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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ  ΜΕ  ΑΡΙΘ .  18/2019  

ΕΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

Στις  Σέρρες  και  στο  Διοικητήριο ,  σήμερα  την  13η  του  μηνός  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  του  έτους  2019,  ημέρα  της  εβδομάδος  ΤΕΤΑΡΤΗ  και  

ώρα  14:00 συνεδρίασε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερρών ,  σε  ειδική  

συνεδρίαση ,  ύστερα  από  την  αριθμ .  18/07-11-2019 έγγραφη  

πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  που  επιδόθηκε  

σε  όλους  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους ,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  

άρθρου  74 του  Ν .  4555/2018 (ΦΕΚ  133/19-07-2018 τ .Α’)  «Πρόγραμμα  

Κλεισθένης  I».  

 

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  η  νόμιμη  απαρτία ,  σύμφωνα  με  

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

ότι  σε  σύνολο  41 Δημοτικών  Συμβούλων ,  παρόντες  ήταν  37,  δηλαδή :  

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  (ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Δ .Σ)  

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   
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ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ   

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ   

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΔΙΝΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ   

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ   

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ-  ΣΙΑΚΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ   

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ   

ΜΑΤΘΑΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ  ΒΑΡΒΑΡΑ   

ΜΙΣΙΡΛΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ   

ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ   

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΠΑΛΑΖΗ  –ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ   

ΠΑΝΟΥ  ΣΩΤΗΡΙΑ   

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ  ΑΡΙΑΔΝΗ   

ΡΙΖΟΣ  ΣΑΒΒΑΣ   

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΤΑΪΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   
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ΦΑΡΜΑΚΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ    

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ   

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )  

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ   

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ  ΠΑΡΘΕΝΑ  

 

Οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Τοπικών  και  Δημοτικών  

Κοινοτήτων ,  κλήθηκαν  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ .  8 του  

άρθρου  74 του  Ν .  4555/2018 και  παρών  ήταν  μόνο  ο  κ .  Βαφειάδης  

Μιχαήλ .  

 

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

έναρξη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  στην  οποία  ήταν  παρών  ο  

Δήμαρχος  κ .  Χρυσάφης  Αλέξανδρος ,  που  κλήθηκε  σύμφωνα  με  τις  

διατάξεις  της  παρ .  6 του  άρθρου  74 του  Ν .  4555/2018. 

   

…………………………….  

……………….  
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ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

Έχοντας  υπόψη :  

Τις  διατάξεις  των  άρθρων  74 και  189 του  Ν .  4555/2018 (ΦΕΚ  

133/19-07-2018 τ .Α’)  «Πρόγραμμα  Κλεισθένης  I»,  καθώς  και  αυτές  

του  άρθρου  159 παρ .  1 του  Ν .  3463/2006 (ΦΕΚ  114 ΤΑ)  «Κύρωση  του  

Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων», σας  παρακαλούμε  να  προσέλθετε  

στην  αίθουσα  «Κωνσταντίνος  Καραμανλής» του  Διοικητηρίου  σε  

ειδική  συνεδρίαση  του  Σώματος ,  που  θα  γίνει  στις  13 Νοεμβρίου  2019,  

ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  14:00΄ ,  με  μοναδικό  θέμα  ημερήσιας  διάταξης :  

 

 

ΘΕΜΑ  ΜΟΝΟ:   Έγκριση  προϋπολογισμού  εσόδων  -  εξόδων ,  

οικονομικού  έτους  2020.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σ .  

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  

 

 

………………………  

……………..  
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18Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αρχίζουμε  την  συνεδρίασή  μας .   Όπως  είναι  γνωστό  σήμερα  έχουμε  

ειδική  συνεδρίαση  με  αποκλειστικό  θέμα  ημερήσια  διάταξη  κατά  την  

μορφή  αναδιατύπωσης  του  θέματος :  

 

ΘΕΜΑ:  

Έγκριση  προϋπολογισμού  και  στοχοθεσίας-  ολοκληρωμένο  

 πρόγραμμα  δράσης  Δήμου  Σερρών  έτους  2020.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  δώσουμε  τον  λόγος  την  αρχή  στον  κ .  Δήμαρχο  προκειμένου  να  

αναπτύξει  το  θέμα  και  συνεχίζουμε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καλησπέρα ,  αγαπητοί  συνάδελφοι .  Ως  γνωστό  η  Δημοτική  Αρχή  

ανέλαβε  τον  Σεπτέμβριο  του  ΄19 και  όπως  είναι  γνωστό  σε  όλους  το  

σημαντικότερο  εργαλείο  των  δημοτικών  αρχών  είναι  η  κατάρτιση  και  

συγκρότηση  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  και  των  νομικών  

προσώπων  του ,  βάσει  του  οποίου  καλείται  να  αποτυπώσει  και  το  

στίγμα  των  στόχων  που  θέτει  σαν  νέα  Δημοτική  Αρχή .   

 Σίγουρα ,  βέβαια ,  αυτό  το  εργαλείο ,  ο  προϋπολογισμός ,  

καταγράφει  όχι  μόνο  τους  στόχους  και  τις  επιλογές  της  διοίκησης  αλλά  

βάσει  του  ποσοστού  υλοποίησης  θα  καταγράφει  και  την  ετήσια  επιτυχή   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13ΗΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2019  

8 

πορεία  που  θα  θέσει  η  Δημοτική  Αρχή  και  βάσει  της  πορείας  αυτής  θα  

αξιολογείται  και  η  υλοποίησή  του .   

 Όπως  είναι  γνωστό ,  βάσει  του  ισχύοντος  νομικού  πλαισίου  ο  

Δήμος  όφειλε  στις  αρχές  Σεπτεμβρίου  να  έχει  προχωρήσει  στην  

σύνταξη  προϋπολογισμού ,  σχεδίου  προϋπολογισμού  καθώς  και  

απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  μετά  από  πρόταση  της  

Εκτελεστικής  Επιτροπής ,  ούτως  ώστε ,  να  τα  αποστείλει  προς  έγκριση  

στο  Παρατηρητήριο .  Άρα  δηλαδή ,  όλη  αυτή  η  διαδικασία  του  

προϋπολογισμού  θα  έπρεπε  να  έχει  ξεκινήσει  από  τις  αρχές  

Σεπτεμβρίου .   

 Έτσι  λοιπόν  μεριμνήσαμε  και  με  σχετικές  αποφάσεις  που  λάβαμε  

στις  19 Σεπτεμβρίου  στην  Εκτελεστική  Επιτροπή  και  στις  20 

Σεπτεμβρίου  στην  Οικονομική  Επιτροπή  προχωρήσαμε  και  στείλαμε  το  

σχέδιο  αυτό  του  προϋπολογισμού  στο  Παρατηρητήριο .   

 Με  τον  έλεγχο  που  έγινε  από  το  Παρατηρητήριο  μας  απέστειλε  

την  σχετική  απάντησή  του  με  μια  σχετική  παρατήρηση ,  που  

αναφερόταν  και  είχαμε  πει  εδώ  στις  4 Νοεμβρίου  και  στην  Οικονομική  

Επιτροπή  ενσωματώσαμε  αυτή  την  παρατήρηση  τροποποιώντας  το  

αρχικό  σχέδιο  προϋπολογισμού  και  συντάσσοντας  τον  τελικό  

προϋπολογισμό  που  σήμερα  καλούμαστε  να  ψηφίσουμε .   

 Είναι  λοιπόν  κατανοητό  ότι  ο  συγκεκριμένος  σημερινός  

προϋπολογισμός  προφανώς  δεν  είναι  ο  προϋπολογισμός  που  θα  δώσει  

το  στίγμα  της  νέας  Δημοτικής  Αρχής ,  αλλά  είναι  σαν  αποτέλεσμα  των  

προθεσμιών  που  βάζει  ο  νόμος ,  γιατί  όπως  καταλαβαίνετε  δεν  

μπορούσε  μέσα  σε  πέντε ,  έξι  μέρες  μια  νέα  Δημοτική  Αρχή  και  κάτι  το  

οποίο  γίνεται  παντού ,  τουλάχιστον  στις  νέες  δημοτικές  αρχές ,  να  
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βάλουν  το  στίγμα  των  θεμάτων ,  αυτά  τα  οποία  θα  θεωρούσαν  

σημαντικά  για  την  επόμενη  χρονιά .   

 Οι  πραγματικές ,  λοιπόν ,  θέσεις ,  προτάσεις  και  το  στίγμα  της  

νέας  Δημοτικής  Αρχής  θα  κατατεθούν  κατά  τις  αναμορφώσεις ,  οι  

οποίες  θα  είναι  δυνατές  από  την  αρχή  του  έτους  όσο  υλοποιείται  ο  

τυπικός  υπηρεσιακός ,  θα  έλεγα ,  προϋπολογισμός .    

 Ο  προϋπολογισμός  αυτός  ο  οποίος  σας  εξήγησα ,  ξεκίνησα  το  

ιστορικό ,  είναι  ένας  καθαρά  υπηρεσιακός  και  βασίζεται  στα  δεδομένα  

του  προηγούμενου  προϋπολογισμού  του  λειτουργούντος ,  με  προσθήκες  

υπηρεσιακών  παραγόντων ,  όπως  είχαν  έρθει  στις  υπηρεσίες  τις  

οικονομικές .   

 Εξάλλου ,  το  στρατηγικό  σχέδιο  της  νέας  Δημοτικής  Αρχής  έχει  

καταγραφεί  πλήρως  τόσο  στο  στρατηγικό  της  επιχειρησιακό  σχέδιο  όσο  

και  στο  ετήσιο  σχέδιο  δράσης ,  το  οποίο  θα  καταθέσουμε ,  όπως  ορίζει  ο  

νόμος ,  μέσα  σε  εύλογο  χρονικό  διάστημα  μέχρι  το  τέλος  της  χρονιάς .   

Εκεί  θα  δίνουμε ,  πέραν  των  στοιχειών  των  οικονομικών  αλλά  και  το  

πλήρες  στίγμα  της  πολιτικής  μας  σαν  Δήμος .   

 Έτσι  λοιπόν ,  με  την  δυνατότητα  που  δίνεται  από  την  νομοθεσία  

για  τροποποιήσεων  και  αναμορφώσεων  του  προϋπολογισμού  θα  

καταγράφουμε  τους  στόχους ,  τους  οποίους  θέλουμε  σαν  νέα  Δημοτική  

Αρχή  να  εντοπίσουμε .   

 Αξίζει  να  αναφέρω  ότι  σε  επόμενη  ειδική  συνεδρίαση  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου ,  μέσα  σε  εύλογο  χρόνο  όπως  προβλέπεται  από  

το  ισχύον  νομικό  πλαίσιο ,  θα  έχουμε  την  δυνατότητα  για  έγκριση  και  

ψήφιση  του  συμπληρωμένου  ολοκληρωμένου  πλαισίου  δράσης  του  

Δήμου  εντάσσοντας  και  τα  ολοκληρωμένα  πλαίσια  δράσης  των  

νομικών  προσώπων  μετά  από  την  ψήφιση  του  προϋπολογισμού ,  γιατί  
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θα  έπρεπε  να  περάσει  από  αυτόν  τον  προϋπολογισμό  οι  

χρηματοδοτήσεις  στα  νομικά  πρόσωπα  για  να  μπορέσουν  να  συντάξουν  

και  αυτές  τους  προϋπολογισμούς  τους .  Πάλι  όμως  στο  ίδιο  πλαίσιο  

φιλοσοφίας .   

 Δεν  μπορεί  να  είναι  και  οι  προϋπολογισμοί  που  θα  συνταχθούν  

από  τα  νομικά  πρόσωπα  διαφορετικά  από  αυτό  το  οποίο  συνέβη  μέχρι ,  

από  το  στίγμα  το  περσινό ,  της  προηγούμενης ,  να  το  πω  έτσι ,  

Δημοτικής  Αρχής .  

 Ήμασταν  υποχρεωμένοι  και  είμαστε  υποχρεωμένοι  να  

ακολουθήσουμε  αυτές  τις  ημερομηνίες ,  άρα  υπό  αυτή  την  έννοια  η  

ψήφιση  του  σημερινού  προϋπολογισμού  και  αυτά  που  θα  ακούσετε  από  

τον  εισηγητή ,  θα  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη  για  να  αξιολογήσετε  

φυσικά ,  όλοι  σας ,  όλοι  οι  συνάδελφοι ,  την  σημερινή  παρουσίαση  και  

ψήφιση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μισιρλής ,  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  ως  εισηγητής .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  η  Οικονομική  

Επιτροπή  σε  δυο  συνεδριάσεις  της  είχε  ομόφωνα  την  απόφαση  να  

καταθέσει  τον  συγκεκριμένο  προϋπολογισμό  που  έχετε  στα  χέρια  σας .   

 Η  μια  συνεδρίαση  της  Οικονομική  Επιτροπή  έγινε  στις  20 

Σεπτεμβρίου  όπου  ομόφωνα  στείλαμε  τον  προϋπολογισμό  στο  

Παρατηρητήριο  και  η  δεύτερη  συνεδρίαση  έγινε  στις  4 Νοεμβρίου ,  

όπου  μετά  την  παρατήρηση  που  μας  έκανε  το  Παρατηρητήριο ,  το  

Υπουργείο  Εσωτερικών  για  την  αυτοτέλεια ,  την  οικονομική  αυτοτέλεια  

των  ΟΤΑ ,  στην  οποία  είχαμε  μόνο  μια  παρατήρηση  όπου  έπρεπε  να  

μεταφερθεί  ένα  ποσό  της  τάξεως  των  500.000 ευρώ  από  την  
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ανείσπρακτη  Σ .Α .Τ .Α .  του  ΄19 να  πάει  στο  χρηματικό  υπόλοιπο  του  

΄19 και  όχι  στην  Σ .Α .Τ .Α .  του  ΄20, ομόφωνα  σας  προτείνουμε  τον  

προϋπολογισμό  που  έχετε  στα  χέρια  σας .   

 Δυο  στοιχεία ,  για  να  μην  κουράσω  το  σώμα ,  για  τον  

προϋπολογισμό  αυτόν  που  έχετε  στα  χέρια  σας  και  το  ολοκληρωμένο  

σχέδιο  δράσης ,  η  στοχοθεσία  δηλαδή ,  το  σύνολο  των  διαμορφωθέντων  

εσόδων  και  εξόδων  ανέρχεται  στο  ύψος  των  64.132.525,49 ευρώ ,  τα  

οποία  αναλύονται  όσον  αφορά  στα :  

  Έσοδα ,  σε  16.617.327,48 ευρώ  τακτικά  έσοδα  

  11.033.048,29 ευρώ  στα  έκτακτα  έσοδα  που  αφορούν  κυρίως  τα  

έσοδα  για  επενδύσεις  από  Σ .Α .Τ .Α .  είτε  από  άλλα  προγράμματα .   

  Έσοδα  παρελθόντων  ετών ,  τα  οποία  θα  βεβαιωθούν  το  2020 σε  

ύψος  1.394.287,63 ευρώ .   

  Εισπράξεις  από  δάνεια  και  απαιτήσεις  ύψους  10.306.113,25 ευρώ  

  Εισπράξεις  υπέρ  δημοσίου  και  τρίτων  στο  επίπεδο  των  

6.286.490,50 ευρώ  

Χρηματικό  υπόλοιπο  ανέρχεται  στα :  18.395.257,71 ευρώ .  

Αυτό  είναι  ένα  σύνολο  64.132.525,49 ευρώ  

 

Τα  έξοδα :  

  Λειτουργικά  έξοδα  και  επιχορηγήσεις  νομικών  προσώπων  

ανέρχονται  στα  27.326.077,57 ευρώ .   

  Οι  επενδύσεις  προϋπολογίστηκαν  στα  22.714.779,53 ευρώ .  

  Οι  πληρωμές  παρελθόντων  ετών  προϋπολογίστηκαν  στα  

14.240.945,09 ευρώ   

  Το  αποθεματικό  είναι  στο  ύψος  των  66.722,49 ευρώ .  
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Ο  προϋπολογισμός  είναι  φυσικά  απόλυτα  ισοσκελισμένος  και  αυτά  

είναι  τα  τυπικά  στοιχεία  του  προϋπολογισμού ,  όπως  σας  τα  έδωσα  

προηγουμένως .   

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πριν  προχωρήσουμε  περαιτέρω  να  ενημερώσω  απλά  ότι  η  κυρία  

Χαραλαμπίδου  Παρθένα  η  συνάδελφος  μας  κοινοποίησε  ένα  έγγραφο  

με  το  οποίο  αποδεικνύεται  η  σημερινή  δικαιολογημένη  απουσία  της .   

 Θα  εισέλθουμε  σε  κύκλο  ερωτήσεων .  Παρακαλώ  ποιοι  

συνάδελφοι  επιθυμούν  να  υποβάλλουν  ερωτήσεις ;  Ο  κ .  Φαρμάκης ,  η  

κυρία  Παπαφωτίου ,  ο  κ .  Παπαβασιλείου ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης  και  εσείς .  

Μάλιστα .  Η  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  κυρία  Παπαφωτίου ,  ως  ειδικός  αγορητής  της  παράταξης .  

Ορίστε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θέλω  να  κάνω ,  να  μου  δοθούν  ορισμένες  διευκρινήσεις ,  διότι  και  

αφορούν  την  διαδικασία  και  δεν  είναι  θέμα  τυπολατρίας  αλλά  νομίζω  

ότι  δεν  υπάρχει  μια  ενημέρωση  σωστή  των   μελών  της  Οικονομικής  

Επιτροπής .  

 19/9ου ,  κύριε  Αντιδήμαρχε  συνήλθε  η  Εκτελεστική  Επιτροπή  με  

απόφαση  4,  η  οποία  ενέκρινε  τον  προϋπολογισμό .  Στις  20/9ου   

συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή .  Το  έγγραφο  αυτό ,  την  απόφαση  

αυτή  εμείς  δεν  την  λάβαμε  ποτέ  είτε  στο  e-mail  μας ,  είτε  δεν  την  
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είδαμε  καθόλου .  Για  ποιο  λόγο ;  Την  βλέπουμε  σήμερα  στα  συνημμένα  

που  ήρθαν  για  την  έγκριση  του  προϋπολογισμού .  Μια  ερώτηση  είναι  

αυτή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την  λάβατε  με  την  απόφαση  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εμείς  δεν  ήμασταν  ενήμεροι .  Δεν  ξέρω  εάν  κάποιο  μέλος .  Εγώ  στο  e-

mail  δεν  υπήρχε ,  έψαξα  παντού ,  την  απόφαση  της  Εκτελεστικής  

Επιτροπής  την  είδα  για  πρώτη  φορά  σήμερα  συνημμένο  του  

προϋπολογισμού ;  Για  ποιο  λόγο ,  αφού  εκ  του  νόμου  λέει  το  άρθρο  63,  

ότι  πρέπει  να  σταλεί  στην  Οικονομική  Επιτροπή ,  γιατί  ποιο  λόγο  εμείς ,  

τυπικό  θέμα ,  για  ποιο  λόγο  όμως ,  δεν  την  πήραμε  να  την  μελετήσουμε ;   

 Την  οποία ,  βέβαια ,  στην  απόφαση  την  επικαλείται  ο  συντάξας  

των  πρακτικών .  Όμως  στα  στοιχεία  που  έχουμε  στα  χέρια  μας ,  λένε  το  

αντίθετο ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Άλλη  ερώτηση ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Όχι ,  έχω   ερωτήσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  πείτε  και  άλλες .  Να  τις  πει  όλες  μαζί  και  θα  απαντήσουμε  σε  

όλες .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ένα  δεύτερο  θέμα .  Ήρθε  στην  Οικονομική  Επιτροπή  να  συζητήσουμε  

το  θέμα  για  την  έγκριση  του  προϋπολογισμού  ως  εξής  διατυπωμένο ,  το  

οποίο ,  βέβαια ,  είχε  όλο  το  δικαίωμα  ο  Πρόεδρος  και  το  αλλάξαμε  σε   

«Έγκριση  προϋπολογισμού  και  στοχοθεσίας-  ολοκληρωμένο  
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πρόγραμμα  δράσης  και  των  νομικών  προσώπων». Εκεί ,  βέβαια ,  άλλαξε  

η  διατύπωση ,  διότι  στα  συνημμένα  δεν  υπήρχε  ούτε  το  ΟΠΔ  ούτε  η  

στοχοθεσία  ούτε  των  νομικών  προσώπων .  Και  είχα  πει ,  κύριε  Πρόεδρε ,   

για  να  διευκρινίσω  στο  σώμα  ότι  ψηφίσαμε  ομόφωνα  λέγοντας  ότι  τις  

παρατηρήσεις  μας  θα  τις  κάνουμε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Ερχόμαστε ,  λοιπόν ,  σήμερα  εδώ  και  για  πρώτη  φορά  και  ας  με  

διαψεύσει  ο  συνάδελφος ,  βλέπουμε  ότι  έχουμε  ψηφίσει  ως  Οικονομική  

Επιτροπή  την  στοχοθεσία .  Την  στοχοθεσία ,  την  οποία  δεν  την  έχουμε  

δει  καν  και  σήμερα  στα  συνημμένα  λαμβάνουμε  την  στοχοθεσία .   

 Να  μου  απαντήσει  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  για  ποιο  λόγο  γράφτηκε  

έτσι  η  απόφαση ,  και  για  ποιο  λόγο  δεν  ήρθε  η   στοχοθεσία  στην  

Οικονομική  Επιτροπή  και  έρχεται   σήμερα ;  Το  έντυπο  της  στοχοθεσίας  

το  βλέπουμε  σήμερα  για  πρώτη  φορά .   

 Τρίτη  ερώτηση .  Λέει  η  νομοθεσία ,  την  οποία  έψαξα  και  λέω  

πάντα  τι  λέει  η  νομοθεσία  ότι  το  ΟΠΔ ,  έτσι  λέει  η  νομοθεσία ,  δεν  

ξέρω  τι  λένε  προφορικά ,  ότι  ψηφίζεται  μαζί  με  τον  προϋπολογισμό .  

Είναι  η  εγκύκλιος  8/3/19 η  17154, άρθρο  4,  το  οποίο  έχει  δημοσιευτεί  

κιόλας .  Για  ποιο  λόγο  δεν  ήρθε  το  ΟΠΔ  και  δεν  μιλάω  για  των  νομικών  

προσώπων ,  τα  οποία  μπορεί  να  ακολουθήσουν ,  ενώ  των  στοχοθεσία  

την  φέρνετε ,  που  η  στοχοθεσία  είναι  μέρος  του  ΟΠΔ ,  για  να  

καταλαβαίνουμε ,  δεν  είναι  ακριβώς  το  ίδιο ,  το  ΟΠΔ  είναι  το  

ολοκληρωμένο ,  η  στοχοθεσία  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η  στοχοθεσία  είναι  το  υπερσύνολο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Είναι  περίπου  το  ίδιο .   
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 Άρα  λοιπόν ,  ενώ  η  εγκύκλιος  το  λέει  ξεκάθαρα ,  το  ΟΠΔ  δεν  το  

φέρνουμε  και  εάν  το  φέρετε  θα  πρέπει  να  το  φέρετε ,  όπως  είπε  ο  κ .  

Δήμαρχος ,  θα  συμφωνήσω ,  σε  ειδική  συνεδρίαση ,  πάλι  σε  ειδική  

συνεδρίαση .  Για  ποιο  λόγο  δεν  έγινε  αυτό ;   

 Ένα  σημαντικό ,  το  οποίο  δεν  μιλάω ,  είναι  τυπικά ,  πολλές  φορές  

το  πως  πρέπει  να  λειτουργήσουμε ,  γιατί  πιστεύω ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  

εάν  βλέπατε  τα  προηγούμενα ,  τους  προηγούμενους  νομίζω  είναι  και  

δεν  ξέρω  εάν  φταίτε  εσείς ,  δεν  ξέρω  ποιοι  φταίνε ,  αλλά  εάν  δείτε  τα  

προηγούμενα  προσχέδια  του  προϋπολογισμού  των  προηγούμενων  ετών ,  

είναι  ξεκάθαρα  και  τα  λένε  όλα  αυτά .   

 Όπως  επίσης  και  απαραίτητο  στοιχείο  είναι ,  το  οποίο ,  βέβαια ,  

μπορείτε  να  παρακάμψετε ,  θα  μου  απαντήσετε  γιατί ,  η  γνώση  της  

Επιτροπής  Διαβούλευσης ;  Ναι  μεν  λέει  ότι  μπορεί  να  παρακάμψει ,  εάν  

δεν  σταλεί  και  δεν  στάλθηκε  Επιτροπή  Διαβούλευσης ,  όμως  παρακάτω  

λέει  ο  νόμος  ότι  συνεδριάζει  τρεις  φορές  τον  χρόνο  και  μια  είναι  για  

το  σχέδιο  του  προϋπολογισμού .   Άρα  λοιπόν ,  δεν  υπάρχει  Επιτροπή  

Διαβούλευσης  εδώ .   

 Πάμε  στο  πέμπτο  ερώτημα .  Έχετε  κάνει ,  κύριε  Δήμαρχε ,  ένα  

έγγραφο ,  στο  οποίο  λέτε  στην  Διεύθυνση  Οικονομικού  και  λέτε  την  

λέξη  ‘εντέλλεσθε’ .  Υπήρχε  καμία  διαφωνία  μεταξύ  Διεύθυνση  

Οικονομικού  και  σας ;  Το  ρωτώ  αυτό ,  γιατί  το  εντέλλεσθε  στο  δημόσιο  

είναι  η  τελευταία  διοικητική  πράξη  του  πολιτικού  προϊστάμενου .  Άρα  

λοιπόν ,  βλέποντάς  το  κάποιος  θεωρεί  ότι  έδωσε  εντολή  ο  Δήμαρχος  

στην  Οικονομική  Υπηρεσία  να  συμπεριλάβει  τι ;  Το  τεχνικό  πρόγραμμα  

που  ψηφίσαμε  ομόφωνα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ;   
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 Άρα  λοιπόν ,  κύριε  Δήμαρχε ,  αυτά ,  παρακαλώ  να  τα  προσέξετε  

και  αυτοί  που  σας  στέλνουν  τα   έγγραφα ,  γιατί  το  ‘εντέλλεστε’  αυτή  

την  έννοια  έχει ,  εάν  δεν  υπάρχει  διαφωνία .   

 Τελευταία  ερώτηση .   Βλέπω  μια  μεγάλη  διαφορά ,  κύριε  

Αντιδήμαρχε ,  στα  έσοδα  και  να  μην  πω  αναλυτικά  για  την  αυτή ,  ήταν  

δηλαδή  πέρυσι  56.900 περίπου  και   πήγαμε  στα  64 εκατομμύρια .  Αυτή  

η  διαφορά  των  8 περίπου ,  7,5 μπορείτε  να  μας  πείτε  από  που  

προκύπτει  και  είναι  τόσο  ανεβασμένα  τα  έσοδα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα  προϋπολογισθέντα  έσοδα .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Τα  προϋπολογισθέντα ,  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πριν  δώσω  τον  λόγο  στον  κ .  Αντιδήμαρχο  να  απαντήσει  στις  ερωτήσεις  

σας ,  να  σας  αναφέρω  κάτι  σχετικά  με  το  ερώτημα  που  θέσατε  για  την  

Επιτροπή  Διαβούλευσης .  Να  θυμίσω  και  σε  σας  και  στο  σώμα  ότι  αυτή  

συγκροτήθηκε  μόλις  το  προηγούμενο  Δημοτικό  μας  Συμβούλιο ,  

προφανώς  δεν  είχε  συγκληθεί  νωρίτερα ,  άρα  δεν  ήταν  δυνατόν  λόγω  

των  προθεσμιών  που  έτρεχαν  να  περάσει  το  θέμα  από  την  Επιτροπή  

Διαβούλευσης .   

 Ο  λόγος  στον  κ .  Αντιδήμαρχο .  Ήταν  δηλαδή  πρακτική  αδυναμία ,  

αντικειμενική  αδυναμία .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Εγώ  θα  σας  απαντήσω  στο  ερώτημά  μας  σε  σχέση  με  την  συνεδρίαση  

που  έγινε  της  Οικονομικής  Επιτροπής  στις  4/11ου  μετά  την  επιστροφή  

του  προϋπολογισμού  από  το  Παρατηρητήριο .  Το  θέμα ,  λοιπόν ,  το  
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οποίο  συζήτησε  η  Οικονομική  Επιτροπή  ήταν  ο  προϋπολογισμός  και  η  

στοχοθεσία  του  ΄20 του  Δήμου .   

 Στην  εισήγηση  λοιπόν ,  όπως  την  έχετε  πάρει  στο  χέρι  σας ,  λέει  

ότι  σας  διαβιβάσουμε  στην  Οικονομική  Επιτροπή  τα  κάτωθι  έγγραφα  

πίνακες  σχετικά  με  τον  προϋπολογισμό  και  της  στοχοθεσία  έτους  ΄20 

του  Δήμου  Σερρών .   

 Άρα  δεν  είναι  μόνο  ο  προϋπολογισμός ,  είναι  η  και  η  στοχοθεσία ,  

την  οποία  έχουμε  εδώ .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Πρώτη  φορά .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Αυτό  όμως  ήταν  το  έγγραφο  με  το  οποίο  καλείστε  στην  Επιτροπή  στις  

4/11ου .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αυτό  το  έγγραφο  που  έχει  ο  κ .  Δήμαρχος  μπροστά  του  το  βλέπουμε  για  

πρώτη  φορά .  Ας  το  βγάλει  από  το  e-mail  κάποιος  συνάδελφος  να  μας  

το  δείξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  παρακαλέσω  όμως  να  μην  παρεμβαίνετε  και  να  μην  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  ξεκαθαρίσουμε  λίγο  για  να  προσδιορίσουμε  το  τι  ακριβώς  γίνεται  

γι '  αυτόν ,  ειδικά ,  τον  προϋπολογισμό .   Στην  αρχική  μου  εισήγηση  

ανέφερα  το  ότι  θα  πρέπει  όλοι  να  λάβουμε  υπόψη  το  γεγονός  ότι  όλα  

ξεκινούν  από  μια  ημερομηνία ,  η  οποία  ήταν  πάρα  πολύ  πιεστική  των  

δέκα ,  δεκαπέντε  ημερών ,  των  πρώτων ,  το  οποίο  δεν  μπορεί  καμία  

Δημοτική  Αρχή  να  προσδιορίσει  τον  προϋπολογισμός  της  μέσα  στις  
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δεκαπέντε  πρώτες  μέρες  της  λειτουργίας  της .  Αυτό  δεν  γίνεται  

πουθενά .   

 Όλες ,  τουλάχιστον ,  η  νέες  δημοτικές  αρχές  ακολουθούν  μια  

συγκεκριμένη  φιλοσοφία ,  ότι  έρχονται ,  ψηφίζουν  τον  προϋπολογισμό  

με  το  ολοκληρωμένο  πρόγραμμα  δράσης ,  την   στοχοθεσία .  Εδώ  να  

ανοίξω  μια  παρένθεση ,  είναι  ουσιαστικά  το  ίδιο  πράγμα .  Η  

στοχοθεσία ,  το  γνωρίζετε  πιστεύω  είναι  ένα  υπερσύνολο  του  

ολοκληρωμένου ,  γιατί  δεν  βάζει  μόνο  το  ολοκληρωμένο  πρόγραμμα  

δράσης ,  αλλά  βάζει  και  αυτό  το  πρόγραμμα  δράσης  πως  θα  υλοποιείται  

ανά  τετράμηνο .   

 Αυτό ,  λοιπόν ,  είναι  πολύ  πιο  ολοκληρωμένο ,  η  στοχοθεσία ,  η  

οποία  όπως  σας  είπε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  παρουσιάστηκε ,  αλλά  πάλι ,  

επαναλαμβάνω ,  μιλάμε  για  μια  τυπική  στοχοθεσία  και  έναν  τυπικό  

προϋπολογισμό ,  ο  οποίος ,  εκ  των  πραγμάτων ,  θα  πρέπει  να  ψηφιστεί  

σε  συγκεκριμένες  ημερομηνίες .   

 Για  το  δε ,  για  την  Επιτροπή  Διαβούλευσης  σας  αναφέρθηκε .  Για  

το  ‘εντέλλεσθε’  δεν  έκανα  καμία ,  δεν  επέβαλα  σε  καμία  περίπτωση  

μέχρι  τώρα  σε  οποιονδήποτε  υπηρεσιακό  κάποια  πληρωμή .  Το  

‘εντέλλεστε’  αφορούσε  αυτό  το  οποίο  ψηφίστηκε  από  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  εδώ  στην  προηγούμενη  συνεδρίαση  στις  30 Οκτωβρίου ,  την  

αλλαγή  που  κάναμε  για  το  τεχνικό  πρόγραμμα .  Αυτό  ήταν .   

 Τώρα ,  εάν  η  υπηρεσία  δεν  το  πήρε  ίδιο  να  το  προχωρήσει  και  

μου  το  έβαλε  σαν  εντέλλεσθε ,  δεν  μπορώ  να  σας  απαντήσω ,  γιατί  

ουσιαστικά  εφάρμοσα  αυτό  το  οποίο  αποφάσισε  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  ομόφωνα  εδώ .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13ΗΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2019  

1

Εγώ  δεν  το  έριξα  σε  σας ,  απλώς  σας  είπα  για  το  έγγραφο  που  σας  

προσκομίσανε  με  την  λέξη  ‘εντέλλεσθε’ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  εκφραστική  διατύπωση ,  δεν  έχει  να  κάνει  με… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μέχρι  στιγμής ,  για  να  απαντήσω  και  στο  σώμα ,  δεν  έχω  υπογράψει ,  

δεν  έχω  βάλει  εντέλλεσθε ,  δεν  έχω  υποχρεώσει ,  δηλαδή ,  κανέναν  

υπηρεσιακό  παράγοντα  να  κάνει  δαπάνη  για  την  οποία  δεν  είχα  την  

σύμφωνη  γνώμη  του .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο  κ .  Κατιρτζόγλου  εάν  θα  μπορούσε ,  ο  προϊστάμενος  του  Λογιστηρίου  

να  δώσει  μια  απάντηση  σε  σχέση  με  τα  7 εκατομμύρια  διαφορά  που  

έχει  ο  προϋπολογισμός  του  ΄20 με  το  ΄19 στον  κ .  Χρυσανθίδη  

παρακαλώ ;   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Τα  διαμορφωθέντα  του  ΄19 είναι  περίπου  στο  ίδιο  ύψος .  63.697 τα  

διαμορφωθέντα  κ .  Χρυσανθίδη .  Δεν  νομίζω  ότι ,  700 περίπου  ήταν  τα  

διαμορφωθέντα  το  ΄19 και  64.132 είναι  του  ΄20. Προκύπτει  αυτό  και  

από  τον  Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  που  έχετε  μπροστά  σας .  Ούτως  ή  

άλλως  δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  υπερβάσεις ,  όπως  ξέρετε ,  γιατί  ο  

προϋπολογισμός  ουσιαστικά  ξεκινάει  από  τα  έσοδα .   

Τα  έσοδα ,  έτσι  και  αλλιώς ,  συντάσσονται  με  τις  οδηγίες  και  με  

την  ΚΥΑ  που  βγαίνει  για  την  σύνταξη  του  προϋπολογισμού ,  τα  έσοδα  

είναι  δεδομένα ,  οπότε  στην  ουσία  εμείς  δεχόμαστε  τις  εισηγήσεις  με  

βάση  το  ύψος  των  εσόδων  που  πρέπει  να  έχει  ο  προϋπολογισμός ,  

εισηγήσεις  των  Διευθύνσεων  και  στην  ουσία  η  Οικονομική  Επιτροπή  

αυτό  που  κάνει ,  αφού  έχει  εξασφαλίσει  το  ύψος  των  εσόδων  μέσα  από  
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τις  οδηγίες ,  από  εκεί  και  πέρα ,  να  προσπαθεί  να  ισοσκελίσει  τον  

προϋπολογισμό  γιατί  από  τα  τμήματα  και  τις  διευθύνσεις  δέχεται  

εισηγήσεις ,  που  πολλές  φορές  μπορεί  να  έχουν  υπερβεί  αυτό  το  

επιτρεπόμενο  όριο ,  οπότε  είμαστε  αναγκασμένοι  να  κόψουμε  κάποιες  

δαπάνες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ολοκληρώθηκαν  οι  απαντήσεις  προς  τον  κ .  Χρυσανθίδη ,  ο  

λόγος  σε  σας .  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κύριε  Δήμαρχε  είπατε  προηγουμένως  ότι  ο  χρόνος  ήταν  πολύ  μικρός  

από  τον  Σεπτέμβριο  μέχρι  την  σημερινή  μέρα  που  κατατίθεται  ο  

προϋπολογισμός  …. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι  μέχρι  την  σημερινή  μέρα ,  μέχρι  στις  19 Σεπτεμβρίου .   Από  τις  1 

μέχρι  στις  19.  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Ωραία .  Νομίζω  ότι  οι  εκλογές  ήταν  τον  Μάιο  και  νομίζω  ότι  αμέσως  

μετά  τον  Μάιο ,  μετά  την  εκλογή  σας  πήγατε  στο  Δημαρχείο ,  είχατε  τον  

χρόνο  από  τον  Ιούνιο ,  Ιούλιο  και  Αύγουστο ,  ένα  τρίμηνο  δηλαδή ,  να  

βάλετε  το  δικό  σας  στίγμα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Στον  προϋπολογισμό  μπορούσατε  μέσα  σε  ένα  τρίμηνο  και  νομίζω  ότι  

είχατε  το  ελεύθερο  να  βάλετε  το  δικό  σας  στίγμα  για  να ,  όχι  για  να  

μην  χαθεί  η  χρονιά  του  ΄19, αλλά  έχοντας  καταθέσει  ένα  πρόγραμμα  

στον  Σερραϊκό  λαό ,  όπως  όλες  οι  παρατάξεις ,  θα  μπορούσατε  ένα  
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κομμάτι  του  προγράμματός  σας  να  το  εντάξετε  και  να  ξεκινήσετε  από  

το  ΄20.  

 Το  ερώτημα  μου  είναι  εύλογο ,  νομίζω ,  είχατε  και  τον  χρόνο  και  

τον  γραφείο  στην  διάθεσή  σας ,  για  να  ασχοληθείτε .  Εάν  θέλετε ,  δώστε  

μου  μια  απάντηση .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ξέρετε ,  το  τελευταίο  πράγμα  που  θα  περίμενα  να  ακούσω  από  έναν  

πολύ  έμπειρο  αυτοδιοικητικό ,  όπως  είστε  εσείς ,  κ .  Παπαβασιλείου ,  

είναι  να  μου  λέει  ότι  χωρίς  υπηρεσιακούς  παράγοντες ,  χωρίς  

ανθρώπους  συμβούλους  δικούς  μας ,  γιατί  ο  προϋπολογισμός  και  όλη  

αυτή  η  διαδικασία ,  το  τεχνικό  δελτίο ,  γιατί  θέλω  να  σας  θυμίσω  ότι  

δεν  είναι  μόνο  ο  προϋπολογισμός ,  είναι  το  τεχνικό  δελτίο ,  είναι  σχέδιο  

δράσης ,  κατά  την  άποψή  σας ,  θα  έπρεπε  χωρίς  συμβούλους ,  μόνος  μου ,  

ερχόμενος  σε  ένα  γραφείο  που  βεβαίως ,  μου  παραχωρήθηκε  από  τον  κ .  

Αγγελίδη ,  από  τον  προηγούμενο  Δήμαρχο ,  χωρίς  όμως  καμία  

αρμοδιότητα  τυπική ,  να  συντάξω  τον  προϋπολογισμό ,  που  σας  θυμίζω  

και  το  γνωρίζετε ,   η  διαδικασία  σύνταξης  του  προϋπολογισμού  κάθε  

χρονιά  ξέρετε  πότε  ξεκινάει ;  Επειδή  είστε  έμπειρος ,  ξεκινάει ,  

ουσιαστικά  τον  Αύγουστο .  Τον  Αύγουστο ,  29/7ου .  

 Τον  Αύγουστο ,  λοιπόν ,  κατά  την  άποψή  σας ,  που  είναι  ο  μισός  

Δήμος  σε  άδειες  και  οι  υπηρεσιακοί ,  θα  έπρεπε  ο  Δήμαρχος ,  που  δεν  

είναι  ακόμη  Δήμαρχος ,  που  είναι  ένας  απλός  πολίτης ,  να  έχει  όλες  τις  

εισηγήσεις  των  υπηρεσιών  και  να  έχει  έτοιμο  τεχνικό  δελτίο  για  να  

συντάξει .   

 Θα  περίμενα ,  από  τον  τελευταίο  που  θα  άκουγα  αυτό  να  είστε  

εσείς .  Και  θα  το  περίμενα  για  έναν  ακόμη  λόγο .  Όταν  ανέλαβε  ο  κ .  

Αγγελίδης ,  το  θυμάμαι  πάρα  πολύ  χαρακτηριστικά  και  μου  το  θυμίζουν  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13ΗΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2019  

2

οι  συνάδελφοί  μου ,  όταν  ανέλαβε ,  λοιπόν ,  ο  κ .  Αγγελίδης  καλή  ώρα ,  

απλώς  οι  εποχές  ήταν  διαφορετικές ,  ήταν  Οκτώβριο  με  Ιανουάριο  και  

δεν  ήταν  Ιούνιο  με  Σεπτέμβριο ,  χρησιμοποίησε  και  ορθώς  την  ίδια  

επιχειρηματολογία  στην  πρώτη  συγκεκριμένη  εκλογή  του  και  πολύ  

ορθώς  το  έκανε .  Την  ίδια  επιχειρηματολογία  που  σας  ανέφερα  εδώ  και  

πολύ  ορθώς  το  έκανε .   

 Δεν  ξέρω  τι  μεσολάβησε  σε  αυτά  τα  δέκα  χρόνια ,  εννέα  χρόνια  

και  έχετε  αλλάξει   άποψη  από  αυτό  που  υποστηρίζατε  τότε .   

 Παρόλα  αυτά ,  εγώ  θέλω  να  σας  πω  το  εξής :  ήδη ,  γιατί  το  

σημαντικό  σε  μια  συγκεκριμένη  διαδικασία ,  ήδη  να  έχουμε  το  

στρατηγικό  επιχειρησιακό  σχέδιο  του  Δήμου  και  το  ετήσιο  σχέδιο  

δράσης ,  το  οποίο  ήδη  βρίσκεται  στο  τέλος  της  κατάκτησής  του .   

 Να  είστε  σίγουροι  ότι  δεν  χάσαμε  τίποτα ,  δεν  χάνουμε  τίποτα ,  

εάν  δεν  ψηφιστεί  ο  δικός  μας  προϋπολογισμός  σήμερα .  Θα  ψηφιστεί ,  

όπως  σας  εξήγησα ,  με  τις  αναμορφώσεις ,  να  είστε  σίγουροι  ότι  η  

Δημοτική  Αρχή  έχει  ολοκληρωμένο  το  σχέδιο ,  έχει  ολοκληρωμένες  τις  

παρεμβάσεις ,  τις  οποίες  θα  φέρει  στο  κυρίαρχο  σώμα  να  υλοποιήσει  

και  δεν  μένει  πίσω  από  αυτό  το  οποίο  λέτε ,  για  βεβιασμένες  ενέργειες  

χωρίς  προσωπικό ,  χωρίς  δυνατότητες ,  χωρίς  τίποτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  η  κυρία  Παπαφωτίου  για  τις  ερωτήσεις .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Μια  ερώτηση  θα  κάνω ,  κύριε  Πρόεδρε .  Αφορά  την  επιχορήγηση  για  το  

Πράσινο  Ταμείο  για  το  κεντρικό  πάρκο  της  πόλης .  Αποζημιώσεις  

ύψους  2 εκατομμυρίων  ευρώ .   

 Γνωρίζω  ότι ,  επειδή  είδα  και  στα  έσοδα  και  στα  έξοδα ,  μάλιστα  

τα  2 εκατομμύρια  έχουν  κατανεμηθεί  ονοματικά  στους  δικαιούχους ,  
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αυτό  που  γνωρίζω  είναι  ότι  υπάρχει  μια  απλή  βεβαίωση  από  το  

Πράσινο  Ταμείο  στον  προηγούμενο  Δήμαρχο ,  δεν  θυμάμαι  ακριβώς  την  

χρονιά ,  μπορεί  να  ξεκινάει  και  από  το  ΄12, είναι  μια  παλαιά ,  δηλαδή ,  

ιστορία ,  . .  δεν  υπάρχουν .   

 Επομένως ,  εμένα  το  ερώτημά  μου  εστιάζεται  στο  εξής :  έχουμε  

μια  μεταφερόμενη  ασάφεια  από  προϋπολογισμό  σε  προϋπολογισμό ,  θα  

ήθελα  όμως  να  μου  πείτε  εσείς ,  εάν  είστε  σε  γνώση  αυτού  του  

πράγματος  και  πως  ακριβώς  το  αντιμετωπίσατε  μέσα  στον  

προϋπολογισμό ;  Πρόκειται  για  ένα  κρίσιμο  θέμα .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Τέλη  του  ΄17 ο  κ .  Αγγελίδης  εξασφάλισε  εγγράφως ,  από  το  Πράσινο  

Ταμείο ,  ότι  αυτή  η  χρηματοδότηση  θα  ενταχθεί  στο  Πράσινο  Ταμείο  

και  θα  εκταμιευτεί  στον  Δήμο .  Επομένως ,  με  αυτό  εμείς  το  βάλαμε  

στον  προϋπολογισμό .  Ένα  έσοδο ,  το  οποίο  έρχεται ,  αντικρίζεται  στον  

προϋπολογισμό  με  το  έξοδο ,  με  την  δαπάνη  αυτή ,  με  τις  αποζημιώσεις  

αυτές  που  είναι  να  γίνουν  στους  δικαιούχους .   

 Στην  στιγμή  που  δεν  έχει  . .αυτό  το  ποσό , . .  ως  έχει  και  στο  τμήμα  

των  εσόδων  και  στο  τμήμα  των  εξόδων .  Όταν  θα  έρθει  η  

χρηματοδότηση  τότε ,  βέβαια ,  θα  μπορέσει  να  γίνει  η  διαδικασία  

αποπληρωμής  των  δικαιούχων .   

 Δεν  νομίζω  ότι  υπάρχει  θέμα .  Δηλαδή ,  αφού  υπάρχει  μια  

βεβαίωση  από  το  Υπουργείο  ότι  θα  δοθεί  αυτή  η  χρηματοδότηση ,  εμείς  

το  εγγράψαμε  στον  προϋπολογισμό  και  βέβαια  εγγράφεται ,  όπως  είπα  

και  στα  δυο  σκέλη .  Εάν  για  κάποιο  λόγο  δεν  έρθει ,  του  χρόνου  θα  

φύγει  από  το  σκέλος  των  εσόδων ,  θα  φύγει  και  από  το  σκέλος  των  

εξόδων .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Να  πω ,  καταρχάς ,  είναι  απάντηση  η  τεχνική  είναι  η  σωστή  αυτή ,  να  πω  

όμως  είναι  σωστό  και  το  ερώτημα ,  με  την  έννοια  ουσιαστικά  με  την  

έννοια  ότι  χρήματα  πλέον  από  το  Πράσινο  Ταμείο  προφανώς  δεν  θα  

εκταμιευτούν  γιατί  δεν  υπάρχει ,  έχει  περάσει  σε  αδράνεια  το  

συγκεκριμένο  Ταμείο ,  το  οποίο  θα  αντικατασταθεί  από  αυτό  το  οποίο  

περιμένουμε .   

 Όταν ,  λοιπόν ,  θα  έχουμε  την  αντικατάσταση  του  ποσού  αυτού  

από  άλλο ,  τότε  θα  πρέπει  να  προχωρήσουμε  εμείς  σε  αναμόρφωση  του  

προϋπολογισμού .  Μέχρι  τότε ,  σωστά  δόθηκε  η  απάντηση ,  δεν  

μπορούμε  να  κάνουμε  κάτι  άλλο ,  πρέπει  να  το  έχουμε  στους  

συγκεκριμένους  κωδικούς .  Τυπικά  όμως ,  αυτό  είναι  το  τυπικό ,  

ουσιαστικά  όμως  δεν  πρόκειται  να  έρθουν  χρήματα  από  το  Πράσινο  

Ταμείο .   

 Είναι  μια ,  είναι  σε  γνώση ,  φυσικά  των  υπηρεσιών ,  χρήματα  από  

το  Πράσινο  Ταμείο  δεν  πρόκειται  να  έρθουν ,  γιατί  δεν  υπάρχουν  

χρήματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  ο  κ .  Φαρμάκης  έχει  ερώτηση .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Βλέποντας  τον  προϋπολογισμό  βλέπω ,  κυρίως  στην  σελίδα  2 ότι  τα  

τέλη  καθαριότητας  και  αποκομιδής  για  τα  καταστήματα  από  μηδέν  

πάνε  στις  850.000,  για  τις  οικίες  ανεβαίνουν  κατά  1,5 εκατομμύριο .  

Μπαίνει  ένα  τέλος  ακίνητης  περιουσίας  ηλεκτροδοτούμενων  ακινήτων  

380 χιλιάδες  και  αντίστοιχα  στα  έξοδα  στον  ΦΟ .Δ .Σ .Α .  από  223.000 

προϋπολογίζεται  ότι  θα  δοθούν  910.  Απλά  ρωτάμε ,  γιατί  αυτή  η  

μεγάλη  διαφορά ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Κατιρτζόγλου  μπορείτε  να  απαντήσετε ;   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Όσο  αφορά  τον  ΦΟ .Δ .Σ .Α .  εδώ  να  κάνω  μια  διευκρίνηση .  Ο  

προϋπολογισμός  με  βάση  τις  οδηγίες  συντάσσεται  με  τα  δεδομένα  του  

Ιουλίου  της  τρέχουσας  χρήσης  συγκριτικά  με  τον  Ιούλιο  της  

προηγούμενης  χρήσης .   Ο  Δήμος  είναι  υποχρεωμένος  να  λάβει  υπόψη  

του  το  ευεργετικό  γι '  αυτόν  ποσό .  Το  ότι  στον  ΦΟ .Δ .Σ .Α .  αυτή  την  

στιγμή  έχουν  πληρωθεί  μέχρι  τον  Ιούλιο  226.000 δεν  σημαίνει  ότι  θα  

πληρωθούν .  Πέρυσι  που  το  είδα  ο  ΦΟ .Δ .Σ .Α .  συνολικά  πλήρωσε  

700.000.   

 Δηλαδή ,  τα  220.000 είναι  ένα  μέρος  που  θα  πάρει  από  το  ΄19, γι '  

αυτό  λέμε  ότι  αυτό  είναι  σχέδιο  προϋπολογισμού .  Όταν  θα  κλείσει  το  

΄19 και  θα  έχουν  κάτσει  τα  δεδομένα  τα  πραγματικά  του  

προϋπολογισμού ,  τότε  είμαστε  υποχρεωμένοι  να  πάμε  στην  μεγάλη  

αναμόρφωση  και  να  αναμορφώσουμε  τον  προϋπολογισμό ,  όχι  με  τις  

προβλέψεις  που  μας  δίνει  το  υπουργείο  να  κάνουμε  από  τον  Ιούλιο ,  

αλλά  με  τα  πραγματικά  δεδομένα .   

 Δηλαδή ,  κατά  την  άποψή  μου ,  στο  τέλος  Δεκεμβρίου  θα  δείτε  οι  

πληρωμές  στο  ΦΟ .Δ .Σ .Α .  να  έρχονται  στο  ποσό  της  σύμβασης .  Γιατί  

θα  έρθει  από  σύμβαση ,  δηλαδή  εάν  θυμάμαι  καλά  γύρω  στα  700 

χιλιάρικα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  η  κυρία  Μητλιάγκα .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Εν  μέρει  είμαι  στην  λογική  των  ερωτήσεων  που  ξεκίνησε  ο  κ .  

Φαρμάκης .  Δηλαδή ,  έχω  μπροστά  μου  την  εισηγητική  έκθεση  των  

εξόδων  και  ήθελα  να  ρωτήσω ,  δεν  ξέρω  εάν  θα  μου  απαντήσετε  εσείς  ή  
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ο  υπηρεσιακός  προϊστάμενος ,  βλέπουμε  ότι  υπάρχουν  κάποιες  σοβαρές  

αποκλίσεις  στα  ενταλθέντα  και  στον  προτεινόμενο  προϋπολογισμό  του  

έτους  ΄20, τα  έχω  σημειώσει ,  να  μην  τα  αναφέρω  ένα  –ένα ,  αμοιβές  

ειδικών  συνεργατών  και  γενικού  γραμματέα  ενταλθέντα  57.000,  

προτεινόμενος  προϋπολογισμός ,   110.000.   

 Ενδεικτικά  θα  αναφέρω  κάποια  ποσά  που  υπάρχει  μια  μεγάλη  

απόκλιση  γι '  αυτό  και  στο  τέλος  το  σύνολο  των  ενταλθέντων ,  τα  οποία  

όπως  καταλαβαίνω  είναι  μέχρι  τον  Ιούλιο ,  είναι  14 εκατομμύρια  

περίπου  και  ο  προτεινόμενος  είναι  64 εκατομμύρια .  Αυτές  οι  

αποκλίσεις , . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Αυτό  θέλω  να  πω .  για  όλα  τα  μικροποσά  η  τεκμηρίωση  είναι  ίδια  και  

έχει  να  κάνει  με  τις  υπηρεσίες  που  εισηγήθηκαν ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  να  προσθέσετε  κάτι  κύριε ;   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Ενταλθέντα  είναι  αυτά  που  μέχρι  τώρα  έχουν  ενταλματοποιηθεί .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Αυτό  το  καταλαβαίνω ,  ναι .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Με  αυτό  το  σκεπτικό ,  επειδή  δεν  έχει  ολοκληρωθεί  η  χρονιά  για  να  

προβούμε  στην  ενταλματοποίηση  όλων  των  δαπανών ,  αυτό  θα  γίνει  

μέχρι  το  τέλος  του  χρόνο .  Είναι  το  ίδιο  περίπου  που  είπαμε  πριν  για  

τον  ΦΟ .Δ .Σ .Α . .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  
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Γι '  αυτό  λέω  σε  συνέχεια .  Δεν  είναι  μόνο  ο  ΦΟ .Δ .Σ .Α . ,  είναι  … 

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Στην  στήλη  των  ενταλθέντων  που  βλέπετε  είναι  αυτά  που  έχουν  

ενταλματοποιηθεί  μέχρι  31/7ου  Αυτό ,  το  συγκριτικό  στοιχείο  θα  πρέπει  

να  είναι  ο  διαμορφωμένος ,  η  πρώτη  στήλη  δηλαδή ,  ο  διαμορφωμένος  

από   πέρυσι  και  διαμορφωμένος ,  δηλαδή  τι  ψηφίστηκε  ουσιαστικά  

πέρυσι  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  τι  ψηφίζεται  τώρα .  Το  

ενταλθέν  ίσως  παρασύρει ,  γιατί   δηλώνει  ότι  μέχρι  τον  Ιούλιο  ποια  

είχαν  πληρωθεί .   

Κα  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ:  

Επομένως ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  στον  προτεινόμενο  τα  ποσά  είναι  όπως  

τα  φέρανε  οι  υπηρεσίες ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ίδια  και  απαράλλακτα .  Περνάμε  σε  κύκλος  τοποθετήσεων  επί  του  

θέματος .  Ποιοι  θέλουν  να  κάνουν  τοποθέτηση  παρακαλώ ;  Κύριε  

Γραμματέα  να  σημειώνετε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Να  επισημάνω  κάτι  στο  σημείο  αυτό .   Σύμφωνα  με  

τον  Κανονισμό  όταν  μια  παράταξη  επιθυμεί  κάποιον  να  ορίσει  ως  

ειδικό  αγορητή ,  θα  πρέπει  να  το  δηλώνει  πριν  την  έναρξη  της  

συνεδρίασης ,  σήμερα  έχουμε  ένα  μόνο  θέμα ,  σε  ποια  θέματα  

συγκεκριμένα  θα  υπάρχει  ειδικός  αγορητής  και  ποιος  θα  είναι  αυτός .
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 Επομένως ,  παρακαλώ  από  την  επόμενη  συνεδρίαση  αυτή  η  

διαδικασία  να  τηρείται  για  να  μπορούμε  να  διαχειριστούμε  καλύτερα  

την  συνεδρίαση .   

 Λοιπόν ,  έχουμε  ο  κ  Χρυσανθίδης ,  ο  κ .  Γκότσης ,  ο  κ .  Φαρμάκης ,  

η  κυρία  Παπαφωτίου  και  εάν  χρειαστεί  ο  κ .  Τερζής  και  ο  κ .  Φωτιάδης .   

 Ορίστε  κ .  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ξέρατε ,  γνωρίζω  πραγματικά  ότι  είναι  ένα  σχέδιο  προϋπολογισμού  και  

ξέρω  πάρα  πολύ  καλά  το  πω  εντάσσεται  και  το  τι  αντιπροσωπεύει  ο  

κάθε  κωδικός .   Πάρα  πολύ  καλά  το  γνωρίζουμε .   

 Έκανα  κάποιες  ερωτήσεις ,  για  να  δείξω  στο  σώμα ,  να  δείξω  στον  

κ .  Αντιδήμαρχο  ότι  η  διαδικασία  όσο  και  να  θέλετε  να  δικαιολογήσετε ,  

ας  πούμε ,  το  χρονικό  διάστημα  και  το  επείγον ,  ότι  πρέπει  να  τηρηθεί  

μια  διαδικασία ,  την  οποία  μπορούμε  να  την  τηρήσουμε .  Το  ποιος  έχει  

την  ευθύνη  αυτή ,  πάντα  την  έχει ,  συνήθως ,  αυτός  ο  οποίος  διοικεί .  

Δηλαδή ,  θέλω  να  πω  ότι  μπορούσαν  να  γίνουν  το  χρονικό  διάστημα  

αυτές  οι  ενέργειες ,  μπορούσαμε  να  έχουμε  καλύτερη  ενημέρωση .   

 Δεν  είναι  δυνατόν  να  μην  λαμβάνουμε  και  επιμένω  και  λέτε  ότι  

την  είχαμε ,  μα  δεν  την  είχαμε  την  στοχοθεσία .  Και  επιμένω .  Είναι  

σοβαρό  θέμα  και  γι '  αυτό  ο  νομοθέτης  το  βάζει  ότι  θα  ψηφιστεί  στην  

ειδική  συνεδρίαση  το  ΟΠΔ ,  αλλιώς  θα  το  άφηνε .  Χρειάζεται  ειδική  

συνεδρίαση .  Ο  προϋπολογισμός  είναι  σημαντικό  θέμα .  Ειδική  

συνεδρίαση .  Απολογισμός  ειδική  συνεδρίαση .   

Άρα  λοιπόν ,  Διαβούλευση ,  βεβαίως .  30 του  μηνός  συστήθηκε  η  

Διαβούλευση .  Μπορεί  πολλές  φορές  να  προκριθεί  και  να  μην  συνέλθει  

και  βεβαίως  δεν  θα   υπάρχει   εισήγησή  της ,  η  γνώμη  της  

Διαβούλευσης .  Αυτά  είναι  φυσιολογικά .   
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 Θέλω  να  πω ,  δηλαδή ,  και  θέλω  να  επιστήσω   την  προσοχή  σας ,  

ώστε  τα  θέματα  να  ωριμάζουν  και  να  έρχονται  σε  αρμόδια  όργανα .  Να  

μην  έρχονται  έτσι ,  όπως  ήρθαν  και  υπάρχει  ένα  δικαιολογητικό ,  είναι  

η  πρώτη  φορά  στην  οποία  συντάσσετε  τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου .  

Όμως  θα  μπορούσα  να  είναι  καλύτερα  και  γι '  αυτό  σας  είχα  πει  και  σας  

είχα  επισημάνει  κάποια  θέματα  στην  Οικονομική  Επιτροπή ,  γι '  αυτό  

είχα  πει  άλλωστε ,  είχα  κάνει  τρεις  παρατηρήσεις  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .   

 Άρα  μπορούσατε ,  γιατί  εγώ  αυτά  τα  οποία  σας  ανέφερα  τα  λένε  

οι  νόμοι ,  τα  λέει  η  νομοθεσία .  Δεν  είπα  τίποτα  από  το  μυαλό  μου  ούτε  

ερμήνευσα  κάτι  διαφορετικά .  Άρα  λοιπόν ,  δεν  το  έκανα  με  την  έννοια  

της  παρατήρησης ,  το  έκανε  με  την  έννοια  της ,  ότι  θα  δείξω  ότι  πρέπει  

να  λειτουργήσουμε  επίσημα  και  τυπικά  με  αυτή  την  διαδικασία ,  γι '  

αυτό  άλλωστε  και  ψηφίσαμε  και  τον  προϋπολογισμό .   

Τον  ψηφίσαμε ,  γιατί  πραγματικά  είναι  ένας  προϋπολογισμός  που  

θα  αφήσετε  το  στίγμα  σας ,  όπως  είπε  ο  κ .  Δήμαρχος  τον  Δεκέμβριο ,  

είμαι  σίγουρος  γι '  αυτό ,  το  ξέρω  πολύ  καλά  ότι  είναι  έτσι ,  όμως  εμείς  

θα  ψηφίσουμε  τον  προϋπολογισμό  με  την  προϋπόθεση  όμως ,  έχουμε  δει  

κάποιους  κωδικούς  οι  οποίοι  θα  πρέπει  να  ενοποιηθούν .  Είναι  κωδικοί  

οι  οποίοι  δίνουν  απευθείας  αναθέσεις ,  είναι  φωτογραφίες  και  οι  οποίες  

δεν  είναι  καλό  να  υπάρχουν  σε  αυτή  την  φάση .   

Πιστεύω  ότι  θα  το  λάβετε  υπόψη  σας  στην  αναμόρφωση  και  θα  

πάμε  σε  μια  διαδικασία  τέτοια ,  ομαδοποιήσεων  και  εκεί  βεβαίως  που  

χρειάζονται  οι  απευθείας  αναθέσεις  και  όταν  είναι  ανάγκη  εμείς  θα  

επικροτήσουμε  και  θα  υπερψηφίσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  που  ήσασταν  συνεπής  στον  χρόνο .  Ο  κ .  Γκότσης .  
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  εγώ  θα  συμφωνήσω  με  αυτά  που  είπε  

ο  Δήμαρχος  ότι  ο  χρόνος  ήταν  ελάχιστος ,  ώστε  να  βάλετε  την  δική  

σας ,  έστω  μια  πινελιά  στον  προϋπολογισμό .  Παραβλέπω  ότι  όλα  τα  

προεκλογικά  που  λέγατε ,  όλα  τα  έχετε  κοστολογημένα  και  είστε  

έτοιμοι  και  τα  λοιπά ,  το  παραβλέπω  αυτό ,  αυτά  λέγονται  για  το  

θεαθήναι .   

 Το  θέμα  είναι  ότι  όταν  αναλαμβάνουμε  διοίκηση  βλέπουμε  τις  

δυσκολίες  που  υπάρχουν .  Όπως  είπατε  υπηρεσιακοί  παράγοντες ,  άδειες  

και  τα  λοιπά ,  όταν  αναλαμβάνουμε  βλέπουμε  τις  δυσκολίες  που  

υπάρχουν .   

 Εγώ  ήθελα  να  πείτε  εδώ ,  γιατί  σε  αυτόν  τον  προϋπολογισμό  δεν  

υπάρχει ,  άρα  το  ΄20 αποκλείονται  τρία  σημεία  που  θα  σας  πω ,  να  

δεσμευτείτε  για  τα  τρία  σημεία  αυτά  έστω  το  ΄21, γιατί  για  το  ΄20 δεν  

μπορεί  να  γίνει  από  την  στιγμή  που  περνάει  αυτός  ο  προϋπολογισμός .   

 Τα  τρία  σημεία  είναι  αυτά .  Μειώνουμε  κατά  30% τα  δημοτικά  

τέλη  για  όλες  τις  επιχειρήσεις ,  απαλλάσσουμε  από  τα  δημοτικά  τέλη  

ειδικές  κατηγορίες  επιχειρηματιών ,  πολύτεκνοι ,  ΑΜΕΑ  και  τα  λοιπά ,  

χορηγούμε  πλήρη  απαλλαγή  για  όλες  τις  νέες  επιχειρήσεις  για  τα  τρία  

πρώτα  έτη  της  λειτουργίας  τους  και  την  επεκτεινόμενη  με  κάθε  αύξηση  

της  απασχόλησης .   

 Σίγουρα  για  το  ΄20 αυτό  δεν  μπορεί  να  γίνει ,  διότι  ο  

προϋπολογισμός  που  υπάρχει  δεν  είναι  μέσα ,  εκτός  εάν  προλάβετε ,  εάν  

προλάβετε  μέχρι  τέλος  Δεκεμβρίου  να  παρθεί  απόφαση  Δημοτικού  

Συμβουλίου  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά ,  να  το  βάλετε .  Από  τον  

Ιανουάριο  και  μετά  στις  αναμορφώσεις  δεν  μπορούν  να  μπουν  αυτά .  

Άρα  λοιπόν ,  μιλάμε  για  το  ΄21.  
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 Εγώ  σας  το  λέω ,  ρωτήστε  να  μάθετε .  Ο  Κανονισμός  αυτό  λέει .  

Ρωτήστε  τις  υπηρεσίες ,  ρωτήστε  και  παραπέρα ,  ότι  δεν  μπορείτε  να  

αναμορφώσετε  τον  προϋπολογισμό  τον  Ιανουάριο ,  Φεβρουάριο  και  να  

βάλετε  μέσα  μείωση  ή  αύξηση  τελών .  Σας  το  λέει  η  Ηλίας  ο  Γκότσης .  

Τελεία  και  παύλα .   

 Θέλω  όμως  να  δεσμευτείτε  εδώ  ότι  το  ΄21… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ποιος  είμαι ;  Με  τριάντα  χρόνια  υπηρεσία  είμαι .  Αυτός  είμαι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  κάνουμε  διάλογο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  δεσμευτείτε  ότι  το  ΄21 αυτά  τα  τρία  σημεία  ή  ένα  από  αυτά  τα  τρία  

σημεία  θα  υλοποιήσετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  σας  άκουσα  με  προσοχή .  Πασχίσατε  πραγματικά  με  

τον  τρόπο  που  απαντήσατε  και  στην  εισήγησή  σας  και  με  τον  τρόπο  

που  απαντήσατε  στις  ερωτήσεις  που  έγιναν  να  μας  πείσετε  ότι  έχουμε  

να  κάνουμε  με  έναν  προϋπολογισμό  δεδομένο ,  δηλαδή  έναν  

προϋπολογισμό ,  ο  οποίος  δεν  γινόταν  να  είναι  αλλιώς .  Και  θα  πω  ότι  

έχετε  δίκαιο ,  διότι  ήταν  και  είναι  δεδομένα  τα  κονδύλια  στον  

προϋπολογισμό  των  64 εκατομμυρίων  που  μας  φέρατε  και  είναι  

δεδομένα  αυτά  τα  κονδύλια  και  είναι  μια  προίκα  την  οποία  πήρατε ,  

από  την  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή  του  κ .  Αγγελίδη .   
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 Βέβαια ,  το  ερώτημα ,  στο  οποίο  θα  έπρεπε  να  απαντήσει  αυτός  ο  

προϋπολογισμός  είναι  πώς  και  εάν  τελικά  εσείς  μπορείτε  να  

αξιοποιήσετε  αυτό  που  πήρατε ;   

 Διαβάζοντας ,  λοιπόν ,  με  προσοχή  τα  στοιχεία  που  μας  δώσατε ,  

από  τα  οποία  θα  συμφωνήσω  με  τον  κ .  Χρυσανθίδη ,  ήδη  αυτό  το  οποίο  

θα  έπρεπε  να  το  έχουμε ,  να  είναι  σαν  αυτό  που  έχετε  μπροστά  σας ,  να  

το  έχουμε ,  να  ξέρουμε  ακριβώς  το  σχέδιο ,  το  οποίο  επικαλεστήκατε ,  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το  έχετε  εδώ  και  μια  εβδομάδα .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Για  το  excel  μιλάτε ;  Για  το  σχέδιο  δράσης ;   

 Έχω  λοιπόν  να  πω  ότι  διαβάζοντας  αυτά  τα  στοιχεία  ότι  ως  

Δημοτική  Αρχή  συντάξατε  και  μας  φέρατε  έναν  προϋπολογισμό ,  ο  

οποίος  αποπνέει  ένα  σαφέστατο  άρωμα  βαριεστημάρας  θα  το  πω  και  

από  τον  οποίο  απουσιάζουν  τόσο  ο  προγραμματισμός ,  όσο  και  οι  

ευκαιρίες  να  φανούν  οι  αναπτυξιακές  προοπτικές .   

 Είναι  ένας  υπηρεσιακός  και  αποκλειστικά  διαχειριστικός  

προϋπολογισμός ,  από  τον  οποίο ,  κατά  την  γνώμη  μου ,  απουσιάζουν  και  

το  πνεύμα  των  διεκδικήσεων  αλλά  βασικά  και  οι  προεκλογικές  σας  

υποσχέσεις .   

 Πραγματικά  έχω  την  καλοπροαίρετη  απορία  που  και  πως ,  από  

που  και  πως  προκύπτει  από  αυτές  τις  80 σελίδες ,  τις  οποίες  με  

αριθμούς ,  κωδικούς ,  τίτλους ,  διάβασα ,  από  που  προκύπτει  ότι  ήσασταν  

αυτό  το  οποίο   διαβεβαιώνετε  με  κάθε  τρόπο  προεκλογικά ,  έτοιμοι  από  
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την  επόμενη  μέρα  να  κάνετε  τα  μελετημένα  έργα ,  τα  οποία  

υποσχόσασταν ;   

 Δεν  μιλώ ,  βέβαια ,  κύριε  Δήμαρχε  ούτε  για  τις  υπογειοποιήσεις  

των  δρόμων ,  ούτε  για  τα  πάρκινγκ ,  ούτε  για  τα  μουσεία ,  ούτε  για  τα  

πάρκα .  Μιλώ  για  πράγματα ,  τα  ανέφερε  ο  κ .  Γκότσης ,  τα  οποία  

γίνονται  άμεσα  και  αμέσως  και  έψαξα ,  λοιπόν ,  μέσα  τον  

προϋπολογισμό  να  δω  που  ακριβώς  κρύβεται  αυτή  η  μείωση  των  τελών  

κατά  30%, οι  απαλλαγές  που  υποσχεθήκατε  στους  ανθρώπους ,  στους  

συνδημότες  μας  που  έχουν  ανάγκη ,  στις  νέες  . .και  τα  λοιπά  και  τα  

λοιπά .   

Έψαξα  ακόμη  να  βρω   μήπως  κάπου  δεν  το  βλέπω  και  κρύβεται  

και  αυτό ,  τα  γραφεία  Εξυπηρέτησης ,  ας  το  πούμε ,  Πολιτών  σε  κάθε  

χωριό ,  οι  εργατολόγοι  και  οι  ειδικοί ,  οι  προσλήψεις .   

Όλα  αυτά  τα  κάνατε  αόρατα ,  κύριε  Δήμαρχε  για  το  ΄20, ενώ  

αντίθετα  διαπιστώνω  και  απορώ  μάλιστα  ταυτόχρονα ,  για  το  ότι  

προϋπολογίζετε ,  για  παράδειγμα ,  ως  έσοδα  καθαριότητας  από  την  

ανακύκλωση  ένα  ποσό  αστρονομικό ,  των  5.000 ευρώ ,  την  ίσια  στιγμή ,  

το  παρατήρησε  και  ο  κ .  Φαρμάκης ,  που  τα  έξοδα  για  τον  Δήμο  για  τον  

ΦΟ .Δ .Σ .Α .  κοντεύουν  ένα  εκατομμύριο  ευρώ .   

Δεν  θα  σταθώ  σε  άλλες  λεπτομέρειες .  Νομίζω  ότι  από  αυτά  

καταδεικνύεται  και  το  πως  είναι  αυτός  ο  προϋπολογισμός .  Δεν  θα  

μείνω  ούτε  και  στο  γεγονός  ότι  υπάρχουν  προϋπολογιστικά  λάθη  μέσα  

στον  προϋπολογισμό ,  τα  οποία  εντοπίστηκαν  από  επισημάνσεις  δικές  

μου  προς  την  υπηρεσία  και  έλαβα  και  βεβαίωση  ότι  θα  διορθωθούν  

στην  πρώτη  τροποποίηση .   

Αυτό  που  θεωρώ  κρίσιμο  και  σοβαρό ,  διαβάζοντας  τον  

προϋπολογισμό ,  είναι  αυτό  που  ανέφερα  και  στην  αρχή ,  η  ένταξη  νέων  
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μέτρων  που  απουσιάζει ,  η  αποτύπωση  ενός  αναπτυξιακή  πνεύματος  

στην  διαχείριση  των  πάγιων  πόρων ,  η  πρόθεση  να  διεκδικηθούν  με  

συγκεκριμένες  ενέργειες ,  δράσεις  και  να  εξασφαλιστούν  κονδύλια  για  

τον  εκσυγχρονισμό  των  υπηρεσιών ,  των  υποδομών  και  ότι  αφορά  τον  

Δήμο  και  αυτό  ξέρετε  καλά  ότι  είναι  θέμα  πολιτικής  απόφασης ,  μιας  

υπεύθυνης  και  με  όραμα  πραγματικό  Δημοτικής  Αρχής  και  όχι  χάρτινο  

και  προεκλογικό  πρόγραμμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  ο  κ .  Φαρμάκης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Εμείς  πάλι  αντιλαμβανόμαστε  ότι  πλήρως  το  μικρό  χρονικό  διάστημα  

και  δεν  πέφτουμε  από  τα  σύννεφα  γιατί ,  να  σας  πω  την  αλήθεια ,  δεν  

θεωρούμε  ότι  θα  αλλάξει  η  βασική  νοοτροπία  του  προϋπολογισμού  

ούτε  του  χρόνου .   

 Θεωρούμε  ότι  θα  παραμείνει  δεμένος  πλήρως  σε  ότι  αντιλαϊκό  

έχει  περάσει  από  τις  κυβερνήσεις ,  που  έχει  δέσει  χεροπόδαρα  η  τοπική  

διοίκηση ,  που  την  κρατάει  υποστελεχωμένη  από  εργαζόμενους ,  έχει  

φέρει  τον  λαό  μας  σε  αυτή  την  φτώχεια  και  θα  συνεχίσει  σε  αυτή  την  

γραμμή .    

 Δεν  βλέπουμε  να  υπάρχει  κάποια  νοοτροπία  διεκδίκησης  από  το  

κράτος  των  χαμένων  χρημάτων  της  τοπικής  διοίκησης ,  δεν  βλέπουμε  

να  υπάρχει  στελέχωση  με  μόνιμο  προσωπικό  των  υπηρεσιών  των  δήμων  

για  να  μπορούν  να  κάνουν  την  δουλειά  τους  όπως  πρέπει ,  δεν  

βλέπουμε  να  χρησιμοποιούνται  . .και  όλα  αυτά  προς  όφελος  των  

πολιτών  και  όχι  κάποιων  εταιρειών ,  οπότε  δεν  πέφτουμε  από  τα  

σύννεφα  για  τον  προϋπολογισμό ,  θεωρούμε  ότι  θα  συνεχίσει  στην  ίδια  

ρότα .   
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 Αυτή  η  ρότα  είναι  αυτή  που  εμείς  θα  καταψηφίσουμε  και  δεν  

συμφωνούμε ,  ούτε  προεκλογικά  συμφωνούσαμε  σε  αυτό ,  σε  αυτή  την  

νοοτροπία  διαχείρισης  των  οικονομικών  των  δήμων  ούτε  και  στην  

. .συμφωνούμε  με  αυτή  την  διαχείριση .   

 Ούτως  ή  άλλως ,  έχει  γίνει  πλήρως  δημοκρατικό  το  ψήφισμα  του  

προϋπολογισμού  και  περνάει  πολύ  εύκολα  και  χωρίς  πλειοψηφία .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  μιλήσετε ;  Ορίστε ,  δυο  λεπτά .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε  όντως  αντιλαμβάνομαι  ότι  ο  χρόνος  

ήταν  λίγος ,  παρόλα  αυτά   

αυτό  το  επιχείρημα  δεν  μπορεί  να  λειτουργεί  ως  κολυμπήθρα  του  

Σιλωάμ  ή  ως  αγιασμός  στο  στόμα  αρχόντων  πολιτικών  οι  οποίοι ,  πίσω  

από  όλα  αυτά  δικαιολογούν  την  έλλειψη  ενός  οράματος  και  ενός  

πνεύματος  της  καινούργιας  Δημοτικής  Αρχής  μέσα  σε  αυτόν  τον  

προϋπολογισμό .   

 Σας  θυμίζω  ότι  ήδη   ως  Σχολικές  Επιτροπές  περάσατε  

αυξημένους  κωδικούς ,  όπου  εκεί  δώσατε  ένα  στίγμα  ότι  θέλετε  να  

βοηθήσετε  αυτά  τα  νομικά  πρόσωπα  και  εάν  δούμε  έναν  –έναν  τους  

κωδικούς ,  που  όπως  όλοι  μας  έτσι  και  εγώ  εδώ  και  μια  εβδομάδα  

έβγαλα  τα  μάτια  μου  στον  υπολογιστή  να  τους  δω  έναν  –έναν ,  υπάρχει  

ένα  στίγμα  αυτής  της  Δημοτικής  Αρχής  σε  αρκετούς  κωδικούς .   

 Βέβαια ,  υπάρχουν  πολλά  ερωτήματα  ανά  κωδικό ,  αλλά  από  την  

στιγμή  που  θα  έρθει  η  μεγάλη  αυτή  αναμόρφωση  του  Ιανουαρίου ,  θα  

τα  επισημάνουμε  τότε ,  εάν  χρειαστεί  βεβαίως .   
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 Θα  ήθελα  όμως ,  όπως  και  ο  νόμος  το  επιτάσσει ,  νομίζω ,  εάν  δεν  

κάνω  λάθος ,  ότι  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  συνήθως ,  όταν  

κατατίθεται  ένα  προϋπολογισμός  προς  ψήφιση  έρχονται  και  κάποιοι  

δείκτες  χρηματοοικονομικοί  που  δείχνουν  την  πορεία  αυτού  του  Δήμου  

ή  και  την  κατάσταση  αυτού  του  Δήμου .  Δηλαδή ,  τον  βαθμό  

ανεξαρτησίας ,  τον  βαθμό  εξάρτησης ,  τον  βαθμό  βιωσιμότητας ,  

αυτοδυναμίας .  Τέτοιοι  δείκτες  δεν  ήρθαν  σήμερα  και  θα  ήθελα  

ενδεικτικά  κάποιοι  στην  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  και  στον  

προϋπολογισμό  να  έρχονται  κύριε  Δήμαρχε ,  τουλάχιστον ,  όπως  βλέπω  

εδώ  τα  άρθρα  και  στον  προϋπολογισμό  και  στον  ισολογισμό .  

Έχετε  δίκαιο ,  βέβαια  είστε  διακεκριμένος  λογιστής  και  τα  ξέρετε  

καλύτερα  από  εμένα .   

 Θα  συμφωνήσω ,  βέβαια  και  με  τον  αγαπητό  συνάδελφο  τον  κ .  

Φαρμάκη ,  διότι  ξέρουμε  από  το  2009 έως  και  σήμερα  62%.. .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ολοκληρώστε  γιατί  έχει  εξαντληθεί  ο  χρόνος .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Τελειώνω .  62% έχει  μειωθεί  η  κρατική  χρηματοδότηση  προς  τους  ΟΤΑ  

με  αποτέλεσμα  και  εάν  λάβουμε  υπόψη  και  το  μεσοπρόθεσμο  2019-

2022, η  επιταγή  ποια  είναι ;  Καταρχάς  η  κρατική  χρηματοδότηση  να  

είναι  σε  συσχέτιση  50% με  50 τους  ιδίους  πόρους  και  μάλιστα  από  εδώ  

και  στο  εξής  οι  ίδιοι  πόροι ,  τα  ίδια  έσοδα  να  υπερκαλύπτουν  την  

κρατική  χρηματοδότηση ,  πράγμα  που  σημαίνει  έμμεσα  άλλη  μια  

φορολογία  σε  όλους  τους  κατοίκους  των  Σερρών .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία .  Ορίστε  κ .  Χρυσανθίδη .   
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Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θεωρούμε  ότι  ήταν  λίγος  ο  χρόνος  για  να  δείξετε  το  

στίγμα  σας ,  όπως  είπατε  στον  προϋπολογισμό ,  όμως  θα  θέλαμε  να  το  

δούμε  αυτό  στην  πρώτη  αναμόρφωση  και  να  ξέρετε  στην  πρώτη  

αναμόρφωση  με  τα  στοιχεία  που  σας  είπαμε ,  γιατί  θα  ψηφίσουμε  τον  

προϋπολογισμό ,  γιατί  πραγματικά  πρέπει  να  δείξουμε  και  μια  ανοχή  

αυτό  το  διάστημα ,  για  τον  συγκεκριμένο  προϋπολογισμό ,  πιστεύω  ότι  

θα  έκανε  ο  καθένας  σε  ένα  σύντομο  χρονικό  διάστημα ,  παρότι  γίνανε  

κάποιες  παραλείψεις ,  ενώ  θα  μπορούσαν  να  καλυφθούν ,  αλλά  όσον  

αφορά  την  πολιτική  σας  πάνω  στο  κομμάτι  αυτό ,  εγώ  μιλάω  

καθαρά…τι  όραμα  έχετε  να  το  δούμε  στην  αναμόρφωση  και  να  ξέρετε  

εκεί  δεν  θα  είμαστε  θετικοί  όταν  δεν  αλλάξουμε  κάποια  στοιχεία  του  

προϋπολογισμού  που  ναι  μεν  να  δεχθούμε  ότι  έγινε  υπηρεσιακά  και  . .  

και  γίνονται  συγκεκριμένος .   

 Το  είπα  και  προηγούμενα ,  ότι  εκεί  που  φαίνονται  οι  απευθείας  

αναθέσεις ,  μπορώ  να  αναφέρω  κάποιες  σελίδες  του  προϋπολογισμού ,  

27,  28,  εάν  δεν  ομαλοποιηθούν  και  δεν  γίνουν  οι  διαγωνισμοί ,  νομίζω  

ότι  θα  είμαστε  αντίθετοι  στο  να  ψηφίσουμε  έναν  τέτοιο  

προϋπολογισμό .  

 Άρα  λοιπόν ,  θέλουμε  να  δούμε  και  περιμένουμε  την  πρώτη  

αναμόρφωση ,  το  νέο  πνεύμα ,  το  νέο  όραμα  που  έχετε  και  εάν  οι  

προτάσεις  σας ,  οι  διαπιστώσεις  σας ,  το  όραμά  σας  είναι  αυτό  το  οποίο  

εκφράζει  τους  Σερραίους  πολίτες  και  εμείς  θα  είμαστε  δίπλα  σε  τέτοιες  

αποφάσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Τον  λόγο  στον  κ .  Δήμαρχο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Προς  στιγμή ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  νόμιζα  ότι  βρίσκομαι  στο  2023.  

Νόμιζα  ότι  αυτή  την  στιγμή  ακούω  τοποθετήσεις  του  ΄23. Νόμιζα  ότι  

ακούω  τοποθετήσεις  για  έναν  απολογισμό  μιας  Δημοτικής  Αρχής  που  

ήταν  εδώ ,  σε  αυτόν  τον  χώρο ,  που  λειτουργούσε  τον  Δήμο  τέσσερα  

χρόνια .  Νόμιζα  ότι  άκουγα  ανθρώπους  που  έκαναν ,  έλεγαν  τις  

προτάσεις  τους ,  τις  θέσεις  τους ,  τόσα  χρόνια  μαζί  και  φυσικά  κάνουν  

κριτική  επί  απολογισμού .   

 Ξεκαθάρισα  από  την  αρχή  και  ξεκαθαρίσαμε  από  την  αρχή  και  

νομίζω  ότι  είναι  σε  γνώση  όλων  και  αυτών  που  βρίσκονται  σε  αυτή  την  

αίθουσα  και  αυτών  που  μας  ακούνε  τώρα ,  ότι  δεν  ήταν  δυνατόν  και  

αυτό  δεν  γίνεται  πουθενά  στις  νέες  δημοτικές  αρχές  να  κάνεις  όλα  

αυτά  τα  οποία  περιγράψατε  και  ευχαριστώ  κ .  Γκότση  που  ξέρετε  το  

πρόγραμμά  μας  απέξω  και  ανακατωτά ,  όπως  και  η  κυρία  Παπαφωτίου ,  

το  να  τα  κάνεις  όλα  αυτά  που  περιγράψαμε  σε  68 μέρες .   

 Να  δώσεις  σε  έναν  προϋπολογισμό  που  εξηγήσαμε  σαφώς  και  

τίμια  από  την  αρχή  ότι  ο  ουσιαστικός  ο  δικός  μας  προϋπολογισμός  θα  

έρθει  με  την  πρώτη  αναμόρφωση  και  ναι  εκεί ,  κρίνετέ  μας  αυστηρά .  

Κρίνετέ  μας  ουσιαστικά  στο  εάν  δεν  θα  είμαστε  συνεπείς  σε  αυτά  τα  

οποία  έχουμε  πει  προς  τους  Σερραίους  και  που  φυσικά  και  προς  όλους  

εδώ .   

 Τότε  να  μας  κρίνετε  επί  βάσει  πεπραγμένων ,  επί  βάσει  

τοποθετήσεων ,  όχι  επί  τη  βάσει  αυτών  του  οποίου  κάποιοι  θεωρούν  ότι  

θα  έπρεπε  να  γίνουν   σε  68 ημέρες  και  ενώ  δεν  τα  έκαναν  σε  εννέα  

χρόνια  ή  σε  δεκαπέντε  ή  σε  τριάντα  χρόνια  οι  προηγούμενες  δημοτικές  

αρχές .  Είναι  τουλάχιστον  άδικο  να  εκπέμπετε  ένα  τέτοιο  σήμα .   

 Μην  λαχταράτε  για  αντιπολίτευση ,  θα  γίνει .  Την  έχετε .  μην  

βιάζεστε .  Θα  γίνει  και  θα  γίνει  και  γόνιμη  και  πιστεύω  ότι  θα  γίνει  
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γόνιμη  και  θα  γίνει  και  ουσιαστική .  Ας  την  κάνουμε  όμως  και  να  

είμαστε  εδώ  όλοι  συνεπείς  στον  ρόλο  και  στον  όρκο  που  δώσαμε .  Να  

είμαστε  χρήσιμοι .   

 Εξήγησα  ότι  η  αναμόρφωση  αυτή  θα  περιλαμβάνει  όλα  τα  

κομμάτια  και  στα  έσοδα  και  στα  έξοδα ,  κ .  Γκότση .  Αναφέρομαι  σε  

σας .  Είστε  λάθος  και  λυπάμαι  ως  αυτοδιοικητικός  τόσα  χρόνια  δεν  

γνωρίζετε  ότι  οι  αναμορφώσεις  έρχονται  και  στο  κομμάτι  των  εσόδων  

και  όχι  μόνο  στο  κομμάτι  των  εξόδων .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Εδώ  είμαστε ,  ακούνε  τα  κανάλια… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άμα  μπορέσετε  να  κάνετε  τον  Ιανουάριο  έσοδα ,  εγώ  θα  ζητήσω  

συγνώμη  δημόσια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  θα  κάνετε  διάλογο ,  κ .  Γκότση .  Δεν  θα  κάνετε  διάλογο .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Οι  αναμορφώσεις  έρχονται  και  στα  δυο  σκέλη .  Γιατί ;  Οι  αναμορφώσεις  

είναι  βάσει  κάποιων  εκτιμήσεων ,  οι  οποίοι  οι  υπηρεσιακοί  παράγοντες  

τους  έκαναν  μέσα  στον  Αύγουστο ,  σε  εξήγησα  ότι  όλη  η  διαδικασία  

αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού ,  όπως  την   κάνατε  και  εσείς  τόσα  

χρόνια  ήταν  από  τις  29/7ου  και  μετά  ξεκίνησε  φέτος .   

Άρα  λοιπόν ,  μέσα  στον  Αύγουστο  είχαμε  εμείς  τις  υπηρεσίες  που  

μας  έδωσαν  τα  δεδομένα ,  τα  οποία  δεδομένα  μην  είστε  σίγουρος  ότι  

δεν  αλλάζουν .  Μην  νομίζετε  και  οι  δυνατότητες  που  έχουμε  στα  έσοδα .   
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 Εδώ  θα  σας  πω  κάποια  απλά  πράγματα ,  γιατί  μιλάμε  για  

προϋπολογισμό  και  δεν  έχετε  κατανοήσει  κάποια  πράγματα .  Το  έσοδο  

προέρχεται  και  από  δράσεις  που  θα  κάνεις ,  από  αποφάσεις  που  θα  

πάρεις .  Άρα  λοιπόν ,  μπορείς  να  το  αναμορφώσεις  και  μπορεί ,  

προφανώς  να  αναμορφώσεις  και  το  έξοδο .   

 Εν  πάση  περιπτώσει ,  εδώ  είμαστε  σε  αυτή  την  αίθουσα  για  να  

πείτε  εάν  έχετε  ή  δεν  έχετε  άδικο .  Εγώ  όμως  έρχομαι  στην  ουσία .  Η  

ουσία  είναι ,  αγαπητοί  συνάδελφοι  και  κυρία  Παπαφωτίου ,  απαντώντας  

και  σε  αυτό  που  είπατε ,  64 εκατομμύρια  δεν  είναι  . .  είναι  νούμερα .  Τα  

64 εκατομμύρια  είναι  το  σύνολο  του  προϋπολογισμού .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Δεν  ακούσατε  τι  είπα  προφανώς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  δεν  μπορεί  να  συνεχιστεί  αυτό  το  πράγμα .  Δεν  θα  

παρεμβαίνει  κανείς  κάθε  φορά  που  … σας  παρακαλώ  πολύ  να  μην  

παρεμβαίνετε .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  γίνεται  διάλογος .  Παρακαλώ  πολύ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ  άκουσα  εκφράσεις  οι  οποίες  δεν  σας  τιμούν  και  δεν  μας  τιμούν .  

Τώρα  σας  ακούμε ,  ακούστε ,  λοιπόν  και  τις  απαντήσεις .  Μην  έχετε  την  

δημοσιογραφική  σας  την  ιδιότητα  κεκτημένη .  Είστε ,  άλλη  η  θεσμική  

ιδιότητά  σας  εδώ .   
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 Εδώ  λοιπόν…  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Δήμαρχε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  δεν  μπορείτε  να  παρεμβαίνετε .  Σας  παρακαλώ  πολύ .  

Σας  παρακαλώ  και  απευθύνομαι  σε  όλο  το  σώμα ,  αυτό  δεν  θα  

συνεχιστεί .  Κάθε  φορά  που  κάποιος  ακούει  το  όνομά  του  δεν  θα  

παίρνει  τον  λόγο  από  μόνος  του .  Εντάξει ;  Λοιπόν ,  τελευταία  φορά .  Να  

μην  επαναληφθεί  σας  παρακαλώ  πολύ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τα  64,  λοιπόν ,  εκατομμύρια  είναι  το  σύνολο  του  προϋπολογισμού ,  δεν  

είναι  διαθέσιμα .  Δεν  είναι  χρήματα ,  είναι  το  σύνολο  των  εσόδων  και  

των  προϋπολογισμένων  εσόδων  και  λογιστικών  εσόδων  και  το  σύνολο  

των  εξόδων .  Δηλαδή  οι  δυο  όψεις  του  ίδιου  νομίσματος  και  γι '  αυτό  

πρέπει  να  είναι  πάντοτε  ισοσκελισμένα .  Άρα  δεν  τίθεται  τέτοιο  θέμα .   

 Από  εδώ  και  πέρα ,  θα  πρέπει  να  το  ξεκαθαρίσουμε  και  να  το  

τελειώσουμε ,  τον  Ιανουάριο  που  θα  ξεκινήσει  η  υλοποίηση  αυτού  του  

προϋπολογισμού  που  λέμε  τώρα  με  το  στρατηγικό  επιχειρησιακό  

σχέδιο  και  το  ετήσιο  σχέδιο  δράσης  που  θα  ψηφιστούν  μέχρι  τέλος  του  

Δεκέμβρη  και  με  την  αναμόρφωση  την  μεγάλη  του  Ιανουαρίου ,  με  

πολλά  από  αυτά ,  τα  οποία  έχουμε  υποσχεθεί  στους  Σερραίους ,  θα  

αρχίσουμε  να  τα  υλοποιούμε .  Με  πολλά  από  αυτά  τα  οποία  έχουμε  

δώσει  . .γιατί  πιστεύουμε  και  αυτό  το  είπαμε  από  την  αρχή ,   πολλά  από  

τα  προγράμματά  μας  είναι  κοινά ,  είναι  αυτά  τα  οποία  λέμε  και  εμείς  

και  εσείς  προς  τους  δημότες .   

Ναι ,  πολλά  πράγματα  ήταν  και  στα  δικά  σας  προγράμματα  

καλύτερα  από  τα  δικά  μας ,  ναι  θα  τα  υιοθετήσουμε  και  θα  τα  
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υλοποιήσουμε  μαζί  εδώ .  τότε  λοιπόν  θα  είμαστε  σαν  σώμα  να  κάνουμε  

την  γόνιμη  αντιπολίτευση ,  την  γόνιμη  σύνθεση ,  ούτως  ώστε ,  να  

είμαστε  χρήσιμοι  στους  Σερραίους  πολίτες  και  όχι  απλώς  να  πετάμε  

τώρα  αντιπολιτευτικές  κορώνες  για  ένα  μη   υφιστάμενο  τυπικό  τεχνικό  

ζήτημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε  η  συζήτηση .  Όπως  γνωρίζετε  υπάρχει  μόνο  μια ,  η  

συγκεκριμένη  πρόταση  επί  του  προϋπολογισμού .   Επ’  αυτής  

ψηφίζουμε .  Παρακαλώ  να  ακολουθήσει  ψηφοφορία ,  ποιοι  δίνουν  

θετική  ψήφο  συνολικά  και  για  τον  προϋπολογισμό  και  για  το  

ολοκληρωμένο  πλαίσιο  δράσης ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι ,  με  τις  παρατηρήσεις  για  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  ναι ,  όλη  η  πτέρυγα  αυτή .  Ο  κ .  Φαρμάκης ;  Όχι .  Ο  κ .  Γκότσης  ναι .  

Ναι ,  ναι ,  ναι  ο  κ .  Γεωργούλας .  Η  κυρία  Παπαφωτίου ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Όχι  και  αναμένουμε  τις  τροποποιητικές  να  κριθούν  κατά  περίπτωση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  λοιπόν  και  η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη  ναι  με  την  παρατήρηση  που  

έκανε  ο  κ .  Χρυσανθίδης .   

 Ωραία ,  οπότε  εγκρίνεται  ο  προϋπολογισμός .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:734 /2019 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λύεται  η  συνεδρίαση .   

 

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

 

…………………………  

………………  

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

 

734-2019:    Έγκριση  προϋπολογισμού  και  στοχοθεσίας-  

ολοκληρωμένο  πρόγραμμα  δράσης  Δήμου  Σερρών  

έτους  2020.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σ .  

 

 

………………………………………….………..  
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………………………………..….  

 

 

 

Στην  παραπάνω  συνεδρίαση ,  στο  μοναδικό  θέμα  της  ημερήσιας  

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

 

1.  την  υπ '  αρ .  4/2019 απόφαση  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  του  

Δήμου  Σερρών  και  

2.  την  αριθμ .  273/2019 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  

οποία :  

 

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

αυτού  έκθεση  του  Δήμου  οικονομικού  έτους  2020,  με  σύνολο  

εσόδων  64.132.525,49 €,  από  τα  οποία  τα  18.395.257,71 € είναι  

χρηματικό  υπόλοιπο ,  σύνολο  εξόδων  64.132.525,49 €,  από  τα  

οποία  τα  66.722,49 € είναι  αποθεματικό  κεφάλαιο  και  

 

β)  εγκρίθηκε  η  στοχοθεσία  οικονομικών  αποτελεσμάτων  του  

Δήμου  Σερρών ,  έτους  2020,  και  σχετική  συζήτηση ,  έχοντας  

υπόψη  και  το  υπ '  αριθμ .  1532/11-10-2019 έγγραφο  του  

Παρατηρητηρίου  Οικονομικής  Αυτοτέλειας  των  Ο .Τ .Α .  του  

Υπουργείου  Εσωτερικών  και  .Α .  και  το  σχέδιο  προϋπολογισμού  

2020 που  αναρτήθηκε  στην  ιστοσελίδα  της  Ε .Ε .Τ .Α .A.  A.E. »,  

 

και  σχετική  συζήτηση ,  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Α .  Ψηφίζει  οριστικά  και  τελικά  τον  προϋπολογισμό  και  την  

εισηγητική  επ’  αυτού  έκθεση  του  Δήμου ,  οικονομικού  έτους  2020,  με :  

 

1)  Σύνολο  εσόδων  64.132.525,49 €,  από  τα  οποία  τα  

16.717.327,48 € αντιστοιχούν  στα  τακτικά  έσοδα ,  τα  

11.033.048,92 € στα  έκτακτα  έσοδα ,  τα  1.394.287,63 € στα  

έσοδα  παρελθόντων  οικονομικών  ετών ,  τα  10.306.113,25 € στα  

έσοδα  από  δάνεια  και  απαιτήσεις ,  τα  6.286.490,50 € στα  έσοδα  

υπέρ  δημοσίου  και  τρίτων  και  τα  18.395.257,71 € στο  χρηματικό  

υπόλοιπο .  

 

2)  Σύνολο  εξόδων  64.132.525,49 €,  από  τα  οποία  τα  

27.326.077,57 € αντιστοιχούν  στα  κάθε  φύσης  έξοδα ,  τα  

22.714.779,53 € σε  επενδύσεις ,  τα  14.024.945,90 € σε  πληρωμές  

Π .Ο .Ε .  και  λοιπές  αποδόσεις  και  τα  66.722,49 € στο  αποθεματικό  

κεφάλαιο .  

 

Β .  Εγκρίνει  το  ολοκληρωμένο  πλαίσιο  δράσης  του  Δήμου  Σερρών .  

 

•  Στην  απόφαση  αυτή  οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

-  Φωτιάδης  Στέφανος ,  Ηλιοπούλου  Σταλακτή ,  Ιλανίδου  Δέσποινα ,  

Καρασουλτάνη  Χρυσούλα ,  Καρυπίδης  Παύλος ,  Μητλιάγκα  Βαρβάρα ,  

Μιχτσόγλου  Δημήτριος ,  Μπουρβάνης  Ζαχαρίας ,  Τερζής  Βασίλειος ,  

Φωτιάδης  Γεώργιος  και  Χρυσανθίδης  Βασίλειος ,  ψήφισαν  ΝΑΙ ,  
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επισημαίνοντας  ότι  θα  δείξουν  ανοχή  για  την  πρώτη  φορά  στην  

κατάρτιση  του  προϋπολογισμού ,  δεδομένου  ότι  αποδέχονται  ότι  ο  

διαθέσιμος  χρόνος  που  είχε  η  Δημ .  Αρχή  για  να  αποτυπώσει  το  στίγμα  

της  ήταν  λίγος ,  τόνισαν  όμως  ότι  θα  περιμένουν  στην  πρώτη  

αναμόρφωση  της  επόμενης  χρονιάς  να  δουν  ομαδοποιήσεις  και  

ενοποιήσεις  κωδικών ,  προκειμένου  να  αποφευχθούν  οι  πολλές  απ’  

ευθείας  αναθέσεις .  

 

-  Αραμπατζής  Θεόδωρος ,  Γκότσης  Ηλίας ,  Δούκας  Γεώργιος  και  

Παπαβασιλείου  Βασίλειος ,  ψήφισαν  ΝΑΙ ,  ζητώντας  από  τον  Δήμαρχο  

να  δεσμευτεί  ότι  την  επόμενη  χρονιά  θα  υλοποιήσει  τις  

προγραμματικές  δεσμεύσεις  του  για  την  κατά  30% μείωση  των  

δημοτικών  τελών  σε  όλες  τις  επιχειρήσεις  του  Δήμου ,  την  απαλλαγή  

απ’  αυτά  κοινωνικών  ομάδων  καθώς  και  την  πλήρη  απαλλαγή  από  τα  

τέλη  των  νέων  επιχειρήσεων  για  τα  τρία  πρώτα  έτη .  

 

•  Μειοψήφησαν  οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

-  Παπαφωτίου  Αριάδνη ,  επισημαίνοντας  ότι  πρόκειται  για  έναν  

προϋπολογισμό  με  άρωμα  ¨βαριεστημάρας¨ ,  έναν  προϋπολογισμό  

¨υπηρεσιακό¨  και  αποκλειστικά  διαχειριστικό ,  από  τον  οποίο  

απουσιάζουν  ο  προγραμματισμός ,  το  πνεύμα  διεκδικήσεων ,  οι  

ευκαιρίες  ανάπτυξης  και  προοπτικής ,  καθώς  και  οι  προεκλογικές  

υποσχέσεις .  Τόνισε  ακόμη ,  ότι  θα  είναι  σε  αναμονή  των  

τροποποιήσεων  που  θα  προκύψουν  σ’  αυτόν ,  με  τις  αναμορφώσεις  που  

θα  έρθουν .  
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-  Φαρμάκης  Παύλος ,  επισημαίνοντας  ότι  δεν  θα  αλλάξει  τίποτε  στο  

πνεύμα  που  ήδη  ισχύει ,  δεδομένου  ότι  η  κεντρική  διοίκηση  κρατάει  

χειροπόδαρα  την  τοπική  αυτοδιοίκηση ,  καθώς  και  ότι  δεν  υπάρχει  

καμία  διεκδίκηση  των  χαμένων  χρημάτων  ούτε  προσλήψεις  μόνιμου  

προσωπικού .  Τόνισε  δε  ότι  δεν  συμφωνεί  σ’  αυτή  τη  νοοτροπία  

διαχείρισης  των  Δήμων .  

 

Κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  επί  του  θέματος ,  αποχώρησε  ο  Δημ .  

Σύμβουλος  κ .  Χράπας  Παντελής .  

 

 

Αναθέτει  στον  κ .  Δήμαρχο  τις  παραπέρα  ενέργειες .  

 

………………………  

……………..  

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΧΡΥΣΑΦΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

 

 

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

 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
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