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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 22/2018 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 14η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 

2018, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο 

Σερρών, σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 22/09-11-2018 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 32, δηλαδή: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
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ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

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. 

 

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 

 

……………………………. 
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………………. 

 

 

 

 

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 Παρατηρητήριο. 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 14 Νοεμβρίου 2018, 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 2019  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

 

 

……………………… 

…………….. 
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22Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρχεται  η  22η  συνεδρίαση  τους  χρονιάς .  Θα  ήθελα  να  σας  ενημερώσω  

ότι  ο  κ .  Δήμαρχος  επανήλθε  στα  καθήκοντά  του  από  την  Δευτέρα  και  

θα  είναι  σε  λίγο  κοντά  μας .  Του  ζήτησε  ο  Σύλλογος  Καθηγητών  

Πληροφορικής  στο  Δημοτικό  Θέατρο  Αστέρια  να  δώσει  έναν  σύντομο  

χαιρετισμό  για  μα  ημερίδα  με  θέμα  ασφάλειας  στο  διαδίκτυο ,  

συμβουλές  για  γονείς  και  εκπαιδευτικούς .  Θα  είναι  πολύ  σύντομα  

κοντά  μας ,  όπως  με  ενημέρωσε .   

 Να  ευχαριστήσω  και  τον  κ .  Μωυσιάδη ,  τον  κ .  Αντιπεριφερειάρχη  

για  την  συνεργασία  που  έχουμε  για  το  ζήτημα  της  στάθμευσης .  Ήδη  

από  το  μεσημέρι ,  μετά  από  συνεννόηση  και  τηλεφωνική  επικοινωνία  

έχουμε  ένα ,  μπορούμε  να  ανοίξουμε .  Έχουμε  ένα  τηλεκοντρόλ  να  

ανοίγουμε  μετά  τις  20:00΄  που  κλείνει  με  χρονοκαθυστέρηση  ο  αύλειος  

χώρος  εδώ  του  κτηρίου  του  Διοικητηρίου ,  για  να  μπορούν  να  εξέλθουν  

τα  οχήματα  των  δημοτών  συμβούλων .   Επομένως  τακτοποιήθηκε  και  

αυτό  το  θέμα  και  σε  κάθε  συνεδρίαση  θα  μεριμνούμε  για  να  είναι  

εντάξει  το  ζήτημα  αυτό .   

 Πρώτα  θα  ήθελα  να  ρωτήσω  εάν  υπάρχουν  κάποια  ανακοινώσεις ,  

γιατί  οι  ερωτήσεις  σήμερα ,  λόγω  της  ειδικής  συνεδριάσεως  και  την  

έγκριση  του  προϋπολογισμού  εσόδων  και  εξόδων  και  ολοκληρωμένου  

πλαισίου  δράσης  του  Δήμου  Σερρών  οικονομικό  έτος  ΄19 δεν  γίνονται ,  
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μόνο  εάν  υπάρχουν  κάποιες  ανακοινώσεις ,  αλλιώς  απλώς  να  

προχωρήσουμε  στο  θέμα .   

 Παρακαλώ  τον  κ .  Αντιπρόεδρο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ήθελα  απλά  να  κάνω  μια  ενημέρωση .  3 με  5 Δεκεμβρίου  η  Κεντρική  

Ένωση  Δήμων  Ελλάδας  έχει  συνέδριο .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε  θέμα ,  την  Δευτέρα  που  έχουμε  Δημοτικό  Συμβούλιο  

μεριμνήσαμε ,  πολύ  καλή  η  παρατήρησή  σας ,  … 

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Γιατί  νόμιζα  ότι  δεν  θα  κάνουμε  άλλο  συμβούλιο ,  γι '  αυτό  το  είπα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  κάνουμε  και  έχουμε  μεριμνήσει ,  είναι  μέσα  στην  ημερήσια  

διάταξη .  Οπότε  εάν  δεν  υπάρχει… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ανακοίνωση  και  εγώ  θέλω  να  κάνω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αντιδήμαρχος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απλώς  θα  έρθει  και  στο  e-mail ,  απλώς  θα  ήθελα  για  όλες  τις  

παρατάξεις ,  την  Δευτέρα  μαζί  με  την  Οικονομική  Επιτροπή  θα  

συζητήσουμε  και  για  τον   καινούργιο  Κανονισμό  των  Νεκροταφείων ,  

οπότε  παρακαλώ  από  όλες  τις  παρατάξεις  κάποιος  εκπρόσωπος ,  να  

στείλετε  κάποιον  εκπρόσωπο ,  ο  οποίος  θα  έχει  ενημερωθεί  φυσικά ,  θα  

έχει  πάρει  τα  e-mail ,  αυτά  τα  οποία  απαιτούνται  για  να  συζητήσουμε  

αυτό  το  θέμα  για  να  έρθει  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σωστό ,  γιατί  έχουν  έρθει  από  το  15 έχει  έρθει  Επιθεώρηση ,  έχουν  

έρθει  παρατηρήσεις  και  απαλείφονται  πολλά  πράγματα  που  έχουμε  

συζητήσει  τουλάχιστον  στην  Οικονομική  Επιτροπή ,  απλώς  να  είναι  

κάποιος  εκπρόσωπος .  Εντάξει  από  τις  παρατάξεις  που  συμμετέχουν  

καλώς ,  αλλά  οι  υπόλοιποι  εάν  κάποιος  θέλει  να   είναι  εκεί .  Στις  11:00΄  

η  ώρα  γιατί  από  ότι  έμαθα  έχει  το  μεσημέρι  πάλι  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  της  Δευτέρας ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  προς  

ενημέρωσή  σας ,  σχετίζεται  κατά  κύριο  λόγο  με  την  έκφραση  γνώμης  

που  πρέπει  να  δοθεί  σε  σχέση  με  την  προσχολική  αγωγή  για  ένα  

ζήτημα .  Θα  έρθει  στα  e-mail  σας  και  θα  σας  δοθεί  η  συγκεκριμένη  

ημερήσια  διάταξη .   

 Οπότε ,  κύριε  Χαρίτο ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη ,  κύριε  

Αντιδήμαρχε ,  έχετε  τον  λόγο  για  την  έγκριση  προϋπολογισμού  εσόδων  

–εξόδων  και  ολοκληρωμένου  πλαισίου  δράσης  του  Δήμου  Σερρών  

οικονομικού  έτους  2019.  

 Σας  ακούμε .   

 

 

ΘΕΜΑ  :  

Έγκριση  προϋπολογισμού  εσόδων  –εξόδων  και  ολοκληρωμένου   

πλαισίου  δράσης  του  Δήμου  Σερρών  οικονομικού  έτους  2019 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  σύμβουλοι ,  σκοπός  του  σημερινού  

Δημοτικού  Συμβουλίου  είναι  η  συζήτηση  και  ψήφιση  του  

προϋπολογισμού  και  του  ολοκληρωμένου  πλαισίου  δράσης  του  Δήμου  

Σερρών  για  το  έτος  2019.  

 Σήμερα  λοιπόν  καταθέτουμε  τον  προϋπολογισμό ,  ο  οποίος  

καταρτίστηκε  υπό  καθεστώς  άμεσης  σκληρής  επιτροπής  και  εποπτείας  

και  εν  μέσω  μιας  μεγάλης  παρατεταμένης  και  οικονομικής  και  

κοινωνικής  κρίσης  που  επικρατεί  στην  χώρα  και  αντανακλά  και  στην  

Τοπική  Αυτοδιοίκηση .   

 Η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  σήμερα  αντιμετωπίζει  την  τραγική  

πραγματικότητα  που  περιλαμβάνει  την  περικοπή  αρχικά  των  

θεσμοθετημένων  πόρων ,  περίπου  κατά  60% και  στην  συνέχεια  την  μη  

απόδοση  αυτών  τόσο  για  τις  λειτουργικές  της  υποχρεώσεις ,  όσο  και  για  

τις  επιλεκτικές  της  ανάγκες .   

 Πρώτιστο  λοιπόν  καθήκον  μας  είναι  η  διατήρηση  της  δομή  τους  

Δήμου  για  να  μπορέσουμε  να  κρατήσουμε  τον  κοινωνικό  ιστό ,  γιατί  ο  

κάθε  πολίτης  παρά  τις  τεράστιες  δυσκολίες  που  αντιμετωπίζει  πρέπει  

να  αισθάνεται  ότι  μπορεί  να  ακουμπήσει  και  να  βοηθηθεί  από  την  

Τοπική  Αυτοδιοίκηση .   

 Παράλληλα ,  προσπαθήσαμε  να  κρατήσουμε  ζωντανές  τις  

υπηρεσίες  του  Δήμου  για  να  προσφέρουμε  τις  αναγκαίες  εκείνες  

υπηρεσίες  που  απαιτεί  ο  κάθε  πολίτης .  Μόνο  έτσι  μπορούμε  να  

υποστηρίζουμε ,  να  ενισχύουμε  και  να  επιλύουμε  προβλήματα  που  

καθημερινά  παρουσιάζονται  στον  τόπο  μας  και  ο  Δήμος  με  τις  

ελάχιστες  δυνατότητές  του  δεν  σταματά  να  επιτελεί  καθημερινά  το  

κοινωνικό  του  έργο .   
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 Κληθήκαμε  λοιπόν  να  συντάξουμε  τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  

μας ,  λαμβάνοντας  υπόψη  σοβαρά  τα  δεδομένα  που  προανέφερα  και  στα  

πλαίσια  που  ορίζει  η  νομοθεσία  περί  σύνταξης  προϋπολογισμού .  

 Η  σύνταξή  του  έγινε  με  αυστηρές  οδηγίες  του  Οικονομικού  

Παρατηρητηρίου ,  του  Υπουργείου  Οικονομικών  αλλά  και  της  Τρόικας  

με  μια  διαδικασία  λογιστική  και  άκρως  αυθαίρετη ,  αφού  δεν  λαμβάνει  

υπόψη  τις  πραγματικές  ανάγκες  των  πολιτών  όσον  αφορά  την  

εξυπηρέτησή  τους  ή  τις  πραγματικές  φοροδοτικές  ικανότητες  των  

πολιτών  όσον  αφορά  την  είσπραξη  των  εσόδων .  

 Παρόλα  αυτά ,  προσπαθήσαμε  να  είναι  λειτουργικός ,  ρεαλιστικός ,  

υλοποιήσιμος  και  σύμφωνα  με  τις  παρατηρήσεις  του  Παρατηρητηρίου  

Οικονομικής  Αυτοτέλειας  των  ΟΤΑ ,  του  οποίου  οι  παρατηρήσεις ,  μια  

παρατήρηση  ενσωματώθηκαν .   

 Προβλέψαμε  δαπάνες  παλαιοτέρων  ετών  που  μας  ταλαιπωρούν  

από  την  αρχή ,  οι  οποίες  είναι  δύσκολο  να  πληρωθούν  λόγω  έλλειψης  

δικαιολογητικών  ή  μη  τήρησης  διαδικασιών .  Πληρώσαμε  δαπάνες  που  

αφορούσαν  απλήρωτα  χρέη  πολλών  ετών ,  όπως  ρυμοτομίας ,  

τακτοποίησης  οικοπέδων  και  τα  λοιπά  καθώς  και  πολλές  τελεσίδικες  

δικαστικές  αποφάσεις .   

 Με  τον  παρόντα  προϋπολογισμό  θέτουμε  τον  Δήμο  σε  τροχιά  

συστηματικής  μείωσης  και  εξοθρολογισμού  των  λειτουργικών  

δαπανών ,  γιατί  θεωρούμε  ότι  μπορούμε  να  λειτουργήσουμε  και  το  

έχουμε  αποδείξει ,  με  χαμηλότερο  κόστος  και  με  τον  καλύτερο  δυνατόν  

αποτέλεσμα .  

 Ειδικότητα ,  ο  προϋπολογισμός  του  ΄19 χαρακτηρίζεται  από  

σημαντική  μείωση  εσόδων ,  περίπου  στα  11 εκατομμύρια  και  αφορά  τις  

επιχορηγήσεις  για  τα  προνοιακά  επιδόματα ,  τα  οποία  δεν  
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ενσωματώθηκαν  στον  προϋπολογισμό  των  δήμων ,  σύμφωνα  με  οδηγίες  

που  μας  έχουν  δοθεί .   

 Η  έως  τώρα  ενημέρωσή  μας  είναι  ότι  θα  πληρώνονται  μέσω  του  

Οργανισμού  Προνοιακών  Επιδομάτων  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης ,  το  

ΟΠΕΚΑ .   

 Στα  έσοδα  από  δάνεια  και  απαιτήσεις ,  ο  προϋπολογισμός  του  ΄19 

παρουσιάζει  μια  αύξηση  2,5 εκατομμυρίων  ευρώ  που  οφείλεται  ως  επί  

το  πλείστον  στο  δάνειο  από  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  

της  Ενεργειακής  Αναβάθμισης  Φωτισμού  του  Δήμου .   

 Οι  προϋπολογισθείσες  δαπάνες  για  προμήθειες  αναλωσίμων  είναι  

μειωμένες  κατά  610.000 περίπου  ευρώ  σε  σχέση  με  τον  προϋπολογισμό  

του  ΄18. Επίσης  οι  επενδύσεις  σύμφωνα  με  το  τεχνικό  πρόγραμμα  

ανέρχονται  στα  16.600.000 περίπου  ευρώ ,  από  τα  13 εκατομμύρια  που  

ήταν  το  ΄18. 

 Οι  επιχορηγήσεις  των  νομικών  προσώπων  έχουν  ως  εξής :  

 Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  2.200.000 

 ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  250.000 

 Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  380.000 

 Το  ύψος  του  ισοσκελισμένου  φετινού  προϋπολογισμού  ανέρχεται  

σε  56.946.128,58 ευρώ .   

 Αναλύοντας  τις  κατηγορίες  των  εσόδων  και  εξόδων  που  έχουμε  

είναι :   

 Έσοδα  τακτικά :  16.247.000 

 Έσοδα  έκτακτα :  7.134.000 

 Έσοδα  ΠΟΕ  παρελθόντων  ετών :  1.568.000 

 Εισπράξεις  από  δάνεια  και  απαιτήσεις  από  ΠΟΕ  10.000.000 

 Υπέρ  του  δημοσίου  6.300.000 
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 Χρηματικό  υπόλοιπο  15.650.000 

 Σύνολο  εσόδων  56.946.000 ευρώ .  

 

 Έξοδα  χρήσεις :  26.322.000 

 Επενδύσεις :  16.647.000 

 Πληρωμές  παρελθόντων  ετών  και  αποδόσεις   13.930.000 

 Αποθεματικό  54.875 ευρώ .   

 Σύνολο  εξόδων  56.946.000 Ακριβώς  το  ίδιο  με  τα  έσοδα .   

 

 Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  αυτός  είναι  ο  προϋπολογισμός  του  

Δήμου  Σερρών  για  το  2019,  ο  οποίος  συντάχθηκε  με  βάση  τις  ανάγκες  

και  απαιτήσεις  των  δημοτών  που  μας  εμπιστεύτηκαν  και  δοκιμάζονται  

καθημερινά .   

 Κλείνοντας ,  η  εικόνα  αυτή ,  όπως  αποτυπώνεται  στο  σχέδιο  του  

προϋπολογισμού  επιβάλλει  εντατικοποίηση  προσπαθειών ,  ώστε  να  μην  

περιοριστεί  το  έργο  του  Δήμου .   

 Παρότι  οι  περισσότεροι  δήμοι  της  χώρας  βρίσκονται  σε  

κατάσταση  οικονομικής  ασφυξίας  και  πολλοί  εξ  αυτών  δεν  δύναται  να  

ισοσκελίσουν  τον  προϋπολογισμό  τους ,  λόγω  της  υπο-χρηματοδότησης  

από  το  κράτος ,  ο  Δήμος  Σερρών  για  άλλη  μια  χρονιά  προσπαθεί  να  

παρέμβει  με  έργα ,  δράσεις  και  δράσεις  αποτελεσματικές  προς  όφελος  

της  τοπικής  κοινωνίας .   

 Σας  καλώ  να  ψηφίσουμε  τον  προϋπολογισμό  του  ΄19.  

 Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Αντιδήμαρχος  καθώς  ήταν  σύντομος .  Στην  

συνεδρίασή  μας  παρευρίσκεται  και  ο   Γενικός  Γραμματέας  του  Δήμου  
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αλλά  και  ο  προϊστάμενος  του  Λογιστηρίου  ο  κ .  Κατιρτζόγλου  σε  

περίπτωση  που  γίνουν  κάποιες  ερωτήσεις  πιο  εξειδικευμένες .  

 Ανοίγουμε  τον  κύκλο  των  ερωτήσεων .  Παρακαλώ  ο  κ .  Φωτιάδης  

βλέπω  το  χέρι  του ,  ο  κ .  Μηλίδης ,  ο  κ .  Αναστασιάδης  Ηλίας ,  ο  κ .  

Χασαπίδης .  Υπάρχει  κανείς  άλλος  που  θέλει  να  ρωτήσει ;  Ευχαριστώ  

πολύ .   

 Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Καλησπέρα  σε  όλους  τους  συναδέλφους  και  τις  συναδέλφισσες .  Πριν  

προχωρήσουμε  στις  ερωτήσεις  θα  ήθελα  προς  τον  κ .  εισηγητή  να  

υποβάλλουμε  μια  παράκληση  της  παράταξής  μας ,  την  οποία  θεωρούμε  

πολύ  σπουδαία  και  αναγκαία .  Μήπως  θα  μπορούσατε ,  κύριε  εισηγητά ,  

στην  ανακεφαλαίωση  του  προϋπολογισμού ,  δεν  είναι  πολλά  τα  

νούμερα ,  στα  έσοδα  και  στα  έξοδα  κωδικό  –κωδικό ,  όπως  τα  

αθροίζετε ,  να  μας  δώσετε  ακριβώς ,  να  μας  εξηγήσετε  διότι  έχει  

σημασία  νομίζω ,  για  να  καταλάβει  το  σώμα ,  καθότι  είχαμε  διαδοχικές  

συνεδριάσεις  

Και  ο  κ .  Καρύδας  έρχεται .  Συμπωματικά  μιλήσαμε ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   . .  

Μήπως  θα  μπορούσατε  να  ικανοποιήσετε  λοιπόν  αυτό  το  αίτημα ;  

Για  να  έτσι ,  διευκολυνθούμε ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Μιλάτε  στο  γενικό  σύνολο ,  έτσι ;  Ανακεφαλαίωση .  Ευχαρίστως .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  1 4ΗΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2 0 1 8  

14

Καλώς .   Είναι  και  ο  προϊστάμενος  του  Λογιστηρίου ,  ας  έρθει ,  κάποια  

στιγμή ,  ο  κ .  Κατιρτζόγλου ,  ας  καθίσει  εκεί .   

 Λοιπόν ,  ξεκινάμε  με  τα  έσοδα .  Υπόψη  ότι  τα  έσοδα ,  όπως  

φαίνονται  στην  ανακεφαλαίωση  του  προϋπολογισμού  είναι  μέχρι  

31/7/18.  Για  το  ΄18 μιλάμε ,  έτσι ;  Τώρα  το  τι  θα  γίνει  μέχρι  το  τέλος  θα  

το  γνωρίζουμε  και  ακριβώς  από  την  τρίτη  στήλη  και  μετά  είναι  το  ΄19.  

 Έχουμε  τα  τακτικά  έσοδα ,  τα  οποία  στην  ουσία  27 εκατομμύρια  

είναι  τα  διαμορφωθέντα ,  27.221.335.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όταν  λέτε  τακτικά  έσοδα  είναι  στην  πρώτη  σελίδα .  Να  πάμε  

αναλυτικά .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ξεκινάμε .  Πρόσοδοι  τακτικά  έσοδα .  Πρόσοδοι  από  ακίνητη  περιουσία  

592.000,  διαβάζω  μόνο  τα  διαμορφωθέντα  και  ποια  ακριβώς  θέλετε ;  

Είναι  διαμορφωθέντα ,  είναι  τα  βεβαιωθέντα   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  πολύ  εάν  έχετε  την  καλοσύνη  να  μην  γίνεται  διάλογος .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  εάν  έχετε  κάποια  παρατήρηση  γιατί  συνέβη  αυτό .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Για  όλο  το  πακέτο  τακτικά  έσοδα  είναι  27.221.000 με  16 εκατομμύρια  

το  ΄19. Εδώ  είναι  τα  προνοιακά .  Εάν  αφαιρέσουμε  τα  11.000.000,  

δηλαδή  11 και  16 πάμε  στα  17.  Είναι  τα  προνοιακά  τα  οποία  θα  

δίνονται  διαφορετικά .  Δεν  μπαίνουν  στον  προϋπολογισμό .  Μιλάω  για  

το  πρώτο  όλο  το  πακέτο .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  εγώ  ζήτησα  κύριε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  παρακαλέσω ,  εάν  μου  επιτρέπετε ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  

κύριε  Αντιδήμαρχε  εάν  έχετε  την  καλοσύνη  σε  αυτή  την  ερώτηση  που  

έκανε  ο  συνάδελφος  απαντήστε  συνολικά  με  την  βοήθεια  και  του  

προϊσταμένου  του  Λογιστηρίου  για  να  προχωρήσει  η  συζήτηση ,  γιατί  

δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  διάλογο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εντάξει .  Το  θέμα  δεν  είναι  ο  διάλογος ,  το  θέμα  είναι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ρώτησε  ο  κ .  συνάδελφος  αναλυτικά  τα  τακτικά .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εάν  πάμε  πρόσοδοι  από  ακίνητη  περιουσία ,  ένα  –ένα  δεν  θέλετε ;  Ένα  

–ένα ,  απλώς  εάν  κάπου  κάτι  κ .  Κατιρτζόγλου ,  να  παρεμβείτε .   

 Πρόσοδοι  από  ακίνητη  περιουσία  552.100 τα  διαμορφωθέντα  για  

το  ΄19 είναι  598.000.   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχουμε  μια  αύξηση .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

 Έχουμε  αύξηση  κατά  6.000 ευρώ .  Το  δεύτερο  είναι  έσοδα  από  κινητή  

περιουσία  244.000 με  265.000 ευρώ .  Έξοδα  από  ανταποδοτικά  τέλη  

και  δικαιώματα  4.140.000 το  ΄18 με  4.165.000.  Έξοδα  από  ΕΛΤΑ  τέλη  

δικαιώματα  και  παροχή  υπηρεσιών  400.000 με  419.000.  Φόροι  

εισφορές  115,  115.  Και  έσοδα  από  επιχορηγήσεις  για  λειτουργικές  

δαπάνες  21.651.534 με  10.477.000 για  την  επόμενη  χρονιά .  Εδώ  είναι  
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τα  προνοιακά  τα  οποία  διάβασα ,  τα  11 εκατομμύρια  τα  οποία  θα  μπουν  

διαφορετικά .  Τουλάχιστον  από  αυτά  που  μας  έχουν  πει .   

 Πάμε  στα  έκτακτα  έσοδα .   

 Τα  έσοδα  από  εκποίηση  κινητής  και  ακίνητης  περιουσίας  είναι  

6.500 τα  διαμορφωθέντα  και  στα  ψηφισθέντα  έχουμε  βάλει  65.000.   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Ο  προϋπολογισμός  συντάσσεται  κάθε  χρόνο  σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ  του  

υπουργού  Οικονομικών  και  Εσωτερικών .  Η  λογική  του  

προϋπολογισμού  έχει  ως  εξής :  μας  υποχρεώνει  το  Υπουργείο  με  τα  

δεδομένα  του  Ιουλίου  της  χρονιάς  που  κλείνουμε  βλέποντας  τι  

βεβαιώθηκε  όσον  αφορά  τα  έσοδα  μέχρι  εκείνο  το  διάστημα ,  να  

υπολογίσουμε  εκτιμώντας  με  δωδεκατημόρια  προς  έτους  και  τους  

υπόλοιπους  πέντε  μήνες  σύμφωνα  με  τα  βεβαιωθέντα  στο  επτάμηνο ,  να  

υπολογίσουμε  πως  λογικά  θα  κλείσει  η  χρονιά  και  με  βάση  αυτή  την  

εκτίμηση  γίνεται  ο  προϋπολογισμός .   

 Δηλαδή  μπορεί  στην  προηγούμενη  χρονιά  να  είχαμε  

προϋπολογίσει  ένα  ποσό ,  ένα  έσοδο  50.000 αλλά  εάν  μέχρι  τον  Ιούλιο  

εμείς  έχουμε  βεβαιώσει  70.000,  στον  προϋπολογισμό  του  ΄18 θα  

εγγράψουμε  το  ποσό  των  100 και  χιλιάδων  με  τους  πέντε  μήνες  που  

υπολείπονται .  Στην  ουσία  αυτός  ο  προϋπολογισμός  που  πέρασε  σαν  

σχέδιο  επικαιροποιείται  τον  Φεβρουάριο ,  τέλη  Ιανουαρίου  με  

Φεβρουάριο .   

Αφού  λοιπόν  κλείσει  η  χρονιά  του  ΄18 και  έχουμε  πλέον  

πραγματικά  δεδομένα  και  όχι  εκτιμήσεις ,  τότε  με  βάση  τα  πραγματικά  

βεβαιωθέντα  έσοδα  αναμορφώνεται  πάλι  και  επικαιροποιείται  ο  

προϋπολογισμός  με  τα  πραγματικά  δεδομένα  του  ΄18.  
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Επομένως  λίγο  τα  έσοδα  γίνονται  κάτω  από  οδηγίες  και  τις  

εισπράξεις  της  στιγμής  που  συντάσσεται  ο  προϋπολογισμός .  Γι '  αυτό  

υπάρχει  το  φαινόμενο  σε  κάποιους  κωδικούς  να  υπάρχει  μια  αύξηση ,  

γιατί  εάν  εμείς  είχαμε  προϋπολογίσει  έσοδο  από  πρόστιμο ,  οτιδήποτε  

άλλα  αυτό  έχει  ήδη  υπερβεί  το  ποσό  του  προϋπολογισμού  με  

αναμορφώσεις ,  η  εκτίμηση  της  επόμενης  χρονιάς  θα  είναι  αυξημένη  

ασφαλώς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  διαφωτιστικός  ήταν  ο  κ .  Κατιρτζόγλου .  Κάποια  άλλη  ερώτηση  

συνάδελφοι ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   εάν  είναι  να  κάνουμε  ερωτο-απαντήσεις  έχω  και  εγώ  

πάρα  πολλές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  δεν  καταλάβατε ,  συμφωνώ  μαζί  σας  να  τηρήσουμε  τον  Κανονισμό .  

Ερωτήσεις  συνολικά  να  απαντήσει  . .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Αυτό  που  ρώτησε  ο  κ .  Φωτιάδης  είναι  δικαίωμα  σίγουρα  εάν  θα  έπρεπε  

να  αναλύσει  το  κάθε  ένα  στοιχείο  αλλά  άμα  κάνουμε  ερωτοαπαντήσεις  

και  απαντάει  ο  κ .  Κατιρτζόγλου ,  εγώ  νόμιζα  συνολικά  θα  έπρεπε  να  

απαντήσει .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  άποψη  και  η  δική  μου  είναι ,  όπως  είθισται ,  να  απαντά  ο  

Αντιδήμαρχος  συνολικά .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κοιτάξτε ,  είμαι  σίγουρος  γιατί  έχετε  συνέπεια ,  έχετε  δει  αναλυτικά  τα  

δεδομένα  και  με  βάση  την  προσέγγιση  του  προϊσταμένου  

αντιλαμβάνεστε  ότι  κάνουμε  έναν  προϋπολογισμό  με  βάση  τα  δεδομένα  

του  Ιουλίου .  Τον  έβδομο  μήνα  με  την  υπουργική  απόφαση  του  

Αυγούστου .    

 Δεν  μου  επιτρέπεται  τώρα  να  τα  λέω  αυτά  αλλά  είναι  γνωστά .  Θα  

επικαιροποιηθεί  ο  προϋπολογισμός  από  την  νέα  χρονιά .  Θα  ήθελα ,  

σωστή  η  παρατήρηση  του  κ .  Μηλίδη ,  να  γίνουν  ερωτήσεις  προς  τον  κ .  

Αντιδήμαρχο ,  να  απαντά  συνολικά  στις  ερωτήσεις  του  κάθε  

συναδέλφου  για  να  προχωρήσουμε .   

 Επομένως ,  κ .  Φωτιάδη  έχετε  κάποιες  άλλες  ερωτήσεις ;   Να  

κάνουμε  αναλυτική  συζήτηση  τώρα  του  προϋπολογισμού  κωδικό  –

κωδικό ;  Εάν  θέλετε  έτσι… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εν  πάση  περιπτώσει ,  κύριε  Πρόεδρε ,   νομίζω  αυτό  είναι  δικαίωμα  μετά  

την  ερώτησή  μου  το  πως  θα  παρουσιάσει  τον  προϋπολογισμό  η  

Δημοτική  Αρχή .  Εγώ  θα  ήθελα  να  ακούσω  μια  τεκμηριωμένη  

αναλυτική  εισήγηση .  Εάν  αυτό  θεωρηθεί  ότι  μπορεί  να  συμβεί  και  με  

την  διαδικασία  των  ερωτήσεων ,  να  προχωρήσω  σε  μια ,  δυο  ερωτήσεις .   

 Υπάρχει ,  βεβαίως ,  αυτή  η  γενική  τοποθέτηση  ή  διευκρίνιση  από  

τον  κ .  Διευθυντή ,  αλλά  εν  πάση  περιπτώσει ,  εφόσον  είναι  και  

πλασματικός  δεν  έχουμε  το  όλο  του  τρέχοντος ,  άρα  συνεπώς  η  

συζήτησή  μάς  δεν  έχει  και  όλα  τα  δεδομένα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  όπως  το  τεχνικό  πρόγραμμα  συνάδελφοι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συνεπώς  θα  μπορούσα  να  μείνω  σε  μια  ή  δυο  ερωτήσεις… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούμε  κύριε  συνάδελφε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  εισηγητά ,  εδώ  από  τα  έσοδα  στην  αρίθμηση  19 στην  σελίδα ,  

αναφέρεται  ότι  εισφορά  σε  χρήμα  λόγω  ένταξης  ή  επέκτασης  

πολεοδομικών  σχεδίων  και  έχετε  δέκα ,  πέντε ,  δέκα ,  πέντε  ανάλογα ,  

προφανώς  με  την  περιοχή .  Η  μια  σελίδα  και  η  επόμενη  σελίδα  με  την  

αρίθμηση  19 πέντε ,  δέκα .  Προφανώς  αυτές  οι  εγγραφές  είναι  

ενδεικτικές .   

 Σας  επαναφέρω  λοιπόν  ένα  ερώτημα  που  διατύπωσε ,  νομίζω  είναι  

η  τέταρτη  φορά  που  σας  ρωτούμε ,  τι  γίνεται  με  αυτά  τα  χρήματα  της  

εισφοράς  σε  χρήμα  και  βεβαίως  η  δεύτερη  ερώτηση ,  είναι  η  εξής :  εδώ  

λέμε  έσοδα  και  στα  έξοδα  πάλι  αντίστοιχα ,  πάλι  η  αρίθμηση  19,  οι  

τρεις  πρώτες  εγγραφές ,  προσέξτε ,  έχει  δαπάνες  για  εισφορά  σε  χρήμα  

λόγω  ένταξης  ή  επέκτασης  πολεοδομικών  σχεδίων  και  είναι  από  

εισφορά  σε  γη  και  σε  χρήμα .  Δηλαδή ,  εδώ  μάλλον  πρόκειται  περί  

κάποιου  λάθος .   

 Όπως  επίσης  και  στην  επόμενη  σελίδα  πάλι  με  την  αρίθμηση ,  

είμαστε  στα  έξοδα  αυτή  την  φορά ,  όπου  λέμε  ότι  δαπάνες  για  

μετατροπή  σε  χρήμα  της  εισφοράς  σε  γη .  Είμαστε  στην  19,  αρίθμηση  

19.  Η  εισφορά  σε  γη  και  σε  χρήμα  νομίζω  είναι  συγκεκριμένη .  

Διέπεται  από  πλαίσιο ,  είναι  ξεχωριστή  εγγραφή  και  εδώ  μήπως  έγινε  

κάποιο  λάθος ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  παρακαλώ .  Έχετε  κάποια  άλλη  ερώτηση ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτές  τις  δυο  είχα .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  παρακαλώ  απαντήστε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Θέλω  να  πω  κάτι .  Ειδικά  σε  ότι  αφορά  τις  εισφορές  σε  χρήμα ,  σε  γη  

και  τα  λοιπά ,  ότι  αφορά  την  Πολεοδομία ,  να  το  πω  έτσι  γενικά ,  αυτή  

την  στιγμή  έχουμε  στείλει  και  προς  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  ένα  

έγγραφο  το  οποίο  λέει  ότι  εάν  μπορούμε  να  πληρώσουμε ,  γιατί  είναι  

μια  κατάσταση ,  το  γνωρίζετε  καλύτερα  ότι  τραβάει  από  το  2002 αυτό  

το  πράγμα .   

Αυτή  την  στιγμή  έχουν  ξεκινήσει  από  την  αρχή  και  βγάζουν  από  

την  αρχή  όλες  αυτές  τις  πράξεις  εφαρμογής .  Περιμένουμε ,  τουλάχιστον  

και  με  τους  ορκωτούς  να  μας  στείλουν  την  τελική  απόφασή  τους ,  

δηλαδή  να  καταγραφεί  το  τι  είναι  ακριβώς ,  τι  χρωστάμε ,  τι  δεν  

χρωστάμε ,  αλλά  τουλάχιστον  αυτά  τα  οποία  έχω  εγώ  μέσα  στο  γραφείο  

και  πιστεύω  και  το  Λογιστήριο ,  ο  προϊστάμενος  έχει  τα  ίδια  στοιχεία ,  

αυτά  τα  οποία  παίρνουμε  σαν  εισφορά  σε  χρήμα  από  τους  πολίτες  ή  

εάν  υπάρξει  συμψηφισμός ,  γιατί  είναι  πολλά ,  δεν  είναι  μόνο  εάν  

πληρώνουμε  ή  δεν  πληρώνουμε  ή  εάν  υπάρξει  συμψηφισμός ,  

περιμένουμε  απάντηση  από  το  Υπουργείο  εάν  μπορούμε  να  

πληρώσουμε  από  Σ .Α .Τ .Α . ,  εάν  μπορούμε  να  πληρώσουμε  από  άλλες  

πηγές ,  σε  αυτούς  οι  οποίοι  είναι ,  εάν  θυμάμαι  καλά  είναι  περίπου  η  

πράξη  εφαρμογής  γύρω  στα  500 χιλιάρικα  είναι  αυτά  τα  οποία  είναι  

για  να  δώσουμε ,  περίπου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Σας  είπα  κάτι .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  μην  διακόπτετε  τον  Αντιδήμαρχο  να  απαντήσει .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απλώς  σας  λέω  ότι  έγινε  ερώτηση  προς  το  Υπουργείο  από  που  

μπορούμε  να  τα  πληρώσουμε  αυτά .  Δηλαδή ,  εάν  υπάρχουν  άλλοι  

τρόποι  να  πληρώσουμε ,  γιατί  το  γνωρίζετε  καλύτερα  από  εμένα ,  εάν  

είναι  μια  περιοχή  η  οποία  μπαίνει  μέσα  στις  πράξεις ,  μέσα  στο  σχέδιο  

πόλεως ,  ότι  δίνει  από  εκεί  και  πέρα ,  γίνονται  τα  έργα  και  από  τα  έργα  

ότι  περισσεύει  δίνεται  πίσω  στους  πολίτες  και  τα  λοιπά .   

 Αυτή  την  στιγμή  δεν  υπάρχει ,  κανένας  δεν  πληρώνει .  Και  αυτοί  

που  πληρώνουν  είναι  τόσο  ελάχιστοι  που  δεν  πρέπει  να  πληρώσουμε  

τους  άλλους  που  τους  χρωστάμε  60 και  70.000.   

 Δηλαδή ,  να  σας  πω ,  μόνο  του  Αγίου  Δημητρίου  οι  Εκκλησίες  στο  

Αλιμπέκιο  είναι  156.000 για  να  δώσουμε  για  την  εισφορά  σε  χρήμα .  

Μιλάμε  για  ποσά ,  δεν  ξέρω  εάν  θυμάμαι  καλά ,  τα  νούμερα  είναι  

περίπου  αυτά  εδώ .   

 Έγινε  μια  ερώτηση  στο  Υπουργείο ,  εάν  μπορούμε  και  από  ίδια  

έσοδα  ή  από  κάτι  άλλο ,  να  μπορέσουμε  να  πληρώσουμε  τα  χρήματα  

αυτά .  Για  τις  πράξεις  τακτοποίησης ,  μιλάμε  τώρα  για  ακριβώς ,  ήδη  

πληρώσαμε  φέτος  γύρω  στα  280 χιλιάρικα .  Ξεχρεώσαμε  δηλαδή  

καταστάσεις  οι  οποίες  ήταν  εξ’   απ’  ανέκαθεν ,  να  το  πω  έτσι .   

 Αυτό ,  δεν  έχω  να  σας  πω  κάτι  διαφορετικό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  παρακαλώ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Αντιδήμαρχε  των  Οικονομικών   η  πρώτη  ερώτηση  έχει  να  κάνει  

με  το  εξής :  από  την  ανακεφαλαίωση ,  γιατί  δεν  θέλω  να  μπω  σε  πάρα  
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πολλά  νούμερα ,  νομίζω  θα  κουράσουμε  τον  κόσμο ,  λέει  λοιπόν  ότι  

έσοδα ,  στο  τρία ,  στο  νούμερο  τρία ,  κωδικός  03,  στην  πρώτη  σελίδα ,  

ανακεφαλαίωση ,  έσοδα  από  ανταποδοτικά  τέλη  και  δικαιώματα .  Εδώ  

λοιπόν  λέει  ότι  βεβαιώθηκαν  1.858.000 και  πιστεύουμε  ότι  θα  

εισπράξουμε  μέχρι  31/12 3.185.  Στα  ψηφισθέντα  4.165.000.  Τι  σας  

κάνει  να  πιστεύετε  ότι  θα  εισπράξουμε  αυτά  τα  3.185; Έτσι  δεν  λέτε ;  

Μέχρι  31/12 και  για  να  βάλετε  τα  4.165; 

 Μια  ερώτηση  είναι  αυτή .  Θέλετε  να  τις  πω  όλες  ή  να  τις  πω  μια  –

μια ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Τίποτα .  Δεν  μας  το  λέει  τίποτα  αυτό .  Δεν  μπορώ  να  σας  απαντήσω  σε  

αυτό ,  ξέρετε  γιατί ;  Αυτή  την  στιγμή  εάν  είχαμε  το  εννεάμηνο ,  γιατί  

δεν  έχει  έρθει  ακόμα  λόγω  του  ότι  το  Υπουργείο  έχουν  αλλάξει  ΚΑΕ  

και  τα  λοιπά  και  δεν  έχει  έρθει ,  είμαστε  μείον  στα  έσοδα  κατά  16%, το  

οποίο  σημαίνει  ότι  ο  κόσμος  δεν  πάει  να  πληρώσει  λόγω  αναγκών .  Άρα  

δεν  το  γνωρίζουμε  αυτό .  Δεν  το  γνωρίζω .  Πιθανόν  να  έρθουν ,  πιθανόν  

και  να  μην  έρθουν  να  πληρώσουν .  Πάντα  υπάρχουν  τα  έσοδα  και  

πέρυσι  ήταν  το  ίδιο  πράγμα .  Είχαμε  μειωμένα  έσοδα .  Σας  το  λέω  

ευθέως .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Είναι  ανταποδοτικά  τέλη ,  γι '  αυτό .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ακριβώς .  Σας  απαντώ  ευθέως .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Στο  υπ '  αριθμό  15 πάλι  στα  έσοδα ,  προσαυξήσεις  πρόστιμα ,  παράβολα ,  

εκεί  λοιπόν  διαμορφωθέντα  είναι  671.000.  Η  εισπραξιμότητα ,  δηλαδή  

31/12 μιλάμε  για  319.565.  Ψηφίζουμε  443 χιλιάρικα .  Από  
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διαμορφωθέντα ,  δηλαδή  671 το  ΄18 τώρα  ψηφίζουμε  443,  ενώ  έχουμε  

την  εκτίμηση  εισπραξιμότητας  319.  Θεωρώ  ότι  είναι  πολύ  μεγάλες  οι  

διαφορές  και  πραγματικά  εάν  μπορείτε  να  δώσετε  μια  εξήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Από  ότι  γνωρίζω  οτιδήποτε  . .  ειδικά  με  τα  πρόστιμα  και  αυτά  εδώ  τα  

οποία  αφορούν ,  όχι  μόνο  καθίσματα ,  οτιδήποτε  γίνεται  και  έρχονται  

μετά  από  πάρα  πολύ  καιρό  ή  από  πρόστιμα  τα  οποία  είναι  τα  

ανταποδοτικά ,  όπως  είπατε ,  είτε  άλλα  πρόστιμα  τα  οποία  έρχονται  από  

την  Τροχαία ,  έρχονται  μετά  από  τρία ,  τέσσερα ,  πέντε  χρόνια .  Δεν  είναι  

δηλαδή  άμεσα  να  είναι  φέτος .   

Αυτή  την  στιγμή  οτιδήποτε  έσοδο  έρχεται  και  το  γνωρίζετε  πολύ  

καλύτερα ,  κ .  Μηλίδη ,  ότι  και  ένα  ευρώ  εάν  δεν  εισπράξουμε  πηγαίνουν  

οι  ταμίες  για  κακούργημα .  Άρα  τουλάχιστον  αυτά  τα  οποία  έχουμε  

μέσα ,  τουλάχιστον  αυτή  την  στιγμή  αυτά  τα  οποία  έχουμε  μέσα ,  είναι  

όλα  εισπρακτέα .  Απλώς  υπολογίζουμε  ότι  και  με  τον  κόσμο  που  

έρχεται  να  πληρώσει  και  με  δόσεις  που  υπάρχουν  και  τα  λοιπά ,  

πιστεύουμε  ότι  θα  είναι  αυτό  το  αποτέλεσμα  για  να  μην  βάλουμε  πάλι  

παραπάνω  λεφτά  και  του  χρόνου  η  επόμενη  Δημοτική  Αρχή  ή  

αντιπολίτευση  λέει  ότι  δεν  τα  εισπράττουμε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πάλι  πιο  κραυγαλέο  και  σε  αυτό  θα  ήθελα  και  την  γνώμη  του  κ .  

Κατιρτζόγλου ,  του  προϊστάμενου  που  συνέταξε  τον  προϋπολογισμό ,   

στο  υπ '  αριθμό  22 έσοδα  έκτακτα  παρελθόντων  ετών ,  δείτε  τώρα ,  

διαμορφωθέντα  195.000,  εκτίμηση  είσπραξης  38.000 και  βάζουμε ,  

βέβαια ,  ψηφισθέντα  στον  νέο  προϋπολογισμού  του  ΄19 195.000.  
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Νομίζω  ότι  είναι  πολύ  κραυγαλέο .  Ξέρω  ότι  θα  απαντήσετε  κατά  τον  

ίδιο  τρόπο  αλλά  είναι  πολύ  κραυγαλέο ,  βγάζει  μάτι .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Μπορώ  να  βοηθήσω  και  στο  προηγούμενο .  Η  δεύτερη  στήλη  που  

βλέπουμε ,  όπως  είπαμε  οι  τρεις  πρώτες  στήλες  αφορούν  τον  

προϋπολογισμό  του  ΄18. Οι  επόμενες  αφορούν  το  ΄19. Στα  βεβαιωθέντα  

που  λέμε  λοιπόν  του  ΄18 είναι  αυτό  που  σας  είπα .  Ότι  είναι  

βεβαιωθέντα  μέχρι  31/7ου .  Δηλαδή  έχει  προϋπολογιστεί  4 εκατομμύρια  

στην  αρχή  του  ΄18 και  βλέπουμε  ότι  βεβαιωθέντα  είναι  2 εκατομμύρια  

και  το  ερώτημά  της  είναι  πως  ξανά  προϋπολογίζουμε  4 ή  5 

εκατομμύρια  . .  Τα  δυο  εκατομμύρια  που  βλέπετε  αφορούν  τις  

εισπράξεις  που  γίνανε  μέχρι  τον  Ιούλιο  γιατί  με  τα  δεδομένα  του  

Ιουλίου  συντάσσεται  ο  προϋπολογισμός .   

Σήμερα  δηλαδή  εκείνη  η  στήλη  έχει  διαφοροποιηθεί  και  από  τα  

δυο  εκατομμύρια  που  βλέπετε  να  εισπράχθηκαν  μπορεί  να  έχει  πάει  

στα  τρία ,  τρεισήμισι .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Η  εκτίμηση  εισπραξιμότητας  είναι  38.000.  Είναι  … 

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Σε  ποιο  συγκεκριμένα  αναφέρεστε ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Στο  22,  Έσοδα  ΠΟΕ  έκτακτα .  Είναι  πολύ  κραυγαλέα  η  διαφορά .  Αυτό  

θέλω  να  σας  πω .  Στην  πρώτη  σελίδα  κοιτάξτε  στην  ανακεφαλαίωση ,  

για  να  μην  σας  κουράζω .  Για  να  μην  μπείτε  σε . .  

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Στην  ανακεφαλαίωση  στον  κωδικό… 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Στο  22.   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Κοιτάξτε .  195.000 είχαν  προϋπολογιστεί  το  ΄18, ήδη  μέχρι  τον  Ιούλιο  

εισπράχθηκαν  156.000,  βεβαιώθηκαν  156.000,  η  εκτίμηση  που  είχε  

γίνει  στην  αρχή  της  χρονιάς  ήταν  ότι  πιθανόν  να  μην  εισπραχθούν  όλα ,  

βλέπουμε  από  την  πορεία  η  είσπραξη  στον  Ιούλιο  έχει  φτάσει  156.000,  

επομένως  είναι  λογικό  και  μάλλον  θα  έπρεπε  σε  αυτή  την  

συγκεκριμένη  περίπτωση  στον  προϋπολογισμό  του  ΄19 να  είναι  πιο  

αυξημένο  το  κονδύλι .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν  ξέρω ,  δεν  είμαι  οικονομολόγος .  Βεβαιωθέντα  είναι ,  δεν  είναι  

εισπραχθέντα  αυτά .  Βεβαιώθηκαν .  Δεν  είναι  εισπραχθέντα  κ .  

Κατιρτζόγλου .  Νομίζω .  Τώρα  εσείς  είστε  πιο  ειδικός .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Αυτό  σας  λέω .  Με  τα  βεβαιωμένα  του  Ιουλίου  προχωρούμε  . .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Βεβαιωμένα  όμως ,  όχι  εισπραχθέντα .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Βεβαιωμένα .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

 Όχι  εισπραχθέντα .  Άλλο  βεβαιωμένα  και  άλλο  εισπραχθέντα .  Ενώ  η  

εκτίμηση  είσπραξης  μέχρι  τέλους  του  έτους ,  μέχρι  31/12 είναι  μόνο  38 

χιλιάρικα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  θέμα  είναι ,  κ .  Μηλίδη  ότι  στα  βεβαιωθέντα  έχει  βγει  ένταλμα ,  το  

οποίο  σημαίνει  ότι  έχει  βγει  χρηματικός  κατάλογος .  Και  έχει  

ειδοποιηθεί  ο  κάθε  Χαρίτος ,  ο  κάθε  κ .  Μηλίδης  ότι  ξέρετε ,  αυτά  
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πρέπει  να  τα  πληρώσετε .  Τώρα  για  ποιο  λόγο  έχουμε  αυτά  τα  38.000,  

δεν  ήρθαν  να  πληρώσουν  ή  έχει  γίνει  γιατί  υπάρχει  και  με  δόσεις  και  

τα  λοιπά  και  τα  λοιπά ,  αυτό  θα  το  δούμε  καθ’  οδόν ,  αλλά  εμείς  από  

την  στιγμή  που  έχουμε  μέχρι  τον  Ιούλιο ,  δηλαδή  μέχρι  31/7 έχουμε  τα  

156.148,20 ευρώ ,  θα  πρέπει  να  βάλουμε  περίπου  το  ίδιο .  αυτό  είναι  το  

θέμα .   

 Το  θέμα  είναι  να  μην  μας  κατηγορήσει  κάποιος  ότι  δεν  πήραμε ,  

δεν  βεβαιώσαμε  και  δεν  ειδοποιήσαμε  τον  κ .  Μηλίδη  ότι  χρωστάει  

αυτά  τα  χρήματα .  Τώρα  από  εκεί  και  πέρα ,  άμα  πληρωθούν  ή  δεν  

πληρωθούν  τι  να  σας  πω ,  δεν  ξέρω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Κατιρτζόγλου  θέλετε  κάτι  άλλο  να  συμπληρώσετε ;   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Όπως  σας  είπα  στα  έσοδα  δεν  μπορούμε  να  αυθαιρετήσουμε  και  

ιδιαίτερα  το  παρατηρητήριο  και  το  Υπουργείο  Οικονομικών  είναι  πολύ  

αυστηρό  προς  την  πορεία  των  εσόδων  και  οι  έλεγχοι ,  τα  επόμενα  

διαστήματα ,  θα  εντοπίζονται  εκεί  στα  έσοδα ,  στην  εισπραξιμότητα  των  

εσόδων .  Επομένως  δεν  μπορούμε  να  αυθαιρετήσουμε  και  εάν  

αυθαιρετήσουμε  η  γνώμη  του  Παρατηρητηρίου  θα  έρθει  και  όπως  ήρθε  

και  σε  μας ,  είχαμε  μια  συγκεκριμένη  παρατήρηση ,  πρέπει  να  

μειώσουμε  τον  προϋπολογισμό  44 χιλιάρικα  και  τον  μειώσαμε .  

 Άρα  όσον  αφορά  τα  έσοδα ,  δεσμευόμαστε  και  ελεγχόμαστε  από  

τα  υπουργεία .  Δεν  μπορούμε  να  βάλουμε  ότι  θέλουμε ,  όπως  πιθανόν  

γινόταν  και  πολύ  παλαιότερα .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Και  μια  τελευταία  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  1 4ΗΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2 0 1 8  

27

Παρακαλώ .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Στις  δαπάνες ,  στα  έξοδα ,  δαπάνες  λοιπόν  υπ '  αριθμό  61,  Αμοιβές  

αιρετών  και  τρίτων .  Είχαμε  διαμορφωθέντα  2.518.173 ευρώ  και  λέει  

εδώ  ότι  έχουμε  ενταλθέντα  520.000.  γιατί  τόση  μεγάλη  διαφορά  μέχρι  

τις  31/7;  Γιατί  έχουμε  τόσες  λίγες  δαπάνες  για  τις  αμοιβές  αιρετών  και  

τρίτων  από  2,5 εκατομμύρια  μόνο  520.000; Και  βέβαια  εκτίμηση  

687.000.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε .  Τελειώσατε  κύριε  συνάδελφε ;  Τελειώσατε  την  

ερώτησή  σας ;  Κύριε  Αντιδήμαρχε  απαντήστε  παρακαλώ .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

. .  ο  προϊστάμενος  του  Λογιστηρίου .  Απλώς  πιθανόν   για  δεν  

πληρώνεται  ο  Χαρίτος .  Γι '  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Κατιρτζόγλου  παρακαλώ .  

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Να  σας  θυμίσω  ότι  στον  κωδικό  αυτόν  δεν  αφορούν   . .αμοιβές  μόνο  

αιρετών ,  είναι  κατά  κύριο  λόγο  αμοιβές  που  αφορούν  και  ελεύθερους  

επαγγελματίες  και  το  μεγαλύτερο ,  βέβαια ,  ποσό  αφορά  αυτούς .  Τώρα  

σε  αυτόν  τον  προϋπολογισμό  όντως  οι  δαπάνες  είναι  αρκετά  

περιορισμένες  μέχρι  τον  Ιούλιο  του  ΄18. 

 Τώρα  για  την  ισοσκέλιση  του  προϋπολογισμού ,  ούτως  ή  άλλως ,  

επειδή  τα  έσοδα  λίγο  ως  πολύ  είναι  προδιαγεγραμμένα  θα  λέγαμε  μέσα  

από  τις  οδηγίες ,  μπορεί  να  υπάρξει  και  σε  κάποιον  κωδικό  για  να  

ισοσκελιστεί  ο  προϋπολογισμός  να  μπουν  αυξημένα  έσοδα  και  από  την  

στιγμή  που  το  Παρατηρητήριο  δεν  μας  βγάζει  πρόβλημα  σε  αυτή  την  
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συγκεκριμένη  περίπτωση  και  όπως  καταλαβαίνετε  πρέπει  να  υπάρχει  

και  μια  σχετική  ευελιξία  όταν  θα  χρειαστεί  μέσα  την  διάρκεια  του  

έτους  να  κάνουμε  μια  αναμόρφωση ,  ξέρουμε  εκ  των  προτέρων  ότι  

πιθανόν  να  υπάρχουν  κάποια  κονδύλια  τα  οποία  θα  μπορούν  εάν  

χρειαστεί  η  ανάγκη  να  πάμε  σε  αναμόρφωση  και  να  τα  

χρησιμοποιήσουμε  από  αυτούς  τους  κωδικούς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .  Κύριε  Μηλίδη  ολοκληρώσατε ;  Ευχαριστώ  πάρα  

πολύ  τον  κ .  Μηλίδη .  Ο  κ .  Αναστασιάδης  Ηλίας .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Απλό  το  ερώτημα  κύριε  Αντιδήμαρχε  και  κ .  Κατιρτζόγλου .  Τα  

ανταποδοτικά  τέλη  και  δικαιώματα  δεν  θα  πρέπει  να  είναι  

ισοσκελισμένα  έσοδα-έξοδα ;  Σχετικώς  όχι  απόλυτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  πιστεύω  κ .  Κατιρτζόγλου  να  απαντήσετε  πάλι  το  ίδιο  είναι  ότι  

είναι  μέχρι  τον  Ιούλιο .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Είναι  υποχρεωτικά  ισοσκελισμένα  τα  ανταποδοτικά  της  Καθαριότητας  

πάντα .  Για  την  Καθαριότητα  μιλάμε .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και  ηλεκτροφωτισμού .  Αυτά  μαζί  πάνε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε  κ .  Κατιρτζόγλου  σας  παρακαλώ .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Λέτε  είναι  ότι  είναι  υποχρεωτικό  να  είναι  ισοσκελισμένα .  Εντάξει ,  

ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  τον  κ .  Αναστασιάδη  Ηλία .  Παρακαλώ  πολύ  τον  

κ .  Χασαπίδη .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  έχετε  για  την  ύδρευση  του  ΄19 ένα  ποσό  500.000 

ευρώ .  Ο  κωδικός  1062710001, για  να  σας  διευκολύνω  να  τον  βρείτε  

εάν  είναι  εύκολο .  Έχετε  ένα  ποσό  473.000 που  φαντάζομαι  είναι  το  

ποσό  του  συμψηφισμού  που  δεν  ολοκληρώθηκε  από  την  μεριά  του  

Δήμου  και  έχετε  30.000 για  ύδρευση  για  το  ΄19. Αυτό  απέχει  πάρα  

πολύ  από  αυτό  που  ψηφίσαμε ,  την  μελέτη  που  ψηφίσαμε  που  κατέθεσε  

η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  την  προηγούμενη  εβδομάδα  που  ψηφίσαμε  βάσει  της  

μελέτης  στην  τιμολογιακή  πολιτική ,  που  ευελπιστεί  από  τον  Δήμο  για  

το  ΄19 να  εισπράξει  περίπου  420.000 και  να  το  αναλύσω  βάσει  της  

μελέτης .  Είπε  ότι  οι  οφειλές  του  Δήμου  προς  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  είναι  

150.000,  το  ετήσιο  κόστος  είναι  75.000,  συν  την  αύξηση  που  

προσδοκάμε  την  αναπροσαρμογή  του  τιμολογίου  του  Δήμου  πάει  στις  

270 και  150,  είναι  420.000.  Γιατί  μόνο  30.000 βάλατε  για  την  

ύδρευση ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  παρακαλώ .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

 Καταρχάς  τα  ανταποδοτικά  από  ότι  ξέρουμε  λογιστική  τέτοια  είναι .  

Δεν  είναι  χρήμα  ρευστό .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ναι  αλλά  καταγράφεται  για  τον  συμψηφισμό .  Αυτό  δεν  είναι  το  ποσό  

αυτό  μετέωρο .  Δεν  είναι  ποσό  που  θα  πάει  στην  ύδρευση .  Είναι  για  να  

καλύψετε  τον  συμψηφισμό ,  άρα  ουσιαστικά  για  την  ύδρευση  του  

Δήμου  βάζετε  30.000.  Εγώ  λέω  ότι  είναι  πλασματικός  ο  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  1 4ΗΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2 0 1 8  

30

προϋπολογισμός .  Θα  έρθει  η  αναμόρφωση .  Αλλά  να  απέχει  τόσο  πολύ  

από  αυτό  που  ψηφίσαμε  την  προηγούμενη  εβδομάδα  και  ψηφίσατε ,  

κύριε  Αντιδήμαρχε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  απαντήσει  στην  ερώτηση  ο  κύριος  Αντιδήμαρχος  και  ο  κ .  

Κατιρτζόγλου  εάν  θέλει .   Να  απαντήσουν  λέω  και  οι  δυο .  Μπορεί  να  

είναι  και  τεχνικής  φύσεως  ένα  μέρος  της  απάντησης .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Νομίζω  είναι  πιο  πολύ  τεχνικής  φύσεως .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Το  θέμα  είναι  γνωστό  από  το  ΄15 έχει  έρθει  διαρκώς  το  θέμα  σε  σας ,  

έχετε  πάρει  αποφάσεις  περί  συμψηφισμού ,  γι '  αυτό  και  στους  

προϋπολογισμούς  των  τελευταίων  τριών  ετών   εγγραφόταν  ένα  κονδύλι  

της  τάξης  των  450.000 κάθε  χρόνο .   

 Όσον  αφορά  την  διαδικασία  αυτή  υπήρχε  ένα  φύλλο  μεταβολών  

από  το  Ελεγκτικό .  Με  βάσει  το  φύλλο  μεταβολών  αυτό  η  υπηρεσία  θα  

προχωρήσει  στην  εκκαθάριση  εκτός  εάν  προκύψει  κάτι  άλλο  με  βάση  

το  φύλλο  μεταβολών  της  τελευταίας  πενταετίας  και  το  όποιο  κονδύλι  

περισσεύει  αυτό  θα  μπορεί  άνετε  να  δοθεί  για  την  ύδρευση  της  

χρονιάς .   

 Δηλαδή  δεν  σημαίνει  ότι  επειδή  υπάρχει  ένα  κονδύλιο  500 ευρώ  

σαν  κωδικός  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  ένα  κονδύλι  άλλο  30.000 δεν  μπορεί  

με  μια  αναμόρφωση  να  μεταφερθεί  το  κονδύλι  και  να  καλύψει  τις  

δαπάνες  τις  ετήσιες  που  θα  χρειαστούμε  για  το  ΄19 για  να  πληρώσουμε  

τους  λογαριασμούς  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  Δεν  νομίζω  ότι  υπάρχει  πρόβλημα  

σε  αυτό .  Εάν  προκύψουν  ανάγκες  μπορείτε  να  καλυφθείτε  με  

αναμόρφωση .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  1 4ΗΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2 0 1 8  

31

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ήδη  έχει  ξεκινήσει  η  διαδικασία .   Συγνώμη  κύριε  Πρόεδρε ,   για  τον  κ .  

Χασαπίδη ,  ήδη  έχει  ξεκινήσει  η  διαδικασία .  Ήδη  το  Λογιστήριο  έχει  

ξεκινήσει  από  το  ΄13 και  μετά  βγάζει  αυτά  που  είναι  να  βγάλει  και  

επίσης  υπάρχει  ερώτηση  προς  το  Υπουργείο  για  μερικά  άλλα  θέματα ,  

τα  οποία  πιστεύω  ότι  θα  λυθούν  το  επόμενο  χρονικό  διάστημα .  Όσον  

αφορά  τον  συμψηφισμό  και  όσον  αφορά  το  cash.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .  Κύριε  Χασαπίδη  ολοκληρώσατε  την  ερώτησή  

σας ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

…χιλιάρικα  προϊστάμενε  δεν  είναι  για  τον  συμψηφισμό ;  Για  να  

καταλάβω  δηλαδή .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Δεν  ξέρω  εάν  έχετε  ενημερωθεί ,  με  βάση  το  φύλλο  μεταβολών  που  

έγινε  σε  μια  πράξη  του  Ελεγκτικού ,  στην  ουσία  το  Ελεγκτικό  λέει  ότι  

συμψηφισμός  για  να  γίνει  θα  πρέπει  να  είχε  γίνει  μέσω  της  Δ .Ο .Υ . ,  

επομένως  σε  αυτή  την  περίπτωση  δεν  υπάρχει  20ετία ,  άρα  . .  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  αυτή  την  στιγμή  θα  πρέπει  να  είναι  στην  5ετία ,  οπότε  εάν  

ενταλματοποιηθεί  η  5ετία  καταλαβαίνετε  ότι  το  ύψος  δεν  θα  φτάσει  τα  

440 χιλιάρικα ,  θα  φτάσει  σε  ένα  μικρότερο  ποσό ,  άρα  μπορεί  από  εκεί  

να  καλυφθούν  και  οι  δαπάνες  της  ύδρευσης  της  επόμενης  χρονιάς  από  

τον  προϋπολογισμό  αυτόν .  Με  τα  σημερινά  δεδομένα .   

 Τώρα  άμα  προκύψει  κάτι  άλλο ,  μια  δικαστική  απόφαση ,  μια  άλλη  

γνωμοδότηση  του  υπουργείου  πάνω  σε  αυτό  ότι  μπορεί ,  αυτά  θα  τα  

αντιμετωπίσουμε  με  τις  ανάλογες  αναμορφώσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστώ  τον  κ .  Κατιρτζόγλου .  Στην  συνέχεια  τελευταίος  είναι  ο  κ .  

Ραμπότας .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε .  Προς  τον  κ .  Αντιδήμαρχο  είναι .  Ας  επαναληφθεί  

το  ερώτημα ,  δεν  είναι  κακό .  Σχετικά  με  τις  πράξεις  εφαρμογής .  

Υπάρχει  υστέρηση  εσόδων ,  για  τα  έσοδα  μιλάω ,  δεν  μιλάω  για  τις  

καταβολές  και  σε  ποιο  ποσοστό  περίπου ;  Και  εάν  αιτιολογείτε  τους  

λόγους .  Και  εάν  υπάρχουν  οι  λόγοι .   

 Δεύτερον ,  εάν  έχουμε  έσοδα  από  το  πάρκο  βαρέων  οχημάτων ;   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Καταρχάς  για  την  δεύτερη  ερώτηση ,  το  γνωρίζετε  ότι  από  το  2006 έχει  

σταματήσει  να  υφίσταται  αυτή  η  εταιρεία .  Ήδη  για  ενημέρωσή  σας ,  

υπάρχει  σε  εξωτερικό  λογιστικό  γραφείο ,  ας  το  πούμε ,  όλα  τα  

απαραίτητα  έγγραφα  για  να  γίνει  η  . .  της  εταιρείας ,  να  διαλυθεί  η  

εταιρεία .   Από  το  2006 δεν  υπάρχει  και  το  γνωρίζετε  γιατί  το  

Κ .Τ .Ε .Α .Λ .  έφυγε ,  ποτέ  δεν  πήγαν  τα  φορτηγά .  Οπότε  έσοδα  δεν  

υπάρχει  τίποτα .   

 Για  το  προηγούμενο  θέμα  σας  είπα ,  επαναλαμβάνω  και  πάλι  ότι  

αυτή  την  στιγμή  με  απόφαση  που  πήρε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  

ξεκινήσαμε  ξανά  μανά  από  την  αρχή .  Δηλαδή  ξεκινήσαμε  βγάζοντας  

καινούργιες  με  το  μείον  20%, ότι  προβλέπει  ο  νόμος ,  τώρα  δεν  έχω  

ακριβώς  να  σας  αναλύσω  και  τα  λοιπά ,  υπάρχουν  ορκωτοί  λογιστές .  

Κάποια  στιγμή  θα  έρθει  εδώ  μέσα  σε  αυτό  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  

θα  πει  ότι  ξέρετε ,  γι '  αυτές  τις  πράξεις  εφαρμογής  είναι  αυτό ,  αυτό  και  
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αυτό  για  να  μπορέσουν  και  οι  πολίτες ,  επιτέλους ,  για  να  καταλάβουν  

το  τι  γίνεται  και  να  πληρώσουν  ή  να  μην  πληρώσουν ,  να  γίνει  

συμψηφισμός ,  να  μην  γίνει  οτιδήποτε .   

Αυτή  την  στιγμή  αυτό  μπορώ  να  σας  πω  μόνο ,  αλλά  πιστεύω  ότι  

αυτή  η  διαδικασία  θα  λήξει  το  επόμενο  χρονικό  διάστημα ,  δηλαδή  ένα  

μήνα ,  δυο  μήνες ,  πιστεύω  ότι  θα  λήξει .  Ήταν  για  τέλος  Νοεμβρίου ,  

εγώ  σας  λέω  ότι  βάλτε  άλλους  δυο  μήνες .  Είμαι  αισιόδοξος .  Πρέπει  να  

είμαι .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Μπορώ  λίγο  να  διευκρινίσω  το  θέμα ,  εάν  θέλετε .  Όσον  αφορά  τις  

πράξεις  εφαρμογής  από  πέρυσι  έχει  ανατεθεί  σε  ορκωτό  λογιστή  η  

διαδικασία ,  από  το  ΄16 μάλιστα ,  εδώ  η  διαδικασία  του  ελέγχου  των  

πράξεως  εφαρμογής .   

Αυτό  που  βλέπω  εγώ  σαν  υπηρεσιακός  παράγοντας  είναι  ότι  η  

πράξη  εφαρμογής  που  ξεκίνησε  από  το  2002,  2003 υπήρχε  όντως  

πρόβλημα ,  κατά  την  άποψή  μου  και  προς  τον  οικονομικό  σχεδιασμό  

αλλά   και  δεν  μπορούσαν  τα  συστήματα  τότε  να  παρακολουθήσουν  την  

πράξη  εφαρμογής  και  ο  ρόλος  του  ελέγχου  από  τον  ορκωτό  λογιστή  

είχε  να  κάνει  αυτό ,  να  διευκρινιστούν  τα  έσοδα  και  να  πάνε  στις  πηγές  

και  στις  περιοχές  που  πρέπει ,  γιατί  αυτό  δεν  συνέβαινε  πολλά  χρόνια ,  

οπότε  δημιουργούνταν  ένας  λογαριασμός  κουβάς  και  αυτό  προσπαθεί  

να  ξεδιαλύνει  ο  ορκωτός .   

 Το  πόρισμά  του  μας  είπε  ότι  θα  ολοκληρωθεί  τέλη  του  έτους .  

Αναμένουμε  αυτό  το  πόρισμα .  Από  εκεί  και  πέρα ,  προφανώς  το  θέμα  

θα  έρθει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  το  θέμα  που  είπε  ο  κ .  

Αντιδήμαρχος ,  γιατί  οι  πράξεις  εφαρμογής  είχαν  το  αρνητικό ,  θα  έλεγα  

την  ώρα  που  ζητάει  έσοδα  από  τον  πολίτη  για  να  αποζημιώσει  έναν  
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άλλο  πολίτη ,  εκείνο  το  έσοδο  το  βάζει  σε  διακανονισμό  δόσεων  ενώ  η  

πληρωμή  είναι  απαιτητή  και  υπάρχει  και  κόσμος  εγκλωβισμένος .   

 Κάποια  έσοδα  υπάρχουν  στην  Σιγής ,  εμείς  και  φέτος  κοιτάζουμε  

να  βγάλουμε  κάποια  εντάλματα  να  πληρώσουμε  κάποιο  κόσμο ,  γιατί  

υπάρχει  κόσμος ,  ο  οποίος  πληρώνει  ενώ  θα  μπορούσε  να  είχε  βγει  το  

ένταλμα  να  μειωθεί  η  οφειλή  του  για  να  πληρώνει  πολύ  λιγότερο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  και  τον  κ .  Κατιρτζόγλου  για  την  απάντηση .  Έληξε  ο  

κύκλος  των  ερωτήσεων .  ξεκινάμε  τον  κύκλο  των  τοποθετήσεων .  Ένα  

λεπτάκι  και  εσείς  κ .  γραμματέα  βοηθήστε  με .  Βλέπω  τον  κ .  Φωτιάδη ,  

τον  κ .  Μηλίδη  είδα  το  χέρι  του  σίγουρα ,  τον  κ .  Αναστασιάδη  Ηλία .  

Κύριε  Χασαπίδη  και  εσείς ;  Ο  κ .  Χασαπίδης .  Ωραία .  Και  ο  κ .  Τερζής  

μου  λέει  εάν  χρειαστεί .  Ο  κ .  Πρόεδρος .  Κανείς  άλλος .  Ευχαριστώ  

πολύ .   

 Παρακαλώ ,  κύριε  Φωτιάδη ,  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  η  ψήφιση  του  προϋπολογισμού  είναι  η  

κορυφαία  στιγμή  ανά  έτος  για  την  Αυτοδιοίκηση .  Σήμερα  βέβαια  

έχουμε  μια  τυπική  διεκπαιρεωτική  διαδικασία  και  τούτο  διότι ,  όπως  

διευκρινίστηκε  και  από  την  παρουσία  του  κ .  Διευθυντή  και  γενικότερα  

η  συζήτηση  υποβαθμίστηκε .   

 Όμως  κάποιες  επισημάνσεις  θεωρούμε  ότι  θα  πρέπει  να  λεχθούν  

και  τούτο  διότι  ή  ενδεχομένως  να  συμπεριληφθούν  στην  βελτίωση ,  στο  

νέο  σχέδιο  που  θα  έρθει  αρχές  του  έτους  σε  συνδυασμό ,  βεβαίως  με  το  

καινούργιο  τεχνικό  πρόγραμμα  ή  ίσως  να  μπορέσουν  να  προβλεφθούν  

εάν  δεν  έχουν  προβλεφθεί .   
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 Δεν  θα  πω  πολλά ,  διότι  ακριβώς  όπως  είπα  οι  εγγραφές  έγιναν  με  

έναν  τελείως  συμβατικό  τρόπο  με  βάση  τις  οδηγίες  του  

Παρατηρητηρίου  και  βεβαίως  δεν  δείχνει  ο  προϋπολογισμός  κάποια  

στόχευση ,  κάποια  επιλογή ,  κάποια  προτεραιότητα  στην  λογική  του  ότι  

είναι  ο  τελευταίος  προϋπολογισμός  αυτής  της  περιόδου  και  θα  έπρεπε  

να  έχει  στίγμα ,  θα  έπρεπε  να  έχει  μια  διαμορφωμένη  τάση  για  να  είναι  

και  ο  προϋπολογισμός  ο  τακτοποιητικός ,  για  να  μην  μεταφερθούν  πάρα  

πολλές  ανοικτές  υποθέσεις  στην  επόμενη  περίοδο ,  εάν  θέλετε  να  το  πω  

σχηματοποιημένα  στον  επόμενο  Δήμαρχο  και  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Βεβαίως  υπάρχει  η  εγγραφή  των  τριών  εκατομμυρίων  ως  έσοδο ,  

ως  έξοδο  του  δανείου  για  την  περίφημη  αντικατάσταση  των  

φωτιστικών  σωμάτων  με  λεντ .  Εμείς  είμαστε  απολύτως  αντίθετοι  στον  

δημόσιο  διάλογο  αλλά  και  στον  διάλογο  εντός  της  αίθουσας .  

Διατυπώσαμε  συγκεκριμένες  απόψεις ,  τεκμηριωμένες  και  νομίζω  έγινε  

κατανοητό  από  όλους  τους  συνδημότες  μας  ότι  δεν  ωφελεί  επ’  ουδενί  

τον  δημότη .   

 Για  την  εισφορά  την  περίφημη ,  κύριε  εισηγητά  σε  χρήμα ,  το  

οποίο  θέμα  και  ζητήσαμε  εδώ  και  έξι  μήνες  περίπου  να  γίνει  μια  

ενημέρωση  και  το  παρακολουθούμε .  Δεν  είναι  στιγμή  για  επισημάνσεις  

θαρρώ  λόγω  όπως  είπατε  έχουμε  και  την  παρουσία  των  ελεγκτών  πλέον  

και  τα  πράγματα  μπήκαν  σε  μια  άλλη  διαδικασία   και  νομίζω  ότι  όλοι  

περιμένουμε  το  αποτέλεσμα  για  να  ανακουφίσουμε  και  να  

απεγκλωβίσουμε  τους  δημότες  μας .   

 Εκείνο  όμως  το  οποίο  είναι  βέβαιο  είναι  ότι  η  εισφορά  σε  χρήμα  

είναι  μια  καθαρή  διαδικασία  και  η  πληρωμή  ομοίως  και  η  μετατροπή  

γης  σε  χρήμα  είναι  επίσης  καθαρή  διαδικασία ,  επ’  ουδενί  δεν  θα  

έπρεπε  να  είναι  σε  έναν  λογαριασμό  κουβά ,  να  χρησιμοποιήσω  την  
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έκφραση  του  κ .  Κατιρτζόγλου ,  θα  έπρεπε  να  είναι  συγκεκριμένοι  

κωδικοί ,  όπου  εκεί  θα  ήταν  με  μεγάλη  και  καθαρή  αναγραφή ,  μεγάλη  

εννοώ  ξεκάθαρη ,  του  τι  πρέπει  να  καταβάλει  ο  καθένας ,  αφού ,  βέβαια ,  

τα  έχουμε  βεβαιώσει .   

 Εγώ  αυτό  ξέρω  από  την  εμπειρία  μου ,  ότι  η  Αυτοδιοίκηση  

απαιτεί  πρώτα  –πρώτα  βεβαιώσιμο  κατάλογο .  Εδώ  έχουμε  ένα  μεγάλο  

θέμα .  Δεν  θα  συνεχίσω .  Είναι  και  η  τηλεόραση  εδώ .  Εκείνο  το  οποίο  

όμως  πρέπει  να  αφήσουμε  εμείς  ως  μήνυμα  μέσω  της  τηλεόρασης  είναι  

ότι  εδώ  σοβαρά  πλέον  συζητούμε ,  όχι  με  την  έννοια  ότι  τα  

προηγούμενα  Δημοτικά  Συμβούλια  δεν  είχαν  αυτή  την  διάθεση ,  πλην  

όμως  διέλαθε  την  προσοχής ,  υπήρξε  μια  κακή  ερμηνεία ,  υπήρξε  μια  

λογική  να  μεταφέρω  αυτή  την  πατάτα  την  καυτή  στον  επόμενο ;   

Υπάρχει  ένα  τεράστιο  θέμα  που  εκτίμησή  μας  είναι  ότι  θα  

μεταφερθεί  στην  επόμενη  περίοδο ,  κύριε  Αντιδήμαρχε .  Μακάρι  και  

εύχομαι  η  δική  μας  εκτίμηση  να  επαλειφθείτε  και  τούτο  διότι  θα  

θυμάστε ,  εσείς  μας  είπατε  στην  αίθουσα ,  ότι  το  όλο  θέμα ,  το  να  

πληρώσει  δηλαδή  ο  Δήμος  τους  δημότες ,  μπορεί  να  γίνει  ίσως  με  ένα  

δάνειο .  Σήμερα  μας  είπατε  ότι  μέσω  Σ .Α .Τ .Α . .   

Εμείς  έχουμε  άποψη  αρνητική  και  για  την  μια  εκδοχή  και  για  την  

άλλη ,  αλλά  στην  Ελλάδα  είμαστε  της  κρίσης ,  θαύματα  γίνονται ,  οι  

απόψεις  και  λογικές  του  χθες  καταρρέουν .   

Θα  μείνουμε  όμως  στην  εξής  λογική ,  ότι  θα  πρέπει  να  

τακτοποιηθεί  αυτή  η  εκκρεμότητα  που  ταλανίζει  πάρα  πολλά  

νοικοκυριά .  Έχει  δημιουργηθεί  πρόβλημα  κοινωνικό ,  οικογενειακό ,  

οικονομικό  σε  πολλά  σπιτικά .  Θα  έπρεπε  να  έχουμε  περίσσευμα  

πολλών  χρημάτων  και  όχι  έλλειμμα ,  διότι  όπως  το  αντιμετωπίσαμε  το  

θέμα  εδώ  μέσα  στην  αίθουσα ,  κάποιοι  δίνανε  χρήματα .  Που  πήγαν  
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αυτά  τα  χρήματα ;  Στον  λογαριασμό  κουβά ;  Και  που  πήγαν  αυτά  τα  

χρήματα ;   

Θα  έλεγε  κανείς  ότι  είναι  ένα  θέμα  το  οποίο  θα  πρέπει  να  

περιμένουμε  να  μας  το  διευκρινίσουν  αυτοί  οι  οποίοι  έχουν  την  

εντολή .   

Θα  μείνω  εδώ ,  εκείνο  όμως  στο  οποίο  θα  συμφωνήσετε  όλοι  θα  

πρέπει  να  στείλουμε  ως  μήνυμα  ομοφωνίας ,  κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  ότι  

θα  δουλέψουμε  όλοι  μαζί  σοβαρά  να  γίνει  απεγκλώβιση  από  αυτό  το  

θέμα  που  ταλανίζει  πάρα  πολλούς .  Να  δούμε  τι  χρήματα ,  ενδεχομένως ,  

και  που  πρέπει  να  εμφανίσουμε  και  να  αρχίσουμε  να  πληρώνουμε .   

Θα  κλείσω  με  μια  επισήμανση  ότι  θα  θέλαμε ,  κύριε  εισηγητά ,  ο  

προϋπολογισμός  στην  τελική  του  εκδοχή  αρχές  του  έτους  να  είναι  

προϋπολογισμός  με  άποψη .  Θα  θέλαμε  την  άποψή  σας  για  το  κλείνει  ο  

προϋπολογισμός  του  ΄19, ως  τελευταίος  προϋπολογισμός .  Θα  θέλαμε  

εκεί  να  μας  εμφανίσετε ,  ρητορικό  το  ερώτημα ,  τις  στοχεύσεις  και  να  

τα  αποτελέσματα ,  για  να  κάνουμε  μια  παραγωγική  συζήτηση .   

Κατά  τα  λοιπά  μένω  σε  αυτά  τα  λίγα  που  είπα ,  με  τις  δυο  

επισημάνσεις  για  το  δάνειο  των  λεντ  που  δεν  μας  χρειάζεται  επ’  

ουδενί ,  για  την  εισφορά  που  επεξήγησα  και  βεβαίως  λέω  ότι  όλες  οι  

άλλες  εγγραφές  είναι  τυπικές ,  είναι  για  την  προώθηση  των  βασικών  

στοιχείων  για  να  λειτουργήσει  ο  Δήμος ,  αυτό  που  ονομάζομε  

ανελαστικές  δαπάνες ,  τις  οποίες ,  κύριε  Πρόεδρε ,   αυτές  θα  ψηφίσουμε ,  

για  την  οικονομία  του  χρόνου  το  λέω  και  έχουμε  διατυπωμένες  και  

στην  Οικονομική  Επιτροπή  σοβαρότατες  επιφυλάξεις  για  το  σύνολο  

του  προϋπολογισμού .  Ψηφίσαμε  για  των  δυο  συναδέλφων  ναι  στην  

βελτίωση  και  στην  ευθυγράμμιση  με  τις  παρατηρήσεις  από  το  

Παρατηρητήριο  αλλά  η  άποψή  μας  είναι  ότι  αυτό  τον  τυπικό  
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προϋπολογισμό ,  όπως  ακριβώς  έχουμε  αναζητήσει ,  είναι  άνευρος ,  δεν  

έχει  στοχεύσεις ,  τον  θεωρούμε  τυπικό ,  δεν  μπορούμε  να  τον  

ψηφίσουμε ,  διατυπώνουμε  επιφυλάξεις  και  ψηφίζουμε  μόνο  τις  

ανελαστικές  δαπάνες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  συνάδελφο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Νομίζω  ότι  δεν  θα  ξανά  χρειαστεί  να  πάρω  τον  λόγο  για  την  οικονομία  

του  χρόνου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .  Παρακαλώ  τον  κ .  Μηλίδη ,  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  σήμερα  πραγματικά  

περίμενα  μια  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  στην  οποία  θα  

υπήρχε  τέτοια  ζωντάνια  από  όλους  τους  δημοτικούς  συμβούλους ,  γιατί  

είναι  γεγονός  ότι  ο  προϋπολογισμός  ενός  Δήμου   και  οποιουδήποτε  

οργανισμού ,  είναι  η  κορυφαία  εκδήλωση .   

 Αυτό ,  ο  προϋπολογισμό  είναι  το  εργαλείο ,  είναι  ο  οδικός  χάρτης ,  

βάσει  του  οποίου  κινείται  ο  Δήμος  για  την  επόμενη  χρονιά .   

 Όμως  με  αυτά  που  ελέγχθηκαν  και  από  τον  Αντιδήμαρχο  και  από  

τον  προϊστάμενο  των  Οικονομικών  Υπηρεσιών ,  ότι  πάει  να  

υποβαθμιστεί  το  θέμα  για  πρώτη  φορά  την  τελευταία  οκταετία  επί  

διοικήσεως  κ .  Αγγελίδη .  Επί  Δημάρχου  κ .  Αγγελίδη .  Πρώτη  φορά .  

Δηλαδή  σαν  να  περιμένουν  όλοι  να  κάνουμε  την  διαδικασία ,  να  

ψηφίσουμε  και  να  φύγουμε .  Δεν  είναι  αυτό  ο  προϋπολογισμός .   

 Κατά  την  γνώμη  μου  δεν  μπορώ  να  μην  επισημάνω  κάποια  

πράγματα .  Πρώτα  –πρώτα ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  δεν  είναι  
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ρεαλιστικός .  Εξάλλου  αυτό  έγινε  παραδοχή  και  από  τους  αρμοδίους .  

Κανονικά  πρέπει  ένας  προϋπολογισμός  να  είναι  κατά  το  δυνατόν  

ρεαλιστικός ,  να  είναι  υλοποιήσιμος  και  να  έχει  και  μια  αναπτυξιακή ,  

ένα  αναπτυξιακό  στίγμα .  Αυτός  ο  προϋπολογισμός  δεν  πληροί  κανένα  

από  αυτά  τα  βασικά  στοιχεία .   

 Είναι  μια  καθαρή  λογιστική  διαδικασία .  Από  ότι  κατάλαβα  

βάζουμε  έτσι ,  βάζουμε  αλλιώς ,  αρκεί  να  βρούμε  56 εκατομμύρια  

έσοδα ,  56 εκατομμύρια  έξοδα .  Είμαστε  εντάξει .  Εγώ  όμως  δεν  μπορώ  

να  κινηθώ  σε  αυτή  την  λογική .   

 Σίγουρα  θα  συμφωνήσω  με  όλους ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ότι  είναι  

μειωμένα  τα  έσοδα  και  από  τις  ΚΑΠΕ  και  από  την  Σ .Α .Τ .Α . ,  το  κράτος  

γενικώς  στραγγαλίζει  τους  δήμους .  Δεν  ήταν  δυνατόν  να  αφήσει  απέξω  

τον  Δήμο  των  Σερρών .   Αυτό  όμως  δεν  αφορά  μόνον  τον  Δήμο  των  

Σερρών ,  αφορά  όλους  τους  δήμους .  Άρα  λοιπόν  θα  πρέπει  ο  κάθε  

Δήμος  να  αναλάβει  κάποιες  πρωτοβουλίες  και  έχουμε  παραδείγματα  

δήμων  στην  Ελλάδα  που  έχουν  αναλάβει  πρωτοβουλίες  παρά  την  

φτώχεια ,  παρά  την  μιζέρια ,  παρά  τα  μειωμένα  έσοδα .  Σε  μας  δε  έγινε  

κάτι  τέτοιο .   

Ο  Δήμος  πρέπει  να  ελίσσεται  και  να  προσαρμόζεται  στις  

καταστάσεις .  Σίγουρα  περνάμε  την  μεγαλύτερη  κρίση  μετά  το  ΄29 με  

το  κραχ  του  ΄29. Τέτοια  κρίση  η  Ελλάδα  ούτε  στον  πόλεμο  δεν  είχε  

περάσει .  Παρόλα  αυτά  εγώ  πιστεύω  ότι  η  κρίση  γεννάει  ιδέες .  Το  

βλέπουμε  αυτό .  Εάν  δείτε  καμία  φορά ,  το  έχετε  δει  στις  ειδήσεις ,  στα  

πανεπιστήμια  τα  παιδιά  που  σπουδάζουν  ψάχνουν  να  βρουν  ιδέες  τόσο  

στις  νέες  τεχνολογίες ,  στην  αγροτική  οικονομία  και  τα  λοιπά .  Ιδέες  

που  δεν  τις  βλέπαμε  παλαιότερα .  Άρα   η  κρίση  γεννάει  ιδέες .  Αυτό  

λείπει  από  εμάς  σήμερα .  Λυπάμαι  που  το  λέω  αλλά  αυτό  λείπει .   
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Και  τι  σημαίνει  ιδέες ;  Ιδέες  σημαίνει  πρωτοβουλία ,  σημαίνει  

επενδυτικότητα ,  σημαίνει  απασχόληση .  Μπορούμε  δηλαδή ,  εγώ  

πιστεύω  ότι  δεν  αρκεί  να  είναι  ένας  Δήμος  μόνο  καθαρός ,  να  έχει  

καλούς  δρόμους .  Νομίζω  στην  σημερινή  εποχή  θα  πρέπει  να  δώσει  και  

μια  προοπτική  επενδυτικότητας .   

Έχουμε  γι '  αυτό  τον  λόγο  ένα  μεγάλο  εργαλείο .  

Αυτοκινητοδρόμιο .  Μπορεί  πραγματικά  να  αποδώσει  χρήματα  στον  

Δήμο  των  Σερρών .  Έχει  την  δυνατότητα ,  είναι  μια  μοναδικότητα .  

Ανέφερα  ένα  παράδειγμα .  Δεν  είναι  μόνο  αυτό  το  παράδειγμα ,  αλλά  

είναι  κλασική  περίπτωση  γιατί  είναι  μοναδικότητα  σε  όλα  τα  

Βαλκάνια .   

Δεν  βλέπω  δηλαδή  κάποια  προοπτική  για  τόνωση  της  οικονομίας ,  

ανάκαμψη  της   τοπικής  οικονομίας  σε  αυτόν   τον  προϋπολογισμό .   

 Θα  πρέπει  να  ξέρουμε ,  όλοι  το  ξέρουμε  ότι  ο  Δήμος  μας  πλέον  

είναι  ημιαστικός .  Συμπεριλαμβάνει  μέσα  και  24 χωριά .  Είναι  σε  

μεγάλο  βαθμό  και  αγροτικός .  Δεν  είδα  όμως  κάποια  στοιχεία  τα  οποία  

να  βοηθούν ,  ώστε  να  αναπτυχθεί  αυτός  ο  τομέας ,  από  τα  διάφορα  

γραφεία ,  από  τους  ειδικούς ,  από  τους  γεωπόνους .  Δεν  είδα  κάτι  τέτοιο .   

 Δεν  είδα ,  δηλαδή  αυτό  που  λέμε  μια  στόχευση .  Όσο  και  εάν  λέμε  

ότι  θα  έρθει  αναμόρφωση  τον  Ιανουάριο ,  τον  Φεβρουάριο ,  όσο  και  εάν  

λέμε  ότι  θα  μεταβληθούν  αυτά  τα  δεδομένα ,  όμως  παρόλα  αυτά  είναι  

ένας  μπούσουλας  και  δεν  βλέπω  στοχεύσεις .   

Θα  περίμενα  στο  τέλος  της  θητείας  του  κ .  Δήμαρχου ,  του  κ .  

Αγγελίδη  να  υπάρχουν  κάποιες  στοχεύσεις .  Στο  κάτω  –κάτω  δεν  έχει  

και  προσωπικό  πολιτικό  κόστος  αυτή  την  στιγμή .  Δεν  έχει .  Είπε  ότι  

δεν  διεκδικεί ,  δεν  θα  είναι  υποψήφιος  Δήμαρχος ,  άρα  δεν  έχει  κόστος .   
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Τώρα  για  την  κοινωνική  πολιτική ,  θα  είμαι  ειλικρινής ,  έγιναν  

βήματα  βελτίωσης .  Νομίζω  σε  αυτό  συνετέλεσε  και  η  παράταξή  μας  η  

οποία  πίεζε  ακόμη  από  την  πρώτη  θητεία .  Έγιναν  βήματα  βελτίωσης  με  

το  συσσίτιο ,  με  τα  κοινωνικά  προγράμματα  και  όλα  αυτά .  Όμως  δεν   

είναι  αρκετά ,  διότι  υπάρχουν  τεράστια  προβλήματα ,  επιτρέψτε  μου  να  

το  γνωρίζω  και  λέω  ότι  υπάρχουν  τεράστια  προβλήματα  σε  πάρα  

πολλούς  τομείς  της  κοινωνικής  ζωής ,  αλλιώς  δεν  μπορεί  να  υπάρξει  

συνοχή .   

Αναφέρθηκε  ότι  υπήρχε ,  τελειώνω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   σε  ένα  με  

δυο  λεπτά ,  υπήρχε  ασφυξία .  Σε  πολλούς  δήμους  υπήρχε  οικονομική  

ασφυξία .  Το  δέχομαι ,  όμως  υπήρχαν  και  πολλοί  δήμοι   οι  οποίοι  

παρουσίασαν  ανάκαμψη .  Παρουσίασαν  πρόοδο .  Εμείς  δεν  θα  βλέπουμε  

πίσω  εκεί  που  υπήρξε  οικονομική  ασφυξία ,  θα  βλέπουμε  μπροστά .  

Εξάλλου  μην  ξεχνάτε  ότι  είμαστε  και  ο  δεύτερος  Δήμος  της  Κεντρικής  

Μακεδονίας .  Αυτό  δεν  πρέπει  να  το  ξεχνάμε .   

Για  το  δάνειο  των  λαμπτήρων  και  εμείς ,  η  παράταξή  μας  ήταν  

αντίθετη  και  είναι  αντίθετη .  Νομίζω  ότι  ήταν  ένα  αχρείαστο  δάνειο .  

Είναι  πολύ  μεγάλο  και  ήταν  αχρείαστο .  Υπήρχαν  άλλα  τρόποι .   

Τώρα  θα  παραθέσω  δυο  τρία  στοιχεία ,  γιατί  τα  περισσότερα  τα  

διευκρινίσαμε  προηγουμένως ,  για  τα  έσοδα  και  τα   έξοδα .  Γενικώς  στο  

σύνολο  τα  βεβαιωθέντα  είναι  21 εκατομμύρια ,  εκτίμηση  είσπραξης  33 

εκατομμύρια ,  στον  προϋπολογισμό  βέβαια  βάζουμε  57 εκατομμύρια .  

Έγινε  μια ,  δόθηκε  μια  απάντηση  από  τον  κ .  Χαρίτο  και  τον  κ .  

Κατιρτζόγλου ,  όμως  θεωρώ  ότι  είναι  πολύ  –πολύ  μεγάλες  οι  διαφορές .  

Νομίζω  ότι  δεν  θα  έπρεπε  να  είναι  έτσι .   

Τώρα  ειδικότερα  για  τα  έσοδα ,  λέμε  ότι  πρόσοδα  από  ακίνητη  

περιουσία .  Συνολικά  411.064 εκτίμηση  είσπραξης  358.  Πολύ  μεγάλη  
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διαφορά .  55.000 ευρώ .   Λέμε  από  φόρους  και  εισφορές ,  ακούστε ,  

668.181 βεβαιωθέντα ,  μόνο  25.160 εκτίμηση  είσπραξης  μέχρι  31/12.  

Πολύ  μεγάλη  διαφορά .  Δεν  ξέρω  ποιος  φταίει ,  τι  φταίει ,  πρέπει  να  

ελεγχθεί .   

Εισπρακτέα  υπόλοιπα  από  βεβαιωθέντα  έσοδα  παρελθόντων  

οικονομικών  ετών .  Ακούστε ,  7.523.763 ευρώ  και  εμείς  έχουμε  

εκτίμηση  645.000.  Αυτές  οι  τεράστιες  διαφορές  εμένα  ειλικρινά  με  

προβληματίζουν  πάρα  πολύ  και  νομίζω  ότι  πρέπει  να  προβληματίσουν  

και  την  Δημοτική  Αρχή .  Κάτι  πρέπει  να  γίνει ,  κάτι  πρέπει  να  αλλάξει .   

Από  τα  έσοδα  ανακύκλωσης ,  το  έχουμε  επισημάνει  πολλές  φορές  

σε  αυτή  την  αίθουσα ,  τα  έσοδά  μας  είναι  μόνο  5.000.  Είναι  πάρα  πολύ  

λίγα .  Θα  μπορούσαν  να  ήταν  περισσότερα ,  με  πιο  καλή  στρατηγική  και  

πιο  καλή  εκμετάλλευση ,  εντός  εισαγωγικών  του  ανακυκλώσιμου  

υλικού .   

Για  τα  έξοδα  θεωρώ  ότι  τα  τηλεφωνικά ,  τηλεγραφικά  λόγω  της  

καινούργιας  τεχνολογίας ,  επειδή  τα  περισσότερα  έγγραφα  διακινούνται  

μέσω  της  ηλεκτρονικής  με  τα  e-mail ,  με  τον  τρόπο  αυτό ,  

προϋπολογισμό  90.000 ευρώ  θεωρώ  ότι  είναι  αρκετά  μεγάλο .   

Τώρα  τον  προϋπολογισμό  για  το  συσσίτιο  30.000 ευρώ  για  τα  

έξοδα ,  θεωρώ  ότι  δεν  είναι  αρκετό ,  χρειάζεται  περισσότερο .  

Εκείνο  που  μου  κάνει  μεγάλη  εντύπωση  σας  έξοδα  είναι  αυτό  που  

λέμε  προβλέψεις  μη  είσπραξης  εισπρακτέων  υπολοίπων  βεβαιωμένων  

κατά  τα  παρελθόντα  έτη ,  6.774.852 ευρώ .  είναι  πάρα  πολλά  και  

ψηφίζουμε  6.355.000,  τα  βάζουμε  στον  προϋπολογισμό .  Και  λέω ,  

υπήρξε  ολιγωρία ;  Είναι  κάτι  εσκεμμένο  που  δεν  το  γνωρίζουμε ;  Θα  

χρειαστεί  έρευνα  και  διευκρίνηση  προς  το  σώμα .  Νομίζω  ότι  βγάζει  

μάτι .   
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Το  άλλο ,  τις  αμοιβές  τρίτων ,  νομίζω  ότι  δεν  πήραμε  σαφή  

απάντηση  ότι  μέχρι  τον  Ιούλιο  από  τα  2,5 εκατομμύρια  αιρετών  και  

τρίτων  δώσαμε  μόνο ,  έγιναν  εντάλματα  520.000 μόνο .  Θεωρώ  ότι  είναι  

πολύ  μικρό  το  ποσό ,  δεν  νομίζω  ότι  πήρα  και  απάντηση  σε  αυτό .   

Για  την  αγροτική  οδοποιία ,  ακούστε .  Πράγματι  ανεβάσατε  τα  

ποσά ,  γιατί  είχατε  αντιληφθεί  και  από  την  πίεση  την  δική  μας  και  

νομίζω  καλώς  κάναμε ,  ότι  θα  έπρεπε  να  δοθούν  κάποια  περισσότερα  

χρήματα  για  εκεί ,  γενικά  για  τους  αγροτικούς  δρόμους  και  την  

αγροτική  οδοποιία ,  όμως  θα  πρέπει  να  δούμε  κάποια  στιγμή  και  που  

πάνε  αυτά  τα  χρήματα ,  γιατί  παρότι  ανέβηκαν  οι  δαπάνες ,  δεν  είχαμε  

τα  αναμενόμενα  αποτελέσματα .   

Υπάρχουν  συνεχή  αιτήματα  και  έτσι  γκρίνια ,  θα  το  έλεγα ,  από  

τους  αγρότες  μας  που  λένε  ότι  δεν  μπορούμε  να  πάμε  στα  χωράφια  

μας ,  αλλά  θα  πρέπει  να  το  δούμε .   Δεν  μπορεί  να  το  ανεβάζουμε  και  

καλώς  κάνουμε  το  ποσό  και  στο  τέλος  όλοι  να  παραπονιούνται .   

 Για  την  παρόδια  βλάστηση  είναι  ένα  θέμα  που  την  άνοιξη  πιο  

πολύ  το  βλέπουμε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   και  κλείνω  με  αυτό .  Βλέπουμε  ότι  

έχουμε  24.200 στον  προϋπολογισμό ,  όμως  εάν  κάνετε  μια  βόλτα  την  

άνοιξη  θα  δείτε  ότι  είναι  πάρα  πολύ  μεγάλη ,  δεν  γίνεται  η  δουλειά  που  

πρέπει ,  χρειάζεται  κάποιος  έλεγχος .   

 Τελικά ,  δηλαδή ,  για  τον  προϋπολογισμό  θα  πρέπει  να  κάνουμε  

μια  επισήμανση  ότι  ναι  μεν  έγιναν  βήματα  συμμόρφωσης ,  φαίνεται  και  

αυτό  που  εναρμονιστήκαμε  με  την  ΚΥΑ  γι '  αυτό  και  η  δική  μας  

σύμβουλος  ο  κυρία  Καλώτα ,  που  για  επαγγελματικούς  λόγους  αυτή  την  

στιγμή  απουσιάζει ,  ψήφισε  τον  προϋπολογισμό ,  βέβαια  με  κάποιες  

επισημάνσεις  σίγουρα  που  μου  τις  έχει  αναφέρει .   
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Έγιναν  βήματα  αλλά  εκείνο  που  πραγματικά  προβληματίζει  την  

παράταξή  μας  είναι  ότι  περιμέναμε  μια  οραματική  προοπτική ,  μια  

έμφαση  στην  ανάπτυξη ,  στην  αλυσίδα ,  στην  αγροτοδιατροφική  

αλυσίδα .  Δεν  βλέπω  κάτι  τέτοιο  στον  προϋπολογισμό .  

Επίσης ,  αυτό  που  επισημαίνουμε  πάντοτε ,  κύριε  Δήμαρχε  

καλύτερη ,  μεγαλύτερη  αξιοποίηση  της  ακίνητης  περιουσίας .  Δεν  

γίνεται .  Ένα  απλό  παράδειγμα  θα  σας  πω  για  την  καλλιεργήσιμη  γη ,  το  

λέμε  τόσα  χρόνια ,  θα  πάρουμε  μόνο  47.000 ευρώ ,  από  ότι  βλέπω ,  δική  

μας  εκτίμηση  είναι  ότι  θα  μπορούσαμε  να  πάρουμε  και  300 και  

παραπάνω  χιλιάδες  ευρώ  με  αυτά  που  διαθέτουμε .   

Και  επιπλέον  τις  κοινωνικές  παροχές .  Νομίζω  χρειάζεται  

περισσότερη  ευαισθησία .   

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Μηλίδη ,  ο  κ .  Αναστασιάδης  Ηλίας  έχει  τον  λόγο .   

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα  φροντίσω  να  είμαι  σύντομος ,  γιατί  και  δεν  μπορώ  να  μιλήσω  επί  

μακρόν .   

 Λοιπόν ,  ένα  πράγμα  θα  ήθελα  να  επισημάνω ,  ότι  ο  

προϋπολογισμός  θα  πρέπει  να  είναι  σαφής ,  ρεαλιστικός  και  με  

στόχευση .  Αυτό  νομίζω  είναι  αυτονόητο   και  δεν  χρειάζεται  να  

επιμείνουμε  πάνω  σε  αυτό .  Όμως  αυτό  το  σχέδιο  προϋπολογισμού  που  

έχει  έρθει ,  έχει  αυτά  τα  στοιχεία ;   

 Έχω  την  πεποίθηση  πως  όχι ,  λαμβανομένου  υπόψη  αυτών  των  

αριθμών  των  στοιχείων  που  υπάρχουν  στην  ανάλυση .  Βέβαια  δεν  είναι  

στόχος  μου  να  μείνω  στην  ανάλυση  γιατί  και  το  σώμα  θα  κουραστεί  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  1 4ΗΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2 0 1 8  

45

αλλά  και  δεν  θα  γίνω  και  κατανοητός  σε  πολλά  σημεία .  Θα  μείνω  όμως  

σε  μερικά .   

Έκανα  μια  ερώτηση ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  τα  ανταποδοτικά  πρέπει  

να  είναι  ισοσκελισμένα ;  Μου  είπατε  ναι .  Πολύ  ωραία ,  το  δέχομαι  και  

εγώ  γιατί  έτσι  πιστεύω .  Προσέξτε  να  δείτε  τώρα  τι  γίνεται .  Έσοδα  

ανταποδοτικά  τέλη  και  δικαιώματα  στόχευση  4.165.000 περίπου .  Εάν  

πάμε  στις  δαπάνες  στόχος  υπηρεσία  καθαριότητας  και  

ηλεκτροφωτισμού  που  είναι  ανταποδοτικά ,  11.373.000.  Τρεις  φορές  

επάνω  δηλαδή .   

Βέβαια ,  πως  θα  το  πετύχουμε  αυτό ;  Εφόσον  είναι  ανταποδοτικά  ή  

θα  πρέπει  να  βάλουμε  επιπλέον  φόρους  ή  θα  πρέπει  να  αναζητήσουμε  

έναν  άλλο  τρόπο ,  που  σημαίνει  ότι  εδώ  είναι  το  τύπωμα  ότι  είναι  

πλασματικός  ο  προϋπολογισμός  είναι  τόσο  εμφανές  που  δεν  μπορούμε  

να  το  παραβλέψουμε .   

Ένα  άλλο  σημείο ,  το  οποίο  τονίστηκε  και  από  τον  κ .  Μηλίδη  

είναι  το  εξής .  Το  έχουμε  πει  πάρα  πολλές  φορές .  Έχουμε  έναν  πλούτο  

και  στο  διάδρομο  και  με  τον  κ .  Χράπα  είχα  κουβεντιάσει ,  ότι  έχει  

σχέση  με  την  εκμετάλλευση  όλων  των  ανακυκλώσιμων .  Αυτή  την  

στιγμή  έσοδα  είναι  5.000,  τα  έξοδα ,  έτσι  όπως  τα  υπολόγισα  είναι  

περίπου  τις  180 με  190.000.   αντιλαμβάνεστε  πως  εδώ  έχω  μια  μόνιμη  

αιμορραγία .   

Όταν  θέλουμε  να  δημιουργήσουμε  έναν  προϋπολογισμό  με  βάση  

τα  οικονομικά  δεδομένα  τα  οποία  υπάρχουν ,  λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  

υπάρχει  φτώχεια ,  δεν  θα  πρέπει  να  εκμεταλλευόμαστε  κάθε  τι  που  

είναι  προς  εκμετάλλευση ;  Εδώ  βλέπω  ότι  δεν  γίνεται  απολύτως  τίποτα .   
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Δεν  είναι  μονάχα  αυτό ,  είναι  πολλά  άλλα  τα  οποία ,  τελειώνω ,  

είναι  πολλά  άλλα  τα  οποία  θα  μπορούσα  να  αναφέρω ,  μένω  όμως  σε  

ένα  και  κλείνω .   

Άστοχη  δαπάνη ,  κατά  την  άποψή  μου ,  σε  ότι  έχει  σχέση  με  τις  

υπηρεσίες  Πρασίνου .  Κοιτάξτε  να  δείτε  στην  ανακεφαλαίωση  στις  

δαπάνες ,  ότι  έχει  σχέση  με  το  ΄18 τα  διαμορφωθέντα  είναι  866.000,  

στόχος  του  ΄19 είναι  1.233.000,  έλεος  πια .  Είπαμε  να  κάνουμε  

οικονομία  και  αυτά  εδώ  είναι  λεφτά  τα  οποία  δεν  είναι  από  την  ΚΑΠΕ ,  

είναι  λεφτά  από  ίδια  έσοδα .  Ναι  αλλά  αυτά  τα  ίδια  έσοδα  είναι  λεφτά  

τα  οποία  παίρνουν  από  τον  πολίτη .   

Άρα  λοιπόν ,  δεν  νομίζετε  ότι  θα  πρέπει  να  συμμορφωθούμε  προς  

μερικά  δεδομένα  και  να  τα  αξιολογήσουμε  αναλόγως ;   

Διαπιστώνω  λοιπόν  πως  ο  προϋπολογισμός  ούτε  σαφή  στόχευση  

έχει ,  το  προσχέδιο  δηλαδή  ούτε  σαφή  στόχευση  έχει  ούτε  έχει  το  

στοιχείο  της  ρεαλιστικής  προσέγγισης  των  δεδομένων  καθημερινά .   

Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εγώ  ευχαριστώ .  Σειρά  έχει  ο  κ .  Χασαπίδης .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε  θα  συνεχίσω  την  τοποθέτησή  μου  από  

την  απάντηση  του  υπηρεσιακού  παράγοντα .  Από  τον  Αντιδήμαρχο  δεν  

πήρα  απάντηση .  Δεν  γνώριζα  ότι  αμφισβητείται  ο  συμψηφισμός  που  

επιχείρησε  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  με  τον  Δήμο .  Δεν  το  γνώριζα ,  γιατί  

αναφέρθηκε  ακόμα  και  σε  δικαστική  απόφαση .  Τι  αμφισβητεί  ο  Δήμος  

δηλαδή ;   

 Γιατί  την  προηγούμενη  εβδομάδα  που  ψηφίσαμε  την  νέα  

τιμολογιακή  πολιτική ,  κάποια  πράγματα  τα  είχαμε  δεδομένα .  Ότι  η  
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Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  την  επόμενη  χρονιά ,  βάσει  της  μελέτης ,  θα  εισπράξει  από  

τον  Δήμο  425.000 και  έχουμε  στον  προϋπολογισμό  εγγραφή  μόνο  

30.000.  Τι  συμβαίνει  εδώ ;   

 Τα  γνωρίζατε ,  κύριε  Αντιδήμαρχε  ότι  αμφισβητεί  η  υπηρεσία  τον  

συμψηφισμό ;  Τότε  πως  ψηφίσατε  την  τιμολογιακή  πολιτική  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  βάσει  αυτών  των  δεδομένων ;   

 Αυτόν  τον  κωδικό  εγώ  δεν  θα  τον  ψηφίσω .  Είναι  πολύ  χαμηλός ,  

αδικεί  πάρα  πολύ  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  ή  θα  τον  ψηφίσω  με  επιφύλαξη ,  γιατί  

δεν  με  κάλυψε  πολιτικά  ο  Αντιδήμαρχος .  Ο  υπηρεσιακός  είπε  την  

άποψή  του .  Πολιτική  απάντηση  δεν  πήρα ,  περιμένω  να  πάρω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  τον  κ .  Χασαπίδη  για  το  σύντομο .  Ο  κ .  Τερζής .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Θα  προσπαθήσω  και  θα  είμαι  σύντομος .  Ο  

λόγος  που  ήθελα  να  πάρω   τον  λόγο  είναι  ότι  ως  ένα  από  τα  νεότερα  

μέλη  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  μου  είχε  δημιουργηθεί  η  εντύπωση  στα  

πρώτα  έτη  ότι  τέτοιου  είδους  Δημοτικά  Συμβούλια  και  συζητήσεις  

είναι  πιο  πολύ  μια  τυπική ,  μια  τεχνική  διαδικασία ,  όμως  αποκτώντας  

εμπειρία  και  από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  από  τον  κ .  Ραμπότα  και  από  το  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  από  την  κυρία  Σοφία  Μπιτζίδου  και  αργότερα  και  τώρα  

από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  αλλά  και  επί  σειρά  ετών ,  καταλαβαίνω  ότι  τέτοιου  

είδους  συζητήσεις  δεν  είναι  απλά  μια  δημιουργική  λογιστική ,  δεν  είναι  

δηλαδή  μια  τεχνική  διαδικασία ,  αλλά  πρωτίστως  είναι  μια  πολιτική  

απόφαση ,  διότι  εδώ  όπως  είπαν  όλοι  πριν ,  είναι  η  διαδικασία  που  

ορίζει  τους  στόχους ,  τις  προτεραιότητες ,  τις  προβλέψεις ,  τις  

αναγκαιότητες  που  ορίζει  η  Δημοτική  Αρχή .  
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 Έτσι  λοιπόν ,  στην  εισηγητική  έκθεση ,  παράδειγμα ,  θα  περίμενα  

και  εγώ  να  φανεί ,  όχι  απλά  η  πορεία  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  

του  ΄18 αλλά  και  οι  αιτιάσεις ,  οι  συνθήκες  και  οι  επεξηγήσεις  για  

ελλείμματα  στα  έξοδα  ή  για  αυξήσεις  στα  έσοδα .   

 Διαβάζοντας  μαθαίνω  ότι  υπάρχουν  κάποια  δείκτες ,  κάποιοι  

χρηματοοικονομικοί  δείκτες ,  όπως  είναι  παράδειγμα  ο  δείκτης  της  

αυτονομίας  του  Δήμου ,  που  είναι  η  σχέση  των  συνολικών  εσόδων  προς  

τα  τακτικά  έσοδα  που  όσο  πιο  υψηλός  είναι  αυτός  ο  δείκτης  τόσο  

καλύτερη  η  πορεία  μέσα  στο  πέρασμα  του  χρόνου  του  Δήμου  ή  ο  

δείκτης  της  ανεξαρτησίας  που  είναι  μια  σχέση  συνολικών  εξόδων  με  τα  

ίδια  έσοδα ,  που  και  αυτός  όσο  ψηλώνει  δείχνει  την  υγεία  και  την  

πορεία  ενός  Δήμου  στο  βάθος  του  χρόνου  ή  ένας  άλλος  δείκτης  

αποπληρωμής  δανειακών  υποχρεώσεων  που  όσο  πιο  χαμηλός  είναι  

δείχνει  την  υγεία  του  Δήμου .   

 Αυτά ,  λοιπόν ,  δεν  ειπώθηκαν  σήμερα  εδώ .  Άρα  ο  

προϋπολογισμός  είναι  και  ένα  μέσο  μέτρησης  της  πραγματικής  

απόδοσης  του  Δήμου  και  έτσι  ήθελα  να  είναι  σήμερα  η  εισήγηση  και  

όχι  μια  απαρίθμηση  αριθμών  τι  προσθέσαμε ,  τι  αφαιρέσαμε ,  τι  

ενισχύσαμε ,  τι  βγάλαμε .   

 Άρα ,  κλείνοντας  θα  ήθελα  να  πω  ότι  δεν  είναι  απλά  ένας  

ενδεικτικός  προϋπολογισμός  αλλά  είναι  και  αποδεικτικός .  Θα  περιμένω  

λοιπόν  και  εγώ  με  την  σειρά  μου  τον  Ιανουάριο ,  όταν  θα  είναι  εκεί  η  

πλήρη  κατάθεση  του  προϋπολογισμού ,  τέτοιου  είδους  στοιχεία  να  

αναφερθούν ,  έτσι  ώστε ,  να  μπορέσουμε  να  δούμε  και  τους  στόχους ,  τις  

αιτιάσεις ,  τις  ανάγκες  και  τις  προτεραιότητες  που  θα  έχουμε  εμείς  ως  

Δημοτική  Αρχή  για  τους  επόμενους  μήνες ,  αλλά  και  την  πορεία  του  
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Δήμου  μέσα  στα  πέντε  αυτά  χρόνια  της  διακυβέρνησης  από  αυτό  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  τον  κ .  Πρόεδρο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ  αυτό  που  θέλω ,  ευχαριστώ  πολύ  κ .  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  

συνάδελφοι ,  εγώ  αυτό  που  θέλω  να  πω  στον  φετινό  προϋπολογισμό  

είναι  ότι  εδώ  και  πολλά  χρόνια  πραγματοποιούμε  και  υλοποιούμε  έναν  

προϋπολογισμό  ο  οποίος  είναι  εκατό  τοις  εκατό  ρεαλιστικός .  

Ρεαλιστικός ,  πραγματικός  και  υλοποιήσιμος .  Αυτά  που  προβλέπουμε  

σε  όλους  τους  κωδικούς ,  αυτά  κάνουμε .  Βάσει  των  εσόδων  μας  

διαμορφώνουμε  τις  δαπάνες  μας .  Αυτό  είναι  το  πάγιο ,  το  στάνταρ .   

 Παλαιότερα  θυμάμαι  στα  δημοτικά  συμβούλια  ερχόσασταν  και  

κάποιοι  δημοτικοί  σύμβουλοι  λέγατε  ότι  δεν  θέλουμε  υπηρεσιακές  

εισηγήσεις ,  θέλουμε  πολιτικές  εισηγήσεις .  Σας  κάνουμε  πολιτικές  

εισηγήσεις  και  ζητάτε  από  τους  υπηρεσιακούς  ανά  κωδικό  τι  σημαίνει  

ο  κάθε  κωδικός  και  πόσα  θα  βάλουμε  στον  κάθε  κωδικό  και  

αναλωνόμαστε  άδικα ,  ενώ  θα  μπορείτε  να  τα  μάθετε  αυτά  εάν  πάτε  

στις  υπηρεσίες .  Ανά  πάσα  στιγμή  ανοικτά  είναι  τα  βιβλία ,  τα  πάντα .  

Την  μια  το  ένα ,  την  άλλη  το  άλλο .   

 Το  λεντ .  Το  λεντ  είναι  χρήσιμο .  Εντέχνως  προσπαθούν  κάποιοι  

να  πείσουν  τους  δημότες  ότι  δεν  είναι  χρήσιμο .  Είναι  πολύ  χρήσιμο  για  

την  πόλη  και  για  τον  Δήμο  μας  το  λεντ .  Είναι  δωρεάν  εγκατάσταση  με  

εγγύηση  άνω  των  δέκα  ετών .  Θα  μας  τα  αλλάξουν  όλα  τα  φωτιστικά  

του  Δήμου  δωρεάν .  Το  είπαμε  πεντακόσιες  φορές  αλλά  κάποιοι  
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εντέχνως  θέλουν  να  περάσουν  στον  κόσμο  κάτι  άλλο .  Κάτι  που  

νομίζουν  αυτοί  ότι  είναι  το  σωστό  κατά  την  άποψή  τους .   

 Η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  θα  γίνει  ο  συμψηφισμός  όπως  ψηφίσαμε  και  όπως  

έχουμε  ορίσει .  Από  εκεί  και  μετά  εάν  το  επιτρέπουν  οι  νόμοι ,  φυσικά  

και  θα  κάνουμε  σύμφωνα  με  τους  νόμους .  Μπορούμε  να  δώσουμε  στην  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  λιγότερα  ή  περισσότερα  από  αυτά  που  θα  μας  υποδείξουν ;   

 Θέλω  να  πω  ότι  και  στα  ανταποδοτικά  είναι  πραγματικά  βάσει  

εσόδων  και  έξοδα  είναι  ελεγχόμενα  και  ισοσκελισμένα  και  όσον  αφορά  

για  την  ανακύκλωση  πενήντα  φορές  το  έχουμε  πει  σε  αυτό  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  ότι  η  ανακύκλωση  δεν  έχει  κανένα  πραγματικό  έσοδο  στον  

Δήμο  Σερρών .  το  μοναδικό  έσοδο  είναι  ότι  δεν  οδηγούνται  για  ταφή  τα  

απορρίμματα .  Κάνουμε  καλό  στο  περιβάλλον  και  μειώνουμε  τον  όγκο  

των  απορριμμάτων  στο  Χ .Υ .Τ .Α . .   

 Πάλι  θα  το  πούμε ,  γιατί  πρέπει  να  ακούγονται  αυτά  τα  πράγματα  

και  να  λέγονται  όταν  ακούγονται  διάφορα ,  τα  οποία  θέλουν  να  

αποπροσανατολίσουν  τους  δημότες  μας .   

 Ευχαριστώ  πολύ  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  των  

Οικονομικών  έχετε  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχω  σημειώσει  μερικά  πράγματα .  Δεν  θα  σας  καθυστερήσω  πολύ .  

Απλώς  θέλω  να  πω  ότι  αναφέρθηκε  εδώ  μέσα  ειδικά  για  τις  πράξεις  

εφαρμογής .  Πράγματι ,  υπήρχε  μέχρι  το  2000,  μάλλον  να  το  θέσω  

διαφορετικά ,  η  πόλη  είναι  των  60.000,  70.000,  80.000,  πείτε  όσο  

θέλετε ,  κάποιοι  θεώρησαν  κάποτε  ότι  αυτή  η  πόλη  πρέπει  να  έχει  ένα  
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ρυμοτομικό  σχέδιο ,  δεν  ξέρω  πως  το  λένε ,  των  250.000 και  πήγανε  και  

ενσωματώσανε  αυτά  που  ενσωματώσανε .   

Το  αποτέλεσμα  είναι  ότι  από  το  2002 μέχρι  το  2009 που  ξεκίνησε  

αυτή  η  διαδικασία ,  γιατί  το  πρόβλημα  είναι  εκεί ,  υπήρχε  ένας  

λογαριασμός  στην  Alpha Bank. Αυτή  την  στιγμή  όποιος  θέλει ,  

τουλάχιστον  η  Οικονομική  Επιτροπή  το  γνωρίζει ,  έχω  ένα  πάκο  τέτοιο ,  

από  την  Alpha Bank γιατί  μετά  το  2009 υπάρχουν  κωδικοί  ξεχωριστά ,  

Σιγής ,  οτιδήποτε  όποιος  συνοικισμός  έχει  δικό  του  ξεχωριστό  ΚΑΕ ,  1,  

2,  3,  4,  5,  δεν  ξέρω  πως  βαθμολογούνται .  Αλλά  μέχρι  το  2009 

πηγαίνανε  όλα  στον  κουβά .   

Αυτή  την  στιγμή  έχουμε  ξεκινήσει  μια  διαδικασία ,  διότι  

δυστυχώς  ή  ευτυχώς  είμαι  σε  αυτή  την  θέση  για  να  λύσουμε  μερικά  

προβλήματα  τα  οποία  έχουν  ξεκινήσει  από  παλαιά .  Ένα  είναι  η  πράξη  

εφαρμογής  και  το  άλλο  είναι  ο  . .  που  θα  αναφερθώ  σε  αυτό  που  είπε  ο  

κ .  Χασαπίδης .   

Υπάρχει  αυτή  την  στιγμή ,  είναι  οι  ορκωτοί  λογιστές ,  έχουν  

περάσει  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  πάνε  πίσω  όλες  οι  πράξεις  

εφαρμογής ,  να  ξεκινήσουν  ξανά  μανά  από  την  αρχή  και  από  εκεί  και  

πέρα  αυτές  που  βγαίνουν ,  διότι  όπως  ξέρετε  επιτέλους  ξεχωρίσαμε  ότι  

η  Πολεοδομία  βγάζει  τις  πράξεις  εφαρμογής ,  κάνει  βεβαιωτικούς  

χρηματικούς  καταλόγους  και  that’s  al l ,  no more,  να  το  πω  και  

ελληνικά .   

Από  εκεί  και  πέρα ,  το  ταμείο  πληρώνει  ή  δεν  πληρώνει .  Απλά  

ελληνικά .  Πολλοί  δεν  το  καταλαβαίνουν .  Καιρός  είναι  να  το  

καταλάβουν .  Είναι  ξεχωριστά  πράγματα  αυτά .   

Πάει  αυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  μην  κάνετε  διάλογο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω ,  κακώς  δεν  ξεκίνησα  από  αυτό ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  σε  μένα  σας  παρακαλώ  να  απευθύνεστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε  σας  απευθύνομαι .  Θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  τους  αρχηγούς  των  

παρατάξεων  για  την  υποστήριξη ,  από  ότι  άκουσα  τουλάχιστον .  Για  τα  

…, που  είπε  ο  κ .  Χράπας  θα  το  επαναλάβω  ότι  είναι  μια  κατάσταση  

την  οποία  ο  επόμενος  Δήμαρχος  θα  κάνει  τον  σταυρό  του  και  θα  

επεκτείνει  όλο  το  σχέδιο .  Αυτό  το  λέω ,  δεν  θέλω  να  επεκταθώ  

παραπάνω .  Δεν  έχει  ούτε  δραχμή  για  τους  πολίτες ,  υπάρχει  ένα  σχέδιο ,  

το  οποίο  μπορεί  να  το  αντέξει  ο  Δήμος  Σερρών .   

 Επίσης  για  ένα  θέμα  το  οποίο  ειπώθηκε ,  ο  προϋπολογισμός  

ξεκινάει  από  την  αρχή  του  έτους .  Το  γνωρίζετε  πάρα  πολύ  καλά  αυτό .  

Είναι  η  Εκτελεστική  Επιτροπή ,  είναι  η  Οικονομική  Επιτροπή ,  ξανά  

μανά  στην  Οικονομική  Επιτροπή  και  πάει  λέγοντας ,  να  στείλει  και  το  

Παρατηρητήριο ,  οι  παρατήσεις  πέρυσι  ήταν  πέντε ,  φέτος  είναι  μια  γι '  

αυτά  τα  40 χιλιάρικα ,  44,  πόσα  είναι  και  ήδη  έχουμε  απαντήσει  και  

πέρασε  και  Οικονομική  Επιτροπή .   

 Τα  χαρτιά  τα  έχω  εδώ ,  μπορείτε  να  τα  δείτε .  Δηλαδή  και  εκεί  

φαίνεται  εάν  είναι  σύμφωνα  με  τον  νόμο ,  γιατί  βασικά  ο  

προϋπολογισμός  είμαστε  εδώ  μέσα  τριάντα  άτομα ,  δεν  ξέρω  πόσα  

είμαστε ,  σαράντα  ένα  είναι  όλα ,  μιλάω  για  εδώ  μέσα  είμαστε  τριάντα ,  

είναι  τριάντα  προϋπολογισμοί .  Το  πως  το  σκέφτεται  ο  κ .  Μηλίδης ,  ο  κ .  
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Χαρίτος ,  ο  Α ,  ο  Β ,  ο  φίλος  μου  ο  Σάκης  απέναντι ,  θα  κάνει  δικό  του  

προϋπολογισμό .  Ο  ένας  υποστηρίζει  εκεί  και  ο  άλλος  υποστηρίζει  

αλλού .   

 Του  χρόνου  εάν  θα  είμαι  Δήμαρχος  θα  κάνω  τον  δικό  μου  

προϋπολογισμό .  Πιστεύω  να  καταλαβαίνετε  αυτό  που  σας  λέω .  Είναι  

τελείως  πολιτική  πράξη .  Το  θέμα  είναι  να  μην  μπαίνει  μέσα  ο  Δήμος  

και  να  υποστηρίξουμε  τους  πολίτες .   

 Εγώ  πιστεύω  ότι  είναι  αναπτυξιακός .  Αυτός  που  θα  είναι  

Δήμαρχος  του  χρόνου  θα  κάνει  στον  σταυρό  του ,  διότι  σας  πληροφορώ  

από  τα  αμάξια  που  έχει  ο  Δήμος  και  το  λέω  για  τον  πρώην  έντιμο  βίο  

μου  στο  Αμαξοστάσιο ,  αποσύραμε  τουλάχιστον  τριάντα  πέντε  και  

πήγαν  στον  ΟΔΔΥ .  Τριάντα  πέντε  αμάξια  φύγανε ,  διότι  όπως  ξέρετε ,  

έξω  δουλεύουν  με  τελείως  διαφορετικό  τρόπο .  Στο  εξωτερικό .  Καιρός  

να  αρχίσουμε  και  εμείς .  Έχει  και  πέντε ,  εάν  θυμάμαι  καλά ,  καινούργια  

απορριμματοφόρα .  Τα  αμάξια  σκεφτείτε  ο  Δούκας  κυκλοφορεί  με  

καινούργιο  αμάξι ,  εάν  υπάρχει  Θεός ,  που  τα  τράκερνε  όλα .   

 Τι  θέλω  να  πω ;  Αυτή  την  το  Αμαξοστάσιο  δουλεύει  πάρα  πολύ  

καλά .  Υπάρχουν ,  φυσικά  και  ορισμένες ,  τα  οποία  είναι  υπό  βελτίωση .  

Όποιος  πάει  μπορεί  να  τα  βελτιώσει .  Απλώς  θέλω  να  πω  ότι  γίνονται  

πράγματα  τα  οποία  πιθανόν  δεν  τα  γνωρίζετε  αλλά  τα  γνωρίζουν  αυτοί  

οι  οποίοι  είναι  υπεύθυνοι  και  ο  κ .  Καδής  πιστεύω  ότι  το  ξέρει .  Κάθε  

μέρα  που  κυκλοφορεί  με  τα  αμάξια  και  τρέχει  από  εδώ  και  από  εκεί ,  

πιστεύω  το  γνωρίζει .  Πιθανόν  οι  πολίτες ,  πιθανόν  εσείς  να  μην  το  

γνωρίζετε .   

 Επίσης ,  βλέπω  εδώ  στα  ανταποδοτικά  που  λέτε  ότι  δεν  είναι  

ισοσκελισμένα  και  δεν  είναι ,  είναι  8 εκατομμύρια  τα  διαμορφωθέντα  

το  ΄18 και  11 φέτος .  Σας  είπα  ότι  η  διαφορά  είναι  τα  2,5 εκατομμύρια  
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τα  οποία  είναι  για  το  δάνειο .  Δεν  είναι   θέμα  δηλαδή  ότι  δεν  είναι  

ισοσκελισμένα .  Δεν  μπορούσαμε  να  το  κάνουμε  αυτό  το  πράγμα .  Ότι  

δίνεις  παίρνεις  ανταποδοτικά .   

 Όσο  για  τις  υπηρεσίες  άρδευσης  110.000 με  113.  Αυτά  τα  οποία  

υπάρχουν  μέσα  τα  400,  έχουμε  περάσει  δυο  δημοτικά  συμβούλια  από  

εδώ .  Από  το  ΄15 και  μετά  πέρασαν  για  τον  συμψηφισμό  και  δεν  τον  

αμφισβητεί  κανένας .  Όποιος  τον  αμφισβητεί ,  τον  έχει  αμφισβητήσει  

και  έχει  ψηφίσει  διαφορετικά ,  τι  να  πω  τότε  για  τον  συγκεκριμένο  

άνθρωπο ;  Εγώ ,  τουλάχιστον ,  προσωπικά  δεν  αμφισβητώ  τίποτα  για  τον  

αλληλόχρεο   μιλάω .   

 Ο  αλληλόχρεος  τι  είναι ;  Ένα  λογιστικό  νούμερο .  Το  θέμα  είναι  

το  cash.  Cash.  Μέχρι  τώρα ,  θα  πρέπει  να  το  μάθετε  αυτό  το  πράγμα ,  

δεν  μπορούσαμε  να  πληρώσουμε  δηλαδή ,  ενώ  το  τιμολόγιο  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  έβγαινε  για  τον  κ .  Ραμπότα  και  το  πληρώνει  κάθε  τρεις  

μήνες ,  δυο  μήνες ,  πόσο  είναι ,  ο  Δήμος  δεν  έχει  πληρώσει  τα  τελευταία ,  

διότι  δεν  μπορούσε  να  τα  πληρώσει .   

 Ξεκινήσαμε  από  το  ΄13 για  να  έχουμε  την  πενταετία ,  μετά  από  

ερωτήσεις  που  γίνανε  στο  Υπουργείο ,  είναι  μια  κατάσταση  η  οποία  

τραβάει  από  πολύ  παλαιά ,  τουλάχιστον  αυτοί  που  έχουν  μπερδευτεί  με  

αυτό  το  πράγμα  το  γνωρίζουν ,  ξεκινήσαμε  και  πληρώνουμε .  Βγάζουμε  

τα  εντάλματα  για  να  πληρωθούν  μέσω  του  ταμείου .  Η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  θα  

πάρει  τα  χρήματα  που  της  αναλογούν  και  να  γίνει  και  ο  συμψηφισμός ,  

αυτός  ο  περίφημος  συμψηφισμός ,  το  οποίο  είναι  λογιστικό .   

 Η  μείωση  του  νερού  δεν  γίνεται  με  τον  συμψηφισμό .  Γίνεται  με  

το  cash.  Χωρίς  χρήμα  δεν  κυκλοφορεί  τίποτα .  Πρέπει  να  το  

καταλάβετε   αυτό  το  πράγμα .  Βασικά  εγώ  έκανα  καιρό  για  να  το  
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καταλάβω ,  έτσι  για  να  λέμε  τα  πράγμα  για  τον  εαυτό  μου .  Δεν  λέω  για  

σας ,  με  συγχωρείτε .   

 Επίσης ,  λεφτά  υπάρχουν  και  μην  γελάσετε .  Όταν  λέω  λεφτά  

υπάρχουν ,  το  θέμα  είναι  το  πως  διαχειρίζεται  κάποιος  τα  χρήματα .  Το  

χρονικό  διάστημα  το  οποίο  πιστεύω  να  το  είδατε  μέσα  ότι  600.000,  

προσπαθήσαμε  τουλάχιστον  με  προμήθειες  και  τα  λοιπά ,  διότι  πιστεύω  

ότι  συμφωνείτε  όλοι  ότι  μερικές  φορές  το  απευθείας ,  τουλάχιστον ,  

στην  Οικονομική  Επιτροπή  αυτοί  που  συμμετέχουν ,  το  απευθείας  για  

μένα  είναι  πολλές  φορές  το  καλύτερο .   

 Δηλαδή  έχεις  ένα  ποσό  των  20.000 εάν  το  πας  από  διαγωνισμούς  

και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά  θα  πάει  στα  10 χιλιάρικα  και  η  δουλειά  δεν  

πρόκειται  να  γίνει  και  όχι  τίποτα  άλλο ,  θα  χάσεις  και  τα  δέκα  τα  

χιλιάρικα  και  το  γνωρίζετε  πάρα  πολύ  καλά  αυτό .   

 Παρόλα  αυτά ,  έχουμε  μείον  στις  προμήθειες  και  τα  λοιπά  των  

αναλωσίμων  είναι  κατά  μείον  600.000,  άρα  πάει  να  πει  ότι  κάτι  

γίνεται .  Και  στις  επενδύσεις  έχουμε  συν  τρία  εκατομμύρια .   

 Είναι  μερικά  πράγματα  και  από  τώρα  λέμε ,  τουλάχιστον  ο  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  θα  έχουν  τα  χρήματα  τα  οποία  

και  πέρυσι ,  άμα  θυμάστε ,  τα  υποσχέθηκα  και  τα  πήραν  τα  χρήματα .  

Ίσως  καθυστερημένα ,  ο  κ .  Τσαλίκογλου  να  μου  φωνάζει  . .μια  

πρόκληση  αλλά  τα  πήρε  τα  χρήματα .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Πότε  τα  πήρα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  έχει  σημασία ,  πρόκληση  δεν  πήρα .   

 Θέλω  να  πω  ότι  πάντα  σε  όλα  τα  πράγματα ,  ειδικά  όταν  

ασχολούμαστε  με  τέτοια  πράγματα  πάντα  υπάρχουν  και  συμβιβασμοί .  
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Δηλαδή  σε  μερικά ,  τα  γνωρίζετε  καλύτερα ,  ότι  ναι  μεν  δεν  γίνεται  

έτσι ,  θα  το  πάμε  πιο  μαλακά  και  τα  λοιπά .   

 Αυτό  θέλω  να  πω .  Δεν  θέλω  να  πω  τίποτα  άλλο .  Εγώ  πιστεύω  ότι  

ο  προϋπολογισμός  αυτός  ανταποκρίνεται  στην  σημερινή  κατάσταση  και  

πιστεύω  ότι  το  αναπτυξιακό  είναι  ένα  πράγμα  σχετικό .  Θα  πω  ότι  είναι  

ένας  προϋπολογισμός ,  ο  οποίο  θα  δώσει  ώθηση  στον  Δήμο  Σερρών  για  

τον  επόμενο  χρόνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Αντιδήμαρχος .  Μπαίνουμε  στον  κύκλο  της  

δευτερολογίας .  Θέλει  κάποιος  συνάδελφος  να  δευτερολογήσει ;  Δεν  

έχουμε  καλυφθεί  από  την  πρωτολογία ;  Ο  κ .  Μηλίδης  βλέπω  μόνο  ότι  

σηκώνει  το  χέρι  του .  Ένα  λεπτό  μου  ζήτησε .  Ναι ,  σας  ακούμε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ευχαριστώ  που  μου  δώσατε  ένα  δίλεπτο  παραπάνω  να  μιλήσω  στην  

πρωτολογία .  Εντάξει ,  είναι  πολύ  σημαντικό  θέμα  ο  προϋπολογισμός ,  

εντάξει .  Εγώ  θα  αναγνωρίσω  ότι  έγιναν  πολλές  βελτιώσεις ,  

τουλάχιστον  από  τα  προηγούμενα  χρόνια  όπου  λέγαμε  ότι  χρειάζεται  

κάποια  έμφαση  σε  κάποιους  τομείς .  Δόθηκε ,  όπως  αναφέρθηκε  στην  

αγροτική  οδοποιία  και  στο  Αυτοκινητοδρόμιο  και  σε  άλλους  τομείς ,  

όμως  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  το  ξέρουμε  ότι  είναι  πλασματικός ,  

επιφυλασσόμαστε  για  τον  Ιανουάριο  με  τις  αναμορφώσεις  που  θα  

έρθουν ,  παρόλα  αυτά  όμως  είναι  πάρα  πολύ  πλασματικός .  Έχει  πολύ  

μεγάλες ,  ακραίες  δηλαδή  διαφορές ,  τις  οποίες  δεν  μπορούμε  να  τις  

ψηφίσουμε .  Δείχνεις  το  κάτω  –κάτω  έναν  μπούσουλα .   

Εκείνο  όμως  που  θεωρώ ,  για  να  καλύψω  και  τον  κ .  Χράπα ,  

βεβαίως  πρέπει  να  έχει  στοχεύσεις ,  να  είναι  πολιτικές  οι  εισηγήσεις .  

Από  ότι  είδαμε  από  μένα  δεν  πήγαμε  σε  λεπτομέρειες .  Δυο ,  τρία  
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μεγάλα  νούμερα  αναφέραμε .  Δεν  πήραμε  κωδικό  –κωδικό .  Πάρα  πολύ  

λίγα  για  να  δώσουμε  το  στίγμα  να  αντιληφθεί  όλο  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  περί  τίνος  πρόκειται .   

Άρα  λοιπόν ,  εκείνο  που  βλέπουμε  είναι  ότι  δεν  υπάρχει  η  

στόχευση  που  περιμέναμε .  Θα  περιμένουμε  τον  Ιανουάριο  και  γι '  αυτό  

τον  λόγο  αναγνωρίσαμε  ότι  υπάρχει  φτώχεια ,  υπάρχει  μιζέρια ,  υπάρχει  

αυτή  η  αναλγησία  του  κράτους  ως  προς  τους  Δήμους  μη  δίνοντας  αυτά  

που  πρέπει  να  πάρουν  οι  δήμοι ,  οι  οποίοι  είναι  και  το  ζωντανό  κύτταρο  

οποιασδήποτε  δημοκρατίας  για  να  μπορεί  να  κάνει  το  έργο  του ,  όμως  

πιστεύω  ότι  αυτή  η  αναδιανομή  της  φτώχειας  θα  πρέπει  να  γίνει  με  τον  

καλύτερο  τρόπο  και  προπαντός  να  έχει  αναπτυξιακό  χαρακτήρα .  Αυτό  

θέλουν  οι  πολίτες  και  ταυτόχρονα  κοινωνικό  πρόσωπο .   

Γι '  αυτό  λοιπόν ,  τελειώνω  λέγοντας  ότι  ναι  στις  ανελαστικές  

δαπάνες ,  όχι  όμως  στα  υπόλοιπα .  Θα  τα  πούμε  και  τον  Ιανουάριο .   

Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Μηλίδη .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  έχετε  κάτι  άλλο  να  

πείτε ;  Ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  σύμβουλοι ,  πριν  πω  κάποια  

πράγματα  για  τον  προϋπολογισμό  θα  ήθελα  να  ξεκαθαρίσω  ακόμα  μια  

φορά ,  εάν  και  νόμισα  ότι  πλέον  έγινε  κατανοητό  σε  όλους  το  θέμα  των  

λεντ ,  ότι  για  το  δάνειο  ο  Δήμος  και  οι  δημότες  δεν  θα  πληρώσουν  ούτε  

ένα  ευρώ .  αυτό  είναι  αποδεδειγμένο ,  διότι  προηγήθηκε  τεκμηριωμένη  

μελέτη ,  η  οποία  ελέγχθηκε  από  τον  κρατικό  φορέα  που  λέγεται  Κέντρο  

Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας ,  γνωμοδότησε  προς  την  κρατική  

τράπεζα  που  λέγεται  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  και  τους  
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λέει  ότι  η  μελέτη  αυτή  είναι  εντάξει ,  το  δάνειο  μπορεί  να  ξεπληρωθεί  

μέσα  από  την  εξοικονόμηση  ενέργειας  και  εάν  δεν  υπήρχε  αυτή  η  

θετική  γνωμάτευση  του  ΚΑΠΕ  προς  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  

Δανείων ,  αυτό  αποτελεί  προϋπόθεση  δεν  σου  το  δίνουν  το  δάνειο .  

Πρέπει  να  είναι  σίγουροι  ότι  το  δάνειο  θα  αποπληρωθεί  μέσα  από  την  

εξοικονόμηση  ενέργειας .   

Αυτό  τελείωσε  και  δεν  ξέρω ,  ίσως  κάποιοι  που  πολεμούν  το   

θέμα  των  λεντ ,  που  δεν  μπορώ  να  το  καταλάβω  εγώ  αυτό ,  με  τις  

γκαζόλαμπες  θα  μείνουμε ;  Όλοι  οι  δήμοι  αλλάζουν  τους  συμβατικούς  

λαμπτήρες  με  φωτιστικά  σώματα  λεντ ,  εμείς  θα  μείνουμε  με  

γκαζόλαμπες ;   

Όσοι  πολεμούν  αυτό  το  επιχείρημα  πρέπει  να  βρουν  άλλα  

επιχειρήματα ,  πρέπει  να  ξεφύγουν  από  αυτά ,  διότι  εκτίθενται ,  δεν  

μπορούν  να  παραποιήσουν  την  αλήθεια .  Δεν  παραποιείται  η  αλήθεια ,  

δεν  διαστρεβλώνεται .   

Ήθελα  να  ξεκαθαρίσω  ακόμη  μια  φορά  αυτό  το  θέμα  των  λεντ .  

Άλλωστε  σε  λίγες  μέρες  θα  έρθουν ,  θα  περιμένουμε  τις  προτάσεις  σας  

για  τους  όρους  διακήρυξης .  Γίνεται  διαβούλευση  τώρα ,  έχει  βγει  στις  

ιστοσελίδες ,  έχει  βγει  στο  Διαύγεια ,  παντού .   

Λοιπόν ,  ο  προϋπολογισμός .  Ο  προϋπολογισμός  είναι  ένας  

ρεαλιστικός  προϋπολογισμός  με  ισοσκελισμένα  έσοδα  –έξοδα ,  είναι  

ένας  προϋπολογισμός  που  συνεχίζει  το  νοικοκύρεμα  των  οικονομικών  

του  Δήμου ,  βοηθάει  την  τοπική  ανάπτυξη ,  έχει  κοινωνικό  χαρακτήρα ,  

ενισχύει  τον  πολιτιστικό  και  αθλητικό  τομέα ,  δίνει  βαρύτητα  στον  

τομέα  της  Καθαριότητας  και  της  προστασίας  του  περιβάλλοντος  και  

μεγάλη  έμφαση  στην  αξιοποίηση  της  ακίνητης  περιουσίας  του  Δήμου  
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και  θα  γίνω  με  δυο  λόγια  πολύ  σύντομα ,  θα  εξηγήσω  το  καθένα  από  

αυτά .   

Είπα  προηγουμένως  τα  χαρακτηριστικά  του  προϋπολογισμού .  

Συνεχίζει  το  νοικοκύρεμα  των  οικονομικών  του  Δήμου .  Πράγματι ,  

αυτή  την  φιλοσοφία  που  είχαμε  από  το  ΄11, ποια  ήταν  η  φιλοσοφία  

μας ;  Η  φιλοσοφία  μας  ήταν  η  συμπίεση  του  κόστους  υπηρεσιών ,  ο  

περιορισμός  των  δαπανών  και  η  προσαρμογή  των  εσόδων  στους  

ρυθμούς  αύξησης  των  εξόδων .  

Ακολουθώντας  αυτή  την  τακτική  όταν  αναλάβαμε ,  πήραμε  πάνω  

από  10 εκατομμύρια  χρέη  προς  την  αγορά ,  προς  τους  προμηθευτές  και  

6 εκατομμύρια  χρέη  προς  τις  τράπεζες .  Αποτέλεσμα ,  τώρα  δεν  

χρωστάμε  τίποτα  στην  αγορά ,  στις  τράπεζες  τα  φέραμε  στο  ήμισυ  αυτά  

που  χρωστάμε  και  ο  στόχος  μας ,  ο  στόχος  αυτής  της  Δημοτικής  Αρχής  

είναι  η  δημιουργία  αποθεματικού .  Αυτός  είναι  ο  στόχος .  Μπορεί  

κανείς  αυτά  να  τα  αμφισβητήσει ;  Μπορεί  να  αμφισβητήσει  κανείς  ότι  

νοικοκυρέψαμε  τα  οικονομικά  του  Δήμου ;   

Ειπώθηκαν  πράγματα  για  την  ανάπτυξη .  Δεν  είναι  αναπτυξιακός .  

Βοηθάει  την  ανάπτυξη .  Δεν  είπα  εγώ  ότι  λύνει  το  αναπτυξιακό  

πρόβλημα .  Όποιος  το  πει  αυτό  ή  όποιος  Δήμαρχος  το  πει ,  λέει  ψέματα .  

Βοηθάει  την  ανάπτυξη  ο  προϋπολογισμός .   

Πώς  την  βοηθάει ;  Με  την  εξασφάλιση  χρηματοδοτήσεων  από  

προγράμματα .  Μόνο  το  ΄17 ενταχθήκαμε  σε  προγράμματα  20 

εκατομμυρίων  ευρώ .  12 εκατομμύρια  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  άλλα  8 

εκατομμύρια  στον  δήμο  και  περιμένουμε  ένταξη  άλλων  10 

εκατομμυρίων .   

Γνωρίζετε  πολύ  καλά  μέχρι  τώρα  πάνω  από  50 εκατομμύρια  ευρώ  

από  το  ΄11 μέχρι  τώρα  ενταχθήκαμε  σε  προγράμματα .  Τι  σημαίνουν  
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αυτά ;  Βοήθεια  στην  τοπική  οικονομία .  Πώς  βοηθάμε  την  τοπική  

οικονομία ;  Με  τα  προγράμματα ,  με  τα  έργα ,  με  τις  δράσεις  που  

γίνονται  δίνουμε  δουλειά  στους  πολίτες  και  προσφέρουμε  υπηρεσίες .   

 Ο  Δήμος ,  ο  προϋπολογισμός  του  Δήμου  έχει  κοινωνικό  

χαρακτήρα .   

Οι  Δομές ,  Κοινωνική  Κουζίνα ,  Κοινωνικό  Φαρμακείο ,  Δημοτικός  

Λαχανόκηπος ,  Κέντρο  Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  Γυναικών  

Θυμάτων  Βίας ,  Κοινωνικό  Ολοκληρωμένο  Πρόγραμμα  για  Μοναχικά  

Άτομα ,  για  Άτομα  με  Ειδικές  Ανάγκες ,  Παράρτημα  των  ΡΟΜΑ ,  Κέντρο  

Κοινότητας  με  παράρτημα  ΡΟΜΑ ,  Δημιουργία  Κ .Δ .ΑΠ .  ΜΕΑ ,  

Πρόγραμμα  Αστέγων  και  πόσα  άλλα .  Θα  τα  πούμε  και  στην  λογοδοσία  

αυτά .  Αυτά  είναι  μέσα  στον  προϋπολογισμό  που  δείχνουν  τον  

κοινωνικό  χαρακτήρα  του  Δήμου .   

Στον  Πολιτιστικό  και  στον  Αθλητικό  τομέα  η  Δημοτική  Αρχή  μας  

δημιούργησε  και  πρόσθεσε  στους  υπάρχοντες  θεσμούς  τους  

Αθλητικούς  και  Πολιτιστικούς  άλλους  δέκα  και  είναι  και  στον  

προϋπολογισμό  του  ΄19.  

Ποιοι  είναι  οι  δέκα  θεσμοί  που  δημιουργήσαμε ;   

Eco Festival ,  Πολιτεία  Ευχών ,  Πανελλήνιο  Πρωτάθλημα  Πάλης ,  

Παγκόσμιο  Πρωτάθλημα  Πολεμικών  Τεχνών ,  Φωτεινές  Μέρες ,  

Bougatsa Days,  Φεστιβάλ  Μουσικού  Κόσμου ,  Μαθητικό  Μουσικό  

Φεστιβάλ ,  Μουσικά  Σύνολα  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . .   

Στον  Πολιτισμό ,  το  Μουσείο  Ξενάκη  γίνεται  στο  Στρατόπεδο  

Παπαλουκά .  Τους  Αθλητικούς  Ξενώνες  Χρυσοπηγής  τους  εντάξαμε  σε  

πρόγραμμα .  Περιμένουμε  να  ενταχθούμε ,  πιστεύω ,  ελπίζω  αυτό  το  

πρόγραμμα  που  καταθέσαμε ,  η  πρόταση  για  το  Πάρκο  Μοντελισμού .  

Πιστεύω  να  εγκριθεί .  Οι  εγκαταστάσεις  πυροπροστασίας  στο  κλειστό  
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κολυμβητήριο ,  στο  κολυμβητήριο ,  στο  κλειστό  γυμναστήριο ,  στο  

στάδιο .  Το  ταρτάν ,  η  προμήθεια  ταρτάν  στο  εθνικό  στάδιο .  Αυτά  είναι  

όλα  μέσα .   

Γήπεδο  τένις  το  καινούργιο  που  θα  γίνει .  Γίνανε  άλλα  και  θα  

γίνουν .   

Δίνουμε  βαρύτητα  στον  τομέα  της  Καθαριότητας  και  του  

Περιβάλλοντος  με  δικά  μας  έσοδα .  Δεν  πήραμε  τέσσερα  

απορριμματοφόρα  και  πέντε  διπλοκάμπινα  και  2.000 κάδους  

απορριμμάτων  χωρίς  αυξήσεις  τελών ;  Αυτά  είναι  επιτεύγματα  μιας  

Δημοτικής  Αρχής  και  αυτά  ούτε  αποκρύβονται  και  αντιθέτως ,  εγώ  

νομίζω  πρέπει  κάποιος  να  δίνει  τα  εύσημα .   

Δώσαμε  έμφαση ,  επίσης ,  στην  αξιοποίηση  της  ακίνητης  

περιουσίας  του  Δήμου ,  διότι  πολλές  φορές  λέγονται  αυτά  τα  πράγματα ,  

πολλές  φορές  απαντώνται  και  δεν  μπορώ  να  καταλάβω  ή  δεν  γίνονται  

κατανοητά  ή  σκοπίμως  επαναλαμβάνονται .   

Με  την  αξιοποίηση ,  με  τις  ενέργειες  που  κάναμε  στην  αξιοποίηση  

της  ακίνητης  περιουσίας  του  Δήμου  τα  έσοδά  μας  από  την  αξιοποίηση  

της  ακίνητης  περιουσίας  του  Δήμου  τέλος  του  ΄11 ήταν  195.000 ευρώ  

και  τώρα  είναι  330.000 ευρώ .   

Στα  πλαίσια  του   νοικοκυρέματος  και  της  αξιοποίησης  της  

ακίνητης  περιουσίας  του  Δήμου  Σερρών  τι  έχουν  γίνει .   

  Καταγράψαμε  και  αποτυπώσαμε  όλη  την  ακίνητη  περιουσία  του  

Δήμου .   

  Νοικοκυρέψαμε  τα  ακίνητά  μας  που  κατέρρεαν  στην  κυριολεξία .  

Κατέρρεαν  οι  ξενώνες  Χρυσοπηγής .  Κατέρρεε  το  κτήριο  της  

πρώην  οικίας  Μάλλιου .  Κατέρρεαν  τα  δημοτικά  αναψυκτήρια  
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Ακρόπολις ,  Αγίου  Ιωάννη ,  Θερινού  Θεάτρου .  Αυτά  τα  

σουλουπώσαμε ,  τα  αξιοποιήσαμε ,  τα  νοικιάσαμε ,  με  όποιο  

τίμημα  υπάρχει .  μετά  από  διαγωνισμό .  Ακόμα  –ακόμα  

ανακαινίσαμε  και  αξιοποιήσαμε  και  το  κτήριο ,  το  

Ορφανοτροφείο  ξέχασα  που  είναι  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  Ακόμα  και  το  

κτήριο  το  ιστορικό  του  Ορφέα  που  δεν  είναι  δικό  μας ,  με  δική  

μας  πρωτοβουλία  μαζέψαμε  60.000 ευρώ  και  σώσαμε  ένα  κτήριο  

που  κατέρρεε .   

  Άλλο  που  κάναμε  στα  πλαίσια  της  αξιοποίησης  της  ακίνητης  

περιουσίας  του  Δήμου ,  νοικιάσαμε  περίπου  2.000 στρέμματα  

δημοτικών  εκτάσεων  μέχρι  τώρα  και  συνεχίζεται  αυτό .  Αυτά  δεν  

γίνονται  πατώντας  ένα  κουμπί .  Υπάρχουν  διαδικασίες .   

  Έγινε  διοικητική  αποβολή  καταπατητών  σε  χίλια  στρέμματα .   

  Αναθέσαμε  στα  ΤΕΙ  Σερρών  να  μας  δώσει  προτάσεις  για  την  

αξιοποίηση  της  ακίνητης  περιουσίας  του  Δήμου  και  

εγκαταστήσαμε  ειδική  εφαρμογή  γεωγραφικών  συστημάτων  

πληροφοριών  με  σκοπό  αφενός  την  ταχύτερη  και  σύγχρονη  

λειτουργία  των  τεχνικών  υπηρεσιών  και  αφετέρου  την  

ασφαλέστερη  συλλογή ,  επεξεργασία ,  εντοπισμό  και  διαχείριση  

των  δημοτικών  ακινήτων ,  όπου  ο  σκοπός  είναι  μελλοντικά  να  

προσφέρει  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  πρόσβασης  και  θέασης  σε  

ψηφιακό  περιβάλλον .   

Ειπώθηκε  κάτι  για  την  αγροτική  οδοποιία .   

Και  εγώ  δεν  είμαι  ευχαριστημένος .  Θέλω  να  ακούσω  πρόταση .  

Μοιράστε  μου  το  ένα  εκατομμύριο  Σ .Α .Τ .Α . .  Τα  μοιράσατε .  Και  πείτε  
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τόσα  λεφτά  για  την  αγροτική  οδοποιία .  Τόσα  για  τις  ασφαλτοστρώσεις ,  

γιατί  ξέρετε  πολύ  εύκολα  γίνεται ,  υπάρχει  λαϊκισμός  σε  αυτό  το  θέμα .   

Ο  Δήμος  Σερρών  πριν  τον  Καλλικράτη  έπαιρνε  2.200.000 ευρώ  

Σ .Α .Τ .Α .  και  τώρα  παίρνει  1 εκατομμύριο .  Μοιράστε  και  πείτε  μου  για  

την  αγροτική  οδοποιία  να  βάλεις  500 χιλιάδες  και  τα  άλλα  500 

χιλιάρικα  να  δούμε  που  θα  τα  βάλουμε .  Σε  διαγραμμίσεις ;  Σε  παιδική  

χαρά ;  Σε  ασφαλτοστρώσεις ;  Σε  τρύπες ;  Που  θα  τα  βάλουμε ;  Πρόταση  

θέλω ,  όχι  δεν  είμαστε  ευχαριστημένοι .  Και  εγώ  δεν  είμαι  

ευχαριστημένος .  Δεν  είμαι  ευχαριστημένος  από  το  ένα  εκατομμύριο  

Σ .Α .Τ .Α . ,  θα  ήθελα  πέντε  εκατομμύρια  Σ .Α .Τ .Α .  να  ρίχνουμε  τα  τρία  

εκατομμύρια  σε  ασφαλτοστρώσεις .   

Πρέπει  να  σας  πω ,  μια  και  μιλάμε  για  ασφαλτοστρώσεις ,  διότι  

υπάρχουν  και  κάποιοι  εκτός  Δημοτικού  Συμβουλίου  που  λένε  ότι  να  

είναι  σε  αυτό  το  θέμα  και  παρόλο  που  δόθηκαν  απαντήσεις  

τεκμηριωμένες ,  το  35 με  40% της  Σ .Α .Τ .Α .  κάθε  χρόνο  το  διαθέτουμε  

σε  ασφαλτοστρώσεις .  Έχουμε  διαθέσει  από  το  ΄11 μέχρι  τώρα  6 

εκατομμύρια  ευρώ  αλλά  είναι  κατεστραμμένο  όλο  το  οδικό  δίκτυο  και  

δεν  υπάρχουν  προγράμματα  για  ασφαλτοστρώσεις ,  το  ξέρετε  πάρα  

πολύ  καλά .   

Αλίμονο  η  αντιπολίτευση  ασφαλώς  πρέπει  να  κάνει  την  κριτική  

της ,  τον  έλεγχο ,  έχει  τις  δικές  της  ιδέες ,  είναι  όλα  σεβαστά  αυτά ,  τα  

σεβόμαστε ,  αλλά  αυτά  που  ειπώθηκαν  και  από  μένα  και  από  τον  

αντιδήμαρχο  και  από  άλλους  της  δημοτικής  αρχής ,  δεν  μπορεί  να  τα  

αμφισβητήσει  κανείς ,  μα  κανείς  και  θα  πρέπει ,  κατά  την  άποψή  μου ,  

σε  τέτοια  θέματα  προϋπολογισμού  και  να  ξέρετε  ότι  αυτός  ο  

προϋπολογισμός ,  όπως  γνωρίζετε  εγώ  δεν  θα  είμαι  υποψήφιος ,  ελπίζω ,  

εύχομαι ,  πιστεύω  η  παράταξή  μας  να  ξανά  είναι  Δημοτική  Αρχή  αλλά  
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τον  προϋπολογισμό  αυτόν  θα  τον  υλοποιήσει  η  επόμενη  Δημοτική  

Αρχή .  Να  το  ξέρετε  αυτό .   

Γι '  αυτό  πρέπει  να  σταθούμε  με  υπευθυνότητα ,  για  μένα  πρέπει  

ομόφωνα  να  ψηφιστεί .  Σας  ευχαριστώ  πολύ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Δήμαρχο .  Περνάμε  στην  ψηφοφορία .   Ο  κ .  

Αραμπατζής ,  ναι ,  ναι .  Ο  κ .  Τερζής .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με  επιφύλαξη… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Παγκάλου .  Ο  κ .  Χασαπίδης  ναι  με  τις  δυο  επιφυλάξεις  που  

ανέφερε .  Ο  κ .  Θεοχάρης ,  ο  κ .  Γάτσιος .  Ο  κ .  Λαζαρίδης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είπα  και  το  δεύτερο ,  δεν  σημειώθηκε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  δυο  επιφυλάξεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την  χρηματοδότηση  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπατε  ναι  εκτός  από  αυτόν  τον  κωδικό  και  με  τις  επιφυλάξεις  που  

είπατε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  στο  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  επιφύλαξη  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  Συνεχίζουμε .  Ο  κ .  

Γάτσιος ,  είπε  ναι ,  ο  κ .  Λαζαρίδης  ναι ,  ο  κ .  Χαρίτος  εννοείται  ναι .  
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Κύριε  Αντιδήμαρχε ;  Ο  κ .  Γρηγοριάδης  ναι .  Ο  κ .  Δούκας ;  Ναι .  Κύριε  

Μηλίδη ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Είπαμε  ναι  στις  ανελαστικές ,  όχι  στα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  στις  ανελαστικές  η  παράταξη  του  κ .  Μηλίδη  και  ο  κ .  

Αναστασιάδης .  Κύριε  Καρύδα ;  Το  ίδιο  ο  κ .  Καρύδας  όπως  η  παράταξη  

του  κ .  Μηλίδη .  Κύριε  Γάτσιο ;  Ο  κ .  Φωτιάδης ;  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ψηφίζουμε  γιατί  ουσιαστικά  θεωρούμε  ότι  όλες  είναι  ανελαστικές  πλην  

του  δανείου  και  των  πράξεων  εφαρμογής .  Δεν  ψηφίζουμε  αυτά  τα  δυο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  παράταξη  στο  σύνολό  της  αυτό .  Κύριε  Ραμπότα ;   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ναι ,  εκτός  της  αύξησης  του  κωδικού  για  τα  δάνεια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κύριος  Ραμπότας  ναι  με  αυτή  την  επισήμανση .  Κυρία  Μπιτζίδου ;   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Εκτός  από  τις  πράξεις  εφαρμογής .  Όλα  τα  υπόλοιπα  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  η  κυρία  Αγιαννίδου  και  όλοι  υπόλοιποι  ναι .  Σας  ευχαριστώ  πολύ .  

Εννοείται  ναι  και  ο  πρόεδρος .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  886/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλό  βράδυ .  

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

 

………………………… 

……………… 

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

886-2018:  Έγκριση  προϋπολογισμού  εσόδων  –εξόδων  και  

ολοκληρωμένου  πλαισίου  δράσης  του  Δήμου  Σερρών  

οικονομικού  έτους  2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

………………………….. 

……………. 
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• Ο  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Στεργίου  Νικόλαος ,  αποχώρησε  κατά  τη  

διάρκεια  τοποθετήσεων  επί  του  μοναδικού  θέματος  της  ημερήσιας  

διάταξης .  

 

Στην  παραπάνω  συνεδρίαση ,  στο  μοναδικό  θέμα  της  ημερήσιας  

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

1.  την  υπ '  αρ .  8/2018 απόφαση  της  Δημοτικής  Επιτροπής  

Διαβούλευσης ,  

2.  την  υπ '  αρ .  1/2018 απόφαση  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  του  

Δήμου  Σερρών  και  

3.  την  αριθμ .  584/2018 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  

οποία :  

 

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

αυτού  έκθεση  του  

Δήμου  οικονομικού  έτους  2019,  με  σύνολο  εσόδων  56.946.128,58 €,  

από  τα  οποία  τα  

15.651.365,96 € είναι  χρηματικό  υπόλοιπο ,  σύνολο  εξόδων  

56.946.128,58 €,  από  τα  

οποία  τα  54.875,95 € είναι  αποθεματικό  κεφάλαιο  και  

 

β)  εγκρίθηκε  η  στοχοθεσία  οικονομικών  αποτελεσμάτων  του  Δήμου  

Σερρών  και  των  

Νομικών  του  Προσώπων  έτους  2019,  και  σχετική  συζήτηση ,  έχοντας  

υπόψη  και  το  υπ '  αριθμ .  685/19-10-2018 έγγραφο  του  Παρατηρητηρίου  

Οικονομικής  Αυτοτέλειας  των  Ο .Τ .Α .  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  
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.Α .  και  το  σχέδιο  προϋπολογισμού  2019 που  αναρτήθηκε  στην  

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

 

και  σχετική  συζήτηση ,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Α .  Ψηφίζει  οριστικά  και  τελικά  τον  προϋπολογισμό  και  την  εισηγητική  

επ’  αυτού  έκθεση  του  Δήμου ,  οικονομικού  έτους  2019,  με :  

 

1)  Σύνολο  εσόδων  56.946.128,58 €,  από  τα  οποία  τα  16.237.542,43 

€ αντιστοιχούν  στα  τακτικά  έσοδα ,  τα  7.134.646,85 € στα  έκτακτα  

έσοδα ,  τα  1.568.660,00 € στα  έσοδα  παρελθόντων  οικονομικών  ετών ,  

τα  10.047.923,34 € στα  έσοδα  από  δάνεια  και  απαιτήσεις ,  τα  

6.305.990,00 € στα  έσοδα  υπέρ  δημοσίου  και  τρίτων  και  τα  

15.651.365,96 € στο  χρηματικό  υπόλοιπο .  

 

2)  Σύνολο  εξόδων  56.946.128,58 €,  από  τα  οποία  τα  26.322.539,15 

€ αντιστοιχούν  στα  κάθε  φύσης  έξοδα ,  τα  16.637.088,48 € σε  

επενδύσεις ,  τα  13.931.625,00 € σε  πληρωμές  Π .Ο .Ε .  και  λοιπές  

αποδόσεις  και  τα  54.875,95 € στο  αποθεματικό  κεφάλαιο .  

 

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

συμπεριλαμβάνει  και  τις  επιμέρους  στοχοθεσίες  των  Νομικών  του  

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

 

-  Μπιτζίδου  Σοφία ,  μειοψήφησε  όσον  αφορά  τις  πράξεις  

εφαρμογής .  

-  Ραμπότας  Ευθύμιος ,  μειοψήφησε  όσον  αφορά  το  δάνειο  για  τα  

LED. 

 

-  Χασαπίδης  Κωνσταντίνος ,  ψήφισε  ΟΧΙ  στην  επιχορήγηση  του  

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  και  ΝΑΙ  με  επιφύλαξη  στον  κωδικό  για  τη  ΔΕΥΑΣ .  

 

-  Φωτιάδης  Στέφανος ,  Γάτσιος  Αθανάσιος ,  Δρίγκα  Χρυσούλα ,  

Ηλιοπούλου  Σταλακτή  και  Ιλανίδου  Δέσποινα ,  αφού  επεσήμαναν  ότι  η  

όλη  διαδικασία  υποβαθμίστηκε  και  οι  εγγραφές  έγιναν  συμβατικά  

σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ ,  τόνισαν  ότι  ο  συγκεκριμένος  προϋπολογισμός  

δεν  έχει  στόχευση ,  στίγμα  και  διαμορφωμένη  τάση .  Είναι  

τακτοποιητικός  ως  ο  τελευταίος  της  Δημ .  Αρχής  και  είναι  άνευρος  και  

τυπικός  χωρίς  στοχεύσεις .  

 

Μειοψήφησαν  όσον  αφορά  την  εγγραφή  του  δανείου  για  τα  LED, 

στη  λήψη  του  οποίου  υπενθύμισαν  ότι  είναι  κάθετα  αντίθετοι ,  

δεδομένου  ότι  επ’  ουδενί  δεν  ωφελεί  τους  δημότες ,  καθώς  και  στις  

πράξεις  εφαρμογής  επισημαίνοντας  ότι  το  ζήτημα  είναι  μεγάλο  και  πως  

η  εκκρεμότητα  θα  πρέπει  οπωσδήποτε  να  λυθεί  γιατί  ταλανίζει  πολλά  

νοικοκυριά  και  πρέπει  όλοι  να  φροντίσουμε  να  απεγκλωβιστούν  οι  

δημότες .  

 

Ψήφισαν  ΝΑΙ  στις  ανελαστικές  δαπάνες .  
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-  Μηλίδης  Θεόδωρος ,  Αναστασιάδης  Ηλίας  και  Μοσχολιός  

Ζωγράφος ,  αφού  τόνισαν  ότι  η  έγκριση  του  προϋπολογισμού  είναι  μια  

κορυφαία  διαδικασία  καθώς  αποτελεί  το  εργαλείο ,  τον  οδικό  χάρτη  του  

Δήμου  για  την  επόμενη  χρονιά ,  επεσήμαναν  ότι  ο  εν  λόγω  

προϋπολογισμός  δεν  είναι  ρεαλιστικός ,  υλοποιήσιμος  και  δεν  έχει  

αναπτυξιακό  στίγμα .  Στη  συνέχεια  αφού  δήλωσαν  ότι  έγιναν  κάποια  

θετικά  βήματα ,  τόνισαν  ότι  δεν  υπάρχουν  στοιχεία  για  ανάπτυξη  

αγροτικού  τομέα ,  πρέπει  να  γίνει  αύξηση  των  ποσών  για  την  κοινωνική  

πολιτική ,  να  δοθεί  περισσότερη  έμφαση  στην  αγροτική  οδοποιία ,  να  

διεκδικηθούν  έσοδα  από  την  ανακύκλωση  καθώς  και  μεγαλύτερη  

αξιοποίηση  της  ακίνητης  περιουσίας .  Τέλος  εξέφρασαν  την  αντίθεσή  

τους  στη  λήψη  δανείου  για  LED και  ψήφισαν  ΝΑΙ  στις  ανελαστικές  

δαπάνες .  

 

-  Καρύδας  Νικόλαος ,  ψήφισε  ΝΑΙ  στις  ανελαστικές  δαπάνες .  

 

 

Αναθέτει  στον  κ .  Δήμαρχο  τις  παραπέρα  ενέργειες .  

 

……………………… 

…………….. 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  
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Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .   Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ     ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

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

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ    ……………… 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ       ……………… 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ……………… 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………… 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ……………… 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………… 
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ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ      ……………… 
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