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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 24/2020 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

 

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:30, έλαβε 

χώρα ειδική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, σύμφωνα 

με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της 

διάδοσης του Κορωνοϊού COVID – 19) (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020), της υπ’ αριθμ. 18318/13-

03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και του υπ’ αριθμ. 32150/27-10-2020 

εγγράφου του κ. Δημάρχου Σερρών, κατόπιν της αριθμ. 24/23-12-2020 έγγραφης 

πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που εστάλη ηλεκτρονικά στον κάθε 

σύμβουλο, 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 (συνδεδεμένοι) ήταν 35, δηλαδή:  

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
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ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ- ΣΙΑΚΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

 

 

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ  

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΠΑΛΑΖΗ –ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ  

ΠΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ  

ΡΙΖΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΤΑΪΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ  

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
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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 

(συνδεδεμένος) δεν ήταν κανείς.  

 

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

Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών (συνδεδεμένος) ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης 

Αλέξανδρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 

4555/2018.  

 

 

……………………………. 

………………. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

     Έχοντας υπόψη: 

 

- Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών,  

 

- το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική 

Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση 

Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα ¨Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των 

περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των 

μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19¨, διά τηλεδιάσκεψης με κάθε 

πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα 

βιντεοκλήσης κλπ, δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα 

περιγράφεται η δια τηλεδιάσκεψης λήψη των αποφάσεων, 

 

- την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική 

Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση 

Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.  και 

 

- 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», 
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 Σας προσκαλούμε σε τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Σώματος που θα 

γίνει στις 28 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄, μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: 

 

 

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:     Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και ολοκληρωμένου  

           πλαισίου δράσης του Δήμου Σερρών, οικονομικού έτους 2021.  

                            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 

 

…………………………..…………… 

………….……….. 
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24Η  ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

μέσω  ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ  

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αρχίζει  λοιπόν  η  συνεδρίαση  με  αριθμό  24.  Ειδική  συνεδρίαση  με  

μοναδικό  θέμα  συνεδρίασης ,   

 

Θέμα:  

Έγκριση  προϋπολογισμού  εσόδων  -  εξόδων  και  ολοκληρωμένου   

πλαισίου  δράσης  του  Δήμου  Σερρών ,  οικονομικού  έτους  2021.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Μισιρλής .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Καλησπέρα  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  χρόνια  πολλά .   

 Η  κατάθεση  του  προϋπολογισμού  στο  κορυφαίο  όργανο  του  

Δήμου ,  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  είναι  μια  σπουδαία  πολιτική  πράξη ,  

καταδεικνύει  τις  προθέσεις  της  Δημοτικής  Αρχής  για  το  πως  δηλαδή  

προτίθεται  να  ασκήσει  διοίκηση  την  επόμενη  χρονιά .   

 Επιτρέψτε  μου ,  λοιπόν ,  μια  μικρή  τεχνική  προσέγγιση  στον  

προϋπολογισμό  του  ΄21.  Ο  προϋπολογισμός  του  Δήμου  Σερρών  το  

έτος  ΄21 συντάχθηκε  σύμφωνα  με  την  Κ .Υ .Α .  46735. Ο  

προϋπολογισμός  είναι  ισοσκελισμένος ,  δηλαδή  το  σύνολο  των  εξόδων  

είναι  ισόποσο  των  εσόδων  στο  ύψος  των  73.911.951,53 ευρώ .   
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 Το  ύψος  της  ομάδας  δαπανών  από  κωδικούς  60 έως  67 ανέρχεται  

στο  ποσό  των  31.372.820,40 ευρώ .  Συγνώμη  αλλά  είναι  

προϋπολογισμός  και  θα  σας  κουράσω  λίγο  με  νούμερα  τεχνικής  

φύσεως .   

 Στην  ομάδα  των  επενδύσεων  7,  από  τους  κωδικούς  71 έως  74 το  

σύνολο  είναι  28.465.615,94 ευρώ .   

 Οι  πληρωμές  υποχρεώσεων  παρελθόντων  ετών  και  οι  λοιπές  

αποδόσεις  στους  κωδικούς  81,  82 και  85 ανέρχονται  στο  ποσό  των  

13.944.616,78 ευρώ .   

 Το  αποθεματικό ,  κωδικός  91,  είναι  στα  128.898,41 ευρώ .   

 Ο  προϋπολογισμός  αυτός  απεστάλη  στο  Παρατηρητήριο  του  

Υπουργείο  Εσωτερικών  στις  9/10/20 για  έλεγχο  και  λάβαμε  την  γνώμη  

του  στις  4/12/20 με  την  παρατήρηση  ότι  το  ποσό  που  αφορά  τις  

404.240,00 ευρώ  και  αφορά  αποκλειστικά  την  χρηματοδότηση  από  το  

πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ  την  πυροπροστασία  των  σχολικών  

μονάδων  Δήμου  Σερρών  και  την  είχαμε  εγγράψει  στον  κωδικό  

1312.002,  να  μεταφερθεί  σε  διαφορετικό  κωδικό ,  όπως  και  έγινε .  Το  

ποσό ,  λοιπόν  αυτό  των  404.240,00 ευρώ  μεταφέρθηκε  στον  κωδικό  

1322.39.  

 Η  αργοπορία  αυτή  του  ελέγχου  από  το  Παρατηρητήριο ,  

υπενθυμίζω  ότι  εμείς  την  αποστείλαμε  στις  9/10 και  η  απάντηση  ξανά  

ήρθε  στις  4/12.  Η  αργοπορία  αυτή  του  ελέγχου  από  το  Παρατηρητήριο  

που  φορά  την  πλειονότητα  των  δήμων ,  οφείλεται  σε  εσωτερικό  

πρόβλημα  του  Υπουργείου .  Συγκεκριμένα  είχε  λήξει  η  θητεία  του  

προεδρείου  συνετέλεσε  στην  μέγιστη  καθυστέρηση  κατάθεσης  του  

προϋπολογισμού  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   
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 Μετά  την  έγκριση  του  προϋπολογισμού  από  το  σώμα  θα  αποτελεί  

στην  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  για  έλεγχο  και  έγκριση .   

 Σε  σχέση  με  τον  προϋπολογισμό  του  ΄20 παρουσιάζει  μια  αύξηση  

της  τάξεως  των  9.779.426,04 ευρώ  που  οφείλεται ,  κατά  κύριο  λόγο ,  σε  

δυο  νέα  χρηματοδοτούμενα  έργα .  Είναι  οι  κωδικοί  εσόδων  1328.11 που  

αφορά  από  την  χρηματοδότηση  του  κλειστού  κολυμβητήριου  

Αθλητικού  Πάρκου  Ομόνοιας  ύψους  6.550.000 ευρώ  και  ο  κωδικός  

1328.10,  που  αφορά  το  Ανοικτό  Κέντρο  Εμπορίου ,  χρηματοδοτούμενο  

από  το  Ε .Σ .Π .Α .  2014-2020  ύψους  1.645.000 ευρώ .   

 Ο  προϋπολογισμός  και  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  ανωτέρω  

ΚΥΑ ,  ΚΥΑ46735, συντάσσεται  με  βάση  τα  πραγματοποιηθέντα   έσοδα  

χρήσης  του  ΄19 με  βάση  την  σύγκριση  των  πρώτων  εξαμήνων  του  ΄19 

με  το  ΄20.  

 Με  το  πέρας  της  χρήσης  του  ΄20 και  αφού  αποτυπωθούν  τα  

πραγματικά  δεδομένα  της  χρήσης ,  ο  προϋπολογισμός  αναμορφώνεται ,  

επικαιροποιείται ,  με  βάση  αυτά  τα  δεδομένα  το  αργότερο  μέχρι  

28/2/21.   

 Αυτό  ήταν  μια  μικρή  τεχνική  εισήγηση  επί  του  προϋπολογισμού .  

Δεν  ξέρω  εάν  ο  κ .  Δήμαρχος  θέλει  να  πάρει  τον  λόγο  για  να  συνεχίσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει  ζητήσει  τον  λόγο  ο  κ .  Δήμαρχος ,  οπότε  ο  λόγος  στον  κ .  Δήμαρχο .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όπως  αναφέρθηκε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  ο  προϋπολογισμός ,  τον  οποίο  

τον  έχετε  μπροστά  σας ,  βασίζεται  σε  υπολογιστικά  δεδομένα  του  6ο υ  

μήνα  του  ΄20 και  τα  οποία  συγκρίνονται  με  αντίστοιχα  δεδομένα  του  

6ο υ  μήνα  του  ΄19. Είναι  ένας  υπολογιστικός ,  δηλαδή ,  προϋπολογισμός .  

Τα  δεδομένα  οριστικοποιούνται  μετά  το  τέλος  του  ΄20, σε  λίγες  μέρες ,  
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οπότε  στην  αναμόρφωση ,   κάθε  χρόνο  η  αναμόρφωση  του  Ιανουαρίου ,  

άρα  η  αναμόρφωση  του  Ιανουαρίου  του  ΄21, η  οποία  θα  βασίζεται  

πλέον  σε  πραγματικά  δεδομένα  και  όχι  σε  εκτιμώμενα  μεγέθη ,  σε  

εκείνη  την  αναμόρφωση  θα  έχουμε  την  πραγματική  ιεράρχηση  και  

αποτύπωση  των  στόχων  της  Δημοτικής  Αρχής  για  το  ΄21.  

 Δεν  μπορούν  να  αποτυπωθούν  αυτά  πλήρως  σε  αυτόν  τον  

προϋπολογισμό ,  με  την  έννοια  ότι  δεν  έχουμε  προσδιοριστεί  ακόμη ,  

δεν  έχει  προσδιοριστεί  ακόμη  το  ύψος  των  εσόδων ,  το  οποίο  

υπολογίζεται ,  το  έχουμε  με  δεδομένα  του  Ιουνίου  ακόμη .   

 Όπως  αναφέρθηκε  ο  προϋπολογισμός  είναι  αυξημένος  κατά  9,5 

εκατομμύρια ,  αλλά  παρόλα  αυτά ,  παρόλες  αυτές  τις  δυο  παρατηρήσεις ,  

οι  οποίες  θα  είναι  κρίσιμες ,  θα  πρέπει  να  σας  πω  ότι  σε  γενικές  

γραμμές  αποτυπώνεται  η  φιλοσοφία  της  Δημοτικής  Αρχής  για  

συγκεκριμένες  παρεμβάσεις ,  οι  οποίες  περιλαμβάνονται  και  σε  αυτόν  

προϋπολογισμό .  Φυσικά  το  πλήθος ,  το  σύνολο  των  παρεμβάσεων  θα  

αποτυπωθούν  στον  προϋπολογισμό  που  θα  γίνει  το  ΄21, στην  

αναμόρφωση  που  θα  γίνει  το  ΄21.  

Παρόλα  αυτά ,  βλέπετε  στον  προϋπολογισμό  έχουμε  αυξημένα  

κονδύλια  περίπου  100.000 στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  εκ  των  οποίων  τα  64 

χιλιάρικα  θα  αφορούν  τις  εικαστικές  παρεμβάσεις ,  οι  οποίες  θα  γίνουν  

μέσω  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  σε  κτήρια  της  πόλης .  35 χιλιάρικα  σε  δράσεις  για  

το  ΄21 από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .   

 Έχουμε  την  πάγια  προκαταβολή  την  παγία  για  τους  προέδρους .  

Ένα  ζητούμενο  αρκετών  ετών .  Ένα  ποσό  προϋπολογισμένο  50.000 

ευρώ .  Έχουμε  ένα  ποσό  100.000 ευρώ  για  τον  Δήμο ,  το  οποίο  αφορά  

τις  δράσεις  για  τις  εκδηλώσεις ,  για  την  χρονιά  ορόσημο  για  την  

πατρίδα  μας  το  ΄21, έχουμε  τον  προϋπολογισμό  για  την  δημιουργία  
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. .Κέντρων  Εξυπηρέτησης  Δημοτών  . .στις  γειτονιές  των  Σερρών  αξίας  

225 συνολικά  χιλιάδων  ευρώ  για  την  δημιουργία  αυτών  των  γραφείων .   

 Επίσης ,  έχουμε  τις  αυξημένες  παρεμβάσεις  του  Πρασίνου  και  του  

καλλωπισμού  ύψους  210.000 ευρώ .   

Αυτά  σας  θυμίζω  είναι  πέραν  όλα  αυτών  που  υποβάλλονται  σε  

προγράμματα ,  είτε  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ  είτε  σε  λοιπά  

χρηματοδοτούμενα  προγράμματα  από  την  Δημοτική  Αρχή  και  τα  οποία  

θα  έρθουν  ενισχυτικά ,  καθώς  επίσης  για  τον  εκσυγχρονισμό  και  της  

οστεοθήκης . .  των  κοιμητηρίων  στο  σύνολο  του  Δήμου .   

Αυτά  είναι  ενδεικτικά ,  μόνο  κάποια  από  αυτά  τα  οποία  

περιγράφονται  σε  αυτόν  τον  προϋπολογισμό ,  καθώς  επίσης  έχουμε  και  

600.000 προϋπολογίσει  και  για  τις  πράξεις  εφαρμογής ,  οι  οποίες  θα  

πρέπει  να  προχωρήσουν  επιτέλους  από  τον  Δήμο .   

Είναι  ένα  πρώτο  στίγμα  αλλά  φυσικά  το  κυρίαρχο  στίγμα  θα  

δοθεί  το  ΄21.  

Με  αυτές  τις  παρατηρήσεις  ζητώ  από  το  σώμα  την  ψήφιση  του  

προϋπολογισμού ,  του  αρχικού  αυτού  προϋπολογισμού ,  οπότε  με  την  

αναμόρφωση  θα  έχουμε  και  την  πλήρη  σύνταξή  του .   

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις  συναδέλφων ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγνώμη  Πρόεδρε ,  γιατί  ξέχασα  ένα  θέμα ,  το  οποίο  έχει  να  κάνει  με  το  

ετήσιο  πρόγραμμα  δράσης  του  Δήμου  και  το  οποίο  θα  πρέπει  λίγο  να  

το  προσδιορίσουμε .  Αναφέρεται  ότι  στον  προϋπολογισμό  θα  πρέπει  να  

υπάρχει  το  τετραετές  επιχειρησιακό  πρόγραμμα  δράσης ,  το  οποίο  

έπρεπε  το  τμήμα  Προγραμματισμού  να  το  υλοποιήσει .   
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 Στον  νόμο  όμως  στον  οποίο  ήδη  έχει  ψηφιστεί  αναφέρεται  ότι  

αναμένεται  μια  κοινή ,  θα  πρέπει  να  αναμένεται  μια  ΚΥΑ  υπουργών  

Εσωτερικών ,  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  ύστερα  από  την  πρόταση  της  

Επιτροπής  του  Άρθρου  266Α  με  την  οποία  θα  ρυθμίζονται  τα  ζητήματα  

που  αφορούν  το  περιεχόμενο ,  την  διαδικασία  κατάρτισης ,  έγκρισης ,  

αξιολόγησης  και  παρακολούθηση  της  επαγωγής  των  4ετών  

επιχειρησιακών  και  των  ετήσιων  επιχειρησιακών  προγραμμάτων  του  

Δήμου .   

 Από  την  στιγμή  που  δεν  έχει ,  μέχρι  και  αυτή  την  στιγμή ,  εκδοθεί  

αυτή  η  ΚΥΑ  δεν  ήταν  δυνατόν  σε  κανέναν  Δήμο ,  φυσικά ,  να  

προχωρήσουν  αυτά  τα  ετήσια ,  τα  τετραετή  και  τα  ετήσια ,  όποτε  

αντικαθίστανται  αυτά  σε  όσους  δεν  υπάρχουν  από  τα  ετήσια  τεχνικά  

προγράμματα ,  τα  οποία  έχουν  εγκριθεί ,  άρα  επέχει  την  θέση  το  τεχνικό  

πρόγραμμα ,  μέχρι  να  εγκριθεί  η  ΚΥΑ ,  επέχει  την  θέση  του  ετήσιου  

προγράμματος  δράσης  για  το  έτος  το  ΄21.  

 Ήδη  έχει  ζητηθεί  από  την  υπηρεσία  του  προγραμματισμού  να  

υπάρξει  εξωτερικός  σύμβουλος  για  την  σύνταξη  αυτών  των  σχεδίων .  

Ήδη  με  τον  Ν4672/20 επιτρέπεται  στους  δήμους  να  έχουν  τέτοιους  

πιστωτικούς  συμβούλους ,  έχει  ζητηθεί  αυτό ,  έχει  δρομολογηθεί  η  

διαδικασία  και  έχει  γίνει  ανάληψη  του  ποσού .  Φυσικά  στην  συνάντηση  

που  είχαν  τα  τμήματα  Προγραμματισμού  με  το  Υπουργείο  και  η  οποία  

έγινε  στις  9 Δεκεμβρίου  εκεί  τους  επισημάνθηκε  ότι  αυτή  η  ΚΥΑ  

αυτών  των  υπουργών  αναμένεται ,  οπότε  με  την  ολοκλήρωση ,  με  την  

υπογραφή  της  θα  προχωρήσουν  και  αυτά  τα  ετήσια  για  την  τετραετία  

επιχειρησιακά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  28 Η Σ   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2020  

1

Ωραία .  Ευχαριστούμε  πολύ .  Ερωτήσεις .  Ποιοι  θέλουν  να  υποβάλλουν  

ερωτήσεις ;  Βλέπω  ο  κ .  Φωτιάδης ,  η  κυρία  Παπαφωτίου .  Ο  κ .  

Χρυσανθίδης ,  ο  κ .  Τερζής .  Η  κυρία  Χαραλαμπίδου .  Μάλιστα .  Αυτοί .  

Ορίστε  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  θα  

είμαι  ιδιαιτέρως  σύντομος  στην  διατύπωση  της  ερώτησής  μου .  Προς  σε  

σας  είναι  κύριε  Δήμαρχε ,  θα  ξεκινήσω  όμως  με  κάποιες  μικρές  

σύντομες  διαπιστώσεις  για  να  εξηγήσω  ακριβώς  τι  ερωτώ .   

 Ήδη  από  τις  τοποθετήσεις…κύριε  Δήμαρχε  και  από  το  πλαίσιο  το  

νομικό  αυτό  το  σύνθετο  και  από  τον  Κώδικα  και  γενικότερα  από  την  

εμπειρία  μας  όλοι  γνωρίζουμε ,  ενιαία  διαπίστωση ,  ότι  είμαστε  σε  μια  

κορυφαία  διαδικασία  που  είναι  η  σημερινή  για  την  ψήφιση  του  

προϋπολογισμού .   

Είναι ,  θα  έλεγα ,  για  μας  ως  παράταξη  η  ουσία ,  η  πεμπτουσία  της  

διοίκησης  και  επειδή  προεκλογικά  λέγατε  ότι  αυτό  θα  θέλετε  να  το  

κάνετε  με  έναν  τρόπο  δημοκρατικό ,  δηλαδή  με  συναίνεση  και  διάλογο ,  

γιατί  δεν  έγινε ,  η  σύνταξη  δηλαδή ,  αυτή  του  σχεδίου  με  αυτή  την  

δέσμευσή  σας  γι '  αυτό  το  αυτονόητο ,  όπως  εξήγησα ;   

Δεύτερη  διαπίστωση  είναι  ότι  πράγματι  αυτό  το  σχέδιο  που  θα  

ψηφίσουμε  ή  όπως  θα  το  ψηφίσουμε ,  θέλει  πολύ  εμπλουτισμό ,  θα  έρθει  

με  το  τέλος  του  έτους  και  βεβαίως  εκεί  θα  είμαστε  και  

ουσιαστικότεροι .   

Η  τρίτη  διαπίστωση  είναι  ότι  λεφτά  υπάρχουν .  Μπορεί  να  

υπάρχει  όλη  αυτή  η  πίεση  που  ο  κ .  ορκωτός  σε  προηγούμενη  

συνεδρίαση  μας  ανέφερε  ως  τεχνικό  πρόβλημα ,  όμως  χρήματα ,  

φαίνεται  ξεκάθαρα , . .  και  δυο  επιπλέον  δόσεις  και  πήραμε  και  η  από  το  
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παρελθόν  η  διαδικασία  ενημέρωσης  για  τις . . .επιφάνειες ,  για  τα  

τετραγωνικά  ήρθε  και  θα  υπάρχουν  σοβαρά  έσοδα  και  βεβαίως  από  τα  

προγράμματα  υπάρχει  η  δυνατότητα . .  επενδύσεις  γι '  αυτό  το  έτος .   

Εκείνο  το  οποίο  θα  περίμενε  κανείς ,  κύριε  Δήμαρχε ,  η  ερώτησή  

μου  είναι ,  γιατί  δεν  υπάρχει ,  πέρα  από  αυτή  την  νομοθεσία  που  

εξηγήσατε  ότι  θα  διαμορφωθεί  και  . . ,  γιατί  δεν  υπήρξε  μια  έκθεση ,  

όπως  συνοπτικά  εσείς  προφορικά  μας  δώσατε  για  να  αντιληφθούμε ,  

εφόσον  δεν  μετείχαμε  σε  αυτή  την  διαδικασία  του  διαλόγου ,  μια  

τεχνική  έκθεση ,  μια  πολιτική  εισήγηση ,  μια  αξιολόγηση ,  εάν  θέλετε ,  

γι '  αυτό και η ερώτηση πιο μπροστά για το έτος ΄19,  τι  παραλάβατε;  

Γιατί  για  μένα  θα  έπρεπε  σήμερα  να  είναι  αυτή  η  διαδικασία  γιατί  αυτό  

που  θα  κάνετε  στους  δημότες  βεβαίως  δεν  είναι  τίποτα  άλλο  από  αυτό  

που  όφειλε  ο  Δήμαρχος  να  κάνει  σήμερα  στο  κορυφαίο  όργανο  

διοίκησης  που  είναι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Εκείνο  που  θα  γίνει  στους  δημότες  είναι  κάτι  άλλο .  Εκείνο  είναι  

για  τους  δημότες  και  βεβαίως  εκείνο  θα  το  δούμε .   

Έτσι  λοιπόν ,  εμείς  ρωτούμε ,  που  είναι  αυτή  την  εισηγητική  

έκθεση ;  Που  είναι  αυτή  η  πολιτική  εισήγηση ,  κύριε  Δήμαρχε ;  Που  

είναι ,  εάν  θέλετε ,  εδώ  έχουμε  το  πρώτο  έτος  το  καθαρό ,  το  δικό  σας ,  

να  δούμε  τις  ιεραρχήσεις ,  την  φιλοσοφία ,  το  αφήγημά  σας ;  Να  δούμε  

ποιες  είναι  οι  νέες  δομές ;  Είπατε  κάτι  για  στήριξη  των  χωριών  με  τις  

αγροτικές  εκεί  δομές .   

Εδώ ,  λοιπόν ,  στο  ΄20 και  στο  ΄21 κυρίως  γιατί  είναι  ο  δεύτερος  

χρόνος ,  έχετε  όλα  . .θα  θέλαμε  να  μας  κάνατε  μια ,  εμείς  περιμέναμε  μια  

. .έκθεση .  Δεν  την  είδαμε .  Γιατί  κύριε  Δήμαρχε ;  Θεωρείται  ότι  δεν  

χρειαζόταν ;  Θα  την  έχετε  αργότερα  στην  διάθεσή  μας ;   

Εμείς  θεωρούμε  ότι  αυτό  θα  έπρεπε  να  υπάρχει .  Ευχαριστώ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Παπαφωτίου  επίσης  ερώτηση .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Καλησπέρα  και  από  εμένα .  Ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   και  χρόνια  

πολλά  σε  όλους .  Θα  πάρω  την  σκυτάλη  από  τον  κ .  Φωτιάδη ,  ο  οποίος  

εξέφρασε  και  με  κάλυψε  στο  ένα   από  τα  ερωτήματά  μου ,  επομένως  

δεν  θα  σταθώ  περαιτέρω  σε  αυτό ,  θα  αναπτύξω  το  σκεπτικό  μου  και  

στην  τοποθέτηση  που  θα  κάνω  για  τον  προϋπολογισμό .   

 Να  πάω  στα  άλλα  ερωτήματα  που  έχουν  να  κάνουν  με  την  

εγγραφή  κάποιων  πιστώσεων  που  είχα  την  εντύπωση  ότι  δόθηκαν  μέσα  

στο  ΄20, αλλά  εάν  κάνω  λάθος  θα  ήθελα  απάντηση ,  για  ποιο  λόγο  

εγγράφονται στον προϋπολογισμό του ΄21;  

Αναφέρομαι  συγκεκριμένα  σε  μια  χρηματοδότηση  του  

ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ,  αναφερθήκατε  και  εσείς  και  η  έκθεση  που  έγινε  η  

διορθωτική  για  την  πυροπροστασία ,  δηλαδή ,  των  . .  Νομίζω  ότι  αυτή  

ξεκίνησε  μέσα  στο  ΄20 και  τα  404 χιλιάρικα  ή  κατά  κάποιο  τρόπο  

μέρος  αυτών  αξιοποιήθηκαν ;   

Μια  απάντηση  σε  αυτό  και  το  ίδιο  με  τα  605 χιλιάρικα ,  τα  οποία  

δόθηκαν  για  την  γέφυρα  Τσέλιου .  Έχω  την  εντύπωση  ότι  εσείς  το  

ανακοινώσατε  ότι  δόθηκαν  μέσα  στο  ΄20.  

Τα  δυο  αυτά  ερωτήματα  και  κρατώ  τα  υπόλοιπα  για  την  

τοποθέτησή  μου ,  στην  οποία  θα  εκφράσω  και  κάποια  παράπονα ,  όσον  

αφορά  τον  χρόνο  που  μας  δόθηκε  για  να  επεξεργαστούμε  τα  σύνθετα  

τα  κομμένα  . .  ενός  ετήσιου  προϋπολογισμού ,  ενός  από  τους  

μεγαλύτερους  δήμους  της  Ελλάδας .   

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο  κ .  Χρυσανθίδης  επίσης  ήθελε  να  υποβάλει  ερώτημα .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Η  πρώτη  ερώτησή  μου  είναι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   σχετικά  με  τα  ΠΟΕ ,  τι  

σκοπεύετε  να  κάνετε ,  διότι  βλέπουμε  κάθε  χρόνο  και  ειδικά  των  

τοπικών  κοινοτήτων  είναι  ανέγγιχτα  και  μεταφέρονται  έτος  –έτος .  Τι  

ενέργειες  έχουν  γίνει ;  Τι  ενέργειες  θα  γίνουν ;   

 Μια  δεύτερη  ερώτηση  είναι  η  εξής :  γνωρίζω ,  ίσως  σας  διέφυγε  

ότι  έχει  εγκριθεί  ένα  κονδύλι  από  τον  ΦΙΛΟΔΗΜΟ  138.000 ευρώ  για  

το  κλειστό  γυμναστήριο  της  Κοιλάδας  των  Αγίων  Αναργύρων .  Δεν  

είναι  εγγεγραμμένο  μέσα  στον  προϋπολογισμό ,  το  οποίο   έχει  γίνει  η  

αποδοχή  του .   

 Και  ένα  τρίτο  ερώτημα ,  είχαμε  την  εικόνα ,  τουλάχιστον  και  στην  

Οικονομική  ότι  το  νομικό  πρόσωπο  . .επιχορηγείται  με  ένα  ποσό  η  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  θα  είναι  . .και  το  νομικό  πρόσωπο .  Δεν  το  βλέπουμε  αυτό  να  

έχει  γίνει  και  παραμένει  στα  ίδια  δεδομένα  με  πέρυσι .   

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  που  είστε  σύντομος .  Η  κυρία  Χαραλαμπίδου  έχει  

ζητήσει  να  υποβάλλει  ερώτημα .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Μου  κάνει  εντύπωση  αυτό  που  είπε  ο  κ .  

Δήμαρχος  σε  σχέση  με  το  επιχειρησιακό  πρόγραμμα ,  το  τετραετές  

εννοώ ,  γιατί  από  ότι  είδα  ο  Δήμος  της . .  ήδη  προχώρησε  στην  

ανακοίνωση  από  τον  Αύγουστο  και  κάποιοι  άλλοι  δήμοι  έχουν  επίσης  

ανακοινώσει  ότι  ξεκινούν  του  χρόνου .  Τέλος  πάντων ,   θα  μείνω  σε  

αυτό  που  είπε .  γιατί  . .να  στηριχθεί  ο  προϋπολογισμός  και  το  

επιχειρησιακό  πρόγραμμα .   
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 Θα  ήθελα  να  πάω  στην  σελίδα  39 του  προϋπολογισμού  στην  

ανάλυση  των  δαπανών .  Θα  ήθελα  να  ρωτήσω ,  εάν  υπάρχει  κάποιος  

τεχνικός  λόγος  για  τον  οποίο  γίνεται  σε  διαφορετικούς  κωδικούς  η  

προμήθεια  του  φυτικού  υλικού .  Έχουμε ,  δηλαδή ,  προμήθεια  φυτικού  

υλικού  του  Δήμου  Σερρών ,  προμήθεια  φυτικού  υλικού  ΔΕ  Λευκώνα ,  

ΔΕ  Σκουτάρεως ,  μετά  προμήθεια  φυτικού  υλικού  Κάτω  Μητρουσίου ,  

προμήθεια  φυτικού  υλικού  Ορεινής-Βροντούς  Δήμου  Σερρών .   Ένα  

είναι  αυτό  το  ερώτημά  μου .  

 Το  δεύτερο  ερώτημά  μου ,  με  συγχωρείτε  αλλά  και  εγώ  δεν  είχα  

την  δυνατότητα  να  πάω  και  να  ρωτήσω  τις  υπηρεσίες  και  τους  

αντίστοιχους  Αντιδημάρχους  γιατί  καθυστερημένα  πήραμε  τις  

εισηγήσεις ,  δεν  ξέρω  εάν  μάλλον  είναι  ζήτημα  του  κ .  Νυχτοπάτη ,  στην  

σελίδα  60 έχουμε  τον  κωδικό  7325 που  λέει  ότι  υλοποίηση  του  έργου  

επέκτασης-συμπλήρωσης  δικτύου  ΦΟΠ  στους  οικισμούς  Αγίου  Ραφαήλ  

και  . .  ένα  ποσό  21.652 που  μεταφέρεται  αυτούσιο  στην  φετινή  χρονιά .  

Το  ίδιο  ισχύει  στην  σελίδα  62 με  την  προμήθεια  και  τοποθέτηση  

εξοπλισμού  για  την  αναμόρφωση  των  παιδικών  χαρών  του  Δήμου  

Σερρών  429.000 ευρώ ,  το  οποίο  επίσης  μεταφέρεται  αυτούσιο  στην  

φετινή  και  στην  σελίδα  73,  100.000 ευρώ  για  την  πρωτοβάθμια ,  

προσεισμικό  έλεγχο  δημοτικών  κτηρίων  του  Δήμου  Σερρών  και  είναι  η  

πράξη  εφαρμογής  19.000 ευρώ .   

 Θα  ήθελα ,  δεν  ξέρω  εάν  είναι  ο  κ .  Νυχτοπάτης   ή  κάποιος  άλλος  

αρμόδιος  να  μας  εξηγήσει  για  ποιο  λόγο  υπάρχει  αυτή  η  καθυστέρηση  

και  δεν  ξέρω  ποιος  θα  μπορεί  να  μας  πει  για  τους  κωδικούς ,  γιατί  

έχουν  χωριστεί  οι  προμήθειες  φυτικού  υλικού ;   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστούμε  και  εμείς .  Νομίζω  ότι  ο  κ .  Τερζής  είχε  ζητήσει  να  

υποβάλλει  ερώτημα .  Ορίστε  κ .  Τερζή .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

 Σας  ευχαριστώ  πολύ .  Χρόνια  πολλά  σε  όλους .  Το  πρώτο  ερώτημα  ήταν  

αυτονόητο  και  το  διατύπωσε  πάρα  πολύ  σωστά  ο  επικεφαλής  μας  ο  κ .  

Στέφανος  Φωτιάδης .  Θα  ρωτούσα ,  λοιπόν ,  και  εγώ  πόσες  προτάσεις  ή  

εισηγήσεις  λάβατε  υπόψη  σας  από  τις  παρατάξεις  της  αντιπολίτευσης ,  

ώστε να συντάξετε αυτόν τον προϋπολογισμό του ΄21; Προφανώς 

καμία ,  μιας  και  δεν  έγινε  καμία  προσέγγιση .   

 …Πρέπει  να  υπάρχει  κάποιο  μικρόφωνο  ανοικτό ,  φαντάζομαι ,  

γιατί  ακούω  πολύ  φασαρία .   

 Το  δεύτερο  ερώτημα  αφορά  . .200.000 επιπλέον ,  380.000 ευρώ  

από  την  περσινή ,  φέτος  ανεβαίνει  το  ποσό  στις  580.000,  στην  ουσία  

δεν  είναι  500.000,  είναι  και  οι  90.000 της  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τερζή ,  εάν  μας  ακούτε ,  χάσαμε  λίγο  τον  ήχο .  Παρακαλώ  να  

επαναλάβετε ,  κ .  Τερζή ,  γιατί  σας  χάσαμε  λιγάκι .  Δεν  ακούγεστε .  Κύριε  

Τερζή  δεν  ακούγεστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κόπηκε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τερζή  δεν  μας  ακούτε ;  Λοιπόν ,  επειδή  ο  κ .  Τερζής ,  από  ότι  

φαίνεται  δεν  μας  ακούει  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  προχωρήσουμε ,  κύριε  Πρόεδρε .  Εάν  χρειαστεί  …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  δεν  χρειάζεται  να  παρεμβαίνετε ,  θα  προχωρήσουμε ,  

εννοείται .  Θα  προχωρήσουμε .  Θα  προχωρήσουμε  σε  απαντήσεις  . .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επειδή  είναι  μέλος  της  παράταξής  μου ,  να  βοηθήσω  το  κάνω ,  κύριε  

Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  δώσω  τον  λόγο  στον  προϊστάμενο  του  Λογιστηρίου  τον  κ .  Λευτέρη  

Κατιρτζόγλου  προκειμένου  να  δώσει  τις  απαντήσεις  επί  τεχνικών  

θεμάτων ,  στην  συνέχεια  θα  δοθούν  και  οι  υπόλοιπες  απαντήσεις ,  εκτός  

εάν  έχουμε  επικοινωνία  με  τον  κ .  Τερζή ,  οπότε  θα  τον  ακούσουμε  μετά  

στην  συνέχεια .   

 Κύριε  Κατιρτζόγλου ,  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Όσον  αφορά  την  πυροπροστασία  που  αναφέρθηκε ,  υπάρχει  σε  πολλά  

προγράμματα  υπάρχει  . .του  προϋπολογισμού  αλλά  εάν  δεν  εκταμιευτεί  

το  ποσό ,  εάν  δεν  έχουμε  βασικά  τα  χρήματα  δηλαδή ,  …Αυτό  συνέβη  

και  με  τον  ποσό  των  180.000,  υπάρχει  …  

 Ακούγομαι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  συνεχίστε .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Το  άλλο  ερώτημα ,  εάν  θυμάμαι ,  αφορούσε   την  γέφυρα ,  τα  χρήματα  

που  έχουν  έρθει  για  τις  πλημμύρες .  Δεν  έχουν  έρθει  χρήματα .  Από  όσο  

ξέρω  και  νομίζω  είναι  ο  κ .  Νυχτοπάτης ,  από  την  μεριά  της  Τεχνικής  

Υπηρεσίας  υπήρχαν  δυο  αιτήματα  προς  το  Υπουργείο  ένα  στο  

Οικονομικών  και  ένα  στο  Εσωτερικών ,  νομίζω  θα  το  καλύψει  ο  κ .  
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Νυχτοπάτης ,  στο  ένα  έχει  έρθει  η  έγκριση  του  ποσού  αλλά  από  το  

Υπουργείο  Οικονομικών ,  νομίζω ,  δεν  υπάρχει  ακόμα  καμία  θετική  

εξέλιξη  πάνω  σε  αυτό  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  δώσω  τον  λόγο  στην  συνέχεια  στον  Δήμαρχο  να  απαντήσει ,  που  

έχει  ζητήσει  τον  λόγο  και  μετά  θα  σε  καλέσω  στο  κινητό  τηλέφωνο…  

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

. .για  να  μπορώ  αυτή  την  στιγμή  να  έχω  εικόνα  και  να  βλέπω  τον  …  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Μπορώ  να  σας  πω ,  εάν  θέλετε .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Παρακαλώ .  

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

6692.008,  6692.009,  6692.3010, 6692.011.  

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Κυρία  Χαραλαμπίδου  πριν  από  αυτούς  έχει  και  έναν  διψήφιο  κωδικό .  

Είναι  ο ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

6692,  τετραψήφιος  και  ποιον  άλλο  θέλετε ;   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Πριν  από  τον  6692 έχει  έναν  κωδικό  υπηρεσίας .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Με  συγχωρείτε ,  ναι ,  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την  σελίδα ,  την  σελίδα  να  πείτε .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  
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Στην  σελίδα  39 με  την  δική  μας .  Θα  προσπαθήσω  να  το  βρω  αυτό  που  

μου  λέτε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  74,  74,  35 και  10.  

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Επ’  αυτού ,  αυτή  είναι  η  εισήγηση  της  Δημοτικής  Αρχής…και  αυτό  που  

προσπαθεί  να  κάνει  είναι  να  ισοσκελίσει  τον  προϋπολογισμό  για  να  

μπορέσει  να  έχει  μια  . .  όργανα .  Δεν  ξέρω  εάν  σας  κάλυψα ;   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Δηλαδή  θα  μπορούσε  να  είναι  ένας  κωδικός  αυτός  κ .  Κατιρτζόγλου ;  

Αυτό  ρωτάω ,  τεχνικά .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Δεν  είναι  θέμα  υπηρεσιών  αυτό  να  μπορούσε  να  είναι  ένας  κωδικός ,  

εάν  από  την  νομοθεσία  προβλέπεται  και  την  διαδικασία  προβλέπεται  

κάτι  τέτοιο ,  δεν  νομίζω  ότι  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  μπορούσε  να  είναι  είτε  ένας ,  θα  μπορούσε  να  είναι  και  χωρισμένοι  

ανά  Δημοτική  Ενότητα ,  κυρία  Χαραλαμπίδου .  Αυτή  είναι  η  απάντηση  

στο  ερώτημά  σας .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Δίνεται  η  δυνατότητα  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε  κύριε  Λευτέρη  Κατιρτζόγλου ;   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Δεν  ξέρω  εάν  άφησα  καμία  ερώτηση  ακάλυπτη .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλά  θα  επανέλθουμε  και  πάλι .  Ζήτησε  τον  λόγο  ο  κ .  Δήμαρχος .  Τον  

δίνω  στον  κ .  Δήμαρχο  τον  λόγο  και  στην  συνέχεια  θα  επιχειρήσουμε  να  

μιλήσουμε  ξανά  με  τον  κ .  Τερζή .  Ορίστε  κ .  Δήμαρχε .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ήθελα  να  απαντήσω  λίγο  για  το  ερώτημα  που  εξέφρασε  ο  αρχηγός  της ,  

ο  επικεφαλής  της  αντιπολίτευσης ,  ο  κ .  Φωτιάδης .  Θα  πω  το  εξής :   

όπως  εξήγησα  ο  προϋπολογισμός  αυτός  είναι  προϋπολογισμός  

υπηρεσιακός  με  την  έννοια  των  υπολογιστικών  δεδομένων .  Τα  

υπολογιστικά  δεδομένα  θα  τα  έχουμε  στην  αναμόρφωση  και  στο  στίγμα  

που  θα  έχουμε  στην  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  αυτού  με  το  

ξεκίνημα  της  κρίσης .  Δηλαδή  στην  αναμόρφωση  που  θα  έχουμε  το  ΄21.  

 Η  δική  μας  φιλοσοφία ,  κύριε  Φωτιάδη ,  την  είχαμε ,  την  έχουμε  

και  θα  την  έχουμε ,  είναι  φιλοσοφία  συνθέσεων .  Είναι  ευπρόσδεκτη  και  

προφανώς  θα  ζητηθεί  και  από  το  σύνολο  της  αντιπολίτευσης ,  οι  

προτάσεις ,  ούτως  ώστε ,  να  έχουμε  μια  σύνθεση  στον  προϋπολογισμό .   

 Προφανώς ,  είναι  ευθύνη  δική  μας  η  λειτουργία  και  στο  στίγμα  το  

αρχικό .  Προφανώς  η  εισήγηση  από  εμάς  θα  δοθεί  σε  σας ,  θα  δοθεί  στις  

παρατάξεις ,  η  εισήγηση  προτού  φτάσουμε  στην  μεγάλη  αναμόρφωση .   

Προφανώς ,  θέλουμε  την  δική  σας  συμμετοχή ,  όλων ,  ούτως  ώστε ,  

να  βάλετε  και  τις  δικές  σας  πινελιές  μέσα  σε  αυτό  τον  πίνακα  που  

αφορά  το  σύνολο  των  δημοτών  μας .  Μακριά  από  εμάς  τόσο  καιρό  οι  

μονομερείς  ενέργειες .  Προσπαθούμε  να  συνθέσουμε  ότι  καλύτερο  

έχουμε .   

Βλέπετε  ότι  ακόμη  και  στις  δράσεις  που  κάναμε  μέσα  στο  

δύσκολο  ΄20, το  ΄20, το  οποίο  φυσικά  έχει  αλλάξει ,  ιεραρχήσει  και  τα  

λοιπά ,  μέσα  στις  δράσεις  περιλάβαμε  πολλές  τέτοιες  προτάσεις  και  
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θέσεις  και  προγραμματικές  θέσεις  προεκλογικές  άλλων  παρατάξεων .  

Το  ίδιο  σκοπεύουμε  να  κάνουμε  και  τώρα .   

 Είπαμε  ότι  εμείς  θα  υλοποιήσουμε  αυτό  το  οποίο  έχουμε  πει  προς  

τον  κόσμο  μας  και  μακάρι  και  με  την  βοήθεια  της  αντιπολίτευσης ,  

αυτού  του  σώματος ,  μακάρι  να  εμπλουτίσουμε  αυτή  την  προσφορά  σε  

υπηρεσίες  και  έργα  στους  δημότες  μας ,  με  τις  δικές  σας  προτάσεις .   

 Δέσμευση ,  λοιπόν ,  πρώτον  θα  έρθει  σε  σας  η  ολοκληρωμένη  

εισήγηση  από  την  Δημοτική  Αρχή  συγκεκριμένα  για  το  στίγμα  μας ,  το  

πλήρες  στίγμα  που  έχουμε  για  το  ΄21. Δέσμευση  ότι  στο  πλαίσιο  του  

εφικτού  και  του  δυνατού ,  γιατί  καταλαβαίνετε  ότι  υπάρχουν  και  

περιθώριο  και  οικονομικά  δεδομένα  τα  οποία  θα  πρέπει  να  τα  

σεβαστούμε ,  θα  ενσωματώσουμε  σε  αυτόν  τον  προϋπολογισμό ,  τον  

κανονικό  πια  προϋπολογισμό ,  τις  προτάσεις  που  θα  μπορούν  να  

ενσωματωθούν  και  δέσμευση  προφανώς ,  ότι  ο  προϋπολογισμός ,  γιατί  

σας  θυμίζω  ότι  έχουμε  βάλει  και  ένα  κομμάτι  κοινωνικού  

προϋπολογισμού ,  στον  προϋπολογισμό  που  θα  ψηφίσουμε  του  χρόνου  

θα  ξεκινήσει  μια  διαδικασία  από  τον  Μάρτιο ,  Απρίλιο ,  ούτως  ώστε ,  

μέσα  σε  ένα  τρίμηνο ,  τετράμηνο  οι  πολίτες  οι  ίδιοι  ένα  ποσό  περίπου  

στις  200.000 να  το  διαμορφώσουν  με  δικές  τους  προτάσεις .  Είναι  ο  

λεγόμενος  κοινωνικός  προϋπολογισμός .  Στον  επόμενο  προϋπολογισμό  

θα  έχουμε  και  κοινωνικό  προϋπολογισμό  από  τους  ίδιους  τους  πολίτες .   

 Σε  πρώτη  φάση ,  λοιπόν ,  η  συμμετοχή  των  παρατάξεων  είναι  

δεδομένη  και  την  χρειαζόμαστε  και  φυσικά  όλα  τα  άλλα ,  τα  οποία  

έχουν  να  κάνουν  με  την  υλοποίηση  αυτού  του  προγράμματος ,  το  οποίο  

έχουμε  εξαγγείλει  στους  συνδημότες  μας ,  το  οποίο  επαναλαμβάνω ,  δεν  

είναι  θέσφατο  ούτε  και  κάτι  το  οποίο  είμαστε  εμμονικοί ,  θέλουμε  
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ανοικτά  να  συμμετέχουν  όλες  οι  παρατάξεις  προς  αυτή  την  

κατεύθυνση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  ωραία .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε ,  κύριε  Δήμαρχε .  Ο  κ .  Τερζής  με  τον  οποίο  επικοινώνησα  

τηλεφωνικά  με  ενημέρωσε  ότι  δεν  θέλει  να  επιμείνει  στην  ερώτησή  

του .  Λόγω  τεχνικού  προβλήματος  δεν  μπορέσαμε  να  την  ακούσουμε  

πλήρη .  Εν  μέρει ,  βέβαια ,  την  διατύπωσε .  Ήδη  απαντήθηκαν  τα  

ερωτήματα  από  τον  κ .  Δήμαρχο ,  οπότε  δεν  επιθυμεί  να  επιμείνει  στην  

ερώτησή  του .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  απαντήθηκε  κανένα  ερώτημά  μου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε  και  εγώ  έθεσα  κάποια  ερωτήματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό .  Με  την  σειρά .  Νομίζω  ότι  για  τα  ερωτήματα  του  κ .  

Χρυσανθίδη  θα  έπρεπε  να  απαντήσει  ο  κ .  Λευτέρης  Κατιρτζόγλου .  Για  

την  γέφυρα  του  Τσέλιου ,  εάν  θυμάμαι  καλά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

όχι ,  όχι ,  για  τον  ΠΟΕ  Τοπικών  Κοινοτήτων  και  για  . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Για  τα  ΠΟΕ  και  τι  άλλο ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  την  έγκριση  138.000 ευρώ  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  την  έγκριση  των  138.000 ευρώ .  Αυτά  μπορείτε  να  τα  απαντήσετε ,  

κ .  Κατιρτζόγλου  εσείς ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Και  όσον  αφορά  την  επιχορήγηση  που  είχατε  πει  κ .  Μισιρλή ,  θα  λάβει  

το  νομικό  πρόσωπο ,  είχαμε  πει  στην  Οικονομική  Επιτροπή  ως  πρόταση  

και  της  αντιπολίτευσης  και  της  συμπολίτευσης  και  στον  

προϋπολογισμό  δεν  είναι  εγγεγραμμένο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  θα  είναι  στην  αναμόρφωση  κ .  Χρυσανθίδη .  Τώρα  για  τα  άλλα  δυο  

ο  κύριος  Λευτέρης  Κατιρτζόγλου  εάν  μπορεί  να  απαντήσει  και  μετά  

τον  λόγο  έχει  ο  κ .  Νυχτοπάτης .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  Το  προηγούμενο  όπως  είπατε ,  ήδη  είχε  

εγκρίνει ,  όπως  ξέρω  ο  Οργανισμός   . .  και  δεν  μπορούσε  να  συντάξει ,  

οπότε  έπρεπε  η  τακτοποίηση  να  γίνει  μέσα  …  

 Τώρα  ο  κ .  Χρυσανθίδης  ρώτησε ,   138.  Κύριε  Χρυσανθίδη ,  πείτε  

μου  λίγο  τον  κωδικό  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν  είναι  εγγεγραμμένο  καν .  138.000 υπάρχει  έγκριση  από  τον  

ΦΙΛΟΔΗΜΟ  και  δεν  είναι  εγγεγραμμένο  στον  προϋπολογισμό .  Αφορά  

το  κλειστό  γυμναστήριο  της  Κοιλάδας .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Ήταν  στον  περσινό  ΠΟΕ  εννοείτε ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Πριν   από  δυο  μήνες  το  περάσαμε  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  κάναμε  

αποδοχή .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Πώς  δεν  είναι  γραμμένο ;  Ότι  έχει  προκύψει  μετά . .  του  

προϋπολογισμού ,  η  επικαιροποίηση  έχει  και  έναν  δεύτερο  επιπλέον  

λόγο .  Πέρα  ότι  καταγράφεις  τα  πραγματικά  δεδομένα ,  αυτός  ο  

προϋπολογισμός  συντάχθηκε  με  τα  ποσά  και  τα  δεδομένα  του  Ιουνίου .  

Με  την  ενημέρωση  που  είχαν  οι  Οικονομικές  Υπηρεσίες  τον  Ιούνιο .  

Ότι  προέκυψε   στην  συνέχεια ,  λογικό  ότι  δεν  είναι  στον  αρχικό  

προϋπολογισμό .  Δηλαδή ,  το  φθινόπωρο ,  τον  Σεπτέμβριο  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Άρα  αυτό  είναι  κάτι  καινούργιο  και  ασφαλώς  θα  περάσει  στην  

επικαιροποίηση  και  θα  …  

 Το  άλλο  ερώτημά  σας ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Για  τα  ΠΟΕ  ρώτησα ,  για  τα  ΠΟΕ .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Για  τα  ΠΟΕ ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

 Βλέπαμε  κάθε  χρόνο  των  Τοπικών  Κοινοτήτων  τα  ΠΟΕ  είναι  

ανέγγιχτα  και  μεταφέρονταν  κάθε  χρόνο .  Τι  ενέργειες  θα  κάνει  και  η  

πολιτική ,  βασικά  η  πολιτική  ηγεσία  …  

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Εννοείτε  για  οφειλές  δημοτών ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Εννοώ  τις  οφειλών  των  Δημοτικών  Κοινοτήτων .  Ναι .  Αυτά  

μεταφέρονται  κάθε  χρόνο  τα  ίδια .  Τα  ποσά  είναι  αυτούσια  κάθε  χρόνο .  

Δεν  το  ξέρετε ;   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Η  Οικονομική  Υπηρεσία  και  ιδιαίτερα  η  Ταμειακή  Υπηρεσία ,   η  οποία  

είναι  και  η  αρμόδια  για  την  είσπραξη  των  χρεών ,  κάθε  χρόνο  η  

υποχρέωσή  της  είναι  να  ενημερώνει  τους  συνδημότες  για  τις  οφειλές  

τους  και  από  εκεί  και  πέρα  υπάρχει  και  το  μέτρο ,  ακόμα  και  της  

κατάσχεσης ,  το  οποίο   καλώς  ή  κακώς  . .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Τώρα  το  συγκεκριμένο  για  τα  ΠΟΕ  των  Κοινοτήτων  δεν  έχω  κάτι  

περαιτέρω  να  σας  πω .   Αυτό  το  ξέρουν  η  Οικονομική  Υπηρεσία  και  η  

Ταμειακή  Υπηρεσία  . .  και  το  κάνει  σε  τακτική  βάση ,  αποστέλλει  

σημειώματα  και  από  εκεί  και  πέρα  εφαρμόζει  τον  νόμο  όπου  μπορεί  

και  όπου  μπορεί  να  στείλει .   

 Ξέρουμε  πάρα  πολύ  ότι  πολλές  φορές  στις  οφειλές  που  

εμφανίζονται ,  οι  οποίες  και  διαγράφονται  μετά  από  ένα  χρονικό  

διάστημα ,  μπορεί  να  είναι  από  άτομα  που  δεν  μπορούν  να  βρουν  

διευθύνσεις ,  έχουν  μετακομίσει ,  δεν  υπάρχει  αλληλογραφία  και  δεν  

υπάρχουν  και  ένδικα  μέσα  σε  αυτή  την  περίπτωση .  Αυτά  διαγράφονται  

μετά  την  παρέμβαση  που  δίνει  ο  νόμος  από  τις  οικονομικές  

καταστάσεις  του  Δήμου .     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστούμε  πολύ .  Ο  κ .  Νυχτοπάτης  ζήτησε  τον  λόγο  να  

απαντήσει  στα  ερωτήματα  που  τέθηκαν ,  που  τον  αφορούν .   
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Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  κύριοι  συνάδελφοι  καλησπέρα  και  

χρόνια  πολλά .  Στο  θέμα  της  γέφυρας  στην  γέφυρα  του  Τσέλιου ,  εκεί  να  

θυμίσω  ότι  έχουμε  έγκριση  χρηματοδότησης  από  το  Υπουργείο  

Υποδομών  περίπου  330.000 ευρώ .   

 …έχουμε ,  εάν  θυμάστε  με  την  διαδικασία  του  κατεπείγοντος ,  

είχαμε  ορίσει  έναν  μηχανικό ,  ο  οποίος  θα  έκανε  τον  στατικό  έλεγχο  

και  περιμέναμε  από  μέρα  σε  μέρα  τα  αποτελέσματα ,  έτσι  ώστε ,  να  

δούμε  ποιο  είναι  το  ποσό  που  χρειάζεται  για  την  επισκευή  της  γέφυρας  

ή  εάν  θα  προχωρήσουμε  σε  κατασκευή  νέας  γέφυρας .   

 Άρα  λοιπόν ,  τα  χρήματα  γι '  αυτό  μεταφέρονται .  Εκεί  δεν  

χρησιμοποιήθηκαν  ακόμη .  Φυσικά  δεν  έχουν . . .στο  ταμείο ,  έχουμε  

αποδοχή  της  χρηματοδότησης . .  περιμένουμε  να  δούμε  . .για  να  

επισκευάσουμε  την  γέφυρα  ή  ξαναλέω  θα  πάμε  σε  καινούργια  γέφυρα .  

Αυτό  από  τον  Ιανουάριο ,  καλά  να  είμαστε ,  θα  έρθει  θέμα  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  . .  την  τεχνική  έκθεση  του  μηχανικού .   

 Ένα  άλλο  θέμα  που  ρωτήθηκε  ήταν  το  εξής ,  ο  φωτισμός  τα  20 

χιλιάρικα  εκεί  στον  Άγιο  Αθανάσιο .  Αυτά  τα  χρήματα  δεν  είναι  

χρήματα  του  Δήμου ,  είναι  για  χρηματοδότηση ,   η  οποία  εγκρίθηκε  πριν  

από  λίγο  καιρό  μετά  από  αρκετό  καιρό ,  έχουμε  στείλει  τα  έγγραφα  

στην  Δ .Ε .Η .  περιμένουμε ,  δυστυχώς  τώρα  τα  πράγματα  δεν  . .  το  

ξέρουμε ,  περιμένουμε  να  μας  πουν  το  ποσό  ακριβώς  που  χρειάζεται  για  

να  μπορέσουμε  να  το  πληρώσουμε .   

 Άρα  είμαστε  σε  διαδικασία  υλοποίησης  του  έργου .  Πρόκειται  να  

αλλάξουν  τα  φωτιστικά  στην  οδό  . .  και  Σαρανταπόρου  και  σε  δυο  με  

τρεις  άλλες  οδούς  εκεί  στην  περιοχή .  Προχωράει  λοιπόν  αυτό  και  

ορθώς  είναι  συνεχιζόμενο  έργο .   
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 Ποια  ήταν  η  άλλη  ερώτηση ;  Θυμίστε  μου  λίγο  σας  παρακαλώ .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παιδικές  χαρές .   

Κος  ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ:  

Εδώ  θέλω  να  το  καταλάβουν  όλοι ,  όταν  αναλάβαμε  οι  παιδικές  χαρές  

του  ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ  ήταν  ακόμη  στην  διαδικασία  μελέτης .  Τι  έπρεπε  

όμως  να  γίνει ;  Έπρεπε  να  γίνει  μελέτη .  Όμως  όλοι  καταλάβαιναν  και  

εμείς ,  ότι  θέλαμε  οι  παιδικές  χαρές  να  είναι  όσο  γίνεται  πιο  σωστές  

και  πλήρεις .   

Τι  εννοώ ;  Σας  θυμίζω  ότι  στην  εκκλησία  του  Σταυρού ,  δίπλα  

στην  εκκλησία  του  Σταυρού  που  έχει  παιδική  χαρά ,  κούνια  δεν  υπήρχε .  

Την  τοποθετήσαμε  εμείς .  Σας  θυμίζω  επίσης  ότι  στην  παιδική  χαρά  του  

Ι .Κ .Α . ,  όπου  μαζεύεται  πάρα  πολύς  κόσμος  γιατί  είναι  κεντρικό  

σημείο ,  πρόκειται  το  επόμενο  διάστημα  να  τοποθετήσουμε  δυο  

κούνιες ,  γιατί  όποιος  περνάει   βλέπει  ότι  γίνεται  πάρα  πολύ  μεγάλη  

ουρά  από  τις  μανάδες  με  τα  παιδιά .  Είπαμε  ότι  νέες  παιδικές  χαρές  να  

γίνουν  με  πιο  σωστό  τρόπο ,  ώστε  να  τις  χαρούν  όλοι .   

 Τι  κάναμε  λοιπόν ;  Ενώ  δεν  είχαμε  υποχρέωση  δυο  φορές  ήρθε  το  

θέμα  σε  διαβούλευση ,  άρα  λάβαμε  υπόψη  όλες  τις  παρατηρήσεις  που  

έγιναν  είτε  από  επαγγελματίες  είτε  από  τους  συνδημότες  μας  και  έτσι  

προχωράμε  άμεσα  τον  Ιανουάριο  στην  δημοπράτηση  του  έργου .  Γι '  

αυτό  είναι  συνεχιζόμενο  και  γι '  αυτό  τον  λόγο  καθυστέρησε ,  γιατί  δυο  

φορές ,  ξαναλέω ,  τέθηκε  το  θέμα   σε  διαβούλευση .   

Είμαστε  έτοιμοι ,  νομίζω  ότι  είμαστε  στον  σωστό  δρόμο  ώστε  να  

γίνουν  σωστές  οι  παιδικές  χαρές ,  αυτές  που  είχαν  σχεδιαστεί ,  συν  

βέβαια  αυτές  που  προγραμματίζει  αυτή  η  Δημοτική  Αρχή .   

Σας  ευχαριστώ .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ολοκληρώθηκε  ο  κύκλος  των  ερωτήσεων .  Περνάμε  στον  κύκλο  

των  τοποθετήσεων .  Ποιοι  συνάδελφοι  θέλουν  να  τοποθετηθούν  επί  του  

θέματος ;  Ο  κ .  Φωτιάδης  και  η  κυρία  Παπαφωτίου .  Ο  κ .  Τερζής .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Και  εγώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   θέλω  να  τοποθετηθώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Χαραλαμπίδου .  Ωραία .  Αυτοί .  Ορίστε  κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   από  την  παράταξή  μας  αγορητής  θα  είναι  ο  κ .  

Χρυσανθίδης  και  εγώ ,  εάν  χρειαστεί .  Σας  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κ .  Χρυσανθίδη .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  λοιπόν ,  έχει  τον  λόγο .  Μας  

ακούει  ο  κ .  Χρυσανθίδης ;  Κύριε  Χρυσανθίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Η  τοποθέτησή  μου  θα  έχει  λίγο  μεγαλύτερη  διάρκεια ,  όμως  με  κάλυψε  

και  ο  αρχηγός  της  παράταξης  με  αυτά  που  είπε  στην  αρχή  τύπου  

ερωτήσεως ,  αλλά  και  ο  κ .  Δήμαρχος ,  όμως  αυτά  τα  οποία  είπε  ο  κ .  

Δήμαρχος  τα  περιμέναμε  να  μας  τα  δώσει  . .Κάτι  διαφορετικό  από  έναν  

Δήμαρχο  που  γνωρίζει  πάρα  πολύ  καλά  το  αντικείμενο  αυτό  ως  

οικονομολόγος  ο  ίδιος .   

 Παρόλα  αυτά ,  δεν  ήρθε  η  εισήγηση  αυτή ,  η  οποία  θα  μας  έλυνε  

πολλές  απορίες  και  πολλά  προβλήματα  σε  όλους  τους  συναδέλφους .   

 Δεν  θα  ξεχάσουμε  τώρα  βασικά  το  πως  λειτουργεί  το  σύστημα  

και  ο  προϋπολογισμός ,  ναι  μεν  είναι  αυτός  που  είναι ,  αλλά  δίνει  και  το  

στίγμα ,  ως  ένα  βαθμό ,  της  Δημοτικής  Αρχής .  Άλλωστε ,  όσον  αφορά  το  

θέμα  της  συναίνεσης  το  δείξαμε  και  στην  περσινή  περίοδο  που  σε  
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πολλά  θέματα  υπήρξε  συναίνεση  από  την  παράταξή  μας  σε  μια  νέα  

Δημοτική  Αρχή  μέχρι  να  βρει  τα  βήματά  και  νομίζω  και  πολύ  καλά  

κάναμε .   

 Όμως  στον  συγκεκριμένο  προϋπολογισμό  υπάρχουν  πάρα  πολλά  

και  έχω  σημειώσει  πάρα  πολλά ,  τα  οποία  εύχομαι  να  αλλάξουνε  στην  

πρώτη  αναμόρφωση  και  εύχομαι  να  έρθει  αυτό  που  είπε  ο  κ .  Δήμαρχος ,  

τεκμηριωμένα  και  αιτιολογημένα  αυτά  τα  οποία  έχει  ως  φιλοσοφία  και  

αυτά  τα  οποία  θέλει  να  κάνει ,  διότι  ο  προϋπολογισμός ,  όπως  έχουμε  

πει ,  είναι  η  κορυφαία  διαδικασία  και  γι '  αυτό  τον  λόγο  πρέπει  μια  

Δημοτική  Αρχή  να  έχει  την  ικανότητα  να  αφουγκράζεται  τους  πολίτες ,  

να  αφουγκράζεται  τις  Τοπικές  Κοινότητες  αυτό  όλο  να  το  αποτυπώνει  

πάνω  στον  προϋπολογισμό  τον  οποίο  εμείς  θα  βλέπουμε .   

 Η  δημοσιότητα ,  την  οποία  δίνουμε ,  είναι  αυτό  το  οποίο  

ικανοποιεί  τον  πολίτη ,  το  εμπεδώνει  ο  πολίτης  και  λέει  ότι  αυτοί  

λειτουργούν  μέσα  στα  πλαίσια  της  νομιμότητας .  Λειτουργούν  νόμιμα .   

 Έχω  να  κάνω  αρκετές ,  θα  τις  κάνω  όμως  γενικά ,  δεν  θα  μπω  σε  

αριθμούς ,  όπως  είναι  συνταγμένος  ο  προϋπολογισμός  μου  δίνει  την  

εικόνα  ότι  υπάρχουν  ελλείψεις .  Βέβαια  ο  κ .  Δήμαρχος  στην  ερώτηση  

του  κ .  Φωτιάδη  ότι  βεβαίως  θα  . .στις  προτάσεις  της  αντιπολίτευσης ,  

πράγμα  το  οποίο  δεν  έγινε  μέχρι  στιγμής ,  ούτε  στην  Οικονομική  

Επιτροπή ,  ούτε  και  σήμερα  μπορούσε  να  γίνει ,  εύχομαι  να  υλοποιηθεί  

αυτό ,  όμως  βλέπουμε  και  διαπιστώνουμε  στον  συγκεκριμένο  

προϋπολογισμό ,  στο  οποίο ,  ναι  μεν  μην  λέμε  μόνο  υπηρεσιακά ,  

εννοείται  ότι  και  η  πολιτική  διοίκηση ,  η  Δημοτική  Αρχή  έχει  κάνει  τις  

παρεμβάσεις  της .  Ουαί  και  αλίμονο  εάν  είμαστε  Δημοτική  Αρχή  και  

αφήνουμε  την  υπηρεσία  να  συντάσσει ,  όπως  αυτή  θέλει  τον  

προϋπολογισμό .   Δεν  νομίζω  να  είναι  έτσι  τα  πράγματα .   
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 Άρα  λοιπόν ,  παρέμβαση  της  Δημοτικής  Αρχής  υπάρχει  και  σωστά  

υπάρχει ,  διότι  αυτή  διοικεί .   

Από  αυτές  τις  παρεμβάσεις  διαπιστώνουμε  ως  παράταξη  έχουν  

βρεθεί  νέοι  κωδικοί ,  στους  οποίους  κωδικούς  αυτούς . .  απευθείας  

αναθέσεων ,  το  πως  γίνουν  απευθείας  αναθέσεις ;  Αυτό  είναι  άλλο  θέμα .  

Εάν  υπάρχει  δημοσιότητα ,  εάν  υπάρχει  διαφάνεια ,  εάν  υπάρχει  

εφαρμόζεται  η  νομιμότητα  και  όλα  αυτά ,  θα  τα  δούμε .  Υπάρχουν  όμως  

πάρα  πολλοί  και  σε  πολύ  μεγάλο  αριθμό .  Όπως  είναι  ο  συγκεκριμένος  

προϋπολογισμός .   

 Θέλουμε  να  πιστεύουμε  ότι  δεν  θα  αυξηθούν  αυτές  οι  

αναμορφώσεις  και  αυτές  οι  απευθείας  αναθέσεις  με  την  αναμόρφωση  

αυτή .   

Αυτό  όμως  που  μου  προξενεί  όμως  μεγάλη  εντύπωση  είναι ,  όπως  

είπα ,  η  δημιουργία  νέων  κωδικών  για  τους  οποίους  θεωρώ  ότι  

απαξιώνεται  η  υπηρεσία .  Δηλαδή ,  δεν  μπορεί ,  ας  πούμε  στην  

καταμέτρηση  των  γεφυρών  ή  των  έργων  των  γεφυρών  ή  στην  

αποτύπωση  των  κάδων  την  γεωγραφική  θέση  να  έχουμε  παροχή  

υπηρεσιών  σε  ιδιώτες  και  άλλους  δυο  τρεις ,  να  μην  αναφέρω  και  να  

μην  μπορεί  η  τεχνική  μας  υπηρεσία ,  η  οποία  . .  ή  να  κάνει  αυτές  τις  

μελέτες  και  να  τις  έχουμε  εγγεγραμμένες  στον  προϋπολογισμό…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χρυσανθίδη ,  εάν  μας  ακούτε ,  έχει  διακοπεί  η  σύνδεσή  σας .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Είναι  εγγεγραμμένα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  χάσαμε  για  λίγα  δευτερόλεπτα ,  παρακαλώ  συνεχίστε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Λέω  αυτά  που  είναι  εγγεγραμμένα .  Εμείς  μιλάμε  προσθετικά  να  λάβετε  

υπόψη  της  προτάσεις  μας .  Δηλαδή ,  για  τον  Τουρισμό  δεν  βλέπω  πολλά  

πράγματα .  Για…που  είναι  αγροτικός  δεν  βλέπω ,  έχει   η  Διεύθυνση  

Αγροτικής  Ανάπτυξης  δεν  βλέπω  τίποτα  για  τον  αγρότη .  Δεν  βλέπω  

τίποτα  . .  στις  αναπλάσεις ,  δεν  βλέπω  τίποτα  για  τις  εισόδους  της  

πόλης .  Δεν  βλέπω  για  τον   Τουρισμό ,  να  προωθήσετε  τον  Τουρισμό  και  

τον  Αθλητικό  Τουρισμό  πάνω  στα  . .  μνημεία  που  έχουμε .  Οι  δαπάνες  

είναι  πολύ  μικρές .  Ναι ,  μεν  580.000 για  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  θεωρώ  ότι  

είναι  λίγα .  Είναι  η  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’  μόνο ;  Όχι .  Πρέπει  να  δώσετε  

πολύ  περισσότερα  χρήματα  στην  ‘Πολιτεία  των  Ευχών’ ,  πάρα  πολύ  

περισσότερα ,  να  κάνουμε  κάτι  το  εξαιρετικό ,   κάτι  το  ειδικό ,  για  να   

προσελκύσει  κόσμο  στην  πόλη  των  Σερρών .  Η  πανδημία  θα  τελειώσει  

κάποια  στιγμή .   

 Είναι  πολλά .  Για  τον  ορεινό  όγκο  δεν  βλέπω  τίποτα  στον  

προϋπολογισμό .  Τι  έχετε  προβλέψει ;  Ποιο  είναι  το  όραμά  σας ;  Όλα  τα  

θέματα  θα  πρέπει  να  τα  δούμε ,  όπως  μας  είπατε ,  στην  πρώτη  

αναμόρφωση ,  όπως  επίσης ,  θα  δω  και  ένα  θέματα  το  οποίο  ο  κόσμος  

πάρα  πολύ  μπαίνει  . .στα  θέματα  της  διαφάνειας ,  της  

αποτελεσματικότητας ,  της  λειτουργικότητας  της  υπηρεσίας .   

 Δημιουργήθηκε  το  τμήμα  εσωτερικού  ελέγχου .  Θα  το  κάνετε  

αυτό ;  Η  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή  δαπάνησε  σημαντικά  χρήματα  

και  δεν  έμεινε  τίποτα .  Όταν  λέω  δαπάνησε ,  αυτά  είναι  αποτυπωμένα  

στα  αρχεία  του  Δήμου .  Είναι  ξεκάθαρα .  Θα  προχωρήσετε  σε  αυτά  τα  

θέματα ;  Εάν  τα  προχωρήσετε  θα  είμαστε  δίπλα  σας  για  να  σας  

στηρίξουμε .   

 Επειδή ,  λοιπόν ,  μας  είπατε  προφορικά  κάποια  πράγματα ,  τα  

οποία  πρέπει  να  κάνετε  και  είναι  στη  σωστή  κατεύθυνση ,  αυτό ,  κύριε  
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Δήμαρχε  εάν  το  κάνετε  και  γραπτά  θα  τελειώνουμε  πολύ  γρήγορα  . .  

του  προϋπολογισμού  από  ότι  θα  μας  τραβήξει  λίγο  παραπάνω ,  γιατί  

είναι  εύκολο ,  το  ξέρετε  πολύ  καλά  το  αντικείμενο ,  άρα  λοιπόν  έπρεπε  

να  μας  δείξετε  το  κάτι  το  διαφορετικό ,  έστω  και  το  πως  θα  λάβουμε  

την  . . ,  πως  θα  λάβουμε  την  εισήγηση .  Δεν  μπορεί  τώρα ,  κύριε  

Δήμαρχε ,  να  έχεις  στους  δημοτικούς  συμβούλους  εισήγηση  με  δυο  

στήλες  αριθμών .   

 Παρόλα  αυτά ,  θα  τελειώσω  εδώ  και  θα  πω  ότι  εμείς  θα  

στηρίξουμε  όλα  τα  θετικά  τα  οποία  έχετε ,  να  ξέρετε  όμως  

παρακολουθούμε  πολύ  καλά  όλες  τις  ενέργειες  της  Δημοτικής  Αρχής .  

Άλλωστε ,  αυτός  είναι  και  ο  ρόλος  μας  και  στα  θέματα  τα  οποία  έχουν  

να  κάνουν  σχέση  με  την  διαφάνεια ,  με  την  νομιμότητα  και  όλα  αυτά  

και  με  την  ενημέρωση  των  πολιτών ,  εμείς  θα  είμαστε  εκεί  και  θα  

ξέρετε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  ναι  μεν  θα  στηρίξουμε  και  θα  υποστηρίξουμε  

τα  θετικά ,  αλλά  και  σε  αυτά  τα  οποία  θα  διαφωνήσουμε  για  τα  οποία  

δεν  θα  τηρηθούν  οι  διαδικασίες  θα  κάνουμε  αυτό  που  πρέπει  και  

ξέρετε  πολύ  καλά  και  γνωρίζουμε  και  μπορούμε .   

 Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε .  Η  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .   Σήμερα  συζητάμε  τον  προϋπολογισμό .  

Θεωρώ  ότι  είναι  μια  κορυφαία  διαδικασία  για  την  οποία  όμως ,  έτσι  

όπως  ήρθε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  έχω  ενστάσεις .   

 Θα  ξεκινήσω  με  κάποιες  παρατηρήσεις  που  αφορούν  τον  τρόπο  

με  τον  οποίο  συζητάμε  σήμερα  τον  προϋπολογισμό  αλλά  και  τον  τρόπο  

με  τον  οποίο  ήρθε  η  «εισήγηση», θα  βάλω  σε  εισαγωγικά  στην  
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εισήγηση ,  το  συγκεκριμένο  θέμα .   Θα  περάσω  μετά  σε  επιμέρους  

παρατηρήσεις  που  θα  δικαιολογήσουν  και  την  ψήφο ,  που  τελικά  θα  

δώσουμε  στο  θέμα .   

 Θέλω  να  υπενθυμίσω  τα  εξής :  ότι  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  

Δήμου  συζήτησε  το  συγκεκριμένο  θέμα  στις  23 Δεκεμβρίου .  Η  δε  

εισήγηση  και  ενημέρωση  του  συνόλου  των  δημοτικών  συμβούλων  

σχετικά  με  το  περιεχόμενο  του  προϋπολογισμού ,  έφτασε  με  e-mail  το  

μεσημέρι  της  παραμονής  των  Χριστουγέννων .   

 Από  τις  24,  λοιπόν ,  μέχρι  σήμερα ,  ημέρα  28 Δεκεμβρίου ,  που  

συζητάμε  το  θέμα ,  έχουν  περάσει  τέσσερις  ημέρες ,  οι  οποίες  στο  

σύνολό  τους  ήταν  αργίες .   

 Θέλω  λοιπόν  να  ρωτήσω  και ,  να  ρωτήσω  ρητορικά  βεβαίως ,  δεν  

θέτω  ερώτηση ,  γιατί  θεωρώ  αυτονόητη  την  απάντηση ,  εάν  κάποιος  από  

όσους  μας  ακούνε  και  από  τους  συμπολίτες  αλλά  και  από  τους  

συναδέλφους ,  θεωρεί  λογικό  να  βρισκόμαστε  εμείς  σαράντα  σύμβουλοι  

αυτή  την  στιγμή  εδώ  και  να  συζητάμε  για  τον  προϋπολογισμό  και  να  

μας  ζητάται ,  με  αι  στο  τέλος ,  να  ψηφίσουμε  περί  αυτού .   

Εάν ,  λοιπόν ,  κατά  την  γνώμη  μας  δεν  υποκρύπτεται  σκοπιμότητα  

στον  τρόπο  με  τον  οποίο  έρχεται  η  συζήτηση  του  προϋπολογισμού  έτσι  

όπως  ήρθε ,  κατ’  εμέ  αποτελεί ,  τουλάχιστον  προσβολή  του  συνόλου  των  

δημοτικών  συμβούλων  που  καλούμαστε  σε  αυτή  την  συνεδρίαση .   

Θα  μείνω  σε  αυτά  τα  ολίγα  και  περιεκτικά ,  γιατί  θεωρώ  ότι  

έδωσα  το  στίγμα  για  το  οποίο  βλέπουμε  εμείς  ως  ‘Δύναμη’  την  

σημερινή  συζήτηση .  Θέλω  να  μιλήσω  όμως  και  επί  του  περιεχομένου  

του  προϋπολογισμού  ξεκινώντας  με  ένα  οικονομικό  στοιχείο .   

Έχουμε  έναν  υπολογισμό  της  τάξης  των  74 εκατομμυρίων  ευρώ .  

Από  αυτά  τα  προσπαθώντας  και  εγώ  να  μεταφράσω  με  βάση  την  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  28 Η Σ   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2020  

3

έλλειψη  του  χρόνου  την  αντικειμενική  που  είχαμε  για  να  επεξεργαστώ  

τα  στοιχεία  του  προϋπολογισμού ,  να  μεταφράσω  λοιπόν  τα  νούμερα ,  τα  

οποία  ουσιαστικά  δώσατε  στην  διάθεσή  μας ,  προκειμένου  να  κάνω  

κάποιες  διαπιστώσεις .   

 Βλέπω ,  λοιπόν ,  ότι  το  νούμερο  το  οποίο  αφορά  το  όραμα  της  

Δημοτικής  Αρχής  είναι  το  1/4 του  προϋπολογισμού  τον  οποίο  μας  

φέρνετε .  Όταν  λοιπόν  συντάσσει  μια  Δημοτική  Αρχή  έναν  

προϋπολογισμό  στον  οποίο  το  κομμάτι  των  επενδύσεων  αφορά  μόνο  

και  με  τα  βίας  το  30%, το  στρογγυλεύω  προς  τα  επάνω ,  κύριε  Δήμαρχε  

και  κύριε  Πρόεδρε ,   τότε  προφανώς  δεν  ισχύει  αυτό  το  οποίο  πριν  από  

λίγο  είπε  ο  κ .  Χρυσάνθης ,  ότι  δηλαδή  έχετε  καταθέσει  έναν  

προϋπολογισμό  υπολογιστικό  και  όχι  πολιτικό .   

 Θα  διαφωνήσω .  Το  όραμα  της  Δημοτικής  Αρχής  φαίνεται  από  την  

κατανομή  των  κονδυλίων ,  δηλαδή  των  74 εκατομμυρίων  που  

προϋπολογίσατε  ότι  θα  διαχειριστείτε  το  ΄21. Ένας  λοιπόν  

προϋπολογισμός  που  οραματίζεται  ανάπτυξη  με  το  1/3,  1/4 του  

συνόλου  των  χρημάτων  που  θα  διακινηθούν ,  κατ’  εμέ  δείχνει  και  το  

στίγμα  των  προθέσεων  της  Δημοτικής  Αρχής .   

 Οι  δαπάνες ,  κύριε  Δήμαρχε ,  τις  έχετε  προσδιορίσει .  Δεν  είναι  

απροσδιόριστες .  Και  μάλιστα  και  αναδεικνύεται  και  η  φιλοσοφία  σας  

από  τον  τρόπο  που  κατανείματε  στις  συγκεκριμένες  δαπάνες .  

Κατάργηση  ποσών ,  μεγάλη  βαθμοί ,  πολλοί  βαθμοί  ελευθερίας  στις  

απευθείας  αναθέσεις ,  μας  έχετε  εξάλλου  συνηθίσει  σε  αυτό ,  το  ΄20 

κύλησε  αποκλειστικά  με  αυτόν  τον  τρόπο .  Ψάχνοντας  κανείς  στην  

ιστοσελίδα  του  δήμου  για  να  βγει  πόσες . .  έγιναν  στην  αγορά  ή  πόσοι  

διαγωνισμοί  έγιναν ,  διαπιστώνει  στην  κυριολεξία  ανυπαρξία  τέτοιων  

δράσεων .   
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 Επομένως ,  δεν  είναι  υπολογιστικός  ο  προϋπολογισμός  και  ούτε  

πρόκειται  να  δούμε  θαύματα  ή  κάτι  άλλο  τον  Ιανουάριο ,  στον  οποίο  

μας  παραπέμπετε  ζητώντας  μας  να  ψηφίσουμε  έναν  προϋπολογισμό  και  

εδώ  θα  κάνω  την  δεύτερη  παρατήρησή  μου ,  έναν  προϋπολογισμό ,  στον  

οποίο  αυτή  η  συζήτηση  μέσα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  δεν  έχει  και  

κανένα  απολύτως  νόημα .  Και  ξέρετε  γιατί ;  Διότι  το  περάσετε  ήδη  

ομόφωνα  από  την  Οικονομική  Επιτροπή .   

 Μέσα ,  λοιπόν ,  σε  ένα  διάστημα  τεσσάρων  ημερών  αργίας  θέλω  

να  μου  εξηγήσετε  εσείς  που  έχετε  την  ίδια  εμπειρία  με  μένα  στα  

αυτοδιοικητικά ,  αλλά  έχετε  είκοσι  παραπάνω  συμβούλους  με  ποιο  

τρόπο  η  αντιπολίτευση  ή  όποιος  άλλος  δημοτικός  σύμβουλος  ήθελε ,  θα  

μπορούσε  να  φέρει  αυτή  την  στιγμή  αντιπρόταση  στην  συνεδρίασή  

μας ,  ώστε  να  αναδειχθεί  και  μια  άλλη  άποψη  για  το  πως  πρέπει  να  

είναι  ο  προϋπολογισμός  ή  να  κάνει  κριτική  στην  δική  σας  πρόταση .   

 Καμία  απολύτως ,  καμία  δυνατότητα  . .  

 Γι '  αυτό  λοιπόν  και  στην  αρχή  της  εισήγησής  μου  αναρωτήθηκα  

εάν  αποτελεί  σκοπιμότητα  ή  εάν  απλώς  θεωρείτε  τον  εαυτό  σας  

ελεύθερο  να  προσβάλει  την  νοημοσύνη  μας .   

 Για  μας  αυτά  είναι  τα  δεδομένα  του  σημερινού  θέματος  που  

συζητάμε  και  θέλω  να  πω  κλείνοντας ,  να  σχολιάσω  αυτό  που  

αναφέρατε  ως  άνοιγμα  της  δημοτικής  αρχής  σε  άλλες  παρατάξεις ,  των  

οποίων  τις  γνώμες  αλλά  και  τις  προτάσεις  θέλετε  διακαώς .  

Εγώ  θέλω  να  πω  ότι   είναι  σωστό  αυτό  που  λέτε  και  θα  το  

δεχόμουνα  ευχαρίστως  και  το  επαινώ ,  εάν  δεν  το  κάνατε  με  έναν  τρόπο  

λαθραίο .  Εάν  δηλαδή  απλώς  δεν  κάνατε  . .χωρίς  νωρίτερα  να  

συνεννοηθείτε  με  άλλες  παρατάξεις ,  μέρη  των  προεκλογικών  τους  

προγραμμάτων .   
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Έχω  ιδία  πείρα  με  το  θέμα  των  εικαστικών  παρεμβάσεων  σε  

μεγάλες  δημόσιες  και  ιδιωτικές  επιφάνειες ,  όπου  όταν  κάναμε  

συζήτηση  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  και  είπα  ότι  χαίρομαι  που  το  εντάξατε  ένα  

από  τα  πρώτα  δικά  μας  του  προγράμματος  της  Δύναμης ,  μόνο  που  δεν  

μου  είπε  ότι  εντάξει  και  καλά ,  λέω  ότι  είμαι  στην  διάθεσή  σας  διότι  

εμείς  κάναμε  και  διερεύνηση ,  να  σας  δώσω  τα  στοιχεία  για  να  

συντομεύσει  ο  χρόνος ,  να  περάσουμε  στην  υλοποίηση .  Αυτά  όμως  

είναι  κάτι  που  μπορούμε  να  τα  συζητήσουμε  ίσως  και  σε  άλλη  φάση .   

Εγώ  μένω  στις  παρατηρήσεις  που  διατύπωσα  νωρίτερα ,  τις  οποίες  

τις  θεωρώ  σοβαρές  για  το  σύνολο  των  συναδέλφων  που  συμμετέχουμε  

σε  αυτή  την  συζήτηση  για  ένα  κορυφαίο  θέμα  όπως  ο  προϋπολογισμός .   

Ευχαριστώ  κ .  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείσατε  ακριβώς  στα  επτά  λεπτά .  Ο  κ .  Τερζής .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ακούγομαι  αυτή  την  φορά ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούγεστε ,  συνεχίστε .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ωραία ,  σας  ευχαριστώ .  Χρόνια  πολλά  σε  όλους .  Εάν  κάποιος  μας  δει  

σήμερα  και  βάλει  την  συνεδρίαση  του  αντίστοιχου  περσινού  έτους  θα  

νομίζει  ότι  δεν  αλλάξει  τίποτα ,  ότι  δεν  έχει  περάσει  ούτε  ένας  χρόνος .  

Δεν  βλέπουμε  . .  ούτε  ένα  . .  την  διαδικασία  και  πολύ  σωστά  και  ο  

αρχηγός  μας  ο  κ .  Στέφανος  Φωτιάδης  πολύ  σωστά  και  ο  εισηγητής  ο  κ .  

Βασίλης  Χρυσανθίδης ,  πολύ  σωστά  και  η  κυρία  Ανδριανή  Παπαφωτίου  

επισήμαναν  ότι  δεν  υπάρχει ,  δεν  υπήρξε  ως  τώρα  η  πρόθεση  όλων  

αυτών . .  να  κατατεθούν  οι  προτάσεις ,  έτσι  ώστε  να  συμπεριληφθούν  
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έστω  σε  αυτό  το  σχέδιο ,  γιατί  σχέδιο  είναι  αυτός  ο  προϋπολογισμός ,  

αφού  πολύ  καλά  ξέρουμε  ότι  θα  υπάρξουν ,  εκτός  από  την  μεγάλη  

αναμόρφωση  του  Ιανουαρίου ,  πάρα  πολλές  αναμορφώσεις  μέσα  στο  

έτος  το  ΄21.  

 Καμία  λοιπόν ,  προσπάθεια ,  ακόμη  και  προς  το  τυπικό ,  να  

υπάρχει  ένα  υπόμνημα ,  να  υπάρχει  μια  γραπτή  τοποθέτηση  

προγράμματος  του  οράματος .   

 Παρόλα  αυτά  σε  λίγες  μέρες  ξεκινά  το  νέο  έτος  με  μια  

πρωτοφανή  αβεβαιότητα  και  εάν  υπάρξει  ένας  παράγοντας  που  θα  μας  

δώσει  μια  ορατότητα  σε  αυτή  την  αβεβαιότητα  είναι  ο  ηγεμονικός  

παράγοντας .   

 Η  ύπαρξη ,  λοιπόν ,  των  εμβολίων  και  των  φαρμάκων  είναι  αυτή ,  

…αισιοδοξία  σε  όλες  τις  πτυχές  του  μέλλοντος  και  το  ξέρουμε  αυτό  

πολύ  καλά .   

 Κατατίθεται ,  λοιπόν ,  σήμερα  ο  προϋπολογισμός  που  είναι  η  

κορυφαία  συνεδρίαση  που  οπωσδήποτε  πολύ  καλά  είπατε ,  κύριε  

Δήμαρχε  είναι  οι  προθέσεις ,  θα  έλεγα  εγώ  είναι  το  όραμα  και  η  

προοπτική  και  το  μέλλον  του  τόπου .  Είναι  κατάθεση  προσδοκιών  ίσως  

και  ελαφρών  προθέσεων  εγώ  θα  έλεγα  αι  συγχωρέστε  με  για  την  λέξη  

‘ελαφρών  προσθέσεων’  όπου  πολύ  φορές  το  γνωρίζουνε  πολύ  καλά ,  

γιατί  είναι  ο  έβδομος  προϋπολογισμός  που  θα  ψηφίσω  και  …γνωρίζω  

πολύ  καλά  ότι  πολλές  φορές  έχουμε  αυτά  τα ,  σε  εισαγωγικά ,  …για  να  

εξασφαλίσουμε  την  απαραίτητη ,  τυπική  δε ,  νομιμότητα .   

 Υπάρχει  όμως  η  προβλεψιμότητα  μέσα  στον  προϋπολογισμό  σε  

μια  εποχή  που  πολύ  φοβάμαι ,  που  πολύ  γρήγορα  από  τον  πανικό  

περνάμε  στην  αδιαφορία ;  Τι  μας  δίδαξε ,  λοιπόν ,  η  αδιαφορία ;  Γιατί  

κάποιος  θα  νομίζει  ότι  πέρασε .  Κάποιος  που  μας  παρακολουθεί  σήμερα  
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δεν  έχει  γίνει  αναφορά  σε  αυτό ,  ότι  δεν  τελείωσε  η  πανδημία .  Τι  μα  

δίδαξε ,  λοιπόν ,  η  πανδημία ;  Αντιληφθήκαμε  την  έκτακτη  συνθήκη ,  η  

οποία  θα  μας  ακολουθεί  για  αρκετούς  μήνες  ακόμη ,  καθώς  και  το  

καταστροφικό  αποτύπωμα  που  αφήνει ;   

 Τι  θα  γίνει ,  λοιπόν  με  τις  κατεδαφίσεις  των  επικίνδυνων  κτηρίων ,  

τα  αντιπλημμυρικά  έργα ,  τις  απαλλοτριώσεις ,  την  διάνοιξη  οδών ,  γιατί  

η  κλιματική  αλλαγή  και  οι  παραλείψεις  και  αστοχίες  έχουν  δείξει  ότι  

έχουμε  πλέον  καταστροφικά  φαινόμενα  και  πολλές  απώλειες .   

 Η  υγειονομική  κρίση  έχει  φανερώσει  την  ανάγκη  του  κόσμου  για  

ελεύθερους  χώρους ,  μακριά  από  το  κέντρο .  Υπάρχει ,  λοιπόν ,  πρόνοια  

γι '  αυτούς ;  Προγραμματισμός  να  αξιοποιηθούν  τα  έξι  περιαστικά  

πάρκα  καθώς  και  το  κεντρικό ;  Για  τις  παιδικές  χαρές  μας  είπε  πολύ  

σωστά  και  χαίρομαι  ο  κ .  Νυχτοπάτης  και  ευελπιστώ  να  γίνει  κάτι  

γρήγορα ,  να  αξιοποιήσουμε  όμως  και  τις  αυλές  των  σχολείων ,  με  ένα  

πρόγραμμα  ανοικτών  αυλών  για  τις  απογευματινές  ώρες ,  να  φύγει  ο  

κόσμος  από  το  κέντρο ,  το  έχει  ανάγκη .   

 Ωραία  τα  ψηφιακά  προγράμματα ,  γιατί  κινδυνεύει  η  ζωή  μας  να  

γίνει  ‘τηλε’ .  ‘Τηλεκπαίδευση’ ,  ‘τηλεπολιτισμός’ ,  ‘τηλεμάθηση’ .  Ένα  

Matrix,  λοιπόν ,  και  την  ζωή  μας  πλέον  την  μετρούμε  σε  ram,  

megabyte,  σε  4G, σε  λίγο  θα  έρθει  και  το  5C, μια  έξυπνη  αλλά  

εικονική  κατά  τα  άλλα  πραγματικότητα .   

 Αυτές  είναι  λοιπόν ,  κάποιες  παρατηρήσεις  και  κάποιες  

προτάσεις ,  όπως  είπα  και  πριν  πολύ  εύκολα  από  τον  πανικό  περνάμε  

στην  αδιαφορία .  Θα  σταματήσω  εδώ  γιατί  έχω  καλυφθεί  πλήρως  και  

από  τον  εισηγητή  μας  τον  αγορητή  και  από  τον  κ .  Στέφανο  Φωτιάδη .  

σταματώ  εδώ .  Σέβομαι  τον  χρόνο  που  μου  δίνετε  με  την  ευχή  και  την  

ελπίδα  ότι  οι  περισσότεροι  από  εμάς ,  τουλάχιστον ,  πιστεύω  ότι  δεν  
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ήρθαμε  εδώ  για  να  μείνουμε  αλλά  ήρθαμε  εδώ  για  να  προσπαθήσουμε  

και  να  δώσουμε  μια  κατάθεση  ψυχής ,  ώστε  να  δημιουργήσουμε  έναν  

όμορφο  τόπο ,  έναν  τόπο  που  με  ασφάλεια  και  με  ποιότητα  και  με  

προοπτική  να  μεγαλώσουν  τα  παιδιά  μας ,  όπου  οι  Σερραίοι  σε  αυτόν  

τον  τόπο  δεν  είναι  απλά  κάτοικοι ,  αλλά  θα  είναι  πολίτες  ενός  

αξιοβίωτου  σε  χώρος  και  σε  χρόνο  τόπο .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Χαραλαμπίδου  είχε  ζητήσει  τον  λόγο  για  τοποθέτηση  και  θα  

ακολουθήσει  ο  κ .  Μισιρλής  που  ζήτησε  επίσης  τον  λόγο .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  Με  ακούτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  σας  ακούμε .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Σε  πολύ  μεγάλο  βαθμό  καλύφθηκα  από  τους  συναδέλφους .  Θα  μείνει ,  

εφόσον  όλοι  συνομολογούμε  ότι  αυτός  είναι  ένας  τυπικός  

προϋπολογισμός  και  αυτός  θα  είναι  και  ο  λόγος  που  τελικά  θα  τον  

ψηφίσω ,  γιατί  δεν  έχει  νόημα  να  μην  . .για  ένα  . .κομμάτι ,  θα  ήθελα  

όμως  να  πω  ότι  έρχεται  τελευταία  στιγμή  ένας  προϋπολογισμός  σε  ένα  

Δημοτικό  Συμβούλιο  που  δεν  είναι  η  πρώτη  φορά ,  πέρυσι  υπήρξαν  

κάποια  άλλοθι ,  φέτος  όμως ,  μετά  την  εμπειρία  του  ενός  νέου  μέλους  

που  έχετε  κύριε  Δήμαρχε  και  κ .  Αντιδήμαρχε ,  θα  έπρεπε  να  ήταν  

έτοιμα .   

 Αντιλαμβάνομαι  ότι  μπορεί  να  υπήρχαν . . .δυσκολίες  ως  προς  το  

Παρατηρητήριο  και  ως  προς  τις  παρεμβάσεις  που  έπρεπε  να  γίνουν ,  

παρόλα  αυτά  δεν  φαίνεται  και  το  πολιτικό  κομμάτι ,  δεν  φαίνεται  αυτό  
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που  θέλετε  να  κάνετε ,  το  οποίο  είχε  χρόνο  και  να  το  επεξεργαστείτε  

και  να  το  βάλετε ,  τουλάχιστον  να  υπάρχει  μια  κατεύθυνση ,  εάν  όχι  

πλήρως ,  ως  πολιτική  άποψη  το  τι  θέλετε  να  γίνει .   

 Οπότε  έχουμε  ένα  σχέδιο  ή  ένα  τυπικό  ή  ένα  υπηρεσιακό ,  όπως  

θέλετε  πείτε  το ,  προϋπολογισμό ,  στον  οποίο  εμείς  δεν  έχουμε  την  

δυνατότητα  να  καταθέσουμε  ως  δημοτικοί  σύμβουλοι  μια  άλλη  

πρόταση ,  διότι  δεν  μας  δίνεται  ο  χρόνος  έτσι  όπως  έχει  έρθει .   

 Αυτό  που  θέλω  να  τονίσω  είναι  ότι  περίμενα  μια  μεγαλύτερη  

ετοιμότητα  από  μέρους  της  Δημοτικής  Αρχής ,  περίμενα  να  δω  το  

όραμα ,  περίμενα  να  δω  τις  προτάσεις ,  ακόμη  και  εάν  δεν  ήταν  πλήρως .   

 Εγώ  θα  ψηφίσω  τον  προϋπολογισμό  με  την  επιφύλαξη  ότι  θα  . .  

όπως  είπα  και  στο  τεχνικό  πρόγραμμα ,  κάποια  έργα  . .  κατά  την  άποψή  

μου ,  όπως  είναι  τα  αντιπλημμυρικά  και  όπως  είναι  και  η  πρόβλεψη  για  

περισσότερο  κοινωνικού  περιεχομένου  παρεμβάσεις ,  αλλά  πραγματικά  

έχω  απογοητευτεί  από  την  προχειρότητα  και  από  τον  τρόπο  που  

αντιμετωπιζόμαστε  ως  δημοτικοί  σύμβουλοι  σε  κάθε  Δημοτικό  

Συμβούλιο  αλλά  και  κυρίως  από  το  σχέδιο  και  το  όραμα  που  

υποτίθεται  ότι  είχε  η  Δημοτική  Αρχή .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  που  ήσασταν  σύντομη ,  περιεκτική  και  στον  χρόνο  σας .  

Ζήτησε  τον  λόγο  ο  κ .  Μισιρλής ,  ο  Αντιδήμαρχος ,  οπότε  κ .  Μισιρλή  

έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ ,  κύριε  Πρόεδρε .  Θα  είμαι  πάρα  πολύ  σύντομος  

και  θα  κάνω  μόνο  μια  παρατήρηση  στις  παρατηρήσεις  του  κ .  Τερζή ,  

της  κυρίας  Παπαφωτίου  και  της  κυρίας  Χαραλαμπίδου .   
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 Να  υπενθυμίσω  για  μια  ακόμη  φορά  ότι  εμείς  ως  Οικονομική  

Επιτροπή  αποστείλαμε  το  προσχέδιο  του  προϋπολογισμού  στο  

Παρατηρητήριο  του  Υπουργείο  Εσωτερικών  στις  9/10/20 και  ήταν  

γνωστό  το  προσχέδιο  του  προϋπολογισμού  από  τότε .   

 Εάν  τώρα  το  Παρατηρητήριο ,  σας  εξήγησα  τον  λόγο  που  

καθυστέρησε  να  στείλει  πίσω  τον  έλεγχο  του  προϋπολογισμού ,  αυτό  

δεν  αφορά  τον  Δήμο  Σερρών  ούτε  και  πολλούς  άλλους  δήμους  οι  

οποίοι  πραγματικά  πήραν  πολύ  αργά  πίσω  τις  απαντήσεις  από  το  

Υπουργείο  Εσωτερικών .   

 Βεβαίως ,  να  υπενθυμίσω  στον  κ .  Τερζή  ότι  η  παράταξή  του  

εκπροσωπείται  με  δυο  εξαιρετικά  στελέχη  στην  Οικονομική  Επιτροπή  

και  μάλιστα  θα  ήθελα  να  πω  και  με  την  ευκαιρία  αυτή  δημόσια  

ευχαριστώ  τόσο  στον  κ .  Χρυσανθίδη ,  την  κυρία  Μητλιάγκα  και  στον  κ .  

Χράπα ,  όπως  και  στα  υπόλοιπα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής ,  οι  

οποίοι  πραγματικά  με  την  βοήθεια  της  υπηρεσίας  διεκπεραιώνουν ,  

τουλάχιστον  715 θέματα  φέτος  σε  38 συνεδριάσεις  της  Οικονομικής  

Επιτροπής ,  άρα  λοιπόν  εάν  ο  κ .  Τερζής  ήθελε  περισσότερη  ενημέρωση  

επί  του  προϋπολογισμού ,  θα  μπορούσε  να  τον  ζητήσει ,  αλλά  δεν  τον  

αναζήτησε ,  από  τις  10 Οκτωβρίου  του  ΄20.  

 Άρα  ο  προϋπολογισμός  δεν  ήρθε  ως  κεραυνός  εν  αιθρία  προχθές ,  

την  παραμονή  των  Χριστουγέννων .  Την  παραμονή  των  Χριστουγέννων  

οριστικοποιήθηκε  για  να  έρθει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Αυτή  ήταν  η  παρατήρησή  μου .  Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  τον  λόγο  τον  έχει  ο  κ .  Δήμαρχος .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Δευτερολογία ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  δευτερολογία ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  άλλος  συνάδελφος  που  επιθυμεί  δευτερολογία ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εγώ  μόνο  για  μια  πρόταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Άρα  λοιπόν  η  κ .  Παπαφωτίου  και  ο  κ .  Τερζής  θα  έχουν  

δευτερολογία .  Ορίστε  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Σε  όσα  διευκρινιστικά  είπε  ο  κ .  Μισιρλής ,  που  εκτιμώ  την  εντιμότητά  

του  να  απαντήσει ,   εξάλλου  αυτός  είναι  και  ο  ρόλος  του  στην  σημερινή  

συνεδρίαση ,  θέλω  να  πω  ότι  από  τις  4/12 έχουμε  την  απάντηση  του  

Παρατηρητήριου  με  την  επισήμανση  τα  404 χιλιάρικα  να  πάνε  στον  

σωστό  κωδικό ,  μια  διόρθωση  η  οποία  και  έγινε .  Από  τις  4 μέχρι  στις  

24 του  μηνός  είναι  είκοσι  μέρες .  Σταματάω  εδώ  και  ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτές  τις  είκοσι  μέρες  θα  μπορούσαν  και  όσοι  δημοτικοί  σύμβουλοι  

της  αντιπολιτεύσεως  επιθυμούσαν ,  να  ετοιμάσουν  εναλλακτικές  

προτάσεις ,  τις  οποίες  να  τις  περάσουν  από  την  υπηρεσία  και  να  τις  

συζητάμε  σήμερα .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Φτάνει  να  το  ξέραμε ,  κύριε  Πρόεδρε .  Και  αυτό  είναι  δική  σας  δουλειά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν  είναι  δική  μου  δουλειά ,  κυρία  Παπαφωτίου  αυτό .  Μπορείτε  να  

προσέλθετε  στις  υπηρεσίες .  Ο  κ .  Τερζής  ζήτησε  τον  λόγο  για  

δευτερολογία .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Προς  τον  αγαπητό  συνάδελφο  κ .  Μισιρλή ,  μάλλον  

μπέρδεψε  τις  τοποθετήσεις  των  συναδέλφων .  Εγώ  δεν  μίλησα  καθόλου  

για  καθυστέρηση .  Καθόλου  στην  τοποθέτησή  μου .  μίλησα  για  μια  

παράλειψη  στο  ότι  δεν  υπάρχει  ένα  έγγραφο ,  ένα  υπόμνημα  όπου  εκεί  

συγκεντρωτικά  αυτά  που  πολύ  σωστά  και  ορθά  ο  κ .  Δήμαρχος  μας  είπε  

στον  προφορικό  του  λόγου ,  όσον  αφορά  τις  στοχοθεσία ,  τον  

προγραμματισμό  και  το  όραμα ,  να  υπάρχει  υπό  τύπου  κειμένου .   

Δεν  μίλησα  καθόλου  για  καθυστερήσεις  και  είμαι  πάρα  πολύ  

ενημερωμένος  από  τους  αγαπητούς  συναδέλφους  της  Οικονομικής  

Επιτροπής  της  παράταξής  μου ,  με  τους  οποίους  έχω  επικοινωνία .  

Μάλλον  μπερδευτήκατε  κ .  Μισιρλή .  Δεν  μίλησα  για  καθυστερήσεις .  

Άλλωστε ,  αυτός  που  έθεσε  πρώτος  λαμβάνοντας  τον  λόγο  στην  

σημερινή  συνεδρίαση  μετά  εσάς  και  τον  κ .  Δήμαρχο  μιλώντας  για  

έλλειψη  πρότασης  προς  την  αντιπολίτευση  να  καταθέσουμε  τις  δικές  

μας  προτάσεις ,  ήταν  ο  επικεφαλής  μας ,  ο  κ .  Στέφανος  Φωτιάδης .   

Σας  ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   πριν  μιλήσει  ο  κ .  Δήμαρχος  κάτι  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  μπορείτε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σαν  δευτερολογία .  Μισό  λεπτό .  Μας  αδικείτε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   και  μας  

μαλώνετε  νομίζω  …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  μάλωσα  κανέναν .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  μάλωσα ,  κύριε  Φωτιάδη  κανέναν  και  ούτε  αναφερόμουν  σε  σας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ακούστε  να  σας  πω .  Είπατε  ότι  η  αντιπολίτευση  θα  μπορούσε .  Όλοι  

στο  προηγούμενο  συμβούλιο  ζητήσαμε  σύνδεσμο  για  να  κάνουμε  

επαφή .  Ζητήσαμε  γραφείο  ως  αντιπολίτευση .  Θα  μπορούσαμε  λέω  

παράδειγμα ,…να  συζητήσουμε  στο  γραφείο .  Θα  μπορούσαμε ,  εάν  

είχαμε  έναν   υπάλληλο  εκεί  να  μας  συντονίσει .   

Άρα  λοιπόν ,  βλέπετε  ότι  εμείς  είμαστε  και  πάλι  καλοπροαίρετοι  

και  πρέπει  να  δείτε  ακριβώς  ότι  για  να  μπορέσουμε  και  εμείς  να  

κάνουμε  πολύ  καλύτερα  την  δουλειά  μας ,  όπως  μας  είπατε ,  με  ύφος  

έτσι  και  νοιώσαμε  ότι  μας  μαλώσατε  και  μας  μειώσατε ,  ειλικρινά  

κοιτάξτε  λίγο ,  σας  παρακαλώ ,  να  κάνει  αυτό  που  λέει  ο  νόμος ,  

γραφείο ,  κοιτάξτε ,  σας  παρακαλώ  να  κάνετε  αυτό  που  δεσμευτήκατε ,  

να  μπορούμε ,  στοιχειωδώς  η  αντιπολίτευση  να  κάνουμε  με  κάποιο  

τρόπο  μια  επαφή  όλα  τα  μέλη  να  συντονιστούμε ,  ενδεχομένως  να  

μπορούμε  και  θα  πρέπει  να  μιλούμε  και  με  το  προσωπικό ,  με  τους  

διευθυντές  και  τους  τμηματάρχες ,  για  να  μπορούμε  να  είμαστε  

ουσιαστικότεροι .  

 Σας  ευχαριστώ  και  περιμένουμε  αυτά  να  τα  υλοποιήσετε .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  λυπάμαι  που  παρεξηγήθηκε  αυτό  το  οποίο  είπα  

προηγουμένως .  Ουδόλως  αναφερόμουν  σε  σας  και  στην  παράταξή  σας ,  
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η  οποία ,  βέβαια ,  έχει  εκπροσώπηση  στην  Οικονομική  Επιτροπή  και  

όπως  είπε  και  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  γίνεται  πολύ  ουσιαστική  δουλειά  

εκεί  πέρα  και  επ’  ωφελεία ,  βέβαια ,  του  συνόλου  του  Δήμου .   

 Εκείνο  το  οποίο  επεσήμανα  και  το  ξαναλέω  δεν  αφορούσε  εσάς  

και  κακώς  το  εκλαμβάνετε  ως  παρατήρηση .  Δεν  είναι  ούτε  παρατήρηση  

ούτε  κάτι  επιτιμητικό .  Απλά ,  επειδή  από  κάποιους  συναδέλφους  τέθηκε  

το  θέμα  ότι  θα  μπορούσαν  να  είχαν  κάνει  τις  όποιες  εναλλακτικές  

προτάσεις ,  είπα  ότι  υπήρχε  αυτός  ο  χρόνος ,  εάν  ήθελαν  να  το  κάνουν .  

Δεν  το  είπαν  ούτε  επιβλητικά  ούτε  επιτιμητικά .   

 Να  το  κλείσουμε  όμως  εδώ  πέρα ,  δεν  υπήρχε  καμία  τέτοια  

διάθεση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σε  ότι  αφορά  άξια  μέλη  στην  Οικονομική  και  δεν  ενημέρωσα  και  δεν  

συντόνισα  να  ενημερωθούν  τα  άλλα ,  επί  της  ουσίας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ,  εγώ  δεν  αναφέρθηκα  σε  εσωτερικό  θέμα  δικό  σας .  Μην  το  

συνεχίσουμε ,  δεν  είναι  καμία  αρνητική   προαίρεση  πάνω  σε  αυτό .  

Όσον  αφορά  δεν  τα  υπόλοιπα ,   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δείτε  όμως  αυτά  που  σας  ζήτησα….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όσον  αφορά  δε  τα  υπόλοιπα  που  μου  είπατε ,  τα  οποία  είναι  εύλογα ,  

βλέπετε  ότι  κάθε  φορά  που  έρχεται  ένα  εύλογο  αίτημα  από  την  

αντιπολίτευση ,  είμαστε  εδώ  για  να  το  υποστηρίξουμε  και  να  το  

αποδεχθούμε .  Σε  ότι  αφορά  το  θέμα  των  τηλεδιασκέψεων ,  κάθε  φορά  

που  θέλετε  και  εσείς  και  οι  άλλες  παρατάξεις  να  κάνουμε  
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τηλεδιάσκεψη ,  να  το  φέρνετε  υπόψη  μας  και  θα  διαμορφώνουμε  το  

σχετικό  l ink για  να  γίνει  αυτή  η  τηλεδιάσκεψη .   

 Σε  ότι  αφορά  στο  θέμα  του  γραφείου  και  της  γραμματείας ,  

πιστεύω  ότι  το  ΄21 θα  είναι  η  χρονιά  που  το  θέμα  αυτά  θα  λυθεί .  

Αντιλαμβάνεστε  την  δυσκολία  που  υπάρχει  με  την  εύρεση  χώρων  στο  

Δημαρχείο ,  εξετάζουμε  εναλλακτικές  προτάσεις  και  ευελπιστούμε  ότι  

θα  έχουμε  και  μια  μεγαλύτερη  άνεση  σε  προσωπικό  μέσα  στο  ΄21, 

λόγω  της  κινητικότητας ,  ώστε  να  μπορέσουμε  να  υποστηρίξουμε  και  

την  γραμματεία  της  αντιπολιτεύσεως .   

Είναι  θέμα  το  οποίο  μας  απασχολεί  πάρα  πολύ  γιατί  γνώμη  μας  

πάντοτε  και  προσωπικά  δική  μου  και  της  Δημοτικής  Αρχής  είναι  να  

υποβοηθείται  τα  μέγιστα  το  έργο  όλων  των  δημοτικών  συμβούλων  και  

ιδίως  αυτών  της  αντιπολιτεύσεως .    

Να  κλείσουμε  την  συζήτηση .  Ο  λόγος  στον  κ .  Δήμαρχο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Ξέρετε  και  σαν  άνθρωπος  προσωπικά  είμαι  ένας  άνθρωπος  

που  δεν  έχω  ούτε  συγκρουσιακές  διαθέσεις ,  ούτε  τοξικές  διαθέσεις ,  

ούτε  εμμονές .  Δυστυχώς  η  μέχρι  τώρα  πορεία  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

δίνει  ένα  στίγμα  ότι  κάποιοι  θέλουν  να  μείνουν  στο  παρελθόν  

προσκολλημένοι .  Προσπάθησα ,  θα  προσπαθήσω  και  θα  συνεχίσω  να  

προσπαθώ ,  ούτως  ώστε ,  εγώ  και  οι  σύμβουλοι  της  παράταξής  μας  να  

επιτύχουμε  αυτό  που  λέμε  σύνθεση  και  η  σύνθεση  περνάει  μέσα  από  

διαφορετικές  απόψεις  και  μέσα  από  αποδοχή  πολλών  δεδομένων ,  τα  

οποία  θέτουν  οι  συνάδελφοί  μας ,  τους  οποίους  τους  βλέπω  όλους  

ομότιμους .   

 Δυστυχώς  όμως  βλέπω  τρεις ,  τέσσερις  φωνές ,  οι  οποίες  είναι  

γεμάτες  τοξικότητα  και  παρελθόν .  Τρεις ,  τέσσερις  φωνές  που  συνεχώς ,  
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σε  κάθε  Δημοτικό  Συμβούλιο  θέλουν  να  δυναμιτίζουν  την  όποια  

προσπάθεια ,  βρίσκοντας  ή  εφευρίσκοντας  πράγματα  τα  οποία  δεν  

υπάρχουν .  Προφανώς ,  πρώτον ,  δεν  γνωρίζουν .   

Μιλάνε  άνθρωποι ,  οι  οποίοι  μιλάνε  και  για  τα  οικονομικά  και  δεν  

ξέρουν  γιατί  μιλάνε .  Δεν  ξέρουν  τι  θέλουν  να  πουν  και  τι  ακριβώς  

θέλουν  να  καταλήξουν .  Με  μόνο  οδηγό  την  εμμονή  που  έχουν  απέναντι  

σε  αυτό  που  λέγεται  Δημοτική  Αρχή ,  γιατί  θεωρούν  ότι  όλα  είναι  

τηλεόραση ,  όλα  είναι  επικοινωνία .  Επειδή  μας  ακούνε  κάποιοι  σήμερα ,  

μας  ακούν  οι  συμπολίτες  μας  σήμερα ,  απευθύνονται  σε  αυτούς  και  όχι  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Έτσι  έχουν  μάθει ,  ενδεχόμενα ,  είτε  από  την  

δημοσιογραφική  τους  ιδιότητα  είτε  από  οτιδήποτε .   

Όχι ,  δεν  έχω  είκοσι  συμβούλους ,  έχω  σαράντα  κυρία  

Παπαφωτίου  ή  πενήντα .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  κυρία  Παπαφωτίου .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  τελειώσω ;  Δεν  σας  διέκοψα  καθόλου .  Άκουσα  απίθανα  πράγματα  

αλλά ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  τους  αυθαίρετους  υπολογισμούς  και  αυτά  

τα  οποία  αναφέρετε  1/4,  για  1/5,  δεν  μπορούν  να  βασιστούν  πουθενά .  

 Και  λέω  αυθαίρετους ,  γιατί  όλη  η  τοποθέτησή  σας  βασίζεται  σε  

αυτή  την  αυθαιρεσία  γενικότερα .   

 Δεν  θα  μπω  σε  συζήτηση  με  το  χθες  άλλο .  Σε  συζήτηση  με  το  

χθες  δεν  θα  μπω  και  ούτε  έχει  νόημα  να  κάνουμε  μια  συζήτηση  τοξική  

σε  υπολογισμούς  και  δεδομένα  τα  οποία  δεν  έχουν  καμία  σχέση  με  την  

πραγματικότητα .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το  χθες  είναι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε ,  συγνώμη .  Κυρία  Παπαφωτίου  σας  παρακαλώ ,  δεν  θα  

ξανά  παρέμβετε .  Δεν  θα  ξανά  παρέμβετε ,  κανείς  δεν  σας  διέκοψε .  Σας  

παρακαλώ  πολύ .    

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σεβάστηκα  όλα  αυτά  τα  οποία  λέγατε ,  σας  άκουσα  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θέλετε  να  δώσετε  εξετάσεις ,  εγώ  θέλω  να  μιλήσω ,  θα  πάρω  τον  χρόνο  

μου  απευθυνόμενος  στον  κύριο  όγκο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  ο  

οποίος  έχει  ένα  υψηλό  αίσθημα  ευθύνης  και  το  οποίο  το  υπηρετούμε  

όλοι .   

 Θα  ήθελα ,  λοιπόν ,  να  σας  πω  ότι  η  πολιτική  μας  δεν  βασίζεται  

ούτε  σε  λογιστικά  τεχνάσματα  ούτε  σε  ανερμάτιστες  αγορεύεις .  Η  

πολιτική  μας  βασίζεται  σε  υπευθυνότητα  και  σοβαρότητα ,  την  οποία  

την  έχουμε  αποδείξει ,  όσο  και  εάν  θέλετε  να  παρουσιάζετε  μια  

διαφορετική  εικόνα  εσείς  και  κάποιοι  άλλοι .   

 Θα  ήθελα  να  πω  ότι  αυτό  το  οποίο  πρότεινε  ο  κ .  Φωτιάδης  και  το  

οποίο  ήταν  και  δική  μας  δέσμευση  από  την  αρχή ,  είναι  αυτό  το  οποίο  

θα  υλοποιηθεί ,  γιατί  το  εξηγώ  για  ακόμη  μια  φορά ,  ο  πραγματικός  

προϋπολογισμός  που  θα  δώσει  το  στίγμα  του  συνολικού  Δημοτικού  

Συμβουλίου  θα  είναι  σε  σαράντα  μέρες  από  τώρα .  Σε  σαράντα  μέρες  

από  τώρα  όλο  αυτό  μαζί  θα  δώσουμε  το  στίγμα  και  θα  αποφασίσουμε  

το  στίγμα  για  την  επόμενη  χρονιά .  Σε  σαράντα  μέρες  από  τώρα  θα  
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έχετε  ήδη  εσείς  τις  προτάσεις  μας ,  θα  έχουμε  ήδη  λάβει  τις  δικές  σας  

προτάσεις  και  στο  πλαίσιο  του  εφικτού  και  του  δυνατού ,  όσον  αφορά  

το  θέμα  του  πλαισίου  θα  κινηθούμε .   

 Τώρα  όλα  αυτά  τα  οποία  αναφέρθηκαν  για  κινήσεις  οι  οποίες  

έπρεπε  να  είχαν  γίνει  και  δεν  έγιναν ,  νομίζω  ότι  αδικούν  όλη  αυτή  την  

προσπάθεια  σε  μια  χρονιά  που  νομίζω  ότι  ήταν  η  πιο  δύσκολη  χρονιά  

στην  Αυτοδιοίκηση  από  τότε  που  υπάρχει .   

 Η  χρονιά  του  ΄20 έχει  μεταβάλλει  τα  πάντα ,  όσο  και  εάν  θέλει  

κάποιοι  να  τα  υποβαθμίσουν .  Δεν  έζησε  ποτέ  αυτοδιοίκηση  τέτοια  

χρονιά ,  να  έχουν  τροποποιηθεί  όλες  οι  ιεραρχίες ,  να  έχουν  

τροποποιηθεί   όλα  τα  προγράμματα ,  να  λειτουργούμε  με  το  1/3 του  

προσωπικού  και  του  δυναμικού  του  Δήμου .  Αυτό  δεν  το  λαμβάνει  

κανένας  υπόψη  που  μιλάτε  για  ημερομηνίες  και  νομιμότητα .   

Για  ελάτε  να  δείτε  ένα  Λογιστήριο  το  οποίο  έχει  οκτώ  άτομα  και  

έχουν  μείνει  δυο .  Για  ελάτε  να  λειτουργήσετε  μια  υπηρεσία  η  οποία  

έχει  τέσσερα  άτομα  κατά  μέσο  όρο  και  λειτουργεί  με  ένα ;  Τι  να  τον  

κάνουμε  αυτόν  τον  άνθρωπο ,  να  τον  πεθάνουμε ;   

Προφανώς  και  υπάρχουν  συγκεκριμένες  αντοχές  και  προφανώς  

και  η  ίδια  η  πολιτεία  τα  βάζει  όλα  πολύ  πιο  ελαστικοποιημένα .  Αυτό  

για  κάποιους  είναι  ψιλά  γράμματα .  Γιατί ;  Γιατί  θέλουν  να  βάλουν  τον  

πήχη  πάνω  από  την  ουσία .  Η  ουσία  είναι  αυτή .  Ότι  εμείς  υπολογίζουμε  

και  υπολογίζαμε  και  θα  υπολογίζουμε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  τους  

θέλουμε  όλους  συμπαραστάτες .   

Κάποιοι ,  οι  οποίοι  δεν  μπορούν  να  ακολουθήσουν  αυτόν  τον  

βηματισμό ,  ας  μείνουν  πίσω ,  δεν  πειράζει .  Εμείς  θα  έχουμε  αυτόν  τον  

βηματισμό  προς  τα  μπρος  και  αυτό  το  προς  τα  εμπρός  είμαι  

υπερήφανος  που  το  κατακτούμε  με  την  συντριπτική  πλειοψηφία .  
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Μακάρι  να  το  είχαμε  όλοι .  Με  την  συντριπτική  πλειοψηφία  όμως  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου .   

Με  τις  χρήσιμες ,  λοιπόν ,  παρατηρήσεις ,  όλες  αυτές  που  

ακούστηκαν ,  τις  οποίες  τις  λαμβάνουμε  υπόψη ,  δεν  έχουμε  . .  αλλά  δεν  

μπορώ  να  ακούω  και  ανοησίες .  Δεν  μπορώ  να  ακούω  και  πράγματα  τα  

οποία  δεν  έχουν  καμία  σχέση  με  την  πραγματικότητα ,  δεν  μπορώ  να  

ακούω  πράγματα  που  δεν  έχουν  σχέση  με  κάποια  πράγματα  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  πρέπει  όλοι  μας  να  κατακτήσουμε  εδώ  σε  αυτό  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο  και  την  σοβαρότητά  μας .   

 Με  αυτές  τις  λέξεις  και  με  αυτές  τις  σκέψεις  νομίζω  ότι  αυτό  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  που  έχει  αποδείξει  αυτόν  τον  ενάμιση  χρόνο  τώρα  

περίπου  που  είμαστε  στην  εξουσία  πόσα  πολλά  μπορεί  να  κάνει  

ομονοώντας  και  συνθέτοντας ,  σας  ζητώ  την  ψήφιση  του  

προϋπολογισμού ,  αυτού  του  αρχικού  προϋπολογισμού  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώνεται  η  συζήτηση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θέλω  επί  της  διαδικασίας  να  πω  κάτι  ως  αρχηγός  της  

αντιπολίτευσης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί  της  διαδικασίας .  Πείτε  μου .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε  Δήμαρχε  θα  σας  παρακαλούσα  την  λέξη  ανοησίες ,  εάν  είναι  

δυνατόν  να  την  αποσύρουμε ,  διότι  ο  κάθε  συνάδελφος  με  νόηση  πολύ  

καλά  τα  μυαλά  του  και  γνωρίζοντας  διατυπώνει  ότι  διατυπώνει  και  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αφήστε  με  να  ολοκληρώσω .  Προφανώς  δεν  εννοείτε  ότι  κάποιος  είναι  

ανόητος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  ανοησία  σημαίνει  κάτι  το  οποίο  δεν  έχει  σχέση  με  την  νόηση .  

Είναι  αυθαίρετο  συμπέρασμα ,  είναι  συμπέρασμα  το  οποίο  δεν  

βασίζεται  πουθενά .  Ανοησία  με  την  κυριολεκτική  έννοια  της  λέξης .  Να  

μην  κάνουμε  εννοιολογική  ανάλυση .  Ο  ανόητος  είναι  αυτός  ο  οποίος  

δεν  μπορεί  …  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Διότι  το  να  μείνει  ως  χαρακτηρισμός  ότι  κάποιος  υπό  . .  είναι  ανόητη ,  

αντιλαμβάνεστε  ότι  είναι  η  δεδομένη  και  ο  κόσμος  . .  έστω  και  εάν  

εσείς  προσπαθείτε  να  δώσετε  ένα  άλλο  περιεχόμενο ,  νομίζω  δεν  

ακούγεται  καλά ,  πείτε  την  στοχευμένη ,  οργανωμένη ,  στρατευμένη ,  

σίγουρα  δεν  είναι  ανόητη ,  κύριε  Πρόεδρε ,  με  το  ενδεδομένο  

περιεχόμενο  της  λέξης  και  του  όρου  και  της  χρήσης  της  ως  ανόητο .  

 Δεν  είναι  κανένας  δημοτικός  σύμβουλος  ανόητος ,  απλώς ,  

συγχωρέστε  με ,  εγώ  αυτό  λέω ,  θεωρώ  ότι  έχει  μια  στρατευμένη  άποψη ,  

έχει  μια  μη  αιτιολογημένη  άποψη .  Μια  εγκάθετη  άποψη ,  αλλά  όχι  

ανόητη .   

 Ευχαριστώ .  Ίσως  θα  πρέπει  να  δεχθείτε  . .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  28 Η Σ   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2020  

5

Και  το  εμμονικός  είναι  πιο  βαρύ ,  αλλά  είναι  καμία  φορά  είναι  αυτό  το  

οποίο ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  δεν  το  αντιλαμβάνεται  κάποιος .  Το  λέει  

χωρίς  να  βάλει  την  νόησή  του  μέσα .  Με  αυτόν  τον  χαρακτηρισμό .  

Νομίζω  το  ξεκαθαρίζω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτάκι .  Κύριε  Φωτιάδη  θέσατε  ένα  διαδικαστικό  θέμα ,  

προφανώς  κανείς  δεν  είπε  κανέναν  ανόητο ,  γι '  αυτό  τον  λόγο  και  δεν  

τίθεται  θέμα  συγκρίσεως .  Χαρακτηρίστηκαν  κάποιες  τοποθετήσεις  ως  

μη  έχουσες  σχέση  με  την  νοητική  διαδικασία  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμπεράσματος .  Μην  μείνουμε  σε  αυτό  παρακαλώ ,  νομίζω  ότι  δεν  

χαρακτήρισε  κανείς  κανέναν  ανόητο .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   σε  αυτή  την  διαδικασία  όπου  προσπαθεί  ο  καθένας  να  

ετυμολογήσει  την  λέξη  ανόητο  και  ανόητος  θα  ήθελα  ένα  μικρό  

σχόλιο .  Νομίζω  ότι  το  δικαιούμαι  ως  επικεφαλής  παράταξης .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Βλέπετε  τον  εαυτό  σας  σε  αυτό ,  τι  να  σας  πω ;   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Δήμαρχε  αφήστε  τις  εξυπνάδες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Παπαφωτίου ,  δεν  έχετε  τον  λόγο .  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Δεν  επιμένετε  μέσα  σε  μια  τέτοια  διαδικασία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κυρία  Παπαφωτίου  μην  με  αναγκάσετε  να  κλείσω  το  μικρόφωνο .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  κυρία  Παπαφωτίου .  Κυρία  Παπαφωτίου  δεν  έχετε  

τον  λόγο  και  τίποτα  από  αυτά  που  λέτε  δεν  θα  καταγραφούν  στα  

πρακτικά .   Έχει  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  της  συζητήσεως…  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  πρέπει  να  μην  καταγραφεί  στα  πρακτικά  αυτό  το  

οποίο  είπε  ο  Δήμαρχος  για  να  τον  προστατεύσετε ,  μόνο  γι '  αυτό  τον  

λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  αναφέρθηκε  σε  κανέναν  συγκεκριμένο .  Εντάξει ;  είναι  ο  Δήμαρχος  

είναι  εδώ  και  εάν  θέλει  να  ανασκευάσει  ή  να  πει  κάπως  διαφορετικά  

την  λέξη ,  μετά  από  την  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν  κάποιοι  δεν  καταλαβαίνουν  τι  να  κάνουμε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από  εκεί  και  πέρα  νομίζω  ότι  εξηγήθηκε  επαρκώς .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  το  παρατραβάμε  περισσότερο  και  διάλογος  δεν  μπορεί  να  γίνει .  Η  

συζήτηση  έχει  ολοκληρωθεί .   

 Ολοκληρωθείσας  της  συζητήσεως  περνάμε  στην  διαδικασία  της  

ψηφοφορίας .   
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 Το  θέμα  μας  είναι :  Έγκριση  προϋπολογισμού  εσόδων  -  εξόδων  

και  ολοκληρωμένου  πλαισίου  δράσης  του  Δήμου  Σερρών ,  οικονομικού  

έτους  2021,  σύμφωνα  με  την  εισήγηση  που  σας  έχει  κοινοποιηθεί .   

 Θετική  ψήφο ,  μάλλον  πλην  της  κυρίας  Παπαφωτίου ,  η  οποία  

δήλωσε  ότι  θα  δώσει  αρνητική  ψήφο .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Δεν  το  δήλωσα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  το  δήλωσα ,  αλλά  δεν  μπορώ  να  

καταλάβω  που  βγάζετε  τέτοια  συμπεράσματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  το  είπατε .  Εάν  είναι  κάτι  διαφορετικό  ή  κατάλαβα  λάθος  να  

μας  το  διευκρινίζετε .    

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  με  ακούτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  σας  ακούμε ,  κύριε  Φωτιάδη .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς  ψηφίζουμε  ναι  με  τις  παρατηρήσεις  που  διατύπωσε  ο  αγορητής  

μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όταν  λέτε  παρατηρήσεις  τι  εννοείτε ;  Δεν  μπορούμε  να  …  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ακούστε .  Ήμασταν  περιεκτικοί .  Ναι  σας  είπα  με  αυτές  τις  δεσμεύσεις ,  

οι  οποίες  προήλθαν  μετά  από  τις  παρατηρήσεις  και  τις  επισημάνσεις  

του  αγορητή  μας ,  ότι  στην  . .  θα  τα  βρούμε  όλα  αυτά  τα  οποία  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  αυτό  είναι  το  αυτονόητο ,  εντάξει .  Άλλη  τοποθέτηση  για  την  

ψήφο ;   
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Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Εγώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κυρία  Παπαφωτίου .   

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Η  ψήφος  μας  θα  είναι  αρνητική  επί  της  εισήγησης ,  επειδή  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ:  

Να  υπερψηφίσουμε  τα  κομμάτια  του  προϋπολογισμού ,  τα  οποία  θα  

έρθουν  μεμονωμένα  σε  συνεδριάσεις  κατόπιν  συζήτησης  και  

απαραίτητων  διευκρινήσεων  και  φυσικά  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πλην  της  διαφοροποίησης ,  επομένως ,  της  κυρίας  Παπαφωτίου  υπάρχει  

άλλη  αρνητική  ψήφος ;   Ωραία .  Συνεπώς  με  τις  θετικές  ψήφους  όλου  

του  υπόλοιπου  σώματος ,  εγκρίνεται  κατά  πλειοψηφία  ο  προϋπολογισμό  

του  έτους  ΄21.  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  509/2020 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρωθείσας ,  λοιπόν  και  της  ψηφοφορίας ,  να  ευχηθούμε  το  νέο  

έτος  που  θα  ανατείλει  το  ΄21 να   ένα  έτος  που  θα  μας  κάνει  γρήγορα  να  

λησμονήσουμε  τις  δυσκολίες  του  ΄20, να  είναι  ένα  έτος ,  το  οποίο  οι  
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κόποι  και  οι  προσδοκίες  όλων  και  η  ευλογία  του  θεού  θα  έρθει  πλούσια  

στην  πατρίδα  μας  και  στον  καθένα  προσωπικά ,  ένα  έτος  επετειακό ,  που  

η  πατρίδα  μας  ετοιμάζεται  να  γιορτάσει  τα  200 χρόνια  από  το  

ξέσπασμα   της  Ελληνικής  Επανάστασης ,  το  οποίο  πρέπει  να  το  

αντιμετωπίσουμε  και  ως  ένα  εφαλτήριο  για  ένα  λαμπρότερο  μέλλον  και  

για  τον  τόπο  μας  και  για  την  πατρίδα  μας .    

 Με  τις  ευχές ,  λοιπόν  αυτές  να  κλείσουμε  την  συνεδρίασή  μας .  

Καλή  χρονιά  σε  όλους ,  με  υγεία  και  δύναμη .  Χρόνια  πολλά .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………….………………  

……………………………  

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

509-2020:    Έγκριση  προϋπολογισμού  εσόδων  -  εξόδων  και  

ολοκληρωμένου  πλαισίου   

        δράσης  του  Δήμου  Σερρών ,  οικονομικού  έτους  2021.   

                       Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   
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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 .  13/2020 απόφαση  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  του  

Δήμου  Σερρών  και   

 

2.  την  αριθμ .  687/2020 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  

την  οποία :   

 

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

αυτού  έκθεση  του  Δήμου  οικονομικού  έτους  2021,  με  σύνολο  εσόδων  

73.911.951,53 €,  από  τα  οποία  τα  20.318.896,74 € είναι  χρηματικό  

υπόλοιπο ,  σύνολο  εξόδων  73.911.951,53 €,  από  τα  οποία  τα  

128.898,41 € είναι  αποθεματικό  κεφάλαιο  και   

 

β)  εγκρίθηκε  η  στοχοθεσία  οικονομικών  αποτελεσμάτων  του  

Δήμου  Σερρών ,  έτους  2021,  και  σχετική  συζήτηση ,  έχοντας  υπόψη  και  

το  υπ '  αριθμ .  915/4-12-2020 έγγραφο  του  Παρατηρητηρίου  

Οικονομικής  Αυτοτέλειας  των  Ο .Τ .Α .  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  

Δ .Α .  και  το  σχέδιο  προϋπολογισμού  2021 που  αναρτήθηκε  στην  

ιστοσελίδα  της  Ε .Ε .Τ .Α .A.  A.E. »,   
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Α .  Ψηφίζει  οριστικά  και  τελικά  τον  προϋπολογισμό  και  την  εισηγητική  

επ’  αυτού  έκθεση  του  Δήμου ,  οικονομικού  έτους  2021,  με :   

 

1)  Σύνολο  εσόδων  73.911.951,53 €,  από  τα  οποία  τα  

17.034.399,04 € αντιστοιχούν  στα  τακτικά  έσοδα ,  τα  

21.059.423,97 € στα  έκτακτα  έσοδα ,  τα  1.529.498,37 € στα  

έσοδα  παρελθόντων  οικονομικών  ετών ,  τα  7.668.442,91 € στα  

έσοδα  από  δάνεια  και  απαιτήσεις ,  τα  6.301.290,50 € στα  έσοδα  

υπέρ  δημοσίου  και  τρίτων  και  τα  20.318.896,74 € στο  χρηματικό  

υπόλοιπο .   

 

2)  Σύνολο  εξόδων  73.911.951,53 €,  από  τα  οποία  τα  

31.372.820,40 € αντιστοιχούν  στα  κάθε  φύσης  έξοδα ,  τα  

28.465.615,94 € σε  επενδύσεις ,  τα  13.944.616,78 € σε  πληρωμές  

Π .Ο .Ε .  και  λοιπές  αποδόσεις  και  τα  128.898,41 € στο  

αποθεματικό  κεφάλαιο .   

 

Β .  Εγκρίνει  το  ολοκληρωμένο  πλαίσιο  δράσης  του  Δήμου  Σερρών  

έτους  2021,  το  οποίο  συμπεριλαμβάνει  και  τις  επιμέρους  στοχοθεσίες  

των  Νομικών  του  Προσώπων  (Ν .Π .Δ .Δ .  και  Ν .Π .Ι .Δ . ) .   

 

Στην  απόφαση  αυτή :   
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-  Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ .  Φωτιάδης  Στέφανος ,  Γάτσιος  

Αθανάσιος ,  Δρίγκα  Χρυσούλα ,  Ιλανίδου  Δέσποινα ,  Καρασουλτάνη  -  

Σιάκκα  Χρυσούλα ,  Καρυπίδης  Παύλος ,  Μητλιάγκα  Βαρβάρα ,  

Μπουρβάνης  Ζαχαρίας ,  Τερζής  Βασίλειος ,  Φωτιάδης  Γεώργιος  και  

Χρυσανθίδης  Βασίλειος ,  ψήφισαν  ΝΑΙ ,  επισημαίνοντας  ότι  θα  ήταν  

χρήσιμο  να  συνοδεύεται  η  εισήγηση  από  εισηγητική  έκθεση  που  να  

περιέχει  τις  πολιτικές  τοποθετήσεις  της  Δημοτικής  Αρχής  επί  του  

προϋπολογισμού ,  ανέπτυξαν  δε ,  τις  αναφερόμενες  στα  πρακτικά  

απόψεις  της  παράταξης .   

 

-  Μειοψήφησε  η  Δημοτική  Σύμβουλος  κ .  Αριάδνη  Παπαφωτίου ,  

επισημαίνοντας  ότι  το  κείμενο  του  προϋπολογισμού  γνωστοποιήθηκε  

στους  Δημοτ .  Συμβούλους  μόλις  τέσσερις  ημέρες  πριν  την  συνεδρίαση ,  

-ημέρες  που  στο  σύνολό  τους  ήταν  αργίες- ,  και  ότι  ο  προϋπολογισμός  

του  2021 δεν  αποτυπώνει  αναπτυξιακή  προοπτική  για  τον  Δήμο .   

 

Αναθέτει  στον  κ .  Δήμαρχο  τις  παραπέρα  ενέργειες .  

 

………………………  

……………..  

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΧΡΥΣΑΦΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
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Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  
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