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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 18/2017 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 2α του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 

2017, ημέρα της εβδομάδος ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο 

Σερρών, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 18/02-10-2017 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 29, δηλαδή: 

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
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ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

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: 

 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», καθώς και την παρ. 9 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του 

Δημοτικού Συμβουλίου, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος 

Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 

2 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, λόγω καταληκτικής ημερομηνίας, με 

μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Σχετικά με μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 

στις ομάδες Λογαριασμών Νο250 - Κοινού Κεφαλαίου του ν. 2469/97 και Νο260 - 

Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

 

 

……………………… 

…………….. 
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18Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  καθίστε ,  σας  παρακαλώ ,  να  ξεκινήσουμε .  

 Κατεπείγουσα  συνεδρίαση  σήμερα  με  μοναδικό  θέμα :  

 

ΘΕΜΑ  ΜΟΝΟ:  

Σχετικά  με  μεταφορά  διαθεσίμων  των  Φορέων  της  Γενικής  

Κυβέρνησης  

 στις  ομάδες  Λογαριασμών  Νο250 -  Κοινού  Κεφαλαίου  του  ν .  

2469/97  

και  Νο260 -  Ταμειακής  Διαχείρισης  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιτρέψτε  μου  όμως  από  τον  κ .  Γρηγοριάδη  μία  ανακοίνωση  σχετικά  

με  το  Αυτοκινητοδρόμιο  για  την  επόμενη  εκδήλωση .   

 Κύριε  Γρηγοριάδη  σύντομα .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  7 και  8 του  μηνός ,  το  ερχόμενο  

Σαββατοκύριακο ,  διοργανώνονται  στις  Σέρρες  στο  Αυτοκινητοδρόμιο  

οι  Πανευρωπαϊκοί  και  Παγκόσμιοι  Αγώνες  Drif t .   

 Είμαστε  όλοι  προσκεκλημένοι ,  όλοι  οι  σύμβουλοι .  Αυτό  που  

θέλω  να  πω  είναι  ότι  είχατε  έτοιμες  τις  προσκλήσεις  να  για  

μοιράσουμε  σήμερα  αλλά  σε  συνεννόηση  με  την  Ομοσπονδία  θα  μας  

δώσει  μια  ειδική  πρόσκληση  αυτή ,  οπότε  από  την  Τετάρτη  και  μετά  θα  

μπορούμε  να  την  παραλαμβάνουμε  από  το  Δημαρχείο .   
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 Όλοι  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  θα  έχουμε  πρόσκληση  για  τους  

αγώνες .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  ευχαριστώ .  Κύριε  Αντιδήμαρχε ,  κύριε  Χαρίτο  έχετε  τον  λόγο .  

Συγνώμη  να  ενημερώσω  ότι  έχει  προσκληθεί  και  ο  Πρόεδρος  του  Δ .Σ .  

ο  κ .  Χατζηδημητρίου  Αλέξανδρος .  Κύριε  Χατζηδημητρίου  καθίστε  σε  

ένα  μικρόφωνο  σε  κάποιο  έδρανο  και  θα  πάρετε  τον  λόγο  μόλις  

ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  από  την  πλευρά  του  εισηγητού .   

 Κύριε  εισηγητά  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι ,  το  σημερινό  θέμα  

είναι ,  όπως  γνωρίζετε ,  μεταφορά  διαθεσίμων  των  φορών  της  γενικής  

κυβέρνησης  στις  ομάδες  λογαριασμών  Νο250 κοινού  κεφαλαίου  και  

Νο260 στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος .   

 Το  έγγραφο  ήρθε ,  όπως  θα  δείτε  και  στις  ημερομηνίες ,  απλώς  μια  

διευκρίνιση  να  κάνω ,  την  Πέμπτη  28/9 από  το  ίντερνετ  το  κατεβάσαμε  

και  σήμερα  ήρθε  επί  αποδείξει ,  με  κούριερ .  Αυτός  είναι  και  ο  λόγος  

γιατί  υπάρχει  αυτή  η  βιασύνη  και  για  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αλλά  εγώ  

επικοινώνησα  την  Πέμπτη  και  με  τον  Πρόεδρο  της  Συνεταιριστικής  

Τράπεζας ,  ο  οποίος  ήταν  στην  Αθήνα  και  την  Παρασκευή  είχαμε  

κάποια  σύσκεψη  στην  Δημαρχεία  με  όλους  τους  φορείς .   

 Συνεχίζω .  Το  θέμα  είναι  αυτό  που  ανέφερα .  Θα  σας  διαβάσω  το  

έγγραφο  όπως  είναι  και  στην  συνέχεια  θα  παραθέσω  αυτά  τα  οποία  θα  

τα  γνωρίσετε  μετά .  
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 Όπως  γνωρίζετε  το  ανωτέρω  νομικό  πλαίσιο  καθιστά  

υποχρεωτική  την  μεταφορά  των  πλεοναζόντων  κεφαλαίων  και  

ταμειακών  διαθεσίμων  των  φορέων  της  γενικής  κυβέρνησης  στις  

ομάδες  λογαριασμών  250 κοινό  κεφάλαιο  και  260 ταμειακή  διαχείριση  

της  Τράπεζας  της  Ελλάδος .  

 Από  την  υποχρέωση  αυτή  εξαιρούνται  τα  κεφάλαια  που  

απαιτούνται  για  την  κάλυψη  των  ταμειακών  τους  αναγκών  για  το  

επόμενο  δεκαπενθήμερο  καθώς  και  τα  κεφάλαια  που  έχουν  κατατεθεί  

από  τους  ανωτέρω  φορείς  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  

 Η  μη  συμμόρφωση  των  υπόχρεων  φορέων  με  το  ισχύον  

κανονιστικό  πλαίσιο  περί  μεταφοράς  διαθεσίμων  στην  Τράπεζα  της  

Ελλάδος  επισύρει  τις  προβλεπόμενες  από  τις  κείμενες  διατάξεις  

κυρώσεις  για  τα  αρμόδια  όργανά  τους .   

 Με  την  46917 19/6/17 έγγραφο  της  Διεύθυνσης  Λογαριασμών  του  

Δημοσίου  προς  την  Τράπεζα  της  Ελλάδος  ζητήθηκε  η  καταγραφή  των  

φορέων  της  γενικής  κυβέρνησης ,  οι  οποίοι  έχουν  μεταφέρει  διαθέσιμα   

στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος  και  ειδικότερα  στις  προαναφερθείσες  

ομάδες  λογαριασμών  κατ’  εφαρμογή  των  οριζομένων  στα  σχετικά  τα  

οποία  υπάρχουν  παραπάνω .   

 Από  την  επεξεργασία  του  σχετικού  αρχείου  που  περιήλθε  στην  

υπηρεσία  μας ,  διαπιστώθηκε  ότι  ένας  αριθμός  εποπτευομένων  φορέων  

δεν  έχει  συμμορφωθεί  με  τις  προαναφερθείσες  διατάξεις .   

 Κατόπιν  των  ανωτέρω  επισυνάπτουμε  σχετικό  αρχείο  με  τους  

φορείς  που  εμφανίζονται  να  μην  έχουν  προβεί  στην  μεταφορά  

διαθεσίμων  μέχρι  τις  15/6/17,  αυτό  ήταν  σε  εσωτερικό  τους  έγγραφο  

και  παρακαλούμε  για  τις  δικές  σας  περαιτέρω  ενέργειες  αναφορικά  με  

τα  προαναφερθέντα  με  καταληκτική  ημερομηνία  29/9/17,  προχθές  την  
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Παρασκευή  δηλαδή  καθώς  και  για  την  σχετική  ενημέρωση  της  

υπηρεσίας  μας .   

 Υπόψη  ότι  ο  Γενικός  Γραμματέας  επικοινώνησε  με  το  Υπουργείο  

Οικονομικών  για  το  θέμα  αυτό  εδώ .  Δηλαδή  έχουμε  επικοινωνήσει  και  

με  το  Γενικό  Λογιστήριο  του  κράτους  και  με  την  Γενική  Γραμματεία  

Δημοσιονομικής  Πολιτικής .   

 Επισημαίνεται  ότι  τα  διαθέσιμα  των  φορέων  της  Γενικής  

Κυβέρνησης  που  κατατίθενται  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος  

χρησιμοποιούνται  από  τον  Οργανισμό  Διαχείρισης  Δημοσίου  Χρήματος  

για  την  σύναψη  βραχυχρόνιων  πράξεων  διαχείρισης  ταμειακής  

ρευστότητας  και  συγκεκριμένα  συμφώνων  αγοράς  και  επαναπώλησης  

εντόκων  γραμματίων  του  ελληνικού  δημοσίου .   

 Με  τον  τρόπο  αυτό  τα  μεταφερόμενα  κεφάλαια  διασφαλίζονται  

πλήρως  και  είναι  άμεσα  ή  εντός  ολίγων  ημερών  διαθέσιμα  στους  

φορείς  οι  οποίοι  δίνονται  ταυτόχρονα  να  διατηρούν  τα  ταμειακά  

διαθέσιμα  και  στις  εμπορικές  τράπεζες  προκειμένου  να  καλύπτουν  τις  

ταμειακές  τους  ανάγκες  για  διάστημα  15 ημερών .   

 Επίσης  μέσω  των  ανωτέρω  βραχυπρόθεσμων  πράξεων  

εξασφαλίζονται  για  τους  φορείς  οι  ελκυστικές  αποδώσεις ,  οι  οποίες  

κατά  κανόνα  υπερβαίνουν  σημαντικά  τις  αντίστοιχες  αποδόσεις  που  

προσφέρονται  από  το  εμπορικό  τραπεζικό  σύστημα .   

 Χαρακτηριστικά  σημειώνει  ότι  το  πρώτο  εξάμηνο  του  τρέχοντος  

έτους  για  την  ονομαστική  ετήσια  καθαρή  απόδοση  ανήλθε  3,15%. 

Συνεπώς  η  διατήρηση  διαθεσίμων  σε  λογαριασμούς  εμπορικών  

τραπεζών  με  χαμηλότερη  απόδοση  από  εκεί  που  προσφέρει  η  Τράπεζα  

της  Ελλάδος  ισοδυναμεί  με  απώλεια  εσόδων  για  τον  φορέα .   
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 Παρακάτω  λέει  ότι  είναι  πρόθυμη  η  υπηρεσία  και  έχουμε  

επικοινωνήσει ,  όπως  σας  είπα .   

 Θέλω  να  θέσω  υπόψη  του  συμβουλίου  ότι  υπάρχουν  προτάσεις  

της  Κ .Ε .Δ .Ε . ,  τις  οποίες  μπορείτε  να ,  νομίζω  τις  έχετε  διαβάσει  όλοι  

και  επίσης ,  στις  25 Ιανουαρίου ,  τρέχοντος  έτους ,  στο  Δ .Σ .  υπήρχε  

θέμα ,  το  23ο  θέμα ,  το  οποίο  ήταν  σύναψη  συμφωνίας  με  την  

Συνεταιριστική  Τράπεζα  για  τα  χρήματα  τα  διαθέσιμα  που  θα  πάμε .   

 Η  απόφαση  εκεί  ήταν  για  τα  άτομα  τα  οποία  βρίσκονταν  μέσα ,  

μπορώ  να  διαβάσω  ακριβώς  ποιοι   λείπανε ,  ήταν  ομόφωνη .   

 Υπόψη  ότι  ίσχυε  και  στις  αρχές  του  έτους  του  νόμος  και  τα  

σχετικά  τα  οποία  υπάρχουν  στο  προηγούμενο  έγγραφο  που  σας  

διάβασα .   

 Σήμερα  λάβαμε  ένα  έγγραφο  από  την  Συνεταιριστική  Τράπεζα .  

Περισσότερο  θα  μιλήσει  ο  Πρόεδρος  της  τράπεζας ,  σύμφωνα  με  το  

οποίο  από  την  μελέτη  που  κατατέθηκε  και  από  τα  αντισταθμιστικά  

στοιχεία  της  αρχικής  προσφοράς ,  που  συνυπολογίζουν  και  άλλες  

παραμέτρους ,  κατατείνουν  να  αποδείξουν  ότι  το  σύνολο  των  

παρεχόμενων  υπηρεσιών  της  τράπεζας  προς  τον  Δήμο  Σερρών  

ξεπερνούν  σε  μεσοπρόθεσμη  βάση  τριετίας ,  πενταετίας ,  το  ποσοστό  το  

οποίο  λέει  η  Τράπεζα  της  Ελλάδος ,  το  3,15 ως  ετήσια  καθαρή  

ονομαστική  απόδοση .   

 Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω ,  υπόψη  ότι  σήμερα ,  θα  σας  πω  και  μετά  

ότι  ανοιχθήκαμε  στον  λογαριασμό  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος  

χρειάζονται  τα  στοιχεία  τα  οποία  παρατίθενται  πάλι  στα  έγγραφα  που  

έχετε  και  είναι  διαβιβαστικά  έγγραφα  προς  την  Τράπεζα  της  Ελλάδος  

αλλά  βασικά  θέλει  την  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  το  οποίο  

εξουσιοδοτεί  τα  όργανα  τα  οποία  έχουν ,  δηλαδή  τον  ταμεία  του  Δήμου  
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να  μπορεί  να  έχει  πρόσβαση  στον  λογαριασμό  των  συγκεκριμένο  της  

Τράπεζα  της  Ελλάδος .  

 Σήμερα  με  τα  ανωτέρω ,  καταλήγω ,  ότι  καλείται  το  σώμα  να  

αποφασίσει:  

Α .  Είναι  η  βούλησή  μας  να  παραμείνει  μέρος  των  ταμειακών  

διαθεσίμων  του  Δήμου  στην  Συνεταιριστική  Τράπεζα  Σερρών  για  την  

κάλυψη  των  λειτουργικών  και  ταμειακών  αναγκών  σύμφωνα  με  την  

σημερινή  εγκύκλιο  του  Γενικού  Λογιστηρίου  του  κράτους ,  που  σας  

διάβασα  προηγουμένως .   

 Β .  Να  μεταφερθεί  άμεσα  μέρος  των  ταμειακών  διαθεσίμων  στην  

Τράπεζα  της  Ελλάδος  με  άνοιγμα  σχετικού  λογαριασμού .    

 Γ .  Να  αποσταλεί  η  εν  λόγω  απόφαση  στην  Διεύθυνση  Λογαριασμών  

του  Δημοσίου  στο  Γενικό  Λογιστήριο  του  κράτους  προς  ενημέρωση  και  

με  μορφή  ερωτήματος  περί  τ ις  νομιμότητας  και  ορθότητάς  της .   

 

 Αυτά  είχα  να  πω ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Αντιδήμαρχε .  Κύριοι  συνάδελφοι  με  την  άδειά  σας  να  

δώσω  τον  λόγο  στον  Πρόεδρο  του  Δ .Σ .  της  Συνεταιριστικής  Τράπεζας ,  

τον  κ .  Χατζηδημητρίου  και  στην  συνέχεια  θα  υπάρξουν  ερωτήσεις  και  

βέβαια  τοποθετήσεις .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Συγνώμη  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Λαμβάνοντας  αυτή  την  απόφαση  θα  ήθελα  να  τονίσω  κάτι ,  το  ξέχασα  

αυτό ,  με  συγχωρείτε .  Ότι  στην  ουσία  είμαστε  με  την  Τράπεζα  της  

Ελλάδος  ότι  μερικά  από  τα  διαθέσιμα  διατίθενται  στην  Τράπεζα  της  

Ελλάδος  ανοίγοντας  λογαριασμό .  Μέχρι  να  έρθουν  τα  χαρτιά  και  να  

μας  πει ,  δηλαδή  τα  έγγραφα  τα  οποία  θα  στείλουμε ,  συν  το  υπόμνημα  

το  οποίο  θα  στείλει  η  Συνεταιριστική  Τράπεζα  και  το  δικό  μας  το  

έγγραφο ,  όταν  εάν  έρθει  πίσω  και  πει  ότι  είναι  να  πει ,  από  εκεί  και  

πέρα ,  θα  ληφθούν  οι  οριστικές  οι  αποφάσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .  Κύριε  Χαχτηδημητρίου  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:  

Καλησπέρα .  Ευχαριστώ  που  μου  δίνετε  τον  λόγο .  εκπροσωπώντας  το  

Δ .Σ .  και  την  Συνεταιριστική  Τράπεζα  Σερρών ,  πρώτα  από  όλα  θέλω  να  

ευχαριστήσουμε  την  Δημοτική  Αρχή  και  το  σύνολο  των  παρατάξεων  

για  την  στήριξη  που  δείξατε  μέχρι  τώρα .   

 Να  σας  συγχαρούμε  γιατί  κάνατε  διαγωνισμό .  Είστε  από  τους  

λίγους  δήμους  που  κάνανε  διαγωνισμό .  Στον  Νομό  Σερρών  είστε  εσείς ,  

ο  δήμος  Βισαλτίας  και  ο  δήμος  Εμμ .  Παπά .  Ευχαριστούμε  και  για  την  

εμπιστοσύνη  που  μας  δείχνετε  εδώ  και  τόσο  καιρό  και  να  ξέρετε  ότι  

αυτή  την  εμπιστοσύνη  όχι  απλά  δεν  μπορούμε  να  την  προδώσουμε ,  σας  

στηρίζουμε  και  σας  στηρίξαμε  πριν  έρθει  αυτό  το  χαρτί ,  για  να  είμαστε  

έτοιμοι ,  γιατί  προετοιμαζόμασταν  γι '  αυτή  εδώ  την  μέρα .   

 Τα  έντοκα  γραμμάτια  ελληνικού  δημοσίου  πέρυσι ,  όπως  σας  είπε  

και  ο  εισηγητής ,  ο  κ .  εισηγητής  ήταν  στο  2,7.  2,7 ήταν  και  το  επιτόκιο  

που  δίναμε  στην  τράπεζα  μόνο  για  τις  καταθέσεις ,  επομένως  

καλύπταμε  πλήρως  όλο  αυτό  το  καιρό ,  εσείς  καλύπτατε  χωρίς  να  έχει  

ζητηθεί  από  το  Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους .   
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Από  εσάς  μπορεί  να  υπήρχε  η  πράξη  νομοθετικού  περιεχομένου  

αλλά  δεν  υπήρχε  η  πίεση .  Χωρίς  την  πίεση  εμείς  καλύπταμε  την  

απόδοση  των  έντοκων  γραμματίων  του  ελληνικού  δημοσίου .   

Από  εκεί  και  πέρα ,  η  Συνεταιριστική  Τράπεζα  ξέρει  ότι  πάρα  

πολύ  καλά  δεν  είναι  μόνο  το  επιτόκιο ,  είναι  και  όλες  αυτές  οι  χορηγίες  

που  κάνει ,  που  ακριβώς  επειδή  είμαστε  σερραϊκή  τράπεζα  Σερραίων  

πολιτών  στηρίζουμε  και  εμείς  με  την  σειρά  μας  του  Σερραίους  πολίτες  

που  είναι  πάνω  από  όλα  δημότες  αυτής  της  πόλης .  

Ξέρετε  πολύ  καλά  ότι  τα  εκατόχρονα  γίνανε  από  εμάς .  Ξέρετε  

πολύ  καλα  ότι  η  Πολιτεία  των  Ευχών  στηρίχθηκε  πάρα  πολλές  φορές  

από  εμάς ,  ξέρετε  πάρα  πολύ  καλά  την  σχέση  που  έχουμε  με  τους  

κοινωφελείς  με  τους  οργανισμούς  που  έχει  ο  δήμος  και  με  όσους  από  

εμάς  εργάζονται .   

Θέλω  να  ευχαριστώ  και  τον  κ .  Χατζημαργαρίτη  που  επίσης  έκανε  

διαγωνισμό  και  πήγαμε  στον  διαγωνισμό  σαν  Συνεταιριστική .  Όπως  

έλεγα  και  πριν  δεν  θέλουμε  να  μας  χαριστεί  τίποτα .  Εμείς  ότι  

παίρνουμε ,  το  παίρνουμε  σε  διαγωνισμό .  Είμαστε  ανταγωνιστικοί ,  

είμαστε  δυνατοί ,  πηγαίνουμε  σε  διαγωνισμούς  και  ζητάμε  

διαγωνισμούς .  Δεν  θέλουμε  να  μας  χαρίσει  κάποιος  κάτι  επειδή  

είμαστε  Συνεταιριστική  Τράπεζα ,  γιατί  πάνω  από  όλα  είμαστε  τράπεζα  

δυνατή  και  εύρωστη  και  μπορούμε  με  διαγωνισμούς  και  με  

ανταγωνισμό  να  βγούμε  στην  αγορά  και  να  πάρουμε  το  κομμάτι  που  

μας  ανήκει .   

Δεν  υπάρχει  περίπτωση  επομένως  να  εκθέσουμε  κανέναν  Δήμο  

και  κανέναν  οργανισμό  του  Νομού  μας .   

Για  να  μην  σας  κουράζω  συνολικά  και  να  μην  μπαίνω  σε  

νούμερα ,  σε  βάθος  5ετίας ,  θα  πω  τα  τρία  τελευταία  χρόνια  και  μετά  το  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  2 Α Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2017  

1

συνολικό ,  3,11 ήταν  το  όφελος  του  Δήμου  το  ΄15, 2,77 το  ΄16 και  

μέχρι  σήμερα ,  το  ΄17 είσαστε  στο  2.87.   

Σε  βάθος  5ετίας ,  γιατί  ήταν  και  τα  εκατόχρονα  και  τις  

προηγούμενες  χορηγίες ,  η  συνεργασία  του  δήμου  με  την  

Συνεταιριστική  Τράπεζα  απέδωσε  στον  Δήμο  4%. Αυτά  που  σας  

δώσαμε  στα  πέντε  χρόνια  που  συνεργάζεστε  με  την  Συνεταιριστική  

Τράπεζα  είναι  σαν  να  σας  δίναμε  επιτόκιο  4% κάθε  χρόνο .   

Η  ανάλυση  είναι  στην  διάθεση  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  σας ,  

οπότε ,  όπως  καταλαβαίνετε ,  δεν  είναι  ότι  είστε  εκτεθειμένοι ,  είναι  

εκτεθειμένο  το  Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους   που  έρχεται  και  σας  

πιέζει  και  σας  λέει  ότι  φέρτε  μου  τα  λεφτά .   

Επομένως ,  είμαστε  ικανοποιημένοι  και  από  την  πρόταση  που  

κάνει  ο  εισηγητής ,  το  αντιλαμβανόμαστε  ότι  μπαίνετε  στην  διαδικασία  

να  ανοίξετε  έναν  λογαριασμό .  Το  καταλαβαίνουμε .  Αφού  το  ζητάει  τη  

Τράπεζα  της  Ελλάδος ,  γιατί  μπορεί  στο  τέλος  όλα  αυτά  που  λέω  εγώ  

και  όλα  αυτά  που  λέτε  εσείς ,  γιατί  ξέρουν  σίγουρα  ότι  όλοι  θα  είμαστε  

έξω  στο  συγκεκριμένο  κομμάτι ,  το  ξέρουν .   

Πρώτα  από  όλα  τα  πήραμε  σε  διαγωνισμό .  Ξέρετε  οι  διαγωνισμοί  

δεν  ακυρώνονται  με  μια  κουβέντα  επειδή  έστειλε  ένα  χαρτί  ακόμη  και  

το  Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους .  Πρέπει  όλα  αυτά  να  έρθουν  σε  

αντιπαραβολή  και  να  δούμε  εάν  πραγματικά  ζημιώνεται  ο  δήμος  πριν  

γίνει  οποιαδήποτε  κίνηση .   

Επειδή  όμως  αντιλαμβανόμαστε  το  τυπικό  της  υπόθεσης ,  

κατανοητό  είναι  ότι  ο  δήμος  θέλει  να  ανοίξει  και  έναν  λογαριασμό  

στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος  να  είναι  προετοιμασμένος  στην  περίπτωση  

που  έρθει  το  Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους   και  πει  με  τον  έναν  ή  

τον  άλλο  τρόπο  ότι  είστε  παράνομοι ,  που  βέβαια  θα  αντιδράσουμε .  
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Εννοείται  ότι  θα  το  πολεμήσουμε  και  εμείς  σαν  τράπεζα  γιατί  δεν  

θεωρούμε  ότι  είστε  παράνομοι ,  θεωρούμε  ότι  εάν  τα  πάρετε  από  εμάς  

θα  ζημιώσουμε  τον  Δήμο  μας .  Γιατί  δεν  είναι  είστε  εσείς  και  εμείς .  

Είμαστε  Συνεταιριστική  Τράπεζα  και  ο  δήμος  Σερρών .  Σερραίοι  του  

Δήμου ,  Σερραίοι  βρίσκονται  στην  Συνεταιριστική  Τράπεζα ,  είναι  7.500 

συνεταιριστές  μαζί  με  τις  εταιρείες  και  σας  δίνουμε  4%. Επομένως  το  

3,15 που  λέει  το  Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους   εμείς  σας  το  δίνουμε  

εδώ  και  πέντε  χρόνια .  Πάνω  από  3,15.  

Αυτά  εδώ  είναι  τα  έγγραφα .  Σε  βάθος  5ετίας ,  όπως  σας  είπα  είναι  

4%, θεωρούμε  ότι  δίνουμε  περισσότερα  από  αυτά  που  ζητάει  το  Γενικό  

Λογιστήριο  του  Κράτους ,  είμαστε  ικανοποιημένοι  για  το  ερώτημα  που  

θέτετε ,  εννοείτε  και  εμείς  θα  περιμένουμε  με  προσμονή  την  απάντηση  

αλλά  ο  δήμος  Σερρών  ίσως  είναι  ένας  από  τους  μοναδικούς  δήμους  

στην  Ελλάδα  που  ξεπερνάει  αυτό  το  3,15 αυτή  την  στιγμή .  

Οι  περισσότεροι  δήμοι  επειδή  δεν  κάνανε  διαγωνισμούς  και  

επειδή  κάνανε  απευθείας  ανάθεση  των  χρημάτων  τους ,  δεν  μπόρεσαν  

να  κάνουν  αυτές  τις  προβλέψεις .  Εμείς  σαν  τράπεζα  είμαστε  

προετοιμασμένοι  από  τότε  που  βγήκε  η  πράξη  νομοθετικού  

περιεχομένου ,  από  πέρυσι ,  σε  συνεργασία  τότε  πάλι  με  την  τωρινή  

Δημοτική  Αρχή  και  με  τις  παρατάξεις ,  γιατί  συζητήσαμε  με  όλους  σας  

και  όλοι  σας  μας  στηρίξατε ,  ήμασταν  προετοιμασμένοι  και  καλύψαμε  

τον  Δήμο  μας  εκατό  τοις  εκατό .   

Εάν  έχετε  κάποια  ερώτηση  στην  διάθεσή  σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ ,  κύριε  Πρόεδρε .  Ερωτήσεις  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ο  κ .  

Μηλίδης ,  ο  κ .  Ραμπότας ,  ο  κ .  Γκότσης ,  ο  κ .  Κυρτάσογλου .  Ο  κ .  

Μυστακίδης .  Έχουμε  κάποιον  άλλο  συνάδελφο ;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αντιδήμαρχος  νομίζω  ότι  μπορεί  να  μας  εξηγήσει .  Προτού  

ξεκινήσουμε  τον  κύκλο  των  ερωτήσεων ,  κ .  Αντιδήμαρχε  είστε  έτοιμος  

να  απαντήσετε ;  Ενημερώστε  μας  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Προτείνει  στους  δήμους  για  τα  επόμενα  βήματά  τους  τα  κάτωθι :  το  

διαβάζω  όπως  είναι  μέσα .   

 Είναι  βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις  δίμηνων ,  ενώ  ζητάει  η  

τράπεζα  15 ημερών ,  με  υποχρέωση  που  θα  δημιουργήσει  η  ανάγκη  να  

καταβάλουν  αυξημένη  μισθοδοσία  λόγω   της  μείωσης  του  ωραρίου  

απασχόλησης  του  προσωπικού  σε  συγκεκριμένες  δημοτικές  δομές .  

Με  δεσμεύσεις  οι  οποίες  δεν  μπορούν  να  εκταμιευτούν  

προσωρινά  λόγω  ελεγκτικών  ή  γραφειοκρατικών  εμποδίων .   

 Με  καταθέσεις  συνεταιριστικές  και  εμπορικές  τράπεζες  στα  όρια  

των  δήμων  που  αυτές  λειτουργούν  μετά  από  απόφαση  των  δημοτικών  

αρχών .   

 Σε  περίπτωση  και  μετά  από  αυτή  την  αντιστοίχιση  υπάρξει  

υπόλοιπο  αποθεματικού  προτείνονται  δυο  λύσεις .  Διενέργεια  σχετικού  

διαγωνισμού  σε  όποιον  Δήμο  δεν  έχει  ήδη  πραγματοποιηθεί  –εμείς  το  

έχουμε  κάνει  ήδη  και  κατάθεση  του  υπολοίπου  στο  Ταμείο  

Παρακαταθηκών  και  Δανείων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .  ερωτήσεις .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως ,  βεβαίως ,  γι '  αυτό  τον  καλέσαμε  άλλωστε .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   ευχαριστούμε  για  την  ενημέρωση .  Βέβαια  βλέπουμε  

και  εσείς  πιεστήκατε .  2/10 το  έγγραφο  το  οποίο  έχετε .  Πιεστικές  

ημερομηνίες .   

 Εκείνο  που  ήθελα  να  διευκρινίσουμε  δηλαδή  από  την  Αθήνα  το  

έστειλαν  13/9 και  εμείς  το  πήραμε  σήμερα  2/10; Με  χελώνα  ήρθε  αυτό  

από  την  Αθήνα ;  Μου  κάνει  εντύπωση .  Επί  αποδείξει  κιόλας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το   πρωί  πρωτοκολλήθηκε ,  κ .  Μηλίδη .  Σήμερα  το  παραλάβαμε  και  

σήμερα  πρωτοκολλήθηκε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Το  είδα  ότι  πρωτοκολλήθηκε  αλλά  13/9 και  το  λέει  αυτό  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Το  λέω  αυτό  λόγω  του  σοβαρότατου  θέματος ,  το  οποίο  έχει  και  

νομικές  προεκτάσεις .   

 Τώρα  επί  της  ουσίας .  Αυτό  το  4% το  διάβασα  όπως  το  λέτε .  

Ξέρουμε  ότι  η  Συνεταιριστική  Τράπεζα  έχει  δώσει  παροχές ,  όπως  τις  

αναφέρατε ,  Πολιτεία  Ευχών  και  πολλά  άλλα .  Μπορεί ,  αποδεικνύεται  

με  κάποια  έγγραφα ,  γιατί  εδώ  τώρα  και  λόγω  της  πίεσης  του  χρόνου  

θεωρώ  ότι  δεν  πρόκειται  να  βάλετε  αναλυτικά ,  ούτε  και  εγώ  θέλω  

αναλυτικά  αλλά  μπορεί  να  αποδειχθεί ,  γιατί  είναι  πολύ  σημαντικό  ότι  

είμαστε  πάνω  από  αυτό  το  3,15 που  ορίζει ,  τέλος  πάντων ,   το  Γενικό  

Λογιστήριο  του  Κράτους .   
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Κος  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:  

Νόμισα  ότι  τελειώσατε  συγνώμη .  Ήμουνα  έτοιμος  να  απαντήσω .  Να  

απαντήσω ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ναι ,  βεβαίως .  Έχω  και  δεύτερο .   

Κος  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:  

Τότε  ολοκληρώστε ,  συγνώμη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Να  τα  συνοψίσουμε .  Λοιπόν ,  είπατε  τώρα  στον  λόγο  σας  για  άνοιγμα  

λογαριασμού  και  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος  επειδή  είμαστε  

υποχρεωμένοι ;  Και  εάν  είμαστε  υποχρεωμένοι  και  κάνουμε  άνοιγμα  

του  λογαριασμού  είμαστε  υποχρεωμένοι  λόγω  του  εγγράφου  αυτού  του  

Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους  για  στις  πράξεις  νομοθετικού  

περιεχομένου  και  εάν  είναι  έτσι ,  τι  θα  βάλουμε  ποσό  εκεί  πέρα ;  

 Διότι  αυτό ,  από  ότι  φαίνεται  με  απόφαση  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  φαίνεται .  Εάν  λοιπόν  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  έχει  άλλη  

άποψη ,  είμαστε  υποχρεωμένοι  να  βάλουμε  και  ποσό  και  τι  ποσό ;   

Κος  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:  

Όχι  εάν  είναι  δυνατόν .  Εγώ  είπα  ότι  γίνεται  κατανοητή  από  εμάς  η  

πρόταση  για  το  άνοιγμα  λογαριασμού ,  όχι .  Εννοείτε  ότι  δεν  είστε  

υποχρεωμένοι ,  εννοείτε  ότι  δεν  χρειάζεται  να  ανοίξετε  λογαριασμό  

αλλά  δεν  είναι  δικό  μας  θέμα .  Εμείς  σαν  Συνεταιριστική  Τράπεζα  

θεωρούμε  ότι  θα  μας  στηρίξετε  και  από  εκεί  και  πέρα  είναι  κατανοητό  

σε  μας  στο  να  μπείτε  στην  διαδικασία  ή  να  πάρετε  μια  απόφαση  να  

έχετε  και  έναν  λογαριασμό  έτοιμοι  για  να  δείξετε  ότι  κινηθήκατε  μετά  

από  αυτό  το  αίτημα  και  μετά  από  αυτή  την  πράξη  νομοθετικού  
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περιεχομένου ,  που  είναι  περσινή  μεν  αλλά ,  τέλος  πάντων ,   το  έγγραφο  

του  Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους   είναι  τωρινό .   

 Το  αντιλαμβανόμαστε .  Δεν  είναι  δυνατόν  να  αντιδικήσουμε  μαζί  

σας  πάνω  σε  αυτό .   

 Τώρα  ως  προς  το  άλλο  εννοείται  ότι  τα  ποσά  είναι  συγκεκριμένα  

και  να  σας  πω  το  βασικότερο  από  όλα  που  δεν  το  λαμβάνει  υπόψη  του  

το  Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους .   

 Όταν  πας  σε  μια  τράπεζα  έχεις  ένα  σωρό  τραπεζικές  εργασίες  

πλέον .  POS, μισθοδοσίες ,  μεταφορές ,  εμβάσματα .  Όλα  αυτά  εμείς  τα  

κάνουμε  ανέξοδα .  Δεν  ήρθε  το  Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους   να  σας  

πει  ότι  3,15 για  το  επιτόκιο .  Ωραία .  Τι  γίνεται  με  τα  εμβάσματα ;  Τι  

γίνεται  με  τις  μισθοδοσίες ;  Τι  γίνεται  με  τις  κινήσεις  τις  λοιπές  τις  

τραπεζικές  εργασίες ;  Έχετε  ένα  σωρό  εμβάσματα  και  ένα  σωρό  

κινήσεις  κάθε  μήνα ,  αυτά  εάν  δεν  είχατε  την  κατάθεση  θα  χρεωνόταν  

από  όλες  τις  τράπεζες ,  όπου  και  να  ήσασταν .  Αυτά  τώρα  είναι  

μηδενικά  από  εμάς  γιατί  συνεργάζεστε  μαζί  μας .  εννοείται  ότι  είναι  

άμεσα  αποτιμητό  το  ποσό  και  η  ζημία  που  θα  υποστεί  ο  δήμος  εάν  τα  

πάρει  και  τα  βάλει  με  3,15 στο  Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους   και  

από  αύριο  έχει  μισό  ευρώ  στην  κάθε  κίνηση .  Έχει  10 ευρώ  στο  κάθε  

έμβασμα .  Καμία  τράπεζα  δεν  μπορεί  να  το  κάνει  μηδέν .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:  

Όσο  είναι .  Εγώ  δεν  θέλω  να  το  φτάσω  εκεί  για  να  μην  δημιουργήσω  

τέτοιου  είδους  εικόνα .  Δηλαδή  αντιληφθείτε .  Αυτό  δεν  το  

αντιλαμβάνεται  το  Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους .  Εμείς  όμως  επειδή  
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συνεργαζόμαστε  μαζί  σας  και  αυτές  οι  κινήσεις  είναι  εκατό ,  διακόσιες ,  

τετρακόσιες  κάθε  μήνα ,  εμείς  κάνουμε  με  μηδενική  χρέωση  κάθε  μήνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα  υπάρχουν  αποδεικτικά  όμως .   

Κος  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:  

Γι '  αυτό  υπολογίσαμε  το  4% και  μπορεί  να  υπολογίζουμε  και  λίγο  στο  

σύνολο  των  τραπεζικών  εργασιών .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Και  το  είπατε  κιόλας ,  δεν  αναφέρεται  στο  έγγραφο ,  δεν  το  

ξεκαθαρίζει .  Αυτό  το  4% … 

Κος  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:  

Πενταετίας .  Μεσοσταθμικά .  Την  τριετία  σας  την  έχω  πάνω  χωρίς… 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:  

Κοιτάξτε ,  την  τριετία  σας  την  έχω  μόνο  από  τις  χορηγίες  πάνω .  

Δηλαδή  μόνο  από  τις  χορηγίες  το  ΄15 ήταν  3,11 μόνο  από  τις  χορηγίες .  

2,77 το  ΄16 επιτόκιο  και  χορηγίες  και  2,87 μέσα  στο  ΄17 μέχρι  σήμερα .  

Χωρίς  να  είναι  υπολογισμένο ,  γιατί  αυτό  είναι  αδύνατο  να  το  

υπολογίσουμε  σε  μια  μέρα ,  οι  κινήσεις  λογαριασμών  που  κάνατε ,  που  

για  μας  ήταν  ανέξοδες .  Δηλαδή  τα  εμβάσματά  σας ,  οι  μισθοδοσίες ,  οι  

μεταφορές ,  ότι  κάνατε  τραπεζικά .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Επειδή  λέει  εδώ  ότι  αξίζει  να  σημειώσετε  το  συνολικό  όφελος  την  

τελευταία  πενταετία  του  Δήμου  Σερρών ,  σε  συνεργασία  με  την  

Συνεταιριστική  Τράπεζα  Σερρών  υπερέβη  … 

Κος  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:  
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Κατ’  έτος .  Είναι  κατ’  έτος .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Είναι  μια  λεπτομέρεια  μεν… 

Κος  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:  

4% κατ’  έτος .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μπορεί  την  μια  χρονιά  να  δώσει  4% και  την  άλλη  … 

Κος  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:  

Μεσοσταθμικά  στην  πενταετία  ήταν  4% κάθε  έτος .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:  

Είναι  πίεση  χρόνου  και  ξέρετε  υπολογίζουμε  αυτή  την  στιγμή ,  έκατσα  

να  δούμε  τις  πράξεις .  Είναι  τόσες  πολλές  οι  πράξεις ,  είναι  χιλιάδες  

μέσα  στο  έτος .  Οι  πράξεις  είναι  χιλιάδες  που  γίνονται .  Αυτές  είναι  με  

μηδενική  χρέωση  από  εμάς .   

 Το  Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους   δεν  απαντάει  σε  κανέναν  

Δήμο  πάνω  σε  αυτό .  Εγώ  καταλαβαίνω  που  λέει  όπως  και  η  Κ .Ε .Δ .Ε .  

πολύ  σωστά ,  αντιλαμβάνομαι  ότι  πρέπει  να  γίνουν  διαγωνισμοί  και  δεν  

μπορείς  να  δίνεις  απευθείας  τα  χρήματα  γιατί  εκεί  χάνονται  

πραγματικά  χρήματα  όταν  δίνονται  απευθείας  και  δεν  γίνονται  

διαγωνισμοί ,  αλλά  όταν  γίνονται  διαγωνισμοί  και  υπάρχει  κάτι  

ξεκάθαρο ,  πως  μπορούν  να  στηρίξουν  τους  δήμους ;  Θα  δώσω  3,15.  

Μετά  με  τις  κινήσεις  είναι  χιλιάδες  οι  κινήσεις ,  γιατί  όλα  γίνονται  

τραπεζικά .  Δεν  υπάρχει  ταμείο .  Όλα  γίνονται  με  ηλεκτρονική  

τραπεζική .  Ηλεκτρονική  τραπεζική  πολύ  σωστά  το  είπατε ,  ξεκινάει  από  
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1,2,  1,3,  1,5.  Σε  μας  είναι  μηδενική  η  χρέωση  σε  κάθε  κίνηση  που  

κάνει  ο  δήμος  και  οι  συνεργάτες  του  Δήμου .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:  

Είναι  κατ’  έτος .  Άμα  δείτε  την  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Παρεμφερής  είναι  η  ερώτηση  με  του  κ .  Μηλίδη .  Είπατε  με  τις  χορηγίες  

που  κάνετε  προς  τον  Δήμο ,  με  τις  προμήθειες  που  δεν  παίρνετε  στις  

συναλλαγές  και  τα  λοιπά .  Ενδιαφέρει  αυτό  το  Γενικό  Λογιστήριο  του  

Κράτους ;  Το  Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους   τι  λέει ;  Τώρα  κάνω  τον ,  

όχι  εγώ  είμαι  με  σας .  Τον  συνήγορο  του  διαβόλου .  Τι  λέει  το  Γενικό  

Λογιστήριο  του  Κράτους ;  Να  είναι  πάνω  από  3,15.  Υπάρχει  στα  χαρτιά  

αυτό ,  αποδεικνύεται ;   

 Η  χορηγία  και  όλα  αυτά  είναι  στα  πλαίσια  της  κοινωνικής  

προσφοράς ,  της  συνεργασίας  που  έχεις  με  κάποιο  Δήμο  και  τα  λοιπά .  

Όπως  είπατε  η  προσφορά  της  τράπεζας  και  το  ξέρω  αυτό  ότι  δεν  είναι  

μόνο  στον  Δήμο  και  αλλού  είστε  ανοικτοχέρηδες  και  δίνετε  και  

βοηθάτε  και  τα  λοιπά .  Αυτό  είναι  ένα  άλλο  κομμάτι .  

  Νομίζω  εγώ  ότι  αυτό  που  ενδιαφέρει  την  τράπεζα  είναι  τι  δίνετε ,  

τι  παίρνει  ο  δήμος  σν  επιτόκιο  από  τα  χρήματα  που  έχει ;  Αυτή  είναι  η  

ερώτησή  μου .  

Κος  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:  

Στην  ερώτησή  σας  απλά ,  χωρίς  να  θέλω  να  μιλήσω  άσχημα  για  το  

Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους ,  γιατί  δεν  μου  επιτρέπεται ,  όταν  
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μιλάμε  για  συνεργασία  με  μια  τράπεζα  και  στον  διαγωνισμό  που  

κάνατε  εσείς  το  θέσατε  σαν  όρο .  Όταν  μας  καλέσατε  να  δώσουμε  

επιτόκιο  θέσατε  σαν  όρο  τι  θα  γίνει  με  την  μισθοδοσία .   

Αυτό  είναι  υποχρεωμένο  το  Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους   να  

το  λάβει  υπόψη ,  γιατί  μιλάει  για  απόδοση .  Η  απόδοσή  σας  δεν  είναι  

3,15,  εάν  μου  πληρώνεται  ένα  ευρώ  ή  μισό  ευρώ  στην  κάθε  κίνηση  που  

θα  κάνετε  στον  λογαριασμό  σας .   

Όταν  κάνατε  διαγωνισμό  και  με  καλέσατε ,  δεν  τα  δίνω  ούτε  γιατί  

έχω  κοινωνικό  πρόσωπο ,  συγνώμη  κ .  Γκότση  εμείς  δεν  δώσαμε  σε  

κανέναν  ούτε  μισό  ευρώ  εάν  δεν  είναι  συνεργάτης .  Στον  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

δεν  δώσαμε  γιατί  έχουμε  κοινωνικό  πρόσωπο .  Έκανε  διαγωνισμό  ο  κ .  

Χατζημαργαρίτης  και  εμείς  μέσα  στο  επιτόκιο  βάλαμε  και  μια  παιδική  

χαρά  για  να  πάρουμε  την  δουλειά  από  τις  άλλες  τράπεζες .  Δεν  είναι  το  

κοινωνικό  μας  πρόσωπο .  Απλά  μπορούμε  σαν  Συνεταιριστική  Τράπεζα ,  

επειδή  είμαστε  ανταγωνιστικοί ,  να  δίνουμε  αυτό  το  κάτι  παραπάνω  που  

του  δίνουμε  με  πολλούς  τρόπους .   

Στον  διαγωνισμό  σας ,  εσείς  που  το  κάνατε ,  εσείς  οι  ίδιοι  το  

ζητήσατε  σαν  όρο  στον  διαγωνισμό  σας  ότι  θέλετε  να  έχετε  μηδενική  

χρέωση .  Εάν  δεν  είχατε  μηδενική  χρέωση  και  έπαιρνε  εγώ  10 

εκατομμύρια  με  500 κινήσεις  που  είχα  τον  μήνα ,  θα  σας  έδινε  όχι  2,5.  

3,50 σας  δίνω .  Ξεκινήστε ,  κάντε  διαγωνισμό ,  πείτε  μου  ότι  θα  μου  

φέρετε  όλες  τις  κινήσεις  και  θα  μου  επιτρέπετε  να  τις  χρεώνω  και  τώρα  

σας  το  λέω  σαν  τράπεζα  ότι  θα  σας  δώσω  3,50.  3,15 σίγουρα  πάντως  

θα  σας  δώσω  πάνω  από  3,15.  3,20.  Αλλά  ότι  κίνηση   κάνετε  εγώ  θα  την  

χρεώνω .   

Κάντε  διαγωνισμό  με  αυτόν  τον  τρόπο ,  ελάτε  με  3,20 σε  μένα ,  

εγώ  με  3,20 σας  παίρνω  επιτόκιο ,  ότι  κίνηση  κάνετε  θα  την  πληρώνω .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  2 Α Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2017  

2

Στον  διαγωνισμό  που  κάνατε  όμως  δεν  είπατε  αυτό .  Στον  διαγωνισμό  

που  κάνατε  μου  είπατε  ότι  θέλουμε  δωρεάν  τραπεζικές  εργασίες .  

Κίνηση  μισθοδοσίας ,  εμβάσματα  και  τα  λοιπά .  Σας  το  έδωσα  δωρεάν  

γι '  αυτό  πήρατε  2,7.  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εμείς  θα  στείλουμε  τώρα ,  η  απάντηση  στο  Γενικό  Λογιστήριο  του  

Κράτους   ότι  δεν  έχουμε  πάνω  από  3,15 αλλά  δεν  παίρνουμε… 

Κος  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:  

Μα  το  Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους   σαν  τράπεζα… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  γενικά  αυτά  που  λέτε  θα  τα  λάβει  υπόψη ;   

Κος  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:  

Το  Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους   σαν  τράπεζα  ήρθε  σε  σας  και  σας  

κάνει  έλεγχο  γιατί ;  Γιατί  ο  έλεγχος  δεν  γίνεται  για  τον  Δήμο  Σερρών ,  

για  να  μην  κάνουμε  ένα  λάθος .  Ο  έλεγχος ,  σας  το  λέω  ειλικρινά  δεν  

γίνεται  για  τον  Δήμο  Σερρών .  Ο  έλεγχος  γίνεται  για  τους  δήμους  που  

δεν  έκαναν  ποτέ  διαγωνισμό .  Ο  δήμος  Σερρών  έκανε  διαγωνισμό  

ανοικτό  και  στον  ανοικτό  διαγωνισμό  εμφανίστηκαν  συμμετέχοντες  και  

δώσανε  ότι  καλύτερο  μπορούσαν .  Πήρε  ο  δήμος  ότι  καλύτερο  

μπορούσε .   

 Θεωρώ  ότι  αυτό  που  έκανε  το  Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους   

το  κάνει  γιατί  μια  σειρά  δήμων  στην  χώρα  και  οργανισμών  δεν  δίνει  

λογαριασμό  σε  κανέναν  ,  δεν  κάνει  διαγωνισμούς  και  με  1%, 1,2 τα  

έχει  κάπου  κατάθεση .   

Συγνώμη  και  εγώ  εάν  ήμουν  Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους ,  εάν  

ήμουν  Τράπεζα  της  Ελλάδος  θα  τους  είχα  ελέγξει  όλους  και  είναι  και  

το  παράπονο  το  δικό  μας ,  της  δικής  μας  τράπεζας .  Με  ποιο  δικαίωμα  
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οργανισμοί  και  δήμοι  τα  λεφτά  τους ,  τα  διαθέσιμά  τους  τα  κρατάνε  και  

τα  πάνε  σε  όποια  τράπεζα  θέλουν  με  χαμηλότερο  επιτόκιο ;  Αφού  είμαι  

πιο  ανταγωνιστικός  σαν  τράπεζα .  

Το  Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους   σαν  τράπεζα  λειτούργησε  

και  τι  λέει ;  3,15.  Ναι ,  έχουν  δίκαιο .  Εγώ  θεωρώ  ότι  στο  τέλος  θα  

αναγκαστούν  να  αποδεχθούν  το  έγγραφο  το  δικό  σας  και  θα  πουν  ότι  

ναι ,  ο  δήμος  Σερρών  πρέπει  να  τα  αφήσει  στην  Συνεταιριστική  

Τράπεζα  Σερρών  γιατί  κερδίζει  περισσότερα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει .  Ευχαριστούμε  κ .  Χατζηδημητρίου .  Κύριε  Ραμπότα  έχετε  τον  

λόγο .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Προς  τον  κ .  Χαρίτο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .  Έχετε  δικαίωμα  να  κάνετε  ερωτήσεις .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Προς  τον  κ .  Χαρίτο  μια .  Με  βάση  τα  όσα  ειπώθηκαν  είναι  το  εξής :  ότι  

εάν  είπατε  καλά ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  ότι  δεν  συμμορφώθηκε ,  παλαιά  

ήταν  με  τις  υποδείξεις ,  ας  αφήσουμε  αυτό  όμως ,  δεν  συμμορφώθηκε  ο  

δήμος  Σερρών  προς  τι ;  Άρα  πρέπει  να  υπήρξε  κάποιο  έγγραφο  

παλαιότερα  ή  εμείς  δεν  απαντήσαμε  σε  κάτι .   Που  δεν  συμμορφώθηκε  

ο  δήμος  Σερρών  και  ερχόμαστε  σήμερα  σε  έκτακτο ;   

Γιατί  εάν  είναι  με  βάση  όσα  άκουσα  εδώ ,  είναι  πολύ  εύλογο  το  

ερώτημα .  Αφού  εμείς  κάναμε  διαγωνισμό  προς  τι  όλη  η  φασαρία  

σήμερα  ότι  δεν  τηρήθηκε  άψογα  η  διαδικασία  προκειμένου  να  

τηρηθούν  τα  δέοντα  κατά  το  Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Μπορώ  να  απαντήσω ,  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Σας  είπα  και  προηγουμένως  ότι  όλοι  οι  νόμοι  και  όλες  οι  διατάξεις  

αυτές  εδώ  υπήρχαν  και  πριν  να  κάνουμε  εμείς  τον  διαγωνισμό  25 

Ιανουαρίου  του  ΄17. Απλώς  δεν  ενεργοποιήθηκαν  για  λόγους  που  δεν  

το  γνωρίζω  από  την  Τράπεζα  της  Ελλάδος .   

 Η  Τράπεζα  της  Ελλάδος  θεώρησε  καλό ,  γιατί  το  έγγραφο  που  

λέει  μέσα  ότι  στις  16 του  μηνός ,  πότε  λέει ,  19/6/17 έγγραφο  της  

Διεύθυνσης  μεταξύ  τους  εκεί  μέσα .  Σε  μας  δεν  έχει  έρθει  κανένα .  Το  

μόνο  έγγραφο  το  οποίο  έχει  έρθει  είναι  αυτό  εδώ  που  σας  διάβασα  

στην  αρχή  της  ομιλίας  μου .  Είναι  με  29/9/17,  είναι  αυτό  το  οποίο  

κατεβάσαμε  από  το  ίντερνετ  την  Πέμπτη  και  σήμερα  που  ήρθε  επί  

αποδείξει .  Χέρι  –χέρι  με  την  κούριερ .  Αυτά  είναι .  

 Δεν  έχω  κάτι  άλλο ,  δεν  μπορώ  να  σας  πω  κάτι  άλλο  δηλαδή .  

Ειλικρινά  δεν  έχω  κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μυστακίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα  σας .  Είδα  την  πρόσκληση  για  2 Οκτωβρίου  και  όχι  

Οκτωβρίου ,  τέλος  πάντων ,   και  πραγματικά  απόρησα  για  τον  λόγο  

αυτού  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  εκτός  από  την  τρίτη  παράγραφο  που  

ορίζει  ότι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  πρέπει  να  εξουσιοδοτήσει  τον  ταμία  

για  να  διαχειρίζεται  τα  ποσά  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος ,  εκτός  από  

αυτή  την  παράγραφο  δεν  καταλαβαίνω  γιατί  πραγματικά  πρέπει  να  
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αποφασίσουμε  σήμερα  εάν  θα  ακολουθήσουμε  μια  οδηγία ,  μια  εντολή  

της  κυβέρνησης  προς  του  ΟΤΑ ;  

 Εάν  ήταν  εντολή  που  έπρεπε  να  εφαρμοστεί  υπηρεσιακά  πρέπει  

να  εφαρμοστεί .   

 Σήμερα  εδώ  τι  ψάχνουμε ;  Ψάχνουμε  δηλαδή  συμπαραστάτη  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  απόφαση  που  θα  πάρουμε  

καθυστερημένα ;  Ένα  ερώτημα  αυτό  και  πραγματικά  και  μετά  την  

συζήτηση  που  έγινε ,  δεν  μου  λύθηκε  αυτή  η  απορία .   

 Επίσης ,  άλλο  ερώτημα ,  πόσα  ακριβώς  χρήματα  θα  πρέπει  να  

καταθέσουμε  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος ;   

 Αυτά  θέλω  να  απαντηθούν  όμως ,  να  καταλάβω  τις  απαντήσεις  για  

να  μπορώ  να  ψηφίσω  ήσυχος ,  να  είμαι  ήσυχος  με  την  συνείδησή  μου  

γι '  αυτό  που  θα  στηρίξω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όπως  ανέφερα  προηγουμένως ,  στο  έγγραφο  το  οποίο  είναι  από  την  

Γενική  Γραμματεία  Δημοσιονομικής  Πολιτική ,  βάζει  μια  καταληκτική  

ημερομηνία  29/9/17.  Λέει  αυτό  ότι  θα  πρέπει  να  γίνει  δηλαδή  μέχρι  

τότε ,  θα  πρέπει  να  έχει  συμμορφωθεί  προς  τας  υποδείξεις  που  είπε  και  

ο  κ .  Ραμπάτας .   

 Εμείς  για  να  είμαστε  εντάξει ,  τουλάχιστον  με  αυτή  την  διάταξη ,  

η  λύση  που  έχουμε  δώσει  είναι  Σολομώντεια .  Μπορώ  να  πω  ότι  είναι  

μια  λύση  η  οποία  εξυπηρετεί  και  τον  Δήμο  και  την  τράπεζα  και  όλους  

μέχρι  να  έρθει  κάποιο  χαρτί  το  οποίο  θα  είναι  επίσημο ,  τελικό  χαρτί  

και  εκεί  θα  αποφασίσουμε .   
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Εάν  στείλουμε ,  δηλαδή ,  τα  χαρτιά  τα  οποία  προβλέπονται  και  πει  

ότι  ξέρεις ,  όλα  τα  λεφτά  θα  έρθουν  εδώ ,  θα  συμμορφωθούμε  με  τας  

υποδείξεις .  Όλα  τα  λεφτά  θα  πάνε  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  δεν  το  κάνετε  υπηρεσιακά ;  Εσείς  είστε  υπεύθυνος  του  

λογιστηρίου .  Εφόσον  πρέπει  να  γίνει  κάντε  το  υπηρεσιακά .  Γιατί  

θέλετε  και  την  δική  μας  συγκατάθεση ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Η  δική  σας  συγκατάθεση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  είναι  για  το  

άνοιγμα  του  λογαριασμού .  Βασικά  είναι ,  χωρίς  το  άνοιγμα  του  

λογαριασμού  δεν  μπορεί  να  δώσουμε  την  άδεια  για  να  ανοίξουμε  

λογαριασμό  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος .  Δεν  μπορεί  αλλιώς  να  γίνει  

αυτό  το  πράγμα .  

 Από  εκεί  και  πέρα ,  όλα  τα  υπόλοιπα  που  έχω  διαβάσει  είναι  αυτά  

τα  οποία  θα  γίνουν .  Δηλαδή  ότι  το  πρώτο  που  διάβασα  να  το  ξανά  

επαναλάβω ,  ότι  ένα  μέρος  είναι  αυτά  τα  οποία  λέει  μέσα  στο  χαρτί  η  

Γενική  Γραμματεία  Δημοσιονομικής  Πολιτικής .  Τι  λέει ;   

 Δύναται  ταυτόχρονα  να  διατηρούν  ταμειακά  διαθέσιμα  και  στις  

εμπορικές  τράπεζες  προκειμένου  να  καλύπτουν  τις  ταμειακές  τους  

ανάγκες  για  διάστημα  15 ημερών .  Φυσικά  η  ΚΕΔΕ  λέει  δυο  μήνες  και  

τα  λοιπά .  

 Άρα  εμείς  συμμορφωνόμαστε  με  αυτή  την  υπόδειξη  και  κρατάμε  

διαθέσιμα ,  θα  ξεκινήσουμε  μπορεί  αύριο  με  μια  δραχμή ,  που  λέει  ο  

λόγος ,  ανοίγοντας  τον  λογαριασμό ,  αλλά  δείχνουμε  την  καλή  μας  

θέληση  ότι  ξέρεις ,  έχω  ανοίξει  έναν  λογαριασμό  και  περιμένουμε  τις  

δικές  σας  απαντήσεις .  
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 Εάν  έρθει  και  πει  ότι  είναι  το  ποσό  το  οποίο  πρέπει  να  μπει  

μέσα ,  γιατί  δεν  μπορώ  να  σας  πω  τώρα  πόσο  είναι ,  δεν  το  ξέρω  και  να  

μου  πείτε ,  ότι  πόσα  πρέπει  να  έχουμε  μέσα ,  είναι  3 εκατομμύρια ,  5 

εκατομμύρια ,  είμαστε  υποχρεωμένοι  να  ενημερωθεί  η  τράπεζα  και  θα  

βάλει  αυτά  τα  λεφτά  σιγά  –σιγά  υποθέτω  γιατί  μπαμ  κατευθείαν  

επιταγή  για  να  βάλει  5 εκατομμύρια  είναι  λίγο  δύσκολο ,  θα  μπουν  

μέσα .  

 Άρα  η  λύση  που  δώσαμε  πιστεύω  ότι  είναι  η  καλύτερη  αυτή  την  

στιγμή .  Να  δούμε  και  πως  πάει  το  πράγμα .  Να  το  πω  έτσι  τελείως  

απλά .  Δεν  ξέρω  άμα  σας… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  να  διευκολύνω  και  κάτι  αναφέρθηκε  ο  κ .  Μυστακίδης  για  το  ποσό  

που  θα  διαθέσουμε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  ποσό  αυτό  που  είπατε  αυτή  την  στιγμή  μπορεί  να  κυμαίνεται  στα  

2,5 εκατομμύρια .  Δηλαδή  όταν  θα  καταλήξουμε  κάπου  κατά  εκεί  αλλά  

δεν  έχω  να  σας  απαντήσω  αυτή  την  στιγμή .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ωραία .  Άρα  εμείς ,  συγνώμη  καταρχήν  για  την  παράκαμψη  της  

διαδικασίας ,  ψηφίζουμε  σήμερα  την  μεταφορά  του  ελάχιστου  

υποχρεωτικού  ποσού ,  ψηφίζουμε  το  άνοιγμα  του  λογαριασμού ,  διότι  

έτσι  επιβάλλεται  και  εάν  είναι  κάποιο  ποσό  υποχρεωτικό ,  το  ελάχιστο  

και  εξουσιοδοτούμε  και  τον  ταμία .   

 Δεν  ψηφίσουμε  να  πάρουμε  τα  λεφτά  από  την  Συνεταιριστική  

Τράπεζα  και  να  τα  πάμε  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος .   
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  σαφέστατο .  Λέμε  ότι  μέρος  των  ταμειακών  διαθεσίμων ,  το  οποίο  

μέρος  μπορεί  δηλαδή  αύριο  μια  επιταγή  των  100.000 και  μια  άλλη  την  

Παρασκευή ,  την  Δευτέρα ,  ότι  δείχνουμε  την  καλή  μας  θέληση  ότι  

ξέρεις ,  ανοίξαμε  έναν  λογαριασμό  και  βάζουμε  χρήματα  μέσα  και  

περιμένουμε  το  χαρτί  το  οποίο ,  την  απάντηση  μάλλον ,  συγνώμη  στο  

χαρτί ,  στο  έγγραφο  το  οποίο  στέλνουμε  να  μας  πει  τελικά ,  θα  τα  

πάρετε  όλα ;  Αυτά  που  γράφει  μέσα  για  τα  4% και  τα  λοιπά  είναι  

σωστά ;  Τα  αποδέχεστε ;  Τι  γίνεται ;  Στις  απαντήσεις  δηλαδή .   

 Μόλις  θα  έχουμε  τις  απαντήσεις  θα  βάλουμε  τα  χρήματα  ή  δεν  θα  

τα  βάλουμε .  Γιατί  αυτή  την  στιγμή  έχουμε  λογαριασμό  και  σε  άλλες  

τράπεζες  αλλά  είναι  ποσά  τα  οποία  είναι  ευτελή .  Δηλαδή  τώρα  δεν  

αξίζει  τον  κόπο  να  τα  συζητάμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μυστακίδη  έχετε  άλλη  ερώτηση ;   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Θα  ήθελα  πριν  την  ψηφοφορία  να  διατυπώσετε  σαφώς  την  πρότασή  σας  

για  να  δούμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  γίνει  στις   τοποθετήσεις  κ .  Μυστακίδη .   Κύριε  Κυρτάσογλου  έχετε  

τον  λόγο .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Ευχαριστώ  πολύ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   αλλά  καλύφθηκα  από  τους  

προηγούμενους  συναδέλφους ,  οπότε  αποσύρω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χράπας  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  
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Ζητώ  συγνώμη  γιατί  δεν  είμαι  στην  λίστα  των  συμβούλων  που  θέλουν  

να  κάνουν  ερώτηση  αλλά  δημιουργήθηκε  ένα  θέμα  και  μια  και  είναι  

σοβαρό ,  ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   που  μου  δίνετε  τον  λόγο .   

 Κύριε  Αντιδήμαρχε ,  εγώ  αυτό  που  θέλω  να  ρωτήσω ,  θα  επιμείνω  

λιγάκι  στην  ερώτηση  του  κ .  Μυστακίδη ,  ποια  είναι  τα  ταμειακά  

διαθέσιμα ;  Πώς  ερμηνεύονται  ακριβώς ;  Ποια  ποσά  δηλαδή  θεωρούνται  

διαθέσιμα ;  Και  γιατί  το  15 ημερών  θα  πρέπει  να  κρατήσει  ο  δήμος ,  

ενώ  ο  ταμίας  μας  και  το  λογιστήριό  μας  κρατάει  μισθοδοσίες  δυο  

μηνών  στα  διαθέσιμά  του ;  Γιατί  μας  ζητάει  το  Υπουργείο  να  κρατάμε  

μόνο  για  15 μέρες ;   

 Αυτά  τα  δυο  εάν  μπορείτε  λίγο .  Πως  ερμηνεύονται  τα  διαθέσιμα ;  

Ποια  ποσά  θεωρούνται  διαθέσιμα  και  για  ποιο  λόγο  για  15 μέρες  και  

όχι  για  δυο  μήνες  όπως  κρατάμε  εμείς  αυτή  την  στιγμή  στις  

μισθοδοσίες  μας ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Θα  σας  απαντήσω .  Αυτός  είναι  και  ένας  λόγος ,  είναι  μια  ερώτηση  η  

οποία  θα  γίνει  προς  την  Τράπεζα  της  Ελλάδος .  Όταν  λες  ταμειακά  

διαθέσιμα ,  δηλαδή  αυτή  την  στιγμή  εγώ  έχω  μια  λίστα  εδώ ,  την  οποία  

μου  την  έδωσε  η  Συνεταιριστική  Τράπεζα ,  τι  έχουμε  μέσα  σήμερα  το  

πρωί .   

 Εδώ  μέσα  υπάρχουν  τα  ίδια  έσοδα ,  τα  οποία  είναι  το  ποσό ,  δεν  

χρειάζεται  να  το  πούμε ,  τα  ανταποδοτικά  της  καθαριότητας  είναι  πάνω  

από  2 εκατομμύρια ,  είναι  η  μισθοδοσία  760.000 και  τα  λοιπά  και  τα  

λοιπά ,  είναι  όλα  τα  ποσά  στην  σειρά ,  είναι  αυτός  ο  πίνακας  εδώ .   

 Λοιπόν ,  από  αυτά  εδώ  εμείς  αυτό  το  οποίο  έχουμε  το  επόμενο  

χρονικό  διάστημα ,  βασικά  η  μισθοδοσία .  Αυτό  θα  είναι  μια  ερώτηση  η  

οποία  θα  γίνει  προς  την  Τράπεζα  της  Ελλάδος .   
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Από  αυτά  τα  χρήματα  όλα ,  σύμφωνα  με  τον  Διευθυντή  του  

ταμείου  και  αυτός  έχει  κάνει  μια  υπόθεση  εργασίας ,  τώρα  δεν  ξέρω  

εάν  υπάρχουν  και  λεπτομέρειες  τις  οποίες  δεν  γνωρίζω ,  αλλά  η  

συζήτηση  που  είχαμε  ότι  θα  πρέπει  να  διευκρινιστεί  από  αυτά  λεφτά  

θέλετε  την  ΣΑΤΑ  να  είναι  μέσα ;  Θέλετε  της  καθαριότητας ;  Ποια  

θέλετε ;   

Το  ποσό  πόσο  είναι  και  ποια  είναι  από  αυτά  που  βλέπετε  εδώ ;  

Γιατί  είναι  όλα  μισθοδοσίες ,  εισφορές ,  πρόνοιες ,  ότι  μπορείτε  να  

φανταστείτε  είναι  εδώ  μέσα .  Δεν  το  ξέρω ,  θα  γίνει  ερώτηση  προς  την  

Τράπεζα  της  Ελλάδος .  Προς  το  Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους .  Όταν  

θα  έχουμε  την  απάντηση .   

Το  ποσό  όμως  από  όσο  μου  είπε  και  από  όσο  ρωτήσαμε  και  

άλλους  δήμους  και  τα  λοιπά  που  έχουν  τέτοια  ποσά ,  είναι  γύρω  στα  

2,5,  3 εκατομμύρια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Γιατί  είναι  για  μισθοδοσία .  Πιάνει  της  μισθοδοσίας .  Μόνο  της  

μισθοδοσίας  πιάνει .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Μας  επιτρέπει  να  κρατάμε  διαθέσιμα  15 ημερών .  Δηλαδή  υποχρεώσεις  

15 ημερών  του  Δήμου ,  ενώ  αυτή  την  στιγμή  μέχρι  σήμερα ,  από  τότε  

που  είμαστε  διοίκηση  του  Δήμου  το  ταμείο  μας  διατηρεί  μισθοδοσίες  

δυο  μηνών .  Γιατί  μας  υποχρεώνουν  να  κρατάμε  στον  λογαριασμό  που  

θέλουμε  εμείς  μόνο  για  15 μέρες  υποχρεώσεις ;  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Δεν  το  ξέρω  αυτό  το  πράγμα ;  Γι '  αυτό  δεν  μπορώ  να  σας  απαντήσω .  

Απλώς  σας  λέω  τώρα  τι  γράφει  εδώ  μέσα .  Αυτό  και  το  συζητήσαμε  ότι  

θα  πρέπει  να  γίνει  σαν  ερώτηση .  Μόλις  έρθει  η  απάντηση  θα  σας  

απαντήσω ,  κ .  Χράπα .  Ειλικρινά  δεν  το  ξέρω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γάτσιος  έχει  τον  λόγο .  κύριε  Γάτσιο  σύντομα ,  σας  παρακαλώ .  

Κύριοι  σας  παρακαλώ  λιγάκι  ησυχία .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ήθελα  να  ρωτήσω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   το  εξής :  με  δεδομένο  ότι  ο  δήμος  

μας  έκανε  όλη  την  διαδικασία  όπως  όριζε  ο  νόμος ,  κάναμε  δηλαδή  

έναν  διαγωνισμό  και  έχουμε  συνάψει  μια  σύμβαση  που  έχει  και  

συγκεκριμένο  χρονικό  διάστημα  στο  οποίο  λήγει ,  εάν  δεν  απατάμαι  

είναι  περίπου  ενάμιση  χρόνο  ακόμη ,  εμείς  ως  δήμος  εάν  θα  κάνουμε  

μια  τέτοια  κίνηση  δεν  θα  έχουμε  επιπτώσεις ;  Μπορούμε  τόσο  εύκολα  

να  σπάσουμε  αυτή  την  σύμβαση ;  Αυτό  απαντάει  το  Γενικό  Λογιστήριο  

του  Κράτους   ή  οι  όποιοι ;  Εμείς  έχουμε  σύμβαση  με  την  

Συνεταιριστική  Τράπεζα .  Τα  συμβόλαια  δηλαδή  σπάνε  τόσο  απλά  και  

τόσο  εύκολα ;  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όπως  γνωρίζετε ,  εάν  έχετε  μια  κατάθεση  δίπλα  είναι  ο  Πρόεδρος ,  θα  

σας  πει  ότι .  Εάν  έχετε  μια  κατάθεση  ενός  χρόνου  κλειστή ,  εάν  την  

σπάσεις  εσύ  στον  πρώτο  τον  μήνα  θα  υπάρχουν  κάποιες  επιπτώσεις .  

Και  αυτό  είναι  θέμα  προς  ερώτηση .  Δηλαδή  είναι  μερικά  ερωτήματα  τα  

οποία  κανονικά  θα  έπρεπε  να  υπάρχει  ένα  υπόμνημα  από  κάτω  ότι  

ξέρετε  συμβαίνει  αυτό  και  αυτό ,  ζητάμε  αυτά  και  αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις  κύριοι  συνάδελφοι .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  ερώτηση  μπορούμε  να  κάνουμε  ακόμη ;  Συγνώμη  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  βεβαίως  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Θα  την  έκανα  προς  τον  κ .  Πρόεδρο  αλλά  νόμιζα  ότι  μετά  θα  κάνουμε  

ερωτήσεις  στον  αρμόδιο  Αντιδήμαρχο .   

 Το  ένα  είναι ,  εάν  έχουμε  υπόψη  μας  περίπου  πόσοι  δήμοι  έχουν  

συμμορφωθεί ,  εντός  εισαγωγικών  να  το  πω .  Περίπου .  Εάν  έχουμε  

κάποιο  αυτό .  

 Το  δεύτερο ,  τα  ανταποδοτικά  μπορούν  να  χαρακτηριστούν  

διαθέσιμα ;  Τα  ανταποδοτικά  του  Δήμου  μπορούν  να  χαρακτηριστούν  

διαθέσιμα ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτή  την  στιγμή  και  τα  ανταποδοτικά  βρίσκονται  στην  τράπεζα  της  

τάξεως  των  2.200.000.  Είναι  όλα  στην  Συνεταιριστική  Τράπεζα .  Είναι  

αυτό  το  οποίο  είναι  μέσα  στην  λίστα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  μην  κάνετε  διάλογο ,  απαντήστε  

σας  παρακαλώ  στον  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία .  Τοποθετήσεις  κύριοι  συνάδελφοι .  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Μηλίδης  

η  κυρία  Ιλανίδου ,  ο  κ .  Γαλάνης ,  ο  κ .  Γκότσης .  Συγχωρέστε  με  λίγο ,  

γιατί  δεν  είναι  ο  γραμματέας  εδώ .  Ο  κ .  Στεργίου .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  παρεμβαίνετε  όλοι ,  θα  τα  πιάσω  με  την  σειρά .  Ο  κ .  Μυστακίδης ,  

ο  κ .  Στεργίου ,  ο  κ .  Χράπας ,  ο  κ .  Χασαπίδης ,  ο  κ .  Καρύδας .  Είναι  

κάποιος  άλλος  κύριοι  συνάδελφοι ;  Ο  κ ,  Ραμπότας  εάν  χρειαστεί .  

Γρηγοριάδης .   

 Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο  για  πέντε  λεπτά .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  ήδη  από  τον  κύκλο  των  ερωτήσεων  αναδείχθηκε  

και  προέκυψε  ποιο  είναι  το  σημερινό  επί  της  ουσίας  θέμα  συζήτησης .  

Ο  κ .  Αντιδήμαρχος  το  ανέφερε  ξεκάθαρα ,  είναι  να  πάρουμε  απόφαση  

να  ανοίξουμε  λογαριασμό  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος  σε  εφαρμογή  του  

νόμου  που  είναι  σε  ισχύ  ήδη  με  βάση  την  εφημερίδα  της  κυβέρνησης  

που  μας  στείλατε  από  τον  μήνα  Μάρτιο .   Από  τον  τέταρτο  του  ΄15. 

 Επίσης  από  τον  επόμενο  μήνα  ήρθαν  διευκρινήσεις  και  αυτά ,  

βέβαια ,  τα  ξέρετε .  Δεν  ακούστηκε  καθόλου  και  περίμενα  να  γίνει  και  

εδώ  εισήγηση ,  γιατί  πάντοτε  ακούμε  από  τον  Δήμαρχο  ότι  είμαστε  

υποχρεωμένοι ,  κάνουμε  παράβαση  και  θα  βρεθούμε  στα  δικαστήρια .  

Επ’   αυτού  καμία  συζήτηση .   

 Ένα  άλλο  στοιχείο  είναι  ότι  ο  δήμος  και  πολύ  σωστά  έχει  κάνει  

το  δέον  έγκαιρα  και  επέλεξε  με  διαγωνισμό  την  Συνεταιριστική  

Τράπεζα ,  την  δική  μας  τράπεζα  με  μεγάλο  επιτόκιο  και  ωφέλεια .   
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 Ήδη  ο  κ .  Γάτσιος  ανέφερε  ότι  έχουμε  σύμβαση ,  συμβόλαιο .  Θα  

το  σπάσουμε ;   

 Εδώ  το  όργανό  μας ,  η  Κ .Ε .Δ .Ε .  δεν  έκανε  στο  κείμενό  της  καμία  

αναφορά .  Φαίνεται  δηλαδή  ότι  είμαστε  σε  ένα  περιβάλλον ,  το  οποίο  

δεν  είναι  ξεκάθαρο  και  δεν  απαντά  όσον  αφορά  τι  ακριβώς  θα  πρέπει  

να  κάνουμε ,  για  να  είμαστε  με  την  λογική  του  νόμου ,  συνδικαλιστικά  

εννοώ .   

 Νομίζω  ότι  η  Κ .Ε .Δ .Ε .  απαντά  με  μισόλογα .  Λέει  να  το  πάμε  το  

ποσό  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων ,  επειδή  ακριβώς  εκεί  η  

πράξη  δεν  προβλέπει .   

 Ποια  είναι  η  ουσία  λοιπόν ;  Βεβαίως  και  να  ανοίξουμε  τον  

λογαριασμό  κ .  Αντιδήμαρχε  και  κύριε  εισηγητά ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  το  

λέει  ο  νόμος  από  το  ΄15 και  δεν  μπορούμε  να  αρνηθούμε .  Έχουμε  όμως  

να  απαντήσουμε  στα  άλλα  όσα  αναδείχθηκαν  και  ίσως  θα  έπρεπε  να  το  

κάνετε  ήδη ,  κ .  Αντιδήμαρχε  και  θα  έπρεπε  να  είχατε  και  την  εισήγηση  

από  την  Νομική  Υπηρεσία .   

 Επίσης  θα  κάνω  μια  εκτίμηση  ότι  προφανώς  κάτι  είναι  σε  εξέλιξη  

από  πλευράς  κυβέρνησης .  Είναι  ξεκάθαρο  και  από  αυτά  που  

διαβάζουμε  ότι  η  κυβέρνηση  προσπαθεί  να  ετοιμάσει  ένα  μαξιλαράκι ,  

μαξιλάρι  όπως  το  λένε ,  προκειμένου  να  υπάρχει  προς  τα  έξω  ότι  το  

ελληνικό  κράτος  δεν  έχει  ξύσει  τον  πάτο  του  βαρελιού ,  άρα  μπορεί  να  

κοιτάξει  στα  μάτια  τους  πιθανούς  επενδυτές ,  όταν  θα  βγει  και  θα  

ζητήσει  από  τις  αγορές  να  αγοράσει  χρήμα .   

 Το  μαξιλάρι  αυτό  λοιπόν  προσπαθεί  να  κάνει .  Φαίνεται  

ξεκάθαρα .  Βέβαια  το  πλαίσιο  ετοιμάστηκε  το  ΄15. Δεν  το  έκανε  χρήση ,  

το  φέρνει  σήμερα .  Και  αυτό  θα  πρέπει  να  το  συναξιολογήσουμε .   
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 Ομολογώ  ότι  η  πρότασή  σας ,  εάν  εξαιρέσουμε  αυτό  το  κομμάτι  

στο  οποίο  δεν  αναφερθήκατε ,  μας  καλύπτει .  Είναι  Σολομώντεια .  

Νομίζω  όμως  ότι  πρέπει  να  διερευνήσετε  όλες  αυτές  τις  πτυχές .  Όσο  δε  

για  τις  τρέχουσες  ανάγκες  και  τα  λοιπά ,  εάν  δείτε  κύριοι  συνάδελφοι  

τα  έγγραφα  τα  απαντούν  αυτά ,  θα  πρέπει  να  γίνει  ένας  

προγραμματισμός ,  όπως  λένε  οι  επεξηγήσεις  της  Τράπεζας  της  

Ελλάδος  για  το  15ημέρο  και  ούτω  καθ’   εξής ,  μέχρι  τριμήνου .  Εάν  θα  

πάμε  τα  χρήμα  θα  πρέπει  να  δώσουμε  και  έναν  συνοδευτικό  πίνακα  

πότε  θα  ζητούμε  τα  χρήματα  για  να  μας  τα  προετοιμάζουν .   

 Νομίζω  ότι  θα  πρέπει ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  ο  κ .  Δήμαρχος  να  μας  

απαντήσει  εάν  εμείς  πράττουμε  παράβαση .  Παράβαση  καθήκοντος ,  

διότι  ο  νόμος  είναι  σαφής .  Θα  πρέπει  επίσης  εδώ  να  μας  έλεγε  η  

νομική  άποψη  από  το  ανάλογο  τμήμα ,  τι  κάνουμε  εδώ ;  Και  εδώ  

κάνουμε  παράβαση  και  θα  έχουμε  ποινές .   

 Κατά  τα  λοιπά  θεωρώ  ότι  οι  επόμενες  μέρες  θα  είναι  

καθοριστικές  για  να  δούμε  ακριβώς  τι  θέλει  η  κυβέρνηση  ή  τι  

σχεδιάζει .  Συνεπώς  νομίζω  με  αυτά  που  είπατε  καλυπτόμαστε .  Να  

ξεκινήσουμε  με  τον  λογαριασμό .  Αυτό  θέλατε  σήμερα .  Όλα  τα  άλλα  

νομίζω  επειδή  δεν  τα  διερευνήσατε  επαρκώς ,  θεωρώ  ότι  αδίκως  

ταλαιπωρούμαστε ,  κύριε  εισηγητά  με  όλο  τον  σεβασμό .  Θα  έπρεπε  να  

τα  είχατε  διερευνήσει  για  να  έχουμε  επί  της  ουσίας  κάποιο  λόγο  

συζήτησης .   

 Κατά  τα  λοιπά  νομίζω  το  θέμα  μας  είναι  συγκεκριμένο .  

Ανοίγουμε  τον  λογαριασμό .  Εμείς  κάναμε  και  μπράβο  αυτά  που  

έπρεπε ,  διαγωνισμό ,  επιλέξαμε  την  δική  μας  τράπεζα  και  νομίζω  ότι  

όταν  θα  είχαμε  αυτά  όλα  ως  δεδομένα ,  ίσως  θα  μπορούσαμε  να  

ήμασταν  πιο  παραγωγικοί  σε  έναν  διάλογο .  
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 Σας  ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εγώ  ευχαριστώ .  Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Βεβαίως ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  κύριε  Δήμαρχε  είναι  φανερό  ότι  κάτι  

γίνεται  με  την  κυβέρνηση  και  με  το  Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους .  

Δεν  μπορεί  με  μια  πράξη  νομοθετικού  περιεχομένου  περσινή  ξαφνικά  

τώρα  να  πιέζει  τους  δήμους  σε  τέτοιο  βαθμό  και  μάλιστα  να  λέει  ότι  

τουλάχιστον  διαφαίνεται  από  τα  έγγραφα  που  υπάρχουν ,  από  το  

Λογιστήριο  και  από  την  Διαχείριση  Δημοσίου  Χρέους  τον  Οργανισμό ,  

ΟΔΗΧ ,  φαίνεται  ότι  θα  υπάρξουν  κυρώσεις  ή  είστε  παράνομοι  και  

κάπως  έτσι .   

 Εδώ  θα  επιμένω  και  εγώ  αυτό  που  είπε  ο  κ .  Φωτιάδης ,  κύριε  

Αντιδήμαρχε  θα  έπρεπε  να  υπάρχει  και  εισήγηση  της  Νομικής  

Υπηρεσίας  ή  ακόμη  να  είναι  και  εδώ  οι  νομικοί  μας .  έχουμε  

αξιολογότατους  νομικούς  συμβούλους  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  δεν  

μπορεί ,  κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  μπορεί  να  μην  υπάρχει  εισήγηση  ή  να  μην  

είναι  εδώ  παρόντες  να  εξηγήσουν  στο  σώμα ,  το  οποίο  παίρνει  μια  

σοβαρή  απόφαση ,  πολύ  σοβαρή  απόφαση ,  εάν  είναι  νόμιμοι ,  εάν  έχει  

επιπτώσεις ,  γιατί  όταν  μιλάμε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι  για  ποσό  

8 περίπου  εκατομμυρίων  ευρώ ,  εάν  δεν  κάνω  λάθος ,  Τόσο  δεν  είναι  

περίπου  το  ποσό  που  είναι  κατατεθειμένο ;   

 Εν  πάση  περιπτώσει ,  εάν  μιλάμε  για  ένα  περίπου  τέτοιο  ποσό ,  

καταλαβαίνετε  ότι  εάν  δεν  είναι  νόμιμο  και  θέλει  κάποιος ,  το  κράτος ,  

δεν  ξέρω  ποιος ,  να  το  προχωρήσει ,  αυτό  πάει  σαν  κακούργημα  και  

μετά  όλοι  κάθονται  στο  εδώλιο  που  πήραν  μια  απόφαση .  
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 Βεβαίως  ο  νόμος  λέει  ότι  με  απόφαση  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου ,  αλλά  όλες  οι  αποφάσεις  πρέπει  να  είναι  σύννομες .  Γι '  

αυτό  επιμένω  πάρα  πολύ  ότι  θα  έπρεπε  να  υπάρχει  εδώ  η  εισήγηση .  

Είναι  εδώ .  Εάν  δεν  είναι  εδώ  οι  νομικοί  σύμβουλοι  σε  τέτοιο  θέμα ,  που  

να  είναι  δηλαδή ;   

 Παίρνω  πολύ  σοβαρά  ότι  η  κατάθεση  των  ταμειακών  διαθεσίμων  

έγινε  με  διαγωνισμό .  Αυτό  είναι  πολύ  σημαντικό  και  νομίζω  ότι  καλώς  

πράξαμε .  Και  βέβαια ,  φάνηκε  και  εκ  του  αποτελέσματος  ότι  η  

Συνεταιριστική  Τράπεζα ,  η  τράπεζά  μας ,  η  τράπεζα  των  Σερρών ,  έδειξε  

και  μεγαλείο  ψυχής ,  βοήθησε  και  βοηθάει  και  είναι  πιο  εύκολη  η  

συνεργασία  μας .   

 Βεβαίως  τώρα  αυτή  η  πίεση  των  ημερομηνιών  και  αλλιώς  δεν  

ξέρω  εγώ  τι  θα  γίνει ,  γίνεται  αντιληπτικό  γιατί  γίνεται .   

 Δυο  φράσεις  μόνο  μικρές  παίρνω  από  την  Κ .Ε .Δ .Ε . ,  γιατί  θεωρώ  

ότι  έχει  λίγο  και  το  έγγραφο  της  Κ . .ΕΔ .Ε .  λίγο  έκθεση  ιδεών ,  λίγο  έτσι  

γενικότερα .  Νομίζω  έπρεπε  συγκεκριμένο  να  πάρει  θέση .   

 Λέει  ότι  ωφέλιμο  μέτρο  για  τις  τοπικές  κοινωνίες  να  έχουν  την  

δυνατότητα  οι  δήμοι  να  αξιοποιούν  τα  ταμειακά  τους  διαθέσιμα  για  να  

χρηματοδοτήσουν  έργα  και  να  ενισχύσουν  την  ανάπτυξη  και  την  

απασχόληση .  

 Νομίζω  ότι  τις  τοπικές  κοινωνίες  και  τους  δήμους  βέβαια ,  κατά  

κύριο  λόγο ,  θέλουν  να  αξιοποιούν  έτσι  τα  χρήματά  τους ,  ώστε  να  

δώσουν  ανάπτυξη  στον  τόπο  τους  και  απασχόληση .  Δεν  μπορεί  να  

γνωρίζει  το  Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους   ποιες  είναι  οι  ανάγκες  

της  περιοχής  και  πόση  ανεργία  έχει  και  όλα  αυτά .   

 Από  ότι  είδα ,  πάλι  μεταφέρω  φράση  του  κειμένου  της  Κ .Ε .Δ .Ε . ,  

λέει  και  έτσι  είναι ,  δεν  νομίζω  κανένας  δήμος  να  είναι  αντίθετος  με  
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την  ανάπτυξη ,  την  εθνική  ανάπτυξη .  Αλλά  από  εκεί  και  πέρα ,  πρέπει  ο  

δήμος  που  είναι  το  βασικό  κύτταρο  της  κοινωνίας ,  πρέπει  μόνο  του  να  

μπορεί  να  αξιοποιεί  τα  χρήματά  του .  Αυτά  τα  λίγα  που  έχει ,  γιατί  

περικοπές  έγιναν  60%. Είναι  γνωστό  αυτό  τι  έγινε  στους  δήμους .  

Έχουν  αποκεφαλιστεί  οικονομικά .  Αλλά  τουλάχιστον  αυτά  τα  λίγα  που  

έχει ,  να  τα  αξιοποιεί  με  τις  καλύτερες  δυνατότητες .   

 Πήρα  την  απάντησή  μου  από  το  4%, κάτι  υπαινίχθηκε  ο  κ .  

Γκότσης  και  σωστά  νομίζω  πως  αποδεικνύεται  αυτό .  Είπε  ο  κ .  Πρόεδρο  

ότι  μπορεί  να  αποδειχθεί .  Για  το  4%, γιατί  από  ότι  φαίνεται  το  3,15 το  

έχουν  εκ  των  ων  ουκ  άνευ .  Δεν  μπορεί  να  μην  υπάρχει .  

 Επομένως  υπάρχει  αυτό  το  σοβαρό  έλλειμμα  της  νομικής  

υπηρεσίας .   

Εμείς  ως  παράταξη  στον  λίγο  χρόνο  που  είχαμε  να  αποφασίσουμε  

ή  τουλάχιστον  να  μελετήσουμε  τα  κείμενα  και  να  ψηφίσουμε  ανάλογα ,  

γιατί  πιστεύω  ότι  η  ψήφος  είναι  σημαντική  και  επαναλαμβάνω ,  με  

απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  γίνεται  όποια  ενέργεια  γίνεται .  

Δεν  είναι  απόφαση  ενός  ανθρώπου .  Έτσι ,  τουλάχιστον ,  αναφέρεται  

μέσα .   

Λέω  λοιπόν  τι  προτείνουμε .  Συμφωνούμε  γενικά  με  την  πρόταση  

γιατί  εκεί  από  κάτω ,  κ .  Αντιδήμαρχε ,  υπογράφει  ο  κ .  Μυγδάλης  των  

οικονομικών .  Η  πρόταση  είναι  της  Δημοτικής  Αρχής .  Ο  κ .  Μυγδάλης  

είναι  ο  αξιολογότατος  οικονομικός  σύμβουλος  του  Δήμου .  

Οικονομικός  υπάλληλος  του  Δήμου .  Την  πρόταση  την  κάνει  ο   

Αντιδήμαρχος  ή  ο  Δήμαρχος .  Δεν  την  κάνει  ο  κ .  Μυγδάλης .  Ο  κ .  

Μυγδάλης  προτείνει  σε  σας .   

 Σε  αυτό  λοιπόν  το  κείμενο ,  με  το  οποίο  συμφωνούμε ,  λέμε :  
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 Να  ανοίξει  λογαριασμός  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος .  Χωρίς  και ,  

χωρίς  σημειώσεις .  Τίποτα .  Να  ληφθεί  απόφαση  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  να  ανοίξει  λογαριασμός  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος .   

 Να  σταλεί  έγγραφο  στο  Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους   ή  στην  

αρμόδια  υπηρεσία ,  στο  οποίο  να  επισημαίνεται  ότι  τα  διαθέσιμα  

τοποθετήθηκαν  ύστερα  από  διαγωνισμό .  Να  επισημανθεί  αυτό .  

 Τρίτον .  Να  ζητηθεί  να  παραμείνουν  τα  διαθέσιμα  στην  

Συνεταιριστική  Τράπεζα  για  το  συμφέρον  του  Δήμου .  Μεσοσταθμικά  

το  επιτόκιο  είναι  3 με  4%, δηλαδή  πολύ  περισσότερο  από  αυτό  που  

ορίζει  η  νομοθετική  πράξη  περιεχόμενου .   

 Αυτές  είναι  και  οι  προτάσεις  μας .  δηλαδή  δεν  είναι  αντίθετες  με  

τις  προτάσεις  της  Δημοτικής  Αρχής  υποθέτω  και  όχι  την  νομικής  

υπηρεσίας .  Αλλά  μπορούμε  να  το  εμπλουτίσουμε  με  την  δική  μας  

πρόταση ,  εάν  θέλετε ,  κάπως  δηλαδή  να  το  συνταιριάσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .  Και  τα  υπόλοιπα  στην  δευτερολογία  σας  κ .  Μηλίδη .  Ο  κ .  

Καρύδας  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Τώρα  κοιτάξτε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  το  

θέμα  είναι  καθαρά  πολιτικό .  Να  κάνω ,  θα  μου  επιτρέψετε  και  ένα  

μικρό  ιστορικό .  Ο  συγκεκριμένος  νόμος  ψηφίστηκε  όταν  ο  ΣΥΡΙΖΑ  

έκανε  την  περίφημη  περήφανη  διαπραγμάτευση  και  τα  βρήκε  

μπαστούνια .  Και  ήταν  μια  απόφαση  της  στιγμής ,  έτσι  ώστε ,  να  

μπορέσει  να  κρατήσει  λεφτά ,  εάν  δεν  του  βγει  η  διαπραγμάτευση .   

 Η  διαπραγμάτευση  αυτή  μας  έφερε  το  τρίτο  μνημόνιο ,  για  την  

ιστορία  να  μην  τα  λέω  όλα  αυτά .  Τώρα  αποφασίζει  αυτόν  τον  νόμο  να  

τον  ενεργοποιήσει  και  να  βάλει  χέρι  στα  λεφτά  των  δήμων .   
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 Ρητορική  ερώτηση .  Εάν  αυτό  δεν  είναι  αιτία  πολέμου  για  τους  

δήμους ,  τι  είναι ;  Τελεία .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  για  την  πρόταση  την  δική  μας ,  επειδή  είναι  

καθαρά  πολιτικό  το  ζήτημα  και  η  συγκεκριμένη  κυβέρνηση  έχει  έναν  

αντιλαϊκό  κατήφορο ,  ο  οποίος ,  από  ότι  φαίνεται  δεν  έχει  σταματημό ,  

εμείς  θα  διαφωνήσουμε  κάθετα  και  ρητά .  Δεν  πρέπει  χρήματα  τα  οποία  

είναι  συγκεντρωμένα  από  φορολογία ,  από  οτιδήποτε  άλλο  και  έχουν  

σκοπό  να  ικανοποιήσουν  τις  λαϊκές  δημοτικές  ανάγκες ,  να  σταλούν  

ούτε  για  να  κάνει  προγράμματα  η  κυβέρνηση  για  ανάπτυξη  ούτε  πόσω  

μάλλον  να  πληρώσει  ξένους  τοκογλύφους  και  να  πληρώσει  τα  

χρεωστούμενα  του  κράτους .   

 Η  δική  μας  πρόταση  είναι  να  μην  ανοιχθεί  λογαριασμός ,  να  

κρατήσουμε  τα  ταμειακά  διαθέσιμα  και  στην  τελική ,  αυτός  που  μένει  

στην  ιστορία  δεν  λέει  μόνο  ναι ,  λέει  και  όχι .  Είναι  κρίσιμη  απόφαση ,  

είναι  δύσκολη  απόφαση ,  το  ξέρω  αλλά  δεν  γίνεται  να  λες  συνέχεια  ναι .   

 Ευχαριστώ .  Εάν  χρειαστεί  κάτι  στην  δευτερολογία .  Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εγώ  ευχαριστώ .  Ο  κ .  Γκότσης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συνάδελφοι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   λέμε  ότι  ταλαιπωρούμαστε .  Φυσικά  και  

ταλαιπωρούμαστε ,  διότι  το  θέμα  είναι  απλό .  Όλα  στην  εισήγησή  του  τα  

είπε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .  Τι  είπε ;  Έναν  λογαριασμό  και  μια  λίστα  από  

ερωτήσεις  ποιο  ποσό  θεωρείται  ότι  πρέπει  να  πάμε  το  ελάχιστο ;   Εμείς  

μπορεί  να  πάμε  και  εκατό  χιλιάρικα .  Παράδειγμα .   

 Όλα  αυτά  δηλαδή  θα  ειπωθούν ,  θα  γίνουν  ερωτήματα  και  

ανάλογα  θα  πράξουμε .  Εδώ  είμαστε .  Άρα  λοιπόν ,  η  ταλαιπωρία  είναι  

από  εμάς .  Θα  έπρεπε  δηλαδή  το  θέμα  να  λυθεί  και  να  πούμε  ότι  κάντε  
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τα  ερωτήματα ,  κ .  Αντιδήμαρχε  και  η  θέση  της  Δημοτικής  Αρχής  διότι  ο  

κ .  Χατζηδημητρίου  ήρθε  σήμερα  στον  Δήμαρχο ,  συζητήσανε ,  είπαν  ότι  

εάν  χρειαστεί  να  μεταφερθεί  το  ελάχιστο  ποσό ,  συμφωνεί  η  

Συνεταιριστική  Τράπεζα  για  το  ελάχιστο  ποσό  και  εκεί  είναι  η  θέση  

της  Δημοτικής  Αρχής ,  στηρίζει  την  Συνεταιριστική  Τράπεζα ,  την  

στηρίζει  και  θα  προσπαθήσει  για  το  ελάχιστο  αποθεματικό  να  πάει  

στην  Τράπεζα  Ελλάδος .   

 Νομίζω  ότι  όλα  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  τα  έχει  πει .   

 Να  προσθέσω  και  κάτι  άλλο .  Η  υπηρεσία ,  ο  ταμίας  και  τα  λοιπά  

έχουμε  εδώ  και  τον  Διευθυντή  των  Οικονομικών ,  μπορεί  να  μας  πει ,  

θέλουν  και  αυτοί  να  διαφυλάξουν  την  καριέρα  τους .  Την  θέση  τους .  

Και  μετά  από  έγγραφα  και  αυτά  των  υπηρεσιακών  παραγόντων .  Δεν  

είναι  δηλαδή  θέμα  της  Δημοτικής  Αρχής  αυτό .  Δεν  επιβάλει  τίποτα  η  

Δημοτική  Αρχή .  

 Αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Αντιδήμαρχε .  Ο  κ .  Χράπας  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  εγώ  

θέλω  να  πω  ότι  αυτό  που  συμβαίνει  αυτή  την  στιγμή  στα  ελληνικά  

δεδομένα  είναι  απαράδεκτο .  Αυτό  που  επιβάλει  το  Γενικό  Λογιστήριο  

του  Κράτους   είναι  εντελώς  θρασύτατο ,  που  ζητάει  όλα  τα  διαθέσιμα  

ποσά  των  δήμων  να  μεταφερθούν  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος ,  

καταστρατηγώντας  βασικές  αρχές  του  δικαίου  και  του  ποινικού  δικαίου  

γενικότερα  και  της  δικαιοσύνης .   

 Η  δική  μας  τράπεζα ,  η  Συνεταιριστική  Τράπεζα  που  διαχειρίζεται  

τα  ποσά  όλου  του  Δήμου  Σερρών  και  πολλών  άλλων  δήμων ,  βέβαια ,  
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του  Νομού  Σερρών ,  έχει  προκύψει  όχι  τυχαία  ούτε  απευθείας .  έχει  

προκύψει  μετά  από  έναν  διαγωνισμό .  Έγιναν  διαδικασίες  αδιάβλητες ,  

σε  αυτό  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  περάσανε  τα  πάντα .   

 Θυμάστε  τι  συζητήσεις  μεγάλες  κάναμε ,  πολύωρες  εδώ  σε  αυτή  

την  αίθουσα .  Μετά  από  τον  διαγωνισμό  προέκυψε  η  Συνεταιριστική  

Τράπεζα  και  χαρήκαμε  γι '  αυτό ,  γιατί  μας  έδωσε  πολύ  μεγαλύτερο  

επιτόκιο  από  τις  υπόλοιπες  τράπεζες .  Δεν  μπορεί  τώρα  αυτή  την  

στιγμή  να  έρχεται  κάποιος  και  να  λέει  ότι  όχι ,  θα  τα  πάτε  εκεί  που  

θέλω  εγώ .  Για  ποιο  λόγο ;  Το  3,15;  Το  3,15 επιτόκιο  που  επικαλείται  

αυτή  την  στιγμή  το  Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους   κατ’   εμέ  είναι  

δικαιολογία .  Το  νόημα  δεν  είναι  αυτό .  Το  νόημα  είναι  ότι  η  κυβέρνηση  

θέλει  να  έχει  πρόσβαση  στα  χρήματα  του  Δήμου  Σερρών  με  ότι  μπορεί  

να  σημαίνει  αυτό .  Ακόμη  και  με  το  ενδεχόμενο  απώλειας  κάποιου  

ποσού .   

 Εγώ  πιστεύω ,  κ .  Αντιδήμαρχε ,  ότι  είναι  απαραίτητη  η  απόφαση  

του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  όχι  μόνο  για  το  άνοιγμα  του  λογαριασμού ,  

αλλά  και  για  την  μεταφορά  ποσών .  Επειδή  αυτή  την  στιγμή  προέκυψε  

μέσα  από  διαγωνισμό  και  με  απόφαση  στείλαμε  τα  χρήματά  μας  στην  

συγκεκριμένη  τράπεζα .  Οπότε  η  απόφαση  που  παίρνουμε  σήμερα  για  

το  άνοιγμα  του  λογαριασμού ,  θα  πρέπει  να  έρθει  μεταγενέστερα  και  

άλλη  απόφαση ,  η  οποία  θα  πρέπει  να  αποφασίσουμε  εμείς  το  ποσό  που  

θα  μεταφέρουμε  σε  αυτή  την  τράπεζα  εάν  πρέπει  να  το  μεταφέρουμε  

και  αυτό  που  θα  μεταφέρουμε  θα  πρέπει  να  είναι  το  ελάχιστο ,  μόνο  και  

μόνο  επειδή  προέκυψε  μετά  από  διαγωνισμό .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γαλάνης  έχει  τον  λόγο .   
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Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  

πράγματι  είναι  ένα  ζήτημα  το  οποίο  πρέπει  να  είμαστε ,  όσο  γίνεται ,  

πιο  ορθοί  στην  απόφασή  μας .  νομίζω  ότι  τα  πράγματα  έχουν  ως  εξής :  

το  ζήτημα  έχει  και  πολιτικές  πτυχές  και  νομικές .   

 Λίγο  ως  πολύ  όλοι  ακροθιγώς  έθιξαν  το  πολιτικό  ζήτημα .  Οι  

περισσότεροι  τουλάχιστον .  Εμείς  ως  φορέας  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  

σύμφωνα  με  το  άρθρο  102 του  Συντάγματος ,  παράγραφος  2,  το  λέει  

ρητά  ότι  απολαμβάνουμε  οικονομική  και  διοικητική  αυτοτέλεια .  Αυτή ,  

θα  με  συγχωρήσετε ,  τα  τελευταία  χρόνια ,  έχει  πάει  περίπατο .  Και  εάν  

ο  καθηγητής  μου  ο  κ .  Χρυσόγονος ,  που  σήμερα  είναι  στην  Ευρωβουλή  

και  έλεγε  επανειλημμένως  για  την  καταστρατήγηση  του  συντάγματος ,  

σήμερα  αυτή  η  απόφαση  τι  άλλο ,  αυτά  τα  έγγραφα  όλα  προς  τα  που  

οδηγούν ;  Στην  καταστρατήγηση  του  συντάγματος .   

 Θα  μου  πει  κάποιος  ναι ,  η  πράξη  νομοθετικού  περιεχομένου  έχει  

κυρωθεί  και  με  νόμο ,  ελέγχθηκε  και  είναι  πράγματι  νόμος  του  κράτους  

και  θα  πρέπει  να  την  ακολουθήσουμε .  Πολύ  ωραία ,  εμείς  πολύ  συνετά  

ως  Δημοτικό  Συμβούλιο  το  ΄15 πριν  την  έκδοση  της  πράξης  

νομοθετικού  περιεχομένου  και  την  κύρωσή  της  με  νόμο ,  είχαμε  πάρει  

απόφαση  μέσα  από  αυτή  την  διαδικασία  που  όλοι  συμφωνήσαμε ,  εν  

αντιθέσει  με  άλλους  δήμους  που  δεν  την  ακολούθησαν ,  τοποθετήσαμε  

τα  χρήματα  στην  τράπεζα  του  Νομού  Σερρών  με  τον  καλύτερο  δυνατό  

επιτόκιο  μετά  από  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος ,  στην  οποία  

ήρθαν  όλες  οι  τράπεζες  και  οι  συστημικές  και  η  Συνεταιριστική  των  

Σερρών  και  με  έγγραφο  του  υπουργού  του  κ .  Μάρδη ,  είναι  εδώ  και  ο  

Γενικός ,  παρίσταται  στην  συνεδρίαση ,  το  γνωρίζει  πολύ  καλά ,  επειδή  

ακριβώς  μας  έδωσε  η  Συνεταιριστική  το  ίδιο  επιτόκιο  με  αυτό  που  τότε  
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είχαν  τα  έντοκα  γραμμάτια  του  ελληνικού  δημοσίου ,  μας  είπε  ο  

υπουργός  ότι  ναι ,  είστε  εντάξει ,  δεν  χρειάζεται  να  πάτε  τα  χρήματά  

σας  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος .   

 Το  ΄17, μετά  από  δυο  χρόνια  που  δεν  είχε  αυτή  την  ανάγκη  

ρευστότητας  το  ελληνικό  κράτος ,  κύριε  Πρόεδρε ,   περιέπεσε  σε  

αδράνεια ,  θα  έλεγα ,  όλο  αυτό  το  ζήτημα .  Εμφανίστηκε  τώρα  το  

καλοκαίρι  του  ΄17.  

Στην  αρχή  του  χρόνου  εμείς ,  πάλι  εδώ  με  απόφασή  μας  και  με  

όλη  αυτή  την  διαδικασία ,  τα  τοποθετήσαμε  μετά  από  την  έρευνα  που  

έγινε  από  την  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  με  2,7 στην  

Συνεταιριστική ,  τελειώνω  κύριε  Πρόεδρε ,  που  από  ότι  βλέπω  εδώ  και  

από  το  έγγραφο  της  Συνεταιριστικής ,  είναι  το  ίδιο  επιτόκιο  με  τα  

επιτόκια  των  εντόκων  γραμματίων  του  ελληνικού  δημοσίου .  Πάλι  

είμαστε  δηλαδή  εντάξει  σε  σχέση  με  το  συγκεκριμένο  ποσοστό .  Με  το  

συγκεκριμένο  επιτόκιο .   

Τώρα  από  εκεί  και  πέρα ,  το  εάν  ανοίξουμε  τον  λογαριασμό  ή  όχι ,  

εγώ  νομίζω  ότι  μπορούμε  να  ανοίξουμε  έναν  λογαριασμό  και  στην  

Τράπεζα  της  Ελλάδος ,  να  τον  ανοίξουμε  εφόσον  αυτό  επιτάσσει  το  

έγγραφο ,  αλλά  από  εκεί  και  πέρα ,  με  το  ερώτημά  μας  και  εφόσον  

βάλουμε  στο  τραπέζι  αυτά  τα  ζητήματα  και  τα  στοιχεία  που  έχουμε ,  

ενδεχομένως  να  μας  απαντήσουν  ότι  είμαστε  εντάξει ,  όπως  μας  

απάντησαν  το  ΄15.  

Ο  κ .  Μάρδης  μας  απάντησε  το  ΄15 λέγοντας  ότι  όχι ,  είστε  

εντάξει ,  έχει  2,6,  εάν  το  θυμάμαι  καλά  απέξω ,  δεν  χρειάζεται  να  τα  

μεταφέρετε  τα  χρήματά  σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  2 Α Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2017  

4

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .  Στην  δευτερολογία  σας  μπορείτε  να  

συνεχίσετε .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Επομένως  μετά  από  το  άνοιγμα  του  λογαριασμού  και  τα  ερωτήματα ,  

κύριε  Πρόεδρε ,   τελειώνω ,  προς  το  Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους ,  

νομίζω  ότι  μπορεί  να  έχουμε  μια  απάντηση  ότι  εφόσον  καλυπτόμαστε  

από  το  επιτόκιο  δεν  χρειάζεται  να  τα  μεταφέρουμε .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

 Κύριε  Πρόεδρε ,   μια  τελευταία  κουβέντα .  Η  Κ .Ε .Δ .Ε . ,  δυστυχώς  

με  όλα  αυτά ,  με  όλες  αυτές  τις  παλινωδίες ,  ενώ  είχε  υποσχεθεί ,  το  

συζήτησα  και  με  τον  κ .  Στεργίου  που  είναι  στην  ΠΕΔ ,  είχε  υποσχεθεί  

ότι  θα  ακυρώσει  αυτό  το  προεδρικό  διάταγμα  από  το  ΄15 όταν  

αντέδρασε ,  μετά  λύπης  μου  λέω  ότι  δεν  έκανε  καμία  απολύτως ,  δεν  

πέτυχε  κανένα  αποτέλεσμα  σε  σχέση  με  αυτό  το  ζήτημα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μυστακίδη  δυο  λεπτά  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ  δεν  θα  ήθελα  να  μπω  στην  διαδικασία  να  ασχοληθώ  με  τα  δέκατα  

των  μονοψήφιων  αριθμών  των  επιτοκίων .  Θα  συμφωνήσω  με  τον  κ .  

Καρύδα  και  με  τον  κ .  Χράπα  γι '  αυτή  την  αναίσχυντη  επιδρομή  που  

πάει  να  κάνει  το  κράτος  στα  χρήματα  των  δήμων ,  την  στιγμή  που  έχει  

μηδενίσει  σχεδόν ,  τείνει  μάλλον  να  μηδενίσει  τις  κρατικές  

επιχορηγήσεις  και  προσπαθήσει ,  έχει  φορτώσει  τόσες  αρμοδιότητες  

στους  δήμους  και  τους  αφήνει  να  λειτουργήσουν  μόνους  και  με  τα  

ανταποδοτικά ,  θέλει  να  έχει  έλεγχο  των  χρημάτων  των  δήμων .   

 Γι '  αυτό  θα  πρότεινα ,  καταρχήν  θέλω  να  ακούσω  ξεκάθαρα  την  

εισήγηση  για  να  δω  εάν  θα  την  ψηφίσω  ακριβώς  όπως  είναι  από  τον  
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Αντιδήμαρχο ,  από  την  Δημοτική  Αρχή  ή  εάν  θα  κάνω  μια  ελαφρώς  

τροποποιημένη  δική  μου  πρόταση ,  η  οποία  θα  έχει  το  στοιχείο  της  

προστασίας  του  σώματος  από  το  να  μην  γίνει  πλέον ,  μετά  από  όλα  

αυτά  που  υφιστάμεθα ,  να  μην  γίνουμε  και  σαν  σύμβουλου  εξιλαστήρια  

θύματα .   

 Άρα  η  άποψή  μου  είναι  ότι  έχει  δώσει  ως  εντολή  η  κυβέρνηση  

προς  τον  Δήμο  να  γίνει  υπηρεσιακά  και  ότι  υποχρεούμεθα  να  

εφαρμόσουμε  με  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  αυτό  το  ελάχιστο ,  

δηλαδή  όντως  να  ψηφίσουμε  όπως  θεωρούμε  σωστά .  Όχι  όμως  

συνολικά  ότι  ψηφίζουμε ,  γιατί  πολλές  φορές  έρχονται  εντολές ,  πάρα  

πολλές  εντολές  έρχονται  προς  τον  Δήμο  και  εφαρμόζονται .  Γιατί  δεν  

έρχονται  αυτές  όλες  οι  εντολές  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  δούμε  εάν  

θα  εφαρμόσουμε  ή  όχι  στον  Δήμο ;   

 Έτσι ,  νομίζω  να  μην  μπούμε  σε  αυτή  την ,  δεν  πρέπει  να  μπούμε  

σε  αυτή  την  διαδικασία ,  τα  ελάχιστα  δυνατά  για  να  αποφύγουμε  το  να  

εκτεθούμε  στις  ορέξεις  του  κράτους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Μυστακίδη .  Ο  κ .  Στεργίου  έχει  τον  λόγο .  Δυο  λεπτά  κ .  

Στεργίου .  

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  

σύμβουλοι ,  το  θέμα  νομίζω  και  ο  κ .  Γαλάνης  και  ο  κ .  Καρύδας  το  

έχουν  εντοπίσει ,  είναι  καθαρά  πολιτικό  ζήτημα .  Δεν  είναι  οικονομικό  

και  γι '  αυτό  έχουμε  καταλήξει  σε  αυτό  το  αλαλούμ .   

 Ποιο  είναι  το  πολιτικό  ζήτημα ;  Το  2015 ψήφισε  η  κυβέρνηση  μια  

πράξη  νομοθετικού  περιεχομένου ,  η  οποία  ψηφίζεται  και  εγκρίνεται  
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από  τον  Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας  σε  έκτακτες  οικονομικές  

καταστάσεις .   Αυτές  υπήρχαν  το  ΄15 με  το  Grexit  και  τα  λοιπά .   

 Το  2017 ισχυρίζεται  η  κυβέρνηση  στο  όνομα  του  Πρωθυπουργού  

και  του  υπουργού  Οικονομικών  ότι  δεν  υπάρχει  πρόβλημα  και  η  χώρα  

θα  βγει  από  το  μνημόνιο .  Άρα  δεν  συντρέχει  ο  λόγος  εφαρμογής  της  

πράξης  νομοθετικού  περιεχομένου  του  ΄15. Δεν  συντρέχουν  οι  λόγοι .   

 Δεύτερον .  Καλούμαστε  σήμερα  για  να  ψηφίσουμε  για  ένα  

έγγραφο  που  έφτασε  σήμερα ,  γιατί  κάποιος  μίλησε ,  Αντιδήμαρχε ,  για  

καταληκτική  ημερομηνία  29.  Δεν  ισχύει .  Το  29 έχει  παρέλθει .  Το  

έγγραφο  το  πήρες  σήμερα ,  άρα  επομένως  δεν  υπάρχει  καταληκτική  

ημερομηνία  του  29.  Για  να  βάλουμε  τα  πράγματα  στην  θέση ,  όταν  μας  

κάλεσε  η  ΠΕΔ  να  αποφασίσουμε  για  το  ζήτημα  αυτό  όταν  βγήκε  η  

απόφαση ,  27 συνεδριάσαμε ,  του  περασμένου  Σεπτέμβρη  είχε  

συνεδριάσει  η  Κ .Ε .Δ .Ε .  στις  20 Σεπτεμβρίου ,  ουσιαστικά  νόμιζα  ότι  

υπήρχε  μια  καινούργια  πράξη  νομοθετικού  περιεχομένου .   

 Όσοι  δήμοι  δεν  τα  είχαν  πάει  ή  δεν  είχαν  εφαρμόσει  το  νόμο ,  

όπως  το  λέει ,  τότε  υπήρχε  πρόβλημα ,  είναι  παράνομο .  Δεν  είναι  

τωρινή .  Εγώ  νόμιζα  ότι  είναι  καινούργια  αλλά  δεν  είναι ,  είναι  μια  

παλαιά  απόφαση .  

 Λοιπόν ,  εδώ  υπάρχει  ένα  μεγάλο  πρόβλημα  και  το  πρόβλημα  

πάντα  η  κυβέρνηση  το  μεταθέτει  προς  τους  δήμους  και  στην  Τοπική  

Αυτοδιοίκηση .  Λέει  ότι  εάν  δεν  τα  πας ,  απειλεί  άμεσα .  Λέει  ότι  η  μη  

συμμόρφωση  των  υπόχρεων  φορέων  και  το  ισχύον  κανονιστικό  πλαίσιο  

της  μεταφοράς  διαθεσίμων  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος  επισύρει  τις  

προβλεπόμενες  από  τις  κείμενες  διατάξεις .   

 Ερωτώ .  Τα  χρήματα  αυτά  θα  τα  πάρει  τη  Τράπεζα  Ελλάδος  και  

θα  τα  κάνει  ρέπους ,  τα  οποία  είναι  μια  επένδυση .  Η  επένδυση  μπορεί  
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να  αποδώσει  και  3,15,  μπορεί  να  μην  αποδώσει  και  καθόλου .  Αλλά  

μπορεί  να  χάσεις  και  το  κεφάλαιο .   

 Έχω  ορισμένες  αποφάσεις  από  την  Τράπεζα  Ελλάδος  που  λέει  ότι  

σε  περίπτωση  που  χαθεί  το  κεφάλαιο ,  θα  αποζημιώσει  το  Υπουργείο  

Οικονομικών  τους  δήμους .  Εκεί  δεν  καταλογίζονται  ευθύνες .  Έχει  

ευθύνες  το  Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους   ή  ο  Γενικός  Γραμματέας  ο  

οποίος  λέει  ότι  να  πάνε  στους  δήμους .   Για  μόνο  ευθύνες  ζητούνται  

από  τον  εκάστοτε  δημοτικό  σύμβουλο ,  ο  οποίος  είναι   ο  τελευταίος  

τροχός  στην  άμαξα  του  κράτους  ευθύνες  ή  καταλογισμό  εάν  τελικά  

υπάρχουν  απώλειες  για  το  δημόσιο ;  Ή  θα  καταλογιστούν  ευθύνες  και  

στην  Ταμειακή  Υπηρεσία ;   

 Δηλαδή  ένα  καθαρά  πολιτικό  ζήτημα  που  δεν  κάθισε  ποτέ  να  το  

λύσει  ούτε  η  Κ .Ε .Δ .Ε .  και  εδώ  πραγματικά  έχει  δίκαιο  ο  κ .  Γαλάνης ,  

ότι  η  Κ .Ε .Δ .Ε .  πήρε  μια  συγκεκριμένη  απόφαση  το  ΄15, όπου . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  σας  παρακαλώ .    

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Αναφέρει  στο  έξι  και  στο  οκτώ  ότι  δηλώνουμε  αποφασισμένοι  να  

εξαντλήσουμε  την  πολιτική  μας  και  νομική  μας  δυνατότητα  που  θα  μας  

δοθεί  με  σκοπό  να  ακυρώσουμε  το  περιεχόμενο  της  πράξης  

νομοθετικού  περιεχομένου .  Δεν  έκανε  τίποτα .  Ζητούμε  άμεση  

συνάντηση  με  τον  Πρωθυπουργό  προκειμένου  να  θέσουμε  τα  

προβλήματα  που  δημιουργεί  στην  λειτουργία  των  δήμων  η  εφαρμογή  

της  πράξης  νομοθετικού  περιεχομένου .   

 Αλλά  αφού  πέρασε  το  ΄15 δεν  ασχοληθήκαμε  και  επανέρχεται  

τώρα  με  μια  νέα  απόφαση ,  η  οποία  ουσιαστικά  τι  λέει ;  Δίνει  

κατευθύνσεις  που  θα  πάμε  να  βάλουμε  τα  ταμειακά  διαθέσιμα .   
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Και  επειδή  άκουσα  εδώ  πέρα  ότι  ποια  είναι  τα  ταμειακά  

διαθέσιμα ;  Αλίμονο  εάν  πούμε  στο  Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους ,  θα  

μας  τα  πάρουν  όλα .  Τα  ταμειακά  διαθέσιμα  θα  τα  δούμε  εμείς  που  θα  

τα  αντιστοιχήσουμε .  Και  καλό  θα  είναι  αντιδήμαρχε ,  να  έρθεις  σε  

συνεννόηση  με  Αντιδημάρχους  άλλων  δήμων ,  μεγάλων ,  οι  οποίοι  έχουν  

κανονίσει  τα  πράγματα  και  να  αντιστοιχήσουμε  τα  λεφτά  μας  ως  έργα  

και  τέτοια  για  να  μην  μπορούν . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Στεργίου  θα  σας  διακόψω .  Ολοκληρώστε ,  σας  παρακαλώ  στην  

δευτερολογία  σας  τα  υπόλοιπα .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Τα  ταμειακά  διαθέσιμα  δεν  είναι  κάτι  συγκεκριμένο .  Θα  το  

ρυθμίσουμε  εμείς  ποια  είναι  τα  ταμειακά  διαθέσιμα  και  αυτό  πρέπει  να  

δούμε  σε  τελική  ανάλυση  και  να  μην  επαφιόμαστε  τελικά  σε  αυτά  που  

κάνουν  κάποιοι  άλλοι .   

 Επειδή  υπάρχει  ένα  αλαλούμ  στους  δήμους  και  εδώ  μέσα  και  

στην  πράξη  αυτή  λέει  ότι  εξαιρείται  το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  

Δανείων .  Το  Ταμείο  δίνει  2,5% επιτόκιο .  Λοιπόν  γιατί  το  εξαιρεί ;  

Αυτό  να  μας  πουν .   

 Καθαρά  τα  λεφτά  πάνε  για  επένδυση  για  να  καλύψουν  την  τρύπα  

του  δημόσιου  χρέους .  Γιατί  ο  Γενικός  Γραμματέας  του  Υπουργείου .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ολοκληρώστε .   

Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Μια  τελευταία  κουβέντα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  δευτερολογία  σας  μπορείτε  να  συμπληρώσετε .   
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Κος  ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Μια  τελευταία  κουβέντα .  Δεν  θα  ξαναμιλήσω .   

Ο  Γενικός  Γραμματέας  του  Υπουργείου  Πολιτικής ,  Φραγκίσκος  

Κουνεντάκης  εάν  ήταν  δημόσιο  πρόσωπο ,  είναι  πολιτικό  πρόσωπο  

διορισμένο  από  την  κυβέρνηση  Τσίπρα ,  σήμερα  ανήκει  στον  

Οργανισμό  Διαχείρισης  Δημόσιου  Χρέους ,  που  σημαίνει  ότι  ανήκει  

κατευθείαν  στην  Τρόικα .   

 Αυτό  ήταν  που  είπα  το  μεσημέρι  στην  τηλεόραση  ότι  η  χώρα  από  

την  εποπτεία  που  την  βάλαμε  οι  προηγούμενοι ,  πήγε  σε  πλήρη  κατοχή .   

 Δεν  θα  ξαναμιλήσω  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γρηγοριάδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν  θα  επαναλάβω ,  απλώς  θα  πω  ότι  καλό  θα  ήταν  να  είχαμε  τις  

απαντήσεις  στα  εύλογα  ερωτήματα  που  έχουμε  όλοι  μας  και  μετά  να  

μπορούμε  να  αποφασίσουμε .  Όμως  με  τα  δεδομένα  τα  σημερινά ,  

βεβαίως  πρέπει  να  ανοίξουμε  τον  λογαριασμό ,  οφείλουμε  με  το  

υπόμνημα  που  θα  στείλουμε  κ .  Αντιδήμαρχε  και  τις  ερωτήσεις  θέλω  να  

πιστεύω  ότι  θα  τους  πείσουμε  να  μην  μεταφέρουμε  ούτε  ευρώ  ή  έστω  

το  ελάχιστο  που  θα  μπορούμε  να  κάνουμε  αλλά  εάν  αυτοί  μας  δώσουν  

άλλες  κατευθύνσεις  δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  διαφορετικά  ούτε  να  

πάρουμε  τα  όπλα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Ραμπότας .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   δυο  λόγια .  Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  το  θέμα  

είναι  πολύ  απλό .  Υπάρχει  μια  ντιρεκτίβα  που  καλεί  να  ανοίξει  ο  κάθε  
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δήμος  λογαριασμό  στην  Τράπεζα  Ελλάδος  και  όλοι  οι  δήμοι ,  μέχρι  

στιγμής ,  από  όσο  γνωρίζω ,  το  έχουν  κάνει  εφαρμογή  και  πράξη .  Άρα  

το  τυπικό  μέρος  κλείνει .   

 Η  υφιστάμενη  κατάσταση  που  υπάρχει  στους  δήμους  και  

συγκεκριμένα  στον  Δήμο  Σερρών ,  οποιαδήποτε  εφαρμογή  αυτού  του  

λογαριασμού  θα  έχει  παράπλευρες  οικονομικές  απώλειες .  Ένθεν  και  

ένθεν .   

 Ποιο  είναι  το  ζητούμενο ;  Το  ζητούμενο  είναι  ότι  αυτή  την  στιγμή  

υπάρχει  μια  μνημονιακή  υποχρέωση ,  υπάρχει  μνημόνιο ,  είναι  

συγκεκριμένα  τα  πράγματα ,  υπάρχει  και  επενδυτική  πολιτική  βούληση  

να  μεταφέρει  χρήματα  στην  Τράπεζα  Ελλάδος .  Το  ποιο  ποσό  θα  είναι  

και  ποιο  θα  καθορίσει ,  θα  το  δει  στην  πορεία .   

 Άρα  εδώ  έχουμε  να  κάνουμε  με  καθαρά  υποχρέωση  ενόψει  και  

της  τρίτης  αξιολόγησης  και  εδώ  κύριε  Καρύδα  θέλω  να  συμφωνήσω  

γιατί  είναι  πολιτικό  το  θέμα ,  καθαρά  πολιτικό .  Έρχεται  αυτή  η  στιγμή  

ενόψει  της  τρίτης  αξιολόγησης  για  να  κλείσουν  όλα  αυτά  τα  ζητήματα  

ζητάει  να  υπάρξει  ένα  τεράστιο  ποσό .  Και  αυτό  το  ποσό  θα  το  μαζέψει  

από  τους  δήμους .  Το  ποιο  θα  αυτό  το  ύψος  και  τι  ζημιά  θα  έχουν  οι  

δήμοι ,  εάν  υπάρχουν  συμφωνίες ,  εάν  υπάρχουν  διαγωνισμοί ,  αυτό  θα  

το  δούμε  στην  πράξη .  Καθαρά  τα  πράγματα .  Καθαρές  κουβέντες  για  να  

ξέρουμε  τι  λέμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  κυρία  Ιλανίδου  έχει  τον  λόγο .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Σε  συνέχεια  από  την  πράξη  νομοθετικού  περιεχομένου  του  ΄15, το  

οποίο  είχε  αδρανήσει  κάπως ,  ήρθαν  κάποιες  διευκρινιστικές  από  το  

Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους .  Τώρα  στις  13/9,  αυτό  που  πήραμε  
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σήμερα ,  πότε  το  πήρατε ,  το  έγγραφο  ξεκινάει  ότι  όπως  γνωρίζετε  το  

νομικό  πλαίσιο  καθιστά  υποχρεωτική  την  μεταφορά  των  πλεοναζόντων  

κεφαλαίων  και  ταμειακών  διαθεσίμων .  Πλεοναζόντων .  Δεν  λέει  να  

πάμε  όλα  τα  χρήματα ,  λέει  τα  πλεονάζοντα  χρήματα .  

 Εάν  το  συγκρίνουμε  με  την  απόφαση  της  Κ .Ε .Δ .Ε .  αυτό ,  εάν  το  

συσχετίσουμε  και  η  Κ .Ε .Δ .Ε .  μας  προτείνει ,  δεν  την  διάβασε  όλη  την  

απόφαση  ο  κ .  Χαρίτος ,  θα  ήταν ,  νομίζω ,  γόνιμο  να  την  είχαμε  ακούσει  

όλη ,  η  Κ .Ε .Δ .Ε .  μας  προτείνει  να  συσχετίσουμε  τις  υποχρεώσεις  του  

Δήμου  για  δυο  μήνες ,  να  βάλουμε  βραχυπρόθεσμες  ή  άλλες  

υποχρεώσεις  έχουμε ,  μισθοδοσίες  προσωπικού ,  διάφορα  όλα  και  αφού  

τα  αντιστοιχίσουμε  όλο  αυτό ,  σε  περίπτωση  λέει  που  μετά  αυτή  την  

αντιστοίχιση  υπάρξει  αποθεματικό  υπόλοιπο ,  προτείνει  δυο  πράγματα  

η  Κ .Ε .Δ .Ε . .  Ή  να  κάνουμε  διαγωνισμό  σε  όποιο  Δήμο  δεν  έχει  γίνει  

ήδη  και  να  πάμε  τα  χρήματα  σε  μια  τράπεζα  με  διαγωνισμό  ή  να  τα  

πάμε  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων .  

 Δηλαδή  στο  χέρι  μας  είναι  να  πάμε  ένα  πολύ  μικρό  ποσό  σε  

αυτούς .  Τώρα  μιλάω  λίγο  και  σαν  τραπεζικός ,  αφού  τα  έχω  διαβάσει  

πάρα  πολύ  καλά  όλα  σήμερα .   

 Άρα  στο  χέρι  μας  είναι .  Νομίζω ,  εντάξει  σίγουρα  μας  απειλεί  με  

κάποιες  ποινές .  Το  να  ανοίξουμε  λογαριασμό ,  ας  ανοίξουμε ,  δεν  είναι .  

Το  θέμα  είναι  να  βάλουμε  ένα  πολύ  μικρό  ποσό ,  να  αντιστοιχήσουμε ,  

να  βάλουμε  όλες  τις  υποχρεώσεις ,  να  βάλουμε  ΣΑΤΑ ,  έργα ,  

μισθοδοσίες ,  δώρο  Χριστουγέννων ,  τι  έρχεται  σε  λίγο ,  όλα  ότι  

έρχονται  και  όπως  μας  λέει  η  Κ .Ε .Δ .Ε .  και  να  μας  μείνει ,  εάν  είναι  και  

δυνατόν  και  τίποτα  και  να  μην  πάμε .   

 Εδώ  μας  λέει ,  υπάρχει  η  διευκρίνιση  που  πιθανόν  να  μην  το  

είχατε  προσέξει ,  δεν   μας  το  είπε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  έχει  ερωτηθεί  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  2 Α Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2017  

5

από  πολλούς  τι  θα  γίνει  με  το  συμβόλαιο  που  κάναμε  εμείς  μια  

σύμβαση .  Εδώ  το  λέει  πάρα  πολύ  καθαρά  αυτός  ο  Οργανισμός  

Διαχείρισης .  Έχει  προβλεφθεί  νομοθετικά  ότι  σε  περίπτωση  υποβολής  

από  τις  εμπορικές  τράπεζες  χρηματικών  ποινών  για  την  πρόωρη  

εξόφληση  τυχόν  προθεσμιακών  καταθέσεων  το  Υπουργείο  

Οικονομικών  αναλαμβάνει  να  αποκαταστήσει  τους  φορείς  ως  προς  την  

ζημιά  αυτή .   

 Δηλαδή  ήδη  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Το  Υπουργείο  Οικονομικών  λέει .  Δηλαδή  ήδη  αυτή  η  ερώτηση  που   

έχει  ερωτηθεί  από  πολλούς  αυτοί  μας  την  έχουν  απαντήσει ,  ότι  και  να  

σπάσετε  τα  λεφτά  και  να  σας  χαλάσει  το  συμβόλαιο  εγώ  θα  σας  το  

καλύψω .  Πόσο  τους  εμπιστευόμαστε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι ,  παρακαλώ  Δήμαρχε .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εντάξει ,  ωραία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  διακόπτετε .   Ολοκληρώστε  κυρία  Ιλανίδου  σας  παρακαλώ .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Το  θέμα  είναι ,  εντάξει  να  ανοίξουμε  λογαριασμό  μας  απειλούν  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό  το  έγγραφο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  όχι  διάλογο  μεταξύ  σας .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Ναι ,  δεν  γράφει .  Το  πρόσεξα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Στεργίου  σας  παρακαλώ .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Από  18/4… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράκληση ,  μην  επαναλαμβάνουμε  τα  ίδια  και  τα  ίδια .  Για  την  

οικονομία  του  χρόνου  … 

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Μέσα  στο  e-mail  μας  ήταν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  να  προχωρήσει  και  η  διαδικασία  ομαλά .  Κύριε  Χασαπίδη  έχετε  τον  

λόγο .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εγώ  νομίζω ,  δεν  τελείωσα ,  νομίζω  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  αλλά  ολοκληρώστε  κυρία  Ιλανίδου  στην  δευτερολογία  σας ,  σας  

παρακαλώ .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Όχι  εγώ  θα  έλεγα  ότι  αυτό  που  μας  προτείνει  η  Κ . .ΕΔ .Ε .  και  όλοι  μαζί  

οι  δήμοι  να  πράξουμε  το  ίδιο .  δηλαδή  άλλος  δήμος  να  μην  τα  πάει  και  

άλλος  να  τα  πάει… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κ .  Χασαπίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  η  εισήγηση  που  

έρχεται  από  την  Αντιδημαρχία  με  καλύπτει .  Με  καλύπτει  γιατί  έχω  την  

αίσθηση   ότι  είναι  υποχρεωτική  η  εφαρμογή  του  προεδρικού  

διατάγματος  που  κυρώθηκε  και  με  νόμο .  Δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  

διαφορετικά .   

 Τώρα  οι  σκοπιμότητες  ο  καθένας  τις  βλέπει  από  την  πλευρά  του .  

Εγώ  θα  έλεγα  ότι  η  ορθολογική  διαχείριση  των  αποθεμάτων  της  

κεντρικής  κυβέρνησης  και  η  διαφάνεια  βοηθιέται  με  αυτή  την  δράση .   

 Είπε  ο  αγαπητός  ο  Αλέξανδρος  ότι  έδωσε  χορηγίες  στον  Δήμο  

Σερρών .  Ενδεχομένως  οι  συστημικές  τράπεζες  να  έδωσαν  χορηγίες  σε  

κάποιους  δημάρχους .  Εάν  μεταφερθούν  στα  χρήματα  στην  κεντρική  

τράπεζα  αυτά  θα  καταργηθούν .  Άρα  υπάρχει  μεγαλύτερη  διαφάνεια .   

 Εάν  υπάρχει  και  η  άλλη  σκοπιμότητα  να  απαλλαχθούμε  από  τα  

μνημόνια ,  ποιος  από  εμάς  δεν  το  θέλει ;  Δηλαδή  εάν  σχεδιάζει  η  

κεντρική  κυβέρνηση  να  χρησιμοποιήσει  αυτό  το  κεφάλαιο  για  να  

κλείσει  την  αξιολόγηση ,  να  απαλλαχθούμε  από  τα  μνημόνια ,  ποιος  από  

εμάς  δεν  το  θέλει ;  Ποιος  θέλει  να  διαιωνίζεται  αυτή  η  κατάσταση  που  

είναι  εις  βάρος  και  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μας  το  είπαν ;  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εγώ  λέω  εάν  σχεδιάζει  έτσι ,  γιατί  ακούστηκαν  απόψεις  οι  οποίες  δεν  

καταγράφονται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ  κύριοι .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ακούστηκαν  απόψεις  οι  οποίες  δεν  καταγράφονται  στα  έγγραφα  και  

λέω  ότι  εάν  είναι  αυτός  ο  στόχος  και  της  κυβέρνησης ,  είναι  κανένας  

που  δεν  θέλει  να  ολοκληρωθεί  η  αξιολόγηση ,  να  απαλλαχθούμε  από  τα  

μνημόνια ;  Πουθενά  δεν  λέει  ότι  οι  δήμοι  θα  χάσουν  λεφτά  από  αυτή  

την  διαδικασία .  Λεφτά ,  ενδεχομένως  να  χάσουν  οι  συστημικές  

τράπεζες .  Εμείς  είχαμε  το  ευτύχημα  να  έχουμε  μια  συνεταιριστική  και  

να  έχουμε  εκεί  τα  λεφτά  μας .  

 Εδώ  ο  Πατούλης  λειτουργεί  στο  έγγραφό  του  ως  μάνατζερ  των  

συστημικών  τραπεζών .  Αυτές  δηλαδή  που  μας  οδήγησαν  στα  μνημόνια  

και  καταχρέωσαν  την  χώρα ,  με  αυτές  θέλει  να  συνεργαστεί  ο  Πατούλης  

γιατί  θέλει  να  κάνει  αντιπολίτευση .  Ο  αρχηγός  του  ήταν  μάνατζερ  της  

ΕΛΑΣ  Χρυσός ,  αυτός  έγινε  μάνατζερ  των  τραπεζών .  Απαράδεκτο  το  

κείμενο  της  Κ .Ε .Δ .Ε . .  Μπερδεύει  διάφορα  πράγματα  με  απαράδεκτο  

τρόπο .   

 Αυτό  ήθελα  να  πω .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογίες  κύριοι  συνάδελφοι .  Ο  κ .  Μηλίδης ,  ο  κ .  Γκότσης ,  η  

κυρία  Ιλανίδου  εάν  χρειαστεί .  Ο  κ .  Γαλάνης ,  ο  κ .  Μυστακίδης ,  ο  κ .  

Χράπας ,  ο  κ .  Χασαπίδης ,  ο  κ .  Καρύδας .   

 Κύριε  Μηλίδη  έχετε  τον  λόγο .  Τρία  λεπτά ,  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ειπώθηκαν  διάφορα  πράγματα  εδώ  μέσα .  Συμφωνώ  και  εγώ  ότι  μπορεί  

το  έγγραφο ,  μάλλον  η  απόφαση  της  Κ .Ε .Δ .Ε .  να  μην  είναι  έτσι  όπως  θα  

θέλαμε  και  όπως  θα  έπρεπε  να  είναι ,  διαφωνώ  όμως  και  με  τον  κ .  

Χασαπίδη ,  δεν  είναι  ακριβώς  όπως  τα  λέει .  Λέει  ότι  μπορώ  να  τα  
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δώσει  στην  τράπεζα  της  αρεσκείας  του ,  στην  συνεταιριστική ,  στην  

τοπική ,  λέει  σε  διάφορες .   

 Λοιπόν ,  τώρα  βεβαίως  το  έγγραφο  του  Υπουργείου  απειλεί  

κιόλας  ότι  παραβαίνετε  το  καθήκον  σας  και  τα  λοιπά .  Η  ουσία  είναι  

ότι  θέλουν  να  κλείσουν ,  εν  μέρει ,  το  τρύπα ,  αυτό  το  δημοσιονομικό  

κενό .  Αυτό  όμως ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  δεν  μπορεί  να  γίνει  με  

τα  χρήματα ,  τα  λιγοστά  χρήματα  των  δήμων .  Δεν  γίνεται  έτσι .   

 Ο  κάθε  δήμος  θα  πρέπει  να  δει  αυτό  που  θα  του  φέρει  βοήθεια ,  

βελτίωση ,  ανάπτυξη  τοπική  απασχόληση .  Δεν  μπορεί  δηλαδή  το  Γενικό  

Λογιστήριο  του  Κράτους   να  γνωρίζει .   

 Τώρα ,  θα  σας  αναφέρω  λοιπόν  ότι  στο  έγγραφο  που  είναι  της  

Συνεταιριστικής  νομίζω ,  τα  έντοκα  γραμμάτια  του  ελληνικού  δημοσίου  

είχαν  επιτόκιο  2,7% μέχρι  τον  Ιούνιο .  Τώρα  είναι  1,91% στις  14 

Σεπτεμβρίου .  Που  είναι  το  3,2 που  λέει ;  Απέχει  πάρα  πολύ .   

 Εμείς ,  λοιπόν ,  με  την  Συνεταιριστική  Τράπεζα  είμαστε  πολύ  

καλύτερα .  2,7 μεσοσταθμικά ,  3 με  4 τοις  εκατό  λέμε  σε  τριετία ,  

πενταετία .   

 Και  κάτι  άλλο .  Καμία  φορά  στα  ψιλά  γράμματα  λέγονται  πολλά .  

Ο  Οργανισμός  Διαχείρισης  Δημοσίου  Χρέους ,  μια  πρόταση .  Ουδεμία  

παρελθούσα  απόδοση  δεν  δύναται  να  διασφαλίζει  το  ύψος  των  

μελλοντικών  αποδόσεων .  Καταλαβαίνετε ,  κύριοι  συνάδελφοι  τι  

σημαίνει  αυτό ;  Μελλοντικά  δηλαδή  στου  λέει  ότι  πάρε  μισό  τοις  εκατό  

και  τελείωνε .  

 Και  που  λέμε  ο  διάολος  στην  ουρά  κρύβεται ,  πώς  το  λέμε ,  είναι  

κάποιες  σημειώσεις  μέσα  στις  αποφάσεις  που  είναι  πολύ  σημαντικές .   

 Η  απόφαση ,  επιμένω ,  βεβαίως  πρέπει  να  είναι  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου .  Εάν  ήταν  να  αποφασίσει  ο  ταμίας  ή  ο  οικονομικός  
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προϊστάμενος  ο  άνθρωπος  αυτός  έχει  μια  καριέρα ,  ούτε  την  δουλειά  

του  θέλει  να  χάσει ,  ούτε  να  τρέχει  στα  Ποινικά  Δικαστήρια .  Ξέρετε  τι  

θα  έλεγε ;   Κατευθείαν  λογαριασμό  στην  τράπεζα  και  τα  παίρνουμε  

εκεί .   εμείς  είμαστε  το  πολιτικό  πρόσωπο ,  το  κυρίαρχο  όργανο .  Ο  

ταμίας  θα  κοιτάξει  τον  εαυτό  του  και  καλά  κάνει .  Και  εγώ  στην  

δουλειά  μου  εάν  γινόταν  κάτι  ανάλογο ,  θα  έλεγα  ότι  πρέπει  να  δω  τον  

εαυτό  μου ,  γιατί  δεν  θα  μου  άρεσε  μετά  από  σαράντα  χρόνια  να  μου  

πείτε  ότι  απολύεστε  και  δεν  παίρνετε  τίποτα .   

 Άρα  λοιπόν ,  δική  μας  απόφαση .  Εγώ  θα  ήθελα ,  όμως  και  την  

τοποθέτηση  του  κ .  Δημάρχου .  Δεν  ξέρω  τι  θα  κάνετε  κύριε  Δήμαρχε  

τοποθέτηση ;  Θα  συνοψίσετε ;  Την  πρότασή  μας  την  είδατε .  Εμείς  

εμμένουμε ,  γιατί  δεν  διαφοροποιείται  πολύ  από  την  πρόταση  της  

Δημοτικής  Αρχής .  Εμμένουμε  εάν  μπορεί  να  γίνει  σύμπτυξη  και  τα  

λοιπά  να  την  κάνουμε  τώρα .   

 Πέρασα  τον  χρόνο  κύριε  Πρόεδρε ;  Μια  μικρή  διαφορά  υπάρχει .  

την  έχω  πει  την  πρόταση  εδώ .  Να  παραμείνει  μέρος  των  ταμειακών  

διαθεσίμων  του  Δήμου  Σερρών  στην  Συνεταιριστική  Τράπεζα  Σερρών  

για  την  κάλυψη  των  λειτουργικών  και  ταμειακών  αναγκών  σύμφωνα  με  

την  συνημμένη .  Δεν  λέει  όπου  κατατέθηκαν ,  ας  πούμε  λέμε  εμείς ,  

κατόπιν  διαγωνισμού .  Νομίζω  ότι  πρέπει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει ,  μπορεί  να  προστεθεί .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Τότε  να  γίνει  το  υπόμνημα ,  να  γίνει  το  έγγραφο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως ,  μια  συμπλήρωση .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Γι '  αυτό  επιμένουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  γίνει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  συντομεύετε  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Θα  γίνει  συγκερασμός  της  πρότασης .  Εγώ  το  αντιλαμβάνομαι  ότι  θα  

γίνει  έτσι .  Άρα  πρέπει  αυτό  κάπου  σ’  ένα  έγγραφο ,  έστω  συνοδευτικό  

να  αναφέρεται  και  να  λέμε  ότι  το  μεσοσταθμικό  είναι  τρία  με  τέσσερα  

τοις  εκατό ,  διότι  υπάρχουν ,  όπως  αναφέρει  ο  Πρόεδρος  αποδεικτικά  

στοιχεία .  Και  στο  κάτω  –κάτω  το  γνωρίζουμε  αυτό .   

 Κύριε  Γκότση  ξέρω  και  εγώ  διερωτήθηκα  πως  αποδεικνύεται ,  

όμως  εμείς  ως  δημοτικοί  σύμβουλοι  που  ζούμε  σε  αυτόν  τον  τόπο ,  σε  

αυτή  την  κοινωνία  ξέρουμε  την  προσφορά  της  Συνεταιριστικής  προς  το  

Δήμο  και  προς  άλλους  οργανισμούς  αλλά  κυρίως  προς  τον  Δήμο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ευχαριστώ  κ .   Μηλίδη .  Νομίζω  ότι  αναφέρονται  και  στην  

έκθεση  της  Συνεταιριστικής  αυτά  που  προαναφέρατε  όσον  αφορά  αυτά  

τα  ποσά  και  τον  διαγωνισμό  και  όλα  αυτά .   

 Κύριε  Καρύδα  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ούτε  μισό  λεπτό  κύριε  Πρόεδρε .  Δεν  χρειάζεται  να  ξανά  πω  την  θέση ,  

νομίζω  ότι  ακούστηκε  στην  πρωτομιλία .  Απλά  θα  ήθελα  να  κάνω  μια  

διευκρίνιση  για  να  μην  μένουν ,  πως  να  το  πω ,  οι  εντυπώσεις .   
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 Θα  αναφερθώ  στον  κ .  Χασαπίδη  που  τον  εκτιμώ  αλλά  βγήκε  πολύ  

απολογητικά  και  να  κάνω  μια  διευκρίνηση  για  να  μην  υπάρχει  κάποια  

υπόνοια ,  τουλάχιστον ,  στα  δικά  μας  τα  μυαλά .  Το  πρόγραμμα  θα  

τελειώσει  το  ΄18 αλλά  η  . .σύμβαση  τελειώνει  το  2060.  Μέχρι  τότε  

υπάρχει  εποπτεία .  Δεν  τελειώσαμε  με  το  μνημόνιο  του  ΄18. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  ευχαριστώ  κ .  Καρύδα .  Κύριοι  παρακαλώ .  Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  

λόγο .  Δυο  λεπτά .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καταρχήν  όλοι  οι  δήμοι  δεν  μπορούν  να  συντονιστούν ,  διότι  εμείς  

κάναμε  διαγωνισμό  ενώ  άλλοι  δήμοι  δεν  έχουν  κάνει  διαγωνισμό .  

Πρώτον .   

 Δεύτερον .  Όπως  είπατε ,  κυρία  Ιλανίδου  και  το  επαναλαμβάνω ,  το  

σπάσιμο  της  σύμβασης ,  την  ζημιά  θα  την  πληρώσει ,  εφόσον  λέει  για  

Τράπεζα  Ελλάδος ,  η  Τράπεζα  Ελλάδος .  Δεν  πληρώνει  ο  δήμος  τίποτα .  

Νόμος  είναι .   

 Τρίτο .  Επαναλαμβάνω .  Μετά  τα  ερωτήματα  και  τις  απαντήσεις ,  

εδώ  θα  είμαστε  και  θα  αναλάβει  ο  καθένας  την  ευθύνη  τι  θα  ψηφίσει .  

Τώρα  που  να  λέμε ,  να  λέμε ,  να  λέμε .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ορίστε ;  Ψηφίζουμε  για  άνοιγμα .  Για  άνοιγμα  λογαριασμού .  Θα  έρθει  

μετά  το  θέμα  πιθανόν  για  πόσα  λεφτά ,  εάν  είναι  όλα  και  τα  λοιπά ,  εκεί  

θα  πρέπει  να  αναλάβουμε  τις  ευθύνες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Στο  τέλος  θα  διατυπωθεί  πως  θα  ψηφίσουμε .  Η  τελική  πρόταση  είναι  

από  τον  κ .  εισηγητή  το  πως  θα  υπάρξει  το  θέμα ,  η  απόφαση  πως  θα  

βγει .   

 Κυρία  Ιλανίδου  έχετε  τον  λόγο .  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Απλώς  εγώ  ήθελα  να  πω  ότι  όλοι  οι  δήμοι  εάν  μπορούσαν  να  

συντονιστούν  και  να  κάνουν  όλοι  τα  ίδια ,  ώστε  άλλοι  να  μην  πάνε  

φυλακή  και  άλλοι  δεν  πάνε  φυλακή ,  άλλοι  είναι  οι  καλοί  και  άλλοι  

είναι  οι  κακοί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  λίγη  ησυχία  συνάδελφοι .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εάν  μπορούσε  ο  Δήμαρχος  με  τους  Δημάρχους  όλοι  μαζί  να  

συντονιστούν  και  να  πράξουν  το  ίδιο .  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κυρία  Ιλανίδου .  Ο  κ .  Γαλάνης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  τουλάχιστον  ο  δικός  μας  δήμος ,  δεν  

ξέρω  τι  έκαναν  οι  άλλοι  δήμοι  και  δεν  θέλω  πραγματικά  να  μπω  σε  

αυτό  το  ζήτημα ,  έκανε  τα  δέοντα .  Το  2015 όταν  άλλοι  τα  

τοποθετούσαν  τα  χρήματα ,  δεν  ξέρω  με  ποιο  τρόπο ,  εμείς  κάναμε  με  

διαφάνεια  την  διαδικασία ,  με  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος .   

Απολαύσαμε  για  δυο  χρόνια ,  ναι  με   την  τράπεζα  του  Νομού  

Σερρών ,  το  καλύτερο  δυνατό  επιτόκιο  της  αγοράς .  Δεν  νομίζω  να  έχει  

καλύτερο  κανείς  από  εμάς  σε  όλη  την  Ελλάδα .   

Τα  χρηματικά  μας  διαθέσιμα  τα  αξιοποιήσαμε  με  τον  καλύτερο  

δυνατό  τρόπο  και  να  έρθουν  κάποιοι  σήμερα  να  μας  κατηγορήσουν ;  
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Εμάς  δηλαδή  όλους ,  οι  οποίοι  συμπεριφερθήκαμε  με  τον  καλύτερο  

δυνατό  τρόπο ;  Εάν  είναι  δυνατόν .  Άλλους  εάν  θέλουν  να  τους  

κατηγορήσουν  μπορούν ,  εμάς  όχι .   

Επαναλαμβάνω ,  ίσως  δεν  έγινα  κατανοητός ,  το  ΄15 ρωτάμε  τον  

υπουργό  τον  κ .  Μάρδη ,  μας  λέει  ότι  ναι ,  έχετε  ονομαστικό  επιτόκιο  το  

ίδιο  με  την  Τράπεζα  της  Ελλάδος ,  είστε  εντάξει ,  δεν  χρειάζεται  να  

ανοίξετε  λογαριασμό .  Το  ΄17 που  είπα  ότι  περιέπεσε  σε  αδράνεια  όλη  

αυτή  η  διαδικασία ,  εμείς  πάλι  είχαμε  επιτόκιο  ίδιο  με  τα  έντοκα  

γραμμάτια  του  ελληνικού  δημοσίου .  0,7,  κανείς  δεν  μπορεί  να  μας  πει  

τίποτα .   

Το  καλοκαίρι  βλέπω ,  σήμερα  ήρθε  αυτό  το  έγγραφο ,  ένα  έγγραφο  

καινούργιο  που  επανέρχεται  στην  όλη  αυτή  διαδικασία .  Το  

καταλαβαίνω ,  πράγματι .  Αυτοί  που  θα  μας  βγάζανε  από  τα  μνημόνια  

και  δεν  θέλω  να  κάνω  αντιπολίτευση ,  είναι  πράξη  νομοθετικού  

περιεχομένου ,  δεν  είναι  προεδρικό  διάταγμα ,  πράγματι  έχουν  ανάγκη ,  

από  ότι  φαίνεται ,  από  ρευστότητα .   

Εμείς  ως  δήμοι  στηρίζουμε  το  ελληνικό  κράτος .  Το  έχουμε  

αποδείξει  και  την  ελληνική  κοινωνία  για  την  συνοχή  της .  Αλλά  όμως  

να  μας  πάρουν  και  τα  χρήματα  και  να  μας  βάζουν  το  μαχαίρι  στο  λαιμό  

για  να  κάνουμε  15ήμερο  προγραμματισμό .   

Ο  κ .  Δήμαρχος  είναι  εδώ .  Ας  μου  πει  ένας  Δήμαρχος  σε  όλη  την  

Ελλάδα  ότι  μπορεί  ένας  δήμος  να  κάνει  προγραμματισμό  δεκαπέντε  

ημερών .  Το  τι  συμβαίνει  σε  έναν  Δήμο  μέσα  σε  δεκαπέντε  μέρες  το  

ξέρουμε  πολύ  καλά  εμείς  συνάδελφοι  και  της  συμπολίτευσης  και  της  

αντιπολίτευσης .  Το  τι  γίνεται  κάθε  μέρα  ή  κάθε  δεκαπέντε  μέρες  ή  

κάθε  μήνα .  Αδύνατο .   
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Νόμος  ορίζει  ότι  πρέπει  να  έχουμε  την  μισθοδοσία  δυο  μηνών  

έτοιμη .  Ποια  χρήματα  θα  μεταφέρουμε .   

Πολύ  ώριμα  μίλησαν  όλοι  οι  συνάδελφοι  λίγο  ως  πολύ  και  

νομίζω  ότι  επικράτησε  η  λογική  να  ρωτήσουμε ,  εάν  αυτό  το  επιτόκιο  

που  επαναλαμβάνω  σταθερά .  Εμείς  δεν  βάζουμε  τα  λεφτά  μας  σε  

ρέπους .  Ο  δήμος  Σερρών  δεν  τα  βάζει  σε  ρέπους .  Ούτε  τα  έχει ,  

τελειώνω ,  κύριε  Πρόεδρε ,… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε ,  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   τα  λεφτά  του  Δήμου  δεν  είναι  σε  προθεσμιακή  

κατάθεση .  Είναι  σε  λογαριασμό  κεφαλαίου .  Δεν  τα  έχουμε  

προθεσμιακά ,  δεν  τα  έχουμε  κλεισμένα .  Μπορούμε  να  τα  πάρουμε .  Το  

θέμα  δεν  είναι  αυτό .  Το  θέμα  είναι  αυτό  το  επιτόκιο  που  έχουμε  και  

όλες  αυτές  οι  παροχές  δωρεάν  κόστος  μισθοδοσίας ,  σιγουριά  για  το  

επιτόκιο  δυο  χρόνια  ποιος  σου  δίνει  έξω  2,7 για  δυο  χρόνια  

συνεχόμενα  με  σιγουριά ;   

 Τα  ρέπους  του  ελληνικού  δημοσίου  σήμερα  είναι  3.15,  αύριο  

μπορεί  να  είναι  2,5.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γαλάνη  σας  παρακαλώ  ολοκληρώστε .  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ποιος   μας  εξασφαλίσει  ότι  θα  είναι  2,7;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε  κύριε  Γαλάνη .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Δεν  έχουμε  ζημιώσει ,  κύριε  Πρόεδρε ,  τελειώνω ,  σε  καμία  περίπτωση  

τον  Δήμο ,  ίσα  – ίσα  το  αντίθετο  εμείς  είμαστε  που  τον  έχουμε  

προστατεύσει ,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  η  Δημοτική  Αρχή ,  άλλοι  δήμοι  

δεν  το  πράξανε  αυτό  με  διαδικασίες ,  όπως  εμείς ,  επομένως  εμείς  θα  

πρέπει  να  επιδοκιμαστούμε ,  να  μας  επιδοκιμάσει  το  κράτος ,  όχι  να  μας  

κυνηγήσει ,  όπως  είπαν  πολλοί  συνάδελφοι ,  γι '  αυτό  τον  λόγο .   

 Να  τον  ανοίξουμε  τον  λογαριασμό ,  κύριε  Πρόεδρε .  Να  

ρωτήσουμε  όμως  εάν  αυτές  όλες  οι  παροχές  που  απολαμβάνουμε  και  

δεν  μας  χαρίστηκε  η  Συνεταιριστική  ούτε  εμείς  της  χαριστήκαμε ,  

κάναμε  τα  δέοντα ,  εάν  είναι  πάνω  από  αυτό  το  οποίο  λέει  η  Τράπεζα  

της  Ελλάδος .  Εάν   είναι ,  τότε  να  μεταφέρουμε  τα  πλεονάσματά  μας ,  να  

τα  αξιολογήσει  το  ταμείο  με  την  Οικονομική  Υπηρεσία  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείστε  σας  παρακαλώ .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και  να  τα  μεταφέρει .  Εάν  πράγματι ,  δηλαδή ,  υπάρχει  καλύτερο  

επιτόκιο  από  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  παρακαλώ .  Κύριε  Χασαπίδη  έχετε  τον  λόγο .  Δυο  λεπτά .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Επειδή  από  πολλούς  εκφράστηκε  ο  φόβος  εάν  πάρουμε  τα  αποθεματικά  

μήπως  έχουμε  ποινή  από  την  Συνεταιριστική  Τράπεζα ,  έχω  την  

αίσθηση  ότι  εκεί  ανοίξαμε  έναν  λογαριασμό .  Όταν  ανοίγω  έναν  

λογαριασμό  σε  μια  τράπεζα  εγώ ,  δεν  λέω  πόσα  λεφτά  θα  σου  

καταθέσω .  Άρα  δεν  μπορεί  να  διεκδικήσει  κάτι  η  τράπεζα  από  τον  

Δήμο .  Ελεύθερα  μπορούμε  να  τα  πάρουμε .   
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 Αυτό  που  ειπώθηκε  από  πολλούς ,  συμφωνώ  και  εγώ ,  το  σχέδιο  

αυτό  δεν  έχει  να  κάνει  με  τον  Δήμο  Σερρών ,  έχει  να  κάνει  με  τους  

δήμους .  Πόσες  συνεταιριστικές  τράπεζες  έχουμε  Αλέξανδρε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πλέον  εννέα  σε  όλη  την  Ελλάδα .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Άρα  είναι  ελάχιστοι  οι  δήμοι  που  έχουν  τα  λεφτά  τους  σε  

συνεταιριστικές  τράπεζες  και  ενδεχομένως  να  είναι  μόνο  η  

Συνεταιριστική  Τράπεζα  του  Νομού  Σερρών .  Η  πολιτεία  έρχεται  να  

αντιμετωπίσει  το  πρόβλημα  με  τις  συστημικές  τράπεζες .  Εκεί  είναι  το  

ζήτημα .  Η  διαφάνεια ,  δηλαδή  από  εκεί  ξεκινάει .   

 Το  είπα  και  στην  πρωτολογία  μου ,  οι  χορηγίες  της  

Συνεταιριστικής  Τράπεζας ,  ενδεχομένως  από  τις  συστημικές  να  είναι  

μίζες  στους  Δημάρχους .  

 Ευχαριστώ .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Περιμένεις  s tress test  Κώστα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  σας  δώσω  τον  λόγο ,  κύριε  Πρόεδρε .  Δυο  δημοτικοί  σύμβουλοι  

ακόμα  και  θα  πάρετε  τον  λόγο  στο  τέλος .   Κύριε  Χράπα  έχετε  τον  

λόγο .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Πραγματικά  καλύφθηκα  με  τις  δευτερολογίες .  Ένα  θέλω  μόνο  να  πω  

κύριε  Αντιδήμαρχε .  Θα  έχουμε  μεγάλο  ενδιαφέρον  να  ακούσουμε  στην  

επόμενη  συνεδρίαση  που  θα  έρθει  το  θέμα  για  να  συζητηθεί  για  τα  

ποσά  που  θα  πρέπει  να  μεταφέρουμε ,  εάν  θα  πρέπει  να  μεταφέρουμε ,  
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οι  δήμαρχοι  μέλη  της  Κ . .ΕΔ .Ε .  εάν  έχουν  συμμορφωθεί  και  τι  ποσά  

έχουν  μεταφέρει ;   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μυστακίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριοι  το  κράτος  επιτίθεται  και  εμείς  αμυνόμαστε .  Και  πρέπει  να  

αμυνθούμε  με  τα  ελάχιστα  που  πρέπει  να  κάνουμε ,  ώστε  ίσα  – ίσα  να  

είμαστε  κατοχυρωμένοι .  Αλλά  έχω  και  μια  απορία ,  γιατί  τόση  

πρεμούρα  τώρα  και  θορυβηθήκαμε  τόσο  πολύ  από  το  επικαιροποιημένο  

αυτό  έγγραφο  και  αυτή  η  συζήτηση  και  αυτό  το  συμβούλιο  και  αυτά  τα  

θέματα δεν εξετάστηκαν το ΄15; Αυτό πραγματικά δεν ξέρω, θα ήθελα 

κάποιος  να  μου  λύσει  αυτή  την  απορία .  Γιατί  τώρα  τόσος  φόβος  και  

τόση προσπάθεια να ανταποκριθούμε ενώ το ΄15 πέρασε έτσι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει  ολοκληρωθεί  η  δευτερολογία  από  τους  δημοτικούς  συμβούλους .  

Θα  δώσω  τον  λόγο  στον  Πρόεδρο  του  Δ .Σ .  της  Συνεταιριστικής  

Τράπεζας ,  στην  συνέχεια  θα  τον  πάρει  ο  κ .  εισηγητής  και  θα  κλείσω  με  

τον  κ .  Δήμαρχο .   

 Ορίστε .  

Κος  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:  

Εγώ  θα  ήθελα  να  σας  ευχαριστήσω .  Θέλω  να  ευχαριστήσω  και  νοιώθω  

περήφανος ,  πρώτα  από  όλα ,  σαν  Σερραίος  για  τον  ωριμότητα  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  και  με  τον  τρόπο  που  συμπεριφέρεστε  στην  

παρούσα  περίσταση ,  τέλος  πάντων ,   γιατί  πραγματικά  είναι  μια  

κατάσταση  η  οποία  δεν  πρέπει  να  δημιουργεί  κανένα  άγχος  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .   
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Βέβαια ,  δεν  είναι  η  θέση  μου  αυτή  την  στιγμή  σαν  Πρόεδρος  της  

Συνεταιριστικής  Τράπεζας   να  σας  πω  εάν  πρέπει  ή  όχι  να  ανησυχείτε ,  

αυτή  είναι  δική  σας  ευθύνη  εκατό  τοις  εκατό ,  αλλά  να  ξέρετε  ότι  είστε  

καλυμμένοι  σύμφωνα  με  τις  αποδόσεις ,  γιατί  μόνο  οικονομικά  θα  

μιλήσω ,  σύμφωνα  με  τις  αποδόσεις  ξεπερνάμε  κατά  πολύ  τις  

υποτιθέμενες  αποδόσεις  του  Γενικού  Λογιστηρίου  του  Κράτους  και  της  

Τράπεζας  της  Ελλάδος .   

Μια  κουβέντα  μόνο  να  συμπληρώσω  κάτι .  Για  να  αντιληφθούμε  

τι  θα  πει  Συνεταιριστικές  Τράπεζες  σε  συνέχεια  αυτού  που  αναφέρατε ,  

έχουν  μείνει  μόνο  εννέα .  Το  πρόβλημά  μας  είναι  άλλο .  Δηλαδή  οι  

τράπεζες  οι  συνεταιριστικές  αυτή  την  στιγμή   είναι  από  τις  πιο  υγιείς  

τράπεζες ,  γιατί  πάρα  πολύ  απλά  κάνουν  την  απλή  τραπεζική .   

Όταν  ακούμε  ρέπους ,  σουάπ ,  ομόλογα ,  δομημένα  και  αυτά ,  

θέλουμε  να  φύγουμε  τρέχοντας .  Οι  συνεταιριστικές  τράπεζες  κάνουν  

κάτι  πάρα  πολύ  απλό .  Παίρνουν  καταθέσεις  και  δίνουν  δάνεια  που  

ακόμα  και  εάν  δεν  πληρωθούν  τα  δάνεια  είναι  εδώ  στην  δική  μας  

κοινωνία  και  είναι  με  καλύμματα  από  την  δική  μας  κοινωνία .   

Πάντα  υπάρχουν  τα  προβλήματα ,  πάντα  κάτι  δεν  πηγαίνει  καλά ,  

πάντα  κάποια  επιχείρηση  πέφτει  έξω  αλλά  είναι  μια  επιχείρηση  που  

έχει  διαθέσει  τα  χρήματά  της  και  έχει  κάνει  τον  κύκλο  των  εργασιών  

της  σε  μεγάλο  ποσοστό  μέσα  στα  όρια  του  Νομού  Σερρών ,  επομένως  

είναι  μια  ανακύκλωση  χρημάτων .   

Αυτός  είναι  και  ο  λόγος  που  μπορούμε  να  δώσουμε  αυξημένα  

επιτόκιο ,  διότι  εμείς  δεν  έχουμε  golden boys,  δεν  έχουμε  ανθρώπους  

που  πληρώνονται  με  ποσοστά  επί  του  κέρδους ,  έχουμε  υπαλλήλους  που  

παίρνουν  τον  μισθό  τους  ή  την  αποζημίωσή  τους  και  πάντα  αυτό  που  

κοιτάνε  είναι  το  πως  θα  επιστρέψουν  τα  χρήματα  στην  τράπεζα  για  να  
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τα  δώσουν  στον  επόμενο  συνεταιριστή ,  στον  επόμενο  Σερραίο  ή  ακόμη  

και  εάν  δεν  είναι  Σερραίος ,  σε  σταθερές  τραπεζικές  εργασίες  και  

σταθερά  τραπεζικά  δάνεια .  Απλά  δάνεια .   

Το  ξαναλέω ,  έχουμε  ούτε  ρέπους ,  όπως  πολύ  σωστά  και  ώριμα  

αναφέρατε  όλοι ,  δεν  έχουμε  ούτε  ρέπους ,  ούτε  σουάπ ,  ούτε  δομημένα  

ομόλογα .   

Σας  ευχαριστώ  πάρα  παρακαλώ  για  την  εμπιστοσύνη  που  μας  

δείχνετε  μέχρι  τώρα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εμείς  ευχαριστούμε  κύριε  Πρόεδρε .  Ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  ο  κ .  Χαρίτος  

έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι ,  καταρχάς  θα  ήθελα  

να  απαντήσω  σε  μερικές  ερωτήσεις  ή  σχόλια  τα  οποία  έγιναν .   

Η  Νομική  Υπηρεσία ,  κύριε  Φωτιάδη ,  την  είχαμε  καλέσει  και  την  

Παρασκευή  και  σήμερα ,  δηλαδή  οτιδήποτε  έχει  συμφωνηθεί  και  

υπάρχει  γραμμένο  μέσα  είναι  με  την  κάλυψη .  Παράλειψη  δική  μου  το  

ότι  δεν  υπάρχει  κάποιο  έγγραφο  της  νομικής  υπηρεσίας .  Συμφωνώ ,  

είναι  καθαρά  δικό  μου ,  απλώς  ήταν  λόγω  του  χρόνου ,  δεν  χρειάζεται  

άλλη  δικαιολογία .   

Για  τον  κ .  Μηλίδη ,  πάντα  όλα  τα  έγγραφα  τα  οποία  φεύγουν  από  

τον  Δήμο  είναι  με  υπηρεσιακούς  παράγοντες .  Εγώ  υπέγραψα  για  να  

φύγει  και  να  έρθει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Δηλαδή  οτιδήποτε  έρθει  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  υπογράφει  ο  υπηρεσιακός  παράγοντας ,  ο  

άμεσα  ενδιαφερόμενος  γιατί  εδώ  εμπλέκεται  ο  ταμίας ,  εμπλέκεται  ο  

Γενικός  Διευθυντής ,  του  οποίου  είχαμε  και  την  σύμφωνη  γνώμη  και  

μέσα  στην  σκέψη  ήταν  και  αυτή  εδώ ,  γιατί  ήταν  άμεσα  έναντι  του  
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νόμου  αυτοί  οι  οποίοι  μαζί  με  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αυτά  που  

είπατε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Αντιδήμαρχε  όταν  είσαι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κ .  Μηλίδη  μην  διακόπτετε  σας  παρακαλώ .  Να  ολοκληρώσει .  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  μην  κάνετε  διάλογο  σας  παρακαλώ .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Τέλος  πάντων .  Απλώς  το  λέω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  για  να  προχωρήσουμε  την  διαδικασία  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όλα  αυτά  τα  οποία  ειπώθηκαν  εδώ  μέσα  εγώ   θα  συμφωνήσω  με  τον  κ .  

Καρύδα  για  το  όχι .  Εάν  ήμουνα  μόνος  μου ,  κύριε  Καρύδα ,  θα  έλεγα  

όχι ,  όχι ,  αυτό  που  είπαν  το  ΄40 θα  έλεγα .  Με  την  διαφορά  ποια  είναι ;  

Ότι  μέσα  εμπλέκονται  και  οι  υπάλληλοι  του  Δήμου .  Αυτή  η  απόφαση  

που  βλέπετε ,  αυτές  οι  τρεις ,  το  Α ,  Β ,  Γ  που  είπα  στην  αρχή ,  είναι  μετά  

και  από  σύμφωνη  γνώμη  των  υπαλλήλων  του  Δήμου  και  είναι  σύμφωνα  

με  τον  νόμο .   

 Σας  είπα  δεν  θέλω  να  ταλαιπωρήσω  άλλο  το  σώμα .  Σας  είπα  ότι  

αυτή  η  λύση  είναι  η  Σολομώντειος  για  να  μην  υπάρχουν ,  σύμφωνα  και  

με  την  Νομική  Υπηρεσία ,  για  να  μην  υπάρχουν  άλλες  επιπτώσεις .  Να  

δούμε  πως  θα  πάει ,  πως  θα  κυλήσει  το  πράγμα  και  από  εκεί  και  πέρα ,  

να  δούμε  το  τι  θα  κάνουμε .   

 Δηλαδή ,  τα  επαναλαμβάνω  πάλι  γιατί  ειπώθηκαν  και  από  τον  κ .  

Μυστακίδη  και  από  τους  υπόλοιπους  κυρίους .  Το  βασικό  είναι  να  

ανοιχθεί  ο  λογαριασμός .  Ξεκινάμε  από  εκεί .  θα  ανοιχθεί  ο  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  2 Α Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2017  

7

λογαριασμός  για  το  ποσό  το  οποίο  θα  κρατηθεί  αύριο ,  μεθαύριο ,  δεν  

θέλω  να  το  συζητήσουμε  τώρα ,  αλλά  θα  το  γνωρίζετε ,  θα  σας  το  

γνωρίσουμε ,  δεν  είναι  τίποτα  κρυφό .  Δεν  θα  είναι  τίποτα  κρυφό .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  όπως  λέει  μέσα  το  χαρτί ,  το  οποίο  είναι  της  

κεντρικής  υπηρεσίας ,  εννοώ  του  Υπουργείου  Οικονομικών  ότι  

παραμένει  ένα  μέρος  των  ταμειακών  διαθεσίμων ,  εμείς  κύριοι  έχουμε  

ένα  μέρος  από  τα  ταμειακά  διαθέσιμα  του  Δήμου  στην  Συνεταιριστική  

Τράπεζα ,  όπως  προβλέπει  και  το  λέει  και  αυτός  ότι  είναι ,  στις  

τράπεζες  πρέπει  να  υπάρχει  κάποιο  διαθέσιμο .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  εμείς  βάζουμε  ένα  ελάχιστο  ποσό ,  

περιμένουμε  να  στείλουμε  το  έγγραφο  με  τις  προτάσεις  αυτές  που  

είπαμε ,  κύριε  Μηλίδη ,  τις  δικές  σας ,  του  κ .  Φωτιάδη ,  του  κ .  Καρύδα ,  

του  κ .  Μυστακίδη ,  όλων  τις  προτάσεις  και  από  εκεί  και  πέρα  μαζί  με  

το   υπόμνημα ,  το  οποίο  μας  έχει  στείλει  η  Συνεταιριστική  Τράπεζα  θα  

πάμε  προς  το  Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους .  Το  λέω  σε  γενικές  

γραμμές  για  να  το .  Και  θα  περιμένουμε  την  απάντηση ,  την  οποίο  θα  

περιμένουμε .  

 Από  εκεί  και  πέρα ,  θα  πράξουμε  ότι  είναι  να  πράξουμε .  Αυτό  

λέει  αυτό  το  χαρτί  που  σας  έφερα  για  να  είμαστε  και  νομικά  

καλυμμένοι .   

 Αυτό ,  δεν  θέλω  τίποτα  άλλο  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον  λόγο  έχει  ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  σύμβουλοι ,  μετά  από  όσα  

ειπώθηκαν  πραγματικά  έχω  καλυφθεί  σχεδόν  από  τους  περισσότερους  

και  πλήρως  έχω  καλυφθεί  από  τον  Αντιδήμαρχο  που  μίλησε  τελευταία .   
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 Να  επαναλάβω  και  πάλι  κάποια  από  αυτά  που  είπε  ο  

Αντιδήμαρχος .   

 Καταρχήν  για  την  νομιμότητας  της  απόφασης ,  να  κάνουμε  

ερώτημα ,  ερώτημα  στο   Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους  για  να  μας  πει  

εάν  είμαστε  σύννομοι .   

 Όσον  αφορά ,  κύριε  Μηλίδη ,  αυτό  που  είπατε  ότι  δεν  έχουμε  

εισήγηση ,  πως  δεν  υπάρχει  εισήγηση ;  Η  καθ’   ύλην  αρμόδια  υπηρεσία ,  

η  Οικονομική  Υπηρεσία  ως  όφειλε  είπε  την  άποψή  της .  Λοιπόν ,  αυτή  

την  άποψη  ή  την  υιοθετούμε  ή  διαφωνούμε .  Εμείς  την  υιοθετήσαμε .  

Αυτό  ήρθαμε  και  είπαμε .  Αυτή  είναι  η  εισήγησή  μας .  συμφωνούμε  με  

την  εισήγηση  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας .  

 Τώρα  για  την  νομική  σύμβουλο  που  είπατε ,  με  την  νομική  

σύμβουλο  ήταν  την  Παρασκευή  και  ο  Πρόεδρος  της  Συνεταιριστικής  

Τράπεζας ,  κάναμε  μια  σύσκεψη  και  ο  Διευθυντής  των  Οικονομικών  

Υπηρεσιών ,  Αντιδήμαρχοι  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά ,  όλοι  μαζί  κάναμε  

μια  σύσκεψη  και  καταλήξαμε  σε  αυτό  το  κείμενο  που  εισηγήθηκε ,  

φυσικά ,  η  Οικονομική  Υπηρεσία .   

Το  βρήκαμε  πολύ  σωστό ,  διότι  η  φιλοσοφία  μας ,  η  λογική  μας ,  το  

σκεπτικό  μας  ποιο  είναι ;  Πώς  θα  γίνει ,  μέσα  στο  πλαίσιο  της  

νομιμότητας ,  να  μην  ζημιώσουμε  την  Συνεταιριστική  Τράπεζα ,  η  οποία  

Συνεταιριστική  Τράπεζα  μέχρι  τώρα  φέρθηκε  άψογα  στον  Δήμο  

Σερρών  και  ασφαλώς  προσφέρει  και  σημαντικές  υπηρεσίες  στην  τοπική  

οικονομία .   

Αυτό  ήταν  το  σκεπτικό  και  βάσει  αυτού  του  σκεπτικού  βρέθηκε  

αυτό  το  πλαίσιο  που  βλέπω  ότι  μάλλον  όλοι  συμφωνείτε .  Δεν  βλέπω  

καμία  σημαντική  διαφωνία .   
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Συμφωνώ  εγώ  με  αυτό  που  είπε  ο  κ .  Μηλίδης ,  ότι  και  το  

αιτιολόγησε  γιατί  πρέπει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  πάρει  απόφαση ,  

δεν  έχω ,  τουλάχιστον  εγώ  προσωπικά ,  καμία  αντίρρηση  να  τονιστεί  

εάν  και  γράφεται  ότι  έγινε  με  διαγωνισμό .  Αυτά  τα  γράφουν  στην  

εισήγησή  τους ,  τα  γράφει  η  Συνεταιριστική  Τράπεζα  και  θα  σταλούν  

όλα  αυτά ,  όλο  αυτό  το  πακέτο  θα  σταλεί  στο  Γενικό  Λογιστήριο  του  

κράτους .   

Τώρα ,  εάν  θέλετε ,  την  πρόταση  αυτή  την  τελική  σε  συνεργασία  

οι  επικεφαλής  των  παρατάξεων  να  βρεθούν  αύριο  και  με  τον  

Αντιδήμαρχο ,  εάν  θέλετε  να  βάλετε  και  κάποια  πινελιά  για  να  το  

διασφαλίσετε  με  τον  καλύτερο  τρόπο ,  επίσης  δεν  έχω  καμία  

αντίρρηση ,  αλλά  βλέπω  στην  βάση  συμφωνούν  όλοι .  Στον  σκελετό  

δηλαδή ,  ο  σκελετός  είναι  ο  ίδιος ,  δεν  βλέπω  καμία  διαφωνία  

σημαντική  και  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  ψηφιστεί  αυτή  η  εισήγηση  της  

Οικονομικής  Υπηρεσίας ,  την  οποία  η  Δημοτική  Αρχή  υιοθετεί  και  από  

ότι  βλέπω ,  την  υιοθετεί  μάλλον  και  σχεδόν  όλο  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ ,  κύριε  Δήμαρχε .  Προχωράμε  στην  ψηφοφορία .  Θέλετε  να  

διαβάσω ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σύμφωνα  λοιπόν  με  τα  όσα  συζητήθηκαν  και  από  την  πλευρά  του  

εισηγητού :  
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Α .  Να  παραμείνει  μέρος  των  ταμειακών  διαθεσίμων  του  Δήμου  

Σερρών  στη  ¨Συνεταιριστική  Τράπεζα  Σερρών¨,  για  την  κάλυψη  

των  λειτουργικών  και  ταμειακών  του  αναγκών ,  σύμφωνα  με  την  

συνημμένη  εγκύκλιο  του  Γενικού  Λογιστηρίου  του  Κράτους .  

 

Β .  Να  μεταφερθεί  άμεσα  μέρος  των  ταμειακών  διαθεσίμων  του  

Δήμου  Σερρών  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος  με  άνοιγμα  σχετικού  

λογαριασμού .  

 

Γ .  Να  αποσταλεί  η  εν  λόγω  απόφαση  στη  Διεύθυνση  

Λογαριασμών  του  Δημοσίου  στο  Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους ,  

προς  ενημέρωση  και  με  την  μορφή  ερωτήματος  περί  της  

νομιμότητας  και  της  ορθότητάς  της .   

 

 Αυτή  είναι  η  εισήγηση ,  αυτή  είναι  η  πρόταση .  Προχωράμε  στην  

ψηφοφορία  κύριοι  συνάδελφοι .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  δεν  υπάρχει  λόγος  να  συμπληρώσετε .  Να  

ακούσουμε  τον  κ .  Μηλίδη .  Ορίστε  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Να  δούμε  λίγο ,  να  το  χτενίσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως .  Δεν  φέρων  αντίρρηση .  Νομίζω  ότι  διατυπώσατε… 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Πάτε  σε  ψηφοφορία  γι '  αυτό  σας  λέω .  Δεν  είναι  καλό  να  είναι  οκτώ ,  

διαφοροποιημένοι  δέκα .  Δεν  είναι  καλό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούμε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Για  την  τελευταία ,  εγώ  επικαλούμαι  εδώ  μέσα ,  χωρίς  να  έχουν  την  

ιδιότητα  του  νομικού  συμβούλου  αλλά  είναι  δυο  νομικοί  και  ο  

Πρόεδρος  της…και  ο  κ .  Γαλάνης ,  όχι  με  την  ιδιότητα  του  νομικού  

συμβούλου .  Off  the record.  Αυτό  το  τελευταίο  που  λέει  ότι  «Να  

αποσταλεί  η  εν  λόγω  απόφαση  στη  Διεύθυνση  Λογαριασμών  του  

Δημοσίου  στο  Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους ,  προς  ενημέρωση  και  

με  την  μορφή  ερωτήματος  περί  της  νομιμότητας  και  της  ορθότητάς  

της». Πρέπει  να  τους  ρωτήσουμε  για  την  νομιμότητα ;  Δεν  είναι  

νόμιμο  αυτό  που  κάνουμε ;   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ναι  αλλά  πρέπει  να  σας  ρωτάμε  εάν  είμαστε  νόμιμοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι  από  την  δική  μας  την  μεριά ,  η  νομιμότητα  από  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν  λέει  αυτό  παιδιά .  Λέει ,  ακούστε  λίγο  την  φάση  για  να  κάνουμε .  

«Να  αποσταλεί  η  εν  λόγω  απόφαση  στη  Διεύθυνση  Λογαριασμών  

του  Δημοσίου  στο  Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους ,  προς  ενημέρωση  

και  με  την  μορφή  ερωτήματος  περί  της  νομιμότητας  και  της  
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ορθότητάς  της». Της  δικής  μας ,  όχι  τις  δικιάς  τους .  Σας  ικανοποιεί  

αυτό ;  Εμένα  δεν  με  πολύ  ικανοποιεί  αυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απλά  ενημέρωση .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Προς  ενημέρωση ,  τελεία .  Τα  άλλα  γιατί ;  Δηλαδή ,  παρανόμως  

αποφασίσαμε  εδώ ;  Τι  λες  κύριε  Γαλάνη ;  Επικαλούμαι  την  νομική  

σου .  Εγώ  γιατρός  είμαι ,  εάν  ήταν  ιατρικό  θα  απαντούσα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  μου  επιτρέπεται ,  κύριε  Μηλίδη  να  απαντήσω  στο  συγκεκριμένο  

ζήτημα .  Δεσμεύομαι  λόγω  της  θέσης  μου .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Που  είναι  νομικοί  σύμβουλοι  να  μου  πουν .  Είναι  ένας  συγκερασμός  

απόψεων ,  κύριε  Δήμαρχε ,  είπατε  ότι  ήταν  οι  νομικοί  σύμβουλοι  και  

τα  λοιπά .  Εάν  συμφωνούν  και  δεν  προσβάλλεται  η  αξιοπρέπεια  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  με  το  να  λέει  ρωτάμε  ότι  είναι  ορθό  αυτό  

που  ψηφίσαμε ;  Είναι  νόμιμο ;  Ρητορικό  είναι  το  ερώτημα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Χωρίς  να  θέλω  να  σας  διακόψω  σκοπός  της  Τράπεζας  της  

Συνεταιριστικής ,  εάν  μου  επιτρέπεται ,  κύριε  Πρόεδρε ,  είναι  όταν  θα  

καθορίσετε  αυτό  το  ποσό  είναι  να  επανέλθουμε  με  αντιπρόταση .  

Εμείς  σαν  Συνεταιριστική  Τράπεζα  δεν  πρόκειται  να  επιτρέψουμε  

ούτε  τον  Δήμο  να  μπει  σε  περιπέτεια ,  ούτε  να  ψάχνουμε  να  βρούμε  

τι  θα  γίνει  με  τα  λεφτά  μας  στον  Νομό  Σερρών  και  στην  πόλη  των  

Σερρών .  

 Στην  πόλη  των  Σερρών  υπάρχει  ανταγωνίστρια  τράπεζα  που  

μπορούμε  να  ανταγωνιστούμε  ακόμα  και  το  Γενικό  Λογιστήριο ,  εάν  
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χρειαστεί .  Ακόμα  και  την  Τράπεζα  της  Ελλάδος .  Περιμένετε  να  

καθορίσετε ,  να  δούμε  που  βρίσκεται  αυτό  το  ποσό  και  θα  

επανέλθουμε  με  πρόταση .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Γι '  αυτό  λέω ,  μήπως  να  μείνουμε  εκεί  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό  να  ακούσουμε  και  την  άποψη  του  κ .  Γαλάνη .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ως  δημοτικός  σύμβουλος  θα  μιλήσω ,  δεν  θα  χρησιμοποιηθεί  τώρα  

εδώ ,  δεν  είμαι  νομικός  σύμβουλος  του  Δήμου  αλλά  νομίζω  ότι  

λαμβάνουμε  μια  απόφαση  εξετάζοντας  όλα  αυτά  τα  στοιχεία  και  τα  

δεδομένα  που  μας  έθεσε  υπόψη  και  τα  έγγραφα  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  

και  θα  θέσουμε  υπόψη  του  Γενικού  Λογιστηρίου  την  απόφασή  μας .   

 Εάν  τίθεται  κάποιο  ζήτημα  ή  κάποια  άλλη  γνώμη  που  θα  

εκφραστεί  από  την  πλευρά  τους ,  θα  μας  την  καταθέσουν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Χωρίς  να  κάνουμε  ερώτηση .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Νομίζω  ότι  είναι  εκ  του  περισσού  αυτού .  Θα  θέσουμε  υπόψη  τους ,  

προς  γνώση  τους ,  όπως  λέμε  εμείς  στα  νομικά ,  την  απόφαση  αυτή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο  κ .  Αντιδήμαρχε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  θα  διαφωνήσω  ότι  μπορεί  να  υπάρξει  αλλαγή .  Να  αποσταλεί  η  

εν  λόγω  απόφαση  στην  Διεύθυνση  Λογαριασμών  του  δημοσίου  στο  

Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους   προς  ενημέρωση  παραθέτοντας  τα  
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ερωτήματα  που  ειπώθηκαν  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Είναι  έτσι ;  Δεν  

ξέρω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε  κύριοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άμα  συμφωνείτε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   βρείτε  και  σε  ένα  σημείο  εμβόλιμα  να  βάλετε  και  

μετά  την  απόφαση  της  Κ .Ε .Δ .Ε . .  Να  τους  βάλουμε  και  αυτούς  στο  

παιχνίδι .  Κάπου  εκεί  και  μετά  την  διατυπωμένη  άποψη  της  

Κ .Ε .Δ .Ε . .  Στην  δεύτερη  παράγραφο  ταιριάζει .  Στην  δεύτερη  

παράγραφο  που  αναγνώσατε  μπορεί  να  βάλετε .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  μνημονεύσουμε  ότι  την  συζητήσαμε  για  να  φανεί  ότι  εμείς  … 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Όχι ,  όχι  στο  αποφασιστικό ,  στην  δεύτερη  παράγραφο  που  

διαβάσατε  μπορείτε  στο  τέλος  να  την  βάλετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μεταφερθεί  άμεσα  μέρος  των  ταμειακών  διαθεσίμων  στην  

Τράπεζα  της  Ελλάδος  με  άνοιγμα  λογαριασμού .  Αυτό  είναι  το  

δεύτερο  σκέλος .  Κλείνει  εδώ  το  δεύτερο  σκέλος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιο  πράγμα ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  παραμείνει  μέρος ,  το  πρώτο .  Η  πρώτη  ενότητα .  Να  παραμείνει  

μέρος  στων  ταμειακών  διαθεσίμων  του  Δήμου  στην  Συνεταιριστική  

Τράπεζα  Σερρών  για  την  κάλυψη  των  λειτουργικών  και  ταμειακών  

αναγκών ,  σύμφωνα  με  την  συνημμένη  εγκύκλιο  του  Γενικού  

Λογιστηρίου  του  Κράτους .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  την  πρόταση  της  Κ .Ε .Δ .Ε . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  συμφωνείτε  κύριοι  συνάδελφοι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η  ΚΕΔΕ  λέει  να  κάνουμε  διαγωνισμό  και  εμείς  κάναμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άρα  λοιπόν .  . .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άρα  λοιπόν  στην  πρώτη  παράγραφο  μπορούμε  να  πούμε  ότι  μετά  

από  διαγωνισμό ,  όπου  κάναμε .  Να  βάλουμε  τον  διαγωνισμό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο  εισηγητικό .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στην  πρώτη  παράγραφο  να  προσθέσουμε  και  τον  διαγωνισμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  κύριοι  συνάδελφοι ;  Μην  βάλουμε  όμως  και  άλλες  

παρατηρήσεις ,  σας  παρακαλώ .  Ορίστε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Να  προσθέσω  κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό .  Μικρόφωνο  δεν  ακούγεστε .  Μικρόφωνο ,  σας  

παρακαλώ .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εδώ  που  λέει  στην  Συνεταιριστική  Τράπεζα  Σερρών ,  η  οποία  

επιλέχθηκε  κατόπιν  διαγωνισμού .  Εδώ  μετά  το  Σερρών ,  η  οποία  

επιλέχθηκε  κατόπιν  διαγωνισμού .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στην  πρώτη  παράγραφο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ησυχία  λιγάκι .  Ορίστε  κ .  Μυστακίδη .   

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ  νομίζω  ότι  πρέπει  να  προστεθεί  και  ένας  όρος  ακόμα ,  μετά  από  

την  συζήτηση  και  έτσι  όπως  άκουσα  την  εισήγηση ,  νομίζω  ότι  

επιβάλλεται  να  προστεθεί  ο  εξής  όρος :  ότι  επειδή  λέμε  ότι  ένα  

μέρος  θα  μεταφερθεί  και  τα  λοιπά ,  όλα  τα  μεταφερόμενα  ποσά  

πρέπει  να  εγκρίνονται  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Λέει  ένα  μέρος .  

Το  μέρος  από  τα  10 εκατομμύρια  μπορεί  να  είναι  8 εκατομμύρια  ή  

να  είναι  500.000.  Εάν  είναι  δυνατόν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  διευκρινίζεται .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εξυπακούεται  με  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου… 

Κος  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Κύριε  Μηλίδη  ακόμα  και  εάν  εξυπακούεται ,  ας  προστεθεί  ότι  όλα  τα  

μεταφερόμενα  ποσά  θα  γίνονται  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Εμένα  

αυτή  είναι  η  πρότασή  μου .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Μπορώ  να  πω  κάτι ;  Τα  δυο  τα  πρώτα  μέσα  στην  εισήγηση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριοι .  Κύριε  Χαρίτο  έχετε  τον  λόγο .  ένα  λεπτό ,  κύριοι  

συνάδελφοι ,  υπομονή  ένα  λεπτουδάκι .  Ο  κ .  Χαρίτος .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Μέσα  στην  εισήγηση  που  κάνουμε  τα  δυο  πρώτα  μπορούν  να  μείνουν  

έτσι .  Το  τρίτο  να  είναι  αυτό  που  είπαμε ,  να  αποσταλεί  η  εν  λόγω  

απόφαση  στην  Διεύθυνση  Λογαριασμών  του  Δημοσίου  στο  Γενικό  

Λογιστήριο  του  Κράτους   προς  ενημέρωση  παραθέτοντας  τα  

ερωτήματα  που  ειπώθηκαν  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Και  εκεί  μέσα  και  η  πρότασή  σας  ότι  ξέρετε  έχουμε  περάσει  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  ξέρετε  η  Κ .Ε .Δ .Ε .  λέει  αυτά ,  εκεί  μέσα ,  να  

παρατεθούν  δηλαδή  στο  έγγραφο  που  θα  στείλουμε  εμείς  με  το  

υπόμνημα  της  Συνεταιριστικής  Τράπεζας ,  αυτά  μπορούν  να  ειπωθούν  

όλα ,  ένα  –ένα .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ναι .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Step by step,  οπότε  αυτό  το  πράγμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  να  το  κλείσουμε .  Ορίστε  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   όχι  πρόταση ,  στην  ίδια  πρόταση .  Λέω  για  λόγους… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σεβαστείτε  λίγο  τον  κ .  Μηλίδη .  Κύριε  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Για  πολιτικό  ελιγμό  θα  έλεγα ,  το  Β  μήπως  πρέπει  να  μπει  Α ;  Να  

μεταφερθεί  άμεσα  μέρος  των  διαθεσίμων  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος  με  

άνοιγμα  λογαριασμού ;  Λέω .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  αλλάζει  τίποτα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αλλάζει  τίποτα  σε  αυτό ;   Κύριοι  συμφωνούμε  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  καταγραφεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτό  κύριοι ,  ένα  λεπτό  παρακαλώ .  Την  κατανόησή  σας .  Είπαμε  

αλλά  δεν  είναι  ομόφωνα  από  ότι  κατάλαβα .  Δεν  πρόλαβα  να  δω ,  

σηκωθήκατε .  Κύριε  Καρύδα  αρνητική  είναι  η  ψήφο  σας ;   Οι  υπόλοιποι  

ομόφωνα ;  Οι  υπόλοιποι  συμφωνούν ;  Ναι .   

 Δεν  κλείνει  ομόφωνα ,  κατά  πλειοψηφία .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  728/2017 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ ,  καλό  βράδυ .   

 

  

ΛΗΞΗ  ΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

728-2017:  Σχετικά  με  μεταφορά  διαθεσίμων  των  Φορέων  της  Γενικής  

Κυβέρνησης  στις  ομάδες  Λογαριασμών  Νο250 -  Κοινού  

Κεφαλαίου  του  ν .  2469/97 και  Νο260 -  Ταμειακής  

Διαχείρισης  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος .  

 

………………………………………….………  

…………………………….….  

 

 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  στην  παραπάνω  συνεδρίασή  του ,  στο  

μοναδικό  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  ύστερα  από  την  υπ’  αριθμ .  
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42132/2-10-2017 εισήγηση  της  Δ /νσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  

Δήμου ,  που  έχει  ως  εξής :  

 

1.  Έχοντας  υπόψη :  

 

 Το  με  ΑΠ:  οικ .  2/66965/ΔΛΔ-12/09/2017  περί  μεταφοράς  

διαθεσίμων  των  φορέων  της  Γενικής  Κυβέρνησης  στις  ομάδες  

λογαριασμών  Νο  250-Κοινού  Κεφαλαίου  του  ν .  2469/07 και  Νο  260-

Ταμειακής  Διαχείρισης  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος ,  του  Γενικού  

Λογιστηρίου  του  Κράτους .  

 

 Το  άρθρο  171  παρ .  2  του  ν .  3463/2006  κατά  το  οποίο  το  ποσό  

που  μπορεί  να  διατηρεί  σε  μετρητά  στο  ταμείο  ο  δημοτικός  ταμίας  

ορίζεται  με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών  και  Οικονομίας  

και  Οικονομικών .  Τα  υπόλοιπα  κατατίθενται  εντόκως  σε  λογαριασμό  

όψεως  ή  προθεσμιακό  σε  πιστωτικό  ίδρυμα  που  καθορίζεται  με  

απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .  

 

 Την  αριθμ .  50/2017  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  περί  

έγκρισης  έντοκης  κατάθεσης  του  χρηματικού  υπολοίπου  του  Δήμου  

Σερρών  στο  πιστωτικό  ίδρυμα  ¨Συνεταιριστική  Τράπεζα  Σερρών¨  

κατόπιν  άτυπου  διαγωνισμού  με  υποβολή  προσφορών  για  δύο  (2)  

χρόνια  και  συγκεκριμένα  από  (1-1-2017  έως  21-12-2018)  με  τη  πιο  

συμφέρουσα  προσφορά  με  σταθερό  επιτόκιο  2.70% .  

 

 Την  από  20/04/2015  Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  

¨Κατεπείγουσα  ρύθμιση  για  τη  μεταφορά  ταμειακών  διαθεσίμων  των  
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Φορέων  Γενικής  Κυβέρνησης  προς  επένδυση  στην  Τράπεζα  της  

Ελλάδος¨ ,  η  οποία  κυρώθηκε  με  τον  ν .  4323/2015 ,  η  οποία  δεν  

ακυρώθηκε  ούτε  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει  έως  σήμερα .  

 

 Το  με  ΑΠ:  2589/02/10/2017  έγγραφο  της  ¨Συνεταιριστικής  

Τράπεζας  Σερρών¨  σύμφωνα  με  το  οποίο  από  την  μελέτη  που  

κατατέθηκε  και  από  τα  αντισταθμιστικά  στοιχεία  τις  αρχικής  

προσφοράς ,  συνυπολογίζοντας  και  άλλες  παραμέτρους ,  κατατείνουν  να  

αποδείξουν ,  ότι  το  σύνολο  των  παρεχομένων  υπηρεσιών  της  Τράπεζας  

προς  το  Δήμο  Σερρών  ξεπερνούν  σε  μεσοπρόθεσμη  βάση  (τριετίας-

πενταετίας) ,  το  ποσοστό  του  κατώτατου  ορίου  του  3.15%  ως  ετήσια  

καθαρή  ονομαστική  απόδοση  που  τίθεται  ως  όριο  από  την  ως  άνω  

Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου ,  έτσι  ώστε  να  μη  υποχρεώνεται  ο  

Δήμος  μας  να  μεταφέρει  τα  ταμειακά  του  διαθέσιμα  στην  Τράπεζα  της  

Ελλάδος .  

 

Την  αριθμ .  658η  /  20/9/2017 απόφαση  της  συνεδρίασης  του  .Σ  

της  ΚΕΔΕ  περί  συζήτησης  και  λήψης  απόφασης  επί  του  αριθμ .  ΑΠ:  

οικ .  2/66965/ΔΛΔ-12/09/2017  του  Γενικού  Λογιστηρίου  του  Κράτους  

¨περί  μεταφοράς  διαθεσίμων  των  φορέων  της  Γενικής  Κυβέρνησης  στις  

ομάδες  λογαριασμών  Νο  250-Κοινού  Κεφαλαίου  του  ν2469/07 και  Νο  

260-Ταμειακής  Διαχείρισης  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος ,  του  Γενικού  

Λογιστηρίου  του  Κράτους¨ .  

Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  καλείται  το  σώμα  να  αποφασίσει :  

 

α)  Να  παραμείνει  μέρος  των  ταμειακών  διαθεσίμων  του  Δήμου  Σερρών  

στη  ¨Συνεταιριστική  Τράπεζα  Σερρών¨  για  την  κάλυψη  των  
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λειτουργικών  και  ταμειακών  του  αναγκών ,  σύμφωνα  με  τη  συνημμένη  

εγκύκλιο  του  Γενικού  Λογιστηρίου  του  Κράτους .  

 

β)  Να  μεταφερθεί  άμεσα  μέρος  των  ταμειακών  του  διαθεσίμων  στην  

Τράπεζα  της  Ελλάδος  με  άνοιγμα  σχετικού  λογαριασμού .  

 

γ)  Να  αποσταλεί  η  εν  λόγω  απόφαση  στη  Διεύθυνση  Λογαριασμών  του  

Δημοσίου  στο  Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους ,  προς  ενημέρωση  »,  

 

και  σχετική  συζήτηση ,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Α .  Να  παραμείνει  μέρος  των  ταμειακών  διαθεσίμων  του  Δήμου  Σερρών  

στη  ¨Συνεταιριστική  Τράπεζα  Σερρών¨ ,  η  οποία  επιλέχθηκε  κατόπιν  

πρόσκλησης  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος ,  με  υποβολή  προσφορών ,  

σύμφωνα  με  την  υπ’  αρ .  50/2017 ομόφωνη  Απόφαση  Δημοτικού  

Συμβουλίου ,  για  την  κάλυψη  των  λειτουργικών  και  ταμειακών  του  

αναγκών ,  σύμφωνα  με  την  σχετική  εγκύκλιο  του  Γενικού  Λογιστηρίου  

του  Κράτους .  

 

Β .  Να  μεταφερθεί  άμεσα  μέρος  των  ταμειακών  διαθεσίμων  του  Δήμου  

Σερρών  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος  με  άνοιγμα  σχετικού  λογαριασμού .  

 

Γ .  Να  αποσταλεί  η  εν  λόγω  απόφαση  στη  Διεύθυνση  Λογαριασμών  του  

Δημοσίου  στο  Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους ,  προς  ενημέρωση .  
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Στην  απόφαση  αυτή :  

 

-  Ο  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Μυστακίδης  Παύλος ,  ψήφισε  ΝΑΙ  με  την  

παρατήρηση  τα  ποσά  που  θα  πρέπει  να  κατατεθούν  στον  εν  λόγω  

λογαριασμό  να  ορίζονται  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

 

-  Μειοψήφησε  ο  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Καρύδας  Νικόλαος ,  ο  οποίος  

αφού  επεσήμανε  ότι  η  συγκεκριμένη  κυβέρνηση  κινείται  σε  έναν  

αντιλαϊκό  κατήφορο ,  τόνισε  ότι  είναι  αρνητικός  στο  άνοιγμα  του  

συγκεκριμένου  λογαριασμού  και  πρότεινε  να  κρατήσουμε  τα  διαθέσιμα  

για  όφελος  του  Δήμου .  

 

Αναθέτει  στον  κ .  Δήμαρχο  τις  παραπέρα  ενέργειες .  

 

……………………………………  

………………………  

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

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

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )…………………  

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ    …………………  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ       …………………  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ       …………………  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       …………………  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        …………………  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     …………………  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      …………………  

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       …………………  

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       …………………  

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ       …………………  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       …………………  

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        …………………  

 

ΚΑΡΥΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      …………………  

 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      …………………  

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ       …………………  

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      …………………  

 

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ       …………………  

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ      …………………  

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ       …………………  

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ       …………………  

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      …………………  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ       …………………  

 

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ       …………………  

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     …………………  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  2 Α Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2017  
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ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    …………………  

 


