμερα με το νόμο και πληρώνουμε τις  ασφαλιστικές 

εισφορές και ενημερότητες στέλνουμε,  παλεύουμε όλες τις  υπηρεσίες 

να τις  …παρότι υποχρηματοδοτούμαστε.   

 Τουλάχιστον αυτό να μας το αναγνωρίσετε,  ότι  ο 

προϋπολογισμός είναι νούμερα. Τι θέλετε να . . ,  να γράφουμε 
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κείμενα; Τα κείμενα είδαμε που μας οδήγησαν μέχρι τώρα. Από τα 

πολλά κείμενα και από τις  πολλές πολιτικές θεωρίες είδαμε που 

φτάσαμε.   

 Καθημερινά,  αγαπητοί συνάδελφοι ,  κρίνεται ο προϋπολογισμός,  

σας το λέω ειλικρινά,  κάθε μήνα, με τον κ.  Δήμαρχο και με την 

υπόλοιπη δημοτική αρχή και με σας …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τελειώνω κύριε Πρόεδρε.  καθημερινά κρίνεται ο προϋπολογισμός.  

Κάθε μήνα, κάθε μέρα προσπαθούμε να δούμε τα έσοδα και τα έξοδα 

για να μην είμαστε . . ,  πράγμα το οποίο πλέον δυσκολευόμαστε να το 

καταφέρουμε.   

 Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ή θα πρέπει να στηρίξουμε ο 

ένας τον άλλο ή …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μυστακίδη έχετε τον λόγο.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Η δική μου εισήγηση νομίζω θα είναι πάρα πολύ σύντομη και ήταν 

δυο αραιογραμμένες σελίδες.   

 Εκ των πραγμάτων αυτό,  μονάχα σε κάποιες παρατηρήσεις που 

γίνανε σε κάποια τμήματα του τεχνικού προγράμματος και για τον κ.  

Μηλίδη που αναφέρθηκε  στο 175, στην 175 σειρά που λέει  

«Διαγωνισμοί μελετών, ιδεών, αξιών . .τεχνικών έργων», θέλω να πω 

ότι  θα μπορούσατε να έρθετε στην υπηρεσία να δείτε τον κ.  

Δασκαλόπουλο και εμένα και να ενημερωθείτε ότι  αυτό είναι ένα 
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κονδύλι το οποίο βγάζουμε υποχρεωτικά  από τον Ιούνιο του ΄11 για 

να μπορούμε να συμμετέχουμε σε κάποια μεγάλα έργα.  

 Δηλαδή οποιοδήποτε έργο που γίνεται πρέπει να υπάρχει 

προηγουμένως διαγωνισμός και γι΄ αυτό βάζουμε αυτό το κονδύλι,  

κύριε Μηλίδη. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.   

 Ο κ. Γάτσιος που αναφέρθηκε,  επίσης τα ίδια θέλω να πω για 

τον κ.  Γάτσιο.  Μπορούσε  

να ενημερωθεί.  . .  μερικά είναι από το 2009, κύριε Γάτσιο.  Η 

συμμετοχή μας,  του Δήμου, σε κάποια προγράμματα. Είναι 

υποχρεωτική αυτή η συμμετοχή, γι΄ αυτό και …  

 Και κάτι  είπε ο κ .  Γκότσης για την . .628.000, 15 σειρά,  ότι  εάν 

δεν έρθουν οι  παρακρατηθέντες πόροι,  εάν δεν θα μας δώσουν τι  θα 

γίνει;  Πώς θα κάνουμε την . . ;  Μα την ίδια πιθανότητα στο να μην 

έρθουν έχει  και η ίδια η ΣΑΤΑ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άλλο η ΣΑΤΑ και άλλο…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ :  

Όχι γιατί  και η ΣΑΤΑ έχει  την ίδια πιθανότητα να μην δοθεί ,  όπως 

και έγινε αυτό το πράγμα. Φέτος,  το ΄12 δεν πήραμε ακόμα ούτε ένα 

ευρώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εναλλακτική λύση έχετε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γρηγοριάδης.  Παρακαλώ κ.  Γρηγοριάδη. Μην κάνετε διάλογο.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όταν γίνει  τροποποίηση… στην ΣΑΤΑ, εάν έρθει  η ΣΑΤΑ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Γρηγοριάδη έχετε τον λόγο.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Να απαντήσω στον κ.  Μηλιδη όσον αφορά την αγροτική οδοποιία.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οφείλουν να απαντήσουν οι  αντιδ ήμαρχοι σε θέματα αρμοδιότητάς 

τους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Που προβλέπεται αυτό κύριε Πρόεδρε; Που προβλέπεται αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη απαντήστε σας παρακαλώ πολύ.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Μηλίδη καλά κάνατε και . .δεν έχει  εργολαβία για τον Δήμο 

Σκουτάρεως όσον αφορά την αγροτική οδοποιία.  Σας ενημερώνω το 

εξής:  Εμείς για να κάνουμε οικονομία πριν από λίγες ημέρες εγώ, ο 

Δήμαρχος και το προεδρείο του . . ,  γ ιατί  είμαστε εμείς  . .οργανισμός,  

συμφωνήσαμε ότι  εμείς  θα πάρουμε το ένα γκρέιντερ του Δήμου και 

το τρένο θα πάρει χειριστές,  έτσι ώστε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα 

όσον αφορά την δημοτική ενότητα Σκουτάρεως.  Γι΄ αυτό δεν βάζουμε 

εργολαβία.  . .άλλα 75 χιλιάρικα αλλά δεν το κάνουμε.   

 Στο δεύτερο, όσον αφορά τα προγράμματα, πολύ λόγος γίνεται,  

αιχμές συχνά -πυκνά. Βρείτε μου, κ.  Μηλίδη, άλλο Δήμο ανά την 

Ελλάδα να έχει  πάρει πάνω από 23 εκατ.  και 15 που περιμένουμε και 

επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο το συζητάμε πάλι.  Βρείτε μου σας 

παρακαλώ.  
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 Το τμήμα Προγραμματισμού το αδικείτε,  αδικείτε την δημοτική 

αρχή, αδικείτε  το Δημοτικό Συμβούλιο.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο. Δεν σας διέκοψε κανείς .   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

. .το προσωπικό πραγματικά χρειάζεται.  Μιλάμε για τα αποτελέσματα 

που έχουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

. .την τοποθέτησή σας.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  θα απαντήσω στον κ.  Χρυσανθίδη για τον Τουρισμό. Και άλλη 

φορά αφήνετε αιχμή, κύριε Χρυσανθίδη.  Γνωρίζετε πολύ καλά κάποια 

πράγματα. Εσείς ίσως συγκρίνετε την τελευταία χρονιά που ήσασταν 

Αντινομάρχης.  Για να ακούσει ο κόσμος,  την τελευταία χρ ονιά 

ξοδέψατε 450 χιλιάρικα στην προβολή του Νομού. Καλά κάνατε γιατί  

τα είχατε.  Εμείς φέτος ξοδέψαμε 15.000. Και θα σας προκαλέσω και 

σας,  εάν κάποιος Δήμος στην Ελλάδα είχε . .  παρουσία από ότι  εμείς ,  

στην Κεντρική Μακεδονία που είναι 38 Δήμοι δεν υπήρχε κανένας.  

Σας το υπογράφω. Ως Δήμος στις  εκθέσεις σε συνέδρια,  σε εκθέσεις 

προβολής τουρισμού.  

 Σε επόμενο συμβούλιο τα συζητάμε.  Εάν υπάρχει άλλος Δήμος,  

που είχε αντιδήμαρχο ή απεσταλμένο σε εκθέσεις και οπουδήποτε 

αλλού.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο κ. Χράπας.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Θα είμαι πολύ σύντομος.  Αναφέρθηκαν κάποια χρήματα . .για τον 

συγκριτικό πίνακα για τον διαγωνισμό της αποκομιδής.  Ο 

συγκριτικός πίνακας χρειάζεται,  βεβαίως χρειάζεται όταν υπάρχουν 

δεδομένα. Δηλαδή όταν ένας Δήμος έχει  μόνιμο προσωπικό πο υ κάνει  

αποκομιδή καθαριότητας και ξαφνικά δίνει  εργολαβία αυτό το τμήμα 

που έκανε την αποκομιδή, φυσικά και . .συγκριτικά στοιχεία.  Με το 

μόνιμο προσωπικό κόστισε τόσο, με τον εργολάβο θα κοστίζει  τόσο.  

 Εμείς όμως τι  κάνουμε; Συνεχίζουμε μια κατάσταση όπ ως 

βρήκαμε ο εργολάβος και δεν υπάρχουν τα δεδομένα αυτά για να 

έχουμε συγκριτικούς πίνακες.  Γι΄ αυτό τον λόγο δεν τον υποβάλλουμε 

και δεν σας τον δίνουμε,  γιατί  δεν τον έχουμε εμείς .  Δεν υπάρχουν τα 

δεδομένα αυτά, καταλάβατε;  

 Και ένα δεύτερο να πω αγαπητοί κύριοι  συνάδελφοι και κυρίες 

συνάδελφοι για τον κ.  Κοτρώνη. Όσον αφορά για τον κωδικό που 

αναφερθήκατε,  κ.  Κοτρώνη, για το ΧΥΤΑ 120 χιλιάρικα, φυσικά και 

. .και είναι από τα ίδια που είπαμε και προχθές …Δεν έχει  αλλάξει 

κάτι  σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά  υπάρχει ένα αλλά. Δεν έχει  

ξεκαθαρίσει  100% το θέμα του Παλαιοκάστρου. Γι΄ αυτό τον λόγο 

βάζουμε έναν κωδικό εκεί  να υπάρχει,  έτσι ώστε,  εάν χρειαστεί ,  να 

μην πρέπει να κάνουμε τόσο μεγάλες αναμορφώσεις μια και  θα 

υπάρχει και στο πρόγραμμα δράσης.  Εάν δε ν η υπάρχει ο κωδικός του 

προϋπολογισμού …για να κάνουμε διαγωνισμό για τον ΧΥΤΑ.  

 Δεν θα χρειαστεί  να είστε βέβαιοι  αλλά εάν χρειαστεί  θα 

υπάρχει ένας κωδικός.  

 Ευχαριστώ πολύ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και η κυρία Μπιτζίδου,  διότι  ακούστηκε το όνομά της από την κυρία 

Σαραντίδου.  Σύντομη και ολιγόλεπτη απάντηση.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις,  σίγουρα υπάρχει 

εκκρεμότητα με τις  συμβασιούχες καθαρίστριες αλλά πρέπει να 

ξέρουμε το εξής:  Ότι όταν θα υπογραφούν οι  συμβάσεις πρέπει να 

είναι ξεκάθαρες και  δεν μπορούμε να έχουμε ποσά τα οποία δεν 

ισχύουν.  Ένα αυτό.   

 Επειδή γνωρίζετε ότι  συνεχώς και αυτός ο χαμός που γίνεται 

κάτω στην κεντρική εξουσίας έχει  αντίκτυπο σε μας και οι  οριστικές 

τιμές δεν έχουν έρθει .   

 Επίσης,  υπάρχουν πολλές συνταξιοδοτήσεις κ αι παλεύουμε για 

να εξασφαλίσουμε νέες συμβάσεις σε πρόσωπα και σε καθαρίστριες,  

ώστε να μπορούν να καθαριστούν τα σχολεία.  Αυτή όμως η οριστική 

απάντηση δεν μας έχει  έρθει  ακόμη. Οπότε υπάρχουν …  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο. Μην κάνετε διάλογο κυρία Σαραντίδου.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Οριστικές θα έχουμε,  οριστικές συμβάσεις και σωστές.  Δεν μπορεί να 

υπογραφεί μια σύμβαση και να σκιστεί  και να ξανά υπογραφεί.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Δεν μπορεί και να δουλεύουν….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Επιμένετε  να κάνετε διάλογο. Θα σας διακόψω και τις  δυο.  

Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Όσο, κύριε Πρόεδρε,  για το κοινωνικό φροντιστήριο,  επίσης για να . .  

η ΕΛΜΕ αρνείται να παρευρεθεί  και θα το διαπιστώσετε κ.  

Κατιρτζόγλου και οι  Σύλλογος Φροντιστών γνωρίζετ ε πάρα πολύ 

καλά ότι  αντιμετωπίζει  άλλα προβλήματα και δεν ανταποκρίνεται.   

 Οπότε η προσπάθεια που έκανα για να γίνει  ακόμη μια 

ουσιαστική κουβέντα νομίζω ότι  δεν απέβη αισίως.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπαίνουμε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι 

στην δευτερολογία.  Ποιος θέλει  να δευτερολογήσει;  Ο κ.  Μηλίδης.  Ο 

κ.  Κοτρώνης,  ο κ.  Χρυσανθίδης.  Η κυρία Σαραντίδου όχι  φυσικά. 

Ωραία.  Ο κ.  Χασαπίδης.  Ο κ.  Κατιρτζόγλου. Ο κ.  Αναστασιάδης.  Οι 

Αντιδήμαρχοι έτσι και αλλιώς θα μιλήσουν.  Και ο κ.  Δινάκης εφόσον 

δεν καλυφθεί.  Άλλος κανείς .   

 Λοιπόν,  τρία λεπτά οι  αγορητές των παρατάξεων, δυο λεπτά οι  

δημοτικοί σύμβουλοι.  Όπως προβλέπει ο Κανονισμός.   

 Παρακαλώ κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Άκουσα τους κυρίους Αντιδημάρχους.  Άκουσα τον κ.  Γαλάνη να λέει  

ότι  είναι έτσι τα πράγματα, σαν να μας λέει  ότι  μην κάνετε κριτική,  

να λέτε σε όλα ναι.  Δεν είμαστε γι΄ αυτό τον λόγο εδώ. Μέσα από την 

κριτική βγαίνουν συμπεράσματα και νομίζω ότι  . .  το Δημοτικό 

Συμβούλιο και σε σας τον ίδιο για να διοικήσετε ακόμα καλύτερα.  

 Πιστεύω ότι  ο προϋπολογισμός είναι ανεφάρμοστος,  όπως το 

είχα πει  και προηγουμένως. Εκεί που βλέπω και το ξαναλέω και έχει  
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. .  από όλους τους δημοτικούς συμβούλους,  είναι το κοινωνικό σας 

πρόγραμμα, η κοινωνική αλληλεγγύη. Γιατί ,  κύριε Πρόεδρε,  να είναι 

η αντιμετώπιση της φτώχειας ο κωδικός εκεί  μόνο 10 χιλιάρικα και 

το συσσίτιο ακόμα 30.000; Ξέρω ότι  υπάρχουν δυσμενείς  οικονομικές 

συνθήκες.  Το γνωρίζω. Αλλά έχω πει  στην πρωτολογία μου ότι  θα 

πρέπει να κόψουμε από κάπου αλλού. Εγώ έχω πάρα πολλές μελέτες 

να αναφέρω. Επιγραμματικά ανέφερα μια και δυο.  Να κοπούν.   

 Τώρα  ως προς τον ΧΥΤΑ που αναφέρθηκα, επειδή πρόκειται 

για πάνω από 200.000 ευρώ αυτές οι  δυο οι  μελέτες,  λέω ότι  εφόσον 

μας . .  και τον ευχαριστούμε πολύ, το λέω δημόσια,  . .  με τον 

καλύτερο τρόπο ο κ.  Χράπας,  λοιπόν,  αφού είδαμε εκεί  ότι  είναι ένας 

ΧΥΤΑ, ο οποίος τελειώνει,  σβήνει,  καλό θα είναι να δούμε ένα μέρος 

των . .  κωδικός για κοινωνική παροχή, για κοινωνικές παροχές.   

 Αυτό ήταν…λέω έναν τομέα και πολλούς άλλους τομείς και 

αναφέρατε τις  μελέτες.   

 Τώρα, επίσης για τον τουρισμό, εγώ δεν είπα ότι  δεν έγινε 

προσπάθεια.  Κύριε Γρηγοριάδη με προκαλέσατε και αφού με 

προκαλέσατε θα με ακούτε.  Εσείς λοιπόν ο ίδιος …  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Θα περιμένουμε το αποτέλεσμα πρώτον και δεύτερον,  εάν δεν έχετε 

στελέχη να σας κάνουν την υποστήριξη που πρέπει την τεχνική,  δεν 

. .θα πηγαίνετε μόνο … Σας το λέω υπεύθυνα αυτό.  Θέλει στελέχωση. 
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Το αναφέρατε και εσείς  μέσα, δεν έχετε στελέχωση, μην αναιρείτε 

λοιπόν αυτά που λέτε.   

 Λοιπόν,  επίσης θεωρώ ότι  επειδή ο Δήμος μας είναι πλέον σε 

μεγάλο βαθμό αγροτικός,   δεν δόθηκε στον προϋπολογισμό, δεν 

δόθηκε η δέουσα προσοχή στην ανάπτυξη της αγροτο -κτηνοτροφίας.  

Από εκεί  θα υπάρξουν πόροι,  από εκεί  θα μείνουν στις  εστίες του ς οι  

δημότες μας.   

 Και τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι  αυτά εδώ που ανέφερε ο 

κύριος,  θα μου επιτρέψει ο κ.  Κατιρτζόγλου και είναι πάρα πολύ 

σημαντικά από μερικούς δήμους,  να κατατεθούν στο προεδρείο,  κύριε 

Πρόεδρε και κ.  Κατιρτζόγλου.  

 Τελικώς λοιπόν,  . .ο προϋπολογισμός θα είναι ανεφάρμοστος και 

θα έχουμε συνεχείς  αναμορφώσεις,  όπως γίνεται κάθε φορά λόγω 

έλλειψης σχεδιασμούς,  . .στον προϋπολογισμό ναι στις  αναγκαίες 

λειτουργικές δαπάνες,  όπως είναι η μισθοδοσία και η . .του 

προσωπικού και στις…αποφάσεις.   

 Στο τεχνικό πρόγραμμα ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χρυσανθίδης ως αγορητής και εισηγητής της παράταξης επίσης 

τρία λεπτά.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε …κύριε Γρηγοριάδη, διότι  και πολύ καλή μνήμη έχω 

και …Εγώ αναφέρθηκα . .και ήταν η χρονιά του 1 ο υ  Μνημονίου,  εάν 

θυμάστε καλά, υπήρχε ένας συνδυασμός στην Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση για όλη την τετραετία το πώς θα κινηθεί πάνω στον 

τομέα του τουρισμού και πάντα ξέρουμε τα αποτελέσματα, όπως είπε 

και ο κ.  Μηλίδης,  αργούνε να έρθουν.   
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 Εγώ είπα και εγώ τα έχω και γραμμένα , ότι  είναι θετικό ότι  για 

πρώτη φορά μπαίνει  ένα ποσό της τάξεως των 60.000 ευρώ για τον 

τουρισμό στην πόλη μας.  Εδώ πρέπει να πάμε στοχευμένα και με 

στοχευμένες ενέργειες για να πετύχουμε τα αποτελέσματα. Και 

βέβαια με συμπλήρωσε ο κ.  Μηλίδης …Ξέρετε πολ ύ καλά τι  

στελέχωση υπήρχε και από υπηρεσιακούς παράγοντες …  

 Άρα λοιπόν,  μην συγκρίνετε την εποχή εκείνη το τι  γινόταν.  

Είναι διαφορετικές οι  εποχές,  υπήρχε διαφορετική εκροή και εισροή 

χρημάτων. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι  είναι θετικό ότι  μπήκαν 60.000 

ευρώ για πρώτη φορά στον πολιτισμό και μπορούμε με έναν 

σχεδιασμό που θα έχετε,  εάν έχετε,  γιατί  μέχρι τώρα δεν τον έχετε 

παρουσιάσει,  τουλάχιστον στο Δημοτικό Συμβούλιο,  τα μόνα που μας 

αναφέρετε είναι τα ταξίδια τα οποία πηγαίνετε,  που συμμετέχετε 

…και δεν είναι ότι  δεν κάνετε καλά και πολύ καλά κάνετε και πολύ 

καλά κάνετε και είναι η παρουσία του Δήμου μας εκεί ,  αλλά πρέπει 

να είναι πιο οργανωμένη και με ένα καλύτερο στρατηγικό σχεδιασμό.  

 Αυτό ήθελα να πω και τίποτα παραπάνω. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Κοτρώνης.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  ένα μικρό σχόλιο για το ότι  δεν έχουμε αντιληφθεί 

ότι  γίνεται πόλεμος.  Το έχουμε αντιληφθεί αλλά εμείς  ξέρουμε και 

ποιοι  μας κήρυξαν τον πόλεμο και ποια κόμματα μας κήρυξαν τον 

πόλεμο και ποια κόμματα είναι υπεύθυνα γι α τον πόλεμο αυτό.  Απλά 

κάποιοι  πιστεύουν ότι  ο πόλεμος έπεσε από τον ουρανό, γιατί  έτσι 

θέλουν να πιστεύουν,  γιατί  έτσι τους συμφέρει.   
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 Να πάω τώρα στο τεχνικό πρόγραμμα. Μελέτες,  κύριε Πρόεδρε,  

πολλές μελέτες.  Πολλές μελέτες.  Είναι δυνατόν να μην μπορού ν να 

κάνουν οι  τεχνικές υπηρεσίες μια μελέτη για καμία . .  της Τοπικής 

Κοινότητας Χριστός;  Θα πρέπει να πληρώνουμε λεφτά για τα 

κοιμητήρια στο Χριστός;  Δεν μπορούμε να κάνουμε …  

 Ποια είναι η οικονομία που θα κάνουμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η προηγούμενη δημοτική αρχή  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε Αντιδήμαρχε,  σας παρακαλώ.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Ποια είναι η και η χρηστή διαχείριση που λέτε ότι  κάνετε;  …με 

αδικαιολόγητα βάρη τον Δήμο, όταν μπορούμε να τα αποφύγουμε.  

Και εδώ μελέτες,  μελέτες,  μελέτες,  τοπογραφικά που . .  ο κ.  Γαλά νης 

για να νοικιάσουμε τα χωράφια,  τόσα χρόνια δεν μπορούσαν να 

πληρώσουν . .έναν τοπογράφο να μας κάνει  μια μελέτη και να 

δώσουμε 1.000 για να παίρνουμε εκατομμύρια; Εκεί κανένας δεν 

σκέφτηκε να κάνει  μια μελέτη; . .Ενώ έχουμε τόσες χιλιάδες 

στρέμματα; Τι να πω;  

 Βλέπω επίσης για ράμπες και ο κ.  Δήμαρχος είπε στα κανάλια 

που βγαίνει  συχνά -πυκνά, ότι  θα γίνουν 250 ράμπες.  Ο κ.  Μηλίδης 

πολύ σωστά προχθές εκεί  που ήμασταν στον ΧΥΤΑ παρατήρησε για 

τις  ράμπες των αναπήρων. Μα δεν είναι ο λόγος,  για πολλά πράγματ α 

ισχύει  αυτό,  να τις  κατασκευάσουμε.  Όμως να διασφαλίσουμε την 

πρόσβασή τους,  την διασφαλίζουμε κύριε Μηλίδη; Τι να τις  κάνουμε,  

παρκινγκ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας παρακαλώ να απευθύνεστε στο προεδρείο.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Πάρτε έναν γερανό, πάρτε μια δαγκάνα, όσοι παρκά ρουν εκεί  που 

κινούνται ανάπηροι και δεν κάνει  να τους παίρνουν τα αυτοκίνητα. 

Τελείωσε.  Να πηγαίνουν μετά να πληρώνουν 10.000 να παίρνουν το 

αυτοκίνητο,  διότι  έτσι και 250 να κάνουμε και 500 να κάνουμε,  ποιες 

λειτουργούν;  

 Και επίσης όταν γίνονται παραβάσ εις,  δεν ξέρω, εγώ το έχω 

σκεφτεί  προσωπικά, σας δίνω μια ιδέα,  ίσως να μην το σκέφτεστε,  

δεν στηρίζουμε,  κύριε Πρόεδρε,  οκτακόσιες φορές …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Λέτε νοοτροπία,  νοοτροπία,  πότε θα αλλάξει αυτή η νοοτροπία; Θα 

περιμένουν από εμάς.  Δεν αλλάζουν από μόνοι τους την νοοτροπία.   

 Βεβαίως και εμείς  θέλουμε να υλοποιηθεί  το τεχνικό 

πρόγραμμα γιατί  θα βελτιωθεί και η ζωή των πολιτών. Θέλω μια απλή 

ερώτηση να κάνω, εάν μπορεί κάποιος να απαντήσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ερωτήσεις.  Έχει  τελειώσει και ο χρόνος σας.   Σεβαστείτε,  σας 

παρακαλώ, τον Κανονισμό.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Επειδή με ενδιαφέρει η κατασκευή, η αποχέτευση ομβρίων … έχει  

ολοκληρωθεί αυτή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Κατιρτζόγλου.  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  
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Βέβαια κοιτάξτε να δείτε,  δεν πρέπε ι να χάνω τον χρόνο μου με το 

θέμα του Κανονισμού αλλά αντιλαμβάνεστε και αντιλαμβάνεται όλο 

το σώμα ότι  γίνεται πάντοτε εκλεκτική . .του Κανονισμού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άποψή σας.   

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

… Δεν γίνεται να δευτερολογούν αντιδήμαρχοι που δεν έχουν 

πρωτολογήσει.  Δεν όλοι οι  αντιδήμαρχοι εισηγητές επί  

συγκεκριμένου θέματος.  Σε μας εξαντλείτε κάθε φορά την 

αυστηρότητά σας με το δευτερόλεπτο ή με…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο χρόνος σας…  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε μια ιδιαίτερη ικανότητα στην επ αναληψιμότητά σας.   

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Ωραία.  Εγώ θα το πω άλλη μια φορά για να το ακούσουν όλοι στο 

σώμα και όποιος έχει  μάτια βλέπει.  Λοιπόν,  είστε Πρόεδρος … του 

υπόλοιπου Δημοτικού Συμβουλίου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το αντίθετο.   

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Τώρα σε ότι  αφορά  στο θέμα που αναφέρθηκε ο κύριος Δήμαρχος και 

κάποιοι  άλλοι,  τώρα δεν έχει  σημασία θα το πω και εγώ, για το θέμα 

του τουρισμού. Το να το κάνω, κ.  Αντιδήμαρχε,  ότι  . .  και ήσασταν 

εκεί  πέρα μόνος σας έξω από το στάντ.  Λοιπόν,  εάν δεν υπάρχει 
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υποστηρικτικός . .  όσο φιλότιμη και όσο καλύτερη είναι η προσπάθεια 

που κάνετε,  δεν θα έχει  κανένα πρακτικό αποτέλεσμα.  

 Είναι τομέας ο οποίος άμεσα θα μπορούσε,  όχι  άμεσα, ο οποίος 

θα μπορούσε να μας δώσει πάντως,  έχει  αναπτυξιακή διάθεση. Θα 

μπορούσε να μας δώσει οφέλη  στην πόλη μας.   

 Σε ότι  αφορά τώρα το θέμα του κοινωνικού φροντιστηρίου 

. .μερικές φορές,  είπαμε να εγγραφεί σχετική πίστωση στον 

προϋπολογισμό και θα σας καταθέσω . .πρακτικά τι  έχουν κάνει  άλλη 

Δήμοι.  Άλλοι Δήμοι λοιπόν έχουν εγγράψει . .  στον προϋπολογισμ ό 

τους και λειτουργούν το πρόγραμμα αυτό από μόνοι τους όταν δεν 

είναι εφικτή η συνεργασία με άλλους φορείς.   

 …είπα ότι  θα κλείσει  το κολυμβητήριο σιγά –σιγά γιατί  δεν θα 

μπορεί να καλύψει τις  λειτουργικές δαπάνες.  Και σας είπα ότι  

υπάρχουν άλλοι Δήμοι οι  οποίοι  έχουν εφαρμόσει προγράμματα με τα 

οποία έχουν καταφέρει,  εκεί  πήγαινε για τον προϋπολογισμό το θέμα, 

…να περιορίσουν το λειτουργικό τους κόστος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο λόγος στον κ.  Αναστασιάδη. Δυο λεπτά κ.  Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εδώ θα σας πω, κύριε Πρόεδρε… Τίποτα άλλο δεν θα σας πω. Μην 

ακούς τι  λαλούνε.  Μήπως ξέρουν τι  λένε;  Γράφεις δράματα γελούνε,  

γράφεις κωμωδίες κλαίνε.  Τίποτα άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κ.  Χασαπίδης.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε έγινε πολύς λόγος για το πώς δ ιαμορφώθηκε το 

τεχνικό πρόγραμμα και εάν ρωτήθηκαν τα Τοπικά Συμβούλια.  Νομίζω 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

12

3 

την ευθύνη, εάν δεν κάνω λάθος,  την ευθύνη για την σύγκλιση των 

Τοπικών Συμβουλίων την έχουν οι  Πρόεδροι των Τοπικών 

Συμβουλίων και ο Καλλικρατικός νόμος προβλέπει ότι  τον 

Σεπτέμβριο υποχρεωτικά πρέπει να συγκληθούν τα Τοπικά Συμβούλια 

με ευθύνη των προέδρων για να καταρτίσουν το τοπικό πρόγραμμα 

και να καταθέσουν στην δημοτική αρχή.  

 Άρα η πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του Δήμου 

φαντάζομαι έγινε γιατί  δεν υπήρξε η δράση αυτ ή από τους προέδρους 

των Τοπικών Συμβουλίων. Για να μην αιωρούνται πράγματα εδώ ότι  

υπερβαίνουμε τις  αρμοδιότητές μας …  

 Σε μια περίοδο που οι  χρηματοδοτήσεις στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση έχουν μειωθεί δραματικά και η αξιοπιστία της 

κεντρικής εξουσίας βρίσκετα ι στο ναδίρ,  νομίζω ότι  ενότητα του 

Δημοτικού Συμβουλίου και της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης στο σύνολό 

της πρέπει να είναι αυτονόητη και δεδομένη για να διεκδικήσει τους 

πόρους που της ανήκουν.  Της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης.   

 Δεν μπορεί να μεμψιμοιρούμε εδώ εάν ο προϋπολογισμός αυτός 

είναι ειλικρινής,  εάν είναι εφαρμόσιμος ή όχι .  Εάν μια χώρα που 

βουλιάζει  δεν μπορεί να στηρίξει  της τοπική της αυτοδιοίκηση, δεν 

μπορούμε να προχωρήσουμε με ρεαλισμό. Δεν μπορούμε να 

επιβάλουμε εμείς  φόρους όπως θα το ήθελε η κεντρι κή εξουσία,  η 

οποία ουσιαστικά μας οδηγεί  προς τα εκεί .    

 Η ενότητα της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης είναι που μπορεί να 

αποτρέψει τα σχέδια της κεντρικής εξουσίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας ευχαριστώ και για τον χρόνο που τηρήσατε.  Ο Αντιπρόεδρος ο κ.  

Δινάκης.   
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Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  ειλικρινά έχουμε καλυφθεί όλοι.  Εγώ 

ένα μονάχα θέλω να επισημάνω και θα πω στην δημοτική αρχή να 

επισπεύσει με κάθε τρόπο, διότι  είμαστε σε περίοδο σπαρμού με τους 

αγρούς και με τα χωράφια και πολύς κόσμος διαμαρτύρεται,  μ ε 

πιάνουν στον δρόμο και μου λένε ότι  τι  θα γίνει  με τις  . . ,  γ ιατί  δεν 

μπορούν τώρα να τα σπείρουν,  επειδή ζητάνε βεβαίωση από τον 

Δήμο.  

 Οπότε να επιληφθούμε λίγο περισσότερο εκεί ,  κύριε 

Αντιδήμαρχε,  προκειμένου να δώσουμε λύση σε αυτό το θέμα.  

 Και κάποιοι ,  οι  οποίοι  δεν πληρώνουν εδώ και χρόνια,  νομίζω 

υπάρχουν στοιχεία,  να τα συλλέξουμε,  είμαστε στην διάθεσή σας για 

να εισπράξουμε αυτά τα χρήματα.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Αντιδήμαρχος ο κ.  Γαλάνης.  Τρία λεπτά παρακαλώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  εγώ 

σας καλώ να ψηφίσετε τον σημερινό προϋπολογισμό, προϋπολογισμό 

του ΄13 …και έχω δώσει στην γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου 

την μείωση αυτή και στα έξοδα και στα έσοδα σε σχέση με τις  

αλλαγές που πρότεινα στην εισήγησή μου και σας καλώ να τον 

ψηφίσετε,  έναν προϋπολογισμό ο οποίος έχει  συνταχθεί νόμιμα με 

βάση τα δεδομένα των βεβαιωθέντων του Σεπτεμβρίου,  τέλη 

Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου του ΄12,  όπως σας τα λέω, με όλες τις  

διαδικασίες,  όπως έπρεπε να γίνουν.  Με διαβούλευση, με 
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Εκτελεστική Επιτροπή, όλες οι  Επιτροπές,  Εκτελεστική και νόμιμα 

μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου …συμβούλιο.  

 Νομότυπα …ο προϋπολογισμός.  Σας είπα και στην εισήγησή 

μου ότι  όταν θα έρθουν οι  οδηγίες και η υπουργική απόφαση από την 

πολιτεία θα χρειαστεί  να τον αναμορφώσουμε φυσικά. Όμως εάν δεν 

τον ψηφίσουμε μέχρι τέλος Νοεμβρίου θα βγούμε έξω από τις  νόμιμες 

προθεσμίες και δεν μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος χωρίς 

δημοπρασίες . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε του  Προβατά παρακαλώ λίγη ησυχία.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος ούτε να γίνουν δημοπρασίες 

ούτε να εκτελεστούν τα έργα εάν δεν ψηφιστεί  ο προϋπολογισμός με 

το τεχνικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα δράσης .  Άρα εγώ πιστεύω 

ότι  όλοι μαζί  με την δημοτική αρχή μπροστά τον αλλάζουμε τον 

Δήμο. Είτε θέλετε να το πιστέψετε είτε όχι  ο Δήμος αλλάζει  και 

τακτοποιούνται υποθέσεις που δεν τακτοποιήθηκαν όχι  δέκα, μπορεί 

και είκοσι χρόνια.  Και μάχη δίνουμε με την καθημερινότητα και 

ειλικρινά σας το λέω ότι  έτσι λύνονται τα προβλήματα.  

 Οι εποχές αυτές,  κάνω ένα μικρό σχόλιο,  και ο κόσμος που μας 

βλέπει και η εποχή που ζούμε είναι τέτοια που δεν . .από εμάς 

άσκοπες αντιδικίες.  Περιμένουν από εμάς ουσιαστικό διάλογο και 

προτάσεις που να μην φαίνεται προς τα έξω  ότι ο ένας δεν ακούει τον 

άλλο.  
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 Εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Πρέπει όλοι να αναλογιστούμε,  να 

είμαστε συγκαταβατικοί για να μπορέσουμε να βγάλουμε το καλύτερο 

δυνατόν αποτέλεσμα και να αντέξει  ο Δήμος στις  δύσκολες ώρες που 

περνάει.   

 Και μια τελευταία κουβέντα για να δει  και η κυρία Σαραντίδου 

ότι  αυτά που λέει  τα συμμερίζομαι σε σχέση με το παίρνουμε από το 

κράτος,  οι  Δήμοι μόνο το 0,8%, τα χρέη τους όλων των Δήμων της 

Ελλάδος είναι το 0,8% του χρέους του κράτους.  Αυτό είναι που 

επιβαρύνουν οι  Δήμοι και η αυτοδιοίκηση στο κράτος.  Άρα πρέπει να 

διεκδικήσουμε και καλά κάνουν οι  δήμαρχοι,  τα 2 δις  από τον 

προϋπολογισμό του ΄13 που μόνιμα σύμφωνα με τον άρθρο του 

Καλλικράτη τα δικαιούμαστε.   

 Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εγώ για τον χρόνο που τηρήσατε.  Κύριε Αντιδήμαρχε.  Κύριε 

Μυστακίδη έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Λυπάμαι που εδώ μέσα ακούστηκαν πράγματα που πραγματικά είναι 

απαράδεκτα και νομίζω ότι  είναι αποτέλεσμα της έλλειψης διάθεσης 

ενημέρωσης κάποιων δημοτικών συμβούλων και αρχηγών παρατάξεων 

και …διότι  δεν μπορεί να ακούγεται ότι  δεν υπάρχουν ελεγκτές στον 

Δήμο για να κάνουν …στην προηγούμενη δημοτική αρχή στον 

Λευκώνα και μάλιστα ο Λευκώνας δεν διέθετε τους αντίστοιχους 

επιστήμονες που χρειαζόταν . .κ.  Κοτρώνη θα μπορούσ ατε να το 

πληροφορηθείτε στο Δημαρχείο και όχι  να το φέρετε μέσα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο,  γιατί  είναι …  
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 Επίσης δεν έχω την απαίτηση από ανθρώπους μη τεχνικούς,  

εκτός εάν υπάρχει προηγούμενη εμπειρία,  να μπορούν να 

αξιολογήσουν το μέγεθος και το κόστος μιας  δουλειάς τοπογραφικής 

που θα λύσει τα προβλήματα των δημοτικών εκτάσεων, όπως είπατε 

κ.  Κοτρώνη με 1.000 ευρώ. Αυτές οι  θέσεις είναι αστείες κατά την 

γνώμη μου.  

 Εγώ θα ήθελα πραγματικά, θα πρότεινα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο να ψηφίσει τον προϋπολογισμό και  το τεχνικό πρόγραμμα, 

διότι  πραγματικά όλα αυτά είναι ρεαλιστικά εάν και διαμαρτύρονται 

σε κάθε ένα από τα θέματα αυτά, διότι  έγινε μια μεγάλη προσπάθεια 

εδώ μέσα απαξίωσης του προϋπολογισμό και του τεχνικού 

προγράμματος και παράλληλα απαξίωσης των αριθμώ ν.  

 Κάποιοι δηλαδή απαξιώνουν τα νούμερα που κατά την γνώμη 

μου, είναι πολύ μεγάλο λάθος να το . .επιστήμη των αριθμών αφενός 

και αφετέρου θαρρείς και πολιτικό όραμα είναι η παχιές λέξεις  και οι  

ωραιοποιημένες και τα νούμερα δεν  είναι όραμα. Δηλαδή, το να  

θέσεις,  το να τοποθετήσεις κάποια χρήματα στον αθλητισμό ή να τα 

τοποθετήσεις στην οδοποιία ή να τα τοποθετήσεις στον τουρισμό ή 

οπουδήποτε άλλου, αυτές οι  επιλογές δεν αποτελούν όραμα πολιτικό;  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εγώ σας ευχαριστώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια κουβέντα να πω εγώ. Απλώς γνωρίζω ότι  έχετε εμπειρία στα 

θέματα τουριστικής προβολής,  οι  προτάσεις σας είναι . .  θα ληφθούν 

υπόψη, όπως θα ληφθούν υπόψη και του κ.  Μηλίδη. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο λόγος,   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  ποιο θέμα; Όχι.  Δεν μπορείτε τώρα. Ο λόγος στον κ.  Δήμαρχο για 

να κλείσουμε το θέμα του προϋπολογισμού, κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι.   

 Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι θα ήθελα να δώσω 

μερικές απαντήσεις σε αυτά που ακούστηκαν.  

 Όσον αφορά το εάν λαμβάνουμε υπόψη τις  προτάσεις της 

αντιπολίτευσης,  ξέρουν πολύ καλά τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής που συμμετέχουν στην Οικονομική Επιτροπή και 

προέρχονται από δυο συνδυασμούς της αντιπολίτευσης νομίζω της 

ελάσσονος,  έγιναν ή δυο ή τρεις  συνεδριάσεις στην Οικονομική 

Επιτροπή, όπως είπε και ο κ.  Χασαπίδης,  ζητήθηκαν οι  προτάσεις 

τους,  κατέθεσαν, μάλιστα,  κάποιες προτάσεις όσον αφορά την 

κοινωνική πολιτική . .120.000, ζήτησαν περισσότερο και τις  κάναμε 

150 και για τον τουρισμό που ζήτησαν να υπάρχει . .και μάλιστα . .και 

αυτές οι  προτάσεις έγιναν αποδεκτές.   

 Δεν θυμάμαι να έγιναν άλλες προτάσεις.  Ίσα –ίσα δίναμε την 

δυνατότητα στην αντιπολίτευση να κάνει  προτάσεις και να τις  

συμπεριλάβουμε.  Τις συμπεριλάβαμε τις  προτάσει ς που κάνανε.   

 Τώρα όσον αφορά ότι  ο προϋπολογισμός πρέπει να κινείται 

στην αύξηση των εσόδων και την μείωση των δαπανών. Μα ακριβώς 

προς αυτή την κατεύθυνση κινείται ο προϋπολογισμός.  Θα μιλήσω 
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εδώ με πραγματικά στοιχεία.  Δεν μπορεί αυτό κανείς  να το 

αμφισβητήσει.   

 Υπάρχει ένα πακέτο περιστολής των δαπανών. Ποιο είναι αυτό 

το πακέτο; Ένας άξονας είναι η εξόφληση χρεών, ο άλλος είναι η 

μείωση των δαπανών και ο τρίτος άξονας είναι η αύξηση των εσόδων.  

 Λοιπόν,  τι  κάνουμε για να μειώσουμε,  για την εξόφληση  των 

χρεών. Ξέρετε πολύ καλά ότι  μέχρι τώρα δώσαμε 5 εκατ.  ευρώ για 

χρέη που παραλάβαμε.  Παραλάβαμε,  όπως γνωρίζετε,  8,5 με 9 

εκατομμύρια χρέη στην αγορά και 6,5 στις  τράπεζες.  Έχουν πληρώσει 

μέχρι τώρα 5 εκατ. .   

 Επίσης το πακέτο της περιστολής των δαπανώ ν. Μειώσαμε τις  

δαπάνες για τα ενοίκια.  Η Πολεοδομία στην οποία πληρώναμε ενοίκιο  

24.000 ευρώ τον χρόνο ήρθε εδώ. Επίσης τρεις  ή τέσσερις παιδικοί 

σταθμοί ήταν σε ιδιόκτητα κτίρια και πληρώναμε ενοίκια,  τα φέραμε 

σε δημοτικά κτίρια.   

 Το ΚΕΠ επίσης έχει  έρθει  εδώ και δεν πληρώνουμε τίποτα. Η 

ΔΕΥΑΣ του χρόνου τέτοιο καιρό,  γεροί να είμαστε,  θα σταματήσει να 

πληρώνει 50.000 ευρώ ενοίκιο μετά την ανακαίνιση του 

Ορφανοτροφείου.   

 Μειώνουμε τις  δαπάνες με εξοικονόμηση ενέργειας μέσω 

προγραμμάτων. Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω προγράμματος 

μειώνοντας τις  δαπάνες στον οδοφωτισμό. Με τις  λάμπες.  Μειώνουμε 

τις  λειτουργικές δαπάνες σε δημοτικά κτίρια,  όπως είναι το 

Δημαρχείο,  το κλειστό γυμναστήριο,  το κλειστό κολυμβητήριο μέσω 

του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.  

 Μειώνουμε τ ις  λειτουργικές δαπάνες δυο δημοτικών σχολείων 

πάλι μέσω προγραμμάτων. Του 5 ο υ  και του 20 ο υ  δημοτικού σχολείού.  
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Μειώνουμε τις  δαπάνες ηλεκτροφωτισμού σε 26 σχολεία με τα 

φωτοβολταϊκά που θα τοποθετηθούν.  600.000 ευρώ είναι ο 

προϋπολογισμός.   

 Μειώνουμε τις  δαπάνες καυσίμων των απορριμματοφόρων και 

άλλων δημοτικών οχημάτων μέσω προγράμματος.  Υπογράψαμε την 

σύμβαση και θα ξεκινήσει  η υλοποίηση. Άλλη μείωση δαπανών. 

Μειώνουμε τις  λειτουργικές δαπάνες στο συνεργείο και άλλων 

υπηρεσιών του Δήμου με την ηλεκτρον ική αποθήκη. Γνωρίζουμε τι  θα 

μπαίνει  και τι  θα βγαίνει .   

 Αυτό δεν δείχνει  νοικοκύρεμα; Δεν δείχνει  ένα πακέτο 

περιστολής των δαπανών;  

 Αύξηση εσόδων. Αξιοποιούμε με τον καλύτερο τρόπο την 

ακίνητη περιουσία του Δήμου. Άσχετα πόσα χρήματα θα παίρνουν τα 

αναψυκτήρια.  Αξιοποιούνται τα αναψυκτήρια,  τα απολαμβάνει ο 

κόσμος,  όσο και εάν πληγώνονται κάποιοι  και θα συνεχίσουν να 

πληγώνονται και φέρνουν και κάποια έσοδα.  

 Χωματερές ήταν.  Τις θέλατε χωματερές χωρίς ούτε ένα ευρώ 

έσοδο; Και αξιοποιούνται οι  χώροι και κάποια λεφτά μπαίνουν.   

 Αξιοποιούμε την ακίνητη περιουσία βγάζοντας σε διαγωνισμούς 

τα 400 στρέμματα του αγροκτήματος της πόλης των Σερρών. Άνω 

Βροντού, Ορεινή,  δεν υπάρχει ενδιαφέρον όμως, αγαπητοί 

συνάδελφοι,  δυστυχώς, διότι  δεν υπάρχει χρήματα.  

 Έχουμε εισροή εσόδων από την λειτουργία του υπόγειου 

σταθμού των αυτοκινήτων. Εντατικοποιούμε τους ελέγχους της 

ελεγχόμενης στάθμευσης.  . .κάποιοι  από εσάς διαμαρτύρονται και 

λένε ότι  γιατί  γράφετε τον κόσμο και κάποιοι  λένε να τον . .Γιατί  δεν 
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το γράφετε και άλλοι λένε ότι  κακώς κυνηγάτε τον κόσμο και 

επιβάλλετε πρόστιμα.  

 Σχετικά τώρα με τον τομέα της κοινωνικής πολιτικής.  

 Στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής την πρώτη φορά πέρυσι 

βάλαμε 100 χιλιάδες,  110 τόσο. Την πρώτη φορά όταν συζητήσαμε 

τον προϋπολογισμό μιλήσαμε για 120.000. Έκανε πρόταση η 

αντιπολίτευση για περισσότερα χρήματα και για την κοινωνική 

πολιτική στον προϋπολογισμό είναι εγγεγραμμένα 150.000 ευρώ. Για 

πρώτη φορά στα χρονικά του Δήμου. Δεν μένουμε μόνο εκεί  στα 

150.000 ευρώ στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής,  στον 

προϋπολογισμό που βάλαμε.   

 Όπως γνωρίζετε πολύ καλά εγκρίθηκαν 65.000 ευρώ από τον 

ΟΠΑΠ για να πάρουμε αυτοκίνητο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.  

Είμαστε στην διαδικασία τώρα, το περιμένουμε να έρθει  το 

αυτοκίνητο.   

 Εντάχθηκε ο Δήμος στο κοινωνικό ολοκληρωμένο 

πληροφοριακό σύστημα. 207.000 ευρώ για την βελτίωση των 

παρεχομένων υπηρεσιών προς ευπαθείς ομάδες.   

 Διακόσιες πενήντα ράμπες γίνονται.  Πότε άλλο έγιναν 250 

ράμπες;  Και βεβαίως πρέπει να σηκώνουμε τα αυτοκίνητα που 

σταθμεύουν μπροστά στις  ράμπες.  Και επιβάλλουμε πρόστιμα και σας 

λέω ότι  τα σηκώνουμε.   

 Τώρα, εάν έχετε περιστατικά που νομίζετε ότι  η Δημοτική 

Αστυνομία δεν κάνει  καλά την δουλειά της,  μπορείτε να μας πείτε 

συγκεκριμένα περιστατικά και να καλέσουμε τους υπαλλήλο υς για να 

τους επιπλήξουμε.   
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 Μένω στην κοινωνική πολιτική.  Ο θεσμός για τις  Φωτεινές 

Μέρες για άτομα με ειδικές ανάγκες,  τον οποίο εμείς  θεσμοθετήσαμε.  

Κοινωνικό φαρμακείο,  κοινωνική κουζίνα,  ενταχθήκαμε σε 

πρόγραμμα προμήθειας εξοπλισμού ειδικών σχολείων  360.000 ευρώ. 

Ενταχθήκαμε στο πρόγραμμα και θα δημιουργηθεί το Κέντρο 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας 300.000 ευρώ 

και σε συνεργασία φυσικά με το ΣΟΨΥ που θα λειτουργήσει,  που 

μπήκαμε στο πρόγραμμα καταπολέμησης της φτώχειας και θα 

πάρουμε 800.000 ευρώ για δυο χρόνια και θα λειτουργήσουν 

κοινωνικό παντοπωλείο,  κοινωνική κουζίνα,  λαχανόκηποι και τα 

λοιπά.  

 Είναι λίγα αυτά οποία αυτά γίνονται;  Δεν είναι υποσχέσεις.  

Είναι πράξη. Μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς  αυτά ή να τα 

θεωρήσει λίγα στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής;   

 Και για τα ανείσπρακτα χρέη κάποιοι  λένε ότι  δεν τα 

εισπράξαμε και κάποιοι  λένε ότι  μην τολμήσετε και κάνετε 

κατασχέσεις.  Κάνετε λάθος όσοι λέτε ότι  μην τολμήσετε και κάνετε 

κατασχέσεις.  Είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε τ α χρήματα που 

χρωστάνε στον Δήμο, διότι  εάν δεν τα πάρουμε ο Δήμαρχος πάει για 

ποινικό αδίκημα και τα πληρώνει από την τσέπη του.   

 Ποιος είναι αυτός που θα πει  όχι  στην κατάσχεση; Ποιος;   

Ποιος Δήμαρχος θα θελήσει να πληρώσει από την τσέπη του και θα 

καθίσει  και στο σκαμνί για ποινικό αδίκημα;  

 Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κάνουμε όλες τις  νόμιμες 

διαδικασίες για να εισπράξουμε τα ανείσπρακτα και εισπράττουμε.  Ο 

κόσμος όμως δεν έχει  να δώσει.  Δύσκολα δίνει ,  δεν μπορεί.  Υπάρχει 

πρόβλημα. Δεν το ξέρετε αυτό;   
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 Αυτά τα ανείσπρακτα χρέη τώρα δημιουργήθηκαν; Ήταν εδώ 

και δέκα χρόνια και περισσότερο και ο Δήμος δεν τα εισέπραττε στα 

καλά τα χρόνια που έρεε το χρήμα. Υπάρχει τώρα πρόβλημα και αυτά 

που εισπράξαμε,  τα 300 χιλιάρικα, δείχνουν τον κόπο και την 

επιμονή  της δημοτικής αρχής για να είναι εντάξει  απέναντι  στους 

νόμους και να είναι ίση απέναντι  σε όλους τους δημότες.  Δεν μπορεί 

να χρωστάει και κάποιοι  να μην χρωστάνε.   

 Πολλές φορές ακούστηκε ότι  δεν έχει  έξυπνες ιδέες στον 

προϋπολογισμό. Θέλω να πω,  όποιος  έχει  μια έξυπνη ιδέα ας μας την 

πει  να την βάλουμε,  δεν έχουμε κανέναν πρόβλημα. Να μας την 

καταθέσετε.  Δεν ακούσαμε όμως μια έξυπνη ιδέα να κατατίθεται ή να 

μας πει  κάποιος ότι  αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα και πάρτε την.  Να 

ξέρετε θα την καταθέσουμε οπωσδήποτε,  θα την υλοποιήσουμε 

οπωσδήποτε.   

 Το δάνειο πολλές φορές τα είπαμε.  Ήταν προεκλογική μας 

δέσμευση να πάρουμε ένα μικρό δάνειο και ήταν η θέση μας και κατά 

την διάρκεια της προηγούμενης δημαρχιακής θητείας αυτό το μικρό 

δάνειο και αυτό κάναμε και καλώ ς το κάναμε,  διότι  το αντέχει  και ο 

Δήμος και τώρα μάλιστα υπάρχει ευνοϊκή ρύθμιση για τα δάνεια των 

Παρακαταθηκών και Δανείων και θα ανακουφίσουμε την αγορά.  

 Όσες φορές το λέτε θα εισπράττετε την ίδια απάντηση. 

Ήμασταν συνεπείς σε αυτά που λέγαμε.  Δεν ή μασταν κατά των 

δανείων. Λέγαμε ότι  τα δάνεια,  βεβαίως,  πρέπει να παίρνονται για 

αναπτυξιακούς λόγους και τα λοιπά. Για εκείνο το συγκεκριμένο 

δάνειο των 4,5 εκατ.  ευρώ που ήρθε στην προηγούμενη δημοτική 

αρχή δεν είπαμε όχι ,  είπαμε ένα μικρό δάνειο.  Αυτό ε ίπαμε και 

προεκλογικά, αυτό κάνουμε και τώρα.  
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 Οι πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων κλήθηκαν όλοι για να 

καταθέσουν τις  προτάσεις τους για το τεχνικό πρόγραμμα. Ένας προς 

έναν.  Την προηγούμενη χρονιά …είδαμε ότι  υπήρχε μια δυσκολία,  

όταν είναι όλοι μαζί  σίγουρα η συζήτηση είναι πιο δύσκολη. Για να 

τους διευκολύνουμε είπαμε ένας –ένας με χαρτί  να καταθέσουν τις  

προτάσεις τους και όλες,  ότι  προτάσεις μας κατατέθηκαν μπήκαν στο 

τεχνικό πρόγραμμα. Τώρα εάν δεν ρώτησαν τα τοπικά τους 

συμβούλια αυτό είναι δική τους ευθύνη, δεν είναι δική μας ευθύνη. 

. .εάν θέλανε να πάρουν απόφαση επίσημε με την απόφαση να τα 

φέρουν,  εάν δεν θέλανε επίσημη απόφαση μας τα φέρανε όπως μας τα 

φέρανε.   

 Κλήθηκαν οι  πάντες,  ρωτήστε όλους τους προέδρους.  Βλέπετε 

δεν ήρθε… τρεις μόνο, τέσσερις.  Κλήθηκαν όλοι οι  πρόεδροι.  Αυτό 

είναι αλήθεια.  Κατέθεσαν τις  προτάσεις τους και οι  προτάσεις που 

κατέθεσαν συμπεριελήφθησαν στο τεχνικό πρόγραμμα.  

 Οι 120.000 που βάζαμε για το ΧΥΤΑ στον προϋπολογισμό πολύ 

καλά κάναμε και τα βάλαμε αυτά τα λεφτά. Τα βάλαμε για 

προληπτικούς λόγους.  Δηλαδή δεν ξέρουμε εάν θα προσφύγουν οι  

κάτοικοι εκεί   του Παλαιοκάστρου στο ΣτΕ και τι  πρόκειται να γίνει  

και λέμε ότι  εάν τυχόν γίνει  κάτι  και μας σταματήσουν,  εμείς  πρέπει 

να εξασφαλίσουμε τα νώτα μας.  Πρέπει να είμαστε έ τοιμοι για να 

λειτουργήσουμε τον ΧΥΤΑ. Που θα πάνε τα σκουπίδια;  

 Εάν κυλήσει καλά, που πιστεύω ότι  θα κυλήσει ομαλά, αυτά τα 

λεφτά θα τα πάρουμε και θα τα αξιοποιήσουμε κάπου αλλού.  

 Προγράμματα. Δεν κυνηγάμε τα προγράμματα; Έχουμε,  δεν θα 

σταματήσω να το λέω, έχουμε ένα γραφείο που πετάει.  Ειλικρινά εκεί  

όλοι οι  υπάλληλοι είναι δυο κυρίες που δεν έχω λόγια να εκφράσω τις  
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ευχαριστίες μου και όλη η δημοτική αρχή αλλά και τα άλλα τα παιδιά 

που ήρθαν τώρα εκεί ,  είναι πάρα πολύ καλά, συνεργάζονται,  κάνουν 

φοβερή δουλειά,  αμφιβάλω εάν άλλος Δήμος έχει  τέτοιο προσωπικό, 

τέτοιο δυναμικό,  ανθρώπινο δυναμικό σε γραφείο προγραμματισμού 

και μέχρι τώρα από τότε που αναλάβαμε,  μέχρι τώρα, στον Δήμο 

Σερρών έχουμε εγκριθεί  προγράμματα ύψους 15  εκατ.  ευρώ. συν την 

ΔΕΥΑΣ.  Άλλα τόσα στην ΔΕΥΑΣ και περιμένουμε και άλλα. Σύντομα 

θα έχουμε και άλλες εντάξεις .    

 Μέχρι τώρα, κτυπήστε ξύλο, σχεδόν δεν χάσαμε πρόγραμμα. Τα 

παίρνουμε όλα γιατί  κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και για να μην 

θεωρηθεί ότι  είμαι άδικος απέναντι  στους άλ λους υπαλλήλους,  δεν 

σημαίνει  ότι  και οι  άλλοι υπάλληλοι και η τεχνική υπηρεσία βοηθάει,  

έτσι;  Δουλεύουν τα παιδιά.  Αλίμονο, υπάρχουν και κάποιοι  

υπάλληλοι που δεν δουλεύουν.  Δεν είναι όλοι το ίδιο.  Υπάρχουν και 

κάποιοι  που δεν δουλεύουν.  Υπάρχει και πρόβλ ημα και αυτοί χαλάνε 

όλη την εικόνα όλων. Έτσι γίνεται δυστυχώς. Ένας είναι ο κλέφτης,  

όλοι είμαστε κλέφτες.  Έτσι λέει  ο λαός.   

 Δεν έχω εγώ αυτή την εικόνα για το προσωπικό. Δουλεύει το 

προσωπικό. Κάποια τμήματα δουλεύουν πολύ καλά, κάποια καλά, 

κάποια λιγότερο καλά. Κάποιοι ,  ελάχιστοι υπάλληλοι δεν τα πάνε 

καλά. Σίγουρα.  

 Όταν ήμασταν στην αντιπολίτευση τι  λέγαμε για το νομικό 

πρόβλημα; Ότι πρέπει να έρθει  στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα σχέδιο 

στρατηγικής εξυγίανσης της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, να 

έχουμε έναν μπούσουλα για να τον εφαρμόσουμε και τα λοιπά. Και 

αυτό κάναμε.  Αυτό δεν κάναμε;  
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 Στους τρεις  πρώτους μήνες φέραμε ένα σχέδιο στρατηγικής 

εξυγίανσης της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, ψηφίστηκε και 

το υλοποιούμε.  Άρα δηλαδή έχουμε έναν μπούσ ουλα. Πάρτε να δείτε 

βήμα προς βήμα εάν τον υλοποιούμε ή όχι .  Αυτό που λέγαμε στην 

προηγούμενη, κατά την διάρκεια της προηγούμενης δημαρχιακής 

θητείας στον τότε δημοτική αρχή και κακώς δεν το έπραττε,  εμείς  το 

πράξαμε.  Δεν είμαστε ανακόλουθοι.   

 Εισηγητική  έκθεση, δεν υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές.  Μα 

το ετήσιο πρόγραμμα δράσης αυτό κάνει .  Δίνει  τις  πολιτικές 

κατευθύνσεις.  Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης,  το οποίο αμέσως μετά 

θα το συζητήσουμε,  είναι αυτό που δίνει  τις  πολιτικές κατευθύνσεις 

της δημοτικής αρχής και συμβαδίζει  φυσικά και με τον 

προϋπολογισμό.  

 Καλά όσον αφορά ότι  εξυπηρετούνται . .είναι ανάξιο 

σχολιασμού και απάντησης.  Ότι θα πέσει έξω ο προϋπολογισμός,  ότι  

είναι ελλειμματικός.   

 Ο προϋπολογισμός ούτε ελλειμματικό είναι,  ούτε θα πέσει έξω. 

Θα πέσουν έξω αυτοί που το λένε.  Όπως αυτοί που λέγανε ότι  θα 

αυξάνουμε το νερό στα χωριά και τους λέγαμε ότι  θα εκτεθείτε και 

έχουν εκτεθεί .  Έτσι θα εκτεθούν και αυτοί και θα πέσουν έξω αυτοί 

που λένε τώρα για τον προϋπολογισμό, όπως έχουν εκτεθεί  και για 

άλλα  πολλά.  

 Εκθεσιακό κέντρο και κολυμβητήριο,  γιατί  δεν το κάνω;  

 Καταρχήν το εκθεσιακό κέντρο δεν το είχαμε στο πρόγραμμα 

μέσα, δεν το συμπεριλαμβάναμε.  Αυτό δεν σημαίνει  ότι  δεν πρέπει να 

γίνει  μια προσπάθεια.  Για όνομα του Θεού. Ή το κολυμβητήριο.   
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 Αυτό για το κολυμβητήριο,  αναλύστε το πρόγραμμά μας,  λέμε,  

λέμε επί λέξει  ότι  θα διεκδικήσουμε χρήματα από την κεντρική 

εξουσία για να γίνει  το κολυμβητήριο,  διότι  αυτά τα έργα θέλουν 

πολλά λεφτά, δεν μπορούν να γίνουν με ίδια έσοδα ή μόνο από την 

ΣΑΤΑ και μάλιστα λέγαμε ότι  εάν εφαρμοστεί ,  υλοποιούνταν το 

πρόγραμμα Ελλάδα του Καλλικράτη, που δεν εφαρμόστηκε,  το πρώτο 

έργο,  το οποίο θα υλοποιούσαμε,  μέσω εκείνου του προγράμματος 

ήταν το κολυμβητήριο.   

 Και για το κολυμβητήριο από τις  πρώτες ενέργειες που έκανε  

στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ήταν γι΄ αυτό το θέμα και μου 

είχε πει  τότε . .  άδικα παιδεύεστε.   

 Κατηγορηματικά και ρητά δεν πρόκειται να δοθούν χρήματα για 

αθλητικές υποδομές όμως και για πολιτιστικές υποδομές.  Υποδομές 

στον πολιτισμό. Τα πρώτα θύματα μιας οικονομικής κρίσης είναι οι  

υποδομές των πολιτισμών και στον αθλητισμό, δυστυχώς.  

 Προχθές ήρθε και ο υπουργός Μακεδονίας –Θράκης ο κ.  . .  αυτό 

το θέμα το έθεσε,  μόνο  το κολυμβητήριο.  Τι να κάνει;  Καταλαβαίνω. 

Δεν έχω την απαίτηση να μας δώσει χρήμ ατα.  Του είπα ότι  να μας 

βοηθήσετε κ.  υπουργέ.  «Τι να βοηθήσω;».Καταλαβαίνω ότι  δεν 

μπορούν,  Δεν γίνεται.  Ξέρετε σε κανένα μέρος της Ελλάδος να 

γίνεται τώρα κολυμβητήριο ή να γίνεται κανένα θέατρο; Άλλο εάν 

υπήρχαν δεσμευμένες πιστώσεις από παλαιά και συν εχίζονται.  Άλλο, 

άλλο αυτό.  

 Τώρα για τις  εργολαβίες και για τις  απευθείας αναθέσεις και τα 

λοιπά και τα λοιπά, απευθείας αναθέσεις για έργα το …24.000 ευρώ 

και το 2012 ένδεκα έργα 115.000 ευρώ.  
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 Για τις  προμήθειες.  Σας το είπε και ο Αντιδήμαρχος και η κυ ρία 

Γουναρίδου εδώ, όλα με διαγωνισμούς,  2.100.000 ευρώ βάσει 

διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεις,  σας τα εξήγησε η κυρία 

Γουναρίδου, δώσαμε 220.000 και αυτά όμως και αυτά με υποβολή 

προσφορών και οι  απευθείας αναθέσεις,  προσφορές στο Διαύγεια,  

στην ιστοσελίδα του Δήμου καταθέτοντας προσφορές και παίρνουμε 

την οικονομικότερη προσφορά.  

 Και επειδή . .μειώσεις κερδίσαμε και εξοικονομήσαμε χρήματα 

κατά 35%.  

 Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα εάν θέλετε να κάνουμε και μια 

ξεχωριστή συζήτηση για τις  απευθείας αναθέσε ις και τις  εργολαβίες 

και να συγκρίνουμε τοπικές εξουσίες πρώτου και δεύτερου βαθμού 

και να βγουν συμπεράσματα, για να δείτε ότι  είμαστε η δημοτική 

αρχή με τις  ελάχιστες απευθείας αναθέσεις.   

 Κυκλοφοριακό. Τι κάναμε; Μακάρι το κυκλοφοριακό να 

πατούσε κάποιος ένα κουμπί και να λυνόταν.  Το κυκλοφοριακό 

ασφαλώς θέλει  μια σειρά μέτρων, θέλει  και αλλαγή νοοτροπίας,  

παιδείας και έργα για να αλλάξουν κάποια πράγματα.  

 Ολοκληρώνεται το υπόγειο πάρκινγκ που σίγουρα θα αμβλύνει 

το πρόβλημα της στάθμευσης.  Από την π ρώτη στιγμή ξεκινήσαμε 

συζητήσεις,  μόλις αναλάβαμε,  με το υπεραστικό,  αστικό ΚΤΕΛ. Το 

υπεραστικό ΚΤΕΛ . .ότι  μας ζήτησαν το κάναμε από έργα. 

Ασφαλτόστρωση δρόμου, κατασκευή πεζοδρομίων, οδοφωτισμό και 

τα λοιπά και ήρθε η ώρα μετά από αυτά τα έργα αμέσως φύγ ανε.   

 Με τις  αστικές συγκοινωνίες βάλαμε τρεις  … σε συνεργασία με 

το αστικό ΚΤΕΛ, μπήκαν τρεις  νέες αστικές γραμμές εσωτερικές που 

δεν πήγαινε αστικό λεωφορείο για να μην έρχεται ο πολίτης με το 
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αυτοκίνητό του μέσα στο κέντρο και σας λέω ότι  δεν είναι εύκ ολο να 

πετύχουν.   

Υπάρχει ο πολίτης,  δυστυχώς, με το αυτοκίνητό του να πηγαίνει  

να παρκάρει και να πίνει  τον καφέ του,  με το αυτοκίνητό του έξω από 

το μαγαζί που αγοράζει  το παντελόνι και το παπούτσι του.  Έτσι 

μάθαμε όλοι μας.  Λοιπόν,  αυτά δεν αλλάζουν από  την μια στιγμή 

στην άλλη. Όπως επίσης κυνηγάμε προγράμματα και έχουμε μπει και 

σε προγράμματα για την βελτίωση του κυκλοφοριακού προβλήματος 

με την υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων.  

Δεν μπορεί να πει  κανείς ,  ασφαλώς άλλαξαν.  Το παραδέχομαι,  

δεν άλλαξαν τα  πράγματα. Δεν αλλάζουν εύκολα αυτά τα πράγματα 

που έχουν σχέση κυρίως με την νοοτροπία.  Με την νοοτροπία και την 

παιδεία μας.   

Δεν δίνουμε χρήματα στην Περιφέρεια.  Αυτό ακούγεται,  ξανά 

ακούγεται,  απαντιέται,  ξανά απαντιέται και θα απαντιέται εις  το 

διηνεκές.   

Όλα τα χρήματα που δίνονται στα χωριά,  η Περιφέρεια τα 

παίρνει  υπό μορφή παροχής υπηρεσιών από τον Δήμο και με το 

παραπάνω.  

Λοιπόν,  τα σκουπίδια ποιος τα μαζεύει;  Ο Δήμος δεν τα 

μαζεύει;  Θέλει το κάθε χωριό να τα μαζεύει  μόνο του τα σκουπίδια; 

Κανένα  πρόβλημα.  

Το πράσινο ποιος το κόβει;  Ο Δήμος δεν το κόβει;  Με τι  λεφτά 

θα το κόψει;  Φυσικά μέσα από το γενικό ταμείο αυτό.   

Αγροτική οδοποιία,  τρύπες,  κλαδέματα και τα λοιπά, θέρμανση, 

εκδηλώσεις,  από πού είναι αυτά τα λεφτά; Εγώ δεν έχω κανένα 

πρόβλημα,  όποια κοινότητα θέλει  μπορεί να πει  ότι  δεν θέλω καμία 
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υπηρεσία από τον Δήμο και να μην μου παίρνει  τα λεφτά που δίνω 

και με αυτά τα λεφτά θα μαζέψω τα σκουπίδια μου, θα κόψω το 

πράσινο,  θα κλείσω τρύπες,  θα πληρώσω πετρέλαια,  θα κλαδέψω 

δέντρα, θα κάνω αγροτική οδοποιία και τα λοιπά. Κανένα πρόβλημα. 

Όποιος θέλει  μπορεί να φέρει πρόταση και να την υλοποιήσουμε την 

πρόταση αυτή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εκδηλώσεις;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είπα για εκδηλώσεις.  Λοιπόν,  μελέτες,  όχι  πριν πάμε εκεί .   

 Χαράτσια.  Πότε βάλαμε χαράτσια; Πο υ επιβάλαμε χαράτσια; 

Είναι χαράτσι που λέει  το Δ.Σ.  της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και το πήρε ομόφωνα, 

εάν δεν κάνω λάθος,  ομόφωνα είπε όσοι φορείς είναι ιδιωτικοί αυτοί 

θα δίνουν κάτι  για την καθαριότητα και την θέρμανση της αίθουσας.  

Δεν ισχύει  για τις  δημοτικές παρατά ξεις .  Δεν ισχύει  για τους 

πολιτιστικούς συλλόγους,  ούτε για τα κόμματα. Για τα κόμματα 

ισχύει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα κόμματα θα πληρώνουν.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ούτε για τις  δημοτικές παρατάξεις  ισχύει ,  ούτε για τους 

πολιτιστικούς συλλόγους,  ισχύει  για τους ιδιωτικούς φορεί ς.  Και 

καλώς δεν ισχύει  δηλαδή; Ποιος θα σκουπίσει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Σας παρακαλώ. Ποιος θα πληρώσει το ρεύμα; Την θέρμανση; Την 

καθαριότητα;  

 Μελέτες.  Μελέτες,  μελέτες.  Μα δεν ξέρετε ότι  χωρίς μελέτη δεν 

μπορεί να γίνει  τίποτα; Δεν μου . .και προπαντός για να πάρεις 

πρόγραμμα πρέπει να κάνεις  μελέτη.  Δεν μπορεί η υπηρεσία να κάνει  

μελέτες για προγράμματα. Ότι μπορεί κάνει .  Κάποια δίνονται και 

προς τα έξω.  

 Αυτά που ακούστηκαν για τεχνικούς συμβούλους και τα λοιπά, 

μα είναι στις  υποχρεώσεις του προγράμματος.  Άμα δεν πάρεις τον 

τεχνικό σύμβουλο δεν μπορείς να πάρεις το πρόγραμμα. Καλά είναι 

δηλαδή να ενημερωνόμαστε πρώτα και μετά να λέμε κάποια 

πράγματα. Δεν είναι κακό να κάνουμε μια διερεύνηση πρώτα στις  

υπηρεσίες να πάμε να δούμε τι  γίνεται εδώ; Γιατί  κάνετε αυτές τις  

μελέτες;  Γιατί  παίρνετε αυτόν τον σύμβουλο και τα λοιπά;  

 Περίμενα πέντε ώρες,  τέθηκαν τόσα θέματα, δεν είναι δυνατόν 

να μην απαντηθούν.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να το σκεφτόσασταν εσείς  αυτό.  Εγώ πέντε ώρες σας περιμένω 

υπομονετικά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε σας παρακαλώ. Κύριε Χρυσανθίδη χωρίς σχόλια σας 

παρακαλώ πολύ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για τον προϋπολογισμό μιλάω. Απαντάω επί του προϋπολογισμού. 

Πάνω σε αυτά που είπατε.   
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 Λοιπόν,  ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι μετά από συλλογικές 

διαδικασίες.  Μα μετά από συλλογικές διαδικασίες ήρθε ο 

προϋπολογισμός.  Έγινε Επιτροπή Διαβούλευσης.  Πενήντα φορείς του 

Δήμου Σερρών συμμετείχαν στην διαμόρφωση του προγράμματος για 

να καταθέσουν προτάσεις.  Το εάν δεν καταθέτουν δεν είναι δική μας 

ευθύνη.  

 Μετά πήγε στην Οικονομική Επιτροπή και έφτασε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο.  Δηλαδή θα πάρουμε τον προϋπολογισμό και θα τον 

γυρνάμε από καφενείο σε καφενείο σε κάθε γειτονιά;  

 Μείωση τελών καθαριότητα. Στον Δήμο Σερρών  έχει  γίνει  η 

μεγαλύτερη μείωση τελών από οποιονδήποτε Δήμο. Και ξέρετε γιατί;  

Γιατί  επί  δέκα, δεκαπέντε χρόνια δεν γινόταν καμία αύξηση και ήταν 

λάθος μας αυτό και λάθος και της αντιπολίτευσης.  Τουλάχιστον 

πληθωριστικά έπρεπε να γινόταν για να μην έχουμε αυτά τα 

ελλείμματα τώρα και να ψαχνόμαστε.   

Πληθωριστικά εάν γινόταν δεν θα επιβάρυνε τον πολίτη πολύ, 

δεν θα δυσκολευόταν ο πολίτης πολύ και η υπηρεσία θα λειτουργούσε 

καλύτερα.  

Όσον αφορά τις  διεκδικήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης,  οι  

διεκδικήσεις γίνονται μέσω της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος 

και είναι,  θα έλεγα, τώρα και λόγω της συγκυρίας ομόφωνες όλες 

σχεδόν οι  αποφάσεις.  Όλοι οι  δήμαρχοι λόγω της οικονομικής κρίσης 

πλέον ενώθηκαν. Δεν ξεχωρίζεις  εκεί  παρατάξεις  και κανένας δεν 

διανοείται να τοποθετηθεί διαπαραταξιακά. Είναι τόσο μεγάλη η 

κρίση και βαθιά,  τόσο ανελέητη και απέναντι  στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, διότι  ακούστηκε ότι  την Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν την 

πιάνει  η κρίση τόσο.  
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Μα η ΚΕΔΕ με ομόφωνη απόφασή της προχθές λέει  ότι  πάμε 

για λογική κατάρρευσης.  Δεν τα λέω εγώ, όλοι οι  δήμαρχοι,  δεξιοί ,  

αριστεροί,  μεσαίοι ,  ακραίοι  και ερχόμαστε τώρα εδώ για να πούμε 

ότι  όλους τους πιάνει  η κρίση αλλά την Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν την 

πιάνει  η κρίση. Τι άλλο θέλετε να γίνει  για να μην την πιάσει την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση η κρίση; Ούτε ένα από ΣΑΤΑ, 65% κάτω οι 

χρηματοδοτήσεις.   

Για τον Καλλικράτη. Ήμασταν υπέρ του Καλλικράτη με την 

προϋπόθεση ότι  θα δίνανε 4 δις ,  όχι  θα παίρνανε.  Και τα κάνανε 

νόμους αυτά ότι  θα τα δίνανε.  Το εάν δεν τα δώσανε δεν φταίμε 

εμείς .  Φταίνε αυτοί οι  οποίοι  δεν κράτησαν τις  υποσχέσεις τους.  Όχι 

τις  υποσχέσεις τους,  δεν εφαρμόζουν τους νόμους.  Υπάρχουν νόμοι 

και δεν τους εφαρμόζουν.   

Όσον αφορά, κ.  Γκότση, για το έργο που είπατε,  για τις  670.000 

στους παρακρατηθέντες,  εάν δεν έρθουν δεν  θα γίνει  το έργο.  Εμείς 

οφείλουμε …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ μην κάνετε διάλογο. 

Δεν χρειάζεται να κάνετε διάλογο κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα δεν κάνω διάλογο.  

 Ακριβώς γι΄ αυτό τον λόγο ξεκ ινάμε τις  διαδικασίες αλλά δεν 

πρόκειται να υπογραφεί σύμβαση εάν δεν έρθουν τα χρήματα, όπως 

το ίδιο κάναμε και με την Μεραρχίας.  Δεν την ξεκινάμε.   
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 Η πρόταση του κ.  Χασαπίδη είναι πολύ σωστή, που λέει  ότι  

επιτέλους πρέπει να κάνεις   τις  ανάγκες του Δήμο υ και όχι  να 

εισχωρούμε σε κάθε γειτονιά και οικισμό. Αυτό όμως απαιτεί  

πολιτική ωριμότητα. Δεν ξέρω εάν υπάρχει πολιτική ωριμότητα τώρα 

για να κάνουμε κάτι  τέτοιο.  

 Όσον αφορά τα όμβρια της . .  ξεκίνησε το έργο,  600.000 ευρώ 

είναι ο προϋπολογισμός του,  ξεκ ίνησε και υλοποιείται αυτή την 

στιγμή.  

 Εγώ κλείνοντας συνάδελφοι αυτό που θέλω να πω είναι ότι  η 

Τοπική Αυτοδιοίκηση διανύει μια περίοδο αυτή την στιγμή κατά την 

οποία καλούνται οι  Δήμοι να καταρτίσουν προϋπολογισμούς σχεδόν 

χωρίς χρήματα. Μετά την ελαχιστοποίηση των κρατικών 

επιχορηγήσεων προς τους Δήμους κατά 65% των κεντρικών 

αυτοτελών πόρων και μηδενική ΣΑΤΑ. Πρώτη φορά στα χρονικά της 

Τοπικής  Αυτοδιοίκησης μηδενική ΣΑΤΑ.  

 Καλούμαστε να κάνουμε έναν προϋπολογισμό σχεδόν χωρίς 

χρήματα. Όχι μόνο εμείς ,  όλη η Ελλάδα. Όλοι οι  Δήμοι και πολύ 

σωστά τα είπαν κάποιοι  συνάδελφοι αυτά.  

 Όμως μέσα σε αυτό το δυσμενές οικονομικό κλίμα ο Δήμος 

Σερρών καταθέτει  έναν από τους πιο ρεαλιστικούς προϋπολογισμούς,  

από τους πιο ρεαλιστικούς προϋπολογισμούς,  που στόχο έχε ι  το 

νοικοκύρεμα των οικονομικών του Δήμου με αυτό το πακέτο 

περιστολής των δαπανών, την προώθηση της ανάπτυξης με την 

διεκδίκηση και υλοποίηση προγραμμάτων. Αυτή την στιγμή 15 εκατ.  

ευρώ προγράμματα υλοποιούνται.  Με την ενίσχυση του τομέα της 

κοινωνικής πολιτικής και υλοποιώντας τις  16 προεκλογικές μας 

προτεραιότητες.   
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 Πάρτε τες τις  δεκάξι προτεραιότητές μας και θα δείτε ότι  οι  

περισσότερες από αυτές ή κάποιες έχουν υλοποιηθεί  και κάποιες ήδη 

υλοποιούνται.   

 Είναι δυο,  τρεις  που όπως είναι το Κολυμβητήριο ,  που δεν 

μπορούμε να το υλοποιήσουμε.  Σας εξήγησα γιατί .   

 Τώρα οι τετριμμένες,  κλισέ φράσεις σχετικά με τον 

προϋπολογισμό. Αντι -αναπτυξιακός,  πλασματικός,  χωρίς όραμα και 

τα λοιπά, εγώ νομίζω δείχνουν ή άγνοια ή σκοπιμότητα σε μια 

περίοδο που συγκλονίζεται,  στην κυριολεξία,  η Ελλάδα από την 

οικονομική κρίση και κάθε μέρα οδηγούνται πολίτες στο περιθώριο.   

 Η δημοτική αρχή εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω για μια ακόμη φορά, 

όσο και εάν προκληθούμε δεν και τελειώνω, δεν πρόκειται να 

ακολουθήσουμε τον δρόμο της οξύτητας,  της μισαλλοδοξίας και της 

σπίλωσης προσώπων.  

 Εμείς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά με σύνεση, με 

συνεργασία,  με φορείς και πολίτες,  με καλή διάθεση, με αλληλεγγύη 

και προτάσεις,  έχοντας ως στόχο αφενός μεν να διαφυλάξουμε τον 

πολιτικό πολιτισμό,  αφετέρου να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των 

κατοίκων αυτού του Δήμου.  

 Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι ολοκληρώθηκε το θέμα του 

προϋπολογισμού και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Παρακαλώ. Την πρόταση 

της παράταξης.  Ναι,  ναι,  ναι .  Ο κ.  Μοσχολιός την πρόταση της 

παράταξης και η κυρία Σαραντίδου,  όχι .  Ο κ.  Αναστασιάδης;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μόνο τα χρήματα για τους υπαλλήλους.  Τίποτα άλλο.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χρυσανθίδης;   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Τις υποχρεωτικές δαπάνες,  τις  δαπάνες για την κοινων ική πολιτική,  

τις  δαπάνες για τον αθλητισμό και πολιτισμό και τις  δαπάνες για τον 

τουρισμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Κοτρώνης;  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.  Ναι,  ναι,  ναι .  Ο γραμματέας την πρόταση της παράταξης,  ναι και 

ο Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 687/2012)  

 

………………………………… . .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  θέλετε να πάμε στο θέμα επίση ς 

μοναδικό θέμα της ημερήσιας;  Πεντάλεπτο διάλειμμα και 

συνεχίζουμε.  Διάλειμμα πέντε λεπτά και συνεχίζουμε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσέξτε,  το σώμα αποφασίζει ,  δεν αποφασίζω εγώ. Εγώ κάνω την 

πρόταση. Πέντε λεπτά διάλειμμα. Συμφωνεί το σώμα; Παρακαλώ 

υπάρχουν άλλες προτάσεις;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θέλετε συνεχίζουμε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι βέβαια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η πρότασή σας,  κ.  Φωτιάδη, είναι να μην συζητηθεί η δεύτερη 

συνεδρίαση. Το θέμα θα μπει σε ψηφοφορία.  Η πρόταση του κ.  

Μηλίδη είναι όπως και της συμπολίτευσης πέντε λεπτά διάλειμμα και 

συνεχίζουμε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Είναι μια άλλη συνεδρίαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι μια άλλη συνεδρίαση, ακριβώς.  Σεβόμαστε την πλειοψηφία και 

ισχύει  αυτό.  Σε πέντε λεπτά επανερχόμαστε.   

 

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  
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Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

 

 

 

687/ 2012:   Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων Δήμου 

Σερρών οικονομικού έτους 2013.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   

 

……………………… . .  

………………  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

 

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

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ    ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

14

9 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ……………….  

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ –ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   ……………….  

 

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ     ……………….  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ     ……………….  

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ     ……………….  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ     ……………….  

 

ΒΑΛΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ……………….  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ      ……………….  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ……………….  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ       ……………….  

 

ΓΡΗΓΟΔΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………….  

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ     ……………….  

 

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………….  

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

15

0 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ……………….  

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ……………….  

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ     ……………….  

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ      ……………….  

 

ΙΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………….  

 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………….  

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………….  

 

ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………….  

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ……………….  

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ……………….  

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ     ……………….  

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ       ……………….  

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ      ……………….  

 

ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………….  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

15

1 

 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ     ……………….  

 

ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ      ……………….  

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ    ……………….  

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ……………….  

 

ΤΑΤΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………….  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ      ……………….  

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ……………….  

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ   ……………….  

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ      ……………….  

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………….         


