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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ  ΜΕ  ΑΡΙΘ .  16/2019  

ΕΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις  Σέρρες  και  στο  Διοικητήριο ,  σήμερα  την  30η  του  μηνός  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  του  έτους  2019,  ημέρα  της  εβδομάδος  ΤΕΤΑΡΤΗ  και  

ώρα  18:30 συνεδρίασε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερρών ,  σε  ειδική  

συνεδρίαση ,  ύστερα  από  την  αριθμ .  16/24-10-2019 έγγραφη  

πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  που  επιδόθηκε  

σε  όλους  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους ,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  

άρθρου  74 του  Ν .  4555/2018 (ΦΕΚ  133/19-07-2018 τ .Α’)  «Πρόγραμμα  

Κλεισθένης  I».  

 

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  η  νόμιμη  απαρτία ,  σύμφωνα  με  

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

ότι  σε  σύνολο  41 Δημοτικών  Συμβούλων ,  παρόντες  ήταν  40,  δηλαδή :  

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  (ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )  

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Δ .Σ)  

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   
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ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ   

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΔΙΝΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ    

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ   

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ   

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ   

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ   

ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ-  ΣΙΑΚΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ   

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ   

ΜΑΤΘΑΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ  ΒΑΡΒΑΡΑ   

ΜΙΣΙΡΛΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ   

ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ   

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΠΑΛΑΖΗ  –ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ   

ΠΑΝΟΥ  ΣΩΤΗΡΙΑ   

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ  ΑΡΙΑΔΝΗ   

ΡΙΖΟΣ  ΣΑΒΒΑΣ   

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΤΑΪΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   
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ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΦΑΡΜΑΚΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ  ΠΑΡΘΕΝΑ   

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ    

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ   

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ   

 

Οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Τοπικών  και  Δημοτικών  

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

άρθρου  74 του  Ν .  4555/2018 και  παρόντες  ήταν  οι  κ .κ . :  Ρίζος  

Γεώργιος ,  Βαφειάδης  Μιχαήλ  και  Πασσιάς  Ιωάννης .  

 

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

έναρξη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  στην  οποία  ήταν  παρών  ο  

Δήμαρχος  κ .  Χρυσάφης  Αλέξανδρος ,  που  κλήθηκε  σύμφωνα  με  τις  

διατάξεις  της  παρ .  6 του  άρθρου  74 του  Ν .  4555/2018. 

 

…………………………….  
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……………….  

 

 

 

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

Έχοντας  υπόψη :  

Τις  διατάξεις  του  άρθρου  74 του  Ν .  4555/2018 (ΦΕΚ  133/19- 07-

2018 τ .Α’)  «Πρόγραμμα  Κλεισθένης  I»,  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  30 Οκτωβρίου  2019,  ημέρα  Τετάρτη  

και  ώρα  18:30΄ ,  με  μοναδικό  θέμα  ημερήσιας  διάταξης :  

 

 

ΘΕΜΑ  ΜΟΝΟ:   Έγκριση  απολογισμού  και  ισολογισμού  Δήμου  

Σερρών ,  για  το  οικονομικό  έτος  2018.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  
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………………………  

……………..  

 

16Η   ΕΙΔΙΚΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  να  καθίσουμε  στις  θέσεις  μας  προκειμένου  να  ξεκινήσει  η  

συνεδρίαση .  

 Όπως  είναι  γνωστό  για  τις  18:30΄η  ώρα  έχετε  λάβει  πρόσκληση  

για  ειδική  συνεδρίαση  του  σώματος  με  θέμα :   

 

 

ΘΕΜΑ:  

Έγκριση  απολογισμού  και  ισολογισμού  Δήμου  Σερρών ,   

για  το  οικονομικό  έτος  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μισιρλής  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΜΙΣΙΡΛΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε ,  αγαπητοί  συνάδελφοι ,  μια  πολύ  μικρή  

εισήγηση  για  τον  ισολογισμό  του  ΄18, πριν  δώσω  τον  λόγο  για  

ερωτήσεις  στην  κυρία  Γεροκωστοπούλου ,  η  οποία  εκπροσωπεί  τους  

ορκωτούς  ελεγκτές  και  στον  προϊστάμενο  του  Λογιστηρίου  τον  κ .  

Κατιρτζόγλου  για  τυχόν  ερωτήσεις  που  θέλετε  να  απευθύνετε .   
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 Δυνάμει  των  διατάξεων  του  άρθρου  63 του  Ν3463/2006 και  το  

άρθρο  75 του  Ν3852 σας  υποβάλλουμε  τον  ισολογισμό  και  τα  

αποτελέσματα  χρήσης  του  Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  ΄18.  

 Ισολογισμός  είναι  η  λογιστική  κατάσταση  με  την  οποία  

εμφανίζονται  συνοπτικά  τα  περιουσιακά  στοιχεία  της  επιχείρησης  και  

η  αξία  τους ,  σε  ορισμένη  χρονική  στιγμή ,  είναι  δηλαδή  μια  

φωτογραφία  μιας  συγκεκριμένης  χρονικής  στιγμής  και  συγκεκριμένα  

για  τον  ισολογισμό  του  ΄18 η  φωτογραφική  αυτή  απεικόνιση  είναι  για  

τις  31/12/18.  

 Το  πάγιο  ενεργητικό  αυξήθηκε  μέσα  στην  χρήση  του  ΄18 κατά  

2.316.098,2 ευρώ ,  η  δε  αναπόσβεστη  αξία  των  παγίων  ανήλθε  στα  

263.915 ευρώ .   

Το  κυκλοφορούν  ενεργητικό ,  τα  αποθέματα  δηλαδή ,  οι  

απαιτήσεις  και  τα  διαθέσιμα  του  Δήμου  ανήλθαν  στα  22.045.443,76 

ευρώ  από  20.483.443,11 ευρώ  που  ήταν  στις  31/12/17.  

 Το  δε  σύνολο  του  ενεργητικού  διαμορφώθηκε  στα  

297.936.308,46,  όσο  βεβαίως  και  του  παθητικού ,  στο  οποίο  τα  ίδια  

κεφάλαια ,  290.075.957,18.   

 Το  πλεόνασμα  της  χρήσης  που  προκύπτει  από  την  κατάσταση  

αποτελεσμάτων  χρήσης  του  ΄18 είναι  178.513,76 διαμορφώνοντας  έτσι  

το  πλεόνασμα  εις  νέο  στα  5.207.927,75 ευρώ .   

 Το  σύνολο  των  υποχρεώσεών  μας  μειώθηκε  σε  σχέση  με  την  

προηγούμενη  χρήση  κατά  430.013,77 ευρώ  και  διαμορφώθηκε  στις  

31/12/18 στα  4.823.478,41 από  5.253.492,18 ευρώ .   

 Ο  κύκλος  εργασιών  ανήλθε  στα  30.468.674 ευρώ  από  

30.502.501,28 ευρώ .   
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 Ο  ισολογισμός ,  όπως  ξέρετε ,  συντάσσεται  από  την  Οικονομική  

Υπηρεσία  και  ελέγχεται  από  τον  ορκωτό  ελεγκτή  που  για  την  χρήση  

του  ΄18 ήταν  ο  κ .  Γερίδης  Δημήτρης .  Οι  συνεργάτες  του ,  όπως  είπα  και  

προηγουμένως ,  η  κυρία  Γεροκωστοπούλου  είναι  στην  συνεδρίαση ,  

όπως  επίσης  στην  συνεδρίαση  είναι  και  ο  προϊστάμενος  του  

λογιστηρίου  ο  κ .  Κατιρτζόγλου  για  τυχόν  ερωτήσεις  που  θέλει  να  

απευθύνει  το  σώμα  στους  δυο  αυτούς  ανθρώπους .    

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  εισέλθουμε  σε  κύκλο  ερωτήσεων .  Παρακαλώ  ποιοι  θέλουν  να  

υποβάλλουν  ερωτήσεις ;  Η  κυρία  Χαραλαμπίδου ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης .   

 Ορίστε ,  κ .  Χρυσανθίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ήθελα  να  ρωτήσω ,  έχω  αρκετές  ερωτήσεις  οι  οποίες  δεν  απαντήθηκαν  

στην  Οικονομική  Επιτροπή  όλες  και  γι '  αυτό  εάν  δείτε  στο  πρακτικό  

μας ,  στην  απόφασή  μας  είπαμε  ότι  θα  κάνουμε  τις  παρατηρήσεις  μας  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  καθότι  έλειπε  ο  ορκωτός  σε  εκείνη  την  

συνεδρίαση .   

 Θα  ξεκινήσω  και  δεν  ξέρω  εάν  θα  μου  απαντήσει  ο  πρόεδρος  ή  ο  

ορκωτός ,  η  κυρία  Γεροκωστοπούλου ,  στην  συμμετοχή  του  Δήμου  στις  

διάφορες  εταιρείες ,  βλέπω ,  παραδείγματος  χάρη ,  στην  συμμετοχή  στο  

Αυτοκινητοδρόμιο ,  να  ξεκινήσω  από  εκεί ,  λαμβάνετε  στοιχειά  και  

αναφέρετε  ότι  μη  υπογεγραμμένο  ισολογισμό  31/12.   

Το  ίδιο  αναφέρεται  για  τον  Φορέα  Διαχείρισης  του  Λαϊλιά ,  το  

ίδιο  αναφέρεται  για  την  Σερραϊκή  Ξενοδοχειακή  ΑΕ  και  όπως  επίσης  

στην  κοινωφελή  επιχείρηση  του  Δήμου  Σερρών  λέτε  του  ΄15 ο  

ισολογισμός  δεν  είναι  υπογεγραμμένος ,  όπως  επίσης ,  λέτε  για  την  
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Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  συστήνεται  η  διερεύνηση  των  ανωτέρω  διαφορών ,  δηλαδή  

έχει  μια  διαφορά  1.946,  ενώ  έπρεπε  να  είναι  βάσει  του  καταστατικού  

το  κεφάλαιο  1.644.  Και  λέτε  . .διερεύνηση  των  ανωτέρω  διαφορών .   

Πρώτον ,  τι  σημαίνει  η  μη  υπογραφή  μη  υπογεγραμμένων  

ισολογισμών  και  τι  διερεύνηση  συστήνετε  γι '  αυτή  την  διαφορά ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  έχετε  άλλες  ερωτήσεις ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Να  τις  πάμε  μια-μια  για  να  μην  μπερδευτούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  τόσο  δύσκολες .  Λοιπόν ,  πάρτε  το  μικρόφωνο  και  απαντήστε ,  άμα  

είναι .   

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Λοιπόν ,  καλησπέρα  και  από  εμένα .  Λοιπόν ,  όσον  αφορά  τις  

συμμετοχές  τις  οποίες  αναφέρετε ,  στις  οποίες  αναγράφουμε  ότι  οι  

ισολογισμοί  που  μας  προσκομίστηκαν  είναι  μη  υπογεγραμμένοι ,  τι  

μπορούμε  να  πούμε  γι '  αυτό ;  Οι  ισολογισμοί  που  μας  δόθηκαν  ήταν  

ανυπόγραφοι  από  τις  συγκεκριμένες  εταιρείες .  Το  αναφέρουμε  ως  

στοιχείο ,  ότι  ενδεχομένως ,  να  μην  ήταν ,  κάτι  μπορεί  να  είναι ,  τέλος  

πάντων ,   και  λάθος .   

Με  βάση  τους  ισολογισμούς  που  μας  δόθηκαν ,  που  μας  

προσκομίστηκαν ,  εάν  η  τρέχουσα  αξία  τους  είναι  η  αναγραφόμενη .  

Εμείς  διατηρούμε  και  μια  μικρή  επιφύλαξη  ότι  ενδεχομένως  και  κάτι  

μπορεί  να  είναι  και  λάθος .  Χωρίς  βέβαια  να  τείνουμε  προς  αυτό .   Αλλά  

αναφέρουμε ,  βέβαια ,  ότι  αυτοί  που  μας  προσκομίστηκαν  ήταν  μη  

υπογεγραμμένοι  από  τις  αντίστοιχες  εταιρείες .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε ,  όταν  κάνατε  τον  έλεγχο  λαμβάνετε  έγγραφα  

τα  οποία  είναι  μη  υπογεγραμμένα ;  Αυτό  δηλαδή ,  όπως  είπατε  και  

προηγουμένως  μπορεί  να  είναι  και  λάθος ,  τα  στοιχεία  αυτά  τα  οποία  

προσκομίσατε  από  την  στιγμή  που  δεν  υπάρχουν  υπογραφές .   

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Γι '  αυτό  και  το  αναφέρουμε ,  κιόλας ,  κύριε  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΚΑΡΤΙΤΖΟΓΛΟΥ:  

Να  μου  επιτρέψετε  λίγο ,  οι  ισολογισμοί  αυτοί  προφανώς  έχουν  

δημοσιευτεί  όμως .  Σαν  νομικά  πρόσωπα  και  όλες  αυτές  οι  εταιρείες  

έχουν  ήδη  δημοσιευμένους  ισολογισμούς ,  οι  οποίοι  είναι  προφανώς  

κάπου  καταχωρημένοι .  Άρα  μπορεί  να  γίνει  αντιπαραβολή  εάν  αυτά  τα  

οποία  σας  προσκομίστηκαν  ανυπόγραφα  μεν  είναι  ίδια  ή  είναι  τα  

σωστά  σε  σχέση  με  αυτά  τα  οποία  είναι  η  πραγματική  τους  αξία .  

Δηλαδή  θα  μπορούσε  πολύ  εύκολα  να  βγει  μια  τέτοια  συσχέτιση .  Θα  

μπορούσε ,  δηλαδή ,  να  γίνει  αυτό  εδώ  πέρα  το  πράγμα .   

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Δεν  είναι  στα  πλαίσια  όμως  των  αρμοδιοτήτων  μας .  Εμείς  ζητούμε  

τους  τελευταίους  νόμιμα  δημοσιευμένους  συνταγμένους  ισολογισμούς  

και  μας  προσκομίστηκαν  τα  αντίστοιχα  στοιχεία ,  οπότε  είμαστε  

υποχρεωμένοι  να  αναφέρουμε  ότι  τα  στοιχεία  που  μας  δόθηκαν  ήταν  

ελλιπή  ως  προς  τούτο ,  ότι  ήταν  ανυπόγραφα .  Έχει  ξαναλεχθεί  όμως  

κάτι  τέτοιο ,  κ .  Χρυσανθίδη  και  τις  προηγούμενες  χρήσεις .  Μάλιστα  δε  

κάποια  … 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  
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Όχι ,  όχι ,  έχει  ξανά  αναφερθεί ,  γιατί  για  παράδειγμα  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

γίνεται  λόγος  για  τις  συγκεκριμένες  διαφορές  τα  τελευταία  τέσσερα  

χρόνια ,  τέσσερις  χρήσεις ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Λέμε  ότι  ο  τελευταίος  που  μας  έχει  δοθεί  είναι  του  ΄15. Έκτοτε  δεν  

μας  έχει  δοθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Απαντήθηκε  το  ερώτημα  αυτό .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Επειδή  είστε  χρόνια  στον  Δήμο ,  ότι  οι  απαιτήσεις  του  Δήμου  είναι  

8,069.542,45 εκ  των  οποίων  τα  2.425,354,44 είναι  επισφαλείς .  Μήπως  

μπορείτε  να  μου  θυμίσετε ,  επειδή  κάνατε  και  η  ίδια  τους  ισολογισμούς  

τους  προηγούμενους ,  το  προηγούμενο  έτος  υπάρχουν  διαφορές  ή  

μεταφέρεται  συνεχώς  αυτό ;  Δηλαδή ,  έχουμε  . .  Επισημαίνεται  ότι  

πρέπει  να  γίνουν  κάποιες  ενέργειες  από  την  Δημοτική  Αρχή  και  από  

την  υπηρεσία .  Έχουν  γίνει  αυτές  οι  ενέργειες  και  για  ποιο  λόγο  μένει  

τόσο  μεγάλο  το  ποσό  το  ανείσπρακτο ;   

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Για  το  ύψος  των  επισφαλειών  και  το  εάν  έχουν  παρθεί  μέτρα ,  πρέπει  

να  αναφέρω  το  εξής ,  ότι  δεν  είναι  στην  αρμοδιότητά  μας  να  

αναφέρουμε  εάν  έχουν  παρθεί  ή  όχι  αυτά  τα  μέτρα .  Εμείς  κάνουμε  

επισκόπηση  των  λογαριασμών  και  διαπιστώνουμε  ότι  οι  επισφάλειες  

είναι  αυτό  το  ποσό ,  για  το  οποίο  βέβαια  έχει  ήδη  σχηματιστεί  από  το  

προηγούμενες  χρήσεις  ισόποση  πρόβλεψη ,  προκειμένου  να  
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αντιμετωπιστεί  η  ενδεχόμενη  ζημία  που  μπορεί  να  προκύψει  από  την  

μη  είσπραξη  αυτών  των  απαιτήσεων .    

 Θέλω  να  πω  ότι  τα  αποτελέσματα  των  προηγουμένων  χρήσεων  

έχουν  ήδη  επιβαρυνθεί  με  αυτό  το  ποσό  διενεργώντας  ισόποση  

πρόβλεψη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Η  ερώτηση  ήταν ,  εάν  ενθυμείστε  τα  προηγούμενα  χρόνια  τι  ποσό  ήταν ,  

για  να  δούμε ,  γιατί  πάντα  επισημαίνετε  ότι  πρέπει  να  γίνουν  ενέργειες  

από  την  υπηρεσία  και  από  την  πολιτική  ηγεσία .   

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Εμείς  συστήνουμε  ότι  πρέπει  να  παρθούν  όλα  τα  απαραίτητα  νόμιμα  

μέτρα .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Για  να  ψηφίσουμε  θέλουμε  να  δούμε  ότι  πάρθηκαν  κάποια  μέτρα  ή  

παραμένουν  κάπως  τα  ίδια  και  αυξάνονται ;  Έχετε  στοιχεία  αυτή  την  

στιγμή ;   

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Για  το  εάν  έχουν  παρθεί  τα  κατάλληλα  μέτρα ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εάν  τα  ποσά  των  επισφαλών  είναι  τα  ίδια  και  των  απαιτήσεων  σε  

σχέση  με  την  προηγούμενη  χρήση .   

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Όσον  αφορά  τις  επισφαλείς  επίδικες  απαιτήσεις  είναι  το  ίδιο  ακριβώς  

ποσό .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μάλιστα .  Όσον  αφορά  τις  απαιτήσεις  τα  6 εκατομμύρια  τα  υπόλοιπα  

σε  σχέση  με  πέρυσι  είναι  το  ίδιο ;   
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Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Όχι ,  αυτό  έχει  μεταβληθεί .  Λέμε  κιόλας  στην  Έκθεσή  μας ,  

σημειώνουμε  ότι  από  το  σύνολο  των  απαιτήσεων  8.069.543,45 ποσό  

ευρώ  6.857.868,98 αφορά  ανείσπρακτα  υπόλοιπα  των  οφειλών  από  

προηγούμενες  χρήσεις ,  το  οποίο  συμφωνεί  με  εκτύπωση  

καθυστερηματικών  χρηματικών  καταλόγων .    

Σε  κάθε  περίπτωση  η  διοίκηση  θα  πρέπει  να  αναλάβει  όλα  τα  

απαραίτητα  προσήκοντα  διοικητικά  μέτρα  για  την  είσπραξη  των  

παραπάνω  απαιτήσεων .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Λέτε  εδώ  και  πραγματικά  . .των  καθυστερηματικών  χρηματικών  

καταλόγων .  Δηλαδή  εκδόθηκαν  πολύ  καθυστερημένα ;   

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Όχι ,  δεν  εκδόθηκαν  καθυστερημένα ,  αφορά  απαιτήσεις  που  

βεβαιώθηκαν  σε  προηγούμενες  χρήσεις .  Αυτή  την  έννοια  έχει  το  

καθυστερηματικός  χρηματικός  κατάλογος .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ωραία .  Και  στα  ποσά  αυτά  μέσα  τα  οποία  έχετε  και  επειδή  ήσασταν  

εσείς  που  κάνατε  τον  έλεγχο ,  υπάρχουν  και  τα  ποσά  της  πράξης  

εφαρμογής  τα  3.800 εκείνα ;  Στον  έλεγχο  που  κάνατε  είναι  και  το  ποσό  

αυτό  μέσα ;   

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Τι  εννοείτε  τώρα  τα  3.800; Τώρα  μου  λέτε  ένα  νούμερο  . .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Όταν  κάνατε  τον  έλεγχο  και  μας  ενημερώσατε  στην  Οικονομική  

Επιτροπή  σχετικά  με  τις  εισπράξεις  εφαρμογής  δεν  είχανε  . .  οι  

χρηματικοί  κατάλογοι  για  3.800.  
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Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Σωστά .  Τα  οποία…. 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Είναι  μέσα  στο  ποσό  αυτό ;   

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Από  το  ΄17 και  έπειτα  ξεκίνησαν  σιγά  –σιγά  να  βεβαιώνονται  και  έχει  

βεβαιωθεί  μεγάλο  μέρος  αυτών .  Ναι ,  περιλαμβάνεται  και  ένα  μέρος  

αυτών .   

Κος  ΚΑΡΤΙΤΖΟΓΛΟΥ:  

Όχι  όλο  το  ποσό .   

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Όχι  όλο  το  ποσό .  

Κος  ΚΑΡΤΙΤΖΟΓΛΟΥ:  

Δεν  είναι  όλο  το  ποσό .  Τι  ποσό  είναι  από   αυτό  το  ποσό  των  … 

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Δεν  το  γνωρίζω ,  αυτή  την  πληροφορία  δεν  την  γνωρίζω  για  να  είμαι  

ειλικρινής .  Δεν  την  ξέρω  τι  ποσό  είχε  βεβαιωθεί  μέχρι  στις  31/12/18.  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Και  έχω  άλλες  δυο  ερωτήσεις ,  κύριε  Πρόεδρε ,   και  τελειώνω .   

 Διαβάζω   ότι  δικαστικές  αποφάσεις  ενάμιση  εκατομμύριο .  Είναι  

τεράστιο  ποσό  αυτό .  Από  που  προέρχεται  τόσο  μεγάλο  ποσό  που  

διεκδικούν  1,5 εκατομμύριο ;  Και  πως  αιτιολογείται ;  Το  ξέρει  ο  κ .  

Κατιρτζόγλου ,  τον  είχα  ρωτήσει  και  στην  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι ,  1,5 εκατομμύριο .  Το  αναφέρετε  … 
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Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Από  που  αντλείτε  αυτή  την  πληροφορία ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Την  αντλώ  από  «Προβλέψεις  για  κινδύνους  και  έξοδα» στην  σελίδα  19 

στην  Έκθεσης  της  Οικονομικής  Επιτροπής ,  την  οποία  συνέταξε  η  

υπηρεσία  και  συζητήσαμε  εμείς  και  από  τα  2.320 που  λέει  το  σύνολο  

των  προβλέψεων ,  1.501 αφορά  δικαστικές  αποφάσεις  που  θα  

εκτελεστούν  το  προσεχές  διάστημα .   

Κος  ΚΑΡΤΙΤΖΟΓΛΟΥ:  

. .αυτές  πληρώνονται  και  εάν  δεν  πληρωθούν  θα  είναι  με  υπαιτιότητα  

το  δικαιούχου ,  ο  οποίος  δεν  προσκομίζει ,  ίσως ,  τα  απαραίτητα  

δικαιολογητικά  στοιχεία .   Με  τις  εκκρεμείς  δικαστικές  αποφάσεις  

υπάρχει  ένα  πρόβλημα  προφανώς  που  το  καταγράφει  και  ο  ορκωτός  

στην  έκθεσή  του ,  ότι  τα  τελευταία  χρόνια  η  Νομική  Υπηρεσία   δεν  

δίνει  πληροφορίες  για  τις  εκκρεμείς ,  γι '  αυτές  που  έχει  στα  αρχεία  της  

και  τις  οποίες  είτε  είναι  σε  πρώτο  βαθμό  και  θα  πρέπει  να  

μεριμνήσουμε  στην  καινούργια  χρήση  για  το  πως  θα  πληρωθούν ,  να  τις  

υπολογίσουμε .  Υπάρχει  ένα  θέμα .   

 Τώρα  το  ποσό  αυτό  που  λέτε  δεν  νομίζω  ότι  υπάρχει  αυτή  την  

στιγμή  τέτοιο  ποσό  . .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εσείς  το  γράφετε .   

Κος  ΚΑΡΤΙΤΖΟΓΛΟΥ:  

Εγώ  σαν  προϊστάμενος  αυτό  που  ξέρω  είναι  ότι  οι  εκκρεμείς  

δικαστικές  υποθέσεις  που  έχω  στο  αρχείο  μας  στο  λογιστήριο  όλες  

σχεδόν  έχουν  εκπληρωθεί .  Οι  ελάχιστες  που  δεν  έχουν  γίνει  είναι  
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αυτές  που  ήρθαν  πρόσφατα ,  που  αναζητούμε  ακόμα  τα  απαιτούμενα  

δικαιολογητικά  για  να  εκπληρωθούν .  

 Τώρα ,  από  εκεί  και  πέρα ,  εάν  υπάρχουν  εκκρεμείς  που  δεν  έχουν  

περιέλθει  στην  Οικονομική  Υπηρεσία ,  αυτό  είναι  ένα  ζητούμενο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εγώ ,  κ .  Κατιρτζόγλου ,  διαβάζω  από  επίσημο  έγγραφο  αυτό  που  σας  

λέω  και  λέει  ακριβώς  όπως  το  διατύπωσα ,  αλλά  δεν  μου  απαντήσατε  

από  που  προέρχονται  αυτές ,  τι  είναι  οι  δικαστικές  αποφάσεις ;  Από  που  

προέρχονται ;  Όπως  πως  πληρώνονται ,  το  πως  πληρώνονται  το  ξέρουμε .  

Από  που  προέρχονται  τόσο  μεγάλο  ποσό ;   

Κος  ΚΑΡΤΙΤΖΟΓΛΟΥ:  

Ένας  όγκος  αυτός  μπορεί  να  είναι  γιατί  σε  περίπτωση  που  το  

Ελεγκτικό  Συνέδριο  τα  προηγούμενα  χρόνια  για  κάποιο  λόγο  δεν  

ενέκρινε  την  αποπληρωμή  κάποιων  δαπανών  θεωρώντας  ότι  δεν  έχουν  

την  ωριμότητα  να  πληρωθούν ,  οι  περισσότεροι  από  αυτούς  

προσφεύγουν  στα  δικαστήρια  και  στον  μεγαλύτερο  βαθμό  

δικαιώνονται .  

 Οι  εκκρεμείς  δικαστικές  υποθέσεις  που  είχαμε  από  την  συνένωση  

των  δήμων  με  την  Κλεισθένη  είναι  σε  ελάχιστο  βαθμό ,  οι  πιο  πολλές  

έχουν  εκπληρωθεί .  Το  κύρος  όμως  των  δικαστικών  αυτών  αποφάσεων  

είναι  από  τέτοιες  περιπτώσεις  που  δεν  μπορέσαν  να  πληρωθούν  με  την  

διαδικασία  της  ενταλματοποίησης  και  του  ελέγχου  που  γινόταν ,  

τουλάχιστον ,  από  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο  και  να  προσφύγουν  στην  

δικαιοσύνη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Έχετε  εδώ  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  όσον  αφορά  το  αποθεματικό  υπεραξία  

. .παγίων  και  λέτε  στην   Έκθεσή  σας  κυρία  Γεροκοστοπούλου  ότι  το  
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ανωτέρω  υπόλοιπο  αφορά  το  αποθεματικό  που  σχηματίστηκε  από  την  

παραχώρηση  παγίων  περιουσιακών  στοιχείων  ύδρευσης  –αποχέτευσης  

στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  βάσει  του  σχετικού  πρωτοκόλλου  παράδοσης  –

παραλαβής  και  του  πρακτικού  υπ '  αριθμό  11,  24/4/2013 συνεδρίασης  

του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  

Αποχέτευσης .  

 Δηλαδή  αποτίμησε  τα  πάγια  το  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  

δημοτικής  επιχείρησης  και  δεν  υπήρχε  πρακτικό  του  Δήμου  για  να  

αποτιμήσει  την  αξία  ένα  έγγραφο  και  δεχθήκατε  το  έγγραφο  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ;  Και  εάν  σε  αυτό  μέσα ,  σε  αυτή  την  Έκθεση  έχετε  

συμπεριλάβει  και  τις  οφειλές  του  Δήμου ,  γιατί  δεν  είδα  πουθενά  τις  

οφειλές  του  Δήμου  προς  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ;  Φαίνονται  πουθενά  αυτές ;   

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Καταρχήν  μου  κάνει  εντύπωση ,  κύριε  Χρυσανθίδη ,  που  ήσασταν  και  σε  

προηγούμενα  Δημοτικά  Συμβούλια  και  μου  κάνετε  αυτή  την  ερώτηση  

ενώ  η  συγκεκριμένη  αιτιολογία  περί  αποθεματικό  από  υπεραξίας  

φερόμενων  στοιχείων  είναι  γραμμένο  από  το  ΄13. 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Το  ξέρω .   

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Εν  πάση  περιπτώσει ,… 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Το  ξέρω  ότι  είναι  από  το  ΄13.  

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Εν  πάση  περιπτώσει  όμως… 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Κυρία  Γεροκωστοπούλου  συγνώμη  που  σας  διακόπτω ,  ξανά  κάνω  την  

ερώτηση ,  έχετε  δίκαιο  σε  αυτό  που  λέτε ,  αλλά  για  να  ξέρει  και  το  

προεδρείο  και  η  Δημοτική  Αρχή ,  εμείς  ως  παράταξη  κάναμε  έγγραφο  

για  να  απαντηθεί  αυτό  από  τότε  και  ακόμα  δεν  απαντήθηκε .   

 Άρα  λοιπόν ,  ήθελα  να  απαντηθεί  από  εσάς  εάν  έχετε  λάβει  υπόψη  

σας  κάποιο  τέτοιο  έγγραφο ,  για  να  ξέρει  και  το  σώμα  τι  ακριβώς  

συμβαίνει .   

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Εάν  υπάρχει  έγγραφο  παραλαβής… 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Από  τον  Δήμο ,  ο  οποίος  ο  Δήμος  να  αποτιμάει  αυτά  τα  οποία  

παραχωρεί  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  όχι  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  να  κάνει  την  

αποτίμηση .  Γιατί  εδώ  δεχόμαστε  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ούτως  ή  άλλως  τότε  έγινε  παραλαβή  από  τον  Δήμο  Σερρών ,  εξ  ου  και  

εμφανίστηκε  στον  ισολογισμό  στις  οικονομικές  καταστάσεις  του  

Δήμου  Σερρών ,  αποτυπώθηκε  η  συμμετοχή  μας  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  

Σερρών ,  η  οποία  είναι  σε  ποσοστό  100%.  

 Φύγανε  κάποια  πάγια  στοιχεία ,  τα  οποία  μέχρι  πρότινος  ήταν  στα  

βιβλία ,  καταχωρημένα  στα  βιβλία  του  Δήμου  Σερρών  και  εμφανίστηκε  

μια  συμμετοχή ,  η  αξίας  της  οποίας  εμφανίζεται  στον  αριθμό  18 και  

από  την  διαφορά  αυτή  προέκυψε  και  μια  υπεραξία  των   εισφερόμενων  

στοιχείων ,  η  οποία  αυτή  πάρθηκε  σαφώς  από  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  από  εκεί  

έγινε  η  αποτίμηση ,  αλλά ,  βέβαια  παραλήφθηκε  και  από  την  τότε  

διοίκηση  του  Δήμου  Σερρών .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2019  

2

Έχετε  δει  πουθενά  οφειλές  του  Δήμου  προς  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ;  Έχετε  

διαπιστώσει ;  Πουθενά  υπάρχει  τίποτα ;  Γιατί  υπάρχει  ένας  

συμψηφισμός  τον  οποίο  το  να  έκανε  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  χωρίς  να  

συμφωνήσει  ο  Δήμος .  Δεν  ξέρω  εάν  προέκυψε  από  τα  στοιχεία  σας .   

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Η  αλήθεια  είναι  αυτή ,  ότι  έγινε  ένας  συμψηφισμός ,  τον  οποίο  τον  

αποδέχθηκε  και  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Σερρών .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν  εγκρίθηκε  ποτέ  αυτός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  να  μην  μπαίνουμε  σε  διάλογο .   

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Εγώ  έχω  δει  ότι  έχει  περάσει  και  από  την  Αποκεντρωμένη ,  πως  είναι  

δυνατόν  να  μην… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη  κ .  Κατιρτζόγλου ,  γιατί  έχουμε  άλλη  ενημέρωση ,  γι '  αυτό .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Νομίζω ,  εάν  θυμάμαι  καλά ,  ότι  δεν  είχε ,  η  απόφαση  δεν  αποφάνθηκε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αποφάσισε… 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Νομίζω  ότι  επέστρεψε  πίσω  ως  μην  έχων  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν  έγινε  έτσι  όπως  το  λέει  δεν  το  γνωρίζω ,  γιατί  είχαμε  ενημέρωση  

από  το  λογιστήριο  ότι  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ψηφίστηκε  και  

κανονικά  εγκρίθηκε  η  όλη  διαδικασία .  Έτσι  ή  έτσι  όπως  το  λέει  ο  κ .  

Χρυσανθίδης ;  Ποια  είναι  η  πραγματικότητα ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  μικρόφωνο  παρακαλώ ,  στο  μικρόφωνο  για  να  καταγράφεται .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ως  γνωστό  υπάρχουν  αποφάσεις  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  οι  οποίες  

δεν  μπορούν  να  εκτελεστούν  για  διάφορους  λόγους .  Ένας  από  αυτούς  

είναι  ότι   μπορεί  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  λάβει  μια  απόφαση  για  

μια  δαπάνη ,  να  ενταλματοποιηθεί  αυτή  η  δαπάνη ,  να  πάει  στο  

Ελεγκτικό ,  όπως  πήγαινε  για  προληπτικό  έλεγχο ,  το  Ελεγκτικό ,  

βέβαια ,  δεν  υπάρχει  αυτή  την  στιγμή  με  την  έννοια  του  ελεγκτικού  

ελέγχου ,  μόνο  με  του  κατασταλτικού  και  το  Ελεγκτικό  να  αποφασίσει  

με  βάση  τα  δικά  του  στοιχεία  ότι  δεν  υπάρχει  νομιμότητα  για  κάτι  

τέτοιο .   

 Όσον  αφορά  τον  συγκεκριμένο  συμψηφισμό ,  το  όλο  θέμα  

δημιουργήθηκε  γιατί  οι  υπηρεσίες  του  Δήμου  και  η  Οικονομική ,  είχαν  

επιφυλάξεις  ως  προς  αυτόν  τον  συμψηφισμό ,  γιατί  αυτός  ο  

συμψηφισμός  έγινε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  χωρίς  όμως  ποτέ  ο  Δήμος  

Σερρών  να  έχει  καταχωρημένα  όλα  αυτά  τα  παραστατικά  μέσα  στα  

βιβλία  του  για  να  προκύπτει  ποιο  είναι  το  ύψος  της  οφειλής  και  όταν  

στείλαμε  ένα  μικρό  ένταλμα ,  αφού  αρνηθήκαμε  σαν  υπηρεσιακοί  στην  

έκδοση  ενός  εντάλματος  440.000 ώστε  να  γίνει  αυτός  ο  συμψηφισμός ,  

γιατί  για  μας  δεν  υπήρχαν  τα  στοιχεία  τα  φορολογικά  καταχωρημένα ,  

οι  λόγοι  για  τους  οποίους  δεν  ήταν  μπορούμε  να  τους  πούμε  σε  άλλη  

φάση  αλλά  πήγε  ένα  ένταλμα  μικρό  στο  Ελεγκτικό  50 ευρώ ,  αφού  έγινε  

άρνηση  από  τους  υπηρεσιακούς  έγινε  με  εντέλλεστε ,  το  Ελεγκτικό  

μετά  από  πάρα  πολύ  καιρό  έκανε  φύλλο  ελέγχου  και  αποφάνθηκε  ότι  
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δεν  υπήρχε  νομιμότητα  αυτής  της  διαδικασίας  του  συμψηφισμού  για  

διάφορους  λόγους .  Ένας  από  αυτούς  ήταν  ότι  θεωρούσε  ότι  τα  

προηγούμενα  έτη  έχουν  παραγραφεί .  Ένας  άλλος  ήταν  ότι  υπήρχε  

νομολογία  που  έλεγε  για  πολλά  χρόνια  ότι  ο  Δήμος  θα  πληρώνει  μόνο  

το  νερό  ενώ  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  χρέωνε  και  όλα  τα  τέλη .    

Μπήκαμε  στην  διαδικασία  να  καταχωρούμε  όλα  αυτά  τα  

παραστατικά  αλλά  εκ  των  πραγμάτων  είναι  δεδομένο  ότι  ποτέ  δεν  

πρόκειται  να  φτάσουμε  σε  αυτό  το  ύψος  του  συμψηφισμού  που  είχε  

γίνει  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  γιατί  δεν  περνιούνται  όλες  οι  

δαπάνες ,  όπως  τις  περνάει  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  Εμείς  περνάμε  μόνο  την  αξία  

του  νερού  και  η  κατάληξη  θα  είναι  σε  ένα  ποσό  χαμηλότερο  από  αυτό  

που  είχε  πάρει  απόφαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Και  αυτό  που  κάνουμε  τώρα  είναι  να  βγάζουμε  εντάλματα  . .να  

πηγαίνουν  στο  ταμείο  και  το  ταμείο  να  τα  κάνει  συμψηφισμό  αυτόματα  

και  να  μειώνει  το  χρέος  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  που  είχε  προκύψει  από  την  

μεταφορά  των  αντλιοστασίων  και  από  το  ρεύμα  που  πλήρωνε  τα  

προηγούμενα  χρόνια  ο  Δήμος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  ερώτημα  δεν  είναι  αυτό .  Το  ερώτημα  είναι  εάν  αυτό  αποτυπώνεται  

στις  οικονομικές  καταστάσεις  του  ΄18. Αυτό  είναι  το  ερώτημα .  Το  ποια  

είναι  η  διαδικασία  και  το  ότι  υπάρχει  αυτή  την  στιγμή  αυτή  η  διένεξη  

μεταξύ  του  Δήμου  και  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  είναι  γνωστό  και  βρίσκεται  σε  

εξέλιξη  να  απεμπλέξουμε  μια  ιστορία  ετών .   

 Το  ερώτημα  που  έγινε  είναι  εάν  αυτό  το  πράγμα  αποτυπώνεται  

στις  οικονομικές  καταστάσεις  του  Δήμου .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Με  διαφορετικό  τρόπο .  Δηλαδή ,  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  προφανώς  θεωρεί  ότι  ο  

Δήμος  και  στις  καταστάσεις  τις  οικονομικές  της  έχει  απαιτήσεις  από  

τον  Δήμο  της  τάξης  των  400 και  χιλιάδων ,  εμείς  με  τα  παραστατικά  

που  καταχωρήσαμε  μέχρι  και  το  ΄17 αυτό  τος  ύψος  της  οφειλής  προς  

την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  δεν  είναι  πάνω  από  150.000,  εάν  θυμάμαι  καλά ,  το  

οποίο ,  ούτως  ή  άλλως ,  συμψηφίζεται  και  μειώνει  το  χρέος  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  απέναντι  προς  τον  Δήμο .  Έχουμε  διαφορετικά  μεγέθη  στις  

οικονομικές  μας  καταστάσεις .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Και  κλείνω ,  κύριε  Πρόεδρε .  Στην  σελίδα  11,  τελειώνω ,  λέτε  το  εξής ,  

στην  σελίδα  11 της   Έκθεσης  Ελέγχου .  «Σε  κάθε  περίπτωση  έργα  ή  

πάγια  τα  οποία  έχουν  δοθεί  προς  χρήση ,  θα  πρέπει  να  εμφανίζονται  

στους  αντίστοιχους  λογαριασμούς  παγίων  και  να  . .αναλογούσες  

αποσβέσεις .  Για  κάθε  λογαριασμό  . .θα  πρέπει  η  υπεύθυνη  Οικονομική  

Υπηρεσία  με  την  λογιστή  εξωτερικό  ή  εσωτερικό  και  την  βοήθεια  της  

Τεχνικής  Υπηρεσίας  να  διαπιστώνει  την  ολοκλήρωση  των  έργων  και  να  

συντάσσονται  άμεσα  τα  σχετικά  πρωτόκολλα  παραλαβής».  

 Δηλαδή ,  έχετε  διαπιστώσει  ότι  δεν  γινόταν  αυτή  η  διαδικασία ;   

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Θέλω  να  σας  απαντήσω  και  για  το  προηγούμενο  όσον  αφορά  την  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  Να  απαντήσω  πρώτα  σε  αυτό ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Όπως  θέλετε .   

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Θα  απαντήσω  πρώτα  για  τα  έργα .  Διαπιστώθηκε  ένας  ετεροχρονικός  

οριστικής  παραλαβής  του  έργου  και  καταχώρησης  σε  αντίστοιχο  

λογαριασμό  παγίου .  Η  αλήθεια  είναι  ότι  είθισται  στην   πλειοψηφία  των  
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δήμων  να  υπάρχει  μεγάλη  καθυστέρηση ,  οπότε  και  αναγράφουμε  αυτού  

του  είδους  την  επισήμανση .  Είναι  μια  καθυστέρηση ,  νομίζω ,  γύρω  

στους  12 με  15 μήνες ,  αλλά  αυτό  είναι  σύνηθες  στην  πλειοψηφία  των  

δήμων .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  οριστική  παραλαβή  γίνεται  μετά  από  δεκαπέντε  μήνες .   Δεν  γίνεται  

αμέσως .  Σύμφωνα  με  τον  νόμο .  Ο  νόμος  είναι  νόμος .   

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Συμφωνώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άρα  λοιπόν ,  μην  λέτε  ότι  υπήρχε  καθυστέρηση .  Η  νομοθεσία  λέει  ότι  

όταν  ένα  έργο  εκτελείται ,  η  οριστική  παραλαβή  γίνεται  μετά  από  15 

μήνες ,  γιατί  μέσα  στους  15 μήνες  μπορεί  να  υπάρχει  μια  τεχνική ,  

εγγύηση  και  τα  λοιπά ,  κάποια  αστοχία  τεχνική  και  τα  λοιπά ,  οπότε  

πρέπει  να  την  διορθώσει .  Στους  δεκαπέντε  μήνες  πρέπει  να  διορθώσει  

αυτή  την  αστοχία .  Αυτή  την  κακοτεχνία ,  ας  το  πω  και  μετά  γίνεται  η  

παραλαβή .  Μετά  την  παραλαβή  όμως  δεν  έχει  καμία  ευθύνη  ο  

εργολάβος .   

 Αυτά  είπε  και  όχι ,  είθισται .   

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Κύριε  Γκότση  με  βρίσκετε  απόλυτα  σύμφωνη .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είθισται  είπατε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  όμως ,  σας  άφησα  να  μιλήσετε  αλλά  παρακαλώ  να  μην  

παρεμβαίνετε  και  να  μην  κάνουμε  διάλογο  και  τον  λόγο  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Να  μην  λέει  όμως  ανακρίβειες .   

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Όχι ,  ανακρίβεια  δεν  είναι ,  δεν  μίλησα  για  ανακρίβειες ,  το  ίδιο  

πράγμα… 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ξέρετε  τι  σημαίνει  το  είθισται ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Φτάνει  τόσο  κ .  Γκότση .  Καταχραστήκατε .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συγνώμη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  άλλη  φορά  θα  ζητάτε  τον  λόγο  από  τον  προεδρείο .  Σας  άφησα  να  

μιλήσετε  αλλά  να  μην  επαναληφθεί  παρακαλώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε  κυρία .   

Κα    :  

Έτσι  γίνεται ,  κ .  Γκότση ,  όχι  κατά  το  δοκούν ,  κατά  τον  νόμο .  Δεν  είπα  

ότι  γίνεται  έτσι  κατά  το  δοκούν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε  στην  απάντησή  σας .  Έχετε  κάτι  άλλο  να  πείτε  για  το  άλλο  

ερώτημα ;   

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Όσον  αφορά  τον  συμψηφισμό  με  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  αφενός  μεν  ο  Δήμος  

Σερρών  δεν  προχώρησε  στην  διεκπεραίωση  του  συμψηφισμού  στα  

βιβλία  που  τηρεί  και  αποτυπώνονται  με  τις  οικονομικές  καταστάσεις ,  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2019  

2

τις  οποίες  σχολιάζουμε  σήμερα ,  παρόλα  αυτά  όμως ,  επειδή  θα  υπήρχε  

με  τον  συμψηφισμό  μια  επιβάρυνση  της  τάξης  των  450 με  500 χιλιάδες  

ευρώ ,  παρέλειψε  να  αναφέρει  ο  κ .  Κατιρτζόγλου  ότι  ο  Δήμος  Σερρών  

έκανε  αντίστοιχη  ισόποση  πρόβλεψη  προκειμένου  να  ανταπεξέλθει  σε  

αυτόν  τον  συμψηφισμό .   

Μόνο  συμψηφισμός  δεν  έχει  γίνει .  Τα  κόστη  έχουν  εμφανιστεί  

μέσω  προβλέψεως  και  είναι  στην  σελίδα  ή  22 ή  23.  Εμένα  εμφανίζεται  

στην  23,  στην  οποία  αναφέρεται  573.746,36 αφορά  πρόβλεψη  για  

έκτακτη  δαπάνη  που  θα  προκύψει  στην  επόμενη  χρήση  από  τον  

συμψηφισμό  οφειλών  μεταξύ  του  Δήμου  Σερρών  και  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  

Σερρών ,  επειδή  μου  αναφέρατε  προηγούμενα  εάν  στον  ισολογισμό  

εμφανίζεται  κάπου  η  υποχρέωση ,  οι  οφειλές  του  Δήμου  Σερρών  προς  

την  Δ .Ε .Υ .Α . .   

Λοιπόν ,  οι  οφειλές  του  Δήμου  προς  την  Δ .Ε .Υ .Α . ,  εμφανίζονται  

σε  αυτόν  τον  λογαριασμός ,  στον  λογαριασμό  «Προβλέψεις», που  είναι  

εν  δυνάμει  υποχρεώσεις ,  οι  οποίες  επρόκειτο  να  συμψηφιστούν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  η  κυρία  Χαραλαμπίδου  είχε  ζητήσει  τον  λόγο  για  ερωτήσεις .  

Παρακαλώ .  Να  είμαστε  όμως ,  όσο  μπορούμε ,  πιο  σύντομοι .   

Κα  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  Θα  είμαι  πολύ  σύντομη .  Νομίζω  ότι  έχει  

αναφερθεί  σε  αυτό  το  θέμα  ο  κ .  Κατιρτζόγλου .  Στον  πίνακα  του  

ισολογισμού  ήθελα  να  ρωτήσω ,  στην  παράγραφο  που  αφορά  την  βάση  

για  νόμιμη  επιφύλαξη ,  αναφέρει  ότι  από   τον  έλεγχο  μας  προέκυψε  ότι  

ως  την  ημερομηνία  σύνταξης  της  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  
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εκκρεμότητες  ως  31/12/18 και  ως  εκ  τούτου  διατηρούμε  επιφύλαξη  για  

ενδεχόμενες  αγωγές  τρίτων  κατά  του  Δήμου  και  την  ενδεχομένη  

επίδραση  στα  αποτελέσματα  χρήσης  και  στα  ίδια  κεφάλαια .   

 Εγώ  θα  ήθελα  να  ρωτήσω ,  για  ποιο  λόγο  συμβαίνει  αυτό ,  οι  

υπάλληλοι  ή  η  υπηρεσία  του  Δήμου  να  μην  δίνει  στοιχεία  που  αφορούν  

τον  Δήμο  και  πόσο  σημαντικό ,  επειδή  δεν  το  γνωρίζω ,  πόσο  

σημαντικό ,  γιατί  ύψος ,  πιθανόν ,  μιλάμε  και  εάν  υπάρχει  η  δυνατότητα  

να  γίνει  κάτι  στο  μέλλον ,  γιατί  ουσιαστικά  αυτή  είναι  χρήση  που  δεν  

σας  αφορά .  

 Ευχαριστώ .   

Κα  ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:  

Λοιπόν ,  ως  ελεγκτές  οφείλουμε  βάσει  των  ελεγκτικών  προτύπων  να  

διερευνήσουμε  για  τυχόν  επισφάλειες  ή  δικαστικές  αγωγές  που  μπορεί  

να  εκκρεμούν  εις  βάρος  του  Δήμου  Σερρών  και  οφείλουμε  να  

αποστείλουμε  επιστολές  στους  νομικούς  συμβούλους  του  Δήμου  

Σερρών ,  προκειμένου  να  μας  ενημερώσουν  για  το  εάν  υφίστανται  και  

τι  ύψος  είναι  αυτό  τυχόν  δικαστικών  εκκρεμών  υποθέσεων .  

 Αποστάλθηκαν  αυτές  οι  επιστολές  και  δεν  λάβαμε  μέχρι  και  την  

σύνταξης  της  Έκθεσης  του  Ελέγχου ,  δεν  λάβαμε  αντίστοιχες  

απαντήσεις ,  οπότε  οφείλουμε  να  γράψουμε  ότι  διατηρούμε  επιφύλαξη  

για  τυχόν  αγωγές ,  οι  οποίες  δεν  έχουν  έρθει  σε  γνώση  μας .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μου  επιτρέπετε  κύριε  Πρόεδρε ;  Σαφώς  καλώς  κάνατε  και  νομίζω  ότι  

από  εδώ  και  πέρα  είναι  υποχρεωμένες  για  την  παρατήρησή  σας ,  γιατί  

έτσι  είναι  οι  παρατηρήσεις ,  δεν  μπορεί  μια  οπουδήποτε  διοίκηση  

δημοτικής  επιχείρησης  να  αγνοεί  την  όποια  υποχρέωσή  της  απάντησης  
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σε  ένα  όργανο ,  το  οποίο  ορίζεται  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Όργανο  

ουσιαστικού  ελέγχου .   

 Άρα  αυτό  και  απευθύνομαι  και  προς  τους  προέδρους  τώρα  των  

δημοτικών  επιχειρήσεων ,  είναι  κάτι  το  οποίο  θα  πρέπει  να  αναταχθεί .  

Δεν  θα  πρέπει  να  είναι ,  είναι  βασική  τους  υποχρέωση  γιατί  έτσι  στο  

δεύτερο  ερώτημα ,  προφανώς  υπάρχει  μια  εντελώς  διαφορετική  . .για  

την  περιουσιακή  κατάσταση  του  Δήμου ,  εάν  υπάρχουν  αγωγές ,  

απέναντι  των  δημοτικών  αυτών  επιχειρήσεων ,  απέναντι  στον  Δήμο  ή  

προς  τον  Δήμο .   

 Αυτό ,  λοιπόν ,  είναι  κάτι  σημαντικό ,  σωστά  η  επιφύλαξη  τίθεται ,  

αλλά  δεν  θα  πρέπει  να  γινόταν  έτσι .  δεσμευόμαστε  ότι  δεν  υπάρχει  

περίπτωση  δημοτική  επιχείρηση  να  μην  απαντήσει  στον  Δήμο ,  στους  

ελεγκτές  του  Δήμου  για  να  έχουμε  την  εικόνα  που  πρέπει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε ,  λοιπόν ,  ο  κύκλος  των  ερωτήσεων .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτημα  είναι  ή  μπορείτε  να  το  πείτε  σαν  τοποθέτηση ;   

Κα  ΠΑΛΑΖΗ:  

Και  εγώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εσείς .  Η  κυρία  Παλάζη  πρώτα .   

Κα  ΠΑΛΑΖΗ:  

Επειδή  αναφέρθηκε  στην  παρέμβαση  του  κ .  Χρυσανθίδη  ότι  αναφορικά  

με  τους  ισολογισμούς  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  αφενός  δεν  υπάρχουν  οι  

υπογραφές  στον  ισολογισμό  του  ΄15 και  αφετέρου  ότι  ο  τελευταίος  
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ισολογισμός  που  είναι  κατατεθειμένος  είναι  αυτός  του  ΄15, έτσι  δεν  

είπατε ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα  ΠΑΛΑΖΗ:  

Απλώς  να  ενημερώσω  λοιπόν  ότι  τον  Δεκέμβριο  του  ΄17 εδώ  στην  

συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  πέρασε  ο  ισολογισμός ,  τον  

Δεκέμβριο  του  ΄18 πέρασε  ο  ισολογισμός  του  ΄17 μετά  τον  οποίο  ο  κ .  

Τερζής  είναι  εδώ  για  να  το  επιβεβαιώσει ,  στάθηκε ,  μετά  τον  έλεγχο  

των  ορκωτών  λογιστών ,  να  υπάρξει  η  δυνατότητα  λήψης  αποζημίωσης  

στον  εκάστοτε  Πρόεδρο  και  ότι  επίσης  δεν  υπάρχουν  ισολογισμοί  που  

δεν  είναι  υπογεγραμμένοι .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε ,   …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  μπαίνουμε  σε  διάλογο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν  μπαίνω  σε  διάλογο  αλλά  αναφέρθηκα  στο  ΄15 τι  λένε  τα  έγγραφα  

των  ορκωτών  λογιστών .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαφορετικά  το  αντιλήφθηκε ,  διαφορετική  απάντηση  είναι  αυτή  που  

σας  έδωσε ,  μην  μπαίνουμε  σε  διάλογο .  Κύριε  Χράπα .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Αυτό  που  θέλω  να  ρωτήσω  εγώ  είναι  περισσότερο ,  αφορά  τον  

συμψηφισμό  μεταξύ  Δήμου  και  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  Σε  αυτή  την  αίθουσα  

έχουμε  συζητήσει  πάρα  πολλές  ώρες  για  τον  λεγόμενο  συμψηφισμό .  
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Πάρθηκαν  αποφάσεις  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  οι  οποίες ,  από  ότι  

φαίνεται ,  μέχρι  και  σήμερα  δεν  έχουν  εκτελεστεί .   

Ήθελα  να  ρωτήσω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  ξέρω  τώρα  ποιος  μπορεί  

να  μου  απαντήσει ,  ίσως  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  Οικονομικών  να  γνωρίζει  ή  

ο  κ .  Θεμιστοκλέους  ή  ο  λογιστής  του  Δήμου  ο  κ .  Κατιρτζόγλου ,  για  

ποιο  λόγο  δεν  εκτελέστηκε  ακόμη  ο  συμψηφισμός  με  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  

και  τον  Δήμο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  αναφέραμε .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Τον  λόγο ,  τον  λόγο  που  δεν  εκτελέστηκε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…το  Ελεγκτικό  Συνέδριο  αποφάνθηκε  ότι  δεν  υπήρχε  νομιμότητα .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Δεν  πάνε  στο  Ελεγκτικό  Συνέδριο  αυτά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  ένταλμα  πείτε  στο  Ελεγκτικό  Συνέδριο  κ .  Χράπα .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Δεν  υπάρχει… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τότε  υπήρχε .  Όταν  έγινε ,  υπήρχε .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι  δυνατόν  να  έχουμε  φύλλο  από  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο  ότι  είναι  

… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε  Χράπα  νομίζω  το  ερώτημά  σας… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  ακούσαμε  τι  είπατε  καθόλου .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Έχετε  σκοπό  να  φέρετε  ξανά  το  θέμα  με  έναν  νέο  συμψηφισμό  

διαφορετικό ;  Αυτός  που  πάρθηκε  αυτή  η  απόφαση  καλώς  ή  κακώς  

αφορά  ένα  νούμερο .  Έχετε  σκοπό  να  το  ξανά  φέρετε  με  διαφορετικό  

νούμερο ;  Με  διαφορετικό  αριθμό ;  Πώς  θα  γίνει ;  Πρέπει  να  κλείσει  

αυτός  ο  συμψηφισμός ,  πρέπει  να  γίνει  κάποια  στιγμή .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ήδη  έχουμε  κάνει  δυο  επαφές ,  δυο  συναντήσεις  με  τους  υπηρεσιακούς  

της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  με  το  λογιστήριο .  Ήδη  βρισκόμαστε  σε  διερεύνηση ,  

έχει  αναλάβει  το  λογιστήριο  συγκεκριμένες  υποχρεώσεις ,  όπως  και  από  

την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  ούτως  ώστε ,  να  φέρουμε ,  όταν  θα  έχουμε  μια  

ολοκληρωμένη  άποψη ,  να  φέρουμε  το  θέμα  εδώ .   

 Ήδη  το  κομμάτι  του  συμψηφισμού ,  γιατί  υπάρχει  εδώ  διάσταση  

απόψεων  υπηρεσιακών  παραγόντων  μεταξύ  του  Λογιστηρίου  και  των  

υπηρεσιακών  παραγόντων  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  Έχουμε  καταλήξει  στο  τι  θα  

πρέπει  να  γίνει ,  ούτως  ώστε ,  να  συσχετίσουμε ,  γιατί  υπάρχει  εντελώς  

διαφορετική  προσέγγιση ,  να  συσχετίσουμε  τα  νούμερα  και  όταν  θα  τα  

καταφέρουμε  να  τα  συσχετίσουμε  μεταξύ  αυτών  που  έχουμε  στο  

Λογιστήριο  και  του  Λογιστηρίου  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  θα  έρθει  εδώ ,  

προφανώς  θα  προχωρήσει  η  υπόθεση  συμψηφισμού .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Μου  επιτρέπετε ,  κύριε  Δήμαρχε  δεν  υπάρχει  διάσταση  απόψεων  

υπηρεσιακών  παραγόντων .  Υπάρχει  διάσταση  απόψεων  μεταξύ  του  

Ελεγκτικού  Συνεδρίου  της  υπερκείμενης  αρχής ,  ακόμα  και  τώρα  και  

στο  ερώτημα  του  κ .  Χράπα ,  γιατί  ξαναβγαίνει ,  θέλω  να  του  θέσω  και  

εγώ  ένα  ερώτημα .  Το  Ελεγκτικό  Συνέδριο  που  μου  είπε  εμένα  δηλαδή  

ότι  είναι  παράνομο  να  υπογράψει  ένα  ένταλμα  450.000 και  εμμέσως  

μου  λέει  ότι  εάν  το  υπογράψεις ,  αφού  έχω  κάνει  έλεγχο ,  θα  στο  

καταλογίσω .   

 Δηλαδή ,  με  ρωτάει  ο  κ .  Χράπας ,  εάν  θα  ξανά  υπογράψω  αυτό  το  

ένταλμα  των  450.000,  την  ώρα  η  υπερκείμενη  αρχή  που  με  ελέγχει  είπε  

ότι  δεν  πρέπει  να  το  υπογράψω ;    

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απλώς  για  να  μην  μπούμε  πάλι  στις  λεπτομέρειες  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν  υπήρχε  θέμα  διάστασης  μεταξύ  υπηρεσιακών  παραγόντων .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Υποστηρίζεται  και  προσεγγίζεται  διαφορετικά  το  θέμα  από  την   

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  ότι  έτσι  όπως  πήγε  το  ένταλμα  για  να  πληρωθεί  δεν  πήγε  

με  την  πλήρη  πληροφόρηση  που  έπρεπε  να  πάει .  Δεν  μπαίνω  στην  

ουσία  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πήγε  με  τον  πλήρη  φάκελο  … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  θα  μπερδέψουμε  το  σώμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  οι  δικηγόροι  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  πήγαν  στο  Ελεγκτικό ,  καταθέσανε  τις  

απόψεις  τους ,  τα  πάντα  και  το  Ελεγκτικό  … 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  μπερδέψουμε  τώρα  το  σώμα  γι '  αυτό .  Όταν  θα  υπάρχει  η  

ωριμότητα  θα  το  φέρουμε  το  θέμα  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν ,  ολοκληρώθηκε  ο  κύκλος  των  ερωτήσεων ,  παρακαλώ  εάν  

υπάρχουν  τοποθετήσεις  επί  του  θέματος ;  Ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  ο  κ .  

Γκότσης .  Ορίστε  κ .  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  θα  έκανα  τοποθέτηση  όμως  αναγκάζομαι  να  την  

κάνω ,  πρώτον ,  διότι  ακούγοντας  κάποια  ερωτήματα  θέλω  να  τονίσω  

και  να  επισημάνω  ότι  υπήρχε  μια  Δημοτική  Αρχή  η  οποία  διοίκησε  τον  

Δήμο  επί  εννέα  χρόνια .  Κάποιος  συνάδελφος  ρώτησε  ότι  αφού  

υπάρχουν  αποφάσεις ,  γιατί  δεν  εκτελέστηκαν ;  Οι  αποφάσεις  

εκτελούνται ,  παίρνονται  από  αυτόν  που  διοικεί  και  αυτός  που  διοικεί  

δίνει  τις  εντολές  για  να  εκτελεστούν .  Δεν  είναι  δυνατόν  να  μιλάμε  για  

έναν  νοικοκυρεμένο  Δήμο ,  να  ευλο  

γάμε  συνεχώς  τα  γένια  μας ,  να  το  πω  έτσι  απλά  στην  

καθομιλουμένη  και  να  υπάρχουν  αυτές  οι  παρατηρήσεις  οι  

συνεχόμενες ,  κάθε  χρόνο   οι  ίδιες  από  τους  ορκωτούς  λογιστές  και  να  

μην  παίρνονται  οι  αποφάσεις  που  μπορούν  να  λύσουν  τέτοια  

προβλήματα  και  να  έχουμε  ισολογισμούς  τους  οποίους  θα  τους  

ψηφίζουμε  χωρίς  καμία  επιφύλαξη .   

 Γι '  αυτό  λοιπόν ,  μια  και  είστε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   μια  νέα  Δημοτική  

Αρχή  να  πάρετε  αυτές  τις  νόμιμες  αποφάσεις  που  χρειάζονται ,  ώστε  να  

λυθούν  τα  θέματα  αυτά ,  τα  οποία  τα  θεωρώ  δεν  είναι  και  τόσο  

δύσκολα  και  η  τοποθέτησή  μου  ήταν  και  οι  ερωτήσεις  μου  ήταν  

συγκεκριμένες  και  είχαν  τον  σκοπό  τους  για  να  ενημερωθεί  και  το  
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σώμα  καλύτερα  και  να  δείξουμε  ακόμα  και  τον  συμψηφισμό  που  λέτε  

και  εσείς ,  κύριε  Δήμαρχε  ότι  υπάρχει  θέμα  νομιμότητας .   

 Το  γνωρίζαμε  αυτό ,  γι '  αυτό  το  ανέφερα  και  έκανε  την  ερώτηση  

και  μου  είπε  η  κυρία  Γεροκωστοπούλου  ότι  συμμετέχω  στην  

Οικονομική  Επιτροπή  και  το  ξέρω .  Είναι  έτσι  ακριβώς .  Δεν  μπορούμε  

να  υπερβούμε  τις  υπερκείμενες  αρχές  σε  θέματα  νομιμότητας  και  το  

Ελεγκτικό  Συνέδριο  είναι  μια  υπερκείμενη  αρχή ,  αυτό  όμως  που  

μπορείτε  να  κάνετε  πλέον  σαν  Δημοτική  Αρχή ,  να  τα  φέρετε  τα  θέματα  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  να  πάρετε  τις  αποφάσεις  και  να  

τελειώσουμε  με  αυτές  όλες  τις  υποθέσεις  και  τις  επισφάλειες  που  

έχουμε  και  με  τις  πράξεις  εφαρμογής  και  τον  συμψηφισμό  που  έχουμε ,  

όλα  αυτά .  Πρέπει  να  δοθεί  ένα  τέλος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστούμε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εμείς  θα  ψηφίσουμε  με  επιφύλαξη  και  με  τις  παρατηρήσεις  που  κάναμε  

τον  ισολογισμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ο  κ .  Γκότσης .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

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

τώρα  να  δώσουμε  την  εικόνα  την  πραγματική  όπως  υπάρχει  στον  

πίνακα ,  όπως  οι  παρατηρήσεις  της  κυρίας  εδώ  υπάρχουν  και  όπως  του  

προϊστάμενου  του  Λογιστηρίου .   

 Με  απλά  νούμερα  16 εκατομμύρια  υπάρχουν  ζεστά  λεφτά .  16 

εκατομμύρια  συν  5,  πόσο  είναι ,  5.644 απαιτητά .  Έχουμε  πλεόνασμα  

178.000.  Το  παθητικό .  Αυτά  εδώ ,  το  πλεόνασμα ,  τα  κέρδη  δηλαδή  ο  
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Δήμος  δεν  είναι  εταιρεία  να  μοιράζει  κέρδη .  Πάνε  στο  παθητικό .  Τι  

έχουμε ;  Έχουμε  σε  σύνολο  υποχρεώσεις  4.800.000.  Από  αυτά  τα  

χρήματα  τα  3.207.000 είναι  δάνεια ,  τα  οποία  πήραν  οι  προηγούμενες  

δημοτικές  αρχές  και  δεν  είναι  αυτό ,  και  δεν  ήταν ,  ήταν  10 

εκατομμύρια  και  αυτή  η  Δημοτική  Αρχή  των  εννέα  χρόνων ,  κατέβασε ,  

πλήρωσε  προμηθευτές ,  πλήρωνε  τα  δάνεια  και  τα  κατέβασε  στα  3.200.   

 Εάν  δηλαδή  από  τις  υποχρεώσεις  που  είναι  4 εκατομμύρια  

αφαιρέσουμε  τα  3.200,  τι  μένει ;  Ένα  περίπου  εκατομμύριο  και  αυτό  

δεν  είναι  πραγματικό .  Γιατί ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  να  συντομεύετε  γιατί  … 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να  μάθει  το  σώμα .  Να  μάθει .  Εδώ  δυο  ώρες  μας  ταλαιπώρησαν  οι  

υπόλοιποι .  Δυο  ώρες  μας  ταλαιπώρησαν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  συντομεύετε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μιλάω  εκ  μέρους  του  αρχηγού .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Αγορητής  της  παράταξης  είναι ,  πέντε  λεπτά  έχει .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αγορητής  είμαι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  ορίστηκε  αγορητής  της  παράταξης .  Ζήτησε  τον  λόγο  ατομικά  ως  

ίδιος .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ένας  μιλάει .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30ΗΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2019  

3

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  άλλα  τρία  λεπτά  επομένως .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για  να  μάθει  το  σώμα  τι  γίνεται .  Εάν  ρωτήσετε  τον  προϊστάμενο  του  

Λογιστηρίου ,  από  αυτά  τα  λεφτά  τα  υπόλοιπα  είναι ,  ίσως  να  έχουν  

πληρωθεί ,  γιατί  αυτά  είναι  μέχρι  31 Δεκεμβρίου  του  ΄18, τον  

Ιανουάριο  δηλαδή  μπορεί  να  πληρώθηκε  Ι .Κ .Α . ,  μπορεί  να  

πληρώθηκαν  ασφάλειες  και  τα  λοιπά ,  που  το  ποσό  αυτό  κατεβαίνει  ή  

έργα  τα  οποία  έχουν  γίνει  και  πληρώθηκαν .   

 Άρα  λοιπόν ,  γιατί  μιλάμε ;  Για  έναν  Δήμο  με  πλεόνασμα ,  με  16 

εκατομμύρια  ζεστά ,  16,5,  πόσα  είναι ,  με  5.500.000 απαιτητά  και  με  

παρατηρήσεις  μηδαμινές .   

 Άρα  λοιπόν ,  πρέπει  να  ξέρετε  ότι  αυτός  ο  Δήμος  παρέλαβε ,  αυτή  

η  Δημοτική  Αρχή  η  προηγούμενη  παρέλαβε  έναν  δήμο  με  υποχρεώσεις  

πάνω  από  10  εκατομμύρια ,  στις  έφτασε  στα  3 εκατομμύρια  περίπου  και  

εύχομαι  η  καινούργια  Δημοτική  Αρχή  να  κάνει  την  απόσβεση  που  

είναι ,  επαναλαμβάνω ,  δάνεια .   

 Η  Δημοτική  Αρχή  η  προηγούμενη  δεν  πήρε  κανένα  δάνειο .  

Κανένα  δάνειο .  Το  μεγάλο  δάνειο  τώρα  μην  αναφέρω  ποιος  το  πήρε .  

Ψάξτε  να  δείτε .   

 Άρα  λοιπόν ,  μιλάμε  για  ένα  νοικοκυρεμένο  Δήμο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εντάξει ,  ένας  προηγούμενος  Δήμαρχος  πήρε  ένα  πολύ  μεγάλο  δάνειο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  υπάρχει  λόγος  να  τον  αναφέρουμε .  Είπα  ότι  δεν  αναφέρω  το  

όνομα .  Ένας  προηγούμενος  Δήμαρχος  πήρε  ένα  πολύ  μεγάλο  δάνειο  

και  αποπληρώνεται  . .  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  διακόπτετε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  ανέφερα  όνομα .  Αυτή  η  Δημοτική  Αρχή  δεν  πήρε  κανένα  δάνειο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε ,  κ .  Γκότση .  Ολοκληρώστε .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ ,  κυρία  Ιλανίδου .  Κυρία  Ιλανίδου  μην  διακόπτετε  σας  

παρακαλώ  πολύ .  Κύριε  Γκότση  ολοκληρώστε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τελειώνω  με  την  φράση  ότι  ο  Δήμος ,  τον  Δήμο  τον  οποίο  έχετε  

παραλάβει  είναι  ένας  Δήμος  χωρίς  χρέη ,  ένας  Δήμος  νοικοκυρεμένος  

και  εύχομαι  να  το  διατηρήσετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ολοκληρώθηκε  η  συζήτηση .  μπαίνουμε….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  δευτερολογία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  δευτερολογία .  Ορίστε .   
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Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εμείς  αναφερθήκαμε  με  στοιχεία  και  με  παρατηρήσεις  

που  έχουν  κάνει  οι  ορκωτοί  στην  Έκθεση  Ελέγχου  και  είναι  ξεκάθαρα  

τα  πράγματα  τα  οποία  έχουν  πει ,  είναι  γραμμένα .  Είναι  οι  επισφάλειες ,  

είναι  οι  απαιτήσεις  που  δεν  εισπράχθηκαν ,  είναι  δικαστικές  αποφάσεις ,  

είναι  ο  συμψηφισμός ,  είναι  η  πράξη  εφαρμογής  και  τα  λοιπά .   

 Όσον  αφορά  δε  αυτό  που  είπε  ο  κ .  Γκότσης  και  βεβαίως  η  

προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή  δεν  πήρε  δάνειο  και  βεβαίως  η  

προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή  προσπάθησε  και  βελτίωσε  τα  οικονομικά ,  

όμως  δεν  ανέφερε  ο  κ .  Γκότσης  ότι  και  η  κυβέρνηση ,  η  κεντρική  

εξουσία  βοήθησε  πάρα  πολύ  τότε  και  επειδή  ήμουν  στην  Οικονομική  

Επιτροπή ,  ήμασταν  έτοιμοι  να  πάρουμε  δάνειο ,  ήταν  υπέρ  του  δανείου  

τότε  για  να  εξοφλήσουμε  τους  προμηθευτές  και  την  αγορά  και  ήρθε  το  

μπόνους  των  3,5 εκατομμύρια  ευρώ  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  

γι '  αυτό  δεν  πήραν  δάνειο  και  γι '  αυτό  έγινε  αυτό  που  έγινε ,  

αποπληρώθηκαν  και  καλώς  έγινε  και  αποπληρώθηκαν  και  καλώς  το  

κάνανε  και  τα  οικονομικά  βελτιωθήκαμε  στο  σημείο  αυτό .   

 Να  τα  λέμε  αυτά  όπως  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ολοκληρώθηκε  η  συζήτηση .  Μπαίνουμε  στην  ψηφοφορία .  Σε  

σχέση  με  τον  ισολογισμό  του  έτους  ΄18, παρακαλώ  όσοι  εγκρίνουν  τον  

ισολογισμό  να  σηκώσουν  το  χέρι  τους .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εμείς  με  τις  επιφυλάξεις  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη  τον  εγκρίνει  με  τις  επιφυλάξεις  που  

ανέφερε .  Όλοι  οι  υπόλοιποι ,  ναι .   
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Κος  ΦΑΡΜΑΚΗΣ:  

Εμείς  είμαστε  κατά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  όχι  ο  κ .  Φαρμάκης .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  682/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λύεται  η  συνεδρίαση  για  την  ειδική  συνεδρίαση  για  το  θέμα  του  

ισολογισμού .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Συγνώμη ,  κύριε  Πρόεδρε ,   δεν  υπάρχει  απολογισμός ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  είναι ,  δεν  έχει  κάτι  άλλο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μαζί  είναι  αυτά ,  συνολικά  συζητιέται  το  θέμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μαζί  συζητιούνται  αλλά  άλλο  απολογισμός  και  άλλο  ισολογισμός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  είναι  δυο  θέματα ,  ένα  θέμα  είναι .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ένα  θέμα  είναι  αλλά  γίνεται  διαχωρισμός .  Άλλο  είναι  ο  απολογισμός  

είναι  διαφορετική  διαδικασία  και  ο  ισολογισμός  είναι  μια  διαφορετική  

διαδικασία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τι  θέλετε  επ’  αυτού  να  πείτε  δηλαδή ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μα  με  συγχωρείτε ,  δεν  θέλουμε  και  έγκριση  του  απολογισμού ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  όλα  μαζί  εγκρίνονται .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μα  με  συγχωρείτε ,  εδώ  αναφερθήκαμε  μόνο  στον  ισολογισμό .  Δεν  θα  

πρέπει  να  αναφερθούμε  και  στον  απολογισμό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  μπορούσατε  να  το  κάνετε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Το  κάναμε  στην  Οικονομική  Επιτροπή ,  έχουμε  άποψη ,  τοποθετηθήκαμε  

στην  Οικονομική  Επιτροπή ,  υπάρχει  απόφαση .  Εκ  του  νόμου  είναι  

αυτό .  Άλλη  η  διαδικασία  του  απολογισμού  και  άλλη  του  ισολογισμού .  

Α  και  Β .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  επ’  αυτού  κάτι  ιδιαίτερο ;  Ερωτήσεις ,  τι  θέλετε ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν  θέλω  ούτε  ερωτήσεις ,  θέλω  την  άποψή  μας ,  την  οποία  εκφράσαμε  

στην  Οικονομική  Επιτροπή  και  ψηφίσαμε  μόνο  τις  ανελαστικές  

δαπάνες  όσον  αφορά  τον  απολογισμό ,  γιατί  είχαμε  διαφορετική  άποψη  

όσον  αφορά  την  διαχείριση  των  κονδυλίων  από  την  προηγούμενη  

Δημοτική  Αρχή .  Είναι  τελείως  διαφορετικά  πράγματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Λοιπόν ,  κάποιος  άλλος  επί  του  απολογισμού  έχει  να  αναφέρει  

κάτι ;   Ωραία .  Επομένως ,  θα  κάνουμε  χωριστή  ψηφοφορία  για  τον  

απολογισμό  και  όσοι  εγκρίνουν  τον  απολογισμό  του  έτους  ΄18 
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παρακαλώ  να  σηκώσουν  το  χέρι  τους .  Όλοι  τον  εγκρίνουν  συνεπώς  

εκτός  από  τον  … 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Για  τον  ισολογισμό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον  σημειώσαμε .   Και  ο  κ .  Τερζής  ψηφίζει  και  αυτός  ναι .  Η  παράταξη  

η  υπόλοιπη  του  κ .  Φωτιάδη ,  . .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ότι  ψήφισε  στην  Οικονομική  Επιτροπή .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  683/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  λοιπόν  ολοκληρώθηκε  η  συζήτηση  και  του  θέματος  αυτού  της  

ειδικής  συνεδρίασης  και  λύεται  η  συνεδρίαση  αυτή  η  ειδική .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

 

…………………………  

………………  
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Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

682-2019:  Έγκριση  απολογισμού  του  Δήμου  Σερρών  οικονομικού  

έτους  2018  

 

683-2019:  Έγκριση  ισολογισμού  και  αποτελεσμάτων  χρήσης  του  

Δήμου  Σερρών  οικονομικού  έτους  2018  

 

………………………………………….………..  

………………………………..….  

 

 

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  στην  παραπάνω  συνεδρίασή  του ,  στο  

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

28783/1-10-2019 εισήγηση  της  Δ /νσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  

Δήμου ,  που  έχει  ως  εξής :  

 

« Η  υπηρεσία  μας  λαμβάνοντας  υπόψη :  

 

1)  Το  άρθρο  163 παρ .  4 του  Ν .  3463/2006 (ΦΕΚ  114/τ .Α /08-06-

2006) ¨Το  συμβούλιο  μέσα  σε  προθεσμία  δύο  (2)  μηνών  αφότου  
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παρέλαβε  τον  απολογισμό  ή  και  τον  ισολογισμό  και  τα  

αποτελέσματα  χρήσεως  και  την  έκθεση  της  δημαρχιακής  

επιτροπής  αποφασίζει  με  πράξη  του  για  την  έγκριση  του  

απολογισμού  ή  και  του  ισολογισμού  και  διατυπώνει  τις  

παρατηρήσεις  του  σχετικά  με  αυτόν ,  σε  ειδική  για  αυτόν  το  

σκοπό  συνεδρίαση ,  στην  οποία  παρίσταται  και  ο  διευθυντής  των  

οικονομικών  υπηρεσιών  του  Δήμου¨ .  

 

2)  Την  αριθμ .  144/2019 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής .  

 

3)  Τον  οικονομικό  απολογισμό  έτους  2018.  

 

Κατόπιν  των  ανωτέρω ,  καλείται  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  

αποφασίσει  για  την  

 

έγκριση  του  απολογισμού  οικονομικού  έτους  2018.  Παρακαλούμε  για  

την  λήψη  της  σχετικής  απόφασης  »,  

 

και  σχετική  συζήτηση ,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Εγκρίνει  τον  απολογισμό  που  μας  υποβάλλεται  με  την  αρ .  

144/2019 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής ,  του  Καλλικρατικού  

Δήμου  Σερρών ,  οικονομικού  έτους  2018,  δέχεται  όλα  τα  παραστατικά  

στοιχεία  των  εισπράξεων  που  έγιναν  και  τα  δικαιολογητικά  των  

δαπανών  ως  καλώς  έχοντα ,  με  σύνολο  πραγματοποιηθέντων  εσόδων  
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εισπραχθέντων  51.222.473,31 €,  πραγματοποιηθέντων  πληρωθέντων  

εξόδων  35.160.086,25 € και  με  χρηματικό  υπόλοιπο  στην  νέα  

οικονομική  χρήση  2019 ποσό  

 

 

16.062.387,06 €.  

 

Στην  απόφαση  αυτή  μειοψήφισε  ο  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Φαρμάκης  

Παύλος .  

 

Αναθέτει  στον  κ .  Δήμαρχο  τις  παραπέρα  ενέργειες .  

 

………………………  

……………..  

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΧΡΥΣΑΦΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

 

 

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

 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   
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ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

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

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      …………………  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       …………………  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        …………………  

 

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       …………………  

 

ΔΙΝΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      …………………  

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       …………………  

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       …………………  

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ      …………………  

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       …………………  

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        …………………  

 

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ       …………………  
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ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     …………………  
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