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ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

Δημοτικοί Σύμβουλοι ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

  ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

  ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

  ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 

  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

  ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

    

    

    

    

  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

  ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

    

  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

  ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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  ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

  ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

  ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

    

  ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

    

  ΙΛΑΝΙΔΟΥ - ΒΙΛΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

  ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

     

  ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 

    
  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
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Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, 

κλήθηκαν σύμφωνα με τις  διατάξεις  της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010 και παρόντες δεν ήταν κανείς .      

…………………………. 

……………….. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

1. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων και ολοκληρωμένου πλαισίου 

δράσης του Δήμου Σερρών οικονομικού έτους 2017. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι καλησπέρα.  Πριν ξεκινήσουμε  την 

ειδική συνεδρίαση του  προϋπολογισ μού,  δυο λόγια θέλω να σας πω  

σχετικά με  την  ανωμαλία  αυτή η οποία συνέβη  με την αποστολή  

των  e-mail στους,  σας παρακαλώ λίγη ησυχία συνάδελφοι.  Σας 

παρακαλώ λίγη ησυχία.  Ξεκίνησε το Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Λοιπόν,   υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα την Πέ μπτη  που 

στείλαμε τα θέματα  της σημερινής συνεδρίασης αλλά και της 

αυριανής ως προς το εξής:   κάποιοι  πήρανε τα θέματα,  κάποιοι  δεν τα 

πήρανε  τα θέματα στους υπολογιστές.  Αυτό τελικά ενώ η γραμματεία 
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απέστειλε όλο το υλικό,   τελικά  έδωσε απάντηση ότι  όλοι  τα πήρανε.  

Τα θέματα.  

  Εγώ, παραδείγματος  χάρη, τα πήρα.   Από μια έρευνα που 

έκανα ο κ.  Χράπας τα πήρε.  Ο κύριος Καλαϊτζίδης τα πήρε.    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ δεν τα πήρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποιοι άλλοι δεν  τα πήρανε.  Αυτό λέω, αυτό εξηγώ.  Τελικά όμως οι  

κομπιουτερίστες εκεί  του Δήμου  μας είπαν  ότι  αυτό  οφείλεται  σε 

ένα απαγορευτικό  που έβαλε η Google σχετικά με κάποια PDF ,  αυτά 

ήταν σε μορφή  PDF τα κείμενα.  Για να προστατέψει τους 

υπολογιστές  έβαλε  φραγή εισερχομένων PDF  γι '  αυτό και συνέβη  

αυτό το  πράγμα.  

 Κλήθηκε χθες το πρωί μετά από  παρέμβαση του κ.   Μηλίδη, 

νομίζω,  προς την  γραμματεία,  του κ.  ο Γαλάνη αλλά και του κυρίου 

Αναστασιάδη και άλλων συναδέλφων, τέλος πάντων, είδαμε το θέμα με 

την υπηρεσία των υπολογιστών και το διορθώσανε.   

 Νομίζω ότι  σας ξανά στείλανε χθες τα θέματα και νομίζω ότι  τα 

έχετε πάρει τώρα. Εύχομαι να μην ξανασυμβεί τέτοιο πράγμα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

…είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε,  απαράδεκτο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη….  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Φωνάζω, ναι φωνάζω, γιατί  να μην φωνάζω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν χρειάζεται να υψώσουμε φωνή. Είναι ένα τεχνικό πρόβλημα.  
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε συζητάμε τον προϋπολογισμό. Το κορυφαίο θέμα. Και 

εμένα 15:00΄ η ώρα χθες που ήρθε με φωτοτυπία μετά από έντονη 

παρέμβαση από την γραμματεία . .πουθενά και δε ίτε τώρα, 15:00΄ το 

μεσημέρι να είμαστε πανέτοιμοι για 200 σελίδες.  Πολύ ωραία.  Πολύ 

ωραία.  Σας τιμά.  Μιλάμε για προϋπολογισμό και μετράτε,  ένα,  δυο,  

τρία,  δέκα οκτώ, δέκα εννέα,  εντάξει ,  συμπληρωθήκαμε.  Πολύ ωραία.  

Το κορυφαίο θέμα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη νομίζω ότι…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Έχει γίνει  κατ’ επανάληψη αυτό το πράγμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να μην παίρνετε τα θέματα; Αφήστε τον προϋπολογισμό ως θέμα. Να 

μην παίρνετε τα θέματα γίνεται κατ’ επανάληψη;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Βεβαίως.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτη φορά το ακούω από εσάς.  Από κανέναν άλλο δεν το έχω 

ακούσει.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εάν θέλετε την άποψή μου ο προϋπολογισμός πρέπει να έρχεται 

τουλάχιστον δέκα μέρες πριν εάν θέλετε να συζητήσουμε σοβαρά και 

επί  της ουσίας.  Εάν είναι να το περάσουμε με πλειοψηφία …Είναι 

απαράδεκτο το ξαναλέω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  εντάξει .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι να ολοκληρώσω εγώ. Εγώ θα παρακαλούσα το σώμα, 

γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι  από την γραμματεία γίνεται μια 

προσπάθεια για ενημέρωση όλων των συναδέλφων και ειλικρι νά 

συνέβη κάτι  καθαρά από τεχνικής πλευράς και όχι  αρμοδιότητας του 

Δήμου θα έλεγα.  

Η Google έβγαλε αυτό το απαγορευτικό αλλά τέλος πάντων, 

. .επειδή Πέμπτη, μια εβδομάδα πιο μπροστά σας στέλνουμε την 

ημερήσια διάταξη, εάν διαπιστώνετε και μέχρι Παρασκευή,  Πέμπτη 

ημερήσια Παρασκευή έχετε και όλα τα θέματα, εάν διαπιστώσει 

κάποιος ότι  δεν έχει  τα θέματα είτε την Πέμπτη είτε την Παρασκευή, 

από τα επόμενα Δημοτικά Συμβούλια θα παρακαλούσα τον κάθε έναν 

από εμάς,  ένα τηλέφωνο στην γραμματεία για να λύνουμε αυτό  το 

πρόβλημα. Δεν είμαστε τεχνικοί,  δεν είμαστε μέσα σε αυτή την 

διαδικασία.   

Αυτό παρακαλώ εγώ. Και εάν κάτι  έγινε δέχομαι οποιαδήποτε 

κριτική,  ας πούμε,  αλλά σε μιλώ ειλικρινά ούτε εσκεμμένα έγινε κάτι ,  

ήταν καθαρά τεχνικό το πρόβλημα.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να ρωτήσω, σκεφτήκατε την αναβολή; Γιατί  το λέω αυτό; Γιατί  όντως 

ο χρόνος από την Δευτέρα το μεσημέρι μέχρι την Τρίτη το μεσημέρι 

είναι λίγος για ένα τέτοιο σοβαρό θέμα και το αντιλαμβάνεστε.  

Σκεφτήκατε την αναβολή; Να υπάρχει χρόνος να μελετήσει ο κά θε 

συνάδελφος  που δεν έχει  περιθώριο χρόνου…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πάει στο σπίτι  16:00΄ η ώρα. Δεν έχει  μεγάλο περιθώριο χρόνου να 

μελετήσει,  ούτε και τέλος πάντων, οι  παρατάξεις  να ανταμώσουν και 

να επισημάνουν σημεία  τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.  

Σκεφτήκατε την αναβολή; Είναι ένα σημείο το οποίο το θέτω.  

Εγώ πάντως θα την σκεφτόμουν σοβαρά την αναβολή. Εφόσον 

εσείς  δεν το σκεφτήκατε και μας …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι.  Σας μιλώ με το χέρι στην καρδιά ότι  σκεφτήκ αμε και 

την αναβολή κ.  Αναστασιάδη. Και την αναβολή ειλικρινά.  Επειδή 

υπάρχει ένας χρονικός περιορισμός,  δεν ξέρω κατά πόσο ο κ.  

Αντιδήμαρχος θα πάρει τον λόγο και θα μιλήσει…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

30 Οκτωβρίου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διοικητικά ναι,  μέχρι 30 Οκτωβρίου  μπορούμε να το …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

15 Νοεμβρίου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

30 Νοεμβρίου θέλει  να πει  ο κ.  Αναστασιάδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό όμως…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

15 Νοεμβρίου,  συγνώμη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

15 είναι σήμερα.  
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Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. .τα νομικά πρόσωπα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για να μην πέσουν σε παράταση αυτής της διαδικασίας και 

ταλαιπωρηθούμε,  δεν θέλω να ταλαιπωρηθεί το σώμα. Κύριε Γαλάνη 

θέλετε να πείτε τίποτα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ θέλω να πω το εξής . .αγαπητοί συνάδελφοι,  κύριε Πρόεδρε,…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν υπάρχει άλλη λύση από αυτή …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  ο προϋπολογισμός του Δήμου  έχει  

προετοιμαστεί ,   έχει  γίνει  προεργασία από τον Αύγουστο. Ήρθε μια 

Κοινή Υπουργική Απόφαση  από το  Υπουργείο Εσωτερικών, 

δουλευόταν από εκείνη την εποχή με…να έχουν εισηγηθεί προς τη ν  

Οικονομική Υπηρεσία,   πέρασε μέσα στις  νόμιμα  προβλεπόμενες  

προθεσμίες   το προσχέδιο του προϋπολογισμού μέχρι τις  5 

Σεπτεμβρίου,  έγινε Εκτελεστική Επιτροπή, επιτροπή διαβούλευσης,   

έγιναν επιτροπές διαβουλεύσεις  και Εκτελεστική και Οικονομική 

Επιτροπή   και για το  προσχέδιο και για το τεχνικό πρόγραμμα,  όλα 

έγιναν όπως τα προέβλεπε ο νόμος  και φτάσαμε στο σημείο την 

Πέμπτη να τον ξανά περάσουμε,  γιατί  ήρθε και η γνώμη του 

Παρατηρητηρίου  πάρα πολύ καθυστερημένα.  

Αυτοί που βιάζονται  και βάζουν πρ οθεσμίες στους νόμους  και  

μιλάω για το κράτος,  αυτοί έρχονται τελευταίοι  να φέρουν…   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι γράφει επάνω του Παρατηρητηρίου;  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Γράφει επάνω 4 Νοεμβρίου  και το στείλανε μια δύο μέρες πριν το 

τέλος  της προηγούμενης εβδομάδας,  για να κα ταλάβετε αυτοί που 

βιάζονται και βάζουν προθεσμίες στους νόμους  πόσο τυπικοί είναι.   

Πόσο τυπικοί και σωστοί είναι.   Το έχετε δει ,  σας το  έχω στείλει .    

 Και τι  θέλω να πω;  Την Τετάρτη συνεδρίασε η Οικονομική 

Επιτροπή  τελευταία φορά για το θέμα  αυτό.  Την Πέμπτη σε 

συνεργασία,  με  την άψογη συνεργασία που  έχουμε  με την γραμματέα 

του Δημοτικού Συμβουλίου αποστείλαμε τα έγγραφα σε όλους.  Μέχρι 

την Παρασκευή, για να είμαστε ειλικρινείς ,   κανείς  δεν αντέδρασε  ότι  

πήρε  ή δεν πήρε κάποια έγγραφα   ενώ όλο ι οι  σύμβουλοι πήγαν στο 

χέρι,   να το πω έτσι απλά,  την  πρόσκληση  από τους επιμελητές.  Από 

τους ανθρώπους,  τους κλητήρες,   που διενεργούν αυτή τη διαδικασία 

της κοινοποίησης.   

Την Κυριακή  πρώτος ο υποφαινόμενος,   γιατί  αγωνιώ, όπως και 

εσείς  αγωνιάτε,  το δέχομαι,   καλοπροαίρετα,   τηλεφώνησα,  έστειλα 

μήνυμα   στο γραμματέα και στον κ.  Πρόεδρο  για να τους επισημάνω 

ότι  τουλάχιστον στο δικό μου e -mail που είναι gmail,  είναι  της 

Google δηλαδή το e -mail,   έλαβα μόνο τις  προσκλήσεις και όχι  τα 

σχετικά έγγραφα.   

Την Δευτέρα το πρωί που ξεκινήσαμε  με τον κ.  Πρόεδρο να 

δούμε  το τι  φταίει ,  πήγαμε στην υπηρεσία μηχανογράφησης  που 

υπάρχουν δύο επιστήμονες εκεί   και μέχρι και σήμερα μας είπαν τα 

εξής:   ο μεν σέρβερ του Δήμου, σας το λέω  έτσι όπως μας το έχουν  

περιγράψει   δέχθηκε χιλιάδες  κακόβουλες επιθέσεις  από την  

προηγούμενη εβδομάδα  με στόχο την  προώθηση μέσω αυτού span 

μηνυμάτων, δηλαδή μαζική αποστολή … μηνυμάτων.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

 Αυτό είχε  ως συνέπεια  μεγάλες εταιρείες όπως είναι η hotmail  

και το gmail   που είναι στην  Google ,  να βάλουν φρένο  στην 

αποστολή μηνυμάτων που  έχουν μέσα pdf   αρχεία,  με τον φόβο ότι  

ενδεχομένως  θα υπάρχει κακόβουλου υλικό ή  κάποιος ιός.   

 Αυτά υπεύθυνα κ.  Τσακιρίδης,  ο Γιώργος και ο κ.  Τσακιρίδης ο 

Σωτήρης μας τα έχουν αναφέρει …Αυ τή είναι η αλήθεια.  Εγώ όντως 

πρέπει να συνδράμω και να ενισχύσω την φωνή μου, η δουλειά μου 

. .πολύ συγκροτημένα να γίνει  κοινός τόπους για όλους τους 

συναδέλφους και να πάμε σε συνεδρίαση που να ξέρουν όλοι καλά το 

θέμα.  

Συμφωνώ, δηλαδή θέλω όλοι να γνωρ ίζουν καλά το ζήτημα, με 

όλες τις  πτυχές του και τις  λεπτομέρειές του,  είμαι εδώ με τον κ.  

Καζάσκι να σας παρουσιάσουμε τον προϋπολογισμό του ΄17.  Θα είμαι 

ο τελευταίος που θα ήθελα μετά από όλη αυτή την δουλειά μηνών που 

έγινε,  σε στα χρονικά διαστήματα π ου προβλέπει ο νόμος,  να βγαίνω 

να σας στεναχωρώ σήμερα, ο κ.  Πρόεδρος  ή εγώ ή κάποιος άλλος.  

Νομίζω ότι  δεν υπάρχει αυτή η διάθεση και το ζήτημα που προκύπτει  

είναι ότι  επειδή ακριβώς ήρθε και η γνώμη του Παρατηρητηρίου την 

προηγούμενη εβδομάδα, Πέμπτη, Παρασκευή, πότε ήρθε,  Τετάρτη πότε 

ήρθε,  Πέμπτη, έπρεπε,  κύριε Πρόεδρε,  η μόνη προθεσμία που 

μπορούσαμε να βάλουμε τον προϋπολογισμό ήταν 15 Νοεμβρίου.  Δεν 

είχαμε άλλη προθεσμία.  15 Νοεμβρίου.  Είναι και καταληκτική.  

Εάν το σώμα, υπάρχει αυτή η διάθεση, δε ν είναι καλά 

ενημερωμένοι και θέλουν να πάμε σε μια άλλη ημερομηνία,  εγώ δεν 

μπορώ να αναλάβω αυτή την ευθύνη. Εγώ ήμουνα έτοιμος,  έκανα όλες 

τις  νόμιμες και προβλεπόμενες ενέργειες,  μπορεί να συνέβη αυτό το 

γεγονός για κάποιους από εμάς,  όχι  για όλους,  αλ λά εγώ έτσι 
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τοποθετούμαι.  Δηλαδή θεωρώ ότι  μετά από όλη αυτή την δουλειά που 

έγινε εγκαίρως πρέπει να συζητηθεί το θέμα. Από εκεί  και πέρα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι σεβαστή η θέση του κ.  Ηλία Αναστασιάδη. Θέλετε να την 

βάλουμε σε ψηφοφορία;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  νομίζω, κύριε Πρόεδρε ότι  δεν έβαλε κανείς  θέμα ότι  

ηθελημένα έγινε αυτό που συνέβη. Κακώς ο κ.  Αντιδήμαρχος 

καταναλώνεται να μας εξηγήσει τι  συνέβη.  Πλην όμως, είναι ένα 

γεγονός αυτό καθεαυτό.  Επί της ουσίας εάν θέλετε να πούμε την 

άποψή μας είναι ότ ι  αναγνωρίζουμε ότι  δεν το θέλατε,  όμως σας λέμε 

και ευθέως ότι  δεν θέλουμε εμείς  να έρθουμε άλλη μέρα, διότι  έτσι 

όπως έγινε,  δυο συνεδριάσεις εν σειρά,  . .  

 Σας είχα βάλει ένα αίτημα της παράτασης,  παράκληση, οι  

συνεδριάσεις,  όλοι είμαστε με δουλειές και …εάν είναι δυνατόν να 

συνεδριάζουμε μια φορά την εβδομάδα, σας είχα ζητήσει,  εάν είναι 

δυνατόν όχι  Τετάρτη. Μου είπατε κάτι ,  το κατάλαβα, δεν το ξανά 

βάζω.  

 Θα θέλαμε λοιπόν,  εάν είναι δυνατόν,  να . .οι  συνεδριάσεις.  Είναι 

οδυνηρό για κάποιους και σήμερα και αύριο.   

Εμείς λοιπόν έχουμε σοβαρές ενστάσεις,  εντός εισαγωγικών, για 

την συζήτηση, διότι  εγώ μόλις η ώρα 11:30΄ χθες το πρωί πήρα το 

υλικό.  Έχει δίκαιο ο συνάδελφος,  επικοινωνήσαμε μαζί μέχρι στις  

11:00΄ και δεν το είχα πάρει.  Πότε να το μελετήσουμε;  

Λοιπόν,  εγώ θα πρότεινα να το βάλουμε,  να το μεταφέρουμε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να το βάλουμε σε ψηφοφορία;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να υπάρχει κατανόηση και να το συζητήσουμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάντως, κύριε Πρόεδρε και για το θέμα της αυριανής συνεδρίασης εγώ 

πάλι δεν πήρα τις  εισηγήσεις.  Θεωρώ λοιπόν ότι  μπαίνει  θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν πήρατε τις  εισηγήσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν τις  πήρα. Την πρόσκληση ναι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μα με συγχωρείτε,  αυτό σας εξήγησα. Επειδή  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχει ένα γεγονός.  Ο κύριος Μηλίδης…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ακούστηκε το γεγονός ότι  επειδή εσείς  έχετε αλληλογραφία,  θα το πω 

έτσι,  με gmail  ή με το hotmail  και όχι  με το yahoo ,  δεν έχετε λάβει όχι  

μόνο τα σχετικά από την προηγούμενη εβδομάδα αλλά κ αι τα σχετικά 

και της αυριανής.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας τα στείλαμε όμως …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Χθες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Έχει δίκαιο όπως το έβαλε η παράταξη του κ.  Μηλίδη. Μπαίνει  τώρα 

το θέμα να το βάλουμε σε ψηφοφορία.  Ούτως ή άλλως έχουμε δίκαιο.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μιλάμε για αναβολή, κύριε Πρόεδρε,  έπρεπε από χθες να μας 

. .αναβάλλεται.  Τώρα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε συγνώμη, μάλλον δεν καταλάβατε αυτό που είπα.  Από 

μέρους σας δεν τέθηκε αυτός ο προβληματισμός σε σας τον  ίδιο ότι  θα 

πρέπει να το αναβάλουμε και να αναλάβετε την ευθύνη της αναβολής; 

Τώρα εάν πάμε στην διαδικασία της ψηφοφορίας αντιλαμβάνεστε ότι  

δεν είναι και ότι  καλύτερο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τέσσερις μήνες ασχολούμαστε με τον προϋπολογισμό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για τον απλούστατο λόγο,  κ.  Γαλάνη ότι  έχουμε έρθει  εδώ μερικώς 

ενημερωμένοι.  Δυστυχώς . .ενημερωμένοι γιατί  δεν προλάβαμε.  

Μερικοί . .  Αρκετοί όμως δεν πρόλαβαν. Και ξέρετε τι  μου έρχεται 

στον νου; Αυτό που με τα μνημόνια που έρχονται να ψηφίσουν χωρίς 

να έχουν διαβάσει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Δέχομαι καλοπροαίρετα σχόλια …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ, όλοι μαζί  μιλάτε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα πρέπει να σας πω το εξής:  ότι  την Πέμπτη πήραμε όλοι οι  

σύμβουλοι,  κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι την πρόσκληση. Ξέραμε ότι  ο προϋπολογισμός ως θέμα με 

όλο του το υλικό θα βρίσκεται στο Δημαρχείο.  Εάν κάποιος παρά 

ελπίδα,  όπως συνέβη,  από κακοτυχία,  βλέπετε σας εξηγώ . .εάν 

κάποιος επειδή συνέβη αυτό είχε gmail  όπως εγώ ή είχε yahoo ή δεν 

ξέρω τι  άλλο, hotmail  και δεν τα πήρε,  τότε θα έπρεπε εφόσον είναι 

επιμελής σύμβουλος και θέλει  να διαβάσει καλά όλα αυτά τα έγγραφα 

που . .δεκάδες,  έπρεπε από την Παρασκευή να πει ,  όταν πήρε την 

πρόσκληση ή το Σάββατο ή την Κυριακή ότι  δεν τα πήρα.  

Ο πρώτος που αντέδρασε,  δυστυχώς ή ευτυχώς είναι οι  

υποφαινόμενος και γιατί  είχε την αγωνία του θέματος για να είναι . .και 

να έρθει  εδώ εντάξει .  Με ένοιαζε να ξέρετε το θέμα στην πλήρη του 

μορφή.  

 Βλέποντας…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…γιατί πολύ  ώρα μιλάτε κ.  Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν θέλατε να μην με διακόψετε,  το Σαββατοκύριακο….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Μα το τραβάς,  γι΄ αυτό σε διακόπτω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Παίρνοντας την πρόσκληση…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πολύ θεωρία,  φτάνει  τώρα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θεωρία είναι αυτά που λέω;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ ξέρω ότι  την Πέμπτη ο κ.  Πρόεδρος έστειλε την πρόσκληση για 

ένα θέμα που με νοιάζει  πάρα πολύ και σας σέβομαι και θέλω να 

ξέρετε το θέμα επακριβώς.  Το θέμα αυτό τρεις  μήνες συζητείται στο 

Δήμο. Το τεχνικό πρόγραμμα, το προσχέδιο προϋπολογισμού έγιναν τα 

πάντα, όλα, όλες οι  Επιτροπές.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ακούστε με να σας πω. Εάν σήμερα ένα τέτοιο θέμα που για έβδομη 

φορά σας εισηγούμαι και έχει  εγκριθεί   τα πάντα από τα υπερ κείμενα 

όργανα, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα εδώ μέσα, εάν θέλετε σήμερα 

με αυτό τον λόγο,  τον καταλαβαίνω, τον σέβομαι,  να μην το ψηφίσετε 

εγκαίρως και να θέλετε να δικαιολογήσετε την άποψή σας,  σεβαστή 

αλλά εγώ πρέπει να προφυλάξω το Δήμο στο θέμα του 

προϋπολογισμού. Η καταληκτική ημερομηνία είναι 15 Νοεμβρίου και 

θα πρέπει,  εφόσον τουλάχιστον από την πλευρά μου, σεβαστείτε αυτό,  
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έκανε όλες τις  εγκεκριμένες ενέργειες,  να ψηφίσουμε σήμερα τον 

προϋπολογισμό του ΄17.   

 Εάν δεν είχα κάνει  κάτι  σωστά μετά την Ε πιτροπή ή οτιδήποτε 

άλλο, ναι,  να το δεχθώ, αλλά εδώ έχουν γίνει  όλα όπως πρέπει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακολουθώ την διαδικασία ειλικρινά,  όχι ,  όχι  μπαίνει  σε ψηφοφορία το 

θέμα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί  αυτό.  Μισή ώρα συζητάμε το 

διαδικαστικό κομμάτι.  Το θέμα μπαίνει  σε ψηφοφορία να συζητηθεί η 

όχι  το θέμα. Ναι,  ναι,  ναι….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας.  Παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποια διαδικασία; Πείτε μου τον λόγο της διαδικασίας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ως αντιπολίτευση μπήκε ένα ζήτημα από εμάς και το δεχθήκατε ως 

υφιστάμενο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι  εάν δεν έχουμε τον δέοντα χρόνο, πέντε 

ημέρες,  για να μελετήσουμε ένα θέμα,  η συνεδρίαση είναι άκυρη. Με 

αυτή την ψηφοφορία δεν έπρεπε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όχι,  λάθος κάνετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ο λόγος που επικαλείστε είναι η πρόσκληση και τίποτα παραπάνω. 

Αυτό προβλέπει η νομοθεσία.  Αυτό προβλέπει η νομοθεσία.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση … Κανέναν λόγο δεν θα παίρνετε.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είμαστε μια ώρα εδώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όποιος και να είστε.   Δημιουργείτε πρόβλημα σας παρακαλώ. Το θέμα 

τίθεται σε ψηφοφορία.  Τελειώσαμε.  Ναι προς συζήτηση το θέμα. Ναι,  

ναι,  ναι .  Κύριε Δούκα; Κύριε Μηλί δη;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.  Ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης,  ναι.  Ο κ.  

Γάτσιος.  Όχι.  Η κυρία Ιλανίδου.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι η κυρία Ιλανίδου. Όχι,  όχι ,  ναι ,  ναι ,  ναι ,  ναι  και ο Πρόεδρος και 

έχετε τον λόγο κ.  Γαλάνη  για την εισήγηση επί της ουσίας.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί της ουσίας.   Και παρακαλώ το σώμα μην δημιουργείτε πηγαδάκια. .  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ για τελευταία φορά.  

 

Θέμα:  

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων και ολοκληρωμένου  

 πλαισίου δράσης του Δήμου Σερρών οικονομικού έτους 2017.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,   

σήμερα πράγματι  είναι μια  πάρα πολύ σημαντική  Συνεδρίαση.  

 Αφορά  τον προϋπολογ ισμό του 2017,  της επόμενης χρονιάς.  Είμαστε 

εδώ και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες  να σας παρουσιάσουμε  τις  

πιο σημαντικές  πτυχές  του προϋπολογισμού….  

  Ο προϋπολογισμός μας είναι ένας προϋπολογισμός 

νοικοκυρεμένος,   ισορροπημένος,   προϋπολογισμός ρεαλιστικός  με 

βάση τα σημερινά δεδομένα και τα κοινωνικά και τα δεδομένα τα 

οικονομικά του Δήμου, ακολουθεί τις  αρχές της ετήσιας διάρκειας,  τις  

αρχές της ενότητας και της καθολικότητας,  όπως προβλέπει και η 

νομοθεσία.      

  Επαναλαμβάνω εν ολίγοις ότι   είναι ένας προϋπολογισμός  που 

ακολούθησε  όλα τα  προβλεπόμενα βήματα που αναφέρει  η νομοθεσία 

με βάση την Κοινή Υπουργική Απόφαση  που μας  δόθηκε  το 

καλοκαίρι  του 2016, την ακολουθήσαμε πιστά,   έγιναν όλες οι  
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επιτροπές,  πέρασε το προσχέδιο του προϋπο λογισμού μέχρι τις  5 

Σεπτεμβρίου,   τοποθετήθηκε στο σύστημα στον Κόμβο Δια -

λειτουργικότητας,  όπως αναφέρεται,  έγινε Επιτροπή Διαβούλευσης,  

Εκτελεστική Επιτροπή, έγιναν Επιτροπές επίσης Διαβούλευσης και 

Εκτελεστική  και πέρασε από το  Δημοτικό  Συμβούλιο κα ι το τεχνικό 

πρόγραμμα, το οποίο το εισηγήθηκε ο κύριος συνάδελφος ο 

Αντιδήμαρχος,  έγιναν όλες οι  ενδεδειγμένες  ενέργειες,   δεν υπάρχει 

αμφιβολία γι '  αυτό  και για μια τελευταία ακόμη φορά ο 

προϋπολογισμός πέρασε και από την Οικονομική Επιτροπή  και 

μάλιστα ήταν και όλα  τα  προβλεπόμενα έγγραφα  που προβλέπονται 

από τη νομοθεσία.    

  Μάλιστα την Πέμπτη, επαναλαμβάνω,  η Διεύθυνση 

Οικονομικών σε συνεργασία και με την Οικονομική Επιτροπή έβαλε τα 

στοιχεία στον σέρβερ  του Δημοτικού Συμβουλίου και έτσι 

απεστάλησαν την Πέμπτη, όπως ακριβώς  προαναφερθήκαμε και δεν  

χρειάζεται  να κουράσουμε άλλο το σώμα.  

  Όσον  αφορά τις  λεπτομέρειες που αφορούν τον προϋπολογισμό, 

θα αναφερθώ  αρκεί  να σας δώσω λίγο μερικές λεπτομέρειες  για το 

πλαίσιο που ζούμε.   

  Θα θυμίσω  πάλι ότι   με δηλώσεις της κυβέρνησης,  του κ.  

Κουρουμπλή  πριν από ένα χρόνο,  έχει  αναφέρει. .   ότι  δεν υπάρχουν  

περιθώρια για μείωση της  χρηματοδότησης των Δήμων. Θα αναφέρω 

τις  δηλώσεις  του κ.  Πατούλη και άλλων  που έγιναν της ΚΕΔΕ  ότι  

έχουν μειωθεί τα τελευταία  πέντε χρόνια  εξήντα τοις  εκατό και 

παραπάνω  οι  χρηματοδοτήσεις προς τους Δήμους.  Θα πω μόνο ένα 

στοιχείο της ΣΑΤΑ το ΄09  ήταν για όλους  τους Δήμους της Ελλάδος 

1δις εκατό εκατομμύρια ευρώ και το ΄14 δεν ξεπέρασαν τα 180 εκατ.  
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ευρώ για όλους τους Δήμους της  Ελλάδος.    Το ΄15 δε προβλέφθηκε 

ποσό μόνο 130 εκατ.  ευρώ. Αυτό για να  καταλάβετε τις  τεράστιες 

διαφορές.   

  Εμείς επιμένουμε,  για να βάλω  το πλαίσιο της συζήτησης  και 

με αυτά που αναφέρει η ΚΑΠΕ  και διεκδικούν οι  Δήμαρχοι,   όπως  και 

ο Δήμος των Σερρών, να αυξηθούν οι  ΚΑΠΕ  κατά το ποσό, 

τουλάχιστον,  … Μάλιστα, προτείνουμε και σαν  ΚΕΔΕ από το ΄17  να 

έρθουν και οι  παρακρατηθέντες  πόροι,  όπως  τους αποκαλούν,  ‘νέας 

γενιάς’,   περίπου  1 δις   € που οφείλει  το κράτος  στους Δήμους κ αι σε 

κάθε περίπτωση λέμε ότι  θα πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία,   να γίνει  

φορολογική αποκέντρωση,  να έρθει  στην  αυτοδιοίκηση από το που 

της ανήκει,   όπως προβλέπει η αυτονομία και  το αυτοδιοίκηση  και 

από το ελληνικό σύνταγμα.  

  Αυτό είναι το  πλαίσιο και μάλιστα,   σε έναν Δήμο όπως είναι ο 

Δήμος Σερρών,  ο οποίος έχει  νοικοκυρευτεί   από τότε που αναλάβαμε 

ως  δημοτική αρχή, από  το 2011,  σε μια εποχή μάλιστα  που  αυτό 

κάποιοι  το αμφισβητούν  υπάρχουν Δήμοι,   δεν θέλω να  θίξω καμία 

οικογένεια,  θα πω μόνο αριθμούς,  η ‘Αυγή’ γράφει και χρησιμοποιώ 

και εφημερίδες  που είναι κοντά στην κυβέρνηση, «Στο κόκκινο 28 

Δήμοι λόγω χρεών»’.   31 Δεκεμβρίου του 2015.  

  Υπάρχουν Δήμοι που έχουν πτωχεύσει,   Δήμοι που δεν παίρνουν 

τους ΚΑΠ,  είναι 28 τον αριθμό, είναι σ τη διάθεση όλων το 

δημοσίευμα ποιοι  Δήμοι είναι,  είναι και μεγάλοι,   μικρότεροι ή ίδιοι   

με το δικό μας  μέγεθος  ή και μεγαλύτεροι,   τους έχω εδώ στην  

διάθεσή σας.  Αυτά γιατί  κάποιοι  αμφισβητούν  το νοικοκύρεμα του 

Δήμου Σερρών,  το οποίο . .  θα το πω πρι ν πω τα στοιχεία του 

προϋπολογισμού, ο Δήμος Σερρών,  αγαπητοί συνάδελφοι,   είχε 
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ταμειακά διαθέσιμα  όταν ξεκινήσαμε εμείς  4.900.000 ευρώ από όλους 

τους Δήμους που κάναμε τον Καλλικρατικό Δήμο, δηλαδή κοντά στα 5 

εκατ.  ευρώ περίπου, σήμερα που σας ομιλώ τα  ταμειακά μας διαθέσιμα 

είναι 10.940.000. Αυτή είναι μια πρώτη . .στοιχείων.  Σημαντικό για το 

πώς νοικοκυρεύεται ο Δήμος μας.   

  Δεύτερο στοιχείο.   Ο Δήμος μας ξεκίνησε με δάνεια  6.130.000 

ευρώ, σήμερα  τα δάνεια πληρώνοντας   τις  δόσεις των δανείων  

ετησίως έχουν φτάσει κάτω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Μας έχει  μείνει  

δηλαδή μονάδα δάνειο,   αυτό το παλαιό,  το πολύ παλιό που έχει  ο 

Δήμος Σερρών στην …που είναι κάτω από 4 εκατ. .  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)    

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Επίσης,   μην διακόπτετε σας παρακαλώ  πολύ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην τον διακόπτετε κύριε Αντώνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Επίσης τα χρέη που παραλάβαμε ήταν περίπου  6.135.000 ευρώ, 

συγνώμη οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  ήταν 9.924.000   σύμφωνα 

με τον ισολογισμό, δηλαδή περίπου 10 εκατ.   και σήμε ρα που σας  

μιλώ  είναι μόνο οι  τρέχουσες υποχρεώσεις.   Δηλαδή με ενάμισι 

εκατομμύριο ευρώ,  αν βγάλεις τα ασφαλιστικά ταμεία που 

πληρώνουμε  μέχρι το τέλος  της χρονιάς,  τις   πράξεις  του  Ελεγκτικού 

Συνεδρίου …μας έχει  μείνει  μόνο..  το λέω στο Δημοτικό  Σ υμβούλιο 

όχι  μόνο  τις  τρέχουσες υποχρεώσεις.   Τις  δαπάνες,  δηλαδή  της 

χρονιάς.   Δεν χρωστάει παλιές οφειλές.   



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

  Αυτό είναι …και δεν θέλω, να με συγχωρέσετε,   να ακούσω ξανά  

ότι  . .και  άλλοι Δήμοι είναι στην ίδια κατάσταση.  Σας αποδεικνύω 

περίτρανα ότι  υπάρχουν Δήμοι στην Ελλάδα  που έχουν πτωχεύσει,  δεν 

θέλω να πω ονόματα,  είναι στο κόκκινο  και δεν τα βγάζουν πέρα. Οι 

Δήμοι σαν  τον δικό μας  με την δουλειά που έγινε είναι  λίγοι  σε όλη 

την Ελλάδα.  

  Μπαίνω τώρα στις  . .  του προϋπολογισμού.  

  Όσον αφορά, θα  ξεκινήσω με τα έσοδα,  έχω να σας πω το εξής:  

παρατηρήσατε και από τη λογοδοσία του κ.  δημάρχου   ότι  ήδη σας 

έχουμε δείξει  ότι  αυξήθηκε από το 2011 μέχρι και σήμερα  τα έσοδα 

που  βεβαιώνονται σε σχέση με την  αξιοποίηση της ακίνητης 

περιουσίας  κατά 100.000 € περίπου.  

Ήδη νομίζω το έχετε δει ,   όσοι  είχατε τη διάθεση να το κάνετε  

και πιστεύω να το κάνετε και στο μέλλον,  γιατί  ο προϋπολογισμός 

είναι μια… διαδικασία  και  παρακολουθείται συνεχώς,   έχουμε 

αυξήσει,  διπλασιάσει τα  έσοδα από  την ακ ίνητη περιουσία.  Αυτό έχει  

γίνει  σε συνεργασία σχεδόν με όλους τους συναδέλφους,  κατά κύριο 

λόγο  σε συνεργασία με τον κ.  Μυστακίδη  που διαχειρίζεται την 

ακίνητη περιουσία σαν τμήμα  και με  όλους τους άλλους 

συναδέλφους,  δεν το συζητώ.  

 Σε κάθε  περίπτωση ένα πρώτο στοιχείο που  δείχνει   ότι  ο 

Δήμος προσπαθεί να κάνει  βήματα  προς την βελτίωση των εσόδων 

είναι αυτό,  η . .  από την ακίνητη περιουσία.  

 Από εκεί  και  πέρα,  έχουμε  έσοδα από την κινητή περιουσία 

μας.  Θα δείτε ότι  . .  δηλαδή τα λεφτά που έχουμε στην…τράπεζα μας 

αποδίδουν,  θα μας αποδώσουν το ΄17 237.478 ευρώ,  που είναι και 

αυτό ένα σημαντικό στοιχείο,  γιατί  δείχνει  ότι  με τις  κινήσεις που 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

κάνει ο Δήμος  Σερρών  και με τις  τοποθετήσεις έτσι όπως γίνονται 

σωστά και της κινητής περιουσίας,   έρχοντα ι έσοδα και με αυτό τον 

τρόπο.  Από τόκους.   

 Επίσης,  αναλύοντας στα έσοδα….την πολιτική μας όσον αφορά 

τις  δαπάνες το ποσό των εσόδων συνολικά είναι 53.686.540, 72.  Αυτό  

είναι το ποσό των εσόδων  και φυσικά είναι  το ίδιο του το ποσό των 

δαπανών γιατί  είναι ισοσκελισμένος ο προϋπολογισμός.  

Όσον αφορά τα  έσοδα  θα ήθελα επίσης να πω και να 

στεναχωρούμαστε . .απόψεις,  θα ήθελα να ενημερώσω το σώμα ότι  η 

διεκδίκηση των εσόδων, πέρα από αυτά που η Οικονομική Υπηρεσία 

έχει  βάλει μετά από τις  επιταγές του νόμου  σαν δομή προϋπολογισμού, 

η διεκδίκηση των εσόδων, κύριε Πρόεδρε,  γίνεται με τα νόμιμα και 

ενδεδειγμένα μέσα.  

Εδώ σας έχω, είναι στην διάθεση όποιου συναδέλφου θέλει  να 

μπορέσει να το παραλάβει,  το άρθρο 167 του 5463/2006, ο Κώδικας 

Δήμων και Κοινοτήτων γ ια το πώς  η Ταμειακή Υπηρεσία του κάθε 

Δήμου σε όλη την Ελλάδα διεκδικεί  τα έσοδα, ποιες ενέργειες κάνει;  

Με ποια σειρά από το . .Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων;  Πρώτα να 

στέλνεις  επιστολές,  δεύτερη επιστολή, τρίτη επιστολή προ κατάσχεσης 

και μπορείς  περαιτέρω να προχωρήσεις σε άλλες πράξεις . .  εκτέλεσης.   

Αυτά κάνει  και ο Δήμος μας,  όπως κάνουν και όλοι οι  Δήμοι σε 

όλη την Ελλάδα στο θέμα της διεκδίκησης των εσόδων. Το εάν οι  

πολίτες όμως τελικά έχουν χρήματα . .αυτό εναπόκειται να φανεί στο 

αποτέλεσμα. Γιατί  όταν κάνεις  μια ενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης,  

στο αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής φαίνεται εάν υπήρχαν χρήματα ή 

όχι  για παράδειγμα στο λογαριασμό κάποιου οφειλέτη.   
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Επομένως, δεν μπορεί κανείς  να σου εξασφαλίσει ,  με όποια 

ενέργεια και να κάνεις ,  ότι  τα χ ρήματα που σου οφείλονται δεν θα 

ξαναμπούν.  Αυτό το λέω γιατί  και το κράτος έχει  πάνω από 90 δις  

οφειλές,  από ότι  διαβάζουμε στις  εφημερίδες και στα ενημερωτικά, 

στις  ιστοσελίδες,  κάνει  ότι  μπορεί για να εισπράξει τις  οφειλές αυτές 

αλλά είναι αδύνατον να λάβεις από αυτόν που δεν έχει .   

Επομένως, . .στην διάθεση του όποιου θέλει  και . .υπάρχει  κάτι  

άλλο που δεν το ξέρουμε,  ο υποφαινόμενος δεν λέει  ότι  γνωρίζει  

πλήρως το οτιδήποτε,  αλλά τουλάχιστον …  

Πάμε στις  δαπάνες που ενδιαφέρει περισσότερο όλους μας.   

Οι δαπάνες,  η πολιτική της δημοτικής αρχής στον τομέα των 

δαπανών έχει  ως εξής,  αγαπητοί συνάδελφοι και θα μείνω στα πιο 

καίρια σημεία.   

Θα πάω στις  «Γενικές υπηρεσίες» και θα σας πω το εξής:  όσον 

αφορά τα νομικά μας πρόσωπα, ο ΟΠΑΠΚΑ θα λάβει χρηματοδότηση 

για το ΄17 από τον Δήμο Σερρών 1.700.000 . .και τα λοιπά και άλλες 

250.000 που είναι  ετησίως,  τα χρήματα που δίνουμε ετησίως,  σύνολο 

είναι 1.950.000. Θα λάβει δηλαδή ακριβώς 1.950.000 ο ΟΠΑΠΚΑ και 

εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι  μετά την μείωση την τεράστια . .  το υ 

1.300.000 που υπέστη ο Δήμος Σερρών, όπως όλοι οι  Δήμοι σε όλη την 

Ελλάδα, . .μειώνονται κάποιες χρηματοδοτήσεις εκ των πραγμάτων.  

Δηλαδή τι  εννοώ; Ο Δήμος Σερρών . .παρακρατηθέντες πόρους 

κάθε χρόνο ένα ποσό. Έτσι έπαιρναν όλοι οι  Δήμοι σε όλη την 

υπόλοιπη Ελλάδα. Οι παρακρατηθέντες πόροι όμως σταματάνε για το 

΄17.  Όπως σας είπα από την αρχή διεκδικούμε να πάρουμε και τα 

υπόλοιπα χρήματα που μας οφείλονται από το κράτος,  όλοι οι  Δήμοι 
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συνολικά. Ο Δήμος Σερρών μειώνονται τα έσοδά του 1.300.000 ευρώ. 

Αυτό έχει  επιρροή στην σχεδίαση, στον καταμερισμό και…  

Επομένως,  ο ΟΠΑΠΚΑ να ενημερώσω το σώμα πέρυσι είχε 

πάρει περίπου 2.130.000 ευρώ, κύριε Πρόεδρε και φέτος θα πάρει 

170.000 ευρώ λιγότερα. Θέλω να πιστεύω ότι  θα κάνουμε μια 

προσπάθεια,  αφού επικαιροποιηθεί  ο προϋπολογισμός . .και αφού 

αρχίσει  να τρέχει  και να υλοποιείται,  να κάνουμε μια προσπάθεια 

σχετικά με τις  ανάγκες που ενδεχομένως να προκύψουν στον 

οργανισμό τον συγκεκριμένο,  να ενισχύσουμε,  αυτό είναι μια 

δέσμευση, της δημοτικής αρχής,  να κάνουμε το καλ ύτερο δυνατό 

φυσικά τηρουμένων των αναλογιών και των σχετικών που θα 

επικρατούν εκείνη την εποχή.  

Αλλά το πράξαμε και φέτος αυτό προς τον ΟΠΑΠΚΑ, να είτε 

σίγουροι ότι  θα κάνουμε ότι  καλύτερο δυνατόν για την επόμενη 

χρονιά.   

Όσον αφορά την ΚΕΔΗΣ, η κοινωφελής επιχείρηση πέρυσι έλαβε 

480.000 ευρώ, μάλλον την χρονιά που έχουμε,  του χρόνου με το καλό 

380.000 θα είναι  η χρηματοδότηση του Δήμου προς την κοινωφελή 

επιχείρηση. Έχουμε συζητήσει με τον κύριε Πρόεδρε,  έχει  λάβει και οι  

Πρόεδροι έχουν λάβει τις  ανάλογ ες αποφάσεις.  Είναι χρήματα με τα 

οποία θα μπορέσει να ανταποκριθεί  στις  ανάγκες και για το προσωπικό 

αλλά και τυχόν άλλες ανάγκες που υπάρχουν σε όλο το σχέδιο δράσης 

της ΚΕΔΗΣ.  

Συνεχίζω για το ΔΗΠΕΘΕ. Το ΔΗΠΕΘΕ παραμένει  . .σε αυτή την 

προσπάθεια που γίνεται από την δημοτική αρχή να στηρίζουμε το 

θέατρο και τον πολιτισμό και 250.000 ευρώ και για το ΄17 η 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στον Υπουργείο,  στον Δήμο και 

στην Περιφέρεια.   

Αυτά είναι τα νομικά πρόσωπα τα οποία καλύπτουν αυτό τον 

τομέα της ενίσχυσης από πλευράς του Δήμου προς τα νομικά πρόσωπα.  

Επίσης,  θα ήθελα να αναφέρω ότι  συνεχίζουμε ως νομική αρχή 

την στήριξη στην προγραμματική σύμβαση για τα κουνούπια 

συνεργαζόμενοι με την ΑΝΕΣΕΡ και στο ΄17 αυτό θα συμβεί.  Βλέπετε 

ότι  υπάρχει  ένα ποσό 35.000  ευρώ και 45.443,40.  Θα συνεχίσουμε με 

ότι  υπόλοιπα υπάρχουν για να πληρώσουμε αυτό το πρόγραμμα που 

ξεκίνησε . .  το συζήτησα και με την κυρία Αντιδήμαρχο, υπάρχει και το 

ποσό που 31-7 φάνηκε στις  Οικονομικές Υπηρεσίες 73.000 ευρώ.  

Επίσης,  στον Τουρισμό συμμετέχουμε,  υπάρχει το ποσό της 

προγραμματικής σύμβασης για την ενιαία τουριστική προβολή, το 

ποσό των 15.000 ευρώ, με το οποίο ασχολείται ο κ.  Αντιδήμαρχος.   

Συνεχίζουμε την προσεκτική διαχείριση του κληροδοτήματος 

Αποστολίδη.  Τα ποσά τα βλέπετε ποια είναι  και του κληροδοτήματος 

Μηστάκου-Εφιετζόγλου. Τα δυο κληροδοτήματα τα οποία τα 

διαχειριζόμαστε με πολύ προσοχή.  

Τώρα θέλω να σας αναφέρω ένα ευχάριστο νέο.  Μετά από τις  

ενέργειες της δημοτικής αρχής,  μετά από το ΄80 δημιουργήσαμε και 

επιστρέφονται,  θα έρθει  θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο,  οι  τόκοι του 

κληροδοτήματος Αποστολίδη της τάξεως των 50.000 ευρώ. Το ποσό 

είναι ακόμη μεγαλύτερο, 49 και κάτι  θα πάρει ο Δήμος Σερρών από το 

κληροδότημα Αποστολίδη,  τα υπόλοιπα θα πάνε σε φόρους,  όπως 

προβλέπεται από τον νόμο. Από το ΄80 συνάδελφοι διεκδικήσαμε τους 

τόκους αυτούς.   Επομένως αυτοί είναι οι  πόροι και για τα 
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κληροδοτήματα αυτά.  Και για το Μηστάκου –Εφιετζόγλου σας 

ενημερώνω σχετικώς με αυτό.   

Συνεχίζουμε την πολιτική μας για να συνεργαζόμαστε με το ΤΕΙ 

για τους σπουδαστές . .άσκηση, όπως επίσης και για το ΟΑΕΔ. 

Υπάρχουν ποσά . .  

Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να πω άλλες δυο πολιτικές εξίσου 

πιστεύω σημαντικές.   

Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την καθαριότητα των τοπικών και 

δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Σερρών. Ξεκινήσαμ ε φέτος,  θα το 

συνεχίσουμε και του χρόνου και θέλω να πιστεύω ότι  θα είναι μια 

καλή πρακτική. Να καθαρίσουμε δηλαδή με παροχή υπηρεσιών τις  

κοινότητές μας,  το  χωριό μας,  γιατί  δεν υπάρχει προσωπικό από τον 

Δήμο. Επίσης,  είναι η τουαλέτα κάτω από το Δημαρχ είο που είναι 

κοινόχρηστο.  

Επίσης,  θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι  συνεχίζουμε αυτή την πολύ 

καλή πρακτική των κοιμητηρίων, δηλαδή τα χρήματα που οι  πολίτες 

στις  κοινότητες τις  δημοτικές και τις  τοπικές μας δίνουν,  πηγαίνουν 

όλα, επιστρέφονται με παροχή υπηρεσι ών στις  τοπικές και δημοτικές 

μας κοινότητες.  Το ποσό από ότι  είδατε είναι λίγο πιο κάτω, πρέπει να 

μαζί χρήματα άλλα που βάζουμε από ίδια έσοδα, πάνω από 150.000 

ευρώ για όλες τις  κοινότητες δημοτικές και τοπικές.   

Επίσης,  να συνεχίσω να σας πω ότι  στα πο λιτιστικά και στον 

αθλητισμό έχουμε το ποσό των 83.400 ευρώ.  

Συνεχίζουμε με την Κοινωνική Κουζίνα ενισχύοντάς την φέτος.  

Σας λέω έτσι κάποιες λεπτομέρειες από την δημοτική μας επιχείρηση 

. .τα ποσά που διαθέτουμε.  Η Κοινωνική Κουζίνα είναι 83.400 ευρώ, 

είναι οι  πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις.  Στην Κοινωνική 
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Κουζίνα του Δήμου Σερρών 84.000 ευρώ περίπου. Στα συσσίτια 30.000 

ευρώ. Και προμήθεια . .και φαρμακευτικού 5.000.  

Λέω στην Κοινωνική Κουζίνα ότι  την ενισχύσουμε,  γιατί  πέρυσι,  

κύριε Πρόεδρε,  ήταν . .πάμε στις  84.000.  

Συνεχίζω, επίσης Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 

είναι ισοσκελισμένη. Και να αναφέρω, σας είπα για το τμήμα 

κοιμητηρίων, να πω το ποσό, είναι 125.000. Έχουμε ένα γενικό ποσό 

50.000 ευρώ, κύριε Πρόεδρε και μετά τα υπόλοιπα ποσά  που αφορούν 

την κάθε δημοτική ενότητα. Ότι χρήματα μας δώσουν οι  πολίτες τα 

επιστρέφουμε πίσω ανταποδοτικά. 125.000 είναι αυτό το ποσό 

περίπου.  

 

Θα υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι  επίσης στις  λοιπές 

υπηρεσίες αναφέρονται,  θα δείτε,  για να ακουστεί  και η πολιτική μας 

και σε αυτόν τον τομέα, για τον οποίο πολύς λόγος γίνεται αλλά εδώ 

τώρα κάνει  να τα πούμε,  τώρα . .οικονομικών.  

Για το κυνοκομείο,  κύριε Πρόεδρε,  διαθέτουμε τα εξής ποσά. 

Πρέπει να τα ακούσουν οι  Σερραίοι .  10.000 ευρώ προμήθεια 

κτηνιατρικού υλικού. 13.000 παροχή υπηρεσίας κυνοκόμου. Πάω πίσω. 

40.000 ευρώ προμήθεια φαρμάκων για το κυνοκομείο και 59.000 ευρώ 

προμήθεια ζωοτροφών. Πάνω από 130.000 ευρώ …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

. .συνεργάτες που λέει  ο κ.  Δήμαρχος και να βάλ ω αυτό που επισήμανε 

ο κ.  Πρόεδρος,  ότι  το μόνιμο προσωπικό του Δήμου Σερρών που 

απασχολείται και τα χρήματα που πληρώνουν οι  δημότες για το 
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κυνοκομείο μαζί με έναν πρόχειρο υπολογισμό που κάναμε είναι πάνω 

από 200.000 ευρώ τα χρήματα που θα διαθέτουμε για  το κυνοκομείο,  

αυτό το λέω σαν υπεύθυνος στον τομέα των Οικονομικών, για να 

ακούσει η κοινωνία πόσα χρήματα διαθέτει  ο Δήμος Σερρών γι΄ αυτό 

τον τομέα και ας κρίνει  ο καθένας και ας εκφράσει την άποψή του.   

 Θα επισημάνω επίσης στο τέλος των δαπανών ότι ,  δεν θα ήθελα 

να κάνω αναφορά γι΄ αυτό κύριε Πρόεδρε,  ότι  υπάρχει  ένα μεγάλο 

κομμάτι του προϋπολογισμού που λέγεται ΚΕΔΗΣ, είναι το τεχνικό 

πρόγραμμα, το οποίο ο κ.  συνάδελφος το εισηγήθηκε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  το γνωρίζουν οι  συνάδελφοι και δεν θέλω να κουράσω με 

όλα αυτά τα έργα και τα προγράμματα τα οποία η δημοτική αρχή 

διεκδίκησε και θα εκτελεστούν και στο ΄17.   

 Σε γενικές γραμμές αυτό που έχω να πω εν κατακλείδι ,  κύριε 

Πρόεδρε,  είναι,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  ότι  

μετά από αυτά τα χρόνια που διοικήσαμε τον Δήμο Σερρών στον τομέα 

αυτό των Οικονομικών, έχει  γίνει  μια δουλειά τέτοια που να μπορεί ο 

Δήμος Σερρών να βρίσκεται στους καλύτερους Δήμους σε όλη την 

Ελλάδα στο οικονομικό κομμάτι,  χωρίς χρέη προς τρίτους,  χωρίς 

δανειακές υποχρεώσει.  

Έχουμε κεφάλαιο με βάση τον ισολογισμό πάνω από 200  εκατ.  

ευρώ, ο Δήμος είναι ένα ισχυρό νομικό πρόσωπο ο Δήμος Σερρών, 

επίσης με τις  πολιτικές μας επιλογές ενισχύσαμε τα νομικά μας 

πρόσωπα και αυτά πλέον δεν έχουν χρέη, εάν εξαιρέσω λίγα όσα έχουν  

απομείνει  στην κοινωφελή επιχείρηση, ούτε αυτά έχουν χρέη, 

επομένως αυτή ήταν η πολιτική μας συνάδελφοι,  μετά από όλα αυτά τα 

χρόνια σας την επισημαίνω για άλλη μια φορά.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

Τα αποτελέσματα είναι αυτά που σας ανέφερα και αυτό που έχω 

να πω είναι ότι  ακόμη και κάτω από αυτές τις  δύσκολες συνθήκες που 

άλλοι Δήμοι πελαγοδρομούν και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, 

εμείς  κάναμε . .προϋπολογισμό, νοικοκυρεμένο, ισορροπημένο και 

ρεαλιστικό,  έτσι ακριβώς όπως θεωρήσαμε ότι  έπρεπε να κάνει  η 

πολιτική μας.   

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ερωτήσεις συνάδελφοι.  Κύκλος ερωτήσεων. Ο κ.  Φωτιάδης.  Ο 

κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.  Άλλος κανείς .  Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά σας άκουσα με μεγάλη προσοχή να κάνετε μια 

αναφορά στο παρελθόν.   Σήμερα όμως έχουμε προϋπολογισμό του ΄17.  

Η ερώτησή μου είναι συγκεκριμένη. Με βάση και το θέμα, το 

συνημμένο που πήραμε αλλά και το θέμα του Παρατηρητηρίου 

Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, και στην πρώτη παράγραφο 

αναφέρει ένα πλαίσιο νομικό με βάση το οποίο π ρέπει να 

συντάσσονται οι  προϋπολογισμοί από το ΄14,  είναι ο 4111 από το ΄13,  

ο 4172 το ΄13 και ο 4270 το ΄14.   

 Ειλικρινά εδώ ως παράταξη διερωτηθήκαμε,  θα μπορούσε να 

κάνετε διαφορετικά όταν ισχύει  αυτό το πλαίσιο το νομικό; Και να μην 

κάνετε όλα όσα μας είπατε. . .από το ΄11; Δεν κατάλαβα τι  δουλειά έχει  

το ΄11 με το ΄17;  

 Δεύτερη ερώτηση. Εκείνο σας έσοδα το οποίο είναι νομίζω, 

έντονο και προκύπτει  άμεσα, γιατί  υπάρχει  ένα θέμα ως προς τον 

χρόνο για να μελετήσουμε,  αυτό είναι συμφωνημένο νομίζω από 
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όλους,  είναι,  γιατί  παρεμβαίνουν από τους πρώην Καποδιστριακούς 

Δήμους υψηλά ποσά, υψηλές απαιτήσεις για είσπραξη;  

 Το τρίτο που ήθελα να σας ρωτήσω, στην σελίδα 3 από τα έσοδα 

πια,  από την Εισηγητική Έκθεση εκεί  στις  δικαστικές αποφάσεις από 

50 πήγαν,  πήγατε κα ι εγγράψατε εννοώ 50.000 για το ΄17,  ενώ σε άλλη 

συζήτηση είπατε ότι  τελειώνει αυτός ο κύκλος.  Τι περιμένετε να τρέξει  

για να ολοκληρωθεί μέσα στο ΄17; Έχουμε ακόμη αποφάσεις παλαιές 

που τελεσιδικούν;  

 Στην επόμενη σελίδα,  στην σελίδα 4,  υπάρχουν αμοιβές 

τραπεζών 15.000. Έχετε εγγράψει 15.000. Τι αφορά;  

 Επίσης,  στην σελίδα 11 έχετε αναφορά συντήρηση οπτικών ινών 

15.000.  Αναπτύσσονται δίκτυα εντός του αστικού ιστού.  Πόσα 

εισπράξαμε από αυτή την κατεύθυνση μέχρι σήμερα;  

 Πέμπτη ερώτηση. Στην σελίδα 35,  πά ντοτε από την Εισηγητική 

Έκθεση, …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν σας άκουσα;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στην σελίδα 35.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Στις δαπάνες;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  πάντοτε δαπάνες.  Υπάρχει μια μελέτη άρδευσης και έχει  πολλούς 

οικισμούς.  Δεν μπόρεσα να προσδιορίσω, τι  είδους μελ έτη μπορεί  να 

είναι αυτή; Με ποσό 50.000.   

 Επίσης στην σελίδα 7,  κύριε εισηγητά να σημειώνετε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Σημειώνω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η επόμενη ερώτηση, η έξι ,  έκτακτα οικονομικά βοηθήματα και τα 

κάνετε αύξηση. Πώς αυτό προκύπτει;   

 Στην επόμενη ερώτησή μου, υπάρχει «προληπτικός καθαρισμός» 

Ορεινή και Βροντού στην σελίδα 24.  Ποιο είναι το περιεχόμενο 

ακριβώς των «προληπτικών καθαρισμών»; Τι ακριβώς εννοείτε;   

 Θα μείνω εδώ. Ευχαριστώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο λόγος,  κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι,  ο λόγος που κάνω αυτή την αναδρομή, είναι γιατί  θέλω να 

παρουσιάσω, ξέρετε ο Αντιδήμαρχος,  ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος . .δεν 

έχει  και πολλές ευκαιρίες να αναδείξει  ποια ήταν η δουλειά που έκανε.  

Ο ίδιος και οι  υπηρεσίες τις  οποίες ελέγχει .  Επομένως  είναι μια 

πρώτης τάξεως ευκαιρία να σας παρουσιάσω πως ακριβώς έχει  η 

εικόνα η οικονομική του Δήμου.  

 Άλλωστε,  δεν σας κουράζω πολλές  φορές μέσα στον χρόνο, είναι 

μια φορά ο ισολογισμός –απολογισμός και μια φορά ο 

προϋπολογισμός.  Γι΄ αυτό το έκανα αυτό,  γιατί  θέλω να έχετε μια 

εικόνα και συντηρητική εικόνα, πως ήταν τα πράγματα όταν 

ξεκινήσαμε και πως είναι τώρα. Να έχετε μια εικόνα.  

 Όσον αφορά αυτό που με ρωτάτε,  φυσικά το Παρατηρητήριο,  που 

είναι όργανο της Τρόικας ή του Κουαρτέτο,  όπως θέλετε πάρτε το,  

δηλαδή των ξένων δανειστών μας,  έρχεται με το έτσι θέλω και μας 

ελέγχει  με νόμο του ελληνικού κράτους που τον ψήφισαν οι  έλληνες 

βουλευτές στην ελληνική βουλή.  
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 Πρέπει να πάρουμε μια απόφαση σαν αυτοδιοίκηση. Ή θα 

δεχόμαστε τις  παρατηρήσεις του ή δεν θα τις  δεχόμαστε.   

 Εμείς δεχόμαστε το πλαίσιο μόνο που βάζει .  Αυτό δεν σημαίνει  

ότι  δεν έχουμε την ευχέρεια μέσα εκεί ,  με τις  όποιες δυνατότητες 

έχουμε τις  οικονομικές,  να κάνουμε τις  επιλογές μας.  Σας τις  εξήγησα 

τις  επιλογές μας και όταν δεν υπήρχε το Π αρατηρητήριο,  το 

Παρατηρητήριο είναι όργανο των τελευταίων δυο ετών, εάν δεν με 

απατάει η μνήμη μου και πάλι εμείς  με πολύ λελογισμένο και 

νοικοκυρεμένο τρόπο κάναμε τους προϋπολογισμούς χωρίς ανοίγματα. 

Γι΄ αυτό φτάσαμε να μην έχουμε οφειλές και τις  οποίε ς εξανεμίσαμε 

και τις  δανειακές και τις  βραχυπρόθεσμες.   

 Το ΄11,  το ΄12 και το ΄13,  κύριε Πρόεδρε,  δεν υπήρχε 

Παρατηρητήριο.  Θα μπορούσε ο κ.  Δήμαρχος και άλλοι συνάδελφοι 

εδώ να πούμε να ανοιχτούμε και άλλο, να κάνουμε μια έργα βιτρίνας.  

Εμείς τα έργα αυτά που βλέπουν οι  πολίτες και φαίνονται,  τα κάναμε,  

αγαπητοί συνάδελφοι,  μέσα από προγράμματα. Όχι από τα χρήματα του  

Δήμου. Με τα χρήματα του Δήμου κάνουμε . .δηλαδή τακτοποιήσαμε τα 

οικονομικά του Δήμου. Αυτό κάναμε.  

 Επομένως,  σας δίνω, νομίζω, μια απάν τηση λογική για ένα 

όργανο το οποίο πρόχειρα ήρθε την τελευταία στιγμή, τρεις  μέρες πριν 

εκπνεύσει η προθεσμία,  15 Νοεμβρίου εκπνέει  η προθεσμία για όλους 

τους Δήμους και αυτοί ήρθαν και μας στείλανε το έγγραφο την 

προηγούμενη εβδομάδα. Την Πέμπτη ή την Πα ρασκευή. Για να 

καταλάβετε τι  θέλω να σας πω.  

 Φυσικά τηρούμε τους νόμους αλλά μέσα στην τήρηση των νόμων 

έχουμε τα περιθώρια να κάνουμε τις  επιλογές μας.  Ως ένα σημείο,  ναι,  

έχουμε το δικαίωμα αυτό και κάνουμε.  Και σας ανέφερα τις  πολιτικές 
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μας με δέκα, δεκαπέντε αναφορές που πηγαίνουν τα χρήματα και που 

τα δίνουμε.   

 Όσον αφορά την είσπραξη από παλαιούς Δήμους που αναφέρατε,  

τα έχω σημειώσει όλα αυτά που μου είπατε,  φυσικά και υπάρχουν στα 

έσοδα αναφορές για ΠΟΕ, παλαιές υποχρεώσεις οικονομικών ετών 

γιατί  κάποιοι  συνεχίζουν να οφείλουν.  Και ακόμη και εάν τους κάναμε 

κατάσχεση, κύριε Πρόεδρε,  ο ταμίας δηλαδή του Δήμου εάν έκανε 

κατά το παρελθόν κατάσχεση εις  χείρας τρίτου,  δεν βρήκε χρήματα 

στον λογαριασμό του,  οπότε  δεν αλλά συνεχίζουν όμως αυτά να 

οφείλονται.  Δεν μπορούμε εμείς  να τα διαγράψουμε.  Συνεχίζονται να 

οφείλονται.   

 Όπως για να είμαι ειλικρινής πράγμα το οποίο το ξέρουν και οι  

παλαιοί  συνάδελφοι του παλαιού Δήμου Σερρών, υπάρχουν οφειλές 

που είναι  δεκαετίας,  δεκαπενταετίας.  Οφειλές από εταιρεί ες που 

πτώχευσαν μεγάλα ποσά. Από οφειλέτες οι  οποίοι  δεν έχουν χρήματα 

στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Αυτά δεν μπορείς να τα διαγράψεις 

ως δια μαγείας.  Συνεχίζουν και ακολουθούν τις  οφειλές των οφειλετών 

του Δήμου. Όπως συμβαίνει  και σε μια εταιρεία ή σε  κάποιο άλλο 

νομικό πρόσωπο.  

 Όσον αφορά τα έξοδα τα δικαστικά, είναι εδώ και ο κ.  Καζάσκι,  

φυσικά βάζουμε ένα ποσό. φανταστείτε είμαστε ένας Δήμος με 

προϋπολογισμό 50 εκατ.  ευρώ περίπου. Λίγο παραπάνω. Φυσικά πάντα 

έχουμε στα τελευταία πέντε,  έξι ,  επτά χ ρόνια μπορεί πράξη του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου να συνέβη. Μπορεί κάποιος να μην μπόρεσε 

νομότυπα να πληρωθεί και έγινε πράξη του συνεδρίου το ένταλμα, 

γιατί  είχε…το οτιδήποτε.  Υπάρχουν διεκδικήσεις.  Είμαστε σε μια 
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κοινωνία που συγκρούεται.  Ειδικότερα, ακόμα π ιο έντονα αυτές τις  

μέρες που ζούμε.   

 Περιμένουμε,  έχουμε βάλει εκεί  ένα ποσό . .όχι  πολύ μεγάλο, 

γιατί  μπορεί . .αποφάσεις από υποθέσεις…την τελευταία εξαετία.   

 Εάν νομίζω ο κ.  Καζάσκι ότι  θέλει  να παρέμβει για να πει  κάτι  

πολύ ευχαρίστως.   

 Για τις  αμοιβές των τραπεζών στην σελίδα 4,  στις  δαπάνες 

Μιχάλη, . .τραπεζών, αυτό νομίζω ότι  χρήματα που πληρώνεις  στην 

τράπεζα σαν… Δεν ξέρω εάν θέλεις  να πεις  κάτι  καλύτερο εσύ. Λέει  

για τραπεζικές εργασίες,  δηλαδή χρήματα που μας κρατάει η τράπεζα 

για τις  εργασίες που γίνονται για τις  συναλλαγές μας.  Προμήθεια 

τραπεζών.   

 Επίσης οι  συντήρηση οπτικών ινών. Θα τα πάρουμε όλα, εάν ο κ.  

Καζάσκι νομίζει  ότι  θέλει  να πει  κάτι ,  κύριε Πρόεδρε,  επιπλέον,  

ευχαρίστως.   

 Η συντήρηση οπτικών ινών 100.000. Απέξω, εάν θυμάμαι καλ ά, 

είναι,  κύριε Πρόεδρε,  η συντήρηση, η συμφωνία που έχουμε κάνει  με 

τον ΟΤΕ με το μητροπολιτικό δίκτυο του Δήμου. Σας είχα φέρει θέμα, 

όπως υποχρεούται κάθε Δήμος,  να έχει  σύμβαση με τον ΟΤΕ ή με 

κάποια άλλη εταιρεία για την συντήρηση των οπτικών ινών. Ο Δήμος 

είχε από παλαιά ένα δίκτυο οπτικών ινών. Πρέπει κάποιος να το 

συντηρεί.  Ποιος καλύτερος από τον ΟΤΕ που είναι,  πιστεύω, ο 

καλύτερος σε αυτή την δουλειά.   

 Εμείς καμία άλλη σύμβαση δεν έχουμε ενεργή. Εάν από τον νόμο 

του κράτους έχει  δικαίωμα κάποιος να σκάψει την πόλη για να περάσει 

οπτικές ίνες ή οτιδήποτε άλλο, αυτό  η δική μου υπηρεσία δεν μπορεί 

να το ελέγξει  ούτε η τεχνική διεύθυνση μπορεί να τον ελέγξει .  Είναι 
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νόμος του κράτους.  Εάν δηλαδή υπάρχει νόμος του κράτους που λέει  

ότι  μπορεί οι  επικοινωνίες,  η ενέργεια,  να περάσει μέσα από μια πόλη, 

δεν μπορεί να τον σταματήσει  όχι  ο Αντιδήμαρχος των οικονομικών, 

ούτε ο Δήμαρχος νομίζω ότι  μπορεί,  ούτε κανείς .   

 Απαντώ και γι΄ αυτό και διεκδικούμε τυχόν,  να είστε σίγουροι γι΄ 

αυτό,  το έχω ελέγξει ,  τυχόν παλαιές συμβάσεις,  διεκδικούμε τα 

οφειλόμενα ποσά. Όπου υπάρχουν τα διεκδικούμε με επιστολές προ -

κατάσχεσης,  με κατάσχεση εις  χείρας τρίτου.  Με ότι  όλα τα μέσα.  

 Σελίδα 35,  μελέτη …Τώρα είναι δυο,  τρία θέματα που είναι του 

τεχνικού προγράμματος.  Τα έχουμε ξανά συζητήσει.  Υπάρχει στην 

σελίδα 35 συνάδελφοι μια μελέτη άρδευσης.  Τι είναι αυτή η μελέτη 

άρδευσης; Μια γενική; Μια γενική ονομασία άρδευσης;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αναφέρει οικισμούς.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δηλαδή οικισμό Λευκώνα….  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θέλετε να σας την δ ιαβάσω;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ορεινής.  Είναι από το τεχνικό πρόγραμμα υποψιάζομαι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν μπορώ να καταλάβω το φυσικό αντικείμενο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

. .στην σελίδα 24,  είναι και αυτός στο τεχνικό πρόγραμμα. 

Αποκλείεται,  δεν είναι δυνατόν . .τις  οικονομικές ή  όποιες άλλες.  Εάν 

μπορεί ο κ.  Αντιδήμαρχος ή ο κ.  Καζάσκι να με βοηθήσουν στο …  
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 Και όσον αφορά τα έκτακτα οικονομικά προβλήματα, σαν να το 

ήξερα,  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ να παρέμβω, μπορώ; Στην σελίδα 35 λοιπόν λέει  «Σύνταξη 

μελέτης . .Μητρουσίου,  Λευκώνα, Άνω  Βροντούς και Ορεινής» 50.000 

ευρώ. Σύνταξης μελέτης.   Εγώ δεν θυμάμαι σύνταξη μελέτης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν μπορώ να καταλάβω τι  εννοεί  σύνταξη μελέτης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καζάσκι.   

Κος ΚΑΖΑΣΚΙ:  

Να σας πω την αλήθεια για αυτό το θέμα, για επακριβώς για την 

μελέτη άρδευσης όχι ,  αλλά να ξέρετε ότι  εμείς  σαν οικονομική πήραμε 

ότι  είχε το τεχνικό πρόγραμμα και τα αντιγράψαμε στον 

προϋπολογισμό. Δεν είναι δηλαδή, οι  πιθανότητες,  το θεωρώ σχεδόν 

απίθανο να είναι κάτι   που δεν υπάρ χει στον προϋπολογισμό και το 

βάλαμε εμείς  από μόνοι μας.  Δεν υπάρχει δηλαδή τέτοιο θέμα. Άρα 

είναι δηλαδή μέρος του τεχνικού.  

 Εάν μπορούσατε λίγο,  σας παρακαλώ, να μου πείτε τον κωδικό 

που έχει  μπροστά ακριβώς για να σας πω με σιγουριά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συνάδελφοι η υπηρεσία 70 είναι η Τεχνική Διεύθυνση, είναι το τεχνικό 

πρόγραμμα.  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Την διατύπωση …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα το δούμε με το τεχνικό πρόγραμμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έπρεπε να τα επωμιστεί  να τα κάνει  η Περιφέρεια α υτές τις  μελέτες 

για να αποφύγει ο Δήμος αυτά τα έξοδα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι είδους μελέτες;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για τα αρδευτικά αυτά τα τρία που ανήκουν στον Δήμο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι μελέτη δηλαδή; Κάνουμε μελέτη για να κατασκευάσουμε αρδευτικά;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ακριβώς.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με 50.000 ευρώ για αυτά τα αγροκτήματα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς θα προσπαθήσουμε να τα κάνει  όλα αυτά η Περιφέρεια σας λέω 

και κάναμε ήδη πρόταση. Λεπτομέρειες θα σας φέρω την άλλη φορά.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όσον αφορά τα έκτακτα οικονομικά βοηθήματα, Μιχάλη εξή γησε λίγο 

στο Δημοτικό Συμβούλιο πώς ακριβώς έρχονται τα χρήματα στα 

έκτακτα οικονομικά βοηθήματα στην σελίδα 7.  Το συζητήσαμε το 

μεσημέρι με τον κ.  προϊστάμενο.  

Κος ΚΑΖΑΣΚΙ:  
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Σχετικά με τα,  θα έπρεπε να έχουμε δημιουργήσει έναν κωδικό στο 

σκέλος των εξόδων, ο οποίος θα παρακολουθεί τα υπόλοιπα που 

έχουμε από προνοιακά επιδόματα είτε αυτά είναι έκτακτα, δηλαδή 

έχουμε ένα υπόλοιπο που είχαμε από έκτακτα…κάποια υπουργική 

απόφαση κατά το παρελθόν,  είναι από τα προνοιακά επιδόματα που 

έρχονται σε όλο τον νομό, απλώς εκεί  πέρα ξέρετε μπορεί κάποιος να 

μην,  όχι  να μην είναι δικαιούχος,  να συμβεί το δυσάρεστο,  το 

χειρότερο από όλα, να έχει  πεθάνει  και στην συνέχεια επιστρέφει το 

προνοιακό επίδομα σε ένα,  δεν το εισπράττει  δηλαδή ο δικαιούχος και 

γίνεται επιστροφή του προνοιακού αυτού επιδόματος στον τραπεζικό 

λογαριασμό του Δήμου.  

 Επειδή αφενός στο σκέλος των εσόδων έχει  καταγράψει στον 

τραπεζικό μας λογαριασμό το ποσό, στο σκέλος των εξόδων πρέπει να 

δημιουργήσουμε ένα αντίστοιχο κωδικό,  ο οποίος θα παρακολουθεί κ αι 

θα αντιστοιχίζεται με τον ποσό αυτό της τραπεζικής κατάθεσης που 

αναφορά τα προνοιακά επιδόματα. Αυτή θα είναι η χρήση του.   

 

 Τώρα όσον αφορά το άλλο που με ρωτήσατε,  για τις  αμοιβές 

είναι και οι  προμήθειες τραπεζών για τα λεφτά και τα λοιπά που δεν 

κόβουν κάποια εντάλματα τακτοποιητικά,  δηλαδή που μας 

παρακρατούν τις  προμήθειες και όσον αφορά για τα δικαστικά ήθελα 

να σας πω, από όσο θυμάμαι που τέθηκε θέμα,  ουσιαστικά δικαστικά, 

οποιεσδήποτε δικαστικές αποφάσεις υπάρχουν που έρχονται σε μας 

σαν Οικονομική Υπηρεσία τις  διαβιβάζουμε στα αρμόδια όργανα, είτε 

εδώ πέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο είτε στην Δημοτική Επιτροπή για 

έγκριση καταβολής δαπάνης.   
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Δικαστικές δαπάνες . .και δικαστικές δαπάνες δεν έχουμε στα 

χέρια για πληρωμή, αυτή την στιγμή δηλαδή που μι λάμε είναι μια με 

δυο σε εξέλιξη.  50.000 μπήκαν με το σκεπτικό ότι  μήπως προκύψουν, 

γιατί  με τον ισολογισμό που έχει  συζητηθεί ενώπιον του Δημοτικού 

Συμβουλίου,  συμπεριλάμβανε και ο ισολογισμός ουσιαστικά το μητρώο 

των δικαστικών υποθέσεων, απλώς θυμάμαι τ ις  παρατηρήσεις που έχει  

κάνει  και ο ορκωτός,  ότι  υπάρχει  και έχουμε κάποιες αποφάσεις 

δικαστικές,  οι  οποίες είναι σε εξέλιξη,  ενδεχομένως,  με βάση την Αρχή 

της Εταιρικότητας θέλουμε να έχουμε ένα ποσό, να μην βρεθούμε 

εκτεθειμένοι εντελώς σε περίπτωση που  είμαστε προ -κατάσχεση ή  

κάποια άλλη τέτοια απόφαση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το μεγαλώσατε κατά πολύ το ποσό.  

Κος ΚΑΖΑΣΚΙ:  

50.000 δεν είναι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήθηκαν νομίζω τα ερωτήματα. Πάμε στον κ.  Ηλίας 

Αναστασιάδη.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να προσθέσω κάτι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν ξέρω εάν είναι της παρούσης αλλά εμείς  διεκδικούμε και οι  

μελέτες και τα έργα εξ ολοκλήρου για γίνουν από κάποιο πρόγραμμα 

του Υπουργείου.  Στείλαμε στην υπηρεσίες της Νομαρχίας το τι  
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χρειαζόμαστε εμείς  ως Δήμος,  για την Βροντού, Ορεινή και Λευκώνα, 

Μητρούσι,  ο συνολικός προϋπολογισμός αυτός που ζητάμε εμείς  είναι 

12 εκατ.  Τρία,  τρία και έξι  εκατομμύρια για να γίνουν αυτά τα 

πράγματα.  

Οπότε διεκδικούμε και οι  μελέτες και το έργο όλο να 

κατασκευαστεί  και τα λοιπά από έξοδα του Υπουργείου προφ ανώς από 

ευρωπαϊκά προγράμματα. 12 εκατομμύρια το ύψος και . .έχω και 

έγγραφο εδώ, το οποίο σας το έχω δώσει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη, κύριε συνάδελφε.  Θέλω να διατυπώσω ακόμα μια ερώτηση, 

εάν δεν έχετε αντίρρηση, η οποία είναι γενική.  Βλέπω …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη σας παρακαλώ πολύ. Να κάνετε υπομονή. Είναι κάποια 

πράγματα τα οποία,  γι΄ αυτό είναι και ειδική συνεδρίαση σήμερα με 

ένα και μοναδικό θέμα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη τι  να κάνουμε; Άσε να καθυστερήσουμε λιγάκι.  Δεν 

είναι κακό.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Λέω λοιπόν ότι  στην σελίδα 36,  37 και 38,  μάλλον ο κ.  Μυστακίδης 

είναι πιο ειδικός,  έχει  συνεχώς δαπάνες για εισφορά σε χρήμα λόγω 

ένστασης ή επέκτασης σε γη.  25,  2.700, 29,  30,  10,  πώς προκύπτουν 

αυτά τα ποσά κύριε Μυστακίδη;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο Μιχάλης θα σας τα πει  αυτά,  είναι λογιστικά.   

Κος ΚΑΖΑΣΚΙ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δαπάνης.   

Κος ΚΑΖΑΣΚΙ:  

Ναι,  ναι,  δαπάνης .  Έχουν προβλεφθεί ότι  . .σε αυτές τις  περιοχές,  ότι  

θα γίνουν κάποιες εισπράξεις.  Ένα μέρος μπήκε στο σκέλος των 

εσόδων και ένα μέρος στο σκέλος των εξόδων και εάν δείτε αντίστοιχα 

το σκέλος των εξόδων κάθε μια περιοχή, κάθε ένας κωδικός έχει  

μετατραπεί σε  χρήμα, ανάλογα δηλαδή τι  είναι κάθε κωδικούς από 

αυτούς εδώ, δεκαπέντε,  είκοσι κωδικοί εάν δεν κάνω λάθος πρέπει να 

είναι,  υπάρχει  και αντίστοιχος κωδικός εσόδων αντικριζόμενους που 

αντικατοπτρίζει  αυτό εδώ πέρα, την . .χρηματοδότηση που υπάρχει για 

τις  πράξεις  εφαρμογής για να τα παρακολουθούν τα χρήματα ως 

δεσμευμένα τόσο ως έσοδα όταν μας έρχονται και ως έξοδα όσα μας 

έρθουν . .να κάνουμε ειδικές δαπάνες για κάθε μια περιοχή.  

 Γι΄ αυτό . . .  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ σας ρώτησα κάτι  συγκεκριμένο.  Εγώ αναφέρονται α υτά τα 

επιμέρους ποσά; Πώς προκύπτουν;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Ξεχωριστά.  

Κος ΚΑΖΑΣΚΙ:  

Είναι μια πρόβλεψη της υπηρεσίας μας ανά περιοχή σε σχέση με την 

εισπραξιμότητα που υπήρχε μέσα στο ΄16.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για δαπάνες.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ότι θα πληρώσουν. Λέει  ο κ.  Καζ άσκι ότι  ως οφείλουμε από τον ειδικό 

αυτό νόμο, εφαρμογής στις  πράξεις  εφαρμογής,  έχει  και δαπάνες,  

εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης,  έχει  και αποζημιώσεις 

από ρυμοτομία,  είναι αυτά που προβλέπεται σε κάθε πράξη και οι  

πολίτες να δώσουν, οπότε είναι έσοδο και εμείς  σαν δαπάνη να 

δώσουμε στους πολίτες.  Ανάλογα με τους πίνακες τους…  

Αυτή είναι όλη η διαδικασία και καλώς κάναμε,  να είμαι 

ειλικρινής καλώς κάνουμε πλέον και τα ξεχωρίζουμε ανά κωδικούς,  για 

να βλέπουμε και πως κινούνται όλες αυτές οι  περ ιοχές.  Πώς κινούνται;  

Τι ακριβώς συμβαίνει;   

Να σας θυμίσω ότι  με βάση τα έσοδα υποδομές και με βάση τις  

δαπάνες κάνουμε πληρωμές από τα έσοδα που έρχονται για την κάθε 

πράξη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Απλά πράγματα είναι παιδιά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Ηλία Αναστασιάδη έχετε τον λόγο.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων που 

δημιουργήθηκε,  κύριε Γαλάνη σε σας απευθύνομαι,  στα έσοδα, βέβαια 
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σε πολλά καλύφθηκα, σε ορισμένα θα μείνω που νομίζω ότι  θα πρέπει 

να αναφερθούν,  έτσι για να κάνο υμε μια δημιουργική συζήτηση.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη, κύριε Αντώνη.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Στα έσοδα ….  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Λίγο να ακούσω, συγνώμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Στα έσοδα λέμε μισθώματα τουριστικού περιπτέρου Ξενία –Ακρόπολις,  

7.000 ευρώ. Αντίστοιχα στα έξοδα πάλι για το περίπτερο Ακρόπολις,  

6.900. Ειλικρινά με εκπλήσσει αυτό και θα ήθελα να με ενημερώσετε,  

πως γίνεται σε τελική ανάλυση και χάνει  το περιεχόμενο των εξόδων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτό λίγο,  σας παρακαλώ. Στην συνέχεια ότι  έχει  σχέση με τους 

ηλεκτρικούς λαμπτήρες ηλεκτρολογικού υλικού, ηλεκτρολογικό υλικό,  

όλοι γνωρίζουμε ότι  υπάρχουν οι  απευθείας αναθέσεις με 

διαπραγμάτευση και τα λοιπά και τα λοιπά. Το σύνολο του ποσού είναι 

περίπου 75 τόσες χιλιάδες.  Εμείς το βάζουμε ανά δημοτική ενότητα. 

Με ποια λογική πάμε κατά την δημοτική ενότητα την στιγμή που μας 
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δίνεται η δυνατότητα, έστω με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης να 

κερδίσουμε και αυτό θα αποβεί σε όφελος του Δήμου;  

 Το τρίτο,  το οποίο νομίζω ότι  πάλι θα ήταν . .είναι το εξής:  το 

σύνολο του ποσού για πετρέλαια και τα λοιπά, είναι περίπου 550.000. 

Πετρέλαιο κίνησης,  καύσιμα, λιπαντικά,  για κίνηση και για 

μεταφορικά μέσα. Είναι  σε έξι  κωδικούς.   Ειλικρινά ποτέ δεν μπόρεσα 

να καταλάβω την λογική των έξι  κωδικών. Λαμβανομένου υπόψη τον 

νόμο 4111, ο οποίος είναι λίγο ως πολύ δεσμευτικός σε ότι  έχει  σχέση 

με τα πετρέλαια και τα λοιπά.  

 Βέβαια θα μπορούσα και άλλα να πω, σταματώ εδώ  για να 

επισπεύσουμε σε μια συζήτηση έτσι  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις  παρατηρήσεις.  Θα σας πω το εξής:  θα 

δώσω και για τα τρία μια απάντηση. Και ο κ.  Καζάσκι θα με βοηθήσει.   

 Η ..τα πετρέλαια που λέτε μισό εκατομμύριο. .  ο διαγωνισμός για 

τα πετρέλαια . .πάνω από ένα εκατομμύριο,  άμα βάλεις και τους άλλους 

οργανισμούς.  Του Δήμου τα πετρέλαια,  εάν είναι συνολικά μισό 

εκατομμύριο ευρώ, σπάζουν σε κωδικούς γιατί  πηγαίνουν σε κάθε 

υπηρεσία.  Δηλαδή κάθε υπηρεσία έχει  τον δικό της κωδικό.  Άλλο 

κωδικό  έχει   η υπηρεσία η Τεχνική, άλλο κωδικό έχει  η διοίκηση.  

 Ο Δήμος δηλαδή έχει  αυτό το ποσό το συνολικό σε κάποιους 

κωδικούς.  Ξέρεις ότι ,  εάν είναι έξι  καλά το παρατηρήσατε.  Όμως θέλω 

να ξέρουν οι  πολίτες και πρώτα οι  δημοτικοί σύμβουλοι,  ότι  κάθε 

χρόνο…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι θέμα λειτουργικό.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Ναι,  κάνουμε διεθνή διαγωνισμό. Θέλω να ξέρουν οι  πολίτες και 

μάλιστα φέτος,  σχεδόν φέτος,  πέρυσι ίσως,  ξεκινήσαμε τον διεθνή 

διαγωνισμό λιπαντικά και καύσιμα μαζί.  Για να ξέρουν δηλαδή οι  

πολίτες ότι  όλα μαζί τα ενοποιήσαμε,  και λιπαντικά και καύσιμα. Και 

κρατάει ο διαγωνισμός ένα χρόνο και μέχρι να πάρουμε τα …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τι να λέω;  

 Επομένως, ναι μεν στον προϋπολογισμό, κύριε Πρόεδρε,  φαίνεται 

ότι  είναι σε διάφορους κωδικούς τα καύσιμα, αλλά επί της ουσίας ο 

διαγωνισμός είναι ένας διεθνής και μάλιστα φέτος είναι και με τα 

λιπαντικά.   

Επομένως, δεν ξέρω κύριε Καζάσκι αυτή είναι η απάντηση ή 

πρέπει να την ενισχύσουμε με κάτι  ακόμη, αλλά εγώ βλέπω ότ ι  είναι 

σε κωδικούς υπηρεσιών. Κάθε υπηρεσία έχει  το δικό της ποσό 

καυσίμων.  

Ευχαριστώ.  

 

Κος ΠΑΖΑΡΣΚΗ:  

Ναι,  είμαστε υποχρεωμένοι να τα παρακολουθούμε ανά υπηρεσία τόσο 

με βάση το τοπογραφικό σύστημα των Δήμων, . .αλλά και όσο με το 

λογιστικό κύκλωμα της αναλυτικής λογιστικής κοστολόγησης 

προκειμένου να βγάζουμε το κόστος ανά υπηρεσία,  το κόστος 

λειτουργίας.  Δηλαδή υπάρχει διπλή υποχρέωση.  
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 Από εκεί  και πέρα συμπεριλαμβάνονται σε έναν διαγωνισμό. 

Όλες οι  αναλήψεις δαπανών … σε έναν διαγωνισμό. Δεν γίνεται αυτό.  

Δηλαδή θα ήταν κατάτμηση εάν . .  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Με αυτό το σκεπτικό το είπα.  Με αυτό το σκεπτικό έκανα την 

αναφορά. Γνωρίζω ότι  είναι κατάτμηση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεύτερη απάντηση στο δεύτερο ερώτημα.  

 Θέλω να πω ότι  . .  είναι ανά δημοτική ενότητα, θα σας πω από 

την εμπειρία μου για ποιο λόγο.  Γιατί  εάν τους κάνουμε όλους μαζί με 

προμήθεια και έναν διαγωνισμό, . .εάν τελειώσουμε μέχρι το ΄19 είναι 

θέμα.  

 Η Οικονομική Επιτροπή που είμαστε συνάδελφοι από όλες τις  

παρατάξεις ,  το τι  ζούμε,  το τι  βιώνουμε ,  κύριε Πρόεδρε,  στους 

διαγωνισμούς με τις  ενστάσεις . .  είναι άνευ προηγουμένου.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ο 4411 δίνει  την δυνατότητα να κινηθούμε διαφορετικά.  Γι΄ αυτό 

έκανα την παρατήρηση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν ο 4412 μας επιβάλει να κινηθούμε με άλλο τρόπο, θα πράξουμε,  

να είστε σίγουρος,  όταν θα έρθει  η ώρα του διαγωνισμού. Δεν το 

συζητάμε.  Αλλά λέω ότι  τουλάχιστον μέχρι σήμερα κάναμε ανά 

δημοτική ενότητα την προμήθεια των λαμπτήρων με διαγωνισμό, γιατί  

ενώ, γιατί  βρεθήκαμε μπροστά σε τέτοιες καταστάσεις,  ότι  

διαγωνισμοί συνολικοί σταματούσαν έναν και ενάμιση και δυο χρόνια 

και κανείς  ποτέ δεν προμηθευόταν τίποτα. Με τις  γνωστές συνέπειες.   
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 Γκρίνια από τους πολίτες,  λογική και πώς να το πω, 

αναμενόμενη, γκρίνια από συναδέλφους που έχουν την ευθύνη του 

τομέα, γκρίνια από όλους τους δημοτικούς συμβούλους γιατί  δεν 

προχωράει αυτό θέμα. Από τους προέδρους που . .το έργο του 

Δημοτικού Συμβουλίου σε τοπικό επίπεδο.  Το τι  έχει  συμβεί το ξέρετε 

πάρα πολύ καλά, από όλες τις  φορές.   

 Ευτυχώς ο καινούργιος νόμος θέλω να πισ τεύω ότι  κάποια τέτοια 

θέματα τα λύνει .  Τα θέματα των ενστάσεων των πολλών και διαφόρων 

άλλων ζητημάτων. Θέλω να πιστεύω ότι  θα περπατήσει καλύτερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η ερώτηση…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Την υποψιάζομαι γιατί  πιστεύω το έχω στο μυαλό μου, ότι  . .ότι  έχει  να 

κάνει  με κάποια οφειλή από την προηγούμενη χρονιά που προστίθεται 

ή αλλάζει  το μίσθωμα με την αλλαγή της χρονιάς και αυξάνοντα. 

Δηλαδή εάν ήταν 6.200 θα πηγαίνει  7,  αλλά εγώ νομίζω ότι  είναι ένα 

…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έξοδα 6.900, έσοδα 7.000. Δηλαδή ένα κα τοστάρικο …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

. .και πιστεύω την ίδια απάντηση θα δώσει ο Μιχάλης,  γιατί  πρέπει να 

δώσουμε τα χρήματα στον φορέα που έχει  την κυριότητα του 

αναψυκτηρίου.  . .  

 Αυτή είναι η αλήθεια δηλαδή τα χρήματα πάνε στην …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μ ικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σωστή η παρατήρηση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σωστότατη. Κανένα πρόβλημα. Λίγο θα ήθελα ο κύριος . .να πει  

κάποιες λεπτομέρειες.   

Κος ΚΑΖΑΣΚΙ:  

Θα σας πω. 31 -7ο υ  που συντάχθηκε ο προϋπολογισμός,  φαινόταν ότι  

έπρεπε να δώσουν αυτό το ποσό στην εταιρε ία των Ακινήτων του 

Δημοσίου.  Δηλαδή από τότε που, γιατί  είχαμε κάποια ζητήματα όσον 

αφορά τον υπολογισμό του ποσού αυτού να συνεννοηθούμε,  να βγει  

ένταλμα . .το Ελεγκτικό,  υπήρχε ακόμα απλήρωτη υποχρέωση, οπότε 

θεωρήσαμε σωστό να συμπεριλάβουμε . .τον προϋπ ολογισμό, συν τα 

τρέχοντα της χρονιάς που είναι γύρω στα 2.5 χιλιάδες εάν δεν κάνω 

λάθος.  Δηλαδή ήταν,  αυτό το ποσό που ήταν,  ήταν τρεις  χρονιές 

νομίζω απλήρωτες.  Ένα τέτοιο ποσό αντιστοιχούσε.   

 Στις αρχές Αυγούστου θεωρήθηκε το ένταλμα από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο,  πληρώθηκε η αντίστοιχη δαπάνη  από τα έσοδα του Δήμου 

που υπήρχαν και ουσιαστικά τώρα και με την καινούργια χρονιά 

έχουμε μόνο το τρέχον της χρονιάς που διανύουμε.   Είναι τι  20%, από 

ότι  θυμάμαι επί  των εσόδων που εισπράττουμε από την σύμβαση που 

έχουμε,  που το έχουμε νοικιάσει σε αυτόν που τρέχει  το μαγαζί.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτά που λέει  ο κύριος… τώρα, που είναι λεπτομέρειες,  κρύβονται 

πίσω από αυτά τα νούμερα έχουν πολύ μεγάλη σημασία γιατί  αλλιώς 

μας φαίνεται και εμένα και σε σας ότι  ό,τι  παίρνουμ ε το . .δεν όμως 

έτσι.  Δείτε τι  υπάρχει  πίσω από ένα νούμερο. Υπάρχει ολόκληρη 

προσπάθεια δυο ετών να πληρώσουμε τα χρήματα αυτά . .Ακινήτων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πάμε στις  τοποθετήσεις.  Ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  Γάτσιος,  ο κ.  Αντώνης 

Αναστασιάδης,  ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.  Ο κ.  Μηλίδης.  Συγνώμη 

κύριε Μηλίδη. Σηκώσατε το χέρι.  Και ο κ.  Μηλίδης.  Ξεκινώ από τον κ.  

Φωτίαδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι,… εγώ προσωπικά και η παράταξή μας θα ήμασταν 

οι  τελευταίοι  που θα κάνουμε αναφορά και θα . .κάτι  που περιγράφηκε 

ως μέτρο . .Ατυχής η αναφορά σας,  κατά την γνώμη μας,  καθότι  και 

πριν υπήρχε η δέσμευση με το νέο . .του Καλλικράτη να είναι οι  

προϋπολογισμοί ισοσκελισμένοι και θεωρούμε ατυχή την αναφορά ότι  

εμείς  παρουσιάζουμε,  το θεωρούμε περιττό και αυτονόητο από το ΄11,  

καθώς επίσης θα πρέπει να θυμίσουμε στο σώμα ότι  οι  εντολές που 

είχε από την πολιτεία και ο Δήμος μας και όλοι οι  Δήμοι από τότε ήταν  

πρώτα να πληρώσουμε τις  παλαιές οφειλές και μετά να προχωρήσουμε,  

πέραν των αναγκαίων σε νέες δαπάνες.   

 Θα το αφήσω όμως . .δεν έχε ι  ενδιαφέρον.  Είναι νομίζω 

παρωχημένο και γνωστό. Θα κάνω όμως μια αναφορά, κύριε εισηγητά 

και θα φύγω, ότι  σε αυτό το έντυπο, όπως το έχω συρράψει,  που είναι 

από το Υπουργείο Εσωτερικών, όπου υπογράφεται,  όχι  από κάποιο 

μνημόνιο,  από  κάποιον  άνθρωπο  το υ  μνημονίου,   είναι από το 

Ελεγκ.  Συνέδριο,  έχει  συγκεκριμένες προτάσεις,  τις  οποίες 

ενσωματώσατε,  στην Ο.Επιτροπή ήρθε βελτιωμένος ο πρ/σμός και 

θεωρώ ότι  όπως και στην πρώτη σελίδα το Παρατηρητήριο λέει  ότι   

παρέχονται συμβουλές άπαξ και είστε υποχρεωμέ νοι να 

προσαρμοστείτε.   

 Θεωρώ δηλαδή ότι  η προσπάθεια να παρουσιάσετε κάτι  το οποίο 

είναι ολότελα, κατά την άποψή σας,  μεγάλη νίκη,  μεγάλη επιτυχία,  
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είναι μέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων, με μικρές,  εάν θέλετε,  να 

μην σας αδικήσω, μικρές παρεμβάσεις οι  ο ποίες ούτως ή άλλως ήταν 

κάτω από την εποπτεία και δεν θα μπορούσε να υπάρχει άλλη 

διαδικασία.   

 Οι Δήμοι που αναφέρετε πριν από το ΄11,  ούτως ή άλλως και 

βαθιά μέσα σε ένα τέλμα, που βεβαίως και εκεί  υπήρξε πλέον άλλου 

είδους διαδικασία και εκεί  θα υπάρξε ι εξυγίανση. Όπως είπατε,  όπως 

τους παρακρατάει η πολιτεία αυτά τα οποία ολίγα τους δίνει .   

 Σήμερα κ.συνάδελφοι,  δεν ήρθαμε να αναλύσουμε εάν τα χρήμα -  

τα που δίνει  η πολιτεία είναι πολλά, εάν αυξήθηκαν. Θεωρούμε ότι  σε 

αυτή την αίθουσα αλλά και οι  πολίτε ς που μας ακούν μέσω των μέσων 

ενημέρωσης,  γνωρίζουν ότι  βεβαίως οι  πόροι μειώθηκαν.  

 Το ζητούμενο είναι οι  συγκεκριμένοι πόροι πώς κατανέμονται 

στα έξοδα; Πώς αξιοποιούνται;  Με άλλα λόγια,  πως ιεραρχούνται;   

Διότι  σε κάθε νοικοκυρεμένο σύστημα το μείζον και το πρώτο είναι η 

ιεράρχηση. Που δίνω; Που κόβω; Και που από το υστέρημά μου 

προσθέτω ή δημιουργώ νέα επιλογή;  

 Προσπαθήσατε πράγματι,  κάτω από την ανάγκη των γεγονότων 

το τελευταίο Σαββατοκύριακο να πείτε ότι  στο κυνοκομείο δόθηκαν 

πολλά χρήματα και ατυχώς μόλις πριν λίγο στο επιχείρημά σας 

αναφέρατε ότι  αναπτύξατε,  προσθέσατε κάποια χρήματα για την 

Κοινωνική Κουζίνα.   

 Εμείς σας είπαμε ότι  να εφαρμόσετε τον νόμο στο κυνοκομείο,  

εννοώ για την συγκεκριμένο υποχρέωση που έχουμε στο σύνολό του.  

Και αυτές οι  αναφορές δεν βοηθούν,  διότι  συμπτωματικά γίνονται 

συγκρίσεις  και αντιλαμβάνεστε τι  λέω.  
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 Σωστά αυξήσατε τα χρήματα για το συσσίτιο και βεβαίως η 

προσπάθειες και η συνέχεια να αναδείξετε κάποιες πολιτικές,  διότι  το 

ζητούμενο είναι ποιες είναι οι  πολιτικ ές που αναδύονται από αυτόν τον 

πρ/μό; Ποιες είναι οι  προσπάθειες που πρέπει να κάνει  μέσα σε 

περιβάλλον συγκεκριμένων πόρων; Θέλετε να πούμε φτώχειας;  

Φτώχειας.   

 Εμείς εδώ εντοπίσαμε και αναφέραμε ήδη με τις  ερωτήσεις μας,  

εν συντομία,  κ.Πρόεδρε,  με τον λίγο χρόνο που είχαμε στην διάθεσή 

μας θα επισημάνουμε που θα έπρεπε να γίνουν περικοπές και που θα 

έπρεπε αντιστοίχως να αυξηθούν τα ποσά, διότι  το σύνολο των 

χρημάτων, όπως φαίνονται στον ισοσκελισμένο πρ/σμό καταδεικνύει  

ότι  αυτά τα συγκεκριμένα χρήματα  μπορούν πράγματι να ανατάξουν 

υπηρεσίες οι  οποίες και παροχές προς τους πολίτες,  οι  οποίες είναι 

χειμάζουσες και ελλειμματικές.   

 Αντίστοιχα άλλες υπηρεσίες,  που δεν φτάνουν ποτέ στον πολίτη 

για μας δεν χρειάζονται και μάλιστα προκαλούν.  Θα γίνω αμέσως πο λύ 

συγκεκριμένος.  Εν τέλει  δηλαδή θεωρούμε ότι  σήμερα θα έπρεπε να 

γίνει  μια πολύ συγκεκριμένη εισήγηση ποιες είναι οι  δομές που 

συντηρείτε,  όπως κάνατε με τα νομικά πρόσωπα, όπου από αλλού έχετε 

μια μείωση, ποιες είναι πραγματικά οι  ανατρεπτικότητες που ε νισχύετε 

και τι ,  εν πάση περιπτώσει,  συγκριτικά με τον χθες,  με τον 

προηγούμενο προϋπολογισμό διαφοροποιήσατε,  με βάση αυτά που 

προτείνει  η αντιπολίτευση ή προκύπτει  και από την ανάγκη και την 

διάθεση, για βελτίωση, που πρέπει είναι . . ;   

 Γίνομαι πολύ συγκεκριμένος και σύντομος.  Από την πρώτη 

σελίδα,  κύριοι  συνάδελφοι,  όταν φυλλομετρήσει κάποιος την 

εισηγητική έκθεση των εξόδων, δεν μπορεί παρά να μείνει  στις  
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αμοιβές των ειδικών συνεργατών και του γενικού γραμματέα, λέει  εδώ, 

το αποσύρομαι,  δεν το διαβάζω, γιατί  ορθά. Των ειδικών συνεργατών.  

 Το νούμερο είναι 130.  130.000 ευρώ. Μείναμε,  επίσης στην ίδια 

σελίδα και βλέπουμε ότι  υπάρχουν,  τώρα βέβαια ο κ.  . .είπε ότι  ήταν 

από τον μήνα Ιούλιο,  Αύγουστο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

31 Ιουλίου.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αντιλαμβάνομαι ότι  η πρώτη σας παρατήρηση θα είναι ότι  τα νούμερα 

θα βελτιωθούν,  βελτιώθηκαν και τα λοιπά. Εγώ όμως είμαι 

υποχρεωμένος με βάση αυτό το πόνημα να κάνω κάποιες επισημάνσεις.  

Δεν είμαι μάντης.   

 Λοιπόν,  φαντάζει  λοιπόν αναίτιο η αύξηση εκεί  στον …η παροχή 

υπηρεσίας του γιατρού στην σελίδα 1 από 7.600 και 44.160. Φαντάζει  

λίγο ιδιαίτερο αυτή την περίοδο που έχουμε και θα έπρεπε να 

σκεφτόμαστε πάρα πολύ ένα χιλιάρικο,  κάθε χίλια ευρώ,.  

Έχουμε αύξηση από 5.700 σε 16.000 στις  δαπάνες για γιορτές.   

Μιλήσαμε για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που είναι 

διπλάσιο περίπου το ποσό. Μείναμε και σας επισημάναμε ότι  υπάρχουν 

μειώσεις στις  χρηματοδοτήσεις των νομικών προσώπων των τριών. 

Μάλλον των δυο γιατί  στο ΔΗΠΕΘΕ το ποσό είναι συγκεκριμένο.   

Μείναμε,  είμαι υποχρεωμένος,  κύριε Πρόεδρε,  να . .όπως τα έχω 

καταγράψει και θα ζητήσω την κατανόησή σας.   

Υπάρχουν ποσά που δεν τα κατανοούμε.  Παραδείγματος χάρη, 

«Παροχή υπηρεσιών συντήρησης οπτικών ινών». Εμείς να 

συντηρήσουμε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Εξήγησα, είναι το . .  η σύμβασή μας με τον  ΟΤΕ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τα ποσά εκεί  στην «Παροχή υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης»,  

έτσι όπως μας τα δώσατε και στην «Βελτίωση προγραμμάτων», στην 

έκδοση δηλαδή υπηρεσιών, όπως το λέτε,  βελτιώσεων, «Βελτιωμένων 

εκδόσεων», είναι επίσης πολύ μεγάλα. Στην σ ελίδα 11,  13.000 από 

μηδέν.   

 Παντού βλέπω αύξηση. «Προμήθεια γραφικής ύλης,  

αναλωσίμων», όλα πάνε προς τα επάνω.  

 Να πάμε και στην σελίδα 13,  στα «Είδη ηλεκτρονικών 

υπολογιστών». Ότι είναι αναλώσιμο αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο. 

Έτσι να δούμε λίγο για οικονομία.   

 Στο συσσίτιο είπατε . .το ανεβάσατε.  Ορθά πράξατε.  Μαζί σας και 

εμείς .   

Έχουμε ένα ποσό που μεγαλώνει,  υπερδιπλάσιο γίνεται,  στην 

«Συλλογική στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών». Εάν 

είναι πράγματι στην κατεύθυνση της οργάνωσης αυτής της υ πηρεσίας,  

να το δούμε,  εμείς  θα συμφωνήσουμε και μπράβο, διότι  είναι χρόνια 

που το ζητούμε,  αυτό επιτέλους να οργανωθεί.  Μείναμε πολύ πίσω.   

Στους λαμπτήρες καλύφθηκα από τις  ερωτήσεις του συναδέλφου. 

Φαντάζομαι εκεί  τα νούμερα, 15,  30,  15,  15,   15 στην σ ελίδα 19 και 

πάλι λέμε ότι  δεν στέκουν,  φαίνονται αναίτια αυτά τα ποσά να είναι 

μικρά. Εξηγήσατε όμως.  

 Πάμε στην ίδια σελίδα,  «Προμήθεια απορριμματοφόρων, 

προμήθεια κάδων». Είχαμε  αυτή την γνώση όταν έπρεπε το ΄11,  

σήμερα αυτά τα χρήματα εδώ, που είναι πάνω από 170.000 ευρώ, θα 

σας πω στο τέλος που θα έπρεπε να πάνε.   
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 Διαφωνούμε απολύτως με την υποστήριξη του Δήμου για την 

υποβολή φακέλου και ότι  βάλαμε για τον φωτισμό που θεωρούμε ότι  

αυτό μπορούμε κάλλιστα και μόνοι μας και πολύ ελεύθερα.  

Επίσης,  επανειλημμένως διαμαρτυρηθήκαμε για την συντήρηση 

των φωτεινών σηματοδοτών που ποτέ δεν λειτουργούν σωστά και 

συντονισμένα. Κάθε χρόνο τα λέω, κυριολεκτικά κάθε χρόνο βάζουμε 

ποσά και τα αυξάνουμε και οι  σηματοδότες ποτέ δεν συντονίστηκαν. 

Μην μου πείτε τώρα ότι  είναι αρμοδιότητα του μεν και του δε,  αυτά 

κάποτε τελειώνουν.   

Να πάμε στην σελίδα 22 και να θυμίσω στο σώμα και όπως,  κ.  

εισηγητά, σας αρέσει να μιλάτε και προς τους Σερραίους,  θα το πω και 

εγώ, στην σελίδα λοιπόν 1,  είχαμε 130.000, επανέρχομαι εδώ γι α 

συμβούλους,  συνεργάτες.  Στην σελίδα 22 έχουμε άλλες 77.220 που 

εμείς  είπαμε ότι  δεν πρέπει να τις  εγγράψετε,  . .παροχής υπηρεσιών, να 

μην τις  διαβάζω, για συμβούλου όπως έχει  γίνει  η κατάτμηση για την 

Πράσινη Κοινότητα του Ελαιώνα.  

Αυτά εμείς  λέμε ότι  εδώ δεν έπρεπε να έχουν γραφτεί  καθότι  εάν 

θα μπει το έργο θα πάνε από το έργο.   

Έχουμε επίσης το ίδιο φαινόμενο που επισημάναμε και με το 

αρδευτικό υλικό.  Αρδευτικό υλικό 15.000,  αρδευτικό υλικό για το 

διαμέρισμα των Σερρών 15.000, αρδευτικό υλικό για το Μ ητρούσι,  

Λευκώνα, Σκούταρι,  πάλι 15.000.  Νομίζω ότι  αυτά δεν ταιριάζουν να 

γράφονται έτσι.  Αρδευτικό υλικό είναι,  πας και παίρνεις  ένα ποσό και 

το έχεις  συνολικά. Είναι αρδευτικό υλικό.  Και δεν μπορώ να εκτιμήσω 

και τι  μπορεί να έχει ,  εν πάση περιπτώσει.  Λάστιχα; Σωλήνες;   
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Είχα ζητήσει με την ερώτησή μου, κύριε εισηγητά, τι  αφορά ο … 

καθαρισμός . .περιοχών. Ο κ.  Γάτσιος νομίζω θα κάνει  μια διευκρίνιση. 

Τι αφορά; Που πάνε αυτά τα λεφτά;  

Πάλι επίσης είπα 77,5 και 130,  να υπολογίσει  κάποιος,  περάσαμε 

τις  300 και πλέον,  έχουμε στην σελίδα 25 πάλι συμβούλους.  

Στρατηγικού σχεδιασμού επιγράφεται και κάνει  14.144. Τι μας παρέχει  

αυτός άραγε;  

«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επιστημονικού 

συμβούλου», άλλες 13.000. Είμαστε πάνω από 200 και 15 και 13,  30,  

δηλαδή 230,  240 χιλιάδες.  Την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση 

δράσεων ενημέρωσης και προβολής άλλες 7.000. Πλησιάσαμε και 

περάσαμε μαζί με τις  22 χιλιάδες της επόμενης σελίδας για τις  

βιοκλιματικές και με τις  24.000 που είναι στην σελίδα 26 στην ίδια 

παροχή υπηρεσιών για επιστημονική και τεχνική υποστήριξη για την 

βιώσιμη αστική κινητικότητα, άλλες 24 και πήγαμε 300 και βάλε.   

Νομίζω ότι  αυτά τα ποσά, τουλάχιστον τα δυο τρία από αυτά, θα 

μπορούσαν να μην υπάρχουν ως εγγραφή και να πάνε στον κωδικό 

στην σελίδα 27 που αφορά την συντήρηση του οδικού δικτύου με 

37.000 από παλαιό έργο,  όπως επίσης και στην επόμενη σελίδα που 

υπάρχει πάλι ένα ποσό που αφορά την συντήρηση της οδοποιίας άλλες 

200.000,  237.000,  δηλαδή εγγράφετε και θα πάνε για συντηρήσεις,  τα 

οποία είναι πολύ μικρά ως προϋπολογισμοί για να μπορέσουν να 

συντηρήσουν στοιχειωδώς την κάκιστη κατάσταση  της οδοποιίας που 

είναι στην περίμετρο της πόλης και βεβαίως να σας πω ενδεικτικά τον 

παλαιό περιφερειακό, να μην πάμε στα χωριά,  γιατί  εκεί  με μηχανάκι 

και με ποδήλατο δεν μπορείς να τρέξεις  γιατί  είναι σίγουρο ότι .  Τα 

αμάξια βεβαίως και η περιουσία όλων …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη συγνώμη για την διακοπή, δεκαπέντε λεπτά.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν χρησιμοποιήσετε και την δευτερολογία.  Είναι πολύς ο χ ρόνος 

δηλαδή που σας έδωσα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Τελειώνω σε μισό λεπτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξεκινώντας από τον εισηγητή.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ζήτησα την κατανόησή σας όπως προείπα από την αρχή.  

 Είχαμε πει  τις  απόψεις μας και για τις  ασφαλτοστρώσεις είπαμε 

όπως τις  έχετε στο τεχνικό πρόγραμμα στην σελίδα 33,  τα ποσά που 

έχετε μην μου πείτε για την περιοχή Σιγής και Αγίων Αναργύρων, 

εκείνα είναι από την . .διαδικασία,  αυτό καθεαυτό μιλούμε για 200.000 

ευρώ.  

Είναι πολύ λίγα αυτά τα χρήματα. Ο κόσμος καταστρέφει την 

περιουσία του.   Οι δημότες μας όλοι είναι αγανακτισμένοι και βεβαίως 

θα κλείσω σεβόμενος τον χρόνο, λέγοντας ότι  θα θέλαμε να υπάρχουν 

στον προϋπολογισμό συγκεκριμένες εγγραφές σε μεγάλα ποσά, να μην 

έχουμε το φαινόμενο το οποίο έχουμε επανειλημμένως εστιάσει και 

παρατηρήσει,  με τις  μικρές εγγραφές για ομοειδή είτε από προμήθεια 

είτε από παροχή υπηρεσίας και βεβαίως θα θέλαμε να υπάρχει στον 

προϋπολογισμό μια πολιτική στόχευση, μια ιεράρχηση.  
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Έχουμε ακριβώς τα ίδια,  διεκπεραίωση χωρίς επιλογές,  χωρίς 

αξιοποίηση των χρημάτων με κύριο στοιχείο,  όπως ανέφερα, αυτό των 

τεχνικών συμβούλων και των συμβούλων κάθε μορφής,  όπως εμείς  

είπαμε επανειλημμένως,  που ένα στόχο έχει ,  όχι  να συμβουλεύσει,  

ποιον τον Δήμαρχο; Ξέρουμε πολύ καλά τι  συμβαίνει  και το 

μεγαλύτερο ποσό είναι γ ια να δώσουμε απασχόληση σε κάποιους 

ημετέρους αυτή την εποχή.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  θα συνεχίσουμε με τον κ.  Μηλίδη. Έχετε τον λόγο κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Θα είμαι σύντομος,  κύριε Πρόεδρε,  εξάλλου το θέμα το πήραμε,  όπως 

το πήρατε,  . .και ευχαρ ιστώ και την γραμματέα που μου έστειλε 

αντίγραφα στις  15:00΄ το μεσημέρι και μέχρι στις  15:00΄ το πρωί 

προσπαθήσαμε λίγο να τακτοποιήσουμε κάποια πράγματα.  

 Θα είμαι πολύ σύντομος.  Ότι μπόρεσα να σημειώσω.  

 Ο προϋπολογισμός είναι μια κορυφαία συνεδρίαση γιατί  δείχνει  

το πώς θα πορευτούμε τον επόμενο χρόνο σαν Δήμος.   Θέλω να πω 

λοιπόν ότι  δεν είναι ούτε . .πράξη ούτε πράξη διαχείρισης.  Πρέπει μέσα 

να ενέχει  αυτό που λέμε προοδευτική βούληση. …Πώς το βλέπει και 

πως μπορεί να υλοποιήσει με τους φτωχούς προϋπ ολογισμούς που 

υπάρχουν.  Δεν θα διαφωνήσω επ’ αυτού, όμως η αλήθεια είναι ότι  θα 

πρέπει να κινηθούμε σε αυτά τα οικονομικά πλαίσια.   

 Αναδιανομή φτώχεια θα το πείτε;  Έτσι να το πείτε.  Το θέμα 

είναι,  γίνεται σωστή κατανομή των δαπανών ή όχι;  Εκεί λοιπόν θα 

επικεντρωθούμε.  Η καθημερινότητα του πολίτη βελτιώνεται;  Η 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

κοινωνική πολιτική βελτιώνεται;  Το πρόβλημα το κοινωνικό είναι 

οξύτερο όσο ποτέ.  Άρα εμείς  δίνουμε έμφαση εκεί;   

Η αλήθεια είναι ότι  άκουσα με ευχαρίστηση ότι  δόθηκαν κάποια 

περισσότερα χρήματα για  συσσίτιο και για την κοινωνική κουζίνα.  

Χαίρομαι γιατί  η παράταξή μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια πιέζει  προς 

αυτή την κατεύθυνση και θέλω να πιστεύω ότι  αυτή η πίεση έπεσε,  

εξάλλου αυτός είναι και ο ρόλος μας,  έπιασε κάποιο τόπο.  

Έρχομαι στο Παρατηρητήριο .  Μέσα στον πλαίσιο το νομικό στο 

οποίο πρέπει να κινηθούν οι  Δήμοι,  παρότι έχει  μια βελτίωση σε σχέση 

με τα περσινά και πέρυσι είχαμε το Παρατηρητήριο,  παρόλα αυτά σε 

δυο,  τρία σημεία και για αρκετά σημαντικά ποσά λέει  ότι  έγινε 

παράβαση της οδηγίας της κοινής υπουργικής απόφασης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Το λέει .  Εγώ βάσει αυτού μιλάω, κ.  Αντιδήμαρχε.  Εάν δεν γίνει  κάτι  

μετά δεν μπορώ να ξέρω ούτε μπορώ να γίνω μάντης.   Βάσει των 

στοιχείων αυτών που μας δώσατε.   

 Λέει λοιπόν ότ ι  ναι μεν ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος,  

όμως λέει  ότι  δεν είναι . .  Σας λέω, εκ προοιμίου σας είπα ότι  δεν 

βελτιωμένος σε σχέση με πέρυσι.  Πέρυσι τα ποσά αυτά ήταν πολύ 

μεγαλύτερα. . .σαν γινόταν παρατήρηση από το Παρατηρητήριο ότι  δεν 

ακολουθήθηκε η οδηγία.   

 Άρα λοιπόν,  παρόλο ότι  διανύουμε τον έκτο χρόνο, διανύετε 

της. . .του Δήμου, πιστεύω ότι  δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και αυτές οι  

παρατηρήσεις,  γιατί  αναφέρεται στην τελευταία σελίδα,  στην 
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τελευταία παράγραφο υπάρχει ο κίνδυνος αποπομπής του 

προϋπολογισμού.  

 Το θεωρώ ότι  είναι δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε εάν γίνεται 

κάτι  τέτοιο πόσο σημαντικό είναι.   

 Αυτά έτσι σε πολύ μικρές γραμμές και δυο τρία πράγματα επί της 

ουσίας για να δούμε λίγο πως κινείται ο Δήμος,  σε ποια κατεύθυνση.  

 Για τα έσοδα δεν θα μπω σε κωδικούς.  Γενικά θα αναφέρω ότι ,  

το έχω πει  πολλές φορές,  ότι  δεν γίνεται όπως και όσο πρέπει η 

αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και το λέω αυτό γιατί;  

Ενώ μεν έγιναν κάποια βήματα, θα μπορούσαν, αυτά είναι βήματα 

χελώνας,  θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα, ώστε ο Δήμος να 

έχει  έσοδα και να έχει  και καλύτερες παροχές εκεί  που δεν έχει .  Δεν 

έχουν γίνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στοιχεία έχετε ή έτσι;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Στοιχείο θέλετε;   …50.000. Ξέρετε πόσα θα έπρεπε να παίρνετε;  300 

χιλιάρικα. Θέλετε να τα ακούσετε;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .άτομα ήρθαν και δηλώσανε τα ακίνητά τους για πρώτη φορά.  

 

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Πάντως η αλήθεια είναι ότι  ο κ.  Δήμαρχος από την προηγούμενη 

θητεία όταν σε αυτό το θέμα πιέσαμε και το έχει  αναγνωρίσει αλλά 

εσείς  δεν το έχετε αντιληφθεί,  το έχει  αναγνωρίσει και προς τιμήν του 

δημάρχου μέσα στον ισολογισμό είπε ότι  και με προτροπή της 

αντιπολίτευσης,  το έχει  πει  ότι  κάνατε κάποια βήματα. Σας λέω ότι  

έγιναν.  Θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα. Εάν θυμάστε τον πρώτο 

καιρό ήταν και ελάχιστα αυτά που παίρναμε από …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μακάρι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να σας φέρω τις   δράσεις να δείτε ότι  για πρώτη φορά …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άτομα ήρθαν και δήλωσαν ότι  έχουν δημοτικό ακίνητο τώρα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Άρα αυτό που έγινε …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε δεν πειράζει .  Ο κόσμος αντιλαμβάνεται,  μας ακού σει,  

μας βλέπει …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τώρα, θεωρώ όμως ότι  υπάρχουν σε πολλούς κωδικούς αρκετά 

σημαντικά ποσά που νομίζω ότι  θα έπρεπε να είναι λιγότερα ως προς 

τις  δαπάνες.  Για τα έσοδα μίλησα γενικά.   

 Στα έξοδα …θεωρώ τετριμμένο αλλά για τους . . .είναι αρκετά 

μεγάλο το ποσό.  

Εκείνο που θεωρώ ότι  είναι μεγάλο ποσό είναι η συντήρηση 

κοινοχρήστων χώρων πρασίνου. Είναι μεγάλα τα ποσά εκεί .  Θα πρέπει 

να γίνει  περιστολή δαπανών σε αυτό.   

Οι παροχές προς τρίτους συμβούλους,  μεγάλ α ποσά. Δεν τα 

ανέφερα. …Λέω και εγώ λοιπόν ότι  είναι πάρα πολύ μεγάλα τα ποσά 

. .τους συμβούλους.  Πολλά και μεγάλα.  

Για την προμήθεια απορριμματοφόρου 135.000 ευρώ είναι στην 

σωστή κατεύθυνση. Μπορούσε όμως να έχει  γίνει  προς πολλού και δεν 

θα αναφερθώ σε  κάτι συγκεκριμένο που υπάρχει μια αντίθεση με μια 

παράταξη και με την δημοτική αρχή. Εγώ λέω ότι  μπορούσε να γίνει  με 

άλλο τρόπο που σας είχαμε προτείνει ,  τότε δεν ήταν ο κύριος Χαρίτος 

στα πράγματα, ήταν κάποιοι  άλλοι,  νομίζω ότι  θα μπορούσε να είχε 

γίνει  αυτό και να αποδεχθούν κάποια έξοδα για ενοίκια και . . .  

Σε κάποιο σημείο έτσι με μεγάλη απορία «Αναβάθμιση 

πεζοδρομίων και κεντρικών οδών», μηδέν.  Μου έκανε εντύπωση….ο 

κωδικός 7073240001.  «Αναβάθμιση πεζοδρόμων και κεντρικών 

οδών». Μηδέν.   

Για την . .των αγροτικών δρόμων, αναφέρετε 24.000 ευρώ, για 

ακόμη μια φορά 24,  όμως πρέπει να πω, κύριε Πρόεδρε,  ότι  αυτό είναι 

κάτι  το οποίο γίνεται άπαξ.  Οι δρόμοι όμως, έχει  αναρτηθεί και 
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μάλιστα πολλοί συνάδελφοι ζουν σε περιοχές . .και ξέρουν . .  γ ι΄ αυτό 

θεωρώ …  

 «Αναβάθμιση παιδικών χαρών» 16.000. Είναι μικρό το ποσό. 

Κάπου είδα ένα άλλο ποσό, το έχω δει ,  παρόλο που …το σχέδιο,  

κάποια πράγματα τα είδαμε,  όμως θεωρώ και εγώ ότι  είναι τόσο μικρό 

το ποσό. Γιατί;  Έχω αναφερθεί σε παλαιότερο συμβούλιο το πότε θα 

έρθουν χρήματα από προγράμματα, θα αργήσουν πάρα πολύ και το 

πρόβλημα είναι πολύ οξύ.  Θα πρέπει να δοθεί  μια ένταση.  

 Εγώ πιστεύω και εσείς  γινόμαστε δέκτες πολλών παραπόνων για 

το θέμα των παιδικών χαρών. Κάτι πρέπει να κάνουμε και σαν Δήμος 

μέχρι να έρθουν τα έσοδα. Μακάρι …5 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι;  …  

 Ένας άλλος κωδικός,  «Παρεμβάσεις σε πεζογέφυρες κοιλάδας».  

Μηδέν.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μέσα εδώ είναι και βλέπω μηδέν.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Γίνανε όλες;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Γίνανε.  Τώρα μην με κάνεις  να μιλήσω πάλι.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εντάξει,  το δέχομαι.  Ένα άλλο που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι:  

«Έσοδα πολιτιστικών, κοινωνικών και αθλητικών . .» 83.000 ευρώ το 

2015 ήταν μηδέν.   
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τα βάλαμε όλα  μαζί.  Αυτό που λέτε όλοι σας,  όλα μαζί.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Από ότι  βλέπω αποτυπωμένο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ήταν μηδέν γιατί  ήταν σε διάφορους κωδικούς.  Τώρα είναι σε έναν και 

γίνεται ένας διαγωνισμός.  Από πέρυσι.  Συγνώμη για την παρέμβαση.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Για την τουριστική προβολή νομίζω ότι  είναι μικρό το ποσό. Παρόλη 

την οικονομική δυσπραγία,  κύριε Πρόεδρε,  έχω πει  ότι  πρέπει να δοθεί  

προτεραιότητα και νομίζω ότι  με τον τρόπο μου συμφωνεί και ο 

αρμόδιος Αντιδήμαρχος,  ο κ.  Γρηγοριάδης,  είναι μικρή. Εάν θέλουμε 

να αποκομίσουμε ένα κέρδος από αυτή την ιστορία,  πρέπει να το 

προβάλουμε.  Με άλλο  τρόπο δεν γίνεται.  Μπορεί να γίνουν περικοπές 

από άλλα πράγματα και ξέρετε πολύ καλά τι  εννοώ.  

 Δεν μπορώ να καταλάβω το ποσό «Επισκευή υποδομών χώρων 

. .αναψυχής»,  19.800. Θεωρώ ότ ι  είναι πολύ σημαντικό ποσό 20 

χιλιάρικα. Επισκευή . .νομίζω ότι  θα έπρεπε να δοθεί  μια εξήγηση. 

Είναι πολύ μεγάλο το ποσό.  

 Και για τα αναλώσιμα, τα οποία και εγώ είδα ότι  υπάρχουν 

συνεχώς αυξητικές τάσεις,  νομίζω ότι  ξέρω ότι  υπάρχουν ανάγκες,  το 

γνωρίζω  ότι υπάρχουν ανάγκες,  όμως εάν γινόταν με τον τρόπο που 

έχουμε πει  . .σε ένα επόμενο συμβούλιο να μιλήσουμε για τον τρόπο 

των αναλωσίμων, με προσφορές,  με κυνηγητικό της αγοράς,  νομίζω ότι  

θα μπορούσε να κατέβει το κόστος.  Για το θέμα αυτό θα μας δοθεί  η 

ευκαιρία να το συζητήσουμε παρακάτω.  
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 Θέλω να πω τελειώνοντας ότι  ναι μεν υπήρχαν κάποιες 

περιπτώσεις και φαίνεται από το Παρατηρητήριο αυτό,  όμως παρόλα 

αυτά δεν είναι μέσα στην στόχευση ο προϋπολογισμός ακόμη. Το λέω 

με λύπη, γιατί  πιστεύω ότι  ο προϋπολο γισμός είναι μια ευθύνη της 

διοίκησης,  μια πολιτική προς ανάπτυξη των Δήμων και όταν πολύ 

συχνά επικαλείται ο κ.  Αντιδήμαρχος και . .μην το πιπιλίζετε συνέχεια.  

Ο Δήμος Σερρών δεν είναι οι  άλλοι Δήμοι,  γιατί  πολύ συχνά μας 

αναφέρετε κάτι  αριθμούς των 5.000 . .μεγάλους Δήμους.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν το έχω δει .  Έχω δει  μεγάλους Δήμους να απογειώνονται.  Κάποτε 

μας λέγανε η ‘Αθήνα του Βορά’,  εάν το θυμάστε.  ‘Η Αθήνα του Βορά’ 

μας έλεγαν.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης έχει  τον λόγο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Γαλάνη όταν κάνετε αναφορά για τους Δήμους που περάσανε 

και τις  δημοτικές αρχές,  να είστε πιο συγκεκριμένος.  Εμείς με τον κ.  

Βλάχο κάναμε . .δημοτικά έργα, δεν κάναμε μηδέν δά νεια ποτέ.  

Πληρώσαμε χρέη των άλλων Δήμων, δημοτικών αρχών και 

χρωστούσαμε 1.500.000 δραχμές.  Δεν μας λέτε ποτέ και αποκρύπτετε 

. .  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Εδώ είναι.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Περίμενε.  Ένα λεπτό μην βιάζεσαι …ένα λεπτό.  Δεν μας είπες ποιοι  

Δήμοι …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν μας είπε,  κύριε Πρόεδρε,  ποιοι  Δήμοι Καλλικρατικοί που ήταν 

στον Δήμο Σερρών χρωστούσαν εκατομμύρια και …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο Δήμος Σερρών πρώτος.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πώς;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

4 εκατομμύρια ευρώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποιος;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο Δήμος Σερρών.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

16 εκατομμύρια αφήσαμε ζεστό χρήμα και 22 εκατομμύρια έργα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Που τα βρήκατε τα 16 εκατομμύρια;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Εγώ; Δεν μας είπες και αποκρύπτεις   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Όλοι.  Να εδώ είναι…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κάθε μέρα δικαστήρια γίνονται στον Δήμο Σερρών.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να προσέχεις  καλά…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Προσέχω πάρα πολύ καλά.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ ξέρω τι  λέω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Με στοιχεία μιλάω πάντα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε …εγώ προσωπικά… τον Βλάχο . .υπήρχαν τεράστια 

έργα με δημοτικά χρήματα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν είπα για έργα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σας παρακαλώ. Άλλη φορά, κ.  Γαλάνη να είσαι πιο προσεκτικός.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πολύ προσεκτικός και με στοιχεία.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γάτσιος έχει  τον λόγο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε δεν θα πω . .τον προϋπολογισμό, απλά θέλω να κάνω 

μια παρατήρηση λόγω και της εκτενής αναφοράς που έκανε κα ι ο κ.  

Αντιδήμαρχος σε ότι  αφορά τα οικονομικά δεδομένα τα οποία μας 

ανέλυσε με πολύ παραστατικό τρόπο, όμως θα ήθελα να γίνει  γνωστό 

και σε όλους τους συναδέλφους ότι  και δεν το λέει  ποτέ ο κ.  

Αντιδήμαρχος και το έχω πει  και άλλη φορά, ότι  σε αυτή την θητ εία το 

΄12,  σε αυτή την δημοτική περίοδο …ο Δήμος των Σερρών πήρε 3,5 

εκατ.  από παρακρατηθέντες πόρους,  3,5 εκατ.  για να πληρώσουμε τις  

πρώτες μας οφειλές με την προϋπόθεση ότι  δεν θα συνεχίσουμε να 

παίρνουμε εμείς  στην συνέχεια δόσεις.    

 Η αλήθεια είναι ότι  συνεχίσαμε και παίρναμε δόσεις και καλά 

κάναμε.  Αλλά ας το πει  μια φορά,  να πει  ότι  πήραμε και 3,5 εκατ.  

ευρώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Του μίλησα στον απολογισμό. Αυτό εννοούσα. 3,5 εκατ.  πήρε ο Δήμος 

των Σερρών. Όλοι οι  άλλοι Δήμοι δεν μπήκαν γιατί  λέγανε ότι  δεν 

θέλουμε να χαλάσουμε τους προϋπολογισμούς μας γιατί  δεν θα 

έχουμε. . ,  εμάς μας βγήκε σε καλό. Ας το πούμε όμως να το ξέρουμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Η κρίση έχει  πολλά προβλήματα και π ολλές ευκαιρίες.  Αυτό λέω. Αυτό 

το ίδιο πράγμα συνέβη στην ΔΕΥΑ με τα ΦΠΑ που δεν αποδίδονται 

πλέον και άλλα πράγματα. Αυτή την επισήμανση μόνο ήθελα να πω 

γιατί  είπατε πολλά προηγουμένως αλλά πείτε και αυτό ότι  έγινε.   
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ απλώς τα αναφέρω για να μπορώ να σας βοηθήσω εκεί  που 

χρειάζεται και όσες φορές χρειάζεται.   Χρειάζονται στιγμές 

χαλάρωσης,  κ.  Γαλάνη. Είμαστε σε ένταση από την αρχή.  

 Λοιπόν,  αυτό το οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε,  κύριε 

Πρόεδρε και κύριοι  συνάδελφοι είναι το εξής:  Καλούμαστε να 

διαχειριστούμε . .Κακά τα ψέματα, έτσι είναι.  Όμως εδώ ακριβώς θέλω 

να μείνω. . .των απόψεών μου.  

 Σε αυτές τις  περιπτώσεις τι  μπορούμε να κάνουμε; Πρώτα από 

όλα,  εφόσον . .τις  ανάγκες να βάλουμε τις  προτεραιότητες.  Και εδώ 

νομίζω ότι  υπάρχει  υστέρηση σε ότι  έχει  σχέση με τις  προτεραιότητες 

και θα πω ένα απλό, το οποίο βέβαια δίνει  το ανάλογο στίγμα. 

«Οριοθέτηση και αρίθμηση θέσεων παραγωγών» και τα λοιπά και τα 

λοιπά, 17.000 ευρώ. Είναι και άλλο. Ας μείνω μόνο σε αυτό.  Αντίθετα 

αυτό το οποίο θα προσέδιδε προστιθέμενη αξία και είναι η 

«Τουριστική προβολή», 15.000. Δεν νομίζω πως εδώ τίθεται θέμα 

προτεραιοτήτων.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν είναι μόνο αυτά, είναι και άλλα.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μακάρι να είναι περισσότερα, κύριε Γρηγοριάδη. Μακάρι να είναι 

περισσότερα. Όμως σας είπα και προηγουμένως ότι  μέσα στα πλαίσια 
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των χρονικών ορίων και των δυνατοτήτων κάνουμε τις  τοποθετήσεις 

μας,  κύριε Πρόεδρε και νομίζω το επισήμανα.   

 Ένα άλλο σημείο το οποίο θα πρέπει για πολλοστή φορά να 

επισημάνουμε εδώ, το επισήμανε και ο κ.  Μηλίδης,  πολλές φορές το 

είπαμε και τηλεοπτικά, κύριε Δήμαρχε αλλά και δια ζώσης στις  

κουβέντες,  όσες γίνονται.  Πρέπει να σας πω το εξής:  ο κ.  Γρηγοριάδης 

μπορεί να με καταλάβει,  όπως και όλοι όσοι προέρχονται από 

αγροτικές οικογένειες.   

 Αυτό το χρονικό διάστημα στον κάμπο ξέρετε ότι  γίνονται έργα. 

Ότι έχει  γίνει  για την ισοπέδωση των χωραφιών, των δρόμων, 

συγνώμη, έγινε στις  αρχές της καλλιεργητικής περιόδου . Βέβαια,  μέχρι 

τώρα επειδή αυτό το βιώνω, χρειάστηκε πολλές φορές . .από πολλούς 

να κάνουμε εμείς  παρεμβάσεις.  Γιατί  το λέω αυτό; Είναι και θέμα 

προτεραιοτήτων. Δεν μπορούμε να προβαίνουμε στην ισοπέδωση των 

δρόμων των αγροτικών άπαξ του έτους.  Αυτό είναι μέγιστο λάθος.   

 Βέβαια δεν μιλάω για τους ορεινούς όγκους όπου εκεί  στις  

βροχές υπάρχουν τα νεροπαγώματα, όπως χαρακτηριστικά λέγονται.  

Αναφέρομαι όμως και στα βλατοχώρια όπου εκεί  υπάρχει λάσπη. Από 

την Σκύλα στην Χάρυβδη.  

 Αντιλαμβάνεστε πως επιμένουμε  σε αυτό όχι  γιατί  έχουμε κάποια 

ψύχωση ή τέλος πάντων, επειδή θέλουμε να είμαστε καλοί προς τον 

αγροτικό κόσμο. Πιστεύω ότι  αυτό είναι ανάγκη και είναι 

προτεραιότητα.  

 Βέβαια,  υπάρχουν τα έργα βιτρίνας.  Υπάρχουν τα έργα βιτρίνας 

αλλά υπάρχουν και τα έργα  ουσίας.  Και γι΄ αυτό είπα προηγούμενα, 

αυτός ο προϋπολογισμός,  αυτόν τον προϋπολογισμό καλούμαστε να 
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διαχειριστούμε την φτώχεια μας αλλά έχω την αίσθηση στον βαθμό της 

πεποίθησης ότι  δεν έχουν τεθεί  σωστά οι  προτεραιότητες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ο κύριος Γκότσης .  Δυο λεπτά.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ για τον προϋπολογισμό περισσότερο αναφερθήκατε στο τεχνικό 

πρόγραμμα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  σαν παράδειγμα το έφερα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  όχι  και άλλοι.  Και ο κ.  Φωτιάδης και ο κ.  Μηλίδης.  Λοιπόν,  . .το 

τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο,  ας  πούμε,  όταν ήρθε δεν είπατε και 

πολλά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  κάνεις  λάθος.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι.  Δεν είπατε και πολλά. Λοιπόν,  να δώσω τις  απαντήσεις μια -μια.  

Ξεκινάω από τον κ.  Φωτιάδη. Για συμβούλους λέει  και έργα. Και 

βεβαίως,  κ.  Φωτιάδη, εάν δεν πάρουμε συμβο ύλους δεν θα κάνουμε 

έργα και αυτά τα λεφτά που δίνουμε στους συμβούλους όταν βγαίνει  το 

πρόγραμμα τα παίρνουμε πίσω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τους τεχνικούς συμβούλους εννοώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τους τεχνικούς συμβούλους.  Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πώς γίνεται;   
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πώς γίνεται;  Με τις  βιοκλιματικές 4 εκατ.  ευρώ έργο πείτε μου πόσα 

λεφτά δώσαμε στους τεχνικούς συμβούλους; Πείτε μου πόσα λεφτά 

δώσαμε; Πίσω τα πήραμε όλα. Πίσω και γι΄ αυτό που λέγατε εάν μπει 

η Πράσινη Κοινότητα, λοιπόν και αυτά πίσω θα τα πάρουμε.  Τα είπαμε  

στο τεχνικό πρόγραμμα αλλά εσείς  τώρα έχουμε τον προϋπολογισμό, 

αναφέρεστε στο τεχνικό πρόγραμμα. Πάμε παρακάτω.  

 Τότε σας είχα πει  ότι  φέτος δώσαμε 400.000 για 

ασφαλτοστρώσεις.  400.000. Άλλο θέμα εάν,  ας πούμε,  στο διαγωνισμό 

…400.000 και σας είπα ότι  βάζουμε 200.000 τώρα για το ΄17 αλλά τι  

είχα πει;  Για να θυμηθούμε.  Να πάρουμε τις  εκπτώσεις γι΄ αυτό,  γιατί  

αυτό ήταν μέχρι τον Ιούλιο,  θα πάρουμε τις  εκπτώσεις και θα κάνουμε 

400.000 και τι  είπα; Θα διορθώσουμε όλο το οδικό δίκτυο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ένα μεγάλο μέρος το ΄17.  

 Τελειώνω Αντώνη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Προϋπολογισμό είχαμε,  το τεχνικό πρόγραμμα. Και τελειώνω για να 

μην σας καθυστερώ, γιατί  εγώ . .στο τεχνικό πρόγραμμα, κύριε 

Αναστασιάδη  Ηλία, λοιπόν δεν παρεμβαίνουμε μόνο μια φορά στους 

αγροτικούς δρόμους.  Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Έξω από τις  εργολαβίες 

που δίνουμε,  που τους κάνουμε με αυτόν τον ωραίο τρόπο λοιπόν και 

τα δικά μας μηχανήματα, δυο μηχανήματα, δυο γκρέιντερ δουλεύουν 
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όλη την χρονιά.  Αλλά προσέξτε με,  όπως το είπα πολύ σωστά, γίνεται 

ένας δρόμος,  βρέχει  μια,  δυο φορές,  ξανά χαλάει.  Ξανά πάμε.  Στον 

ορεινό όγκο, στην Ορεινή όταν τελείωσε το έργο εκεί  ήταν όλοι 

κατευχαριστημένοι.  Και ο κ… το έχει  πει  και ο ίδιος.  Και ο κ.  

Θεοφάνης.  Με τις  βροχές τώρα πάλι δημιουργήθηκε πρόβλημα. Και 

πάλι εμείς  όμως ξανά από την αρχή.  

 Είναι ένα θέμα δηλαδή με τους αγροτικούς δρόμους που δεν 

λύνεται άπαξ.  Δηλαδή το κάναμε μια φορά, το κάναμε δεύτερη φορά 

και τελείωσε η υπόθεση.  

 Όσον αφορά τα έργα βιτρίνας,  εάν εννοείται την ποιότητα ζωής 

που αναβαθμίζουμε και κάνουμε μια ανθρώπινη πόλη και έχουμε ένα 

όραμα γι΄ αυτή την πόλη και δώσαμε ταυτότητα σε αυτή την πόλη, εάν 

αυτά τα θεωρείτε έργα βιτρίνας,  λυπάμαι . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν είχα χρόνο θα αναφερόμουνα σε συγκεκριμένα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν θα πούμε τίποτα άλλο γιατί… Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο λόγος στον κύριο Αντιδήμαρχο. …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα προσπαθήσω. Ένα λεπτάκι.  Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες 

και κύριοι  συνάδελφοι,  έχω να σας πω τα εξής:  ο Δήμος Σερρ ών έχει ,  

είναι πρώτον ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος μετά την Θεσσαλονίκη 

στην Κεντρική Μακεδονία.  Αυτό το λέω για την τάξη …δυναμική που 

έχει .   

 Αυτό όμως δεν σημαίνει  ότι  στην εποχή που ζούμε,  όπως 

δυσκολεύονται και τα έχουμε πει  πάρα πολλές φορές εδώ, μια  
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οικογένεια,  ολόκληρη κοινωνία,  έτσι δυσκολεύεται και ο Δήμος 

Σερρών. Αλλά αυτό δεν σημαίνει  ότι  δεν είχε πολιτική ή 

προτεραιότητες ή στόχευση από το ΄11 που εμείς  διοικούμε.   

Σας παρακαλώ πολύ θα πρέπει να πάρετε μια απόφαση ή ότι  

υπάρχουν νόμοι και παρατηρητήρια και δεν χρειάζεται κανείς  από εμάς 

εδώ ή ότι  είναι ο Δήμος ευθύνη της διοίκησης,  δηλαδή των ανθρώπων 

που εκλέγονται στην διοίκησή του,  συμπολίτευση και αντιπολίτευση, 

φυσικά η συμπολίτευση έχει  και το μεγαλύτερο βάρος και εφόσον 

υπάρχει . .της διοίκησης θα εισπράξεις και τα μπράβο και την 

δυσμένεια σε περίπτωση που δεν τα πας καλά. Δεν θα μας στερήσετε 

το δικαίωμα.  

Εδώ υπάρχει το εξής δίκαιο.  Είναι δίκαιο ότι  είχαμε μια 

στόχευση σαν Δημοτική Πρωτοβουλία Σερρών πριν δεκαπέντε περίπου 

χρόνια  για το εξής πολύ απλό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ συνάδελφοι….  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα το πω και είναι πάρα πολύ απλό. Λέγαμε από τότε που άλλοι τα 

χρήματα δεν τα διαχειριζόντουσαν . .τρόπο και δημιουργούσαν χρέη και  

ανοίγματα. Λέγαμε,  μια δημοτική αρχή πρέπει να πληρώσει τα χρέη 

της,  να εισπράξει τα έσοδά της,  . .και να μειώσει τις  δαπάνες της.  Και 

να κάνει  έργα από προγράμματα της Ε.Ε. Αυτό το πολύ απλό, όσο και 

απλό εάν ακούγεται,  δεν το πράττανε στο παρελθόν.  Ήρθαμε εμείς  το 

΄11 και το πράξαμε και δεν ήταν υποχρέωση κανενός να το πράξει,  το 

πράξαμε από μόνοι μας.   
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 Το εάν μετά ήρθαν πρώτο, δεύτερο, τρίτο μνημόνιο,  μετά από 

τέσσερα χρόνια που ήρθε το Παρατηρητήριο και όποιος άλλος ήρθε,  

αυτό δεν  έχει  σχέση με την πολιτική μας.  Η πολιτική μας  ήταν αυτή, 

κύριε Πρόεδρε.  Την ξέρουν οι  Σερραίοι ,  έτσι διαχειριστήκαμε τα 

πράγματα. Βάλαμε σε μια σειρά τον Δήμο, πληρώσαμε τα χρέη, το 

ξέρει  πολύ καλά  η αγορά, αυτό δεν μπορεί να μας το κλέψει κανείς  

σαν δίκαιο,  αυξήσαμε τα έσοδα κυνηγώντας τα έσοδα, ότ αν εδώ 

κάποιοι  φώναζαν ότι  γιατί  τα διεκδικούμε,  μειώσαμε τις  δαπάνες.  Ο 

προϋπολογισμός . .σήμερα είναι ο προϋπολογισμός που ψηφίζουμε στα 

53 εκατ. ,  ο περσινός ήταν στα  56.  Πώς μπορείτε να λέτε ότι  κάνουμε 

μεγαλύτερες δαπάνες;  Το ΄17 κάνουμε μεγαλύτερες δα πάνες και ότι  το 

΄16 κάναμε λιγότερες;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο προϋπολογισμός του ΄16 ήταν στα 56 εκατ.  ευρώ και ο 

προϋπολογισμός του ΄17 είναι στα 53 και το ΄17 έχουμε ΕΣΠΑ. Τα 

προγράμματα συνεχίζονται.  Οι χρηματοδοτήσεις μετα φέρονται.  

Μειώνουμε τις  δαπάνες συνάδελφοι και για ένα πολύ σημαντικό λόγο.   

Ο προϋπολογισμός είναι . .γ ιατί  όπως είπε πολύ σωστά πολλές 

φορές και ο κ.  Δήμαρχος και εγώ και όλοι οι  συνάδελφοι το ξέρετε,  

1.300.000 ευρώ δεν θα μας δοθεί  το ΄17.  Το κράτους κόβει από τους 

Δήμους όλης της Ελλάδος τους παρακρατηθέντες πόρους.  Ας ακουστεί  

δυνατά αυτό.  Άρα μειώνει προς τους πολίτες άλλο 1.300.000 ευρώ. 

Των Σερρών τους πολίτες.  Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό.  Για να δείτε 

ποιες είναι οι  προτεραιότητες …  
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Ο ΟΠΑΠΚΑ συνεχίζουμε να στηρίζουμε.  Μπορεί να μειώνεται σε 

μας . .τα έσοδά μας,  εμείς  στον ΟΠΑΠΚΑ μειώνουμε μόνο 170.000 

ευρώ. Δεν μειώνονται περισσότερο . .Εάν το κάνετε αναλογικά είναι 

μικρότερη …Στην ΚΕΔΗΣ κρατάμε το ποσό 380.000 εκεί  που πρέπει.  

Θα μπορέσει η ΚΕΔΗΣ να τα βγάλει πέρα και ο ΟΠΑΠΚΑ, γεροί να 

είμαστε του χρόνου, θα προσπαθήσουμε να τον ενισχύσουμε και άλλο.  

 Όσον αφορά τώρα αυτό που άκουσα ότι  όλα λειτουργούν με βάση 

την εποπτεία και τις  υποχρεώσεις από τον νόμο και εμείς  δεν έχουμε 

καμία,  ας πούμε,  δυνατότητα παρέμβασης,  τότε τι  μας λέτε εάν έχουμε 

όραμα ή εάν έχουμε προτεραιότητες στον προϋπολογισμό; Τότε θα 

πήγαιναν όλα με τον αυτόματο πιλότο και δεν . .κανείς  εδώ μέσα. Δεν 

νομίζω να είναι έτσι.   

 Εγώ πιστεύω ότι  είναι ένας συγκερασμός υποχρεώσεων από την 

μια και δυνατοτήτων παρέμβασης από την άλλη. Είναι ένας 

συγκερασμός.  Επομένως, ναι μεν υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις αλλά 

εμείς  και προτεραιότητες έχουμε και στην κοινωνική πολιτική 

αυξήσαμε,  βλέπετε ότι  παρότι μειώθηκαν τα έσοδά μας λόγω του 

κράτους εμείς  αυξήσαμε …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε τώρα προϋπολογισμό συζητάμε.  Εμείς αυξήσαμε στην 

κοινωνική πολιτική τα χρήματα που δίνουμε,  δυστυχώς, με τα λύπης 

μου το λέω, για αυτή την κατάσταση που επικρατεί  στην Ελληνική 

κοινωνία,  ότι  έχουν ανάγκη οι  πολίτες μας από την κοινωνική κουζίνα  

που πήγαν από 50 χιλιάδες πήγαν πάνω από 80 χιλιάδες.   
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 Και οι  αναφορές που έκανα και στον πολιτισμό και στον 

αθλητισμό, ότι  διατηρούμε αυτό το ποσό, 84.000 ευρώ και ότι  

στηρίζουμε αυτή την δομή που βρήκαμε,  ναι και την ενισχύσαμε,  το 

κυνοκομείο.  Δεν το είπα για να δείξω στον αντίποδα ότι  . .βάζουμε 

χρήματα για τους ανθρώπους και βάζουμε για τα ζώα που τα αγαπάμε 

πάρα πολύ. Απλά λέω ότι  εμείς  όποιες δομές έχουμε τις  έχουμε 

προτεραιότητα.  

 Τον ΟΠΑΠΚΑ γιατί  τον στηρίζουμε,  αγαπητοί συνάδελφοι;  Γιατί  

εκεί  μέσα είναι τα ΚΑΠΗ, είναι οι  παιδικοί σταθμοί,  είναι ο 

αθλητισμός.  Γιατί  στηρίζουμε την ΚΕΔΗΣ; Γιατί  εκεί  πέρα είναι το 

Βοήθεια στο Σπίτι ,  είναι όλες αυτές οι  δομές οι  πολιτιστικές και οι  

κοινωνικές που υπάρχουν εκεί .   

 Όταν λέτε ότι  δεν έχουμε πολιτική,  η πολιτική μας δηλώνεται και 

με τους αριθμούς κύριε Πρόεδρε.  Και εγώ σήμερα ήρθα να σας πω ότι  

και με αυτούς τους αριθμούς . .ναι  μεν πράγματι είμαστε σε δύσκολες 

εποχές αλλά εμείς  στις  δύσκολες εποχές αυτές  …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ λίγη ησυχία.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ή είναι κορυφαία συνεδρίαση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ πολύ σεβαστείτε τον ομιλητή.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Εγώ θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε,  θέλω να πω στους Σερραίους το εξής 

πολύ απλό, αγαπητοί συνάδελφοι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Φτάνει.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  δεν φτάνει  καθόλου γιατί  αυτή είναι η κορυφαία συνεδρίαση. 

Θέλω να πω στους Σερραίους,  κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  

αγαπητοί συνάδελφοι,  ότι  με τον τρόπο που διαχειριστήκαμε τα 

οικονομικά του Δήμου τα προηγούμενα επτά χρόνια,  μπορούμε 

σήμερα, υπάρχει φτώχεια στην ελληνική κοινωνία και στο ελληνικό 

κράτος το οποίο είναι πτωχευμένο αλλά δεν μας το έχουν ανακοινώσει,  

εμείς  να στεκόμαστε όρθιοι  και να στηρίζουμε και τις  δικές μας δομές 

και τις  αντιδημαρχίες που υπάρχουν οι  τομείς αθλητισμός,  πολιτισμός,  

κοινωνική πολιτική,  καθαριότητα, διαχείριση της ακίνητης περιουσίας 

και όλες οι  άλλες και τα σχολεία μας,  Α/θμια,  Β/θμια εκπαίδευση και 

συγχρόνως τα νομικά μας πρόσωπα, να στηρίζουμε τον πολιτισμό, το 

θέατρο στο ΔΗΠΕΘΕ, την ΚΕΔΗΣ και τον ΟΠΑΠΚΑ.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οκτώ φορές το ίδιο είπε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τι να πω κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για πολλοστή φορά σταματήστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Σταμάτα και λίγο,  φτάνει .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ μην τον διακόπτετε και μην μιλάτε μεταξύ σας.  

Ολοκληρώνει την …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε και δεν θα με σταματήσει κανείς  εάν 

δεν έχω τον λόγο,  με όλο τον σεβασμό σε όλους,   ότι  αυτή η δουλειά 

έπιασε τόπο, δεν θα μας κλέψει κανείς  το δίκαιο,  έτ σι αισθάνομαι ότι  

κάποιοι  προσπαθούν να μας το κλέψουν, έχει  αποτυπωθεί και με 

νούμερα, τα νούμερα που σας λέω δεν είναι θεωρίες,  ότι  πήραμε 

4.900.000 ευρώ από όλους τους άλλους Δήμους 1 -1-11, όταν 

αναλάβαμε τον Δήμο Σερρών και σήμερα τα χρηματικά διαθέσιμ α είναι 

10.940.000.  Είναι νούμερο επίσημο. Το πήρα σήμερα από την 

υπηρεσία.  Έχουμε δηλαδή χρηματικά διαθέσιμα περισσότερα κατά 5 

εκατομμύρια.   

 Γι΄ αυτά ας μην παρεξηγηθώ, δεν είναι ότι  λεφτά και θα τα 

κάνουμε ότι  θέλουμε,  λέω ως διεκδικήσεις της δημοτικής  αρχής από 

προγράμματα και από άλλους πόρους,  όπως επίσης και την τήρηση των 

νόμων. Τηρούμε τον νόμο για να έχουμε . .μισθοδοσίας για να μην 

μπορεί κανείς  να μας πει  τίποτα,  έχουμε τα χρήματα στο ταμείο.  Είναι 

στην . .τράπεζα, μπορεί να τα δει  όποιος θέλει  κ αι να δει  κάποιος τα 

γραμμάτια των χρημάτων που πήραμε από τους άλλους Δήμους και τις  

δυο κοινότητας.  Είναι στην διάθεσή σας.  Τα έχω όλα.  

 Και όταν σας λέω ότι  σε αυτή την εποχή των μνημονίων 

αυξήσαμε τα έσοδα, κυνηγήσαμε τους μπαταξήδες,  αυτούς που 

χρωστούσανε,  τους οφειλέτες,  κυνηγήσαμε τα έσοδα, τα βεβαιώσαμε,  

μειώσαμε τις  δαπάνες,  πληρώσαμε όλα τα χρέη, έμειναν μόνο τα 
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τρέχοντα σας λέω, δεν σας ενοχλεί  κανένας για χρέη, ούτε εμένα ούτε 

εσάς,  ούτε τον κ.  Πρόεδρο, ούτε τον κ.  Δήμαρχο ούτε τους 

αντιδημάρχους ούτε τους δημοτικούς συμβούλους,  αυτό δεν σας λέει  

πολλά σε εποχή τεσσάρων μνημονίων και πτώχευσης της χώρας; 

Νομίζω σας τα λέει  όλα.  

Και τα έργα που κάνουμε είναι από προγράμματα. Εάν αυτό δεν 

αποτελεί ,  κύριε Πρόεδρε σωστή διαχείριση σε αυτή την εποχ ή που 

ζούμε,  την οποία εμείς  την σκεφτήκαμε πριν . . . .χρόνια,  όταν άλλοι τα 

λεφτά τα σπαταλούσαν, γιατί  . .ανοίγματα το κράτος,  το κράτος πρώτα 

ήταν σπάταλο, εάν αυτά δεν φτάνουν που σας λέω, τότε τι  να σας πω, 

ας μας κρίνει  όλους ο Σερραϊκός λαός.   

Εμένα ή άποψή μου είναι πολύ συγκρατημένα, την λέω μετά επτά 

χρόνια που ποτέ δεν πανηγύρισα για κανένα θέμα, ότι  αυτή η 

διαχείριση ήταν η ενδεδειγμένη, θα πω και τίποτα παραπάνω.  

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εγώ κ.  Γαλάνη. Εάν δεν υπάρχει δευτερολογία από τους 

προλαλήσαντες,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο λεπτά τον λόγο στον κ.  Δήμαρχο να κλείσει  το θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δυο λεπτά να κάνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο λεπτά.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ακούσαμε όλους τους επικεφαλής των παρατάξεων, τους ομιλητές,  

αυτό κάνουμε.  Πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να την ολοκληρώσετε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και με τις  τοποθετήσεις τις  δικές μας.  Και εσάς σας ακούσαμε με 

σεβασμό, θέλω και εσείς  να σεβαστείτε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα λεπτό.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι θα πει  ένα λεπτό; Εσύ ένα λεπτό μίλησες;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα λεπτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας παρακαλώ. Ασφαλώς θα είμαι επιγραμματικός γιατί  καλύφθηκα 

από αυτά που είπε ο Αντιδήμαρχος οικονομικών ο κ.  Γαλάνης.   

Αυτό που θέλω να τονίσω όμως είναι ότι  μέσα σε ιδ ιαίτερα 

δύσκολες οικονομικές συνθήκες που διέρχεται η χώρα ο Δήμος Σερρών 

και όλοι οι  Δήμοι καλούνται να συντάξουν τους προϋπολογισμούς τους 

και ο Δήμος Σερρών φυσικά καλείται να συντάξει  τον προϋπολογισμό 

του για να ψηφιστεί  από το Δημοτικό Συμβούλιο και οι  δύσκολες 

συνθήκες μέσα στις  οποίες καλείται να το κάνει  αυτό ποιες είναι;   

Μειώθηκαν οι  χρηματοδοτήσεις της πολιτείας προς τους Δήμους 

65% και έρχεται και άλλη μείωση λόγω της διακοπής των 
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παρακρατηθέντων πόρων μέσα στο ΄17 και άλλη μείωση 1.300.000 

ευρώ.  

Μέσα σε τόσο δύσκολες συνθήκες είναι δυνατόν κάποιος να έχει  

απαιτήσεις και να λέει  ότι  θέλω περισσότερα χρήματα για την 

αγροτική οδοποιία.  Περισσότερα χρήματα για τις  ασφαλτοστρώσεις.  

Περισσότερα για το ένα,  περισσότερα για το άλλο, αλλά δεν μας λέει  

από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα;  Ούτε μας λέει  ποσά.  

Εγώ θέλω αυτοί οι  οποίοι  λένε ότι  είναι λίγα τα λεφτά για την 

αγροτική οδοποιία,  είναι λίγα τα λεφτά για τις  ασφαλτοστρώσεις,  να 

μου πουν ποσά και να δούμε πώς θα βγει ,  από πού θα βρεθούν τα 

λεφτά, τα οποία διατίθενται από την ΣΑΤΑ και είναι 1 εκατ.  σε αυτόν 

τον Δήμο που είναι ο μισός νομός όταν ο πρώην Δήμος Σερρών από 

την ΣΑΤΑ έπαιρνε 2.300.000 ευρώ;  

Πείτε συγκεκριμένα νούμερα. Τόσα θα δώσουμε στην αγροτική 

οδοποιία,  τόσα στις  ασφαλτοστρώσεις,  τόσ α για παιδικές χαρές,  τόσα 

για εκεί .  Νούμερα. Απαντήστε με νούμερα. Όχι αόριστα είναι λίγα τα 

λεφτά και θέλουμε περισσότερα.  

Ο Δήμος Σερρών την κοινωνική πολιτική που κάνει  είναι από 

τους καλύτερους Δήμους της Ελλάδας.  Μόνο μέσω προγραμμάτων 

διαθέτει  για την κοινωνική πολιτική 1,5 εκατ.  ευρώ.  Μόνο μέσω 

προγραμμάτων. Χώρια το δικό του ταμείο.  Πείτε μας,  συγκριτικά 

απέναντι  σε άλλους Δήμους που υστερούμε; Ποιο πρόγραμμα δεν 

πήραμε της κοινωνικής πολιτικής;  Να μας πείτε.  Εκείνος ο Δήμος,  ο 

μεγάλος ο Δήμος,  όχι  ο μικρός,  Καβάλα, ξέρω εγώ η Λάρισα, ποιο 

πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής ή και άλλο πρόγραμμα πήρε και δεν 

το πήραμε εμείς .  Ντοκουμέντα. Όχι αόριστα πράγματα.  
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 Λοιπόν,  ακούστηκε 300.000, 500.000, θα πουν 1 εκατ.  σε λίγο 

θέλουν για συμβούλους.  Λοιπόν,  γ ια τους τεχνικούς συμβούλους τα 

χρήματα, εάν δεν δώσουμε για τεχνικούς συμβούλους χρήματα δεν 

μπορούμε να ενταχθούμε σε προγράμματα και αυτά τα λεφτά που 

δίνουμε για τεχνικούς συμβούλους τα παίρνουμε πίσω μετά.  Αυτά είναι 

αποδεδειγμένα. Πίσω τα παίρνουμε α πό το πρόγραμμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πώς Δήμαρχε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι πώς; Πάτε να δείτε.  Να ρωτήσετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πώς δηλαδή;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι πως; Θα σας πω την διαδικασία; Τα παίρνουμε πίσω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τις βιοκλιματικές δεν τις  πήραμ ε; Για όλα. Εάν ενταχθούμε στην 

Πράσινη Κοινότητα και χρησιμοποιήσουμε λεφτά για τεχνικούς 

συμβούλους θα τα πάρουμε και αυτά πίσω. Ότι χρήματα δίνουμε για 

τεχνικούς συμβούλους,  τα δίνουμε για να ενταχθούμε σε προγράμματα, 

εκτός εάν δεν θέλετε να ενταχθούμε  σε προγράμματα και τα λεφτά θα 

τα ξανά παίρνουμε πίσω.  

 Αυτά τα παραμύθια για λαϊκή κατανάλωση ακούγονται μεν καλά 

αλλά είναι ψευδέστατα. Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.  

Όσον αφορά την καραμέλα των ειδικών συνεργατών, πείτε μου 

έναν Δήμο στην Ελλάδα που δεν έχει  ειδικούς συνεργάτες;  Και πρέπει 
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να πω ότι  τους ειδικούς συνεργάτες πλέον τους χρησιμοποιούμε σαν 

υπαλλήλους γιατί  δεν έχουμε υπαλλήλους.  Διακόσιοι υπάλληλοι 

έφυγαν στην σύνταξη. Τους χρησιμοποιούμε σαν υπαλλήλους για να 

μπορέσουμε να κάνουμε την δουλειά μας και πάλι δύσκολα κάνουμε 

την δουλειά μας.   

Περνούν όλοι οι  Δήμοι πολύ δύσκολες στιγμές.  Περιοριστήκαμε 

στις  αναγκαίες δαπάνες.  Στις  αναγκαίες.  Εάν πούμε να κόψουμε και 

άλλα, θα πρέπει να κλείσουν οι  υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα που 

έχουν  συμβεί σε άλλους Δήμους.  Υπάρχουν Δήμοι που δεν λειτουργούν 

το κολυμβητήριό τους.  Ή και άλλες υπηρεσίες,  κοινωνικά πρόσωπα. 

Δεν θα φτάσουμε και εύχομαι να μην φτάσουμε σε τέτοιο σημείο.   

Είναι εύκολα τα μεγάλα, τα ωραία και τα αόριστα λόγια που 

γαργαλάνε τα αφτιά των πολιτών αλλά τα μεγάλα, τα ωραία και τα 

αόριστα λόγια συγκεκριμένα να τα αποδεικνύετε με νούμερα και θα 

λέτε ότι  από πού θα βρεθούν τα κονδύλια για να γίνουν αυτά που λέτε.  

Να μας πείτε την πηγή, θα μας πείτε και το νούμερο και άντε να πάτε 

να  βγάλετε προϋπολογισμό μετά.   

Νομίζω ότι  κάνουμε και με την δική σας βοήθεια,  αλίμονο, και 

με την βοήθεια της αντιπολίτευσης και όλου του Δημοτικού 

Συμβουλίου,  με τις  προτάσεις,  με την κριτική σας,  με τον έλεγχο,  το 

καλύτερο δυνατό,  διαχειριζόμαστε όσο μπο ρούμε πιο σφικτά και 

καλύτερα τα χρήματα του Δήμου και προσφέρουμε τις  καλύτερες 

δυνατόν υπηρεσίες τόσο στους πολίτες αλλά όσο και έργο,  έργο στον 

Δήμο με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.  

Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

Κυρίες και κύριοι  το θέμα ολοκληρώθηκε του προϋπολογισμού και 

μπαίνει  σε ψηφοφορία και η στοχοθεσία φυσικά. Και μπαίνει  σε 

ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  ναι ,  ναι  Κύριε Μηλίδη;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ;  

Όχι,  σύμφωνα με τις  παρατηρήσεις που κάναμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι σύμφωνα με τις  παρατηρήσεις.  Ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι λαμβάνοντας υπόψη τις  παρατηρήσεις μας και τις  παρατηρήσεις 

του Παρατηρητηρίου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι θα καταγραφεί.  Κύριε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς ψηφίζουμε,  κύριε Πρόεδρε,  όχι  στον προϋπολογισμό, στις  

ανελαστικές που είναι αυτονόητες,  ναι,   σύμφωνα και εμείς  τις  

παρατηρήσεις…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ο κ.  Ραμπότας ναι.  Η κυρία Ιλανίδου, η κυρία Μπιτζίδου ναι,  ο 

κ.  . .ναι ,  ο γραμματέας ναι και εγώ ο Πρόεδρος ναι.   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 730/2016)  

…………………  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λήξη της συνεδρίασης,  ραντεβού αύριο στις  19:00΄.   

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  

 

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
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