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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 19/2018 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 5η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 

2018, ημέρα της εβδομάδος ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:30 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο 

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

ύστερα από την αριθμ. 19/31-10-2018 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 28, δηλαδή: 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

 

 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

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

Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν απών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, αν και 

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

……………………………. 

………………. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις του άρθρου 67 και 267 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», καθώς και αυτές του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 ΤΑ) «Κύρωση 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα 

«Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε ειδική συνεδρίαση του Σώματος, που θα 

γίνει στις 5 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30΄, με μοναδικό θέμα ημερήσιας 

διάταξης: 

 

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:  Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Σερρών, για το 

οικονομικό έτος 2017. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

 

 

……………………… 

…………….. 
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19Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρχεται  η  δέκατη  ένατη  συνεδρίαση .  Ευχαριστώ  πολύ .  Ειδική  

συνεδρίαση  του  σώματος  με  θέμα :  

 

 

ΘΕΜΑ  :  

Έγκριση  απολογισμού  και  ισολογισμού  Δήμου  Σερρών ,   

για  το  οικονομικό  έτος  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  είναι  ο  κ .  Χαρίτος .  Θα  ήθελα  απλά  να  σας  ανακοινώσω  ότι  

ο  κ .  Δήμαρχος  λείπει  διότι  του  συνέβη  ένα  ατύχημα  όσο  βρισκόταν  

στην  Κρήτη .  Ήταν  μαζί  του  και  ο  κ .  Γρηγοριάδης  και  γι '  αυτό  τον  λόγο  

λείπει  και  από  το  Δημαρχείο  όλη  την  εβδομάδα .  Του  ευχόμαστε  

περαστικά .  Είναι  δημαρχών  εδώ  ο  κ .  Γκότσης  και  ο  Αντιδήμαρχος .   
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 Επίσης  με  ενημέρωσε  ο  κ .  Μηλίδης ,  η  κυρία  γραμματέας  μου  είπε  

ότι  ο  κ .  Μηλίδης  λόγω  εργασίας  λείπει  δικαιολογημένα  και  ο  κ .  

Καρύδας ,  ο  οποίος  μου  τηλεφώνησε .   

 Είναι  μια ,  αυτή  η  γνωστή  ειδική  συνεδρίαση  με  θέμα  τον  

ισολογισμό  και  τον  απολογισμό  του  οικονομικού  έτους  ΄17 του  Δήμου  

Σερρών .  Εισηγητής  είναι  ο  κ .  Χαρίτος .  Εδώ  βλέπω  και  η  ορκωτός  

ελεγκτής  και  η  υπηρεσία .   

 Κύριε  Χαρίτο  παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριες  και  κύριοι ,  σήμερα  με  την  κατάθεση  του  

ισολογισμού  και  του  απολογισμού  του  Δήμου  Σερρών  μαζί  με  τις  

οικονομικές  καταστάσεις  που  τον  συνοδεύουν ,  καθώς  και  την  έκθεση  

του  ορκωτού  λογιστή ,  όσον  αφορά  τον  ισολογισμό .   

 Θα  ξεκινήσουμε  με  τον  ισολογισμό  και  στην  συνέχεια  θα  

συζητήσουμε  για  τον  απολογισμό .   

 Ο  ισολογισμός ,  όπως  γνωρίζετε ,  είναι  κύρια  η  οικονομική  

κατάσταση  που  απεικονίζεται  σε  μια  δεδομένη  στιγμή  είτε  στο  τέλος  

του  έτους  είτε  στο  εξάμηνο  την  οικονομική  κατάσταση  του  Δήμου .  

Είναι  δηλαδή  μια  διαφορετική  αποτύπωση  των  ποσών  του  απολογισμού  

του  Δήμου .   

 Τα  έσοδα  και  τα  έξοδα  του  προϋπολογισμού  που  εκτελέστηκε  

περιλαμβάνονται  στην  κατάσταση  αποτελεσμάτων  χρήσης .   

 Οι  επενδύσεις  του  προϋπολογισμού ,  οι  βελτιώσεις  των  παγίων  

περιλαμβάνονται  στους  λογαριασμούς  του  πάγιου  ενεργητικού .   

 Επίσης  οι  απαιτήσεις  που  έχει  ο  Δήμος  από  τους  δημότες  καθώς  

και  τα  χρηματικά  του  διαθέσιμα  περιλαμβάνονται  στο  κυκλοφορούν  

ενεργητικό .   
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 Οι  οφειλές  προς  τράπεζες  και  προμηθευτές  περιλαμβάνονται  στην  

ενότητα  των  υποχρεώσεων .   

 Για  κάθε  λογαριασμό  του  ισολογισμού  και  των  αποτελεσμάτων  

χρήσης  υπάρχει  μια  σχετική  ανάλυση ,  η  οποία  επιβεβαιώνει  το  ποσό  

που  αναγράφεται  στο  υπόλοιπο  του  λογαριασμού .    

 Θα  αναφέρω  μερικά  ενδεικτικά  νούμερα  και  στην  συνέχεια  θα  

δώσω  το  βήμα  στον  ορκωτό  λογιστή ,  στην  κυρία  Γεροκωστοπούλου  

που  βρίσκεται  σήμερα  στην  αίθουσα .   

 Το  σύνολο  του  ισολογισμού  διαμορφώθηκε  στα  298.950.879,16 

ευρώ .   

 Επίσης ,  το  σύνολο  των  ιδίων  κεφαλαίων  είναι  στα  

290.973.551,50 ευρώ .   

 Των  υποχρεώσεων  που  έχει  ο  Δήμος  μακροπρόθεσμες  και  

βραχυπρόθεσμες  είναι  στα  5.253.492,18 ευρώ  από  5.362.491,65 του  

΄16.  

 Οι  απαιτήσεις  μας  επίσης  αντίστοιχα  διαμορφώθηκαν  στα  

5.887.834,41 ευρώ  από  5.657.471,30 του  ΄16. 

 Επίσης ,  τα  πάγια  αυξήθηκαν  κατά   973.443.   

 Απλώς  θα  ήθελα  να  τονίσω ,  ότι  υπάρχει  μια  υστέρηση  σε  αυτά  τα  

χρήματα  που  παίρνουμε  από  τους  ΚΑΠ  περίπου  στο  1.003.000,  εάν  

θυμάμαι  καλά ,  1.003.821 ευρώ  είναι  η  μείωση  λόγω  των  ΚΑΠ  που  

είχαμε .   

 Εγώ  θα  σταματήσω  εδώ  και  θα  επανέλθω  και  δίνω  τον  λόγο  στον  

ορκωτό  λογιστή .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τελειώσατε  κ .  Αντιδήμαρχε ;  Ευχαριστούμε  πολύ  για  την  ώρα .  Η  κυρία  

Γεροκωστοπούλου  έχει  έρθει ,  η  ορκωτός  ελεγκτής ,  παρακαλώ  έχετε  

τον  λόγο .   

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ευχαριστώ .  Καλησπερίζω  τον  Πρόεδρο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  

τους  λοιπούς  δημοτικούς  συμβούλους .   Κατόπιν  αναγνώσεως  των  

οικονομικών  καταστάσεων  του  ισολογισμού  και  των  αποτελεσμάτων  

χρήσης  καλό  θα  ήταν  να  αναγνώσετε ,  αντιδήμαρχε  οικονομικών ,  θα  

αναγνώσω  την  έκθεση  του  ανεξάρτητου  ορκωτού  ελεγκτή  λογιστή .   

 Δεν  θα  θέλω  να  σας  κουράσω  με  τα  περιττά  περί  της  εκθέσεως  

του  ορκωτού  ελεγκτή ,  θα  αναγνώσω  μόνο  την  επιφύλαξη  για  την  οποία  

κρατούμαι .   

  Από  τον  έλεγχό  μας  προέκυψε  ότι  ως  την  ημερομηνία  

σύνταξης  της  παρούσης  έκθεσης  ελέγχου ,  δεν  έχουμε  λάβει  επιστολές  

από  το  σύνολο  των  νομικών  συμβούλων  του  Δήμου ,  όσον  αφορά  τυχόν  

αγωγές  τρίτων  κατά  αυτού  και  για  λοιπές  δικαστικές  εκκρεμότητες  ως  

στις  31/12/17 και  ως  εκ  τούτου  διατηρούμε  επιφύλαξη  για  ενδεχόμενες  

αγωγές  τρίτων  κατά  του  Δήμου  και  την  ενδεχόμενη  επίδραση  στα  

αποτελέσματα  χρήσης  και  στα  ίδια  κεφάλαια .   

 Επίσης ,  θέλω  να  αναγνώσω  την  έμφαση  θέματος .   

 Εφιστούμε  την  προσοχή  σας  στην  σημείωση  της  παραγράφου  13 

του  προσαρτήματος  που  αναφέρει  ότι  ληφθείσες  εγγυητικές  επιστολές  

δεν  παρακολουθούνται  σε  λογαριασμούς  τάξεως .   

 Στην  γνώμη  μας  δεν  διατυπώνεται  επιφύλαξη  για  το  θέμα  αυτό .   

 Είμαι  στην  διάθεσή  σας  για  οποιαδήποτε  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Αντιδήμαρχε  θέλετε  να  συμπληρώσετε  κάτι  πριν  ξεκινήσει  ο  

κύκλος  των  ερωτήσεων ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απλώς  θα  ήθελα  να  συμπληρώσω  στο  συγκεκριμένο  θέμα ,  όσον  αφορά  

τους  νομικούς  συμβούλους  του  Δήμου ,  στείλαμε  επιστολή  η  οποία  ήταν  

τελείως  διαφορετική  από  αυτή  που  ζητήσαμε  εμείς  σαν   υπηρεσία  και  

αυτά  που  ζήτησε  η  ορκωτός  λογιστής .  Το  αποτέλεσμα  είναι  ότι  

εκκρεμεί  το  συγκεκριμένο .  Πράγματι  εκκρεμεί .    

 Όσον  αφορά  το  δεύτερο  για  τις  εγγυητικές  επιστολές ,  ξέρετε  

είναι  το  θέμα  όταν  καταθέτεται  κάποια  εγγυητική  επιστολή  από  κάποια  

εργολαβία  και  τα  λοιπά ,  αυτές  ήταν  όλο-  όλο  τρεις  και  δεν  επηρεάζουν  

καθόλου ,  όπως  είπε  το  όλο  σύνολο  του  ισολογισμού .   

Αυτό  φυσικά  για  την  Νομική  Υπηρεσία  είναι  σφάλμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσατε  κ .  Αντιδήμαρχε ;  Ξεκινούμε  τον  κύκλο  των  ερωτήσεων .  

Παρακαλώ  τον  κ .  Γραμματέα  να  με  βοηθήσει .  Ποιος  συνάδελφος  θέλει  

να  κάνει  ερωτήσεις ;  Βλέπω  το  χέρι  του  κ .  Χρυσανθίδη .  Κάποιος  άλλος  

συνάδελφος  θέλει  να  ρωτήσει  κάτι ;  Όχι .   

 Παρακαλώ  κ .  Χρυσανθίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ήθελα  τον  ορκωτό  πρώτον ,  στην  επιφύλαξη  στην  οποία  αναφέρθηκε  

σχετικά  με  την  επιστολή  την  οποία  δεν  έστειλαν  οι  νομικοί  σύμβουλοι ,  

διαβάζοντας  εκεί  στην  έκθεση  ήθελα  να  ρωτήσω ,  τι  ακριβώς  ισχύει ;   

Στην  έκθεση  την  οποία  έχετε  αναφέρεται  ότι  από  την  επιστολή  που  

λάβαμε ,  στην  σελίδα  δηλαδή  9,  στην  έκθεση  εκεί  αναφέρεται  ένα  ποσό  

1.500 τόσο  έχει  προβλεφθεί  για  τις  αγωγές  και  τα  λοιπά ,  από  την  
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επιστολή  την  οποία  λάβαμε  από  την  νομική  υπηρεσία .  Τι  ισχύει  τελικά ;  

Λάβατε  την  επιστολή  ή  δεν  την  λάβατε  την  επιστολή ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  την  κυρία  ορκωτό  να  απαντήσει  στην  ερώτηση .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  συνέχεια  θα  δούμε .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης  συνεχίζει .   

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Πείτε  μου  ξανά  σε  ποια  σελίδα  κ .  Χρυσανθίδη ,  γιατί  στην  9 κάνουμε  

ανάλυση  των  παγίων  στοιχείων .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Στην  έκθεση  … 

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ποια  έκθεση ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Λογαριασμός  15,  εάν  θυμάμαι  καλά .  Για  να  δω  μήπως  κάνω  λάθος  και  

εγώ ;   

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ναι ,  ο  λογαριασμός  15 είναι  κινητοποιήσεις  υπό  εκτέλεση .  Δεν  έχει  να  

κάνει  με  επισφάλειες .  Είναι  πάγια  εν  εξελίξει ,  σε  κατασκευή .  Υπό  

ανέγερση ,  να  το  θέσω  αλλιώς .  Δεν  έχει ,  δεν  είναι  κάτι  σχετικό  με  

επισφάλειες  και  με  πρόβλεψη  από  την  πλευρά  των  … 

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Στην  Τεχνική  Υπηρεσία  ναι .   
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Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Για  την  ολοκλήρωση  των  έργων ,  ώστε  να . .  στο  15. .και  η  Τεχνική  

Υπηρεσία  απάντησε  σε  αυτή  την  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Κατιρτζόγλου  έδωσε  και  αυτός  μια  διευκρινιστική  απάντηση .  

Συνεχίστε  παρακαλώ .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Στην  σελίδα  20… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  θέλετε ,  εάν  νομίζετε  ότι  είναι  καλύτερα  να  τις  κάνουμε  όλες  τις  

ερωτήσεις  και  να  . .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μια  –μια .  Καλύτερα  μια  –μία .   Στην  σελίδα  20 σχετικά  με  την  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ  που  αναφέρεστε  εκεί  και  λέτε  ότι  λάβατε  υπόψη  το  

πρακτικό  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  το  πρακτικό  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  λαμβάνετε  

υπόψη  για  τον  συμψηφισμό  ή  οι  αποφάσεις  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου ;  Εδώ  έχουμε  να  κάνουμε  με  τον  Δήμο ,  δεν  έχουμε  να  

κάνουμε  με  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .   

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Μισό  λεπτό  τώρα .  Σελίδα  20,  πείτε  μου  ακριβώς ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Σχετικά  εκεί  που  αναφέρεστε  με  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  τώρα  τα  είδα  πολύ  

βιαστικά  σήμερα  γιατί  δεν  πρόλαβα ,  ήμουνα  εκτός  Σερρών .  

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Αυτό  δεν  έχει  να  κάνει  με  τον  συμψηφισμό  επίσης .  Αυτό  έχει  να  κάνει ,  

επειδή  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  την  αναφέρουμε  σε  δυο  σημεία ,  είναι  

αποθεματικό  από  υπεραξίες  φερόμενων   παγίων  ύδρευσης  και  
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αποχέτευσης  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  είναι  αποθεματικό  επιχορηγήσεων  

εισφερόμενων  παγίων  στοιχείων  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  Τα  δυο  ποσά  αυτά  

ουσιαστικά  αποτυπώνουν  την  συμμετοχή  μας  στην  δημοτική  

επιχείρηση  ύδρευσης  και  αποχέτευσης .  Επίσης  δεν  σχετίζονται  με  τον  

συμψηφισμό  στον  οποίο  αναφέρεστε .   

 Είναι  το  περιουσιακό  στοιχείο  το  οποίο  αντίστοιχα  εμφανίζεται  

στο  ενεργητικό  και  μάλιστα  εάν  πάτε  στον  ισολογισμό  εμφανίζεται   

στο  πάγιο  ενεργητικό ,  στο  νούμερο  3 «Τίτλοι  πάγιας  επένδυσης», 

στους  τίτλους  πάγιας  επένδυσης  εμφανίζεται  και  η  συμμετοχή  μας  στην  

δημοτική  επιχείρηση  ύδρευσης  και  αποχέτευσης .   

 Αντίστοιχα  στο  παθητικό  εμφανίζονται  τα  αποθεματικά  των  

εισφερόμενων  παγίων  που  μεταφέραμε  στην  δημοτική  επιχείρηση .  

Δημιουργήθηκαν ,  κάτι  δώσαμε ,  δώσαμε  τα  πάγιά  μας  στην  δημοτική  

επιχείρηση ,  δημιουργήθηκε  ουσιαστικά  μια  επένδυση  και  μαζί  με  αυτά  

έφυγαν  και  οι  επιχορηγήσεις  οι  οποίες  συνόδευαν  αυτά  τα  πάγια  και  

αποτυπώνονται  στον  ισολογισμό  μας  και  δημιουργήθηκε  και  μια  

υπεραξία .  Το  ονομάσαμε  αποθεματικό  από  υπεραξίες  φερόμενων  

παγίων .  Αυτό  είναι  ουσιαστικά  στην  σελίδα  20.  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Άρα  δεν  έχει  να  κάνει  με  συμψηφισμό .   

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Όχι ,  όχι ,  καθόλου .  Έχει  να  κάνει  μόνο  με  την  αποτύπωση  της  

επένδυσής  μας  κατά  εκατό  τοις  εκατό  στην  δημοτική  επιχείρηση  

ύδρευσης  και  αποχέτευσης .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Βοηθήστε  με  λίγο ,  βλέποντας  τον  ισολογισμό  στο  έντυπο  εκεί ,  το  

πλεόνασμα  το  ΄16 ήταν  μεγαλύτερο  σε  σχέση  με  το  ΄17. Και  βλέπω  ότι  
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οι  υποχρεώσεις  έχουν  μειωθεί  κατά  πολύ  λίγο  σε  σχέση  με  το  ΄16, 

όσον  αφορά  τον  συσχετισμό  των  δυο  αυτών .   

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Όσον  αφορά  τις  υποχρεώσεις ,  υπήρχε  μια  αρκετά  μεγάλη  μείωση  των  

δανείων .  Στις  εποχές  που  ζούμε  οι  350 περίπου  χιλιάδες  μειώθηκαν  τα  

δάνεια  σαν  κεφάλαιο  εννοώ ,  πέρα  των  τόκων  που  χρεώνονται  στα  

αποτελέσματα  χρήσης  του  Δήμου .   

 Όσον  αφορά  τώρα  τις  βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις ,  εκεί  υπήρξε  

μια  σχετική  αύξηση  θα  έλεγα ,  όσον  αφορά  τους  προμηθευτές .  

Αποτυπώνονται  κιόλας  στον  ισολογισμό .  Μια  μικρή  αύξηση .    

 Τώρα ,  όσον  αφορά  το  αποτέλεσμα  της  παρούσας  χρήσης ,  που  

είναι  αρκετά  μειωμένο  εν  συγκρίσει  με  το  περσινό  αποτέλεσμα ,  

πλεόνασμα ,  καταρχήν  έχουν  μειωθεί  τα  έσοδα  περίπου  στο  1,5 

εκατομμύριο .  1.300.  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Και  μια  τελευταία  διευκρίνιση  γιατί  δεν  μπόρεσα  να  … 

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Παρακαλώ ,  παρακαλώ .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα  θέλω  λίγο  να  μου  εξηγήσετε  τον  λογαριασμό  15,  τι  θέλετε  να  πείτε  

εκεί  ακριβώς ;  Τι  έχετε  επισημαίνει  στον  λογαριασμό  15 στην  έκθεση  

ελέγχου  που  έχετε ;   

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Στην  αναλυτική  έκθεση  ελέγχου .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Στην  αναλυτική  έκθεση .   

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  
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Οπότε  πάμε  ξανά  στην  σελίδα  εννέα .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Στην  σελίδα  εννέα .   

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Λέμε  για  τον  λογαριασμό  15,  ακινητοποιήσεις  υπό  εκτέλεση ,  στον  

παρόντα  λογαριασμό  καταχωρούνται  και  παρακολουθούνται  τα  ποσά  

που  διατίθενται  για  την  απόκτηση  οποιωνδήποτε  νέων  παγίων  

στοιχείων  είτε  με  απευθείας  αγορά  είτε  με  κατασκευή .  Είτε  δηλαδή  

κάποια  πάγια  τα  οποία  γίνονται  με  αυτεπιστασία  είτε  με  ανάθεση  σε  

κάποιον  εργολάβο .   

 Όταν  ολοκληρωθεί  η  επένδυση ,  μέχρι  μάλλον  να  ολοκληρωθεί  η  

επένδυση  παρακολουθείται  στον  παρόντα  λογαριασμό .  Όταν  

ολοκληρωθεί  η  επένδυση  το  συνολικό  κόστος  αυτής  μεταφέρεται  στους  

αντίστοιχους  λογαριασμούς  παγίων .   

 Για  παράδειγμα ,  εάν  αφορά  αυτό  την  εκτέλεση  ενός  κτιρίων ,  

αυτό  αντίστοιχα  θα  παρακολουθεί  μέχρι  το  πέρας  των  εργασιών  στον  

λογαριασμό  15 και  μετά  το  πέρας  των  εργασιών  θα  μεταφερθεί  στον  

λογαριασμό  11 επάνω ,  ανάλογα  με  το  τι  αφορά ,  κτήρια  και  τεχνικά  

έργα .   

 Μπορεί  να  αφορά  πλατείες .  Θα  πάει  στον  αντίστοιχο  κωδικό .  

Μπορεί  να  αφορά  πεζοδρόμια ,  μπορεί  να  αφορά  οδοποιία ,  έργα  

οδοποιίας .  Οποιαδήποτε  τεχνικά  έργα ,  λοιπόν ,  εκτελούν  μέχρι  

αποπεράτωσης  αυτών ,  παρακολουθούνται  στον  λογαριασμό  15,  γιατί  

αυτά  τα  έργα  επιφορτώνονται  με  πάρα  πολλά  έξοδα .  Ενδεχομένως  με  

έξοδα  μηχανικών ,  με  έξοδα  κατασκευής  από  εργολάβο ,  με  έξοδα  

δικηγόρων ,  με  πάρα  πολλά  έξοδα  επιφορτίζονται ,  οπότε  το  συνολικό  
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κόστος  κατασκευής  μιας  επένδυσης  μεταφέρεται  αντίστοιχα  στον  

αντίστοιχο  λογαριασμό .   

 Μάλιστα  το  λέμε  κιόλας .  Το  υπόλοιπο  του  ανωτέρω  λογαριασμού  

κατά  τις  31/12/17 θα  πρέπει  να  απεικονίζει  το  μη  ολοκληρωμένο  

κόστος  των  παγίων  στοιχείων  τα  οποία  μέχρι  την  ημέρα  εκεί  δεν  είχαν  

παραληφθεί  ή  δεν  είχε  συντελεστεί  η  αποπεράτωσή  τους .   

 Μάλιστα ,  αυτό  θα  πρέπει  να  συμφωνείται  πλήρως  με  τα  

ανεκτέλεστα  έργα  ή  έργα  σε  εξέλιξη ,  έργα  σε  εξέλιξη  καλύτερα ,  γιατί  

το  ανεκτέλεστο  μπορεί  να  είναι  και  κάτι  το  οποίο  δεν  ξεκίνησε ,  τα  

οποία  παρακολουθεί  η  Τεχνική  Υπηρεσία  και  επιμένουμε  πάρα  πολύ  σε  

αυτό .  Συνήθως  υπάρχει  μια  μεγάλη  χρονική  υστέρηση  περί  λήψης  της  

αντίστοιχης  επιστολής  που  στέλνουμε  στην  Τεχνική  Υπηρεσία ,  

επιμένουμε  σε  αυτό  προκειμένου  να  συμφωνεί  πλήρως  ο  λογαριασμός  

της  γενικής  λογιστικής  με  τα  τεκταινόμενα ,  με  τα  στοιχεία  της  

Τεχνικής  Υπηρεσίας .   

 Δεν  ξέρω  εάν  σας  κάλυψα .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

…έχουμε  κάποια  έλλειψη  στο  κομμάτι  αυτό ,  γιατί  παρακάτω  

…επισημαίνετε  τι  πρέπει  να  γίνει .   

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Επισημαίνουμε  και  λέμε  ότι  αυτό  το  αναφέρομαι  πάντα ,  το  λέμε  ότι  σε  

κάθε  περίπτωση  έργα  ή  πάγια  τα  οποία  έχουν  δοθεί  προς  χρήση ,  θα  

πρέπει  να  εμφανίζονται  στους  αντίστοιχους  λογαριασμούς  παγίων  και  

να  διενεργούνται  οι  αντίστοιχες  ανάλογες  αποσβέσεις .   

 

 Για  κάθε  λογαριασμό  κινητοποιήσεων  θα  πρέπει  υπεύθυνα  η  

Οικονομική  Υπηρεσία  με  τον  λογιστή ,  εσωτερικό ,  εξωτερικό  και  την  
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βοήθεια  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  να  διαπιστώνει  την  ολοκλήρωση  των  

έργων  για  να  συντάσσονται  έμμεσα  τα  σχετικά  πρωτόκολλα  παραλαβής .   

 

 Αυτό  περισσότερο  σύσταση ,  όχι  ως  παρατήρηση ,  γιατί  εάν  ήταν  

παρατήρηση  θα  απεικονιζόταν  και  στην  έκθεση  που  βάζουμε  κάτω  από  

τον  ισολογισμό .  Που  δίνουμε  κάτω  από  τις  οικονομικές  καταστάσεις .  

Αυτό  καθαρά  ως  σύσταση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσαμε  τον  κύκλο  των  ερωτήσεων ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  να  

προχωρήσουμε  στον  κύκλο  των  τοποθετήσεων .   Ο  κ .  γραμματέας  

παρακαλώ  να  με  βοηθήσει .  Ο  κ .  Ραμπότας .  Κύριε  Χρυσανθίδη  θα  

τοποθετηθείτε ;  Όχι ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Ο  κ .  Ραμπότας .  Παρακαλώ  κ .  

Ραμπότα ,  σας  ακούμε .  Εννοείται  ότι  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  θα  κλείσει  το  

θέμα .  

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  περισσότερο  έχω  να  

κάνω  στον  ισολογισμό  σε  ότι  αφορά  τον  κωδικό  72,  που  αφορά  τα  

εισπραχθέντα ,  τα  βεβαιωθέντα  επί  των  εφαρμογή  πολεοδομικών  

σχεδίων  και  εισφορά  σε  χρήμα ,  όπου  υπάρχει  μεγάλη  υστέρηση .  Η  

μεγάλο  πρόβλημα  και  σε  αυτό  το  κομμάτι  θέλω  να  καταθέσω  έτσι  την  

επισήμανση  και  εάν  θέλετε  να  τονίσω  ότι  πρέπει  σε  αυτόν  τον  κωδικό ,  

γιατί  είναι  πολύ  σημαντικός  και  μπορεί  να  μας  ταλαιπωρήσει  και  

αργότερα ,  να  δοθεί  μια  μεγαλύτερη  έμφαση ,  γιατί  πράγματι  είναι  πολύ  

μεγάλο  το  ποσό .   

 Τώρα  οι  αιτίες  και  τα  λοιπά  δεν  αφορούν  επί  του  παρόντος .   

 Προκειμένου  να  επισπευστούν  όλες  οι  διαδικασίες ,  η  τοποθέτησή  

μου  έχει  περισσότερο  να  κάνει  με  την  επίσπευση  των  διαδικασιών  
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ώστε  να  τεκμηριωθούν  και  να  αποδοθούν  κανονικά  τα  προβλεφθέντα ,  

γιατί  υπάρχει  και  ο  κίνδυνος  της  παραγραφής .   

 Αυτό  είχα  να  τονίσω .  Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κ .  Ραμπότα .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Δεν  έχω  κάτι  να  προσθέσω .  Απλώς  θέλω  να  πω  σε  αυτό  που  είπε  ο  κ .  

Ραμπότας ,  ότι  πράγματι  υπάρχει  ένα  πρόβλημα  σε  μένα  προσωπικά .  Θα  

πρέπει  να  κλείσουμε  ορισμένα  πράγματα .  Κάποτε  στον  Δήμο  θα  πρέπει  

να  κλείσουν  ορισμένα  πράγματα .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  εμένα  να  απευθύνεστε ,  κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κύριε  Ραμπότα  με  συγχωρείτε ,  επειδή  αναφερθήκατε .  Εάν  δείτε  και  τα  

έσοδα  τα  οποία  έχουμε  από  το  συγκεκριμένο  θέμα  είναι  ελάχιστα  και  

αυτά  που  είναι  να  πληρώσουμε  υπάρχει  και  ένας  συμψηφισμός ,  ο  

οποίος  ακόμα  βρίσκεται  στον  αέρα ,  πιστεύω  ότι  θα  βρούμε  άκρη  σε  

αυτό  το  θέμα  και  θα  το  διευθετήσουμε  με  την  καινούργια  την  χρονιά .  

Ήδη  έχουμε  με  τον  προϊστάμενο  του  Λογιστηρίου  το  έχουμε  

συζητήσει ,  με  την  κατάθεση  του  προϋπολογισμού ,  με  την  τελική  

απόφαση  του  προϋπολογισμού  τον  Ιανουάριο ,  πότε  είναι ,  πιστεύω  ότι  

θα  υπάρχει  κάποια  λύση  στο  θέμα  αυτό  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  ολοκληρώσαμε  και  τις  τοποθετήσεις ,  είμαστε  στον  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  συγχωρείτε ,  δεν  προβλέπεται  ερώτηση .  Ερώτηση  τώρα  δεν  

προβλέπεται ,  όχι  κ .  συνάδελφε .  Με  συγχωρείτε .  Παρακαλώ  κ .  

Αραμπατζή ;  Υπάρχει  κανείς  που  να  διαφωνεί ;  Εκτός  εάν  είναι  

ομόφωνη  η  απόφαση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δώστε  του  τον  λόγο  να  μιλήσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είμαστε ,  είμαστε  στις  τοποθετήσεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  το  θέμα  αυτό  έγκριση  ισολογισμού  και  απολογισμού ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σχετικά  με  την  απάντηση  που  έδωσε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  αυτό  είναι  το  θέμα  μας .  Κύριε  Αραμπατζή ;  Κύριε  

Παπαβασιλείου ;  Κύριε  Χράπα ;  Κύριε  Κυρτάσογλου ;  Κύριε  Τερζή ;  

Κύριε  Χατζημαργαρίτη ;  Ο  κ .  Χασαπίδης ,  ο  κ .  Θεοχάρης ,  ο  κ .  Γάτσιος ,  

ο  κ .  Χαρίτος  εννοείται ,  ο  κ .  Γρηγοριάδης .  Κύριε  Αντώνη  

Αναστασιάδη ;  Ναι  ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδη .  Κύριε  Χρυσανθίδη ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι  με  τις  παρατηρήσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ναι  με  τις  παρατηρήσεις  που  έγιναν .  Ο  κ .  Φωτιάδης ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Φωτιάδης  το  ίδιο ,  η  κυρία  Ιλανδίου ,  ο  κ .  Ραμπότας ;  Με  την  

επισήμανση  που  έκανε  ο  κ .  Ραμπότας .  Ο  κ .  Μερετούδης ,   ο  κ .  

Καρπουχτσής ,  ο  κ .  Καρτιτζόγλου ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με  την  επισήμανση…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όλες  οι  επισημάνσεις  τίθενται .  Κύριε  Γκότση ;  Ο  κ .  Τσαλίκογλου ;  Ναι  

και  ο  Πρόεδρος  με  τις  επισημάνσεις  των  ορκωτών  και  όλων  των  

συναδέλφων .   

 Σας  ευχαριστώ  πάρα  παρακαλώ .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Έχουμε  τον  απολογισμό .  Να  πούμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  συγχωρείτε  δεν  ολοκληρώσατε  για  τον  απολογισμό .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Για  τον  ισολογισμό  αλλά  έχω  και  τον  απολογισμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νόμιζα  ότι  κλείσατε .   Τελειώσαμε  για  τον  ισολογισμό .  Εγώ  είχα  την  

αίσθηση  ότι  θα  προχωρήσουμε  και  με  τον  απολογισμό  συγχρόνως .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ζητώ  συγνώμη  απλώς  είπα  ισολογισμό  –απολογισμό  κάπου  

μπερδεύτηκε .  Κύριε  Χρυσανθίδη  με  συγχωρείτε ,  συνεχίζω  τώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ορίστε  για  τον  απολογισμό .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  το  δεύτερο  θέμα  είναι  

ο  απολογισμός .   

 Απλώς  θέλω  να  τονίσω ,  γνωρίζετε  όλοι  ότι  ο  απολογισμός  για  το  

δημόσιο ,  για  την  δημόσια  λογιστική  αποτελεί  διοικητική  πράξη  και  

είναι  η  ταμειακή  διαχείριση  του  Δήμου  κατά  την  διάρκεια  του  έτους  

και  απεικονίσεις  σε  αυτόν .   

 Σε  αυτόν  αποτυπώνεται  καθαρά ,  είναι  τελείως  ταμειακό ,  το  

σύνολο  των  εσόδων  και  εξόδων  του  Δήμου .   

 Επίσης ,  επεξεργάζονται  πάνω  σε  ένα  χαρτί  οι  πιστώσεις  που  

έχουν  εγγραφεί  στους  κωδικούς  του  δημοσίου  λογιστικού  και  

συμφωνία  του  συνόλου  αυτών  με  τον  ταμειακό  υπόλοιπο .   

 Απλώς  θα  ήθελα  να  σας  πω  μερικά  νούμερα ,  δηλαδή  για  την  

ανακεφαλαίωση  των  εσόδων ,  φυσικά  έχετε  πάρει  όλοι  τα  κείμενα ,  τα  

οποία  έχουμε  στείλει ,  διαμορφώθηκαν  σε  58.726.923,80.  Έχουν  

βεβαιωθεί  από  αυτά  τα  56.073.019,01,  υπάρχουν  παραγραφές  της  

τάξεως  των  443.155,16 ευρώ ,  έχουν  εισπραχθεί  48.035.938,84 και  

υπολείπονται  7.593.   

 Από  τα  έξοδα  έχουμε  πάλι  το  ίδιο  νούμερο  τα  58.726.923,80 

ενταλθέντα ,  αυτά  τα  οποία  έχουν  ενταλματοποιηθεί ,  είναι  

33.474.326,38 και  έχουν  πληρωθεί  ακριβώς  το  ίδιο  ποσό .  Οι  αδιάθετες  

πιστώσεις  είναι  25.252.597.  Δεν  ξέρω  εάν  θέλετε  να  ρωτήσετε  κάτι  

πάνω  σε  αυτό .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ερωτήσεις .  Ο  κύκλος  των  ερωτήσεων .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης  

θέλει  να  ρωτήσει .   
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Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ήθελα  να  ρωτήσω ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποιος  άλλος  συνάδελφος ;  Όχι .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Σας  ακούμε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

 Αυτά  τα  7,5 εκατομμύρια ,  τα  7.500 τόσο  που  είναι  ανείσπρακτα ,  τι  

ακριβώς  αφορούν ;  Εάν  μπορεί  να  μας  πει  ο  κ .  Κατιρτζόγλου .  Που  

είναι ;  Έφυγε ;   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Εδώ  είμαι .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Και  για  ποιο  λόγο  έμειναν  25 εκατομμύρια  αδιάθετα ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Γνωρίζετε  ότι  ο  προϋπολογισμός ,  εάν  είχαμε  58 εκατομμύρια   δεν  θα  

μπορούσε  να  λειτουργήσει  με  τίποτα .  Αυτά  τα  οποία ,  ειδικά  για  τα  7 

εκατομμύρια ,  επειδή  ξέρετε  κάθε  χρόνο  ανανεώνονται ,  δεν  είναι  

δηλαδή  αυτά  που  είναι ,  όχι  του  τρέχοντος  έτους ,  του  ΄17, το  ΄17. Είναι  

πιστώσεις  οι  οποίες  μπήκαν  και  συνεχίζουν  και  μπαίνουν  συνεχώς .  

Μιλάμε  τώρα  για  το  πρώτο ,  για  τα  έσοδα ,  τα  7.553.  Όπως  και  τα  

25.252,  υπόψη  ότι  από  τα  56 εκατομμύρια  τα  12 εκατομμύρια  είναι  

χρηματικό  υπόλοιπο ,  τα  οποία  είναι  στις  τράπεζες  και  τα  λοιπά .  Δεν  

είναι  αυτά  τα  ποσά .   

 Τα  25 εκατομμύρια  είναι  πάλι  το  ίδιο .  Είναι  αδιάθετες  πιστώσεις .  

Είναι  έργα  τα  οποία  δεν  έχουν  γίνει ,  είναι  έργα  τα   οποία  τρέχουν ,  

είναι  έργα  τα  οποία  έχουν  βάθος  δυο  χρόνων ,  ενός  χρόνου ,  τριών  

χρόνων  και  τα  λοιπά .  Αυτά  είναι  οι  αδιάθετες  πιστώσεις .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Και  μια  δεύτερη  ερώτηση ,  με  τα  ΠΟΕ ,  σχετικά  με  τα  ΠΟΕ  τι  κάνετε ;  

Βλέπω  αρκετά  ανείσπρακτα  παρελθόντων  ετών .  Για  ποιο  λόγο  

παραμένουν ;  Σε  όλα  τα  επίπεδα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Σε  όλα  τα  επίπεδα .  Θα  δείτε  στην  επόμενη  Οικονομική  Επιτροπή  που  

είναι  στοχοθεσία ,  το  ξέρετε ,  το  γνωρίζετε  κιόλας  από  την  προηγούμενη  

που  είχαμε ,  στο  προηγούμενο ,  στο  εξάμηνο ,  υπάρχει  πρόβλημα .  

Δηλαδή  άμα  δείτε  και  στον  ισολογισμό  ήδη  είμαστε  μείον  ένα  

εκατομμύριο  από  τους  ΚΑΠ  για  να  πάρουμε  1.003.000,  δεν  θυμάμαι  

ακριβώς  το  νούμερο  τώρα ,  για  να  πάρουμε  από  εκεί .   

 Από  εκεί  και  πέρα ,  δυστυχώς  ο  κόσμος  δεν  μπορεί  να  πληρώσει .  

Εμείς  ότι  είναι  να  κάνουμε  σαν  υπηρεσία  ταμειακή  ή  λογιστική ,  εννοώ  

το  λογιστήριο ,  αυτά  που  είναι  να  στείλουμε ,  γιατί  ξέρετε  άμα  δεν  

στείλουμε  για  ένα  ευρώ  πάμε  για  κακούργημα ,  τα  έχουμε  στείλει  και  

με  διευθύνσεις  και  με  τα  ΑΦΜ  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά .   

 Το  θέμα  είναι  ότι  υπάρχει  πρόβλημα  με  την  είσπραξη  των  

εσόδων .  Δυστυχώς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελείωσε  ο  κύκλος  των  ερωτήσεων .  Παρακαλώ  οι  συνάδελφοι  εάν  έχει  

κάποιος  για  τον  απολογισμό  τοποθέτηση ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να  το  βάλουμε  σε  ψηφοφορία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη  στις  αναλογικές  δαπάνες  μόνο  στον  

απολογισμό .  Οι  υπόλοιποι  συνάδελφοι  όλοι  ναι ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όλοι  ναι .  Σας  ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

 

 

Έγκριση  ισολογισμού  και  αποτελεσμάτων  χρήσεως  του   

Δήμου  Σερρών  οικονομικού  έτους  2017  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  820/2018 )  

…………………………  

 

 

Έγκριση  απολογισμού  του  Δήμου  Σερρών  οικονομικού  έτους  2017  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  821/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τέλος  της  συνεδρίασης .  Ανανεώνουμε  το  ραντεβού  μας  για  την  

Τετάρτη .  Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

820-2018: Έγκριση  ισολογισμού  και  αποτελεσμάτων  χρήσεως  του  

Δήμου  Σερρών  οικονομικού  έτους  2017 

 

821-2018: Έγκριση  απολογισμού  του  Δήμου  Σερρών  οικονομικού  

έτους  2017 

 

 

…………………………..  

…………….  

 

• Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  
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-  Δούκας  Γεώργιος ,  προσήλθε  κατά  την  έναρξη  συζήτησης  του  

θέματος  του  Απολογισμού .  

 

-  Μυστακίδης  Παύλος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  του  κύκλου  

ερωτήσεων  του  θέματος  του  Ισολογισμού .  

 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  στην  παραπάνω  συνεδρίασή  του ,   στο  

μοναδικό  θέμα  της  

ημερήσιας  διάταξης ,  ύστερα  από  την  υπ’  αριθμ .  566/2018 απόφαση  της  

Οικονομικής  

Επιτροπής ,   με  θέμα :   ¨Προέλεγχος  ισολογισμού  και  αποτελεσμάτων  

χρήσης  έτους  

2017¨ ,  

 

και  σχετική  συζήτηση ,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει  τον  ισολογισμό  του  Δήμου  Σερρών ,  οικονομικού  έτους  

2017 και  το  λογαριασμό  αποτελεσμάτων  χρήσεως  σύμφωνα  με  την  αρ .  

566/2018 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής ,  όπως  αυτά  φαίνονται  

στο  προσάρτημα  που  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  της  παρούσης .  

 

Στην  απόφαση  αυτή  οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  
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-  Ραμπότας  Ευθύμιος ,  ψήφισε  ΝΑΙ ,  επισημαίνοντας  ότι  στον  

κωδικό  που  αφορά  εισφορά  σε  χρήμα  πρέπει  να  δοθεί  μεγαλύτερη  

έμφαση ,  να  επισπευσθούν  όλες  οι  διαδικασίες ,  για  να  αποδοθούν  τα  

προβλεφθέντα .  

 

-  Φωτιάδης  Στέφανος ,  Ηλιοπούλου  Σταλακτή ,  Ιλανίδου  Δέσποινα  

και  Χρυσανθίδης  Βασίλειος ,  ψήφισαν  ΝΑΙ ,  με  τις  παρατηρήσεις  της  

ορκωτού  και  την  ανωτέρω  επισήμανση  του  κ .  Ραμπότα  Ευθυμίου .  

 

Αναθέτει  στον  κ .  Δήμαρχο  τις  παραπέρα  ενέργειες .  

 

………  

………………  

……………..  

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .   Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  
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ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ    ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  
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ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ     …………………  
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