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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 30/2012  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις Σέρρες και στο Δηµοτικό Κατάστηµα ,  σήµερα την 19η  του 

µηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2012 ,  ηµέρα της εβδοµάδος 

ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00  συνεδρίασε το Δηµοτικό Συµβούλιο 

Σερρών ,  σε ειδική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις  διατάξεις  του 

άρθρου 267 του Ν .  3852/2010,  ύστερα από την αριθµ .  30/13-12-

2012  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού 

Συµβουλίου ,  που επιδόθηκε σε όλους τους Δηµοτικούς Συµβούλους ,  

σύµφωνα µε τις  διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν .  3852/2010 (ΦΕΚ  

87/7-6-2010 τ .Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  

Αποκεντρωµένης Διοίκησης -  Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  η νόµιµη απαρτ ία ,  σύµφωνα µε 

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

δεδοµένου ότι  σε σύνολο 41 Δηµοτικών Συµβούλων ,  παρόντες ήταν 

37 δηλαδή :  
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

    

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας Δ.Σ.) Κοτρώνης Παναγιώτης 

 

 

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  Μερετούδης Δηµήτριος 

Αγοραστός Αγοραστός  Μηλίδης Θεόδωρος 

   Μοσχολιός Ζωγράφος 

   Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

Αραµπατζής Θεόδωρος  Μυστακίδης Παύλος 

Αρναούτογλου Φωτεινή  Νιζάµης Δηµήτριος 

Γαλάνης Στέργιος  Σαραντίδου Ερµοφύλη 

Γάτσιος Αθανάσιος  Σούζας Ζαχαρίας 

Γκότσης Ηλίας  Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  Στεργίου Νικόλαος 

Δηµητρίου Ευστράτιος  Τατούδης Παναγιώτης 

Δήµου Ιωάννης  Φωτιάδης Στέφανος 

Δούκας Γεώργιος  Χασαπίδης Κων/νος 

Δρίγκα Χρυσούλα  Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης 

Ηλιοπούλου Σταλακτή  Χράπας Παντελής 

Θεοχάρης Μιχαήλ  Χρυσανθίδης Βασίλειος 

Ίντος Δηµήτριος   

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1.  Αναστασιάδης Αντώνιος ,  2.  Αποστολίδου Ραχήλ ,  3.  

Βαλτσάνης Δηµήτριος ,  4.  Παπαδοπούλου Φωτεινή .  
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Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και Δηµοτικών 

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

άρθρου 67 του Ν .  3852/2010 και παρόντες ήταν οι  κ .κ .  Αλεπάκης 

Δηµήτριος ,  Γασπαρίδης Δηµήτριος ,  Μεταλλίδης Γεώργιος ,  

Πολατίδου Γεσθηµανή και Τσίµας Θωµάς .  

 

 

 

 

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

έναρξη του Δηµοτικού Συµβουλίου ,  στην οποία ήταν παρών ο 

Δήµαρχος κ .  Αγγελίδης Πέτρος ,  που κλήθηκε σύµφωνα µε τις  

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

 

Το Δηµοτικό Συµβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του ,  στο 

µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης ,  ύστερα από την υπ’ αριθµ .  

551/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ,  µε την οποία 

εγκρίθηκε ο απολογισµός του Δήµου Σερρών οικονοµικού έτους 

2011,  

 

και σχετική συζήτηση ,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Εγκρίνει  τον απολογισµό που µας υποβάλλεται µε την αρ .  

551/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ,  του Καλλικρατικού 
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Δήµου Σερρών ,  οικονοµικού έτους 2011, δέχεται όλα τα 

παραστατικά στοιχεία των εισπράξεων που έγιναν και τα  

δικαιολογητικά των δαπανών ως καλώς έχοντα ,  µε σύνολο 

πραγµατοποιηθέντων εσόδων εισπραχθέντων 49.994.390,61 € ,  

πραγµατοποιηθέντων πληρωθέντων εξόδων 44.666.816,38 € και µε 

χρηµατικό υπόλοιπο στην νέα οικονοµική χρήση  2012  5.327.574,23 

€ .  

 

Οι Δηµ .  Σύµβουλοι κ .κ .  Φωτιάδης Στέφανος ,  Γάτσιος Αθανάσιος ,  

Δρίγκα  Χρυσούλα ,   Ηλιοπούλου  Σταλακτή ,   Χουρουζίδης 

Νικόλαος  

 

 

 

και Χρυσανθίδης Βασίλειος ,  επεσήµαναν τη θέση τους όπως την 

εξέφρασαν στην Οικ .  Επιτροπή ,  ότι δηλ .  διαφωνούν ως προς τα 

ανείσπρακτα υπόλοιπα ,  τα οποία θεωρούν ότι  η δηµ .  αρχή θα έπρεπε 

να φροντίσει  να τα έχει  εισπράξει .  

 

Στην απόφαση αυτή µειοψήφισε ο Δηµ .  Σύµβουλος κ .  Κοτρώνης 

Παναγιώτης .  

 

1.Δηµ .  Σύµβουλος κ .  Σαραντίδου Ερµοφύλη ,  ψήφισε παρούσα .  

 

Αναθέτει  στον κ .  Δήµαρχο τις  παραπέρα ενέργειες .  
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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου 

Σερρών, για το  οικονομικό έτος 2011.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

 

………………………… .  

………… . .  
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30Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  καλησπέρα σας.  Ξεκινάμε με την ειδική συνεδρίαση 

με μοναδικό θέμα:  

 

Θέμα:  

Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του  

 Δήμου Σερρών για το οικονομικό έτος 2011.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Γαλάνη έχετε τον λόγο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

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

ήθελα πρώτα να αναφέρω ένα διαδικαστικό θέμα, να το θέσω του 

σώματος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είδαμε το θέμα και από την προηγούμενη φορά και μετά από ενδελεχή, 

θα έλεγα, έρευνα και από τις  αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  

κυρίως από την απόφαση, νομίζω απόφαση της Ολομέλειας,   να σας 

την διαβάσω.   

 Είναι της 8 η ς  Γενικής Συνεδριάσεως της Ολομέλειας του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου.  7 Μαΐου του 2008, αλλά  και από τα έγγραφα 
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που έχουν έρθει  στην υπηρεσία μας από το Υπουργείο Εσωτερικών για 

την έγκριση απολογισμού και ισολογισμού, θα ήθελα να αναφέρω στο 

σώμα ότι  πρόκειται για δέσμια αρμοδιότητα , δηλαδή είμαστε,  να το πω 

αλλιώς,  υποχρεωμένοι να εγκρίνουμε τον ισολογισμό και τον 

απολογισμό, όπως να υποβάλουμε όποιες παρατηρήσεις έχουμε,  οι  

οποίες θα τεθούν αργότερα στα αρμόδια όργανα.  

 Θέλω να πω με λίγα λόγια,  ότι  δεν είναι δυνατόν να μην εγκριθε ί  

ο ισολογισμός και ο απολογισμός του 2011. Αυτό γιατί . .  είχε τεθεί  σαν  

ζήτημα, έχει  λυθεί  αυτό και με αποφάσεις του  Ελεγκτικού Συνεδρίου 

και με έγγραφα από το Υπουργείο Εσωτερικών, τα έχω στη διάθεσή 

του προεδρείου,  κύριε Πρόεδρε,  έχουν απαντηθεί και σε  κάποιες 

ενστάσεις που είχαν γίνει  πέρυσι,  έχουν απαντηθεί και από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, είναι δέσμια αρμοδιότητα η έγκριση 

απολογισμού και ισολογισμού και είμαστε υποχρεωμένοι να τον 

εγκρίνουμε,  όμως με τις  παρατηρήσεις,  φυσικά, που έχει  ο καθένας 

μας και πιστεύω ότι  όλοι οι  συνάδελφοι θα κάνουν καλοπροαίρετα τις  

παρατηρήσεις τους.  

 Ένα  ήταν το θέμα αυτό που ήθελα να σας θέσω δικαστικά.  

  Μπαίνοντας στην ουσία της συζήτησης θέλω να  σας επισημάνω 

ότι  η τοποθέτησή μου θα είναι για τον ισολογισμό και  για τον 

απολογισμό, θα είμαι όσο το δυνατόν συντομότερος και παρίσταται 

στην αίθουσα, σύμφωνα με τον νόμο και μετά από πρόσκληση του κ.  

προέδρου και ο ορκωτός ελεγκτής . .  γ ια τις  παρατηρήσεις στον 

ισολογισμό του 2011 του Δήμου Σερρών και ο Διευθυντής Οικο νομικών 

του Δήμου Σερρών ο κ…. και οι  υπάλληλοι της Ταμειακής Υπηρεσίας,  

ο ταμίας και η προϊστάμενη αλλά και οι  λογιστές του Δήμου Σερρών, ο 

κ.  Κατιρτζόγλου με την κυρία Δραγούμη. Επομένως, από αυτή την 
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άποψη είμαστε καλυμμένοι και από θέματα που μπαίνουν ως 

προϋποθέσεις στις  διαδικασίες αλλά και για απαντήσεις που πρέπει να 

δοθούν από την υπηρεσία.   

  Σε γενικές γραμμές θα ήθελα να κάνω ένα πρώτο σχόλιο στην 

εισήγησή μου λέγοντας ότι  το 2011 ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη 

χρονιά.  Το αντιλαμβάνεστε όλοι.  Ήταν μ ια χρονιά μεταβατική, 

συνενώθηκαν τέσσερις Δήμοι και δύο κοινότητες.  Έχουμε τον ενιαίο 

Καλλικρατικό Δήμο Σερρών  μέσα σε μια εποχή, πιστεύω, την οποία 

διανύουμε τρομερά δύσκολη, η χώρα βρισκόταν και βρίσκεται ακόμη 

σε περίοδο πτώχευσης.   

 Τα προηγούμενα δύο  χρόνια ήταν αρκετά δύσκολα,  το 2011 

ήταν ένα από τα δυσκολότερα χρόνια της μεταπολίτευσης και νομίζω 

ότι  αντιλαμβάνεστε όλοι μέσα από αυτές τις  συνθήκες,  τουλάχιστον,  

προσωπικά αλλά και νομίζω και όλη η δημοτική αρχή, αλλά και 

σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο και βλέποντας τα θέματα, όπως τα 

εισηγείται την οικονομική υπηρεσία και του απολογισμού και του 

ισολογισμού, αντιλαμβάνεστε ότι  τα πράγματα είναι σε σωστό δρόμο.  

 Δηλαδή, νομίζω ότι  νοικοκυρεύεται η κατάσταση, γίνονται 

σωστές ενέργειες,  γίνονται διορθ ωτικές κινήσεις,  τακτοποιούνται 

εκκρεμότητες και τα νούμερα, ειδικά του ισολογισμού που είναι 

αδιάψευστα και ουσιαστικά δείχνουν και την πραγματική εικόνα της 

οικονομικής κατάστασης του Δήμου, δείχνουν και πλεόνασμα στον 

ισολογισμό του 2011 του Δήμου Σερρώ ν και μείωση των 

βραχυπρόθεσμων οφειλών μας προς τους προμηθευτές πάνω από ένα 

εκατομμύριο ευρώ.  

 Αυτό είναι ένα πρώτο σχόλιο,  επομένως νοικοκυρεύουμε τα 

οικονομικά του Δήμου, τα αποτελέσματα και του απολογισμού και του 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

11 

ισολογισμού δείχνουν ότι  είμαστε στη  σωστή κατεύθυνση, φυσικά και 

πρέπει να γίνουν και άλλες κινήσεις,  όμως νομίζω ότι  ένα πρώτο 

σχόλιο δείχνει  ότι  είμαστε σε θετικό δρόμο.  

 Φυσικά και είναι αλήθεια ότι  ούτε οι  χρηματοδοτήσεις ήταν 

αυτές που αναμέναμε τον Καλλικράτη,  ούτε το προσωπικό.  

 Εδώ θέλω να σας πω ότι  κάνοντας έναν απολογισμό για το πώς 

εξελίσσεται ο αριθμός του προσωπικού, αυτή τη στιγμή που μιλάμε 

είμαστε μείον 70.  Από τότε που ξεκινήσαμε δηλαδή να διοικούμε  σαν 

δημοτική αρχή και σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο,  είμαστε μείον 70 

υπάλληλοι.  Δηλαδή, έχουν βγει  σε σύνταξη από τους υπαλλήλους που 

ξεκίνησαν,  που βρήκαμε στον Δήμο Σερρών και ήταν περίπου 536, 

αυτή τη στιγμή έχουμε 456.  

 Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε  ενώ ο Καλλικράτης έλεγε και για 

αύξηση των πόρων αλλά και την στήριξη με το ανθρώπινο δυναμικό,  το 

2011 ήταν μια χρονιά όχι  μόνο  μεταβατική με τις  ενοποιήσεις που 

έπρεπε να συμβούν,  αλλά και μείωση προσωπικού και μείωση των 

χρηματοδοτήσεων. Και με μια χώρα να καταρρέει .  Και με τον κόσμο, 

ειλικρινά το λέω εδώ πέρα, … οικονομική κα τάσταση και στις  

απαιτήσεις του Δήμου να έρθει  να πληρώσει τα οφειλόμενα, να 

δυσκολεύεται πάρα πολύ, που όπως αντιλαμβάνεστε δυσκολεύεται όχι  

μόνο να πληρώσει τις  υποχρεώσεις του προς το Δήμο, να πληρώσει 

οφειλές προς την Δ.Ε.Η..  

  Σήμερα μάλιστα έβλεπα ότ ι  η Δ.Ε.Η. έχει  πάνω από ένα 

δισεκατομμύριο ευρώ απαιτήσεις από πολίτες από απλήρωτους 

λογαριασμούς,   μια Δ.Ε.Η. μάλιστα που έχει  σε κάθε περίπτωση και 

ένα μέσο για να πιέσει  τον καταναλωτή, κατεβάζοντας τις  ασφάλειες.   
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 Άρα θέλω να πω με λίγα λόγια ότ ι  έτσι βλέπω κρίνοντας πολιτικά 

τον απολογισμό και τον ισολογισμό και θα πω κάποιες επισημάνσεις 

και θα είμαι σύντομος.   

  Τα έσοδα είναι στα 49 εκατ. ,   τα έσοδα τα εισπραχθέντα είναι 

49.994.390,61,  περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ. Τα έσοδα που 

εισπράξαμε το 2011.  

 Βεβαιωθέντα έσοδα  είχα 53.212.207,71.  Η Ταμειακή  Υπηρεσία 

με ενημέρωσε γι΄ αυτό.  Δηλαδή η αναλογία εισπραχθέντα στα 

βεβαιωθέντα είναι περίπου 93 με 94%. Στην ερώτησή μου προς την 

υπηρεσία εάν αυτό θεωρείται κανονικό σε σχέση με τα προηγούμενα 

χρόνια,  άσχετα εάν δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τον Καλλικρατικό 

Δήμο Σερρών με κάποιο προηγούμενο Δήμο, με την προηγούμενη 

χρονιά,  γιατί  την προηγούμενη χρονιά δεν υπήρχε ο Καλλικρατικός 

των Σερρών, μου είπαν ότι  είναι πάρα πολύ ικανοποιητικά,  ότι  σε μια 

χρονιά πάρα πολύ δύσκολη πετύχαμε να εισπράξουμε. . .  αυτά που μετά 

δυσκολίας εισέπρατταν τις  προηγούμενες χρονιές οι  Δήμοι 

μεμονωμένα.  

 Αυτό νομίζω μπορεί να το διαβεβαίωση και . .  

 Στα έσοδα επίσης να συνεχίσω, όπως βλέπετε έχουμε και σας 

μιλώ από την συνοπτική  έκθεση, για να μην μπω σε λεπτομέρειες αυτή 

την στιγμή,  φαίνονται εκεί  και τα έσοδα που έχουμε,  οι  εισπράξεις 

δηλαδή και από την ακίνητη περιουσία έχουμε 332.577,68 ευρώ και . .  

από την ακίνητη περιουσία που είναι 91.457,90.  
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 Τα έσοδά μας από τα ανταποδοτ ικά τέλη και . .ήταν 3.418.318,34 

και βλέπετε . .  και στις  προσαυξήσεις,  πρόστιμα, παράβολα ότι  και από 

εκεί  εισπράξαμε το ποσό των 830.619,92 ευρώ.  

 Αυτά θέλω να επισημάνω από τα έσοδα σε σημαντικά νούμερα. 

Να μείνω λίγο και σε ένα θέμα που είμαι βέβαιος ό τι  απασχολεί και 

άλλα Δημοτικά Συμβούλια και . .  τα εισπραχθέντα υπόλοιπα, στις  

παλαιές οφειλές,  στις  οφειλές που βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά στην 

χρονιά του ΄11,  παλαιές όμως, εισπράξαμε 743.803,54.  Στις  παλαιές 

οφειλές που προέρχονται από δεκαετίες,  δεκαπε νταετία και έχω και ένα 

πίνακα εδώ να προσκομίσω στο Δημοτικό Συμβούλιο,  δηλαδή 

απαιτήσεις δικές μας και από τον Δήμο Σερρών τον παλαιό και από 

τους άλλους Δήμους και από τις  Κοινότητες,  που έρχονται από 

δεκαετία,  από δεκαπενταετία,  εισπράξαμε το 2011 309. 625,19.  Το 

υπόλοιπό μας είναι 2.832.430,63.   

 Εδώ θα σας πει  η Ταμειακή Υπηρεσία ότι  αυτό το νούμερο θα 

μειωθεί και άλλο, γιατί  από τις  διαγραφές που ήδη κάνουμε στο 

Δημοτικό Συμβούλιο,  αυτό το νούμερο θα πέσει άλλες 200.000 ευρώ 

τουλάχιστον.  Θα πάμε δηλαδή στα 2.632.430,63.  Είναι και ο 

Διευθυντής Οικονομικών εδώ.  

 Δηλαδή έπρεπε από παλαιά,  βρήκα σαν εκκρεμότητα διαγραφές . .  

ή εξόφλησης που δεν έχουν γίνει  και τις  περνάμε σιγά –σιγά από το 

Δημοτικό Συμβούλιο.  Όπως το γνωρίζετε έχουμε και σήμερα διαγραφές 

και τακτοποιούμε τα θέματα των Προσόδων.  

 Δηλαδή πιστεύω ότι  309.625,19 που εισπράξαμε από παλαιές,  

ξεχασμένες απαιτήσεις των Δήμων από πολίτες,  είναι ένα καλό 

νούμερο. Μόνο να σας έλεγα ότι ,  γ ια παράδειγμα το 2010 ο Δήμος 
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Σερρών έχει  εισπράξει,  ο παλαιός Δήμος Σερρών, 281.000 περίπου και 

έχω να σας αναφέρω και άλλα ποσά και να πάω και πιο πίσω.  

 Αυτό το νούμερο διαμορφώθηκε στο ξεκίνημα του ΄11,  για να 

είμαι και  ειλικρινής απέναντί  σας,   με τα εξής ποσά: 2  εκατ.  περίπου,  

 

 

2.100.000 έφερε σαν απαιτήσεις προς τρίτους ο Δήμος Σερρών και 1 

εκατ.  περίπου οι  άλλοι Δήμοι και οι  Κοινότητες.  Δηλαδή τα 3.150.000 

περίπου ευρώ ήταν οι  απαιτήσεις που είχαμε προ του ΄11 από τους 

πολίτες και εισπράξαμε,  όπως σας είπα,  309 περίπου χιλιάδες.   Αυτό 

είναι ένα στοιχείο κα ι μπορώ να σας πω και περισσότερα.  

 Τα έξοδα..  είναι τα πληρωθέντα 44.666.816,38.  Όπως βλέπετε 

δηλαδή αυτά είναι τα τελικά νούμερα, έσοδα, έξοδα για τον 

απολογισμό του ΄11.  

 Κύριε Πρόεδρε συντομεύω. Αυτά ήθελα να σας αναφέρω για τον 

απολογισμό. Να αναφέρω  επίσης και αυτό είναι πολύ σημαντικό,  ότι  το 

χρηματικό υπόλοιπο με το οποίο μπήκαμε προ του ΄11 στον Δήμο ήταν 

περίπου 5 εκατ.  ευρώ. Η Ταμειακή Υπηρεσία το καταθέτει ,  ο 

Διευθυντής των Οικονομικών και έχω εδώ την αναλυτική κατάσταση 

των χρηματοδοτήσεων, στην οποία αναφέρεται ότι  αυτά τα χρήματα 

είναι δεσμευμένα εκτός από περίπου 1 εκατ.  ευρώ που ήταν από 

χρήματα από την μισθοδοσία,  τουλάχιστον δυο . .αυτή που μπήκε στον 

Δήμο Σερρών υπήρχε τουλάχιστον μια,  τουλάχιστον 1 εκατ.  ευρώ και 

έχω αναλυτικά και τα . .  είσπραξης για τα χρήματα που σας λέω. 

Δηλαδή είχαμε περίπου 1 εκατ.  ευρώ, 1.003.559 ήταν τα ίδια έσοδα 

τακτικά. Στην μισθοδοσία πρέπει οπωσδήποτε να έχεις  δυο 
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κρατημένες.  Ο Δήμος Σερρών είχε 1 εκατ.  ευρώ μισθοδοσία το ΄11 

κάθε μήνα.  

 Άρα τα υπόλοιπα χρήματα, που τα έχω εδώ αναλυτικά και τα 

ξέρει  και τη Ταμειακή Υπηρεσία,  ήταν δεσμευμένα χρήματα και 

χρηματοδοτήσεις.  Δεν ήταν χρήματα για να πληρώσεις την αγορά.  

 Επίσης τώρα που τελείωσε το ΄11 και βλέπουμε εμείς  τον 

απολογισμό, πάλι τα χρήματα, τα 5.327.574 ,23 είναι χρήματα 

δεσμευμένα για διάφορες χρηματοδοτήσεις που είχαμε μέσα στο ΄11 ή 

για έργα τα οποία τρέχουν και πρέπει να αποπληρωθούν από 

δεσμευμένα χρήματα. Είναι χρήματα από εισφορά σε χρήμα και όσα 

ίδια έσοδα υπάρχουν και θα σας τα πει  και  η Ταμειακ ή Υπηρεσία,  εάν 

θέλει  κάποιος να μάθει,  είναι τουλάχιστον η μια μισθοδοσία που 

πρέπει να είναι πάντα σε κάθε περίπτωση.  

 Τελείωσα τον απολογισμό.  

 Για τον ισολογισμό, κύριε Πρόεδρε,  έχω να αναφέρω τα εξής και 

θα είμαι πάρα πολύ σύντομος,  τρία νούμερα θα αναφέρω και κάποιες 

ενέργειες.   

 Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω το εξής:  

 Πρώτον.  Ο Δήμος Σερρών έχει  σε κάθε περίπτωση φορολογική 

και ασφαλιστική ενημερότητα. Δεν χρωστάει κρατήσεις,  δεν χρωστάει 

σε κανέναν υπάλληλο. Επομένως έχει  μια συνοχή στο εσω τερικό τόσο 

καλή που νομίζω είναι αυτή που συνάδει με την λειτουργία και την 

χρηστή διοίκηση ενός Δήμου.  

 Η μόνη υποχρέωση που έχουμε είναι από εννέα ανθρώπους,  οι  

οποίοι  είναι … με δίμηνη σχέση εργασίας και περιμένουμε την 

απόφαση του . .  Συνεδρίου για να  μπορέσουμε να τους πληρώσουμε και 

αυτούς.  Καμία άλλη υποχρέωση δεν έχουμε.   
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 Έχω να σας πω ότι  για πρώτη φορά στα χρονικά του Δήμου 

έχουμε Μητρώο Δικαστικών Υποθέσεων. Έχει δοθεί  αυτό και στους 

ορκωτούς ελεγκτές.  Για πρώτη φορά, κύριε Πρόεδρε,  έχουμε Μητρ ώο, 

κατάσταση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Σερρών πλήρης,  με 

όλες τις  άδειες επισυναπτόμενες.   

 Για πρώτη φορά θα αρχίσει  να λειτουργεί  η ηλεκτρονική 

αποθήκη, γιατί  οι  παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή, όπως θα δείτε . .   

 

 

παρακάτω έχουν να κάνουν με αυτό ακριβώς το πράγμα που επιτέλους 

έγινε στον Δήμο Σερρών για πρώτη φορά από ιδρύσεώς του.  Η 

λειτουργία η ηλεκτρονική της αποθήκης.  Θα έχουμε ηλεκτρονική 

αποθήκη, έτσι θα δουλέψει η αναλυτική λογιστική,  έχουμε μητρώο 

δικαστικών υποθέσεων, μητρώο οχημάτων  και μηχανημάτων και 

επίσης,  απαντήσαμε για την ακίνητη περιουσία εμπεριστατωμένα προς 

τον ορκωτό ελεγκτή που δεν έχει  γίνει  καμία φορά άλλη, τουλάχιστον 

από όσο θυμάμαι,  σε ισολογισμούς για την ακίνητη περιουσία …  

 Πήραμε τα πιστοποιητικά από τα υποθηκοφυ λακεία και είναι 

πάρα πολλά τα πιστοποιητικά και τα έγγραφα στην υπηρεσία,  έχει  

πάρει αυτή την απόφαση η ΔΑΕΚΑΣ σε συνεργασία με την ΑΝΕΣΕΡ 

για γίνει  η καταγραφή πλήρης και επίσης η Τεχνική Διεύθυνση με τον 

κ.  Αντιδήμαρχο κάνει  και τακτοποιήσεις,  όπως επιδ ίδει  και 

τοπογραφικά για να μπορέσουμε να κάνουμε και εκμετάλλευση της 

ακίνητης περιουσίας.   

 Κλείνοντας,  κύριε Πρόεδρε,  θα πω αυτά τα τρία νούμερα και σας 

ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας.  Ο ισολογισμός του Δήμου Σερρών 

για το ΄11 είναι πλεονασματικός,  71 9.166,85 ευρώ, έχουμε μειώσει . .  
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Καλλικρατικού Δήμου Σερρών…μειώσαμε τις  βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις μας,  κύριε Πρόεδρε,  προς τους προμηθευτές.  Ενώ 

μπήκαμε με 6.192.209,19,  6.200.000 ευρώ περίπου, μειώσαμε στα 

5.080.960,74,  1.150.000 ευρώ περίπου μειώσαμε τ ις  οφειλές μας προς 

την αγορά μέσα σε μια χρονιά.   Σε περίοδο κρίσης,  σε περίοδο 

πτώχευσης,  με μειωμένες χρηματοδοτήσεις και με όλες αυτές τις  

καταστάσεις που γνωρίζετε.   

 Και ένα τελευταίο να πω, ότι  όπως βλέπετε από τον ισολογισμό 

οι  απαιτήσεις μας προς τρίτους,  μετά και τις  επισφάλειες που 

λαμβάνονται υπόψη, ενώ ξεκινήσαμε με 2.573.024,73 τώρα είμαστε 

στο τέλος του ΄11 στα 2.018.013,37.  Μειώσαμε δηλαδή και τις  

απαιτήσεις που έχουμε,  τα χρήματα δηλαδή που έχουμε να λαμβάνουμε 

από τρίτους.   

 Εγώ, κύριε Πρόεδρε,  κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω και τις  

υπηρεσίες και τον κ.  Δήμαρχο που μου έκανε την τιμή να μου δώσει 

την ευθύνη γι΄ αυτά τα δυο χρόνια για να αναλάβω αυτόν τον τομέα 

και να ευχαριστήσω το Δημοτικό Συμβούλιο και τα θεσμικά όργανα, 

την Οικονομική Επιτροπή και τους συναδέλφους και όλους τους 

άλλους εμπλεκόμενους φορείς και τους υπηρεσιακούς παράγοντες,  από 

τους διευθυντές μέχρι . .  γ ια την δουλειά που έγινε και γιατί ,  κατά την 

άποψή μου, κύριε Πρόεδρε,  αυτό το ευαγγέλιο . .  Δημοτικό Συμβούλιο 

σαν δημοτική αρχή, δηλαδή έναν μπούσουλα, όπως το λέγαμε με τις  

προτάσεις και το σχέδιό μας για την σταδιακή εξυγίανση του Δήμου, 

έχει  αρχίσει  να έχει  αποτελέσματα με τον ισολογισμό του ΄11.   

 Εγώ, τουλάχιστον,  δεν πετάω στα σύννεφα, είμαι 

ευχαριστημένος,  πιστεύω ότ ι  νοικοκυρεύουμε καθημερινά και 

τακτοποιούμε τον Δήμο. Έχουν πολλά να γίνουν ακόμη. Δεν λέω ότι  
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τελείωσαν όλα, όμως τουλάχιστον . .  ισολογισμό του ΄11 είμαι 

ευχαριστημένος,  κύριε Πρόεδρε και είμαι στην διάθεσή σας.   

 Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι ανοίγουμε έναν κατάλογο για κύκλο 

ερωτήσεων με όποιον δημοτικό σύμβουλο θέλει  να κάνει  ερωτήσεις 

,τόσο προς τον ορκωτό ελεγκτή τον κύριο . .  τόσο και προς τον κ.  

Αντιδήμαρχο Οικονομικών. Παρακαλώ.  Ερωτήσεις.   

 Ο κ. Μηλίδης,  ο κ.  Χρυσανθ ίδης.  Παρακαλώ κ.  Μηλίδη.  

 

 

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μια ερώτηση να κάνω και προς τον κύριο. .  Επειδή δεν είμαι λογιστής 

θέλω να εξηγήσετε τι  σημαίνει  εδώ που λέτε ότι  εικονικά 

αποτελέσματα, έλλειμμα εκμεταλλεύσεως μείον 1.391.000.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Έχει μια παράγραφο. Δεν ξέρω εάν ο κ.  Αντιδήμαρχος …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια –μια οι  απαντήσεις.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν μπορώ να καταλάβω. Λογιστικός όρος μπορεί να είναι αλλά εγώ 

δεν μπορώ να καταλάβω. Μείον 1.400.000 στο έλλειμμα 

εκμετάλλευσης.   

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  
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Εδώ με βάση το ΠΔ315 είναι τα οργανικά έσοδα μείον τα οργανικά 

έξοδα, όπως . .  από το Προεδρικό Διάταγμα, χωρίς να περιλαμβάνονται 

τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα. Δηλαδή έτσι είναι η 

κατανομή.  

 Μετά, όταν προστίθεται τα έκτακτα και τα ανόργαν α 

αποτελέσματα από ζημίες  γίνονται κέρδη 719.166,85.  Είναι με βάση 

το Προεδρικό.  Είναι δηλαδή ένα αποτέλεσμα, το οποίο δεν 

περιλαμβάνει τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα καθώς και τα 

έσοδα και τα έξοδα προηγουμένων χρήσεων. Είναι δηλαδή με βάση το 

πρότυπο των αποτελεσμάτων χρήσεως όπως πρέπει να δημοσιεύονται 

με βάση το ΠΔ315.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι λογιστής αλλά έτσι όπως το λέτε,  εντάξει ,  

οφείλουμε να ρωτάμε.  Τι σημαίνει  αυτό οργανικά, ανόργανα; Εγώ αυτά 

μόνο από την χημεία τα ήξερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα παρακαλούσα, κ.  Ζιγκερίδη,  να χρησιμοποιήσετε απλούς όρους.  

Μην χρησιμοποιήσετε λογιστικούς όρους,  διότι  οι  περισσότεροι 

συνάδελφοι εδώ μέσα…  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Όχι,  να προσπαθήσω λίγο να.  Υπάρχει ένα κονδύλι εδώ έκτακτα και 

ανόργανα έσοδα. Αυτό το κονδύλι,  το οποίο είναι κάτω από το 

οργανικό αποτέλεσμα, εάν θέλετε το λειτουργικό αποτέλεσμα είναι οι  

επιχορηγήσεις των παγίων επενδύσεων, δηλαδή είτε είναι έργα, είτε 

είναι δρόμοι και τα λοιπά, τα οποία γίνονται με βάση το τεχνικό 

πρόγραμμα του Δήμου και έχουν ολοκληρωθεί και έχουν καταχωρηθεί 

στον εξοπλισμό τον πάγιο του Δήμου και τα οποία έχουν επιχορηγηθεί 
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είτε από ΕΣΠΑ, είτε από την ΣΑΤΑ είτε από Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων, αυτά αντίστοιχα όπως τα πάγια στοιχεία,  οι  δαπάνες που 

γίνονται για την αγορά ή κατασκευή έργων καταχωρούνται στον πάγιο 

εξοπλισμό, αντίστοιχα οι  επιχορηγήσεις δεν πηγαίνουν στα έσοδα κατά 

την χρονιά που εισπράττονται αλλά θα κατανεμηθούν όπως τα πάγια 

μέσω των αποσβέσεων στα έσοδα ανάλογα με την αποσβέσιμη διάρκεια 

του πάγιου στοιχείου.   

 Δηλαδή εάν είναι 10ετής η απόσβεση του παγίου στοιχείου,  σε 

δέκα χρόνια η επιχορήγηση θα έχεις  αποτελέσματα. Οπότε με αυτό τον 

τρόπο εμφανίζεται στον λογαριασμό . .  έσοδα. Οπότε είναι κάτω από το 

οργανικό –  λειτουργικό αποτέλεσμα. Δηλαδή είναι,  θα λέγαμε,  με βάση  

 

 

 

το πρότυπο πως κατανέμονται τα κονδύλια που επηρεάζουν τα 

αποτελέσματα χρήσεως.  

 Καταλαβαίνω ότι  είναι δυσνόητοι οι  όροι αλλά εμείς  πρέπει να 

κινηθούμε στα πλαίσια …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα οργανικά, ποια είναι τα οργανικά;  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Τα οργανικά αποτελέσματα είναι αυτά που αφορούν την λειτουργία,  

την τρέχουσα λειτουργία του Δήμου και δεν είναι παρελθόντων ετών, 

δεν είναι έκτακτα και ανώφελα, δηλαδή ζημίες από ενδεχόμενη 

καταστροφή αυτοκινήτων ή μέσων είναι παγίων στοιχείων,  κέρδη από 

εκποίηση παγίων στοιχείων,  φόροι που εισπράττονται από οφειλές 

πολιτών από το παρελθόν ή πρόστιμα που έχουν επιβληθεί και 
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εισπράττονται στην παρούσα χρήση, αναδρομικά τα οποία 

καταβάλλονται με απόφαση η οποία έχει  καταχωρηθεί στην παρούσα 

χρήση. Δηλαδή δεν αφορούν την λειτουργία του Δήμου. Γι΄ αυτό 

κατατάσσονται στα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θέλω να κάνω δυο ερωτήσεις στον κ.  ορκωτό. Η μια φορά βλέπω χρέη 

προς τους προμηθευτές και γράφετε μέσα ότι  έχετε  αποστείλει  

επιστολές προς τους προμηθευτές,  δειγματοληπτικά περίπου στο 

ποσοστό 80% και διαβάζω την απάντηση και μου προξενεί  ιδιαίτερη 

εντύπωση, γιατί  όταν έχω να παίρνω από κάπου χρήματα και . .  δεν μου 

απαντά, θέλω να ρωτήσω λοιπόν,  με τι  ημερομηνίες στ είλατε εσείς  

επιστολές;  Είχαν ένα εύλογο χρονικό διάστημα να απαντήσουν οι  

άνθρωποι αυτοί;   

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Να πω λίγο ότι  έχει  μια διαδικασία συμφωνιών η οποία γινόταν,  γιατί  

ήταν και ένας δύσκολος ισολογισμός.  Πρέπει να πούμε αλήθειες εδώ 

μέσα. Ζοριστήκαμε φέτος,  ήταν η πρώτη χρονιά,  ήταν ο Καλλικρατικός 

Δήμος ο οποίος προέκυψε και συνένωσε τα οικονομικά στοιχεία των 

προηγούμενων Δήμων και καταλαβαίνετε ότι  και φέτος η διαδικασία 

που έγινε με βάση την απογραφή, δηλαδή σε τόσο σύντομο χρόνο το να 

καταρτιστεί  η απογραφή έναρξης δημιούργησε κάποια προβλήματα και 

όχι  μόνο στον Δήμο Σερρών, εγώ μιλάω από εμπειρία,  από όλους τους 

Δήμους της χώρας,  οι  οποίοι  επειδή το υπουργείο πίεσε σε ένα χρόνο 

πρωτοφανή εγώ θα έλεγα, για τα δεδομένα που κάνουμε στον Δήμο, να 

προχωρήσει σε ισολογισμό έναντι  στο τρίτο.  Ήταν ρεκόρ.  
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 Αυτό καταλαβαίνετε ότι  δημιούργησε και κάποια προβλήματα 

ασυμφωνιών οι  οποίες υπήρχαν στην Διαύγεια και αυτά με συμφωνίες 

οι  οποίες έγιναν στην Διαύγεια καταφέραμε να φέρουμε έναν 

ισολογισμό, ο οποίος  να απεικονίσει  σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, σε 

ένα τεράστιο βαθμό την πραγματική εικόνα του Δήμου.  

 Τώρα για το θέμα των επιστολών πραγματικά αργήσαμε γιατί  

υπήρχαν κάποια κομμάτια,  όπως είπε ο Αντιδήμαρχος,  το Μητρώο 

Επίδικων Υποθέσεων. Ήταν μια μεγάλη δου λειά η οποία έγινε αλλά 

θέλαμε και εμείς  να εξετάσουμε και τις  επιπτώσεις,  γιατί  εδώ έγινε μια 

μεγάλη δουλειά γιατί  . .  επίδικες υποθέσεις ποιες,  τέλος πάντων, ήταν 

καταχωρημένες στα βιβλία και ποιες θα δημιουργούσαν κάποια 

σημαντική επίδραση είτε στον ισολογισμό είτε στα αποτελέσματα της 

χρήσεως για να γίνουν οι  ανάλογες προβλέψεις.   

 Υπήρχαν στο Μητρώο Παγίων δυσκολίες,  γιατί  συνενώθηκαν 

πολλά διαφορετικά Μητρώα και διαφορετική κωδικοποίηση των πρώην 

Δήμων και καταλαβαίνετε ότι  όλο αυτό το έργο ήταν και πο λύ δύσκολο 

να απεικονιστεί .   

 Θα έπρεπε να γίνουν συμφωνίες τουλάχιστον στο θέμα των 

προσθηκών που προέκυψαν στην νέα χρήση αλλαγής των αποσβέσεων 

και αυτά τα βήματα που έγιναν στην διάρκεια των ελεγκτικών 

διαδικασιών και των λογιστικών συμφωνιών θα έλεγα ότι  το θέμα των 

προμηθευτών, επειδή προερχόταν στην Διαύγεια με αποστολή είτε με 

ειδοποίηση των προμηθευτών και αποστολή καρτελών από τους 

προμηθευτές,  ώστε να υπάρχει συμφωνία των ανεξόφλητων 

προμηθευτών και σε κάποια στιγμή που είπαμε ότι  οριστικοποιούμε  

τον ισοζύγιο των προμηθευτών στείλαμε τις  επιστολές.   
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 Τώρα εγώ νομίζω ότι  πρέπει να δώσαμε ένα εύλογο χρονικό 

διάστημα τριών με τεσσάρων εβδομάδων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και η δεύτερη ερώτησή σας;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μου επιτρέπετε;  Να πω εδώ, μου διέφυγε,  να 

ευχαριστήσω τον κ.  Ζιγκερίδη και τις  συνεργάτιδές του.  Τον κ.  

Ζιγκερίδη τον γνωρίσαμε από τον Λευκώνα, από τον παλαιό Δήμο 

Λευκώνα που έκανε τους ισολογισμούς,  κύριε Πρόεδρε,  στο . .  εδώ 

πέρυσι.   

 Η δουλεία που έγινε,  δεν έγινε ένας τακτικός έλεγχος,  απλ ά ένας 

τακτικός έλεγχος ορισμένων ημερών. Έγινε δουλειά τουλάχιστον δυο 

μηνών. Δηλαδή έγινε μια δουλειά σε βάθος και οι  τακτοποιήσεις και οι   

 

 

διορθώσεις,  οι  συμφωνίες που ήρθαν τελικά να . .την εικόνα αυτή, είναι 

μέσα από μια δουλειά που έγινε εξαντλητική .   

 Δηλαδή δεν θέλαμε να σας φέρουμε έναν ισολογισμό ο οποίος θα 

έχει  κάποια νούμερα και δεν θα μπορούσες να βγάλεις άκρη με τίποτα.  

Θέλαμε επί της ουσίας να διορθώσουμε τις  εκκρεμότητες του Δήμου, οι  

οποίες φυσικά δεν έχουν τελειώσει,  έχουν κάνει  παρατηρή σεις οι  κ.  

ορκωτοί και καλά κάνανε,  ο κ.  Ζιγκερίδης και οι  συνεργάτες του και 

θέλω να πω ότι  έγινε δουλειά και κ.  Πρόεδρε να σας θυμίσω ότι  

αλλάξαμε και μέσα στην χρονιά από τον ελεγκτή και αυτό μας έφερε 

χρονικά λίγο πιο πίσω στο έτος.   

 Αυτό μόνο θέλω να  επισημάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

24 

Την δεύτερη ερώτησή σας κ.  Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  αναφέρει μέσα ο κ.  ορκωτός ότι  και πραγματικά είναι 

πολύ εύλογο το ερώτημα θεωρώ, ότι  . .  στους δικηγόρους του Δήμου 

και οι  δικηγόροι του Δήμου δεν απαντήσανε.  Εί στε ενήμεροι για το 

θέμα;  Για ποιο λόγο δηλαδή; Άντε οι  προμηθευτές,  οι  ελεύθεροι 

επαγγελματίες,  όμως οι  δικηγόροι του Δήμου να μην απαντάνε σε 

επιστολή του ορκωτού;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Πάλι με προβλημάτισε αυτό.  Σε όλους τους ισολογισμούς επί χρόνια 

θα έλεγα,  αυτή η παρατήρηση.  Το σημαντικό από όλα είναι το 

Μητρώο Δικαστικών Υποθέσεων και θα σας εξηγήσω γιατί .  Γιατί  εάν 

δείτε στο Μητρώο Δικαστικών Υποθέσεων έχει   τις  εξής αναφορές.  

Διάδικοι,    αρμόδιος   δικηγόρος,     συνοπτική   περιγραφή   υπόθεσης,   

 

 

 

ημερομηνία συζήτησης,  ενδεχόμενη επίπτωση στις  οικονομικές 

καταστάσεις,  παρατηρήσεις και αρμόδια υπηρεσία.   

 Από εδώ πιστεύω εγώ έχει  λάβει μια εικόνα ο ορκωτός ελεγκτής 

για το πώς διαμορφώνουν, τι  οικονομικές επιπτώσεις έχουν οι  

υποθέσεις που είναι στην αρμο διότητα του Δήμου Σερρών. Αυτό το 

πράγμα δεν υπήρξε ποτέ στον Δήμο. Πρώτη φορά τώρα γίνεται που ο 

Δήμος μπορεί να μην ήξερε και τις  υποθέσεις του ποιες είναι και να 

χανόταν στις  διάφορες ημερομηνίες.   

 Το να απαντήσουμε πρόσθετα δεν ξέρω εάν μπορούσαμε να 

πούμε κάτι  παραπάνω σαν γνώση, σαν δικηγόροι δηλαδή που είναι,  να 
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δώσουν κάτι  παραπάνω όταν έχουν να αναφέρουν,  το αναφέρουν στην 

ενδεχόμενη επίπτωση στις  οικονομικές καταστάσεις.   

 Σε κάποιες από ότι  βλέπω εδώ υποθέσεις,  κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι,  σε κάποιες υποθέσεις αναφέρουμε αυτό το πράγμα. Σε 

κάποιες άλλες που δεν έχουν οικονομικό ενδιαφέρον δεν το 

αναφέρουν.  Την έχω αναλυτικά.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θέλω να μου απαντήσει ο κ.  Ζιγκερίδης εάν λέω κάτι  λάθος.  Δηλαδή 

τις  οικονομικές επιπτώσεις τις  αναφέρουμε.   

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Πραγματικά να πω ότι  είναι πολύ σημαντικό αυτό που έγινε και πρέπει 

να γίνεται.  Δηλαδή εγώ θεωρώ αυτονόητο αυτό.  Δηλαδή εγώ σε όποιον 

Δήμο πάω το θεωρώ σαν προϋπόθεση ότι  πρέπει να υπάρχει και είν αι 

καλό για όλους σας,  είτε είστε στην διοίκηση είτε στην αντιπολίτευση, 

γιατί  είναι πολύ σημαντικό,  γιατί  έχεις  γνώση  όλων των υποθέσεων 

του Δήμου και τις  επιδράσεις που ενδεχόμενα μπορεί να έχουν κάποια 

γεγονότα δικαστικά.  

 Εμείς από το πρότυπο να πω κάτι.  Το εξετάσαμε,  είδαμε τις  

επιπτώσεις,  το συζητήσαμε κιόλας,  σε κάποια σημεία των επιπτώσεων 

συμφωνήσαμε κιόλας με την διοίκηση ότι  πιθανόν να υπάρξει και όχι  

μια άλλη δική μας εκτίμηση, αλλά το θέμα είναι ότι  το πρότυπο το 

ελεγκτικό υποχρεώνει,  ανεξάρτητα την ύπαρξη, που αυτό είναι πολύ 

βασικό,  το μητρώο υποχρεώνει να ζητάνε επιστολή από τους 

συνεργαζόμενους δικηγόρους και τους νομικούς συμβούλους,  οπότε 

την στιγμή που δεν έχει  δοθεί  απαντητική επιστολή εμείς  πρέπει να το 
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αναφέρουμε στο πιστοποιητικό ελέγχου. Δηλαδή επιβάλλεται,  χωρίς 

όμως εμείς  να θυμηθούμε την σημαντικότητα της εργασίας η οποία 

έχει  γίνει  από το Μητρώο Επίδικων Υποθέσεων, στο οποίο έχει  βγει  

και ένα συμπέρασμα ότι  θα έπρεπε να γίνει  και μια συμπληρωματική, 

κατά την εκτίμησή μας,  πρόβλεψη για πιθανή επίπτωση των 521.000.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ θα ήθελα να πω στον συνάδελφο ότι  είναι ευχάριστο που το 

παρατηρεί,  το έχει   παρατηρήσει και ο κ.  ορκωτός,  προφανώς μπορεί 

να έχει ,  θα το διευκρινίσουμε με τους δικηγόρους ότι  προφανώς να 

έχει  γίνει  μια  παρεξήγηση με την έννοια ότι  αυτό που δώσαμε 

αναλυτικά εδώ και είμαι στην διάθεσή σας να σας προσκομίσω το 

Μητρώο Δικαστικών Υποθέσεων και αναλυτικά τις  περιγραφές και των 

επιπτώσεων στις  οικονομικές καταστάσεις,  ίσως θεώρησαν ότι  με αυτό 

καλύπτονται,  ωστόσο εδώ είμαστε,  η παρατήρηση του ορκωτού για μας 

ευκαιρία να υπερθεματίσουμε και άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 

 

 

Κύκλος τοποθετήσεων. Παρακαλώ. Ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  Χρυσανθίδης,  ο 

κ.  Κοτρώνης και ο κ.  Γκότσης.  Παρακαλώ κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω και προσωπικά τον κ.  Ζιγκερίδη 

γιατί  πραγματικά πρόκειται για έναν εμπεριστατωμένο έλεγχο που μας 

δίνει  την δυνατότητα, παρά τις  απορίες που έχουμε σε κάποιες 

λογιστικές εκφράσεις του,  που  είναι όροι που δεν τους 
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καταλαβαίνουμε,  αλλά νομίζω ότι  μια εικόνα πρέπει να παίρνουμε και 

έτσι πρέπει να γίνεται ο ισολογισμός,  ο απολογισμός και ο 

προϋπολογισμός που είναι ο καθρέπτης του κάθε Δήμου.  

 Ουαί και αλίμονο εάν πελαγοδρομούμε και δεν ξέρουμε  τι  

γίνεται,  τι  περιμένουμε και δεν έχουμε την πραγματική, κατά το 

δυνατόν,  την πραγματική εικόνα του Δήμου.  

 Εγώ θα σταθώ επιγραμματικά σε δυο με τρία πράγματα και 

κυρίως στις  παρατηρήσεις που έχει  κάνει  ο ορκωτός με την ομάδα 

εργασίας.   

 Θα πω λοιπόν ότ ι  υπάρχουν υπόλοιπα απαιτήσεων 2.832.000. 

Έχει . .  1.145.000 για κάλυψη ζημιών και θα πρέπει,  κάνει  παρατήρηση, 

νομίζω είναι σημαντική,  να ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα των 

παραπάνω απαιτήσεων. Νομίζω ότι  θα πρέπει να δοθεί  ιδιαίτερη 

προσοχή στο θέμα αυτό.  Είναι αρκετά σημαντικό νομίζω.  

 Το δεύτερο το οποίο έχω επισημάνει και χαίρομαι,  το έχει  

επισημάνει και ο κ.  Χρυσανθίδης,  είναι αυτό το λέει  ο ορκωτός την 

παρατήρησή του ότι   η πρόβλεψη   από την οικονομική υπηρεσία για 

τις  επίδικες,  επιμένω στο θέμα, είναι  501.000 και λέει  ότι  κατά την 

γνώμη του έχει  κάνει  λάθος η δημοτική αρχή που δεν έχει  σχηματίσει  

επιπλέον πρόβλεψη περίπου 600.000 ευρώ για τις  επίδικες αποφάσεις.   

 Νομίζω η διαφορά είναι πολύ μεγάλη, κύριε Αντιδήμαρχε και θα 

πρέπει να το δούμε.  Δείξατε έναν πίνακα αλλά είναι πολύ σημαντική η 

παρατήρηση των ορκωτών λογιστών.  

 Ακόμη θα πρέπει να σταθώ στο γεγονός ότι  έγιναν κάποιες 

εισπράξεις,  συμφωνώ. Υπάρχει οικονομική δυσπραγία.  Όμως θα πρέπει 

να έρθουμε σε μια συνεννόηση. Τα ανείσπρακτα είναι ακόμη αρ κετά 

και από την άλλη χρωστάμε και εμείς  σε προμηθευτές.   
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 Άρα αυτή η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει.  Δεν μπορεί να 

μένει  εσαεί.  Πάντοτε στα πλαίσια της λογικής ότι  ζούμε μια 

πρωτοφανή οικονομική κρίση, αντιληπτό αλλά με κάποια συμφωνία,  με 

κάποια διαδικασία,  γιατί  και εμείς  πρέπει να είμαστε εντάξει .   

 Μια άλλη θεωρώ πολύ σημαντική παρατήρηση, κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι,  είναι ότι  ο Δήμος λέει  ότι  δεν παρακολουθεί εσω -

λογιστικά,  αναλυτικά σε ειδικό πρόγραμμα αποθήκης,  μιλήσαμε για 

την αποθήκη βέβαια,  για . .  των διαφόρων υλικών, τα οποία αφορούν 

κατά κύριο λόγο αναλώσιμα υλικά, καύσιμα, λιπαντικά,  καύσιμα 

θέρμανσης,  είδη καθαριότητας και τα λοιπά αναλώσιμα.  

 Εδώ πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να μπει νυστέρι.  Θα πρέπει να 

παρακολουθούμε από κοντά την . .  αποθ ήκη θέλετε,  με τους συνεργάτες 

υπαλλήλους που έχουμε,  υπάρχει  έλλειμμα σε αυτόν τον τομέα, το 

επισημαίνει  και ο κύριος  ορκωτός,  νομίζω ότι  . .  και θα πρέπει να 

ληφθεί πάρα πολύ  σοβαρά υπόψη.  

 Και μια,  βεβαίως για αυτό το 80% που εστάλησαν θα πρέπει να 

το δούμε γιατί  δεν απάντησαν. Νομίζω ότι  είναι θέμα της υπηρεσίας…  

 

 

 

 Και μια τελευταία παρατήρηση. Στην έκθεση των ορκωτών 

λογιστών όπου τέλος λέει  ότι  εφιστούμε την προσοχή στην παράγραφο 

13 και τα λοιπά, ότι  οι  ληφθείσες εγγυητικές επιστολές δεν 

παρακολουθούνται στους λογαριασμούς τάξεως.  Εφιστά ιδιαίτερα την 

προσοχή. Θα πρέπει και αυτό να το δούμε.   

 Και τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι  με πολύ έτσι χαρά και 

ικανοποίηση ο κ.  Αντιδήμαρχος είπε ότι  έχουμε πλεόνασμα 719.000 
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ευρώ. Ναι,  είναι σημαντικό και μπ ράβο. Αφού λοιπόν έχουμε αυτό το 

πλεόνασμα και αφού θα νοικοκυρέψουμε . .  τον Δήμο, υπήρχε λόγος να 

πάρουμε δάνειο;  . .Άρα δεν υπήρχε λόγος να πάρουμε το δάνειο.  Γι΄ 

αυτό και εμείς  ήμασταν εξ αρχής . .  την εξυγίανση με περιορισμό 

δαπανών δεν χρειαζόταν.   

 Παρόλα αυτά αυτές τις  παρατηρήσεις που κάνουμε,  με τις  οποίες 

συμφωνώ απολύτως και νομίζω ότι  θα πρέπει να μην ξανά έρθουν στο 

Δημοτικό Συμβούλιο τέτοιου είδους παρατηρήσεις,  για να μην έρθει  

του χρόνου ο κ.  Ζιγκερίδης και πει  πάλι τα ίδια,  συμφωνώ, ψηφίζουμε  

τον ισολογισμό, τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό με τις  

παρατηρήσεις μας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνολικά. Ο κ.  Χρυσανθίδης.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αγαπητοί συνάδελφοι θα ξεκινήσω πρώτα από τον απολογισμό. Ο κ.  

Αντιδήμαρχος είπε στην τοποθέτησή του … Εμείς θα πούμε για το ΄11.   

 Η παράταξή μου στην Οικονομική Επιτροπή δεν δώσαμε θετική 

ψήφο στον απολογισμό στο πρώτο κομμάτι που αφορούσε τα 

ανείσπρακτα έσοδα. Έρχεται λοιπόν σήμερα ο ορκωτός λογιστής στην 

έκθεσή του και τι  λέει  στο κο μμάτι αυτό; Λέει ότι  ο Δήμος πρέπει να 

…μέτρα για την είσπραξη των ανείσπρακτων οφειλών.  

 Όπως είπαμε πολλές φορές εδώ πρέπει να λέμε μόνο αλήθειες και 

τίποτα παραπάνω και ευτυχώς υπάρχουν και τα ΜΜΕ για να 

ακουγόμαστε και αυτά τα οποία λέμε εμείς  να μην ξεχνιούνται τόσο 

εύκολα, διότι  όταν εμείς  μιλούσαμε και για τον προϋπολογισμό, κύριε 
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Πρόεδρε,  ότι  είναι πλασματικός,  μας λέγατε ότι  δεν είναι έτσι  τα 

πράγματα, ότι  λαϊκίζουμε και κάνουμε αντιπολίτευση για την 

αντιπολίτευση.  

 Μάλλον . .  ένας εξαίρετος ορκωτός και το λέω από τώρα… του 

κλεισίματος της τοποθέτησής μου, το επιβεβαιώνει.   …Άρα λοιπόν δεν 

μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο από την πραγματικότητα. Και γι΄ αυτό 

δυστυχώς κάποιοι  εκτίθενται.  Αυτά για τον απολογισμό.  

 Μπαίνω τώρα στον ισολογισμό. Και βέβα ια,  κύριε Πρόεδρε και 

κύριε Αντιδήμαρχε,  που επιληφθήκατε του ισολογισμού, θα δώσουμε 

κάποια ελαφρυντικά.  Είναι ο πρώτος ισολογισμός ενός Καλλικρατικού 

Δήμου, υπήρχαν και δυσκολίες,  υπήρχαν και προβλήματα, δεν είμαστε 

εμείς  ούτε μηδενιστές,  όπως μας έχουν πει  κάποιοι  από την παράταξή 

σας  στο παρελθόν και να ξέρετε θα δώσουμε θετική ψήφο σε αυτή την 

φάση.  

 Όμως το θέμα το έχουμε συζητήσει και στην Οικονομική 

Επιτροπή, όχι  ως απόφαση αλλά έγινε μια ανταλλαγή απόψεων. Εκεί 

είπαμε κάποιες παρατηρήσεις,  τις  οπ οίες… τις  παρατηρήσεις αυτές,  

χωρίς να έχουμε διαβάσει  την έκθεση του ορκωτού και μας 

επιβεβαιώνει,  χωρίς,  βέβαια,  να κάνουμε τους ειδικούς,  αλλά . .  ξέρουν 

καλύτερα από εμάς και ψηφίζουμε,  όπως είπαμε,  τον ισολογισμό αυτόν  

 

 

με την προϋπόθεση όμως ότι  αυτά τα οποία επισημαίνει  και έχουμε 

επισημάνει και εμείς  και ο ορκωτός,  δεν θα επαναληφθούν,  γιατί  

αλλιώς δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία.   

 Έτσι περιληπτικά θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε,  να μου δώσετε 

λίγο χρόνο γιατί  το θέμα είναι πολύ σημαντικό,  αναφερθήκα με και 
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εμείς και ο ορκωτός για τις  επισφαλείς υποχρεώσεις.  Πρέπει να δούμε 

τι  γίνεται.  αναφερθήκαμε στις  δικαστικές αποφάσεις.  Αναφέρθηκε 

μέσα και ίσως και δεν παρατηρήθηκε στην παραλαβή των έργων ότι  

δεν υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τεχνικής υπηρεσίας κα ι 

οικονομικής υπηρεσίας για να ξέρουμε και να μην ψάχνουμε το 2006 

ΣΑΤΑ και ΘΗΣΕΑ και τα παίρνουμε το ΄11.   

 Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι θέμα Καλλικράτη κ.  Αντιδήμαρχε και 

κύριε Πρόεδρε είναι θέμα συντονισμού και ελέγχου του πολιτικού 

προϊσταμένου. Είναι εσωτερική διαδικασία.  Άρα λοιπόν είναι θέματα 

τα οποία πρέπει να τα δούμε άμεσα και του χρόνου να μην έχουμε 

τέτοια φαινόμενα.  

 Πάμε σε ένα πολύ σημαντικό,  κύριε Αντιδήμαρχε και 

απευθύνομαι σε σας,  γιατί  πραγματικά κάνατε μια καλή προσπάθεια,  

αλλιώς θα σας αδ ικήσω και δεν θέλω να σας αδικήσω, για την ώρα τα 

λέμε όλα εδώ, όμως δεν αναφέρατε πουθενά, λέει  ο ορκωτός δεν . .  οι  

ημερήσιες συμφωνίες του ταμείου των διαθεσίμων μεταξύ γενικής και 

δημόσιας λογιστικής με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η 

διερεύνηση και  ο εντοπισμός τυχόν διαφορών στο ταμείο.   

 Για την συμφωνία . .  στο τέλος χρήσης.  . .  η υπηρεσία του Δήμου, 

προσέξτε,  δεν προβαίνει  στην καταμέτρηση των μελετών που διαθέτει  

ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε,  την σημερινή 

εποχή με αυτά που ακούμε και βλέπουμε σκεφτείτε τι  μπορεί να 

συμβεί,  δεν ρίχνω σε κανέναν μομφή, τι  μπορεί να συμβεί εάν 

αντιληφθούμε κάτι ,  ένα τέτοιο γεγονός μετά έναν …  

 Λοιπόν,  είναι πολύ σημαντικό και το κυριότερο για μας,  για την 

παράταξή μου την οποία εκπροσωπώ ο κ.  Μ αυροειδής,  το οποίο 

αναφέρει μέσα ο ορκωτός λογιστής.   
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 Δεν θα μπω σε πολλές άλλες λεπτομέρειες όσον αφορά την 

αποθήκη, η οποία αναφέρθηκε,  όπως. .  πιστεύω ότι  τα έχουμε 

εντοπίσει ,  τα έχουμε συζητήσει,  να προχωρήσουμε και στο κομμάτι 

αυτό.  Ήταν μια δύσκολη χρονιά,  το καταλαβαίνουμε,  όμως . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  τελειώνω. Πρέπει να ξέρετε κ.  Αντιδήμαρχε ότι  αυτό το θέμα 

δείχνει  για μας μια προχειρότητα, μια έλλειψη συντονισμού και 

ελέγχου των υπηρεσιών της δημοτικής αρχής και δεν υ πάρχει ένα 

συνδυασμός.   

 Αυτά δεν τα λέμε εμείς ,  δεν τα λέμε εμείς ,  μάλλον μόνο εμείς ,  τα 

λέει  και ο ορκωτός λογιστής.  Δηλαδή δεν μπορεί να μας πείτε εμάς 

ούτε λασπολόγους ούτε συκοφάντες ούτε μετά από δυο χρόνια δεν 

έχουμε καταλάβει ότι  έχουμε χάσει τις  ε κλογές και τα λοιπά. Λέμε 

γεγονότα. Γελάτε,  κ.  Αντιδήμαρχε,  αλλά είναι μια πραγματικότητα. 

Διότι  εδώ προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι  δεν είμαστε ελέφαντες.  

Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τι να κάνουμε δηλαδή;  

 Και αφού είμαστε αντιπολίτευση μας έστειλε ο Σ ερραϊκός λαός 

για να ελέγχουμε την συμπολίτευση, να συζητάμε μαζί της,  να κάνουμε 

τις  παρατηρήσεις μας,  να συνεργαζόμαστε και να παρουσιάζουμε μια 

καλή  εικόνα, κύριε  Πρόεδρε,  προς τους Σερραίους πολίτες,  διότι  αυτό  

 

 

θέλουν και να παράγουμε έργο προς όφ ελός τους,  όμως για να γίνουν 

όλα αυτά πρέπει,  κύριε Πρόεδρε,  πρώτα να υπάρχει . .και πολιτική 
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παιδεία και πρέπει πρωτίστως να το δείξει  αυτό η συμπολίτευση για να 

πορευτούμε μαζί της.   

 Κλείνοντας είπα για άλλη μια φορά ότι  θα ψηφίσουμε θετικά και 

θα είμαστε θετικοί όσον αφορά τον απολογισμό και τον 

προϋπολογισμό, να δώσω για άλλη μια φορά στον ορκωτό, γιατί  

πραγματικά έκανε πολύ καλή δουλειά σε μια δύσκολη εποχή, τα 

συγχαρητήρια της παράταξής μου, όπως επίσης έτσι να πω και τα 

συγχαρητήρια σε ένα μέλος,  γιατί  πραγματικά έκανε μια δύσκολη 

προσπάθεια ο κ.  Αντιδήμαρχος,  όπως επίσης και στους υπηρεσιακούς 

παράγοντες.   

 Όμως θα μπορούσε να γίνει  μια πιο καλύτερη δουλειά εάν υπήρχε 

συντονισμός και προγραμματισμός .  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Κοτρώνη.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Να αρχίσω και εγώ από εκεί  που τελείωσε ο κ.  Χρυσανθίδης.  Πράγματι 

η δουλειά του ορκωτού είναι σωστή και η . .  είναι καταλυτική. Εμείς το 

είχαμε αντιληφθεί από πέρυσι σε μια αντίστοιχη παρουσίαση εδώ από 

τον κ.  ορκωτό και γι΄ αυτό ακριβώς και υπερψηφίσα με,  εάν θυμάστε,  

την αλλαγή του εκκαθαριστή στην ΚΕΠΣ. Ελπίζω να τελειώσουμε με 

την παράταση που πήραμε.   

 Εκτός από την επιστημονική κατάρτιση και την παρουσίαση εδώ 

το σπουδαιότερο από όλα είναι ότι  είναι κατανοητή και χωρίς βέβαια 

να μπορεί να κάνει  επεξηγήσεις των επιστημονικών όρων . .  όσο το 

δυνατόν πιο κατανοητή. Εάν δείτε τι  είχαμε πέρυσι και τι  έχουμε 

φέτος,  θα κάνετε την σύγκριση.  
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 Επί της ουσίας τώρα. Η σοβαρότητα ενός προϋπολογισμού 

φαίνεται στον ισολογισμό και τον απολογισμό. Ακολουθώντας λοιπό ν 

το πνεύμα του νομοθέτη καταρτίσατε,  ως δημοτική αρχή, έναν 

ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Πως όμως; να σας πω εγώ έτσι όπως 

βγαίνουν τα συμπεράσματα. Ο προϋπολογισμός γίνεται πρώτα με τα 

έσοδα και μετά με τα έξοδα. Εσείς τι  κάνατε;  γι΄ αυτό και λέμε ότι  ο 

προϋπολογισμός είναι εικονικός και . .   

 Τι έσοδα θα έχουμε από τις  λαϊκές,  παράδειγμα λέω; 80.000. 

Βάλτε 200. Τι έσοδα έχουμε από τις  κλήσεις;  400 χιλιάδες.  Βάλε 

1.200. Τι από τα νεκροταφεία; Τίποτα. Βάλε εκατό να βρίσκονται.   

 Να δούμε μερικά παραδείγματα  για τον Δήμο Σερρών; Πρόσοδα 

από ακίνητη περιουσία προϋπολογισθέντα 827.000. Βεβαιωθέντα 417, 

σε αυτό που είπα προηγουμένως. Εισπραχθέντα 332. Άρα περίπου το 

1/3 βλέπω.  

 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, 

προϋπολογισθέντα 7,5 εκατ. ,  βεβαιωθέντα 3,4,  εισπραχθέντα 3,4.  

Εκατό τοις  εκατό.   

 Επιχορηγήσεις . .  προϋπολογισθέντα 20 εκατ. ,  βεβαιωθέντα 2,3,  

εισπραχθέντα 2.3.   

 Έσοδα ΠΟΕ και τακτικά.  Προϋπολογισθέντα 1.880, βεβαιωθέντα 

7.450  εισπραχθέντα 7.430.   

 Και έτσι κάνατε έναν προϋπολογισμό με ποσά π ου ουδέποτε θα 

εισπραχθούν.  Θα ήταν υγιέστατο οι  ισολογισμοί να είναι πραγματικοί,  

ώστε και η πολιτεία να έχει  μια γενική εικόνα σωστή.  

 Είναι προφανές ότι  η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου 

αποτελεί  τον καθρέπτη της πολιτικής βούλησης των εκάστοτε 

δημοτικών αρχών.   
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 Η συζήτηση για τον ισολογισμό και τις  οικονομικές καταστάσεις 

δεν γίνεται μόνο με αριθμητικά δεδομένα, δείκτες και τα λοιπά, 

θεωρούμε ότι  ο Δήμος δεν είναι ένας χρηματοπιστωτικός οργανισμός 

ούτε είναι ένας μέτοχος για να αποτιμήσει κέρδη και ζημιές, .  Βεβαίως 

είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αλλά πίσω από τους αριθμούς 

πρέπει να βλέπουμε ότι  ο Δήμος είναι ένας αυτοδιοικητικός θεσμός και 

όχι  επιχείρηση.  

 Με αυτά τα δεδομένα κάνοντας μια σύγκριση σε σχέση με πέρυσι 

η καθημερινότητα και η ποιότητα ζωής του πολίτη  βελτιώθηκε; Θεωρώ 

όχι.   Βεβαίως δεν διαφαίνεται επίσης από πουθενά ότι  υπάρχει  

δυνατότητα ανάπτυξης και με δεδομένο ότι  κόβονται οι  δημόσιες 

επενδύσεις και τα προγράμματα, ούτε στο μέλλον θα υπάρξει.  Έπρεπε 

να έχουμε υποδομές και υπόβαθρο το οποίο δεν έχουμε και δεν φταίτε 

μόνο εσείς .   

 Εν πάση περιπτώσει,  θέλω να και δεν ήθελα να το κάνω σαν 

ερώτηση για να μην τρώμε τον χρόνο, ας μας απαντήσει,  εάν θέλει ,  ο 

κ.  Αντιδήμαρχος μετά,  στις  παρακάτω παρατηρήσεις των ορκωτών 

παραμένει ,  από  ότι βλέπω, το πρόβλημα με το Μητρώο Παγίων. Για 

την επιβεβαίωση των υπολοίπων παθητικού προμηθευτές δεν υπάρχει 

απάντηση στις  επιστολές των ορκωτών, διότι  σήμερα ο κ.  

Χρυσανθίδης,  έδωσε μια ερμηνεία ο κ.  ορκωτός επισημαίνω όμως από 

ότι  βλέπω, αυτό επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Άρα δεν δικαιολογείται.   
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 Δεν στάλθηκαν από εσάς αυτές οι  επιστολές αλλά και πέρυσι 

ήταν ακριβώς το ίδιο.  Δεν μας απάντησαν στις  απαντητικές επιστολές 

και μάλιστα συμπίπτει  και το ποσοστό στο 80%.  

 Δεν ξέρω, ίσως και να μην το είδ α εγώ, αναφέραμε εδώ ότι  δεν 

έγινε το Μητρώο Δικαστικών Εκκρεμοτήτων. Ναι,  το είπατε.  Δεν ξέρω 

εάν εμφανιζόταν κάπου και δεν το είχα προσέξει .  Το λέγατε κάπου 

εδώ; Φαινόταν από κάπου ότι  υπάρχει;  Εδώ σε αυτά που μας είχατε 

δώσει;   Δεν φαινόταν.  Τέλος πάντω ν. Δεν φαινόταν γι΄ αυτό και δεν . .  

παρατήρηση.  

 Επίσης,  θέλω απαντήσεις,  κύριε Αντιδήμαρχε,  για όλες τις  

παρατηρήσεις.  Και για αυτές που μας είπατε και για αυτές που δεν μας 

είπατε.  Επισήμανε μερικές ο κ.  Χρυσανθίδης,  δεν θέλω να τις  ξανά 

αναφέρω, μόνο θα σας αναφέρω τις  σελίδες.   

  Σελίδα 6,  γιατί  δεν κατέστη δυνατή η συμφωνία των . .  λοιπά 

έξοδα εγκαταστάσεις με αυτές που εμφανίζονται στο Μητρώο 

Παγίων;  

  Σελίδα 7,   γ ιατί  επίσης δεν κατέστη δυνατή η συμφωνία των 

λογαριασμών εσόδων . .  πάλι με το Μητρώο Παγίω ν;  

  Στην σελίδα 13,  γιατί  δεν προσκομίστηκε ο τελευταίος 

ισολογισμός της πολιτιστικής εταιρείας Καπετάν Μητρούση ΑΕ;  

  Στην σελίδα 17,  θέλω απαντήσεις για όλα τα ερωτηματικά που 

αφορούν το ταμείο όπως είπε ο κ.  Χρυσανθίδης.  

  Στην σελίδα 23,  το είχα σημειώσει  για τις  απαντητικές.   

 Λοιπόν,  τώρα από ότι  βλέπω και το έγραψα χειρόγραφα, έχουμε 

Μητρώο Δικαστικών Υποθέσεων. Πολύ θετικό,  εξαιρετικά θετικό και 

μάλιστα το βλέπω ότι  επαναλαμβανόταν για χρόνια και δεν γινόταν.  

Έγινε αρχή, αρκεί να ενημερώνεται.  Δεν ξέρω  εάν υπάρχει,  υπάρχει  
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πρόθεση να ενημερώνεται.  Και εάν είναι δυνατόν,  τελείωσα, να έχουμε 

και εμείς  ένα αντίγραφο.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γκότσης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι σαν μέλος της 

Οικονομικής Επιτροπής,  θα είμαι πολύ σύντομος.  Κάναμε τις  

παρατηρήσεις μας.  Καταρχήν και εγώ από την πλευρά μου να δώσω τα 

συγχαρητήρια,  διότι  είναι στον ορκωτό, είναι αληθινός και δεν 

χαρίζεται στην δημοτική αρχή, δηλαδή δεν κάνει  αυτά είχα πει  όπως τα 

προηγούμενα χρόνια,  ότι  λέγα νε οι  Δήμαρχοι και οι  Αντιδήμαρχοι αυτό 

γράφανε.  Είσαι καθαρός και αξιέπαινος σε αυτό το θέμα. Την αλήθεια 

θέλουμε και βλέπετε ότι  την αντιμετωπίζουμε με παρρησία όλοι.   

 Θα σταθώ σε δυο θεματάκια.  Για τα ανείσπρακτα. Θα επισημάνω 

το εξής,  κ.  Αντιδήμαρχε και κύριε Πρόεδρε.  υπάρχουν εισφορά σε 

χρήμα προτού 10 και 15 χρόνια,  δηλαδή μερικά γίνονται συνειδητά, οι  

οποίοι  δεν έχουν δώσει ενώ οι άλλοι,  πιο πρόσφατα, έχουν δώσει τα 

χρήματα. Κάποιους λοιπόν,  ενώ είναι πολύ υποχρεωμένοι να δώσουν 

την εισφορά σε χρήμα  δεν την δίνουν 10 και 15 χρόνια και κάνουν το 

κορόιδο.   

 Δεν λέμε να βάλουμε το μαχαίρι  στον λαιμό στην σημερινή 

εποχή, στην εποχή κρίσης σε άτομα τα οποία δεν έχουν την δυνατότητα 

να δώσουν όχι   σε αυτούς,  αλλά  σε  άλλους  που  μεθοδευμένα  εδώ 

και χρόνια δεν δίνουν αυτά τα ποσά τα οποία χρωστάνε και τα ξέρετε,   
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κύριε Δήμαρχε.  Φέρνετε και εσείς  ένα μέρος ευθύνης που δεν τους 

πιέζετε στα δυο χρόνια αυτά να δοθούν αυτά τα χρήματα.  

 Σε ερώτησή μου να πω βέβαια ότι  έγινε μια πολύ αξιόλογη 

δουλειά από τις  υπηρεσίες καταρχήν,  από τον πολιτικό προϊστάμενο, 

τον κ.  Αντιδήμαρχο και γενικά από την δημοτική αρχή, μια αξιόλογη 

δουλειά.  Αυτό βέβαια το είπαν όλοι,  το λέω και εγώ, βέβαια ο εχθρός 

του καλού είναι και το καλύτερο. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα οποία 

επισημάναμε να μην τα επισημάνουν οι  συνάδελφοι,  να τα βάλετε 

μπροστά, είναι και άλλα δυο, ενάμιση χρόνο που μπορείτε να τα 

φέρετε εις  πέρας.   

 Και σε ερώτησή μου και τελειώνω, στον λογιστή,  τον κ.  

Κατιρτζόγλου του είπα ότι  για πείτε μου, μέσα στην Οικονομική 

Επιτροπή, πες μας πως είδες εσύ τα πράγματα, πως είδες εσύ να 

δουλεύει η μηχανή του Δήμου από τα προηγούμενα χρόνια,  υπάρχει  

κάτι  καλό; Υπάρχει καμία βελτίωση;  

 Η απάντηση ήταν η εξής:  ότι  όντως βρισκόμαστε σε θετικό 

χρόνο, ότι  γίνεται μια προσπάθεια καλή κα ι είμαστε ευχαριστημένοι,  

διότι  τους είπα ότι  και εσείς  αποτελείτε ένα μέρος του Δήμου και όταν 

ο Δήμος πάει καλά και εσείς  σαν υπάλληλοι θα πάτε καλά.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν υπάρχει άλλος.  Δευτερολογία.  Οι προλαλήσαντες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη, θέλετε να απαντήσει ο κ.  Αντιδήμαρχος και μετά.   
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και ο Διευθυντής Οικονομικών είναι εδώ, ο κ.  Κατιρτζόγλου και η 

Ταμειακή Υπηρεσία.   

 Θα τα πάρω έτσι όπως τα κατέγραψα και θα δίνω απαντήσεις.   

 Όλα τα . .απαιτήσεων. Κι δεσμεύσαμε,  δηλαδή αυτές τις  

309.625,79 που εξετάσαμε το ΄11 από τις  παλαιές οφειλές,  τις  

ξεχασμένες,  αυτές που διαμορφώθηκαν την τελευταία δεκαπενταετία 

από τον Δήμο Σερρών και από τους άλλους Δήμους,  τις  εισπράξαμε με 

πολύ μεγάλη δυσκολία.    

 Ο κόσμος  δεν έχει  να πληρώσει και πραγματικά γίνεται μάχη στο 

ταμείο για να εισπράξουμε απαιτήσεις ξεχασμένες παρελθόντων 

οικονομικών ετών και δεσμεύσαμε φορολογικές ενημερότητες,  που 

σημαίνει  ότι  ότι  είναι πάνω από 300 ευρώ δεσμεύεται η φορολογική 

ενημερότητα του  πολίτη που μας χρωστάει πάνω από 300 ευρώ, να το 

πω έτσι απλά και δεν μπορεί να πάρει φορολογική ενημερότητα αλλά 

πρέπει να μας πληρώσει για να μπορέσει να . .  η ενημερότητά του και 

επιστολές στείλαμε και επιτέλους ειδικά στείλαμε και επιστολές προ 

κατάσχεσης.   

 Μάλιστα, όπου θα χρειαστεί  θα προχωρήσουμε και σε όλη την 

διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Όπου 

χρειάζεται.  Γιατί  όχι  θέλουμε να λειτουργήσουμε τιμωρητικά σε 

αυτούς που μας χρωστάνε και δεν μας πληρώνουν,  γιατί  εάν δεν το 

κάνουμε θα έρθουν οι  ελεγκτές από όποιο και αυτοί,  από όποιο 

υπουργείο ή υπηρεσία θα έρθουν,  από τον Ελεγκτική Νομιμότητας 

μέχρι τους Ελεγκτές του Υπουργείο Οικονομικών να μας πουν ότι  εσείς  

τι  κάνετε,  δεν εισπράττετε;   
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 Η Ταμειακή Υπηρεσία και είναι εδώ και ο ταμίας  και ο 

προϊστάμενος και έχει  και προσωπική ευθύνη, έστειλε 6.000 επιστολές,   

 

 

έστειλε και επιστολές πέρυσι αλλά έστειλε και επιστολές προ 

κατάσχεσης φέτος.  Και σας μιλώ ειλικρινά ότι  οι  πολίτες σιγά –σιγά 

αρχίζουν να πληρώνουν σε μια χρονιά που είναι χειρ ότερη από την 

περσινή οικονομικά. Ειλικρινά σας το λέω βλέπουμε ότι  ο κόσμος 

ασθμαίνοντας έρχεται στο ταμείο και οι  συγκρούσεις είναι 

αναπόφευκτες και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και με μας με 

τους πολιτικούς παράγοντες,  όχι  μόνο στης δημοτικής αρχής α λλά 

φαντάζομαι και παράγοντες της αντιπολίτευσης.   

 Επομένως εδώ είναι η Ταμειακή Υπηρεσία,  ότι  προβλέπει ο νόμος 

το πράττουμε και εάν υπάρχει και κάτι  ακόμα που μπορούμε να 

κάνουμε,  θα το κάνουμε.   Δεν θα αφήσουμε κανένα περιθώριο για να 

μην είμαστε εκτεθειμένοι και σαν Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και σαν 

υπηρεσία.   

 Έτσι λοιπόν λειτουργούμε στο θέμα της είσπραξης των 

απαιτήσεων. Και καλά κάνει  και ο ορκωτός και παρατηρεί και εσείς  

εδώ σήμερα.  

 Για την πρόβλεψη που αναφέρει ο κ.  ορκωτός,  ο κ.  Κατιρτζόγλου 

νομίζω ότι  μπορεί να δώσει μια απάντηση για την πρόβλεψη που 

έπρεπε να γίνει  για τις  επίδικες απαιτήσεις,  γιατί  είναι λογιστικό το 

θέμα, τεχνικό και νομίζω το ξέρει  καλύτερα αυτός.   

 Για την αποθήκη, την αναλογιστική λογιστική σας λέω ότι  για 

πρώτη φορά στα χρονικά του Δήμου. Εάν ανατρέξετε σε όλη την 

επικράτεια και δείτε ποιοι  Δήμοι λειτουργούν αποθήκη, είναι ελάχιστοι 
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θα μπορούσα να πω. Θα είμαστε από τους Δήμους,  δεν θα έλεγα 

πρότυπο αλλά από τους καλούς Δήμους που θα λειτουργούν 

ηλεκτρονική αποθήκη και έτσ ι θα λειτουργεί  και η αναλογιστική 

λογιστική από 1 -1-13.  

 Την παρουσιάσαμε με τον κ.  Δήμαρχο την αποθήκη και τον 

φυσικό χώρο στο αμαξοστάσιο,  που εκεί  πέρα τακτοποιήθηκε ένας 

χώρος που ήταν παρατημένος αλλά και . .  και σε αυτό μας στηρίζει  και 

η Singular  και . .  

 Για τις  εγγυητικές επιστολές νομίζω πρέπει να απαντήσει και ο κ.  

Ζιγκερίδης και ο κ.  Κατιρτζόγλου με την κυρία Δρακούλη. Για το 

δάνειο και εάν εμφανίζει  ο ισολογισμός,  δεν έχει  έλλειμμα και 

εμφανίζει  ένα πλεόνασμα 719.000 αυτό δεν σημαίνει  ότι  μας 

τελείωσαν οι  οφειλές.  Μπορεί να μειώσαμε τις  οφειλές μέσα σε μια 

χρονιά,  που νομίζω είναι ένα σημαντικό επίτευγμα αυτό.  Δηλαδή από 

τα 6.192.000, τις  πήγαμε στα 5.080.000 προς τους προμηθευτές αλλά 

υπάρχουν ακόμη 5.080.000 οφειλές συν τα δάνεια που πληρώνουμε  και 

αυτό έπρεπε να σας το πω ότι  τα δάνεια τα πληρώνουμε κανονικότατα 

και μέχρι τώρα δεν χρωστάμε καμία δόση. Όπως πρέπει να τα 

πληρώνουμε κανονικά.  

 Θέλω να πω ότι  και μόνο αυτά τα χρήματα εάν θεωρούνταν ότι  

ήταν ένα ταμειακό υπόλοιπο και όχι  ένα καθαρό  αποτέλεσμα που 

βγαίνει  στον ισολογισμό, δεν θα φτάνανε για να ξοφλήσουμε τα 5 

εκατ.  ευρώ.  Γι΄ αυτό χρειαζόμαστε πρόσθετη χρηματοδότηση είτε με 

τα χρήματα που θα μας στείλει  η πολιτεία για εξόφληση 

ληξιπρόθεσμων οφειλών είτε με το δάνειο,  το οποίο σας έχω  ένα θέμα 

προ ημερήσιας διάταξης,  για να βελτιώσουμε τους όρους του δανείου.   
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 Δίνει  την δυνατότητα ο νόμος,  το είδαμε,  μπορούμε να 

ενταχθούμε στην συγκεκριμένη περίπτωση του νόμου και να παραταθεί 

το δάνειο στα οκτώ, να πάρει μια παράταση οκτώ ετών με μεί ωση των 

επιτοκίων, όπως ακριβώς δίνει  την δυνατότητα ο νόμος.   

 Άρα νομίζω δίνω μια ικανοποιητική απάντηση και γι΄ αυτό.   

 Για τα ανείσπρακτα έσοδα, που ανέφερε και ο κ.  συνάδελφος,  

θεωρώ ότι  σας έδωσα απάντηση σε σχέση με αυτά που είπε ο κ.  

Μηλίδης.  Ο προϋπολογισμός που παρατηρήσατε πολλοί ότι  είναι,  δεν 

συνάδουν αυτά που προϋπολογίσαμε σε σχέση με αυτά που βεβαιώσαμε 

και τελικά εισπράξαμε,  θα σας έλεγα ότι  το ΄11 αγαπητοί συνάδελφοι,  

εάν θυμόσαστε τους πρώτους τρεις  μήνες λειτουργήσαμε με 

δωδεκατημόρια.  Τον προϋπολογισμό τον ψηφίσαμε με βάση τα 

στοιχεία των προηγούμενων χρήσεων των Δήμων που συνενώθηκαν και 

των Κοινοτήτων και με βάση αυτά και με τίποτα άλλο. δεν είχαμε την 

δυνατότητα στον προϋπολογισμό του ΄11 να κάνουμε αλλιώς.   

 Δηλαδή θυμάμαι πολύ καλά την προϊσταμένη του λογιστηρίου τον 

έκανε με βάση τα στοιχεία που είχε από το ΄10 από τον Δήμο Σερρών 

και τους άλλους Δήμους και τις  Κοινότητας.  Γι΄ αυτό εμφανίζει  αυτές 

τις  διαφορές.   

 Εγώ θα έλεγα ότι  έχετε πάρα πολύ δίκαιο,  έχετε απόλυτο δίκαιο.  

δεν μπορείς,  θα πρέπει να λειτουργεί  ο προϋπολογισμός με βάση την 

αρχή της ειλικρίνειας και να είναι,  όσο γίνεται,  κοντύτερα στην 

πραγματικότητα. Αυτό είναι αληθινό.  Όμως σκεφτείτε ότι  και χρήματα 

της ΣΑΤΑ πολλές φορές δεν ήρθαν και μέσα στο ΄11 αλλά και στο ΄12 

και πολλές χρηματοδοτήσεις που φούσκωναν, εννοώ, τον 

προϋπολογισμό σαν ποσά δεν ήρθαν ποτέ στο ταμείο του Δήμου σαν 

γραμμάτια είσπραξης.  Δηλαδή αυτά τα 80 εκατ.  διαμορφώθηκαν με 
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βάση παλαιοτέρων ετών χρηματοδοτήσεις που συνήθιζαν οι  Δήμοι να 

παίρνουν και τελικά στο ΄11 ποτέ δεν ήρθαν.   

 Αυτός είναι ο Καλλικράτης.  Και στο προσωπικό που σας ανέφερα 

και  στις   χρηματοδοτήσεις.   Μειωμένες χρηματοδοτήσεις και μειωμένο  

 

 

προσωπικό. Και έχετε δίκαιο να παρατηρείτε ότι  ο προϋπολογισμός δεν 

είναι κοντά στον απολογισμό και στον ισολογισμό.  

 Δεν έχω να πω κάτι το αντίθετο,  αλλά σας δίνω μια εξήγηση, 

πιστεύω λογική.  

 Για την παραλαβή των έργων. Χαίρομαι που το παρατηρήσατε.  

Ποτέ ο Δήμος δεν είχε στο σύστημα το Genesis ,  αυτό το σύστημα που 

είναι εγκατεστημένο στον Δήμο . .  εγκατεστημένο που έχω το σύστημα 

στον υπολογιστή μου, στο γραφείο μου, δεν είχε τα έργα στο 

συγκεκριμένο σύστημα. Ποτέ των ποτών. Πρώτη φορά ξεκίνησαν τα 

έργα να περνιούνται,   να το πω έτσι απλά, από την Τεχνική Διεύθυνση 

και από το Λογιστήριο,  από την Οικονομική στο σύστημα. Έχουν 

περαστεί  περίπου εκατό έργα και γίνεται εκεί  μια δουλειά που δεν έχει  

ξαναγίνει .   

 Συνήθως δηλαδή, όταν ερχόταν η ώρα να γίνει  το τεχνικό 

πρόγραμμα, γινόταν κάποιες συνεννοήσεις ανάμεσα στην Τεχνική και 

στην Οικονομική Διεύθυνση και γι΄ αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.   

 Πρώτη φορά, πολύ καλά το παρατηρήσατε συνάδελφοι,  πρώτη 

φορά που αρχίζει  επιτέλους να καταγράφεται το σύστημα για να 

μπορεί ο Δήμαρχος με ένα κουμπί που θα πατάει να κάνει  τεχνικό 

πρόγραμμα, που λέει  ο λόγος,  τα  έργα. Και καλά κάνατε και το 

παρατηρήσατε και είναι στη σωστή κατεύθυνση.  
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 Για το Ταμείο.  Το ρώτησα και εγώ και στην Ταμειακή Υπηρεσία 

και στον κ.  Ζιγκερίδη.  Ο κ.  Ζιγκερίδης . .  μα είναι δυνατόν να μην 

κάνουμε καθημερινά έλεγχο για τα χρηματικά μας διαθέσ ιμα ή για το 

πώς κινείται το ταμείο;  Αυτό ανά πάσα στιγμή, κάθε μέρα και το 

παραμικρό  ευρώ  μας χρειάζεται και το ελέγχουμε για να μπορούμε να  

 

 

 

λειτουργούμε,  από τον κ.  Δήμαρχο ξεκινώντας και εμένα αλλά και την 

Ταμειακή Υπηρεσία και τον κ.  Διευθυντή.  

 Απλά ο κ.  Ζιγκερίδης που τον ρώτησα εννοεί ότι  δεν γίνονται με 

επίσημα πρωτόκολλα. Και ήταν η τοποθέτησή του προς την σωστή 

κατεύθυνση. Από εδώ και πέρα γιατί  όταν έκανε την καταμέτρηση ο κ.  

Ζιγκερίδης,  όταν ήρθε στο ταμείο και έκανε την καταμέτρηση, τα 

βρήκε όλα σωστά, συμφωνημένα. Αλλά έχει  δίκαιο και ο συνάδελφος  

που το παρατήρησε,  ο κ.  Ζιγκερίδης σας εξήγησε ότι  πρέπει με 

πρωτόκολλο, με επίσημο τρόπο, όπως ακριβώς προβλέπει το πρότυπο 

δηλαδή να λειτουργούμε,  να καταγράφεται σε μηνιαία ή σε συχνή 

βάση,  κάθε μήνα η συμφωνία του Ταμείου.   

 Ο ταμίας του Δήμου Σερρών, μετά την παρατήρηση του κ.  

Ζιγκερίδη έχει  λάβει και από εμένα αυτή την κατεύθυνση. Αλλά μην 

σκεφτεί  κανείς  ότι  υπάρχει  η πιθανότητα είτε ο κ.  Δήμαρχος είτε εγώ 

είτε ο Διευθυντής Οικονομικός εί τε ο ταμίας να μην ελέγχουμε τι  

γίνεται στο ταμείο.  Φανταστείτε ότι  καθημερινά δεχόμαστε πίεση και 

για πληρωμές αλλά και για την συνολική λειτουργία την μηνιαία του 

Δήμου, για όλα, για την μισθοδοσία,  για οφειλές,  για οτιδήποτε άλλο 

κάνουμε και πρέπει να ελέγχουμε και το παραμικρό ευρώ.  
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 Για τον προϋπολογισμό απάντησα. Για τον Μητρώο Παγίων. Ο κ.  

Κοτρώνης έθεσε πάρα πολλά θέματα με τις  παρατηρήσεις του κ.  

Ζιγκερίδη.  Θα παρακαλέσω και τον κ.  Κατιρτζόγλου και τον κ.  

Ζιγκερίδη να απαντήσουν.  Αυτό το πρόβλημα με το Μητρώο Παγίων, 

αγαπητέ συνάδελφε,  είναι ένα πρόβλημα που πραγματικά προέκυψε 

από τον παλαιό Δήμο Σερρών, δεν έγινε ποτέ η σωστή δουλειά στο 

Μητρώο Παγίων και εμφανίζει  μια διαφορά 15 εκατ.  ευρώ. Κύριε 

Ζιγκερίδη εάν κάνω λάθος διορθώστε με.  Και εξ ου,  μόλις 

ολοκληρώσω σας παρακαλώ και εξ ου οι  παρατηρήσεις.   

 Με τον κ.  Ζιγκερίδη κάναμε μια σοβαρή συζήτηση αυτούς τους 

δυο μήνες που δουλέψαμε, που δούλεψε ο ίδιος στον Δήμο και σε 

συνεργασία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες για το πώς θα το 

διορθώσουμε από  το ΄13,   που έχουμε κάνει  μια συνεννόηση πως θα 

διορθωθεί,  ώστε να μην ξανά υπάρξει τέτοια παρατήρηση.  

 Για τις  επιστολές,  εμείς  τις  στέλνουμε τις  επιστολές,  κύριε 

Πρόεδρε,  αλλά εάν οι  προμηθευτές δεν απαντούν,  δεν μπορούμε να τις  

πάρουμε . .  Εάν και ο κ.  Ζιγκερίδης λέει  ότι  στείλαμε ένα περιθώριο 

τριών εβδομάδων, εμείς  τα στοιχεία τους τα έχουμε στην υπηρεσία.  

Εάν οι  προμηθευτές κάποιοι  δεν θέλουν να απαντήσουν ή δεν 

απαντούν,  εμείς  δεν μπορούμε βιαστικά να τα ζητήσουμε.  Θέλω να πω 

ότι  τα στοιχεία που έχουμε είναι αυτά που έχει   η υπηρεσία,   τα 

τιμολόγια.  Φαντάζομαι να τα εξηγήσει ο κ.  Ζιγκερίδης.   

 Για μένα και ο κ.  Γκότσης  . .  που αφορούν,  κύριε Πρόεδρε 

τελειώνω, περιπτώσεις για την εισφορά σε χρήμα. Κύριε Γκότση στο 

΄11 κάναμε κάποιες βεβαιώσεις για κάπ οιες περιοχές που πρέπει και 

χρωστάνε να πληρώσουν εισφορά σε χρήμα, καλά το παρατηρήσατε,  

θέλει  πολύ δουλειά με τους τέσσερις υπαλλήλους,  όπως το Προσόδων 
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τακτοποιούμε τα κληροδοτήματα στο 2% της . .  ένα κομμάτι . .και εγώ, 

κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  σαν  πολύ σημαντικές κινήσεις που 

έγιναν και σας ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια,  που έγιναν την 

χρονιά που μας πέρασε και το ΄11 κυρίως αλλά και στην συνέχεια το 

΄12,  είναι το Μητρώο Δικαστικών Υποθέσεων, η αποθήκη που 

ολοκληρώθηκε και θα μας βοηθήσει για  την αναλογιστική λογιστική 

και οι  απαντήσεις που δώσαμε στον  ορκωτό για την ακίνητη περιουσία  

 

 

ότι έγινε το ΄11 και ότι  γίνεται μέσα στο ΄12.  Μόνο έτσι ο Δήμος θα 

μπορέσει να κάνει  κάποια δουλειά.  Να ξέρει  τι  γίνεται με τις  επίδικες 

υποθέσεις,  να έχει  αποθήκη για να λειτουργεί  αναλογιστική λογιστική 

και να έχει  . .τι  μπαίνει  και τι  βγαίνει  από τα υλικά και να μπορεί να 

έχει  πλήρη εικόνα και της ακίνητης περιουσίας του.   

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα παρακαλούσα και τον ορκωτό να πάρει τον  λόγο.  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Θα ήθελα λίγο να τονίσω και εγώ ότι  από την πρώτη παρουσία μας,   η 

οποία όταν έγινε πραγματικά υπήρχαν αρκετά προβλήματα, τα οποία 

πάρα πολλά προερχόντουσαν από το παρελθόν και ξεκινώντας έτσι από 

το Μητρώο Παγίων Στοιχείων,  πραγματ ικά υπήρχαν διαφορές οι  οποίες 

ερχόταν από το παρελθόν,  αλλά ενώ επέμεινα σε άλλα πράγματα είπα 

ότι  σε πρώτη φάση να συμφωνήσουμε τι  έχει  γίνει  στην παρούσα 

χρήση, η οποία ήταν δεσμευτική στο θέμα του αποτελέσματα.  

 Δηλαδή, εάν δεν είχαμε σωστές αποσβέσει ς και σωστές 

καταχωρήσεις στο θέμα των παγίων στοιχείων αυτά που είχαν 
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ολοκληρωθεί από πλευράς έργων δεν θα είχαμε τουλάχιστον την 

συμφωνία των παγίων στοιχείων που αφορούσαν την χρήση.  

 Τώρα, υπάρχουν διαφορές οι  οποίες ζήτησα από τον Αντιδήμαρχο 

ότι  θα πρέπει,  γιατί  πραγματικά όταν ανατρέχεις  στο παρελθόν και 

ανατρέχεις  στην ιστορία πλέον του Δήμου, το αρχείο είναι,  

καταλαβαίνετε ότι  πρέπει να πάμε,  εγώ βλέπω το 2006, 2005, χρήσεις  

ίσως και το 2007, τώρα μια δουλειά που δεν είχαμε χρόνο γιατί  μας 

απασχόλησα πολλά ζητήματα πρέπει να εντοπίσουμε τις  διαφορές,  

όπως έκανα μια πλήρη καταγραφή ανά λογαριασμό, να εντοπίσουμε 

από ποιες χρονιές είναι,  γιατί  να πω κάτι για να μην γίνει  παρανόηση.  

 Οι λογαριασμοί της γενικής λογιστικής απεικονίζουν πραγματικά 

τα πάγια που έχουν να καταχωρηθούν.  Δεν είναι θέμα ότι  δεν έχουν 

καταχωρηθεί παραστατικά. Να μην γίνει  κάποια παρανόηση. Όμως 

αυτά τα παραστατικά της γενικής λογιστικής θα πρέπει να τα 

ταυτίζονται με το Μητρώο Παγίων. Δηλαδή το Μητρώο Παγίων είναι 

έξω από το μηχανογραφικό σύστημα του διπλογραφικού που εφαρμόζει  

ο Δήμος.   

 Όμως και επιστημονικά και το προβλέπει ο 315 το ΠΔ, πρέπει 

αυτά τα δυο συστήματα, δηλαδή λογιστικό σύστημα του διπλογραφικού 

που αφορά τον πάγιο εξοπλισμό με το Μητρώο Παγίων να ταυτίζονται.   

 Αυτή η προσπάθεια με διαβεβαίωσε ο Αντιδήμαρχος αλλά και από 

τις  υπηρεσίες πήραμε την διαβεβαίωση ότι  φέτος,  αφού έγιναν πολλά 

βήμα συμφωνιών ότι  και αυτό θα μπει στην ατζέντα του 2003 για να 

διορθωθεί.   

 Τώρα για το θέμα του Ταμείου νομίζω ότι  απαντήθηκε  σωστά από 

τον Αντιδήμαρχο, γιατί  μου έθεσε το θέμα, μου λέει  ποια είναι η 

παρατήρηση; Επειδή εμείς  μπορεί να είμαστε λίγο αυστηροί μερικές 
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φορές,  αλλά πιστεύω ότι  όταν υπάρχει διαχείριση δημοσίου χρήματος 

θα πρέπει να είσαι αυστηρός,  θα πρέπει οι  διαδικασ ίες οι  ελεγκτικές οι  

οποίες είναι,  θα έλεγα εσωτερικές,  δηλαδή να υπάρχει ένας 

αυτοέλεγχος,  όχι  ο εξωτερικός έλεγχος που είμαστε εμείς  οι  ορκωτοί 

λογιστές,  να υπάρχει μια εσωτερική διαδικασία ελέγχου και γι΄ αυτό 

θέλουμε εμείς  αυτά.  

 Δηλαδή, εάν ο άλλος καταγράψει,  δεν αμφισβητήσαμε εμείς  το 

Ταμείο  γιατί   θα  λέγαμε  ότι    υπάρχει   διαφορά,  έγινε   καταμέτρηση  

 

Ταμείου στην ημερομηνία που έχει  γίνει  με βάση το Μητρώο, με το 

Πρωτόκολλο Καταγραφής και υπήρχε πλήρης συμφωνία του Ταμείου.  

Όπως έγινε και συμφωνία με επιστολές οι  οποίες στάλθηκαν στις  

τράπεζες και με τα εξτρέ των τραπεζών. Δηλαδή τα ταμειακά διαθέσιμα 

έχουν συμφωνηθεί του ΄11,  απλώς θέλουν σαν διαδικασία να υπάρχει 

μια τακτικότητα στο θέμα των ελέγχων και μια συμφωνία με το 

Πρωτόκολλο, το οποίο θα υπογράφει ο αρμόδιος ταμίας και ο 

υπεύθυνος της Οικονομικής Υπηρεσίας.   

 Στο θέμα των εγγυητικών. Στο θέμα των εγγυητικών γίνεται 

αναφορά, δεν επιδρά στην,  θα έλεγα, αυτό το κονδύλι στους 

λογαριασμούς ουσίας.  Αυτοί που έχουν δηλαδή σημασία για τον 

ισολογισμό. Όμως πολλές φορές αυτή η παρακολούθηση των 

εγγυητικών είναι κάποια δικαιώματα στον Δήμο. Δηλαδή από μια κακή 

εκτέλεση ενός έργου, εάν είναι μια κατάπτωση η εγγυητική βγάζει  

χρήμα. Δηλαδή δεν είναι υποδεέστερη η παρακολούθησή τους.  Θα 

πρέπει να γίνεται μια σημαντική καταγραφή σε ένα Μητρώο 

Εγγυητικών Επιστολών, η οποία να απεικονίζεται,  να είναι 

καταγεγραμμένη σε ένα λογιστικό βιβλίο.  Δηλαδή πάντα τα βιβλία μας 
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επισημοποιούν μια διαδικασία διαχείρισης και σε αυτό το πλαίσιο 

εμείς  θα θέλουμε να υπάρχει μια καταγραφή.  

 Τώρα για το θέμα της αποθήκης.   Η αποθήκη να θέσω εγώ δυο 

παραμέτρους.  Η αποθήκη δεν σημαίνει ,  δεν βλέπω ένα βραχνά 

λογιστικής παρακολούθησης και δημιουργίας θέσεων εργασίας.  Εμείς 

θα πρέπει να κρίνουμε υπεύθυνα, η οικονομική υπηρεσία κ αι το λέμε 

πολλές φορές αυτό,  εάν ο όγκος,  γι΄ αυτό τονίσαμε και το νούμερο ότι  

ανέρχεται σε 830.000, γιατί  εάν αυτό αφορά υλικά τα οποία απευθείας 

πηγαίνουν σε κάποια έργα και δεν αποθηκεύονται,  γιατί  εκεί  θα πρέπει  

 

 

να κάνουμε την σωστή μελέτη για την αποθήκη, ποια υλικά 

αγοράζονται και αποθηκεύονται;   Είναι γραφική ύλη; Είναι υλικά 

τεχνικών έργων; Είναι το αλάτι που θα χρειαστεί  τον χειμώνα και θα 

πρέπει να αποθηκευτεί  σε ένα χώρο; Η διαχείρισή του πώς γίνεται;   

 Εάν θεωρούμε ότι  υπάρχουν σημαντικές πο σότητες για 

αποθεματοποίηση και υπάρχει προσωπικό το οποίο μπορεί να 

διαχειριστεί  αυτή την κατάσταση, πρέπει να προχωρήσουμε.   

 Και αφού λέτε,  κ.  Αντιδήμαρχε,  ότι  έχετε προχωρήσει και έχει  

γίνει  μια σημαντική δουλειά,  είναι πολύ σημαντικό γιατί  τα 

πλεονεκτήματα από την αποθήκη, χωρίς να διογκώσουμε το εργατικό 

κόστος,  είναι ότι  δίνουν πληροφορίες για τις  τιμές των υλικών, 

ελέγχουν τις  μέσες τιμές κόστους ή τις  τελευταίες τιμές,  υπάρχει  η 

δυνατότητα από το μηχανογραφικό σύστημα και θα μπορεί να υπάρχει 

μια συγκρισιμότητα των τιμών και θα ξέρουμε ότι  αυτοί που 

χειρίζονται αυτά τα θέματα ότι  έχουν καταγραφεί κάποιες τιμές.   
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 Τέλος πάντων, είναι και ένας μηχανισμός των τιμών στις  οποίες 

μπορεί να ελέγχει  είτε το Τμήμα Προμηθειών είτε εσείς  σαν 

Οικονομική Υπηρεσία είτε σαν πολιτικά προϊστάμενοι.   

 Τώρα για το θέμα των προβλέψεων. Εμείς κάναμε μια 

παρατήρηση, όχι  ότι  δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την εκτίμηση που 

έκανε  η διοίκηση αλλά και η Οικονομική Υπηρεσία.  Έχει γίνει  μια 

σημαντική πρόβλεψη, απλώς θέλαμε μια συμπληρωματική πρόβλεψη, 

της τάξεως των 600.000 που αφορούσε τις  επίδικες υποθέσεις.   

 Το θέμα είναι ότι  έχει  γίνει  ένα σημαντικό βήμα, μια θετική 

καταγραφή των επίδικων υποθέσεων. Θα πρέπει στο επόμενο έτος να 

επικαιροποιήσουμε το Μητρώο Επίδικων Υποθέσεω ν και να γίνει  η 

ανάλογη πρόβλεψη, η οποία θα καλύψει τις  επόμενες επιπτώσεις μέσω 

των υποχρεώσεων που θα καταβληθούν στο μέλλον με ανάλογη 

εγγραφή πρόβλεψης.   

 Κατά τα άλλα δεν μπορούμε να πούμε ότι  οι  προβλέψεις που 

έχουν διενεργηθεί και . .  τα 1.600, τα 1.700, ότι  είναι ένα μικρό ποσό. 

Απλώς λέγαμε ότι  το 1.600 εάν γινόταν 2.100, θα έφτανε πιο κοντά σε 

αυτό πάλι που εμείς  πιθανολογούμε ότι  ο Δήμος θα απολέσει.  Δεν 

σημαίνει  ότι  θα απολέσει.  Μπορεί να  είναι 1.800, μπορεί να είναι και 

2.400.    

 Δεν ξέρω κάτι άλλο εάν πρέπει να προσθέσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα ήθελα, εάν τελειώσατε,  να δώσω τον λόγο στον κ.  Κατιρτζόγλου, ο 

οποίος είναι υπάλληλος του Δήμου και . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Καθίστε,  εάν θέλετε κ.  Κατιρτζόγλου για να ακούγεστε και για  να 

καταγράφεται κιόλας.   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ:  

Δυο από τα ερωτήματα που τέθηκαν είναι ένα που αφορά το Μητρώο 

Παγίων και ένα που αφορά τις  επιστολές και θα ήθελα να πω δυο 

λόγια.   

 Το Μητρώο Παγίων, όπως ξέρετε και πέρυσι το είχαμε συζητήσει 

σαν θέμα. Όπως  είπε και ο ορκωτός τα προβλήματα ξεκινάνε από το 

2003, 2004, 2005. Ισολογισμούς στον Δήμο Σερρών κάνουμε από το 

2001 υποχρεωτικά. Γινόταν μέχρι το 2006 από εξωτερικά γραφεία και 

επειδή έχω δουλέψει σε εξωτερικό γραφείο,  είναι πάρα πολύ δύσκολο 

ένα   γραφείο   λογιστικό  να  μπορεί   αμέσως  να  ανταποκριθεί    στις   

 

 

απαιτήσεις ενός συστήματος διπλογραφικού, κάτι  που είναι εντελώς 

διαφορετικό από τα εμπορικά που δουλεύουν με excel  έξω και εκεί  

είχαμε τις  αδυναμίες είτε των μη καταχωρήσεων κάποιων 

παραστατικών του Μητρώου Παγίων, των λάθος καταχωρήσεων . .  

 Νομίζω όμως ότι  με την απογραφή, που φαντάζομαι ότι  θα 

ολοκληρωθεί σε κάποιο διάστημα, της περιουσίας του Δήμου, εκεί  θα 

μπορέσει να αποτυπωθεί η πραγματική περιουσία του Δήμου και εκεί  

να γίνουν οι  όποιες διορθώσεις όσον αφορά και τον ισολογισμό αλλά 

και το Μητρώο Παγίων.  

 Δηλαδή εκ των πραγμάτων θα συγκλίνουν κάποια στιγμή αυτά τα 

δυο πράγματα μέσα από την απογραφή.  

 Όσον αφορά το θέμα των επιστολών, ο κ.  ορκωτός μας έδωσε 

λίστα πρώτα . .  με τους συνεργ άτες του.  Αποστάλθηκαν οι  επιστολές 
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στους οφειλέτες του Δήμου καταρχήν.  Πριν δυο περίπου εβδομάδες,  

δυόμισι εβδομάδες μας ήρθε και η λίστα των προμηθευτών. Στάλθηκαν 

και αυτά.  Βέβαια,  όπως καταλαβαίνετε οι  χρεώσεις στους προμηθευτές 

είναι επαγγελματίες και  το έχουμε βιώσει και πολλές φορές τώρα το 

πράγμα αυτό,  δεν απαντάνε όλοι και λίγοι  απαντάνε.  Λογικά κάποια 

στιγμή  αυτές οι  επιστολές,  ένα μέρος αυτών των επιστολών που θα 

αναρτηθούν να έρθουν στον ορκωτό λογιστή.   

 Και κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι  σαν υ πηρεσιακός παράγοντας 

και το ξέρει  και η δημοτική αρχή αυτό και ο κ.  Αντιδήμαρχος,  εμείς  

από την αρχή σαν υπηρεσία ζητούσαμε να έχουμε ουσιαστικό έλεγχο  

και θέλουμε να έχουμε ουσιαστικό έλεγχο στην υπηρεσία και 

πιστεύουμε ότι  με το κ.  Ζιγκερίδη και τους σ υνεργάτες του έγινε ένα 

ουσιαστικό βήμα και έγινε πάρα πολύ σοβαρή δουλειά,  θα έλεγα στο 

λίγο χρονικό διάστημα που μπόρεσαν να είναι στον Δήμο Σερρών και 

ήταν το μεγάλο πρόβλημα ότι  συγχωνεύτηκαν οι  Δήμοι διαφορετικοί,  

με διαφορετικά εγώ ακόμα θα έλεγα και  με λογιστικά συστήματα. 

Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα ακόμα και στην ενοποίηση των λογιστικών 

συστημάτων.  

 Εάν οι  Δήμοι είχαν ένα πρόγραμμα, άλλοι άλλο πρόγραμμα, 

γίνανε μεταπτώσεις όλων των στοιχείων,  είχαμε προβλήματα, ξανά 

γίνανε πάλι,  ήταν μια πολύ δύσκολη  χρονιά αλλά παρόλα αυτά νομίζω 

ότι  έγινε και από την μεριά της υπηρεσίας αλλά και από την μεριά του 

ορκωτού μια ουσιαστική δουλειά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι υπάρχει δευτερολογία.  Ποιοι  θέλουν να 

δευτερολογήσουν από τους προλαλήσαντες;  Ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  

Χρυσανθίδης και ο κ.  Κοτρώνης.   
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Θα ήθελα να κάνω μια μόνο για ένα λεπτό,  για οικονομία του χρόνου. 

Λοιπόν,  άκουσα και τον κ.  ορκωτό και τον Δήμαρχο και τον κ.  

Κατιρτζόγλου, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Εκείνο που 

θέλω  να πω ότι  αυτό το περίφημο Μητρώο Παγίων και το 

διπλογραφικό σύστημα καλά είναι επιτέλους να τελειώσει,  με την 

έννοια ότι  . .  το κάνουμε,  το ξανά κάνουμε,  νομίζω ότι  πρέπει να 

τελειώσει.   Το ακούω πέμπτη χρονιά συνεχόμενη.  

 Τώρα για τους οφειλέτες ήθελα ν α πω το εξής:  κανείς  δεν είπε με 

αυτές τις  δυσκολίες και τα λοιπά, να πάει να βάλει το μαχαίρι  στο 

λαιμό,  απλώς μήπως γίνεται κάτι  κατ’ επάγγελμα. Υπάρχουν και 

τέτοιοι .  Και εν πάση περιπτώσει να γίνει  και ένας διακανονισμός.  Να 

γίνει  ένας κανονισμός όπως κάνουμε και εμείς  με τους προμηθευτές.   

 

 

 

 Για την ηλεκτρονική αποθήκη θεωρώ ότι  είναι πάρα πολύ 

σημαντικό.  Εμείς σαν παράταξη το είχαμε σαν πρώτη –πρώτη 

προτεραιότητα, γιατί  πιστεύω ότι  θα υπάρξουν οικονομικά οφέλη, 

κύριε Ζιγκερίδη,  το πιστεύουμε,  το είπα τε και εσείς .  Βέβαια είπε μια 

δικαιολογία ο κ.  Αντιδήμαρχος,  ότι  είμαστε από τους λίγους Δήμους.  

Μα είμαστε ούτως ή άλλως, κ.  Αντιδήμαρχε από τους λίγους Δήμους.  

Πείτε μου πόσοι Δήμοι σαν τον Δήμο Σερρών στην Ελλάδα υπάρχουν 

σε μέγεθος; Βέβαια είμαστε από τους λόγους.  Θα πάρετε σε έναν 

Δήμου είναι των 10.000 ή των 15; Εκατό χιλιάδων Δήμος είμαστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δέκα Δήμοι είμαστε.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

54 

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Πόσοι είμαστε κύριε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δέκα Δήμοι.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς  είμαστε από τους πρώτους,  έτσι δεν είναι;  

Άρα λοιπόν μην το χρησιμοποιούμε αυτό ως επιχείρημα.  Να 

σκεφτούμε και που είμαστε,  σε ποια θέση είμαστε.  Είμαστε από τους 

πρώτους.   

 Τώρα για τις  εγγυητικές επιστολές το είχα επισημάνει.  Χάρηκα 

που ο κ.  Ζιγκερίδης το είπε ότι  αυτό,  οι  εγγυητικέ ς επιστολές είναι 

ταυτόχρονα και εγγύηση του Δήμου και έχει  οικονομικό όφελος.  Αυτό 

πρέπει να έχουμε κατά νου στο πίσω μέρος του μυαλού μας και να το 

χρησιμοποιούμε,  γιατί  είναι,  λέει  ότι  εφιστούμε την προσοχή λέει  ο κ.  

ορκωτός.   

 Τώρα και τελευταίο θα ήθελα να σας πω για το δάνειο δεν είπατε 

τίποτα.   Σας είπα ότι  έχουμε πλεόνασμα, έχουμε νοικοκύρεμα λέτε,  θα 

πάμε καλύτερα, του χρόνου θα είναι παραπάνω, για το δάνειο δεν 

αναφερθήκατε.  Είπα ότι  εμείς  γι΄ αυτό είμαστε αρνητικοί,  γιατί  δεν 

ήταν απαιτούμενο.  

 Τελειώνοντας βέβαια λέω ότι  είναι θετικό το έργο που είδαμε και 

ιδιαίτερα σας είπα . .να το ξαναπώ, από μέρους των ορκωτών λογιστών 

εγώ πρώτη φορά, είμαι γιατρός στο επάγγελμα, πρώτη φορά μπόρεσα 

να καταλάβω κάποια πράγματα. Αλλιώς έβλεπα μόνο νούμερα, τίπο τα 

άλλο.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Εγώ δεν θα έπαιρνα τον λόγο όμως …διότι  

δεν μου αρέσουν κάποιες δικαιολογίες και κάποιες παραφιλολογίες.  Θα 

είμαι συγκεκριμένος και δεν …ήσασταν τόσα χρόνια αντι πολίτευση, 

γνωρίζατε τι  ακριβώς συμβαίνει  στον Δήμο, δεν μπορεί να μην το 

γνωρίζατε,  το γνωρίζατε πάρα πολύ καλά, άρα λοιπόν όταν 

ελεγχθήκατε στις  14 Νοεμβρίου είχατε όλο το διάστημα να 

ετοιμαστείτε για την παραλαβή και την παράδοση.  

 Τα υπόλοιπα θεωρώ, αυτά τα οποία μας είπαν στο κομμάτι αυτό 

και ο υπηρεσιακός και ο ορκωτός νομίζω εμάς δεν μας καλύπτουν.  

Αυτοί,  βέβαια,  αναφέρθηκαν στο κομμάτι στο οποίο  και στα στοιχεία 

τα οποία είχαν για χρήση. Εσείς όμως το γνωρίζατε πάρα πολύ καλά 

και δεν είναι κακό να  πείτε ναι,  όπως και εμείς  επαινέσαμε,  ότι  καλό 

γίνεται πραγματικά και είπαμε ότι  κάνατε μια αξιόλογη προσπάθεια,  

δεν θα σας αδικήσουμε,  όμως στο κομμάτι αυτό υπάρχει μια ολιγωρία 

πολύ μεγάλη.  

 Επίσης,  αναφερθήκατε όταν μιλήσατε και εσείς ,  ότι  ναι δεν 

εισπράξαμε από τα 309.000 ευρώ. Ένα μεγάλο ποσό. . .Άρα λοιπόν,  δεν 

κάναμε και τίποτα.  Πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας εδώ, γιατί  στις  

παρατηρήσεις του και κλείνω, το λέει  πολύ καλά. Ακίνητα υπόλοιπα 

2.800. Ακίνητα. Νομίζω ότι  η λέξη το λέει  από μόνη της.  Είπε τα 

ακίνητα για το ΄11.  Δεν έγινε δηλαδή καμία διαδικασία για το ποσό 

αυτό.  Δεν το λέμε εμείς ,  το λέει  ο ορκωτός και το λέμε καλοπροαίρετα,  

γιατί  πραγματικά δεν θέλουμε,  κ.  Αντιδήμαρχε,  να μηδενίζουμε την 

προσπάθεια την οποία κάνετε,  το κομμάτι αυτό,  όπως ε πίσης 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

56 

αναφερθήκατε στην αποθήκη. Αποθήκη δεν υπήρχε το ΄11,  πάμε για το 

΄12.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Κοτρώνη.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Δυο λέξεις  για τις  επιστολές στους προμηθευτές… επειδή βλέπω ότι  

επαναλαμβάνεται,  εάν υπάρχει η δυνατότητα αυτά όλα να 

αποστέλλονται πιο μπροστά. Ένα αυτό.   

 Τώρα μια παρατήρηση και αυτό θα είναι και πρόταση, επειδή 

έκανα αρκετά χρόνια και στο τμήμα εσόδων και το δικαστικό της 

Δ.Ο.Υ.,  με καλά αποτελέσματα νομίζω, επειδή βλέπω επιστολές και 

τέτοια,  η καλύτερη μέθοδος . .για ν α κάνουν δίαιτα.  Δεν είναι η 

μέθοδος των επιστολών. Είναι οι  τηλεφωνικές ενοχλήσεις.  Δεν ξέρω 

πως  λειτουργεί  το τμήμα, θα έλεγα ότι  μπορείτε να πάρετε 

τεχνογνωσία  από  το  Δικαστικό Τμήμα των  Δ.Ο.Υ.,  δεν ξέρω,  εάν το  

 

 

ζητήσετε  όμως θα σας δοθεί ,  για τί  δίνεται αυτή η βοήθεια και σε 

πολλά άλλα θέματα και εγώ όταν ήμουνα εκεί  και στο Τμήμα Μητρώου 

αλλά στο Δικαστικό είναι μια πολύ σοβαρή, θα σας υποδείξουν εκεί  

τρόπους για να εισπράττουμε,  βέβαια άλλη η υπηρεσία της Δ.Ο.Υ. και 

άλλη του Δήμου, όμως επειδή βλέπω επιστολές και επιστολές,  είναι 

απρόσωπες και οι  τηλεφωνικές ενοχλήσεις κάνουν άλλη δουλειά και 

του εξηγείς  του άλλου ότι  πρέπει να γίνει  αυτό και με τρόπο, προτού 

πάρει το χαρτί  και σε βρίσει ,  γιατί  έχουμε τέτοια εδώ μειονεκτήματα.  
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 Ενώ στην Ολλανδία,  ας πούμε,  στέλνουν τεσσάρων ειδών χαρτιά,  

στην αρχή σας λένε χρόνια πολλά από την υπηρεσία και μετά σας λένε 

ότι  εάν είναι δυνατόν περάστε και από . .  Εμείς κατευθείαν του 

στέλνουμε του άλλου για τα 40 ευρώ προ κατάσχεσης και εάν το πάρει 

Παρασκευή έρχεται με εγκεφαλικό την Δευτέρα. Με το τηλέφωνο όμως 

είναι αλλιώς.  Παίρνεις  ένα τηλέφωνο και του λες το και το.  

 Και το άλλο είπαμε σε συνεννόηση και με συνεργασία με το 

Δικαστικό Τμήμα των Δ.Ο.Υ. που έχει  αναβαθμιστεί  τα τελευταία δυο 

χρόνια τουλάχιστον στ ις  Δ.Ο.Υ..   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Αντιδήμαρχε.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι  μόνο καλοπροαίρετα βλέπω τις  

παρατηρήσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ για την αναγνώριση και για 

την όλη προσπάθεια που κάνουν και αυτοί να διαβάσουν ό λα αυτά τα 

κείμενα. Δεν είναι εύκολο, θέλει  αρκετή δουλειά.   

 Να πω για άλλη μια φορά . .ήταν τρομερά δύσκολα και το ΄11 και 

το ΄12 που διανύουμε τώρα να εισπράξουμε τα ανείσπρακτα υπόλοιπα. 

Κάναμε ότι  περνούσε από το χέρι μας και εδώ είναι οι  περσινοί 

παράγοντες να το επιβεβαιώσουν.  

 Δηλαδή όταν λέω αυτές οι  επιστολές σίγουρα καλοπροαίρετα 

δέχομαι,  έχουμε κάνει  συζητήσεις και με το Δικαστικό και με το 

Τελωνείο και . .  αλλά και με την Δ.Ο.Υ. έχουμε μιλήσει,  έχει  μιλήσει η 

Ταμειακή Υπηρεσία,  προσπαθούμε να πά ρουμε τεχνογνωσία σίγουρα 

από ανθρώπους που το ξέρουν το αντικείμενο αλλά πείτε μου δηλαδή, 

τι  να έκανα άλλο; Έκανα . .  της φορολογικής ενημερότητας . .  έστειλα 
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επιστολές,  να κάνω τι  πιστεύετε άλλο; Να προχωρήσω και στο 

τελευταίο βήμα, το οποίο το γνωρίζετε ποιο είναι;  Έστειλα με 

επιστολές με κατάσχεση . .  Άρα τώρα αυτό που μένει  να κάνω, είναι να 

κάνω και κατασχέσεις.  Εάν μου πείτε να κάνω και κατασχέσεις,  θα 

κάνω.  

 Ο ταμίας του Δήμου που έχει  και την αποκλειστική ευθύνη, την 

πολιτική ευθύνη την έχει  η δημοτ ική αρχή αλλά την υπηρεσιακή την 

έχει  ο ταμίας,  είναι αναγκασμένος να προχωρήσει εκεί .   

 Θέλω να πω ότι  το ΄11 έτσι τα μαζέψαμε αυτά τα χρήματα. Δεν 

ήρθαν ουρανοκατέβατα. Δεσμεύσαμε φορολογικές ενημερότητες,  

στείλαμε τις  επιστολές και έτσι ήρθαν τα 300 χιλ ιάρικα σε μια περίοδο 

που ο κόσμος,  σας λέω, ασθμαίνοντας έρχεται στο ταμείο του Δήμου.  

Δεν θέλει  για παλιές οφειλές.  Αυτές οι  οφειλές,  έδωσα μια κατάσταση 

στον κ.  Δήμαρχο ξεκίνησαν από το 2001 να δημιουργούνται στον 

παλαιό Δήμο Σερρών. Ένα εκατομμύριο,  ε νάμιση εκατομμύριο,  δυο 

εκατομμύρια.  Δεν προέκυψαν χθες.   

 Το να εισπράττεις  από ξεχασμένες οφειλές 290.000, μπορεί σαν 

ποσό σε σχέση με τα 2.800 ή τα 2.600 που σας είπα είναι και οι  

διαγραφές,   να  μην φαίνονται  ότι   είναι  πολύ  μεγάλο  ποσοστό,  σας  

πληροφορώ όμως ότι  εκεί  μέσα στα 2.500, για να λέμε αλήθειες μεταξύ 

μας,  έχει ,  γ ια παράδειγμα, μια οφειλή 100.000 ευρώ, κύριε Πρόεδρε 

που πτώχευσε η εταιρεία,  έχει  μια οφειλή 100.000 ευρώ που δεν 

υπάρχει ακίνητη περιουσία για να κατασχέσουμε.  

 Δηλαδή θέλω να πω ότι  υπάρχουν μέσα σε αυτά τα ποσά 

απαιτήσεις που δεν θα τις  εισπράξουμε ποτέ και εγώ ζήτησα από το 

ταμείο και έχετε απόλυτο δίκαιο,  αυτό το νούμερο είναι μεγάλο, να 

κάνει  και τις  νόμιμες διαγραφές εκεί  που πρέπει.  Πρέπει να κάνει  τις  
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νόμιμες διαγραφές .  Εάν κάποιος έχει  φύγει  από την ζωή και δεν 

υπάρχουν κληρονόμοι για να απαιτήσουμε από αυτούς.   

 Πρέπει το ταμείο δηλαδή μετά από αυτή την δουλειά που έκανε 

να στείλει  σε 6.000 χρεώστες επιστολές προ κατάσχεσης,  να κάνει  . .  

όπως πολύ σωστά είπατε και άλλες τέτοιου είδους κινήσεις,  να 

συνεργαστεί  και με την ΣΔΟΥ ή με το Τελωνείο,  το έχει  κάνει  ως ένα 

σημείο και να δούμε και όποιες άλλες κινήσεις μπορούμε να κάνουμε,  

αλλά σας το λέω ειλικρινά ότι  πολίτες ήδη, κύριε Πρόεδρε,  από αυτές 

τις  κινήσεις που κάνουμε  έρχονται στο Ταμείο με πολύ άσχημες 

διαθέσεις,  ήδη με τις  κινήσεις αυτές που δεν γινόντουσαν στα 

παρελθόντα έτη.  Ο ταμίας είναι εδώ και μπορεί να σας πει ,  να σας 

ενημερώσει.   

 Και εάν θυμάμαι καλά ναι μεν σας είπα ότι  εμφανίζει ,  κύριε 

Πρόεδρε και κλείνω, ένα πλεόνασμα ο ισολογισμός,  δεν είναι 

ελλειμματικός,  τις  μειώσαμε τις  βραχυπρόθεσμες οφειλές πάνω από 1 

εκατ. ,  1.100, 1.150, αλλά υπάρχουν ακόμα οφειλές 5 εκατ.  ευρώ στην 

αγορά και πρέπει να τις  πληρώσουμε και με όποιο τρόπο υπάρχει 

πιστεύω η δημοτική αρχή είτε με την εξόφληση ληξιπρόθεσμων 

οφειλών  από την  πολιτεία  είτε με  αυτό το μικρό δάνειο που, από ότι   

 

 

φαίνεται,  κάνουμε σωστά που το λαμβάνουμε από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, γιατί  μπορούμε και να πάρουμε 

παράταση οκτώ ετών και μείωση επ ιτοκίου,  είμαστε στην σωστή 

λογική.  

 Αυτό, κύριε Πρόεδρε.  Δεν έχω να πω κάτι άλλο, σας ευχαριστώ 

πολύ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο λόγια και από τον κ.  Δήμαρχο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,   όπως γνωρίζετε στις  

αρχές του ΄11,  στο πρώτο τρίμηνο , είχαμε φέρει ένα σχέδιο σταδιακής 

εξυγίανσης της οικονομικής κατάστασης του Δήμου. Βάσει αυτού του 

σχεδίου προχωρήσαμε και φέραμε θετικά αποτελέσματα στο τέλος του 

΄11,τα οποία φαίνονται στον ισολογισμό.  

 Όπως γνωρίζετε ο ισολογισμός είναι ο καθρέπτης τ ων 

οικονομικών είτε ενός Δήμου είτε μιας επιχείρησης.   

 Τα θετικά αποτελέσματα είναι ότι  είχαμε μείωση του χρέους κατά  

1 εκατ. ,  πλεόνασμα 719.000, ηλεκτρονική αποθήκη, το Μητρώο 

Δικαστικών Υποθέσεων, η μείωση των απαιτήσεων κατά 300.000. Αυτά 

όλα είναι πολύ θετικά στοιχεία και στοχεύουν στο νοικοκύρεμα των 

οικονομικών του Δήμου.  

 Σχετικά με τα ανείσπρακτα, από το 2002 τα ανείσπρακτα 

προοδευτικά αυξάνουν.  Τώρα σε αυτή την χρονιά,  το ΄11 τα μειώσαμε 

κατά 300.000 τα ανείσπρακτα. Ενώ αυξανόταν σε εποχές που υ πήρχε 

χρήμα, ο Δήμος όλο είχε να παίρνει  και περισσότερα κάθε χρόνο, οι  

πολίτες χρωστούσαν περισσότερα, τώρα σε μια πολύ δύσκολη εποχή 

εμείς  μειώσαμε τα ανείσπρακτα κατά 300.000 και ο στόχος είναι να τα 

μειώνουμε χρόνο με τον χρόνο.  

 Δεν είναι εύκολο να τα μηδενίσεις .  Μέσα σε μια χρονιά τι  να 

κάνεις;  Εκεί που είχαμε να παίρνουμε 3 εκατ.  ανείσπρακτα να μην 

έχουμε να τα πάρουμε όλα; Κάναμε όλες τις  προβλεπόμενες 

διαδικασίες από τον νόμο για να εισπράξουμε τα ανείσπρακτα. Δεν 

υπάρχει κάτι  που προέβλεπε ο νόμο ς να το κάνουμε και δεν το κάναμε.  
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Εάν έχετε αντιληφθεί ότι  υπάρχει  κάποια παράλειψη, ότι  μας ξέφυγε 

κάτι ,  ότι  δεν κάναμε μια διαδικασία για να εισπράξουμε να μας την 

πείτε και να διορθώσουμε αυτή την παράλειψη. Αλλά κάναμε ότι  

μπορούσαμε και μάλιστα πιέζα με σε απόλυτο σημείο τους 

υπηρεσιακούς παράγοντες.  Σε σημείο που δυσανασχετούσαν οι  

υπηρεσιακοί παράγοντες.   

 Όσον αφορά το δάνειο,  αφού έχουμε 719.000 πλεόνασμα γιατί  

παίρνουμε το δάνειο,  μα μειώσαμε τα χρέη κατά 1 εκατ. .  Χρέη του 

Δήμου προς την αγορά υπάρχουν άλλα 5 εκατ. .  Εάν βάλουμε τι  

χρωστάει το νομικό πρόσωπο και το ΔΗΠΕΘΕ και η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. είναι 

ακόμα περισσότερα. Η αγορά δεν αντέχει  λίγα –λίγα να της δίνουμε.  Η 

αγορά θέλει  όσο γίνεται περισσότερα χρήματα να της δώσουμε από 

αυτά που της χρωστάμε.  Που γνωρίζετε πολύ καλά ότι  ψυχορραγεί.  

  Δεν είναι δυνατόν να περιμένει  να περάσουν τέσσερα ή πέντε 

χρόνια για να ξεπληρώσουμε τελείως.  Γι΄ αυτό άλλωστε δεσμευτήκαμε 

και προεκλογικά να πάρουμε ένα μικρό δάνειο και ήμασταν συνεπείς 

απέναντι  σε αυτή την προεκλογική μας δέσμευση. Πολύ σωστά κάναμε 

και διψάει η αγορά να πάρει αυτό το χρήμα.  

 Όσον αφορά για το εάν βελτιώθηκε η καθημερινότητα του πολίτη 

και  η ποιότητα  της ζωής  του,   πρέπει να  πούμε ότι   οι   μειώσεις  του  

κράτους,  οι  μειώσεις των χρηματοδοτήσεω ν από το κράτος προς την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά 65% πλήττουν την καθημερινότητα του 

πολίτη.  Αυτά τα χρήματα που παίρνουμε,  γνωρίζουμε πολύ καλά ότι  

έχουν σχέση με την καθημερινότητα του πολίτη.  Τα διαθέτουμε για την 

καθημερινότητά του.   

 Παρόλα αυτά όμως  γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια,  μεγάλη 

προσπάθεια,  και συγκριτικά με τις  καταστάσεις αυτές που υπάρχουν 
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αλλά και συγκριτικά με άλλους Δήμους υπάρχει ένα καλό επίπεδο,  όχι  

ότι  είμαστε ικανοποιημένοι,  αλλά το επίπεδο συγκριτικά πάντα με τις  

καταστάσεις που υπάρχουν και με άλλες πόλεις και σε θέματα 

καθαριότητας και τα λοιπά, πάτε να δείτε τι  γίνεται σε άλλες πόλεις,  

είμαστε σε κάπως καλό επίπεδο και οι  προσπάθειες συνεχίζονται.   

 Όσον αφορά την ανάπτυξη, ασφαλώς γίνονται βήματα προς την 

ανάπτυξη. Και δεν ε ίναι βήμα προς την ανάπτυξη το γεγονός ότι  

εντάξαμε τον Δήμο σε προγράμματα ύψους 27,  εντάχθηκε ο Δήμος να 

το πω, σε προγράμματα ύψους 27 εκατ.  ευρώ; Τα δυο αυτά χρόνια ΄11 

και ΄12 ότι  εγκρίθηκαν στον Δήμο ποσά ύψους 27 εκατ.  ευρώ μέσω 

προγραμμάτων. Αυτά θα τονώσουν την τοπική οικονομία σίγουρα.  

 Ασφαλώς όλα δεν είναι τέλεια.   Και εμείς  δεν είμαστε πλήρως 

ευχαριστημένοι.  Υπάρχουν και παραλείψεις και αδυναμίες.  Ο στόχος 

μας όμως είναι και με τις  δικές σας παρατηρήσεις,  να βελτιωνόμαστε 

συνεχώς με στόχο και οι  προϋπολογισμοί να είναι ειλικρινείς .  Δεν 

είναι δυνατόν οι  προϋπολογισμοί εκεί  που επί δεκαετίες ήταν 

πλασματικοί κατά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, τώρα δεν πρέπει να 

υποκρινόμαστε,  πρέπει να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι και εάν δεν 

είναι έτσι ας με διαψεύσει ο κ.  Ζιγκερίδης,  κατά δεκάδες εκατομμύρια 

ήταν πλασματικοί οι  πρώην προϋπολογισμοί.  Δεν είναι δυνατόν μέσα 

σε ένα χρόνο να γίνουν τελείως πραγματικοί.  Όμως το προσεγγίσαμε 

και αυτό,  στόχος μας θα είναι να το πετύχουμε.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι το θέμα της ειδικής συνεργασίας 

έγκρισης απολογισμού –προϋπολογισμού Δήμου Σερρών οικονομικού 

έτους 2011 ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

63 

 Ναι,  ναι,  ναι.  Κυρία Σαραντίδου;  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Εγώ δηλώνω παρούσα με μια παρατήρηση, η ο ποία πρέπει να γραφτεί ,  

όχι  για το διαδικαστικό της σύνταξης του ισολογισμού αλλά για την 

όλη φιλοσοφία του ισολογισμού σε σχέση με τα επιχειρήματα που 

έχουν αναφέρει σαν Λαϊκή Συσπείρωση και στον προϋπολογισμό, 

δηλαδή . .  στις   πλάτες των Σερραίων δημοτών.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη; Ναι,  ναι.  Κύριε Κοτρώνη; Όχι.  Ναι,  ναι και ο 

Πρόεδρος ναι.    

Έγκριση απολογισμού του Δήμου Σερρών οικονομικού έτους 2011.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 826/2012)  

…………………  

Έγκριση ισολογισμού του Δήμου Σερρών οικονομικού έτους 2011.  

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 827/2012)  

…………………  
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ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

 

826/2012:  Έγκριση απολογισμού Δήμου Σερρών, για το  

οικονομικό έτος 2011.  

 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

827/2012:  Έγκριση ισολογισμού Δήμου Σερρών, για το  

οικονομικό έτος 2011.  

 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ……………….  

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ –ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   ……………….  

 

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ     ……………….  

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ     ……………….  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ     ……………….  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ      ……………….  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ……………….  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ       ……………….  

 

ΓΡΗΓΟΔΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………….  
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ     ……………….  

 

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………….  

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ……………….  

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ……………….  

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ     ……………….  

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ      ……………….  

 

ΙΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………….  

 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………….  

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………….  

 

ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………….  

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ……………….  

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ……………….  

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ     ……………….  
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