
 

              

 

   

 

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

          ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ   

                                 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

   

 

     

        ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  

 

             2014-2019 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

 

 

24 η ΕΙΔΙΚΗ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

24η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  2015 

2 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

24Η  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
 

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2015 

 

 (ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00΄) 

 

 

 

………………………… 

………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

     

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

 

 

 

 

 

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

24η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  2015 

3 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 24/2015 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήµερα την 16η του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2015, 

ηµέρα της εβδοµάδος ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 21:00 συνεδρίασε το Δηµοτικό Συµβούλιο 

Σερρών, σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθµ. 24/10-11-2015 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δηµοτικούς 

Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 

τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 

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

άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδοµένου ότι σε σύνολο 40 Δηµοτικών Συµβούλων, παρόντες 

ήταν 34, δηλαδή: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ΔΣ) 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραµµατέας Δ.Σ.) 

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα   

Αναστασιάδης Ηλίας 

Αραµπατζής Θεόδωρος  

Γαλάνης Στέργιος 

Γάτσιος Αθανάσιος 

Γάτσιος Ιωάννης 

Γιαννακίδης Δηµήτριος 

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

Γρηγοριάδης Χρήστος  

Δούκας Γεώργιος  

Δρίγκα Χρυσούλα  

Ηλιοπούλου Σταλακτή 

Καλώτα Παναγιώτα 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος 

Καρύδας Νικόλαος 
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Λαζαρίδης Αβραάµ 

Μερετούδης Δηµήτριος 

Μηλίδης Θεόδωρος 

Μοσχολιός Ζωγράφος 

Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία 

Μυστακίδης Παύλος 

Ραµπότας Ευθύµιος 

Στεργίου Νικόλαος  

Τερζής Βασίλειος      

Τσαλίκογλου Δηµήτριος 

Φωτιάδης Στέφανος  

Χαρίτος Χρήστος  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

Γεωργούλα Σουλτάνα  

Καδής Γεώργιος  

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος  

Σούζας Ζαχαρίας  

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και Δηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., µετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δηµοτικού 

Συµβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήµαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε 

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

 

Ο Οι Δηµ. Σύµβουλοι κ.κ.: 

 

1. Καλώτα Παναγιώτα και Γάτσιος Αθανάσιος, προσήλθαν κατά τη διάρκεια του κύκλου 

ερωτήσεων. 

 

2. Ηλιοπούλου Σταλακτή και Γιαννακίδης Δηµήτριος, προσήλθαν κατά τη διάρκεια του 

κύκλου τοποθετήσεων. 

 

3. Χράπας Παντελής, αποχώρησε κατά τη διάρκεια του κύκλου ερωτήσεων. 
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……………………………..……….. 

……………………..….. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ1ο: Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων και ολοκληρωμένου πλαισίου  

  δράσης του Δήμου Σερρών οικονομικού έτους 2016. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

…………………………………….. 

………………… 
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24Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  καλησπέρα σας.  Ένα και  μοναδικό θέμα 

στην ειδική  συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.  Την έγκριση του 

προϋπολογισμού εσόδων -  εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαίσιου 

Δράσης του δήμου Σερρών οικονομικού έτους 2016, με εισηγητή τον 

αντιδήμαρχο Οικονομικών -  Διοίκησης,  κύριο Γαλάνη Στέργιο.   

 

ΘΕΜΑ:  

Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων -  εξόδων και  

Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης του δήμου Σερρών  

οικονομικού έτους 2016  

Εισηγητή: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη, έχετε τον λόγο.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Επί της διαδικασίας,  πριν ξεκινήσουμε.  Πριν  ξεκινήσουμε.  Μπορώ  να 

κάνω μια πρόταση στο Σώμα. Πριν ξεκινήσουμε… μια πρόταση στο 

Σώμα; Πρόταση  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ  

 

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Λόγω των σοβαρών γεγονότων στην Γαλλία έχω την εντύπωση ότι… 

έτσι δεν είναι;  Δεν θα έπρεπε να πάρουμε,  να κάνουμε ένα ομόφωνα,  

προτείνω, δηλαδή…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την Τετάρτη, στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τακτική συνεδρίαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τακτική συνεδρίαση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αν θέλετε από τώρα…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κοιτάξτε να δείτε,  εγώ λέω, κάνω μια πρόταση επειδή θεωρ ώ… 

άμεσα… μια πρόταση, ένα ψήφισμα, σαν Δημοτικό Συμβούλιο,  προς 

την δήμαρχο της εκεί… το Δημοτικό Συμβούλιο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν θέλετε να ετοιμάσουμε και κάτι…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εντάξει,  δεν θα είναι μακροσκελές.  Πέντε λόγια…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γράψτε το.  Νομίζω… συμφωνήσουμε… να το αποστείλουμε κιόλας… 

εντάξει;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι,  εντάξει .  Κατ’ αρχήν,  δηλαδή, συμφωνούμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) και συμφωνούμε.  Αν διαφωνούμε και σε 

αυτό τι  έγινε τότε;  Έτσι δεν είναι;  Έτσι ακριβώς.  Πολύ ωραία… αν 
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θέλετε στείλτε το και με ένα μέηλ στο γραφείο να είναι  έτοιμο.  Κύριε 

Γαλάνη…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε  πρόεδρε… όλοι  συμφωνούμε… 

συζητείται σήμερα στην ειδ ική σε ε ιδική συνεδρίαση ο 

προϋπολογισμός του δήμου Σερρών. Ο προϋπολογισμός του δήμου 

Σερρών, κύριε πρόεδρε,  αγαπητοί συνάδελφοι,  έχει ,  αποτελεί  

θεμελιώδη… του δημοσίου λογιστικού με το οποίο καθορίζεται,  όπως 

είναι γνωστό, το δημοσιονομικό μας πρόγραμμα.  

 Λοιπόν,  θα ήθελα εν ολίγοις να αναφέρω εδώ στο Σώμα ότι  η 

σημερινή συζήτηση του θέματος γίνετ αι υπό το βάρος συγκεκριμένων 

εξελίξεων και στην κοινωνία αλλά και στην οικονομία της χώρας.   

Δηλαδή,  για παράδειγμα θα ήθελα να αναφέρω, κύριε πρόεδρε,  

ότι… το πλαίσιο έχει  να κάνει  με… ποσοστά ανεργίας στην χώρα… 

ανεργίας,  ανεργία  έχει  ο  νομός Σερρών, γι α παράδειγμα, και στις  

ηλικίες… πάνω από 60%.  

Επίσης,  ο ι  επιχειρήσεις,  κύριε πρόεδρε,  κλείνουν η μια στις  τρεις  

και αυτό… με στοιχεία στατιστικά… ανεργία του νομού Σερρών. Πολύ 

σωστά ο κύριος  δήμαρχος έχει  παρατηρήσει… καταστροφική… 

παράταση της υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ. Είναι και αυτό μια 

συνέπεια της όλης κατάστασης που ζει  η χώρα μας.   

Επίσης,  το αποκορύφωμα όλων αυτών που περιγράφονται… είναι 

αυτό… πέμπτη χρονιά που διανύουμε,  με… αυτό λένε τα στελέχη του 

λογιστηρίου,  του Γενικού Λογιστήριου του Κ ράτους,  ζήσαμε έναν 

εφιάλτη. Και… το κράτος μόνο με 10.000.000 ευρώ.  

Αυτό είναι,  κύριε  πρόεδρε,  το… πλαίσιο… πλαίσιο που… την 

αυτοδιοίκηση, που κατά την άποψη μου και νομίζω είναι άποψη όλων 
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των συνάδελφων και φυσικά και του κυρίου δημάρχου, είναι η 

αυτοδιοίκηση είναι ίσως ένας από τους θεσμούς που βοηθούν την 

κοινωνική συνοχή μέσα στην χώρα.  

Στο πλαίσιο στο οποίο κινείται  η αυτοδιοίκηση αυτή την στιγμή 

είναι επίσης πάρα πολύ δύσκολο,  γιατί  όπως περιέγραψα την γενική 

εικόνα που επικρατεί  στην χώρα, στην α υτοδιοίκηση… η 

χρηματοδότηση.  

Θα σας πω μόνο ότι  από την μελέτη που έκανε η ΚΕΔΕ, κύριε  

πρόεδρε,  την έχω εδώ, στα χέρια μου… στην αίθουσα, το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΚΕΔΕ… τις τελευταίες εκλογές,  μιλάει για μείωση της 

ΣΑΤΑ, δηλαδή, τα χρήματα… των δήμων για έργων από τους πόρους… 

θεσμοθετημένους για την αυτοδιοίκηση,  μειώθηκε κατά 83%. Το 

ποσοστό της χρηματοδότησης της ΣΑΤΑ.  

Ενώ οι ΚΑΠ, οι  Κεντρικοί Αυτοτελείς  Πόροι… τα χρήματα με 

τις  λειτουργικές δαπάνες,  έχουμε πέσει και αυτά από το 09 μέχρι το 

13- 14,  52%.  

Δεν είναι μόνο αυτό,  όμως, κύριε πρόεδρε… με την 

υποχρηματοδότηση και την μείωση κατά… το κουτσούρεμα, το 

πετσόκομμα των… που δίνονται για την αυτοδιοίκηση… η σημερινή 

κατάσταση, να το… έτσι… να απευθύνω συγκεκριμένες κατηγορίες,  

δεν είναι αυτό,  νομ ίζω, το ζήτημα, να πολιτικολογεί  κανείς ,  ήρθε η 

κατάσταση και τα έχει  φέρει  έτσι και η ΚΕΔΕ μετά από ένα έκτακτο 

Διοικητικό Συμβούλιο βγάζει… και  λέει ,  σημαντική υστέρηση στην 

χρηματοδότηση της Πολιτείας προς τους δήμους δεν έχει  δοθεί  φέτος  

το 30% των χρηματοδοτήσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό του 15.  

Με αποτέλεσμα… να μην μπορούν οι  δήμοι να ισοσκελίσουν τους  

προϋπολογισμούς… αυτά… πριν από λίγες μέρες.   
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Θέλω να πω στους συνάδελφους και απευθύνομαι φυσικά και 

στην Σερραϊκή κοινωνία,  ότι  για χρήματα για  έργα από το 1.000.000 

που έχουμε προϋπολογίσει  για το 15 δεν έχουμε λάβει  700.000 ευρώ 

περίπου. Δηλαδή, δεν έχουμε πάρει ούτε 300.000 καλά -  καλά για έργα 

για ΣΑΤΑ.  

Και δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ από το 1.300.000 ευρώ… οι 

συγκεκριμένες δόσεις,  από τους παρακρατηθέντες πόρους… υπάρχει 

ένας νόμος συγκεκριμένος,  τον έχω εδώ, μπορώ να σας τον δώσω, ο 

οποίος αναφέρει συγκεκριμένες δόσεις,  υποχρεώσεων του κράτους 

προς την αυτοδιοίκηση. Αυτά τα χρήματα για φέτος δεν έχει  έρθει ,  δεν 

έχουν έρθει  καθόλου.  

Μας έδωσε το δικαίωμα, φυσικά, στις  εκτελέσεις το κράτος να το 

προϋπολογίσουμε αλλά ενημερώνω το Σώμα ότι  δεν έχει  έρθει  

καθόλου.  

Εμείς τώρα, μπαίνω στην ουσία του θέματος,  εμείς ,  σαν 

δημοτική Αρχή, ο  κύριος δήμαρχος,  οι  συνεργάτες του αλλά και  

νομίζω και όλοι ,  όλο το Δημοτικό Συμβούλιο… και αυτή ήταν 

τουλάχιστον η δική μας πολιτική,  θελήσαμε και από την προηγούμενη 

θητεία αλλά και από αυτή, να νοικοκυρέψουμε τα οικονομικά του 

δήμου.  

Δηλαδή, να μειώσουμε τα χρέη, σχεδόν τα εξανεμίσαμε,  ειδικά 

σε αυτή την θητεία υποσχεθήκαμε… να πληρώνουμε,  όπως έχουμε 

εδώ, στο πρόγραμμα μας,  είναι το πρόγραμμα μας για την περίοδο 

2014- 19. Υποσχεθήκαμε ότι  μετά το νοικοκύρεμα των οικονομικών 

της προηγούμενης περιόδου, ότι ,  και την μείωση των χρεών, ότι  

σίγουρα πάνω από 60%, ίσως και 70%, θέλουμε να μηδενίσουμε το 

χρέος.   
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Φυσικά, αυτά τα λέγαμε και πριν… να πούμε… ζοφερή,  αλλά και  

να αποπληρώνουμε τα χρέη… σε έξι  μήνες.  Αυτό συμβαίνει  ήδη σε ένα 

μεγάλο… θα τα πούμε και στον ισολογισμό -  απολογισμό. Πληρώνουμε 

την αγορά μέσα σε έξι  μήνες και… και τα χρέη από τα 10.000.000 

σχεδόν,  που βλέπετε τα στοιχεία του ισολογισμού, που αναλάβαμε 1/1 

του 11,  ισολογισμός έναρξης,  σήμερα έχουμε φτάσει να είναι περίπου 

στα 2.000.000 ευρώ. Στην πραγματικότητα είναι ακόμη λιγότερα.  

Επομένως είναι από 60… 80% η μείωση των χρεών και έχουμε 

και μειωμένες τις  δαπάνες και συγκρατημένα όσο μπορούμε τα έξοδα.  

Μπαίνω τώρα στον προϋπολογισμό, να σας πω τουλάχιστον στο 

μέτρο του δυνατού, μέσα από… το περιβάλλον,  ποιες ήταν οι  δ ικές 

μας προτεραιότητες.  Και ο  κύριος  δήμαρχος και  οι  συνεργάτες  του,  οι  

εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι… όλη η παράταξη μας,  θεωρήσαμε,  

θεωρήσαμε σωστό να στηρίξουμε σε αυτές τ ις… μπορούμε να 

στηρίξουμε με την ίδια λογική και την κοινωνία.   

Δηλαδή,  στηρίζουμε τα νομικά μας πρόσωπα, τον  ΟΠΑΚΠΑ… 

όλους αυτούς,  λειτουργεί  μέσα στην κοινωνία στηρίζοντας όλες αυτές 

τις  δομές.  Τα ΚΑΠΗ, τις… εγκαταστάσεις,  τους παιδικούς σταθμούς.   

Στηρίζουμε την ΚΕΔΗΣ, που έχει  και αυτή ένα πολύ αξιόλογο 

έργο σε σχέση με την κοινωνική πολιτική.   

Στηρίζουμε τις  δομές που έχουμε εμείς ,  σαν δήμος και τις  

πρωτοβουλίες που παίρνουν οι  αντιδήμαρχοι και οι  εντεταλμένοι  

δημοτικοί σύμβουλοι,  κυρίως στον χώρο της κοινωνικής πολιτικής,  

όσο μπορούμε και στον πολιτισμό.  

Προσπαθούμε και σε κάποιο,  ως ένα σημείο,  και στον το υρισμό, 

δίνοντας χρήματα για να συμμετάσχει ο δήμος στην… εταιρεία που 
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έχει  προσπαθήσει  να κάνει… με πρωτοβουλία της Περιφέρειας… ο 

κύριος αντιδήμαρχος.   

Και σε κάθε περίπτωση στηρίζουμε δράσεις  που αφορούν την 

δημόσια υγεία,  όπως είναι η συμμετοχή μας στη ν Προγραμματική 

Σύμβαση για την… με άλλους τρεις  δήμους και την Περιφέρεια και  

την…  

Και επίσης σε κάθε περίπτωση προσπαθούμε μέσα από τις 

δαπάνες του προϋπολογισμού να βοηθήσουμε εκεί  που μπορούμε,  με 

πάρα πολύ, θα έλεγα, σφιχτό τρόπο, γιατί  τα χρήματα λι γοστεύουν,  

μετά από όλα αυτά που σας παρουσίασα, και τα χρήματα που έρχονται 

από την Πολιτεία,  γιατί  η Πολιτεία λέει  ότι  δεν  έχει  και  δεν μπορεί να 

μας δώσει ούτε καν τους πόρους που έχει  θεσμοθετήσει ο  

Καλλικράτης,  και  από την άλλη οι  πολίτες… χρήματα από  την 

Πολιτεία.   

Αλλά στον αντίποδα… οι  πολίτες που και αυτοί θα θέλαν να 

συνεισφέρουν,  δυσκολεύονται… πάρα πολύ, γιατί  τους έχει  χτυπήσει η 

ανεργία και οι  επ ιχειρήσεις δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε τις… 

δαπάνες,  της ΔΕΗ  και πολλές άλλες υποχρεώσεις τους.  Επομένως… 

να πληρώσουν τις  υποχρεώσεις τους απέναντι  στους δήμους,  όλης της  

Ελλάδος,  όχι  μόνο τον δικό μας.    

Ο προϋπολογισμός… να σας το αναφέρω, είναι στα 

52.760.206,54 ευρώ. Φυσικά και είναι  ισοσκελισμένος.  Φυσικά και 

πραγματοποιήσαμε,  αν και  νομίζω υπ άρχει  αμφισβήτηση από την 

ΚΕΔΕ που… του Παρατηρητήριου και μάλιστα ο κύριος υπουργός,  ο 

πρώην υπουργός… με νομοσχέδιο που… να το καταργήσει.  Τελικά έχει  

παραμείνει…  
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Δεχτήκαμε αυτές τ ις  παρατηρήσεις… παρέμβαση στον δήμο μας 

αλλά… παραινέσεις για το πώς μπο ρεί ο  προϋπολογισμός μας να γίνει  

κανονικός.  Δυο πράγματα, δηλαδή,  που θεωρήσαμε ότι  έπρεπε να 

διορθωθούν τα διορθώσαμε και  νομίζω ότι  έτσι μπορούμε να 

εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό και να είμαστε τακτοποιημένοι όσον 

αφορά και τα…  

Σε γενικές γραμμές,  κύριε  πρόεδρε,  υπάρχει ειλικρίνεια μέσα 

στον προϋπολογισμό. Ακολουθείται η αρχή της ειλικρίνειας.  Φυσικά ο 

προϋπολογισμός ε ίναι ισοσκελισμένος.  Είναι,  θα έλεγα, με την 

βοήθεια του κυρίου δημάρχου και των άλλων συνάδελφων, έγινε μια 

προσπάθεια που… του δήμου.  

Ξεκινήσαμε από το καλοκαίρι με έγγραφα του κυρίου δημάρχου 

και δικά μου. Όλοι οι  συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν και  για αυτό τους 

ευχαριστώ. Έχουμε περάσει και από την Εκτελεστική Επιτροπή και  

από… διαβούλευσης και από την Οικονομική Επιτροπή. Μάλιστα, δυο 

φορές .   

Επειδή,  όμως, στείλαμε το προσχέδιο όταν έπρεπε έχει ,  νομίζω, 

η όλη διαδικασία και ήρθε η ώρα αυτής της πανηγυρικής συνεδρίασης,  

κύριε πρόεδρε,  να εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό για το 2016.  Δεν θα 

ήθελα να πω κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ τους συνάδελφους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ερωτήσεις αν υπάρχουν επί του προϋπολογισμού. Ο κύριος  

Φωτιάδης.  Ο κύριος Μηλίδης.  Ο κύριος Αναστασιάδης Ηλίας και  

άλλος κανείς .  Κύριε Φωτιάδη.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και  κύριοι  συνάδελφοι,  ακούσαμε όλοι με προσοχή τον 

εισηγητή ο οποίος έμεινε,  βεβαίως,  σε γενικές διαπιστώσεις  οι  οποίες 
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σε ένα μεγάλο μέρος τους είναι αλήθεια.  Έχουνε στοιχεία δεδομένα 

και είναι ρεαλιστικά.   

  Όμως θα ήθελα να πω πιο συγκεκριμένα, κύριε  εισηγητά, στην 

τοποθέτηση μου θα πω κι άλλα. Στην σελίδα 2,  στον κωδικό εξόδ ων,  

πρέπει να σας λέμε κωδικούς; Ίσως πρέπει να φυλλομετράτε εσείς  

εκεί .  Έχετε εκεί  για την ΔΕΗ και τα λοιπά, από 47.000 πάμε στις  

250.000.  Θα σας  αναφέρω κάποια ποσά τα οποία θεωρώ ότι  

αναιτιολόγητα μεγενθύνονται και θα ήθελα κάποιες διευκρινίσεις .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στις δαπάνες.  Λοιπόν,  στην σελίδα 2,  στον κωδικό 6151001. Επίσης,  

στην σελίδα την ίδ ια,  δεν ξέρω αν αυτό,  όχι ,  όχι ,  να σας τα πω… γιατί  

δεν έχει  νόημα. Κατ’ αρχήν δεν μας είπατε κάτι ,  η πρώτη ερώτηση 

αφορά για το ύψος του προϋπολογισμού.  

Δεν μας είπατε γιατί  έχουμε μεγάλη απόκλιση, την οποία 

σημείωσα. Ξεκινούμε από 21.500.000 περίπου και  φτάσαμε στα 

52.000.000.  Δεν μας κάνατε καμία αναφορά, νομίζω θα έπρεπε.  Πρώτη 

παρατήρηση και ερώτηση συγχρόνως.  

Στην δεύτερη είναι  αυτή που σας είπα.   

Όπως επίσης υπάρχουν και άλλοι κωδικοί εκεί ,  στα έξοδα, από 

την ίδ ια σελίδα,  όπως είναι η απόδοση… τόκων από 0 σε 13.000.  

Παρακάτω, στον κωδικό 6331, από 0 σε 70.000. Ο φόρος 

ακίνητης περιουσίας.  Νομίζω ότι  πρέπει να διευκριν ί σετε εκεί  γιατί .   

Παρακάτω, στον κωδικό 6331 πάντα… 003, λέτε,  λοιποί φόροι  

και τέλη, και έχετε ένα ποσό 300.000 απευθείας.   
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Επίσης στην σελίδα,  στην 5 σελίδα έχετε στις  προμήθειες εκεί ,  

για την υποστήριξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών μεγάλα νούμερα. 

Αυτό το οποίο θα αναφέρω είναι ενδεικτικό.  Από τις  3 .074 πάτε στις  

45.000.  Για ποιο λόγο συμβαίνει  αυτό;  

Επίσης δεν έχουμε πρόβλεψη για να πληρώσουμε τον ΧΥΤΑ για 

την εναπόθεση των σκουπιδιών. Των απορριμμάτων μας.  Πάντοτε στην 

σελίδα που σας ανέφερα.  

Νομίζω ε ίναι αυτές  οι  πέντε ερωτήσεις που σας διατύπωσα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα ήθελα να σας εξηγήσω το εξής.  Επειδή… άλλες χρονιές θεώρησα 

μη σκόπιμο να… σε τόσες λεπτομέρειες.  Πρώτον,  θα ήθελα να 

αναφέρω στο Σώμα όλοι οι  συνάδελφοι μας στην Οικονομική 

Επιτροπή, μετά από εισήγηση και του προϊστάμενου του λογιστηρίου,  

έθεσαν ερωτήματα… στην διάθεση τους για όποιες τυχόν ερωτήσεις,  

κύριε πρόεδρε…  

Όμως, δεν έχω κανένα πρόβλημα… Δημοτικό Συμβούλιο… να 

σας εξηγήσω… για παράδειγμα, ο προϋπολογισμός,  κύριε πρόεδρε,  

έχει  να κάνει  με το πώς είναι διαμορφωμένος… 31 Ιουνίου του 15.  

Δηλαδή, θα δείτε ότι  σε πολλούς κωδικούς τα ποσά τα οποία… είναι 

μικρότερα από αυτά που τελικά προϋπολογίζουμε.   

Εννοώ… το λογιστήριο… πάρα πολύ… τελικά τα ποσά που 

προϋπολογίζονται… και  είναι  πάντα συμ βατά… συμβατά, κύριε 

πρόεδρε,  με τ ις  αυστηρές οδηγίες του υπουργείου Εσωτερικών.  

Θα δείτε ότι  σε αυτά δεν δεχτήκαμε καμία παρατήρηση από το 

γνωστό Παρατηρητήριο.  Θέλω να πω με λίγα λόγια,  ότι  όλοι αυτοί οι  

κωδικοί που σας φαίνονται,  ίσως,  περιέργως πως μι κρότερα… ειδικά… 
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δεν μιλάμε για… καλύτερα στα βεβαιωθέντα,  είναι… έχουν να κάνουν 

με 31/7.  Είναι κυρίως,  κύριε πρόεδρε… δαπάνες.   

Δηλαδή,  ο κωδικός ,  υπάρχουν κωδικοί,  σε κάθε κωδικό… ποσά… 

διαμορφωθεί μέχρι  31/7… 31/7 και εκτίμηση τι  θα πληρωθεί μέχρι 

31/12. Έτσι γίνεται φέτος.   

Αυτό είναι  υποχρέωση από την Υπουργική Απόφαση. Δηλαδή… 

το κάνουμε έτσι.  Παίρνουμε 31/7 την φωτογραφία εκείνης της στιγμής 

και κάνουμε εκτίμηση… στο τέλος της χρονιάς.   

Θα πω στους συνάδελφους ότι  σε κάθε περίπτωση θα έχουμε μια,  

οπωσδήποτε επανεξέταση στην… όπου θα έχουμε… αυτό συνέβη… 

κύριε πρόεδρε,  με τον προϋπολογισμό του 15 το πράξαμε στις  αρχές 

του έτους.  Αφού… ψηφίσει τον Νοέμβριο του 14 τον προϋπολογισμό 

του 15,  έτσι θα κάνουμε και με τον προϋπολογισμό του 16.   

Είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε υπ’ όψιν  μας το… της 

χρονιάς που τρέχει  και με το τέλος της χρονιάς ερχόμαστε να δούμε 

πως τελικά… η χρονιά και να. . .  τυχόν κωδικούς οι  οποίοι  πήγαν 

καλά…  

Επομένως δικαίως οι  συνάδελφοι  θα έχουν… όχι  μόνο ο 

ερωτών… της αντιπολίτευσης,  ό τι  κάποιοι  κωδικοί φαίνονται να μην 

έχουνε μεγάλα ποσά στα… όμως εμφανίζονται με ποσά στα 

προϋπολογισθέντα.  Να είστε σίγουροι  ότι  μέχρι τέλος της χρονιάς όλα 

αυτά… ακριβώς πως έχουνε.   

Άλλωστε,  αυτό,  όμως, θα το επιβεβαιώσει και ο κύριος  

δήμαρχος… το λογιστήριο είναι πάρα πολύ αυστηρό στην,  στο πως 

δομήθηκε ο προϋπολογισμός,  κύριε  πρόεδρε,  και δεν  παρέκλινε σε 

κανένα σημείο.  Μάλιστα… με μεγάλες συζητήσεις που έγιναν με 

διάφορες… δεν παρεμβαίνει  σε κανένα σημείο γιατί  θέλουμε να 
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εγκριθεί  ο προϋπολογισμός από  το υπερκείμενο όργανο. Δεν θέλουμε 

να έχουμε προβλήματα με την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης…  

Αν τους δούμε,  δηλαδή, μπορούμε,  έναν -  έναν τους κωδικούς με 

τους συνάδελφους,  όποιον θέλουνε,  να τους δούμε και  πιο αναλυτικά 

όποτε χρειαστεί .  Δεν υπάρχει,  δηλαδή, κάτι  το οποίο να κρύβεται από 

πίσω από κάποιον κωδικό.  Το παραμικρό. Όλα έχουν τύχει  της 

εγκρίσεως,  αυτά τα έχει  δει  και το Παρατηρητήριο και έχουν τύχει  της 

εγκρίσεως.  Δεν έχουμε δεχθεί  παρατήρηση για κανένα από αυτά τα 

σημεία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και με τον ΧΥΤΑ… ξέρει ο αντιδήμαρχος,  ο ΧΥΤΑ μέχρι τέλος του 

2015 υποχρεωτικά από τον νόμο πάει στον ΦΟΣΔΑ Κεντρικής 

Μακεδονίας,  έτσι;  Τελειώνει από μας.   

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε αντιδήμαρχε,  στον κωδικό 6515001 λέει ,  αμοιβ ές και 

προμήθειες τραπεζών…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Έξοδα. Δαπάνες.  Έξοδα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σε ποια σελίδα;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Σελίδα 4… όχι δεν  είναι… σε αυτή…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι,  κωδικό,  λοιπόν.  Λέει ,  αμοιβές και προμήθειες τραπεζών, 15.000 

και ακριβώς… ποσό, πάλι 15.000 στον 6525, στην επόμενη σελίδα,  5 

σελίδα.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

6525, στην σελίδα 5…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) αν έχετε την καλοσύνη. Είναι στην 

εισηγητική έκθεση.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Είναι στην εισηγητική έκθεση, ναι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν είναι στην ανάλυση.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν είναι στην ανάλυση. Έχω… εκτυπώσει.  Εν πάση περιπτώσει,  ο 

κωδικός όμως είναι ίδιος.  Αυτός ε ίναι.  Δεν είναι δύσκολο να το  

βρείτε.  Είχα εκτυπώσει την εισηγητική. Εν πάση περιπτώσει… μήπως 

το θυμόσαστε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) δαπάνες,  στην σελίδα 4.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Στην εισηγητική… την εισηγητική.  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι.  Λοιπόν,  στην σελίδα 4… 6515, αμοιβές και προμήθειες τραπεζών. 

Το βλέπετε;  15.000. Το ίδιο ποσό έχετε και στην επόμενη σελίδα,  

6525, άλλος κωδικός,  πάλι 15.000 και ήθελα να μου διευκρινίσετε τι  

είναι αυτό; Θεωρώ ότι  είναι αρκετά μεγάλο ποσό.  Αμοιβές και 

προμήθειες τραπεζών. Ναι,  θέλω… είναι αυτό.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Στην 5 η  σελίδα… στην 1 η…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Στην 5η  σελίδα… ναι… εντάξει .  Επίσης στην 5 η  σελίδα,  κωδικός 6723,  

έχει  το εξής.  Κράτηση 0,5 υπέρ λογαριασμού άρθρου 68 του νόμου… 

του 54.  Και για να σας προλάβω,  ξέρω ότ ι  αυτό είναι ένα ποσό το 

οποίο πάει αυτόματα… Τράπεζα της Ελλάδος… ενημερώνεται.  Δεν 

ξέρω… πότε μπαίνει  σαν έσοδο, γιατί  φαίνεται στον προϋπολογισμό,  

είναι μεγάλο ποσό. 91.000. Στα έσοδα δεν φαίνεται να έχει  μπει  

πουθενά και πάει  σαν έξοδο. Τι ε ίναι αυτό; Κατ’ αρχήν συμφωνείτε 

ότι  ε ίναι αυτό; Και γιατί  μπαίνει  στα έξοδα την στιγμή που δεν  

φαίνεται ότι  έχει  μπει;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να στεναχωρώ τους  συνάδελφους,  ούτε να 

τους  φέρνω σε δύσκολη θέση, ούτε… θα σας πω για ποιο λόγο.  Γιατί… 

λεπτομέρειες στην Οικονομική Επιτροπή, από τυχόν κωδικούς που 

είναι καθαρά λογιστικοί.  Θα το συζητήσουμε ή θα ερωτήσουμε το 

λογιστήριο όταν… της Οικονομικής Επιτροπής.  Δεν ξέρω αν το κάναν 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

24η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  2015 

20 

οι συνάδελφοι.  Θέλω να πω ότι  αυτές… διαδικαστικά ζητήματα.  

Προφανώς…  είναι για παρακράτηση στην Τράπεζα της Ελλάδος…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ο νόμος αυτός… του 54.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) έργα τα οποία είναι συγχρηματοδοτούμενα, 

κύριε πρόεδρε,  τα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μπαίνει  τέτοιο… κράτηση 0,5… 54.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  αυτό,  να σας πω κάτι;  Ο προϋπολογισμός και στα έσοδα του και  

στα έξοδα του έχει  κάποια κομμάτια  που εκεί  φαίνεται,  τουλάχιστον,  η 

δική μας παρέμβαση η πολιτική.  Εδώ σας ε ίπα ποια ε ίναι αυτά.  Στα 

υπόλοιπα δεν μπορεί να παρέμβει κανείς  πολιτικά.  Το άλλο… με βάση 

κάποιο… λογιστικά,  λογιστική τακτοποίηση. Θέλω να πω…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κύριε αντιδήμαρχε.  Είστε αντιδήμαρχος 

Οικονομικών… από τόσους…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ο εκπρόσωπος σας,  ο εκπρόσωπος σας στην 

Οικονομική Επιτροπή, με συγχωρείτε που θα το πω, ζητήθηκε από τον 

προϊστάμενο του λογιστηρίου δέκα μέρες  πριν.  Εφτά μέρες πριν,  

οκτώ… λεπτομέρεια.  Τέτοια.  Τέτοιου είδους.  Δηλαδή,  αν θέλετε να 

σας… πόσες χιλιάδες ευρώ και στον ΟΠΑΚΠΑ αυτά τα λεφτά…  και  

γιατί… κυβερνητική πολιτική… πέρσι  ήταν 35.  Εκεί μπορώ να σας πω 

για ποιο λόγο έχουμε παρέμβει.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

24η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  2015 

21 

 Αλλά εδώ μπορώ να σας πω… για κωδικούς οι  οποίοι  είναι 

καθαρά διαδικαστικοί και καθαρά, ας πούμε,  λογιστικές  

τακτοποιήσεις.  Ακόμα και ο κύριος  προϊστάμεν ος να ήταν εδώ θα 

έπρεπε να το δει  καλά για να σας απαντήσει… μπορούσε.  Αλλά αυτές 

είναι λεπτομέρειες… τις  καθορίζει  η υπηρεσία με βάση το πώς 

καταλήγει 31/7 ο προϋπολογισμός του 2015 και πάμε στο 2016.  

 Και σας το λέω με ε ιλικρίνεια,  εδώ είναι και οι  παρ ατηρήσεις 

του Παρατηρητήριου,  που σας είπα τουλάχιστον ποια είναι η άποψη 

μου για αυτό,  που δεν έχει  ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Θα δείτε… 

εντάξει… προσχέδιο.  Αυτά είναι λεπτομέρειες που μπορούμε…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Γαλάνη… λεπτομέρεια… να μην απαντούμε…  91.000 ευρώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να σας πω με όλο τον σεβασμό που σας 

έχω. Εδώ σας κάλεσα στην Οικονομική Επιτροπή, το προσχέδιο,  κύριε 

πρόεδρε,  πέρασε ομόφωνα από την επιτροπή… ομόφωνα από την… 

επιτροπή, ομόφωνα την πρώτη φορά στην Οι κονομική Επιτροπή, με 

παρατηρήσεις και κατά πλειοψηφία την δεύτερη φορά στην 

Οικονομική Επιτροπή.  

 Ήτανε συνάδελφοι σχεδόν από όλες τ ις  πτέρυγες της 

αντιπολίτευσης.  Και συνάδελφοι μάλιστα οι  οποίοι  ασχολούνται πάντα 

με τον προϋπολογισμό. Τους θέσαμε το θέ μα… κάποια λεπτομέρεια,  

που δεν την ρώτησαν εκείνη την μέρα στην Οικονομική Επιτροπή, να 

το θέσουμε μια βδομάδα, οκτώ μέρες,  πόσες ήτανε… ψήφιση του 

προϋπολογισμού… τέτοιου…  

Η παρέμβαση η δική μας,  κύριε πρόεδρε,  πολιτικά στον 

προϋπολογισμό έχει  να κάνει  με συγκεκριμένους τομείς τους οποίους 
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τους έχουμε αναφέρει… για παράδειγμα, στον τουρισμό, τι  λεφτά 

δίνουμε στην ΚΕΔΗΣ, στον ΟΠΑΚΠΑ…  

Αυτές όλες τις  λεπτομέρειες δεν έχουν να κάνουν με παρέμβαση 

πολιτική… πολιτική…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος δήμαρχος θέλει  τον λόγο.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  γ ια να ενισχύσω αυτά που λέει  ο  

αντιδήμαρχος,  όταν γίνεται,  όταν κάνουμε τον προϋπολογισμό,  ας  

πούμε,  έρχεται ο προϊστάμενος του λογιστηρίου,  έτσι,  τα βλέπουμε.  

Για ορισμένους κωδικούς,  όπως είπε ο κύριος αντιδήμα ρχος,  είναι 

κωδικοί διαδικαστικού χαρακτήρα και δεν επιδέχονται καμία,  μα 

καμία,  αλλαγή… αυτά, λέει ,  τα κάνουμε… δεν συζητιώνται.  Πάνε σε 

κωδικούς που χρειάζονται πολιτική απόφαση, έτσι;   

 Τι επιχορηγήσεις θα δώσουμε στον άλφα οργανισμό, στον άλλον,  

στην κοινωνική πολιτική,  σε εκδηλώσεις και τα λοιπά. Είναι αυτά… τα 

ρωτήσατε και καλώς κάνετε και τα ρωτήσατε,  είναι από τους κωδικούς 

που δεν επιδέχονται καμία,  μα καμία,  μεταβολή και δεν… τα συζητάει  

το λογιστήριο.  Καταλάβατε; Αυτό έχω να πω κι εγώ σαν ενίσχυσ η των 

όσων είπε προηγουμένως ο αντιδήμαρχος.   

 

(Διάλογοι)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ο  κύριος αντιδήμαρχος… σαν να,  δηλαδή,  

σήμερα δεν είναι η κορυφαία συνεδρίαση για αυτό το θέμα; Τι κάνετε 

συνεχώς παρελθοντολογία και λέτε αυτό και αυτό; Για ν α… κύριε  

δήμαρχε.  Σήμερα… εκδήλωση, ο  προϋπολογισμός.  Ως αρχηγός 
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παράταξης είμαι,  θεωρώ υποχρέωση μου να κάνω κάποιες  

διευκρινίσεις .  Εάν δεν μπορεί να απαντήσει είναι άλλο θέμα. 

Επομένως μην μας πιάνεις  τώρα…  

 

(Διάλογοι)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη,  όχι ,  δεν ε ίπαμε τέτοιο πράγμα. Όχι,  καλά κάνατε,  καλά 

κάνετε και ρωτάτε.  Η απάντηση είναι αυτή,  όμως. Ενδεχομένως να μην 

σας ικανοποιεί .  Και…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να τελειώνουμε…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη, η απάντηση είναι αυτή που σας δώσαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη, τελειώσατε με τ ις  ερωτήσεις;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) απάντηση… κύριε πρόεδρε… δεν υπάρχει  

λόγος… εγώ κάνω είκοσι χρόνια αυτοδιοίκηση, δεν ξέρω πόσα κάνει  ο 

κύριος αντιδήμαρχος,  τέτοιου είδους απάντηση δεν πήρα ποτέ… και τι  

είπε η κυρία,  και τ ι  είπε ο κύριος… δηλαδή, ε ίμαστε,  θα κάνουμε… τι 

έγινε στην κάθε επιτροπή;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σε καμιά περίπτωση εγώ…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Είκοσι χρόνια κάνω…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Τελειώσατε,  κύριε συνάδελφε… κύριε πρόεδρε,  επί  προσωπικού,  

επειδή… να απαντήσω, δεν απαντήσω με θεωρίες.  Είμαι πάρα πολύ 

προσεκτικός.  Το ότι  έφτασαν τα οικονομικά σε αυτή την κατάσταση 

που έφτασαν είναι… που ασκούμε τα τελευταία πέντε χρόνια… ούτε 

απεραντολογώ ούτε… εδώ ομιλούν τα νούμερα.  Και είπα στην 

εισήγηση μου, κύριε πρόεδρε,  αν θέλετε,  κύριε πρόεδρε,  να πιαστεί  

τώρα, ο προϋπολογισμός έχει  χιλιάδες  κωδικούς.   

 Αν θέλετε να πιαστείτε από κωδικούς που δεν μπορούμε να 

παρέμβουμε πολιτικά,  εννοώ δεν μπορώ να αλλάξω κάτι και… για να 

πείτε ότι  δεν τον ξέρω για να χαρείτε  δημόσι α,  κάντε το.   

Εγώ σας λέω με ειλικρίνεια ότι  οι  συνάδελφοι μου στην 

Οικονομική Επιτροπή, που το συζητήσαμε τον προϋπολογισμό, δεν με 

ρώτησαν τέτοιες λεπτομέρειες και  τους είπαμε ότι  αν θέλετε να 

ρωτήστε κάτι  στο λογιστήριο για τους… της πολιτικής παρεμβάσε ως 

και καθοδήγησης δικής μας,  της  δημοτικής Αρχής,  ρωτήστε.  Ο 

προϊστάμενος θα απαντήσει… ο προϊστάμενος του λογιστηρίου που 

τον πήρα τηλέφωνο, μου είπε ότι  κανείς  δεν  τον πήρε τηλέφωνο.  Ούτε 

πήγε τηλέφωνο… κανείς δεν τον ρώτησε.  Τι να σας απαντήσω…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε… δεν χρειάζεται να μαλώσουμε τώρα;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Να πω κάτι;  Από τους χιλιάδες κωδικούς που είναι εδώ πέρα τρεις  

κωδικούς ρώτησα αν μπορείτε να το απαντήσετε.  Αυτοί ήταν.  Τρεις  

επέλεξα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Ηλία Αναστασιάδη, έχετε τον λόγο.  Για ερωτήσεις.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε,  θέλω λίγο χρόνο εκτός χρόνου μέτρησης γ ια να κάνω… 

επισημάνσεις με σκοπό την διόρθωση. Έχει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτό.  Θα ήθελα λίγο χρόν ο για να κάνω τις  επισημάνσεις προς 

διόρθωση… και είναι κρίμα, δηλαδή, να πάει ο προϋπολογισμός και  

για αυτό να γυρίσει  πίσω.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ ήθελα να το κάνω από την αρχή… σε γνώση όλου του Σώματος… 

να πάω στην διαδικασία… δυο διαφορετικά πράγματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε τις  ερωτήσεις… επισημάνσεις.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό υπαγορεύει η λογική… ερωτήσεις και μετά,  στην τοποθέτηση,  

κάντε επισημάνσεις.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Οι επισημάνσεις αυτές δεν έχουν σχέση με την ουσία,  έχουν σχέση με 

το τεχνικό μέρος του προϋπολογισμού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καλά, εντάξει ,  εντάξει .  Λοιπόν,  ερώτημα. Έχω μπροστά μου, κύριε 

Γαλάνη, τον προϋπολογισμό των εσόδων. Λοιπόν,  στην πρώτη σελίδα ,  

σε συνδυασμό, βέβαια,  με την σελίδα 18,  εντάξει ,  στην ανάλυση, 

μπράβο, στην ανάλυση. Στην πρώτη σελίδα… μπροστά -  μπροστά… ο 

κωδικός 01.   

 Έχετε μισθώματα από αστικά ακίνητα, 200.000. Όμως το ίδιο 

ακριβώς έχετε και  στην σελίδα 18.  Μισθώματα από αστικά ακί νητα, 

περίπου 400.000 τόσες,  σύνολο 650.000. Ερώτημα. Ποια είναι αυτά τα 

αστικά ακίνητα τα οποία δίνουν στον δήμο αυτό το τεράστιο ποσόν;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να απαντήσω. Στον κωδικό 0,  στην πρώτη σελίδα που… στα έσοδα,  

είναι τα αστικά ακίνητα που μισθώνουμε την  χρονιά που τρέχει .  

Δηλαδή, είναι,  όπως θα δείτε,  τα βεβαιωθέντα 230.000 ευρώ και 

υπολογίζουμε 220.000. Δηλαδή, πολύ συντηρητικά και με πολύ 

προσοχή… μισθώνουμε όποια ακίνητα έχει  ο  δήμος και  τα έχει  βγάλει 

σε δημοπρασία και  τα μισθώνουμε.  Στο 30,  που λέτε ,  στην σελίδα 17;  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Στην 18.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Στην 18.  Είναι  οφειλές… να παίρνουμε,  παλιές,  παρελθόντων 

οικονομικών ετών από αστικά ακίνητα. Οφειλές παρελθόντων 

οικονομικών ετών… είναι  οφειλές ,  ο κωδικός 3 είναι οφειλές  

παρελθόντων οικονομικών  ετών… αυτή είναι η διαφορά. Έχετε… καλή 

επισήμανση…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) αυτό το έχουμε πει  πάρα πολλές φορές…  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ο κωδικός  της καλλιεργήσιμης γης…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα τοποθετηθώ επ’ αυτού. Δεν κάνουμε ερωτήματα… δεν κάνω 

ερώτημα. Λοιπόν,  στην σελίδα 2,  και μάλιστα ότι  έχει  σχέση με τα 

τέλη καθαριότητας,  υπάρχει…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συγγνώμη, στα έσοδα;  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Στα έσοδα, πάντοτε.  Υπάρχει  μια φοβερή υστέρηση στα βεβαιωθέντα. 

Βέβαια έχουμε τον Αύγουστο και  μέχρι Δεκέμβριο είναι μεγάλο 

χρονικό διάστημα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πείτε μου τον κωδικό.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ο κωδικός είναι 3110… έτσι;  Πιστεύετε εσείς  ότι  μέχρι τέλος του 

έτους υπάρχει δυνατότητα να εισπράξει ο δήμος… ποσό, που είναι 

περίπου 2.000.000;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όπως σας είπα,  ο προϋπολογισμός γίνεται με βάση…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι… το επεσήμανα αυτό.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) λογαριασμό της ΔΕΗ που είναι… είναι και  

δυο μήνες πριν.  Μπορούμε,  δηλαδή, να έχουμε τα χρήματα μέχρι τον 

πέμπτο μήνα. Το ζήτημα δεν είναι αυτό.  Το ζήτημα είναι ότι  ό,τι  και 

αν πιστεύουμε εμείς  εδώ η πεποίθηση μας έχει  να κάνει  με το τυπικό,  
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όπως ακριβώς η Υπουργική Απόφαση οδηγεί  το λογιστήριο του κάθε 

δήμου.  

 Θέλω να πω ότι  έτσι όπως είναι… το να εκτιμή σω εγώ αν μέχρι 

το τέλος του χρόνου θα μπορέσουν οι  πολίτες να πληρώσουν την ΔΕΗ  

τους και από κει  να πάρουμε… που μας αναλογούν για τα τέλη…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) επειδή προϋπολογίζετε για αυτό σας κάνω 

το ερώτημα…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όταν… το 15 δεν ήξερα… δεν μπορώ να…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλη ερώτηση;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Λοιπόν,  η συζήτηση που γίνεται πάνω…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Στην σελίδα 7…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) άποψη… η συζήτηση που γίνεται με τον 

κύριο… και με τον διευθυντή της καθα ριότητας και με τον 

προϊστάμενο του λογιστηρίου,  είναι  προς την κατεύθυνση να έχουμε 

ισοσκελισμένα αυτούς τους κωδικούς.  Αυτό θέλει  προσπάθεια και  

αυτό ξέρουμε ότι… και από τον νόμο.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Στην σελίδα 7 της  ανάλυσης,  πάλι  των εσόδων… με το κου νουπόσημο,  

για να συνεννοούμαστε.  Δεν έχει  βεβαιωθεί ούτε ένα ευρώ. Με ποια 

λογική βάζετε 62.000 ευρώ την στιγμή που το 15 έχει  βάλει 126; 

Λαμβάνετε υπ’ όψιν ότι  δεν μειώθηκαν, δεν μειώθηκε ο πληθυσμός 
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έτσι ώστε το κουνουπόσημο να είναι  λιγότερο. Υπάρχει μια διαφορά 

περίπου στις  60.000. Με ποια λογική;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) να σας θυμίσω ότι  η Προγραμματική 

Σύμβαση για τα κουνούπια ξεκίνησε το 15.  Το Μάιο,  αν θυμάμαι 

καλά… οπότε… μισή χρονιά 15,  κύριε πρόεδρε,  μισή χρονιά 16.  Και 

φυσικά και θα… τα ποσά… όπως κάνουμε κάθε χρόνο… τέλος πάντων, 

έχουμε την Προγραμματική Σύμβαση του δήμου με την… και την 

Περιφέρεια,  την Περιφέρεια και… για το 16.  Δηλαδή… είναι η μισή 

σύμβαση, κύριε πρόεδρε,  στο 15 και η άλλη μισή σύμβαση στο 16.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) στην σελίδα 9… πανεπιστημιάδα.  

Πιστεύετε ότι  ε ίναι αισιόδοξος στόχος τα 128.000 την στιγμή που το 

15 δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η πανεπιστημιάδα…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι… έχετε προϋπολογίσει  128.000, το 15 δε ν πήραμε ούτε ένα ευρώ. 

Πιστεύετε ότι  είναι νούμερο πραγματικό αυτό ή απλώς υπολογίζετε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  όχι ,  θα σας εξηγήσω…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) γιατί  ο προϋπολογισμός πάντοτε 

συντάσσεται έχοντας υπ’ όψιν τα προηγούμενα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να σας βοηθήσω.  Το 16 τα χρήματα… εδώ είναι πολιτική,  εδώ μπορώ 

να σας απαντήσω πιο εύκολα γιατί… αυτό που αποφασίσαμε πολιτικά 
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με τον δήμαρχο και με τους συνεργάτες.  Και με τους συνάδελφους… 

πανεπιστημιάδας,  επειδή είναι… το 16 δεν θα χρηματοδοτηθε ί… τα 

χρήματα θα τα βάλουμε εμείς .   

Βάλαμε 35.000 ευρώ από χρήματα του δήμου, 250.000 ευρώ θα… 

για την Προγραμματική Σύμβαση… και 35.000 πάλι… για την 

πανεπιστημιάδα φέτο.  Μόνοι μας θα την κάνουμε… πολιτικά.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Συγγνώμη, αλλά αυτά τα ποσά σ τα οποία αναφέρεστε αναφέρονται σε 

άλλο κωδικό.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Φυσικά, γιατί…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) εδώ, στα έσοδα… στα έσοδα αναφέρεστε 

με βάση αυτά τα οποία είπατε πριν από λίγο.  Δυο φορές  στο…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  όχι ,  δεν  είναι  έτσι… είναι  καθαρά λογιστικό θέμα… την σελίδα,  

θα σας απαντήσω αμέσως.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτάκι… το έχω γυρίσει  αλλού…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ποια σελίδα είναι;   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σας είπα και προηγουμένως…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κωδικοί,  κύριε πρόεδρε… πάντα μπαίνουν.  

Οι κωδικοί  του ΕΣΠΑ πάντα μπαίνουν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν χρειάζεται…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σε ποια σελίδα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λοιπόν,  σχετικά με την πανεπιστημιάδα, το 15 έχει… η 

πανεπιστημιάδα και τα λεφτά τα οποία είναι μέσα είναι αυτά που 

έχουν εισπραχθεί  από το ΕΣΠΑ. Οπότε ολοκληρώνεται,  έχουν 

εξοφληθεί όλες οι  δαπάνες της πανεπιστημιάδας και αυτές οι  128.000 

έχουν έρθει  στο… και έχουν εξοφληθεί,  έχουν… όλα τα ποσά. Συν το 

ότι  το ΔΗΠΕΘΕ πληρώνεται και έξτρα ΦΠΑ.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι στις  35.000.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τα πληρωθέντα είναι μηδέν.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα το δούμε αυτό… αλλά αυτό έχει  να κάνει ,  ξαναλέω,  με το γεγονός 

ότι  ο  προϋπολογισμός που σας έφερα σήμερα εδώ, όπως και πέρσι ,  

όπως και πρόπερσι ,  κύριε  πρόεδρε,  είναι προϋπολογισμός φωτογραφία 

στο τέλος του έβδομου μήνα της… φέτος.   

 Είναι,  συγγνώμη που γίνομαι κουραστικός,  πρέπει να τα 

επαναλαμβάνω γιατί… συνάδελφοι  να βλέπουν κάποια περίεργα 

νούμερα στα… είσπραξης μέχρι 31/12.  Γιατί…  στοιχεία… τώρα τον 

όγδοο μήνα, τον ένατο μήνα, ήδη να έχουν πληρωθεί,  να έχουν 

τακτοποιηθεί  αλλά στον προϋπολογισμό έτσι φαίνονται του 17.  

Επικαιροποίηση… κύριε πρόεδρε,  μετά την 1/1 του 16,  αυτά…  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) άρθρο 68 του νόμου… 54 ότι… είναι  

βέβαιο ότι  ο κύριος αντιδήμαρχος κάνει  λάθος.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ δεν… λάθος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Πάμε στο,  νομίζω τελειώσαν οι  ερωτήσεις.  Πάμε σε 

τοποθετήσεις.  Ο κύριος Φωτιάδης.  Η κυρία Ιωαννίδου. Ο κύριος  

Μηλίδης και ο κύριος Ηλίας Αναστασιάδης.  Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  δεν  νομίζω ότι  θα χρειαζότανε να 

ακουστεί  στην αίθουσα ότι  κάθε όργανο διοίκησης είναι αυθύπαρκτο,  

ότι  το Παρατηρητήριο κάνει  μια άλλη δουλειά και  ότι  κυρίαρχο 

όργανο διοίκησης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Σήμερα, πράγματι,  είμαστε στην κορυφαία,  ακριβώς,  συνεδρίαση 

του έτους και βεβαίως μπορεί  να υπάρχει ανακολουθία από πότε 

δόθηκαν τα νούμερα και μια στήλη και δίπλα ποια σχεδιάζει  η 

δημοτική Αρχή, και να υπάρχει μια  ανακολουθία γενικότερη και μια 

δυσκολία για την αντιπολίτευση να συγκρίνει  για να διατυπώσει τον 

πολιτικό της έλεγχο.  Αυτό λέει  το αυτονόητο της λειτουργίας των 

παρατάξεων αλλά και του δημοτικού συμβουλίου.   

Βεβαίως,  για μας δεν μπορεί να είναι άλλοθι το ότι  τα  είπαμε ή 

είπαμε κάποια στην Οικονομική Ε πιτροπή. Και  εγώ θεωρώ ότι  δεν θα 

έπρεπε καν να λέγεται αυτό διότι  κάθε όργανο, ξαναλέω, είναι  

αυθύπαρκτο.   

Επίσης,  για την ουσία της συζήτησης και της πολιτικής… ο 

εισηγητής,  ο κύριος εισηγητής,  ότι  θα πρέπει  να είναι πολιτική 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

24η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  2015 

33 

συζήτηση αυτή την μέρα. Όταν  δεν έχουμε,  όμως, τα εργαλεία  και τα  

δεδομένα, επί  της  ουσίας δεν μπορούμε να εξάγουμε και πολιτικά 

συμπεράσματα.  

Σας άκουσα με προσοχή για το ποιες είναι οι  προτεραιότητες,  

λέγοντας ότι  στηρίξαμε αυτό,  εκείνο,  το άλλο… σημεία.  Πράγματι 

δίνετε χρήματα κα ι  στηρίζεται τον ΟΠΑΚΠΑ και την ΚΕΔΗΣ.  

Από κει  και κάτω, και τον πολιτισμό που αναφερθήκατε… και  

για την υγεία,  έχουμε επιφυλάξεις γιατί  τα… δεν είναι μέσα στο υλικό 

που μας δώσατε.  Συνεπώς, κύριε πρόεδρε,  και ίσως θα έπρεπε να… 

αλλιώς πως θα βρεθούν τα στοιχεία για να κάνουμε ουσιαστική 

συζήτηση. Γιατί  σήμερα δεν κάνουμε ουσιαστική συζήτηση.  

Η αναφορά, είδατε,  στους κωδικούς… την απάντηση ότι  δεν 

είμαι σε θέση ή μεταφέρει την όποια… ενημέρωση, που; Να τρέχουμε 

στον υπάλληλο; Αυτό δεν θεωρώ ότι  είναι πολι τική διαχείριση, γιατί  

αλλιώς πως είναι πολιτική υπεκφυγή.  

Στο θέμα, όμως, έτσι όπως ακριβώς μας δόθηκε ως υλικό,  έχουμε 

να κάνουμε ως παράταξη συγκεκριμένες παρατηρήσεις.  Κύριε 

εισηγητά, αυτά τα οποία ενδεχομένως θα ακούσετε και από μένα, ίσως 

και από τους άλλους συνάδελφους,  θα είναι πολιτικά αλλά θα 

εστιάζονται σε κάτι  συγκεκριμένο.   

Αν το συγκεκριμένο παράδειγμα… την δύναμη του επιχειρήματος 

εσείς  το ακυρώνετε λέγοντας ότι  τα στοιχεία δεν είναι  συγκρίσιμα ή 

θα έπρεπε αυτά να τα ζητήσετε από τον υπάλληλ ο, θεωρώ ότι  αυτό το 

όργανο δεν είναι πολιτικό.  Είναι διεκπεραιωτικό.  Θα έπρεπε εδώ να 

υπάρχουν κι  εδώ υπάλληλοι,  να αποφασίζουν.   

Και δεν μπορώ να δεχτώ από τον κύριο Αγγελίδη να λέει  ότι  το 

είδε ο τάδε,  ο δείνα,  άρα εμείς  εδώ δεν έχουμε δουλειά.  Πολύ σοβ αρή 
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δουλειά έχουμε διότι  τις  δαπάνες που θα τις  βάλετε έτσι ή αλλιώς ή 

παραλλιώς και θα εξηγήσω, βεβαίως,  εδώ είναι μια πολιτική επιλογή. 

Δεν μπορεί κανένας να σας πει ,  το  Παρατηρητήριο,  μην τα βάζετε 

αυτά ή βάλτε τα αλλιώς πως.   

Θα… εκεί  συγκεκριμένες παραμέτρους για την δουλειά που 

κάνατε.  Και ο κύριος Μηλίδης διαμαρτυρήθηκε γιατί  μας είπατε 

τουλάχιστον πέντε λεπτάκια… να έρθει… το υλικό που μας δώσατε… 

γραμμένο, να μπορούμε να φυλλομετρούμε,  μας το… ηλεκτρονικά, να 

φυλλομετρούμε και να σας λέμε ότι  εδώ ή  εκεί  υπάρχουν 

συγκεκριμένες επιλογές,  επιλογές σας.   

Το αν η συνεδρίαση… μιλήσατε με τον αντιδήμαρχος τον τάδε 

αυτά είναι τόσο αυτονόητα που δεν θα έπρεπε να έρχονται εδώ, κατά 

την άποψη μας,  διότι  εδώ κάνουμε πολιτική συζήτηση. Δεν κάνουμε 

διεκπεραιωτική… θέλετε να τα κάνετε βεβαίως.   

Παραδείγματος χάριν,  λοιπόν,  από τα έσοδα, κύριε εισηγητά, 

φαίνεται κάτι  το οποίο λέτε ότι  θα έχουμε από τους τόκους των 

καταθέσεων 80.000 ευρώ, είχαμε,  και πάτε στους 170.000. Και αν 

ακόμα ήτανε,  δηλαδή εδώ θα πρέπει να υπά ρξει,  ενδεχομένως,  κύριε  

πρόεδρε… σε σας,  και κάτι  άλλο… για να μπορούμε να έχουμε την 

δυνατότητα να τοποθετούμαστε… ψηφίσουμε ή να παραπέμψω εγώ,  ο 

κύριος Χρυσανθίδης τοποθετήθηκε έτσι,  να παραπέμψει ο άλλος 

συνάδελφος ως παράταξη, και να φύγουμε.  Και να πούμε,  το 

Παρατηρητήριο τα  έχει  ελέγξει ,  η Οικονομική Επιτροπή τα ψήφισε,  

εμείς  τι  κάνουμε εδώ;  

Αυτός είναι ο ρόλος; Και αν,  δηλαδή, είμαστε σε περιβάλλον 

κρίσης και αν οι… είναι μειωμένες,  θα πούμε σήμερα για το ψήφισμα 

της ΚΕΔΕ; Βεβαίως τα ξέρουμε και ό λοι τα ξέρουν πια.   
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Αυτά που δεν ξέρουν οι  δημότες και εμείς  εδώ οφείλουμε να τα 

λέμε είναι πως διαχειρίζεστε τα συγκεκριμένα χρήματα που έχει .  Και 

θα σας πούμε,  ως παράταξη, γενικές παρατηρήσεις και αν υπάρξει 

χρόνος στην δευτερολογία θα σας πούμε και ε ιδ ικά παραδείγματα.  

Πάμε, λοιπόν,  στο γενικό για την συντομία.  Όλες οι  δαπάνες σας 

ανεβαίνουν.  Αυτές που θα έπρεπε λόγω των μειωμένων 

χρηματοδοτήσεων που ορθά το λέτε,  να είναι και αυτές  

παρακολούθημα της προηγούμενης διαπίστωσης σας.   

Μας μιλάτε ότι  έχετε μειωμένες χρηματοδοτήσεις αλλά το ότι  

ανεβαίνουν τα γενικά σας έξοδα δεν μας το αιτιολογείτε γιατί .  Θα 

επιστρέψω.  

Επίσης,  στον προϋπολογισμό σύμβουλος εδώ εσωτερικός,  

τεχνοκράτης εκεί ,  πάρα πολλοί σύμβουλοι.  Άρα η δουλειά είναι  να 

κάνουν οι  σύμβουλοι… δεν  κάνουν… δημάρχου. Εδώ βλέπω… 

γίνονται τεράστια.  Τεράστια μείωση.  Γιατί  αρέσκεστε όταν υπάρχουν 

δυσκολίες να παραπέμπετε στους υπαλλήλους.  Υπαλλήλους έχουμε.  

Και υπάλληλοι οι  οποίοι  με ειδικότητα, με εξειδ ίκευση, και αυτοί οι  

σύμβουλοι τα χρήματα τους θα μ πορούσαμε να πάνε στην πρόνοια,  

όπως αναφέραμε στο σημείο 4,  που θα ήθελα τα ποσά που διαθέτουμε 

για την πρόνοια και για  την βοήθεια των… δημοτών μας των 

ανήμπορων.  

Αυτά τα χρήματα είναι αέρα παράς.  Είστε στον πέμπτο χρόνο 

διοίκησης.  Οι σύμβουλοι,  έτσι όπ ως τους έχετε,  δεν χρειάζονται κατά 

την άποψη μας.   

Επίσης,  τα γενικά τέλη ανεβαίνουν.  Ανεβαίνουν,  θα έλεγα, πάρα 

πολύ. Έως και τους σημείου της πρόκλησης.  Ταχυδρομικά, της κινητής  
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τηλεφωνίας,  της… τα επιδόματα, οι  δημοσιεύσεις στον έντυπο ή και 

στον ηλεκτρονικό.  Γιατί;… οι κινήσεις… εκεί τα ποσά είναι αυξημένα.  

Ανέφερα έναν κωδικό σε αναλώσιμα με… τα τόνερ και τα λοιπά. 

Μεγάλα νούμερα. Αφύσικα. Και αν ακόμα τα δεδομένα είναι από τον 

έβδομο μήνα, δηλαδή, έχουμε περάσει το μισό και,  το διπλάσιο δεν  

είναι με  τίποτα συγκρίσιμο με αυτό που προϋπολογίζετε.   

Να πούμε για το τεχνικό πρόγραμμα,  το οποίο είναι συνημμένο 

και… με συγκεκριμένες παρατηρήσεις.  Τις διατύπωσε ο εκπρόσωπος 

μας αλλά αυτό,  κύριε Γαλάνη, δεν αποτελεί  άλλοθι .  Και σήμερα θα 

σας πούμε τις  παρατηρήσεις μας και… θα τοποθετηθούν μέσα στο 

σώμα αυτής της απόφασης.   

Δεν μπορεί  να μεταφέρεται  συζήτηση της Οικονομικής 

Επιτροπής προς επιβεβαίωση και τεκμηρίωση στο Δημοτικό 

Συμβούλιο.  Αυτή… ήταν η συγκεκριμένη διαδικασία,  κυρίαρχο το 

όργανο και νομίζω δικαί ως οι  σύμβουλοι,  ο ι  συνάδελφοι,  

διαμαρτυρηθήκανε και δεν θα ήθελα, παρακαλώ, να υπάρχει τέτοιου 

είδους αναπομπή και επιστροφή. Εδώ συζητούμε με τα επιχειρήματα 

και εδώ απαντούμε.   

Έναν… κύριοι  συνάδελφοι,  αυτό το δικαστικό που πληρώνουμε,  

αυτά τα χρήματα που πληρώνουμε για τις  δικαστικές αποφάσεις.  Και  

θα περίμενα να το αναφέρετε.  Γιατί  κανονικά είναι… εντυπωσιακό.  

Μέσα στο 15 χ ιλιάδες χιλιάδων. Θέλουμε και περιμένουμε να μας 

φέρετε γιατί  τόσα πολλά χρήματα πληρώσαμε σε δικαστικές,  

συμβιβασμούς,  με παρουσία  δικηγόρων, χωρίς δικηγόρους.  Μεγάλα 

ποσά και για το 16 πάτε στο 1/3.  Έπρεπε να το επισημάνατε.  Είναι μια 

πολιτική κατάκτηση. Το πρόβλημα… βέβαια,  είναι  ένα θέμα τι  

σημαίνει .   
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Αυτά,  κύριε πρόεδρε,  για την οικονομία του χρόνου και 

επισημαίνουμε ως παράταξη ότι  δεν μπορεί αυτή η διαδικασία η 

σημερινή,  αυτή που τρέχει ,  με τίποτε να ακυρωθεί.  Ή να απομειωθεί 

σε βάρος,  σε σπουδαιότητα και οφείλατε,  οφείλατε,  κύριε  εισηγητά, 

σήμερα να μας είχατε και φρέσκα στοιχεία,  ξέρετε ποιοι  περίπου, 

ποιοι  κωδικοί ε ίναι αυτοί  οι οποίοι  δημιουργούν εντυπώσεις,  να μας 

λέγατε,  ξέρετε,  είμαστε στον 11 ο ,  περίπου είμαστε εκεί .   

Και οφείλετε να μας απαντήσετε,  γιατί  αυτό λέει  και η 

δημοκρατία και η πολιτική,  όχι  αντιπαράθεση. Ο καθένας εδώ… τις 

δικές του απόψεις .  Τις δικές του επιλογ ές και προτεραιότητες  και  

σωστά το είπατε.   

Διότι  αν εμείς  ε ίχαμε την διοίκηση του δήμου να είστε σίγουροι 

ότι  θα είχαμε άλλο στήσιμο προϋπολογισμού και τότε το 

Παρατηρητήριο θα είχε  εγκρίνει ,  και  τότε η Οικονομική Επιτροπή θα 

είχε εγκρίνει  και τότε θα γίν ει  εσωτερικός διάλογος και  τότε θα είχανε 

όλα αυτά τα όργανα που είπατε,  αλλιώς πως… θα είχε την εγκυρότητα 

να εισαχθεί;  

Ας αφήσουμε,  λοιπόν,  αυτά τα εισαγωγικά και τα 

προκαταρκτικά, κύριε  πρόεδρε,  και  να μιλήσουμε γ ια την ουσία,  

παρακαλώ. Είναι δίκαιο το παράπονο που ακούστηκε και δεν… κύριε 

εισηγητά, ως παράκληση το βάζω,  να εκνευρίζεστε,  γιατί  όσα μας 

είπατε μας τα είπατε και πέρσι και προπέρσι και αντιπροπέρσι.   

Στην ουσία.  Και όσο δε για την δήλωση που είπατε,  αλλοίμονο.  

Λέτε ότι  πετύχατε μειώσεις και αποπληρώσατε αλλά τα άλλα δεν τα 

λέτε.  Ότι πήρατε τα δυο πρώτα χρόνια έξτρα χρήματα… εντάλματα.  

Δεν μας είπατε πιο πριν πόσα ήταν εκείνα τα χρήματα. Και δεν μας 

είπατε ποτέ ότι  ήσασταν υποχρεωμένοι.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε,  κύριε Φωτιάδη.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Υποχρεωμένοι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κύριε δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  θεωρώ 

ότι  η σημερινή συνεδρίαση είναι η κορυφαία,  όπως είναι κορυφαίοι οι  

προϋπολογισμοί και ο ισολογισμός σε οποιοδήποτε όργανο.  

 Έτσι,  λοιπόν,  πιστεύω ότι  δεν θα πρέπει να υποβαθμιστεί  με 

τίποτα.  Γιατί  εδώ μέσα είμαστε ένα κορυφαίο πολιτικό όργανο και 

παίρνουμε αποφάσεις για τις  τύχες του δήμου, για την επόμενη χρονιά,  

για τα επόμενα χρόνια.   

Δεν είναι δυνατόν να ακούγονται αυτά που ακούστηκαν απ ό τον 

κύριο Γαλάνη και δεν θα σχολιάσω περισσότερο. Νομίζω τα είπε και  ο 

κύριος Φωτιάδης.  Έτσι ακριβώς είναι.  Αν πρόκειται να ακυρώσουμε 

και αυτό το όργανο, δεν έχει  κανένα λόγο.  Θα πηγαίνουμε στον 

λογιστή,  οι  οποίοι  είναι πάρα πολύ καλοί στην δουλειά τους  αλλά 

είναι οι  λογισταί που κάνουν αυτή την συγκεκριμένη δουλειά.  Εμείς 

εδώ μέσα μιλάμε πολιτικά.   

Λοιπόν,  ξεκινάω με μια παραδοχή.  Ότι τα χρήματα για τους  

δήμους είναι  πάρα πολύ λίγα.  Οι  δήμοι,  δυστυχώς, είναι ένα… το 

μεγαλύτερο θέμα της ελληνικής κοινωνί ας.  Γιατί  το λέω; Γιατί  η 

υποχρηματοδότηση είναι πάρα πολύ μεγάλη.  Και παρά τα παράπονα 

και τα διαβήματα της ΚΕΔΕ, δυστυχώς δεν φαίνεται να… πάντοτε η 

Πολιτεία.   
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Παρ’ όλα αυτά, όμως, παρότι ε ίναι χαμηλά οι  επιχορηγήσεις,  τα 

χρήματα που έχουν οι  δήμοι  οι  προϋπολογισμοί πρέπει να γίνονται  

σφιχτοί και να έχουν ορθολογικό χαρακτήρα.  Αυτό θα έλεγα ότι  δεν  

μπορώ να το δω στον σημερινό προϋπολογισμό που κατατίθεται γιατί  

πιστεύω ότι  δεν γίνεται ορθολογική διαχείριση αφ’  ενός και αφ’  

ετέρου όπως το έχω δει ,  μοιάζει  να είμαι μια απλή λογιστική 

τακτοποίηση.  Δεν είδα κάτι  ξεχωριστό,  κάτι  διαφορετικό μέσα, μέσα 

από τις  μικρές οικονομικές δυνατότητες.   

Αυτό τι  έχει  ως αποτέλεσμα; Έχει ως αποτέλεσμα την 

υποβάθμιση της καθημερινότητας του πολίτη αλλά και το γεγονός που 

το έχουμε επισημάνει ως παράταξη από εδώ και τέσσερα χρόνια το 

λέμε,  ότι  το κοινωνικό πρόσωπο του δήμου δεν είναι αυτό που αρμόζει  

προς τους δημότες.   

Θα γίνω πιο σαφής για να καταλάβουν,  για να γίνει  πιο 

αντιληπτό τι  ακριβώς λέω.  Λέω, λοιπόν,  ότι  ο προϋπολογ ισμός ε ίναι 

μη ρεαλιστικός.  Δεν το λέω μόνο εγώ. Το λέει  το Παρατηρητήριο 

Οικονομικής Αυτοτέλειας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.   

Λέει,  λοιπόν,  ότι  ο  προϋπολογισμός ναι μεν είναι  

ισοσκελισμένος ως προς… ως προς τα… κριτήρια,  όμως, υπάρχει  

σημαντική παράβαση της οδηγίας της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.  

Και δεν μιλάω,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  για μικρές αποκλείσεις .  

Είναι μεγάλες οι  αποκλείσεις .  Είναι  1.500.000 και 1.200.000, πάμε 

στα 2.700.000. Είναι πολύ μεγάλες οι  αποκλίσεις  αυτές που 

παρουσιάσαμε.   

Και λέω, είστε στον πέμπτο χρόνο διοίκησης,  είστε στον πέμπτο 

χρόνο διοίκησης.  Είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοιες αποκλείσεις;  Και  
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για να προλάβω, θα μου πείτε ότι  συμμορφωθήκαμε και  στείλαμε αυτά, 

ότι  ζητούσε η Κοινή Υπουργική Απόφαση, τα στείλαμε ξαν ά.  

Όμως, δεν είναι δυνατόν ένας τόσο μεγάλος δήμος με πέντε 

χρόνια διοίκησης να έχει  τέτοια μεγάλη παράβαση σε σχέση με την 

Κοινή Υπουργική Απόφαση, με τις  οδηγίες της Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης.   

Για αυτό και προκειμένου να μην απορριφθεί,  γιατί  κι  εγώ ω ς 

παράταξη και ως δημότης Σερρών, δεν θα ήθελα ο προϋπολογισμός να 

απορριφθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, νομίζω ότι  οφείλετε ως 

διοίκηση να είστε πιο προσεκτικοί και μάλιστα αυτό όχι  μόνο υπό την 

εποπτεία του αρμόδιου αντιδήμαρχου Οικονομικών αλλά και  του ίδ ιου 

του δημάρχου.  

Κύριε δήμαρχε,  εγώ αν είχα αυτό το αποτέλεσμα θα έλεγα, θα 

κινούσα γη και ουρανό. Θα έλεγα,  δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια 

μεγάλη διαφοροποίηση από την Υπουργική Απόφαση, από τις  

Υπουργικές Αποφάσεις.   

Θα αναφερθώ με λίγα λόγια στα έσοδα και λίγα στα έξοδα, πολύ 

σύντομα. Όμως θα πρέπει να τονίσω κάποια πράγματα για να δείξω 

πως λειτουργεί ,  πολιτικά πάντοτε,  ο δήμος.   

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ 

βεβαιωθέντων και  εισπραχθέντων. Εδώ πιστεύω ότι  υπάρχει και 

αδυναμία των πολιτών αλλά ίσως δεν λειτουργεί  και όπως πρέπει το 

σύστημα…  

Στα έσοδα, λοιπόν.  Τέλος ακίνητης περιουσίας.  Βεβαιωθέντα,  

180.000.  Στον προτεινόμενο προϋπολογισμό,  57.000.  Μεγάλη 

απόκλιση. Γιατί;   
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Στην καλλιεργήσιμη γη,  τα μισθώματα καλλιεργήσιμης γης .  

Έχουμε γίνει  κουραστικοί όμως θα γίνουμε για ακόμα μια φορά. Γιατί  

το λέω αυτό; Εδώ και τέσσερα χρόνια,  κύριε δήμαρχε,  σας το λέμε.  

Είναι πολύ μικρό το ποσό της αξιοποίησης της καλλιεργήσιμης γης,  το 

ποσό που παίρνουμε.   

Δεν μπορεί από 9.000 στρέμματα καλλ ιεργήσιμης γης  έχει ,  δεν 

μπορεί να μπαίνουνε μόνο 45.000 στον προϋπολογισμό, να… 45.000 

ευρώ. Είναι πολύ μικρό το ποσό. Να, λοιπόν,  ένα σημαντικό έσοδο το 

οποίο θα μπορούσε να πάει σε κοινωνικές παροχές ή σε… του πολίτη ή 

οτιδήποτε άλλο.  

Για τα αναψυκτήρια… να το πω, πιστεύω ότι  είναι πάρα πολύ 

χαμηλά τα έσοδα από κει .  Βεβαίως θα με αντικρούσει ο κύριος 

δήμαρχος λέγοντας ότι  τα… τα ομορφύναμε,  τα κάναμε.  Παρ’ όλα 

αυτά… να τα περιποιούμαστε.  Δεν μπορεί επειδή τα… να παίρνουμε 

100 ευρώ νοίκιο.   

Κωδικός 2119,  παραδείγματος χάριν,  τέλος κοινόχρηστων χώρων 

για χρήση εδάφους -  υπεδάφους.  Η εκτίμηση σας για το 15 είναι  

100.000.  Στον προϋπολογισμό του 16…  

Παρακάτω. Τέλος διέλευσης δικτύων… επικοινωνιών. Τέλος για 

το 15,  25.000. Φέτος βλέπουμε 10.000.  

Γιατί  πραγματικά τα ποσά είναι πολύ σημαντικά 

διαφοροποιημένα σε σχέση με πέρσι και αναρωτιέμαι,  υπάρχει  κάποιος  

λόγος;  Δεν χειριστήκαμε καλά το θέμα; Ή μήπως χαϊδεύουμε μερικούς; 

Μήπως υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Θα ήθελα μια δ ιευκρίνιση επ’ 

αυτού.  

Πρόστιμα από Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,  εκεί  έχουμε 

βεβαιωθέντα 164.000, εισπράξαμε μόνο τα 57.000.  
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Αποζημίωση χρήσης δημοτικών κτημάτων. 45.000 το 15,  το 12 -  

13, τώρα βάζουμε μόνο 10.000. Και… δεν ξέρω.  

Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων. Τα 

βεβαιωθέντα είναι ,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  132.000. Τώρα 

βάζουμε στον προϋπολογισμό μείον 57.000.  Είναι  πολύ μεγάλες οι  

αποκλείσεις .  Βγάζουν μάτι  στην κυριολεξία.   

Και κάτι  άλλο το οποίο επίσης δεν έχετε δώσει την δέουσα 

σημασία,  παρά τις  δικές μας συνεχείς  παρεμβ άσεις στο θέμα, είναι η 

ανακύκλωση. Δεν αναφέρεται πουθενά κανένα έσοδο από ανακύκλωση. 

Γιατί;  Γιατί ,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι;  Γιατί ,  κύριε  δήμαρχε,  δεν 

το έχετε δει  ζεστά το θέμα; Και σας το έχουμε επισημάνει,  υπάρχουν 

δήμοι  οι  οποίοι  πραγματικά έχουν βγάλει χρήματα, ποσά, από την 

ανακύκλωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώστε,  κύριε Μηλίδη.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εντάξει,  προϋπολογισμό συζητάμε.  Δώστε μου δυο λεπτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) οκτώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μου έχετε δώσει 8 λεπτά; Έχω την εντύπωση ότι  ο κύρ ιος… μίλησε 

παραπάνω αλλά δεν θα κάνουμε… δώστε μου δυο λεπτά. Λοιπόν,  στα 

έξοδα. Στο 74,  στην ανακεφαλαίωση. Μελέτες,  έρευνες… εργασίες και 

ειδικές δαπάνες,  2.600.000 ευρώ. Θεωρώ ότι  το ποσό είναι πάρα πολύ 

μεγάλο και θα πρέπει να δούμε κάποια στιγμή όλες  αυτές τις  μελέτες  

και ε ιδικές δαπάνες,  μήπως και  γίνεται κατάχρηση αυτών των μελετών 
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και πολλές από αυτές μείνουν στα συρτάρια και δεν γίνεται απολύτως 

τίποτα. Άρα, λοιπόν,  θα πρέπει να…  

Πολλά από αυτά τα ποσά… με τις  μελέτες είναι δυσβάστακτα 

γιατί  δεν έγινε ούτε μια φορά αυτή η ενοποίηση. Δεν θα αναφερθώ και 

στον Ελαιώνα και  σε άλλες περιπτώσεις,  όπου οι  μελέτες με το ίδιο  

αντικείμενο ήταν εφτά -  οκτώ, θα μπορούσε να ήταν μια,  με λιγότερα 

έξοδα και να μην… και τον δήμο, βέβαια.   

Συντήρηση και οργάνωση, διαχείριση χώρων πρασίνου. Περίπου 

350.000.  Πάρα πολύ μεγάλο ποσό.  

Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 

ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων. Εκτός  Ορεινής -  

Βροντού. 400.000 ευρώ. Μα ζούμε σε μια κρίσιμη,  δύσκολη εποχή.  Τα 

ποσά θα πρέπει να μειωθούν.  Θα πρέπει να γίνονται… μελέτες,  μια 

μελέτη,  ένας ανάδοχος,  με διαφανείς διαδικασίες και να είναι το 

κόστος χαμηλότερο. Γιατί  σήμερα το έργο και χτυπηθεί  και από…  

Βεβαίως και το αυτοκινητοδρόμιο,  κύριε πρόεδρε,  το έχω πει  την 

άλλη φορά με το τεχνικό πρόγραμμα, ότι  έχουμε,  βάζουμε στον 

προϋπολογισμό 787.000 την στιγμή που το αυτοκινητοδρόμιο έχει  μπει  

στην κατηγορία… είναι καλό. Και  έρχεται ο κύριος δήμαρχος,  τα  

φυλάμε ως κόρη οφθαλμού. Εγώ νομίζω κάτι  φοβόμαστε αλλά εν πάση 

περιπτώσει.   

Δαπάνες για χημικές τουαλέτες.  14.000 ευρώ. Δεν είναι ντροπή 

για τον δήμο μας να βάζουμε έναν προϋπολογισμό, τον βάζουμε κάθε 

χρόνο, και να μην κάνουμε χημικές τουαλέτες;… τον κωδικό; Κύριε 

Γαλάνη,  επειδή…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

6162028 κωδικός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι ,  παράκληση…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Λοιπόν,  το άλλο. Τελείωσα. Αμοιβές ειδ ικών συνεργατών και 

γραμματέων και γενικού γραμματέα. 130.000 ευρώ. Μεγάλο ποσό.  

 Όλα αυτά που θεωρώ και  ανέφερα ως κάποια αλόγιστη χρήση, 

θεωρώ είναι  εις  βάρος της καθημερινότητας του πολίτη και  των 

κοινωνικών παροχών του δήμου.  Είδα,  λοιπόν,  ότι  για την δομή της  

φτώχειας,  στον προϋπολογισμό μηδέν.  Αυτό για μένα είναι  

πρωτοφανές.   

Για την συντήρηση της αγροτική οδοποι ίας το ποσό 

ελαχιστότατο.  Εάν δεν δώσουμε την έμφαση που πρέπει στον 

πρωτογενή τομέα νομίζω ότι  δεν κάνουμε τίποτα απολύτως.   

Αυτά είχα να πω προς το παρόν,  καταλήγοντας ότι  πιστεύω ότι  

μπορεί να έγινε ως ένα βαθμό σφιχτός αλλά δεν είναι ορθολογική η 

χρήση των εσόδων του δήμου ως προ ς… είναι  δυσανάλογα. Ευχαριστώ 

πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Ιλανίδου.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Θα μιλήσω μόνο γ ια τα νομικά πρόσωπα. Στο υλικό που πήραμε με το 

ημέηλ, στο ΔΗΠΕΘΕ. Δεν βρήκα πουθενά να υπάρχουν στοιχεία  του 

2015 στον προϋπολογισμό. Και ε ίναι πολύ συγκεντρωτι κά τα στοιχεία  

του προϋπολογισμού.  
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 Δηλαδή,  λέει ,  παράδειγμα, λοιπά έξοδα, έξοδα λοιπών… 15.000.  

Τι περιλαμβάνει.   

 Και λοιπά έξοδα, άλλα 50.000. Είναι ένα παράδειγμα…  

Στην ΚΕΔΗΣ δεν υπάρχει καμία… ένας πολύ… πίνακας,  μια 

χρηματοδότηση του 15… 60.000, το  16 διαμορφώνεται στις  30.000.  

Λοιπά έσοδα, σύνολο. 398.512 στο 15,  651.800, 16.  Καμία 

ανάλυση, τ ίποτα απολύτως.   

Στα έξοδα ένα γενικό ποσό… για το 15,  242.630, για το 16,  

1.323.871.  Τι  περιλαμβάνει ,  τι… δεν πήρα… με κάποιο…  

Πάμε στην… είναι πάρα πολύ μι κρός,  βέβαια,  ο προϋπολογισμός 

της… αλλά νομίζω δεν είναι καθόλου πραγματικός.  Έχει καταθέσεις 

όψεως 8.719, προθεσμιακές καταθέσεις,  116.561, και τόκοι 

καταθέσεων, λέει ,  12.000. Το να πάρουμε σήμερα 12.000 από 

καταθέσεις πρέπει να έχουμε πάνω από 1.000.000  κατάθεση.  

Για το 15,πιστεύω το ποσό μάλλον θα είναι ίδιο,  είναι τα έσοδα 

από τους τόκους… στο 15,  πάμε… περιμένουμε ότι  θα πάρουμε 12.000 

τόκους το 2016.  

Στα δε έξοδα έχει  ένα ποσό… έξοδα, τόκους τραπεζών, τόκοι,  

5.000. Τι  τόκους,  τι  έξοδα… 5.000 θα πληρώσουμε για  τράπεζες… τι  

έξοδα να κάνουν; 5.000 να κάνουν έξοδα… επιχείρηση… μεγάλη…  

Αυτά. Αυτά θα πω. Τα άλλα… γιατί  είναι ο κύριος Χρυσανθίδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Κύριε Ηλία Αναστασιάδη.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε… να αναφερθώ στις  επισημάνσεις προς διόρθωση. Μου 

είπατε στην τοποθέτηση. Κύριε Γαλάνη, επισημάνατε πολλές φορές 

πως ψηφίστηκε ομόφωνα και τα λοιπά και τα λοιπά.  
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 Ακούστε τώρα μερικά, βέβαια έχουν σχέση με το τεχνοκρατικό 

και όχι  με το πολιτικό σκέλος.  Σελίδα 1.  Στην ανάλυση.  Μισθώματα 

από αστικά ακίνητα, αναφέρετε ένα άρθρο 253. Το άρθρο αυτό 

αναφέρεται στην σύσταση ή σε συμμετοχή σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ. 

Καμία σχέση δεν έχει  με το συγκεκριμένο το οποίο αναλύετε.  Το 

συγκεκριμένο άρθρο είναι το άρθρο 192.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  το άρθρο 192 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων.  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν καταλάβατε.  Το σύστημα το οποίο χρησιμοποιούμε είναι 

διπλογραφικό. Ξέρετε… και μετά γίνεται ανάλυση ανά κωδικό.  Το 

άρθρο το αρχικό,  253…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι οι  παλιοί  νόμου του…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για σας λέω. Το παλιό νόμο αναφέραμε.  Λοιπόν,  είπα να κάνουμε 

ορισμένες διορθώσεις.  Λοιπόν,  σελίδα 18.  Μισό λεπτό.  Λοιπά έσοδα 

από εκποίηση ακίνητης περιουσίας.  Αναφέρεται το άρθρο 248. Όμως 

πρέπει να σας πω ότι  το άρθρο αυτό έχει  σχέση με τα έ ξοδα 

παράστασης και κίνησης.   

Πάλι στην σελίδα 18.  Μισθώματα από αστικά ακίνητα. Άρθρο 

293, κύριε Γαλάνη. Αυτό αναφέρουν στους κανόνες  σύστασης των 

επιχειρήσεων ΟΤΑ. Ουδεμία σχέση έχει  με μισθώματα.  

Στην ίδια σελίδα.  Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης.  Το 

αναγραφόμενο είναι 255,  το οποίο αναφέρεται στην διοίκηση το 

Κοινωφελών Επιχειρήσεων.  
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Καλό θα είναι,  κύριε Γαλάνη, αυτά να τα διορθώσετε γιατί  δεν  

νομίζω ότι  δίνει  προς τα έξω μια εικόνα σοβαρότητος .  Όταν κάνουμε 

τόσο χοντρά λάθη. Φαντάζομαι… τα έχω προσέξει  κ αι στους επί  

μέρους κωδικούς.  Έχω δει  κι  άλλα. Αλλά εγώ μένω σε αυτά τα οποία 

βγάζουν μάτι  από την αρχή.  

Και τώρα πάμε στην τοποθέτηση. Γνωρίζετε οι  πάντες πως ο 

προϋπολογισμός πάντοτε συντάσσεται έχοντας υπ’ όψιν την 

προηγούμενη χρονιά.  Υπάρχει μια συνάφ εια,  ε ίτε το θέλουμε,  είτε δεν 

το θέλουμε,  με την χρονιά που περνάει.   

Εάν κοιτάξουμε τα βεβαιωθέντα και τα εκτιμώμενα προς 

είσπραξη με αυτά τα οποία προϋπολογίζομε ειλικρινά έχω την αίσθηση 

πως απέχουμε παρασάγγας από την πραγματικότητα. Που σημαίνει  ότι  

αυτό το οποίο θα κληθεί ο δήμος να εισπράξει μάλλον δεν έχει  σχέση 

με την πραγματικότητα. Και αυτό επηρεάζει  την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού συνέχεια.   

Βέβαια,  αυτό το οποίο θα πρέπει να τονιστεί ,  και εδώ οι 

τοποθετήσεις θα είναι πολιτικές…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε,  κύριε Ηλία.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σας παρακαλώ, κύριε πρόεδρε.  Θα είναι πολιτικές.  Να αναφερθώ στο 

άρθρο 68 το οποίο αναφέρθηκε και προηγουμένως και ο κύριος 

Γαλάνης είπε ότι  είναι… λογιστική.  Κάνει μεγάλο λάθος.  Γιατί  είχα 

τον μαζοχισμό, θα το πω έτσι,  ωμά, να μπω και στους άλλους δήμους.  

Τι κάνουν στο συγκεκριμένο.  Πολιτική τους απόφαση να μην τα έχουν 

στα έξοδα. Κάνετε μια βόλτα στο διαδίκτυο και θα το δείτε αυτό.  Γιατί  
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το λέω αυτό;  Γιατί  επηρεάζει  τον προϋπολογισμό στο σύνολο,  αν θα 

είναι ισοσκελισμένος ή όχι .   

Τώρα, σε ότι  έχει  σχέση με την καθαριότητα, αναφέρθηκε και ο  

κύριος Μηλίδης,  ο αρχηγός της  παράταξης.  Όμως εδώ όταν 

συντάσσουμε έναν προϋπολογισμό τον συντάσσουμε στοχεύοντας στο 

να υπηρετήσουμε το σύνολο των δημοτών.  

Το ποσόν… όμως εδώ δεν  αναφέρεται πουθενά ούτε οι… ούτε οι  

δρόμοι.  Δηλαδή, πολιτική απόφαση είναι,  κύριε Γαλάνη, να πάμε πάλι 

στην απευθείας ανάθεση; Εάν αυτός είναι στόχος και πολιτική σας 

θέληση, εντάξει .  Αλλά είχατε πει  πως το ε ισερχόμενο χρήμα στον δήμο 

είναι λίγο.  Ως εκ τούτου θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα συνεχίσετε στην δευτερολογία σας,  κύριε Αναστασιάδη.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καλώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν… λίγο ο εισηγητής να…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πρόεδρε,  εννοείται.  Δεν το συζητώ…  

 

(Διάλογοι)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τους  προϋπολογισμούς των νομικών 

προσώπων. Περνάμε τις  στοχοθεσίες.  Οι στοχοθεσίες φυσικά συνάδουν 

με τους προϋπολογισμούς αλλά οι  προϋπολογισμοί  θα ρθουν σε 

επόμενη συνεδρίαση. Σήμερα είναι  ο προϋπολογισμός του δήμου και οι  
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στοχοθεσίες στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του δήμου και των  

νομικών προσώπων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι ακριβώς…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) συνάδελφοι στην λογική του να 

συζητήσουμε λεπτομέρειες… προϋπολογισμούς,  δεν ψηφίζουμε τους 

προϋπολογισμούς…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί των προϋπολογισμών δεν θα μιλήσετε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τους προϋπολογισμούς δεν τους 

ψηφίζουμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διευκρινιστικά επί του προϋπολογισμού στην μεθαυριανή 

συνεδρίαση… απαντήστε.  Και  η κυρία… και ο κύριο ς Ραμπότας.  

Σύντομοι παρακαλώ να είστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σύντομη.  Θέλω να πω ότι  ο προϋπολογισμός του ΔΗΠΕΘΕ είναι  τόσο 

μικρός που είναι  όλα πολύ ξεκάθαρα. Υπάρχουνε εδώ κωδικοί οι  

οποίοι  είναι πολύ αναλυτικοί και αναφέρομαι στο εξής.   

 62702. Μηχανημάτων, τεχν ικών εγκαταστάσεων,  λοιπού 

μηχανικού εξοπλισμού, λοιπών υλικών… τα διάφορα έξοδα και μετά 

δαπάνες παραστάσεων.  Αυτοί  οι  κωδικοί  είναι  δύσκολο να 
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ξεκαθαριστούν μεταξύ τους γιατί  το ΔΗΠΕΘΕ έχει  πάρα πολλές 

ιδιαιτερότητες και  πολύ μεγάλη ποικιλία προμήθειες α γαθών, εφόσον,  

ή υλικών, εφόσον…  

Παράδειγμα, για μια θεατρική παράσταση μπορεί  να χρειαστούν 

κάποια υλικά αναλώσιμα που να πεταχτούν αλλά να αγοραστεί  και  

ξυλεία η οποία να παραμείνει  στο ΔΗΠΕΘΕ και να αξιοποιηθεί .  Η 

αγορά ποια είναι;  Μπήκε στον κωδικό,  λ οιπά υλικά αγαθά.   

Επίσης,  προκύπτουν ανάγκες για την αντικατάσταση λαμπών σε 

βιντεοπροβολείς.  Και επίσης έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό λαμπών 

που καίγονται και  πρέπει να αντικατασταθούν.  Υπάρχουνε,  δηλαδή,  

κάποιες,  αγορά κουρτίνας.  Αυτά μπορεί να είναι κ άποια κουρτίνα η 

οποία να είναι η αυλαία,  κάποια κουρτίνα που μπορεί να είναι σε 

κάποιο άλλο χώρο,  να αγοραστούν μπογιές.   

Όλα αυτά εδώ είναι υλικά που δεν είναι εύκολο να μπούνε σε 

έναν κωδικό για αυτό υπάρχουν τρεις  εναλλακτικοί κωδικοί όπου 

μπορούμε να καλύψουμε τα λοιπά έξοδα. Για αυτό και τα ποσά μπορεί 

να χρειαστεί  να γίνουν κάποια αναμόρφωση ανάλογα με τις  ανάγκες 

που θα προκύψουν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Ραμπότα.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ναι,  κύριε πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  δυο λόγια επί  του 

προϋπολογισμού. Είναι γνωστό ότι  ο προϋπολογισμός του δήμου και  

του συγκεκριμένου δήμου διακρίνεται από συγκεκριμένες 

λειτουργίες… σε συγκεκριμένους κωδικούς,  όπως περιγράφεται πολλές 

φορές,  αν θέλετε,  σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα… έχει  

αποκλείσεις ,  γιατί  αυτό… τροποποιήσεις που ισοσκελίζουν.   
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 (ομιλία εκτός μικροφώνου) αυτό,  ότι  σήμερα εδώ περιμένουμε… 

περισσότερο σε… επίπεδο… περισσότερο πολιτική… πάνω στις  

κατευθύνσεις του προϋπολογισμού.  Σε όλες τις  κατευθύνσεις.  Στα 

νομικό πρόσωπα, στους… στις επιχειρήσεις του … τον δήμο…  

Ακούγεται πολύ εύστοχα και  λέγεται ότι… τα έξοδα πάρα πολύ 

και μειώνουμε τα έσοδα… χρονικό διάστημα… θέλω να πω με αυτό ότι  

αυτό δεν μπορεί να… ούτε… χρησιμοποιώντας μια παλιά έκφραση. 

Γιατί  ο προϋπολογισμός είναι απόλυτα ρεαλιστικός  και… και στο 

επόμενο διάστημα θα υπάρξουν και συγκεκριμένες τροποποιήσεις.   

Απαντά στις  απαιτήσεις των δημοτών; Πολύ απλά. Στις  

ελάχιστες… αφορά καθαριότητα και πράσινο.  Είναι σε πολύ καλό 

επίπεδο; Είμαστε.  Σε ότι  αφορά τις  τεχνικές παρεμβάσεις και το 

τεχνικό πρόγραμμα το ίδιο.   

Στο κοινωνικό κομμάτι υπάρχουν… μια μεγάλη παρέμβαση… 

επιχορηγήσεις και εκταμιεύσεις των χρημάτων.  Έχουμε την ετοιμότητα 

να τα ετοιμάσουμε… και να… και φυσικά και έχουμε.   

Τα υπόλοιπα που ακούστηκαν και γ ια τα νομικά πρόσωπα και 

συγκεκριμένα  για την ΚΕΔΗΣ… θα έχουμε περισσότερο… 

συγκεκριμένη θεματολογία… ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε… εγώ ειλικρινά δεν έχω καταλάβει.  Όταν κάνεις  κάτι  

καλό… είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις .  Όταν κάτι  δεν πάει καλά, 

εσύ έχε ις  την ευθύνη. Νομίζω… καλό σε αυτή την χώρα να έχουμε 

όλοι την ευγένεια να παραδεχτούμε όταν κάποιος… είναι πολύ άχαρο 

αυτή την εποχή,  δηλαδή, να ασχολείται… και να πρέπει να 
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αποδεικνύει κάθε φορά ότι  δεν ε ίναι ελέφαντας,  να αναγνωρίζουμε την 

προσπάθεια που γίνεται.   

 Φυσικά και υπάρχουν υποχρεώσεις νομικές.  Αλλά εδώ 

ακολουθήθηκαν πολιτικές από τον κύριο δήμαρχο και όλους εμάς που 

είμαστε συνεργάτες του,  τέτοιες που να οδηγήσουν, και  το λέω και θα 

το ξαναλέω, από 10.000.000 ευρώ που είχε χρέος ο δήμος όταν  

πρωτοαναλάβαμε… τώρα. Αυτό μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς;… 

πληρώσαμε τις  δαπάνες.   

 Ο προϋπολογισμός ο περσινός ήταν 60.000.000, ο φετινός είναι 

52.000.000.  Ποιος  τις  αύξησε τις  δαπάνες;  Τις μειώνουμε.  Και σας 

φέρνω… οι  δαπάνες μέσα στην χρονιά.  Μετά λ ύπης μου έχω να σας πω 

ότι  αν ρωτούσατε τους αγορητές που συμμετέχουν στα συλλογικά 

όργανα, φυσικά και είναι πανηγυρική συνεδρίαση. Αλλά οι  αγορητές… 

συνάδελφοι που συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα… όλες τις  

παρατάξεις ,  συμπολίτευση και αντιπολίτευση… κύρι ε πρόεδρε,  έγινε… 

για παράδειγμα… δεν προχώρησε η… και ο δήμος αντιμετώπισε το 

πρόβλημα… το γνωρίζουμε αυτό.   

Δεν λέω ότι  αλλάξαμε πολιτική.  Δεν προχώρησε η διαδικασία.  

Και το αντιμετωπίσαμε μόνοι μας… δεν υπάρχουν,  δεν υπάρχει 

αύξηση δαπανών… έχω κάνει.  Ε μφάνισα κωδικό… για  αυτό ξαφνικά 

πάει στις  45.000 ευρώ. Την περσινή περίοδο ήταν ενσωματωμένο… τα 

αστικά ακίνητα.  

Αυτές οι… που κάνω πέντε χρόνια και σας φέρνω 

προϋπολογισμούς ισοσκελισμένους που εγκρίνονται από τα 

υπερκείμενα όργανα και έρχονται ισολογισ μοί που δείχνουν βελτίωση 

της οικονομικής κατάστασης του δήμου είναι η εντολή που δίνεται από 

την δημοτική Αρχή… στα συλλογικά όργανα.  
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Δηλαδή,  τι  περιμένετε… να μιλήσουμε; Πρέπει να συμβεί κάτι  

πάρα πολύ άσχημο… σε άλλους λαούς και τους συμπονούμε; Πρέπει  

να συμβεί και σε μας κάτι  τρομερά άσχημο μήπως και…  

Δηλαδή, τι  θέλετε;  Θέλετε να… τον κωδικό για την 

επιστράτευση που είναι… για αυτό που με ρωτήσατε,  να πω ότι  δεν το 

ξέρω για να πούνε όλοι,  αυτός δεν ξέρει  κάτι…  

Ξέρω αυτά για τα οποία έχουμε αποφασίσε ι ως πολιτική… με τον 

κύριο δήμαρχο και  με τους άλλους συνάδελφους,  κύριε  πρόεδρε.  Ξέρω 

ότι  δ ίνουμε λεφτά για τον τουρισμό,  λίγα μεν αλλά συμμετέχουμε σε 

αυτή την καινούργια… 15.000 ευρώ.  

Ξέρω ότι  δίνουμε 430.000 ευρώ στην ΚΕΔΗΣ που είναι σχεδόν 

διπλάσια από πέρσι,  για να πληρώσει  τα χρέη της και  να μπορέσει να 

καλύψει κάποιες άλλες ενέργειες.   

Ξέρω ότι  στηρίζουμε τον ΟΠΑΚΠΑ.  

Ξέρω ότι  στηρίζουμε τον πολιτισμό και το θέατρο και την 

πανεπιστημιάδα…   

Ξέρω ότι… κοινωνικής πολιτικής  αυξάνοντας τα χρήματα για την 

κοινωνική κουζίνα και κάνοντας ότι  μπορούμε και για τις  διατακτικές  

του δήμου.  

Ξέρω ότι  όλους τους συνάδελφους… το πράσινο,  από την 

Τεχνική Διεύθυνση, προσπαθούμε το καλύτερο δυνατό να κάνουμε σε 

όλους τους τομείς,  με τα λεφτά που υπάρχουν.   

Δεν σας περιέγραψα το τοπίο για  να πω… να μου κάνετε 

λιγότερο αυστηρή κριτική.  Αλλά σας το περιγράφω για να δώσω και 

μια αίσθηση δημόσια του τι  συμβαίνει .  Εμείς… έχουμε έναν 

μικρόκοσμο. Πρέπει… να αναφερθεί ποια είναι η πραγματική 
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κατάσταση του κράτους και των δήμω ν. Γιατί  οι  πολίτες από μας τα 

ζητάνε.  Και από σας και από μας.   

Επομένως, ούτε… σας σέβομαι όλους έναν -  έναν προσωπικά και 

θα προσπαθήσω να απαντήσω και κατ’ ιδίαν να σας καλέσω για τυχόν 

απαντήσεις  που δεν έδωσα σήμερα. Αλλά θα ήθελα… στο μέτρο που 

σας εξηγώ ποιες ε ίναι οι  πολιτικές αποφάσεις… είναι συγκεκριμένες,  

σε συγκεκριμένους τομείς και δεν θέλω να κουράζω… επιδοτήσεις.   

Σας είπα… γνωρίζετε,  και αφορά τον προϋπολογισμό. Όπου 

βλέπω τα έσοδα, κύριε πρόεδρε… αυτό που είπα για τους… ο παλιός 

Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων ο οποίος έχει  αλλάξει .  Πέντε άρθρα 

είναι τα οποία αλλάζουν στον καινούργιο Κώδικα και αυτό δεν είναι,  

έτσι είναι το σύστημα από την… δεν είναι λάθος,  ας πούμε,  που κάνει  

κάποιος συγκεκριμένος…  

Αλλά θα πω και  μια τελευταία κουβέντα.  Ότι ο  προϋπολογισμός 

δεν χρειάζεται  να… γίνεται με βάση διαμορφωθέντα και ενταλθέντα 

και εκτίμηση για  το τι  θα πληρωθεί μέχρι 31/12.  Και μετά πάει,  

ψηφισθέντα… του 16.   

Θα ρθούν… ο απολογισμός και ισολογισμός.  Ουδέν κρυπτόν.  Θα 

φέρω τα στοιχεία  από το… στοιχεία .  Δεν υπάρχει κάτι  κρυφό.  Η 

παρέμβαση είναι πολιτική με τον κύριο δήμαρχο και τους άλλους 

συνάδελφους… που μπορέσαμε,  κύριε πρόεδρε,  να αποφασίσουμε 

εμείς .   

Σε όσα ήταν καθαρά λογιστικά και υποχρεωτικά… απόφαση, 

φυσικά και θα… σας τις  λέω… πολιτικός… δεν ε ίναι λογιστικός ούτε 

τεχνοκρατικός,  από την άποψη, όπως… ένας υπάλληλος.  Ευχαριστώ 

πολύ τους συνάδελφους και εσάς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δευτερολογία εφόσον κάποιος από τους προλαλήσαντες θέλει  να 

μιλήσει .  Ο κύριος  Φωτιάδης.  Ο κύριος Μηλίδης και ο  κύριος Ηλίας  

Αναστασιάδης.  Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι,  εγώ θα περίμενα να τοποθετηθεί  ο κύριος 

Αγγελίδης για να έχει  περιεχόμενο και ουσία η δευτερολογία.  Διότι  

κάνοντας τον πρώτο κύκλο και τοποθετείται ο  εισηγητής,  κάνοντας τον 

δεύτερο κύκλο και  μετά… ο κύριος Αγγελίδης,  ως  δήμαρχος λέει  όσο 

χρόνο θέλει  και δεν έχει  δυνατότητα η αντιπολίτευση να απαντήσει,  

και αν λέει  και  πράγματα, όπως θέλει  τα παρουσιάζει ,  ενώ η μισή 

αλήθεια είναι ψέμα και αν κανείς  διαμαρτυρηθεί τότε δεν  είναι  

ευπρεπής και δεν αντέχει  τον διάλογο.  

 Εγώ θα περίμενα να υπάρχει,  να υπάρχει η τοποθέτηση και από 

τον κύριο Αγγελίδη,  ο οποίος είναι προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών 

και επειδή ο ε ισηγητής συνεχώς αναφέρεται στις  πολιτικές επιλογές 

του κυρίου Αγγελίδη,  θα ήθελα εγώ τουλάχιστον και ως  παράταξη 

ειδικά,  να υπάρχουν οι  πολιτικές επεξηγήσεις.   

Διότι  τον προϋπολογισμό κανείς  λέει  πως τον συντάσσουμε; Από 

πάνω προς τα κάτω ή από κάτω προς τα πάνω; Διότι  οι  αναφορές, 

κύριες εισηγητά, για τον ισοσκελισμένο, για τους κωδικούς που δεν  

είναι τέτοιοι ,  που δεν πρέπει  να τους συζητούμε και  γενικότερα αυτά 

στα οποία αναφέρθηκαν, κανείς  δεν τα συζητά. Έτσι είναι.   

Εμείς μιλούμε,  όμως, για τις  επισημάνσεις και τις  προσθήκες.  Θα 

πρέπει να επιλέξετε ή από πάνω προς τα κάτω,  είναι  γεννημένος ο  

προϋπολογισμός με πολιτικές επιλογές και ως εκ τούτου εμπεριέχονται  

αυτές οι  πολιτικές κατευθύνσεις ή είναι από κάτω και δεν έχει  

σημασία ποιος είναι πάνω και διευθύνει .   
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Επειδή συμβαίνει  το πρώτο για αυτό και ευθαρσώς παρακαλώ να 

γίνουν… εξ ου και το επιχείρημα μου ό τι  θα ήθελα με τον πρώτο 

κύκλο… από αυτόν ο οποίος εισηγήθηκε για την σύνθεση και για την 

δόμηση και για τις  προτεραιότητες βεβαίως θα έχει  άμεση σχέση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγγνώμη, κύριε Φωτιάδη, συγγνώμη.  Ένα έχω να αναφέρω στο Σώμα. 

Ότι δια  του αρμοδίου αντιδήμαρχου εκφράζεται η άποψη δημάρχου και 

δημοτικής παράταξης.  Διευκριν ιστικά αυτό,  συνεχίστε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  θεωρώ ότι  αυτό που επεσήμανα είναι άκρως πολιτικό 

και είναι ολοκληρωμένο. Δεν… καμία διευκρίνιση. Και όταν ορίζει  

έναν αγορητή σαφέστατα και εκφράζει  την ανάλυση, την θέση όλης 

της παράταξης.  Εγώ επεσήμανα κάτι  συγκεκριμένο,  όμως, με βάση την 

επιχειρηματολογία του αγορητή.  

 Θα είμαι πολύ σύντομος διότι  δεν… θα ψηφίσουμε τον 

προϋπολογισμό, γιατί  είναι σαφές ότι  δεν  θα τον ψηφίσουμε και ο 

εκπρόσωπος μας,  αυτό βέβαια δεν χρειάζεται,  επεσήμανε,  κύριε 

εισηγητά, αυτά τα οποία θα επισημάνουμε και σήμερα εμείς  και θα 

παρακαλούσα να μην γίνει  καμιά αναφορά πλέον… στην Οικονομική 

Επιτροπή.  

 Λοιπόν,  οφείλω όμως να σας πω, οι  μειώσεις των χρεών 

σαφέστατα και κάνατε προσπάθεια.  Αυτό που ανέφερα εγώ ήταν το 

εξής.  Ότι τα πρώτα δυο χρόνια ήσασταν υποχρεωμένοι με βάση τις  

κατευθύνσεις από το υπουργείο να εστιάσετε και να πληρώσετε τα 

χρέη και… να δημιουργήσετε άλλα. Άρα υπήρχε,  λοιπόν,  μια εστίαση 

και παίρνατε συγκεκριμένα χρήματα που δεν τα πήρανε και 
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αφορούσανε από τους παρακρατηθέντες των προηγούμενων ετών για  

να αποπληρώσετε χρέη.  

 Κανείς δεν σας παίρνει  το δίκιο.  Αν θα λέτε,  όμως, την αλήθεια ,  

τότε θα πάρετε και  τα εύσημα.  Αν λέτε την μισή αλήθεια θα  παίρνετε  

και τα μισά εύσημα, κύριε Γαλάνη, δ ιότι  αυτή είναι η αλήθεια.  Και η 

μισή αλήθεια είναι  ένα μεγάλο ψέμα. Όλοι μειώσανε τ ις…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όλοι μειώσανε τα χρέη τους.  Πέστε μου έναν δήμο που δεν μείωσε τα 

χρέη του.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μα σας παρακαλώ, εσείς  το λέτε τώρα για τις  ανάγκες του 

επιχειρήματος αλλά εγώ φεύγω.  Λέω, λοιπόν,  επισημαίνω, η 

καθημερινότητα των δημοτών είναι πάρα πολύ κακή. Είναι συνεχώς,  

συνεχώς χειροτερεύε ι  και οδεύει  σε χειρότερη κατάσταση.  

Αυτό είναι,  νομίζω, το πρώτο το οποίο θα έπρεπε να ανατάξει  ο  

εισηγητής ως προς τις  προτεραιότητες και τις  κατευθύνσεις.  Αυτό δεν  

φαίνεται  στον προϋπολογισμό και είναι άκρως ρεαλιστικό,  έξω και  

στους οικισμούς και στο περιβάλλον.  Αν απομακρυνθούμε από το 

κέντρο θα προετοιμάζετε αυτή την περίοδο με τα έργο και εδώ 

αναμένουμε την τελική εικόνα και το πόσο θα βελτιώσει την 

καθημερινότητα του κέντρου.  

Πάντως, η ευρύτερη ζώνη της πόλεως και οι  οικισμοί είναι σε 

τραγική κατάσταση. Βεβαίως,  δεν χρειάζεται να επισημάνω ότι  τα 
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ανταποδοτικά, τα απολύτως ειδικά,  δεν επιστρέφουν εκεί  που 

παράγονται και που δημιουργούνται.   

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε συγκεκριμένα σημεία,  κύριε 

αγορητά, στον προϋπολογισμό, που φαίνεται η πολιτική στόχευση και 

η προτεραιότητα και σας επισημαίνουμε… εσείς,  που θα μπορέσετε να 

βρείτε χρήματα να τα στρέψετε στους άλλους άξονες προτεραιότητας 

κατά την λογική σας,  και να μην τους κρατάτε τόσο χαμηλά.  

Όταν από τους συμβούλους,  τους ειδικούς συμβούλους,  α πό 25 

οι… σύμβουλοι που θα πάνε στους 50.000 και από τους 49.600 στους 

130.000,  όταν από τους  δυο,  λοιπόν,  αυτούς κωδικούς… επισημάνω,  

είναι εξόφθαλμα τοποθετημένοι,  σκεφθείτε πόσα χρήματα αν απολύσει 

ο κύριος Αγγελίδης τους συμβούλους τους θα μείνει  στο τ αμείο για να 

ενισχύσετε αυτά τα οποία λέτε ότι  δεν φτάνουν.  Και τα λέτε και  

συνεχώς ότι  δεν φτάνουν.   

Εάν μειώσετε τα τέλη της τηλεφωνίας,  αυτά που κάνουμε ως 

δημόσιες σχέσεις,  πάρε εσύ, πάρε εσύ, πάρε εσύ, και τις  κινητής,  που 

είναι να μην σας πω νούμερο γιατί  ε ίναι υπερδιπλάσια αυτά που 

προϋπολογίσατε.   

Επίσης,  αν εσείς ,  ένα παράδειγμα. Γιατί  μιλήσατε για κοινωνική 

πολιτική.  Αν θεωρείτε από τα 8.286 που δίνουμε για αυτό το περίφημο 

πρόγραμμα υποστήριξης των ανήμπορων και ζήτησα να έρθει  αυτή η 

κατάσταση, να δούμε ποιοι  ε ίναι αυτοί,  εκτός αν… προσωπικά 

δεδομένα και θα δώσουμε φέτο 24.000 σε έναν τηλεφωνητή, έτσι μας  

είχατε πει ,  αυτό δεν είναι για μας παροχή υπηρεσίας σε 

αναξιοπαθούντες.  Θα είχαμε βρει  άλλους τρόπους να τους 

υποστηρίξουμε αυτούς τους ιδιαίτε ρα συμπαθείς.   
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Να σας πω παραδείγματα για τις  εφημερίδες;  Από τα 1.367 ευρώ 

πάμε στις  14.000;  

Να σας πω από άλλα τέλη που έχετε έναν κωδικό,  300.000 ευρώ,  

με λοιποί φόροι  και τέλη; Θα έπρεπε να ξέρουμε;  Αλλοίμονο. Νομίζω 

ότι  αυτά θα έπρεπε να μας τα διευκρ ιν ίσετε διότι  θεωρώ ότι  είναι  

προσδοκίες που ανεβάζουν τον προϋπολογισμό σας.  Άρα θα ήταν κάτι  

καινούργιο.  Θα έπρεπε να εστιάσετε.   

Βεβαίως,  δεν  μπορώ να μην… γιατί  εδώ και δυο χρόνια ως 

παράταξη επισημαίνω, εκεί ,  παροχή υπηρεσίας εξωτερικών 

συμβούλων. Από  μηδέν,  12.500.  

Παροχή υποστήριξης προγραμμάτων από σύμβουλο, 8.600,  

27.500.   

Άλλη παροχή υπηρεσιών βελτίωσης των προγραμμάτων του 

δήμου από μηδέν σε 15.000.  

Όλα αυτά μας κάνουν 55.000 ευρώ και για το 15 πληρώσαμε 

8.500 ευρώ.   

Αν σας πω, αν εστιάσουμε τώ ρα στις  προμήθειες,  όπως είπα ως 

παράδειγμα, ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα λοιπά, από μηδέν σε 

30.000 και από 3.000 σε 45.000. Δηλαδή, από δυο… που πήραμε με 

3.100 ευρώ φτάσατε να εγγράψετε 75.000.  

Και βεβαίως θα τελειώσω, κύριε πρόεδρε,  σεβόμενος τον χ ρόνο,  

με το εξής.  η παρουσία των κωδικών για τους συμβούλους του 

Ελαιώνα για μας ε ίναι κατάτμηση και το λέμε ευθέως.  Και παρακαλώ 

να επισημανθεί.  Έτσι όπως το διατυπώνω, γραμματέα.  

Διότι  δεν είναι δυνατόν να μην αναφέρω τους τ ίτλους.  Έχουμε 

ένα ποσό 8.700,  ένα άλλο ποσό,  9.400. 16.900, 13,700… και  στο τέλος  
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για επιδόρπιο,  9.750. Και όλα αυτά μας κάνουν 58.520 ευρώ για 

συμβούλους για να…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτά τα διάβασα, κύριε Γκότση. Θα σας πω και τους κωδικούς αν 

θέλετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) σας παρακαλώ, συνάδελφοι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) ε ισήγηση και επειδή…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ να ολοκληρώσετε.    

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τον προϋπολογισμό. Δεν έχει  σημασία τι  

λέτε εσείς  τώρα. Έχει σημασία τι  γράφουν αυτά τα χαρτιά που μας 

στείλατε.   

 Λοιπόν,  58.520 προϋπολογίζετε για το 16,  τα 28.000 που λέτε 

είναι προφανώς αυτά που πληρώνετε το 15.  Διότι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Διότι ,  μην με διακόπτετε,  παρα καλώ.  διότι  τα ποσά, αν  θυμάστε από 

πέρσι,  κύριοι  σύμβουλοι,  της συμπολίτευσης και  της αντιπολίτευσης 

ήταν πάνω από 100.000 ευρώ. Το θυμάστε;  Λοιπόν,  με τέτοιου είδους 

επιλογές δεν μπορεί κανείς  να περιμένει  ότι  αυτός ο προϋπολογισμός 
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είναι βελτιωμένος είναι σχέση με το πέρσι,  ε ίναι ένας προϋπολογισμός 

που θα διεκδικούσε ψήφο από την αντιπολίτευση.  

 Και βεβαίως το κομμάτι… του τεχνικού προγράμματος χαίρομαι 

που ο κύριος Μηλίδης απολύτως τοποθετείται όπως εδώ και χρόνια 

λέμε,  ότι  θα μπορούσαν, εννοώ οι συνά δελφοι,  έχει… αυτό και απορώ 

γιατί  δεν το κάνατε.  Σας είχαμε επισημάνει ότι  σε κάποιες,  σε 

κάποια… το κάνατε,  και το επισήμανε ο κύριος  Μηλίδης.  Ως 

συμπολίτευση, ως αντιπολίτευση, δηλαδή, εμείς  το έχουμε πει  

ξεκάθαρα. Αλλά δεν υπάρχει,  και επιμένετε να… τα  έργα και να τα 

δημοπρατήσετε όλα μαζί για να έχουμε… αυτονόητο ωφέλεια.   

 Ποια είναι η αυτονόητη ωφέλεια; Είναι μείωση από τις 

εκπτώσεις,  είναι η ετοιμότητα που έχουμε ανά πάσα στιγμή να πούμε 

στον εργολάβο πήγαινε να ενεργήσεις  και είναι επίσης και το στ οιχείο 

το οποίο τόσο το επικαλείστε,  ότι  φεύγουν οι  υπάλληλοι,  δεν έχουμε 

υπαλλήλους,  είναι εργατοώρες.   

Όταν έναν υπάλληλο του βάζεις  ψιλολόι μελέτη. . .  ψιλολόι  

μελέτη συναφή, αντίστοιχη μελέτη από δω με μια μελέτη που έχει  

τελειώσει ο άνθρωπος.  Άρα αποπροσανατολίζετε,  κακοδιαχειρίζεστε 

τις  εργατοώρες του προσωπικού και δεν έχετε υπαλλήλους.  Δεν 

έχετε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, ολοκληρώστε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια πρόταση ακόμη. Δεν έχετε το αποτέλεσμα. Άρα θα είχατε 

εξοικονόμηση… θα ήσασταν αποτελεσματικότεροι.  Και βεβαίως,  με 

περισσότερη διαφάνεια.   
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 Θα τελειώσω με την έκφραση και την… της παρατήρησης που 

έκανε και ο αγορητής,  ο κύριος Χρυσανθίδης,  λέγοντας ότι  το 75% 

των έργων που είναι εγγεγραμμένα έρχονται από τον προηγούμενο 

χρόνο, ε ίναι συνεχιζόμενα και  τα λοιπ ά, είναι στο ύψος της ανάθεσης.  

Το 75% με την δουλειά που έκανε ο αγορητής.  Αυτά, κύριε πρόεδρε,  

και ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  θα ξεκινήσω με μια ατυχή έκφραση που ανέφερε πάλι  

ο κύριος Γαλάνης,  λέγοντας,  τι  πρέπει να  γίνει  σε αυτόν τον τόπο για 

να ομονοήσουμε; Καταστροφή τύπου Γαλλίας;  Τι ε ίναι αυτά που λέτε,  

κύριε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τι είναι αυτά που λέτε;  Αιδώς,  κύριε Γαλάνη. Δηλαδή, πως δεν  το 

είπατε;  Το έχω καταγεγραμμένο. Για να  ομονοήσουμε.  Εν πάση 

περιπτώσει,  λοιπόν,  σε πολλά θέματα ομονοούμε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Το είπατε,  είναι καταγεγραμμένο, επικαλούμαι  την 

απομαγνητοφώνηση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Είπε Γαλλία; Είπε Γαλλία;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Λοιπόν,  εν πάση περιπτώσει,  και ομονοούμε όταν χρειάζεται και δεν 

μπορεί να είμαστε και φιμωμένοι,  να μην λέμε και την άποψη μας σε 

πολιτικό επίπεδο,  σε οικονομικό επίπεδο,  στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 Αυτά δεν…  

 Λοιπόν,  τώρα, επί  του προϋπολογισμού. Αναφέρθηκα, νομίζω, σε 

κάποιους κωδικούς.  Θα μπορούσα να αναφέρω πάρα πολλούς.  Απλώς 

ενδεικτικά,  σε κάποιους οι  οποίοι  είναι ιδιαίτερα σημαντικοί και είναι 

μεγάλο, μεγάλα τα ποσά. Δεν μπήκα στην διαδικασία των πιο μικρών 

ποσών, που και αυτά  είναι αξιόλογα, αλλά θεωρώ ότι  τα ποσά των 

400.000 για πράσινο και την αποκομιδή και τα λοιπά είναι  πολύ 

σημαντικά και εκεί  θα έπρεπε να γίνει  περικοπή δαπανών, με μια,  

όπως αναφέρθηκε ο κύριος Φωτιάδης,  με μια δημοπρασία,  ένα έργο,  να 

υπάρχει ετοιμότητα,  να υπάρχει έκπτωση και όλα τα συναφή.  

 Με τον προϋπολογισμό που καταθέτετε και,  δήμαρχε,  η 

καθημερινότητα του πολίτη,  δυστυχώς δεν βελτιώνεται.  Ενώ σκοπός 

μας,  πιστεύω, και σκοπός… δημοτικής Αρχής πρέπει να είναι αυτός,  

δυστυχώς δεν βελτιώνεται.   

Δηλαδή,  οι δρόμοι είναι σε κακά χάλια,  περιφερειακά από το 

κέντρο νομίζω ότι  φαίνεται σαν βομβαρδισμένη πόλη.  Αυτά πιστεύω 

ότι  σιγά -  σιγά… παρά την οικονομική κρίση, λίγο -  λίγο έπρεπε να 

γίνονται και μάλιστα με κάποιες άλλες περικοπές δαπανών στις  οποίες  

αναφέρθηκαν και άλλοι ομιληταί.   

Θα ήθελα, λοιπόν,  κάπου αναφέρθηκε από τον κύριο ε ισηγητή 

ότι  κάναμε τις  συγχωνεύσεις… ενδεχομένως. Εδώ, όμως, είδα μέσα για  

προμήθεια καυσίμων και λοιπών, εφτά -  οκτώ κωδικοί.  Για το ίδιο  
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αντικείμενο.  Προμήθεια γάλακτος,  εφτά -  οκτώ  κωδικοί.  Δεν πρέπει επί  

τέλους αυτά κάποια στιγμή να τα συγχωνεύσουμε; Το έχουμε πει  όλα 

τα προηγούμενα,  πέντε χρόνια το λέμε αυτό.  Θα πρέπει να το  

συγχωνεύσουμε.   

Τώρα, νομίζω ότι  τα χρήματα που δίνουμε σε ειδικούς 

συμβούλους αλλά και κάποια άλλα που δίν ουμε σε εξωτερικούς 

συμβούλους και συνεργάτες είναι  αρκετά αυξημένα και αν θα 

μπορούσαμε,  νομίζω ότι  μπορούσαμε να εξαλειφθούν,  το ποσό που θα 

έμενε θα ήταν πάρα πολύ, αρκετά σημαντικό για την,  για το κοινωνικό 

πρόσωπο του δήμου. Για την κοινωνική του πολι τική.   

Την οποία,  δυστυχώς, δεν αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο,  ναι μεν 

έγιναν κάποιες μικρές προσπάθειες αλλά θεωρώ ότι  είναι πάρα πολύ 

λίγες.  Και είχα επισημάνει εκείνο… την αντιμετώπιση της φτώχειας… 

μηδέν κωδικό,  πραγματικά έμεινα έκπληκτος.   

Επίσης θα μπορούσε να βελτιωθεί  και η καθημερινότητα. Οι 

μικρές παρεμβάσεις.  Αλλά κυρίως,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

αναφέρομαι σε αυτά τα αρκετά σημαντικά ποσά που δεν έγινε κάποια 

προσπάθεια να μειωθούν.  Για την αποκομιδή… και πολλά άλλα.  

Επίσης κάτι  το οποίο δεν είχα επισημάνει και  είναι  για την 

καθημερινότητα. Για τους κάδους… λοιπόν,  για την συντήρηση κάδων 

λένε ότι  ε ίχαμε 10.000 ευρώ και… τώρα μηδέν.  Δηλαδή, σας αρέσουν 

οι  κάδοι;  Οι πιο πολλοί τρέχουν ζουμιά,  είναι σπασμένοι.  Δεν πρέπει,  

δεν… να βάλουμε καθόλου σε αυτόν τον τομέα. Δεν ξέρω πως το 

αντιμετωπίσατε.   

Τελικά, εν κατακλείδι… να πω ότι  ο προϋπολογισμός δεν είναι. . .  

και μάλιστα δεν έχει  αυτό το,  την προοπτική που θα έπρεπε να έχει  για 

τα θέματα καθημερινότητος και για τα  θέματα κοινωνικής πολιτικής.   
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Εμείς,  ως παράταξη, θα πούμε ναι στις  ανελαστικές… δαπάνες,  

ναι στα προνοιακά… επιδόματα και στην γραμματειακή υποστήριξη 

και όχι  στα υπόλοιπα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Ηλίας Αναστασιάδης.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν… να ολοκληρώσω και… αυτά που θα τελείωνα αν μου δίνατε τρία  

λεπτά…  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην το σχολιάσω. Σας δίνω τον λόγο.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επαναλαμβάνω και  πάλι ότι  ο ι  προσεγγίσεις  μας,  κύριε Γαλάνη…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρία λεπτά.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αφήστε τον να…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Οι προσεγγίσεις  μας είναι πολιτικές.  Εκφράσατε ένα παράπονο. Δεν θα 

αναφερθώ στην διαχείριση των δυο κληροδοτημάτων τα οποία… εκεί 

όντως η διαχείριση είναι άψογη. Δεν με ακούσετε,  τουλάχιστον από 

μένα, να πω.  

Αλλά σε ότι  έχει  σχέση με τα  υπόλοιπα οφείλω να κάνω τις  

επισημάνσεις  μου  γιατί;  Γιατί  η προσέγγιση από ένα άλλο σημείο 

δείχνει  ότι  δεν λειτουργούν τα πράγματα σωστά.  
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Σχετικά με την αποκομιδή απορριμμάτων. Έχουμε προτείνει  κατά 

το παρελθόν,  είναι δυνατόν να πληρώνουμε περίπου τα ¾ των 

χρημάτων σε ενοικίαση φορτηγών; Μα εδώ υπά ρχει και ο νόμος και 

τον έχουμε πει ,  δήμαρχε,  εδώ και τρία χρόνια.  Είναι ο νόμος που 

αναφέρεται στην Σύμπραξη Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, για να 

μπορέσουμε να συμπιέσουμε τα κόστη. Έτσι  ώστε να μείνει  ένα ποσό 

χρημάτων για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτή τ ην γραφική ύλη,  

πρόεδρε,  η οποία δεν υπάρχει στα γραφεία.  Και… πως λειτουργεί  αυτή 

η υπηρεσία.   

Έπειτα,  σε ότι  έχει  σχέση με τα πράσινα.  Εκεί διαπιστώνω, ε ίδα 

με ιδιαίτερη προσοχή τους κωδικούς,  ότι  γίνεται ο  τρελός χαμός.  Με 

συμπαθάτε,  είναι σκληρό αυτό τ ο οποίο λέω αλλά είναι έτσι.  Γίνεται.  

Δεν είναι δυνατόν εν έτει  2016 να χρωστάμε,  να χρωστάμε από το 14.   

Τι γίνεται εδώ πέρα; Τι διαχείριση υπάρχει;  Εάν θέλουμε να 

συμμαζευτούμε κατ’ αρχήν… να κάνουμε μια ενοποίηση ομοειδών 

εργασιών. Γίνεται;  Όχι.  Η… έχει  επικρατήσει,  και εδώ, κύριε δήμαρχε,  

εσείς  είστε απόλυτα υπεύθυνος,  είναι  οι  απευθείας αναθέσεις.   

Παράδειγμα, για να γίνω λίγο πιο κατανοητός και σαφής.  

Κλάδεμα. Έτσι όπως το είδα και έμασα το ποσό είναι 54.000. Όλο 

αυτό το ποσό σε τρία μέρη είναι στην λ ογική των απευθείας 

αναθέσεων.  

Και εδώ είχαμε κάνει  ένα,  είχαμε κάνει  μια συζήτηση και ζήτησα 

ποια είναι άραγε η τιμή μονάδος για να βγάλουμε αυτό το ποσό; Ποιο 

είναι… με κοιτάξατε λες και μιλούσα Κινέζικα.  Είναι πολλά χρόνια 

που το είπα αυτό το πράγμα.  

Έπειτα,  ότι  έχει  σχέση, δεν  μιλάω για τα ποσά, τα οποία ποσά 

είναι υπερβολικά.  Κατά την άποψη μας.  Βέβαια,  αυτό το οποίο θα 
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πρέπει να επισημανθεί είναι το εξής.  Πρόεδρε,  πρόεδρε και αγαπητοί  

συνάδελφοι,  κύριε  δήμαρχε,  δεν… έστω αυτά που γίνονται.  Και όπως 

γίνονται.  Όμως υπάρχουν και πάρα πολλά τα οποία είναι όμοια και θα 

μπορούσαν να γίνουνε μια…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε,  σας  παρακαλώ.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) θα είχαμε όφελος.  Επιδιώκετε τι ;  

Επιδιώκεται το έργο βιτρίνας και αφήνετε την πε ριφέρεια να βιώνει 

μια κατάσταση η οποία είναι τραγική. Αν θυμάστε καλά κατά το 

παρελθόν είχαμε μια… εδώ για τον δρόμο ο οποίος ξεκινάει  από το… 

μέχρι το στρατόπεδο.  

 Περιμένουμε,  δηλαδή, να πάθουνε καμιά μεγάλη ζημιά εκεί  για 

να κάνουμε μια πεζοδρόμηση; Να χαράξουμε τον δρόμο έτσι ώστε να 

υπάρχει η δυνατότητα να πορεύεται εκεί  ο  κόσμος;  

Βέβαια,  πρόεδρε,  ο χρόνος είναι  λίγος.  Αυτά τα οποία έχω 

επισημάνει είναι πάρα πολλά. Που σημαίνει  τι ;  Έχουμε διάθεση 

συνεργασίας,  κύριε Γαλάνη.  Επισημαίνουμε τα θετικά.  Ό μως δεν  

μπορούμε να παραβλέψουμε τα λάθη με τα οποία,  το λάθος… την 

λάθος προσέγγιση που έχετε.  Αυτό επισημαίνουμε.  Είναι λάθος η 

προσέγγιση στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη, ο λόγος σε σας.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  με συγχωρείτε που χαμογελάω αλλά είναι μια 

φυσιολογική αντίδραση όταν μετά από τόση διαδικασία που κράτησε 
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δυο-  τρεις  μήνες φτάνεις  σήμερα στην πανηγυρική συνεδρίαση για να 

εγκρίνουν οι  συνάδελφοι την εισήγηση της δημοτικής Αρχής.   

 Αυτό που ήθελα να πω, κύριε πρόεδρε,  είναι… με ειλικρίνεια,  

ότι  ποτέ δεν λέω την μισή αλήθεια  για να καταλήξω να… λέω ένα 

ψέμα. Μάλλον προσπαθώ να πω ολόκληρη την αλήθεια.  Με τον τρόπο 

που σκέφτομαι και  με τον τρόπο που έχω τα στοιχεία στα χέρια μου.   

Σε καμιά περίπτωση δεν ωφελ ήθηκε ο δήμος Σερρών σε… της 

επιλογής των υποχρεώσεων. Ο δήμος Σερρών ακολούθησε μια σφιχτή 

πολιτική,  οικονομική,  έτσι όπως το είχαμε υποσχεθεί  από το 2000 -  

2001, όταν πρωτοσυστήσαμε την Δημοτική Πρωτοβουλία Σερρών, 

ακόμη τις  καλές εποχές και  είπαμε με τον  κύριο δήμαρχο και  με τους 

συνάδελφους ότι  αν έρθουμε στα πράγματα θα κοιτάξουμε να 

μειώσουμε το χρέος του δήμου. Από τότε… όταν ξεκινήσαμε 1/1… 

είχε 4 .500.000 ευρώ.  

Ήρθαν και οι  άλλοι δήμοι,  τα χωριά μας,  ήτανε πάνω από 

10.000.000.  Σε εποχή πτώχευσης της  χώρας και με τρία μνημόνια και 

τις  δαπάνες μειώσαμε και τα έσοδα καταφέραμε να τα πάμε καλύτερα 

και κοιτάξαμε να διεκδικήσουμε αυτά που μας οφείλουν και τα χρέη 

τα μειώσαμε.   

Φυσικά… 3.000.000 ευρώ… μια δική μας επιλογή… θα 

μπορούσαμε να είχαμε πάρει δάνε ιο άνετα.  Ήταν μια  πολιτική μας 

επιλογή να πάρουμε αυτά τα χρήματα με τις  ληξιπρόθεσμες  

υποχρεώσεις που το κράτος όφειλε στους δήμους σαν κι  εμάς,  τα 

όφειλε,  και να πληρώσουμε τις  υποχρεώσεις.   

Τολμήσαμε και επιλέξαμε σαν πολιτική επιλογή να μην πάρουμε 

δάνειο,  να πάρουμε αυτά τα χρήματα που μας χρωστούσε το κράτος  
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και μας τα έδωσε έτσι όπως… τις υποχρεώσεις… να κάνουμε έργα 

βιτρίνας.   

Θα μπορούσαμε να πάρουμε δάνειο και να κάνουμε όσα έργα 

θέλαμε για να κάνουμε έργα βιτρίνας ,  όπως λέτε.  Επομένως αυτή είναι  

η αλήθεια.  άλλοι λένε την μισή αλήθεια…   ψέματα για  να κερδίσουν 

τις  εντυπώσεις.   

Και επιπλέον… απορώ, τόσο κακούς προϋπολογισμούς πέντε 

χρόνια σας κάναμε σαν δημοτική Αρχή και συγχρόνως πετύχαμε και  

την μείωση των χρεών και την αύξηση των εσόδων και την  μείωση των 

δαπανών; Και εγκρίνονται όλοι από τα υπερκείμενα όργανα;  

Εγώ ειλικρινά απορώ. Και τα λέμε αυτά στους πολίτες,  τώρα 

απευθύνομαι σε σας,  στην κυρία αναπληρωτή πρόεδρο… αναπληρωτή 

πρόεδρε,  και απευθύνομαι σε όλο τον Σερραϊκό λαό.  

Θέλω να πω, τόσο κακοί οι  προϋπολογισμοί της δημοτικής Αρχής 

και φέρνουνε τόσο καλά αποτελέσματα σε εποχή πτώχευσης της 

χώρας; Αναρωτηθείτε τι  λέει  ο κόσμος για τα επιχειρήματα σας.  Γιατί  

και… μιλάει  ο κόσμος.  Σίγουρα. Γινόμαστε αποδέκτες  και παραπόνων 

και δεχόμαστε και…  ρόλο πολύ σοβαρό. Τον έχω ζήσει αρκετά χρόνια  

και τον σέβομαι αυτόν τον ρόλο. Τον γνωρίζω πολύ καλά. Δεν είναι… 

αυτή την στιγμή από θέση ισχύος και αυτό μου φέρνει  έλλειψη 

σεβασμού στο πρόσωπο σας.  Κάθε άλλο μάλιστα. Τον έχω ζήσει  

αρκετά χρόνια και με πολύ προσοχή τον υπηρέτησα.  

Αλλά θα ήθελα να πω, δείξτε κατανόηση και σε αυτές τ ις  εποχές  

που ο κόσμος δυσκολεύεται… δημιουργούμε τις  εντυπώσεις ότι  θα 

μπορούσαμε να είχαμε μια… όπως σας περιγράφω την γενική 

οικονομική κατάσταση της χώρας και…  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

24η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  2015 

70 

Δηλαδή, φανταστείτε ότι  φέτος,  ο κύριος Γκότσης,  ο συνάδελφος 

μου, που έφερε το τεχνικό πρόγραμμα, το τεχνικό πρόγραμμα είναι 

ακόμη στον αέρα.  Τα χρήματα δεν  έχουν έρθει  ούτε για φέτος… 

300.000 ευρώ ΣΑΤΑ. Τα 800 χιλιάρικα,  σας είπα,  δεν ήρθανε.  Και 

εμείς  ψηφίσαμε τεχνικό πρόγραμμα για το 16.  Και το ενσωματώσαμε 

στον προϋπολογισμό του 16.   

Φυσικά ο κύριος δήμαρχος… σαν δήμαρχος,  όλοι οι  συνάδελφοι  

να κάνουμε τα καλύτερα δυνατά. Με τι;  Χωρίς χρήματα;  Και από αυτά 

τα λίγα χρήματα,  το λέω και τελειώνω, προσπαθήσαμε έτσι όπω ς 

προβλέπει ο νόμος,  λεφτά… κύριοι  συνάδελφοι,  για διάφορες 

προμήθειες,  ε ίναι όπως τα λέει  ο νόμος… του κωδικούς.  Έτσι τα κάνει  

το λογιστήριο γιατί  έτσι ε ίναι νόμιμο.  

Και για τα 14.000 που άκουσα για εφημερίδες,  ο κύριος  

Χρυσανθίδης,  που ψήφισε τις  ανελασ τικές δαπάνες στην Οικονομική 

Επιτροπή,  είπε,  ρώτησε ο άνθρωπος στην Οικονομική Επιτροπή και  

του απαντήσαμε ότι  είναι εφημερίδες συν τα ηλεκτρονικά, συν… συν 

Νομοτέλεια.   

Υπάρχουν συνάδελφοι  μου εδώ, η κυρία Καλώτα, ο κύριος  

Χαρίτος,  λείπει  ο κύριος Χρυσανθίδης  σήμερα, θα τα… θέλω να πω ότι  

δόθηκαν αυτές οι  απαντήσεις στην Οικονομική Επιτροπή. Για αυτό 

είπα,  εγώ σέβομαι τους αγορητές,  τους αρχηγούς των παρατάξεων,  

αλλά αυτή είναι η αναγκαιότητα.  

Ούτε τα τέλη τηλεφωνίας αυξήσαμε,  ούτε τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές… να μην βάλουμε ένα ποσό για να πάρουμε; Ζητάνε στις  

κοινότητες,  ζητάνε οι  υπηρεσίες.   

Και θα πω και μια κουβέντα πολιτική για αυτό που θίχτηκε,  

κύριε πρόεδρε και  τελειώνω, για τους συμβούλους.  Κύριε δήμαρχε,  
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κύριε πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδ ελφοι,  επειδή εισηγούμαι τον 

προϋπολογισμό θέλω να το πω. Ο δήμος είχε 516 υπαλλήλους 1/1 του 

11.  Σήμερα έχει  με το ζόρι 350.   

Η δημοτική Αρχή χρειάζεται κάποιους συνεργάτες,  ο κύριος  

δήμαρχος και όλοι  μας εμείς ,  για να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρας 

το δημοτικό έργο.  Επομένως είναι χρήσιμοι,  κύριε πρόεδρε.  

Ευχαριστώ πολύ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε δήμαρχε,  σε σας ο λόγος για να ολοκληρώσουμε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ, συνάδελφοι.   

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γραμματέα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τον παλιό καλό καιρό που έρρεε άφθονο το χρήμα στην τοπική 

αυτοδιοίκηση, όταν γινόταν συζητήσεις για τον προϋπολογισμό, τους  

προϋπολογισμούς ξέρετε πως τους χαρακτήριζαν; Προϋπολογισμοί της  

φτώχειας.   

 Σήμερα, την ώρα που η χώρα έχ ει  πτωχεύσει,  αυτό δεν μπορεί να 

το αρνηθεί κανείς  και βρίσκεται σε κατάρρευση πλέον και μέσω… η 

λέξη φτώχεια μοιάζει  μια λέξη που να έχει  σχέση με την πολυτέλεια 

μπροστά σε αυτό που ζούμε τώρα. Η λέξη φτώχεια είναι μια λέξη 

πολυτέλειας.  Αν συγκρίνουμε εποχές .  Σε αυτή την εποχή βρισκόμαστε.   
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Ο προϋπολογισμός είναι προϋπολογισμός επιβίωσης,  σφιχτός,  

ορθιολογικός,  νοικοκυρέματος του δήμου, με κοινωνικό πρόσωπο. 

Μειώσαμε τα χρέη, τώρα που μιλάμε,  πάνω 80%. Τέλος του 14 70% 

μειώθηκαν τα χρέη. 10.000.000 χρέη πρ ος την αγορά που… και 

6.500.000 στις τράπεζες.   

Αυτή την στιγμή έχουμε μειώσει τα χρέη πάνω από 80%. Τέλος 

του 14 είμαστε στο 70% μείωσης των χρεών. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω,  

πρέπει να ξέρουνε αλλά δεν πειράζει ,  θα τα επαναλάβω.  

Στα τελευταία πέντε χρόνια μειώθηκε η χρηματοδότηση του 

κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση κατά 65%. Και πάμε για το 

100%. Κυρίες και κύριοι ,  πάμε για το 100%. Αν δεν μας δώσουν τους 

παρακρατηθέντες πόρους,  1.300.000 αντιστοιχούν για τον δήμο 

Σερρών και την ΣΑΤΑ, πάμε για 100%. Πάμε για κλείσιμο των δήμων. 

Κλείνουν οι  δήμοι.  Το 80% των δήμων θα κλείσει .  Θα κλείσουν.   

Δεν είναι τυχαίο που η ΚΕΔΕ κάνει έκτακτη Γενική Συνέλευση 

με κύριο θέμα τα οικονομικά. Και… δεν μπορούμε να κλείσουμε 

προϋπολογισμούς.  Δεν κλείνουν οι  προϋπολογισμοί… έκ λεισε με πάρα 

πολύ χατζάρα μεγάλη που έπεσε και με την προϋπόθεση ότι  θα 

πάρουμε το 1.300.000 ευρώ από τους  παρακρατηθέντες πόρους.  Αν δεν 

το πάρουμε καταλαβαίνετε τι  κενό δημιουργείται.   

Υπάρχουν κωδικοί στον προϋπολογισμό που δεν επιδέχονται  

μεταβολές.  Ο  κωδικός μισθοδοσίας,  των εισφορών, ξέρω γω, στους 

ασφαλιστικούς οργανισμούς και  άλλοι κωδικοί .  Αυτοί δεν  

επιδέχονται… δεν επιδέχονται μεταβολές  είναι  το μεγαλύτερο ποσό 

του προϋπολογισμού.  

Ένα μικρό ποσό από τα ψίχουλα που μας δίνει  η Πολιτεία προς 

την τοπική αυτοδιοίκηση μένει  για να το μοιράσουμε.  Που πρώτα να 
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το μοιράσεις;  Στην κοινωνική πολιτική; Στους οργανισμούς; Που; Στο 

πράσινο; Στα κλαδέματα; Που να το μοιράσεις;  Αυτά τα ξέρετε,  τα  

γνωρίζετε.  Εντάξει .  Τα γνωρίζετε… στις προμήθειες,  στα καύσιμα… 

τα γνωρίζετε πολύ καλά αυτά όλα.  

Ο δήμος Σερρών έχει  πολύ ισχυρή κοινωνική πολιτική.  Μέσω 

προγραμμάτων. Το έχει  πει  και  άλλη φορά και θα το λέω συνεχώς όταν 

προκαλούμαι.  Μέσα από προγράμματα κάνουμε κοινωνική πολιτική 

ύψους 1.800.000 ευρώ. Σταμάτησε το πρό γραμμα της φτώχειας με την 

κοινωνική κουζίνα,  φαρμακείο,  λαχανόκηπο. Τα συνεχίζουμε μόνοι 

μας.  Δεν τα παρατήσαμε.   

Έχουμε το κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών. Από 

τους λίγους δήμους.  14 δήμους σε όλη την Ελλάδα. Και  με δικό μας… 

πρόγραμμα. Που απευθύνεται σε ευπαθείς ομάδες.  ΑΜΕΑ, 

ηλικιωμένους και  τα λοιπά. Σε… κυρία αντιδήμαρχος… κυρία 

αντιδήμαρχε; Το κοινωνικό ολοκληρωμένο πόσοι δήμοι το πήραν σε 

όλη την Ελλάδα; μετρημένοι στα δάχτυλα του χεριού.   

Δέκα; Εκεί μέσα.  Εκεί μέσα είναι .  Εξοπλισμός στα  ειδικά 

σχολεία.  360.000 ευρώ. Μέσω προγράμματος.  Μπήκαμε στο 

πρόγραμμα της στέγασης των αστέγων. Αυτά δεν είναι κοινωνική 

πολιτική; Κοινωνική πολιτική,  δηλαδή, μόνο ότι  δίνει  ο δήμος από το 

δικό του ταμείο για τα δέματα και για τους άπορους τα Χριστούγενν α 

και το Πάσχα; Που τα δίνουμε και αυτά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ναι,  λοιπόν,  αυτά τι  είναι;  Είναι κοινωνική πολιτική; Για ψάξτε να 

δείτε και άλλους δήμους αν τα έχουν.  Κάποιοι  τα έχουνε.  Οι  

περισσότεροι… τα έχουν αυτά. Αυτά δεν είν αι κοινωνική πολιτική;  

 Καλλιεργήσιμη γη.  Πως θα νοικιάσουμε την καλλιεργήσιμη γη 

στους πρώην δήμους όταν δεν υπάρχει Κτημοτολόγιο;  Τώρα κάνουμε 

το Κτημοτολόγιο.  Τώρα… τώρα θα ξεκινήσουμε τις  διαδικασίες για να 

δούμε ποια μπορούμε να νοικιάσουμε.  Μπορούσα με να νοικιάσουμε 

καλλιεργήσιμη γη από την γη των πρώην δήμων; Ήταν αδύνατον.   

Μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό στον δήμο Σερρών. Το κάναμε 

όσο μπορούσαμε.  400 στρέμματα. Στην Ορεινή βάλαμε διαγωνισμό, 

στην… βγάλαμε.  Άγονοι διαγωνισμοί.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αναψυκτήρια.  Λίγα λεφτά. Μα σε δυο -  τρία αναψυκτήρια έχουμε… 

διαγωνισμοί.  Ας  ερχόντουσαν να τα χτυπούσαν και να ανέβαιναν τα 

ποσά. Σε κάποιους ήρθε ένας μόνο. Εμείς φταίμε αν το ποσό δεν 

ανέβηκε; Κάναμε την νόμιμη διαδικασία των διαγωνισμών. Κάποιοι  

ήταν άγονοι  και  σε κάποιους ερχόταν ένας.  Αλλά το κέρδος δεν είναι  

μόνο … ότι  είναι πολύ μεγάλο. Δεν είναι μόνο από τα ενοίκια.  Το τι  

κόσμος δουλεύει εκεί  και πόσο αξιοποιείται μια περιοχή.  

 Με τον καλύτερο τρόπο διαχειριζόμαστε τα οι κονομικά του 

δήμου. Η ανακύκλωση.  Δεν πήραμε λεφτά από την ανακύκλωση. Ότι 

χρήματα παίρνει  όλη η Ελλάδα παίρνουμε κι  εμείς .  Για μας δεν θα 

κάνουν ξεχωριστό ταμείο.  Ότι παίρνουν όλοι οι  δήμοι παίρνουμε κι  

εμείς .   
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Εμείς,  δε,  ο  δήμος Σερρών, κάνει  τις  λιγότερ ες απευθείας 

αναθέσεις.  Τις λιγότερες.  Δεν είναι δυνατόν να μην γ ίνουν κάποιες  

απευθείας αναθέσεις.  Δεν υπάρχει  δήμος,  ούτε στο παρελθόν,  ούτε στο 

παρών, ούτε θα υπάρξει στο μέλλον,  σε όλο τον κόσμο να μην κάνει  

κάποιες απευθείας αναθέσεις.  Είτε είναι μικρ ά ποσά,  είτε υπάρχουν 

κατεπείγουσες ανάγκες.  Όλα γίνονται  νόμιμα και με διαφάνεια.   

Οι σύμβουλοι.  Πήρα εγώ δυο δικηγόρους και έναν νομικό που 

ζητούσαν οι… δυο νομικούς και έναν οικονομολόγο για να καλύψω 

ανάγκες υπαλλήλων που μας φύγανε.  Οι νομικοί μας που  έχουμε οι  

δυο,  ο ι  δυο,  ήθελα να πάρω από την προηγούμενη θητεία.  Δεν είχαμε 

τα χρήματα.  

Δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα σε αυτόν τον τεράστιο δήμο. 

Δεν μπορούν.  Οι άνθρωποι έχουν πάθει νευρικό κλονισμό. Συνέχεια με 

πιέζαν για να πάρουμε και μάλιστα αυτό τ ο θέμα είχε έρθει  στην 

προηγούμενη θητεία και το ψηφίσατε ομόφωνα, για να πάρουμε,  να 

πάρω νομικούς μέσω ειδικών συνεργατών.  

Το ίδιο και με τον οικονομολόγο. Καλύπτω ανάγκες 

υπαλληλικές… δεν φτάνουν οι  υπάλληλοι.  Συνεχώς βγαίνουν στην 

σύνταξη. Λοιπόν,  και  επειδή το δεύτερο που είπε ο κύριος Φωτιάδης 

πολλές φορές,  να του υπενθυμίσω ότι  υποσχέθηκε τέσσερις 

αντινομάρχες και έξι… υπάρχει και μνήμη.   

Χημικές τουαλέτες… χημικές τουαλέτες,  κύριε Φωτιάδη; Στην 

λαϊκή έχουμε βάλει χημικές τουαλέτες.  Τέσσερις χημικές  τουαλέτες.  

Χημικές τουαλέτες  βάζαμε,  βάζουμε στην λαϊκή.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  κύριε δήμαρχε… τέσσερις.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Πόσες να βάλουμε; Εκατό; Για την λαϊκή… στην λαϊκή χημικές 

τουαλέτες.  Η καθημερινότητα, κύριε Μηλίδη,  είπατε για  τις  τρύπες και 

τα λοιπά. Νομίζετε ότι  η καθημερινότητα έχει  σχέση με τα χρήματα 

που μας δίνει  η Πολιτεία;  Πως θα αντιμετωπίσουμε την 

καθημερινότητα με ΣΑΤΑ 1.000.000 ευρώ, για τον μισό νομό όταν ο 

πρώην δήμος Σερρών έπαιρνε 2.000.000 ΣΑΤΑ.  

Για πείτε μου; Πως θα το αντιμετωπίσουμε; Αν  ξέρετε κανέναν 

μάγο δήμαρχο ή κάποιον άλλον δήμο που δεν  έχει  πρόβλημα με τρύπες  

ή με το οδικό δίκτυο, ελάτε να μου το πείτε.  Τα προβλήματα που 

θέτουν οι  δήμαρχοι στις  συνελεύσεις  της ΚΕΔΕ είναι ο ι  τρύπες και τα 

σκυλιά.  Λόγω της  νομοθεσίας.  Και  αυτά δεν ε ίναι πρόβλημα της 

καθημερινότητας;  

Αλλά όταν ο νόμος λέει  τα μαζεύουμε τα σκυλιά,  τα πάμε στο 

κυνοκομείο,  τα ταΐζουμε,  τα ποτίζουμε,  τα εμβολιάζουμε,  τα 

στειρώνουμε και  τα ξαναπάμε από κει  που τα πήραμε,  για πείτε μου.  

400 σκυλιά είναι  μέσα στο κυνοκομείο .  100.000 και δίνουμε κάθε 

χρόνο για το κυνοκομείο.  Πρόβλημα της καθημερινότητας.  Πείτε μου 

προτάσεις για να το αντιμετωπίσουμε.   

Περισσότερα λεφτά για κάδους να δώσουμε.  Βεβαίως,  συμφωνώ.  

Μην ξεχνάτε,  όμως, ότι  η Υπηρεσία Καθαριότητας είναι μια 

ανταποδοτική υπηρεσία.  Και τα χρήματα που έχουμε ίσα -  ίσα φτάνουν,  

γιατί  δεν φτάνουν για να λειτουργεί .  Αν θέλετε να πάρουμε κάδους 

περισσότερους… αυξήσεις τελών. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.  Ότι  

μπορούσαμε να κόψουμε τα κόψαμε.  Κόψαμε τα πάντα. Πείτε μου κάτι 

που δεν κόψαμε να το κόψουμε και να πάρουμε κάδους.   

Ομαδοποίηση εργασιών. Βεβαίως κάνουμε ομαδοποίηση 

εργασιών. Πάντα… την ΣΑΤΑ… όπου προτείνονται ασφαλτοστρώσεις  
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γίνεται ένας διαγωνισμός.  Όπου προτείνονται,  ξέρω γω, πεζοδρόμια,  

γίνεται ένας διαγωνισμός.   

Λοιπόν,  το πράσινο δεν είναι ένας δ ιαγωνισμός,  δεν γίνεται;  Η 

καθαριότητα με διαγωνισμό δεν γίνεται;… τα θέματα σας τα εξήγησα 

και άλλη φορά. Είχε γίνει  διαγωνισμός.  Επειδή δεν είχαμε χρήματα και 

καθυστερήσαμε να τον υλοποιήσουμε,  μόλις τον υλοποιούσαμε το 

πρώτο ένταλμα που πήγε στον επίτροπο το έκοψε επειδή είχε παρέλθει  

ο χρόνος και αναγκαστήκαμε να κάνουμε απευθείας ανάθεση και να 

προλάβουμε να κόψουμε κάποια δέντρα, να μην γίνει  κανένα 

ατύχημα… κανένα ατύχημα θα μας λέγατε γιατί  δεν  κάνατε απευθείας  

ανάθεση για να προλάβετε το κακό.  

Η περιφέρεια δεν  την έχουμε εγκαταλείψει.  Αντιθέτως,  έχουμε 

δώσει  πολύ μεγάλη βαρύτητα στην περιφέρεια… την ΣΑΤΑ που έχουμε 

μοιράσει φέτος.  Την μερίδα του λέοντος της ΣΑΤΑ την παίρνει  η 

Περιφέρεια.  Την παίρνουν τα χωριά και μέσα απ ό προγράμματα 

γίνονται έργα πάνω από 20.000.000 στην περιφέρεια.   

Άρα δεν είναι δυνατόν να λέμε τέτοια.  Ασφαλώς, αν θέλουμε να 

ξεγελάσουμε τον κόσμο μπορούμε να πούμε,  σε εκείνο το χωριό 

γίνεται… δεν γίνεται στο δικό σου.  Και είναι ορισμένα πράγματα… 

περνάνε εύκολα, έτσι;… άμα πάμε σε μια  τέτοια  πολιτική,  βεβαίως 

μπορούμε να περάσουμε τέτοια θέματα.  

Δεν μπορεί σε όλα τα χωριά παράλληλα και σε όλες τις  συνοικίες  

να γίνουν έργα. Γιατί  στις  συνοικίες  γίνονται έργα; Όπου μπορούμε.  

Ξέρετε,  τα έργα γ ίνονται μέσω  προγραμμάτων πλέον.  Δεν πρέπει  να 

χάνουμε χρήματα της ΣΑΤΑ.  

Όπου υπάρχει πρόγραμμα, όπου υπάρχει πρόγραμμα και 

μπορούμε και έχει  τις  προϋποθέσεις ένας τόπος… για να ενταχθεί  στο 
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πρόγραμμα αυτό προσπαθούμε να το εκμεταλλευτούμε με τον 

καλύτερο τρόπο και στην προηγούμενη θητεία ενταχθήκαμε σε 

προγράμματα ύψους 40.000.000 ευρώ.   

Τελειώνω, πρόεδρε.  Λοιπόν,  διαχειριζόμαστε τα χρήματα με τον 

καλύτερο τρόπο. Η ουσία είναι ότι  τα  λεφτά που μας δίνει  η Πολιτεία,  

η Πολιτεία,  τα λεφτά που δίνει  η Πολιτεία,  τα λεφτά που δίνει  η 

Πολιτεία στους δήμους,  αυτά τα χρήματα το 80% των χρημάτων πάνε 

για ανελαστικές δαπάνες.   

Μισθοδοσία,  καύσιμα και κάτι  τέτοια.  Και κάτι  λίγα,  ελάχιστα 

μένουν στους δήμους για να τα μοιράσει.  Αυτή είναι  η αλήθεια.  Αν 

πάτε 2  Δεκεμβρίου στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της  ΚΕΔΕ αυτά θα 

ακούσετε και αν δεν είναι έτσι όπως τα λέω βγείτε,  έτσι,  και πείτε ότι  

δεν είναι έτσι.  Εκεί να τα πείτε όμως,  έτσι;   

Εδώ εύκολα λέγονται κάποια πράγματα. Λοιπόν,  τελειώνοντας,  

αυτό που έχω να πω είναι  ότι  με τα δεδομένα  που έχουμε κάνουμε ότι  

καλύτερο για να έχουμε έναν σύγχρονο, δυναμικό και κοινωνικό 

πρόσωπο και χαρακτήρα δήμου.  

Διαχειριζόμαστε πολύ σωστά τα ψίχουλα που παίρνει  η τοπική 

αυτοδιοίκηση από την Πολιτεία και κυρίως αυτά που γίνονται,  τα έργα 

αυτά όλα που βλέπετε να γίνονται,  γίνονται μέσω προγραμμάτων και 

μόνο μέσω προγραμμάτων μπορούν να γίνουν έργα. Ευχαριστώ πολύ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  το θέμα μας το σημερινό 

ολοκληρώθηκε και  μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  κύριε… ναι,  ναι.  Ναι.  

Ναι.  Η κυρία Καλώτα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε.   
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ο κύριος Μηλίδης ας μιλήσει.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το μικρόφωνο σας,  κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι στις  ανελαστικές δαπάνες,  ναι  στην μισθοδοσία και λοιπά… ναι 

στην γραμματειακή υποστήριξη,  όχι  στο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καρύδα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Όπως η παράταξη του κυρίου Μηλίδη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.  Ωραία.  Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς όχι  εκτός  από τις  δαπάνες οι  οποίες αφορούν μισθοδοσία, 

εισφορές και τ ις  βασικές υποχρεώσεις του δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως έχει  η εισήγηση ο κύριος Ραμπότας.  Ναι.  Ναι.  Ναι και ο πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 748/2015)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λήξη συνεδρίασης.  Την Τετάρτη στις  7:00 εδώ για το τακτικό 

Δημοτικό Συμβούλιο.   

 

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

………………………  

……………  

 

 

Στην παραπάνω συνεδρίαση ,  στο µοναδικό θέµα της ηµερήσιας 

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

 

-  την υπ '  αρ .  3/2015  απόφαση της Δηµοτικής Επιτροπής 

Διαβούλευσης ,  

 

-  την υπ '  αρ .  3/2015  απόφαση της  Εκτελεστικής Επιτροπής του 

Δήµου Σερρών και  

 

-  την αριθµ .  635/2015  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την 

οποία :  

 

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

αυτού έκθεση του Δήµου οικονοµικού έτους 2016 ,  µε σύνολο εσόδων 

52.860.206,54 €,  από τα οποία τα 7.984.013,36  €  είναι χρηµατικό 
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υπόλοιπο ,   σύνολο εξόδων  52.860.206,54  €,   από τα οποία τα 

100.000,00 €  είναι αποθεµατικό κεφάλαιο  

και  

β)  εγκρίθηκε η στοχοθεσία οικονοµικών αποτελεσµάτων του Δήµου 

Σερρών και των  

Νοµικών του Προσώπων έτους 2016  και σχετική συζήτηση ,  έχοντας 

υπόψη και το υπ '  αριθµ .  770/22-10-2015  έγγραφο του Παρατηρητηρίου 

Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο .Τ .Α .  του Υπουργείου Εσωτερικών και  

.Α .  και το σχέδιο προϋπολογισµού 2016 που αναρτήθηκε στην 

ιστοσελίδα της Ε .Ε .Τ .Α .A. A.E.,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Α .  Ψηφίζει  οριστικά και τελικά τον προϋπολογισµό και  την εισηγητική 

επ’  αυτού έκθεση του Δήµου ,  οικονοµικού έτους 2016 ,  µε :  

 

←  Σύνολο εσόδων 52.860.206,54 €,  από τα οποία  τα 

29.021.790,89 €  αντιστοιχούν στα τακτικά έσοδα ,  τα 6.213.195,24 €  

στα έκτακτα έσοδα ,  τα 1.149.260,00 €  στα έσοδα παρελθόντων 

οικονοµικών ετών ,  τα 3.486.247,05 €  στα έσοδα από δάνεια και  

απαιτήσεις ,  τα 5.005.700,00 €  στα έσοδα υπέρ δηµοσίου και τρίτων 

και τα 7.984.013,36 € στο χρηµατικό υπόλοιπο .  

 

•  Σύνολο εξόδων 52.860.206,54 €,  από τα οποία τα 34.840.817,96 

€  αντιστοιχούν στα κάθε φύσης έξοδα ,  τα 9.304.535,53 €  σε 

επενδύσεις ,  τα 8.614.853,05 €  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 Δήµου ,  το οποίο 

συµπεριλαµβάνει και τις  επιµέρους στοχοθεσίες των Νοµικών του 

Προσώπων (Ν .Π.Δ.Δ .  και Ν .Π .Ι .Δ.Δ).  

 

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

 

7)  Φωτιάδης Στέφανος ,  άτσιος Αθανάσιος ,  Δρίγκα Χρυσούλα ,  

Ηλιοπούλου Σταλακτή ,  και Ιλανίδου Δέσποινα ,  οι οποίοι  αφού 

επεσήµαναν ότι  είναι αυτονόητο ότι  κάθε συλλογικό όργανο είναι 

αυθύπαρκτο και  ότι δεν  µπορεί η σηµερινή διαδικασία στο Δηµ .  

Συµβούλιο να αποµειωθεί σε βάρος και σπουδαιότητα ,  τόνισαν ότι  

δεν έχουµε γενικό νοικοκύρεµα του Δήµου και υπάρχουν αυξηµένες 

δαπάνες που θα µπορούσαν να συµπιεστούν ,  η καθηµερινότητα των 

δηµοτών συνεχώς χειροτερεύει ,  τα ανταποδοτικά δεν επιστρέφονται 

εκεί  που δηµιουργούνται ,  και πρότειναν τα χρήµατα που πηγαίνουν 

στους πέντε συµβούλους του κ .  Δηµάρχου και φθάνουν τις  

100.000,00 €  το χρόνο ,  τα τέλη της κινητής τηλεφωνίας ,  οι  

δηµοσιεύσεις και τα γενικά τέλη (φωτισµός ,  κινήσεις ,  αναλώσιµα ,  

επιδόµατα )  που ανεβαίνουν ως το σηµείο της πρόκλησης ,  να 

µειωθούν και να δοθούν στην πρόνοια .  

 

Ψήφισαν όχι  στον προϋπολογισµό εκτός απ '  τις  δαπάνες που αφορούν 

στην µισθοδοσία ,  τις  εισφορές και τις  βασικές υποχρεώσεις του 

Δήµου .  
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8)  Μηλίδης Θεόδωρος ,  Αναστασιάδης Ηλίας ,  Καλώτα Παναγιώτα 

και Μοσχολιός Ζωγράφος ,  οι οποίοι  αφού επεσήµαναν ότι  πρόκειται 

για κορυφαία συνεδρίαση και ότι  δεν πρέπει να υποβαθµιστεί  η 

διαδικασία και να ακυρώσουµε το όργανο ,  τόνισαν ότι  ο 

συγκεκριµένος προϋπολογισµός δεν  έχει  ορθολογικό χαρακτήρα ,  

µοιάζει  µε απλή λογιστική τακτοποίηση ,  είναι µή ρεαλιστικός ,  

παρουσιάζει  µεγάλες αποκλίσεις ,  δεν φαίνεται το κοινωνικό 

πρόσωπο που αρµόζει  στο Δήµο και  είναι πολύ µικρό το ποσό από 

την αξιοποίηση της καλλιεργήσιµης γ ης και η καθηµερινότητα του 

πολίτη δεν βελτιώνεται .  Πρότειναν ,  τα χρήµατα για τους ειδ ικούς 

συµβούλους και τους εξωτερικούς συνεργάτες που είναι πολλά ,  να 

δοθούν στην κοινωνική πολιτική .  

 

 

 

Ψήφισαν ναι µόνο στις  ανελαστικές δαπάνες ,  στη µισθοδοσία ,  στα 

προνοιακά επιδόµατα και στη γραµµατειακή υποστήριξη .  

 

 

 

9)  Οι Δηµ .  Σύµβουλοι κ .κ .  Γιαννακίδης Δηµήτριος  και  Καρύδας 

Νικόλαος ,  συµφώνησαν µε τις  θέσεις  της παράταξης του κ .  Μηλίδη 

Θεόδωρου .  
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Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  

λύθηκε η συνεδρίαση , συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

678/2015:  Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων και 

ολοκληρωμένου πλαισίου    δράσης του Δήμου Σερρών 

οικονομικού έτους 2016.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

……………………… . .  

……………… .  

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
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ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

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

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

Ιλανίδου –  Βίλλιου Δέσποινα    …………..  

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα      …………..  

 

Αναστασιάδης Ηλίας       …………..  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος      …………..  

 

Γαλάνης Στέργιος       …………..  

 

Γάτσιος Αθανάσιος       …………..  

 

Γάτσιος Ιωάννης       …………..  

 

Γιαννακίδης Δηµήτριος      …………..  
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Γκότσης Ηλίας        …………..  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης      …………..  

 

Γρηγοριάδης Χρήστος      …………..  

 

Δούκας Γεώργιος       …………..  

 

Δρίγκα Χρυσούλα       …………..  

 

Ηλιοπούλου Σταλακτή      …………..  

 

Καλώτα Παναγιώτα       …………..  

 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος     …………..  

 

Καρύδας Νικόλαος       …………..  

 

Λαζαρίδης Αβραάµ       …………..  

 

Μερετούδης Δηµήτριος      …………..  

 

Μηλίδης Θεόδωρος       …………..  

 

Μοσχολιός Ζωγράφος      …………..  

 

Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία     …………..  
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Μυστακίδης Παύλος       …………..  

 

Ραµπότας Ευθύµιος       …………..  

 

Στεργίου Νικόλαος       …………..  

 

Τερζής Βασίλειος       …………..  

 

Τσαλίκογλου Δηµήτριος      …………..  

 

Φωτιάδης Στέφανος       …………..  

 

Χαρίτος Χρήστος       …………..  

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος      …………..  

 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης     …………..  

 

Χράπας Παντελής       …………..  


