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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 28/2015 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήµερα την 18η του µηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2015, 

ηµέρα της εβδοµάδος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 15:00 συνεδρίασε το Δηµοτικό Συµβούλιο 

Σερρών, σε ειδική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010, 

ύστερα από την αριθµ. 28/14-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού 

Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 

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

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

ήταν 27, δηλαδή: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ΔΣ) 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραµµατέας Δ.Σ.) 

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

Αναστασιάδης Αντώνιος  

Αραµπατζής Θεόδωρος  

Γαλάνης Στέργιος 

Γάτσιος Ιωάννης 

Γεωργούλα Σουλτάνα 

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

Γρηγοριάδης Χρήστος  

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος 

Μερετούδης Δηµήτριος 

Μηλίδης Θεόδωρος 

Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία 

Μυστακίδης Παύλος 

Ραµπότας Ευθύµιος 

Στεργίου Νικόλαος 

Τερζής Βασίλειος  
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Τσαλίκογλου Δηµήτριος 

Φωτιάδης Στέφανος  

Χαρίτος Χρήστος  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής 

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Αναστασιάδης Ηλίας 

Γάτσιος Αθανάσιος 

Γιαννακίδης Δηµήτριος 

Δούκας Γεώργιος 

Δρίγκα Χρυσούλα 

Ηλιοπούλου Σταλακτή 

Καδής Γεώργιος 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος 

Καλώτα Παναγιώτα 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος 

Καρύδας Νικόλαος 

Μοσχολιός Ζωγράφος 

Σούζας Ζαχαρίας. 

 

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

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

 

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

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

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

 

…………………………………….. 

………………………… 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Σερρών για το οικονομικό έτος 

2014  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 
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28Η     ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  συνάδελφοι,  δυο λεπτά ησυχία.  Πριν ξεκινήσουμε την 

συνεδρίαση και χωρίς μικρόφωνο, η φωνή μου είναι δυνατή νομίζω… 

για αυτό το θέμα της  παράτασης χρόνου του 27 ο υ  θέματος της  

προηγούμενης συνεδρίασης,  έγκρισης παράτασης σύμβασης… έργων 2 

και 5 της πράξεις… αναβαθμίσεις  και λοιπά, επειδή ήρθε ένα έγγραφο 

χτες,  προχτές και δεν το προλάβαμε να το φέρουμε στο συμβούλιο… 

συγγνώμη, κύριε Γκότση, αν κάνω υπέρβαση… το θέμα. Παράταση… 

δώσαμε μέχρι 30/3 προθεσμία,  να το κάνουμε 30/6.  Αυτό μας ζητούν.   

 Και ένα άλλο το οποίο θα περάσουμε εκτός ημερήσιας,  που 

αφορά την έγκριση του δεύτερου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα… 

προηγούμενης συνεδρίασης,  έτσι;  Δεν έχει  με την σημερινή 

συνεδρίαση να κάνει ,  πάλι για βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ,  και εδώ 

θέλουμε ένα χρονικό περιθώριο μέχρι  30/6.   

 Και τα δυο αυτά πρέπει να πάνε μαζί μέχρι 3 0/6 για να μην… το 

έργο των βιοκλιματικών αναπλάσεων. Συμφωνούν, τουλάχιστον οι  

επικεφαλής,  οι  συνάδελφοι εδώ πέρα,  το θέμα να το χειριστούμε έτσι;  

Με… να συμπληρώσει… δεν μπορούμε…  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στην απόφαση θα γράψουμε με την επιφύλαξη της προέγκρισης πο υ 

περιμένουμε ακόμα από την Διαχειριστική Αρχή, από την Αθήνα… μας 

συμβούλεψε να περάσει από το Δημοτικό μας Συμβούλιο θέμα με την 

επιφύλαξη ότι  θα… αυτό που προτείνουμε είναι ακριβώς αυτό που μας 

ζητάνε.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η ημερομηνία του δημοτικού συμβουλίου τα ιριάζει ,  γιατί… 16/12 και 

το…  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όλα αυτά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και το έγγραφο είναι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  δεν ταιριάζει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι.  Να δούμε και αν λέει… 16/12 είναι σε μας…  

 

(Διάλογοι)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άμα ήρθε… το βάζουμε… 16 του μηνός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

16 του μηνός… λοιπόν,  συμφωνεί το Σώμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τελειώσαμε.  Οκέι .  Ευχαριστώ τον Δημήτρη 

τον… που ήρθε.  Λοιπόν,  σήμερα μοναδικό θέμα συζήτησης στην 

ειδική συνεδρίαση η έγκριση απολογισμού και  ισολογισμού δήμου 

Σερρών για το οικονομικό έτος 2014.  

 

ΘΕΜΑ:  

Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού δήμου Σερρών  
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 για το οικονομικό έτος 2014  

Εισηγητής, αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο αντιδήμαρχος Οικονομικών -  Διοίκησης,  κύριος 

Γαλάνης…  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  η συνεδρίαση σήμερα 

έχει  μοναδικό θέμα την έγκριση του απολογισμού και ισολογισμού το υ  

2014 .  Όπως γνωρίζετε,  σε αυτήν υποχρεωτικά παρίσταται ο διευθυντής 

Οικονομικής Υπηρεσίας,  ο κύριος… ο οποίος βρίσκεται εδώ και 

επίσης  με… καλείται… την χρήση της  συγκεκριμένη.  

 Ωστόσο, για τον… επίσης είναι εδώ… Οικονομικής Υπηρεσίας,  

κύριος… για όποια διευκρίνιση χρειαστούμε.  Για  λόγους που δεν ,  

μάλλον δεν είναι δυνατόν,  δεν ήταν δυνατόν… διότι  βρισκόταν στο… 

στα Ιωάννινα για  μια υπόθ εση… έχει  φέρει  εδώ μαζί με τους  

συνεργάτες  του μια επιστολή που αν δεν έχετε πρόβλημα να την 

αναγνώσω στο Σώμα.  

 Προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου δήμου Σερρών.  

Αγαπητοί… σας ενημερώνω ότι  λόγω της παρουσίασης στο… 

Ιωαννίνων δεν θα μπορέσω να παρ ευρεθώ στο Δημοτικό Συμβούλιο 

δήμου Σερρών στις  18/12 του 15 και θα παρευρεθούν αντί  εμού οι  

συνεργάτες μου Αλέξανδρος Σιζόπουλος εξ αριστερών και Στέφανος 

Διαμαντής,  εξ  δεξιών, οι  οποίοι  συμμετείχαν ενεργά στην… του δήμου 

για την χρήση του 2014. Με εκτίμη ση, Δημήτριος…  

 Κύριε πρόεδρε… είχε ελέγξει  και νομικά… η έλλειψη της  

παρουσίας του κυρίου ορκωτού… της συνεδρίασης,  δεν υπάρχει 
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ζήτημα εφόσον έχει  σταλεί η επιστολή… επομένως,  αν δεν  έχετε 

πρόβλημα να προχωρήσω.  

Ο ισολογισμός,  να  πω πρώτα τι… για τον απ ολογισμό.  Μετά θα 

προχωρήσω στον ισολογισμό. Αναφέρω εδώ τα ποσά για να ακουστούν 

στους συνάδελφους… απολογισμό του 2014, στην ανακεφαλαίωση των 

εσόδων, εισπραχθέντα ήταν 46.716.391,49.  Και στην ανακεφαλαίωση 

των εξόδων, τα… 37.787.039,24 ευρώ.  

Χρηματικό υπόλοιπο της τρέχουσας χρήσης ήταν 8.729.292,25.   

Αυτά είναι οι  απόλυτοι αριθμοί του απολογισμού.  

Όσον αφορά τον ισολογισμό… όπως πολλές φορές έχει  αναφέρει  

στο Δημοτικό Συμβούλιο… δήμαρχος… πολλά χρόνια,  είναι η εικόνα,  

η πραγματική εικόνα των οικονομικώ ν ενός φορέα όπως είναι ο δήμος 

Σερρών. Είναι ο  καθρέφτης των οικονομικών του δήμου και μάλιστα 

πραγματικά… μια φωτογραφία για το πώς… κατάσταση οικονομική 

βρίσκεται ο δήμος μας στις  31/12 του 2014.  

Αυτή είναι η εικόνα που βλέπει ο υποφαινόμενος,  κύριε πρ όεδρε,  

και η Οικονομική Επιτροπή και φαντάζομαι  όσοι είδαν τον 

ισολογισμό. Είναι μια εικόνα… είναι  στα πλαίσια και των δικών μας 

προεκλογικών υποσχέσεων της δημοτικής Αρχής και του κυρίου 

δημάρχου και βελτίωση και νοικοκύρεμα των οικονομικών του δήμου.  

Να  σας θυμίσω, κύριε πρόεδρε,  τα  έχω εδώ μαζί μου, ότι  ο 

ισολογισμός έναρξης του 2011 ξεκίνησε με βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις… δηλαδή, προς την αγορά, κοντά στα 10.000.000 ευρώ 

περίπου και σήμερα οι  υποχρεώσεις μας προς προμηθευτές,  στο τέλος  

του 14 πάντα μιλάμε,  είναι 1.684.944,90 ευρώ.  

Μάλιστα, πέρα από αυτή την μεγάλη διαφορά που όπως 

πιστεύω… διαπιστώνετε από την έναρξη του 11 που ανέλαβε… 
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δημοτική Αρχή και την ανανέωση της εμπιστοσύνης του λαού 

συνεχίζει  κατά το 15,  η δ ιαφορά που προέκυψε σε σχέση με την  

περσινή… χρήση μάλλον του 13,  ε ίναι,  πως το λένε,  προμηθευτές  

είχαμε 2.000.000  ευρώ… οφείλαμε το 13 στην αγορά, ενώ σας είπα 

στο τέλος του 14 αυτά τα χρήματα… στην αγορά είναι  1 .684.000 ευρώ.  

Σε γενικές γραμμές ,  πέρα από τις  υποχρεώσεις που…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γαλάνη,  μην κάνεις  προπαγάνδα.  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πέρα από τις  υποχρεώσεις…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ακούς;  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πέρα από τις  υποχρεώσεις… πέρα από τις  υποχρεώσεις που είναι… 

κύριε πρόεδρε,  και εξόφθαλμα διαπιστώνει κανείς  την διαφορά στον 

ισολογισμό,  θέλω να πω ότι ,  ευχαριστώ αυτούς τους  άνθρωπους που 

δούλεψαν για να βγει  αυτό το αποτέλεσμα.  

 Τακτοποίηση του μητρώου παγίων. Δηλαδή, όπως βλέπετε σε 

αυτόν τον ισολογισμό, κύριε πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

δεν υπάρχει καμία παρατήρηση. Ο ισολογισμός,  κύριε  πρ όεδρε,  δεν  

έχει  καμία παρατήρηση γιατί  μια πολύ σοβαρή παρατήρηση των  

ορκωτών… τον δήμο και κυρίως τον παλιό δήμο Σερρών, για… για 

πολλά χρόνια θα έλεγα… πάνω από μια δεκαετία,  είναι η τακτοποίηση, 

το θέμα της δ ιαφοράς που υπήρχε στο μητρώο παγίων.  

 Και τι  είναι  το μητρώο παγίων; Είναι για το πώς έχουνε… τα 

ακίνητα του δήμου και… αξίες τους  έχουν εισέλθει  στο κεφάλαιο του 

δήμου. Όπως θα διαπιστώσετε αυτή η παρατήρηση… και για τον λόγο 
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ότι τα τελευταία δυο χρόνια η Οικονομική Διεύθυνση πάντα με την 

καθοδήγηση του κυρίου δημάρχου σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο, 

τον κύριο Μυστακίδη,  με το Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας,  

καταφέραμε να επικαιροποιήσουμε τα ακίνητα του δήμου, να 

υπολογίσουμε,  σε συνεργασία με δικηγόρο, την κυρία Τερζίδου… η 

οποία… μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  να  

υπολογίζει  τ ις  αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.   

Και οι  τοπογράφοι  και οι  λογιστές του δήμου, σε συνεργασία με 

τον κύριο… και την ομάδα και την… που ακριβώς για αυτό προσέφερε 

τις  συγκεκριμένες  λογιστικές  υπηρεσίε ς,  φέραμε σε πέρας το τέλος  

αυτής της παρατήρησης.   

Δηλαδή, πλέον,  όπως μου το είπε και ο κύριος… υπάρχει  

συμφωνία του μητρώου παγίων με τον ισολογισμό.  Τακτοποιήθηκε 

αυτό το θέμα, δεν υπάρχει παρατήρηση στον ισολογισμό. Να σας 

θυμίσω… είχαμε τακτοποιήσει και το θέμα των κινητών. Φέτος 

τακτοποιούμε και το θέμα των ακινήτων. Μιλάμε για,  τουλάχιστον αν 

δεν κάνω λάθος… και παραπάνω.  

Επίσης,  θα ήθελα να επισημάνω, κύριε πρόεδρε,  και  δεν θα… 

άλλο… ότι επειδή ακριβώς έχουν εισρεύσει αξίες στο κεφάλαιο άνω 

των 100.000.000 ευρώ, δηλαδή, να σας θυμίσω ότι  το κεφάλαιο του 

δήμου το 13 ήταν στα 142.000.000 ευρώ, να μην πω και τα λοιπά, και  

φέτος είναι,  στο τέλος του 14,  είναι  244.000.000 ευρώ, αυτό φέρνει  

και πολλές αποσβέσεις και ως αμελητέα συνέπεια αυτών των 

αποσβέσεων είναι  το γεγονός ότι  εμφανίζουνε κάποιες λίγες  μικρές 

ζημιές στην χρήση.  871.000 ευρώ.  

Το εξήγησε και ο  ορκωτός ελεγκτής αλλά και ο κύριος… για 

αυτό μπροστά στα 100.000.000 αξιών που εισήλθαν στο κεφάλαιο του 
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δήμου, οι  αποσβέσεις θα μπορούσαν να προκα λέσουν πολύ 

μεγαλύτερες ζημίες,  λογιστικά πάντοτε μιλάω, αλλά αυτές τελικά,  και  

λόγω της μείωσης των συντελεστών, έχουνε παραμείνει  σε αυτό το 

πολύ μικρό επίπεδο.   

Μια, δυο πράγματα ακόμη θέλω να επισημάνω. Θέση του δήμου 

οικονομική, μετά από αυτή την τακτοποίηση… κύριε πρόεδρε,  είναι 

πάρα πολύ σημαντική.  Ο δήμος έχει ,  δηλαδή, κεφάλαιο 244.000.000 

ευρώ. Οι  υποχρεώσεις τους ε ίναι μόνο στο 1.600.000… μαζί με τα  

δάνεια που κι  αυτά μειώνονται,  σύνολο είναι στα 7.000.000.  

Στον ιδιωτικό τομέα αν υπήρχε τέτοια επ ιχείρηση,  τέτοιος  

φορέας που θα ήταν αυτό το κεφάλαιο του και αυτές οι  υποχρεώσεις  

του στις  τράπεζες… θα ήταν μια από τις  πιο σημαντικές  

επιχειρήσεις… φορείς σε όλη την επικράτεια,  τουλάχιστον την δική 

μας.   

Τέλος,  επειδή ακριβώς έχουμε αυτή την διευθέτηση  του… θα 

πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο πέρα από την έγκριση του απολογισμού 

και του ισολογισμού και  των οικονομικών καταστάσεων να 

συμφωνήσει στην… που συνέστησαν οι  ορκωτοί,  να συμφωνήσει σε 

αυτή την αύξηση που… η τακτοποίηση του ζητήματος.   

Δηλαδή,  το ποσό των 87.729.277… που είναι η αύξηση που 

έρχεται από την επικαιροποίηση στις  εδαφικές εκτάσεις.   

Επίσης,  τα 17.184.357,45 που είναι  η αύξηση του κεφαλαίου 

που…  

Και… όπως μου επεσήμαναν οι  ορκωτοί,  έχουμε άλλα δυο 

ποσά… ένα λεπτό.  Είναι το ποσό των 3.182.5 04,92,  145.248,08,  

είναι… του ζητήματος… τον προϋπολογισμό για τα  χρήματα που 
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πήραμε από…  πόρους που τοποθετήθηκαν σε άλλο κωδικό,  έτσι όπως 

ακριβώς… το υπουργείο φέτος.   

Επομένως θα επιθυμούσα, μετά από αυτή την εισήγηση που σας 

έκανα, να ψηφίσουμε την έγκριση του απολογισμού, του ισολογισμού 

και των οικονομικών καταστάσεων 2014 και… για την έγκριση για την 

αύξηση του κεφαλαίου για τα ποσά που ανέφερα. Σας ευχαριστώ πάρα 

πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν υπάρχουν ερωτήσεις από το Σώμα.  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Γιαννακίδης.  Άλλος κανείς;  Παρακαλώ.  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω… ποσό των 870.000, το… που υπάρχει,  να 

διευκρινίσετε και  είπε και η υπηρεσία ότι  είναι… σε σχέση… το 

δέχομαι και δεν… εκείνο που βλέπω στο… λογιστές,  είναι για τις 

εγγυητικές επιστολές.   

 Δεν ξέρω, δηλαδή… το θέμα αλλά κάθε χρόνο συναντάμε… 

εγγυητικές επιστολές δεν παρακολουθούνται σε λογαριασμούς τάξεως.  

Δεν,  τόσα χρόνια  τους παρακολουθώ… πρόβλημα είναι αυτό; Και  

βέβαια,  είχα σημειώσει για αυτά τα ποσά των 83 και 18.00 0.000 αλλά 

είπατε ότι  είναι… κίνηση με τους…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση; Ναι,  κύριε…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω να ρωτήσω τον κύριο αντιδήμαρχο, αντιλαμβανόμαστε ότι… 

ηλεκτροφωτισμού….   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και τις  προηγούμενες χρονιές,  κύριε πρόεδρε,  ο α πολογισμός και  

ισολογισμός τον Δεκέμβριο ψηφιζόταν.  Ωστόσο, φέτος είναι η πρώτη 

χρονιά που ήρθε τον Δεκέμβριο γιατί  τακτοποιήσαμε… δουλέψαμε 

εντατικά,  το… μπορούν να σας το πουν και οι  ίδιοι ,  και ο κύριος… 

δουλέψαμε εντατικά για το ζήτημα του μητρώου παγίω ν θέλοντας να 

το κλείσουμε στον ισολογισμό, σε αυτή την χρήση, του 2014. Αυτή 

είναι η μόνη αιτιολογία.  Δεν έχω εγώ να πω κάτι παραπάνω. Εδώ είναι 

ορκωτοί…  

Κος   :  

Καλησπέρα σε όλους.  Μπορώ να το επιβεβαιώσω απόλυτα αυτό.  Ότι  

για αυτόν ακριβώς τον λόγο αργήσαμε.  Για να τακτοποιηθεί  πλήρως,  

δηλαδή. Για να έχει  μια απόλυτη συμφωνία μεταξύ μητρώου παγίων 

και… του δήμου.  

 Και όσον αφορά στο προηγούμενο ερώτημα, για την βαρύτητα 

των εγγυητικών επιστολών, η βαρύτητα δεν είναι τόσο μεγάλο. Για  

αυτόν ακριβώς τον λόγο το εμφανίζουμε σαν παρατήρηση. Είναι μια 

ένδειξη την οποία  οφείλουμε εμείς  σαν ορκωτοί ελεγκτές να… Όσον 

αφορά, καταλάβατε για ποιο πράγμα μιλάω…  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τις εγγυητικές η υπηρεσία τουλάχιστον των προμηθειών εννοείται  τις  

τηρεί ,  τις  παρακολουθεί,  ε ίναι αυστηρότατη. Τώρα…  

Κος   :  
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Αυτό ακριβώς ήθελα να αναφέρω. Ότι… είναι μικρή διότι  απλά η 

νομολογία απαιτεί  σε λογαριασμούς… δεν είναι βαρύνουσας 

σημασίας… απλώς παρατήρηση. Ελπίζω να σας κάλυψα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλη ερώτηση; Τοποθετήσεις επί  του θέματος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν υπάρχουνε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουνε.  Ο κύριος Χρυσανθίδης,  η κυρία… κύριε… κι εσείς;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Χρυσανθίδης.   

Κα   :  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) είπε ο  κύριος Φωτιάδης ότι  κάπου… 

εντάξει;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη.   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  όσον αφορά τον ισολογισμό… έγινε μια συζήτηση 

στην Οικονομική Επιτροπή και απαντήθηκαν κάποια ερωτηματικά τα 

οποία είχαμε,  από τους υπηρεσιακούς,  από τον δήμαρχο, για το αν… 

την δική μας ψήφο.  

 Στον απολογισμό,  όμως, ο οποίος… Α ύγουστο έτυχε να 

απουσιάζουμε και εγώ και η κυρία… από την συγκεκριμένη 

συνεδρίαση. Εγώ,  λοιπόν… ο απολογισμός είναι,  αποτυπώνει όλη την 

εικόνα του δήμου το συγκεκριμένο έτος,  δηλαδή, το 2014.  Είναι,  
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δηλαδή, ο καθρέφτης της πολιτικής κατεύθυνσης της  οποία χαράζει  η 

δημοτική Αρχή.  

 Την στιγμή που εμείς ,  ως παράταξη, δεν ψηφίσαμε τον 

προϋπολογισμό του 2014 και δεν ψηφίσαμε,  βέβαια,  όχι  όλο τον 

προϋπολογισμό αλλά κυρίως το τεχνικό πρόγραμμα, δεν μπορούμε να 

ψηφίσουμε και τον απολογισμό,  γιατί  δεν πορεία δεν… έχουν αλλάξει 

και δεν θα πω… προς την θετική κατεύθυνση σε σχέση με τον 

προϋπολογισμό αλλά ακόμα, όσο να γίνουν περισσότερα, να μας 

πείσουν ότι  να έχουμε θετική ψήφο και στον απολογισμό. Και γενικά 

είπαμε ότι  ο απολογισμός είναι έμμεσα όλες οι  δράσεις  της δημοτικής 

Αρχής.   

Θα ξεκινήσω, ως αγορητής της παράταξης… οικονομία.  Τα 

θέματα, δηλαδή, που… στον απολογισμό, της ανασυγκρότησης της 

οικονομίας στην περιοχή ευθύνης του δήμου μας εμείς  τα βάζουμε σε 

μια προτεραιότητα. Μεγάλη προτεραιότητα.  

Έχετε κάνει  κάποια σημαντικά βήματα… συγκεκριμένα… τα 

οποία βέβαια πιστεύω… ο προϋπολογισμός θα είναι καλύτερα γιατί  

διαπιστώσαμε και αυτό είναι θετικό προς όλους… ότι αρχίζετε να… η 

σύνθεση, όμως, απόψεων νομίζω φέρνει  καλύτερα αποτελέσματα.  

Ξεκινώντας… τον απολογισμό,  ανέφερε ο κύριος αντιδήμαρχος,  

έσοδα προϋπολογισθέντα,  προϋπολογισμός συνολικά 58.000.000,  

46.000.000 εισπραχθέντα.  Υπάρχει  μια βελτίωση σε σχέση με το 

2013… το 2013 η διαφορά ήτανε στα 30.000.000 ευρώ.  Τώρα πέσαμε 

στα 12.000.000.   

Βέβαια,  βοηθάει  σε αυτό  και η… που βρίσκεται  όλη η χώρα και 

επηρεάζει  και τον δήμο μας.  Όμως δικαιολογηθήκατε την περασμένη 

φορά και η δικαιολογία σας δεκτή, ότι  οι  υπηρεσιακοί βάλανε στον 
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προϋπολογισμό όλο το ποσό των έργων… για το οποίο… και των 

επιχορηγήσεων και λοιπά, ενώ θα  έπρεπε να βάλουν ποσό το οποίο 

αφορά το συγκεκριμένο.  Όμως το 14 δεν υπήρχε αυτή η διαφορά και  

δείχνει  πάλι ότι  ο  προϋπολογισμός δεν ήτανε τόσο ρεαλιστικός.  Με 

όλες τις  δυσκολίες  τις  οποίες έχουμε ως δήμος.   

Στα έσοδα δεν θα κάνω, συγγνώμη… στα έσοδα,  δεν  θα 

αναφερθώ σε κωδικούς για να ταλαιπωρήσω το Σώμα. 

Αντιλαμβανόμαστε ότι  υπάρχει  μια δυσκολία είσπραξης εσόδων από 

την,  από τους συμπολίτες μας.  Άλλωστε στην Οικονομική Επιτροπή, 

δίχως να είναι… σχέση μεταξύ τους τα νούμερα, αναφερθήκαμε σε 

κάποια,  σε κάποιους κωδικούς.  Δόθηκαν οι  εξηγήσεις και  

καλυφθήκαμε.   

Όμως, εδώ θα πρέπει να δούμε ότι  πραγματικά τα έσοδα δεν ήταν 

τόσο αρνητικά όσον αφορά την ΚΑΠ, την οποία… σε σχέση, βέβαια,  

με την ΣΑΤΑ. Η ΚΑΠ ήταν η αυξημένη σε σχέση με το 2013… και 

στον ισολογισμό.  Είχαμε περίπου κατά 700 -  800.000 περισσότερα 

χρήματα, όπως επίσης είναι και  τα ανταποδοτικά, εισπράξαμε 

περισσότερα από ότι  υπολογίσαμε.   

Σίγουρα αυτό είναι θετικό όντως.  Όμως, ανέφερε ο 

αντιδήμαρχος,  πληρώσαμε υποχρεώσεις παλιές.  Βεβαίως πληρώσαμε 

υποχρεώσεις παλιές,  βεβαίως έχουνε μειωθεί τα έξοδα αλλά να 

αναφέρουμε ότι  υπήρχε και μια χρηματοδότηση η οποία βοήθησε… 

εμείς ήμασταν έτοιμοι… το έκανε,  μπήκε το δάνειο τελικά,  με 

ενέργειες το κάνατε,  πήραμε τα χρήματα αυτά και πληρώσαμε τους  

συμπολίτες μας και έχει  μειωθεί σε σημαντικό βαθμό, έχουν μειωθεί  

σε σημαντικό βαθμό οι  υποχρεώσεις που έχουμε προς τρίτους.  

Παραμένουν,  βέβαια,  αρκετά.  Αλλά πιστεύω ότι  θα πάνε καλύτερα.  
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Στα έξοδα. Θα μιλήσω σε συγκεκριμένους τομείς και 

επαναλαμβάνω, επειδή μιλάω για το 14.  Πιθανόν το 16… 

προϋπολογισμό και βλέποντας… να είμαστε καλύτερα… για τον 

απολογισμό… αρνητική μας ψήφο, δεν έχουν γίνει  κάποια πράγματα .  

Τα αντιληφθήκατε,  θα λέγαμε εμείς .  Δεν είναι κακό. Τα 

αντιληφθήκατε… σε πολλά θέματα στα οποία έχουμε επισημάνει και 

νομίζω ότι  το 16 θα φανεί ότι  είμαστε σε μια πολύ καλύτερη 

κατάσταση.  

Στα θέματα,  και μιλάω για θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης στην 

οποία  δείξατε μια ευαισθησία,  το 14,  το 13… το 14 λίγο πιο… αλλά το 

16 νομίζω θα μπορούσαμε να πάμε και καλύτερα με τον 

προϋπολογισμό, κάνετε και στο κομμάτι αυτό μια θετική παρέμβαση 

την οποία την χρειάζεται ο πολίτης σήμερα και πρέπει να είμαστε όλοι 

κοντά του.   

Στα θέματα της  καθαριότητας.  Εμείς πιστεύουμε ότι ,  ναι ,  

υπάρχει  έλλειψη προσωπικού. Υπάρχει έλλειψη μηχανημάτων… όμως 

και για αυτόν τον λόγο… η πόλη καθαρή σε αυτό το σημείο που θα 

θέλανε όλοι οι  συμπολίτες μας…  

Βλέπουμε ότι  σε ένα βαθμό και  ο δημοτικ ός  χαρακτήρας της… 

της καθαριότητας σε σταδιακή ιδ ιωτικοποίηση και  δίνοντας σε 

εργολάβους τ ις  εργασίες αυτές,  δεν εν ισχύουμε τον δημόσιο 

χαρακτήρα της.  Και το λέω εδώ, το είχαμε πει  τότε,  ότι  μπορούσαμε 

να έχουμε και εξοπλισμό, πολύ περισσότερο τα έλεγε ο κύριος  

Φωτιάδης,  και θα ήμασταν σε πολύ καλύτερη μοίρα και δεν θα είχαμε 

τα προβλήματα που έχουμε σήμερα είτε με τα ανταλλακτικά, τα οποία  

δίνει  μάχη ο κύριος Χαρίτος για να μπορέσει να λειτουργήσει τα 

μηχανήματα.  
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Στα θέματα των προμηθειών και των αναθέσε ων των υλικών.  

Θεωρώ ότι  πήραμε κάποιες απαντήσεις όσον αφορά τις  προμήθειες από 

τον αντιδήμαρχο.  Θα ακολουθήσουν,  βέβαια,  και οι  απαντήσεις όσον 

αφορά τα έργα, για  να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα.   

Όμως, το ποσό του 14… αναθέσεις μόνο για προμήθειες ήτα ν της 

τάξεως των 295.000 ευρώ… δεδομένες οφειλές.  Μεγάλο ποσό.  όπως 

επίσης και ένα μεγάλο ποσό δώσαμε για τις  δικαστικές  αποφάσεις,  οι  

οποίες,  πολύ μεγάλο ποσό, και αυτό μας προβληματίζει  ιδιαίτερα.  

Τα θέματα του τουρισμού. Έχουν γίνει  κάποια βήματα. Βλέπ ουμε 

ότι  το 16,  το συνδυάζω και βλέπω δίνετε μεγαλύτερη βαρύτητα παρ’  

ότι  εμείς  τα λέγαμε,  τα έλεγε η παράταξη μας,  όπως… βλέπουμε ότι  

υπερθεματίσαμε,  ενισχύσαμε και ψηφίσαμε για τον τουρισμό και  

πρέπει να βοηθήσουμε πολύ περισσότερο. Το 14,  όμως, δεν ήμασ ταν 

στο… αντικείμενο.   

Ανέφερα προηγούμενα για τα,  για τους ΚΑΠ. Ανέφερα για τα 

ανταποδοτικά και θα κλείσω ότι ,  έτσι συμπληρωματικά. Πιστεύουμε 

ότι… λειτουργείτε  τον δήμο κυρίως σε ένα μοντέλο δημαρχοκεντρικό.  

Πιστεύω ότι… περιθώριο θα μπορούσε… πολύ καλύτ ερα. Ίσως στο 

μέλλον… όπως επίσης και τις  τοπικές  δημοτικές κοινότητες.   

Έχετε ένα επιχείρημα το οποίο μας το λέτε,  ναι,  ε ίμαστε ο δήμος 

ο οποίος νοικοκυρέψαμε τα οικονομικά του δήμου. Σε ένα βαθμό, ναι.  

Από κει  και μετά όμως ανέφερα προηγούμενα ότι  υπήρξα ν κάποιες 

προϋποθέσεις… υπήρξανε και από όλη την αντιπολίτευση με τις  

παρεμβάσεις… η παράταξη μου και  την ετοιμότητα την οποία είχατε 

και πήρατε τα χρήματα αυτά με τα  οποία καλύψαμε,  οι  συμπολίτες 

μας… οι συμπολίτες μας.   
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Κλείνοντας εμείς  ως παράταξη,  κύρι ε πρόεδρε,  πιστεύω ότι  το 

προσωπικό το οποίο έχουμε θα μπορούσαμε να είμαστε περισσότεροι,  

να είμαστε ενταγμένοι σε περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα, με 

περισσότερες και  καλύτερες κοινωνικές δομές,  να προσφέρουμε 

καλύτερες υπηρεσίες στον πολίτη,  να είμαστ ε κοντά τους,  επιλύοντας 

τα προβλήματα της καθημερινότητας που σήμερα αντιμετωπίζει  πάρα 

πολλά και πάντοτε από αλλού.   

Πρέπει να δείξουμε περισσότερο τον κοινωνικό μας χαρακτήρα,  

να είμαστε περισσότερο αναπτυξιακοί για να μπορέσουμε να 

βελτιώσουμε τις  συνθήκες επιβίωσης των συμπολιτών μας.   

Για όλα αυτά τα έτσι,  γενικά και λίγο ειδικά που ανέφερα, δεν 

θέλω να κουράσω το Σώμα, η παράταξη μου δεν  θα δώσει θετική ψήφο 

στον απολογισμό.  Θα δώσει μόνο θετική ψήφο στον ισολογισμό. 

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία… Άννα καλύφθηκε.  Ο κύριος  Φωτιάδης.   

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Ο λόγος στον κύριο αντιδήμαρχο.  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θέλω να… κύριε πρόεδρε,  για άλλη μια φορά στους συνάδελφους που 

βοήθησαν και  είμαστε… να τα εγκρίνει  το Δημοτικό Συμβούλιο.  

Ευχαριστώ και τους αρχηγούς των παρατάξεων για,  και για τις 

τοποθετήσεις τους ,  τον κύριο… τον αγορητή από την παράταξη της  

μείζονας αντιπολίτευση.  
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 Πάντα, κύριε πρόεδρε,  είναι χρήσιμη η κριτική και  την ακούμε… 

η παράταξη… για  τους  πολίτες… τελικά, γιατί  αυτούς υπηρετούμε.  

Εγώ  αυτό που μόνο θέλω να παρατηρήσω, για να μην δημιουργούντα 

παρεξηγήσεις στον κόσμο, είναι ότι  ο δήμος Σερρών δεν πήρε,  κύριε 

πρόεδρε,  ποτέ δάνειο.  Δεν έχουμε ποτέ κανένα δάνειο,  ούτε ένα ευρώ 

από το 2011, 1/1 του 11 μέχρι σήμερα, ούτε ένα δάνειο.   

 Όσον αφορά τα περιβόητα χρήματα, 3.000.000 ευρώ, ήτανε 

χρήματα που μας όφειλε το κράτος εμάς… δεν μας έκανε χάρη. Αλλά 

και πάλι θέλω να πω στο Σώμα ότι  και αν τα αφαιρέσω από τα 

10.000.000,  κύριε  πρόεδρε,  που ήταν οι… οφειλές  το 11,  όταν 

αναλάβαμε,  10 μείον 3 κάνει  7.  Σήμερα οι  οφειλές μας προς τους 

προμηθευτές είναι  περίπου στο 1.600.000. Τα άλλα σχεδόν 6.000.000 

ποιος τα… νομίζω ότι  τα πληρώσαμε εμείς .  Εννοώ η δημοτική Αρχή 

και μαζί  με την αντιπολίτευση στα όργανα διοίκηση. Στα όργανα της  

διοίκησης.  Στα συλλογικά όργανα.  

 Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι ,  εντάξει ,  το  καταλαβαίνω ότι  θα 

πρέπει να υπάρχει  και ένα επιχείρημα κάθε φορά που υπάρχει ένα 

επιχείρημα. Αλλά και η αλήθεια θα λάμψει και αυτή κάποια στιγμή. 

Και η αλήθεια… συνεχώς μου λέτε ότι ,  εντάξει ,  πήρες τα  3 .000.000 

και για αυτό… σταθερή, δεν ε ίναι αυτή η αλήθεια.   

  Η αλήθεια είναι ότι  μειώθηκαν με τα 3 τα 10.000.000 στα 7 και 

τα μειώσαμε άλλα 6 σχεδόν για να φτάσουμε στο 1 και κάτι  που είναι 

σήμερα. Και να μην μου στερήσετε και το δίκιο σε αυτό που θα πω,  

ότι ήταν μια απόφαση της δημοτικής Αρχής,  του κυρίου δημάρχου και 

ημών των ιδίων,  αντί  να πάρουμε το δάνειο που μας είχε εγκρίνει  το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,  κύριε πρόεδρε,  2.000.000 ευρώ,  

ενός έτους δουλειά της Οικονομικής Υπηρεσίας,  πανέτοιμο,  
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εγκεκριμένο.  Αντί  να πάρουμε το δάνειο να πληρώσουμε από κει  τα 

χρέη και μετά… να κάνουμε άλλα πράγματα, έργα, για να φανούμε κι  

άλλο στον κόσμο, ο κύριος δήμαρχος είπε,  άκουσε και τις  

συμβουλές… τους συνεργάτες του και της Οικονομική Υπηρεσίας,  ναι 

αλλά ακούστηκαν και απόψεις,  και οι  δικές σας,  κύριοι ,  και της  

αντιπολίτευσης,  γιατί  ακούγονται όλες οι  απόψεις,  ο κύριος δήμαρχος 

παίρνει  την απόφαση μαζί με την δημοτική Αρχή που διοικεί ,  όμως 

συνδιαμορφώνουμε σε κάθε περίπτωση και αντί  να πάρουμε το δάνειο,  

το αφήσαμε ενώ ήταν έτοιμο,  και τώρα θα πάρουμε τα 3.000.000 

ευρώ… ετοιμότητα, στείλαμε όλα τα παραστατικά… γιατί… λεφτά αν 

δεν είσαι σε ετοιμότητα και όλα… είχαμε ετοιμότητα, πήραμε αυτά τα 

χρήματα και με άλλα χρήματα, ε ίτε από τα έσοδα, είτε από την μείωσ η 

των δαπανών, πληρώσαμε τα υπόλοιπα χρέη. Ουδόλως ευκαταφρόνητο 

ποσό, κύριε πρόεδρε.  Άλλα 6.000.000 ευρώ.  

Αυτή είναι,  πιστεύω, ολόκληρη η αλήθεια… την ευκαιρία να την 

πω. Εγώ σέβομαι  τις  απόψεις της  αντιπολίτευσης.  Τις ακούω με 

ενδιαφέρον.  Χαιρετίζω το γεγονός ότι  ψήφισε στην Οικονομική 

Επιτροπή τον ισολογισμό και τον ψηφίζει  και σήμερα. Ειλικρινά,  αυτό 

δείχνει  ότι  λειτουργούμε με μεγαλύτερη, έτσι,  με μεγαλύτερη 

υπευθυνότητα, με μεγαλύτερο…  

 

(Διάλογοι)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ψηφίσατε τον ισολογισμό, λέω, του 14.  Α υτό χαιρετίζω… το ψήφισε 

και στην Οικονομική Επιτροπή.  Αυτό το πράγμα χαιρετίζω.  

Καταλαβαίνω… του απολογισμού. Σεβαστές.  Όπως είπε ο κύριος 

δήμαρχος… και κάποια πράγματα… θεωρώ ότι… στην ουσία του 14.  
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Για αυτό,  κύριε  πρόεδρε,  εγώ δεν μπήκα σε πολλές λεπτομ έρειες του 

απολογισμού του έργου της δημοτικής Αρχής σήμερα. Μίλησα πιο 

πολύ…    

 Και θέλω να κλείσω λέγοντας ότι  καλώ το Σώμα… για άλλη μια  

φορά να ψηφίσει,  κύριε πρόεδρε… την εισήγηση. Ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  δυο κουβέντες μόνο… μεγαλε ιότατε,  κύριε  Γαλάνη.  Η 

ρητορική του  θα έπρεπε να περιοριστεί  σε άλλα θέματα και όχι  στην 

προπαγάνδα. Εμείς σαν δημοτική Αρχή δεν κάναμε ούτε μια δεκάρα 

δάνειο,  στον κύριο Βλάχο.  Έτσι δεν είναι;  Βέβαια… και τα 11… 

δάνεια.  Λοιπόν… σας αφήσαμε τόσα λεφτά στα  ταμεία και ποτέ δεν  

είπαμε καμία κουβέντα.   

 Και ερχόμαστε εδώ σιωπηλοί γ ιατί  ξέρουμε τι  συμβαίνει  στην 

πατρίδα μας και… δεν μιλάμε.  Απλώς… μην κάνει  άλλα φορά 

προπαγάνδα σε τέτοια θέματα πολύ σοβαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, 

κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν κάποιος θέλει  να δευτερολογήσει από τους προλαλήσαντες.  Ο 

κύριος Χρυσανθίδης.   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  δεν θα έπαιρνα τον λόγο,  όμως νομίζω ότι  είμαστε 

εδώ… συμπολίτευση. Δεν αμφισβήτησε κανείς  ότι  τα  χρήματα… και  

μάλιστα ανέφερα και τις  ενέργειες που έκανε η δημοτική Αρχή για να 

πάρουμε τα χρήματα αυτά, τα οποία χρήματα αυτά… οφειλόμενα στον 

δήμο μας.   

 Όμως, να μην ξεχνάμε… ότι ούτε ανέφερα ότι  πήρατε δάνειο.  

Όμως εδώ έγιναν,  με συγχωρείτε,  γ ιατί  σε εκείνη την συνεδρίαση… 
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μερικές ατάκες για να πάρετε το δάνειο,  έτσι;  Το οποίο τελικά δεν 

πήρατε.  Και η παράταξη μου τότε έλεγε ότι ,  όχι ,  δεν θα πάρουμε το 

δάνειο.   

 Ότι αλλάξατε κατεύθυνση, ναι,  μπράβο σας ότι  αλλάξατε 

κατεύθυνση. Είναι  θετικό.  Αυτό είναι θετικό.  Και αυτό πρέπει να 

κάνουμε.  Εγώ αυτό είπα.  Και δεν  είπα κανένα ψέμα ή κανένα 

λαϊκισμό. Ανέφερα γεγονότα συγκεκριμένα. Υπάρχουν οι  κασέτες και 

είπα τα θετικά σας και δεν  έχω τον λόγο να μην δεν τα πω αλλά ως 

πολιτική παράταξη έχουμε και μια διαφορετική κατεύθυνση,  μια 

διαφορετική προσέγγιση των καταστάσεων και  διαφορετικές 

προτεραιότητες.   

Αυτό δεν σημαίνει  ότι  πρέπει να συμφωνούμε ή ότι  πρέπει ότι  

λέμε εμείς  γιατί… Δημοτικό Συμβούλιο,  μάλλον στην λογοδοσία 

ειπώθηκε και κακώς ειπώθηκε από τον κύριο αντιδήμαρχο, κύριε  

Γκότση,  ότι  εμείς ,  λέει ,  διοικούμε .  Μα αμφισβήτησε κανένας ότι  

διοικείτε εσείς;   

Το λέω για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Άρα, λοιπόν,  εσείς  

διοικείτε και καλό είναι… εμείς από την πλευρά μας ελέγχουμε,  

κάνουμε προτάσεις.  Σας ανέφερα, κύριε πρόεδρε,  ότι  αντιλήφθηκα,  

συμμετέχω στα όργανα, ότι . . .  υπάρχει  μια σύνθεση και  αυτό είναι προς  

τιμήν όλων μας…  

Άρα, λοιπόν… ο συνάδελφος ο δημοτικός σύμβουλος να μην 

υπερθεματίζουμε και να μην κάνουμε.  Να τα λέμε τα πράγματα με το 

όνομα τους.  Εμείς  είμαστε… και  ότι  χρειαστεί  να επιβραβεύσουμε,  θα 

επιβραβεύσουμε… ευχαριστώ πολύ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν χρειάζεται,  κύριε πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος δήμαρχος θέλει  τον λόγο.  Δυο κουβέντες θέλει  να πει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι να πει  τώρα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σχετικά με το δάνειο.  Όταν ξεκινήσαμε τις  δ ιαδικασία  του δανείου δεν 

υπήρχανε ληξιπρόθεσμες οφειλές.  Όταν το,  η Πολιτεία ανακοίνωσε ότι  

θα μας δώσει τις  ληξιπρόθεσμες οφειλές,  παρ’ όλο που είχε εγκριθεί  

το δάνειο και μπορούσαμε να το πάρουμε,  είπαμε όχι ,  να μην 

επιβαρύνουμε τον δήμο… και με πολιτικό κόστος αυτό.   

 Γιατί  θα μπορούσαμε να πάρουμε και το δάνειο και τις  

ληξιπρόθεσμες οφειλές,  έτσι,  και να κάναμε πολύ περισσότερο έργο.  

Αλλά είπαμε να μην φορτωθεί ο δήμος με δάνειο.  Αυτή είναι η 

αλήθεια.  Δεν τίθεται θέμα αλλαγής κατεύθυνσης.  Το δάνειο θα το 

παίρναμε αν δεν μας δίναν τις  ληξιπρόθεσμες οφειλές.   

Λοιπόν,  έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια,  σφιχτή διαχείριση, 

για να μπορέσουμε να μειώσουμε τα χρέη πάνω από 70%, έτσι ;  Ο 

δήμος αυτή την στιγμή βρίσκεται  σε καλή κατάσταση. Θέλω να 

πιστεύω ότι  σε ένα ή δυο χρ όνια,  αν υπάρχει  πολιτική σταθερότητα,  

δεν θα χρωστάει τίποτα,  παρ’ όλο που οι  καταστάσεις ήταν πολύ 

δύσκολες.   

Μειώθηκαν οι  χρηματοδοτήσεις πάνω από 65%, και ΣΑΤΑ και  

ΚΑΠ, ενώ τα καύσιμα, οι  δαπάνες για τα καύσιμα παραμένουν οι  ίδ ιες.  

Οι δαπάνες για προμήθεια γραφικής ύλης,  για  ανταλλακτικά, 

παραμένουν οι  ίδ ιες,  έτσι;   
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Αυτοί που διοικούν,  όσοι βρίσκονται στο τιμόνι των δήμων ,  

ρωτήστε δημάρχους και δημοτικές Αρχές για να σας πουν τι  τραβάνε 

κάθε μέρα. Και  αυτό το καταλαβαίνουν και οι  δημοτικές Αρχές σήμερα 

που είναι στην αντιπολίτευση πριν από λίγο.   

Βλέπουνε,  ας πούμε,  τ ι  καταστάσεις οδυνηρές περνάνε,  σε 

σημείο που να λένε,  καλύτερα να μην βγαίναμε,  λένε μερικοί.  Αυτή 

είναι η πραγματικότητα. Προγράμματα ύψους 40.000.000 ευρώ 

εξασφαλίσαμε στην προηγούμενη δημαρχιακή θητεία.   

Κάποια από τα προγράμματα υλοποιήθηκαν, κάποια 

υλοποιούνται τώρα και προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι για να 

πάρουμε… όταν ανοίξει  το νέο ΕΣΠΑ, το ΣΕΣ, να μπορέσουμε να 

ενταχθούμε,  τέλος πάντων, σε προγράμματα.  

Για την κοινωνική πολιτική,  πάλι θα το πω, μέσα στο πρόγραμμα 

του ο δήμος κάνει  κοινωνική πολιτική 1.700.000 ευρώ. Συν και κάποια 

χρήματα από το ταμείο του.  Δεν υπάρχει,  δηλαδή, πρόγραμμα 

κοινωνικής πολιτικής που να βγήκε και να μην το πήραμε.   

Και μάλιστα είμαστε από τους λίγους  δήμ ους που τα πήραμε όλα. 

Και στην καθαριότητα 800.000 ευρώ προσθέσαμε μέσα από 

προγράμματα. Κάναμε ότι  καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε,  λοιπόν,  

και αυτό έγινε με πάρα πολύ δουλειά .  Με σκληρή δουλειά από όλη την 

δημοτική Αρχή.  

Λοιπόν,  ο ισολογισμός είναι θετι κός .  Αυτό δεν αμφισβητείται.  Ο 

δήμος βρίσκεται  σε τροχιά νοικοκυρέματος.  Έχει  νοικοκυρευτεί  

αρκετά.  Λοιπόν,  αλλά θέλουμε να φτάσουμε στο καλύτερο δυνατό…  

Δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Απλώς ελπίζω ευχόμενος σε όλους 

καλές γιορτές και καλή χρονιά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λοιπόν… να το θέσω σε ψηφοφορία;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.  Υπάρχει ομοφωνία στον ισολογισμό.  

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι η παράταξη του κυρίου Φωτιάδη για τον απολογισμό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε… στην λογοδοσία του δημάρχου α νέφερα και τους λόγους για 

τους οποίους διαφωνούσα εγώ. Στον ισολογισμό ναι,  τον απολογισμό 

όχι ,  λόγω ότι… του δημάρχου, για ποιος λόγους…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Γεωργούλα;  

Κα ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ:  

Στον απολογισμό όχι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ισολογισμό ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ισολογισμό όχι ,  απολογισμό όχι .  Εσείς,  κύριε… Αναστασιάδη;  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ μιλάω καθαρά. Καθαρές κουβέντες,  καθαρά λόγια.  Εγώ βλέπω τι  

συμβαίνει  και σιωπώ. Αλλά είπα στον σοφολογιότατο εκεί  να μην 

υπερβάλλει….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα ναι και ναι.  Για τον ισολογισμό και τ ον απολογισμό.   
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Έγκριση ισολογισμού Δήμου Σερρών για το οικονομικό έτος 2014  

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   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 806/2015 )  

…………………  

 

Έγκριση απολογισμού Δήμου Σερρών για το οικονομικό έτος 2014  

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   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 807/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πριν κλείσουμε,  αγαπητοί συνάδελφοι,  την τελευταία θέλω να πιστεύω 

συνεδρίαση…  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μην το λες αυτό,  μην το λες αυτό.   

 

(Διάλογοι)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εύχομαι ολόψυχα…  
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Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε,  να σου πω κάτι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά να έχουμε… και… 

της οικογένειας,  τα παιδιά,  κάθε εφημερία και ευτυχία.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πάντα, σε κάθε τέτοια μέρα… στο τραπέζι .  Έφερνε σουβλάκια…  

 

(Διάλογοι)  

Κος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να σας πω και κάτι  άλλο. Ο κύριος… έφαγ ε 30 ευρώ σήμερα και δεν 

είναι στο συμβούλιο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να είστε όλοι καλά.  

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

………………….  

…………  

 

Το Δηµοτικό Συµβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του ,  στο 

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

712/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ,  µε θέµα: ¨Προέλεγχος  

ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης του Δήµου Σερρών για το 

έτος 2014¨ ,   

 

και σχετική συζήτηση ,  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει  τον ισολογισµό του Δήµου Σερρών ,  οικονοµικού έτους 2014 

και το λογαριασµό αποτελεσµάτων χ ρήσεως σύµφωνα µε την αρ .  

712/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ,  όπως αυτά φαίνονται  

στο προσάρτηµα που αποτελεί  αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης .  

 

Αναθέτει  στον κ .  Δήµαρχο τις  παραπέρα ενέργειες .  

 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

 

806- 2015:     Έγκριση ισολογισμού Δήμου Σερρών για το 

οικονομικό έτος 2014  

 

807- 2015:       Έγκριση απολογισμού Δήμου Σερρών για το οικονομικό 

έτος 2014  

 

………………………..  

……………….  
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

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

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

Ιλανίδου –  Βίλλιου Δέσποινα    …………..  

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα    …………..   

   

Αναστασιάδης Αντώνιος      …………..  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος      …………..  

 

Γαλάνης Στέργιος       …………..  

 

Γάτσιος Ιωάννης       …………..  
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Γεωργούλα Σουλτάνα       …………..  

 

Γκότσης Ηλίας        …………..  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης      …………..  

 

Γρηγοριάδης Χρήστος      …………..  

 

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος     …………..  

 

Μερετούδης Δηµήτριος      …………..  

 

Μηλίδης Θεόδωρος       …………..  

 

Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία     …………..  

 

Μυστακίδης Παύλος       …………..  

 

Ραµπότας Ευθύµιος       …………..  

 

Στεργίου Νικόλαος       …………..  

 

Τερζής Βασίλειος       …………..  

 

Τσαλίκογλου Δηµήτριος      …………..  

 

Φωτιάδης Στέφανος       …………..  
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Χαρίτος Χρήστος       …………..  

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος      …………..  

 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης     …………..  

 

Χράπας Παντελής       …………..  

 

Χρυσανθίδης Βασίλειος      …………..  

 

 


