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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 15/2017 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 15η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 

2017, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο 

Σερρών, σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθµ. 23/09-11-2017 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 40 Δημοτικών Συμβούλων, 

παρόντες ήταν 35, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  
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ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΕΑΣ Δ.Σ) 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

 

 

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 παρών δεν ήταν 

κανείς. 
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 Ο Πρόεδρος του Δ.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. 

 

  

…………………………………………….. 

……………………..….. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις του άρθρου 67, 266 και 267 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», καθώς και αυτές του άρθρου 159 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 ΤΑ) 

«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην 

αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε ειδική συνεδρίαση του Σώματος, 

που θα γίνει στις 15 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με μοναδικό θέμα 

ημερήσιας διάταξης: 

 

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και ολοκληρωμένου πλαισίου 

δράσης του Δήμου Σερρών, οικονομικού έτους 2018.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

 

……………………… 

…………….. 
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23Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  ξεκινήσουμε ,  κύριοι  συνάδελφοι .  Να  ξεκινήσουμε  με  τα  ευχάριστα .  

Να  ευχηθούμε  στον  κ .  Καρπουχτσή  να  του  ζήσει  η  κορούλα  του ,  να  

είναι  καλά ,  να  την  χαίρονται  και  να  ευχηθούμε  και  νυφούλα  να  την  

δείτε .  Να  σας  ζήσει  κ .  Καρπουχτσή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  πριν  μπούμε  στο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  επειδή  

κηρύχθηκε  τριήμερο  εθνικό  πένθος  για  τα  θύματα  της  Μάνδρας ,  λέω  

να  τηρήσουμε  ενός  λεπτού  σιγή  γι '  αυτό  το  πράγμα .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Νομίζω  ότι  ο  πρόεδρος ,  θα  συμφωνήσω  μαζί  του ,  το  έθεσα  και  εγώ ,  

εντάξει  off  the record σε  σας  νομίζω  ότι  είναι  καλά  εφόσον  η  

κατάσταση  είναι  πραγματικά  πρόκειται  για  βιβλική  καταστροφή  με  

πολλούς  ανθρώπους  που  έχασαν  την  ζωή  τους  και  ίσως  ακόμη  

περισσότερους ,  ίσως  είναι  καλά  νομίζω  να  τηρήσουμε  ενός  λεπτού  

σιγή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  εάν  δεν  έχετε  αντίρρηση .  Ενός  λεπτού  σιγή  λοιπόν .  

 

ΤΗΡΕΙΤΑΙ  ΕΝΟΣ  ΛΕΠΤΟΥ  ΣΙΓΗ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  ευχηθούμε  να  μην  υπάρξουν  άλλα  θύματα .   

 Κύριοι  συνάδελφοι  ένα  και  μοναδικό  θέμα  της  σημερινής  

συνεδρίασης .   

 

ΘΕΜΑ  ΜΟΝΟ:  

Έγκριση  προϋπολογισμού  εσόδων  -  εξόδων  και  ολοκληρωμένου   

πλαισίου  δράσης  του  Δήμου  Σερρών ,  οικονομικού  έτους  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  

σύμβουλοι ,  σκοπό  του  σημερινού  Δημοτικού  Συμβουλίου  είναι  η  

παρουσίαση  συζήτηση  του  προϋπολογισμού  του  ΄18. 

 Ο  προϋπολογισμός  του  ΄18 συντάχθηκε  εν  μέσω  μιας  μεγάλης  

παρατεταμένης  οικονομικής  και  κοινωνικής  κρίσης  που  επικρατεί  στην  

χώρα  και  αντανακλά  και  στην  τοπική  αυτοδιοίκηση .   

 Ωστόσο ,  ο  Δήμος  μετά  από  το  πρόγραμμα  οικονομικής  

εξυγίανσης  και  αναδιάρθρωσης  που  ακολούθησε  τα  τελευταία  χρόνια  

είναι  σε  θέση  να  ανταποκρίνεται  στις  ανάγκες  των  δημοτών  της  πόλης  

διατηρώντας  οικονομική  αυτοτέλεια  και  ανεξαρτησία .   

 Σε  γενικές  γραμμές  ο  προϋπολογισμός  του  ΄18 χαρακτηρίζεται  

από  σφικτή  διαχείριση  και  νοικοκύρεμα .   
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 Τα  βασικά  σημεία  του  προϋπολογισμού  για  του  ΄18 

αποτυπώνονται  παρακάτω .   

  

 Το  σύνολο  του  προϋπολογισμού  για  το  ΄18 ανέρχεται  σε  

58.000.000 ευρώ  από  57.500.000 που  ήταν  την  προηγούμενη  χρονιά .   

 Τα  ίδια  έσοδα  είναι  6.279.000 εκ  των  οποίων  τα  4.100.000 είναι  

ανταποδοτικά .  Της  καθαριότητας .   

 Τα  συνολικά  έσοδα  από  ΚΑΠ  (Κεντρικοί  Αυτοτελείς  Πόροι)  

ανέρχονται  σε  11.500.000 εκ  των  οποίων  για  λειτουργικές  δαπάνες  

γενικά  είναι  10.350.000,  δαπάνες  σχολείων  1.028.000 και  για  άλλους  

σκοπούς  είναι  125.000.  

 Για  κάλυψη  δαπανών  των  προνοιακών  επιδομάτων  είναι  

10.138.000,  η  ΣΑΤΑ  ανέρχεται  όπως  και  πέρυσι  σε  1.000.000.  Οι  

ανελαστικές  δαπάνες  οι  οποίες  αφορούν  μισθού  προσωπικού ,  αμοιβές  

Δημάρχου ,  αιρετών  και  τα  λοιπά ,  δάνεια ,  φόρους ,  τέλη ,  αποδώσεις  σε  

ασφαλιστικά  ταμεία ,  προνοιακά  επιδόματα  και  τα  λοιπά  ανέρχονται  σε  

42.000.000 περίπου .   

 Οι  επιχορηγήσεις  –επενδύσεις  για  το  ΄18 ανέρχονται  περίπου  στα  

2,5 εκατομμύρια  ευρώ .  Αυτή  είναι  η  ετήσια  κατανομή ,  διότι  το  σύνολο  

των  επενδύσεων  είναι  μεγαλύτερο .  Για  το  2018 αναλογούν  τα  2,5 

εκατομμύρια .   

 Επίσης ,  όσον  αφορά  τα  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου  και  ιδιωτικού  

δικαίου  έχω  να  τονίσω  τα  παρακάτω .   

 Ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  χρηματοδοτείται  με  1.950.000.  

 Η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  με  250.000 

 Το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  με  150.000.  
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 Φυσικά ,  όπως  γνωρίζετε  όλοι ,  για  να  λειτουργήσουν  τα  νομικά  

αυτά  πρόσωπα  χρειάζονται  μεγαλύτερη  χρηματοδότηση .  Η  πλήρης  

επιχορήγησης  από  τον  Δήμο  την  παρούσα  στιγμή  δεν  μπορεί  να  

πραγματοποιηθεί  με  τον  παρόντα  προϋπολογισμού  λόγω  μη  απόδοσης  

παρακρατηθέντων  πόρων .   Όπως  γνωρίζετε  έχουν  κοπεί  πριν  από  δυο  

χρόνια   περίπου .   

 Θέλω  να  τονίσω  και  το  τονίζω  ότι  θα  υπάρχει  πλήρης  οικονομική  

κάλυψη  των  νομικών  προσώπων  από  τον  Δήμο  με  αναμόρφωση  όπως  

έγινε  και  τα  προηγούμενα  χρόνια .   

 Επίσης ,  θα  ήθελα  να  πω  και  τα  παρακάτω .  Ότι  για  δαπάνες  

κοινωνικής  αλληλεγγύης  και  μέριμνας  για  την  κοινωνική  κουζίνα  και  

για  άλλες  δραστηριότητες  που  αφορούν  την  κοινωνική  κουζίνα  είναι  

201.000 από  150 και  τα  άτομα  ανεβαίνουν  από  150 σε  280.  

 Ο  περιορισμός  των  χρεών  του  ΄17 συνεχίστηκε  και  όπως  

γνωρίζετε  από  το  ΄10 είχαν  ξεκινήσει  πολύ  μεγάλες  και  

βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις  σε  σύνολο  16 εκατομμύρια ,  αυτή  την  

στιγμή  έχουμε  ένα  σύνολο  5 εκατομμυρίων  περίπου .  Οι  

βραχυπρόθεσμες  είναι  1.300.000 και  οι  μακροπρόθεσμες  3.700.000.  

 Όσον  αφορά  τις  παρατηρήσεις  του  Παρατηρητηρίου  τις  

οικονομικής  . .  των  ΟΤΑ ,  επί  του  σχεδίου  του  προϋπολογισμού  υπήρχαν  

δυο  παρατηρήσεις  οι  οποίες  έχουν  διορθωθεί .  Η  μια  αφορούσε ,  είχαμε  

βάλει  στα  προνοιακά  επιδόματα  211.000.000 που  απορρίφθηκε  και  

διορθώθηκε ,  οπότε  αυτή  την  στιγμή  αυτό  που  μας  στείλανε  είναι  ότι  ο  

προϋπολογισμός  του  ΄18 είναι  ρεαλιστικός .   

 Κλείνοντας  η  εικόνα  αυτή  όπως  αποτυπώνεται  στο  σκέλος  του  

προϋπολογισμού  για  το  έτος  ΄18 επιβάλλει  εντατικοποίηση  των  

προσπαθειών .  Παρότι  οι  περισσότεροι  δήμοι  της  χώρας  βρίσκονται  σε  
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κατάσταση  οικονομικής  ασφυξίας  και  πολλοί  εξ  αυτών  δεν  δύνανται  να  

ισοσκελίσουν  τον  προϋπολογισμό ,  λόγω  υπο-χρηματοδότησης  από  το  

κράτος ,  ο  Δήμος  Σερρών  για  άλλη  μια  χρονιά  προσπαθεί  να  παρέμβει  

με  έργα ,  δράσεις  και  αποτελεσματικές  δράσεις  προς  όφελος  της  

τοπικής  κοινωνίας .   

 Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Εγώ  τελείωσα  την  αρχική  μου  

τοποθέτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ο  κ .  Καρύδας ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  ο  κ .  

Μηλίδης .  Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;  Κύριε  Χρυσανθίδη  έχετε  τον  

λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα  ξεκινήσω  λίγο  από  τα  έσοδα ,  κύριε  Πρόεδρε ,  στα  οποία  θα  κάνουμε  

κάποιες  ερωτήσεις  και  μάλλον  και  διευκρινήσεις  ενημερωτικές ,  γιατί  

ξέρουμε  πως  συντάσσονται  οι  προϋπολογισμοί  τα  τελευταία  χρόνια  με  

την  οικονομική  στενότητα  που  υπάρχει .   

 Στην  σελίδα . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη   κ .  Χρυσανθίδη .  Παρακαλώ  τον  κ .  Κατιρτζόγλου  είναι  έξω  ή  

βρίσκεται  πίσω ;  Πάρτε  σας  παρακαλώ  μια  θέση  κοντά  σε  ένα  

μικρόφωνο  ή  καθίστε  δίπλα  στον  κ .  Αντιδήμαρχο  για  να  βοηθήσουμε  

και  τους  συναδέλφους  και  για  την  οικονομία  του  χρόνου .  Ευχαριστώ .  

 Συγνώμη  κ .  Χρυσανθίδη ,  μπορείτε  να  ξεκινήσετε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Βλέποντας  τον  προϋπολογισμό  και  την  εισηγητική  έκθεση  έχω  αρκετές  

ερωτήσεις  βασικά  και  διευκρινήσεις .  Ξεκινάμε  από  τα  έσοδα  κύριε  

Αντιδήμαρχε .  Στην  σελίδα  ένα  της  εισηγητικής  έκθεση  έχετε  μια  
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αύξηση  της  τάξεως  του  50% στα  μισθώματα  από  αστικά  ακίνητα .  Αντί  

πέρυσι  200.000 και  φέτος  στις  300.000 θετικό .  Γιατί  ήταν  πέρυσι  τόσο  

μεγάλη  η  αύξηση  σε  σχέση  με  την  περσινή  χρονιά ;  Τι  ήταν  τόσες ,  εάν  

θυμάμαι  καλά  και  στην  Οικονομική  Επιτροπή  δεν  έχω  δει  τόσες  

μεγάλες  αυξήσεις  και  συμβάσεις  να  έχουν  γίνει  φέτος .   

 Η  δεύτερη  ερώτηση  είναι  πάλι  επίσης… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

 Στην  σελίδα  ένα  είναι  της  εισηγητικής  έκθεσης .  Μισθώματα  από  

αστικά  ακίνητα .   

 Επίσης ,  την  ίδια  αύξηση ,  εκατό  τοις  εκατό  αύξηση  έχουμε  και  

στα  μισθώματα  καλλιεργήσιμης  γης .  Από  62.000 που  ήταν  πέρυσι  

έγιναν  120 προϋπολογίζονται  φέτος .  Είναι  πραγματικά ;  Αυτά  έχουν  

γίνει  αυξήσεις  και  είναι  πραγματικό  το  νούμερο  αυτό ;   

 Στην  σελίδα  2 επίσης ,  των  εσόδων  της  εισηγητικής  έκθεσης  οι  

τόκοι  βλέπω  τους  βάζει  ότι  έχουν  διπλασιαστεί .  Έχουμε  τόσα  πολλά  

έσοδα ,  θα  έχουμε  φέτος  και  να  είναι  διπλάσιοι  οι  τόκοι  σε  σχέση  με  

πέρυσι ;   

 Επίσης ,  στην  σελίδα  ένδεκα  πάντα  στην  εισηγητική ,  η  οποία  

είναι  πιο  καθαρή  και  μπορείς  να  δεις  πιο  εύκολα  κάποια  πράγματα ,  

έχει  τα  πρόστιμα  των  ΚΟΚ ,  τα  οποία  τα  βλέπουμε  πάρα  πολύ  

αυξημένα .  Δηλαδή  από  160.000 πάνε  στις  250.000.   

 Πάμε  στα  ΠΟΕ .  Στην  σελίδα  13 και  15 εκεί  τι  ακριβώς  γίνεται  με  

αυτές  τις  δημοτικές  ενότητες  και  τοπικές  ενότητες  σχετικά  με  τα  

νεκροταφεία ,  τα  τέλη  καθαριότητας ,  τέλη  ύδρευσης ,  αποχέτευσης ,  τα  

οποία  για  πολλά  έτη  δεν  έχουν  εισπραχθεί  και  βλέπω  τώρα  είναι  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  15 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2017  

1

πραγματικά  δύσκολο  να  εισπραχθούν .  Για  ποιο  λόγο  μεταφέρονται  

κάθε χρόνο,  από το ΄11 μεταφέρονται συνεχώς;  

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μιλάω  στην  σελίδα  13 και  15 για  τα  ΠΟΕ  των  πρώην  Τοπικών  

Κοινοτήτων  και  Δημοτικών  Ενοτήτων  από  τέλη  καθαριότητας ,  από  

νεκροταφεία ,  από  ύδρευση  και  αποχέτευση .   

 Και  τελευταία  ερώτηση  για  τα  έσοδα  και  μετά  να  μπούμε  στα  

έξοδα ,  βλέπω  στην  σελίδα  18 και  17 εκεί  τα  βεβαιωθέντα ,  πολύ  μεγάλο  

ποσό .  Για  ποιο  λόγο  δεν  εισπράττονται ;  854 και  πάμε  στα  857.  Τι  

ακριβώς  γίνεται  με  αυτά  εδώ ;  Στην  σελίδα  18 και  17.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε  κ .  Χρυσανθίδη ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ως  προς  τα  έσοδα  ναι .  Είναι  και  τα  έξοδα .  Να  απαντήσουν  στα  έσοδα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  θα  απαντήσετε ;  Κύριε  Κατιρτζόγλου ;  Να  

προχωρήσουμε  και  να  απαντήσετε  ολοκληρωμένα ;  Πείτε  και  την  

συνέχεια  για  να  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε ,  συνεχίστε .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Θα  απαντήσουμε  για  τα  έσοδα  και  πάμε  στα  έξοδα  μετά .  Να  το  

κάνουμε  καλύτερα  έτσι .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως  θέλετε .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Όσον  αφορά  τα  μισθώματα ,  τα  μισθώματα  είναι  βέβαια  σε  συνάρτηση  

με  τα  προηγούμενα  έτη ,  απλώς  ξέρετε  ο  προϋπολογισμός  συντάσσεται  

μέσα  από  τις  γνωματεύσεις  των  υπηρεσιών .  Δηλαδή  όσον  αφορά  και  τα  

έξοδα  και  τα  έσοδα .   

 Στα  έξοδα  οι  υπηρεσίες  καταθέτουν  τις  προτάσεις  τους  για  τα  

έξοδα  που  θα  κάνουν  και  για  τα  έσοδα  ανάλογα  με  τις  συμβάσεις  που  

υπάρχουν  και  τις  προτάσεις  που  υπάρχουν  για  το  επόμενο  έτος  

συντάσσονται  και  τα  ανάλογα  συμβόλαια .   

 Εδώ  είναι  προφανές  ότι  για  το  ΄18 η  αύξηση  των  μισθωμάτων  

οφείλεται  στο  γεγονός  ότι  προφανώς  έχουν  γίνει  περισσότερα  

μισθώματα  από  ότι  το  ΄17, γι '  αυτό  τον  λόγο  είναι  αυξημένο  το  ποσό .   

 Τώρα  όσον  αφορά  τα  υπόλοιπα ,  τα  πρόστιμα  του  ΚΟΚ ,  τα  ΠΟΕ ,  

αυτό  που  θέλω  να  τονίσω  είναι  ότι  όσο  αφορά  τα  έσοδα ,  τα  έσοδα ,  

ούτως  ή  άλλως ,  συντάσσονται  με  βάση  τα  εισπραχθέντα  και  με  βάση  

της  προβλέψεις  που  κάνουν  οι  υπηρεσίες  για  το  επόμενο  έτος .   

 Αυτά  ελέγχονται  και  από  το  Παρατηρητήριο  και  από  την  

Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  και  ιδιαίτερα  τα  τελευταία  χρόνια  επειδή  

κατανοούν  όλοι  ότι  ο  προϋπολογισμός  για  να  είναι  ρεαλιστικός ,  στον  

βαθμό  που  μπορεί  να  είναι  ρεαλιστικός  ένας  προϋπολογισμός  έχει  

σημασία  να  είναι  πραγματικά  τα  έσοδα ,  γι '  αυτό  οι  παρεμβάσεις  του  

Παρατηρητηρίου  δεν  είναι  μόνο  στα  έξοδα  και  της  Αποκεντρωμένης  

Διοίκησης  αλλά  είναι  και  στα  έσοδα .  Εάν  τα  έσοδα  είναι  περίπου  σε  

αυτά  που  εισπράχθηκαν  ή  προβλέπεται  να  εισπραχθούν  τα  επόμενα  
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έτη ,  κατά  κάποια  έννοια  αναγκαστικά  ακολουθούν  οι  δαπάνες  και  τα  

έξοδα .   

Επομένως  ο  προϋπολογισμός ,  ο  οποίος  συντάσσεται  με  βάση  την  

λογική  των  εσόδων  που  πρέπει  να  ανταποκρίνεται  στην  

πραγματικότητα ,  με  αυτή  την  έννοια  είναι  ρεαλιστικός .   

Το  ίδιο  αφορά  και  τα  μισθώματα  και  τα  πρόστιμα .  Όλα  αυτά  που  

προϋπολογίζονται  σε  έναν  προϋπολογισμό  είναι  από  τα  δεδομένα  της  

προηγούμενης  χρονιάς  και  από  την  στάση  που  βλέπουν  ότι  υπάρχει  οι  

υπηρεσίες  ότι  θα  τα  έξοδα  θα  αυξηθούν  .  

Από  την  στιγμή  που  δεν  υπάρχει  άμεση  παρέμβαση  από  το  

Παρατηρητήριο  που  κατά  κύριο  λόγο  εκεί  πρέπει  να  επιμείνει  και  εκεί  

επιμένει  ότι  τα  έσοδα  διαμορφώνουν  ουσιαστικά  τον  προϋπολογισμό ,  

γιατί  εάν  κάνουμε  εικονικές  εισπράξεις  εσόδων ,  θα  είναι  εικονικός  και  

ο  προϋπολογισμός .  Από  την  στιγμή  που  δεν  έχουμε  παρατηρήσεις  από  

το  Παρατηρητήριο  όσον  αφορά  τα  έσοδά  μας  και  οι  παρατηρήσεις  

εντοπίστηκαν  σε  δυο  κωδικούς  των  δαπανών ,  αυτό  σημαίνει  ότι  ο  

προϋπολογισμός  των  εσόδων  είναι  αρκετά  ρεαλιστικός  και  

ανταποκρίνεται  στην  πραγματικότητα .   

Τώρα  για  τα  ΠΟΕ ,  όπως  είπατε  κ .  Χρυσανθίδη ,  είναι  λογικό ,  

κατανοείται  ότι  εντάξει  πολιτικά  δεν  μπορώ  να  τοποθετηθώ  εγώ  αλλά  

σε  περιόδους  κρίσεις ,  δυστυχώς ,  υπάρχουν  ενέργειες  και  από  την  

πλευρά  της  πολιτείας  που  αναγκάζει  και  τους  δήμους  να  εισπράττουν  

και  με  κατασχέσεις  και  με  άλλους  τρόπους ,  κάτι  που  δεν  υπήρχε  πριν ,  

επομένως  από  την  στιγμή  που  αυξάνονται  τα  έσοδα  είτε  από  πρόστιμα ,  

είναι  επόμενο  και  στον  επόμενο  προϋπολογισμό  τα  έσοδα  θα  έχουν  μια  

τάση  αυξητική .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Ειδικά  για  τα  πρόστιμα  και  αυτά  τα  οποία  εισπράττει  ο  δήμος  

γνωρίζετε  πολύ  καλά  ότι  μέχρι  στις  31/12/16 ότι  πρόστιμα  υπήρχαν  

έχουν  έρθει  για  να  πληρωθούν  για  το  ΄17 και  αυτός  είναι  και  ο  λόγος  

που  είχαμε  μεγάλα  έσοδα  φέτος  και  προβλέπεται  και  του  χρόνου .   

 Δηλαδή  έχουν  βεβαιωθεί  πάρα  πολλά  τα  οποία  δεν  έχουν  

βεβαιωθεί  τα  προηγούμενα  χρόνια  και  αυτό  ουσιαστικά  είναι  ο  λόγος  

που  μπαίνουν  αυτά  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε  να  συνεχίσετε  κ .  Χρυσανθίδη ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Σχετικά  με  τα  ΠΟΕ  των  παρελθόντων  ετών ,  των  πρώην  δημοτικών  

ενοτήτων  είναι  ότι  μεταφέρονται  κάθε  χρόνο .  Ναι  μεν  καλά  το  

Παρατηρητήριο  και  όλα  αυτά ,  αλλά  όταν  εμείς  τα  βάζουμε  στον  

προϋπολογισμό  αυτά  κάθε  χρόνο  και  δεν  εισπράττουμε ,  δεν  μπορεί  να  

είναι  ρεαλιστικός  ο  προϋπολογισμός .  Μεταφέρονται  κάθε  χρόνο  

 Και  λέω  εγώ ,  ερώτησή  μου ,  από  το  ΄11 που  μεταφέρανε  τα  έσοδά  

τους  αυτά  ήταν  έσοδα  που  έρχονταν  στον  κεντρικό  Δήμο ,  συνεχίζουν  

να  παραμένουν  ΠΟΕ  αυτά ,  άρα  ο  προϋπολογισμός  δεν  είναι  

ρεαλιστικός  στο  κομμάτι  αυτό .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη  ξέρετε  ότι  οι  υπηρεσίες  είναι  υποχρεωμένες  ότι  δεν  

εισπράττεται  να  το  ξανά  βεβαιώνουν  υποχρεωτικά .  Το  εάν  θα  

εισπραχθεί  εξαρτάται  και  από  την  δυνατότητα  των  φορολογουμένων ,  

των  δημοτών .  Αλλά  οι  υπηρεσίες  είναι  υποχρεωμένες  ότι  δεν  

εισπράττεται  και  έχει  βεβαιωθεί  να  το  ξανά  βεβαιώνουν .  Δηλαδή  οι  

κωδικοί  πάνω  στον  2 και  στον  3 όσον  αφορά  τα  έσοδα  είναι  
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υποχρέωση  των  υπηρεσιών  να  τα  ξανά  βεβαιώνουν ,  γιατί  αλλιώς  θα  

είχαν  πειθαρχικά  παραπτώματα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Θυμίστε  μας  λίγο  την  σελίδα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  η  σελίδα  18.  

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Όπως  ξέρετε  η  Δημοτική  Αστυνομία  πλέον  δεν  υφίσταται  για  να  

βεβαιώνει  πρόστιμα .  Ότι  βεβαιώσεις  υπάρχουν ,  υπάρχουν  από  την  

Τροχαία .  Αυτά  φέρνει  η  Τροχαία ,  αυτά  βεβαιώνει  αναγκαστικά  και  η  

υπηρεσία .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Στα  έξοδα  τώρα  οι  ερωτήσεις  μου  είναι  οι  εξής :  πάμε  στην  σελίδα  7 

της  εισηγητικής  έκθεσης  πάντα ,  που  είναι  το  ίδιο  με  τον  

προϋπολογισμό ,  έχει  οφειλές  ΠΟΕ ,  ο  κωδικός  είναι  008117002, 

οφειλές  ΠΟΕ  είναι  ο  τίτλος ,  λοιπά  παραστατικά  γενικής  λογιστικής .  

Έχει  μηδέν  το  ΄17 και  πάμε  στο  ΄18 με  579.155,39.  Τι  ακριβώς  είναι  

αυτό ;   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

001 είπατε ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

002.  Στην  σελίδα  7.  Οφειλές  ΠΟΕ ,  λοιπά  παραστατικά  γενικής  

λογιστικής .  Μέσα  σε  παρένθεση .  Είναι  μηδέν  το  ΄17 και  579 το  ΄18. Τι  

ακριβώς  είναι  αυτό ;   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  
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Οφειλές  παρελθόντων   ετών  της  γενικής  λογιστικής ,  οι  δαπάνες  

μάλλον ,  οι  οποίες  δεν  μπορούν  να  αξιοποιηθούν  για  κάποιους  λόγους .  

Είτε  γιατί  δεν  είναι  σύννοες  οι  διαδικασίες… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράκληση  να  κλείσετε  τα  κινητά  σας  κύριοι  συνάδελφοι .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Γιατί  δεν  μπορούν  να  ενταλματοποιηθούν .  Υπάρχουν  ελλείψεις  σε  

παραστατικά  ή  οικονομικές  αποφάσεις  ή  δημοτικά  συμβούλια ,  

επομένως  ο  μόνος  τρόπος  δυνατότητας  των  προμηθευτών  των  

εργολάβων  είναι  οι  δικαστικές  προσφυγές .   

Αυτός  ο  κωδικός  δηλαδή  στην  ουσία  αντικατοπτρίζει  αυτά  τα  

οποία  δεν  μπορεί  η  υπηρεσία  να  εκδώσει ,  γιατί  δεν  είναι  ο  φάκελος  

πλήρης  για  να  ενταλματοποιηθεί  και  να  πάει  στο  Ελεγκτικό  για  να  

ενταλματοποιηθεί  και  επομένως  η  μόνη  λύση  αυτών  των  προμηθευτών  

ή  εργολάβων  είναι  η  δικαστική  οδός ,  στην  οποία  προσφεύγουν  αλλά  

δεν  φαίνεται  σε  αυτόν  τον  κωδικό .  Φαίνεται  στα  δικαστικά  έξοδα  στα  

οποία  όπως  και  φέτος  είχαμε  γύρω  στις  150.000 δικαστικές  δαπάνες .   

Δηλαδή  όσοι  από  αυτούς  δεν  μπορούν  να  πληρωθούν  μέσα  από  το  

Ελεγκτικό  Συνέδριο ,  εμείς  είμαστε  υποχρεωμένοι  να  δαπανήσουμε  

αυτά  σαν  οφειλές ,  γιατί  δεν  μπορούν  να  διαγραφούν ,  από  την  στιγμή  

που  δεν  έχουν  περάσει  την  πενταετία  και  υπάρχει  όχληση  των  

προμηθευτών  των  εργολάβων ,  να  τα  εμφανίζουμε  αυτή  την  στιγμή  σαν  

υποχρέωση ,  η  οποία  υποχρέωση  μειώνεται  όταν  αυτοί  προσφεύγουν  

στα  δικαστήρια  και  δικαιώνονται  από  τα  δικαστήρια .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κατανοητό αυτό,  όμως για ποιο λόγο είναι  μηδενικό το ΄17;  

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  
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Γιατί  όταν  αυτοί  δικαιώνονται ,  δεν  πληρώνονται  από  αυτόν  τον  

κωδικό ,  πληρώνονται  από  τον  κωδικό  δικαστικών  αποφάσεων  που  είναι  

ο  6492,  εάν  θυμάμαι  συγκεκριμένα  καλά .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μου  κάνει  εντύπωση  βλέποντάς  το  έτσι .    

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Υπάρχουν  ήδη  δικαστικές  προσφυγές  που  δικαιώθηκαν  μέσα  στο  ΄17 

και  οι  υπηρεσία  και  ο  Δήμος  αναγκάστηκε  να  τους  πληρώσει .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Έχει  εκεί  σχετικά  με  την  προμήθεια  των  λαμπτήρων  και  

ηλεκτρολογικού  υλικού .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Σελίδα  είπατε ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

18.   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Που  αφορά  το  ηλεκτρολογικό  υλικό ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αφορά  την  προμήθεια  λαμπτήρων  ηλεκτρολογικού  υλικού .  Με  αυτό  

που  μας  στείλατε  στο  e-mail .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Πιθανά  υπάρχει  κάποια  διαφοροποίηση .  Δεν  πειράζει ,  για  πείτε  μου .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Βλέπω  εκεί  ότι  η  πρώτη  διευκρίνιση  που  θέλω  να  μου  κάνετε  είναι  η  

εξής :  λέει  προμήθεια  λαμπτήρων  και  ηλεκτρολογικού  υλικού  δημοτικής  

ενότητας  Σερρών  41.213,43 και  προμήθεια  λαμπτήρων  Δήμου  Σερρών  

74.500.  Ποια  η  διαφορά  μεταξύ  δημοτικής  ενότητας  Σερρών  και  δήμου  
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Σερρών .  Είναι  σε  δυο  κωδικούς  αφού  κατά  κάθε  δημοτική  ενότητα  

έχετε  ξεχωριστό  κωδικό  για  λαμπτήρες  οι  οποίες  στις  περισσότερες  

δημοτικές  ενότητες  είναι  κάτω  του  ποσού  του  διαγωνισμού  του  

μειοδοτικού .   

 Θα  γίνουν ,  ερώτηση ,  η  πρώτη  διευκρίνηση ,  για  τις  Σέρρες  και  η  

δεύτερη ,  αυτά  θα  γίνουν  απλώς  τα  αναφέρετε  να  δείτε  τι  δίνετε  σε  

κάθε  δημοτική  ενότητα  και  θα  γίνει  συνολικός  διαγωνισμός ;   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Το  εάν  θα  γίνει  συνολικός  διαγωνισμός  που  η  άποψή  μου  είναι  ότι  

πρέπει  να  γίνει ,  δεν  προκύπτει…Είναι  θέμα  των  υπηρεσιών  και  νομίζω  

εκεί  κινείται  το  γραφείο  προμηθειών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απενεργοποιήστε  σας  παρακαλώ  τα  κινητά  σας .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  πιστεύω  είναι  θέμα  για  παρακολούθηση ,  να  παρακολουθούν  όπως  

το  είπατε  προηγουμένως .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ξέρουμε  να  διαβάζουμε  τον  προϋπολογισμό .  Όπως  είναι  τα  ποσά  

γραμμένα  κατά  δημοτική  ενότητα  είναι  ποσά  της  απευθείας  ανάθεσης .  

Όλα .  Εκτός  της  Δημοτικής  Ενότητας  Σερρών  που  ζήτησα  διευκρίνιση  

ποια  είναι  η  Δημοτική  Ενότητα  Σερρών ;  Γιατί  είναι  41.213 και  ο  

Δήμος  Σερρών  74.400.  Δηλαδή  έχουμε  δυο  κωδικούς  για  τον  Δήμο .  Τι  

ακριβώς  είναι ;  Είναι  λαμπτήρες  το  ένα  και  λαμπτήρες  το  άλλο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  απαντήσετε  κύριε  Αντιδήμαρχε ;   Συγνώμη  κ .  Κατιρτζόγλου ,  

μισό  λεπτό .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Λοιπόν ,  να  απαντήσω .  Κύριοι  συνάδελφοι  πρέπει  να  ξέρετε  πλέον  ότι  

οι  απευθείας  αναθέσεις  έχουν  κοπεί .  Τα  πάντα  και  τα  7 χιλιάρικα… 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μιλάμε  για  προμήθειες  κ .  Γκότση  και  είμαι  διαβασμένος .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επαναλαμβάνω  με  το  Φ .Π .Α .  λοιπόν  γίνεται  ηλεκτρονικός  

διαγωνισμός .  Και  αυτό  γίνεται  με  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό .  Λοιπόν ,  

κόπηκε  και  αυτό .  Και  η  προμήθεια  πλέον  δεν  γίνεται  με  απευθείας .  Δεν  

γίνεται  με  απευθείας .  Αυτό  να  το  ξεχάσουμε .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Όχι  κ .  Γκότση ,  λυπάμαι  αλλά  δεν  είναι  έτσι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έτσι  ακριβώς  είναι .  Από  εδώ  και  πέρα  … 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν  είναι  έτσι .  στις  προμήθειες  δεν  είναι  έτσι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άλλωστε  θα  έρθουν  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  θα  έχετε  όλη  την  

ευκαιρία  να  αντιδράσετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  να  προχωρήσουμε  κύριοι ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Όπου  έχετε  για  τους  λαμπτήρες  είναι  στην  σειρά  όλα  μαζί .   Τον  κωδικό  

δεν  τον  αναφέρω  γιατί  τα  έχω… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι  στην  σελίδα  25 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Του  προϋπολογισμού .  Ναι ,  στην  σελίδα  25 του  προϋπολογισμού  που  

μας  στείλατε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από  ότι  βλέπω  έχουν  Σερρών ,  Σκουτάρεως ,  Λευκώνα ,  τα  έχουν  

ξεχωριστά  τελείως .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι  μόνο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα  αυτά   βλέπω  μόνο .  Εάν  τα  πάρουμε  στην  σειρά  έχει  διάφορες .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Έχει  ένα  γενικό  προμήθεια  ηλεκτρολογικού  υλικού  και  μετά  το  

εξειδικεύει  κατά  δημοτική  ενότητα .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν  το  εξειδικεύει .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι ,  παρακαλώ .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Το  ερώτημά  σας  είναι  γιατί  υπάρχει  ένας  κωδικός  …. 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Υπάρχει  ένας  κωδικός  προμήθεια  λαμπτήρων  και  ηλεκτρολογικού  

υλικού  δημοτικής  ενότητας  Σερρών  41.213,43 και  ένας  κωδικός  πάλι  

επίσης  προμήθεια  λαμπτήρων  και  ηλεκτρολογικού  υλικού  Δήμου  

Σερρών  74.400.  Για  ποιο  λόγο  δεν  είναι  ένας  κωδικός  ενιαίος ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Εγώ  βλέπω  πάντως  εδώ  που  είναι  όλες  οι  προμήθειες  για  λαμπτήρες ,  

εάν  μιλάμε  για  το  ίδιο  το  41.213,  πόσο  το  είπατε ;  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

41.213,43.  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Και  το  άλλο  είναι  74.400 και  από  πάνω  έχει  10.470,  10.969,  14.300,  

15.000 και  75.000.  Δηλαδή  δεν  είναι  μόνο  αυτά  τα  δυο  νούμερα .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Όχι ,  τα   άλλα  τα  ανέφερε  ότι  είναι  ποσά  που  δείχνουν  ότι  είναι  για  

απευθείας  ανάθεση .  Θα  γίνει  διαγωνισμός ,  απευθείας  ανάθεση .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ως  συνήθως ,  τουλάχιστον ,  γνωρίζετε  ότι  με  τους  λαμπτήρες  … 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Με  τα  δυο  αυτά  νούμερα  τι  ακριβώς  συμβαίνει ;   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Γιατί  υπάρχουν  δυο  νούμερα  στην  ίδια  δημοτική  ενότητα .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μπράβο .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Δεν  θυμάμαι  αυτή  την  στιγμή ,  μπορώ  να  σας  το  διευκρινίσω  την  

επομένη ,  αλλά… 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Στην  σελίδα  19 τώρα ,  η  άλλη  ερώτησή  μου… 

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Το  εάν  θα  γίνει  διαγωνισμός  ή  όχι… 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Υπάρχει  και  εδώ  μου  προξενεί  και  εντύπωση ,  γιατί  τουλάχιστον  με  το  

κομμάτι  αυτό  ασχολήθηκα  πολλά  χρόνια ,  συντήρηση  και  παίρνω  έναν  

κωδικό ,  συντήρηση  αρδευτικών  αντλιοστασίων  Δήμου .  Έχει  συνολικό  

ποσό  16.380… 

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Σε  ποια  σελίδα ;  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Και  δίπλα  στην  εισηγητική  έκθεση  από  εκεί ,  φαίνεται  καθαρά  και  

δίπλα  ακριβώς  λέει ,  παραδείγματος  χάρη ,  σε  πολλούς  κωδικούς  και  σε  

άλλους  κωδικούς ,  το  16.380 εγγράφεται  στον  προϋπολογισμό  και  δίπλα  

το  αναλύει  2017  9.380 και  2.018 7.000.  Για  ποιο  λόγο  εγγράφεται ,  

αφού  αφορά  δυο  έτη ,  εγγράφεται το ποσό αυτό στο ΄18; Έχει  γίνει  

διαγωνισμός  και  είναι  υπόλοιπο ;  Τι  ακριβώς  συμβαίνει ;  Είναι  σε  

πολλούς  κωδικούς .  Είναι  και  σε  προμήθεια  εξαρτημάτων  συντήρηση ,  

κοινόχρηστων  χώρων .  Έχει  αρκετούς  κωδικούς  τέτοιους .  

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Εσείς  μιλάτε  μέσα  από  την  εισηγητική  έκθεση  και  εμείς  έχουμε  τον  

προϋπολογισμό  μπροστά  μας .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι  αλλά  εγώ  αυτά  πήραμε .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Να  το  εξειδικεύσουμε  με  κωδικούς  του  προϋπολογισμού  εάν  είναι  

δυνατόν ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Είναι  η   εγγραφή  του  προϋπολογισμό  η  εισηγητική  έκθεση .  Ότι  λέει  η  

εισηγητική  έκθεση  είναι  ο  προϋπολογισμός .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Δεν  κωδικό  δεν  τον  έχει  εκεί  τον  κωδικό ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  έγραψα  κωδικό .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Η  εισηγητική  δεν  γράφει  τέτοιο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Και  η  τελευταία  μου  ερώτηση ,  στα  ΠΟΕ  στην  σελίδα  38 έχει  5067 μη  

εισπράξιμα .  5.067.680.  

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Πόσα ,  πέντε  εκατομμύρια ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι ,  067,680,19 

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Κοιτάξτε ,  βάσει  την  νομολογίας  και  της  σύνταξης  του  ισολογισμού  

είμαστε  υποχρεωμένοι  σαν  υπηρεσία  και  είναι  υποχρέωση  των  

ορκωτών  λογιστών  που  ελέγχουν  τον  προϋπολογισμό   μας  να  

υπολογίζουν  μέσα  από  τα  οφειλόμενα ,  αυτά  τα  οποία  είναι  δυνατόν  να  

εισπραχθούν  και  να  προβλέπουν  αυτά  τα  οποία  δεν  είναι  δυνατόν  να  

εισπραχθούν  μέσα  στο  έτος .  Γιατί  το  να  έχεις  να  εισπράξεις  ένα  ποσό  

Χ  δεν  σημαίνει  ότι  το  εισπράττεις  μέσα  στο  τέλος .   

Επομένως ,  μπαίνουμε  στην  διαδικασία  και  εμείς  αλλά  

ελεγχόμαστε  και  από  τους  ορκωτούς  λογιστές  οι  οποίοι  μας  λένε  ότι  

αυτό  το  ποσό  θα  μπει  μέσα  στο  έτος ,  προβλέπουμε  αυτό  να  εισπραχθεί  

μέσα  στο  έτος  και  αυτό  το  ποσό  δεν  μπορεί  να  εισπραχθεί  μέσα  στο  

έτος ,  θα  εισπραχθεί  μέσα  στα  επόμενα  έτη .   

Αυτό  είναι  το  ποσό  που  λέτε ,  το  μη  εισπράξιμο  που  αφορά  ότι  

δεν  μπορεί  να  εισπραχθεί  από  το  σύνολο  των  οφειλών  δηλαδή ,  εάν  
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είναι   5 εκατομμύρια  το  ένα  προβλέπουμε  ότι  θα  εισπραχθεί  μέσα  στην  

χρήση  του  ΄18 και  τα  τέσσερα  θα  μείνουν  να  εισπραχθούν  στις  

επόμενες  χρήσεις .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Στον  κωδικό  τώρα  εδώ  6262046 σελίδα  37,  οριοθέτηση  και  αρίθμηση  

θέσεων  … 

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

6266… 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Έχει  ένα  ποσό  7.000 ευρώ ,  τι  ακριβώς  είναι  αυτό ;  Και  το  6162048 

συμβουλευτικές  υπηρεσίες  αξιολόγησης  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  

του  Δήμου  Σερρών  και  συνδυασμό  οργάνωσης  επιχειρησιακού  σχεδίου  

αξιοποίησης .  Έχει  ένα  ποσό  εδώ  24.000.   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Δε  ποιο ;  Παρακάτω  λέτε ;  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι ,  ναι  παρακάτω .  Στην  σελίδα  37.  

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Το  6266048, το  επόμενο  δηλαδή .  Οριοθέτηση  και  αρίθμηση  θέσεων  

παραγωγών  επαγγελματιών  λαϊκών  αγορών ;  Αυτό ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι  αυτό  ακριβώς .  Τι  ακριβώς  είναι  αυτό ;   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Αυτό  προφανώς  είναι  από  τέλη  που  μπορούν  να  εισπραχθούν  από  τους  

παραγωγούς  λαϊκών  αγορών  ή  που  παίρνουμε  μια  άδεια  για  να  

τοποθετήσουν  σε  έναν  συγκεκριμένο  χώρο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Για  έξοδα .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Στα  έξοδα  είμαστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό  για  τοποθέτηση  και  οριοθέτηση  θέσεων  πιστεύω  ότι  είναι  για  

διαγραμμίσεις  και  τα  λοιπά ,  τα  οποία  γίνονται  κάτω  στο… 

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Είναι  δαπάνες  οι  οποίες  πρέπει  να  γίνουν  στην  λαϊκή  αγορά  για   

οποιοδήποτε  λόγο  αλλά  όπως  βλέπετε  επειδή  μέσα  στο  ΄16 

προϋπολογίστηκε  ένα  ποσό  το  οποίο  δεν  δαπανήθηκε ,  γι '  αυτό  τον  

λόγο  μπήκε  ένα  αρκετά  μικρότερο  ποσό  7.000 από  17,  πιθανόν  εάν  

γίνουν  δαπάνες  είτε  διαγραμμίσουν  την  χωροθέτηση  χώρου  στις  λαϊκές  

αγορές  να  μπορέσουν  να  το  καλύψουν  μέσα  από  αυτό  τον  κωδικό .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Και  το  άλλο  παρακάτω  που  σας  ρώτησα  για  τις  συμβουλευτικές  

υπηρεσίες  αξιολόγησης  δυναμικού  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  του  

Δήμου  Σερρών ,  το  62,  61.048 είναι  συνεχιζόμενο ;  Μήπως  αυτό ;   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας  εάν  είναι  συνεχιζόμενη  δηλαδή .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι ,  ναι .  Είναι  συνεχιζόμενο  τίποτα  από  φέτος .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Όχι ,  δεν  είναι  συνεχιζόμενο .  Εάν  ήταν  συνεχιζόμενο  σημαίνει  ότι  θα  

υπήρχε  ήδη  μια  δαπάνη  στο  ΄16, δεν  υπάρχει  δαπάνη  και  επειδή  

προφανώς  αυτή  η  υποχρέωση  μπορεί  να  δημιουργηθεί  μέσα  στο  ΄17 

είμαστε  αναγκασμένοι  να  το  προϋπολογίσουμε ,  άσχετα  εάν  θα  

δημιουργηθεί  ή  όχι .   
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Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Και  η  τελευταία  μου  ερώτηση  είναι  στην  σελίδα  36.  Η  62620009 

παροχή  υπηρεσιών  συμβούλων  στρατηγικού  σχεδιασμού  του  Δήμου  

Σερρών  7.072,  τι  ακριβώς  είναι  αυτό ;   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Παροχές  συμβουλευτικών  υπηρεσιών  επιστημονικού  συμβούλου ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι  παροχή  υπηρεσιών  συμβούλων  στρατηγικού  σχεδιασμού  του  

Δήμου  Σερρών .  6162009. Τι  ακριβώς  είναι  αυτό  7.072; 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτό  υποθέτω  έχει  βγει  κάποιο  κονδύλι ,  το  οποίο  είναι  για  στρατηγικό  

σχεδιασμό .  Ακριβώς  δεν  γνωρίζω  για  ποιο  λόγο  είναι  αυτό  το  πράγμα .  

Κάποιος  σύμβουλος  είναι  και  το  έχουν  βάλει  μέσα .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Θα  μου  επιτρέψετε  να  δώσω  μια  απάντηση  εγώ ,  η  οποία… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

36 είπατε ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

616209 . .υπηρεσιών .  Αυτό  που  έχουμε  στις  δαπάνες ,  στα  έξοδα .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Έχει  δαπανηθεί  αυτό  το  ποσό  και  υπολογίζεται… 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Συνεχόμενο  είναι ;  Αυτό  ρωτάω ,  είναι  συνεχόμενο ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  συνεχόμενο .   
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Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εντάξει ,  εγώ  τελείωσα .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  εάν  μου  επιτρέπετε  σαν  υπηρεσιακός  παράγοντας  θέλω  

να  μιλήσω  τώρα .   

 Νομίζω  το  να  έρθει  ένας  υπηρεσιακός  παράγοντας  να  αναλύει  

έναν  προϋπολογισμό  κατά  κωδικό  που  ο  προϋπολογισμός  στην  ουσία  

είναι  μια  σύνταξη  ενός  προϋπολογισμού  η  οποία  γίνεται  από  

εισηγήσεις  υπηρεσιών ,  δεν  τόσο  δόκιμο .  Δηλαδή  εγώ  νοιώθω  αυτή  την  

στιγμή ,  όχι  από  την  τοποθέτηση  του  κ .  Χρυσανθίδη ,  τον  οποίο  εκτιμώ ,  

ότι  είμαστε  σε  ένα  εκτελεστικό  απόσπασμα .   

Η  δική  μου  λογική  και  λογική ,  νομίζω ,  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  που  αφορά  τον  προϋπολογισμό  είναι  ότι  πριν  τον  

προϋπολογισμό  θα  πρέπει  όλοι  οι  αρμόδιοι  να  έρχονται  από  πριν  στις  

υπηρεσίες  να  έχουμε  την  ευχέρεια  του  χρόνου  και  του  λόγου  να  

απαντάμε  στα  ερωτήματα ,  γιατί  τώρα  μέσα  σε  εκατοντάδες  και  

χιλιάδες  κωδικούς  το  να  προσπαθώ  να  θυμηθώ  εγώ  τι  εισήγηση  έκανε  

κάθε  υπηρεσία  για  τον  συγκεκριμένο  τον  κωδικό  7.000,  είναι  από  την  

φύση  αδύνατον .   

 Η  παράκληση  η  δική  μου  σαν  υπηρεσιακός  παράγοντας  είναι  το  

όταν  ερχόμαστε  για  κάποια  σοβαρά  ζητήματα  να  υπάρχει  μια  

συνεργασία  των  παρατάξεων  με  τις  υπηρεσίες  από  πριν ,  οπότε  τα  

ερωτήματα  εδώ ,  για  να  μπορούμε  να  απαντάμε  και  εμείς  και  να  μην  

νοιώθουμε  αυτή  την  στιγμή  ότι  είμαστε ,  γιατί  είναι  φύση  αδύνατο .  Σας  

το  λέω  και  εγώ  δηλαδή .  Έχω  εισηγήσεις  από  δέκα  υπηρεσίες  για  τον  

κάθε  κωδικό  και  δεν  μπορώ  να  μπω  στην  διαδικασία  της  λεπτομερούς  

ανάλυσης  του  κάθε  κωδικού .   
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 Τον  συντάσσουμε  στον  προϋπολογισμό ,  το  ελέγχει  το  

Παρατηρητήριο  αλλά  θεωρώ  ότι  είναι  εύλογο  από  πριν  να  ζητάτε  την  

συνδρομή  των  υπηρεσιών… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σωστά .  Έχετε  δίκαιο .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Για  να  μην  έχουμε  αυτό  το  φαινόμενο  και  να  νοιώθω  αμηχανία  εγώ  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  δίκαιο .  Διαφορετικά  θα  έπρεπε  όλοι  οι  προϊστάμενοι  όλων  των  

τμημάτων  να  ήταν  εδώ ,  να  παρευρίσκονταν .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Είναι  φύση  αδύνατο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  παρακαλέσω  τους  συναδέλφους ,  έχει  δίκαιο  κ .  Χρυσανθίδη ,  γι '  

αυτό  προηγείται  και  η  Οικονομική  Επιτροπή… 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μισό  λεπτό ,  μισό  λεπτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε  με  να  ολοκληρώσω  κ .  Χρυσανθίδη .  Διαφορετικά  είναι  τρομερά  

δύσκολο .  Έχει  δίκαιο  ο  κ .  Κατιρτζόγλου ,  είναι  τρομερά  δύσκολο  όλους  

τους  κωδικούς  να  τους  αναλύσει .  Είναι  αδύνατο  και  σας  δικαιολογώ  

για  την  ένσταση  που  κάνατε .  Νομίζω  ότι  έχει  προηγηθεί  και  η  

Οικονομική  Επιτροπή ,  έχουν  λυθεί  κάποιες  απορίες .  Τώρα  να  

επανερχόμαστε  . .να  τοποθετηθεί  με  τον  δικό  του  τρόπο .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όχι  δεν  είναι  μομφή  σε  κανένα  πρόσωπο .  Έχετε  δίκαιο .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  δίκαιο ,  έχετε  δίκαιο .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  δίκαιο .  Ο  κ .  Μηλίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μισό  λεπτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σύντομα  σας  παρακαλώ  όμως .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ο  ερωτών  ήμουνα  εγώ  και  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έριξε  μομφή  σε  σας  κ .  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Έχω  συνεργαστεί  πάρα  πολύ  με  τον  κ .  Κατιρτζόγλου ,  συνεργάζομαι ,  

όμως  κ .  Κατιρτζόγλου  δεν  είναι  έτσι  όπως  τα  λέτε ,  διότι  επικαλείστε  

συνεχώς  το  Παρατηρητήριο .  Εδώ  είναι  η  κορυφαία  στιγμή ,  είναι  ειδική  

συνεδρίαση .  Ουαί  και  αλίμονο  εάν  επικαλούμαστε  το  Παρατηρητήριο ,  

να  φύγουμε  εμείς  και  αφού  το  Παρατηρητήριο  λέει  αυτά ,  δεν  

χρειαζόμαστε .  

 Άρα  λοιπόν ,  νομίζω  ότι  και  κάποιες  ερωτήσεις  γίνονται  στην  

Οικονομική  Επιτροπή  και  κάποιες  γίνονται  κατ’  ιδίαν  σε  σας  και  
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κάποιες  προκύπτουν  στην  πορεία ,  τις  οποίες  πρέπει  να  τις  ρωτήσουμε  

εδώ  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  στο  ανώτατο  όργανο .   

 Άρα  πιστεύω  ότι  και  ο  κάθε  προϊστάμενος  πρέπει  να  είναι  

πλήρως  ενημερωμένος  για  θέματα  τα  οποία .  Δεν  ρωτάμε  για  

μισθοδοσία ,  δεν  ρωτάμε  για  προγράμματα .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Όπως  κατανοείτε  ο  προϋπολογισμός  είναι  μια  τοποθέτηση  πολιτική  των  

παρατάξεων .  Εγώ  θα  έλεγα  ότι  θα  έπρεπε  να  γίνεται  χωρίς  

υπηρεσιακούς  παράγοντες  αυτή  η  τοποθέτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Να  συνεχίσουμε ,  σας  παρακαλώ .  Ο  κ .  Μηλίδης  έχει  τον  λόγο .  

παρακαλώ  κύριε  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πολύ  σύντομα  κύριε  Πρόεδρε ,  δεν  θα  μπω  σε  μικρά  ποσά  και  τέτοια .  

Μια  ερώτηση  που  αφορά  μεγάλο  ποσό .  Είναι  τέλος  ακίνητης  

περιουσίας  του  Ν2130/93.  Αναφέρεται  503.160 ευρώ  και  στο  ΄18 στον  

προϋπολογισμό  μηδέν .  Είναι  ερώτησή  μου ,  καταργήθηκε  αυτός  ο  

νόμος ;  Υπάρχει  κάποιος  λόγος ;  Πραγματικά  δεν  το  γνωρίζω .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Όχι  κ .  Μηλίδη ,  δεν  καταργήθηκε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Είναι  πολύ  μεγάλο  το  ποσό .  Δεν  αναφέρομαι  σε  5 και  7.000.   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Και  επειδή  είναι  πάρα  πολύ  μεγάλο  το  ποσό  είναι  και  στην… μας  και  

μπορούμε  να  δώσουμε  και  κατάλληλη  απάντηση .  Για  φέτος  το  

Παρατηρητήριο ,  το  οποίο  ελέγχει  τον  προϋπολογισμό ,  μας  συνέστησε  

τα  ανταποδοτικά ,  τα  τέλη  διαφήμισης  και  τα  έσοδα  από  αλκοόλ  και  
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οινόπνευμα ,  να  μην  τα  προϋπολογίσουμε  από  τώρα  και  από  τον  ΤΑΡ ,  

από  αυτό  που  είπατε  δηλαδή ,  θα  τα  βάλουμε  αναμόρφωση  μέσα  στο  

΄18. 

 Αυτός  είναι  ένας  λόγος ,  ο  οποίος  ο  προϋπολογισμός  αυτή  την  

στιγμή  είναι  ελλειμματικός  όσον  αφορά  τις  επιχορηγήσεις  των  νομικών  

προσώπων .   

 Δηλαδή  αυτή  στην  στιγμή  στην  ουσία  το  Παρατηρητήριο  μας  

απαγόρευσε  να  εμφανίσουμε  έσοδα  αρκετών  εκατοντάδων  χιλιάδων ,  

εάν  θυμάμαι  πάνω  από  600 με  700.000 είναι  αυτά ,  τα  οποία  μας  λέει  

ότι  θα  τα  βάλετε  με  αναμόρφωση .  Όταν  θα  μας  δώσει  την  δυνατότητα  

να  ανοίξει  ο  προϋπολογισμός  του  ΄18 και  θα  βάλουμε  αναμόρφωση ,  

τότε  θα  έχουμε  την  δυνατότητα ,  αφού  εμφανίσουμε  έσοδα  700.000,  να  

μπορούμε  να  έχουμε  και  δαπάνες  αντίστοιχες .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Και  το  δεύτερο  πάλι  γενικό  ερώτημα .  Δώσατε  μια  απάντηση  

προηγουμένως ,  αυτές  οι  προβλέψεις  μη  είσπραξης  5 εκατομμύρια  ευρώ  

επισφάλειες  ουσιαστικά ,  είναι  πολύ  μεγάλο  ποσό  και  εδώ  δεν  θέλω  να  

απευθυνθώ  στον  υπηρεσιακό  παράγοντα  τον  κ .  Κατιρτζόγλου  τον  οποίο  

εκτιμώ  απεριόριστα ,  πολιτικά  απευθύνομαι ,  δεν  προβληματίζει  πάρα  

πολύ  την  Δημοτική  Αρχή ;   5 εκατομμύρια  ευρώ .  μιλάμε  για  πάρα  πολύ  

μεγάλο  ποσό .   

 Κύριε  Χαρίτο  από  εσάς  θα  περίμενα  ή  από  τον  Δήμαρχο  

απάντηση ,  όχι  από  τον  κ .  Κατιρτζόγλου .  Είναι  πολιτικό .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Λογικό  είναι  όλοι  να  έχουμε  για  ποιο  λόγο  συμβαίνει  αυτό  το  πράγμα .   

Όπως  είπε  και  προηγουμένως  ο  κ .  Κατιρτζόγλου  αυτά  κάθε  χρόνο  

μπαίνουν  και  επιβαρύνουν  τον  προϋπολογισμό .   
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Από  εκεί  και  πέρα ,  εμείς  σαν  υπηρεσία ,  οικονομική  υπηρεσία  

προσπαθούμε  κάθε  χρόνο ,  ειδικά  την  προηγούμενη  χρονιά ,  ότι  είχαν  να  

βγουν  από  το  ΄11 και  τα  λοιπά ,  το  ΄13 εάν  θυμάμαι  καλά ,  δεν  είναι  εδώ  

ο  παλαιός  Αντιδήμαρχος ,  από  το  ΄13 και  τα  λοιπά  ότι  οφειλές  

μπορέσαμε  να  βεβαιώσουμε  και  έχουμε  βεβαιώσει  πάρα  πολλές  

οφειλές .   

Λοιπόν ,  τα  φέραμε  για  να  εισπραχθούν .  Ότι  βεβαιώνεται  και  ότι  

μπορούμε  να  το  πάρουμε ,  το  παίρνουμε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Επειδή  είπατε  ότι  βεβαιώνεται  και  το  πιστεύω  αυτό ,  καλόπιστα  το  

λέτε ,  . .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όταν  λέω  ότι  βεβαιώνεται ,  μέσα  είναι  κατασχέσεις ,  πρόστιμα ,  τα  

πάντα .  Όλα  είναι .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Θα  φέρω  ένα  παράδειγμα ,  δεν  είναι  πολύ  μεγάλο  το  ποσό ,  κάπου  σε  

έναν  κωδικό ,  τον  έχω  γραμμένο ,  νομίζω  το  πιστεύετε ,  λέει  ότι  από  

αμμοληψίες  26.500.  Σε  ποιους  χαριζόμαστε  δηλαδή ;  Πήραμε  μηδέν .  

Γιατί ;  Γιατί ;  Λέω  κάποια  ποσά  που  δεν  είναι  πεντακοσίων ,  26.500 

είναι  ένα  ποσό .  Αυτό  είναι  σαν  συνέχεια  της  προηγούμενης  ερώτησής  

μου .   

 Δηλαδή  δεν  είναι  όλοι ,  κύριοι  συνάδελφοι  αναξιοπαθούντες ,  τους  

οποίους  καταλαβαίνω  απόλυτα  ότι  δεν  μπορεί  να  πληρώσει .  Είναι  και  

αυτοί  οι  οποίοι  είναι  στρατηγικοί  κακοπληρωτές .  Εκεί  είναι  το  

πρόβλημα .   

 Το  ερώτημα  έχει  πολιτική  χροιά ,  ότι  υπάρχουν  στρατηγικοί  

κακοπληρωτές .  Δεν  μπορεί  να  έχουν  ακίνητα ,  να  ζουν  καλά ,  ενώ  άλλοι  
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να  υποφέρουν  και  να  μην  πληρώνουν  αυτά  τα  ποσά .  Από  που  δηλαδή  

26.500 μηδέν ;  Γιατί  μηδέν ;  Και  το  βάζουμε  ξανά  στον  προϋπολογισμό .  

Ποιοι  είναι  αυτοί ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτά  εδώ  τα  έχουμε  εξετάσει  και  όπως  γνωρίζετε  και  σε  προηγούμενα  

Δημοτικά  Συμβούλια  για  οφειλές  πάνω  από  50.000 έχουμε  φέρει  κόσμο  

που  χρωστάνε  για  να  μπουν  στις  100 δόσεις  και  τα  λοιπά .   Δηλαδή  

όπου  μπορούμε  να  πάρουμε  χρήματα ,  παίρνουμε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Χαρίτο  το  καταλαβαίνω  αυτό  που  λέτε  αλλά  μιλώ  για  τους  

στρατηγικούς  κακοπληρωτές ,  όχι  για  τον  αναξιοπαθούντα ,  αυτόν  που  

δεν  έχει ,  παίρνει  100,  200 ευρώ  σύνταξη  και  βρέθηκε  σε  αυτή  την  δίνη  

της  κρίσης .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  και  για  τους  στρατηγικούς  και  για  τους  

αναξιοπαθούντες  εφαρμόζουμε  τον  νόμο .  Βεβαιώνουμε  και  στο  τέλος  

κάνουμε  κατασχέσεις .  Όποιος  μπορεί  να  κάνει  διακανονισμό  κάνει  

διακανονισμό  και  όποιος  δεν  έρχεται  να  πληρώσει .  Για  όλους  γίνονται  

κατασχέσεις .  Και  για  εκατό  ευρώ  κάνουμε  κατασχέσεις  και  έχουμε  

κατηγορηθεί  ακόμα  και  γι '  αυτό .   

 Τώρα ,  πέρα  από  αυτό ,  από  την  εφαρμογή  του  νόμου ,  τον  νόμο  

τον  εφαρμόζουμε  με  θρησκευτική  ευλάβεια  και  αυτό  μπορεί  να  σας  το  

επιβεβαιώσει  και  ο  κ .  Κατιρτζόγλου .  Κύριε  Κατιρτζόγλου  αυτό  λέω ,  

ότι  για  αυτούς  που  χρωστάνε  εφαρμόζουμε  τον  νόμο  με  θρησκευτική  

ευλάβεια  είτε  είναι  αναξιοπαθούντες  είτε  είναι  πλούσιοι  και  φτάνουμε  
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μέχρι  το  σημείο  των  κατασχέσεων  ακόμα  για  και  100 και  για  150 ευρώ .  

Όσοι  μπορούν  να  κάνουν  διακανονισμό ,  κάνουν .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  εάν  δεν  πληρώνουν ,  δεν  ξέρω ,  πείτε  μας  εσείς  

τι  άλλο  τρόπο  να  βρούμε ,  πέρα  από  την  εφαρμογή  του  νόμου  για  να  

τον  εφαρμόσουμε  και  να  πάρουμε  τα  χρήματα ;  Πείτε  μας  εσείς .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  άλλη  ερώτηση  κύριε  Μηλίδη ;  Ο  κ .  Καρύδας  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Τρεις  ερωτήσεις  έχω  μόνο .  Τώρα  δεν  ξέρω  εάν  κάνω  λάθος ,  υπάρχει ,  

όπως  διάβαζα  τον  προϋπολογισμό ,  υπάρχει  ένα  στα  έσοδα ,  γράφει  

χρηματικό  υπόλοιπο  13.600 και  υπάρχουν  απλήρωτες  υποχρεώσεις  

1.124.000.   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Το  χρηματικό  υπόλοιπο  είναι  υπόλοιπο  του  ταμείου ,  ουσιαστικά  τα  

χρήματα  που  έχει  ο  Δήμος .  Μέσα  σε  αυτό  το  πακέτο  είναι  χρήματα  από  

διάφορες  πηγές  και  για  συγκεκριμένους  λόγους .  Δηλαδή  στα  13 

εκατομμύρια  τα  πέντε  μπορεί  να  είναι  για  προνοιακά  επιδόματα ,  τα  

οποία  δεν  μπορούμε  να  τα  αγγίξουμε .  Το  υπόλοιπο  που  βλέπετε ,  124 

δεν  σημαίνει  ότι  επειδή  έχουμε  ταμείο  μπορούμε  άμεσα  να  

αποπληρώσουμε  όλες  μας  τις  υποχρεώσεις  την  ίδια  στιγμή  και  να  τις  

μηδενίσουμε .   

 Το  υπόλοιπο  που  έχει  ο  Δήμος  αυτή  την  στιγμή  στην  αγορά  

νομίζω  ότι  είναι  σε  πολύ  λογικά  πλαίσια  σε  σχέση  με  τον  τζίρο  και  τον  

προϋπολογισμό  του  Δήμου .  Αυτό ,  να  μου  επιτρέψετε ,  έγινε  για  

διάφορους  λόγους .  Πέρα  από  την  οποιαδήποτε  πολιτική  βούληση  κάθε  

δημοτικής  παράταξης  ή  της  Δημοτικής  Αρχής ,  υπήρχε  ένα  πλαίσιο  στο  
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οποίο  δεν  μπορούσαμε  να  ξεφύγουμε ,  υπήρχε  ένα  πρόγραμμα  

πληρωμής  των  υποχρεώσεών  μας ,  μέσα  από  αυτό .  

Από  εκεί  και  πέρα ,  φροντίζουμε  και  ο  Δήμος  νομίζω  είναι  σε  ένα  

πολύ  καλό  σημείο  που  μπορεί  να  αποπληρώνει  πλέον  τις  υποχρεώσεις  

του  σε  πολύ  γρήγορο  χρόνο ,  θα  έλεγα  μάλιστα  σε  χρόνο  διαδικαστικό  

και  όχι  χρηματικό ,  δηλαδή  εάν  προκύψει  μια  υποχρέωση  μπορεί  να  την  

καλύψει  αυτή  την  στιγμή  ο  Δήμος .  

Το  κονδύλι  των  13 εκατομμυρίων  που  βλέπετε  δεν  σημαίνει  

αυτονόητα  ότι  μηδενίζονται  οι  υποχρεώσεις  ενός  Δήμου .  Οποιαδήποτε  

επιχείρηση ,  οποιοσδήποτε  οργανισμός  μπορεί  να  έχει  ένα  ταμείο  αλλά  

δεν  μπορεί  να  μηδενίσει  και  να  θέλει  ακόμα  τις  υποχρεώσεις  την  ίδια  

στιγμή .  

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Μια  δεύτερη  ερώτηση .  Όσον  αφορά  τον  προϋπολογισμό  για  το  ΄18 για  

δαπάνες ,  υπάρχουν  έργα  5.600 και  στον  αντίποδα  υπάρχουν  μελέτες  

4.100.  Δεν  είναι  λίγο  δυσανάλογο  το  ποσό ;  Πολύ  δυσανάλογο  το  ποσό ;   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Αυτό  νομίζω  ότι  είναι  μια  πολιτική  ερώτηση  που  δεν  μπορώ  να  

τοποθετηθώ  σαν  υπηρεσιακός  παράγοντας  εγώ  .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Δεν  θυμάμαι  σελίδα ,  ήταν  στην  γενική  παρουσίαση .   Για  το  ΄18 

δαπάνες  5.600 και  μελέτες  4.100.  

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  
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Δεν  το  έχω  σημειώσει ,  δυστυχώς .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Απλώς  θα  ήθελα  να  πω  σε  αυτό  το  πράγμα ,  οι  μελέτες  είναι  ένα  

πράγμα  τελείως  ξεχωριστό .  Πιθανόν  να  είναι  για  μεγάλα  έργα  ή  

οτιδήποτε  το  οποίο  έχει  προϋπολογίσει  τις  μελέτες  η  Τεχνική  

Υπηρεσία  αλλά  τα  έργα  είναι  κάτι  διαφορετικό ,  είναι  κάτι  το  οποίο  

βγαίνει  μετά ,  γι '  αυτό  υπάρχει  και  αυτή  η  διαφορά .  Νομίζω  πρέπει  να  

είναι  μάλλον… 

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ  στα  έργα… 

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Και  έχω  και  δυο  ερωτήσεις  για  το  ΄17. Η  μια  λέει  βεβαιωθέντα ,  

εισπράξεις  έχουμε  μέχρι  στιγμής ,  μέχρι  την  κατάρτιση  40  εκατομμύρια  

και  μέχρι  το  τέλος  του  έτους  του  ΄17 θα  πάμε  στον  στόχο  τα  57.  

Δηλαδή  είναι  17 εκατομμύρια  για  ενάμιση  μήνα .  Το  30%. Υπάρχει  

τέτοια  αισιοδοξία  ότι  θα  τα  πιάσουμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λίγο  δύσκολο .  Μακάρι  να  βγούμε  στην  αγορά  και  να  μπορούμε  να  

μαζεύουμε .  57 εκατομμύρια  αποκλείεται .  Ο  προϋπολογισμός ,  άλλο  ο  

προϋπολογισμός  και  άλλο  ο  απολογισμός .  Είναι  μια  μεγάλη  διαφορά  

εκεί .  περίπου  15 εκατομμύρια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  να  βοηθήσω  την  κουβέντα ,  κύριε  Καρύδα ,  συνήθως  ο  

προϋπολογισμός  του  Δήμου  τα  τελευταία  χρόνια  κυμαίνεται  μεταξύ  55 
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και  57 εκατομμυρίων  και  απολογιστικά  βγαίνουμε  εκεί  γύρω  στα  40  

εκατομμύρια .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Έχουμε  φτάσει  ήδη  στο  ταβάνι  δηλαδή .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Είναι  φύση  αδύνατο  ο  προϋπολογισμός  να . .  απόλυτα  με  τον  

απολογισμό .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Και  μια  τελευταία  για  ένα  δημοτικό  αναψυκτήριο ,  για  το  ΄17 είχαν  

προϋπολογιστεί  17.000 και  βεβαιωθέντα  έχουμε  μηδέν .  Τι  αφορά  αυτό ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  το  δημοτικό  αναψυκτήριο ;  Αυτό  νομίζω  ότι  βρίσκεται  σε  

διαδικασία  δικαστική ,  οπότε  αυτός  είναι  και  ο  λόγος  που  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε  ο  κύκλος  των  ερωτήσεων .  τοποθετήσεις  κύριοι  

συνάδελφοι .  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Μηλίδης ,  ο  κ .  Γιαννακίδης ,  ο  κ .  

Καρύδας ,  ο  κ .  Γκότσης ,  ο  κ .  Αναστασιάδης ,  ο  κ .  Τερζής ,  ο  κ .  

Στεργίου .  Υπάρχει  κάποιος  άλλος  που  θέλει  να  τοποθετηθεί ;  Και  ο  κ .  

Μερετούδης .   Κάποιος  άλλος ;   

 Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο  πέντε  λεπτά .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  σήμερα  η  μέρα  είναι  και  ο  κώδικας  έτσι  

την  περιγράφει  και  η  αυτονόητη  προσέγγιση  στο  θέμα  δείχνει  ότι  είναι  

η  κορυφαία  συνεδρίαση  του  οργάνου  που  διοικεί  τον  Δήμο ,  που  είναι  

το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

 Βεβαίως ,  η  υποδοχή  των  ερωτήσεων  δεν  μπορεί  να  μείνει ,  κύριε  

Κατιρτζόγλου  στο  επίπεδο  το  υπηρεσιακό .  Και  σωστά  παρατηρήσατε  
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ότι  οι  απαντήσεις  κυρίως  και  πρωτίστως  πρέπει  να  είναι  πολιτικές .  

Εμείς  δεν  ζητήσαμε  από  σάς  να  αιτιολογήσετε  γιατί ,  παραδείγματος  

χάρη ,  υπάρχουν  σε  εγγραφές ,  που  εάν  θέλετε  εγώ  μπορώ  να  γίνω  

συγκεκριμένος ,  240 και  άλλες  24,  260 χιλιάδες  ευρώ  σε  συμβούλους  

και  παρασυμβούλος  και  συμβούλους  οι  οποίοι ,  κατά  την  άποψή  μας ,  

κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  θα  χρειαζόταν  καθόλου  διότι  έχουμε  υπαλλήλους  

οι  οποίοι  έχουν  και  προσόντα ,  μηχανολόγους  και  όλες  τις  ειδικότητες  

που  θα  μπορούν ,  παραδείγματος  χάρη ,  να  μας  δώσουν  την  επάρκεια  σε  

κάποιες  αναγκαίες  βεβαιώσεις ,  όπως  είναι  οι  ενεργειακές  και  τα  λοιπά .   

 Ο  κ .  Χρυσανθίδης  ρώτησε ,  παραδείγματος  χάρη ,  αυτός  ο  

περίφημος  σύμβουλος  στρατηγικού  σχεδιασμού  του  κ .  Αγγελίδη ,  ο  

οποίος  παρεμπιπτόντως  πάλι  έφυγε  μόλις  ξεκίνησαν  οι  τοποθετήσεις ,  

έτσι  να  δείχνουμε  και  το  επίπεδο  της  ευαισθησίας  μας ,  όπως  επίσης  ο  

επόμενος  σύμβουλος  στην  σελίδα  37,  ο  οποίος  πάλι  είναι  ένας  

ιδιαίτερος  σύμβουλος ,  θα  τον  περιγράψω  ακριβώς  γιατί  έχει  σημασία .  

Προσέξτε  τον  τίτλο .  Αξιολόγηση  των  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  

του  Δήμου  Σερρών  και  σχεδιασμού  οργάνωσης  επιχειρηματικού  

σχεδίου  και  τα  λοιπά .  Και  όλα  αυτά  μας  κάνουν  24.000.  

 Με  μεγάλη  μας  έκπληξη  είδαμε  στην  αντίστοιχη  σελίδα ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   την  επαναφορά  και  εκεί  κ .  Κατιρτζόγλου  ήθελα  να  σας  

ρωτήσω  ως  παράταξη  για  το  περίφημο  Σ .Δ .Ι .Τ . ,  για  τον  φωτισμό ,  τον  

δημόσιο  φωτισμό .  Εκεί  έχει  δυο  ποσά .  παραδείγματος  χάρη ,  έχει  ένα  

ποσό  44.880 για  το  τρέχον  έτος  και  για  το  επόμενο  άλλες  44.  Αυτό  

πως ;  Είναι  στην  σελίδα  28.  Είναι  44 και  άλλα  44;  Εγώ  λέω  ότι  είναι  

μόνο  44.000 και  διερωτώμαι ,  έτσι  κάνω  μια  δικανική  ερώτηση ,  εφόσον  

αυτό  κρίθηκε  και  το  Παρακαταθηκών  δίνει  χρήματα  και  όλοι  οι  δήμοι  

πήγαν  στο  Παρακαταθηκών ,  εμείς  επιμένουμε  στον  Σ .Δ .Ι .Τ . ;   
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 Υπάρχουν  λοιπόν  στοιχεία  τα  οποία  πολιτικά  μπορεί  κανείς  να  

μείνει  στον  προϋπολογισμό  και  αυτά  είναι  πάμπολλα ,  όπως  υπάρχουν  

κάποιες  χρηματοδοτήσεις ,  παραδείγματος  χάρη ,  στο  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  ενώ  

σε  μια  άλλη  συνεδρίαση  μας  είχε  εξηγηθεί  ότι  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  δεν  θα  

χρειαστεί  χρήματα ,  έχει  εξυγιανθεί  οικονομικά .   

Εδώ  δίνουμε  ακόμα  κάποια  χρήματα  και  βεβαίως  ο  

προϋπολογισμός  κρύβει  τις  ρητορικές ,  αποκαλύπτει  μάλλον  τις  

ρητορικές  κορώνες  από  άλλες  συνεδριάσεις ,  όπως  επίσης  έρχεται  να  

επιβεβαιώσει  κάποιες  οπτικές  που  δώσαμε  σε  κάποια  θέματα  κορυφαία ,  

όπως  είναι  η  αποκομιδή  των  απορριμμάτων .   

Εάν  πάμε  στην  αντίστοιχη  σελίδα  θα  δούμε  εκεί  ότι  όλα  είναι  

τσιμπημένα ,  στην  σελίδα  17,  ας  πούμε ,  η  καθαριότητα ,  ο  

ηλεκτροφωτισμός ,  έχουμε  αυξήσεις  και  βεβαίως  και  ως  προς  τον  φορέα  

έχουμε  αύξηση  τον  ΦΟ .Δ .Σ .Α .  της  τάξεως  της  40%. 

 Να  λοιπόν  ο  λογαριασμός  που  έρχεται  στους  δημότες  και  κάποιοι  

που  το  είχαν  προείπει  ήμασταν  κακοί .    

 Εδώ  λοιπόν  σταδιακά  γίνονται  οι  προσαρμογές  οι  οποίες  θα  

είναι ,  όπως  είχαμε  εκτιμήσει ,  όταν  θα  λειτουργήσει  και  το  εργοστάσιο  

με  αυτόν  τον  τρόπο  που  θα  κατασκευαστεί  θα  περάσει ,  είπαμε  το  

300%. Σήμερα  θα  γευτούν  για  του  χρόνου ,  σήμερα  έρχεται  μια  αύξηση  

της  τάξεως  του  40% και  βεβαίως  θα  έχουμε  και  την  άλλη  χρονιά  κάτι  

αντίστοιχο  για  να  γίνει  έτσι  ήπια  η  προσαρμογή .   

 Έχουμε  επίσης ,  κυρίες  και  κύριοι  μια  λογική  η  οποία  δεν  μας  

δείχνει  έμπνευση .  Δεν  μας  δείχνει  μια  κατεύθυνση  της  Δημοτικής  

Αρχής .  Διεκπεραιώνει  κάποια  πράγματα ,  τα  οποία  δεν  μπορούν  να  

σηματοδοτήσουν  μια  συγκεκριμένη  πολιτική  επιλογή .   
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 Επειδή  τα  χρήματα  θα  συμφωνήσουμε ,  δεν   είναι   πολλά  σε  

κάποιες  των  περιπτώσεων  γενικά  θα  πούμε ,  είναι  αρκετά  όμως  για  να  

κάνεις  νοικοκυριό .   Το  νοικοκυριό  εμείς  εδώ  δεν  το  βρίσκουμε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τελειώνω  κύριε  Πρόεδρε .  Τελευταία  φράση  μου .  Προσπάθησα  να  δω  

εάν  πραγματικά  ένας  χρόνος  πριν  τον  προεκλογικό  θα  ήταν  αυτός  που  

θα  δημιουργούσε  ένα  αίσθημα  ασφάλειας  και  τάξης .  Εάν ,  για  να  μην  

γίνω  ισοπεδωτικός ,  εάν  αφαιρέσουμε  τρεις  κωδικούς  που  εντοπίσαμε  

για  ασφαλτοστρώσεις ,  μέσα  σε  αυτούς  είναι  και  το  Αυτοκινητοδρόμιο ,  

που  υπάρχει  ένα  τεράστιο  ερωτηματικό  στην  κοινωνία ,  μέχρι  πότε  ο  

Δήμος  θα  χρηματοδοτεί  τις  περίφημες  εγκαταστάσεις ,  μέχρι  πότε  

δηλαδή  οι  δημότες  θα  χάνουν  την  ασφάλειά  τους  μπροστά  στον  δρόμο ,  

τις  ασφαλτοστρώσεις  που  είναι  δηλαδή  για  το  δικό  τους  περιβάλλον  

και  θα  χρηματοδοτούμε  ένα  έργο  αναπτυξιακό ,  το  οποίο  δημιουργεί  

δυναμική  αλλά  κάποτε  πρέπει  να  γίνει  αυτό-τροφοδοτούμενο  και  να  

μπορέσει  να  πατήσει  στα  πόδια  του .   

 Εμείς  λοιπόν ,  σε  αυτόν  τον  προϋπολογισμό  δεν  βρίσκουμε  κάτι  

που  να  είναι  πραγματικά  τέτοιο  που  να  δείχνει  όραμα ,  που  να  δείχνει  

στρατηγική ,  που  να  δείχνει  μια  κατεύθυνση .  Έχουμε  μια  διαχείριση ,   

όπως  και  το  ΄17, η  οποία  δεν  μας  βρίσκει  καθόλου  σύμφωνους .  Δεν  

είναι  ακριβώς  όπως  έχουμε  πει  επανειλημμένως ,  δεν  είναι  σχεδιασμός ,  

είναι  μια  διεκπεραίωση  και  μετά  με  μπαλώματα  προσπαθούμε  να  

παρακολουθήσουμε  την  εξέλιξη  της  ζωής ,  η  οποία  βεβαίως  θέλει  

σχεδιασμό  και  τον  θέλει  από  την  σύνθεση ,  από  τον  ορισμό  των  

κωδικών ,  από  την  ιεράρχηση ,  κύριε  Αντιδήμαρχε .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Φωτιάδη ,  ευχαριστώ  πολύ .  Ο  κ .  Μηλίδης  έχει  τον  

λόγο .  Κύριε  Μηλίδη  πέντε  λεπτά .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  

 Σήμερα  πραγματικά  η  συνεδρίαση  είναι  εξαιρετικά  σημαντική ,  

γιατί  όλοι  ξέρουμε ,  κυρίες  και  κύριοι  ότι  ο  Δήμος  πατάει  πάνω  στον  

προϋπολογισμό ,  κινείται  για  κοινωνικό  πρόσωπο ,  για  έργα ,  για  τα  

πάντα  πάνω  στον  προϋπολογισμό .  

 Έχω  την  εντύπωση  ότι  θα  πρέπει  όλοι  να  καταθέτουμε  προτάσεις ,  

ώστε  κάθε  χρόνο  εάν  είναι  δυνατόν  να  γινόμαστε  καλύτεροι .  Δυστυχώς  

βλέπω  ένα  Δημοτικό  Συμβούλιο  πολύ  κουτσουρεμένο  εδώ  μέσα ,  δεν  

ξέρω  γιατί .  Εν  πάση  περιπτώσει .   

 Εκείνο  το  οποίο  για  μας  είναι  σημαντικό  είναι  ότι  είναι  μια ,  

βλέπουμε  μια  επαναληψηµ ότητα ,  μια  κουραστική  επαναληψηµ ότητα  

του  προϋπολογισμού .  Σαν  να  γίνει  μια  αγγαρεία .  Ακόμη  και  σε  αυτούς  

που  το  ψήφισαν  είτε  στην  Εκτελεστική  είτε  στην  Οικονομική ,  θεωρώ  

ότι  απλώς  έκαναν  μια  αγγαρεία .  Δεν  έκατσαν  κάτω  να  δουν  τα  

νούμερα ,  να  δουν  τι  μπορούμε  να  βελτιώσουμε .  Εάν  αυτός  ο  

προϋπολογισμός  έχει  κάποια  προοπτική  αναπτυξιακή .  Εάν  έχει  λίγο  

εξωστρέφεια .   

 Το  ξέρω ,  την  απάντηση  την  ξέρω ,  είναι  λίγα  τα  χρήματα ,  ξέρω  

ότι  είναι  λίγα  τα  χρήματα ,  όμως  και  σ  αυτά  τα  λίγα  πρέπει  να  υπάρχει  

σωστή  ιεράρχηση  και  στρατηγική .  Πρέπει  να  υπάρχει  ένα  όραμα ,  τι  

βλέπουμε ,  τι  περιμένουμε ,  τι  πρέπει  να  κάνουμε  για  τον  Δήμο  μας ,  

ώστε  να  είμαστε  ωφέλιμοι  στους  συμπολίτες  μας .   
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 Αυτό ,  δυστυχώς ,  δεν  φαίνεσαι  από  αυτόν  τον  προϋπολογισμό .  

Είναι  επανάληψη .   

 Το  λέει  και  το  Οικονομικό  Παρατηρητήριο .  Όσο  και  εάν  θέλουμε  

να  ωραιοποιήσουμε ,  λέει  ότι  ναι  μεν  είναι  ισοσκελισμένος ,  αυτό  είναι  

λογιστικό  θέμα ,  αλλά  δεν  είναι  ρεαλιστικός .  Και  μάλιστα  κάνει  

κάποιες  παρατηρήσεις  και  λέει  ότι  θα  πρέπει  να  δούμε  τις  διάφορες  

εγγραφές ,  ούτως  ώστε ,  να  μην  γίνει  αναπομπή  που  ούτε  το  εύχομαι  

ούτε  το  πιστεύω  γιατί  αυτό  θα  ήταν  και  προσβολή  για  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  

 Λέει  λοιπόν  μη  ρεαλιστικός .  Δεν  χρειάζεται  να  μας  το  πει  κυρίες  

και  κύριοι  συνάδελφοι  το  Παρατηρητήριο  το  Οικονομικό .  Εάν  τον  

δείτε  σελίδα  –σελίδα  θα  καταλάβετε  πόσο  πλασματικός  είναι .  Βασικό .  

Προϋπολογίζουμε  58 εκατομμύρια .  Όλες  τις  προηγούμενες  χρονιές  

ξέρουμε  στον  απολογισμό  είναι  γύρω  στα  38 με  40.  Δεν  είναι  πολύ  

μεγάλο  αυτό  το  χάσμα ;  Μόνο  και  αυτό  δείχνει  το  πόσο  εικονικός  είναι .   

 Σίγουρα  στον  προϋπολογισμό  θέλεις  να  έχεις  μια  αβάντα ,  να  

είσαι  λίγο ,  να  έχεις  μια  προοπτική  αλλά  είναι  πολύ-πολύ  σημαντικό .  

Εδώ  και  χρόνια  είναι  αυτά  τα  ποσά .   

Κάτι  που  το  έχουμε ,  παρόλο  που  έγιναν  κάποια  σημεία  

βελτίωσης ,  οφείλω  να  το  πω ,  στο  κοινωνικό  πρόσωπο  του  Δήμου  από  

την  πρώτη  χρονιά  της  θητείας  σας ,  κύριε  Δήμαρχε ,  λέω  ότι  ο  κόσμος  

είναι  σε  πολύ  δύσκολη  κατάσταση .  Η  μεγάλη  μερίδα  των  συμπολιτών  

μας .  θέλει  πιο  κοινωνικό  πρόσωπο .  Σας  λέω  και  πάλι  τα  λίγα  βήματα  

που  έγιναν  δεν  αρκούν .  Είναι  πάρα  πολύ  λίγα .   

Ταυτόχρονα  θα  έλεγα  ότι  είναι  και  φορομπηχτικός  ο  

προϋπολογισμός  και  θα  σας  αποδείξω  με  αριθμούς  γιατί  είναι  αυτό .  Με  

λίγους  αριθμούς ,  χωρίς  να  κουράσουμε .  Με  πολύ  λίγους .  Τα  έχω  εδώ .  
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Όταν  λοιπόν  οι  δαπάνες  για  ΦΟΔΣΑ ,  κάτι  το  είχαμε  επισημάνει  

από  την  πρώτη  σας  θητεία ,  από  600.000 ευρώ  πάνε  σε  850.000 ευρώ ,  

ποιος  θα  το  επωμιστεί  αυτό ;  Ο  δημότες  φυσικά .  Όταν  οι  δαπάνες  το  

αντίτιμο  ηλεκτρικού  ρεύματος  για  φωτισμό  οδών ,  πλατειών  και  

κοινοχρήστων  χώρων .  Πάρα  πολλές  φορές  μέσα  σε  αυτή  την  αίθουσα  

ακούγεται  ότι  βάλαμε  λεντ ,  κάναμε  εκείνο ,  κάναμε  οικονομία ,  κάναμε  

νοικοκύρεμα .  Αφού  κάναμε  νοικοκύρεμα  πως  γίνεται  τα  ποσά  να  είναι  

δυσανάλογα; Δηλαδή από 1.125.000 ευρώ το ΄17 να πάμε στα 1.260; 

Ποιο  είναι  αυτό  το  νοικοκύρεμα ;  150.000 ευρώ .   

Πείτε  μου ,  αυτά  δεν  είναι  ανταποδοτικά ;  Που  πάνε  αυτά ;  Στις  

πλάτες  των  δημοτών .   Γι '  αυτό  αναφέρομαι  ότι  ταυτόχρονα  πλην  του  

μη  ρεαλισμού  ότι  είναι  και  φορομπηχτικός  κατά  κάποιο  τρόπο .   

Και  για  την  βελτίωση  των  εκστάσεων  του  Αυτοκινητοδρομίου  

438.000 ευρώ .  θα  ήθελα  κάποια  στιγμή  να  δούμε  πότε  θα  σταματήσει  

αυτό  το  πράγμα ;  Γιατί  υπάρχουν  και  άλλες  προτεραιότητες .  Σημαντικό  

μεν ,  κόσμημα ,  όλα  εντάξει  αλλά  πρέπει  κάποτε  να  δούμε  πότε  

σταματάει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Για  το  Αυτοκινητοδρόμιο  438.000.  Στις  δαπάνες  μιλάω .  Πάλι  θεωρώ  

ότι  είναι  μεγάλο  ποσό .   

 Τώρα  επιμέρους  να  μην  πω  όταν  βλέπω  προμήθεια  φυτικού  

υλικού  24.000 ευρώ  θεωρώ  ότι  είναι  σημαντικό  και  θα  μπορούμε  να  τα  

πάρουμε  αυτά  από  το  Δασαρχείο .  Και  άλλη  φορά  τα  έχουμε  πει .  Οι  

αμοιβές  συμβούλων  αναφέρθηκε  είναι  πολύ  μεγάλες .  Όταν  λέμε  για  

νοικοκυροσύνη  θα  πρέπει  και  αυτά  να  λαμβάνουμε  υπόψη .   
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 Έχω  κάποια  μικρότερα  αλλά  αυτά  που  νομίζω  πονάνε  πολύ  είναι  

αυτά  τα  μεγάλα  ποσά  στο  ΦΟΔΣΑ  και  στο  αντίτιμο  του  ηλεκτρικού  

ρεύματος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Τελειώνω  σε  ένα  λεπτό  κύριε  Πρόεδρε .  Ένα  λεπτό  μου  δίνετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  το  έχω  δώσει  ήδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ανακεφαλαιώνοντας  λοιπόν  θα  ήθελα  να  πω  ότι  για  τις  υπηρεσίες  

καθαριότητας  και  ηλεκτρισμού ,  στην  ανακεφαλαίωση  μιλάω ,  από  

5.936.000 το  ΄17 πήγαμε  στα  7.483.000,  1.500.000 παραπάνω .  Και  στις  

υπηρεσίες  πρασίνου  η  διαφορά  είναι  542.000 ευρώ .  Θεωρώ  ότι  είναι  

πολύ  μεγάλες  οι  διαφορές  και  δεν  ξέρω  εάν  αυτό  το  βλέπει  ο  κόσμος ,  

γιατί  στην  πραγματικότητα  παραπονείται  ο  κόσμος  ότι  δεν  υπάρχει  

αυτό ,  ότι  το  πράσινο  έχει  γεμίσει  τα  χωριά  και  την  πόλη  ακόμη ,  ότι  

δεν  είναι  αντίστοιχο  με  τα  ποσά  αυτά  που  λέμε .   

 Λέω  λοιπόν  και  ένα  άλλο  για  τα  έσοδα ,  μου  έκανε  μεγάλη  

εντύπωση  τέλη  λέει  καθαριότητας  και  αποκομιδής  απορριμμάτων ,  στα  

έσοδα  καταστημάτων  850.000 ευρώ .  Τεράστιο  ποσό .  Βεβαιωθέντα  

μηδέν .  Ξανά  βάζουμε  850.000.  Είναι  λίγο  ρητορικό  το  ερώτημα ,  πρέπει  

να  ανησυχήσει  λίγο  αυτό .  Πρόστιμα  για  παράβαση  φορολογικών  

διατάξεων  60.000,  πήραμε  μόνο  5.000.   

Για  την  καλλιεργήσιμη  γη  βεβαίως  υπάρχει  μια  μικρή  βελτίωση ,  

κλείνω  εδώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,  βεβαίως  υπάρχει  μια  βελτίωση ,  η  οποία  

αναφέρθηκε  κατά  κόρον  από  τον  κ .  Δήμαρχο ,  όμως  είναι  ελάχιστη .  Τα  
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120 χιλιάρικα  είναι  ελάχιστα .  Άμα  τα  βάλουμε  με  50 ευρώ  το  στρέμμα ,  

βγαίνει  κάπου  2.000 τόσα  στρέμματα ,  2.400,  όταν  η  καλλιεργήσιμη  γη  

με  απάντηση  επίσημη  από  το  τμήμα  Προσόδων ,  είναι  7.500 στρέμματα .   

 Άρα  λοιπόν ,  αφενός  είναι  μη  ρεαλιστικός ,  αφετέρου  δε  γίνεται ,  

αυτό  το  νοικοκύρεμα  έγινε  σε  ένα  μικρό  βαθμό ,  όχι  όπως  ακριβώς  το  

διατυμπανίζετε .   

 Ευχαριστώ  παρακαλώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα .  Θα  είμαι  εξαιρετικά  σύντομος .   

 Στην  πραγματικότητα  σήμερα  δεν  ελέγχονται  οι  αριθμοί ,  

ελέγχονται  οι  πολιτικές  επιλογές  της  Δημοτικής  Αρχής ,  γιατί   όπως  

αντιλαμβανόμαστε  όλοι  ένας  προϋπολογισμός  αποτυπώνει  την  

στοχοθεσία  μιας  Δημοτικής  Αρχής ,  ουσιαστικά  δηλαδή  το  πολιτικό  της  

πρόγραμμα .  

 Γι '  αυτό  τον  λόγο  εμείς  θα  τον  καταψηφίσουμε ,  γιατί  ακριβώς  

διαφωνούμε  και  με  το  πρόγραμμα  και  με  τις  προτεραιότητες  που  θέτει  

η  Δημοτική  Αρχή .   

 Διαφωνούμε ,  για  παράδειγμα ,  για  να  μην  πω  ότι  μας  εξοργίζει  το  

γεγονός  το  ότι  την  μερίδα  του  λέοντος ,  εάν  εξαιρέσουμε  τις  

ανελαστικές  δαπάνες  πηγαίνει  σε  μελέτες ,  σε  εξωτερικούς  συνεργάτες ,  

σε  συμβούλους ,  σε  λογιστές ,  σε  δικηγόρους .  Μας  ενοχλεί ,  έστω  και  

εάν  είναι  μικρά  τα  ποσά ,  που  ξοδεύονται  χρήματα  σε  ανούσιους  

θεσμούς ,  βλέπε  Πολιτεία  των  Ευχών ,  μας  ενοχλεί  για  παράδειγμα ,  που  

πηγαίνουν  χρήματα  σε  μια  ιδιωτική  εταιρεία ,  βλέπει  ΠΑΕ  

Πανσερραϊκός  για  παράδειγμα ,  μας  ενοχλεί  και  μας  εξοργίζει  ο  τρόπος  
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που  διαχειρίζεστε  με  μια  ευρύτερη  έννοια  αυτό  που  ονομάζουμε  

απορρίμματα ,  αυτό  που  ονομάζουμε  ενέργεια .   

 Για  όλους  αυτούς  του  λόγους  και  για  να  μην  σας  κουράσω  

περαιτέρω  η  Διάβαση  Πεζών  θα  καταψηφίσει  τον  συγκεκριμένο  

προϋπολογισμό .   

 Ευχαριστώ  πολύ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καρύδας  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .   

 Άκουσα  με  προσοχή  αυτά  που  είπε  ο  κ .  Χαρίτος  εισηγητικά  για  

τα  θέματα  του  προϋπολογισμού .  Όσον  αφορά  το  σκέλος  το  γενικό  έτσι  

είναι ,  είμαστε  σε  περίοδο  κρίσεως ,  τα  χρήματα  είναι  πολύ  

συγκεκριμένα ,  για  τα  τεχνικά  στοιχεία  που  χρειάστηκα  διευκρινήσεις  

τα  είπα  στις  ερωτήσεις  μου  δεν  θα  χρειαστεί  να  επεκταθώ  σε  κάτι  

άλλο ,  νομίζω  ότι  και  οι  κύριοι  συνάδελφοι  που  μίλησαν  πριν  από  

εμένα  έκαναν  αρκετές  διευκρινίσεις  και  πολλές  από  τις  ερωτήσεις  που  

είχα  απαντήθηκαν  μέσω  εκείνων .   

 Ένα  σημαντικό  το  οποίο  πρέπει  να  βγάλω  σαν  συμπέρασμα  και  

να  μας  μείνει  από  την  σημερινή  κουβέντα  είναι  ότι  δυστυχώς  

ανεβαίνουν  τα  ανταποδοτικά ,  το  οποίο  είναι  ένα  ζήτημα  το  οποίο  θα  

χρειαστεί  να  προβληματίσει  και  τον  σερραϊκό  λαό  για  το  πως  η  

Δημοτική  Αρχή  βλέπει  αυτό  το  ζήτημα ,  μιας  και  η  οικονομική  

κατάσταση  όπως  είπε  και  ο  κ .  Χαρίτος  είναι  πολύ  δεδομένη  και  τα  

οικονομικά  των  νοικοκυριών  πολύ  σφικτά .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  θα  σταθώ  πιο  πολύ  στο  πολιτικό  σκέλος ,  γιατί  

αυτό  είναι  νομίζω ,  το  οποίο  πρέπει  να  αναδείξουμε  σήμερα  και  όχι  το  
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στενά  λογιστικό ,  το  οποίο  έχει  την  αξία  του  όσον  αφορά  τα  νούμερα ,  

αλλά  δεν  έχει  την  αξία  του  όσον  αφορά  το  πολιτικό  το  που  πάμε  και  σε  

τι  επίπεδο  και  σε  τι  περιβάλλον  θα  κληθούμε  να  δουλέψουμε .   

 Θα  σταθώ  πολύ  σε  μια  προσφιλή  δήλωση  του  κ .  δήμαρχου  που  

λέει  ότι  εμείς  είμαστε  με  την  νομιμότητα .  Επειδή  έχετε  καταλάβει  ότι  

η  ρητορεία  δεν  είναι  το  δυνατό  μου  φόρτε ,  έχω  γράψει  μιάμιση  σελίδα  

εδώ  πέρα .  Να  σας  πω  τι  είναι  η  νομιμότητα ,  την  οποία  έχουμε  μπροστά  

μας .   

 Η  κατάθεση  του  προϋπολογισμού  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

αποτελεί  για  κάθε  Δημοτική  Αρχή  την  σημαντικότερη  διαδικασία ,  

αφού  περιγράφει  με  οικονομικούς  όρους  την  γενική  λειτουργία  του  για  

το  επόμενο  έτος .   

 Πέρα  όμως  από  το  καθαρά  τεχνοοικονομικό  σκέλος  της  ψήφισης  

του  προϋπολογισμού  σαν  Λαϊκή  Συσπείρωση  πιστεύουμε  ότι  είναι  

αναγκαίο  να  αναφέρουμε  και  το  πολιτικό  πλαίσιο  που  διέπει  την  

διαδικασία ,  αφού  αυτή  καθορίζει  και  τους  στόχους  του .   

 Οι  μεταρρυθμίσεις  στην  Τοπική  Διοίκηση  που  ξεδιπλώθηκαν  την  

περίοδο  της  κρίσης ,  ο  Καλλικράτης  δηλαδή ,  έπαιξε  σημαντικό  ρόλο  

στο  πέρασμα  της  αντιλαϊκής  επίθεσης  από  πλευρά  της  κυβέρνησης .   

 Παρένθεση  εδώ  πέρα ,  υπάρχει  τεράστια  ευθύνη  όσον  αφορά  τους  

πόρους  που  παρακρατεί  από  την  τοπική  διοίκηση .   

 Είναι  τα  τοπικά  όργανα  του  κράτους ,  οι  δήμοι  δηλαδή  και  οι  

πλειοψηφία  των  κομμάτων  που  τα  στελεχώνει  χρόνια  τώρα  που  

προωθούν  την  επιχειρηματικότητα ,  την  διασύνδεση  με  τις  επιχειρήσεις ,  

τη  διεύρυνση  της  ανταποδοτικότητας  στο  όνομα  της  οικονομικής  

αυτοτέλειας  δήθεν  των  δήμων .   
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 Στήριξαν  τους  ισοσκελισμένους  προϋπολογισμούς  και  την  

ομπρέλα  του  οικονομική  παρατηρητηρίου  στο  όνομα  του  

νοικοκυρέματος ,  της  συρρίκνωσης  των  υπηρεσιών ,  την  κατάρτιση  

οργανικών  θέσεων  το  τσάκισμα  εργατικών  σχέσεων  και  εργασιακών  

δικαιωμάτων ,  στο  όνομα ,  δήθεν ,  του  αναφορολογισμού  και  στην  

μείωση  του  κόστους .   

 Το  κράτος  και  οι  θεσμοί  του  ευθυγραμμίζονται  στην  ανάγκη  στο  

να  απελευθερώσουν  κεφαλαία  για  την  χρηματοδότηση  των  αναγκών  

των  επιχειρηματικών  ομίλων .  Γι '  αυτό  όσο  μεγαλώνει  η  φορο-λεηλασία  

των  εργατικών  λαϊκών  νοικοκυριών  οι  πόροι  θα  αφαιρούνται  από  την  

χρηματοδότηση  των  δήμων ,  το  οποίο  γίνεται  ήδη  και  θα  είναι  

περισσότεροι .  Έτσι  θα  κατευθύνονται  στις  ανάγκες  των  επιχειρήσεων  

και  των  δανειστών .   

 Να  γιατί  και  πρόσφατα  στα  συμπεράσματα  της  Επιτροπής  για  την  

αναθεώρηση  του  Καλλικράτη  που  λειτουργεί  στο  Υπουργείο ,  ΚΕΔΕ ,  

ΕΜΠΕ  και  κυβέρνηση  μίλησαν  για  την  επιχορήγηση  της  τοπικής  

διοίκησης ,  ότι  ναι  μεν  πρέπει  να  παραμείνει  στην  ευθύνη  της  

κεντρικής  διοίκησης ,  το  οποίο  είναι  μόνο  στα  λόγια  άλλωστε  και  δεν  

δίνουν  τίποτα ,  αλλά  πάντα  σε  συνάρτηση  με  την  δυναμικότητα  των  

δήθεν  φόρων .   

 Τι θέλω να πω; Τα ίδια έσοδα για το ΄16 ήταν 2 δις ,  γ ια το ΄17 

προϋπολόγιζαν  2.300.   300 εκατομμύρια  αύξηση .  Για  το  ΄18 θα  είναι  

ακόμα  παραπάνω .  Ένα  σκέλος  είναι  αυτό .   

 Ένα  δεύτερο ,  το  σκέλος  των  προγραμμάτων ,  όπως  είναι  το  

Ε .Σ .Π .Α .   Αφορά  τα  έργα  και  δράσεις  περιοχών  . .  πλήρως  ανάγκης  

ενίσχυσης  ανταγωνιστικότητας  και  βάζουν  στο  περιθώριο  όλες  τις  

ανάγκες .  Δεν  υπάρχουν  σχεδιασμοί  και  στοχεύσεις  και  προγράμματα  
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για  παρεμβάσεις  στην  αντισεισμική  προστασία ,  αντιπλημμυρικά ,  

είδατε  τι  έγινε  κάτω  στην  Αθήνα ,  πυροπροστασία ,  κοινωνικές  

υποδομές ,  πρόνοια ,  υγεία  καις  στέγαση  

 Όσον  αφορά  το  ΄17 προϋπολογιζόταν  από  τον  κρατικό  

προϋπολογισμό ,  όταν  και  εάν  θα  δοθούν  τρία  δις  για  την  τοπική  

διοίκηση .  Ήταν  σε  σχέση  με  το  ΄16 μειωμένος  κατά  210 εκατομμύρια .  

Για  το  σύνολο  των  325 δήμων .   

 Η  μείωση  της  κρατικής  χρηματοδότησης  ειδικά  των  δήμων  και  η  

κατακόρυφη  αύξηση  των  λεγόμενων  ίδιων  εσόδων  είναι  μια  τρανή  

απόδειξη  ότι  η  αποκέντρωση  αρμοδιοτήτων  που  φέρνει  ο  Καλλικράτης  

έχει  ως  άμεσο  στόχο  την  αφαίμαξη  των  ελληνικών  νοικοκυριών .  

 Είναι  μια  ακόμη  συνεισφορά  του  λαού  στο  αιματηρό  για  την  ζωή  

και  το  δημοσιονομικό  πλεόνασμα ,  ώστε  το  κράτος  να  τροφοδοτεί  με  

περισσότερα  κρατικά  έξοδα  τους  επιχειρηματικούς  ομίλους .  Να  που  

εδράζεται  η  συνεχής  προσπάθεια  για  αναμόρφωση  όπως  λένε ,  της  

τοπικής  διοίκησης  και  σήμερα  του  Καλλικράτη .  οι  δήμοι  να  έχουν  συν  

τοις  άλλοις  τον  σχεδιασμό  και  την  διαχείριση  στον  τομέα  κοινωνικής  

πολιτικής  χωρίς  όμως  να  έχουν  τα  ανάλογα  οικονομικά  εργαλεία .   

 . .  κοινωνικής  πολιτικής  που  . .  όχι  με  σύγχρονες  ανάγκες  του  

λαού  μας  αλλά  με  τις  δυνατότητες  της  εποχής  και  επιστημονικής  

ειδίκευσης  αλλά  με  στρατηγικές  που  έχουν  επιδίωξη  τα  ευκαιριακά  

δίκτυα  της  φτώχειας ,  των  λεγόμενων  εθελοντών ,  των  ΚΟΙΝΣΕΠ ,  των  

ΜΚΟ  και  της  λεγόμενης  κοινωνικής  οικονομίας .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εγώ  ευχαριστώ .  Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  λόγο  δυο  λεπτά .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  15 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2017  

5

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  βεβαίως  και  είναι   η  κορυφαία  

συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  από  ότι  βλέπετε  είναι  ένας  

προϋπολογισμός  νοικοκυρεμένος ,  ένας  προϋπολογισμός  αληθινός ,  

ρεαλιστικός  και  αυτό  δεν  το  λέμε  εμείς ,  όταν  το  Παρατηρητήριο  βάζει  

φρένο  στους  άλλους  δήμους  να  μην  μπορούν  να  κλείσουν  τον  

προϋπολογισμό  και  εμείς  δεν  έχουμε  ούτε  μια  παρατήρηση .   

 Βεβαίως  βλέπουμε  το  Παρατηρητήριο .  Εσείς  κάνετε  

αντιπολίτευση ,  εσείς  κάνετε  την  δουλειά  σας .  Εμείς  όμως  τα  εύσημα  

τα  παίρνουμε  από  πάνω .   

 Θέλω  να  πω  ότι  σε  μερικά  σημεία  θα  σταθώ .  Ειπώθηκε  εδώ  και  

απορώ  δηλαδή  γιατί  υπάρχει  αυτή  η  παραπληροφόρηση  και  τα  λοιπά ,  

ενώ  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  πήραμε  ότι  για  τον  οδοφωτισμό ,  για  τους  

λαμπτήρες  λεντ  ότι  πάμε  στο  Παρακαταθηκών ,  εδώ  λένε  ότι  γιατί  

επιμένουμε  στο  Σ .Δ .Ι .Τ .  Εάν  είναι  δυνατόν  δηλαδή .   

 Δηλαδή  δεν  υπάρχει  μια  αλήθεια  να  λέμε  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο  και  στα  κανάλια ;  Πήραμε  εδώ  απόφαση  για  το  

Παρακαταθηκών ,  γιατί  λοιπόν  λέμε  εδώ  μέσα  ότι  επιμένουμε  στα  

Σ .Δ .Ι .Τ . ;   

 Πάμε  παρακάτω .  Αυτοκινητοδρόμιο .  Πολύ  καλά  ξέρετε  ότι  οι  

Σέρρες  έγιναν  γνωστές  από  το  Αυτοκινητοδρόμιο  όχι  μόνο  σε  όλη  την  

Ελλάδα  αλλά  και  σε  όλη  την  Ευρώπη .  Αυτή  η  Δημοτική  Αρχή ,  το  

Αυτοκινητοδρόμιο  ξέρετε  πως  έγινε .  Ο  Αντώνης  ξέρει .  Από  τον  κ .  

Βλάχο  και  τα  λοιπά ,  όλες  οι  δημοτικές  αρχές  το  αγκάλιασαν  αλλά  αυτή  

η  Δημοτική  Αρχή  το  αγκαλιάζει  σαν  δικό  της  παιδί  και  επενδύει ,  

επενδύει  διότι  είναι  ένα  αναπτυξιακό  έργο ,  το  οποίο  όλοι  μας  πρέπει  

να  δίνουμε  την  δέουσα  προσοχή  και  να  επενδύουμε  στο  

Αυτοκινητοδρόμιο .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  κ .  Αντιδήμαρχε .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ολοκληρώνω .  Όσον  αφορά  εάν ,  ας  πούμε ,  από  την  ακίνητη  περιουσία  

και  από  αυτά  και  παίρνουμε  λίγα  και  τα  λοιπά  ή  αυξήσαμε  μερικώς  και  

τα  λοιπά  και  βεβαίως  εμείς  είμαστε  έτοιμοι ,  το  τμήμα  Διαχείρισης  

Ακίνητης  Περιουσίας  έτοιμο  να  ενοικιάσει  και  περισσότερα  αλλά  δεν  

μπορεί  να  έρχεται  ο  πολίτης ,  κάποιος  πολίτης  να  λέει  ότι  θέλω  να  

ενοικιάσω ,  κάντε  μου  το  τοπογραφικό  εσείς ,  να  έρχεται  μετά  και  να  

φεύγει .  Να  κάνει  έξοδα  δηλαδή  ο  Δήμος ,  συμβαίνει  αυτό  το  πράγμα ,  

να  βλέπουμε . .  και  να  φεύγει .  Όχι .  Αυτός  που  θέλει  να  ενοικιάσει  και  

πραγματικά  το  θέλει  θα  κάνει  και  το  τοπογραφικό  και  θα  έρθει  να  

πάρει  αυτό  που  θέλει  να  ενοικιάσει .  Δεν  είναι  δυνατόν  να  συμβαίνει  

αυτό  το  πράγμα ,  να  βάζει  τις  υπηρεσίες  στον  Δήμο  να  κάνουν  το  

τοπογραφικό ,  να  έρχονται  μετά  και  να  φεύγουν .   

 Τελειώνω  και  θέλω  να  πω  ότι  είμαστε  περήφανοι  για  τον  

προϋπολογισμό ,  διότι  και  κάτι  ακόμα  θέλω  να  πω ,  δεν  είναι  δυνατόν  

να  μην  βάλουμε  στον  προϋπολογισμό  αυτό  που  πρέπει  να  παίρνουμε .  

λέει  ότι  υπάρχει  μια  ψαλίδα .  Και  βεβαίως  υπάρχει  μια  ψαλίδα .  Δεν  θα  

βάλουμε  όμως  αυτά  που  έχουμε  να  παίρνουμε ;  Δεν  θα  τα   βάλουμε  

αυτά ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  στην  δευτερολογία  σας ,  σας  παρακαλώ .  

Ευχαριστώ .  Κύριε  Στεργίου  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Δυο  λόγια  θα  πω  για  τον  προϋπολογισμό .  Θέλω  να  πω  ότι  είναι  ένα  

εργαλείο  στο  κάθε  επιτελείο  της  δημοτικής  παράταξης .  Εκείνο  που  
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θέλω  να  πω  είναι  ότι  κάποιοι  εδώ  μέσα  αγνοούν  έναν  βασικό  κανόνα .  

Ποιος  είναι  ο  βασικός  κανόνας ;  Είναι  ο  όγδοος  χρόνος  λιτότητας  

σκληρής  για  όλο  τον  ελληνικό  λαό  και  περισσότερο  για  την  Τοπική  

Αυτοδιοίκηση .  

 Από  τότε  που  ανέλαβε  αυτή  η  Δημοτική  Αρχή ,  από  το  ΄11, ζούμε  

κάτω  από  συγκεκριμένες  πιέσεις  και  μάλιστα  κάτω  από  πιέσεις  ενός  

Παρατηρητηρίου ,  το  οποίο  καθημερινά  κάνει  παρατηρήσεις  για  

οτιδήποτε  προσπαθούμε  να  κάνουμε .   

 Σε  αυτά  τα  χρόνια  εμείς ,  κατόρθωσε  η  Δημοτική  Αρχή  και  να  

εξυγιάνει  τα  οικονομικά  του  Δήμου  και  σήμερα  να  μπορεί  να  

προχωράει  ο  Δήμος  με  το  κεφάλι  ψηλά .  Γνωρίζω  το  ΄11, όταν  ήρθαμε  

στην  Δημαρχεία ,  τι  πιέσεις  δεχόμασταν  από  την  αγορά  για  τα  χρήματα  

τα  οποία  χρωστούσε  ο  Δήμος .  Αυτά  όσον  αφορά  τον  προϋπολογισμό  

εάν  είναι  ρεαλιστικός  ή  όχι .   

 Οι  προτάσεις  και  αυτές  που  έπρεπε  να  κάνουμε ,  εάν  υπάρχουν  οι  

αντίστοιχοι  κωδικοί  και  τα  χρήματα  για  να  μπορεί  τελικά  να  

μεταφέρουμε  χρήματα  όταν  χρειαστούν .   

 Εγώ  θα  κάνω  μια  άλλη  παρατήρηση .  Συνεχίζει  για  ακόμη  μια  

φορά  η  κυβέρνηση  με  νομοθετήματα ,  τα  οποία  βάζει  τρικλοποδιές  στην  

Τοπική  Αυτοδιοίκηση .  Το  καλοκαίρι  και  πρέπει  να  το  δούμε  αυτό ,  

ψήφισε  νόμο  όπου  και  για  τους  μεν  υπαλλήλους  που  υπάρχουν  στα  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  και  τα  λοιπά ,  μειώνει  το  ωράριο  των  υπαλλήλων  και  

αναγκαστικά  αναγκάζει  πάρα  πολλούς  δήμους  να  προσλάβει  

προσωπικό .  Από  που  θα  βρουν  τα  λεφτά ;   

 Βασική  αρχή  του  Καλλικράτη  ήταν  ότι  κάθε  φορά  που  

μεταβιβάζονται  αρμοδιότητες  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  πρέπει  να  

υπάρχουν  και  αντίστοιχοι  πόροι .  Κανένα  νομοθέτημα  δεν  υπάρχει  
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τέτοιο .  Πρόσφατο .  Με  τις  καθαρίστριες  οι  οποίες  πληρώνονται  από  την  

ΕΔΕΔΗΜ .  

 Λοιπόν ,  ψηφίζει  νόμο  το  καλοκαίρι  όπου  θα  πρέπει  και  καλά  

έκανε ,  ότι  θα  πρέπει  να  παίρνουν  και  γάλα  και  ρούχα  και  μάλιστα  δεν  

το  ψηφίζει  τελευταία ,  λέει  ότι  θα  έχει  και  αναδρομικό  χαρακτήρα  από  

το ΄13 και ερωτώ, από που θα πάρει;  Από τους ΚΑΠ λέει .  Ποιους 

ΚΑΠ ;   

 Παιδιά  θα  τρελαθούμε  και  κάποιοι  εδώ  μέσα  ζητάνε  ευθύνες  από  

την  Δημοτική  Αρχή .  Εγώ  ρωτάω ,  που  θα  βρεθούν  τα  λεφτά  για  να  

δώσουμε  αναδρομικά  στις  75 αυτές  καθαρίστριες  σε  γάλα  και  σε  

ρουχισμό από το ΄13; Ποιους ΚΑΠ;  

 Λοιπόν ,  αυτή  είναι  η  ιστορία  όλη  που  πρέπει  να  κατανοήσουμε .  

Πώς  πορεύεται  αυτή  η  Δημοτική  Αρχή  και  το  οικονομικό  επιτελείο  και  

αξίζουν  συγχαρητήρια  στο  οικονομικό  επιτελείο  που  μπόρεσε  σε  αυτά  

τα  χρόνια  να  αναστήσει  τα  οικονομικά  του  Δήμου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Στεργίου .  Κύριε  Τερζή  έχετε  τον  λόγο .  Δυο  λεπτά .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Σας  ευχαριστώ  πολύ  και  συγνώμη  γι '  αυτό  το  δίλεπτο  της  

καθυστέρησης  της  διαδικασίας ,  αλλά  μιας  και  πρόκειται  για  την  

κορυφαία  συνεδρίαση .   

Καταρχάς  να  ευχαριστήσω  τον  Αντιδήμαρχο  που  με  ενημέρωσε  

με  τηλεφωνική  επικοινωνία ,  τον  κ .  Χαρίτο  πριν  από  δυο  μέρες  για  τους  

λόγους  που  η  χρηματοδότηση  στην  κοινωφελή  επιχείρηση  του  Δήμου  

Σερρών  θα  είναι  μειωμένη  σε  σχέση  με  την  στοχοθεσία  μας .  Η  

στοχοθεσία  μας  και  ο  προϋπολογισμός  μας  προβλέπει  380.000,  ενώ  

εδώ  η  εγγραφή  είναι  250.   
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Τιμά  ιδιαίτερα  και  τον  ίδιο  και  εμένα  που  έγινε  αυτή  η  

ενημέρωση .  Σήμερα  τον  επισκέφτηκα  και  στο  γραφείο ,  είχαμε  μια  πολύ  

καλή  συζήτηση ,  όμως  οφείλω  σε  όλα  τα  Διοικητικά  Συμβούλια  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  στους  απερχόμενους  πρόεδρους  από  το  ΄11, στα  110 

άτομα  μέλη  προσωπικού ,  στους  χιλιάδες  Σερραίους  δημότες  που  είναι  

ωφελούμενα  άτομα  από  την  κοινωφελή  επιχείρηση  να  πω  πολύ  γρήγορα  

μερικά  αριθμητικά  δεδομένα  τα  οποία  θα  δείξουν  και  το  γεγονός  ότι  με  

τα  250 χιλιάρικα  στην  εγγραφή  είναι  αδύνατο  να  λειτουργήσει  η  

κοινωφελής  επιχείρηση .   

Να  θυμίσω  ή  να  σας  κάνω  γνωστό  ότι  110 με  120 χιλιάρικα  είναι  

η  μισθοδοσία  των  ατόμων  ΑΜΕΑ  που  έχουν  προσληφθεί  από  το  

πρόγραμμα  το  Νέες  Θέσεις  Εργασίας .  Να  προσθέσουμε  εδώ  τις  70.000 

για  την  Πολιτεία  των  Ευχών .  Να  προσθέσουμε  τις  40 περίπου  χιλιάδες  

για  την  Φιλαρμονική  και  τις  Χορωδίες  Νέων  και  Παίδων .  Αυτά  και  

μόνο  μας  κάνουν  248 χιλιάρικα .  Και  δεν  έχουμε  βάλει  μέσα  τις  ΔΕΚΟ .   

Να  ευχαριστήσουμε  την  Δημοτική  Αρχή  και  όλα  τα  Δημοτικά  

Συμβούλια  που  βάλανε  πλάτη ,  έτσι  ώστε ,  είμαστε  ένα  βήμα  στο  

κατώφλι  της  εξυγίανσης  εντελώς  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  η  οποία  έχει  

ανακτήσει  και  την  αξιοπιστία  της  και  την  εξωστρέφειά  της  στην  

σερραϊκή  κοινωνία .  

Δεν  ξέρω  εάν  η  δέσμευση ,  η  προφορική  δέσμευση  εδώ  δημόσια  

στο  ανώτατο  αυτό  όργανο  του  αντιδημάρχου  ότι  με  αναμορφώσεις  θα  

μας  δοθεί  το  ποσό  που  υπολείπεται ,  εγώ  όμως  οφείλω  ως  Πρόεδρος  και  

σεβόμενος  και  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  που  εκπροσωπώ  

και  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  να  σας  πω  ότι  οι  250.000 δεν  αρκούν  ούτε  για  τα  

λειτουργικά  της  έξοδα .  Έτσι  περιμένω  τον  Ιανουάριο  και  Φεβρουάριο  

του  ΄18 στις  αναμορφώσεις  να  ψηφιστούν  τα  ποσά ,  τα  οποία  θα  είναι  
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ικανά  να  βαδίσουμε  μέσα  στο  ΄18. Άλλωστε  γεροί  να  είμαστε  την  

ερχόμενη  Τετάρτη  θα  παρουσιάσουμε  τον  προϋπολογισμό  και  το  σχέδιο  

δράσης ,  που  εκεί  θα  μπορώ  να  είμαι  πιο  αναλυτικός .   

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εγώ  σας  ευχαριστώ .  Και  κλείνοντας  ο  κ .  Αναστασιάδης  έχει  τον  

λόγο  για  δυο  λεπτά .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,   νομίζω  πως  μερικά  

πράγματα  θα  πρέπει  να  τα  λέμε  με  το  όνομά  τους  έτσι  όπως  είναι ,  όχι  

έτσι  όπως  θα  θέλαμε  να  είναι .   

 Είναι  σαφές  και  νομίζω  ότι  έχει  γίνει  αντιληπτό  από  όλους ,  κύριε  

Αντιδήμαρχε ,  πως  ο  προϋπολογισμός  αυτός  και  όχι  μόνο  αυτός  αλλά  

και  των  προηγούμενων  ετών  είναι  εικονικοί  προϋπολογισμοί  και  αυτό  

φαίνεται  από  τα  απολογιστικά  στοιχεία  των  προηγούμενων  ετών .   

 Μα  θα  μου  πείτε ,  βάζουμε  στόχους  στον  προϋπολογισμό .  Ωραία  

βάζουμε  στόχους ,  όμως  οι  στόχοι  θα  πρέπει  λίγο  –πολύ  να  αγγίζουν  

την  πραγματικότητα .  Θα  πρέπει  να  μην  είναι  στόχοι  υπερβολικά  

υψηλοί  όπως  θα  θέλαμε ,  αλλά  όπως  πραγματικά  πρέπει  να  είναι .  Αυτό  

είναι  ένα  στοιχείο  καθαρά  πολιτικό .   

 Ένα  άλλο  το  οποίο  θα  πρέπει  να  επισημάνω ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  

είναι  το  εξής :  ανέφερε  ο  κ .  Τερζής  για  τις  250.000 για  να  δείτε  πως  

μερικές  φορές  είναι  και  εικονικός  ο  προϋπολογισμός .  Η  στοχοθεσία  

κάνει  λόγο  για  380.000.  η  στοχοθεσία  του  έτους  ΄18 ανά  τρίμηνο .  Ο  

προϋπολογισμός  μιλάει  για  250.000.  Το  αιτιολογικό ;  Θα  κάνουμε  

αναμόρφωση .  Μα  τι  θα  πει  ότι  θα  κάνουμε  αναμόρφωση  από  την  

στιγμή  που  το  βάζουμε  στην  στοχοθεσία ;   
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 Στοχοθεσία  σημαίνει  συγκεκριμένη  στόχευση .  Άρα  λοιπόν  πώς  

εμείς  κάνουμε  συγκεκριμένη  στόχευση  έχοντας  κατά  νου  στο  μέλλον  

να  κάνουμε  αναμόρφωση ;  Αυτό  εδώ  πέρα  δεν  δημιουργεί  μια  εικονική  

πραγματικότητα  στον  προϋπολογισμό ;  Λέτε  όχι ,  θα  δείτε  ότι  έχω  

δίκαιο  μέσα  στον  χρόνο .    

 Ένα  άλλο ,  το  οποίο  ακούστηκε  εδώ  μέσα  και  οφείλω  να  το  πω  

και  είναι ,  δεν  θα  μπω  σε  νούμερα  αλλά  αναγκάζομαι  από  τα  πράγματα ,  

πολιτική  τοποθέτηση  κάνω .  Εδώ  όταν  μιλούσαμε  για  το  τεχνικό  

πρόγραμμα  εμείς  κάναμε  μια  παρατήρηση .  Οι  Σχολικές  Επιτροπές  των  

σχολείων  θα  πρέπει  να  έχουν  την  δυνατότητα  να  μπορούν  να  κάνουν  

μικρές  επεμβάσεις ,  έτσι  ώστε ,  να  παράγεται  και  περισσότερο  έργο .   

 Αυτό  το  οποίο  ακούστηκε  εδώ  είναι  το  εξής ,  γιατί  το  λέω  αυτό ;  

Γιατί  είχε  προϋπολογισθεί  15 και  14.000 αντίστοιχα  Α /θμια  και  Β /θμια  

Εκπαίδευση .  Θα  το  πάμε  στις  50.  Οφείλω  να  πω  ότι  χάρηκα .  Ως  

εκπαιδευτικός  χάρηκα .  Και  επειδή  είχα  και  επιτελική  θέση  κατά  το  

παρελθόν ,  είπα  μια  πρώτης  τάξεως  ευκαιρία  να  λυθούν  λίγο  ως  πολύ  τα  

χέρια  των  διευθυντών .   

 Διαπιστώνω  εδώ  στον  προϋπολογισμό  και  εδώ  είναι  το  εικονικό  

μέρος ,  κύριε  Χαρίτο ,  είναι  τα  ίδια  ποσά .  Μα  θα  κάνουμε  αναμόρφωση .  

Έλεος .  Θα  κάνουμε  αναμόρφωση .  Το  θα  κάνουμε  αναμόρφωση  δεν  μας  

απαγορεύει  το  να  το  έχουμε  εγγεγραμμένο  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ολοκληρώστε  την  ομιλία  σας  κ .  Αναστασιάδη .  

Ολοκληρώστε ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Δεν  μας  απαγορεύει .  Ο  κωδικός  εκείνος  αυξομειώνεται  με  απόφαση  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  επίτρεψέ  μου ,  το  γνωρίζω  πολύ  καλά .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  15 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2017  

5

 Και  τρίτον .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κλείστε  όμως  σας  παρακαλώ .  Έχετε  ήδη  υπερβεί  τον  χρόνο  

σας .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Στην  δευτερολογία ,  εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  δευτερολογία .  Δευτερολογία  κύριοι  συνάδελφοι .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Συγνώμη ,  μπορώ  να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως  έχετε  τον  λόγο  κ .  Χαρίτο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όπως  γνωρίζετε  εσείς  ισχυρίζεστε  ότι  είναι  εικονικός  για  τα  πρόσωπα ,  

νομικά  πρόσωπα  ιδιωτικού  και  δημοσίου  δικαίου .  Δεν  είναι  καθόλου  

εικονικός  αυτά  τα  οποία  είναι  μέσα .  Ο  ΚΑΠ  είναι  στάνταρ  και  πέρυσι  

ήταν  στάνταρ .  10 εκατομμύρια .   

Κάθε  μήνα  έρχεται  ένα  ποσό .  Το  παίρνει  ο  υπάλληλος  και  λέει ,  

πόσο  θα  δώσουμε  στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ;  150.000.   Είναι  στάνταρ  τα  

ποσά .  Κάθε  μήνα  δηλαδή  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  θα  πάρει  141,  η  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

θα  πάρει  αυτά .  Είναι  στάνταρ .  Όταν  εσύ  πας  να  βάλεις  στο  τέλος ,  όπως  

βάλαμε  στα  προνοιακά  211.000 παραπάνω ,  έρχεται  από  πάνω  και  σου  

λέει  ότι  είναι  μη  ρεαλιστικός .  Όπως  είπε  ο  κ .  Μηλίδης .  Έτσι  έγραψε  

μέσα  μόλις  βάλαμε  -211.000.  Μας  είπε  ότι  πάρτε  τα  πίσω  από  τα  

προνοιακά .   

Εγώ  είμαι  υποχρεωμένος  για  να  κλείσω  τον  προϋπολογισμό  τι  να  

κάνω ;  Να  βάλω  τα  ποσά  αυτά  και  μετά  να  πάρω  και  να  κάνω  τις  
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αναμορφώσεις .  Δυστυχώς  αυτό ,  έχετε  δίκαιο ,  κανονικά  έπρεπε  ο  

στόχος  εδώ  μέσα  και  είναι  γραμμένος  στο  γραφείο  μου  και  στο  γραφεί  

του  Δημάρχου  είναι  ότι  πρέπει  να  πάρει  380 και  πρέπει  να  πάρει  500,  

δεν  θυμάμαι  τώρα  τα  ποσά ,   τα  έχω  γραμμένα .  Αλλά  δεν  μπορώ  να  το  

κάνω  στον  προϋπολογισμό ,  γιατί  πρέπει  να  κλείσει .  Δυστυχώς .  Αυτή  

είναι  η  πραγματικότητα .   

Το  ΚΑΠ  και  πέρυσι  ήταν  10 εκατομμύρια  και  πρόπερσι  ήταν  10 

εκατομμύρια  και  του  χρόνου  πάλι  10.  Μακάρι  να  είναι  10,  δεν  ξέρω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία  κύριοι  συνάδελφοι .  Ο  κ .  Μηλίδης ,  ο  κ .  Σιδέρης .  Με  

συγχωρείτε  ο  κ .  Καρύδας ,  ο  κ .  Αναστασιάδης .  Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  

λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δυο  λεπτά  μόνο  κύριε  Πρόεδρε .  

 Δόθηκαν  κάποιες  εξηγήσεις .  Εγώ  εκείνο  που  θέλω  να  πω  είναι  

ότι  ο  προϋπολογισμός  είναι  πιο  πολύ  σαν  ευχολόγιο  και  εκφράζει  

βασικά  επιθυμίες .  Δηλαδή  δεν  είναι  ο  πραγματικός  κα  όταν  κάνουμε  

στοχοθεσία  είναι  σίγουρο  ότι  βαδίζουμε  βάση  προϋπολογισμού .  Πώς  

αλλιώς  θα  κάνουμε  στοχοθεσία ;   

 Και  κάτι  που  λέμε  για  τις  αναμορφώσεις .  Συμφωνώ  ότι  θα  γίνουν  

αναμορφώσεις  γιατί  θα  έρθουν   λεφτά  ή  δεν  ξέρω  τι  άλλο  θα  γίνει .  

Όμως  πρέπει  όλοι  να  ξέρουμε  ότι  οι  αναμορφώσεις ,  οι  πολλές  

αναμορφώσεις  δεν  είναι  ότι  καλύτερο  για  κανένα  όργανο  και  

προπάντων  για  τον  Δήμο .   

 Άρα  λοιπόν  θα  πρέπει  να  βλέπουμε  τα  πραγματικά  μας  έσοδα ,  

ώστε  έτσι  να  γίνεται  και  ο  προϋπολογισμός  για  να  γίνεται  και  ανάλογα  

η  στοχοθεσία .  Δεν  μπορεί ,  δηλαδή ,  να  έχουμε  έναν  προϋπολογισμό ,  
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που  είναι  η  κορυφαία  λειτουργία  εδώ  του  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  στο  

τέλος  κάθε  συμβουλίου  να  έχουμε  αναμορφώσεις ,  αναμορφώσεις .  

Μέχρι  που  μπορεί  να  πάει  αυτό ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Γίνεται  κ .  Γρηγοριάδη  και  μην  κάνετε  τον  συνήγορο .  Γίνεται .  Γίνεται  

με  αύξηση  των  εσόδων .  

 Κύριε  Δήμαρχε ,  σας  μιλάω  face to face και  θέλω  να  σας  πω  ότι  

βήματα  γίνανε  και  μπορώ  να  πω  ότι  σε  αυτό  συμβάλαμε  ως  παράταξη  

και  εμείς  πάρα  πολύ  σημαντικά  και  το  έχετε  αναγνωρίσει  και  δημόσια  

και  μπράβο  σας ,  αλλά  είστε ,  μην  ξεχνάτε ,  επτά  χρόνια  Δήμαρχος .  Δεν  

ήμαστε  στο  ΄11, πάμε  στο  ΄18. Γι '  αυτό  λέω  ότι  πάμε  με  πολύ  αργά  

βήματα .  Κάποτε  τα  είπα  χελώνας .  Θέλει  επίσπευση .   

Ξέρω  ότι  διαχειριζόμαστε  φτώχεια ,  δεν  χρειάζεται  να  το  πούμε .  

Ο  ελληνικός  λαός  και  ο  σερραϊκός ,  ιδιαίτερα  ο  σερραϊκός  με  την  

ανεργία  που  υπάρχει  πραγματικά  χειμάζεται  πάρα  πολύ .  Το  γνωρίζω  

αλλά  χρειάζονται  πιο  σημαντικά  βήματα .  Και  χαίρομαι  που  έγιναν  

κάποια  λίγα .   

Τα  έξοδα  να  μειωθούν .  Κύριε  Δήμαρχε  έχετε  το  καρπούζι  και  το  

πεπόνι .  Μειώστε  τα  περιττά  έξοδα .  Κάτι  συμβούλους ,  παρα-

συμβούλους ,  δεν  ξέρω  τρίτους ,  δεν  ξέρω  ποιους ,  οι  οποίοι  δεν  έχουν  

τίποτα ,  εάν  έχουν  κάτι  να  προσφέρουν ,  ναι .  Εάν  όμως  για  το  θεαθήναι ,  

κόψτε  τα .  Εγώ  εάν  ήμουν  στην  θέση  σας ,  αυτό  θα  έκανα .  Ειλικρινά  σε  

αυτή  την  κρίση  που  ζούμε  θα  πρέπει  όλοι ,  όλοι  ότι  κάνουμε  και  έχει  

αποτέλεσμα .  Και  αποτέλεσμα  για  τον  πολίτη ,  για  τον  Δήμο .  Έτσι  

παρα-συμβουλάτωρες  για  να  παίρνουν  κάποια  μεγάλα  ποσά  που  εγώ  
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θέλω  ένα  χρόνο  για  να  τα  πάρω  από  την  δουλειά  μου ,  νομίζω  θα  

συμφωνήσει  και  ο  κ .  Παπαβασιλείου  σε  αυτό ,  ότι  φτάνει .  Πολλούς  

παρα-συμβούλους  δεν  χρειάζονται .   

Τελικώς  η  δική  μας  η  προτροπή ,  εάν  θέλετε  και  η  παρατήρηση  

είναι  να  αυξήσουμε  τα  έσοδα  και  ιδίως  από  τους  στρατηγικούς  

κακοπληρωτές ,  ιδίως ,  που  υπάρχουν  και  το  ξέρετε  και  να  μειώσουμε  τα  

έξοδα ,  τα  περιττά  έξοδα  εκεί  που  δεν  χρειάζονται ,  χωρίς  όμως  να  

φορολογούμε  περισσότερο .   

Μπορεί  να  γίνει  και  νομίζω  όλοι  αντιλαμβανόμαστε  εδώ  τι  

γίνεται .  Χωρίς  φορολόγηση  ναι ,  μπορεί  να  γίνει .  Εμείς  θα  ψηφίσουμε  

τις  ανελαστικές  δαπάνες  όλες ,  όχι  όμως  τις  υπόλοιπες ,  γιατί  θεωρούμε  

ότι  ο  προϋπολογισμό  είναι  πλασματικός  και  μη  ρεαλιστικός .   

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εγώ  ευχαριστώ ,  κ .  Μηλίδη .  Ο  κ .  Καρύδας  έχει  τον  λόγο .  τρία  

λεπτά  κ .  Καρύδα .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Αφού  πήρα  το  δακτυλίδι  της  διαδοχής  από  τον  κ .  Σιδέρη .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ελπίζω  να  μην  παρεξηγηθήκατε .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Όχι ,  όχι .  Λοιπόν ,  για  μας  η  σημερινή  συνεδρίαση ,  πέρα  από  το  στενό  

λογιστικό  θέμα ,  το  οποίο  δεν  αναλωθήκαμε  και  πάρα  πολύ ,  νομίζω  

είναι  για  όσους  συνδημότες  μας  μας  παρακολουθήσουν  από  την  

τηλεόραση  είναι  αυτό  που  είπα  και  στην  πρωτομιλία  μου ,  το  πολιτικό  

σκέλος .  Να  βγάλουμε  ένα  συμπέρασμα  βασικό ,  το  οποίο  τι  είναι ;  Ότι  η  

κεντρική  κυβέρνηση  θέλει  την  τοπική  διοίκηση  το  μακρύ  της  χέρι ,  να  
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μπορεί  να  περνάει  εύκολα  την  πολιτική  της ,  να  απαγκιστρώσει  

κεφάλαια  τα  οποία  θα  τα  στείλει  εκεί  πέρα  που  τα  έστελνε  τόσο  καιρό ,  

να  επιβάλει  τοπική  φορολογία ,  έτσι  ώστε ,  να  μπορέσει  ο  λαός  να  έχει  

κάποια  υποτυπώδη  δικαιώματα  ή  παροχές  που  νομίζω  ότι  της  αξίζει .   

 Το  σημαντικό  είναι  αυτό  που  πρέπει  να  μας  μείνει  και  νομίζω  ότι  

εδώ  είναι  και  η  μεγάλη  ευθύνη  και  του  κράτους ,  που  έχει  ξεκάθαρη  

στόχευση .  Έτσι  και  αλλιώς  ένα  καπιταλιστικό  κράτος  δεν  μπορεί  να  

έχει  στην  προμετωπίδα  του  λαϊκές  ανάγκες  αλλά  είναι  και  το  θέμα  το  

του  κάνουν  και  οι  δήμοι  μέσω  της  ΚΕΔΕ .  Δεν  μπορεί  να  είναι  

συνεταίροι  σε  αυτή  την  ιστορία ,  διότι  ουσιαστικά  αντιβαίνει  στα  δικά  

τους  συμφέροντα .  Ούτε  χειροκροτητές  της  κυβερνητικής  πολιτικής .   

 Υπάρχουν  κεντρικοί  αυτοτελείς  πόροι  οι  οποίοι  είναι  λεφτά  των  

φορολογουμένων ,  των  Σερραίων ,  των  οποιωνδήποτε ,  του  ελληνικού  

λαού .  Δεν  μπορεί  αυτός  ο  λαός  να  πληρώνει  εξτρά  και  σε  μια  τοπική  

κυβέρνηση ,  ας  το  πω  έτσι  σχηματικά .   

 Νομίζω  ότι  η  γραμμή  πρέπει  να  είναι  ότι  η  διεκδίκηση  και  η  

διεύρυνση  των  πόρων  της  κυβέρνησης  που  βγαίνουν  προς  την  τοπική  

διοίκηση  και  για  έναν  επιπλέον  λόγο ,  ότι  η  φορολογία  ενός  φυσικού  

προσώπου  έμμεσα  και  άμεσα ,  περίπου  έρχεται  στο  65%. Περίπου .  

Οτιδήποτε  είναι ,  αγρότης ,  επιχειρηματίας ,  μικροέμπορος  και  τα  λοιπά ,  

εργαζόμενος  και  τα  λοιπά .  Από  αυτό  το  35 δεν  του  περισσεύον  και  

χρήματα  για  να  δίνεις  την  τοπική  διοίκηση  για  να  απολαμβάνει  όσα  

μπορεί  να  απολαμβάνει .   

Νομίζω  το  σημαντικότερο  που  πρέπει  να  μας  μείνει  πολιτικά  από  

αυτή  την  διαδικασία  είναι  αυτό .  Δεν  θέλω  να  μπω  στα  τελείως  

διαδικαστικά ,  τα  οποία  ελέγχθηκαν  και  από  κάποιους  συναδέλφους  

μου ,  όσον  αφορά  τον  αυξημένο  αριθμό  των  συμβούλων .   
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Το  βασικό  που  πρέπει  να  μείνει  είναι  ότι  υπάρχει  μια  αυξητική  

τάση  στα  ανταποδοτικά ,  το  οποίο  με  βάση  την  κεντρική  στρατηγική ,  

στην  οποία ,  βέβαια  συμφωνεί  και  η  σημερινή  διοίκηση  του  Δήμου  θα  

είναι  να  αυξηθούν  όσον  αφορά  τα  τέλη  καθαριότητας  και  τα  λοιπά  και  

αυτό  θα  το  δούμε  μπροστά  μας  με  το  που  θα  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  

και  του  εργοστασίου .   

Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .  Είστε  καλυμμένος .  Ο  κ .  Αναστασιάδης .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  εγώ  θα  μείνω  σε  αυτό  το  οποίο  είχατε  πει  πως  μας  

δεσμεύει  η  ΚΑΠ .  Δεν  θα  διαφωνήσω .  Όμως  στο  ταμείο  του  Δήμου  

εκτός  από  την  ΚΑΠ  είναι  και  οι  έκτακτοι  πόροι ,  είναι  και  οι  ήδη  οι  

πόροι .  Αυτό  το  πράγμα  νομίζω  ότι  το  γνωρίζετε .   

Εάν  τώρα  δούμε  το  σκέλος  των  δαπανών  θα  παρατηρήσουμε  το  

εξής :  εδώ  υπάρχει  μια  απλοχεριά  σε  ένα  μόνο  θα  σας  πω  και  νομίζω  

είναι  ενδεικτικό .  Ο  κωδικός  6699 που  ανέφερα  προηγουμένως  είναι  

241.000 λαμπτήρες  και  προμήθεια  ηλεκτρολογικού  υλικού .  Την  

προηγούμενη  χρονιά  ήταν  107 περίπου ,  εάν  θυμάμαι  καλά ,  117,  εδώ  

έχουν  ενταλθεί  περίπου  25,  ένα  άνοιγμα  τεράστιο .   

Αυτό  δεν  έχει  σχέση  με  την  ΚΑΠ ,  έχει  σχέση  με  ίδιους  πόρους ,  

έχει  σχέση  με  έσοδα  τα  οποία  δεν  έχουν  σχέση  με  την  ΚΑΠ .  Γιατί  το  

λέω  αυτό  το  πράγμα ;  Σημαίνει  ότι  εδώ  κάπου  ο  προϋπολογισμός  έτσι  

όπως  στήθηκε  δίνει  την  αίσθηση  ότι  στήθηκε  σε  πολλά  σημεία  

πρόχειρα  και  μάλιστα ,  υπάρχει  τέτοια  προχειρότητα  που  θα  ήθελα  εδώ  

να  επισημάνω  και  θα  παρακαλούσα  πολύ  σε  σας  που  είστε  υπεύθυνος  
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στις  διοικητικές  υπηρεσίες ,  να  τους  πείτε  λιγάκι  να  προσέχουν  κιόλας ,  

γιατί  ο  προϋπολογισμός  αυτός  πηγαίνει  και  προς  τα  έξω .   

Ένα  παράδειγμα  θα  σας  πω ,  αγαπητοί  συνάδελφοι .   

Λοιπόν ,  έσοδα  μισθώματα  από  αστικά  ακίνητα .   Άρθρο  253.  

Ωραία ,  τι  λέει  αυτό  το  άρθρο ;  Κανόνας  σύστασης  επιχειρήσεων .  Αυτό  

το  πράγμα  δεν  νομίζω  ότι  τιμά  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ολοκληρώστε .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  πάμε  λίγο  παρακάτω .  Μισθώματα  από  καλλιεργήσιμη  γη .  Άρθρο  

255.  Το  περιεχόμενο  διοίκηση  κοινωφελών  επιχειρήσεων .  Αυτό  το  

πράγμα  δεν  νομίζω  τιμά ,  περιποιεί  τιμή  σε  αυτούς  που  συντάσσουν  τον  

προϋπολογισμό  και  σε  αυτούς  που  τον  ψηφίζουν  τον  προϋπολογισμό .   

Κατά  τα  άλλα  συντάσσομαι  με  αυτό  που  είπε  ο  κ .  Μηλίδης ,  ο  

αρχηγός  της  παράταξης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Κύριε  Στεργίου  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Λοιπόν ,  θέλω  να  τονίσω  για  ακόμα  μια  φορά  ότι  κάποιοι  αγνοούν  το  

οικονομικό  περιβάλλον  που  βρίσκεται  η  χώρα  και  οι  δήμοι .  Η  μεν  

χώρα  βρίσκεται  κάτω  από  την  εποπτεία  της  Τρόικα  και  οι  δήμοι  κάτω  

από  την  εποπτεία  του  Παρατηρητηρίου .  Εάν  ο  προϋπολογισμός  ή  τα  

οικονομικά  μας  φύγουν  έξω  από  μια  γραμμή  τρένου  που  την  έχει  

καθορίσει  το  Παρατηρητήριο  δεν  θα  είχαμε  παρατηρήσεις ;   

 Δηλαδή  υπάρχουν  συνάδελφοι  εδώ  μέσα  που  θεωρούν  ότι  έχουν  

οικονομικές  δυνατότητες  και  γνώσεις  πάνω  από  το  Παρατηρητήριο ;   
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Επειδή  έχω  μια  γνώση  για  τους  προϋπολογισμούς  άλλων  δήμων ,  

δέχονται  καθημερινές  παρατηρήσεις  και  πισωγυρίσματα  και  τους  

προϋπολογισμούς .  Εμείς  ποτέ  δεν  δεχθήκαμε  τέτοιες  παρατηρήσεις ,  

που  σημαίνει  ότι  κινούμαστε  μέσα  στα  πλαίσια  που  καθορίζει ,  τα  

αυστηρά  οικονομικά  πλαίσια  που  μας  καθορίζει  το  Παρατηρητήριο  και  

η  κυβέρνηση .  Ποιος  μας  βάζει  τρικλοποδιές ;  Η  κυβέρνηση  μειώνοντας  

κατά  65% τους  πόρους  προς  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  και  ψηφίζοντας  

φιλεργατικούς  νόμους ,  οι  οποίοι  έχουν  αντίκτυπο  στα  οικονομικά  του  

Δήμου .   

Πολλοί  συνάδελφοι  αιρετοί  θα  αντιμετωπίσουν  μεγάλο  πρόβλημα  

και  πιθανόν  να  οδηγηθούν  και  στα  κρατητήρια  και  το  λέω  και  για  

σένα ,  κ .  Μερετούδη ,  σου  έρχεται  η  καμπάνα ,  γιατί  πρέπει  να  βρεθούν  

μέσα  από  τους  ΚΑΠ ,  που  βάλανε  το  καλοκαίρι  τα  αναδρομικά  για  να  

πληρώσεις  τους  υπαλλήλους .  Αυτό  είναι  το  οικονομικό  περιβάλλον  που  

έχουμε  σήμερα  και  σε  αυτό  το  οικονομικό  περιβάλλον  η  δική  μας  

δημοτική  παράταξη  όλα  αυτά  τα  χρόνια  δεν  ζήσαμε  ούτε  ένα  χρόνο  

οικονομικής  αδυναμίας  που  έχουμε  επτά  χρόνια  κάτω  από  την  μπότα  

του  Παρατηρητηρίου  και  κατορθώσαμε  να  εξυγιάνουμε  τα  οικονομικά  

του  Δήμου .   

Αυτό  είναι  επιτυχία  και  θέλω  από  την  πλευρά  μου  να  συγχαρώ  

όλους  αυτούς  που  αποτελούν  το  οικονομικό  επιτελείο  και  παλαιότερα  

και  σήμερα  από  την  δημοτική  παράταξη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Στεργίου .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Εγώ  ήθελα  απλώς  να  πω  ότι  ένας  προϋπολογισμός  συντάσσεται  με  τις  

οδηγίες  που  έρχονται  με  την  ΚΥΑ .  Με  κάποια  ΚΥΑ ,  η  οποία  

συγκεκριμένα  για  φέτος  ήρθε  26/7/17.  25595.  

Εδώ  άμα  διαβάσετε  λέει .  Θα  σας  πω  ένα  παράδειγμα  για  την  

κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  των  σχολείων  Α /θμιας  και  Β /θιμιας  

εκπαίδευσης ,  το  πως  πρέπει  να  γίνει  δηλαδή  μέσα  στον  

προϋπολογισμό ,  καθώς  και  του  σχολικού  τροχονόμου  και  λέει  διάφορα  

εδώ .   

Υπολογίζοντας  το  ύψος  του  ποσού  προκύπτει  το  γινόμενο  της  

πρώτης  τακτικής  κατανομής  που  αποδόθηκε  στον  Δήμο  Σερρών  το  

16Χ4, τα  ξέρετε  αυτά .   

Θέλω  να  πω  ότι  μακάρι  να  μπορούσα  να  βγάλω ,  να  βγάλουμε  όλη  

η  Δημοτική  Αρχή  και  η  αντιπολίτευση ,  έναν  προϋπολογισμό ,  ο  οποίος  

να  ήταν  στα  μέτρα  τα  δικά  μας ,  διότι  το  γνωρίζετε  ο  προϋπολογισμός  

τι  είναι ;  Είμαστε  πέντε  άτομα  και  μοιράζουμε  τα  λεφτά  διαφορετικά  ο  

καθένας  με  τον  δικό  του  τον  τρόπο .  Έτσι  δεν  είναι ;   

Απλώς  εγώ  θέλω  να  τονίσω  κάτι  και  να  επανέλθω  στην  

χρηματοδότηση  ειδικά  ότι  αφορά  την  κοινωνική  αλληλεγγύη ,  βάζοντας  

την  κοινωνική  αλληλεγγύη  μέσα ,  όχι  μόνο  την  κουζίνα  και  τα  λοιπά ,  

βάζω  μέσα  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  τον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  βάζω  

και  το  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  μέσα ,  διότι  είναι  και  αυτοί .   

Εγώ  θα  ήθελα  η  υπόσχεση  σαν  Αντιδήμαρχος  Οικονομικών  και  

σαν  παλαιός  αεροπόρος  να  σας  πω  ότι  η  χρηματοδότησή  τους  θα  είναι  

μεγαλύτερη  από  ότι  ήταν  πέρυσι .  Σας  το  λέω  και  το  υπόσχομαι  αυτό  το  

πράγμα ,  γιατί  οπωσδήποτε  είναι  μια  υπόσχεση  φυσικά ,  οι  οποίες  

υποσχέσεις  γίνονται  πολλές .   
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Από  εκεί  και  πέρα ,  μπορείτε  να  το  κρατήσετε  και  να  το  δείτε .  

Διότι  έχουμε  συζητήσει  ότι  πλέον  δεν   θέλω  ούτε  να  μιλήσω  για  

μείωση  χρεών ,  δεν  θέλω  να  μπω  σε  μια  τέτοια  κατάσταση .  Πλέον  δεν  

υπάρχουν  στον  καινούργιο  προϋπολογισμό  ούτε  φόροι ,  ότι  υπήρχε  

υπάρχει .  από  εκεί  και  πέρα  εκεί  που  πρέπει  να  δώσουμε  κάποια ,  ένα  

παραπάνω  βάρος  είναι  σε  αυτό  το  πράγμα  και  θα  το  δώσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Αντιδήμαρχε .  Τον  λόγο  έχει  και  κλείνοντας  ο  κ .  

Δήμαρχος ,  ο  κ .  Αγγελίδης .  Κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι ,  κύριε  Μηλίδη  

είπατε  ότι  αυτά  που  λέει  η  Δημοτική  Αρχή  για  τον  προϋπολογισμό  

είναι  μια  επαναληψηµ ότητα ,  είναι  σαν  μια  αγγαρεία .   

Πραγματικά ,  αυτή  την  διαπίστωση  κάνω  για  αυτά  που  λέει  η  

αντιπολίτευση  για  τον  προϋπολογισμό .  Τις  ίδιες  ανιαρές  και  ανούσιες  

τοποθετήσεις .  Και  τα  ίδια  κλισέ .  Δεν  είναι  ρεαλιστικός ,  δεν  είναι  

αναπτυξιακός .  Αοριστολογίες  χωρίς  καμία  μα  καμία  πρόταση .  Όχι  το  

ένα ,  όχι  το  άλλο ,  πρόταση  όμως  καμία .   

Είπατε ,  κ .  Μηλίδη ,  για  τον  κοινωνικό  τομέα  ότι  είναι  λίγα  τα  

χρήματα .  Ναι  με  αυξήθηκαν  στον  προϋπολογισμό  από  120 πήγαν  στα  

200 αλλά  πάλι  είναι  λίγα .  Ξεχνάτε  πολλές  φορές  το  λέτε  αυτό ,  σας  το  

απαντάω ,  πάλι  το  ξεχνάτε .  Χρήματα  είναι  και  από  τα  προγράμματα  που  

εξασφαλίζουμε  για  την  κοινωνική  πολιτική .   

Στον  κοινωνικό  τομέα ,  στην  κοινωνική  πολιτική ,  σε  αυτή  την  

θητεία  από  προγράμματα  έχουμε  διαθέσει  1.250.000 ευρώ  και  στην  

προηγούμενη  θητεία  εξασφαλίσαμε  από  προγράμματα  για  τον  

κοινωνικό  τομέα  1.750.000.  Από  το  ΄11 μέχρι  τώρα  δηλαδή  3.000.000 
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μόνο  από  προγράμματα  για  τον  κοινωνικό  τομέα .  Συγκρίνετε  εμάς  με  

άλλους  δήμους  του  ίδιου  πληθυσμού .  Θέλω  συγκριτικά  στοιχεία  για  να  

δείτε  την  διαφορά  και  τι  μεγάλο  έργο  επιτελούμε  στον  κοινωνικό  

τομέα .   

Φορομπηχτικός  ο  προϋπολογισμός .  Καλά  κάναμε  αυξήσεις  τελών ;  

Είπατε  ότι  ο  ΦΟΔΣΑ  ανεβαίνει  από  600 σε  800 χιλιάρικα .  Βεβαίως  

ανεβαίνει ,  όμως  χωρίς  να  αυξήσουμε  τα  τέλη .  Με  τα  ίδια  τέλη  που  

παίρνουμε  από  τους  πολίτες  πληρώνουμε  την  αύξηση  που  έκανε  ο  

ΦΟΔΣΑ  και  αυτό  γιατί ;  Γιατί  υπάρχει  σωστή ,  σφικτή  οικονομική  

διαχείριση .  Μειώνουμε  τις  δαπάνες  και  έτσι  δεν  επιβαρύνουμε  τους  

πολίτες .   

Είπε  για  αυξήσεις  τελών  και  ο  κ .  Καρύδας .  Δεν  μπορώ  το  να  το  

καταλάβω ,  από  που  προκύπτει  αυτό ;  Αυξήσεις  τελών  καθαριότητας  δεν  

έχουν  γίνει  και  ούτε  θα  γίνουν .  

Πάμε ,  είπατε  κ .  Μηλίδη ,  πάμε  αργά .  Εγώ  έχω  την  αίσθηση  ότι  

πάμε  πολύ  γρήγορα  και  θα  σας  πω  γιατί  πάμε  πολύ  γρήγορα .  Πρώτα  –

πρώτα  εκμεταλλευόμαστε  ότι  προγράμματα  υπάρχουν .  Δεν  υπάρχει ,  

μέχρι  αυτή  την  στιγμή ,  πρόγραμμα  το  οποίο  να  βγήκε ,  να  καταθέσαμε  

πρόταση  και  να  μην  το  έχουμε  πάρει .  Όλα  τα  προγράμματα .  40 

εκατομμύρια  ευρώ  εξασφαλίσαμε  στην  προηγούμενη  δημαρχιακή  

θητεία  και  μέχρι  τώρα  με  τα  προγράμματα  που  άνοιξαν  γύρω  στα  8 με  

9 εκατομμύρια  ευρώ .  δεν  υπάρχει  πρόγραμμα  που  να  έχει  ανοίξει ,  να  

καταθέσουμε  πρόταση  και  να  μην  το  πάρουμε .   

Πάμε  γρήγορα ,  όχι  μόνο  για  εκμεταλλευόμαστε  τα  προγράμματα ,  

πάμε  γρήγορα  γιατί ,  πολύ  καλά  το  είπε  ο  κ .  Στεργίου ,  κάνουμε  σφικτή ,  

νοικοκυρεμένη  διαχείριση  των  οικονομικών ,  με  αποτέλεσμα  τα  χρέη  

που  βρήκαμε  τα  έχουμε  μηδενίσει  στην  αγορά .  Πληρώνουμε  τώρα  ότι  
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προκύπτει ,  ότι  καινούργιο  προκύπτει .  Υπάρχουν  3 εκατομμύρια  μόνο  

στις  τράπεζες ,  που  αυτό  δεν  είναι  πρόβλημα ,  σιγά  –σιγά  τα  

ξεπληρώνουμε .  Πάνω  από  10  εκατομμύρια  στην  αγορά  είχαμε  πάρει  το  

΄11, όταν  αναλάβαμε  και  μηδενίστηκαν  αυτά  τα  χρέη .  Πάμε  αργά  

δηλαδή ;   

Σαράντα  εκατομμύρια  ευρώ  από  προγράμματα  στην  προηγούμενη  

θητεία ,  εννέα ,  οκτώ  εκατομμύρια  περίπου  τώρα .  Δεν  ξέρω  τι  άλλο  

πρέπει  να  κάνουμε  για  να  πάμε  πιο  γρήγορα .   

Ασφαλώς ,  κ .  Μηλίδη  δεν  μπορώ  να  πω ,  η  παράταξή  σας  στέκεται  

με  αξιοπρέπεια ,  χωρίς  λαϊκισμούς .  Και  ασφαλώς  βοηθάει  και  όταν  

πρέπει  την  Δημοτική  Αρχή .  Το  έχω  αναγνωρίζει  αυτό  πάρα  πολλές  

φορές .  Και  οφείλω  να  πω  ότι  δεν  είστε  μια  παράταξη  που  λαϊκίζει .  

Λέτε  δυο ,  τρία  πράγματα  μετρημένα  και  πάρα  πολύ  σοβαρά .   

Να  αυξήσουμε ,  είπατε ,  τα  έσοδα  από  τους  στρατηγικούς  

κακοπληρωτές .  Σας   απάντησα  και  προηγουμένως ,  όχι  από  τους  

στρατηγικούς  κακοπληρωτές ,  επαναλαμβάνω  και  έχουμε  πολιτικό  

κόστος  και  δεν  φοβηθήκαμε  το  πολιτικό  κόστος  ούτε  κατά  την  

διάρκεια  της  προηγούμενης  εκλογικής  περιόδου  όταν  κάναμε  

κατασχέσεις .  Δεν  διακρίνουμε  φτωχούς  και  πλούσιους .  Εφαρμόζουμε  

τον  νόμο .  Χρωστάς ,  θα  πληρώσεις .  Βεβαιώνουμε ,  όποιοι  κάνουν  

διακανονισμό  κάνουν  διακανονισμό ,  όποιοι  δεν  κάνουν  διακανονισμό  

και  δεν  πληρώνουν ,  κατασχέσεις .  

Πείτε  μας  πέρα  από  αυτό ,  από  την  εφαρμογή  του  νόμου  τι  άλλο  

να  κάνουμε .  Εάν  έχετε  κάποια  ιδέα ,  κάποια  πρόταση  καταθέστε  την  

εδώ  για  να  την  εφαρμόσουμε .   

Αυτοκινητοδρόμιο .  Εγώ  σέβομαι  τις  απόψεις  σας  τις  

διαφορετικές ,  όμως  έχουμε  διαφορετική  φιλοσοφία .  Εσείς  μπορεί  να  
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μην  το  λογαριάζετε  το  Αυτοκινητοδρόμιο ,  να  μην  του  δίνετε  σημασία .  

Εμείς  δίνουμε  πολύ  μεγάλη  σημασία  στο  Αυτοκινητοδρόμιο  γιατί  το  

πιστεύουμε  το  έργο  αυτό .  Είναι  αναπτυξιακό  έργο ,  πρέπει  να  είμαστε  

πανέτοιμοι ,  διότι  Αυτοκινητοδρόμια  θα  γίνουν  και  σε  άλλες  γειτονικές  

χώρες ,  Ρουμανία ,  Βουλγαρία  και  δεν  είμαστε  πανέτοιμοι  για  να  

είμαστε  ελκυστικοί  και  να  κρατήσουμε  αυτόν  τον  κόσμο  που  έχουμε  

αλλά  και  να  τον  αυξήσουμε ,  τότε  θα  έρθετε  και  μας  κατακρίνετε  και  θα  

λέτε  ότι  γιατί  δεν  κάνατε  κάτι  για  να  είμαστε  πιο  ανταγωνιστικοί  και  

πιο  ελκυστικοί ;   

Λοιπόν ,  έχουμε  διαφορετική  φιλοσοφία  για  το  

Αυτοκινητοδρόμιο .  Ναι ,  το  πιστεύουμε  και  διαθέτουμε  περισσότερα  

χρήματα .  Το  βροντοφωνάζουμε  αυτό .   

Μειώστε  τα  περιττά  έξοδα .  Είπατε ,  αναφερθήκατε  σε  

συμβούλους .  Είμαι  βέβαιος  ότι  δεν  το  λέτε  από  λαϊκισμό ,  διότι  δεν  σας  

διακρίνει  ο  λαϊκισμός  αλλά  ήταν  άστοχο  αυτό .  Ποια  Δημοτική  Αρχή  

δεν  έχει  συμβούλους ;  Εσείς ,  κ .  Μηλίδη ,  άμα  γίνεται  Δήμαρχος  δεν  θα  

πάρετε  συμβούλους ;  Σε  έναν  τέτοιο  μεγάλο  Δήμο  μπορείς  να  σταθείς  

όταν  το  προσωπικό  έχει  μειωθεί ;  Έχουν  φύγει  διακόσιοι  υπάλληλοι  

στην  σύνταξη .  Είναι  δυνατόν  να  μην  εκμεταλλευτείς  το  θέμα  αυτό  των  

επτά  συνεργατών ,  τους  οποίους  τους  βάζεις  και  κάνουν  δουλειά  

υπαλλήλων  στο  τέλος ;   

Άλλοι  σύμβουλοι  δεν  υπάρχουν .  Όλοι  οι  άλλοι  σύμβουλοι ,  εάν  

λέτε  για  μελέτες ,  αυτοί  πληρώνονται  μέσω  προγραμμάτων .  Τα  χρήματα  

τα  παίρνουμε  από  προγράμματα  και  αυτό  το  είπαμε ,  το  ξανά  είπαμε ,  το  

ξανά  είπαμε ,  όλοι  πληρώνονται  μέσω  προγραμμάτων .   
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Για  την  καθαριότητα  και  το  πράσινο ,  ασφαλώς  μεγαλύτερα  ποσά  

δίνουμε ,  γιατί  θέλουμε  ακόμη  καλύτερες  υπηρεσίες  να  προσφέρουμε  

στους  πολίτες .   

Και  για  την  καλλιεργήσιμη  γη  πρέπει  να  σας  πω  ότι  μέχρι  τώρα  

νοικιάσαμε  393 στρέμματα  και  είναι  στην  διαδικασία  της  εκμίσθωσης  

άλλα  1.800 στρέμματα .  Για  να  εκμισθώσεις  ένα  ακίνητο ,  προπαντός  

ένα  χωράφι ,  είναι  ολόκληρη  ιστορία  διαδικαστική .  Θέλει  τοπογραφικά  

και  τα  λοιπά .  Είμαστε  σε  αυτή  την  διαδικασία ,  θα  εκμισθωθούν  άλλα  

1.800 στρέμματα .   

Είπατε  επίσης  ψηφίζετε  τις  ανελαστικές  δαπάνες .  Ήθελα  

ειλικρινά  να  μου  λέτε  ποια  δεν  είναι  ανελαστική  δαπάνη ;  Τα  χρήματα  

που  έχουμε  δεν  φτάνουν  για  τις  ανελαστικές  δαπάνες .  Όλα  είναι  

ανελαστικές .  Πείτε  μου ,  πείτε  μου  ότι  αυτό  δεν  είναι ,  αυτή  η  δαπάνη  

δεν  είναι  ανελαστική  να  μην  την  βάλουμε .  Προτάσεις  συγκεκριμένες  

όμως .  Μακάρι  να  μην  υπήρχαν  ανελαστικές  δαπάνες .  Είναι  όλες  

ανελαστικές  δαπάνες  και  τα  χρήματα  που  έχουμε  δεν  φτάνουν  ούτε  για  

τις  ανελαστικές  δαπάνες .   

 Ειπώθηκαν  για  τους  λαμπτήρες  ότι  δίνουμε  μεγάλα  ποσά  και  τα  

λοιπά .  Από  την  μια  παραπονιέστε  γιατί  δεν  αλλάζουμε  τους  λαμπτήρες  

στα  χωριά  και  τα  λοιπά  και  από  την  άλλη ,  όταν  αυξάνουμε  τα  ποσά  για  

να  βάλουμε  περισσότερους  λαμπτήρες  πάλι  παραπονιέστε .  Δεν  ξέρω  

τελικά  τι  πρέπει  να  γίνει .  Δεν  θέλετε  να  διαθέσουμε  μεγαλύτερα  ποσά  

για  να  γίνουν  περισσότερες  αλλαγές  στους  λαμπτήρες ;   

 Κύριε  Γιανανκίδη  είπατε  ένα  αόριστο  διαφωνούμε  και  δεν  

ψηφίσουμε ,  απλώς  διαφωνούμε .  διαφωνούμε  για  να  διαφωνούμε .  

Τίποτα  άλλο  δεν  είπατε ,  καμία  συγκεκριμένη  πρόταση .  Διαφωνείτε  

αορίστως  χωρίς  να  έχετε  κάνει  καμία  συγκεκριμένη  πρόταση .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  15 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2017  

7

 Και ,  κύριε  Καρύδα ,  ρίχνετε  ευθύνες  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  

για  το  ότι  το  κράτος  μειώνει  τις  χρηματοδοτήσεις  αλλά  τη  Τοπική  

Αυτοδιοίκηση  δήθεν  κλείνει  το  μάτι  και  τις  αποδέχεται .  Δεν  είναι  έτσι .  

η  ΚΕΔΕ ,  όλοι  οι  Δήμοι  έχουν  αντιδράσει .  Έχουν  αντιδράσει  πάρα  

πολλές  φορές  αλλά  δυστυχώς  δεν  εισακούεται  η  φωνή  μας ,  διότι  δεν  

είναι  και  στο  χέρι  της  κυβέρνησης .  Αυτή  την  στιγμή  την  Ελλάδα  την  

κυβερνάνε  άλλοι .   

 Αλλά  εάν  εσείς  μπορείτε  να  βγάλετε  σαν  κόμμα  τον  κόσμο  στους  

δρόμους  για  να  μας  βοηθήσετε  να  αντιδράσουμε  ακόμα  πιο  δυναμικά ,  

κάντε  το .  Κατεβάστε  στον  κόσμο  στους  δρόμους .  Εσείς ,  τουλάχιστον ,  

σε  αυτό  έχετε  μια  ειδικότητα ,  είστε  καλοί .  Βοηθήστε  μας .  κατεβάστε  

τον  κόσμο  στους  δρόμους  για  να  αντιδράσουμε  και  να  διεκδικήσουμε  

και  να  καταφέρουμε  περισσότερα .   

 Κλείνοντας  θα  ήθελα  να  πω ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  ότι  

παλαιότερα  στην  εποχή  των  παχιών  αγελάδων  τους  προϋπολογισμούς  

ξέρετε  πως  τους  χαρακτηρίζαμε  όλοι ;  Προϋπολογισμούς  αναδιανομής  

της  φτώχειας .  Στον  καιρό  των  παχιών   αγελάδων  πριν  έχουμε  την  

μείωση  των  χρηματοδοτήσεων  κατά  65%.  

 Τώρα  την  περίοδο  της  πτώχευσης  του  ελληνικού  κράτους  βρείτε  

μου  έναν  χαρακτηρισμό  για  τους  προϋπολογισμούς .  Τι  να  πω ,  

αναδιανομή  των  πενταροδεκάρων ;  Γίνεται ;  Της  απόλυτης  ένδειας ;  

Συμφωνώ .  Της  απόλυτης  ένδειας .   

 Νομίζω  ότι  είναι  πολύ  δύσκολο  να  καταθέσει  κάποιος  

επιχειρήματα  για  να  μην  ψηφίσει  τον  προϋπολογισμό ,  όταν  τα  λεφτά  

που  δίνει  το  κράτος  τα  δίνει  με  το  σταγονόμετρο  και  εμείς  με  το  

σταγονόμετρο  τα  μοιράζουμε .   
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 Αγαπητοί  συνάδελφοι  ο  προϋπολογισμός  είναι  ρεαλιστικός ,  είναι  

σφικτός ,  είναι  ένας  προϋπολογισμός  που  νοικοκυρεύει  ακόμα  

περισσότερο  τα  οικονομικά  του  Δήμου ,  προσπαθεί  να  δώσει  ακόμα  

καλύτερες  υπηρεσίες  στους  πολίτες  και  αναπτυξιακός  μέσω  των  

προγραμμάτων  που  εξασφαλίζουμε  και  ευτυχώς  εξασφαλίζουμε  

προγράμματα  και  γίνονται  έργα  με  στόχο  την  βελτίωση  της  ποιότητας  

ζωής  των  πολιτών .   

 Εγώ  είμαι  υπερήφανος  για  τους  συνεργάτες  μου  από  το  ΄11 μέχρι  

τώρα  για  την  δουλειά  που  έχουν  κάνει  στους  τομείς ,  σε  όλους  τους  

τομείς  και  στην  εξυγίανση  των  οικονομικών  όταν  το  ΄11 πραγματικά  

γινόταν  ένας  πανζουρλισμός ,  το  ξέρει  πολύ  καλά  ο  κ .  Γαλάνης ,  ουρά  

περίμεναν  κάθε  πρωί  οι  προμηθευτές  για  να  τους  πληρώσουμε  και  

φτάσαμε  σε  ένα  σημείο  τώρα  να  πληρώνουμε  μόνο  τα  τρέχοντα  έξοδα  

και  όταν  μέσω  προγραμμάτων  στην  προηγούμενη  θητεία  πήραμε  40  

εκατομμύρια  ευρώ  για  έργα  και  μέχρι  τώρα  8 με  9 εκατομμύρια  ευρώ .   

 Δεν  νομίζω  ότι  υπάρχει  επιχείρημα  λογικό  για  να  μην  ψηφίσει  

κάποιος  τον  προϋπολογισμό  και  σας  καλώ  να  τον  ψηφίσετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε  η  διαδικασία  και  με  την  τοποθέτηση  του  κ .  Δημάρχου .  

Προχωρούμε  στην  ψήφιση  για  την  έγκριση  του  προϋπολογισμού  

εσόδων  –εξόδων  και  ολοκληρωμένο  πλαίσιο  δράσης  του  Δήμου  Σερρών  

για  το  οικονομικό  έτος  ΄18. 

 Κύριε  Δούκα ;   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία ,  καταγράφτηκε .  Ο  κ .  Αναστασιάδης ;  Ο  κ .  Καρύδας ;  Ο  κ .  

Γιαννακίδης ;  Όχι ;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  847/2017 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε  η  συζήτηση .  Ευχαριστώ  κύριοι  συνάδελφοι ,  καλό  

βράδυ .  

 

ΛΗΞΗ  ΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

847-2017:  Έγκριση  προϋπολογισμού  εσόδων  -  εξόδων  και  

ολοκληρωμένου  πλαισίου  δράσης  του  Δήμου  Σερρών ,  

οικονομικού  έτους  2018.   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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………………………………….  

…………………….  

 

 

Στην  παραπάνω  συνεδρίαση ,  στο  μοναδικό  θέμα  της  ημερήσιας  

διάταξης ,  ο  Πρόεδρος  του  Δ .Σ .  έθεσε  υπόψη  του  Σώματος :  

-  την  υπ '  αρ .  9/2017  απόφαση  της  Δημοτικής  Επιτροπής  

Διαβούλευσης ,  

-  την  υπ '  αρ .  4/2017  απόφαση  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  του  

Δήμου  Σερρών  και  

-  την  αριθµ . 622/2017  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  µ ε  την  

οποία :  

 

α)  συντάχθηκε  σε  σχέδιο  ο  Προϋπολογισμός  και  η  εισηγητική  επ’  

αυτού  έκθεση  του  Δήμου  οικονομικού  έτους  2018 ,  µ ε  σύνολο  εσόδων  

58.001.777,51 €,  από  τα  οποία  τα  13.600.057,40€  είναι  χρηματικό  

υπόλοιπο ,   σύνολο  εξόδων  58.001.777,51  €,   από  τα  οποία  τα  

119.150,75 € είναι  αποθεματικό  κεφάλαιο  και  

 

β)  εγκρίθηκε  η  στοχοθεσία  οικονομικών  αποτελεσμάτων  του  Δήμου  

Σερρών  και  των  Νομικών  του  Προσώπων  έτους  2018 ,  και  σχετική  

συζήτηση ,  έχοντας  υπόψη  :  

 

•  το  υπ '    αριθµ .     921/09-10-2017    έγγραφο  του  Παρατηρητηρίου  

Οικονομικής  Αυτοτέλειας  των  Ο .Τ .Α .  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  
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.Α .  και  το  σχέδιο  προϋπολογισμού  2018 που  αναρτήθηκε  στην  

ιστοσελίδα  της  Ε .Ε .Τ .Α .A.  A.E. και ,  

 

-  την  υπ΄  αρ .  48695/10-11-2017 εισήγηση  του  Τμήματος  

Λογιστηρίου  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Α)  Ψηφίζει  οριστικά  και  τελικά  τον  προϋπολογισμό  και  την  εισηγητική  

επ’  αυτού  έκθεση  του  Δήμου ,  οικονομικού  έτους  2018 ,  µ ε :  

 

1)  Σύνολο  εσόδων  58.001.777,51 € ,  από  τα  οποία  τα  27.380.695,33 

€ αντιστοιχούν  στα  τακτικά  έσοδα ,  τα  4.682.819,41€ στα  έκτακτα  

έσοδα ,  τα  1.526.022,17 € στα  έσοδα  παρελθόντων  οικονομικών  ετών ,  

τα  5.747.983,20 € στα  έσοδα  από  δάνεια  και  απαιτήσεις ,  τα  

5.064.200,00 € στα  έσοδα  υπέρ  δημοσίου  και  τρίτων  και  τα  

13.600.057,40 € στο  χρηματικό  υπόλοιπο .  

 

2)  Σύνολο  εξόδων  58.001.777,51 €,  από  τα  οποία  τα  35.562.553,05 

€ αντιστοιχούν  στα  κάθε  φύσης  έξοδα ,  τα  10.703.453,60€ σε  

επενδύσεις ,  τα  11.623.215,25 € σε  πληρωμές  Π .Ο .Ε .  και  λοιπές  

αποδόσεις  και  τα  112.555,61€ στο  αποθεματικό  κεφάλαιο .  

 

Β)  Εγκρίνει  το  ολοκληρωμένο  πλαίσιο  δράσης  του  Δήμου ,  το  οποίο  

συμπεριλαμβάνει  και  τις  επιμέρους  στοχοθεσίες  των  Νομικών  του  

Προσώπων  (Ν .Π .Δ .  Δ .  και  Ν .Π .Ι .Δ . ) .  
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Στην  απόφαση  αυτή  μειοψήφησαν  οι  Δηµ . Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

-  Στέφανος  Φωτιάδης ,  Γάτσιος  Αθανάσιος ,  Ηλιοπούλου  Σταλακτή ,  

Ιλανίδου-Βίλλιου  Δέσποινα ,  Χρυσανθίδης  Βασίλειος ,  οι  οποίοι  αφού  

επεσήμαναν  ότι  στην  κορυφαία  αυτή  συνεδρίαση ,  έπρεπε  οι  απαντήσεις  

που  δίνονται  να  είναι  πολιτικές ,  τόνισαν  ότι  κρύβονται  ρητορικές  

κορώνες  παλαιότερων  συνεδριάσεων  και  επιβεβαιώνονται  οι  

προβλέψεις  τους  για  αυξήσεις  στην  καθαριότητα  και  τον  φωτισμό  που  

σταδιακά  έρχονται  στους  δημότες ,    καυτηρίασαν  τους  κωδικούς  για  

Συμβούλους ,  ενώ  πρότειναν  το  Αυτοκινητοδρόμιο  να  αρχίσει  να  

αυτοχρηματοδοτείται .  Ακόμη  πρόσθεσαν ,  ότι  δεν  υπάρχει  στον  εν  λόγω  

προϋπολογισμό  έμπνευση ,  όραμα  και  στρατηγική ,  ότι  γίνεται  µ όνο  

διαχείριση  και  ότι  είναι  διεκπεραιωτικός  χωρίς  ιεράρχηση .  

 

-  Μηλίδης  Θεόδωρος ,  Αναστασιάδης  Ηλίας ,  Καλώτα  Παναγιώτα ,  

Μοσχολιός  Ζωγράφος ,  οι  οποίοι  αφού  τόνισαν  ότι  υπάρχει  μια  

κουραστική  επαναληψηµ ότητα ,  επεσήμαναν  ότι  από  τον  

προϋπολογισμό  λείπει  η  εξωστρέφεια ,  η  στρατηγική  µ ε  όραμα  και  η  

σωστή  ιεράρχηση ,  ενώ  είναι  µ η  ρεαλιστικός  µ ε  μεγάλο  χάσμα  μεταξύ  

προϋπολογισμού  και  απολογισμού .  

 

Ψήφισαν  ΝΑΙ  µ όνο  στις  ανελαστικές  δαπάνες ,  σημειώνοντας  ότι  

τα  χρήματα  για  την  κοινωνική  πολιτική ,  αν  και  αυξήθηκαν ,  δεν  είναι  

αρκετά  και  ότι  τα  χρήματα  του  Αυτοκινητοδρομίου ,  πρέπει  να  

αποδεσμευτούν .  Πρότειναν  τέλος ,  να  γίνει  αύξηση  των  εσόδων  από  

τους  στρατηγικούς  κακοπληρωτές  και  μείωση  των  εξόδων  χωρίς  

φορολόγηση .  
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-  Γιαννακίδης  Δημήτριος ,  ο  οποίος  αφού  επεσήμανε  ότι  στην  

πραγματικότητα  σήμερα  φαίνονται  οι  πολιτικές  επιλογές  της  

Δημοτικής  Αρχής  και  αποτυπώνεται  η  στοχοθεσία  της ,  ψήφισε  ΟΧΙ ,  

διαφωνώντας  µ ε  τις  προτεραιότητές  της .  

 

-  Καρύδας  Νικόλαος ,  ο  οποίος  αφού  τόνισε  ότι  αυτό  που  ενδιαφέρει  

και  αυτό  που  πρέπει  να  αναδειχθεί  είναι  το  πολιτικό  πλαίσιο  και  όχι  

τόσο  το  λογιστικό  σκέλος ,  επεσήμανε  ότι  η  κυβέρνηση  µ έσω  των  

Δήμων  θέλει  να  επιβάλει  τις  πολιτικές  της  και  πρότεινε ,  να  είμαστε  

χειροκροτητές ,  αλλά  να  διεκδικηθούν  διευρυμένοι  πόροι .  

 

Κατά  την  διάρκεια  της  ψηφοφορίας  του  ως  άνω  θέματος  ο  

Δημοτικός  Σύμβουλος  κ .  Μυστακίδης  Παύλος ,  ήταν  ΑΠ  Ν .  

 

Αναθέτει  στον  κ .  Δήμαρχο  τις  παραπέρα  ενέργειες .  

 

…………………………………..  

…………………….  

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  
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Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .     

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ    

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )………………..  

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ    ………………..  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ………………..  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ      ………………..  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ       ………………..  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ………………..  

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………..  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ………………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ………………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      ………………..  
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ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ………………..  

  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ      ………………..  

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ       ………………..  

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ………………..  

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ………………..  

 

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ      ………………..  

 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………..  

 

ΚΑΡΥΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ………………..  

 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………..  

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ       ………………..  

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………..  

 

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ       ………………..  

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ      ………………..  
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ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ       ………………..  

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ………………..  

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ       ………………..  

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ………………..  

 

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ………………..  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ       ………………..  

 

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ       ………………..  

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………..  

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    ………………..  

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ………………..  

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ………………..  

 


