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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 29/2013  

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
   

     Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 15η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2013, 

ημέρα της εβδομάδος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 16:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο 

Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 29/11-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 

άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες 

ήταν 35, δηλαδή: 

 

 

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

          

1. Δινάκης Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

2. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.) 

3. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

4. Αναστασιάδης Ηλίας 

5. Αραμπατζής Θεόδωρος 

6. Αρναούτογλου Φωτεινή 

7. Γαλάνης Στέργιος 

8. Γάτσιος Αθανάσιος 

9. Γκότσης Ηλίας 

10. Δημητρίου Ευστράτιος 

11. Δήμου Ιωάννης  

12. Δούκας Γεώργιος 

13. Δρίγκα Χρυσούλα 

14. Ηλιοπούλου Σταλαχτή 

15. Θεοχάρης Μιχαήλ  

16. Ίντος Δημήτριος  

17. Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

18. Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ΔΣ) 

2. Αγοραστός Αγοραστός 

3. Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

 

19. Μερετούδης Δημήτριος 

20. Μηλίδης Θεόδωρος  

21. Μοσχολιός Ζωγράφος 

22. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

23. Μπόικος Αθανάσιος 

24. Μυστακίδης Παύλος 

25. Νεράντζης Βασίλειος 

26. Παπαδοπούλου Φωτεινή 

27. Σαραντίδου Ερμοφύλη 

28. Σούζας Ζαχαρίας 

29. Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  

30. Στεργίου Νικόλαος 

31. Φωτιάδης Στέφανος 

32. Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

33. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

34. Χράπας Παντελής 

35. Χρυσανθίδης Βασίλειος 

 

 

 

 

 

 

4. Βαλτσάνης Δημήτριος 

5. Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

6. Νιζάμης Δημήτριος 

 

      Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. 

Γασπαρίδης Δημήτριος και Δεμερτζής Θωμάς. 
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      Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης 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. 

      Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά 

τη διάρκεια συζήτησης του θέματος. 

 

       

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

  

 ΘΕΜΑ :  Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και ολοκληρωμένου πλαισίου 

δράσης του Δήμου Σερρών, οικονομικού έτους 2014. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

  

   

 

29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 801/2013 

ΘΕΜΑ : Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 

του Δήμου Σερρών, οικονομικού έτους 2014. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Συνεχίζουμε τη δεύτερη στη σειρά συνεδρίαση. Συνεχίζουμε λέω τη 

δεύτερη… συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και 

ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Σερρών, οικονομικού έτους 2014. Εισηγητής είναι 

ο Αντιδήμαρχος, κ. Γαλάνης. Κύριε Γαλάνη, έχετε το λόγο, σας παρακαλώ όσο πιο σύντομα, 

γιατί είναι η ώρα περασμένη για να τελειώνουμε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι… κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, πράγματι στη σημερινή ειδική συνεδρίαση ερχόμαστε να εγκρίνουμε τον 

προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων και… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριοι στο ακροατήριο, λίγη ησυχία σας παρακαλώ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Για το έτος 2014. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό να ξεκινήσω λέγοντας τα εξής. 

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Σερρών είναι προϋπολογισμός ρεαλιστικός, ισοσκελισμένος, 

είναι προϋπολογισμός που έγινε βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που για πρώτη φορά, 

να τα λέμε αυτά, ήρθε τον Αύγουστο… στο τέλος της χρονιάς, τον Αύγουστο του 2013, είναι η 

30842/2013, η οποία έδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές και για τα, για το πώς ακριβώς θα γίνει 

η κατάρτιση, αλλά και για διάφορα άλλα πράγματα. Είναι η πρώτη φορά που τα έργα που θα 

γίνουν στο 2014 υπολογίζονται μετά από, στον προϋπολογισμό προϋπολογίζονται μετά από τις 

προτάσεις που κάνει, που κάνουν τα αρμόδια τμήματα και όχι στο σύνολο του προϋπολογισμού 

τους, δηλαδή το τι θα εκτελεστεί την επόμενη χρονιά και γι’ αυτό ίσως κάποιους θα έκανε 

εντύπωση ότι μειώθηκε αρκετά ο προϋπολογισμός του 2014 σε σχέση με αυτόν τον 

προϋπολογισμό του 2013. Το ποσό του προϋπολογισμού ανέρχεται στα πενήντα δύο 

εκατομμύρια… χιλιάδες τριακόσια πέντε κόμμα σαράντα πέντε ευρώ και όπως σας είπα έσοδα 

και δαπάνες είναι ισοσκελισμένες, σας έχω κάνει γνωστό το έγγραφο, το οποίο οφείλω να το 

αναφέρω, από την ΚΕΔΕ με ημερομηνία 23 Αυγούστου 2013, αριθμό πρωτοκόλλου 2446, που 

λέει, μας υποχρεώνει τους αιρετούς να ενημερώσουμε τα Δημοτικά Συμβούλια ότι για το 2014 

προβλέπεται μείωση των επενδυτικών πόρων των Δήμων, ΣΑΤΑ δηλαδή, λεφτά για έργα, 

μείωση 53% της κρατικής επιχορήγησης, ΚΑΠ που έχει μειωθεί, όπως γνωρίζετε συνάδελφοι, 

65%, μειώνεται ακόμη 1,9% επιπρόσθετα, σχεδόν πάμε δηλαδή στα 67% μείωση της ΚΑΠ, που 



   

 

είναι τα λεφτά που παίρνουμε κάθε μήνα για τις λειτουργικές μας δαπάνες και επίσης κάτι πάρα 

πολύ σπουδαίο, μειώνονται δυστυχώς πλέον και τα προνοιακά επιδόματα 8,4% επιπρόσθετα. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο που αναφέρει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, αλλά και 

συγχρόνως με βάση και τα στοιχεία που μπορεί κανείς να αναζητήσει και από την Ελληνική 

Στατιστική Υπηρεσία, δηλαδή ότι η ανεργία το β’ τρίμηνο του 2013 πλησιάζει το 30%, όλες οι 

δραστηριότητες, είτε της βιομηχανίας, είτε των οικοδομικών δραστηριοτήτων έχουνε πέσει και 

έχουν αρκετές μειώσεις, αντιλαμβάνεστε ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο το οποίο ζει ο Έλληνας 

πολίτης στη χώρα και οι Δήμοι, έχουμε κάνει έναν προϋπολογισμό, ο οποίος βασίζεται όπως σας 

είπα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που ήρθε τον Αύγουστο, την 30842, στο νόμο 4172/2013, 

ο οποίος αναφέρεται κυρίως στο ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης, σε κάθε περίπτωση στον 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 3463/2006 και στον 3852/2010 που είναι ο Καλλικράτης, στην 

Κοινή Υπουργική Απόφαση 7261/2013, η οποία έχει να κάνει… και στις αναμορφώσεις αυτής 

της Υπουργικής Απόφασης, η οποία τελευταία αναμόρφωση έγινε 31, στο τέλος του Οκτώβρη 

και ήρθε στους Δήμους το Νοέμβρη. Και αυτό θα δείτε τι σημασία βαρύνουσα έχει για τη 

συνέχεια της συζήτησης. Όσον αφορά τα όργανα στα οποία πέρασε ο προϋπολογισμός, είναι σε 

κάθε περίπτωση και η Εκτελεστική Επιτροπή και η Επιτροπή Διαβούλευσης και η Οικονομική 

Επιτροπή, το προσχέδιο, όπως επίσης και οι στοχοθεσίες, οι οποίες πέρασαν και αυτές από την 

Οικονομική Επιτροπή. Μάλιστα πρέπει και είμαι υποχρεωμένος να αναφέρω ότι για πρώτη φορά 

φέτος, για το 2014 δηλαδή εννοώ, είμαστε υποχρεωμένοι να φέρουμε τον προϋπολογισμό μαζί 

με τις στοχοθεσίες του Δήμου και των άλλων νομικών προσώπων. Πέρυσι θα θυμόσαστε ότι είχε 

δοθεί η δυνατότητα να περάσει ο προϋπολογισμός του Δήμου με τη στοχοθεσία μόνο του Δήμου 

και σε ξεχωριστή συνεδρίαση των νομικών προσώπων. Επίσης, μετά από την εξέλιξη της 

νομοθεσίας που σας προανέφερα, έχουμε λάβει και τη γνώμη του Παρατηρητηρίου σε σχέση με 

τα στοιχεία του προσχεδίου του προϋπολογισμού. Βέβαια για να είμαστε συνακόλουθοι με τα 

όσα η ΚΕΔΕ στο έγγραφο που σας προσκόμισα καλούσε να κάνουν οι Δήμοι, εμείς μέσα στις 

ημερομηνίες που προέβλεπε ο νόμος, ακολουθώντας τις αποφάσεις της ΚΕΔΕ για να είμαστε 

εντάξει, δεν είχαμε υποβάλει το προσχέδιο στο Παρατηρητήριο, στο… το πράξαμε αφού πρώτα 

πήραμε αποφάσεις σύμφωνα με το αυτοδιοίκητό μας, των Δήμων εννοώ, όπως εντέλλεται από 

το Σύνταγμα, στα αρμόδια όργανα του Δήμου και έπειτα ο στατιστικός μας ανταποκριτής, ο κ. 

Κατιρτζόγλου, το ενσωμάτωσε στην… μαζί με το στατιστικό, με το δελτίο που στέλνει, στην 

ΕΕΤΑΑ και μάλιστα μπόρεσε και μέσω… να το δει και το Υπουργείο Εσωτερικών. Άρα είμαστε 

καλυμμένοι και από αυτό, υπάρχει και η γνώμη του Παρατηρητηρίου και τα ποσά που το 

Παρατηρητήριο αναφέρει και έλαβε γνώση των στοιχείων του Δήμου, είναι ακριβώς τα ποσά 

που η κα. Γουναρίδου δουλεύοντας τον προϋπολογισμό έχει βάλει στους κωδικούς τους 

συγκεκριμένους. Για να… να προχωρήσω λέγοντας επίσης ότι θα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και 

τα είδατε, μετά από τη συζήτηση και του τεχνικού προγράμματος, ότι η πορεία του Δήμου που 

έχει να κάνει με αυτό που λέμε όλοι όσο και αν είναι μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη, 

αναπτυξιακή ή οραματική, έρχεται μόνο μέσα, κατά κύριο λόγο δηλαδή, αλλά πιστεύω με έναν 

δυναμικό τρόπο από αυτό που ανέφερε ο κ. Δήμαρχος μέσα από τις χρηματοδοτήσεις που 

πλησιάζουνε τα 39.000.000€, τα 34 ήδη από τη δημοτική αρχή η οποία διοικεί το Δήμο τα 

τελευταία τρία χρόνια, μέσα από αυτή τη λογική δηλαδή έρχεται η δυνατότητα αυτή που δίνεται 

μέσα από τον προϋπολογισμό για να κάνουμε πράγματα για την πόλη και για τα χωριά μας 

και… ψηφίζοντας τον προϋπολογισμό. Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να σας αναφέρω πολύ 

συνοπτικά κάποια ποσά τα οποία έχουν σχέση με τον προϋπολογισμό. Συνοπτικά σας αναφέρω 

ότι τουλάχιστον όσον αφορά τα έσοδα αυτά έχουν να κάνουν με τα τακτικά μας έσοδα, τα οποία 

είναι περίπου στα 27.000.000€, τα έκτακτα τα οποία πλησιάζουν τα οχτώ εξακόσια, τα έσοδα 

των παρελθόντων οικονομικών ετών, εισπράξεις από δάνεια και επενδύσεις και… εισπράξεις 

υπέρ του δημοσίου. Και επίσης το τελευταίο κομμάτι ο προϋπολογισμός στα έσοδα… υπόλοιπο. 

Οι δαπάνες έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο, ένα λεπτάκι λίγο να το βρω αυτό… οι δαπάνες, 

δεν θυμάμαι και απέξω να σας πω, οι δαπάνες έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με μισθοδοσία, 
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έχουν να κάνουν με τις χρηματοδοτήσεις που δίνουμε, ήδη σε συνεννόηση από το Σεπτέμβριο με 

τους Πρόεδρους των νομικών μας προσώπων, δηλαδή με το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 

ΟΠΑΠΚΑ, το οποίο το χρηματοδοτούμε, δηλαδή για τους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΑΠΗ και 

τους αθλητικούς χώρους χρηματοδοτούμε με 1.950.000 ΚΑΠ για το 2014 και 250.000 για τη 

συστατική του πράξη, με 200.000 επίσης χρηματοδοτούμε την Κοινωφελή Επιχείρηση ΚΕΔΗΣ 

για… με όσο, με ό,τι έχει να κάνει διαφορά εσόδων-δαπανών, που θα προκύπτει από το ετήσιο 

πρόγραμμα δράσης. Επίσης χρηματοδοτούμε με 250.000€ το ΔΙΠΕΘΕ που έχει να κάνει με την 

προγραμματική σύμβαση που το ΔΙΠΕΘΕ… με την οποία θα συμβληθεί με το Υπουργείο 

Πολιτισμού. Από κει και πέρα σε κάθε περίπτωση όπως σας είπα τα περισσότερα χρήματα είναι 

στη μισθοδοσία, είναι στο τεχνικό πρόγραμμα, οι δόσεις του δανείου που καλούμαστε να 

πληρώσουμε ετησίως και συνολικά θα δει κανείς ότι αυτό το ποσό, των περίπου 52.000.000€ 

έχει να κάνει με έναν προϋπολογισμό, ο οποίος είναι πάρα πολύ σφιχτός, είναι μέσα στα νόμιμα 

πλαίσια, με βάση τα εισπρακτέα του 2012 και μέρους του 2013 δεν θα… όπως κάναμε το 2013 η 

Προϊσταμένη του Λογιστηρίου και η δημοτική αρχή σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να 

παρεκκλίνει από το τι εισπράξαμε το 2012 και το 2013, επομένως ακολουθήσαμε πιστά και τους 

νόμους και τις οδηγίες αλλά και τις δυνατότητες που έχουμε για να έχουμε ένα νοικοκυρεμένο 

Δήμο και τι εννοώ. Θα πρέπει να ξέρεις ποια είναι τα έσοδά σου για να μπορείς να 

προϋπολογίσεις τις δαπάνες σου, δεν είναι όπως τις προηγούμενες δεκαετίες που μπορούσες να 

προϋπολογίσεις πέραν των δυνατοτήτων και πέραν των εσόδων. Τα τελευταία ειδικά δυο χρόνια 

βλέπετε πώς γίνεται ο προϋπολογισμός και θα ήθελα να συνεισφέρω στη συζήτηση κάτι που 

είναι πάρα πολύ σημαντικό, να δείτε και στη στοχοθεσία και στον προϋπολογισμό ότι έχουνε 

μειωθεί αρκετά τα χρέη, οι οφειλές δηλαδή του Δήμου προς τους προμηθευτές, εδώ να πω ένα 

στοιχείο το οποίο δεν είναι απολογιστικό, αλλά έχει σημασία, γιατί δείχνει ότι ο 

προϋπολογισμός… πολύ λίγες οφειλές για του χρόνου, νόμιμες, πλησιάζουνε τα χρήματα που 

δώσαμε τα τελευταία τρία χρόνια τα 8.224.000, δηλαδή δώσαμε στους προμηθευτές που 

χρωστούσαμε πάνω από 8.000.000€ μέσα στην τριετία και επίσης να σας πω ότι έγιναν και 

κάποιες άλλες εργασίες που δείχνουν το νοικοκύρεμα του Δήμου, κ. Προεδρεύοντα, έγινε μέσα 

στο 2013 και οφείλω να τα πω αυτά και καταγραφή των κινητών περιουσιακών στοιχείων από 

τριμελή επιτροπή, συνεχίζει να λειτουργεί το μητρώο δικαστικών υποθέσεων και οι δικηγόροι 

έδωσαν και εγγράφως και με την υπογραφή τους το μητρώο δικαστικών υποθέσεων στους 

ορκωτούς ελεγκτές. Επίσης ο κ. Μυστακίδης σε συνεργασία, έχει τελειώσει μια πρώτη, τη 

συμπλήρωση, διόρθωση και τακτοποίηση θα έλεγα του μητρώου που προϋπήρχε της Δημοτικής 

Ενότητας Σερρών σε σχέση με τα ακίνητα και η… οικονομία στη συνέχεια της δουλειάς που 

έκανε, της πολύ καλής δουλειάς που έκανε ο κ. Μυστακίδης προχωράει στο… μέσα από τη 

διαδικασία του υπολογισμού των αντικειμενικών αξιών, μέσα από τη διαδικασία υπολογισμού 

των αντικειμενικών αξιών στην… για όλα αυτά τα ακίνητα, πράγμα το οποίο θα έχει μια πολύ 

καλή συνέπεια για τον ισολογισμό και επίσης θα σας αναφέρω και κλείνοντας εδώ για το 

νοικοκύρεμα του Δήμου ότι η ηλεκτρονική αποθήκη στο αμαξοστάσιο με έναν άψογο τρόπο 

λειτουργεί με νοικοκυρεμένο τρόπο και έτσι μέσα σε αυτή τη χρονιά του 2013 που τη 

λειτουργήσαμε έχουμε και από κει πολύ καλά αποτελέσματα που θα φανούν και αυτά το 

επόμενο διάστημα. Κύριε Προεδρεύοντα, αυτά είχα να… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όσον αφορά για τις στοχοθεσίες, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν εδώ και οι 

Πρόεδροι των νομικών προσώπων, είναι εδώ και η κα. Γουναρίδου και ο κ. Κατιρτζόγλου και ο 

συνεργάτης των νομικών προσώπων ο εξωτερικός, καλώ τους συναδέλφους, κ. Προεδρεύοντα, 

να ψηφίσουνε και τον προϋπολογισμό και τις στοχοθεσίες. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Γαλάνη. Για να βάλουμε λίγο μια τάξη στην όλη συνέχεια 

της συζήτησης, ερωτήσεις; Αν υπάρχουνε. Ο κ. Γκότσης, ο κ. Φωτιάδης, ο κ. Γάτσιος, ο κ. 

Αναστασιάδης Ηλίας. Αρχίζουμε τις ερωτήσεις, κ. Γκότση; Κύριε Γκότση. 

Δ.Σ. : Φωτιάδης. 



   

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ο κ. Μηλίδης δεν ζήτησε το λόγο. 

Δ.Σ. : Φωτιάδης! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Δεν πειράζει. 

Δ.Σ. : Πώς δεν πειράζει; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Μισό λεπτάκι, δεν μιλάμε ως παράταξη; Δεν θα μιλήσει ως παράταξη; 

Δ.Σ. : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Όχι. Α, εντάξει. Ο κ. Φωτιάδης έχει το λόγο. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε εισηγητά, στα δικαστικά έξοδα με κωδικό 69…2 έχετε 100.000€. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Συγγνώμη, αν έχετε την καλοσύνη να μου λέτε λίγο τη σελίδα σε ποια είναι. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Δεν μπορώ να σας πω, γιατί εγώ έχω την έκθεση μόνο, δεν έχω… ένα κείμενο 

δικό μου. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Α, εντάξει, εντάξει. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εντάξει; Αλλά λέω κωδικό. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Για πείτε μου; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Είπα λοιπόν 6492, έχετε 100.000 αλλά νομίζω ότι από την περιγραφή θα 

καταλάβετε. Μπορείτε να μας πείτε εάν αυτό το ποσό μας καλύπτει για το 2014; Και πόσες 

δικαστικές αποφάσεις είναι σε εκκρεμότητα και τι ποσά αφορούν; Στα ΠΟΕ αναφέρετε, 

αναγράφετε 308.000. Είναι μόνο αυτά; 

Δ.Σ. : Καλή ερώτηση. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Επίσης έχετε με κωδικό 6162 15.000€ για παροχή υπηρεσιών εσωτερικού 

συμβούλου. Τι αφορά αυτό; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Φωτιάδη. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Να απαντήσω; 

Δ.Σ. : Ένα-ένα καλύτερα. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ένα-ένα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ένα-ένα. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εγώ θα ήθελα τη βοήθεια της κας Γουναρίδου για τους πρώτους κωδικούς, θα πω 

όμως σίγουρα, με σιγουριά ότι όσον αφορά… πρώτον, με βοηθάει ο κ. συνάδελφος να… μάλλον 

αποδεικνύει περίτρανα αυτό που ανέφερα για την πληρωμή οφειλών και τη μείωση του χρέους, 

το οποίο θα φανεί στον ισολογισμό του 2012 που μέχρι τέλος της χρονιάς θα βγει στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, αλλά και στον ισολογισμό του 2013. Τα χρέη πράγματι μειώθηκαν τόσο πολύ, που η 

κα. Γουναρίδου στις νόμιμες υποχρεώσεις, χρέη δηλαδή προς την αγορά που έχουμε για το 2014 

βάζει αυτό το ποσό. Δηλαδή η κα. Γουναρίδου μπορεί να ενταλματοποιήσει για το 2014 αυτό το 

ποσό, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα. Εκτός αν προκύψουν δικαστικές αποφάσεις ή άλλες 

υποχρεώσεις, οι οποίες φαίνονται μέσα στο μητρώο δικαστικών υποθέσεων κάποιες, φαίνονται 

κάποιες στο μητρώο δικαστικών υποθέσεων, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί κανείς να 

ξέρει ποια είναι η εξέλιξη της κάθε υπόθεσης, γιατί άλλες τις κερδίζουμε και άλλες ο Δήμος, οι 

δικηγόροι του Δήμου, χάνονται κάποιες υποθέσεις. Αν θέλει η κα. Γουναρίδου να πάρει λίγο το 

λόγο, γιατί εγώ νομίζω αυτή είναι η εξήγηση που συζήτησα και μαζί της, γιατί το ερώτημα 

τέθηκε και στην Οικονομική Επιτροπή από τον κ. Γκότση αν θυμάμαι καλά, το παρατηρήσαμε 

κι εμείς και μας έκανε εντύπωση, γιατί με αυτή τη λογική πραγματικά φαίνεται μια εικόνα ότι τα 

χρέη έχουν εξαλειφθεί. Εγώ είμαι βέβαιος ότι ο ισολογισμός που θα έρθει το 2012 και το 2013 

θα εμφανίζει πάλι κάποια χρέη, όμως αυτά, αυτά τα χρέη δεν σημαίνει ότι μπορεί νομίμως να 

ενταλματοποιηθούν. Η κα. Γουναρίδου και ας με διορθώσει αν δεν το λέω καλά, μπορεί να 

ενταλματοποιήσει αυτά που ακολουθούνται από τα νόμιμα παραστατικά. Λέει η ίδια ότι για το 

2014 αυτό το ποσό έχω. Δεν ξέρω αν της δώσετε, κ. Προεδρεύοντα, το λόγο να εξηγήσει λίγο 

και το ποσό των 100.000€ που είπε ο συνάδελφος για τα δικαστικά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Φωτιάδη, καλυφθήκατε; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όχι, θέλω η κα. Γουναρίδου… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ναι, μισό λεπτάκι. Εσείς καλυφθήκατε από την απάντηση; 
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ΓΑΛΑΝΗΣ : Αν καλυβόταν… μα δεν καλύφθηκα εγώ, κ. Προεδρεύοντα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κυρία Γουναρίδου, σας παρακαλώ λίγο το λόγο. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Το μικρόφωνο λίγο σας παρακαλώ.  

ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ : Καλησπέρα. Στον 6492 βάζουμε 100.000, τα στοιχεία του προϋπολογισμού 

είναι στοιχεία με 30/8. Δικαστικές αποφάσεις μέσα στο 2014, όπως είπε και ο κ. Γαλάνης, 

κάποιες είναι σε εξέλιξη με αποτέλεσμα εμείς πρέπει να προϋπολογίσουμε κάποιο ποσό έτσι 

ώστε αν είναι δικαστική απόφαση… κατάσχεση να μπορέσουμε να την ενταλματοποιήσουμε, να 

την κλείσουμε. Από κει και πέρα πόσες δικαστικές θα μας έρθουνε… αυτό να σας το δώσουμε 

από το γραφείο. Έχουμε μητρώο, έχουμε κατάσταση, αυτό μπορούμε να το… ακριβώς όμως δεν 

ξέρω. 

Δ.Σ. : … 

ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ : Οι δικαστικές, εμείς μέχρι 31/12 όσες δικαστικές έχουμε, όλες θα τις 

πληρώσουμε… όμως στο 2014 πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε κάποιο ποσό γιατί κάτι θα 

προκύψει, δεν υπάρχει περίπτωση. Σίγουρα θα προκύψει. Όσον αφορά τις οφειλές, στόχος μας 

είναι 31/12 να μην έχουμε καμία. Αυτό προσπαθούμε τώρα, μέσα και στο Δεκέμβρη ο Δήμος 

Σερρών στο 2014 να μην έχει καμία οφειλή. Αυτό το ποσό είναι με 30/8. Αυτό το ποσό δηλαδή 

θα αλλάξει, στόχος μας είναι να μειωθεί. Μπήκαμε, δηλώσαμε γύρω στα 3.000.000 με τις 

ληξιπρόθεσμες, αλλά και το ταμείο πλήρωνε, όλες οι πληρωμές του ήταν οφειλές και χρήση 

2013. Χρήση 2013 δεν έχουμε οφειλές, πληρώνουμε. Δεν έχουμε, ό,τι είναι χρήση 2013 δαπάνη 

πληρώνεται… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε… 

ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ : Και για το 15.000 που είπατε στο 6162 πρέπει να είναι παροχή υπηρεσιών 

χρηματοδοτούμενη. Πρέπει να έχει σχέση με τον προγραμματισμό… είναι κάποια παροχή με… 

Δ.Σ. : …εσωτερικού. 

ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ : Μήπως είναι…; 

Δ.Σ. : Εσώ, σω. 

ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ : Θα το δω κι εγώ, αλλά 15.000 πρέπει να είναι χρηματοδοτούμενο έργο. Θα το 

δω εγώ αυτό.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Πάρτε το… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι, αυτό που λέει η κα. Γουναρίδου επιβεβαιώνει περίτρανα αυτήν την εικόνα 

που σας δίνω. Θα παραξενευτείτε, γι’ αυτό το οξύμωρο που σας είπα, ότι ο ισολογισμός θα 

εμφανίζει και του 2012, καλά του 2012 δεν το συζητώ, γιατί μιλάει για την προηγούμενη χρονιά, 

αλλά και του 2013 κάποια χρέη από προσπάθεια που κάναμε τρία χρόνια και σας λέω ότι 

πληρώσαμε πάνω από 8.000.000€ προς την αγορά και ότι φτάνει η κα. Γουναρίδου να σας λέει 

ότι πρώτη χρονιά φέτος πληρώσαμε δαπάνες τρέχουσας, της τρέχουσας περιόδου, αυτό νομίζω 

μετά από τις μειώσεις που σας είπα που έχει κάνει το κράτος προς τους Δήμους πρέπει λίγο να 

σας ακούγεται εντυπωσιακό. Εγώ και πάλι είμαι, είμαι πάρα πολύ χαμηλών τόνων σε αυτό το 

θέμα γιατί όπως σας λέω στον ισολογισμό θα χαριστούν κάποια χρέη τα οποία δεν μπορούν να 

ενταλματοποιηθούν νόμιμα. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος και σωστός απέναντί σας. Ωστόσο δεν 

παύει να είναι μια αλήθεια ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς δικαστικές αποφάσεις κάνουμε αγώνα 

να μην χρωστάμε καμία και επίσης να έχουμε πληρωμένες τις δαπάνες της χρονιάς που τρέχουν. 

Σκεφτείτε ότι ο Δήμος όταν τον αναλάβαμε είχε πάνω από 15.000.000€ χρέη κι έχουμε 

πληρώσει και τα δάνεια αρκετά. Θα δείτε, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Γαλάνη… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ευχαριστώ πολύ. 

Δ.Σ. : Πρόεδρε, λίγο επί της διαδικασίας. Θα παρακαλέσω τον κ. Αντιδήμαρχο, γίνονται κάποιες 

συγκεκριμένες ερωτήσεις, σαν να δευτερολογεί. Να απαντάει επί των συγκεκριμένων 

ερωτήσεων. Αυτά θα τα πει στην τοποθέτησή του. Δεν είναι διαδικασία αυτή, θα πάμε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστώ. Κύριε Γκότση, έχετε το λόγο. 



   

 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Ναι, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, κ. Αντιδήμαρχε, μέσα στον προϋπολογισμό, στα 

έσοδα, συμπεριλαμβάνονται και τα 39.000.000 τα οποία πήραμε από, πήρε η δημοτική αρχή, 

πήρε ο Δήμος, δηλαδή στα 52.000.000 τόσο είναι και τα… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Το τεχνικό πρόγραμμα, έτσι όπως η κα. Γουναρίδου μου έδωσε κάποια πιο 

σημαντικά στοιχεία, είναι, ανέρχεται στα 12.838.350,66. Όμως σας είπα από την αρχή της 

τοποθέτησής μου ότι φέτος με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, την 30842/2013, για πρώτη 

φορά όπως αναφέρει συγκεκριμένα, δεν προϋπολογίζεις όλο τον προϋπολογισμό του έργου… 

του προγράμματος, αλλά αυτό που… με τον κ. Αντιδήμαρχο… 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Μπαίνω στο 39… Μπαίνω στο 39… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εντάξει, για όνομα του Θεού. Το 39 που ανέφερα, έχουμε κι ένα ποσό… αλλά το 

μέρος που αφορά το Δήμο είναι για το τι θα εκτελεστεί του χρόνου. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Το 2014. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Εντάξει. Ακόμα ένα ερώτημα. Μιλάμε για 53% που… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Μικρόφωνο. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Μιλάμε για τη ΣΑΤΑ, για μείωση κατά 53%. Τα νούμερα δεν βγαίνουν. Πρέπει… 

το 53% των μειώσεων επί της μειώσεως πρέπει να είναι. 

Δ.Σ. : Ναι, ακριβώς. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Το 53% είναι μείωση επί των μειώσεων, διότι όταν παίρνουμε εμείς… μισό λεπτό. 

Λοιπόν, όταν παίρνουμε 650 περίπου και είχαμε το 2009 δυο τετρακόσια, το 2009… δυο 

τετρακόσια, 650… 

Δ.Σ. : Μόνο ο Δήμος Σερρών. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Μόνο ο Δήμος Σερρών. Εντάξει… άρα μιλάμε για το 1/4 δηλαδή. Το 1/4, άρα το 

53% είναι επί… 

Δ.Σ. : Επί του 65… 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Άρα είναι το 1/4… 

Δ.Σ. : Σε σχέση με το 2013. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Πολύ καλά το λέει ο κ. Γκότσης… 

Δ.Σ. : 50% επί του 65. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : 50%... 53% μείωση… μειωμένου. Δηλαδή 65% έχουμε μείωση της ΚΑΠ και 

τώρα έχουμε και 2% πρόσθετα στην ΚΑΠ κάθε μήνα, συν 53% της ΣΑΤΑ… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Συνεχίστε. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Το είπα και στην Οικονομική Επιτροπή, δεν ξέρω τώρα, δεν προϋπολογίσαμε ή 

δεν βάλαμε έναν κωδικό για τους σχολικούς τροχονόμους. Τέλος πάντων… 

Δ.Σ. : Δεν χρειάζεται… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : … 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Για, όχι μόνο για φέτος, αλλά για κάθε χρονιά… 

Δ.Σ. : Ο κ. Γάτσιος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ο κ. Γάτσιος έχει το λόγο. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Υπάρχουν μερικές δαπάνες που είναι συγκεκριμένες και δεν μπορούν να αλλάξουν. 

Παραδείγματος χάρη, η δαπάνη για την κινητή τηλεφωνία, ξέρουμε ποιος χρησιμοποιεί την 

κινητή τηλεφωνία, από το νόμο προκύπτει και δεν μπορεί να γίνει ούτε πιο πάνω, ούτε πιο κάτω. 

Μάλλον πιο κάτω μπορεί να γίνει, πιο πάνω δεν γίνεται. Σε αυτόν τον προϋπολογισμό γιατί 

πηγαίνουμε την κινητή τηλεφωνία από 12.000€ στις 28.000€ και γιατί αυξάνουμε και τα έξοδα 

δεξιώσεων. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αν γνωρίζετε, ποιους κωδικούς λέτε συγκεκριμένα, αν έχετε την καλοσύνη, για 

να…; Και να έρθει η κα. Γουναρίδου. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Η κινητή τηλεφωνία είναι στο 632223-07 και τα έξοδα δεξιώσεων είναι 6443-01. 
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ΓΑΛΑΝΗΣ : Σοφία Γουναρίδου, μπορείτε λίγο να…; Γιατί εξ όσων γνωρίζω, κ. Προεδρεύοντα, 

τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, τουλάχιστον αν δεν είναι κάτι σαν προηγούμενη οφειλή τα τέλη 

για την κινητή τηλεφωνία δεν μπορώ… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Απαντήστε, κα. Γουναρίδου… 

ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ : Τα τέλη για την κινητή τηλεφωνία είναι ανεβασμένα γιατί εμείς δουλεύουμε 

σύμφωνα με τον απολογισμό του 2012. Βλέπουμε τι ενταλματοποιήθηκε και στους μισθούς και 

στις δαπάνες τις υποχρεωτικές, εκεί είχε γίνει αναμόρφωση και είχαμε φτάσει στο ποσό 27.000 

και κάτι, άρα έπρεπε… θα κάναμε αναγκαστικά αναμόρφωση μέσα στο 2014 αν βάζαμε το 

12.000, δεν φτάνουν. Αλλά και πάλι στην κινητή τηλεφωνία υπάρχει πλαφόν, υπάρχει ένα 

συγκεκριμένο ποσό που μπορεί… 

Δ.Σ. : Δηλαδή μπορεί… 

ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ : …αλλιώς πληρώνουνε οι ίδιοι. Ναι, ναι. Αν… Όχι, μέσα στο 2012 έγινε 

αναμόρφωση μέσα στη χρονιά και στον απολογισμό αν δείτε, φτάσαμε στις 27.000. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Θέλει να πει η κα. Γουναρίδου ότι ο προϋπολογισμός… 

ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ : …καταλάβατε; Τον είχαμε ενισχύσει τον κωδικό μέσα στη χρονιά, γι’ αυτό 

τώρα βάλαμε το ποσό που είχαμε ενταλματοποιήσει. 

Δ.Σ. : Δηλαδή μέσα στο έτος αγοράστηκαν… 

ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ : Όχι, δεν μπορούνε. Υπάρχει απόφαση συγκεκριμένη που χρησιμοποιούν το 

κινητό συγκεκριμένα ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι. Ναι, είχαμε γράψει λίγα. Υπάρχει πλαφόν, 

δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Συμφωνώ, κ. Πρόεδρε, ότι είχαμε λογικά γράψει λιγότερα… 

ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ : Ναι, είχαμε γράψει λιγότερα. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …γιατί είναι αδιανόητο σύμφωνα με το νόμο… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κα. Γουναρίδου. 

ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ : Και για τον άλλο κωδικό για τις δαπάνες δεξιώσεων 15.000, εκεί είναι, από 

εκείνον τον κωδικό γίνονται όλες οι παρελάσεις, η μεγαφωνική, ό,τι εκδηλώσεις, μόνο αυτόν 

τον κωδικό έχουμε, δεν έχουμε κανέναν άλλον. Αυτόν τον κωδικό τον βάλαμε γιατί αν δείτε 

πάλι μέσα στη χρονιά είχαμε κάνει αναμόρφωση, βάλαμε αυτό το ποσό, χρησιμοποιούμε αυτό 

το ποσό μόνο για τις παρελάσεις, 28η, 25η, 29η Ιουνίου, για τα στεφάνια και για τη μεγαφωνική. 

Είναι συγκεκριμένα πάλι από τον απολογισμό φαίνεται και από το καθολικό. 

Δ.Σ. : …αυτό; 

ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ : Εννιακόσια, τι εννιακόσια; 

Δ.Σ. : 917… 

Δ.Σ. : Ενταλματοποιήσατε 900.000… 900€, συγγνώμη. 

ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ : Εντάξει, εκεί μπορεί να φαίνεται, θα δείτε, αν… συγκεκριμένο κωδικό και 

στο 2012 και στο 2013 φαίνονται όλα τα εντάλματα που βγάλαμε και τι δαπανήσαμε και είναι 

συγκεκριμένα μόνο για τις παρελάσεις, που έχουμε τα στεφάνια και τη μεγαφωνική. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κα. Γουναρίδου. Έχετε να συμπληρώσετε κάτι, κύριε…; Ο κ. 

Αναστασιάδης Ηλίας. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Κύριε Προεδρεύοντα, κ. Γαλάνη, λίγο… καταρχήν, γιατί νομίζω ότι θα 

πρέπει να τα προσέξουμε και απευθύνομαι και στην κα. Γουναρίδου. Μισθώματα από αστικά 

ακίνητα του άρθρου 353 του κώδικα. Το συγκεκριμένο άρθρο μιλάει για… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Γάτσιο, λίγο την προσοχή σας. Συνεχίστε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Παρακαλώ. Το συγκεκριμένο άρθρο μιλάει για κανόνες… και όχι για 

μισθώματα. Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης στο άρθρο 255. Εδώ αντιλαμβάνεστε το 255 

αναφέρεται στη διοίκηση και είναι οι Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις. Λίγο να είναι κατά 

την άποψή μου προσεκτικοί. Υπάρχουν και πολλά άλλα, απλώς επισήμανα δυο, τρία. Και όπως 

και παρακάτω, μισθώματα καλλιεργήσιμης γης άρθρο 255. Αυτό είναι το… σας είπα. Όμως δεν 

μένω εδώ. Ερωτήματα τώρα θέλω να θέσω. Γιατί διαβάζοντας, διαβάζοντας τον προϋπολογισμό 

στα έσοδα, πουθενά δεν είδα το ποσό το οποίο θα πρέπει να αναλογεί στην ενοικίαση γης. Είναι 



   

 

ιδιαιτέρως μικρό. Λαμβανομένου υπόψη πως με βάση τα στοιχεία τα οποία πήρα από το τμήμα 

εσόδων, μονάχα από τη Δημοτική Κοινότητα Σκουτάρεως και Λευκώνα είναι 57.000 και από τη 

Δημοτική Ενότητα Σερρών είναι 30.000. Δεν θα αναφερθώ στα 9.500… τα αφήνουμε για άλλη 

φορά. Παρ’ όλα αυτά εδώ βλέπω ένα ελάχιστο ποσό. Σε ό,τι έχει σχέση με τα μισθώματα των 

σχολικών αγρών. Βεβαιωθέντα το 2013 15.000 και εδώ έχετε 5.000. Έχουμε, έχουν χάσει τα 

σχολειά τα χωράφια τους ή τέλος πάντων δεν νοικιάζονται; Είναι μερικά, δυο-τρία ερωτήματα 

χωρίς να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες γιατί σίγουρα θα κουραστεί το Σώμα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Αναστασιάδη. Απαντήστε, κύριε… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Η απάντηση δεν μπορεί να είναι και απολύτως σύντομη… δεν μπορεί να είναι 

σύντομη. Εγώ σας έδειξα αυτό εδώ για να σας δώσω να καταλάβετε ότι αυτή η δουλειά, αυτό 

το… εδώ είναι μια δουλειά που χρειάστηκε χρόνο για να την κάνει ο κ. Μυστακίδης. Αφού με 

το καλό έγινε αυτή η δουλειά που σας λέω θα πρέπει να… οι τοπογράφοι γι’ αυτά που 

μισθώθηκαν. Δεν είναι όπως παλιά που πήγαιναν οι Δήμοι και ο Δήμος Σερρών και οι άλλοι 

Δήμοι και κάναν, περνούσαν από την αποκεντρωμένη διοίκηση μια μίσθωση χωραφιού. Τώρα 

για να κάνεις μίσθωση χωραφιού και δημοπρασία…  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Μην επαναλαμβάνετε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όχι, όχι, πρέπει να την ακούσει το Σώμα. Θα πρέπει, κ. Πρόεδρε, να έχεις 

τοπογραφικά… θα πρέπει δηλαδή, Αρχαιολογία, Δασαρχείο. Εμείς, μπορεί αυτό το ποσό που 

βάζει η κα. Γουναρίδου εκεί να εμφανίζεται μικρό, γιατί… τώρα έχουμε, μπορέσαμε και 

μισθώσαμε τα 400 στρέμματα της Δημοτικής Ενότητας Σερρών. Για τα άλλα στρέμματα που 

καλλιεργούν όσοι άνθρωποι καλλιεργούνε, τα λεφτά δεν θα μπορέσουμε να τα πάρουμε μέσα 

από τη διαδικασία των δημοπρασιών, γιατί θα έπρεπε, θα πρέπει να προσκομίσουμε στην 

αποκεντρωμένη τη γνώμη του Δασάρχη, της Αρχαιολογίας, τα τοπογραφικά, τα οποία για να 

γίνουν θέλει χρόνο, δεν γίνονται ως δια μαγείας. Άρα αυτό τι σημαίνει; Ότι πολύ πιθανόν, σας το 

λέω για να ικανοποιήσω ας πούμε αυτήν την σκέψη… την επισήμανση που κάνετε, ότι θα πάμε 

ίσως με τη διαδικασία, αυτό που προτείνει η υπηρεσία… με την επιβολή τέλους αυθαίρετης 

κατάληψης χώρου συγκεκριμένου, γιατί σε κάθε περίπτωση θέλουμε να εισπράξουμε χρήματα 

από αυτές, από αυτήν την καλλιέργεια, από την άλλη… και να έχουμε έσοδα, από την άλλη 

όμως σας εξηγώ και μπορώ να το αποδείξω περίτρανα και με έγγραφα ότι άλλαξε ο τρόπος 

μίσθωσης και για να μισθώσεις ένα τετραγωνικό μέτρο, τι να σας πω. Ο κ. Μυστακίδης εξ 

αντικειμένου το ξέρει το ζήτημα καλύτερα, εδώ αυτή η δουλειά που έγινε δεν είχε γίνει χρόνια 

ολόκληρα στο Δήμο Σερρών. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Ξέρετε ότι υπάρχει το παραθυράκι κι εκεί θέλω να εστιάσετε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : … 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ο κύριος… σας παρακαλώ, κ. Γαλάνη. Ο κ. Χουρουζίδης έχει το λόγο. 

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ : Κύριοι συνάδελφοι, σε αυτήν εδώ την αίθουσα επανειλημμένα έχω ακούσει 

για μείωση των τακτικών εσόδων, επανειλημμένα έχω ακούσει για τη μείωση της ΣΑΤΑ. Δεν 

άκουσα ούτε μια φορά ποια είναι η λεηλασία που υπέστησαν οι μισθοί των υπαλλήλων. Πόσο 

ήταν το κόστος μισθοδοσίας πριν από τρία χρόνια και πόσο είναι σήμερα; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Γαλάνη. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Το κόστος μισθοδοσίας, γιατί δόξα τω Θεώ αρκετά πράγματα θυμάμαι απέξω, 

ήταν… είναι περίπου το κόστος μισθοδοσίας τώρα κάπου στις 700.000€. Το κράτος μας στέλνει 

670.000€, λιγότερα λεφτά από τους μισθούς των υπαλλήλων μας στέλνει το κρατος… Όταν 

ξεκινήσαμε εμείς το Δημο να τον λειτουργούμε, τουλάχιστον το κρατος, του κόστιζε η 

μισθοδοσία αν θυμαμαι καλά 1.000.000 περίπου, τωρα αυτά σας τα λεω απέξω, από στήθους 

δηλαδή οσο μπορώ να θυμαμαι καλά… 

Δ.Σ. : Δεν τα έχετε… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν τα εχω τώρα για τον προυπολγοισμό… Αυτά μπορεί να είναι… Αυτά μπορεί 

και η κα. Γουναρίδου να σας τα πει, εγώ όσο μπορώ και θυμαμαι καποια πράγαμτα απέξω σας 

τα λεω. Η μισθοδοσία των υπαλλήλων που σας λέω 1.000.000 που ήταν όταν ξεκινήσαμε και 
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πήγε 700.000, μα η ΚΑΠ ήταν 1.300.000, 1.400.000 και πήγε 670.000, δηλαδή η μισθοδοσία 

μειώθηκε μεν, αλλά η ΚΑΠ μειώθηκε συγκλονιστικά περισσότερο. Και όχι μονο η ΚΑΠ και η 

ΣΑΤΑ και τα προνοιακά επιδόματα στον κόσμο που έχει προβλήματα και αν δεν το λέω αυτό το 

πράγμα τεκμηριωμένα, η κα. Γουναρίδου είναι εδώ, είναι και ο στατιστικός ανταποκριτής, ο κ. 

Κατιρτζόγλου, νομίζω ότι τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λέω, δηλαδή η ΚΑΠ μειώθηκε πολύ 

περισσότερο, αναντίστοιχα από τη μείωση των μισθών των υπαλλήλων. Κατάλαβα τι θέλει να 

πει ο κύριος συνάδελφος. Θέλει να μας πει ένα επιχείρημα ότι καλά, αφού μειώθηκαν οι μισθοί 

των υπαλλήλων… μας σας λέω ότι η ΚΑΠ που μας έρχεται δεν καλύπτει ούτε τους μισθούς των 

υπαλλήλων σήμερα. Είναι… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Γαλάνη, νομίζω ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Να παμε 

στις τοποθετησεις. Τοποθετήσεις. Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Γκότσης, η κα. Σαραντίδου. Μηλίδης, 

Γκότσης, Σαραντίδου, Μπόικος, Φωτιάδης… Φωτιάδης, Γκότσης… Κύριε Μηλίδη, εχετε το 

λόγο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βλέποντας τον προυπολογισμό 

διαπιστώνω και παλι μια προχειρότητα κι αυτό από, ακόμα μόνο από το πρώτο εγγραφο που 

έχουμε, εδώ την εισηγητική έκθεση βλέπει κανείς την προχειρότητα. Δεν υπάρχει τίποτα… εν 

πάση περιπτώσει. Το δεύτερο θεωρώ ότι αυτός ο προϋπολογισμός δυστυχώς είναι ανεδαφικός. 

Κατά τη γνώμη μου βασικό, βασική αρχή στον προϋπολογισμό στα χρόνια που ζούμε τώρα στη 

μεγάλη αυτή οικονομική κρίση, σε αυτή τη φτώχια… στην ουσία που υπάρχει στον κόσμο, στην 

Ελλάδα και βέβαια και στο Δήμο μας, θα έπρεπε πρωταρχικό μέλημα, πρωταρχικός στόχος 

οποιασδήποτε δημοτικής αρχής και προπάντων αυτής της δημοτικής αρχής να είναι η κοινωνική 

πολιτική. Δυστυχώς δεν το βλέπω σε αυτόν τον προϋπολογισμό και θα το αποδείξω. Δεν νοείται 

σήμερα να λέμε ότι για την κοινωνική πολιτική στον κωδικό, δεν θυμάμαι τον αριθμό, μπορούμε 

να το βρούμε, μηδέν. Κοινωνικό συσσίτιο, το συσσίτιο μόνο 20 χιλιάρικα. Θεωρώ ότι είναι πάρα 

πολύ λίγα τα χρήματα αυτά στη σημερινή οικονομική συγκυρία. Το είχαμε πει κι άλλη φορά 

όταν ήρθε το θέμα… στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι πρέπει πάση θυσία να κόψουμε από κάτι 

άλλο, από κάποιες άλλες δαπάνες και να βάλουμε τα λεφτά στην κοινωνική πολιτική. Σήμερα το 

πρώτο που μένει είναι η κοινωνική συνοχή και ο δημότης, ο δημότης που υποφέρει βλέπει το 

Δήμο σαν την αγκαλιά του, σαν την αγκαλιά που θα τον καλύψει. Βλέπω λοιπόν ότι σε αυτόν 

τον τομέα που είναι τόσο σημαντικός και είναι βασική προϋπόθεση στο να υπάρχει κοινωνική 

συνοχή και βέβαια… θεωρώ ότι… δεν έχει δείξει την ανάλογη ευαισθησία η δημοτική αρχή. 

Λυπάμαι που το λέω, αλλά ετσι είναι τα πράγματα. Δεν μπορεί να έχεις μηδέν κοινωνική 

πολιτική και να έχεις από την άλλη 28.000€ για κινητή τηλεφωνία. Ξέρετε πώς τα ακούει αυτά ο 

κόσμος που πεινάει και περιμένει το συσσίτιο; Και στο κάτω-κάτω και το συσσίτιο που θα 

δώσουμε θα πρέπει να είναι με αξιοπρέπεια. Με αξιοπρέπεια, γιατί και αυτοί που πάνε ήτανε, 

είχανε τις δουλειές τους, τις χάσανε… είχαν τα μαγαζιά τους, τα κλείσαν κτλ. Δεν ήταν μόνο 

όπως ξέρατε κάποτε. Έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα. Δεν μπορεί δηλαδή να βλέπει αυτό, 

28.000€ για κινητή τηλεφωνία. Δεν μπορεί να βλέπει συντήρηση ασανσέρ 8.500€. Δεν μπορεί 

να βλέπει και τις δεξιώσεις που τις ανεβάζετε… δεν χρειάζεται δεξιώσεις πολύ μεγάλες, δεν τα 

θέλει ο κόσμος κι εμείς οι ίδιοι δεν τα θέλουμε και δεν πρέπει να τα θέλουμε αυτά. Εξήγησε 

κάποια πράγματα η κα. Γουναρίδου τελικά, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει αυτά τα θεωρώ αλόγιστα 

και περιττά έξοδα να φύγουν. Από την άλλη, ακούτε κύριοι συνάδελφοι, το ψηφίζουμε και 

προχθές, μελέτη για αστική κινητικότητα 53.000. Τι θα αποφέρει αυτό μέσα στο Δήμο, θα φέρει 

τίποτα στην ουσία; Τίποτα απολύτως λέω εγώ. Μελέτη, μελέτη, μελέτη, 53 χιλιάρικα. Αλλού 20 

χιλιάρικα. Να λοιπόν πώς μπορούν να βγουν αυτά τα χρήματα για την κοινωνική πολιτική, στην 

οποία δείχνετε δυστυχώς αναλγησία. Ακούει 80.000 για ειδικούς συμβούλους, μήπως δεν τα 

βλέπετε; Είναι μεγάλα τα ποσά, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Κάπου βλέπω λοιπά έξοδα 188.000 

και… τα λοιπά έξοδα, δεν αναγράφεται, νομίζω, πουθενά. Εκτός των άλλων θα πρέπει να πω και 

κάτι άλλο, δεν μπορεί… όταν μίλησα για προχειρότητα, πρέπει να διευκρινίσω κάποια 

πράγματα. Δεν μπορεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στον προϋπολογισμό να είναι δέκα φορές 



   

 

για το ίδιο πράγμα 10-15 κωδικοί. Εν πάση περιπτώσει κάπως πρέπει να οργανωθούμε. Δώσαμε 

μια περίοδο χάριτος τον πρώτο καιρό, είμαστε στο… Δεν ξέρω τι γινόταν στις προηγούμενες 

δημοτικές αρχές κι αυτό μην το χρησιμοποιείτε ποτέ σαν άλλοθι. Δείτε τι κάνετε εσείς, τι 

κάνουμε εμείς ως αντιπολίτευση. Το τι κάναμε πριν δέκα χρόνια, ήταν και άλλα τα οικονομικά 

δεδομένα. Τελείως διαφορετικά. Λοιπόν, δεν μπορεί προμήθεια γάλακτος ένας κωδικός, 

δεύτερος κωδικός, τρίτος κωδικός, ενδυμασία για ένστολους δέκα κωδικοί, εδώ δεν είναι 

προχειρότητα εν πάση περιπτώσει; Γιατί μας κατηγορείτε μετά; Και ένστολος εννοεί 

ενδεχομένως… που δουλεύουν στην καθαριότητα κτλ… αυτό είναι προχειρότητα γιατί δεν 

έχουμε ένστολους στην ουσία, αλλά εν πάση περιπτώσει εκατό κωδικούς πρέπει να βρούμε για 

το ίδιο αντικείμενο; Προχειρότητα, κύριοι συνάδελφοι. Προχειρότητα. Και… και κλείνω, κ. 

Πρόεδρε, ότι πιστεύω ότι από την καλή χρήσιμη γη δεν την έχετε ξοφλήσει και θα σας φέρουμε 

στοιχεία τέτοια που πραγματικά θα τρίβετε τα μάτια σας. Χιλιάδες στρέμματα αναξιοποίητα, 

χωρίς να παίρνουμε έσοδα. Μιλάμε για έσοδα. Επίσης από την ανακύκλωση με μια σύμβαση, 

που σας το τόνισα, κ. Δήμαρχε, είναι τριτοκοσμική, αναφέρεται σε υποσαχάρια χώρα. Δεν ξέρω 

αν το έκαναν οι προηγούμενες, οι άλλοι Δήμοι και δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει εσείς 

τι κάνετε. Εκεί θα έπρεπε να πατήσετε πόδι, γιατί… έτσι; Από εκεί θα μπορούσαν να 

εξοικονομηθούν χρήματα. Από την ανακύκλωση ο Δήμος της Λάρισας, για να πάμε όπως λέτε  

σε άλλους Δήμους, 1.500.000€ το χρόνο κερδίζει. Το ξέρετε; Μπορεί να είναι μεγαλύτερος 

Δήμος, αναλογικά θα έπρεπε να έχετε κι εσείς περισσότερο. Και μάλιστα κάποιες προτάσεις 

επίσης που κάναμε εμείς, όπως το Κοινωνικό Φροντιστήριο, που είναι κι αυτό, εντάσσεται στην 

κοινωνική πολιτική, πολύ σημαντικό, τις αγνοείτε παντελώς. Και το τελευταίο, κάναμε μια 

σημαντική πρόταση για τη μείωση των τελών στις ειδικές ομάδες, αυτούς που πεινάνε, αυτούς 

που έχουν το ζόρι, είναι άνεργοι, οι άποροι πολύτεκνοι, κάναμε μια πρόταση. Θα περιμέναμε 

την ευαισθησία σας, θα περιμέναμε να το δείτε, γιατί είχατε πει θα το δείτε με τις υπηρεσίες, 

ώστε να μπει και στον προϋπολογισμό. Δυστυχώς το αγνοήσατε και το αφήσατε στις Καλένδες. 

Κύριε Πρόεδρε, εμείς ψηφίζουμε μόνον τη μισθοδοσία των υπαλλήλων και όχι… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Μηλίδη. Το λόγο έχει ο κ. Φωτιάδης. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κ. Δήμαρχε, εγώ θα πω ότι μετά από τρία χρόνια 

επιτέλους αυτά που έλεγε η παράταξή μας τουλάχιστον ως προς τις στήλες είναι πράγματι 

βελτιωμένη η υποβολή του προϋπολογισμού, έχει… εισπραχθέντα, θυμάστε τρεις χρονιές, την 

τέταρτη αυτό έγινε. Στα άλλα που λέτε θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Για να παμε τώρα 

στα έσοδα, σε συνεχεια των όσων είπατε. Αυτό που θα περίμενε κανείς θα είναι στοιχειωδώς 

αυτό που είναι επιτακτική ανάγκη, αλλά και παραίνεση και από την πολιτεία, να αυξήσουμε τα 

έσοδα αξιοποιώντας στοιχειωδώς τη δημοτική μας περιουσία. Το 2011, κ. Γαλάνη, είπατε ότι το 

2012 θα ετοιμάσετε και θα χρεώσετε αυτούς οι οποίοι καταπατούν τις δημοτικές γαίες ή εν πάση 

περιπτώσει θα ολοκληρώσετε τη διαδικασία με τους καταλόγους παλαιών μισθωμάτων που 

πήγαν δυο χρόνια πίσω. Εδώ θα συμφωνήσω απολύτως με τον κ. Μηλίδη, εδώ δεν κάνατε 

τίποτε. Λέτε το άλλοθι του τοπογραφικού. Αυτά όμως είναι έσοδα, εισοδήματα τα οποία θα σας 

βοηθούσαν πραγματικά να ενισχύσετε κωδικούς όπως είναι αυτός της πρόνοιας για να δείξει και 

η δημοτική αρχή ότι ο προϋπολογισμός συντάχθηκε αυτό το δύσκολο χρόνο, τον τέταρτό σας 

χρόνο με ψυχή. Θα είχε επιλεξιμότητα, θα είχε στόχευση και θα είχε προσαρμοστεί στις μέρες 

των καιρών. Δεν θα προχωρήσω να πω ποιος φταίει γιατί θα συμφωνήσουμε, κ. Γκότση, η 

ΣΑΤΑ του Δήμου Σερρών ήταν 1.600.000. 

Δ.Σ. : Πότε; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Το 2009. Λοιπόν… 

Δ.Σ. : Δυο τετρακόσια. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κι εμείς αθροίσαμε εδώ και σας το λέω. Δέστε το πάλι… 

Δ.Σ. : Δέστε το κι εσείς. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Καλά. 

Δ.Σ. : Να μην κάνουμε διάλογο… 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Να μην κάνουμε διάλογο. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Για να δούμε κάποια άλλα πράγματα. Να πω ότι δεν υπάρχει άλλος Δήμος στο 

Νομό; Δεν νομίζω, τελευταία μέρα σήμερα να συνεδριάζει μεσημέρι με αυτές τις συνθήκες… το 

μοναδικό και στο Νομό. Πραγματικά με αιφνιδιασμό σε όλα τα μέτωπα όπου θα έπρεπε να 

είχατε στοιχειωδώς μια ευαισθησία στην ΚΕΔΗΣ χωρίς εισηγήσεις και για πρώτη φορά, δεν 

υπάρχει προηγούμενο, έκτακτη συνεδρίαση 11/11 χωρίς εισηγήσεις. Στα άλλα πρόσωπα ομοίως, 

τελευταία στιγμή, χωρίς εισήγηση να ψηφίσουμε προϋπολογισμό, για να έρθουμε στη σημερινή 

μέρα… Αυτό λέγεται προγραμματισμός, οργάνωση, συνέπεια και πολιτική βούληση για 

ξεκάθαρη όπως λέτε προς τα έξω εικόνα για νοικοκύρεμα κτλ. Αυτά βεβαίως, μίλησα με την κα. 

Γουναρίδου, δεν είναι μομφή στο προσωπικό, αυτά όμως έπρεπε, κ. Γαλάνη, όπως οι άλλοι 

Δήμοι του Νομού τουλάχιστον να φτάναμε κάποιες μέρες υπερωρίες. Είναι θέμα πραγματικά 

γιατί δεν προχωρήσατε και δεν απορροφήσατε… από πέντε, έξι, εφτά, έχετε χρήματα δηλαδή τα 

οποία τα μεταφέρετε. Θα σας πω ένα επίσης χαρακτηριστικό. Ψηφίσαμε, κύριοι συνάδελφοι, 

πριν από δυο μήνες αναθέσεις πέντε στον Ελαιώνα που κάναν 130-140 χιλιάδες. Δεν τις κάνατε, 

εμείς δεν τις ψηφίσαμε βεβαίως, δεν τις προχωρήσατε και τις μεταφέρετε για το 2014. Κάντε τις 

μια δημοπρασία, υλοποιήστε τις. Έχει ψυχή αυτός ο προϋπολογισμός και κατεύθυνση; 10.000€ 

για τον τουρισμό. Ζητούμενο είναι η… ζητούμενο είναι οι επιλογές οι στοχευμένες. Μα μόνο 

στην τελευταία έκθεση είπαμε για τέσσερα χιλιάρικα. Φαίνεται καθαρά αν έχετε πολιτική 

επιλεξιμότητα, αν έχετε προγραμματισμό και στόχευση σε άξονες που θα μπορούσαν να 

δημιουργήσουν και προϊόν και προστιθέμενη αξία στις προσπάθειες που κάνουν οι δημότες μας. 

Δεν θα μακρηγορήσω, διότι δεν χρειάζεται. Ένας, λοιπόν, προϋπολογισμός προεκλογικός. Όμως 

είναι φτωχός; Ο εισηγητής μας είπε ότι είναι φτωχός. Ο Δήμαρχος πανηγύρισε ότι είναι 

τεράστιος και όλα αυτά όπως είπε από την υπερπροσπάθεια αυτής της δημοτικής ομάδας. 

Μάλιστα. Είπαμε ξεκάθαρα και στο δημόσιο διάλογο εννοώ, ότι τα εκατομμύρια που έφερε 

αυτή η δημοτική αρχή μαζί με τα προηγούμενα που βρήκε είναι, σημειώστε το, 27.500.000€ όλα 

κι όλα. Τα υπόλοιπα είναι από τη ΔΕΥΑΣ. Ο Δήμαρχος κάνει δημιουργική λογιστική όπως 

λέγανε κάποτε. Άλλοτε τα 13.00.000 παραδείγματος χάρη που αφορούν τους δυο οικισμούς για 

την αποχέτευση τους προσθέτει ως ενταγμένα έργα στο Δήμο, άρα δεν είναι δικά του, αφορούν 

τους προηγούμενους και άλλοτε τα μεταφέρει στη ΔΕΥΑΣ γιατί τα υλοποιεί. Λειτουργική 

λογιστική και θα την αποδείξουμε αυτή τη λειτουργική λογιστική λίαν συντόμως σε συνέντευξη 

τύπου. Τώρα λέτε 39.000.000€, σας είπα 27 και μισό. Είστε κάτω από το μέτριο και σας το είπα 

όταν σας συγκρίνει κανείς, μη συγκρίνεστε με τους Δήμους του Νομού κι εκεί αναλογικά πάλι 

σας ξεπέρασαν και οι πολύ μικρότεροι. Βεβαίως όλο αυτό το πόνημα, γιατί είναι μέσα και το 

τεχνικό πρόγραμμα, για μας στερείται νομιμότητας, κ. Αντιδήμαρχε, διότι οφείλατε να κάνετε, 

κ. Δήμαρχε, εσείς, με βάση τον δημοκρατικό προγραμματισμό, ο οποίος δεν έχει απαλειφθεί ως 

υποχρέωση, αλλά και ως ευθιξία πολιτική να μιλήσετε με τους Προέδρους, διότι είναι ο 

τελευταίος χρόνος και δεν μπορείτε να λέτε, ε, κάνουμε οδοποιία. Έπρεπε να είχατε την ευθιξία 

να τους δώσετε ένα ερέθισμα, ένα κίνητρο. Αλλά ξέρετε τι κάνατε; Δήθεν δεν θυμηθήκατε ότι η 

συγχρηματοδότηση θα σας μείνει. Δεν θυμηθήκατε ότι δεν είναι 650, είναι 650, συν 200, συν 

150 που μεταφέρονται, δηλαδή φτάσαμε κοντά στο 1.000.000. Αλλά αφήνετε κρυφούς πόρους 

για να δείξετε μετά εκεί που θέλετε κατά τη γνωστή και οι συνάδελφοι την αναφέρανε 

μεθοδολογία σας του ρουσφετιού και της σαλαμοποίησης. Είπατε ότι έχετε δεκάδες έργα κτλ, 

κτλ. Αυτά τα δεκάδες έργα, κ. Δήμαρχε, πιστοποιούν αυτό που σας είπαμε, ότι είστε ιδιαιτέρως 

τυχεροί, διότι αυτή η περίοδος, κ. Γαλάνη, μπορεί να μην έχει αυτά που λέτε με τόση επιμέλεια 

ότι είναι περικοπή εκεί και ετσι είναι και περικοπή και περικοπή, αλλά έχετε τεράστιες, είχατε 

μάλλον, τεράστιες δυνατότητες και ό,τι πήρατε είναι πολύ λίγα. Άρα ήταν μια καλή περίοδος και 

το 2013 και το 2014 γιατί είναι από αυτά που δεσμεύσατε το 2013. Να τα λέμε τα πράγματα 

αυτά, διότι έχετε ένα τεχνικό πρόγραμμα με 12.356.000. Ναι, διότι υπήρχε το απόθεμα του… Να 

πούμε και κάτι έτσι, θέλετε να το περνάτε ξώφαλτσα και να πούμε για το Αυτοκινητοδρόμιο και 

προσπαθείτε να ενοχοποιήσετε όλες τις παρατάξεις. Τι προτείνατε μας είπατε. Θυμάστε εδώ, 



   

 

εκεί καθόταν ο καθηγητής, τι σας πρότεινα εγώ; Εγώ σας είπα ως παράταξη και ως φυσικό 

πρόσωπο, μην πάτε σε λογικές αναζήτησης να βρείτε τεχνικούς συμβούλους με αναθέσεις, πάτε 

μόνο στον ΕΣΠΕΛ. Ύστερα είπατε τι είναι αυτό, ποιος το λέει. Σήμερα έρχεται ο ΕΣΠΕΛ, αλλά 

δεν με ακούσατε. Προχωρήσατε, κάνατε και αλλού αναζήτηση, ανάθεση, ξοδέψατε 55.000€, 

πήρατε και αυτόν τον περίφημο σύμβουλο από τα έτοιμα χρήματα του Αυτοκινητοδρομίου ΑΕ, 

που δεν μας φέρατε την τεχνική του έκθεση, γιατί εκεί ήσασταν και Αντιπρόεδρος, είπατε ότι 

αυτός είναι ειδικός, να μας φέρει και αυτός την έκθεσή του, ο ειδικός που του δώσατε 5.000 για 

2,5 μήνες. Να δούμε τι λέει αυτός ο ειδικός για το Αυτοκινητοδρόμιο. Εκεί βλέπετε ξοδεύετε 

εύκολα τα χρήματα. Λοιπόν, εμείς σας προτείναμε και σας είπαμε μάλιστα μην ξοδεύεστε. 

Σήμερα, κ. Δήμαρχε, αυτοπαγιδευτήκατε και αν θέλετε να σας πω κάτι; Δίνετε άλλοθι και στον 

εργολάβο. Πώς; Μα βλέπετε στη συμπύκνωση, βλέπετε ως προς την υδροφιλία τα δεδομένα των 

συμβούλων που προσλάβατε δήθεν από αγωνία, τουφ κτλ, διαφέρουν. Σήμερα στο δικαστήριο, 

αύριο εννοώ, που θα πάμε και το ξέρετε, γι’ αυτό και εγγράψατε τα χρήματα αυτά, θα πάρει ο 

συγκεκριμένος την έγκριση της τουφ, τιφ πώς λέγεται, η οποία διαφέρει από του ΕΣΠΕΛ και θα 

πει ότι η συγκεκριμένη έχει μικρότερη υδροφιλία στα ανόργανα και συμπύκνωση υλικά. Λοιπόν, 

μετα εκεί τι θα πείτε εσείς; Εσείς θα πάτε με τον έναν σύμβουλο της πολιτείας ή με τον άλλον 

που προσλάβατε; Σας τα είπαμε αυτά. Χαθήκαν και 55.000€. Να λοιπόν πώς μπορούσατε να 

δημιουργήσετε και αλλού πλεόνασμα και να χρησιμοποιήσετε αυτά τα χρήματα αλλού. Τώρα; 

Βεβαίως και όλοι βλέπουμε ότι δεν θα υπάρχει εκεί έξοδος. Τι να σας πούμε τώρα έτσι πως τα 

κάνατε; Θα βάλετε τα χρήματα της ΣΑΤΑ και στερήσατε από το σύμπαν της περιφέρειας 

χρήματα άκρως αναγκαία. Ούτως ή άλλως τρία χρόνια έχετε τα χωριά αλλά και την περιφέρεια 

της πόλεως σε εγκατάλειψη. Τους πήρατε και τη ΣΑΤΑ τώρα, ο εκνευρισμός των Προέδρων, οι 

άλλοι δεν το πήραν καλά-καλά χαμπάρι. Εσείς το ερμηνεύετε όπως θέλετε. Λοιπόν, ούτε τους 

πείσατε ότι έπρεπε τα χρήματα αυτά να τους τα αφαιρέσετε για να τα πάτε στο 

Αυτοκινητοδρόμιο και οφείλατε, γιατί είναι μια σκοπιμότητα, μια επιλογή. Εμείς συμφωνούμε, 

αλλά όλο το λάθος ήταν δικό σας με αυτές τις περιβόητες συμπεριφορές. Δεν μας είπατε επίσης 

ή μάλλον να πω και να κλείσω, αυτά τα περιβόητα 27.000.000 της περιφέρειας και λέμε ψέματα 

κτλ, κτλ, κτλ. Μα, ο κ. Γάτσιος, πήγε να σας πει έλεος. Έλεος, τα χρήματα που αναφέρετε στην 

Ορεινή και αναφέρονται στο LEADER δεν είχατε καμία σχέση εσείς. Η υπογραφή είναι από την 

προηγούμενη, από την προηγούμενη περίοδο. Και αυτά τα οικειοποιείστε; Δεν έχετε λοιπόν 

στοιχειωδώς μια αίσθηση ότι πρέπει να λέτε την αλήθεια; Μέχρι πότε δηλαδή νομίζετε ότι 

μπορείτε να οικειοποιείστε; Αυτά θα τα πούμε όμως και στο δημόσιο διάλογο κι επειδή… 

Κλείνω, μια κουβέντα, κ. Προεδρεύοντα. Κι επειδή εδώ δείξατε λεονταρισμούς και όποτε θέλετε 

κι όταν θέλετε, όλα θα τα πούμε, κ. Δήμαρχε και στο επίπεδο το δικό σας, αυτό των 

μεθοδεύσεων, των ύβρεων, βέβαια εγώ δεν μπω σε αυτό το επίπεδο, όλα θα τα δούμε όμως και 

θα προκύψει και το παρασκήνιο και τι οργανώνετε, αλλά θα πάμε και ψηλά, κ. Δήμαρχε. Δεν με 

βλέπετε. Θα παίξουμε και ψηλά με επιχειρηματολογία. Μην προσπαθείτε να εξασφαλίσετε, σας 

το είπε ο κ. Μηλίδης, άλλοθι, τι γινόταν πριν. Τώρα θα μιλήσουμε για τώρα. Τώρα τι γίνεται και 

πώς θα κάνετε τώρα, διότι θέλετε να πείτε επειδή γίνονταν κάτι, δεν μιλώ  για μένα και θα σας 

πω, τώρα κι εσείς έχετε το άλλοθι να το κάνετε; Έτσι προσπαθείτε, εξομοίωση; Και βεβαίως γι’ 

αυτόν τον υπαινιγμό που βάζετε για τα σαρανταπεντάρια, γιατί προφανώς σε μένα… ναι, ναι, 

ναι, σας λέω ευθέως θα τα πούμε αυτά λίαν συντόμως, αλλά σας λέω ότι ούτε ένα δεν είναι 

ανάθεση… όλα είναι με διαγωνισμό. Αν θέλετε να μιλήσουμε σε αυτό το επίπεδο, θα 

μιλήσουμε, αλλά με δημόσιο διάλογο όταν πρέπει, διότι ανοίξατε τον προεκλογικό χορό 

πραγματικά ανορθόδοξα, όχι γι’ αυτό και με άλλα επίκαιρα και παρεπίκαιρα. Και βεβαίως 

θέλετε να δημιουργήσετε πόλωση και ένταση, αλλά να ξέρετε κάτι, το πολύ όπως σας είπα για 

τα έργα σας είναι μεγάλο και φαίνεται, το λίγο όπως και να το δημιουργείτε και να το 

εμφανίζετε, δεν είναι πολύ. Διότι… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Φωτιάδη. Θα πάμε και σε δευτερολογία… Το λόγο έχει ο 

κ. Μπόικος. 
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ΜΠΟΪΚΟΣ : Υπάρχει μια λεπτή, ατσάλινη κλωστή, πολύ γερή που στην ουσία δένει, διαπερνά 

όλες τις πράξεις μας, όλους τους προϋπολογισμούς, το ξέρουμε αυτό, είναι οι περικοπές, 

ακούσαμε από τη ΣΑΤΑ, από τις ΚΑΠ κτλ. Βλέπουμε ότι οι Δήμοι όχι απλώς υπολειτουργούν ή 

δυσλειτουργούν, αλλά πλέον έχουν πέσει σε κόμμα. Κυριολεκτικά. Και βέβαια εδώ μπορούμε 

να πούμε πολλά γι’ αυτά που είναι πολλά τα έξοδα, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, εκεί λίγο 

παραπάνω, λίγο παρακάτω, ακούμε ότι είναι πολλά για δεξιώσεις και για τελετές και για 

πανηγύρια, ακούσαμε ότι είναι πολλά, αλλά δυστυχώς όταν έρχεται η ώρα των πανηγυριών όλοι 

τα θέλουμε τα πανηγύρια κι όλοι θέλουν τους λόγους από τα μεγάφωνα στις παρελάσεις, που 

εμένα ειλικρινά όταν τους ακούω, γιατί ήμουν τότε δεκαπέντε χρονών και τα θυμάμαι, σε τίποτα 

δεν διαφέρουν οι λόγοι από αυτούς που άκουγα στη δικτατορία. Έτσι; Λοιπόν, αν θέλετε 

πραγματικά… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Σας παρακαλώ, μη διακόπτετε. Σας παρακαλώ, μη διακόπτετε. Συνεχίστε, κ. 

Μπόικο. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Οι εκφωνητές λένε τα ίδια πράγματα, είναι η κασέτα που βάζουν εκεί για τα 

πεπρωμένα της φυλής κτλ. Επομένως πραγματικά όσοι θέλουν να κόψουν από αυτά, μπορούν να 

πουν κόψτε τους λόγους για να κάνουν… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Να σεβαστούμε… να σεβόμαστε λίγο τον ομιλητή σας παρακαλώ. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : …ουσιαστικά μαθήματα ιστορικής παιδείας. Αλλά αυτά είναι ψίχουλα. Θέλετε να 

συζητήσουμε; Εδώ μας διαφεύγει το εξής, ότι όλοι μας έχουν μαντρώσει και μας σπρώχνουν 

μέσα σε ένα σφαγείο κι εμείς λέμε τώρα, εσένα θα σου κόψουμε λίγο από δω, εσένα θα σε 

κόψουμε σε μέγεθος μερίδας, εσένα, τι να κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώς, θα σε κάνουμε κιμά. 

Εσένα θα σε αφήσουμε μετά. Και βέβαια και βέβαια υπάρχουν νόμοι, νόμοι υγειονομικής 

σφαγής, έτσι; Μην έχουν τίποτα, μην μας σφάξουν με τίποτα σκουριασμένα μαχαίρια και… που 

έχουν μικρόβια και κολλήσουμε και καμιά αρρώστια καθώς μας σφάζουν. Θέλετε να 

συζητήσουμε γι’ αυτά; Ώρες ολόκληρες. Λοιπόν, υπάρχει ένα ψέμα. Ο κ. Δήμαρχος 

προηγουμένως συνειδητά είπε ψέματα. Όταν είπα εγώ και προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο 

ανέφερα τι έκανε στη Νυρεμβέργη, ένα διήμερο, διημερίδα ήταν, λέει. Είπε, λασπολογία και 

διαστρέβλωση των πάντων. Λοιπόν, αυτό το χαρτί εδώ μπορεί να το βρει ο καθένας στο 

διαδίκτυο, λέει τα 19 σημεία της κοινής διακήρυξης της 4ης Ελληνο-Γερμανικής Συνέλευσης. 

Είναι η επίσημη κοινή διακήρυξη. Διαβάζω στο σημείο 7, μπορείτε να το βρείτε, δεν είναι 

μυστικό έγγραφο, ούτε πρωτόκολλο της Σιών, των σοφών της Σιών. Οι Έλληνες και οι Γερμανοί 

Δήμαρχοι, λέει, συμφώνησαν στις αρχές και κατευθύνσεις της οργάνωσης για τομείς της 

μελλοντικής συνεργασίας τους. Σημείο 9, οι συναντήσεις οδήγησαν σε συγκεκριμένες ενέργειες, 

οι οποίες κατά το επόμενο έτος θα εξειδικευτούν περαιτέρω και θα υλοποιηθούν με συνέπεια. Οι 

δράσεις αφορούν στο σύνολο των αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως τη διαχείριση 

στερεών αποβλήτων, πρώτο-πρώτο, γι’ αυτό βιάζονται για το εργοστάσιο στο Παλαιόκαστρο, 

των δημόσιων αγαθών όπως το νερό, την ενέργεια, τις υπηρεσίες προσχολικής αγωγής, 

υπηρεσίες για νέους, για άτομα τρίτης ηλικίας, την κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία, τον 

τουρισμό, πολιτική προστασία, τα πάντα, τα πάντα. Λοιπόν, επίσης στο σημείο 10, δεύτερη 

παράγραφος, προσέξτε αυτό είναι πολιτική επιλογή. Συμφώνησαν λοιπόν, κοινή συμφωνία οι 

Δήμαρχοι. Το πρόβλημα της ελληνικής… 

Δ.Σ. : …με τον προϋπολογισμό; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Το πρόβλημα… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Σας παρακαλώ… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : …κύριε Χασαπίδη… 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. 

Δ.Σ. : Τη σύνδεση που θα κάνει… 

Δ.Σ. : Λοιπόν, δηλαδή πήγε ο Δήμαρχος και μας κάνετε το ιστορικό. Δεν κατάλαβα εγώ τι 

σχέση έχει με τον προϋπολογισμό. 

Δ.Σ. : Πώς θα το συνδέσει… 



   

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Σας παρακαλώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, σας παρακαλώ. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, θα με προστατεύσετε; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Σας προστατεύω, τι άλλο να κάνω; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ευχαριστώ. Το πρόβλημα, προσέξτε, της ελληνικής οικονομίας είναι η 

βιωσιμότητα του χρέους της χώρας. Συνέχεια. Η λύση αυτού του προβλήματος αποτελεί 

προϋπόθεση για μια οικονομική ανάπτυξη. Προσέξτε, προϋπόθεση, πρώτα να ξεπληρώσουμε το 

χρέος και μετά η ανάπτυξη. Αυτό είναι όμως πολιτική επιλογή της τραπεζοκρατίας. Κύριε 

Δήμαρχε, συμφωνήσατε σε αυτή την πολιτική επιλογή; Γιατί λέει συμφώνησαν οι Δήμαρχοι. 

Λοιπόν, αυτά δεν είναι αστεία πράγματα, ούτε είναι λασπολογία όπως είπατε. Είναι λασπολογία 

όλα αυτά. Και λέμε τώρα εδώ για τον προϋπολογισμό, γιατί πήγατε εκεί. Σας κουβάλησαν για 

συναίνεση, γιατί στα άλλα συνέδρια τα προηγούμενα είχαν λιγότερους Δημάρχους. Τώρα είχαν 

60, το 1/5. Στο άλλο συνέδριο που θα γίνει στην Κρήτη μπορεί να ‘χουν περισσότερους και στο 

τέλος θα βγει η κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση εάν εξακολουθεί να υπάρχει… εξακολουθεί να 

υπάρχει και θα πει ορίστε, συμφωνείτε οι Δήμαρχοι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ολοκληρώστε, κ. Μπόικο. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Καταλαβαίνετε. Λοιπόν και έρχεται ο κ. Δήμαρχος και λέει ότι εγώ ψηφίζω 

διαμαρτυρίες. Να το δεχτώ ότι ψηφίζετε διαμαρτυρίες, κ. Δήμαρχε. Λοιπόν, από την άλλη μεριά 

έχουμε συναίνεση. Δόκτωρ Τζέκιλ και Μίστερ Χάιντ. Και από δω αυτό το πρόσωπο και από κει 

το άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ολοκληρώστε, κ. Μπόικο. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Λοιπόν, τελειώνω, δεν μίλησα, πολύ λίγο μίλησα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Το χρόνο… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Τελειώνω, τελειώνω, τελειώνω. Πολλές φορές η αντίσταση στους εισβολείς δεν 

εξαρτάται από το τι κάνεις, από το τι δεν πρέπει να κάνεις κι εσείς το κάνατε, κ. Δήμαρχε. 

Συναινείτε σε αυτές τις πολιτικές και βέβαια λέτε εάν μας κάνουν και αυτοί οι τρελοί οι 

αριστεροί κανένα ψήφισμα, θα το ψηφίσουμε. Δεν βαριέσαι; Για τα μάτια του κόσμου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Μπόικο. Αν έχετε κάτι ακόμα, στη δευτερολογία σας. Το 

λόγο έχει ο κ. Γκότσης... Η κα. Σαραντίδου, συγγνώμη. Κυρία Σαραντίδου. 

Δ.Σ. : Τον έχετε εσείς. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Δεν υπάρχει πρόβλημα… 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Τα δυο θέματα στις δυο αυτές συνεδριάσεις που συζητάμε σήμερα και το 

τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός πραγματικά είδα ότι βοήθησαν τους επικεφαλής των 

παρατάξεων να μας κάνουνε προεκλογικό λόγο… Και οι τρεις… Συζητάμε τον προϋπολογισμό, 

δεν έχουμε προεκλογικό αγώνα. Δηλαδή όλες οι ομιλίες κινούνταν σε αυτό το πλαίσιο και όλες 

οι ομιλίες είχανε κοινά πράγματα. Συμφωνείτε και οι τρεις σας και δεν το έχετε καταλάβει και 

θα σας πω πού και θα σας το αποδείξω. Συμφωνεί ο κ. Μηλίδης και ο κ. Φωτιάδης, όπως και ο 

Δήμαρχος… από την προηγούμενη τοποθέτηση για το τεχνικό πρόγραμμα ότι λεφτά υπάρχουν. 

Απλά ο κ. Μηλίδης το είπε προχειρότητα, ο κ. Φωτιάδης το είπε ότι δεν έχει στόχευση και 

γίνεται ένα μπέρδεμα, αλλά όλοι συμφωνείτε ότι λεφτά υπάρχουν. Ε, λοιπόν, όχι, δεν υπάρχουν, 

όσο πάει φθίνει αυτό και φθίνει κοινώς εξαφανίζεται και αφού είστε σε προεκλογικό διάλογο 

μεταξύ σας, πείτε πώς φαντάζεστε ότι θα είναι αύριο η τοπική αυτοδιοίκηση και ο Δήμος μας, 

όταν τα έσοδα που θα ‘ρθούνε από το κράτος θα είναι μηδέν; 

Δ.Σ. : Μπράβο, μπράβο, έτσι. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Πώς το φαντάζεστε ότι θα είναι, θα το βάλουμε λουκέτο το Δήμο; Αλλά να 

σας πω και το άλλο, λέτε ότι… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Γκότση, σας παρακαλώ. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : …αν είχαμε στόχευση… και προσαρμογή στα νέα δεδομένα, δηλαδή 

σύμφωνα με το πρόγραμμα δημοσιονομικής σταθερότητας που μας επιβάλλει η κυβέρνηση, θα 

τα είχαμε καταφέρει. Ακούσαμε και άλλες προτάσεις. Αξιοποίηση της γης, δηλαδή ξέρετε τι; 

Από τη μια λέμε δεν έχει λεφτά για την κοινωνική πολιτική που οι άνθρωποι αύριο δεν θα έχουν 
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να φάνε ένα μαρούλι και από την άλλη λέμε άμα καταπατάει κανένας και κανένα στρέμμα και 

πάρει και μαρούλι να φάει θα τον χαρατσώσουμε και άμα δεν πληρώνει τα χαράτσια, να του το 

κατασχέσουμε!  

Δ.Σ. : Μεγάλοι… όχι μικροί. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Αν θέλετε τους μεγάλους μιλήστε για 45% φορολόγηση αύριο εφαρμόστε το. 

Φέρτε το ως μέτρο, 45% φορολόγηση στις μεγάλες επιχειρήσεις και στο κεφάλαιο. Ξέρετε, 

μπορείτε να τα βρείτε τα στοιχεία από πού είναι. Σε αυτούς που τα έχουν και τα κατέχουν. Αλλά 

δεν γίνεται στο δικό σας το σύστημα, εσείς πρέπει να ακολουθήσετε το πρόγραμμα 

δημοσιονομικής σταθερότητας μέχρι το 2016. Και αυτό ξέρετε τι λέει; Όσο μπορείτε να πάρετε 

από τον κόσμο λεφτά, πάρτε για να βρείτε έσοδα, γιατί από μας μην περιμένετε φράγκο. 

Δηλαδή, θα τους αποτινάξετε, αλλά κι άλλη φορά σας το είπα, θα έχουμε Κοινωνικό 

Παντοπωλείο να τους δώσουμε μια φασολάδα να φάνε. Αυτός είναι ο προϋπολογισμός που 

ψηφίζετε σήμερα και όλα τα άλλα είναι για το θεαθήναι, όλα τα άλλα είναι για να δείξετε ότι 

όλοι έχετε οράματα και στόχους αλλά όχι εις βάρος των δημοτών, τα οράματα και οι στόχοι. Να 

οι αγώνες των Δημάρχων, ΚΕΔΕ και Ασκούνης. Είδατε τι αγώνα κάνει για τους 

προϋπολογισμούς; Να μην τα στείλουμε λέει στο Υπουργείο, να τους τιμωρήσουμε. Να τους 

στείλουμε στην αποκεντρωμένη. Αμάν τιμωρία. Αμάν τιμωρία που τους έκανε κι ούτε καν να 

κηρύξει ένα έκτακτο συνέδριο, να μαζευτούν οι Δήμαρχοι. Μόνος του υπογράφει ο Πρόεδρος 

Ασκούνης. Ο αγωνιστής, αυτοί είναι οι αγώνες. Έχει πολλά, πολλές παροιμίες και πολλά ρητά 

να πει ο λαός μας γι’ αυτούς τους αγωνιστές, αλλά δεν σας τα λέω γιατί θα μου τα κόψετε στη 

λογοκρισία… Άρα λοιπόν ή θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά μέτρα και να υψώσουμε ανάστημα, 

αλλά από σας δεν το περιμένω, γιατί εσείς έχετε στόχους και δέσμευση να ακολουθήσετε πιστά 

αυτά τα προγράμματα της συγκυβέρνησης, γιατί οι πολιτικοί σας φορείς σας επιτάσσουν και σας 

επιβάλλουν και τα ακολουθείτε πιστά, άρα λοιπόν το… η μόνη ελπίδα είναι να σηκώσει 

ανάστημα ο λαός. Να μη δεχτεί νέα χαράτσια, να μη δεχτεί φόρους και τέλη, γιατί εκ των 

πραγμάτων και χαράτσια καινούρια θα βάλετε, στις οραματικές σας βλέψεις αυτά υπάρχουν. 

Καινούρια χαράτσια από το Δήμο, αύξηση δημοτικών τελών, αλλιώς λουκέτο. Άρα λοιπόν ή θα 

παραδεχτείτε ότι θα βάλετε λουκέτο ή θα παραδεχτείτε ότι θα πληρώσει ο λαός μέχρι και αυτό 

που έμεινε, πώς είπε ο Βενιζέλος, έχουν-έχουν ακόμα κάτω από το μαξιλάρι. Ε θα το 

ξετρυπώσετε εσείς οι Δήμαρχοι να το βρείτε να το πάρετε. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κα. Σαραντίδου. Ο κ. Γκότσης έχει το λόγο. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Εγώ θα σηκωθώ. Κύριε Προεδρεύοντα, κ. Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, παλιά, 

πολύ παλιά όταν οι κρουνοί έτρεχαν και γέμιζαν λέγαμε σε αυτήν την κορυφαία συνεδρίαση ότι 

κάναμε αναδιανομή της φτώχιας. Επί Ανδρέου, επί Μητλιάγκα, αναδιανομή της φτώχιας, τότε 

που οι κρουνοί έτρεχαν χρήμα. Σήμερα τι να πούμε; Σήμερα τι να πούμε; Θα μιλήσουμε για τον 

προϋπολογισμό, εγώ δεν κάνω πολιτική. Θα μιλήσουμε για τον προϋπολογισμό. Σήμερα τι να 

πούμε, όχι αναδιανομή της φτώχιας, μιλάμε για την κατάρρευση της τοπικής αυτοδιοίκησης στα 

θέματα, σε όλα τα θέματα, σε όλα τα επίπεδα. Κύριε Προεδρεύοντα, όντως αυτό δεν το είπε 

κανείς, αλλά μέσα εμείς στην Οικονομική Επιτροπή όλες οι παρατάξεις είπαμε το στοιχειώδες, 

ότι είναι ένας προϋπολογισμός σφιχτός, όλοι το είπαμε. Είναι σφιχτός. Και βέβαια θέλει 

διορθώσεις και είπαμε επειδή θα το εξετάσουμε ενδελεχώς και εκεί που πρέπει να γίνουν 

διορθώσεις πρέπει να τις κάνουμε. Βέβαια δεν προλάβαμε γιατί ήρθε πολύ, σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, εγώ θα σας πω ότι το πρώτο που πήρα, το πρώτο τεύχος ήταν άκαιρο, το δεύτερο δεν 

το πήρα έγκαιρα για να κάνω τις προτάσεις. Έχουμε λοιπόν έναν προϋπολογισμό και σίγουρα 

είναι σφιχτός και σίγουρα πρέπει να μην ξεπερνάει την κόκκινη γραμμή γιατί υπάρχει το 

Παρατηρητήριο και υπάρχει κι επάνω εδώ και η στοχοθεσία μηνός-τριμήνου που θα πρέπει να 

μην ξεφεύγουμε, να μην ξεπερνάμε, να μην παρεκκλίνουμε, να μην ξεπερνάμε τα εσκαμμένα. 

Να μην ξεπερνάμε τις διαχωριστικές αυτές γραμμές. Δυστυχώς βάλαμε διαχωριστικές γραμμές. 

Θα συμφωνήσουμε με την κοινωνική πολιτική ότι σίγουρα βιώνουμε άσχημες καταστάσεις, 

υπάρχουν άνεργοι 2.000.000 πόσο είναι πανελλαδικά. Είμαστε σε πολύ δεινή οικονομική 



   

 

κατάσταση. Θα έπρεπε τουλάχιστον εδώ, κ. Δήμαρχε, κ. Αντιδήμαρχε των οικονομικών… 

Προϊσταμένη να βάλετε ένα ποσό πολύ μεγαλύτερο, διότι κάθε χρόνο η φτώχια γίνεται 

περισσότερη και περισσότερους ανθρώπους αγγίζει. Και το 2014 ακόμα περισσότερους θα 

έχουμε, άρα θα έπρεπε να προβλεφθεί αυτό. Εμένα μου άρεσε η τοποθέτηση της κας 

Σαραντίδου, διότι έτσι είναι τα πράγματα, διότι σας πληροφορώ ότι δεν πρέπει να λέμε μεγάλα 

λόγια, διότι αυτή η δημοτική αρχή μπορεί να μην είναι του χρόνου, να είναι μια άλλη, αλλά 

πληροφορώ εγώ που ξέρω τα πράγματα από μέσα του χρόνου οικονομικά ακόμα χειρότερα θα 

είναι και του παραχρόνου το 2015 ακόμα χειρότερα θα είναι και τα άλλα, αν είμαστε σε αυτήν 

την αίθουσα εδώ, θα λέμε τι έλεγες; Τι θα κάνεις; Τι δεν έκανες; Τι έκανες; Πρέπει όλα αυτά να 

τα σκεφτόμαστε. Θα τελειώσω, θα τελειώσω. Πρέπει να τα σκεφτόμαστε, γιατί η τοπική 

αυτοδιοίκηση όπως όλη η Ελλάδα περνάει άσχημες μέρες. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε, θα 

πρέπει να διεκδικήσουμε από την κεντρική κυβέρνηση. Θα πρέπει, γι’ αυτό λέω συμφωνώ με 

την, όχι σε όλα, με την κα. Σαραντίδου, θα πρέπει… Όχι δεν, το είπα από την αρχή… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κυρία Σαραντίδου… λιγάκι να ολοκληρώσει. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Θα πρέπει να διεκδικήσουμε, αυτό το 65% στις ΚΑΠ να μην είναι 65, να το 

ανεβάσουμε. Θα πρέπει τη ΣΑΤΑ να την ανεβάσουμε. Δεν μπορεί ο Δήμος, δεν μπορεί ο Δήμος 

να ανταπεξέλθει και σας το λέω αυτό από εμπειρία μετα από ένα-δυο χρόνια. Θα σταματήσουν 

και οι πληρωμές, θα σταματήσουν τα πάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Γκότση. Στη δευτερολογία σας θα πείτε τα υπόλοιπα αν 

χρειαστεί. Κύριε Γαλάνη, πάρτε το λόγο, συντομότατα σας παρακαλώ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται. Πράγματι εδώ ορισμένοι 

συνάδελφοι έδωσαν την εικόνα που ζούμε όλοι μας στην ελληνική κοινωνία και είχαν το θάρρος 

και την ειλικρίνεια να πουν τα πράγματα όπως έχουν. Όταν εδώ η Ελληνική Στατιστική 

Υπηρεσία, σήμερα το εκτύπωσα, κάνει λόγο για 27,1% επίσημη ανεργία στο β’ τρίμηνο του 

2013, όταν η χώρα έχει Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν -3,8 το β’ τρίμηνο του 2013, δηλαδή όταν 

ζει η Ελλάδα μια απίστευτη ύφεση άνευ προηγουμένου. Όταν γίνονται αυτές οι μειώσεις από 

την πολιτεία και δεν δικαιολογώ κανέναν γιατί πράγματι δεν υπάρχουν χρήματα, γιατί αν 

υπήρχαν χρήματα κι αυτοί που τα έλεγαν αυτά ξέρετε πού βρέθηκαν. Άρα εμείς εδώ τι 

μπορούμε να συζητάμε; Να συζητάμε για μεγαλεπήβολα σχέδια, οράματα και άλλες θεωρίες για 

τις οποίες όποιοι μας βλέπουν θα γελάνε; Πραγματικά ο κόσμος ζει μια απίστευτη οικονομική 

κατάσταση δύσκολη οικονομικά, ζει μια απίστευτη δυσκολία, έχει πάρα πολλή πίεση στην 

καθημερινότητά του και πώς αλλιώς όταν μια οικογένεια ή ο καθένας μας μεμονωμένα ζούμε 

μια τέτοια κατάσταση, πόσο διαφορετικά θα μπορούσε να είναι ο Δήμος; Δεν υπάρχει κάτι το 

οξύμωρο σε αυτό που ανέφερε είτε ο κ. Δήμαρχος, είτε κάποιος άλλος συνάδελφος ότι ναι μεν 

είναι ο προϋπολογισμός σφιχτός και όπως είπε πολύ καλά ο κ. Γκότσης είναι με βάση πάρα 

πολύ, στηριζόμενος πάνω σε αυτά τα λίγα, τα ελάχιστα που έχουμε ως έσοδα, είτε από την 

πολιτεία, είτε από… ενώ από την άλλη υπάρχουν χρηματοδοτήσεις που αφορούν συγκεκριμένα 

έργα. Πράγματι είναι μια περίοδος που τα έσοδα από την πολιτεία είναι πενιχρά και κάνουμε ό,τι 

μπορούμε όλοι μας στο μέτρο του δυνατού, εκτός αν αυτό το σύστημα ανατραπεί και τότε θα 

πάμε στη λογική της κας Σαραντίδου όπως πολύ σωστά τα λέει, θα πάμε σε μια άλλη λογική και 

από την άλλη προσπαθούμε με νύχια και με δόντια, με αυτά που έρχονται, με όσα μπορούν οι 

πολίτες να πληρώσουν και βλέπετε τι πίεση ασκεί η πολιτεία και τι, με έναν απειλητικό και 

εκβιαστικό τρόπο σπρώχνει την αυτοδιοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, να εισπράξει τις παλιές 

οφειλές. Σας τα προανέφερα στην ανακοίνωση που έκανα, προσπαθείς και με αυτά και με όσα 

προγράμματα υπάρχουν, είτε από το ΕΣΠΑ, είτε άλλα προγράμματα να δομήσεις έναν 

προϋπολογισμό και μια λειτουργία για την επόμενη χρονιά στο μέτρο του εφικτού. Δηλαδή 

νομίζω ότι αυταπατόμαστε αν νομίζουμε, πολύ ωραία το είπε ο κ. Γκότσης, ότι θα ‘ρθει κάποιος 

άλλος… αυτή η θητεία είναι 3,5 χρόνια. Με τον Καλλικράτη ουσιαστικά ήτανε ούτε δυο, 

ενάμιση χρόνο και να μην πω δυο εφαρμοζόταν ο Καλλικράτης. Πόσα χρόνια… αυτό το 

Δημοτικό Συμβούλιο μπόρεσε να ασχοληθεί με όλα τα υπόλοιπα και αυτή η δημοτική αρχή; 
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Ελάχιστος χρόνος και με την πτώχευση της χώρας που υπέστη; Μην τα συζητάμε τώρα. Άρα 

πολύ ωραία το έθεσε ο κύριος συνάδελφος, μη νομίζουν κάποιοι ότι θα ‘ρθούνε από το 

Σεπτέμβριο του 2014 και θα βρούνε ένα στρωμένο… Όμως, κ. Προεδρεύοντα, θα βρουν, γιατί 

δεν θέλω κανείς να μου στερήσει τον τίτλο για τη δουλειά που έγινε, θα βρούνε έναν Δήμο 

χωρίς χρέη, με πολύ λιγότερα χρέη, θα βρούνε ένα Δήμο νοικοκυρεμένο, με μειώσεις δαπανών, 

θα βρει έναν Δήμο ο οποίος τακτοποίησε παλιές υποχρεώσεις και καταστάσεις που δεν θέλω να 

αναφερθώ, έχω αναφερθεί πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα με λίγα λόγια 

τουλάχιστον, κ. Προεδρεύοντα κι εδώ κλείνει το… και ήμασταν νοικοκυρεμένοι και 

προχειρότητα δεν υπήρχε, υπήρχε οργάνωση, πιστέψτε με και από τις υπηρεσίες και από μας και 

για την κοινωνική του πολιτική υπάρχει το πρόγραμμα καταπολέμησης φτώχιας 800.000€ κι 

εμείς βάλαμε σε αυτόν τον προϋπολογισμό 50.000 επίσης και οι πολλοί κωδικοί έχουν να 

κάνουν με το γεγονός ότι πηγαίνουν οι κωδικοί ανά υπηρεσία και είναι υποχρεωτικό να το κάνει 

έτσι η κα. Γουναρίδου, το έχει εξηγήσει και η… για τη μείωση των τελών ήδη με απόφαση που 

υπάρχει από προγενέστερο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κ. Μερετούδης δεν είναι εδώ τώρα, έχει 

προχωρήσει στην εφαρμογή του για τη μείωση τελών σε ευπαθείς, σε διάφορες ομάδες και 

έσοδα από τα μισθώματα έχουμε εκεί που υπάρχει εγκριτική από την αποκεντρωμένη διοίκηση 

και βγάλαμε ένα σωρό δημοπρασίες, κανείς δεν ήρθε να τις χτυπήσει, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά 

και ο κ. Μυστακίδης σας έδειξα εδώ ολόκληρο… τι δουλειά έκανε με την τεχνική διεύθυνση και 

την τελείωσε τώρα το 2013 για τη Δημοτική Ενότητα Σερρών και η ΑΝΕΣΕΡ τελειώνει τις 

άλλες Δημοτικές Ενότητες, άρα θέλω να πω και χρέη εξοφλήσαμε, 8.200.000€ σε τρία χρόνια 

πληρώσαμε. Άρα, κύριοι… κύριε Προεδρεύοντα και κλείνω, θέλω να πω με λίγα λόγια ότι 

πράγματι ζούμε σε μια περίοδο φτώχιας και μέσα σε αυτά τα πλαίσια διεκδικούμε σαν δημοτική 

αρχή τα προγράμματα, αυτό είναι το όραμα, διεκδικείς τα προγράμματα, νοικοκυρεύεις το σπίτι 

σου, το Δήμο, πληρώνεις… εμείς δεν είμαστε μια παράταξη που ανήκουμε… είμαστε 

αυτοδιοικητική παράταξη, δεν ανήκουμε σε κανένα κόμμα, ποτέ δεν στηριχτήκαμε. Επομένως 

δεν έχουμε καμία δέσμευση από κανέναν. Δεν θα πρέπει όμως να πληρώσουμε τους 

προμηθευτές του Δήμου που τους χρωστάει ο Δήμος, όλοι οι Δήμοι που κάναν τον 

Καλλικρατικό Δήμο Σερρών από χρόνια; Πιστεύω ότι λένε ότι πρέπει να τους πληρώσουμε. Δεν 

θα πρέπει να διεκδικήσουμε αυτά που μας χρωστάνε οι πολίτες από την άλλη πλευρά...; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Γκότση, τα είπατε πολλές φορές, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ… 

Κύριε Γαλάνη, συγγνώμη. Πολλές φορές τα είπατε. Έχει κουραστεί το Σώμα, σας παρακαλώ… 

δευτερολογία. Μπαίνουμε στις δευτερολογίες. Κύριοι συνάδελφοι, κάποιος που θέλει να 

δευτερολογήσει. Ο κ. Μηλίδης. 

Δ.Σ. : Ο κ. Φωτιάδης. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ο κ. Φωτιάδης, άλλος; 

Δ.Σ. : Αν χρειαστεί. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Η κα. Σαραντίδου. 

Δ.Σ. : Εγώ, αν χρειαστεί. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ο κ. Μπόικος, ο κ. Γκότσης αν χρειαστεί. Αρχίζουμε πάλι, κ. Μηλίδη, θα 

σας παρακαλούσα να κρατήσουμε το χρόνο, ήδη είναι 6 η ώρα. Αν θέλετε να πάμε μέχρι το 

πρωί… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Όχι, δεν θα πάμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Σας παρακαλώ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, δεν θα πάμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Αρχίστε. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ήταν πολύ σημαντικό το θέμα… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Αρχίστε, αρχίστε. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Λοιπόν, κακώς ήρθε έτσι που ήρθε. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που ειλικρινά δεν 

ήθελα να πάρω το λόγο να δευτερολογήσω… όμως δεν μπορώ να μην πω κάτι για το οποίο είπε 



   

 

ο κ. Γαλάνης. Κύριε Γαλάνη, δεν ξέρω πόσα χρόνια είστε στην αυτοδιοίκηση, εγώ προσωπικά, ο 

κ. Γκότσης, εγώ είμαι από το 1995. Μετρήστε χρόνια να δούμε, γιατί δεν… ποτέ… 

αυτοδιοικητικοί. Εμείς τι ήμασταν… αυτοδιοικητικοί. Άλλοι εικοσιπέντε χρόνια. 

Δ.Σ. : Χρισμένοι, χρισμένοι. 

Δ.Σ. : Χρισμένοι από κόμματα. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε… οχετέ το λόγο; 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : …σας παρακαλώ, κ. Μηλίδη… 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ασχολούμαστε λοιπόν πολλά χρόνια με την αυτοδιοίκηση και πονάμε τον τόπο 

όπως τον πονάτε κι εσείς και περισσότερο… και μιλήσατε για μεγαλεπήβολα σχέδια. Σας είπε 

κανείς, εγώ προσωπικά, η παράταξή μου, σας είπε για μεγαλεπήβολα σχέδια; Για κοινωνική 

πολιτική μίλησε, για συσσίτια, γι’ αυτό. Αμφισβητείτε ότι έχετε κωδικό κοινωνική πολιτική 

μηδέν; Το αμφισβητείτε; Θέλετε να το βρω; Ψάξτε λίγο, κ. Αναστασιάδη, κάπου υπάρχει. 

Λοιπόν, το αμφισβητεί κανείς αυτό; Δηλαδή ποιο είναι το μεγαλεπήβολο σχέδιο, να δώσουμε 

τον κόσμο φαγητό, αυτόν που έχει ανάγκη;… Για ποια μεγαλεπήβολα σχέδια; Σας είπαμε ότι 

σταματήστε τις περιττές μελέτες των 52.000 από προγράμματα τα οποία δεν θα βγει τίποτα 

απολύτως. Τίποτα απολύτως δεν θα βγει και θα είμαστε εδώ να το δούμε. Λοιπόν κι όπως και το 

άλλο με τον Ελαιώνα που δεν τα έχετε συμπτύξει, τα έχετε βάλει όλα εκεί τώρα 120 χιλιάρικα. 

Το ακούει ο κόσμος έξω και μας ακούν και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, κ. Πρόεδρε και 

ξέρετε τι; Σηκώνεται η τρίχα τους στο κεφάλι. Κάγκελο γίνεται δηλαδή, γιατί δεν μπορεί να 

ακούει τέτοια ποσά. Λοιπόν και επίσης, επίσης, και με τη διαχείριση των απορριμμάτων όπως 

είναι θα χαρατσώσετε κι άλλο το σερραϊκό λαό. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, με σημαντικά 

μεγάλα ποσά και ξέρετε… αυτό; Γιατί για την ανακύκλωση όπως είχαμε κρούσει τον κώδωνα 

του κινδύνου δεν κάνατε σχεδόν τίποτα. Μηδενική ήτανε η δράση σας για την ανακύκλωση, για 

την οποία όπως πολλές φορές σας είπα άλλοι Δήμοι έχουν εξοικονομήσει πόρους για κοινωνική 

πολιτική και για άλλους… Και βέβαια όταν λέμε κάποια ανάπτυξη, εννοούσαμε για στοχευμένη 

ανάπτυξη, με τα πενιχρά. Θα μου πείτε δεινή οικονομική κατάσταση, την οποία 

αντιλαμβανόμαστε, όμως αυτό πρέπει να γίνει στοχευμένα. Πρέπει να υπάρχει και μια πνοή 

ανάπτυξης, γιατί μας ακούν και οι νέοι και λένε αυτοί δεν έχουν τίποτα να προτείνουν; Κάτι 

καινούριο, κάτι καινοτόμο; …μιλάμε και για ιδέες. Πάντοτε όλα δεν γίνονται και με πολλά 

λεφτά, χρειάζονται καινοτόμες ιδέες. Ευχαριστώ πολύ, εμείς ψηφίζουμε, κ. Πρόεδρε, τη 

μισθοδοσία… όχι τα υπόλοιπα, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχουν αλόγιστες… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Μηλίδη. Κύριε Φωτιάδη, έχετε το λόγο. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Δήμαρχε, είναι αλήθεια ότι αυξήσατε τα έσοδα. Πήρατε 100€ από το 

Φουαγιέ, 100€ από τον Αϊ-Γιάννη, 100€ από το Θεατράκι, εφτακόσια πενήντα… σαράντα 

χιλιάδες από το… και 500€ από το κυλικείο του Δημαρχείου. Η αναλογικότητα στα έσοδα λέει 

πολλά. Όλα μας κάνουν 1.540, όσα πληρώσατε για ρεύμα και δήθεν δεν ξέρατε. Νομίζω 

κατάλαβε όλος ο σερραϊκός λαός, όλοι οι δημότες μας. 1.500€. Γι’ αυτά θα πούμε κι άλλη φορά, 

φεύγω από δω. Σφιχτός είναι ο προϋπολογισμός, είναι πράγματι, κ. Αντιδήμαρχε, ποιος είπε ότι 

τα νούμερα δεν λένε την αλήθεια, αλλά εγώ αναφέρθηκα στο απόθεμα και στη δυνατότητα που 

κι εσείς έτσι με μεγάλη άνεση… του Δημάρχου βεβαίως είπατε ότι έχετε εντάξει αλλά 

υλοποιείτε, άρα ο προϋπολογισμός είναι γαλαντόμος από το ΕΣΠΑ κι εκεί, η κυρία 

συναδέλφισσα, έφυγε η συναδέλφισσα, τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Σας είπαμε ότι έχετε 

πολλά δεκαπεντάρια. Εσείς ψάχνατε για άλλοθι και αρχίσατε τις προσωπικές επιθέσεις, όπως 

στον κ. Γάτσιο και υπονοούμενα. Τα δεκαπεντάρια μπορείτε να τα μαζέψετε, κύριε. Κύριε 

Αντιδήμαρχε, είπατε ότι πληρώσατε χρέη κι ότι δεν θα χρωστάτε. Μα ήσασταν υποχρεωμένοι να 

το κάνετε. Δεν ήταν επιλογή σας, ήσασταν υποχρεωμένοι, να το λέτε ότι ήμασταν 

υποχρεωμένοι, όπως όλοι οι Δήμοι δεν πρέπει να χρωστούν 31/12. Δεν ήταν επιλογή σας και 

ορθά λοιπόν πήγαμε σε αυτή τη λογική κι έτσι πρέπει να είναι η λειτουργία. Κρατήσατε τα 

χρήματα από τη σχολική στέγη, όταν εγώ γνωρίζω ο ίδιος ότι υπάρχουν τουλάχιστον σε μένα 

πέντε σχολειά που θέλανε, θέλανε χρήματα για να κάνουν συντηρήσεις. Για ποιο λόγο τα 
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μεταφέρατε, 150 χιλιάρικα από το τρέχον έτος; Δεν μπορείτε να απορροφήσετε χρήματα που 

σας δίνει η ελληνική πολιτεία; Εδώ στη σχολική στέγη είναι καθαρά αυτό, δεν μπορείτε να 

απορροφήσετε χρήματα που σας δίνει η ελληνική πολιτεία, 150 χιλιάρικα τα μεταφέρετε για το 

2014. Παράδοξο, στην περίοδο που δεν υπάρχουν χρήματα και τα σχολεία μας έχουν πολλές 

ανάγκες. Δεν θα μακρηγορήσω, κ. Προεδρεύοντα. Για να πω κάτι και για την Ορεινή, γιατί, 

κύριοι, είδα στα μάτια σας μια έκφραση «τι ακούμε». Ο κ. Γάτσιος, έτσι λειτουργούσε η 

Κοινότητα της Ορεινής, είχε ένα κοινό κουρβανά, όλα ήταν μέσα, γιατί κάτι υπαινιχθήκατε, 70 

χιλιάρικα εισέπραξε από τους δημότες του για τα οικόπεδα. Επένδυσε τα 25. Μείνανε 50. Από 

αυτόν τον κοινό κουρβανά πλήρωσε όλο το «βοήθεια στο σπίτι». Άρα ήταν 27 χιλιάρικα, 

αφαιρέστε εσείς. Σας έδωσε 25.000 σε ρευστό και σας έδωσε, κ. Γαλάνη, 30.500 σε κατάλογο 

βεβαιωμένων και δεν χρωστούσε πουθενά. Όλα αυτά… όλα αυτά μαζί όχι μόνο κάνουν 70, 

μείον 25 είπαμε 50, σας έδωσε επί της ουσίας ρευστό. Εσείς κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε και… 

υπάρχει βεβαίως να κάνετε αυτό που υπαινιχθήκατε, διότι έτσι πρέπει και βεβαίως αυτό είναι το 

δικό σας μοντέλο. Αλλά μακριά… από τον κ. Γάτσιο, κ. Αγγελίδη. Μακριά. Αυτό είναι όμως το 

παιχνίδι σας, εμείς δεν θα σας δώσουμε άλλοθι. Δεν θα σας δώσουμε άλλοθι. Με αυτά που 

ψηφίζετε, με αυτά που κινείστε γι’ αυτά θα σας κρίνουμε. Επιθέσεις επί προσωπικού για 

εξασφάλιση άλλοθι άλλος να τις κάνει. Στο δικό σας το… θα πούμε πολλά, γι’ αυτό να μην 

εκνευρίζεστε, να μην έχετε άγχος και μέσα εδώ μη χρησιμοποιείτε το πρόκριμα και την 

προνομιούχα δυνατότητα που έχετε να μιλάτε τελευταίος, να λέτε όλα με άσχημο τρόπο και αν 

κανείς δεν αντέχει να τον υβρίζουν και να τον επιτίθενται επί προσωπικού, να λέτε ότι δεν 

έχουμε δημοκρατική ευθιξία. Ταλαιπωρείτε το θεσμό, κ. Δήμαρχε. Ταλαιπωρείτε το θεσμό και 

δεν ταιριάζει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Φωτιάδη, ευχαριστούμε που τελειώσατε τόσο σύντομα. Το λόγο έχει ο 

κ. Μπόικος. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, έχουμε ακούσει πολλές-πολλές απόψεις, αλλά και 

άλλες φορές σε κάθε ευκαιρία τη λέξη νοικοκύρηδες, νοικοκυρεμένοι κτλ. Καλή είναι, πρέπει… 

για να είναι όμως ένας νοικοκύρης πρέπει προηγουμένως να είναι νοικοκύρης στον τόπο του. 

Δυστυχώς όλοι όμως ξέρουμε ότι ούτε οι Δήμοι και βέβαια αυτό δεν είναι ειδικά για το δικό μας 

Δήμο, για όλους τους Δήμους της Ελλάδας, με τις περικοπές και τα Παρατηρητήρια, ούτε οι 

Δήμοι, ούτε η χώρα είναι, είμαστε νοικοκύρηδες του εαυτού μας. Συνεπώς ας είμαστε λίγο 

φειδωλοί σε αυτές τις εκφράσεις, νοικοκύρηδες. Γιατί αυτό το νοικοκύρεμα επιβάλλεται, δεν 

είναι κάτι που βγαίνει από μέσα μας. Τώρα, τα αφήνω αυτά. Προηγουμένως μίλησα στο πλαίσιο 

το ευρύτερο το πολιτικό. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα και μέσα σε αυτήν την πρέσα που βρισκόμαστε 

θα μπορούσαμε να έχουμε μια διαχείριση, η οποία θα μας προσπορίσει χρήματα, με την 

προϋπόθεση βεβαίως χάραξης άλλων πολιτικών και άλλων πολιτικών επιλογών. Θα αναφέρω 

δυο μόνο περιπτώσεις. Η μία είναι η αξιοποίηση των δημοτικών αγρών και θέλω εδώ να πω ότι 

υπάρχουν καταπατημένοι αγροί, υπάρχουν αγροί που είναι καταπατημένοι από ανθρώπους που 

έχουν πάρα πολλά στρέμματα και από αυτούς μπορούμε να έχουμε έσοδα. Έτσι; Όμως η 

αξιοποίηση των δημοτικών αγρών δεν σημαίνει μόνο ότι… να παίρνουμε έσοδα από όλους, 

αλλά θα μπορούσαμε ακόμη να έχουμε αποφασίσει ότι κάποιοι αγροί μπορούν να δοθούν, να 

αποδοθούν, να παραχωρηθούν για να τους χρησιμοποιούν αγρότες συμπολίτες μας που 

βρίσκονται σε ανάγκη, χωρίς να πληρώνουν κάποιο… κι αυτό αξιοποίηση είναι, διότι αποδίδει 

στην κοινωνία. Έτσι; Αλλιώς θα τον έχεις τον άλλον φτωχό και άνεργο και θα πρέπει να του λες 

έλα να πάρεις συσσίτιο. Κι αυτό αξιοποίηση είναι. Αλλά για να γίνουν αυτά πρέπει να βρεθούν, 

να καταγραφούν, να δούμε ποιοι είναι και πόση είναι καταπατημένη; Εγώ πριν λίγες μέρες, εκ 

μέρους βέβαια της ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΕΖΩΝ, κατέθεσα και εγγράφως στις υπηρεσίες 

συγκεκριμένες… συγκεκριμένο έγγραφο που χρήζει έγγραφης απάντησης. Ένα άλλο σημαντικό 

ζήτημα, διαχείριση αποβλήτων. Το μεγάλο εργοστάσιο στο Παλαιόκαστρο, που στην ουσία δεν 

χρειάζεται και η αναγκαιότητά του θεμελιώνεται από τη δημοτική αρχή πάνω σε έναν απολύτως 

ψευδή εκβιασμό. Ψευδέστατο. Ποιος είναι αυτός; Αν δεν κάνουμε, λέει, το εργοστάσιο, θα 



   

 

πέσουν πρόστιμα και δυστυχώς πέντε-έξι Δήμαρχοι ψεύδονται, διότι τα πρόστιμα θα πέσουν 

μόνο αν δεν γίνεται καμία επεξεργασία. Όταν όμως λέμε ότι τόσα εκατομμύρια, τόσες δεκάδες 

χιλιάδες ευρώ κάνουμε για την ανακύκλωση, για το ένα και για το άλλο και για κάδους, άρα 

υπάρχει επεξεργασία, άρα δεν υπάρχουν πρόστιμα! Είναι δηλαδή αισχρό κυριολεκτικά, ψέματα 

συνειδητά να ακούγονται από Δημάρχους ότι θα πέσουν πρόστιμα αν δεν γίνει το εργοστάσιο! 

Γιατί; Γιατί έχουν ταυτιστεί πλήρως με τη λογική των ιδιωτικοποιήσεων. Να λοιπόν μια 

περίπτωση που θα μπορούσαν να κάνουν, να κάνουμε εξοικονόμηση πολλών εκατοντάδων 

χιλιάδων ευρώ. Όμως άλλη είναι η πολιτική επιλογή… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ολοκληρώστε… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : …οι εργολάβοι, οι μάνατζερ. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

ιδιωτικοποίησης και να πάμε σε λογικές όπου θεωρούν όλες τις διαδικασίες ισότιμες, δηλαδή και 

την καύση… και τα πάντα, ό,τι θέλει ο εργολάβος θα αποφασίσει. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Μπόικο, ολοκληρώστε σας παρακαλώ. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Λοιπόν, πόσα εκατομμύρια θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε; Όπως 

αποδείχτηκε, τελειώνω, πέντε δευτερόλεπτα, όπως αποδείχτηκε περίτρανα πόσες χιλιάδες ευρώ 

θα μπορούσαν να είχαν εξοικονομηθεί και από το ΧΥΤΑ Μετοχίου, όταν τον πήραν οι 

εργαζόμενοι πόσο λιγότερο στοίχιζε στο Δήμο από τα λεφτά που πληρώναμε για δέκα χρόνια 

στον εργολάβο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Μπόικο. Το λόγο έχει η κα. Σαραντίδου. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Βλέπω ότι μπήκατε όλοι στη διαδικασία και λυπάμαι, κ. Μπόικε, που σας 

έβαλαν κι εσάς σε αυτή… θα βρούμε έσοδα. Να ψάξουμε πού μπορούμε να βρούμε έσοδα. Τα 

έσοδα ξέρετε πού βρίσκονται; Στη φορολογία μας που πληρώνουμε, την οποία μας παρακρατά 

το κράτος και την οποία έπρεπε να την επιστρέψει στις τοπικές κοινωνίες για να γίνουν όλα 

αυτά που έχουμε οράματα και στόχους, πράγμα το οποίο δεν το κάνει για να καλύψει μαύρη 

τρύπα, την οποία τη δημιουργήσαν κάποιοι και τα χρήματα αυτά της φορολογίας μας πέφτουν 

σε αυτή τη μαύρη τρύπα που καταλήγει στις τράπεζες της Ελβετίας. Εκεί είναι τα χρήματα. Μην 

μπαίνετε στο τρυπάκι να δούμε αν μπορούμε να βρούμε χρήματα από την αξιοποίηση αυτό ή 

από το πρόστιμο εκείνο ή από κει. Εκεί βρίσκονται τα χρήματα, είτε θέλουμε, είτε δεν θέλουμε 

να το παραδεχτούμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό βγήκε από τις δευτερολογίες σας. Εγώ άλλο 

ήθελα να πω, γιατί δεν θέλω να πέφτετε από τα σύννεφα, ότι αμάν τώρα διαπιστώσαμε ότι μας 

κόψανε 67% τους ΚΑΠ. Εμείς σαν ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και αν θέλετε να σας φέρω 

πραγματικά και τα χαρτιά, τα ντοκουμέντα μας που είχαμε από το 2009 όταν έγινε το προσχέδιο 

του Καλλικράτη το είχαμε πει ότι θα βρεθούμε σε αυτήν την κατάσταση. Εσείς όμως δεν το 

βλέπατε. Βλέπατε μια διοικητική μεταρρύθμιση που θα κάνει τις τοπικές κοινωνίες του 

μέλλοντος. Εμείς από τότε το λέγαμε, γιατί ο Καλλικράτης με άλλη ονομασία αυτήν τη 

διοικητική μεταρρύθμιση εδώ και πολλά χρόνια είχε εφαρμοστεί σε χώρες της Ευρώπης και 

ξέρουμε ότι σε αυτές τις χώρες που εφαρμόστηκαν αυτές οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις έβαλαν 

χαράτσια παντού. Στην παιδεία, στην υγεία, ξεπούλημα σε βασικούς τομείς. Τα έχουμε και τα 

δείχναμε και με στοιχεία προεκλογικά όταν όλοι χειροκροτούσατε τον Καλλικράτη. Άρα λοιπόν 

μην πέφτετε από τα σύννεφα για τον προϋπολογισμό και τα χρήματα υπάρχουν εκεί που ήδη τα 

πληρώνουμε και δεν χρειάζεται να τα ξαναπληρώσουμε, διπλά και τριπλά, για να βρει έσοδα ο 

Δήμος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κα. Σαραντίδου. Κύριε Γκότση, αν δεν καλυφθήκατε… 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Ναι, ναι, δυο πραγματάκια να πω. Πρώτον, εγώ θέλω να ακούω, δεν μπορώ να τα 

ξεπερνώ τα προηγούμενα τι έγιναν από τα προηγούμενα χρόνια από διάφορες θέσεις που 

πέρασαν, που περάσαμε όλοι. Εγώ θέλω, όποιος δεν έχει λέει μνήμη, δεν έχει μέλλον, χάνεται. 

Άρα λοιπόν θα πρέπει όλα να τα ξέρουμε για καθέναν μας από θέσεις που περάσαμε. Κι εγώ 

πέρασα από θέσεις, από Αντιδήμαρχος και μάλιστα έργων, όλοι μας λοιπόν θα πρέπει να 

ξέρουμε τι έγινε. Δεν μπορεί δηλαδή να τα διαγράφουμε όλα. Όχι, πρώτον αυτό. Δεύτερον, 

μιλάτε για αξιοποίηση της γης, της δημοτικής, των ακινήτων. Βέβαια εγώ πολλές φορές έχω πει 
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και τον κ. Μυστακίδη στους καταπατητές πρόγραμμα… του ανέφερα και περιπτώσεις, κ. 

Μυστακίδη. Δεν πρέπει κανένας να καταπατά. Αλλά τι νομίζετε εσείς; Πόσα θα είναι τα λεφτά 

δηλαδή από αυτές… από τα χωράφια δηλαδή; Θα λύσει το πρόβλημα; Αλλού είναι το 

πρόβλημα. Αλλού είναι το πρόβλημα, τώρα δεν θέλω να πω στις τράπεζες τις ελβετικές, όπως 

λέει… λοιπόν, αλλού είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί, δεν είναι το πρόβλημα, πόσα θα πάρουμε, 

θα πάρουμε 20.000; 20… τι είπες θα πάρουμε; 

Δ.Σ. : 1.500. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Λοιπόν, όχι για του χρόνου… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Συνεχίστε, κ. Γκότση. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Λοιπόν, άρα το πρόβλημα είναι αλλού και πάλι θα το ξαναπώ, θα πρέπει να 

πιέσουμε, αλλά ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος. Όσο να πιέσουν, πιέζουνε, κα. Σαραντίδου, 

πιέζουνε, πιέζουνε οι Δήμαρχοι, αλλά τι να πάρεις από μια χρεωμένη πολιτεία. Λοιπόν, εγώ για 

να είμαι και συντεταγμένος με την παράταξη, θα ψηφίσω αυτό που λέει η παράταξη. Αλλά θέλω 

να τονίσω ότι ο προϋπολογισμός είναι σφιχτός, είναι στα μέτρα των καιρών, έτσι; Αλλά 

διαφωνώ σε ορισμένα, τα οποία είπε και ο κ. Μηλίδης και ο κ. Αναστασιάδης. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Γκότση. Κύριε Γαλάνη, πάρτε το λόγο εσείς. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Χαίρομαι, κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που πράγματι, 

είτε με τον έναν τρόπο, είτε με τον άλλον, όλοι οι συνάδελφοι παραδέχτηκαν ότι ο 

προϋπολογισμός είναι ρεαλιστικός και ίσως είναι ο ρεαλιστικότερος προϋπολογισμός που έγινε 

τις τελευταίες δεκαετίες, ένας προϋπολογισμός συνετός… νοικοκυρεμένος… και… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Μη διακόπτετε, κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Το 2011 και το 2012, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν υπήρχε Παρατηρητήριο. Ας 

μην… να σας πω κάτι; Δεν είναι κόσμιο όταν κάποιος κάνει μια καλή προσπάθεια να τα 

ρίχνουμε… να λέμε ότι… είναι αποτέλεσμα του Παρατηρητηρίου κι εγώ δεν ξέρω ποιου άλλου 

κι όταν κάτι πάει στραβά είναι ευθύνη αυτού που είναι στη διοίκηση. Αυτό δεν είναι κόσμιο… 

Ο κόσμος έχει καταλάβει, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο και η 

δημοτική αρχή αυτή έχει πολιτική βούληση, είχε και το υποσχέθηκε για να νοικοκυρέψει τα 

οικονομικά του Δήμου, επομένως αυτή η βούλησή μας και η συνέπεια της κατάστασης που 

βρήκαμε σήμερα, αλλά και από την άλλη φυσικά και λειτουργεί μέσα στα νόμιμα πλαίσια… να 

παίρνουμε περισσότερα λεφτά, το άρθρο 259 του κώδικα του Καλλικράτη, 3852/2010, φυσικά 

λέει εκεί από πού πρέπει να δίνονται οι πόροι στους Δήμους. Από το φόρο εισοδήματος φυσικών 

και νομικών προσώπων, από το ΦΠΑ και από το φόρο ακίνητης περιουσίας. Φυσικά και 

θέλουμε περισσότερα χρήματα. Μα τι να πάρεις από αυτούς που έχουν καταρρεύσει; Εδώ 

έχουμε καταρρεύσει και κρεμόμαστε σε μια κλωστή. Η χώρα κρέμεται πραγματικά σε 

τεντωμένο σχοινί και δεν δικαιολογώ κανέναν. Πολλές φορές έχω μιλήσει εδώ ότι μας 

κηδεμονεύουν, έχω πει στο Σώμα την άποψή μου, ότι έρχονται αυτοί που μας δανείζουν και 

πραγματικά είμαστε θα έλεγα επικυρίαρχοι όπως χρησιμοποίησα πολλές φορές αυτή την 

έκφραση και κάποιοι αντέδρασαν. Φυσικά ναι, αντιδρούμε και δυναμικά και ψηφίζοντας και 

υπογράφοντας ψηφίσματα, ναι αλλά εδώ τελικά είμαστε, ζούμε σε ένα δικό μας, έχουμε το δικό 

μας μαγαζί να το πω έτσι, το δικό μας σπίτι. Ο Δήμος Σερρών είναι το σπίτι μας. Δεν θα έπρεπε 

να το νοικοκυρέψουμε; Δεν θα έπρεπε να πληρώσουμε τα χρέη; Το 2011 και το 2012 δεν μας το 

επέβαλε κανείς. Ο κ. Δήμαρχος μου έδινε εντολές, πλήρωνε χρέη και δεν θέλω καμία δαπάνη. 

Το 2013 ήρθε το Παρατηρητήριο και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, που πληρώσαμε άλλα 

3.000.000. Σας παρακαλώ πολύ, τα του Καίσαρος τω Καίσαρι. Και σε κάθε περίπτωση δεν 

πρέπει να πάρουμε κι εμείς από αυτούς που μας χρωστάνε; Εμείς ωραία πληρώνουμε, 

πληρώσαμε 8.200.000€. Μας κάναν και κατασχέσεις, 200.000€. Εμείς δεν πρέπει να πάρουμε 

από αυτούς που μας οφείλουν από παλιά; Εγώ δεν λέω από πέρυσι ή φέτος. Τα παλιά που 

κοντεύουν να παραγραφούν αν δεν παρέμβουμε. Πρέπει νομίζω κι εμείς να διεκδικούμε τα 

έσοδά μας. Και από την άλλη αυτός ο προϋπολογισμός μειώσεις έφερε τελών, όχι αυξήσεις. 

Άκουσα κάτι εξωφρενικά πράγματα για χαράτσια. Πού τα είδατε εσείς τα χαράτσια; 



   

 

Καταργήσαμε το τέλος των ακινήτων στο Δήμο Σκουτάρεως τον παλιό, σε όλα τα εννιά χωριά 

του Σκουτάρεως, καταργούμε ενόψει, σε επόμενη συνεδρίαση που αφορά το 2014 το τέλος 

της… στα Καλά Δέντρα και στην Τοπική Κοινότητα Χρηστού, μόνο μειώσεις. Εγώ δεν βλέπω 

καμιά αύξηση. Είδατε εσείς να εισηγηθώ εγώ καμιά αύξηση στα τρία χρόνια; Καμιά αύξηση δεν 

εισηγήθηκα. 

Δ.Σ. : Πέντε ευρώ για το… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ούτε ο προϋπολογισμός του 2014 έχει καμιά αύξηση, για όνομα του Θεού. Να 

μην τα λέμε αυτά στους πολίτες. Και κλείνοντας θέλω να πω ότι σας καλώ να ψηφίσετε σε αυτή 

τη συνεδρίαση που έγινε προγραμματισμένα μέσα σε όλα τα νόμιμα πλαίσια τον προϋπολογισμό 

και τη στοχοθεσία, γιατί νομίζω ότι από περίσσευμα ψυχής όλοι μας και το λέω απευθυνόμενος 

σε όλους και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στα μέλη των επιτροπών που πέρασαν 

όλες αυτές τις διαδικασίες, κάνουμε έναν αγώνα για να επιβιώσει ο Δήμος, για να σταθεί στα 

πόδια του μέσα σε αυτές τις πολύ δύσκολες συγκυρίες και νομίζω ότι κανείς μας δεν θέλει να 

συνεχίσει ο Δήμος με χρέη και με προβλήματα. Αυτός ο προϋπολογισμός αποδεικνύει περίτρανα 

και οι υπηρεσιακοί παράγοντες το είπα και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, τους ευχαριστώ 

πολύ, ότι ο Δήμος πηγαίνει καλά, ο προϋπολογισμός αυτός είναι ένας προϋπολογισμός ναι μεν 

μέσα σε φτώχια, αλλά με νοικοκυροσύνη… με ρεαλιστικότητα. Με ρεαλισμό, συγγνώμη. 

Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Να κλείσει τη συζήτηση επί του θέματος ο κ. Δήμαρχος. Κύριε Δήμαρχε κι 

εσείς όσο μπορείτε σύντομος και θα παρακαλέσω πάρα πολύ εκ των προτέρων να μην τον 

διακόψει κανείς. Ας τον λυπηθούμε, γιατί αυτός δεν διακόπτει κανέναν. Ευχαριστώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε… κ. Προεδρεύοντα, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, ο 

προϋπολογισμός του 2014 είναι προϋπολογισμός νοικοκυρέματος των οικονομικών του Δήμου 

και υλοποίησης έργων και δραστηριοτήτων σε διάφορους τομείς, κυρίως μέσω προγραμμάτων. 

Ναι, νοικοκυρέψαμε και νοικοκυρεύουμε τα οικονομικά του Δήμου εξοφλώντας τα χρέη. 

Πληρώσαμε περίπου 9.000.000€ χρέη σε αυτήν την τριετία και αυτό που ακούστηκε πάλι, 

ήσασταν υποχρεωμένοι. Όχι, δεν είναι έτσι. Μέχρι σε ένα σημείο ήμασταν. Τα ληξιπρόθεσμα 

χρέη δεν ήμασταν υποχρεωμένοι να τα βάλουμε. Κάποιοι Δήμοι μπήκαν, κάποιοι δεν μπήκαν, 

γιατί ήταν μια επώδυνη διαδικασία. Μας κρατούσαν του παρακρατηθέντες πόρους που ήταν ένα 

σημαντικό ποσό και κάποιοι Δήμοι δεν το άντεχαν. Εμείς κάναμε αυτήν την επιλογή και είπαμε, 

ναι, θα ζοριστούμε, θα υποφέρουμε, θα υπάρξει πολιτικό κόστος, με στόχο αυτός ο Δήμος 

κάποτε να νοικοκυρευτεί και να αναπνεύσει και δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι δημοτική 

αρχή στην επόμενη δημαρχιακή θητεία. Όποιος και να είναι, να μην περάσει αυτά που περάσαμε 

εμείς. Εγώ αυτό, αυτήν την ευχή δίνω, είτε είμαστε εμείς, είτε είναι οποιοσδήποτε άλλος, να μην 

περάσει αυτά που περάσαμε εμείς σε αυτήν την τριετία. Λοιπόν, μπορούσαμε να μην είχαμε 

πάρει τα ληξιπρόθεσμα… όπως δεν πήραν και άλλοι. Έτσι; Για να νοικοκυρέψουμε τα 

οικονομικά του Δήμου -έτσι;- ξοφλήσαμε χρέη, ματώσαμε, στην κυριολεξία ματώσαμε, 

9.000.000€ χρέη… στην αγορά και 6.500.000 στις τράπεζες. Ουρά. Κατασχέσεις στο Δήμο 

600.000. Κανένας δεν τα λέει αυτά. Κανείς, αποσιωπούνται από τους πάντες εντός και εκτός 

αιθούσης. Μειώσαμε τις δαπάνες, δεν πληρώνουμε νοίκια, 100.000€ νοίκια δίναμε το χρόνο. 

Δεν τα πληρώνουμε αυτά. Κάναμε, μειώσαμε τις δαπάνες με εξοικονόμηση ενέργειας μέσω των 

προγραμμάτων ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, μέσω του προγράμματος που θα γίνει για το… για το Χρηστό, 

για το Δημαρχείο, για το 5ο και το 20ο Δημοτικό Σχολείο, για το Λύκειο Προβατά βάζοντας σε 

26 σχολεία φωτοβολταϊκά, μπαίνοντας στο πρόγραμμα για τα απορριμματοφόρα για να 

μειώσουμε, για να εξοικονομήσουμε καύσιμα στα απορριμματοφόρα, μπήκαμε στο πρόγραμμα, 

σε ένα πρόγραμμα 147.000€, δημιουργώντας την ηλεκτρονική αποθήκη. Αυτό, αυτά όλα δεν 

είναι νοικοκύρεμα; Δεν είναι πνεύμα νοικοκυρέματος; Δεν είναι μάτωμα; Γιατί δεν γινόταν τα 

παλαιότερα χρόνια; Απαγόρευε σε κανέναν να μην πληρώνει νοίκια ο Δήμος; Απαγόρευε σε 

κανέναν να γίνει ηλεκτρονική αποθήκη; Και είναι τώρα υποχρεωτικά αυτά όλα; Αυξήσαμε, 

βεβαίως, τα έσοδα. Κάποια, λίγα ναι. Από το πάρκινγκ, 400 στρέμματα νοικιάσαμε, ναι και από 
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τα διάφορα, πονάει αυτό το θέμα τελικά των αναψυκτηρίων πάρα πολύ γιατί πέτυχε. Τα 

αναψυκτήρια και αυτά, το τουριστικό… το αναψυκτήριο της Κοιλάδας Αγίων Αναργύρων, του 

Αγίου Ιωάννη, το Θεατράκι δεν τα νοικιάσαμε για να πλουτίσει ο Δήμος. Ήταν χωματερές, 

έσοδα μηδέν. Προσθέσαμε ναι ένα κι ένα ευρώ. Δεν είναι εκεί η ουσία, αξιοποιήθηκαν αυτά, 

ζωντάνεψαν, πάει κόσμος και δουλεύουν συμπολίτες μας. Το καλοκαίρι στο τουριστικό 

περίπτερο πενήντα άτομα δουλεύαν, στον Αϊ-Γιάννη δέκα, στην Κοιλάδα άλλοι δέκα, στο 

Θεατράκι τρεις, στο Φουαγιέ δυο, δυο οικογένειες. Τα κυνηγήσατε όμως, μιζεριάζοντας 

δυστυχώς. Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν σταθήκαμε μόνο στο νοικοκύρεμα των 

οικονομικών του Δήμου, νοικοκυρέψαμε και γενικότερα τον Δήμο. Κτίρια κατέρρεαν, ξενώνες 

Χρυσοπηγής, Ορφέας, παρ’ όλο που δεν ήταν δικός μας, δικιά μας περιουσία. Κι όμως, με 

χορηγίες, με δική μου πρωτοβουλία, μαζέψαμε πάνω από 60.000€ σε συνεργασία με τον Ορφέα 

και το σώσαμε το ιστορικό κτίριο. Αυτό το απαγόρευε να το κάνει κανένας πιο μπροστά; 

Ορφανοτροφείο Θηλέων κατέρρεε. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Το ’90 έκανα εγώ παρέμβαση, Αντιδήμαρχος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Μη διακόπτετε, κ. Γκότση. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Το ’95, το ξέρεις… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ορφανοτροφείο Θηλέων κατέρρεε και πλήρωνε η ΔΕΥΑΣ 45.000€ νοίκια το 

χρόνο. Θα γλιτώσει από αυτά. Ναι, θα προσθέσουμε και κάτι… και κάτι από πάνω και θα 

ξεπληρώσουμε το δάνειο, το 1.000.000. Μπορεί στο τέλος και να μην το πληρώσουμε, θα δούμε. 

Το παλεύουμε αυτό. Και να το πληρώσουμε χαλάλι, γλιτώσαμε, γλιτώνουμε ενοίκια, 

αξιοποιούμε ένα δικό μας κτίριο. Οικία Μάλλιου, κατέρρεε. Πήγε να δει κανείς πώς ήταν; Ο 

ξενώνας Χρυσοπηγής, Οικία Μάλλιου, Ορφέας, λες και πετάξαν βόμβες και φύγαν. Έτσι, αυτή 

ήταν η εικόνα. Αξιοποιήσαμε την Οικία Μάλλιου μέσω προγραμμάτων κι εκεί τώρα λειτουργεί 

το Κέντρο Συμβουλευτικής Αγωγής των Γυναικών Θυμάτων Βίας. Η ΚΕΔΗΣ μετά από τριάντα 

χρόνια για πρώτη φορά ανακαινίστηκε, εν μέσω πτώχευσης του ελληνικού κράτους. 

Αραχνιασμένη ήταν όταν πήγαμε εκεί. Τη βάψαμε, τη συμμαζέψαμε, τη ζωντανέψαμε. 

Παιδικούς Σταθμούς ανακαινίσαμε, τους βάψαμε. Το Δημαρχείο βάφτηκε για πρώτη φορά μετά 

από τριάντα πέντε χρόνια και φωταγωγήθηκε και πόσα άλλα κτίρια στις Δημοτικές και Τοπικές 

Κοινότητες τα συμμαζέψαμε. Αυτά τα απαγόρευε κανένας να τα κάνει σε προηγούμενες θητείες; 

Αυτό δεν είναι νοικοκύρεμα και οικονομικών και γενικότερα της ακίνητης περιουσίας του 

Δήμου; Ακούστηκε για την κοινωνική πολιτική. Έλεος, 1.850.000€ προσθέσαμε μέσω 

προγραμμάτων στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής αγοράζοντας το αυτοκίνητο για ΑΜΕΑ 

μέσω ΟΠΑΔ 65.000, μπήκαμε στο κοινωνικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα για να βελτιώσουμε τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες σε ΑΜΕΑ, σε γέροντες, σε ασθενείς, 207.000 πρόγραμμα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Χρυσανθίδη, σας παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μπήκαμε στο πρόγραμμα της φτώχιας, 816.000€. Λειτουργούμε Κοινωνική 

Κουζίνα, Παντοπωλείο, Φαρμακείο, Λαχανόκηπο, προμηθευτήκαμε εξοπλισμό για Ειδικά 

Σχολεία, λειτουργούμε το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας, 

300.000€. Η προμήθεια του εξοπλισμού 360.000, 250 ράμπες για άτομα με ειδικές ανάγκες και 

δείχνοντας την ευαισθησία μας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, δημιουργήσαμε κι ένα θεσμό, 

τις «Φωτεινές Μέρες», που δεν ήρθε κανείς σας. Τουλάχιστον να ‘ρθείτε τώρα, φέτος. Δεν είναι 

μόνο αυτό, κοινωνική πολιτική ασκεί και η ΚΕΔΗΣ με τα προγράμματα που έχει. Λοιπόν, αυτά 

δεν είναι κοινωνική πολιτική; Αυτά τα λεφτά πού πάνε δηλαδή; Κοινωνική, δηλαδή ό,τι γράφει 

ο προϋπολογισμός, αυτό είναι; Ο προϋπολογισμός κι αυτά τα έχει. Ό,τι λέει ο κωδικός 

1.850.000€ για την κοινωνική πολιτική. Δεν έχουμε αξιοποιήσει, λέει, την καλλιεργήσιμη γη, τα 

χωράφια, την ακίνητη περιουσία κτλ. Τριακόσια στρέμματα του αγροκτήματος της πόλης 

Σερρών πρώτη φορά τώρα εμείς τα βγάλαμε σε δημοπρασία και θα παίρνουμε 35.000€ ενοίκιο 

το χρόνο. Βγάλαμε σε δημοπρασία αγροκτήματα Ορεινής-Βροντούς, άγονες οι δημοπρασίες, για 

να κάνουν φωτοβολταϊκά, δεν ξέρω τι θα κάνανε, δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Καταγράψαμε την 

ακίνητη περιουσία των πρώην Δήμων και Κοινοτήτων που μπήκαν εδώ, μέσω της ΑΝΕΣΕΡ, 



   

 

λοιπόν και όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος δεν αρκεί τώρα, για την καταγραφή των ακινήτων 

χρειάζονται κάποια τοπογραφικά, κάτι επιπλέον, τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πολύπλοκα και 

χρειάζεται χρόνος. Καταπατημένες και τι τις κάνατε κτλ. Θα είχατε δίκιο αν ξεκινούσαμε να 

πουλάμε, είτε καταπατημένες, είτε… Σχεδόν δεν πουλήσαμε τίποτα, αυτή ήτανε η πολιτική μας, 

η κατεύθυνση, να μην πουλήσουμε τίποτα, μέχρι να ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις διαδικασίες 

που έχουν σχέση με την ακίνητη περιουσία, ασφαλώς τότε το Δημοτικό Συμβούλιο θα πάρει 

απόφαση για το τι ακριβώς θα κάνουμε, αλλά πρέπει να έρθει μια ολοκληρωμένη πρόταση. Γι’ 

αυτό δώσαμε και στο ΤΕΙ, αναθέσαμε στο ΤΕΙ να μας κάνει μια μελέτη και να μας πει πώς 

μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ακίνητη περιουσία του Δήμου. Αυτά όλα δείχνουν μια 

δημοτική αρχή που δεν ενδιαφέρεται για την ακίνητή της περιουσία; Ότι δεν έκανε τίποτα; 

Εκτός αν θέλετε, αν θέλατε σε αυτά τα δυο χρόνια, δηλαδή δυο χρόνια είναι αυτή η θητεία, αν… 

τρεισήμισι χρόνια συνολικά, αν αφαιρέσει κάποιος τον πρώτο χρόνο που δεν μπορούσες να 

κάνεις τίποτα, διότι ήταν η εφαρμογή του Καλλικράτη, δυο χρόνια, εκτός αν θέλετε, θέλατε σε 

δυο χρόνια να κάναμε ό,τι δεν έγινε σε πενήντα χρόνια. Ανακύκλωση, σύμβαση τριτοκοσμική. 

Μια σύμβαση βάσει του νόμου του κράτους. Αυτή τη σύμβαση κάνουν όλοι, όλοι οι Δήμοι. 

Εμείς άλλη σύμβαση θα κάναμε; 

Δ.Σ. : Όχι… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Στην καθαριότητα προσθέσαμε 850.000€ μέσω προγραμμάτων, μπαίνοντας στο 

πρόγραμμα αυτό για να μας δείξουνε πώς μπορούμε να μαζεύουμε τα σκουπίδια πιο γρήγορα, 

πιο εύκολα, πιο οικονομικά, χωρίς να ρυπαίνουμε το περιβάλλον. Αγοράσαμε ένα 

απορριμματοφόρο ανακύκλωσης και 400 κάδους ανακύκλωσης 300.000€ συνολικά μέσα από το 

Πράσινο Ταμείο, 150 κάδους απορριμμάτων με δικά μας λεφτά τα πήραμε. Τώρα θα… 

αγοράζουμε ένα απορριμματοφόρο και κάδους κομποστοποίησης 180.000. Βάλαμε… επίσης 

κάναμε πρόταση για 500 κάδους κομποστοποίησης. Βάλαμε κοντέινερ σε όλα τα χωριά, που 

ποτέ δεν υπήρχε. ΧΑΔΑ… 

Δ.Σ. : Πώς δεν υπήρχε… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν, σας παρακαλώ τώρα… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Σας αρέσει τώρα αυτή η κατάσταση ή η προηγούμενη; Η προηγούμενη που 

είχατε ησυχία ή αυτή που πάτε… 

Δ.Σ. : Όχι… δεν το ανέχομαι, Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Περάστε έξω αν δεν ανέχεστε κάτι. Σας παρακαλώ… 

Δ.Σ. : …εντάξει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν υπήρχαν ποτέ στα χωριά, δεν υπήρχαν. Τα τοποθετήσαμε εμείς. 

Δ.Σ. : Σε όλα τα χωριά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αποκαταστήσαμε… 

Δ.Σ. : …σε παρακαλώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : …σε παρακαλώ, τι θες να παραστήσεις τώρα; Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Εγώ δεν διέκοψα κανέναν. Κι εγώ θα ήθελα να διακόψω. Δυστυχώς δεν 

αντέχετε. Λοιπόν… τοποθετήσαμε κοντέινερ σε όλα τα χωριά. Δεν υπήρχαν. Αποκαταστήσαμε 

τους ΧΑΔΑ μέσω προγράμματος. Τους ΧΑΔΑ, Κωνσταντινάτο, Προβατά, Άνω Βροντού, 

230.000€. Δημιουργήσαμε το Eco Festival, που έχει σχέση με την ανακύκλωση, για να 

βοηθήσουμε τα σχολεία και τα παιδιά. Δημιουργήσαμε σποτ για να ευαισθητοποιήσουμε τους 

πολίτες σε θέματα καθαριότητας. Θα χαρατσώσουμε το Δήμο με το εργοστάσιο. Το Δήμο δεν θα 

τον χαρατσώσουμε με το… τους δημότες με το εργοστάσιο. Αντιθέτως ναι, αν δεν γίνει το 

εργοστάσιο, τότε θα πέσουν τα πρόστιμα! Εσείς δεν φέρατε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο 

λέγοντάς μας, τι κάνατε, τι κάνετε μπροστά στο νόμο που έρχεται και θα πληρώνουμε πρόστιμα; 

Εσείς δεν το λέγατε; Εσείς δεν το φέρατε το θέμα; Μας ρωτούσατε, τι κάνατε, τι κάνετε για να 

μην πληρώνουμε πρόστιμα βάσει του νόμου που έρχεται το 2014; Με το εργοστάσιο σίγουρα θα 

πληρώνουμε λιγότερα από ό,τι αν δεν γίνει το εργοστάσιο. Αυτό είναι σιγουρότατο. 

Προγράμματα… καλά, είναι δυνατόν; Είναι δυνατόν να αμφισβητείτε αυτό το πράγμα; Μαζί με 
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τη ΔΕΥΑΣ σε αυτή τη θητεία, αυτή η δημοτική αρχή, σε αυτή τη δημαρχιακή θητεία εγκρίθηκαν 

προγράμματα ύψους 39.000.000€ και μάλιστα στη λογοδοσία ένα-ένα τα γράφουμε και με 

ημερομηνίες παρακαλώ και λέμε εκ των προτέρων ότι τα 5.500.000 είναι προτάσεις που 

κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημαρχιακής θητείας, αλλά εγκρίθηκαν τώρα. 

Τα άλλα είναι προτάσεις, είναι τα άλλα, κατατέθηκαν τώρα οι προτάσεις, κατά τη διάρκεια της 

δικής μας θητείας κατατέθηκαν οι προτάσεις και εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της δικής μας 

θητείας. Ακούστηκε εδώ ότι… α, αναπλάσεις Ορεινής. Το γράφουμε εδώ, αναπλάσεις Ορεινής, 

πότε κατατέθηκε η πρόταση, πότε εγκρίθηκε. Κατατέθηκε στη διάρκεια της προηγούμενης 

δημαρχιακής θητείας, εγκρίθηκε τώρα. Αλλά δεν λέτε, οι βιοκλιματικές 4.000.000 πότε 

κατατέθηκαν και… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Δήμαρχε, να ολοκληρώνουμε σας παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : …Λοιπόν, ο Ελαιώνας, η Πράσινη Κοινότητα, πότε κατατέθηκε, 5.200.000 και 

πότε εγκρίθηκαν; Όλα αυτά, για όλα αυτά υπάρχουν ημερομηνίες και όποιος θέλει να κάνει 

σύγκριση με άλλους Δήμους, τον προκαλώ, τον προκαλώ, όχι για άλλους Δήμους του Νομού, 

για όνομα του Θεού, της Ελλάδος. Εγώ… βλέπετε η τάση διαστρέβλωσης υπάρχει. Στην 

προηγούμενη τοποθέτηση είπα, με άλλους Δήμους που έχουν τον ίδιο πληθυσμό με μας. Λοιπόν, 

να μας φέρουνε, έτσι όπως έχουμε τους πίνακες εμείς, προτάσεις που κατατέθηκαν, πότε 

κατατέθηκαν και πότε εγκρίθηκαν. Εμείς λέμε για τα 39.000.000 εγκρίθηκαν τώρα. Δεν βάζουμε 

και άλλα, ούτε τις αστικές αναπλάσεις βάζουμε που εγκρίθηκαν στην προηγούμενη δημαρχιακή 

θητεία, ούτε βάζουμε το… ούτε βάζουμε… αλλά αν τα βάζαμε όλα… Λοιπόν, φέρτε μας 

στοιχεία από άλλους Δήμους με το δικό μας πληθυσμό που να εγκρίθηκαν προγράμματα ύψους 

τόσων εκατομμυρίων ευρώ σε αυτή τη δημαρχιακή θητεία. Τώρα. Για να ξέρουμε τι λέμε, διότι 

θα επιχειρηθεί εκστρατεία λάσπης και διαστρέβλωσης πάλι, αλλά δεν θα περάσει αυτό το 

πράγμα, έτσι; Με τους Προέδρους… λοιπόν, με τους Προέδρους έχουμε μια άριστη 

συνεργασία… και τους καλούμε σε κάθε τεχνικό πρόγραμμα, όπως και σε αυτό. Η απόδειξη; 

Ένας ήρθε και διαμαρτυρήθηκε. Πού είναι οι άλλοι; Είκοσι οκτώ είναι. Και ο κ. Γασπαρίδης που 

διαμαρτυρήθηκε, τον κάλεσα, απλώς είπε τελευταία στιγμή με καλέσατε. Έτσι; Όχι ότι δεν τον 

κάλεσα. Λοιπόν, τον κάλεσα. Όλοι κλήθηκαν και όλοι οι Πρόεδροι ανοίγουν την πόρτα μου ανά 

πάσα στιγμή, έχουν αυτή την άδεια από μένα, μπαίνουν μέσα στο γραφείο μου και συζητάμε το 

οτιδήποτε. Και εγώ επισκέπτομαι τα χωριά πολύ τακτικά. Είναι τυχεροί, είμαστε τυχεροί και 

κατ’ επέκταση φυσικά και όλοι οι Δήμοι και οι Δήμαρχοι που βρίσκονται σε αυτή την περίοδο. 

Θα ήθελα πολύ αυτή η φράση να ειπωθεί σε ένα συνέδριο της ΚΕΔΕ. Θα γελάσει και το 

παρδαλό κατσίκι. Σε ένα συνέδριο της ΚΕΔΕ. Καλά, εδώ μέσα ότι θέλουμε μπορούμε να… σε 

ένα συνέδριο της ΚΕΔΕ που είναι όλοι εκεί μέσα να βγει κάποιος και να πει, είστε τυχεροί που 

είστε Δήμαρχοι σε αυτή τη θητεία. Αυτοκινητοδρόμιο, πάλι το γνωστό, να πηγαίνατε στον 

ΕΣΠΕΛ. Μα, δικαιολογείται τόση άγνοια; Ο ΕΣΠΕΛ έρχεται από μόνος του. Το Υπουργείο 

δίνει έναν κατάλογο με τα έργα που χρηματοδοτούνται από προγράμματα ή από το κράτος και ο 

ΕΣΠΕΛ πάει από μόνος του, δεν τον καλείς. Ο ΕΣΠΕΛ τον Απρίλιο του 2012 ζήτησε κάποια 

στοιχεία, ήρθε μετά τον Ιούλιο, πήρε τα δείγματα κτλ, δεν τον καλούμε εμείς επιτέλους. Όχι 

τόση άγνοια. Δεν δικαιολογείται. Εντάξει, κάποιοι είδαν σαν σανίδα σωτηρίας το 

Αυτοκινητοδρόμιο, γιατί νόμισαν ότι τους δίνεται η μεγάλη ευκαιρία τώρα για να ενταφιάσουν 

τη δημοτική αρχή και να επιπλεύσουν αυτοί. Η αλήθεια… τους είχα πει και τότε, θα δείτε ότι η 

αλήθεια θα λάμψει και έλαμψε. Υπάρχουν όλα τα πορίσματα που λένε ποιοι φταίνε. Υπάρχει 

ένα κατασκευαστικό λάθος, η δημοτική αρχή έχει την ισχυρή πολιτική βούληση και το 

αντιμετωπίζει το πρόβλημα με τον καλύτερο τρόπο. Και το Σεπτέμβριο εδώ ήρθα και είπα, πείτε 

μας τι παραλείψαμε. Τι δεν κάναμε, για να το κάνουμε. Και τώρα σας λέω πάλι, τι παραλείψαμε; 

Τι έπρεπε να κάνουμε και δεν το κάναμε; Δεν λέει κανένας τίποτα. 

Δ.Σ. : Τώρα που… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν… 

Δ.Σ. : Δήμαρχε… 



   

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όσον αφορά, δεν δέχομαι καμία διακοπή, όπως δεν διακόπτω. Λοιπόν, πρέπει 

κάποτε να μάθουμε να συζητάμε και θα πρέπει να ξέρουμε πότε είμαστε στην αντιπολίτευση και 

πότε είμαστε συμπολίτευση. Λοιπόν, χάθηκε λέει 50.000 τώρα με το Αυτοκινητοδρόμιο… το 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο κτλ. Βεβαίως, δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα, δεν θα το 

αντιμετωπίσουμε; Και για τη Δημοτική Αγορά πήραμε δικηγόρο από την Αθήνα, καθηγητή 

Πανεπιστημίου, για να το αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Αυτό τι σημαίνει; Θα αφήσουμε 

δηλαδή ένα πρόβλημα έτσι, χωρίς να πάρουμε αυτούς που πρέπει για να μας βοηθήσουν; 

Λοιπόν, εγκατάλειψη περιφέρειας, 27.000.000€ γίνονται έργα στην περιφέρεια, δεν θέλω να τα 

απαριθμήσω ξανά. Θα τα απαριθμώ όποτε φυσικά προκαλούμαι. Δεν αμφισβητούνται αυτά, 

27.000.000€. Λοιπόν, όσον αφορά, εγώ δεν επικαλούμαι τίποτα για άλλοθι, όταν είπα για 

αναθέσεις προηγουμένων δημοτικών αρχών ή νομαρχιακών αρχών και πολύ σωστά είπε ο κ. 

Γκότσης, πρέπει να έχουμε μνήμη για το παρελθόν και μάλιστα για το πρόσφατο παρελθόν. Δεν 

είναι δυνατόν δηλαδή τα σαρανταπεντάρια είναι διαγωνισμοί και τα δεκαπεντάρια τι είναι; 

Απευθείας αναθέσεις; Εμείς ξέρετε πολύ καλά, ακόμη και μικρά ποσά τα βγάζουμε στο 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Κάναμε τις λιγότερες απευθείας αναθέσεις, ακόμα και μικρά ποσά και τρία και 

τέσσερα χιλιάρικα και πέντε τα βγάζουμε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, από κει και πέρα έχουν γνώση οι 

φύλακες, άμα χρειαστεί και περισσότερα θα ειπωθούν και δεν ξέρω, έχω μια πληροφορία, δεν 

ξέρω κατά πόσο αληθεύει, ότι το θέμα αυτό με τα σαρανταπεντάρια βρίσκεται σε προανακριτική 

εξέλιξη. Δεν ξέρω αν αληθεύει. Δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν, στη Νυρεμβέργη πάμε. Μα, κ. 

Μπόικο, τα είπατε εσείς. Πράγματι, αυτό σας είπα κι εγώ. Μια διημερίδα, είπατε και τους 

τίτλους των θεμάτων, διαχείριση στερεών αποβλήτων, νερό κι επειδή σας ενδιαφέρει το νερό, 

ξέρετε τι λέμε; Όλοι και οι Ευρωπαίοι; Όχι ιδιωτικοποίηση. Θα συμφωνείτε πιστεύω σε αυτό. 

Λοιπόν, για την ενέργεια, για τις υπηρεσίες, για τα άτομα με αναπηρίες, για την κοινωνική 

ένταξη, αυτά είναι θέματα που δεν σας ενδιαφέρουν για να τα συζητήσει κάποιος; Υπήρχε ένα 

θεματολόγιο, υπήρχαν κάποιες, κατατέθηκαν κάποιες απόψεις, δεν ήταν όλες ίδιες. Δηλαδή, 

δηλαδή είναι κακό να παίρνει κάποιος μέρος σε μια διημερίδα, είτε να κάνει προτάσεις, είτε για 

να ακούει για διαφορά θέματα; Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Τι το μεμπτό υπάρχει σε αυτό; 

Μα είμαι βέβαιος ότι αν δείτε τι λέγανε σε αρκετά θέματα θα συμφωνήσετε. Σε κάποια 

φυσικά… και λέτε συμφωνήσαμε και υπογράψαμε. Έχω εγώ καμιά υπογραφή πουθενά; Τι 

συμφωνήσαμε; Είναι δυνατόν; Αυτές είναι συζητήσεις, για να παρθούν αποφάσεις, οι αποφάσεις 

θα παρθούν μέσα από τα Δημοτικά Συμβούλια, όχι στη Νυρεμβέργη. Στη Νυρεμβέργη δεν 

παίρνονται αποφάσεις, τα Δημοτικά Συμβούλια αποφασίζουν. Λοιπόν και λέτε φέραμε ένα 

ψήφισμα και το ψηφίσαμε. Ό,τι φέρατε το ψηφίσαμε. Ό,τι φέρατε που είχε σχέση με τρόικες, με 

απολύσεις, με μειώσεις μισθών, τα πάντα ψηφίσαμε, ομόφωνα σχεδόν και μαζί χέρι-χέρι κάναμε 

τις απαραίτητες ενέργειες. Το προεκλογικό άγχος πρέπει να πω ότι το δείχνουν εντόνως άλλοι. 

Δεν μπορούν να το κρύψουν και μάλιστα χάνουν τόσο πολύ την ψυχραιμία τους, αλλάζοντας 

χρώματα προσώπων, με κινήσεις, με… υψώνοντας τον τόνο της φωνής κτλ. Πάλι 

επιχειρήθηκε… αυτοδιοικητικό που είπε και ο Αντιδήμαρχος κτλ… να είμαστε… κτλ, 

συγκυβέρνηση… Μα εμείς λέμε κι αυτό είναι γεγονός, είχαμε χρίσμα από κανένα κόμμα; Αν 

είχαμε χρίσμα από κάποιο κόμμα, θα μπορούσατε να μας κατηγορήσετε για ταύτιση 

συγκυβέρνησης κτλ. Εμείς δεν δίνουμε λογαριασμό σε κανέναν γιατί βγήκαμε με το σπαθί 

μας… μετά από αγώνα δεκατριών ετών απέναντι στο σύστημα. Αυτό είναι γνωστό. Λοιπόν, 

πολύ σωστά είπε ο κ. Γκότσης, πραγματικά στα παλιά Δημοτικά Συμβούλια μιλούσαμε τότε, 

που τα χρήματα τρέχαν πραγματικά, για αναδιανομή φτώχιας. Τι να πούμε τώρα; Εγώ θα έλεγα, 

σήμερα μπορούμε να πούμε… χειριζόμαστε την πτώχευση του κράτους. Αυτό κάνουμε τώρα. 

Και μέσα από αυτή τη διαχείριση της πτώχευσης του κράτους αυτή η δημοτική αρχή έκανε αυτό 

το νοικοκυριό και παρουσιάζει τέτοιο μεγάλο έργο που δεν γινόταν τον παλιό, καλό καιρό. 

Τώρα πώς γίνεται, γιατί δεν παίρνατε το ρεύμα από το αναψυκτήριο, καλά κάναν και το φέραν 

όσοι το φέρανε και μόλις μας το είπαν το πήραμε, αλλά τώρα γιατί από κει να παίρνετε το 

ρεύμα, αλλά οι άλλοι που μας χρωστάνε να μην τα παίρνετε από τους άλλους, αυτήν την 
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αντίθεση δεν μπορώ να την καταλάβω, όπως δεν καταλαβαίνω και τις πολιτικές ανακολουθίες, 

όχι στο ΧΥΤΑ, ναι στο ΧΥΤΑ. Όχι… ναι στο JUMBO, όχι στο JUMBO. Ναι στο εργοστάσιο, 

όχι στο εργοστάσιο. Δεν μπορώ να τα καταλάβω. Αυτά, ειλικρινά, αυτές τις κωλοτούμπες τις 

συνεχόμενες, μας αφήνουν έκπληκτους, όπως πας πραγματικά και παρακολουθείς ένα θέαμα και 

από έναν ακροβάτη μένεις έκπληκτος με τις κωλοτούμπες, έτσι μένουμε έκπληκτοι όλοι με 

τέτοια ανακολουθία που υπάρχει σε τόσο σοβαρά θέματα. Όχι ΧΥΤΑ, ναι ΧΥΤΑ, ναι 

εργοστάσιο, όχι εργοστάσιο, ναι στο JUMBO, όχι στο JUMBO, πάρτε το ρεύμα που χρωστάει 

από τον κύριο, μην παίρνεις τα χρέη από τον άλλον. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Δήμαρχε… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Βεβαίως θα ολοκληρώσω, βεβαίως… και όταν τοποθετούμαστε εμείς για κάτι 

θεωρείται επίθεση. Καμία επίθεση. Είπα εγώ κάτι που συνέβη στην Ορεινή. Ζητήσαμε εγγράφως 

δυο φορές να μας πουν πού διατέθηκαν τα χρήματα εκείνα που τα πήραμε από τον κόσμο, τα 70 

χιλιάρικα. Δεν μας απάντησαν, εγγράφως θέλω να μας απαντήσουν και το θέμα θα προχωρήσει, 

δεν υπάρχει περίπτωση να μην προχωρήσει. Θέλουμε απάντηση, πού πήγαν. Μα δεν πρέπει να 

απαντηθούν; Εσείς μας καταθέτετε ερωτήσεις, ζητάτε απαντήσεις και σας απαντάμε. Θέλουμε κι 

εμείς απάντηση. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω περισσότερα… αυτά είχα να πω. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Δήμαρχε. Το θέμα έχει ολοκληρωθεί, μπαίνει σε 

ψηφοφορία. Παρακαλώ, κ. Γαλάνη. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ναι. Παρακολουθείτε κι εσείς… 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ναι ο κ. Στεργίου. 

Δ.Σ. : Την πρόταση… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Την πρόταση της παράταξης. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Την πρότασή μας… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Η παράταξη του κ. Μηλίδη την πρόταση… Κύριε Χασαπίδη. 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Παρ’ ότι, θα κάνω μια δήλωση. Παρ’ ότι υιοθετώ απόλυτα… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Είμαστε σε ψηφοφορία, κ. Χασαπίδη. 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Να αιτιολογήσω την ψήφο μου, κ. Πρόεδρε. Να αιτιολογήσω την ψήφο μου. 

Δ.Σ. : Γι’ αυτό κάθεσαι πρώτος; 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : …και θέλω να καταγραφεί. Παρ’ ότι υιοθετώ απόλυτα την πολιτική 

προσέγγιση της κας Σαραντίδου, ψηφίζω τον προϋπολογισμό λόγω συνείδησης της παράταξης, 

επειδή είναι η κορυφαία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ευχαριστούμε, κ. Χασαπίδη. 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Να καταγραφεί. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Η κα. Σαραντίδου… Κύριε Φωτιάδη… 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : …όχι! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Είπαμε. Κύριε Φωτιάδη… 

Δ.Σ. : …όχι λέω… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Σας παρακαλώ, κύριοι. Μα για ένα λεπτό τώρα; Σας παρακαλώ. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Λέω όχι, πλην λειτουργικών δαπανών, όπως είναι οι μισθοί και οι… δαπάνες. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Ο κ. Φωτιάδης καταγράφηκε; 

ΠΑΓΚΑΛΟΥ : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Κύριε Μπόικο. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Όχι. Η υπόλοιπη παράταξη;… Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 



   

 

      Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε 

το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 
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