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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2006.  

 

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2006.  

 

 

κ. Σωτηριάδης:  Είναι γνωστό ότι Ισολογισμό έχουμε την υποχρέωση ο δήμος και 

βέβαια όλοι οι ΟΤΑ από το 2001 και εντεύθεν. Τους προηγούμενους 5 Ισολογισμούς τους 

κάναν εξωτερικά γραφεία, για πρώτη φορά τον Ισολογισμό για την χρήση του 2006 συνέταξε 

η υπηρεσία, την οποία βέβαια εκτιμώ ότι είναι πάρα πολύ ακριβής. Σήμερα είναι εδώ και ο κ. 

Κατιρτζόγλου που συνέταξε τον Ισολογισμό για ενδεχόμενα ερωτήματα ή απορίες, όπως 

βέβαια και οι ορκωτοί λογιστές. Απλά να τονίσω από το 2001 και εντεύθεν, μια φορά υπήρξε 

μόνο το 2005 υπήρχε ένα πλεόνασμα 273.000, το 2002 είχε 1.500.000, το 2003 2.279.000, το 

2004 2.061.000, και τον Ισολογισμό που σήμερα συζητούμε 3.331.000.  

κ. Αγγελίδης: κ. Πρόεδρε συγγνώμη, νόμιζα ότι ο κ. Σωτηριάδης θα έλεγε για κάποιο 

άλλο θέμα εκτός από το θέμα που υπάρχει στην ημερήσια διάταξη. Απλώς, μια παράκληση θα 

ήθελα να κάνω, θα παρακαλούσα τον Δήμαρχο και όλους σας, πριν κάνετε οτιδήποτε στο 

Κτηνιατρείο, στον χώρο του κεντρικού πάρκου, απλώς θα θέλαμε να μας ενημερώσετε πριν 

κάνετε την οποιαδήποτε παρέμβαση. 

κ. Μωϋσιάδης: Θα ήθελα για μια ακόμη φορά να πω ότι κάθε χρόνο αναφερόμαστε σ’ 

αυτό αλλά δεν λαμβάνεται υπόψη, ότι όταν μιλάμε στα αποτελέσματα χρήσης για έλλειμμα, 

για ζημίες, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι στα έξοδα, εκτός από τα πραγματικά έξοδα 

που υπάρχουν, προστίθεται και ένα πλασματικό έξοδο, που είναι οι αποσβέσεις. Τα οποία δεν 

είναι χρήματα τα οποία καταβάλλονται. Είναι μια λογιστική εγγραφή η οποία απλώς υπάρχει 

στα βιβλία τα λογιστικά η οποία εξυπηρετεί λογιστικούς σκοπούς. Βέβαια σε τι αναφέρονται 

οι αποσβέσεις; Νομίζω όλοι το γνωρίζουν, ότι όταν έχουμε μια περιουσία, τα περιουσιακά μας 

στοιχεία με τη χρήση χάνουν την αξία τους, φθείρονται, αυτό είναι ένα σκέλος. Όταν μιλάμε 

για ακίνητα π.χ., αν πούμε πόσο αγοράστηκε ένα ακίνητο πριν 10 χρόνια και πόσο μπορεί να 

πουληθεί σήμερα παρ’ όλη την φθορά που υπέστη, θα δούμε ότι όχι μόνο δεν μειώθηκε η αξία 

του αλλά και έχει αυξηθεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η μείωση η οποία γίνεται, με τις 

αποσβέσεις, είναι καθαρά πλασματική. Στην πραγματικότητα, και θα πω ένα απλό παράδειγμα 

για να γίνω κατανοητός. Έχουμε μια επιχείρηση, έχει δαπάνες για την λειτουργία της 100.000 

€, μάλλον έχει τζίρο 100.000 €, εισπράττει δηλαδή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της 

100.000 €. Ταυτόχρονα τα έξοδα για την λειτουργία της είναι 90.000 €, αυτό τι σημαίνει; Έχει 

εισπράξει 100.000, ξόδεψε τις 90.000 για να πληρώσει όλους τους προμηθευτές της και δεν 

έχει κανένα πιστωτή απλήρωτο και έτσι της έχουν περισσέψει τα 10.000 € που τα έχει στο 

ταμείο της. Αυτή η επιχείρηση κατά τη διάρκεια του έτους κέρδη δεν είχε; Είχε 10.000 € 

κέρδος. Όταν όμως έρχεται να κάνει τα λογιστικά βιβλία ο λογιστής, έρχεται και λέει έσοδα 

100.000 €, έξοδα 90.000 €, συν επειδή είχε αγοράσει την προηγούμενη χρονιά ένα ακίνητο 

400.000 €, συν 12.000 αποσβέσεις. Και επομένως λέει ο λογιστής, 90.000 οι πληρωμές που 

κάνατε συν 12.000 οι αποσβέσεις ίσον 102.000. Το τελικό αποτέλεσμα ζημία 2.000 €. Είναι 

ζημίες; Είναι ζημιοφόρα η επιχείρηση; Όχι. Να μην λέμε πράγματα που δεν ευσταθούν 

ορισμένες φορές. 
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Επίσης ένα άλλο σημείο στον συγκεκριμένο ισολογισμό, εκτός από τα έξοδα τα 

λειτουργικά που έχει ο δήμος για να λειτουργήσει, έχει και κάποιες δαπάνες οι οποίες είναι 

καθαρά επενδυτικές, αν δούμε τις δαπάνες του δήμου και μπορούμε να καταφύγουμε γι’ αυτά 

στον απολογισμό όπου υπάρχουν κεφάλαια και στο 2ο κεφάλαιο στις δαπάνες έλεγε καθαρά 

επενδύσεις, έχουμε 3,5 εκ. καθαρές επενδύσεις, πέραν των δαπανών οι οποίες μπορούν να 

χαρακτηριστούν επενδυτικές αφού βρισκόταν και στο κεφάλαιο του πρασίνου και στο 

κεφάλαιο των έργων. Γιατί κοντά στα 4 εκ. επενδύσεις είναι. Οι επενδύσεις αυτές είναι 

δαπάνες  λειτουργικές ή είναι δημιουργική δραστηριότητα που είναι προς όφελος του δήμου.  

Και έρχομαι και σε ένα άλλο σκέλος για να το δούμε και από άλλη πλευρά. Παίρνουμε 

τον Ισολογισμό και βλέπουμε ότι η περιουσία του δήμου την προηγούμενη χρονιά στο 

κλείσιμο του 2005 ήταν 128 εκ. € πλην τις αποσβέσεις, το 2006 έγινε 136 εκ. €. Συζητάμε 

λοιπόν για το έλλειμμα των 3 εκ. το λογιστικό που προέκυψε από τις αποσβέσεις και 

παραβλέπουμε ότι αυξήθηκε όσο αυξήθηκε η περιουσία του δήμου; Και λαμβάνοντας υπόψη 

τις αποσβέσεις, συμπεριλαμβανομένου και των 3 εκ. των αποσβέσεων μέσα στο 2006, 

βλέπουμε ότι μετά τις αποσβέσεις, η αναπόσβεστη αξία της περιουσίας του δήμου το 2005 

ήταν 108.300.000 και το 2006 γίνεται 112.950.000. Αυξάνεται δηλαδή κατά 4.600.000 € η 

περιουσία του δήμου.  

κ. Αγγελίδης: Αγαπητοί συνάδελφοι το οικονομικό πρόβλημα του δήμου είναι ένα 

χρόνιο πρόβλημα το οποίο έχει ταλανίσει το Δ.Σ. τις τελευταίες 4ετίες πολλές φορές. Μάλιστα 

εγώ προσωπικά αναφέρθηκα πολλές φορές, ιδιαίτερα, και επέμεινα σ’ αυτό το θέμα, διότι το 

θεωρώ ένα από τα σοβαρότερα. Είναι γεγονός ότι υπάρχει ένα οικονομικό άνοιγμα το οποίο 

δεν αφήνει τον δήμο να αναπνεύσει και να αναπτυχθεί. Το οικονομικό αυτό άνοιγμα, 4ετία με 

4ετία ανοίγει ακόμη περισσότερο. Δεν θέλω να μπω σε νούμερα γιατί τα νούμερα είναι και 

δυσνόητα αλλά και κουράζουν και δεν είναι η ουσία. Η ουσία του θέματος είναι πως θα 

αντιμετωπίσουμε και θα επιλύσουμε το οικονομικό πρόβλημα του δήμου.  

Θα ήθελα να υπενθυμίσω και να πω ότι πάντα όποτε επεσήμανα το οικονομικό 

πρόβλημα του δήμου, υπογράμμιζα και τόνιζα ότι το ζητούμενο δεν είναι η επίρριψη ευθυνών 

αλλά η αναστροφή της άσχημης οικονομικής πορείας του δήμου και η επίλυση του 

προβλήματος. Και φυσικά δεν έχει κανένα νόημα να γίνει σήμερα μια συζήτηση για το ποια 

Δ.Α., ποιος δήμαρχος φταίει περισσότερο ή λιγότερο. Το θέμα είναι να παραδεχθούμε ότι 

υπάρχει κάποιο πρόβλημα, διότι αν δεν παραδεχθούμε το πρόβλημα αυτό δεν πρόκειται να το 

λύσουμε, και δυστυχώς αυτό που συμβαίνει, που βλέπουμε, και πρέπει να το παραδεχτούμε, 

έτσι είναι τα πράγματα, η κάθε Δ.Α. στην αρχή όταν αναλαμβάνει λέει ότι βρίσκει άδεια 

ταμεία, παραδέχεται ότι υπάρχει πρόβλημα και στο τέλος της 4ετίας λέει ότι γέμισαν τα ταμεία 

με χρήματα, ότι βελτιώθηκε η οικονομική κατάσταση, ενώ γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν είναι 

έτσι τα πράγματα. Αν τώρα και σε αυτή την 4ετία υπάρξει η ίδια τακτική και πορεία, όχι μόνο 

δεν θα βελτιώσουμε το οικονομικό πρόβλημα, θα το επιδεινώσουμε και υπάρχει κίνδυνος να 

βρεθούμε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση σαν δήμος. Είναι ορατός ο κίνδυνος του οικονομικού 

αδιεξόδου.  

Εγώ πιστεύω όμως ότι η κατάσταση είναι αναστρέψιμη. Μπορούμε να βελτιώσουμε 

την οικονομική κατάσταση του δήμου, αρκεί να υπάρξει σύνεση, αποφασιστικότητα και 

πολιτική βούληση. Που πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας; Αυτό που πρέπει να 

προσέξουμε, το ζητούμενο είναι ποιον τρόπο και ποιο χρονοδιάγραμμα θα ακολουθήσουμε για 

να βελτιώσουμε τα οικονομικά του δήμου. Γι’ αυτό το λόγο εγώ νομίζω ότι θα μπορούμε να τα 

ξέρουμε. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί, υπάρχουν όμως ειδικοί, γι’ αυτό εμείς προτείνουμε και 

καταθέτουμε την εξής πρόταση, υπάρχουν 3 οικονομολόγοι στον Οργανισμό του δήμου, ο κ. 

Κατιρτζόγλου, ο κ. Σαφαρίκας και ο κ. Πούλιος. Οι 3 αυτοί οικονομολόγοι σε συνεργασία με 

τον Διευθυντή των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου τον κ. Υψηλάντη, να  
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αναλάβουν να αναθέσουν, να καταθέσουν στο Δ.Σ. μια εισήγηση – πρόταση για την 

αντιμετώπιση και επίλυση του οικονομικού προβλήματος και αυτή την πρόταση που θα μας 

καταθέσουν οι ειδικοί μας να την σεβαστούμε όλοι μας, όπως επίσης να την σεβαστούν και να 

την ακολουθήσουν όλες οι Δ.Α. αν θέλουμε πράγματι να προσφέρουμε σωστές υπηρεσίες στον 

δήμο. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο.  

Τελειώνοντας μια παρατήρηση θα ήθελα να κάνω ζήτησα από τις υπηρεσίες 

συγκριτικά στοιχεία όσον αφορά τα έσοδα, πως παν τα έσοδα μας μέχρι τέλος Αυγούστου, και 

μου έδωσαν τα συγκριτικά στοιχεία, έσοδα 2006 και έσοδα 2007. Μέχρι 31/8/2007 είχαμε 2 

εκ. λιγότερα έσοδα σε σύγκριση με το 2006. Δεν τα λέω αυτά ούτε για να κατηγορήσω την 

Δ.Α. ούτε τα λέω με μορφή μομφής, απλώς κάνω μια παρατήρηση, να προσέξουμε το θέμα 

αυτό των εσόδων, διότι καταλαβαίνετε ότι τα έξοδα είναι στάνταρ και δεν είναι δυνατόν να τα 

αποφύγουμε. Αν μειωθούν και τα έσοδα το πρόβλημα θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο.  

κ. Σωτηριάδης:  Βούληση υπάρχει από τη σημερινή Δ.Α. να βελτιωθούν τα 

οικονομικά. Ειλικρινά κάνουμε έναν τιτάνιο αγώνα να βελτιωθούν τα οικονομικά μας. Δεν 

ξέρουμε ακόμη, αυτό θα φανεί στο τέλος της χρονιάς και είμαστε κοντά και γι’ αυτό θα 

κληθούμε και εμείς. Για τα συγκριτικά στοιχεία που είπατε κ. Αγγελίδη όντως είναι έτσι. Ας 

περιμένουμε, είναι πολύ νωρίς και θα δούμε ενδεχομένως μπορεί να είναι πολύ περιορισμένα 

τα έξοδα. Είναι πολύ νωρίς να κάνουμε μια συζήτηση για την οικονομική κατάσταση 

μεσούσης της χρονιάς. Όσο δε για αυτό που είπατε για τους οικονομολόγους, αυτό είναι στο 

πρόγραμμα μας. Με αυτό το σκεπτικό … συγκεντρώνουμε στοιχεία και μας είναι απαραίτητοι, 

αυτός ο μπούσουλας είναι απαραίτητος, το έχουμε στο πρόγραμμα μας και αν θυμάστε καλά, 

τότε που είχαν συζητηθεί τα οικονομικά του δήμου, το είπε εμμέσως πλην σαφώς και ο κ. 

Δήμαρχος, αυτό θα γίνει. Ακολουθούμε και εμείς μια στρατηγική, να δούμε έχει αποτέλεσμα; 

Αν δεν έχει ή αν θέλετε έχει ή δεν έχει θα μπούμε σ’ αυτή την συζήτηση να δούμε τι πρέπει να 

αποφεύγουμε … Για το αν είναι αναστρέψιμη θα σας πω το εξής, γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι 

πηγές των εσόδων μας είναι η τακτική μας επιχορήγηση, είναι τα ανταποδοτικά τέλη και είναι 

και το τριπλότυπο. Να σας πω ότι και οι 3 πηγές των εσόδων δεν καλύπτουν μισθοδοσία, 

προγραμματικές συμβάσεις για τις Δ.Ε. Αν θα δούμε μισθοδοσίες προσωπικού, έξοδα κίνησης 

κ.λπ. όχι είναι τσίμα τσίμα … και βάζουμε σε ένα μέσο όρο το τριπλότυπο γύρω στις … αυτό 

που λέτε είναι αναστρέψιμη, δεν είναι αναστρέψιμη και αν θα γίνει αυτό δεν θα γίνει άμεσα, 

αυτό θα γίνει σε βάθος χρόνου. Σήμερα τις υποχρεώσεις … μας είναι γνωστές, δεν μπορούν σε 

2 ή 8 χρόνια να ορθοποδήσει ο δήμος. Αυτό που λέγαμε προεκλογικά το λέμε και τώρα. 

Πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία να αποδώσει στους ΟΤΑ αυτά που τους ανήκουν. Αυτά που 

τους υποσχέθηκαν και δεν τους τα έδωσαν. Εάν η οικονομική κατάσταση δεν είναι καλή δεν 

σημαίνει ότι είναι των υπολοίπων, και πάλι λέμε ότι συγκριτικά με άλλους δήμους είμαστε 

πολύ καλύτερα.  

κ. Σαουλίδης: Είναι γεγονός ότι με τα δεδομένα που υπάρχουν στον δήμο, στην πόλη 

μας, αυτά που μπορούμε να κάνουμε δεν είναι πολλά. Μπορούμε όμως να βελτιώσουμε την 

κατάσταση. Εγώ θα γυρίσω λίγο πίσω, ίσως θα ήταν χρήσιμο αλλά δεν θέλω να ταλαιπωρήσω 

… και παρουσίασε την οικονομική κατάσταση με βάση τον Ισολογισμό. Διάβασε ο κ. 

Σωτηριάδης 2001 και 2002 υπήρξαν Ισολογισμοί, το 2002 ήταν 1.423.000, δεν θα μπω σε 

λεπτομέρειες λέω νούμερα μόνο, το 2006 … Είχαμε τονίσει και τότε, παρ’ όλο που 

βρισκόμασταν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση γιατί ο τότε δήμαρχος ο κ. Μητλιάγκας είχε 

μια προσωπική περιπέτεια, ήρθαμε στο τραπέζι και είπαμε κάποια πράγματα μάλιστα 

επιχειρηματολογήσαμε και είπαμε ότι κάναμε μια σημαντική προσπάθεια την 4ετία και είχαμε 

ένα πολύ σημαντικό έργο και είχαμε και μείωση, ο κ. Σωτηριάδης ξέρει πολύ καλά, είχαμε 

μειώσει περίπου στο μισό τις υποχρεώσεις του δήμου και είπαμε ότι αυτή είναι η κατάσταση, 

αυτό  μπορέσαμε  και  κάναμε  και  ευχόμασταν  η  Δ. Α.  του  κ.  Μωϋσιάδη να βελτιώσει την 
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 οικονομική κατάσταση του δήμου. Τα νούμερα όμως είναι αυτά που σας είπα. Τι πρέπει να 

κάνουμε;  

Σαφώς και το έχω πει πολλές φορές ότι η υποχρέωση της πολιτείας από το 1991 και 

μετά είναι συγκεκριμένη, χρωστά στην αυτοδιοίκηση πόρους, αυτό δεν φτάνει, πρέπει να πάμε 

σε άλλα πράγματα. Να πάμε σε ποιο ισχυρούς δήμους που θα παίξουν άλλους ρόλους, δεν 

μπορούν να παίζουν τον ρόλο που παίζουν σήμερα, να έχουν άλλες αρμοδιότητες, να έχουν 

αυτές που έχουν σήμερα αλλά να έχουν πόρους. Γιατί μας δίνουν αρμοδιότητες, πολλές φορές 

με το ζόρι, για παράδειγμα οι παιδικοί σταθμοί όταν τους είπαμε ότι δεν τους παίρνουμε γιατί 

θέλουμε να διασφαλίσετε την χρηματοδότηση για την πρόσληψη προσωπικού, γιατί λέγαν 

αυτοί ότι θα χρηματοδοτούν τον παλιό κρατικό παιδικό σταθμό έως ότου συνταξιοδοτηθούν οι 

υπάλληλοι, αν συνταξιοδοτηθούν οι υπάλληλοι ο δήμος που θα βρει τους πόρους για να 

δημιουργήσει αυτούς τους υποτιθέμενους κρατικούς σταθμούς; Ανάγκαζαν υποχρεωτικά να 

τους παραλάβουμε. Είναι ανάγκη να εξασφαλίσουμε τους πόρους. Εμείς αυτό θέλουμε. 

Θέλουμε η πολιτεία να εγγυηθεί αυτούς τους πόρους, έτσι ένας δήμος σαν τον δικό μας θα 

είναι ένας δήμος που θα παίζει τελείως διαφορετικό ρόλο. Αυτό που πρέπει και πιστεύω πρέπει 

να κάνει η καινούργια Δ.Α. είναι να παρουσιάσει ένα Επιχειρησιακό πρόγραμμα, ένα 

επιχειρησιακό πρόγραμμα μας δίνει την κατάσταση και μας δίνει τις διεξόδους, που μπορούμε 

να κινηθούμε. Κανείς δεν έχει την διάθεση να είναι αρνητικός σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία 

της Δ.Α. Εμείς θα είμαστε εδώ για να εκτιμήσουμε θετικά, να κριτικάρουμε και να είμαστε 

αυστηροί στις αρνητικές επιλογές και πιστεύω ότι έτσι πρέπει να κινηθούμε, αλλά πρώτα απ’ 

όλα θα πρέπει να παρουσιάσετε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι υποχρεωτικό να παρουσιαστεί 

για να δούμε τι ακριβώς θέλετε να κάνετε και με ποιον τρόπο εσείς σκοπεύετε να βελτιώσετε 

τα οικονομικά του δήμου.  

κ. Σωτηριάδης:   κ. Σαουλίδη για το Επιχειρησιακό είχε μιλήσει και ο κ. Δήμαρχος, το 

είχε αναφέρει στην ομιλία, στην τοποθέτηση του μιλώντας για … είναι αναγκαίο κακό το 

επιχειρησιακό, το είχε πει και θεωρείστε το δεδομένο.  

κ. Αναστασιάδης: κ. Αγγελίδη μιλάτε γενικά και αόριστα και δεν λέτε στον κόσμο την 

αλήθεια, τι συμβαίνει στον δήμο των Σερρών. Η προηγούμενη Δ.Α., αγαπητοί μου Σερραίοι, 

έκανε 11 εκ. € δάνεια. Από τα οποία σήμερα έχουμε 8 εκ. χρέος ο δήμος και δεν έκανε κανένα 

έργο μέχρι τις 31/12 και πληρώνει αυτή η Δ.Α. χρέη. Και στα νεκροταφεία που έκαναν έργα 

σήμερα ήρθε ένας να πληρωθεί, πουθενά δεν πλήρωσε τίποτα. 3.170.000 € καταγγέλλω τα 

οποία πήρε από εισφορά σε χρήμα, που πάνε αυτά σε ειδικό λογαριασμό, που αυτά δεν έχει 

δικαίωμα να τα πειράξει κανείς, δεν υπάρχουν. Στις 31/12 δεν υπήρχαν αυτά.  

Τα έργα επίσης που έκανε η ΔΕΥΑΣ με 4.450.000 € δάνεια, σπάζουν κάθε μέρα πάνω 

από 100 συνδέσεις και να περιμένετε άλλες 1000. 1000 σπασίματα να περιμένετε στην πόλη 

των Σερρών μέχρι να τελειώσει η δουλειά. Λυπάμαι πολύ βαθειά. 8 εκ. χρωστά ο δήμος και 

πες μου σε παρακαλώ που θα τα βρούμε αυτά τα λεφτά; Για ποια έσοδα μιλάτε κ. Σωτηριάδη; 

Να κυνηγάμε τους πολίτες για να πληρώνουν πρόστιμα; Για το παρκάρισμα; Όταν λέμε έσοδα 

που θα βρούμε έσοδα; Έχουμε πετρελαιοπηγές; Έχουμε χρυσορυχεία; Τι έχουμε;  

Ένα πράγμα να ξέρετε ότι τα περασμένα 4 χρόνια έχουμε εισπράξει εκατομμύρια από 

την λεγόμενη παράνομη στάθμευση και είναι καταγεγραμμένα όλα στο λογιστήριο. Θα δείτε 

πόσα εκατομμύρια πληρώσαν οι Σερραίοι και κανένας ξένος δεν πατούσε στην πόλη των 

Σερρών. Είναι γεγονότα, είναι καταγγελίες τις οποίες κάνω, είναι σοβαρά τα θέματα. Ο δήμος 

υποφέρει, αιμορραγεί, δεν θα έχει χρήματα να πληρώσει τους υπαλλήλους του. Και πρέπει να 

ξέρεις ότι τα δάνεια αυτά γίναν από ιδιωτική τράπεζα του εξωτερικού όχι από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως κάναν οι άλλοι δήμαρχοι και πολύ σωστά κάναν γιατί το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πολλές φορές αποσβένει και χαρίζει στους δήμους, εδώ 

είναι ιδιωτική τράπεζα και έχει βάλει τους μισούς υπαλλήλους ως εγγύηση που αν πάει η 

τράπεζα και πάρει τα λεφτά, θα έρθει ώρα που δεν θα έχει να πληρωθεί το προσωπικό. 
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Και του δίνετε συγχωροχάρτι κ. Σωτηριάδη και κ. Αγγελίδη και λυπάμαι πάρα πολύ. 

Αποκρύβεις την αλήθεια από τους Σερραίους. Είναι κακό να πούμε την αλήθεια στους 

Σερραίους; Που είναι τα 3.900.000 €;  

Γκρέμισε ένα μνημείο των Σερρών, τα ΑΣΤΕΡΙΑ, ένα πανέμορφο κτίριο, χωρίς να 

βγάλει άδεια κατεδαφίσεως, και το έχει κτίσει λες και είναι τούρκικες φυλακές, και 

δαπανήθηκαν 6 εκ. € και χωρίς να κάνει μια στάση σταθμεύσεως. Δεν τα λέτε αυτά κ. 

Αγγελίδη.  

Κοινωνική πολιτική. Πόσα λεφτά χρωστάει ο δήμος ξέρετε; Μόνο 62.000 € που ήταν 

στα ταμεία και περάσαν από το Δ.Σ. για να πληρωθούν. Αλλά δεν θα περάσει γιατί είναι 

παράνομα και παράτυπα. Εγώ σταματάω εδώ γιατί αν συνεχίσω θα φάμε τη νύχτα.  

κ. Δάγκος: Επειδή κάθε φορά μιλάμε για οικονομικά προβλήματα του δήμου. Θέλω να 

πω ότι γενικά οι ΟΤΑ στην Ελλάδα, η πολιτεία δεν είναι συνεπής απέναντι στους ΟΤΑ. Δεν 

είναι τα πράγματα στον δήμο Σερρών τόσο τραγικά για το μέγεθος ενός δήμου σαν τον δήμο 

Σερρών. 8 εκ. έλλειμμα δεν είναι μεγάλο ποσό. Να υπάρχει ένας ορθολογισμός των εξόδων. … 

(αλλαγή πλευράς) … 

κ. Μωϋσιάδης:  … καλό είναι να διανθίζεται πολλές φορές μια συζήτηση. Δεν θα 

απαντήσω βέβαια στα αστεία αλλά θα τοποθετηθώ σε ότι ακούστηκε που είχε μια 

επιχειρηματολογία και θα πρέπει να κάνουμε κάποιο διάλογο επ’ αυτού. Πολύ σωστά είπε ο κ. 

Δάγκος ότι η κατάσταση στον Δήμο, και εν πάση περιπτώσει εμείς μπορούμε να λέμε 

οτιδήποτε, αφού έχετε εδώ και τους ειδικούς επιστήμονες μπορούν εκείνοι αμερόληπτα και ως 

ειδικοί να τοποθετηθούν, η κατάσταση του Δήμου δεν είναι τραγική όπως θέλουν κάποιοι να 

πουν. Επίσης, όταν παρουσιάζετε έναν Ισολογισμό στον οποίο όπως σας είπα αυτό το οποίο 

χαρακτηρίζεται έλλειμμα είναι τόσο όσες είναι οι αποσβέσεις, και όταν ταυτόχρονα μέσα σ’ 

αυτόν τον Ισολογισμό υπάρχει ένα κονδύλι σεβαστό το οποίο αναφέρεται σε επενδύσεις, δεν 

μπορούμε να λέμε για άσχημη οικονομική κατάσταση. Σαφώς δεν είναι πλούσιος ο δήμος, 

κανείς δεν είπε ότι τον πλούτισε ξαφνικά, όλοι οι δήμοι στην Ελλάδα βρίσκονται σε δύσκολη 

οικονομική κατάσταση. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι είναι πάρα πολλές οι 

υποχρεώσεις τους. Η προηγούμενη Δ.Α. που παρέδωσε, και παρέδωσε κλείνοντας με αυτόν 

τον Ισολογισμό, ναι έφερε ένα μπαλατζάρισμα, διότι περί μπαλατζαρίσματος πρόκειται και ας 

μιλήσουν οι ειδικοί, αλλά κανονικά θα ήθελε και θα έπρεπε να είχε κάνει περισσότερα έργα 

γιατί υπάρχουν πολύ περισσότερες ανάγκες. Εδώ βρίσκεται το πρόβλημα, αγαπητοί κύριοι 

συνάδελφοι. Στο ότι έχουμε πολλές υποχρεώσεις απέναντι στους συνδημότες μας και οι 

δυνατότητες του δήμου είναι περιορισμένες.  

Εμείς λοιπόν με αυτόν τον Ισολογισμό απεκδυθήκαμε και τελειώσαμε και τυπικά 

σήμερα κρινόμαστε, λέμε ότι φέραμε έναν Ισολογισμό που δείχνει νοικοκυριό αλλά δεν 

μπορέσαμε στις προσδοκίες του κόσμου και στις επιθυμίες τις δικές μας να ανταποκριθούμε 

τόσο όσο έπρεπε και θέλαμε. Αυτό είναι η ουσία. Πως μπορεί να αλλάξει; Ξέρουμε ότι τα 

έσοδα είναι αυτά που έρχονται από την κυβέρνηση, ΚΑΠ, ΣΑΤΑ, ότι είναι τα τέλη που 

παίρνουμε μέσω της ΔΕΗ και αυτά τα οποία έρχονται με το τριπλότυπο. Αυτά που έρχονται 

από την κυβέρνηση είναι ζήτημα διαπραγμάτευσης της ΚΕΔΚΕ με την κεντρική κυβέρνηση, 

δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε μόνοι μας. Αυτά τα οποία έρχονται μέσω της ΔΕΗ σαν 

δημοτικά τέλη για να διαφοροποιηθούν θέλει τόλμη. Αυτά που έρχονται μέσω του 

τριπλότυπου για να διαφοροποιηθούν θέλει κυνηγητό. 

κ. Σωτηριάδης:   Τα οποία εδώ και πολλά χρόνια παραμένουν σταθερά με μικρές 

αποκλίσεις. Όταν λέμε για έσοδα, δεν λέμε ότι έχουμε να παίρνουμε εκατομμύρια και 

παίρνουμε δεκάρες. Άμα δούμε την τελευταία 10ετία έχουν μικρή απόκλιση ο κάθε μήνας.  

κ. Μωϋσιάδης: Λέμε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να υπολογίζουμε σε σοβαρές 

διαφοροποιήσεις. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν είναι τραγική η κατάσταση.  

 

6 



Επίσης για να ξεκαθαρίσω την θέση την οποία είχαμε καθ’ όλη την 4ετία και 

εξακολουθούμε να δηλώνουμε με παρρησία ξεκάθαρα και τώρα. Δεν πλουτίσαμε τον δήμο, 

αλλά είπαμε ότι νοικοκυρέψαμε τον δήμο και με ποια έννοια το είχαμε παραλάβει οι μισές από 

τις υποχρεώσεις ήταν παρελθόντων ετών και μάλιστα σε μεγάλο βάθος χρόνου, υποχρεώσεις 

από το 1995. Όταν παραδώσαμε τον Νοέμβριο του 2006 ζήτησα ένα σημείωμα με 

υποχρεώσεις από το Ταμείο και μου είχε πει ότι από τις υποχρεώσεις μας, αν εξαιρέσουμε τις 

περίφημες 66.000 που κατ’ επανάληψη έχουν ακουστεί και οι οποίες δεν είχαν πληρωθεί όχι 

επειδή δεν είχε την δυνατότητα το Ταμείο να τις πληρώσει αλλά γιατί ο επίτροπος τις είχε 

κόψει και περιμέναμε την έγκριση και τελικά είχε έρθει η έγκριση τον Δεκέμβριο του 2006 και 

απορίας άξιο είναι γιατί μέχρι τώρα δεν τακτοποιήθηκαν, αν εξαιρέσουμε εκείνες τις 66.000, 

υποχρεώσεις από το πρώτο εξάμηνο του 2006 ήταν μόνο 47.900 €, για τον Ιούλιο και 

Αύγουστο του 2006 άλλες 46.000 € και σας είπα ότι ήταν του τελευταίου εξαμήνου πριν 

παραδώσουμε. Θέλετε να σας πω επίσης στις 5 Δεκεμβρίου του 2006 τι μου είχε δώσει σαν 

στοιχεία το Ταμείο; Από τις υποχρεώσεις … αλλά ξέρετε ότι η ΣΑΤΑ δεν αποτελεί πρόβλημα 

οικονομικό για τον δήμο γιατί είναι ένα κανάλι το οποίο φέρνει χρήματα από την Αθήνα τα 

οποία είναι οπωσδήποτε τόσα ώστε να καλύπτουν τις δαπάνες, είχε 180.000 για ρυμοτομίες 

και 330.000 για όλες τις άλλες δαπάνες. … μετά ήρθαν σωρηδόν, όπως συμβαίνει πάντα, είναι 

γνωστό αυτό, τα τιμολόγια γιατί έκλεισε η χρονιά και όλοι ήθελαν να παραδώσουν τιμολόγια 

και όχι απλώς έκλεινε η χρονιά αλλά έκλεινε και η θητεία για μια συγκεκριμένη Δ.Α. Και έτσι 

φορτώθηκε αλλά τα τιμολόγια που ήρθαν μετά τις 5 Δεκεμβρίου, ούτως ή άλλως δεν ήταν 

δυνατόν να πληρωθούν και το κατανοείτε και το καταλαβαίνετε όλοι σας πολύ καλά. 

Επομένως ας μη μιλάμε, αυτό λέγαμε όταν λέγαμε νοικοκύρεμα στον δήμο, πάψαμε να 

είμαστε αφερέγγυοι και να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν να πάρουν λεφτά 3, 4 και 8 χρόνια. 

Και κάτι ακόμη πριν κλείσω, πέραν του ότι γινόντουσαν και γίνονται κάποιες 

επενδύσεις, έχουμε και τις επιδοτήσεις, τις επιχορηγήσεις τις οποίες δίνουμε σε διάφορες Δ.Ε. 

και στα Ν.Π., και θα ήθελα να πω και για αυτά χαρακτηριστικά και νομίζω ότι η τωρινή Δ.Α. 

δίνει σε ικανοποιητικό βαθμό μάλλον τις επιχορηγήσεις αυτές και με ικανοποίηση το ακούω 

και συγχαίρω. Το 2001 επιχορηγήσεις είχαν δοθεί συνολικά 300.000 σε όλες τις Δ.Ε. και Ν.Π., 

το 2002 είχαν γίνει 900.000, εμείς τα ανεβάσαμε αμέσως δίνοντας και το σύνολο των 

επιχορηγήσεων που ήταν υποχρέωση του δήμου βάσει των προγραμματικών συμβάσεων, αλλά 

αυξήσαμε και τις προγραμματικές συμβάσεις τόσο ώστε να μπορέσουν οι Δ.Ε. να λειτουργούν 

κανονικά και να καλύπτουν τις δαπάνες τους.  

κ. Σωτηριάδης:   Θα ήθελα να συμφωνήσετε με αυτό που είπε ο κ. Αγγελίδης, ότι η 

κάθε Δ.Α. που έρχεται αυξάνει το χρέος της. Σας είπα και εγώ γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. 

Και οι 3 πηγές εσόδων δεν μπορούν να καλύψουν μισθοδοσία και τις βασικές δαπάνες, λέω 

βασικές γιατί όλα τα έξοδα για τον δήμο είναι … δαπάνες. Έχουμε ξεφύγει από τον 

Ισολογισμό και μπαίνουμε σε μια συζήτηση που είχαμε κάνει αρχές του έτους. Πρέπει να σας 

θυμίσω ότι ψηφίσαμε πλέον των 3 εκ. οφειλές παρελθόντων ετών, και εσείς το ψηφίσατε, ήταν 

ομόφωνη απόφαση γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Εκεί ήταν και τα 7 εκ. 

δάνειο τα οποία είναι υποχρεώσεις, μακροπρόθεσμες μεν, αλλά είναι υποχρεώσεις του δήμου. 

Οπότε μόνο μ’ αυτά τα δύο πάμε στα 10.500.000. Υπήρχαν και άλλα υπόλοιπα των Δ.Ε. Δεν 

ήθελα να κάνω αναφορά σ’ αυτά, επειδή όμως αναφερθήκατε ήθελα να θυμίσω. Δεν θέλω να 

μιλήσω για την ΣΑΤΑ και θυμάστε και το Ταμείο που είχαμε παραλάβει, το οποίο φαίνεται 

στον Ισολογισμό ότι είναι 2.800.000, που το πραγματικό υπόλοιπο όμως ήταν 200.000. Γιατί; 

Γιατί από εκεί ήταν κρατημένα για τα ΑΣΤΕΡΙΑ, από εκεί ήταν κρατημένα για το ΘΗΣΕΑ, 

υποχρεώσεις δηλαδή, χρήματα που δεν θα μπορούσαμε να τα είχαμε χρησιμοποιήσει πουθενά 

αλλού, ήταν κρατημένα εκεί 500.000 για το δάνειο στην Πειραιώς, και τα άλλα δεν τα θυμάμαι 

τώρα.  
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Είπαμε ότι οι υποχρεώσεις του δήμου είναι γύρω στα 13 εκ., αν σήμερα θελήσουμε να 

βάλουμε λουκέτο σ’ αυτό το μαγαζί και να φύγουμε, πρέπει να μην έχει κανείς να παίρνει ένα 

€, πρέπει να διαθέσουμε 13 εκ. Τονίζω και πάλι και κλείνω εδώ ότι δεν είμαστε οι μοναδικοί, 

όλοι οι δήμοι στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, στο μόνο που διαφωνώ είναι σ’ 

αυτό που είπε ο κ. Αγγελίδης ότι η κατάσταση είναι αναστρέψιμη, όχι τώρα, σε βάθος χρόνου. 

Εγώ σας λέω για 10ετία και βλέπουμε.  

Όπως επίσης θέλω να σας πω ότι μέχρι και σήμερα όλες οι Δ.Ε. έχουν πάρει τις 

επιχορηγήσεις τους. Σήμερα που μιλάμε έχουν πάρει οι περισσότερες Δ.Ε. για τον μήνα 

Σεπτέμβριο που σημαίνει προκαταβολή. Αυτό την τελευταία 10ετία έχει συμβεί 2η φορά. Η 1η 

φορά ήταν όταν είχατε πάρει το δάνειο, που υπήρχε μια οικονομική άνεση και η 2η φορά είναι 

τώρα. … και αυτό εκτιμώ ότι είναι μια επιτυχία. 

κ. Σαουλίδης: Ένα σχόλιο θέλω να κάνω μόνο για την ιστορία, … όλες οι Δ.Α. 

αυξάνουν τις  υποχρεώσεις, στη δική μας θητεία τα οικονομικά στοιχεία βελτιώθηκαν αισθητά.  

κ. Σωτηριάδης:   Τώρα δεν μας ενδιαφέρει τι έγινε πριν από μια 10ετία, μας 

ενδιαφέρει το μέλλον.  

κ. Αναστασιάδης: Συμφωνώ κ. Σαουλίδη και επαυξάνω, πρέπει να έχετε κατά νου ότι 

γίνεται αυστηρός έλεγχος για ότι τιμολόγιο έρχεται εδώ, δεν γίνεται καμία αγορά αν δεν 

ελεχθεί προηγουμένως. Έχουμε περιορίσουμε την σπατάλη, προσπαθούμε με τον καλύτερο 

τρόπο να βελτιώσουμε τα οικονομικά. Δεν υπάρχει τιμολόγιο να κυκλοφορεί αδέσποτο. Όταν 

έχει ο δήμος 8 εκ. χρέος και θα αρχίσουν τα χρεολύσια από πού θα βρει λεφτά ο δήμος; Είναι 

πολλά τα λεφτά και σας επαναλαμβάνω 11 εκ. δάνειο έχει. Ο δήμος είναι σε πολύ άθλια 

κατάσταση, πολλά λεφτά έχουν παρθεί και ένα έργο δεν έχει γίνει. Εμείς προσέχουμε και το 

τελευταίο τιμολόγιο. 

κ. Μωϋσιάδης:  Ήθελα να πω ότι στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει μια 

ιδιορρυθμία, κατά κάποιον τρόπο εγώ παίζω τον ρόλο της Δ.Α. έτσι όπως είναι επομένως να 

μην παραπονιέται κάποιος σύμβουλος.  

Θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά την υπόθεση των 13 εκ., θα ήθελα να καθίσουμε γιατί 

εγώ ισχυρίζομαι ότι είναι 9,5 και μπορούμε να καθίσουμε να τα βρούμε μεταξύ μας. Και αν 

θέλετε να βάλουμε και έναν οικονομικό υπάλληλο. Και θα ήθελα εν κατακλείδι να πω είναι ότι 

όσον αφορά τα οικονομικά όταν βλέπουμε έναν Ισολογισμό στον οποίο αυτό το οποίο 

χαρακτηρίζεται έλλειμμα είναι όσες είναι οι αποσβέσεις, δεν μπορούμε να μιλάμε για άσχημη 

οικονομική κατάσταση και 2ον ότι όσον αφορά σ’ αυτό που λέγεται πως μπορούν να 

διορθωθούν, και βέβαια μπορούν να διορθωθούν, είναι απλούστερος ο τρόπος, με μηδέν 

επενδύσεις, κανένα έργο και αυτομάτως. Είναι αυτό λύση όμως; Και λέμε ότι αν θέλαμε να 

κάνουμε όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε τότε θα υπήρχε αδυναμία και δυσκολία.  

 

- Εγκρίνεται  

 

 Μετά το πέρας της συνεδρίασης συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

          

956 / 07 Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2006. 

 

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

 

 

 

ΚΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        ΖΑΠΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
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ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα  

 

Βέρρου Σουλτάνα  

 

Γαλάνης Στέργιος  

 

Γούνας Γεώργιος  

 

Δάγκος Γεώργιος  

 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη  

 

Ικιούζης Στέφανος  

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα  

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας  

 

Κουλουφάκος Αντώνιος  

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία  

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης  

 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος  

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος  

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης  

 

Σαμπάνης Μιχαήλ  

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος  

 

Σαουλίδης Στυλιανός  

 

Σίγκας Γεώργιος  

 

Σιμήτας Συμεών  

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 


