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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 24/2014  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο,  σήµερα την 12 η  του μηνός 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και 

ώρα 18:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από 

την αριθµ. 24/06 -11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου,  που επιδόθηκε σε όλους τους ∆ηµοτικούς 

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 ∆ιοίκησης -  Πρόγραµµα 

Καλλικράτης».  

 

  Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  η νόµιµη απαρτία,  σύµφωνα µε 

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

ότι  σε σύνολο 40 ∆ηµοτικών Συµβούλων, παρόντες ήταν 32,  δηλαδή:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.)   

Ιλανίδου –  Βίλλιου ∆έσποινα (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)   

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραµµατέας ∆.Σ.)   

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  

Αναστασιάδης Ηλίας  

Αραµπατζής Θεόδωρος  

Γαλάνης Στέργιος  
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Γάτσιος Αθανάσιος  

Γάτσιος Ιωάννης  

Σούζας Ζαχαρίας  

Στεργίου Νικόλαος  

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

∆ρίγκα Χρυσούλα  

∆ούκας Γεώργιος  

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος  

Καλώτα Παναγιώτα  

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος  

Καρύδας Νικόλαος  

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος  

Μηλίδης Θεόδωρος  

Μοσχολιός Ζωγράφος  

Μπιτζίδου –  Σαρακενίδου Σοφία  

Μυστακίδης Παύλος  

Ραµπότας Ευθύµιος  

Τερζής Βασίλειος  

Τσαλίκογλου ∆ηµήτριος  

Φωτιάδης Στέφανος  

Χαρίτος Χρήστος  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος  

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής  
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ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1. Αναστασιάδης Αντώνιος  

2. Γεωργούλα Σουλτάνα  

3. Γιαννακίδης∆ηµήτριος  

4. Γρηγοριάδης Χρήστος  

5. Ηλιοπούλου Σταλακτή  

6. Καδής Γεώργιος  

7. Μερετούδης ∆ηµήτριος  

8. Χρυσανθίδης Βασίλειος.  

 

 Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ∆ηµοτικ ών 

Κοινοτήτων, κλήθηκαν  

σύµφωνα µε τις  διατάξεις  της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 

και παρών δεν  

ήταν κανείς .  

 

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

 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

 

………………….. 

……….. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:  Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και ολοκληρωμένου 

πλαισίου δράσης του Δήμου Σερρών, οικονομικού έτους 2015. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 

 

 

24Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι καλησπέρα σας.  Ξεκινάει  η Ειδική 

Συνεδρίαση του σώματος.   

  Σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 67,   266 και 267 του 

Ν3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ)  με ένα και μοναδικό  θέμα:  

 

Θέμα:  

Έγκριση  προϋπολογισμού εσόδων -  εξόδων και  ολοκληρωμένο  

 πλαίσιο δράσης του δήμου Σερρών οικονομικού έτους 2015.  

Εισηγητής :  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και 

κύριοι  συνάδελφοι,  . .  ειδική συν εδρίαση,  όπως γίνεται κάθε χρονιά  

στο τέλος του χρόνου  ψηφίζουμε στο δημοτικό συμβούλιο  τον 

προϋπολογισμό και την στοχοθεσία πλέον τα τελευταία δύο χρόνια  για 

το επόμενο έτος.  

Έχετε μπροστά σας. .   του δημοτικού συμβουλίου  την εισηγητική 

έκθεση από το  λογιστήριο,   τον προϋπολογισμό εσόδων  και δαπανών, 

την στοχοθεσία  του Δήμου, Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. . .   νομικό πρόσωπο  

δημοσίου δικαίου . .της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και του ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ..  

 Ο προϋπολογισμός του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 57.326.677,79 

ευρώ και όπως  αντ ιλαμβάνεστε . .  είναι ισοσκελισμένος,   δηλαδή αυτό 

το ποσό των 57.326.677,79 είναι και στο σκέλος των εσόδων  και στο 

σκέλος των δαπανών.  Η διάθεση και της δημοτικής αρχής,  αλλά και οι  

επιταγές  του νόμου  και των . .  στο τέλος του Ιουλίου  στο δήμο 

Σερρών και σε όλους τους  υπόλοιπους δήμους  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ιουλίου.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  Ναι,  τέλος Ιουλίου.  Έτσι  ακριβώς όπως 

σας το αναφέρω και είναι θέλουμε να είναι υλοποιήσιμος,  να είναι 

λειτουργικός,  ακολουθεί την ψήφιση τη σημερινή του  προϋπολογισμού, 

την στοχοθεσία,  όπως σας είπα . .ο ίδιος πίνακας αφορά την Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  

το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.  

 Όσον αφορά την στοχοθεσία . .  σας έχω ενημερώσει ήδη από το 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο το εννιάμηνο του ΄14,  έτσι για να 

βλέπουμε τι  γίνεται στην χρονιά που τρέχει ,  είναι υποδειγματικό.  Ήταν 

δηλαδή μέσα στους στόχους που βάλαμε και τα έσοδα και οι  δαπάνες 
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σε σχέση με τον έλεγχο που πρέπει να κάνουμε σαν Δημοτικό 

Συμβούλιο.  Αυτά τουλάχιστον δηλώνουν  και οι  υπηρεσίες.   Επομένως 

την ίδια λογική είναι και η στοχοθεσία,   στην αρχή εισπράττεις  και 

δαπανάς.   Έχεις  έσοδα που μπορείς να  βάλεις στόχους και δαπάνες.   

  Επομένως με βάση το 2013… το λογιστήριο και η δημοτική 

αρχή… μέχρι σχεδόν το τέλος Ιούλη, αρχές Αυγούστου, με αυτά τα 

δεδομένα που προβλέπει ο νόμος καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός,  

όπως φυσικά και η στοχοθεσία και φυσικά έχουν λάβει υπόψη τους σε 

κάθε περίπτωση και . .  το Δημοτικό Συμβούλιο,  πρώτον να το πω ευθείς  

εξ αρχής ότι  μέχρι το τέλος της χρονιάς και στην αρχή της επόμενης 

ενδέχεται να υπάρχει πάντα αναθεώρηση. Αυτό έχει  να κάνει  με το 

γεγονός ότι  τα στοιχεία που συμπεριέλαβε το λογιστήριο για να 

εκπονήσει τον προϋπολογισμό και μετά από δικές μας εντολές δεν έχει  

κλείσει  η χρονιά,  επομένως μπορεί μέχρι το τέλος της χρονιάς να 

προκύψει το οτιδήποτε θα πρέπει σε κάθε πρέπει . .  τα δεδομένα και 

ίσως να χρειάζεται κάποια αναθεώρηση το ΄15,  αλλά σε κάθε 

περίπτωση σας λέω ότι  διαδικαστικά είμαστε όπως ακριβώς προέβλεπε 

η με αριθμό 29530 ΚΥΑ αριθμός . .29 -7-14.  

 Ακολουθήσαμε όλα τα βήματα που προέβλεπε ο νόμος.  

Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης,  Εκτελεστική 

Επιτροπή, μια καταρχήν απόφαση που πήραμε Οικονομικής Επιτροπής 

μέσα στον Οκτώβριο,  είχαμε την γνώμη του Παρατηρητηρίου που 

εκφράζει  μόνο γνώμη και δεν αποφασίζει  ή όχι ,  συμ μορφωθήκαμε με 

ένα με δυο σημεία που μας ανέφερε σε σχέση με τα προνοιακά 

επιδόματα και με το ποσό των . .  και πήραμε την τελική μας απόφαση 

τον Νοέμβριο της Οικονομικής Επιτροπής για να μπορέσουμε,  όπως 
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προβλέπει ο νόμος μέχρι τις  15 Νοεμβρίου να ψηφίσουμε  τον 

προϋπολογισμό.  

 Αυτό σας το λέω διαδικαστικά. Θα ήθελα να επιμείνω, λίγο να 

σας δώσω μια εικόνα πως έχουν τα οικονομικά του Δήμου.  

 Την Παρασκευή σε εφημερίδα τοπική, την Ελευθερία,  διάβασα 

και ο καθένας μας νομίζω, τις  δηλώσεις και του αναπληρωτή υπ ουργού 

Εσωτερικών ότι  οι  κρατικοί πόροι των Δήμων μειώθηκαν κατά 65% 

από το ΄10 έως σήμερα. Αυτό το στοιχείο θα ήθελα να το κρατήσετε,  

να το έχετε υπόψη σας.  Ξέρετε ότι   η Κ.Ε.Δ.Ε. δίνει  μια μάχη και 

νομίζω σήμερα, κύριε Δήμαρχε ή αύριο έχει  μια συνάντηση και με τον 

υπουργό για να δημιουργήσει χρήματα για τους δήμους.  Επομένως 

είναι ένα στοιχείο είναι αυτό για το τι  συμβαίνει  για την 

χρηματοδότηση των Δήμων από τον κρατικό κορβανά και από κάπου . .   

 Θα ήθελα να συνυπολογίσετε στην σκέψη σας ότι  ο 

προϋπολογισμός του Δήμου των Σερρών, όπως και των άλλων Δήμων 

γίνεται μέσα σε μια . .οικονομική κατάσταση που μόνο να σκεφτείτε ότι  

τα στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, κύριε Πρόεδρε,  εάν τα 

διαβάσει κανείς ,  είτε αφορά οικονομική δραστηριότητα είτε τον δείκτ η 

της ανεργίας,  ο οποίος ο επίσημος . .  ήταν 26,6% η οικονομική 

δραστηριότητα είναι -7,1,  πολλοί άλλοι . .σχεδόν όλοι αρνητικοί,  όπως 

και . .αυτή επομένως είναι η κατάσταση και αυτό που έχω να σας πω σε 

σχέση με το όραμα και κάποια στοιχεία γενικά είναι ότι  γ ια μας αυτό 

το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η συμφωνία που κάναμε με 

τον Σερραϊκό λαό ο κ.  Δήμαρχος και οι  συνεργάτες του και όλη η 

δημοτική αρχή, είναι αυτό το πρόγραμμά μας,  2014 -2019.  

Πέραν των άλλων ζητημάτων που βάλαμε και σημείων πολύ 

σημαντικών για μας μέσα στο πρόγραμμα είναι 16 τα πιο κύρια.  Σας 
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αναφέρω ότι  αυτό που μας ενδιαφέρει,  τουλάχιστον στο οικονομικό 

τομέα είναι σε κάθε περίπτωση η μείωση περαιτέρω του χρέους και ο 

μηδενισμός του  στο τέλος της θητείας,  επομένως ο προϋπολογισμός 

του ΄15 έχει  αυτή την λογική, να μειώσουμε περαιτέρω το χρέος και 

φυσικά να το μηδενίσουμε ως το τέλος της θητείας.   

Και η αποπληρωμή των δαπανών που κάνει  ο Δήμος μέσα στην 

τρέχουσα χρήση μέσα σε έξι  μήνες περίπου.  

Αυτά υποσχεθήκαμε στον Σερραϊκό λαό, . .σ ε αυτά που λέμε στον 

κόσμο και είπαμε προεκλογικά και να δείξουμε συνέπεια και 

μεταγενέστερα.  

Τώρα θα ήθελα δυο, τρία σημεία να πω, κύριε Πρόεδρε και 

κλείνω. Σημαντικό είναι ότι  ισχύουν τα νομικά πρόσωπα. Εάν θα δείτε 

η κοινωφελής επιχείρηση η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. α πό 200.000 ευρώ που 

χρηματοδοτήθηκε το ΄14 και. .  ακόμη, το ΄15 προϋπολογίζουμε 320.000 

ευρώ. Για τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. το ποσό ήταν 2.200.000 ευρώ το ΄14,  το 

΄15 θα είναι 2.350.000 ευρώ. Για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ήταν 250.000 το ΄14,  

θα είναι 370.000 ευρώ το ΄15.  

Η συζήτηση για τα ανταποδοτικά που κάναμε και ενόψει της 

απόφασης που πήραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο . .  γ ια τον Πολιτισμό, 

Αθλητισμό και Κοινωνική Πολιτικά τα διαμορφωθέντα ήταν μέχρι 

σήμερα . .και τώρα στον προϋπολογισμό είναι 318.000 σχεδόν ευρώ και 

για τα υπόλοιπα, τεχνικό πρόγραμμα, για τις  χρηματοδοτήσεις από την 

ΣΑΤΑ, . .  προγράμματα νομίζω ότι  έχουν γίνει  πάρα πολλές αναφορές 

και δεν θα ήθελα να κουράσω το σώμα.  

Επομένως, το όραμα, κύριε Πρόεδρε,  έχει  να κάνει  με το 

νοικοκύρεμα και με τον επιμερισμός του χρέ ους από την μια και με 

όλες τις  άλλες ενέργειες που . .ο Δήμαρχος και η δημοτική αρχή στους 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

1

1 

όλους τους άλλους τομείς στα σημεία που υποσχεθήκαμε στον 

Σερραϊκό λαό.  

Επομένως καλώ το σώμα να ψηφίσει τον προϋπολογισμό, έτσι 

όπως τον εισηγείται η υπηρεσία και ο υποφαινόμενος και την 

στοχοθεσία του Δήμου και των νομικών προσώπων.  

Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  

Μηλίδης,  ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.  Άλλος; Ο κ.  Φωτιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά με βάση  την πρόσκληση και το συνημμένο έγγραφο δεν 

μας εξηγήσατε στο τι  συνίσταται . .  Παρατηρητήριο δεν συμμορφώνεται 

και δεν είναι ρεαλιστικό.   

 Επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω, πόσα έσοδα έχει  ο Δήμος από 

τις  απομακρύνσεις από το γκρέμισμα, να το πω έτσι απλά, πα λαιών 

κατοικιών, ιδιαιτέρως στους οικισμούς που γίνονται και μέρα Σάββατο 

και Κυριακή. Δεν είδα πουθενά έσοδα. Γίνονται δωρεάν αυτά;  

  Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω, εάν θέλετε μπορώ να σας 

παραπέμψω  εάν και δεν είναι εύκολο, αλλά θα  ήθελα να ρωτήσω  το 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. δεν είδα εκεί  στον προϋπολογισμό του  ούτε ένα ευρώ από  

τόκους.  Χρήματα στο βιβλιάριο δεν έχει;   Δεν είδα ούτε ένα ευρώ.   

Που φυλάσσονται  τα χρήματα  και γιατί  δεν  υπάρχουν πουθενά τόκοι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να σας πω ,  κ.  πρόεδρε,  ότι  εδώ και ο προϊσ τάμενος του λογιστηρίου  

σε τυχόν  τεχνικά θέματα  ή ερωτήσεις.   

  Όσον αφορά το Παρατηρητήριο,  το Παρατηρητήριο,  αγαπητοί 

συνάδελφοι,  ξέρετε πολύ καλά, να το πω  ευθύς εξαρχής   ότι  η 
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Κ.Ε.Δ.Ε. . .  απέναντι  στους ΟΤΑ….  έχουν την αυτονομία και το 

αυτοδιοίκητο  και επομένως … απέναντι  … του Παρατηρητηρίου.   Το 

Παρατηρητήριο  απομονώθηκε,   περιορίστηκε μάλλον να το πω  

καλύτερα  στην έκφραση γνώμης.  Και πέρυσι και φέτος εξέφρασε την 

γνώμη  του και για τον προϋπολογισμό  του Δήμου Σερρών.  Φέτος από 

τα 16 σημεία ,  κύριε πρόεδρε,   εάν θυμάμαι καλά απέξω για τα 14 λέει  

ότι  είμαστε άψογοι,   αναφέρει μόνο δύο σημεία  ένα μιας. . .  πληρωμής  

των προνοιακών επιδομάτων. Θεωρεί δηλαδή ότι  τα  χρήματα που  

στέλνει  το κράτος μας για να τα δώσουμε στους δικαιούχους  ότι  το 

λογιστήριο δεν τα προϋπολόγισε καλά. Και διορθώθηκε,  κύριε 

πρόεδρε,  το ποσό  και είμαστε τεκμηριωμένοι,   όπως ακριβώς  

εξέφρασε τη γνώμη το Παρατηρητήριο.   Ένα  είναι αυτό,  δηλαδή είναι 

κάτι  το οποίο . .  πληρωμή.   

  Δεύτερο, ίσως δεν αντιλήφθηκε καλά το Παρ ατηρητήριο  και το 

διευκρινίσαμε σωστότερα στον προϋπολογισμό ότι  η ΣΑΤΑ  

επενδύσεων δεν είναι ένα εκατομμύριο ευρώ,  είναι 800.000 € περίπου 

για το ΄15  και άλλες  200 τόσες από την ΣΑΤΑ του ΄14.   Ο 

προϊστάμενος του  Λογιστηρίου έκανε αυτές τις  δύο διευκρ ινίσεις  . .  

στον προϋπολογισμό και για το  ένα θέμα και για το άλλο,  μάλιστα οι  

συνάδελφοι στην οικονομική  επιτροπή το ρώτησαν αυτό και το 

απαντήσαμε διευκρινιστικά  και έτσι ήρθε η  απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής συμμορφούμενη, κύριε Πρόεδρε,   με αυτά  τα 

δύο σημεία.   

  Σκεφτείτε ότι   το Παρατηρητήριο,  για να δείτε μέχρι πού μπορεί 

να φτάσει και για  ένα σημείο να έχεις  600 € σε ένα από τα 16 σημεία,   

να είσαι πέραν  αυτού που προβλέπει στην λογική του,  θεωρεί ότι  δεν 

είσαι συμμορφωμένος.    …Και καλείσα ι εσύ,  κύριε πρόεδρε,  μετά  εσύ 
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να το διορθώσεις  και να αποφέρεις στο δημοτικό συμβούλιο για να το 

ψηφίσει η Ολομέλεια.   Αλλά αυτό καλύφθηκε.  Λέω ποια είναι τα δύο 

σημεία. .  

  Όσον αφορά  το δεύτερο  για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  δεν μπορώ να 

απαντήσω.  Είναι  εδώ η κυρία πρόεδρος.  … που είναι το τμήμα 

Προγραμματισμού κ.  πρόεδρε. .  στην οικονομική  υπηρεσία και των 

νομικών προσώπων. Δεν μπορώ να απαντήσω για ένα νομικό πρόσωπο 

για το πώς είναι τα χρήματα εκεί .     

  Και το τελευταίο είναι το γκρέμισμα των οικισμών. Δεν ξ έρω 

εάν ο κύριος…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κατοικιών είπα.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κατοικιών. Εγώ κύριοι  συνάδελφοι,  τον προϋπολογισμό σε συνεργασία 

με τον κ.  Δήμαρχο, την Εκτελεστική Επιτροπή, τις  επιτροπές όλες που 

είναι τα βήματα αλλά και τον προϊστάμενο του Λογιστηρίου  . .  τι  

εισπράξαμε,  κύριε Πρόεδρε,  το ΄13,  τι  εισπράξαμε το ΄14 και έτσι 

κάνουμε τις  δαπάνες και τα έσοδα για το ΄15.   

Επομένως γι΄ αυτό θα μπορούσα να απαντήσω καλύτερα όταν θα 

έρθει  η ώρα του απολογισμού –ισολογισμού. Εάν γνωρίζει  κάποιος είτε 

ο κ.  συνάδελφος που ασχολείται με αυτό το θέμα είτε ο κ.  Παζάρκι,  

βλέπετε δεν μπορώ να το απαντήσω απέξω, δεν έχω δηλαδή, να το πω, 

αυτή την λεπτομέρεια για να σας απαντήσω. Δεν ξέρω εάν κάποιος 

άλλος από το Λογιστήριο την έχει ,  ευχαρίστως όμως να το δω και να 

επανέλθω.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λοιπόν,  σχετικά με την δεύτερη ερώτηση μισό λεπτάκι κ.  Μυστακίδη.  

Κυρία Μπιτζίδου σχετικά με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. θέλετε να απαντήσετε 

εσείς;   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Για ένα διάστημα, επειδή τα λεφτά τα οποία εκταμιεύουμε από το Δήμο 

γίνονται σταδιακά και για μ ικρά ποσά, είχαμε πολλές δεσμεύσεις λόγω 

δικαστικών καταγγελιών. Οπότε,  μόλις μπαίναν τα λεφτά, δεσμεύονταν 

και πήγαιναν στον αντίστοιχο προμηθευτή. Επίσης,  τα ποσά τα οποία 

έρχονται είναι σταδιακά λίγα.  Φροντίζουμε να πηγαίνουν κατευθείαν 

στους προορισμούς,  στους μισθούς κ.λπ.  Οπότε,  δεν μένουν για πολύ 

διάστημα, γι’  αυτό συνεχώς έχουμε μία συνεχή ροή και γι’  αυτό δεν 

υπάρχουν τόκοι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ο κύριος Μυστακίδης.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι.  

 Να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Φωτιάδη. Όσο ήμουν εγώ 

υπεύθυνος,  τι  συνέβαινε με αυτά. Κατ’ αρχήν,  κατεδαφίζαμε μόνο 

κτίρια που είχαν χαρακτηρισθεί επικινδύνως ετοιμόρροπα. Δηλαδή, 

έγινε διαδικασία από το Πολεοδομικό,  από την Περιφέρεια,  από μία 

τριμελή επιτροπή μηχανικών και έπρεπε να κατεδαφισθούν αυτά σε 

τρεις  ημέρες από τους ιδιοκτήτες τους.   

Όταν δεν τα κατεδάφιζαν,  όμως, οι  ιδιοκτήτες,  ήμασταν 

υποχρεωμένοι σαν δήμος να τα κατεδαφίζουμε εμείς  για να 

αποσοβήσουμε τον κίνδυνο που εγκυμονούσαν, που  δημιουργούσαν 

αυτά τα κτίρια.  Τα κατεδαφίζαμε και με βάση το νόμο, αυτά τους 
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χρεώναμε.  Δεν ήταν μεγάλα τα ποσά, αλλά κυρίως μας ενδιέφερε σα 

Δήμο να καθαρίσουμε τα οικόπεδα, το μέρος όπου ήταν αυτά εστία 

κινδύνου και μόλυνσης.  Αυτός ήταν ο κύριος κοινωνικ ός ρόλος του 

Δήμου και ο ρόλος του ως προστάτη των πολιτών. Αλλά Σάββατα δεν 

έχουν γίνει  κατεδαφίσεις  παρά μόνο αργίες,  όταν συνέβαινε κάτι ,  όταν 

έπεφταν πέτρες στο δρόμο, διότι  κι  αυτό έχει  συμβεί.  Τότε αμέσως 

πήγαινε το μηχάνημα και τα καθάριζε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε,  ήθελα να ρωτήσω: στον κωδικό 211001 λέει:  

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών και πλατειών και 

κοινοχρήστων από 484.000, πήγε στις  940.000», για  το 2015. Μια 

διαφορά των 568.000 ευρώ. Ήθελα να ρωτήσω γιατί  αυτή η τόσο 

κραυγαλέα διαφορά μεταξύ 2014 και 2015.  

 Και η δεύτερη ερώτηση που ήθελα να κάνω. Η δεύτερη ερώτησή 

μου έχει  να κάνει  με τους κωδικούς.  Το είχαμε επισημάνει και τις  

προηγούμενες χρονιές.  Για τα λιπαντικά καύσιμα έχουμε 6 -7 κωδικούς.  

Για ποιο λόγο να μη λέμε συνολικά ότι  αυτό είναι το ποσό. Νομίζω ότι  

είχατε δεσμευθεί πέρυσι,  κύριε Αντιδήμαρχε των Οικονομικών, ότι  θα 

τα κωδικοποιήσουμε έτσι ώστε να είναι σε έναν κωδικό.  Νομίζω ότι  

αυτό μπερδεύει.   

 Και το τρίτο είναι ότι ,  επειδή είχατε δηλώσει και δημόσια από 

την  Δ.Ε.Η. τα 250.000, σε ποιον κωδικό είναι;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Ως έξοδο είναι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν το είδα.  Μπορεί.  Είναι πάρα πολλά. Κάποιος δεν πρέπει να κάνει  

άλλο τίποτα και να είναι δέκα μέρες πάνω στον υπολογιστή του.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε …, πλησιάστε στο μικρόφωνο.  

Κος                   :  

Καλησπέρα κι  από εμένα.  

 Θα ήθελα να σας πω σχετικά με την αξία του ρεύματος στην 

Υπηρεσία Καθαριότητας και Καθαρισμού. Έχετε δίκιο σε αυτό που 

λέτε.  Είναι όντως αυτό το ποσό που βλέπετε στο 2014. Αυτό το ποσό 

είναι 485.000. Γύρω στις  470.000 είναι η κατανάλωση του ρεύματος 

του εξαμήνου. Και ήδη αυτή τη στιγμή εμείς  κάνουμε μία αναμόρφωση 

180.000,  να ενισχύσουμε αυτόν τον κωδικό.  Δηλαδή, στο τέλος αυτής 

της χρονιάς θα δείτε αυτόν τον κωδικό,  στον ισολογισμό, να έχει  

διπλασιαστεί .   

Αν πάτε στην προηγούμενη χρονιά,  όχι  στο 2014, στον 

απολογισμό του 2013, θα δείτε ότι  πάλι αυτό το ποσό είναι στις  

900.000.  Τώρα για κάποιο λόγο,  φέτος δεν ξέρω τι  έγινε,  είχε μπει  στις 

470.000 και γι’  αυτό σας φαίνεται και  αυτή η διαφορά. Εγώ σας λέω 

τον πόνο μου από την πλευρά μου αυτή τη στιγμή, στα επίπεδα του 

εξαμήνου. Έχει γεμίσει  σχεδόν ο κωδικός.  Τον έχουμε κάνει  ήδη 

αναμόρφωση. Καταλαβαίνετε,  δηλαδή, είναι υπαρκτό το πρόβλημα. Το 

αντιμετωπίζουμε,  εν πάση περιπτώσει.  Φροντίζουμε για το 2015, να 

μπει ένα σωστό ποσό για να μην υπάρχει θέμα με τον κωδικό.   

Αυτό για το πρώτο θέμα που θίξατε.   

Για το δεύτερο θέμα, κι  εγώ, όπως λέτε,  όταν πήρα στα χέρια μου 

να δω τους κωδικούς για τα καύσιμα και τα λιπαντικά,  από την πλευρά 

μου ξεχώρισα από τη μια τους κωδικούς για τα καύσιμα, από την άλλη 

τους κωδικούς για τα λιπαντικά.  Το θέμα που υπάρχει,  υφίσταται,  αυτό 

που είπατε.  Ότι πρέπει ανά υπηρεσία να μπαίνουν και να μην μπορούν 
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να τα έχουν σε έναν ενιαίο κωδικό.  Εγώ αυτό που έκανα από την 

πλευρά μου, ήταν τουλάχιστον να φαίνεται διακριτά πόσο είναι σε 

κάθε κωδικό για καύσιμα σε κάθε υπηρεσία και πόσο είναι για 

λιπαντικά.   

Για παράδειγμα, έρχεται η υπηρεσία των … και σου λέει  ό,τι  

καύσιμα ή λιπαντικά αφορούν την τεχνική υπηρεσία,  θα τα βάζεις  σε 

αυτόν τον κωδικό.  Ή  στην καθαριότητα, στο 20.  Και γι’  αυτόν το λόγο 

είναι σε διάσπαρτα σημεία.  Προσπάθησα λίγο να το διορθώσω αυτό.  

Τα καύσιμα και τα λιπαντικά να μην είναι σε έναν κωδικό.  Το 

διπλογραφικό, να ξέρετε σε κάθε κωδικό στη λογιστική … κουμπώνει 

με έναν αντίστοιχο  στον κωδικό του διπλογραφικού. Στα απολογιστικά 

στοιχεία που έχουμε στον Προϋπολογισμό έχουμε τη λογιστική των 

ΟΤΑ. Δεν επηρεάζει  την ομαδοποίηση. Εμείς αυτό που κάνουμε 

μεταγενέστερα, όταν πάμε να κάνουμε μία διακήρυξη, έναν διαγωνισμό 

για καύσιμα ή λιπαντικά,  μαζεύουμε το άθροισμα αυτών των κωδικών 

και κάνουμε σε ενιαίο ποσό τη διακήρυξη.  

Όσον αφορά την απεικόνιση του ποσού, αυτό νομίζω ήταν στα 

έσοδα στα οποία κάναμε χρηματικό κατάλογο τη στιγμή την οποία το 

βεβαιώνουμε.  Για τον επόμενο χρόνο, τη στιγμ ή που θα προβούμε στη 

σύνταξη χρηματικού καταλόγου, γιατί  είχαμε και κάποια ζητήματα, 

μας απήντησαν κιόλας ότι  κατά πόσο ήταν σωστό αυτό που γίνεται,  

πλήρωσαν βέβαια.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό είναι πολιτικό θέμα, κύριε.  

Κος                   :   

Το ότι  ο Ο.Τ.Ε. μας είπε «Πάρτε τα λεφτά»;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Σε αυτό θα απαντήσει ο κύριος Γαλάνης ή ο Δήμαρχος.  Εσείς απαντάτε 

οικονομοτεχνικά καθαρά.  

Κος                   :  

Εγώ σας λέω τι  γίνεται στην Υπηρεσία.  Δηλαδή, σου λέει  ο άλλος σε 

πληρώνω αλλά θα σε κυνηγήσω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να εξηγήσω από πολιτική σκοπιά τις  απαντήσεις.  Να κωδικοποιήσει 

στα λιπαντικά,  αν γίνεται,  η Υπηρεσία.  Είναι και τεχνικό θέμα αυτό.  

Δεν μπορεί κανείς  να κάνει  κάτι  διαφορετικό.  Το πρώτο θέμα νομίζω 

εξήγησε … της Δ.Ε.Η..  

 Όσον αφορά τις  τάξεις  … κοινοχρήστων χώρων… από το 2012, 

που εισηγήθηκε η δημοτική αρχή. Δηλαδή, ο κύριος Δήμαρχος μας 

έδωσε εντολή να κάνουμε μια απόφαση κανονιστική το 2012. Αυτή 

μέσα έχει ,  κύριε Πρόεδρε,  τη λογική να παίρνουμε χρήματα για κάθε 

στύλο της ΔΕΗ ετησίως.  30 ευρώ το στύλο. Κα ι να παίρνουμε,  επίσης,  

χρήματα για κάθε τηλεφωνικό θάλαμο από τον Ο.Τ.Ε..  Ο Ο.Τ.Ε. και η 

Δ.Ε.Η. αρνούνται να πληρώσουν για το 2013. Προχωρήσαμε,  χωρίς 

δεύτερη κουβέντα,  σε δέσμευση της φορολογικής ενημερότητας και της 

Δ.Ε.Η. και του Ο.Τ.Ε. και αναγκάστηκα ν, παρακαλώ, να μας δώσουν 

τα χρήματα.  

Είναι πολύ πιθανό, όπως εξήγησε ο προϊστάμενος,  να 

βεβαιώνονται σαν ποσά που βεβαιώνονται για πρώτη φορά το 2015. 

Μπορεί να μην μπουν σε κωδικό.  Για ποιο λόγο; Το 2014 … ,  κύριε 

Πρόεδρε.  Μπορεί ο Ο.Τ.Ε. και η Δ.Ε.Η. να μας πει  κάνουμε μία … και 

δεν ξέρουμε … Εμείς τα λεφτά τα εισπράξαμε.  Φαίνονται κανονικά. 

Υπάρχουν κανονικά. Αλλά δεν μπορείς αυτό το ποσό να το εισπράξεις 

… Εμείς το εισπράξαμε γιατί  τους πιάσαμε στο ύπνο. Τι σημαίνει  
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αυτό; Χάσανε την προθεσμία για την  άσκηση της αγωγής.  Εμείς 

κάναμε βεβαιωτικό κατάλογο, δεσμεύσαμε τα χρήματα στην εφορία,  

χάσανε την προθεσμία για ανακοπή και η Δ.Ε.Η. και ο Ο.Τ.Ε. και 

αναγκάστηκαν να μας δώσουν τα χρήματα.  

Είναι πολύ πιθανό για το 2014 να ακολουθήσουμε την ίδια 

τακτική.  Επομένως, εγώ δεν θέλω να το εμφανίζω σαν έσοδο το οποίο -  

Άλλωστε,  αυτό,  κύριε Πρόεδρε,  είναι έσοδο που εμφανίστηκε μετά το 

καλοκαίρι του 2014. Εμείς εδώ τον προϋπολογισμό τον κάνουμε με 

βάση τα στοιχεία του 2013 και μέχρι περίπου Ιούλιο του 2014. Άρα, 

συνάδελφοι,  με το καλό θα εμφανιστεί ,  σε μια αναθεώρηση του 

προϋπολογισμού το 2015, θα το εμφανίσουμε εκεί  μέσα. Είναι 

δικαίωμα της δημοτικής αρχής να παίρνει  λεφτά και να φέρνει  

καινούργια έσοδα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διευκρινιστική ερώτηση.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Στον Προϋπολογισμό πάντα υπάρχουν κωδικοί που ανοίγουν την 

επόμενη χρονιά.  Σε ποιον κωδικό αναφέρονται τα έσοδα που θα έχουμε 

250.000,  λέω εγώ, από τη ΔΕΗ, σε ποιον κωδικό θα είναι  για  την 

επόμενη χρονιά; Δεν πρέπει να φαίνεται εδώ κάπου;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τον προϋπολογισμό τον κάνεις  με βάση τα έσοδα που είχες το 2013 

και μέχρι το καλοκαίρι του 2014.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν τον υπολογίζετε για την επόμενη χρονιά;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Αυτό σας λέω. Σας εξηγώ με πολύ ωραίο τρόπο. Αυτό το έσοδο ήρθε 

μετά τον Αύγουστο του 2014 και ήρθε αναπάντεχ α, γιατί  η Δ.Ε.Η. και 

ο Ο.Τ.Ε. θα μπορούσαν να κάνουν ανακοπή και να μην μπορούμε να το 

εισπράξουμε.  Τους πιάσαμε στον ύπνο και το εισπράξαμε.  Είναι έσοδό 

μας πλέον,  σταδιακά. Αλλά για να το προϋπολογίσω, πρέπει να 

ξεκαθαρίσει  και νομικά. Να δούμε πώς θα π άει η χρονιά και θα το 

βεβαιώσουμε πάλι.  Μέχρι το τέλος της χρονιάς.  Θα μας κάνουν 

ανακοπή; Δεν θα μας κάνουν;  Να μη δημιουργήσουν την αίσθηση ενός 

εσόδου το οποίο δεν … καν.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Κύριε Γαλάνη, αυτό όμως υπάρχει σε πολλούς κωδικούς μεγάλο 

χάσμα. Σε άλλους κωδικούς το χάσμα είναι πολύ μεγάλο. Εδώ γιατί  δεν 

επιχειρήσατε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο προϋπολογισμός γίνεται με βάση τα στοιχεία του 2013 και μέχρι το 

καλοκαίρι του 2014 και όπως τα εισηγείται η Υπηρεσία και η εκάστοτε 

Διεύθυνση και μάλιστα με βάση τι  λέε ι  η ΚΥΑ. Με συγχωρείτε,  δεν 

μπορώ να κάνω -να το πω λαϊκά -  ό,τι  μου έρχεται στο μυαλό. Θα 

ήθελα ευχαρίστως να δημιουργήσω μεγαλύτερες προσδοκίες,  αλλά δεν 

μου επιτρέπεται.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απλώς ήθελα να σας πω, για να έχετε μια εικόνα, ότι  όσον αφορά την 

υπουργική απόφαση που βγήκε πέρυσι το καλοκαίρι,  έλεγε ως προς το 

ύψος των εξόδων που μπορούμε να εγγράψουμε στον προϋπολογισμό 

ότι  είναι προδιαγεγραμμένο. Λάβαμε μία αναφορά εμείς  τον Ιούλιο του 

2014, είδαμε τον Ιούλιο του 2013 πώς πήγε και ανάλογα ποια χρονιά 

γι’  αυτό το επτάμηνο ήταν καλύτερα.  
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Για παράδειγμα, εάν ο Ιούλιος του 2013 ήταν μεγαλύτερος από 

τον Ιούλιο του 2014, παίρνανε τα απολογιστικά στοιχεία όλου του 

2013 και μέχρι αυτό το ύψος το οριζόμενο πηγαίναμε.  Αντίστοιχα,  εάν 

ο Ιούλιος του 2014 ήταν μικρότερος από τον Ιούλιο του 2013, 

παίρναμε τη διαφορά που περνούσε αυτό το επτάμηνο και την 

προσθέταμε στα απολογιστικά στοιχεία του 2013. Με βάση αυτήν την 

παραδοχή βγήκε το ύψος των εσόδων στα τακτικά έσοδα.  

 Τώρα, από εκεί  και πέρα, με βάση αυτό το ποσό  κατανεμήθηκαν -

αυτό είναι το περιθώριο που μας έδινε -  σε διάφορους κωδικούς 

εσόδων. Τώρα για οποιοδήποτε θέμα προκύψει,  οποιοσδήποτε κωδικός 

εσόδων …, δεν υπάρχει πρόβλεψη. Δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε 

έναν γενικό κωδικό,  ενώ μπορεί να γίνει  αναμόρφωση και μεταφορά 

από ένα κωδικό του προϋπολογισμού εσόδων σε έναν άλλο κωδικό του 

προϋπολογισμού εσόδων. Αυτό τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς ,  αυτή 

τη στιγμή έχουμε φτάσει νομίζω στο 218 -220, αν δεν κάνω λάθος,  

αναμόρφωση. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα το οποίο μα ς εξαναγκάζουν να 

το κάνουμε και έχουμε παραπονεθεί  και στο υπουργείο.  Μετά, σαν 

Υπηρεσία εμείς  προσπαθούμε.  Βάζουμε 5.000 σε έναν κωδικό,  βάζουμε 

στον άλλον και γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κι  αυτοί απόρησαν. 

Αυτή είναι η πραγματικότητα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορεί να γίνει  αυτό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορεί να γίνει .  Βεβαίως.  Μα το έχουμε κάνει  κι  εδώ οι δήμοι.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  τοποθετήσεις επί  του θέματος.  Ο κύριος Αναστασιάδης Ηλίας.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Γαλάνη, είπατε πως η οικονομική κατάσταση στο Δήμο είναι 

ζοφερή και δεν θα διαφωνήσω σε αυτό.  Όμως, βλέπω εδώ στον τομέα 

εσόδων ότι  είστε ιδιαίτερα γαλαντόμος.  Όχι εσείς  προσωπικά. Η 

δημοτική αρχή προς ορισμένους.  Και θα ήθελα εξηγήσεις  επ’ αυτού.  

 Στην πρώτη σελίδα «Μισθώματα. Τουριστ ικό περίπτερο Ξενία.  

Βεβαιωθέντα,  εισπραχθέντα κ.λπ.  000», για το 2014. Για το 2015, 

έχετε περίπου 6.240. Ένα είναι αυτό.   

 Το δεύτερο. Εάν πιστεύετε πως οι  δημότες του Δήμου Σερρών 

είναι πλούσιοι,  καλώς. Διαφορετικά,  γιατί  δεν ζητήσατε από τους 

όμορους δήμους τα χρέη τα οποία οφείλουν στο Δήμο Σερρών; Και 

μιλάω στη σελίδα 16 συγκεκριμένα, μην αναφέρω νούμερα, γιατί  θα 

κουραστεί  ο κόσμος,  περίπου 60.000 αυτά που χρωστούν οι  όμοροι 

δήμοι στο Δήμο Σερρών, δεν έχουν δοθεί  το 2014, δεν έχουν 

εισπραχθεί,  και ξανά πάλι βεβαιώνονται το 2015. Εφόσον έχουμε 

όντως οικονομική καχεξία.  

 Το τρίτο και σταματάω εδώ γιατί  είναι πολλά, να μην 

ανοιχτούμε.  Στη σελίδα 17 «Φόροι προμηθευτών εργολάβων, 

ελεύθερων επαγγελματιών κ.λπ.  Διαμορφωθέντα έξοδα 380.000. 

Εισπραχθέντα 0».  Βεβαιώνονται για το 2015 475.000. Είναι τεράστια η 

διαφορά. Δηλαδή, γιατί  να είμαστε τόσο γαλαντόμοι,  άραγε,  προς 

τρίτους,  τη στιγμή που είπατε ότι  η οικονομία του Δήμου είναι τόσο 

ζοφερή; Δε νομίζετε ότι  χρειάζονται εξηγήσεις;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Λοιπόν,  εγώ δεν ε ίπα,  κύριε Πρόεδρε και κύριοι  συνάδελφοι,  ότι  είναι 

ζοφερή η οικονομία του Δήμου. Έδειξα ποια είναι τα στοιχεία από τα 

χείλη του υπουργού και τις  σημειώσεις της κρατικής χρηματοδότησης,  

άνω του 60%, σε ένα δημοσίευμα με τις  δηλώσεις του αναπληρωτή 

υπουργού, 65% από το 2010 μειώθηκαν οι  χρηματοδοτήσεις προς τους 

δήμους.  Είπα ότι  η χώρα ζει  σε μια ζοφερή οικονομική κατάσταση. 

Φυσικά, και οι  δήμοι είναι κομμάτια αυτής της χώρας.  Εγώ 

αναφέρθηκα στη χώρα, δεν είπα για το Δήμο. Ο Δήμος προσπαθεί να 

νοικοκυρευτεί  τα τελευταία τέσσερα χρόνια.  Ο κύριος Δήμαρχος και 

όλοι οι  συνεργάτες του έριξαν μεγάλο βάρος στο νοικοκύρεμα των 

οικονομικών και θα τα πούμε στον απολογισμό - ισολογισμό πώς το 

καταφέραμε αυτό.  Θα τα πούμε μια χαρά όταν θα έρθει  η ώρα. Είναι 

πασιφανές,  τα έχω πει  και δημόσια.  Εκεί που είχαμε 10 εκ.  χρέη,  τώρα 

έχουμε κάτω από 2,5 εκ.  

 Αλλά, κύριε Πρόεδρε,  γι’  αυτό που λέει  ο συνάδελφος,  εγώ δεν 

είμαι καθόλου γαλαντόμος.  Ίσα - ίσα,  νομίζω ότι  και με τον κύριο 

Δήμαρχο, είμαστε και πολύ αυστηροί και όπως πρέπει να  πάει η 

κατάσταση σήμερα, στις  εποχές που ζούμε,  αλλά και με τις  επιταγές 

του νόμου. Είμαστε πάρα πολύ αυστηροί.  Και μάλιστα, εάν δεν το 

κάναμε αυτό,  δεν θα παίρναμε το Ο.Κ. από το Παρατηρητήριο,  στα 14 

από τα 16 σημεία.  Τα οποία σημεία δεν έχουν σχέση με τα έσοδα του 

Δήμου. Έχουν σχέση με μεταβιβαστικές πληρωμές του κράτους προς 

εμάς.  Άρα, να είστε σίγουρος ότι  τηρήσαμε επακριβώς τα κριτήρια της 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης.  

 Αυτά που λέγατε εσείς  ότι  τα μισθώματα 000, βεβαιώθηκαν λίγο 

παρακάτω σε άλλους κωδικούς,  γιατί  ήταν έσοδα που βεβαιώθηκαν για 

πρώτη φορά μέσα στο έτος που έπαιξε,  το 2014. Κι αν δεν κάνω λάθος,  
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ο κύριος Παζάρσκι να το επιβεβαιώσει αυτό.  Δηλαδή, τα μισθώματα 

που λέτε ότι  εμφανίζονται 000,  για το 2014, είναι σε άλλο κωδικό 

παρακάτω, είμαι  βέβαιος -γιατί  τα εισπράξαμε,  το ξέρω ότι  τα έχουμε 

εισπράξει σα μισθώματα -  σαν ποσά που εισπράχθηκαν και 

βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά μέσα στο 2014. Είναι σε έναν κωδικό 

παρακάτω. Επομένως, το αντίθετο μάλιστα. Δεν είμαστε καθόλου 

γαλαντόμοι.  

 Και για τα χρέη που λέτε,  είμαστε η μόνη δημοτική αρχή, 

είμαστε από τους λίγους δήμους που δεσμεύσαμε τις  φορολογικές 

ενημερότητες και βεβαιώσαμε τις  οφειλές των όμορων δήμων. Σε 

σημείο να  κακοχαρακτηριστούμε κιόλας.  Και τα βεβαιώσαμε και 

δεσμεύσαμε τις  φορολογικές ενημερότητες.  Κάποιοι  πλήρωσαν. 

Κάποιοι  δεν έχουν πληρώσει.  … Αλλά αυτή είναι η καθαρή αλήθεια.  

Ότι και βεβαιώθηκαν οι  οφειλές των όμορων δήμων και δεσμεύθηκαν 

οι  φορολογικές τους ενημερότητες,  κύριε Πρόεδρε.  Και δεν έγινε άρση 

ακόμη, μέχρι σήμερα. Μόνο γι’  αυτούς που πλήρωσαν.  

 Τώρα για  το θέμα του φόρου προμηθευτών εργολάβων, είναι 

πολύ τεχνικό θέμα. Αν μπορεί ο κύριος συνάδελφος να βοηθήσει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, ο κύριος Παζάρσκι.  

Κος ΠΑΖΑΡΣΚΙ:  

Σχετικά με το πρώτο θέμα που θίχθηκε,  όσον αφορά τα μισθώματ α των 

τουριστικών περιπτέρων, τα εισπράτταμε φέτος στον κωδικό 0111, που 

είναι «Μισθώματα για αστικά ακίνητα». Θελήσαμε να κάνουμε για το 

2015 έναν διακριτό κωδικό,  με την έννοια ότι  από αυτά εδώ πέρα ένα 

ποσό το παίρνουμε και το αποδίδουμε στην ΕΤΑΔ. Δηλα δή, το 

εισπράτταμε από τον γενικό κωδικό και το κάναμε διακριτό.   
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 Νομίζω η πρώτη  ερώτησή σας ήταν για τα μισθώματα, για το 

τουριστικό ΞΕΝΙΑ. Αυτό δεν ήταν; Ναι.  Το κάναμε από τον κωδικό 

0111 νομίζω και το εισπράτταμε στο 0111.01.  Και μπορώ να σας δώσω 

και τα γραμμάτια είσπραξης γιατί  έβγαλα το ποσό το οποίο το 

αποδώσαμε στην ΕΤΑΔ, που είναι εταιρεία του δημοσίου που μας το 

έχει  παραχωρήσει,  με σκοπό να … Και μάλιστα, μέσα στον Απρίλιο -

Μάιο είχαμε κάνει  και μία αναπροσαρμογή 1.267 ευρώ για να τους 

δώσουμε και τα μισθώματα πέρυσι που πήγαμε.  Το ίδιο θα κάνουμε και 

στις  αρχές της καινούργιας χρονιάς για τα μισθώματα του 2014. Ένα 

είναι αυτό.  

 Το δεύτερο θέμα που θέσατε ήταν σχετικά με τις  βεβαιώσεις για 

έσοδα σε δήμους; Αυτό ήταν.  Κοιτάξτε,  υπήρχαν κάποιες οφ ειλές,  οι  

οποίες αυτή τη στιγμή βεβαιώθηκε και είχαν πληρώσει μάλιστα 

προσαυξήσεις μέσα στον Αύγουστο. Είχε έρθει  ο Δήμος Νιγρίτας και 

έκανε μία ρύθμιση στην εφορία,  επειδή είχε δεσμευθεί η φορολογική 

της ενημερότητα. Ήρθε ένας υπάλληλος και μας έκανε και μια 

πληρωμή 14.000 κάτι  τέτοιο,  εν πάση περιπτώσει,  ένα τέτοιο ποσό. 

Γύρω στις  10 Αυγούστου; Εκείνο το διάστημα. Είχε δηλαδή, όντως 

έχετε δίκιο,  την ημερομηνία 31/7 δεν φαινόταν αυτό εδώ πέρα σαν 

είσπραξη.  31/7 είναι η ημερομηνία αναφοράς για τη σύνταξη τ ου 

Προϋπολογισμού. Οπότε,  δηλαδή, είναι μέχρι τέλος Ιουλίου.   

 Στο τρίτο θέμα, το οποίο είναι πώς συνδέονται οι  ομάδα εσόδων 

4,  που είναι για  την είσπραξη κρατήσεων με την ομάδα 8 των εξόδων 

για το πώς αποδίδονται οι  κρατήσεις.  Για να σας το πω με απλά λό για.  

Υπήρχε ένα τεχνικό θέμα ως προς τη συμφωνία του διπλογραφικού και 

πώς κούμπωναν αυτές οι  δύο ομάδες εσόδων. Προσπάθησα να το 

διορθώσω και μια εταιρεία που μας παρέχει  υποστήριξη,  η Singular ,  
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σχετικά με το να γίνει  καλή δουλειά τουλάχιστον για τον 

προϋπολογισμό του 2015, να είναι σωστά.  

Γι’ αυτό και μέσα σε αυτό το διάστημα έκανα κάποιες 

αναμορφώσεις,  τουλάχιστον στον προϋπολογισμό του 2015 διόρθωσα 

όλο τον προϋπολογισμό από την αρχή και είναι σωστά και οι  κωδικοί 

και ανταποκρίνονται ένας προς έναν,  τη ν ομάδα 4 και την ομάδα 8.  

Και ως προς τη λειτουργία τους και μέσα στο λογισμικό.  Αυτό είναι 

τεχνικό θέμα. Να ξέρετε,  ουσιαστικά είναι λεφτά τα οποία,  για 

παράδειγμα, θα πληρώσουμε σε ένα ένταλμα ένα ποσό το ποσό της 

κράτησης το οποίο παρακρατούμε και στη συνέχεια το αποδίδουμε.  

Δεν έχει  σχέση, δηλαδή, με τη φύση του εξόδου αυτή καθ’ εαυτή: πώς 

θα κινηθεί η δαπάνη και πώς θα είναι η δαπάνη και ποια δαπάνη 

ακριβώς θα κάνουμε.  Είναι,  δηλαδή, πιο πολύ λογιστικό το θέμα. Δεν 

είναι τόσο το είδος της δαπάνης.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Συγγνώμη, Πρόεδρε,  αλλά πρέπει διευκρινιστικά να πούμε κάποια 

πράγματα. Είναι σαφές και ξεκάθαρο. Γιατί  υπάρχει  τρίμηνη 

στοχοθεσία.  Έχω την αίσθηση πως εδώ αυτό μέσα στο χρόνο θα 

δημιουργήσει πρόβλημα. Και το πρόβλημα θα αποτυπωθεί όταν θα 

φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε και να ψηφίσουμε την τρίμηνη 

στοχοθεσία.  Είναι πρόβλημα εσόδων -εξόδων, κύριε Γαλάνη.  

Κος ΠΑΖΑΡΣΚΙ:  

Ο κωδικός είναι 413100; Αυτόν τον κωδικό είπατε;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι.  12301. Αυτό που λέτε εσείς   «Φόροι μισθωτών υπη ρεσιών» είναι 

πιο πάνω. Δεν έχει  σχέση. Ο κωδικός 4121, που λέτε εσείς ,  αναφέρεται 

αλλού. Δεν έχει  σχέση με παρακρατηθέντες φόρους προμηθευτών 
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εργολάβων.  Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις.  Κι από εκεί  και πέρα, 

πάμε,  σύμφωνα με το διπλογραφικό, αλλάζει  ο κωδι κός πλέον και πάμε 

στο 12301. Όχι στο 4121. Γι’  αυτό είπα ότι  είναι μεγάλη υπόθεση η 

σύνταξη. Εγώ δεν είμαι Οικονομικός,  αγαπητέ μου κύριε.  Αλλά έχω 

την αίσθηση ότι  έτσι όπως παρουσιάζεται και η εικόνα μας προς τα 

έξω ότι  όντως είμαστε γαλαντόμοι,  κύριε Γα λάνη. Αλλά βγαίνει  προς 

τα έξω η εικόνα ότι  είμαστε γαλαντόμοι.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν θέλω να γίνεται συζήτηση όταν κάνουμε ερωτήσεις και 

απαντήσεις.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Διευκρινιστικά μιλάω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  αλλά όχι  συζήτηση. Η ερώτηση έχει  μία απάντηση. Απ ό εκεί  και 

πέρα, γίνεται συζήτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ολοκληρώθηκαν οι  απαντήσεις και οι  τοποθετήσεις.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Κύριε Πρόεδρε,  ο προϋπολογισμός είναι κάτι  πολύ σοβαρό. Μια 

διευκρίνιση θα ήθελα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα συνεχίσουμε τρεις  ώρες με ερωτήσεις.  Ο Κανονισμ ός Λειτουργίας 

του Δημοτικού Συμβουλίου είναι σαφέστατος.  Δύο λεπτά στους 

δημοτικούς συμβούλους για την ερώτηση. Τελειώσαμε τις  ερωτήσεις.    

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Γιατί  τελειώσαμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Διότι  πέρασε ο χρόνος των ερωτήσεων.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε μία διευκρινιστική ερώτηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε την,  κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΟΩΤΑ:  

Στα μισθώματα καλλιεργήσιμης γης,  που έχετε εισπραχθέντα 0,  είναι 

σε άλλον κωδικό οι  εισπράξεις σας  ;  Μήπως κάνουμε λάθος.  

Κος ΠΑΖΑΡΣΚΙ:  

Ναι,  κοιτάξτε.  Κανονικά για την είσπραξη , όλες τις  εισπράξεις,  τη 

διεκδικεί  το ταμείο προσόδων … Εμείς βασικά ελέγχουμε τη διακίνηση 

και τη λογιστική τυποποίηση. Ό,τι  κωδικοί μας ζητήθηκαν από το δήμο 

προσόδων και την ταμειακή υπηρεσία,  τους ανοίξαμε.  Αυτά μας 

ζητήθηκαν, με αυτά εργαζόμαστε αυτή  τη στιγμή.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Έχει βεβαιωθέντα.  Δεν έχει  εισπραχθέντα αυτός ο κωδικός.   

Κος ΠΑΖΑΡΣΚΙ:  

Ναι,  μπορεί να συμβαίνει  αυτό.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Όχι,  ρωτάω διευκρινιστικά αν τις  μεταφέρατε τις  εισπράξεις σας από 

την καλλιεργήσιμη γη και τις  μεταφέρατε σε άλλο κωδι κό.  

Κος ΠΑΖΑΡΣΚΙ:  

Είναι 0 τα εισπραχθέντα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Είναι 0.  

Κος ΠΑΖΑΡΣΚΙ:  

Ναι.   
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Με συγχωρείτε,  τι  απλοϊκές απαντήσεις που γίνονται και απλοϊκές 

ερωτήσεις;  Με συγχωρείτε,  κύριε Πρόεδρε.  Για τη μεταφορά είναι 

πολύ πιθανό και αυτές οι  εισπράξε ις να βρίσκονται σε χρήματα που 

εισπράττονται για πρώτη φορά εκ του νόμου, μέσα στη χρονιά που 

έπαιξε,  το 2014, και δεν είχαν προϋπολογιστεί  από το 2013 προς το 

2014. Είναι βέβαιο αυτό ότι  συμβαίνει .  Και μην ξεχνάτε ότι  θα πρέπει 

να είμαστε όλοι καλά ενημερωμένοι.  

 Για παράδειγμα, αυτό που λένε καλλιεργήσιμη γη,  για να κάνεις  

τις  μισθώσεις και να κάνεις  τα συγκεντρωτικά, πρέπει να έχεις  όλα τα 

έγγραφα πλέον.  Εγώ σας ενημερώνω, και την πληροφόρηση την έχω 

σήμερα κιόλας,  κι  αν θέλετε,  να το διερευνήσετε,  το Δ ασαρχείο εδώ 

και ένα ενιάμηνο περίπου, και πολύ παραπάνω, κύριε Πρόεδρε,  δεν 

κάνει  τίποτε άλλο από το να ασχολείται με τον ΤΑΒ.  

Όλο το επιστημονικό προσωπικό του Δασαρχείου ασχολείται με 

τον ΤΑΒ. Δεν μπόρεσε να δώσει αποφάσεις χαρακτηρισμού, όχι  μόνο 

στον  δικό μας Δήμο αλλά και σε κανέναν άλλον.  Οπότε και ενώ έχουμε 

καινούργιο Δασικό Κώδικα -σήμερα μου τα είπε αυτά ο Δασάρχης για 

άλλη μια φορά -  σταμάτησε άλλο ένα τρίμηνο -τετράμηνο η δυνατότητα 

του χαρακτηρισμού -αποχαρακτηρισμού των εκτάσεων. Γιατί  αλλιώς 

δεν μπορεί να γίνει  μία μίσθωση καλλιεργήσιμης γης την οποία θέλει  

να καλλιεργήσει ο μισθωτής.   

Επομένως, προκύπτουν τέτοια ζητήματα που μας πάνε πάρα πολύ 

πίσω. Και πολλές φορές αυτά τα ποσά βεβαιώνονται για πρώτη φορά, 

κύριε Πρόεδρε,  χωρίς να είναι στον κ ωδικό που προϋπολογίστηκε.  

Αυτό εάν το συζητήσετε με την κυρία … ,  θα σας το πει .  Και είναι 

αληθές αυτό που λέμε.  
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Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Άρα, δεν μπορούμε να διαβάσουμε τον Προϋπολογισμό, όπως έρχεται 

στα χέρια μας.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συγγνώμη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, κυρ ία συνάδελφε.  Είστε και 

είμαστε μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.  Ο κύριος Παζάρσκι είναι 24 

ώρες το 24ωρο στο Δήμο, που λέει  ο λόγος,  και οι  άλλοι συνάδελφοί 

του.  Κι εγώ είμαι στη διάθεσή σας,  όποτε με χρειαστείτε.  … Σας καλώ, 

όποια στιγμή θέλετε,  και μετά από τη συζήτηση, για να μην 

αισθανόμαστε κάποια πίεση.  

 Ο Προϋπολογισμός,  όπως σας είπα στο πρώτο μέρος της 

παρέμβασής μου, μετά το τέλος της χρονιάς,  ενδέχεται να 

αναθεωρηθεί.  Αναλόγως του πώς θα κλείσουν τα οικονομικά του 

δήμου. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Αναθεωρούνται οι  κωδικοί;  Αλλάζουν; Καταργούνται;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν είπα θα καταργηθεί.  Εγώ είπα ότι  μπορεί να έχουμε άλλα 

οικονομικά στο τέλος της χρονιάς.  Αυτό νομίζω σας λέμε από το νόμο 

δουλεύουμε με στοιχεία μέχρι το τέλος Ιουλίου.  Δεν έχει  γίνει  πρώτη 

φορά.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε,  είναι συγκεκριμένος κωδικός.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  τι  σημαίνει  αυτό;  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

3

1 

Έχω κάνει κι  εγώ προϋπολογισμούς σε άλλο χώρο. Είναι 

συγκεκριμένος κωδικός.  Και οφείλει  να είναι ενημερωμένος ο κωδικός.  

Ή, αν δεν υπάρχει,  ας καταργηθεί.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας εξηγώ. Δεν ξέρω εάν μπορώ να το εκφράσω όπως ακριβώς πρέπει.  

Ακόμη κι αν προϋπολόγισες κάτι ,  μπορεί να μην εισέπραξες,  για 

χίλιους δυο λόγους.  Και μπορείς να το εισπράξεις με κάποιον άλλο 

τρόπο, βέβαια.  Γιατί  μπορεί  να προϋπολογίσεις  για το 2014, να 

πάρουμε μισθώματα από καλλιεργήσιμη γη,  να μην έγινε η διαδικασία 

από το Δασαρχείο,  παράδειγμα λέω, ένα σκέλος του όλου παζλ,  και 

επομένως,  να μην έγιναν τα συμφωνητικά, και να πήγαμε να τα 

εισπράξουμε με το τέλος χρήσης.   

Το ζήσαμε αυτό εδώ πέρυσι.  Για κάποιες περιπτώσεις που δεν 

μπορέσαμε να εισπράξουμε από μισθώματα, τα συμφωνητικά, 

επομένως,  φαίνεται ότι  δεν έχουμε εισπραχθέντα,  πήγαμε και τα 

εισπράξαμε με άλλον τρόπο. Σαν τέλος χρήσης,  για παράδειγμα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Γιατί  η καλλιεργήσιμη γη είναι ένα έσοδο. Μία διευκρίνιση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  τελειώσαμε την ερώτηση. Κύριε Γαλάνη, εξαντλήσατε την 

απάντηση στην ερώτηση. Δεν χρειάζεται μία ώρα να εξηγούμε το ίδιο 

πράγμα. Ας πάμε σε τοποθετήσεις.  Παρακαλώ. Ποιος θέλει  να 

τοποθετηθεί;  Ο κύριος Μηλίδης,  ο κύριος Φωτιάδης,  ο κύριος Ηλίας 

Αναστασιάδης και η κυρία Καλότα. Κύριε Φωτιάδη, από εσάς 

αρχίζουμε.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Η 

σημερινή μέρα είναι κορυφαία μέρα στα διοικητικά κ αι οικονομικά 

πράγματα του Δήμου. Πράγματι,  υπήρξε μία ρητορική από τον 

εισηγητή, η οποία σε πολλά σημεία της είναι πράγματι αληθής.  

Βεβαίως,  τεχνηέντως απέκρυψε σοβαρότατες ακόμα αλήθειες,  οι  

οποίες είναι στην άλλη πλευρά, κινούνται προς την άλλη κατεύθυν ση.  

 Επιλεκτικά θα πω το εξής.  Είναι αλήθεια,  κύριε Αντιδήμαρχε,  ότι  

διά στόματος υπουργού, όπως είπατε,  σας αρέσει αυτή η έκφραση, οι  

μειώσεις είναι της τάξης του 61%, του 65%, του 67%. Βαίνει  ολοένα 

αυξανόμενη. Καμία συζήτηση, όμως, ποτέ -είναι η αλήθεια-  δεν έγινε 

ποτέ για το μειωμένο κόστος λειτουργίας των δήμων. Είναι αλήθεια ότι  

η ΣΑΤΑ -και είχαμε το προηγούμενο Συμβούλιο -  είναι πλέον ψίχουλα. 

Είναι όντως τεράστια αλήθεια η πρωτόγνωρη δυνατότητα που είχατε 

στην προηγούμενη περίοδο και αυτή η οποία δύ ει ,  έχει  τεράστιες 

ευκαιρίες από το ΕΣΠΑ. Καμία κουβέντα δεν κάνατε εκεί .   

Και βεβαίως,  το περίφημο νοικοκύρεμα δεν έχει  συντελεστεί .  

Είμαστε σε μία διαδικασία από το νόμο επιβεβλημένη, επειδή μπήκαμε 

και στο Παρατηρητήριο,  επειδή είναι αναγκαίο -λέω εγώ-  το 

Παρατηρητήριο να εποπτεύει  αυτούς οι  οποίοι  ήταν υπερχρεωμένοι.  

Και αυτοί οι  οποίοι  ζήτησαν την αρωγή του κράτους,  στέλνοντας 

τιμολόγια και αποπληρώνοντάς τα -ορθά γίνεται εδώ μια εποπτεία.  

 Είναι επίσης αλήθεια,  κύριε Αντιδήμαρχε,  ότι  τα οικονομικά του  

κράτους είναι σε τραγική κατάσταση, εξ ου και οι  μειωμένες 

χρηματοδοτήσεις.  Αλλά την αλήθεια ότι  είναι τραγικά τα οικονομικά 

των οικογενειών, την αποσιωπήσατε.   

 Είναι επίσης αλήθεια,  κύριε Αντιδήμαρχε,  ότι  δηλώνατε 

προεκλογικά, επειδή φέρατε και το πρόγρ αμμά σας,  ότι  δεν θα δίνατε 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

3

3 

καμία αύξηση, πουθενά. Ακόμη στον αέρα είναι τα λόγια και δεν 

στέγνωσε το σάλιο,  και φέρατε μεγάλη αύξηση, που ποτέ δεν έγινε στο 

εγγύς προηγούμενο τέτοια αύξηση στα δημοτικά του Δήμου των 

Σερρών.  

 Και διερωτώμαι,  γιατί  τώρα με τα τοπικά κανάλια και ακούμε και 

τι  γίνεται λίγο παραπάνω, ξέρουμε τι  γίνεται στην Κεντρική 

Μακεδονία.  Πέστε μας κάποιους δήμους που είχαν αντίστοιχες 

αυξήσεις.  Εγώ μπορώ  να σας πω, ξεκινώντας από τον Πειραιά μέχρι 

τη Θράκη, πάμπολλες περιπτώσεις που μειώ θηκαν ή,  κατά περίπτωση, 

ελαφρύνθηκαν κοινωνικές ομάδες.   

 Επίσης,  κύριε Αντιδήμαρχε,  είναι αλήθεια ότι  εκεί  στα έσοδα 

κάποια νούμερα μένουν εκεί  ακλόνητα. Ενδεικτικά και δεν είναι της 

παρούσης,  για την οικονομία του χρόνου, εκεί  στα έσοδα από τα 

δημοτικά αναψυκτήρια,  είναι τα βεβαιωμένα, 92 πόσο είναι.  Αυτά τα 

οποία αναζητάτε επίσης.  Είναι το ίδιο νούμερο. Εδώ, κύριε 

Αντιδήμαρχε,  στη σελίδα 12 από την Εισηγητική Έκθεση, 93.119 είναι 

τα βεβαιωμένα, 93.042 αυτά που προβλέπετε.  Δεν πληρώνουν αυτοί οι  

άνθρωποι;  Γιατί  δεν πληρώνουν;  

 Πάμε τώρα στα έξοδα από την Εισηγητική Έκθεση. 

Ομαδοποιημένα. Δεν θα αργήσω. Θα τελειώσω, κύριε Αντιδήμαρχε.  

Είχατε υποσχεθεί  ότι ,  ο Αντιδήμαρχος που έχει  εκεί  τη σχολική στέγη 

και τη συντηρεί,  ότι  σε αυτόν τον προϋπολογισμό θα φαίν ονται 

ομαδοποιημένα εργασίες,  έργα μικρά, σε μία μελέτη η οποία θα έχει  

δημοπρατηθεί.  Και θα είχαμε τη δυνατότητα όλο αυτό το διάστημα να 

επεμβαίνουμε πάραυτα σε ενδεχόμενες βλάβες ή προκύπτουσες 

ανάγκες.  Ακολουθείται η διαδικασία των μικρών έργων, τα οποί α είναι 

όλα με αναθέσεις.   
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 Συνεχίζετε,  επίσης,  την κατάτμηση. Την άλλη φορά δεν μίλησα, 

επειδή ακριβώς είχατε το άλλοθι της γεωγραφικής αναφοράς.  Συνεπώς, 

ποσών ομοειδών, συντήρηση οδοποιίας,  συντηρήσεις γενικές,  

ασφαλτοστρώσεις,  περιποιήσεις πράσινου, σχ ολικές εργασίες σας 

ανέφερα, κατά περίπτωση μικροποσά. Λες και αυτά δεν θα μπορούσαν 

να ομαδοποιηθούν.  Δεν θα μπορούσε να γίνει  μια γενική περιγραφή 

στην προμετωπίδα της μελέτης,  όπου θα λέει  τόση ποσότητα ασφάλτου 

εκεί ,  τόση εκεί ,  τόση εκεί .  Κι όλα μαζί μ ια δημοπρασία.  

Ή μήπως δεν θα μπορούσαμε να μισθώσουμε πολλά μηχανήματα, 

graters συγχρόνως από έναν εργολάβο και να δουλεύουν γενικότερα. Ή 

να τα συγκεντρώσουμε όταν υπάρχει λόγος σε ένα σημείο δράσης που 

επιθυμούμε.  Ούτε κι  αυτό το κάναμε.   

Θα περάσω, επίσης,  στις  εγγραφές,  που εδώ βρίθει  ο 

προϋπολογισμός: Τεχνική υποστήριξη,  τεχνικοί σύμβουλοι.  Δεν είναι 

κατάτμηση οι  επτά εγγραφές που έχετε για το περίφημο έργο του 

Ελαιώνα; Δεν θα μπορούσατε να ζητήσετε έναν τεχνικό σύμβουλο για 

όλες τις  φερόμενες παροχές ,  που δήθεν είναι εξεζητημένες;  Τη μια 

τεχνική σύμβουλος για τα κλείθρα, την άλλη για το περιβάλλον,  την 

άλλη για τους δρόμους,  την άλλη κι  εγώ δεν ξέρω τι .  

Δε νοιώσατε την ανάγκη, αλήθεια,  ότι  κάποιοι  μηχανικοί θα 

έπρεπε -μετά τη διαχείριση του ΕΣΠΑ, διότ ι  εσείς  ήσασταν οι  τυχεροί -  

θα έπρεπε να τύχουν μιας εξειδίκευσης,  προκειμένου να έχουν τη 

δυνατότητα να δίνουν πιστοποιητικά; Εξ ου και οι  επόμενες εγγραφές 

για πιστοποίηση ενεργειακής ή σύνταξη μελέτης για χρηματοδότηση 

ενεργειακής αναβάθμισης κ.λπ.;  Και  τρέχετε συνεχώς στους ιδιώτες;  

Δε νοιώσατε την ανάγκη ότι  στοιχειωδώς δυο -τρεις  μηχανικοί θα 

έπρεπε να πάρουν αυτή την εξειδίκευση; Είναι ζητούμενο. Το 
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πρόγραμμα ‘Εξοικονομώ’ τρέχει  και γενικότερα είναι μία σύγχρονη 

ανάγκη, απαίτηση.  

Συμπερασματικά, εμεί ς  δεν συμφωνούμε με αυτή τη λογική των 

πολλαπλών μικρών έργων και υπηρεσιών. Θεωρούμε ότι  είναι σκόπιμη 

όλη αυτή η διαχείριση. Και βεβαίως,  επειδή κάνατε μία εκκίνηση, 

λέγοντας -δεν θυμάμαι -  στον εισηγητή της παράταξής μου, είπατε ότι  

το επιχειρησιακό και το ετήσιο πρόγραμμα και δράσεις και 

αντιδράσεις και ο ετήσιος προϋπολογισμός και αυτά συμπτύχθηκαν ή 

έχουμε σήμερα τον ετήσιο προϋπολογισμό. Έχουμε,  βεβαίως,  και το 

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης,  έτσι δεν είναι;  Ψηφίζουμε και αυτό.  

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης,  κύριοι  συνάδελφοι,  όπως το 

λέει  η νομοθεσία και ο απλός νους,  σημαίνει  ότι  πρέπει να αποπνέεις ,  

η στοχοθέτηση να είναι εμφανής.  Πού πάμε; Γιατί  πάμε εκεί;  Γιατί  

έχουμε συνθήκες κρίσης.  Γιατί  έχουμε συνθήκες έλλειψης χρημάτων. 

Ζητούμενο είναι η μείωση πα ντού του λειτουργικού κόστους.  Και 

νοικοκύρης,  κύριε εισηγητά, είναι αυτός ο οποίος,  μετά από τέσσερα 

χρόνια -τεσσεράμισι,  έχει  εξασφαλίσει  οπωσδήποτε,  τουλάχιστον τα 

οχήματά του να κινούνται με ασφάλεια και τουλάχιστον οι  ζωτικές 

ανάγκες λειτουργίας του Δήμου να μην έχουν αιφνίδια διακοπή 

εξαιτίας κανενός λόγου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.  Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  

 Είναι γεγονός και το ξέρουμε όλοι ότι  ο προϋπολογισμός είναι η 

πιο σημαντική υπόθεση του Δήμου μας.  Δυστυχώς,  βλέπω από την 

πλευρά της δημοτικής αρχής και του κυρίου Αντιδημάρχου, να 
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προσπαθεί να υποβαθμίσει  λίγο το θέμα …σε τεχνικά θέματα … κ.λπ.  

Νομίζω ότι  θα έπρεπε να δοθεί  μεγαλύτερη έμφαση σε ένα τέτοιο 

κορυφαίο ζήτημα. Είναι,  επίσης,  γνωστό ότι  το υπουργείο ,  τα 

τελευταία χρόνια,  με την οικονομική κρίση, ζητάει επιτέλους 

ρεαλιστικούς προϋπολογισμούς.  

 Με αυτά τα οποία συζητήθηκαν σήμερα, αλλά βλέποντας κανείς  

και τον Προϋπολογισμό, διαπιστώνει ότι  υπάρχουν πάρα πολλές 

ασάφειες,  και ο προϋπολογισμός,  ουσιαστικ ά, είναι εικονικός και 

ανεδαφικός.  Αυτό έχει  γίνει  κατ’ επανάληψη, τα τελευταία χρόνια,  

παρότι είχατε δεσμευθεί ότι  στο μέλλον δεν θα είναι έτσι.  Συμφωνώ 

ότι  η χρηματοδότηση είναι μικρή, χαμηλή. Όμως, θα πρέπει να λέμε 

ότι  και το κόστος του έχει  μειωθεί πά ρα πολύ, τα έχουμε αναφέρει στο 

παρελθόν,  για το οποίο …  

 Τι πιστεύουμε εμείς;  Ότι θα πρέπει με κάθε τρόπο ο Δήμος,  η 

δημοτική αρχή, να προσπαθήσει να αυξήσει τα έσοδα, στο μέτρο του 

δυνατού, και να μειώσει τα έξοδα. Αυτό, όμως για να γίνει ,  θέλει  

μεγάλη προσπάθεια.  Αυτό διαπιστώνουμε ότι  δεν έγινε τα τελευταία 

χρόνια.  Γι’  αυτό και παρατηρείται το φαινόμενο να λέτε συνεχώς ότι  

δεν υπάρχουν οι  οικονομικές δυνατότητες,  πάντα φταίει  το υπουργείο,  

πάντα φταίει  η Γενική Κυβέρνηση. Δεν είναι έτσι,  όμως, τα πράγμα τα. 

Εάν δει  κανείς  τα βεβαιωθέντα με τα εισπραχθέντα,  θα δει  τεράστιες 

διαφορές.  Αυτή η παθογένεια του παρελθόντος,  νομίζω ότι  πρέπει να 

σταματήσει κάποτε.   

Το αναφέρατε κι  εσείς  και προσπαθήσατε να το περάσετε έτσι 

απαλά, για το Παρατηρητήριο Οικονομικών στον ΟΤΕ. Εκεί,  λοιπόν,  

λέει ,  εκφράζει  τη γνώμη του -και νομίζω είναι σημαντική -  ότι οι  

επισημάνσεις και οι  παρατηρήσεις που έχει  είναι σημεία 
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συμμόρφωσης.  Αυτό νομίζω πρέπει να ληφθεί πάρα πολύ σοβαρά υπ’ 

όψιν.   

Εκείνο που νομίζω θα έπρεπε να ακουστεί  ιδι αίτερα είναι ότι  

μέσα σε αυτή τη μεγάλη οικονομική κρίση που ζει  ο κόσμος,  που 

ζούμε όλοι μας,  θα έπρεπε να δείξουμε καλύτερο κοινωνικό πρόσωπο. 

Πολύ καλύτερο κοινωνικό πρόσωπο. Δυστυχώς, δεν το πράξαμε,  κυρίες 

και κύριοι ,  παρότι θα μπορούσε να πει  κανείς  ότι  έγιναν κάποιες 

μικρές αυξήσεις σε κάποιο συσσίτιο κ.λπ.  Όμως το αληθινό κοινωνικό 

πρόσωπο που έπρεπε να έχει  ο Δήμος,  γιατί  αυτός είναι κοντά στο 

δημότη, αυτός ζει  τα προβλήματα, δεν υπάρχει.  

Το λέμε πάρα πολύ καιρό,  τέσσερα χρόνια: περιορίστε από αλλο ύ 

τις  δαπάνες,  τα έξοδα και δώστε έμφαση … Θα πω μια κουβέντα,  

χαρακτηριστικά.  Χρηματικό βοήθημα. Για  πόσους δημότες;  20.000, 

είναι πάρα πολύ λίγοι Ξέρετε όλοι τα προβλήματα. Αντιμετώπιση  της 

φτώχειας:  9.225 ευρώ. Για την κοινωνική κουζίνα είπα προηγουμέ νως 

ότι  ανέβηκε λίγο με μια παρέμβαση του Δημάρχου. Όμως, είναι πάρα 

πάρα πολύ λίγο,  όπως και το συσσίτιο.   

Τα προβλήματα καθημερινώς αυξάνονται.  Δεν είναι δυνατόν να 

μην έχουμε τέτοιες κοινωνικές παροχές και από την άλλη, να αυξάνουν 

τα δημοτικά τέλη. Αυτή είναι η προσπάθεια του Δήμου να βελτιώσει 

τις  συνθήκες διαβίωσης των πολιτών μας; Δεν θα έπρεπε.  Υπήρχε,  

είπατε,  μια τρύπα ενός μεγάλου ποσού. Αυτό, όμως, θα πρέπει να 

αναζητήσει κανείς  γιατί  υπάρχει  αυτή η διαφορά; Και,  εν πάση 

περιπτώσει,  να τη θεραπεύσει.  Αλλιώς δεν γίνεται αν δεν αναζητήσεις 

τα αίτια.  Και όπου υπάρχουν,  να εγκριθούν και ευθύνες.   

Πώς θα μπορούσε ο Δήμος να αυξήσει τα έσοδα; Έχουμε γίνει  

κουραστικοί,  όμως θα  επιμένουμε,  γιατί  πιστεύουμε ότι  η λογική δίνει  
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δυνατότητα να έχουμε εισπράξε ις από ακίνητη περιουσία,  τα οποία δεν 

έχουμε εισπράξει Και αναφέρομαι πάλι στην καλλιεργήσιμη γη,  η 

οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Είναι,  

με βεβαίωση του Τμήματος Προσόδων, περίπου 9.000 … Πρέπει,  

λοιπόν,  τα έσοδα από εκεί  να είναι αρκετά αυξημένα. Δεν μπορεί να 

είναι καταπατημένα επί τόσα χρόνια.  Πρέπει να μπει τάξη. Είχε γίνει  

μία επιτροπή, αν θυμάστε,  κύριε Πρόεδρε,  η οποία δεν λειτούργησε 

ποτέ.  Δεν λειτούργησε,  από την προηγούμενη θητεία.  

Για τα αναψυκτήρια,  για τα οποία πά ρα πολλές φορές έχει  

δημόσια εκφραστεί  ο κύριος Δήμαρχος,  δεν παίρνουμε και κανένα 

ποσό. Τουναντίον,  το ποσό είναι ελάχιστο,  πάρα πολύ μικρό. Κι εμείς  

πιστεύουμε ότι  θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο. Τώρα, αυτό που 

αναφέρθηκε το ποσό από το Ξενία,  είναι αλήθε ια ότι  κι  εγώ δεν το 

είδα.  Δεν υπάρχει πουθενά.  

Τώρα, βάζετε στον προϋπολογισμό 50.000 για το φόρο ζύθου. 

Δεν φτάνει  γι’  αυτούς τους μικροεπαγγελματίες,   που τους έχουμε 

στραγγαλίσει  με τα ανταποδοτικά τέλη, που δεν μπορούν να βγάλουν 

το μεροκάματό τους,  να βάζουμε κι  αυτό το φόρο;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το κράτος έχει  την ευθύνη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ποιο κράτος,  κύριε Γαλάνη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να μην υπάρχει διάλογος,  σας παρακαλώ πολύ. Ολοκληρώστε,  κύριε 

Μηλίδη. Επτά λεπτά.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Επτά; Τελειώνω σε δυο λεπτά. Λοιπόν,  συνεπώ ς, τους βάζουμε τέλη.  
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Κύριε Πρόεδρε,  κανονικά στα πέντε λεπτά έπρεπε να μου πείτε 

ότι  έχω πέντε λεπτά. Δεν το είδα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούσατε το κουδούνι.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν το άκουσα. Ένα λεπτό,  κύριε Πρόεδρε.  

 Λοιπόν,  ενώ έπρεπε να φορολογήσουμε κάποιους άλλους,  

αναφερθήκαμε προηγουμένως, Ο.Τ.Ε.,  Δ.Ε.Η.,  μεγάλες τράπεζες,  

υπερκαταστήματα. Δεν μιλάω για τα μικρά. Δηλαδή, το νόμο 

1080/1980 το κάνουν εφαρμογή κατ’ επιλογή.  

Τώρα, ως προς τα έξοδα. Θα έλεγα, με δυο κουβέντες,  ότι  έχουμε 

αύξηση του ποσού για ειδικούς συμβούλους και ειδικό γραμματέα. Για 

ποιο λόγο; … κατάλληλος; Αύξηση αποζημιώσεων των αιρετών. Από  

146 -  178.000.  Αύξηση για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Αύξηση 

για τη συντήρηση του πρασίνου. Επίσης,  αύξηση για τους ειδικούς 

επιστημονικούς συμβούλους.  Για ποιο λόγο; Η κατάσταση επιτρέπει  

τέτοιου είδους αυξήσεις;  

Θα επανέλθω στη δευτερολογία μου, γιατί  έχω κάποια θέματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν θα σας κουράσω. Προσπαθώντας να διαβάσω τον προϋπολογισμό, 

που είναι το κύριο όργανο λειτουργίας του Δήμου και είναι πολύ 

σημαντικό να το μελετήσει και να το κατανοήσει κανείς ,  πραγματικά, 

μπερδεύτηκα από τους αναμενόμενους κωδικούς,  που θεωρώ ότι  αυτό 

θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αλλάξει,  να διαμορφωθεί διαφορετικά.  

Γιατί  οδηγούμαστε σε λάθος συμπεράσματα, κάποιες φορές.  
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 Διαπιστώνω ότι  υπάρχουν τεράστιες διαφορές σε πάρα πολλούς 

κωδικούς,  στα διαμορφωθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα και 

στον προϋπολογισμό. Έχω σημειωμένα, δεν θα σας κουράσω. Είναι 

κωδικοί που δεν αφορούν ευαίσθητες δομές ή νομικά πρόσωπα ή άλλο. 

Πάρα πολλοί κωδικοί πολλαπλασιάζονται -και είναι στη διάθεσή σας -  

απίστευτα, κατά δέκα φορές πάνω, που αφορούν -να μην επαναλάβω -  

συμβούλους,  μελέτες,  μελέτες,  πολλές μελέτες.  Και μιλάμε για 

διπλασιασμούς από 24 σε 94,  απ ό 136 σε 852.000 ευρώ. Είναι όλα 

σημειωμένα. Και πάλι σας λέω, δεν είναι για ευαίσθητες δομές.  

 Επομένως, εγώ σα νέα δημοτική σύμβουλος,  δυσκολεύομαι με 

τον τρόπο που είναι διαμορφωμένος έτσι ο προϋπολογισμός,  να τον 

αναλύσω. Το σχόλιό μου είναι,  όπως είπα  και πριν,  ότι  πραγματικά, 

κύριε Γαλάνη, είμαστε πολύ ανοικτοί σε κάποιους κωδικούς,  

αδικαιολόγητα να ανοίγουν τόσο κάποιοι  κωδικοί και κάποιοι  που 

χρειάζεται μεγαλύτερο εύρος,  πραγματικά να είναι κλειστοί οριακά. 

Με αποτέλεσμα φυσικά και θα οδηγηθείτε σε πολλαπλές αναμορφώσεις 

και μετακινήσεις μέσα σε αυτούς τους κωδικούς.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κι εγώ για το χρόνο που τηρήσατε.  Κύριε Αναστασιάδη Ηλία.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριοι  συνάδελφοι.  

 Διαβάζουμε στον Κώδικα το εξής απλό και σαφές.  Ο Δή μαρχος 

προασπίζει  τα τοπικά συμφέροντα και ασκεί καθήκοντα με γνώμονα τη 

διασφάλιση της ενότητας της τοπικής κοινωνίας.  Αυτό πιστεύω ότι  

είναι γνωστό σε όλους και ιδιαίτερα στο Δήμαρχο.  

 Έχει έρθει  ο προϋπολογισμός.  Ερώτημα απλό και σαφές:  άραγε,  

αυτοί που  τον έφεραν τον προϋπολογισμό, πιστεύουν ότι  
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ανταποκρίνεται σε αυτό το βασικό αξιακό κανόνα; Και τούτο γιατί ,  

κατ’ αρχήν,  δεν έχει  καθόλου μα καθόλου αναπτυξιακό χρώμα. Ποιες 

είναι οι  παραγωγικές μονάδες του τόπου; Οι αγρότες,  η δευτερογενής 

παραγωγή και θα μπορούσαμε να πούμε και η τριτογενής.  Αλλά, κατά 

βάση, η πρωτογενής παραγωγή και η δευτερογενής παραγωγή.  

Ποια είναι η στάση, με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού, 

απέναντι  στην πρωτογενή παραγωγή και στη δευτερογενή; Ιδιαίτερα 

στην πρωτογενή. Θα μπορούσα να πω, εχθρική; Θα το πω. Εχθρική. 

Πώς θα παράγει κάποιος όταν δεν μπορεί να πάει στον τόπο 

παραγωγής; Ερώτημα απλό. Ο καθένας ας απαντήσει,  σε τελική 

ανάλυση, μόνος του.  Δευτερογενή παραγωγή και τριτογενή; Ναι.  Πώς 

θα μπορέσει να σταθεί,  όταν του βάζ εις  μία θηλιά στο λαιμό και 

συνεχώς την τραβάς,  με σκοπό να τον πνίξεις;  Γιατί;  Για να καλύψεις 

κενά που είναι προϊόντα πολιτικών επιλογών. Τι εννοώ με αυτό;  

 Αναφέρθηκε προηγουμένως και θα το αναφέρω πάλι.  Αμοιβές 

ειδικών συνεργατών. Από 28.000, που ήταν το 2014, σε 110.000. 

Αλλού κάνουμε οικονομία.  Εδώ είμαστε ιδιαίτερα γαλαντόμοι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε την πρότασή σας και μετά στη δευτερολογία.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει.  Χρηματοδότηση επιχειρήσεων που είναι άδεια πουκάμισα. Με 

ευκολία.  Όμως, εκεί  που χρειάζεται να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις 

παραγωγής,  εκεί  είμαστε αρνητικοί,  θα μπορούσα να πω και εχθρικοί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  αυτή η συνεδρίαση είναι πανηγυρική. Στα τέσσερα 

χρόνια που, λίγο -πολύ, είμαστε εδώ, νομίζω ξέρο υμε αυτή τη 

διαδικασία και τη θεωρούμε πιο σημαντική μέρα, για τον τομέα μου. 

Καθόλου δεν την υποβάθμισα. Ίσα - ίσα,  προσπαθώ και όχι  μόνο σήμερα 

αλλά και τις  υπόλοιπες μέρες και με τα υπόλοιπα μέλη που είμαι στα 

συλλογικά όργανα, να δίνω διευκρινίσεις  και ν α κάνω το καλύτερο. 

Δεν θα τολμούσα να διανοηθώ να υποβαθμίσω την ημέρα.  

 Από τη μια,  γίνεται λόγος για αυξήσεις και αναπροσαρμογές και 

από την άλλη, μιλούμε για οχήματα που δεν μπορεί να οδηγήσει ο 

Δήμος.  Να θυμίσω στους συναδέλφους ότι  αυτό το είδος των  τελών 

είναι κανονικά. Έχεις έσοδα; Κάνεις δαπάνες.  Επομένως, έχεις  έσοδα 

που πρέπει να έχεις  από την κοινωνία; Μπορείς να δαπανήσεις για τα 

οχήματά σου για την καθαριότητα. Απλά τα πράγματα.  

 Εμείς τουλάχιστον -και αυτή ήταν συζήτηση και της 

προηγούμενης  φοράς-  στο 85% του πληθυσμού, κύριε Πρόεδρε,  η 

αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού ήταν 3 -3,5%. Τους μεγάλους 

επιβαρύναμε.  Τα πολυκαταστήματα, τα μεγάλα εμπορικά. Μειώσαμε τα 

γραφεία πάνω από 50%. Τους μεγάλους είναι που χτυπήσαμε.  Αυτούς 

που παράγουν απορρίμματα. Όχι τους αδύνατους.  Τα γραφεία είχαν 

50% μείωση και 85% … και 3,5%.  

 Μεγάλη προσπάθεια για τα έσοδα. Μα εδώ κόντεψα να 

κατηγορηθώ, μάλιστα χρειάστηκε να δώσω και εξηγήσεις σε ένα 

δημοσίευμα που έγινε στον Εισαγγελέα για την κατάσταση … Υπάρχει 

μεγαλύτερη προσπάθεια,  όταν σχεδόν σε 2.000 οφειλέτες που κόντευε 

να παρακρατηθεί η απαίτησή μας … Κι εσείς  οι  ίδιοι  πολιτικά με 

είχατε μεμφθεί,  όχι  εμένα μόνο, όλους,  όλη τη δημοτική αρχή, γιατί  

είμαστε τόσο δυναμικοί και σκληροί και ότι  κάνουμε μεγαλύτερη 
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προσπάθεια για τα έσοδα. Με συγχωρείτε,  αυτό δεν στέκει .  Δεν 

συνάδει το ένα με το άλλο.  

 Μεγάλη προσπάθεια γίνεται για τα έσοδα. Κι εγώ, πραγματικά, 

στενοχωριέμαι που μετά από τέσσερα χρόνια,  ενώ το χρέος του Δήμου 

ήταν 10 εκ.  ευρώ -το ξέρετε καλά -  πήγε κάτω από 2 εκ.  -ουσιαστικά 

αυτό είναι -  και αντί  να εισπράττει  η δημοτική αρχή, αν όχι  

συγχαρητήρια,  τουλάχιστον μια ανταπόκριση από την αντιπολίτευση, 

ανταπόκριση ζητάμε για … Αν εσείς ,  σε αυτή τη ζοφερή οικονομική 

κατάσταση της χώρας και του Δήμου και με αυτή τη χρηματοδότηση 

που σας είπα,  το 65%, θεωρείτε ότι  δεν κάνουμε εμείς  πολύ καλή 

προσπάθεια,  τότε,  με συγχωρείτε.  Τα στοιχεία τα δείχνει  ο 

ισολογισμός.  Αυτός είναι ο καθρέφτης του Δήμου. Και εκεί  δεν μπορεί 

κανείς  να τα αμφισβητήσει.   

 Όσον αφορά την περσινή χρονιά,  το ξαναλέω ότι  η στοχοθεσία,  

τα έσοδα και οι  δαπάνες,  είναι υποδειγματική. Δεν έχουμε πέσει έξω. 

Όταν μου κάνετε παρατηρήσεις για το σημερινό προϋπολογισμό, σας 

λέω ότι  από τα 14 σημεία του Παρατηρητηρίου,  αφού δίνετε τόσο 

μεγάλη σημασία στο Παρατηρητήριο,  τα 14 από τα 16 σημεία είναι 

άψογα, ότι  είμαστε συμμορφωμένοι.  Και δύο σημεία,  συνάδελφοι,  που 

αφορούν κύριε Πρόεδρε τα προνοιακά, μεταβιβαστική πληρωμή … 

είναι τα τυπικά θέματα και τα διορθώσαμε και αυτά στον 

προϋπολογισμό.   

 Επομένως, δεν υπάρχει ζήτημα να είμαστε εκτός της Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης.  

 Ένα τελευταίο και κλείνω. Εισπράττουμε από παντού και 

κάνουμε τις  απαραίτητες ενέργειες.  Όταν μιλάτε συνεχώς για την 

καλλιεργήσιμη γη,  θα σας πω ότι  διά στόματος του κυρίου Δασάρχη -
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ρωτήστε τον ίδιο-  επί ένα εξάμηνο όντας σε υπηρεσία,  κύριε Πρόεδρε,  

έτυχε με τον ΤΑΒ, 150 σελίδες για να μπουν σε χαρακτηρισμούς,  δεν 

υπήρχε διαθέσιμος υπάλληλος.  Τρεις μήνες λόγω του Δασικού Κώδικα, 

πάλι δεν μπορούσαν να βγουν αποφάσεις χαρακτηρισμού. Και ο κύριος 

Δασάρχης και εγώ, δυστυχώς, δεν μπορέσαμε ένα χρόνο να 

ανταποκριθούμε.   

 Επομένως, πώς θα πάρεις έγκριση από την αποκεντρωμένη 

διοίκηση για να μισθώσεις,  να κάνεις  συμφωνίες για την 

καλλιεργήσιμη γη; Θα ήθελα στους συναδέλφους -και είμαι στη 

διάθεσή τους -  να  τους τα εξηγήσω αυτά και,  αν θέλετε να πάμε και οι  

ίδιοι ,  να τα ακούσετε και οι  ίδιοι  με τα ίδια σας τα αυτιά.  Δεν σας λέω 

πράγματα που τα σκέπτομαι από το μυαλό μου.  

 Επομένως, κύριοι  συνάδελφοι,  επιμένω ότι  είμαστε νόμιμοι εκεί  

που πρέπει.  Κι αν βλέπετε διαφορές,  υπάρχουν εξηγήσεις και είναι οι  

πιο πολλές τεχνικού χαρακτήρα. Επί της ουσίας,  κύριοι  συνάδελφοι,  το 

όραμα είναι όπως σας το είπα.  Να μηδενίσουμε το χρέος,  τα 16 σημεία 

που υποσχεθήκαμε,  να τα κάνουμε πράξη. Ψηφίστηκε και το τυπικό 

πρόγραμμα πιστεύω ότι  είναι … κι αυτό.  Θα κάνουμε την προσπάθειά 

μας και για την είσπραξη εσόδων και για τη μείωση των δαπανών. Ό,τι  

κάνουμε,  δηλαδή, τα τελευταία τέσσερα χρόνια.  

 Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περνάμε στη δευτερολογία.  Ποιοι  από τους προλαλήσαντες θα 

δευτερολογήσουν; Ο κύριος Φωτιάδης,  ο κύριος Μηλίδης.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε,  ο συνδυασμός της μη λειτουργίας και λειτουργίας 

σε ένα επίπεδο … με την ανταποδοτικότητα, κατά την άποψή μου, 
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είναι ατυχής.  Διότι  αυτή η λογική λέει  ότι  θα έπρεπε να ξεκινήσε τε 

από εκεί .  Εφόσον έχουμε τόσα χρήματα, ξεκινούμε πρώτα, συντηρούμε 

και αξιοποιούμε τον δικό μας εξοπλισμό, και ύστερα προχωρούμε σε 

περαιτέρω δράσεις.  

 Συνεπώς, με μεγάλη αυταρέσκεια μιλάτε ότι  μειώσατε το χρέος.  

Κύριε Αντιδήμαρχε,  σας το λέω ευθέως,  μα πολύ ευθέως.  Δεν είχατε 

καμία άλλη επιλογή. Το πλαίσιο στην προηγούμενη τριετία -τετραετία 

ήταν σαφές.  Πληρώνονται οι  παλιές οφειλές και μετά δημιουργούνται 

νέες.  Μπήκατε στη διαδικασία να χρηματοδοτηθούν οι  παλιές οφειλές 

από τη διαδικασία χρηματοδότησης του Παρατηρητηρίου.  Δεν μας 

είπατε ποτέ πόσα χρήματα από εκεί  εξασφαλίσατε και πόσα τιμολόγια 

πληρώθηκαν.  

Συνεπώς, θα έλεγα ευθέως,  χωρίς να μεμψιμοιρώ, ότι  είχατε τη 

διάθεση και πράγματι σε κάποιες των περιπτώσεων προσπαθήσατε.  

Αλλά, ξεκάθαρα σας το δηλώνω, ήσασταν υποχρεωμένοι να το κάνετε.  

Και όσο επ’ αυτού νομίζετε ότι  πετύχατε άθλο μεγάλο και είναι 

επιλεξιμότητά σας,  θεωρώ ότι  εκτίθεστε.  

Βεβαίως,  θα επιμείνω κι εγώ στην τρομακτική αύξηση, μία 

περίοδο πενίας,  των χρημάτων, των αμοιβών που δίνουμε για 

συμβούλους,  προς κάθε κατεύθυνση. Αλήθεια,  γιατί  χρειάζονται τόσοι 

πολλοί σύμβουλοι;  Εάν δεν είναι μία τακτοποίηση των ημετέρων, να 

με πείσετε,  παρακαλώ, γιατί  χρειάζονται τόσοι πολλοί.  

Από μόνος σας,  κύριε εισηγητά, επίσης,  στη σελίδα 16,  εκεί  στην 

Εισηγητική Έκθεση, στα έξοδα, στο αυτοκινητοδρόμιο,  έχουμε 

πιλοτική εφαρμογή αποκατάστασης ασφαλτοτάπητα. Δώσαμε ήδη 7 και 

κάτι  χιλιάδες ευρώ και θα δώσουμε 24.600. Προς τι  αυτή η πιλοτική; 

Και βεβαίως,  έχουμε κρατημένη και έχουμε γράψει μία πίστωση 
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μεγάλη για τη συνολική αποκατάσταση του αυτοκινητοδρομίου.  Γιατί  

αυτό; Θα καλύψουμε το οδόστρωμα, το οποίο μόλις στο προηγούμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο,  ο Δήμαρχος ο ίδιος δήλωσε ότι  έχει  καλώς και 

επιτέλους επέστρεψαν οι  αγωνιζόμενοι και όλα πάνε καλά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Μηλίδης.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  θα ξεκινήσω από κάτι  που ανέφερε ο κύριος 

Αντιδήμαρχος,  ο κύριος Γαλάνης,  για την καλλιεργήσιμη γη και για το 

Δασαρχείο,  ότι  ασχολείται με το ΤΑΒ. Εγώ δεν αμφισβητώ για το 

ΤΑΒ. Όμως, αυτό προέκυψε τώρα τελευταία.  Δεν προ έκυψε τα 

προηγούμενα χρόνια.  Κύριε Γαλάνη. Στην προηγούμενη θητεία,  στο 

τέλος συζητούσαμε για τη … του ΤΑΒ και όλα αυτά, αν θυμάστε καλά.  

Εγώ επιμένω ότι  υπήρχε χρόνος.  Όταν πρόκειται για ένα έσοδο 

το οποίο είναι αρκετά σεβαστό και με αυτό μπορούμε να βοη θήσουμε 

τις  κοινωνικές δομές και τόσες άλλες πράξεις ,  πιστεύω ότι  το κυνηγάει 

κανείς  από την πρώτη μέρα. Δεν νομίζω . .  το ΤΑΒ και το 2011, το 

2012, μέχρι το τέλος του 2013. Πιστεύω ότι  υπάρχουν τα πρακτικά και 

μπορείτε να το δείτε.  Πρώτο είναι αυτό,  γιατί  το αναφέρατε.  

 Το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι  βλέπω ένα ποσό για παροχή 

υπηρεσιών στρατηγικού συμβούλου για το σχεδιασμό του Δήμου 

Σερρών, στη σελίδα 20,  προϋπολογισμός 40.000 ευρώ. Θεωρώ ότι  είναι 

πάρα πολύ μεγάλο. Όπως και ένα που δεν μπόρεσα, ειλικρι νά,  να 

καταλάβω τι  σημαίνει .  Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

επιστημονικού συμβούλου 13.000 ευρώ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι  

παροχή υπηρεσιών είναι αυτή.   Τον κωδικό εάν θέλετε,  τον αναφέρω: 

706162028. 
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 Τα ανέφερα αυτά με το σκεπτικό ότι  έτσι κανείς  μπορεί ν α 

μειώσει τις  δαπάνες και παράλληλα, ταυτόχρονα να αυξήσει τα έσοδα 

για να παρέχει  το έργο αυτό που πρέπει.  Και επιμένω και πάλι και 

κλείνω, κύριε Πρόεδρε,  ότι  πρέπει,  εμείς  είμαστε η δημοτική αρχή 

κοντά στους δημότες,  να δείξει  πραγματικό κοινωνικό πρόσωπ ο. 

Βλέπετε ότι  η πολιτεία φαίνεται ότι  δεν μπορεί.  Εμείς,  όμως, είμαστε 

δίπλα να λύσουμε τα προβλήματα. Πρέπει,  λοιπόν,  … και όχι  να 

αυξάνουμε συνεχώς τα τέλη και να βάζουμε μεγαλύτερα ανταποδοτικά 

τέλη. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Κλείνοντας,  θα ξαναπώ ότι  διαπιστώνω στον προϋπολογισμό μεγάλη 

υστέρηση σε κάποιους κωδικούς στην εισπραξιμότητα. Μας εξήγησε ο 

κύριος Αντιδήμαρχος,  παρόλα αυτά αυτή η δημοτική αρχή είναι 

συνεχής,  έχει  συνεχείς  θητείες.  Άρα, δεν μπορούμε να πούμε ότι  τώρα 

ξεκινάει  και ψάχνει  από τα βεβαιωθέντα έσοδα και έξοδα από άλλες 

χρονιές,  που δυστυχώς, αν δει  κανείς  αναλογικά, έχουμε εισπράξει 

μόνο το ένα πέμπτο.   

Σε αυτό θα πρέπει να κινηθούμε.  Θέλω να τονίσω και να το 

κρατήσουμε όλοι ότι  μέσα στον κωδικό του αυτοκινητοδ ρομίου,  τα 

έξοδα υπολογίζονται στα 843.000 ευρώ. Θα περιμένουμε,  πραγματικά, 

να δούμε πώς θα διατηρηθούν αυτά. Γιατί  στον προϋπολογισμό είναι 

στον κωδικό εξόδων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Αναστασιάδης Ηλίας.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Είπα και προηγούμενα πως ο προϋπο λογισμός δεν έχει  αναπτυξιακό 

χρώμα. Επανέρχομαι πάλι σε αυτό.  

 Όπως γνωρίζετε,  αγαπητοί συνάδελφοι,  είτε είστε μόνιμοι 

κάτοικοι Σερρών είτε όχι ,  υπάρχουν περιοχές οι  οποίες πρέπει να 

αρδευτούν και η περιοχή, το Κτηματολόγιο Σερρών, Μητρουσίου και 

Λευκώνα.  Εκεί,  λοιπόν,  παρατηρώ ότι  σε κωδικό για να υπάρξει έργο 

με σκοπό την αύξηση της παραγωγής παραπάνω απ’ ότι  υπάρχει ,  δεν 

υπάρχει.  Που σημαίνει  τι ;  Ότι απέναντι  σε αυτό που τόνισα 

προηγουμένως, είστε ιδιαίτερα αρνητικοί.  Όχι όμως προς τις  δημοτικές 

επιχειρήσεις του Δήμου, τις  Α.Ε. Τα έσοδα από τις  δημοτικές 

επιχειρήσεις είναι ένα μεγαλοπρεπέστατο μηδέν.  Τα έσοδα. Τα έξοδα, 

όμως, είναι πολλαπλάσια.   

Εάν εσείς  νομίζετε -  τα έσοδα από τις  δημοτικές επιχειρήσεις,  

επαναλαμβάνω, κύριε Γαλάνη, είναι ένα μεγαλοπρεπ έστατο μηδέν.  Τα 

έσοδα από τις  δημοτικές επιχειρήσεις.  Τα έξοδα είναι πολλαπλάσια.  

Εάν εσείς ,  συνάδελφοι,  πιστεύετε ότι  αυτό εδώ ως προϋπολογισμός 

ανταποκρίνεται στις  πραγματικές ανάγκες του κόσμου και,  τέλος 

πάντων, χαλαρώνει τη θηλιά την οποία με το ζόρι  επιχειρούμε να την 

τραβήξουμε με φόρους και τόσα άλλα, μπορείτε να ψηφίσετε με 

ελαφριά την καρδιά τον προϋπολογισμό ως αναπτυξιακό και ως 

ανταποκρινόμενο στις  ανάγκες του κόσμου. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ;  

Κύριε Γαλάνη, τρία λεπτά.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  δεν είμαστε το κράτος.  Ένας δήμος είμαστε.  Έχουμε 

κάποιες συγκεκριμένες δυνατότητες σε αυτή την εποχή που ζούμε.  Σε 

αυτές μέσα τις  δυνατότητες λειτουργούμε.  Αναπτυξιακό. Αν στην 
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εποχή της ύφεσης της χώρας μιλάμε για ανάπτυξη, τότε νομίζω ότι  

κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας.   

Εγώ τουλάχιστον και αρκετοί εδώ μέσα και όλοι όσοι είμαστε τα 

τελευταία χρόνια μαζί,  με τον κύριο Δήμαρχο που συνεργαζόμαστε,  

τουλάχιστον σε ό,τι  με αφορά, συνεργάζομαι μαζί του δεκαπέντε 

χρόνια,  το όραμά του ήταν ένα και πολύ σαφές: να βάλου με πρώτα σε 

τάξη τα οικονομικά του  παλιού Δήμου Σερρών και έπειτα να κάνουμε 

δράσεις και προγράμματα, να δούμε την ανάπτυξη του Δήμου. Μα εδώ, 

όταν αναλάβαμε 1/1/2011, ήταν 10 εκ.  ευρώ τα χρέη από το Δήμο 

Σερρών και τους όμορους δήμους,  που φτιάξαμε τον Κ αλλικράτη όλοι 

μαζί .   

Είναι δυνατό να μιλάμε για ανάπτυξη, όταν πρώτα δεν έχεις  

τακτοποιήσει και δεν έχεις  νοικοκυρέψει το σπίτι  σου; Και μάλιστα, 

εμείς  τα προηγούμενα χρόνια,  καταφέραμε ως ένα σημείο,  πιστεύω, 

πολύ ικανοποιητικά,  μέσα από το ΕΣΠΑ και διάφ ορα άλλα 

προγράμματα, να πετύχουμε αρκετά έργα, τα οποία κάποια ξεκίνησαν, 

κάποια υλοποιήθηκαν και κάποια θα προχωρήσουν το επόμενο 

διάστημα. Θα έρθει  και η νέα οικονομική περίοδος,  θα διεκδικήσουμε 

ακόμη πιο δυναμικά, είμαι βέβαιος. .   

Επομένως, ας μην τα διαγράφουμε όλα.  

 Μιλάμε για άλλους δήμους.  Υπάρχουν δήμοι που είναι παράκτιοι ,  

δήμοι που έχουν πολλές συγκριτικές δραστηριότητες από το χρόνο, 

όπως είναι ο Δήμος Πειραιά,  και έχει  τεράστια έσοδα και ήταν και 

καταπονημένος τα προηγούμενα χρόνια.  Αυτός ο δ ήμος μπορεί  να 

κάνει  … αυτό σημαίνει  ότι  έχει  πάρα πολλά έσοδα, τα οποία του 

έρχονται μέσα από αυτό που λέω. Τη γεωγραφική του θέση και για 

άλλους λόγους.  Άλλοι όμοροι δήμοι,  για να μη λέω ονόματα, όμορος 
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δήμος έκανε 40% αύξηση στα δημοτικά τέλη, τώρα, πρ ιν από λίγες 

μέρες.   

 Και όταν μιλάτε για τη διοίκηση εσόδων, θα ήθελα να σας 

παρακαλέσω να το κρατείστε αυτό στο μυαλό σας,  μη μου λέτε μετά,  

όταν εφαρμόζω το νόμο -όχι προσωπικά, η δημοτική αρχή, ο Δήμος ή 

οι  υπηρεσίες του Δήμου και προχωράμε και σε αυστ ηρά μέτρα, όπως το  

προβλέπει ο νόμος,  ότι  όχι  να μην κάνουμε οικονομικές προτάσεις.  

Γιατί  για να αυξήσεις τα έσοδα, πρέπει να πας με το γράμμα του νόμου 

μέχρι τέλους.  Και όχι  να υπαναχωρείς μόλις υπάρχουν λαϊκές 

αντιδράσεις,  τις  οποίες τις  σέβομαι γιατί  ζο ύμε σε μια εποχή 

πραγματικά δύσκολη.  

 Άρα, θέλω να πω ότι  λίγο -πολύ κι  εμείς  που διοικούμε,  μαζί  με 

σας που είστε στην άλλη πλευρά της όχθης,  είμαστε σε ένα τεντωμένο 

σχοινί ,  το παραδέχομαι.   Από τη μια,  είναι η οικονομική κατάσταση 

της χώρας και των δήμων , που είναι ένα κομμάτι αυτής της χώρας,  και 

στην οικονομική δυσκολία που ζουν οι  πολίτες.  Αλλά, μέχρι ένα 

σημείο,  θα πρέπει να είστε κι  εσείς  από πλευράς σας συγκαταβατικοί.  

Γιατί  σας λέω ειλικρινά ότι  και ρεαλιστικός είναι και σύμφωνος με την 

Κοινή Υπουργική Απόφαση είναι ο προϋπολογισμός του Δήμου και 

προσπαθούμε να είναι υλοποιήσιμος και λειτουργικός.  Και τη γνώμη 

του Παρατηρητηρίου,  κυρίως για τα 14 σημεία,  τα ουσιαστικά, πήραμε 

το Ο.Κ. και τα δυο,  τα οποία ήταν τυπικά για μας,  τα τροποποιήσαμε 

και τα διορθώσαμε.  

 Είμαστε σε καλό δρόμο. Θέλω να πιστεύω και θα το δούμε αυτό 

μέχρι το τέλος της χρονιάς,  ότι  θα αντέξει  ο προϋπολογισμός του 2014, 

που τρέχει ,  και θα δούμε πώς θα πάμε με τον προϋπολογισμό του 2015. 

Εγώ νομίζω, κύριε Πρόεδρε,  ότι  θα πρέπει οι  σ υνάδελφοι να στηρίξουν 
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αυτή την προσπάθεια που γίνεται και με τις  αντιρρήσεις τους και με 

τις  παρατηρήσεις τους.  Και να μπούμε στο 2015 με όσο το δυνατόν 

καλύτερο τρόπο, να παλέψουμε για την είσπραξη των εσόδων, να 

κοιτάξουμε και τις  δαπάνες τις  ήδη μειωμέ νες αρκετά.  

 Για το κοινωνικό πρόσωπο και κλείνω. Θα τα πω αυτά τα 

νούμερα, κύριε Πρόεδρε.  Έχουμε κοινωνικό πρόσωπο. Για πολιτισμό, 

αθλητισμό και κοινωνική πολιτική,  τα διαμορφωθέντα του 2014 είναι 

176.000 ευρώ και στο 2015 είναι  318.000 ευρώ. Σχεδόν 

διπλασιάστηκαν, μετά από παρεμβάσεις και των συναδέλφων που είναι 

στους τομείς και του κυρίου Δημάρχου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  σε σας ο λόγος.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πολύ σύντομος θα είμαι,  διότι  εξαντλήθηκε το θέμα. Σχεδόν τα είπατε 

όλα. Αυτό που θέλω να τονίσω για τον προϋπολογισμό του 2015, με 

δύο λόγια θα έλεγα ότι  είναι ένας προϋπολογισμός και ρεαλιστικός,  

παράλληλα δε και αναπτυξιακός.  Ο Προϋπολογισμός έχει  σα στόχο τη 

σφιχτή οικονομική διαχείριση, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη 

συγκράτηση και μείωση των δαπανών, για να μηδενίσουμε το χρέος.  

Όπως γνωρίζετε,  είχαμε πάρει χρέη 10 εκ. ,  τα κατεβάσαμε κάτω από 2 

εκ.  και θέλουμε να τα μηδενίσουμε.  Και οι  προμηθευτές να 

πληρώνονται το αργότερο σε έξι  μήνες.  Ένας τρόπος είναι αυτός.  

Παράλληλα, η ανάπτυξη  του Δήμου, μέσω της υλοποίησης έργων, από 

προγράμματα είτε ευρωπαϊκά είτε εθνικά.  

 Πολύ καλά κάνει  η αντιπολίτευση και θέλει  το καλύτερο. Έτσι 

ανεβάζει  τον πήχη. Καλά κάνει .  Πρέπει να μας πιέζει  να κάνουμε 
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ακόμη περισσότερα πράγματα. Το δέχομαι αυτό.  Και εμείς  κινούμαστε 

προς αυτή την κατεύθυνση για να κάνουμε ακόμη περισσότερα.  

 Αυτά που ακούστηκαν για την κοινωνική πολιτική,  ότι  ο Δήμος 

υστερεί  στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής,  πρέπει να 

υπενθυμίσουμε και να πούμε ότι  στον τομέα της κοινωνικής πολιτικ ής 

ο Δήμος μέσω προγραμμάτων διέθεσε στους πολίτες  1.700.000 ευρώ. 

Να θυμίσω το πρόγραμμα της Φτώχειας,  με τις  δομές που έχει:  το 

κοινωνικό παντοπωλείο,  την κοινωνική κουζίνα,  το κοινωνικό 

φαρμακείο,  το δημοτικό λαχανόκηπο κ.λπ.  Να υπενθυμίσω το 

Κοινωνικό  Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα που προσφέρει υπηρεσίες σε 

άτομα που πάσχουν από διάφορες παθήσεις,  είναι μοναχικά κ.λπ.  Να 

θυμίσω το συμβουλευτικό κέντρο κακοποιημένων γυναικών. Τις 

ράμπες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.   

Αυτά δεν είναι παροχή κοινωνικών υπηρεσι ών; Είναι μέσω 

προγραμμάτων. Και ασφαλώς, δεν μπορεί να διαθέσει ο Δήμος από 

δικά του χρήματα 1.700.000 ευρώ. Μέσα από τα δικά του έσοδα, όμως, 

διαθέτει  ένα ποσό. Αυτό που μπορεί.  Το ποσό που διαθέτει ,  αν 

θυμάμαι καλά, είναι γύρω στις  40.000 –  30.000 ευρώ.  Για να ενισχύσει 

και το συσσίτιο.   

Διότι  πρέπει να ξέρετε ότι  το πρόγραμμα Φτώχειας,  επειδή εμείς  

πρώτοι μπήκαμε στο πρόγραμμα αυτό και το λειτουργήσαμε πρώτοι σε 

όλη την Ελλάδα -λήγει τώρα, αρχές Δεκεμβρίου -  οι άλλοι το ξεκίνησαν 

κατά τον Απρίλιο.  Μετά από τέσσερις -πέντε μήνες.  Αν συνεχιστεί  το 

πρόγραμμα, ασφαλώς η έναρξη θα αρχίσει  για όλους τους δήμους.  

Άρα, θα υπάρξει ένα κενός πέντε -έξι  μηνών, αν θα συνεχιστεί .  Τέλος 

πάντων, αυτό το κενό των πέντε -έξι  μηνών να το αντιμετωπίσουμε με 

δικά μας χρήματα. Γ ι’  αυτό αυτά τα χρήματα, τα λίγα,  που 
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μπορούσαμε να βρούμε τα διαθέσαμε για να δούμε αν θα μπορέσουμε 

να λειτουργήσουμε την κοινωνική κουζίνα.  

Είπατε,  επίσης,  για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του 

Δήμου. Και προς αυτή την κατεύθυνση, η δημοτική αρ χή, στη θητεία 

που πέρασε,  έκανε βήματα. Ενοικίαζε κάποια στρέμματα. 400 

στρέμματα … των Σερρών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

372.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

372. 350.  Έβγαλε σε δημοπρασία και άλλα στρέμματα στην Άνω 

Βροντού και υπήρξαν άγονοι διαγωνισμοί.  Δεν υπήρχε ενδιαφέρον.  

Αξιοποίησε τα αναψυκτήρια που ήταν διαμπερή. Στον Αη -Γιάννη, στο 

θεατράκι,  στο τουριστικό περίπτερο, στους Αγίους Αναργύρους.  

Προσπάθησε ό,τι  κτίρια είχε δικά του να τα συμμαζέψει.  Όποιες 

υπηρεσίες ήταν σε ιδιόκτητα κτίρια και πληρώναμε ενοίκια,  φύγαμε 

από τα ενοίκια .  Κερδίσαμε χρήματα. Αυτό δεν δείχνει  ενέργειες προς 

την κατεύθυνση του νοικοκυρέματος των οικονομικών και της 

αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου;  

 Στη θητεία που μας πέρασε αναθέσαμε στην … να γίνει  

καταγραφή της ακίνητης περιουσίας των δήμων π ου ενσωματώθηκαν 

με τον Καλλικράτη στο Δήμο Σερρών. Αυτή η διαδικασία τελείωσε 

πρόσφατα. Αναθέσαμε στο ΤΕΙ να μας καταθέσει προτάσεις για την 

αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και έχουμε προτάσεις.  

Ο Αντιδήμαρχος Κτηματολογίου και Πολεοδομίας σύ ντομα θα φέρει 

και το επόμενο πλάνο, τα επόμενα βήματα, για να δούμε πώς μπορούμε 

να αξιοποιήσουμε και άλλα κομμάτια από την ακίνητη περιουσία του 

Δήμου.  
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 Αυτό που είπατε για τις  δημοτικές επιχειρήσεις,  ότι  δίνουμε 

χρήματα και δεν έχουνε έσοδα. Μα οι δημοτ ικές επιχειρήσεις είναι τα 

παιδιά του Δήμου. Τα παιδιά του Δήμου αυτά είχαν χρέη, πολλά χρέη. 

1,5 εκ.  ευρώ είχε η ΚΕΔΗΣ, πρώην Δ.Ε.Π.Ε..  370.000 είχε το 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ..  Τα μειώσαμε τα χρέη. Τώρα προσπαθούμε και σε αυτές τις  

επιχειρήσεις να μηδενίσουμε τα χρέη, γι’  αυτό αυξάνουμε την 

επιχορήγηση για να τους βοηθήσουμε να περιορίσουνε,  αν δεν 

μπορούνε να τα μηδενίσουν.   

Ασφαλώς και σε μια χρονιά δεν μπορούνε να μηδενίσουνε τα 

χρέη. Πιστεύω ότι  στα επόμενα δύο -τρία χρόνια,  θέλω να πιστεύω ότι  

και εκείνες οι  επιχειρήσεις δεν θα χρωστάνε.  Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. πολύ πιο 

σύντομα. Ήδη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό δρόμο το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

όσον αφορά τα χρέη του,  με τη σφιχτή οικονομική διαχείριση που 

κάνει  ο Πρόεδρος.  

 Δηλαδή, έγιναν κινήσεις για να εισπράξουμε έσοδα -τα είπε και ο 

Αντιδήμαρχος -  που είχανε πολιτικό κόστος μεγάλο. Θυμάστε με τα 

ληξιπρόθεσμα χρέη. Από τη μια,  μας λέτε να έχει  έσοδα ο Δήμος,  από 

την άλλη, όταν πήγαμε όμως να εισπράξουμε τα ληξιπρόθεσμα χρέη, 

υπήρξαν αντιδράσεις.  

 Όσον αφορά τις  αμοιβές ειδικών συνεργατών, θέ λω να σας πω ότι  

τώρα, που πήραμε δύο νομικούς,  προσπαθούμε να καλύψουμε τα κενά 

των υπηρεσιών του Δήμου. Έχουμε δύο νομικούς συμβούλους.  Ο 

Δήμος Σερρών έγινε ο μισός Νομός.  Ξέρετε ότι  υπάρχουν υποθέσεις 

που δεν μπορούν να παραστούν στο δικαστήριο; Δεν προ λαβαίνουν.  

Πήραμε ειδικούς συνεργάτες,  δύο νομικούς,  για να τους βοηθούν.  

Μετά από δικό τους αίτημα. Και αυτό το αίτημα είναι εδώ και δύο 

χρόνια.  Υπήρξαν φοβερές αντιδράσεις,  έγιναν -επιτρέψτε μου να σας 
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πω-  καυγάδες,  γιατί  δεν μπορούσαμε να τους πάρουμε.  Δεν υπήρχε η 

δυνατότητα. Πήραμε αυτούς τους δύο ειδικούς συνεργάτες για να 

βοηθήσουν τη νομική μας υπηρεσία.  Δεν μπορούσαν να 

λειτουργήσουν.  

 Άρα, κάνουμε ό,τι  το καλύτερο μπορούμε.  Σας ευχαριστούμε για 

τις  υποδείξεις  σας.  Καλά κάνετε.  Θα πρέπει κι  εσείς  ω ς αντιπολίτευση, 

αλίμονο, να είστε πιο αυστηροί.  Να βάζετε πολύ πιο ψηλά τον πήχη. 

Αλλά παράλληλα με το νοικοκύρεμα των οικονομικών και την 

ανάπτυξη του Δήμου κοιτάζουμε.  Διότι ,  μόνο για το 2015, 

υλοποιούνται έργα ύψους 15 εκ.  ευρώ από προγράμματα κ.λπ.  Μό νο 

για το 2015. Θα προσπαθήσουμε τώρα που θα λήξει  το νέο ΕΣΠΑ, να 

πάρουμε όσο γίνεται περισσότερα έργα μέσα από προγράμματα.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι ,  το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι στις  μεταβιβαστικές δαπάνες και στην διοικητική υποστήριξη του 

Δήμου. Όχι στα υπόλοιπα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Καρύδας; Όχι.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  παρακαλώ, να διατυπώσω; Όχι στον Προϋπολογισμό, 

εκτός των ανελαστικών, αναγκαίων δαπανών, διότι  είναι στοχευμένα 

σπάταλος.  Όσο, δε,  γ ια το Ο.Π.Δ.,  το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης,  

όχι .  Διότι  δεν έχει  στόχευση και όραμα.  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 738/2014)  

                                                               …………………  

 

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  

 

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

έναρξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  στην οποία ήταν παρ ών ο 

∆ήµαρχος κ.  Αγγελίδης Πέτρος,  που κλήθηκε σύµφωνα µε τις  

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

συνεδρίαση, στο μοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης,  ο Πρόεδρος 

του ∆.Σ.  έθεσε υπόψη του Σώµατος:  

1. το πρακτικό αρ.  3/2014 της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης,  

2. το πρακτικό 1/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήµου Σερρών 

και  

3. την αριθµ. 597/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την 

οποία:  

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

αυτού έκθεση του  ∆ήµου οικονοµικού έτους 2015, µε σύνολο εσόδων 
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57.326.677,99 €,  από τα οποία τα 7.848.882,18 € είναι  χρηματικό 

υπόλοιπο,  σύνολο εξόδων 57.326.677,99 €,  από τα οποία τα 

100.000,00 € είναι  αποθεµατικό κεφάλαιο και  

 β) εγκρίθηκε η στοχοθεσία οικονομικών αποτ ελεσμάτων του ∆ήµου 

Σερρών και των Νοµικών του Προσώπων έτους 2015, και σχετική 

συζήτηση, έχοντας υπόψη και το υπ'  αριθµ. 1705/16 -10-2014 έγγραφο 

του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του 

Υπουργείου Εσωτερικών και το σχέδιο προϋπολογισµού 2 015 που 

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.A. A.E.,  και σχετική 

συζήτηση,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

 Α. Ψηφίζει  οριστικά και τελικά τον προϋπολογισµό και την 

εισηγητική επ’ αυτού έκθεση του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2015, µε:   

 1) Σύνολο εσόδων 57.326.677,99 €,  από τα οποία τα 28.661.833,03 € 

αντιστοιχούν στα τακτικά έσοδα, τα 11.484.702,31 € στα έκτακτα 

έσοδα, τα 897.183,55 € στα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών, τα 

3.428.376,92 € στα έσοδα από δάνεια και απαιτήσεις,  τα 5.005.700,00 

€ στα έσοδα υπέρ δηµοσίου και τρίτων και τα 7.848.882,18 € στο 

χρηματικό υπόλοιπο.  

 2) Σύνολο εξόδων 57.326.677,99 €,  από τα οποία τα 45.577.627,83 € 

αντιστοιχούν στα κάθε φύσης έξοδα, τα 10.632.176,29 € σε 

επενδύσεις,  τα 1.016.873,87 € σε πληρωµές Π.Ο.Ε. και λοιπές 

αποδόσεις και τα 100.000,00 € στο αποθεµατικό κεφάλαιο.  
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Β. Εγκρίνει  το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης του ∆ήµου, το οποίο 

συμπεριλαμβάνει και τις  επιµέρους στοχοθεσίες των Νοµικών του 

Προσώπων (Ν.Π.∆.∆. και Ν.Π.Ι.∆.) .  

 Στην απόφαση αυτή μειοψήφησαν οι  ∆ηµ. Σύµβο υλοι κ.κ. :  

-  Φωτιάδης Στέφανος,  Γάτσιος Αθανάσιος,  ∆ρίγκα Χρυσούλα, Ιλανίδου 

∆έσποινα και Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος,  εκτός από τις  ανελαστικές 

δαπάνες του προϋπολογισµού, χαρακτηρίζοντάς τον σπάταλο, ενώ ως 

προς το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης μειοψήφησαν επισ ηµαίνοντας 

ότι  δεν έχει  στόχευση και όραµα.  

-  Μηλίδης Θεόδωρος,  Αναστασιάδης Ηλίας,  Καλώτα Παναγιώτα και 

Μοσχολιός Ζωγράφος,  εκτός από τις  ανελαστικές δαπάνες του 

προϋπολογισµού, τονίζοντας ότι  πρέπει να γίνει  αξιοποίηση της 

ακίνητης περιουσίας και της καλλιεργήσιμης γης του ∆ήµου, ώστε να 

προκύψει αύξηση εσόδων στο μέτρο του δυνατού, και μεγάλη 

προσπάθεια για μείωση των εξόδων. -  Καρύδας Νικόλαος  

 

Αναθέτει  στον κ.  ∆ήµαρχο τις  παραπέρα ενέργειες.  

 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

 

738-2014:  Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων -  εξόδων και 

ολοκληρωμένου  πλαισίου δράσης του Δήμου 

Σερρών, οικονομικού έτους 2015. Εισηγητής: Ο 

Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ            ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

Ιλανίδου –  Βίλλιου ∆έσποινα (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)   ……………..  

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα     …………….  

 

Αναστασιάδης Ηλίας        …………….  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος       …………….  

 

Γαλάνης Στέργιος        …………….  

 

Γάτσιος Αθανάσιος        …………….  
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Γάτσιος Ιωάννης        …………….  

 

Σούζας Ζαχαρίας        …………….  

 

Στεργίου Νικόλαος        …………….  

 

Γκότσης Ηλίας         …………….  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης       …………….  

 

∆ρίγκα Χρυσούλα        …………….  

 

∆ούκας Γεώργιος        …………….  

 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος       …………….  

 

Καλώτα Παναγιώτα        …………….  

 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος      …………….  

 

Καρύδας Νικόλαος        …………….  

 

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος      …………….  

 

Μηλίδης Θεόδωρος        …………….  

 

Μοσχολιός Ζωγράφος       …………….  
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Μπιτζίδου –  Σαρακενίδου Σοφία     …………….  

 

Μυστακίδης Παύλος        …………….  

 

Ραµπότας Ευθύµιος        …………….  

  

Τερζής Βασίλειος        …………….  

 

Τσαλίκογλου ∆ηµήτριος       …………….  

 

Φωτιάδης Στέφανος        …………….  

 

Χαρίτος Χρήστος        …………….  

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος       …………….  

 

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης      …………….  

 

Χράπας Παντελής        …………….  

 

 


