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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ    ΜΟΝΟ: Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2008.  

 

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

κ. Αντιπρόεδρος:   Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι αρχίζει η συνεδρίαση με θέμα μόνο 

την Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του έτους 2008. Θα παρακαλέσω τον 

πρώην Αντιδήμαρχο τον κ. Σωτηριάδη να ξεκινήσει.  

κ. Σωτηριάδης:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, καταθέτουμε τον 2ο 

Ισολογισμό της θητείας μας για το 2008. Ένας Ισολογισμός που ήταν καλύτερος από το 2007 

και είναι ο δεύτερος καλύτερος από το 2002 και εντεύθεν.  

Και για το 2008 ακολουθήσαμε την μοναδική συνταγή, αύξηση των εσόδων και 

περιορισμό των δαπανών. Τα έσοδα βέβαια, η αύξηση των εσόδων αποτυπώνεται και στον 

Ισολογισμό στα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως. Στα έσοδα από πώληση αγαθών και 

υπηρεσιών υπάρχει μια αύξηση 314.000 και έσοδα από τις εισφορές, πρόστιμα και 

προσαυξήσεις, 1.100.000. Να υπολογίσουμε βέβαια ότι εδώ είναι και οι εισπράξεις από 

εισφορά σε χρήμα και από …  

Όσο για τις δαπάνες, η ζώνη έφτασε στο κόκκαλο. Εκεί όμως όπου μπορούσαμε να 

περιορίσουμε τις δαπάνες, είναι ορισμένα πράγματα που δεν μπορούνε δυστυχώς να 

αποφύγουμε. Όσο καλή διαχείριση και αν υπάρχει, ο Ισολογισμός αποτυπώνει μια 

νοικοκυρεμένη διαχείριση για το 2008. … να ακολουθήσουμε αυτή την τακτική, είπαμε τις 

δαπάνες τις έχουμε περιορίσει σχεδόν στο μηδέν, αυτές που μπορούμε, τα έσοδα τα αυξήσαμε, 

δεν πρόκειται ποτέ όμως και σε βάθος χρόνου να φτάσει ο δήμος να έχει μηδέν οφειλές, να 

έχει και ένα ταμείο. Ένα αποτέλεσμα που όλοι ονειρευόμαστε. Ούτε σε βάθος χρόνου μπορεί 

να γίνει αυτό κ. Συνάδελφοι για ένα σημαντικό λόγο, ο δήμος σήμερα προσφέρει υπηρεσίες 

για 100.000 και πλέον κατοίκους και επιχορηγείται για 56.000. Αν φανταστούμε από την 

τελευταία απογραφή του 2001 μέχρι σήμερα όλες αυτές οι επιχορηγήσεις που έρχονται 

πληθυσμιακά ήταν στο διπλάσιο, κανένα πρόβλημα δεν θα είχε ο δήμος και είναι τα μόνα 

λεφτά τα οποία είναι σίγουρα. Γιατί αυτά που κατά καιρούς διεκδικούμε μέσω της ΚΕΔΚΕ, 

εισπράττουμε μια υπόσχεση που δεν τηρείται στη διάρκεια. ΣΑΤΑ, όμως, ΚΑΠ, αυτά που 

πληθυσμιακά δίνονται στους δήμους, αυτά δεν έρχονται ποτέ. Το 2011 είναι κοντά, εκτιμώ ότι 

από τώρα να κάνουμε μια προσπάθεια να πείσουμε δημότες και κατοίκους αυτής της πόλης να 

καταγραφούν εδώ. Τα έσοδα που χάνονται είναι τεράστια. 2 εκ. παίρνουμε ΣΑΤΑ το χρόνο 

και θα έπρεπε να είναι 4 εκ. Αυτή είναι η αδικία.  

Θα ήθελα να πω, γιατί και σε προηγούμενο Δ.Σ. ανέφερε ο κ. Σαουλίδης ότι έγινε μια 

προσπάθεια. Όντως έγινε το 2001 αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό. Ξέρετε κ. 

Συνάδελφοι ότι τα νούμερα πουλάνε, επειδή όμως μιλάμε για Ισολογισμό, επιβάλλεται να 

πούμε ορισμένα νούμερα για να δούμε κάτω από ποιες συνθήκες, κάτω από ποιες οικονομικές 

συγκυρίες διαμορφώθηκε ο Ισολογισμός αυτός.  

Να πω καταρχάς, ότι κατά την περίοδο 2007 και 2008 δεν υπήρχε καμία απολύτως 

αύξηση τελών, δεν επιβαρύναμε τον Σερραίο δημότη ούτε με ένα λεπτό. Το 2007, το βλέπουμε 

και στον Ισολογισμό, οι ΚΑΠ ήταν 11.716.000, το 2008 ήταν 12.526.000, η αύξηση μεταξύ 

2007 και 2008 ήταν 810.000.  
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Να πάμε τώρα στη μισθοδοσία, το 2007 ήταν 9.270.000 και το 2008 10.847.000, 

αύξηση 1.877.000 €. 810.000 αύξηση στην ΚΑΠ, 1.677.000 στους μισθούς επιπλέον από το 

2007. Και να είναι μόνο αυτά; 2 εκ. είναι οι επιχορηγήσεις μας προς τις Δ.Ε., 900.000 ήταν η 

ΔΕΠΚΑ, 600.000 ήταν οι Παιδικοί Σταθμοί, 200.000 το ΔΗΠΕΘΕ, το ΚΑΠΗ, τα Ν.Π. 

Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν οι ΚΑΠ είναι η κύρια πηγή εσόδων μόνο για την μισθοδοσία 

χρειάζεται, και είναι ελλειμματικοί, και μόνο ότι χρειάζεται να βάλουμε άλλες 850.000 για να 

καλύψουμε μόνο τη μισθοδοσία, συν τα 2 εκ. των Δ.Ε., άρα ξεκινάμε από μείον 3 εκ., ανοίγει 

το μαγαζί 1/1 και ξέρουμε ότι πρέπει να έχουμε στο παντελόνι 3 εκ. για να λειτουργήσουμε.  

Δεν είναι όμως μόνο αυτά, πέρσι θυμάστε πάρα πολύ καλά, έρχεται ξαφνικά μια 

αύξηση 40 € για τον κάθε υπάλληλο, και καλώς κάναν και τα διεκδικήσαν και καλώς τα 

κερδίσαν με αναδρομική ισχύ από 1/1/2007. Αυτό σήμαινε ότι εμείς έπρεπε να καταβάλλουμε 

άμεσα 300.000.  

515.000 δώσαμε για τους τόκους των δανείων.  

Σχολικοί φύλακες κ. Συνάδελφοι, βάλαμε από το ταμείο του δήμου 478.000, δεν 

πήραμε από την πολιτεία ούτε ένα €, φέτος ήρθαν 276.000 € τα οποία δεν φτάνουν για να 

καλύψουν την μισθοδοσία του 2008, άρα άλλες 500.000 από το Ταμείο του δήμου.  

Όπως είπα δεν κάναμε καμία αύξηση στα ανταποδοτικά. Η αύξηση που έγινε πέρσι τον 

Νοέμβριο ισχύει από 1/1/2009, μία ελάχιστη αύξηση. Η ΔΕΗ όμως το τιμολόγιο συνεχώς το 

αυξάνει και αυτό τι σημαίνει; Από τα ανταποδοτικά που πρέπει να εισπράξουμε κρατάει η 

ΔΕΗ περισσότερα από ότι κρατούσε παλιότερα, εμείς τα ανταποδοτικά τα έχουμε όμως 

σταθερά.  

95.000 πληρώσαμε πέρσι για την ημιαπασχόληση, λεφτά βέβαια τα οποία μας τα 

έστειλε η πολιτεία το 2009 αλλά εμείς τα είχαμε καταβάλλει το 2008 για να μην μείνουν χωρίς 

λεφτά οι υπάλληλοι ασχολούμενοι με την ημιαπασχόληση. 

… να πληρώνουμε 480.000 το χρόνο. Πέρσι το 2008, 480.000 € πληρώσαμε στο … 

Βέβαια αυτά είναι πράγματα που μπορείς να τα προβλέψεις, έχουμε όμως και τα 

απρόβλεπτα, ποια είναι; Θα σας θυμίσω μόνο τα τελευταία Δ.Σ. τι αποφάσεις πήραμε, έτσι 

πάρα πολύ πρόχειρα, είχαμε 45.000 δικαστική απόφαση για υπόθεση Δεμερτζή υπόθεση του 

2002, στο τελευταίο Δ.Σ. άλλη δικαστική απόφαση από το εφετείο Θεσσαλονίκης για ένα έργο 

στον Αγ. Ραφαήλ 23.000, στο προτελευταίο Δ.Σ. για το λογιστικό γραφείο … δικαστική 

απόφαση 12.000, σχολικοί φύλακες δικαιώθηκαν στο δικαστήριο 102.000, κλειστό 

γυμναστήριο στο Δ.Σ. του έτους 245.000, 13ος και 14ος Ανακεφαλαιωτικός, τα θυμάστε αυτά 

κ.κ. Συνάδελφοι. Να προβλέψουμε τώρα; Ποιος μπορεί να κάνει αυτή την πρόβλεψη; Ποιος 

είναι προφήτης; Ότι θα έχουμε εκκρεμότητες που θα επιδικασθούν και θα έρθουν τώρα; Αυτό 

τι σημαίνει; Ότι παραδίδουμε τον Ισολογισμό του 2009, ανέφερα εγώ αυτά πρόχειρα που 

περάσαμε στα τελευταία Δ.Σ., θα έρθουν οι οφειλές, χωρίς όμως να έχει καμία ευθύνη η Δ.Α. 

13ος, 14ος και όλα τα υπόλοιπα που είπα.  

Να πω και κάτι άλλο; 570.000 δώσαμε για την υπόθεση Μακράκη. Λεφτά που πήραμε 

από τη ΣΑΤΑ τα οποία στέρησαν την Δ.Α. από αυτές τις 570.000 να κάνει έργα μέσα στην 

πόλη, έπρεπε όμως να τα καταβάλλουμε και τα καταβάλλαμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για 

να φτάσουμε σ’ αυτό το αποτέλεσμα χρειάστηκε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, δεν 

σταματάμε όμως εδώ, συνεχίζουμε με τους ίδιους ρυθμούς, όμως όπως προείπα κάποια στιγμή 

για να μπορέσει … μίλησα και σήμερα με τον κ. … και σε άλλα τρία Δ.Σ. ψηφίζεται ο 

Ισολογισμός και όλα είναι ελλειμματικά, εξαρτάται όμως και από το μέγεθος, εξαρτάται και 

από τις συγκυρίες.  
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Μέσα στο 2008 η παγκόσμια οικονομική ύφεση και κρίση μας άγγιξε και εμάς αλλά 

δεν την επικαλούμαστε. Επικαλούμαι όλα αυτά που προείπα γιατί αυτή είναι η αλήθεια και 

αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πιστέψτε με, άθλος είναι αυτό το αποτέλεσμα που φέραμε 

για το 2008. Είναι εδώ ο κ. Κατιρτζόγλου ο συντάκτης των Ισολογισμών και ο κ. Τζαβέλας ο 

ορκωτός λογιστής που έκανε τον έλεγχο. Οτιδήποτε ερωτήσεις, παρατηρήσεις για τον 

Ισολογισμό είναι στην διάθεση μας για να μας απαντήσουν. 

κ. Αγγελίδης:  Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι, καταρχήν πριν τοποθετηθούμε 

θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση σχετικά με τον χρόνο που πραγματοποιείται η συνεδρίαση 

του Δ.Σ. Το θέμα του Ισολογισμού είναι αρκετά σοβαρό και γι’ αυτό άλλωστε προβλέπεται 

από τον Κ.Δ. και Κ. να γίνεται ειδική συνεδρίαση για το θέμα αυτό ως μοναδικό θέμα τον 

Ισολογισμό. Μια συνεδρίαση για τον Ισολογισμό 2-3 μέρες πριν από τις εκλογές μας δίνει την 

εντύπωση ότι κάτι δεν πάει καλά. Θα μου πείτε που το παράνομο της υπόθεσης; Ασφαλώς δεν 

υπάρχει τίποτα παράνομο, δεν θα ήταν παράνομο να γινόταν και η συζήτηση το Σάββατο, ή 

και την Κυριακή, την  μέρα των εκλογών, όμως δεν είναι πρέπον, δεν είναι λογικό να γίνεται η 

συνεδρίαση 2 μέρες πριν από τις εκλογές. Επίσης θα μου πείτε ότι σύμφωνα με τον Κ.Δ. και 

Κ. μπορούσε ο Ισολογισμός να συζητηθεί μέχρι την 5η Οκτωβρίου. Πάνω σ’ αυτό θα ήθελα να 

σας πω μια συζήτηση που είχα με τον διευθυντή του δήμου τον κ. Υψηλάντη, μου 

διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα και αν η συνεδρίαση γινόταν και μετά την 5η 

Οκτωβρίου γιατί η προθεσμία αυτή της συνεδρίασης του Ισολογισμού δεν είναι ανατρεπτική, 

γιατί η απόφαση αυτή δεν πάει στην Περιφέρεια για να ελεγχθεί για την νομιμότητα της, 

ελέγχεται μόνο από τον οικονομικό επίτροπο ο οποίος θα εξετάσει το περιεχόμενο της 

απόφασης και όχι ημερομηνίες.  

Τι να υποθέσω τώρα; Ότι ενδεχομένως επειδή είναι στραμμένο το ενδιαφέρον του 

κόσμου στις δημοτικές εκλογές κάνετε αυτή την συνεδρίαση για να περάσει απαρατήρητη; 

Αγαπητοί συνάδελφοι τα θετικά αποτελέσματα σύμφωνα με τον Ισολογισμό του 2008 

είναι ότι το συνολικό έλλειμμα όλων των προηγούμενων ετών στο τέλος του 2008 ανήλθε στα 

12.750.000 € από 8.880.000 € που ήταν στο τέλος του 2006. Το έλλειμμα μόνο του 2008 είναι 

1.850.000 € ενώ το γνωρίζουμε από τον προηγούμενο Ισολογισμό, το έλλειμμα του 2007 ήταν 

2.000.000 €. Στα δύο δηλαδή πρώτα χρόνια της δημαρχιακής θητείας προστέθηκε ένα 

έλλειμμα της τάξης των 3.850.000 €. Αυτά τα τελικά αποτελέσματα, ανεξάρτητα από τις 

όποιες εξηγήσεις και αναλύσεις δοθούν, οι οποίες ενδεχομένως να έχουν βάση, αυτά τα τελικά 

αποτελέσματα αποτελούν μια πραγματικότητα, δεν αλλάζουν και αποδεικνύουν την … της 

οικονομικής κατάστασης του δήμου. Και θέλω να ξεκαθαρίσω για μια ακόμη φορά, ότι οι 

όποιες διαπιστώσεις και παρατηρήσεις διατυπώνονται με αφορμή τον Ισολογισμό, εκφράζουν 

την δυσφορία μας και τον προβληματισμό μας για την πορεία και το μέλλον του δήμου. Σε 

καμιά περίπτωση δεν στοχεύουν στην απόδοση ευθυνών σε πρόσωπα και Δ.Α., δεν είναι αυτό 

το ζητούμενο, το ζητούμενο είναι πώς να βελτιώσουμε και πώς να εκτιμήσουμε το οικονομικό 

πρόβλημα του δήμου. Η συζήτηση για τον Ισολογισμό, όπως και η κάθε συζήτηση που έχει 

σχέση με το οικονομικό πρόβλημα του δήμου, δεν έχει πλέον κανένα νόημα και καταντά 

κουραστική και ανούσια από τη στιγμή που η οικονομική κατάσταση του δήμου δεν 

αντιμετωπίζεται βάσει ενός σχεδίου εξυγίανσης και βελτίωσης του. Δεν έχει κανένα νόημα 

εξετάζοντας τον Ισολογισμό του 2008 και αναλύοντας κάποιους αριθμούς να επαναλάβουμε 

για μία ακόμη φορά τις γνωστές διαπιστώσεις μας. Επίσης δεν προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό 

στην όλη συζήτηση αν αρχίζουμε να κάνουμε προσθέσεις και αφαιρέσεις αριθμών, αναλύσεις 

και εξηγήσεις για να δικαιολογήσουμε το έλλειμμα ή για να αποδείξουμε ότι όλα πάνε καλά ή 

για να ισχυριστούμε ότι η τάδε χρονιά ήταν καλύτερη ή χειρότερη από την προηγούμενη 

χρονιά, η ουσία είναι ότι αυτά τα τελικά αποτελέσματα δεν αλλάζουν όποιες τεκμηριωμένες 

αναλύσεις ή εξηγήσεις και αν δοθούν.  
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Όπως γνωρίζουμε όλοι μας υπάρχει ένα οικονομικό άνοιγμα, ένα έλλειμμα, το οποίο 

είναι το ίδιο περίπου κάθε χρόνο, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι γίνονται περισσότερα έξοδα 

από τα έσοδα που έχουμε και κάθε χρόνο αυτό το άνοιγμα παρουσιάζει κάποιες μικρές 

διακυμάνσεις, την μια χρονιά μπορεί να είναι 2,5 εκ. την άλλη 1,8, την άλλη 3 εκ., το θέμα 

είναι ότι υπάρχει αδυναμία στην αντιμετώπιση αυτού του οικονομικού ελλείμματος για να 

επιτύχουμε ισοσκελισμό εσόδων και εξόδων με αποτέλεσμα, κάθε χρόνο να προστίθενται νέα 

ελλείμματα στα ελλείμματα των προηγουμένων ετών και το συνολικό έλλειμμα του δήμου 

χρόνο με τον χρόνο να αυξάνεται.  

Αυτή η κατάσταση αν συνεχιστεί είναι βέβαιο ότι σε κάποια στιγμή ο δήμος θα βρεθεί 

σε οικονομικό αδιέξοδο. Δεν θέλω να γίνω κακός προφήτης, φοβάμαι ότι πολύ δεν θα αργήσει 

αυτή η στιγμή. Δεν έχει κανένα νόημα να ειπωθούν για μια ακόμη φορά τα ίδια από την στιγμή 

που δεν είμαστε διατεθειμένοι να πάρουμε μια απόφαση, ούτως ώστε να διαχειριστούμε τα 

οικονομικά του δήμου βάσει ενός σχεδίου.  

Εμείς, αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύουμε ότι το οικονομικό πρόβλημα του δήμου είναι 

αναστρέψιμο, ο δήμος μπορεί να αναπνεύσει και να αναπτυχθεί. Χρειάζεται σχέδιο και … για 

συνεχή και σταθερή προσπάθεια.  

Τελειώνοντας, θα καταθέσουμε για μια ακόμη φορά την πρόταση της παράταξης μας 

την οποία καταθέσαμε από την αρχή αυτής της δημαρχιακής θητείας και επανειλημμένως την 

έχουμε καταθέσει σε όλη την διάρκεια της θητείας αυτής. Εμείς πιστεύουμε ακράδαντα ότι 

επιβάλλεται να πάρουμε μια απόφαση για να εφαρμόσουμε ένα σχέδιο εξυγίανσης των 

οικονομικών του δήμου σε έναν ορίζοντα μιας ή δυο τετραετιών. Αυτό το σχέδιο θα 

περιλαμβάνει μια δέσμη οικονομικών μέτρων άμεσων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων. 

Αυτό το σχέδιο, μελέτη, μπορεί να εκπονηθεί από τους οικονομολόγους του δήμου με 

επικεφαλής τον γενικό διευθυντή του δήμου τον κ. Υψηλάντη και αν χρειαστεί να πάρουμε και 

εξωτερικούς συνεργάτες για να μας βοηθήσουν, γιατί όχι να μην τους πάρουμε. Αυτή η μελέτη 

θα πρέπει να έρθει στο Δ.Σ. για ψήφιση από τις δημοτικές παρατάξεις, μπορούν να γίνουν 

βελτιώσεις, παρατηρήσεις, να καταλήξουμε αν είναι δυνατόν όλοι σε μια κοινή πρόταση την 

οποία θα σεβαστούμε και θα την υλοποιήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Μωυσιάδης:  Σήμερα κουβεντιάζουμε μετά από 9 μήνες, κάτι το οποίο ήδη 

κουβεντιάσαμε από την αρχή του χρόνου, από τότε δηλαδή που είχε έρθει ο απολογισμός του 

2008, ήδη από τότε είχαμε πει ότι αυτές είναι οι ζημίες μας, αυτό είναι το έλλειμμα μας, όπως 

φαίνεται και τώρα, ανεξάρτητα αν ο δήμος τότε παρουσιάζονταν με κέρδη. Βέβαια δεν 

υπήρχαν τα αδιάψευστα, υπογεγραμμένα από υπηρεσιακούς παράγοντες στοιχεία, και 

μπορούσε ο καθένας να λέει ότι θέλει, πλην όμως σήμερα, είναι αδιάψευστα.  

Σήμερα από μέρους της Δ.Α. εξηγήθηκε το γιατί έγιναν τα λάθη και από την άλλη 

μεριά … μέχρι 31/12/2008 για το κατόρθωμα του ο Αντιδήμαρχος να έχει τον καλύτερο 

Ισολογισμό που πέρασε ποτέ, που έκλεισε ποτέ στον δήμο. Πέρα από τις εντυπώσεις όμως 

υπάρχει και η αδιάψευστη πραγματικότητα η οποία λέει φυσικά άλλα πράγματα.  

Θα πω επί της ουσίας κάποια πράγματα, απλά θα ήθελα να πω ότι είναι συνηθισμένο 

και το βλέπουμε και στα γήπεδα, οι οπαδοί των ομάδων, όταν χάνει η ομάδα τους βγαίνουν και 

λένε ¨εάν δεν είχε κλειστεί ο επιθετικός θα είχαμε βάλει γκολ, αν δεν είχε βγει σύρριζα θα 

είχαμε βάλει γκολ, κ.λπ. κ.λπ.¨, έτσι αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις γιατί έχασε η ομάδα και 

φεύγει η πίκρα. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ, θαυμάζει το κατόρθωμα του πως έκλεισε ο 

Ισολογισμός του 2008, παρουσιάζοντας ένα πολύ ελλειμματικό Ισολογισμό.  

Θα ήθελα να αρχίσουμε με δυο πράγματα, πρώτα απ’ όλα είχατε αναφερθεί στα έξοδα 

μισθοδοσίας του 2007. Θέλετε λίγο να τα επαναλάβετε; 

κ. Σωτηριάδης: Βεβαίως, έξοδα μισθοδοσίας 2007, 9.270.000 €. 
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κ. Μωυσιάδης:  Ήθελα να συγχαρώ πραγματικά τον ορκωτό λογιστή για την δουλειά 

που έχει γίνει στον Ισολογισμό. Βλέπουμε κάθε χρόνο να παρουσιάζεται πληρέστερα και πιο 

παραστατικά και πιο κατανοητικά και για … και με τα σχόλια που υπάρχουν μπορεί κανείς να 

βγάλει κάποια συμπεράσματα και να μπορέσει να ερμηνεύσει κάποια πράγματα που αλλιώς θα 

μπορούσαν από την ... να παρερμηνευτούν ή να δώσουν άλλες εντυπώσεις. Θα ήθελα να 

σχολιάσω το εξής, και θα ήθελα να έχω μια απάντηση στο ότι σύμφωνα με ότι αναφέρεται 

στην παράγραφο 9 εδ. 10, λέτε ότι έχουμε μια προκαταβολή 900.000. Είναι μια προκαταβολή 

που την έχετε περασμένη στον Ισολογισμό με αριθμό του παθητικού, η προκαταβολή στην 

ουσία είναι δανεισμός έτσι δεν είναι; Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή 31/12 χρωστούσαμε 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.300.000, μακροπρόθεσμες 6.088.000 αλλά ταυτόχρονα 

χρωστούσαμε και 900.000 που έπρεπε να είναι εκεί. Άρα δεν είναι 13.388.000 αλλά 

14.288.000, θα ήθελα να μου εξηγήσετε, νομίζω ότι έτσι είναι.  

κ. Κατιρτζόγλου: Ο Ισολογισμός καταγράφηκε στις 31/12 και περιγράφει τις 

υποχρεώσεις του δήμου. Εκείνη τη στιγμή είχαμε πάρει, υπήρχε ένας άτυπος δανεισμός … 

κ. Μωυσιάδης: Που πρέπει να επιστρέψουμε, άρα οφείλουμε … 

κ. Κατιρτζόγλου: Είναι ταμειακή η κίνηση… 

κ. Μωυσιάδης: Να αφήσουμε το λογιστικό μέρος και να δούμε το πραγματικό κέρδος, 

του τι χρωστάμε στις 31/12, στις 31/12 εκτός από τα 13.388.000, χρωστάμε και τα 900.000 τα 

οποία πήραμε ως προκαταβολή και τα οποία θα τα παρακρατήσουν μέσα στο 2009, άρα οι 

υποχρεώσεις μας είναι 14.288.000, έτσι δεν είναι;  

κ. Κατιρτζόγλου: Το σύνολο των υποχρεώσεων. 

κ. Μωυσιάδης: Για να τα ξεκαθαρίζουμε. Βέβαια, υπάρχει ένα άλλο στοιχείο και το 

οποίο είναι θετικό λογιστικά και θεωρητικά, ότι είχαμε από χρήση γης 1 εκ. την προηγούμενη 

χρονιά και έφτασαν να είναι 2 εκ., άρα έχουμε να παίρνουμε 2 εκ. από έξω και έχουμε να 

πούμε ότι αυτό ισοσκελίζει και που φτάνουμε στα 3 εκ. να είναι οι ζημιές στο τέλος γίνονται 2 

εκ. οι ζημιές μας. Έτσι προέκυψε, έτσι πήγαμε στα 2 εκ. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να 

δούμε και κάτι άλλο το οποίο σημειώσατε εσείς, στην έγκριση ελέγχου, στο σημείο 3, 

δηλώνετε ότι τα 2.031.000 που είναι οι απαιτήσεις που έχουμε, υπάρχουν 817.000 που είναι 

από παλιές χρήσεις και οι οποίες πιθανότατα κατά ένα μεγάλο ποσοστό θα πρέπει να 

χαρακτηριστούν και επισφαλείς απαιτήσεις πλέον και αν ασχοληθούμε με αυτό θα βγάλουμε 

ότι δεν έχουμε να παίρνουμε τόσα επομένως οι ζημίες μας θα είναι ακόμα μεγαλύτερες. Αν 

κάποια στιγμή ασχοληθούμε με τις επισφαλείς, θα μεγαλώσουν οι ζημιές μας. Εδώ δεν το 

βλέπουμε λογιστικά, εδώ ψάχνουμε την πραγματικότητα και η πραγματικότητα λέει ότι ναι 

μεν λογιστικά το λάβαμε υπόψη μας αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Και πάω σε ένα 

άλλο πρόβλημα, έχουμε στην σ. 3 τον πίνακα με την … τις διάφορες επιχειρήσεις … δεν 

υπάρχει η αποτίμηση, και η αποτίμηση δεν υπάρχει γιατί δεν υπάρχει ο Ισολογισμός. Θα 

έλεγα, απλώς σαν σκέψη, ίσως θα ήταν καλύτερο να λέμε ότι εάν δεν υπάρχει ο Ισολογισμός ο 

φετινός, να μπαίνει τουλάχιστον ο τελευταίος για να μπορούμε από εκεί να βγάλουμε 

τουλάχιστον όχι την τελική κατάσταση, αλλά μια γνώμη για το που βρισκόμαστε και 

φεύγοντας από το … απλώς μια σκέψη και μια παρατήρηση για την επόμενη χρονιά, ούτως ή 

άλλως βελτιώνεται και πάει καλύτερα και ειλικρινά σας συγχαίρω.  

Θα ήθελα τώρα να μπω στην ουσία, στην πραγματικότητα εάν κοιτάξουμε τα ποσά 

αυτά, αν δούμε … πιστεύετε ότι θα είναι πάνω από το μηδέν; Ξέρετε ότι υπάρχει πρόβλημα. 

Άρα λοιπόν και τα 5.100.000 τα οποία μπαίνουν στον ενεργητικό στο τέλος, και αν θα 

υπάρξουν οι αποτιμήσεις θα είναι αυτά … δεν αποτελούν σχόλια με μορφή κακεντρεχή για την 

Δ.Α., απλώς αποτελούν στοιχεία ενημέρωσης για να καταλάβουμε ότι η κατάσταση στην 

οποία βρισκόμαστε είναι ακόμα χειρότερη από αυτήν την οποία απεικονίζετε παρόλη την 

προσπάθεια που έχει γίνει από το λογιστήριο για να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα.  
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Δηλαδή αν προχωρήσουμε ακόμη παραπέρα σε κάποιους ελέγχους, φτάνουμε σε 

καταστάσεις οι οποίες είναι ακόμη… 

Για να πάμε και στο διά ταύτα, μας είπε ο κ. Αντιδήμαρχος, μας εξήγησε τους λόγους 

για τους οποίους υπάρχουν οι δυσκολίες που υπάρχουν. Θα έλεγα ότι εκείνο το οποίο πρέπει 

να κάνουμε δεν είναι να … ούτε να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας γιατί έχουμε άσχημα 

αποτελέσματα. Το ζήτημα είναι να υπάρχουν προτάσεις, λύσεις, που θα οδηγήσουν σε μια 

καλύτερη κατάσταση. Αυτό θα περιμέναμε να ακούσουμε και δεν το ακούσαμε. Θα έλεγα ότι 

δεν μπορεί να …, από τη μια μεριά είμαστε καλύτεροι γιατί είχαμε τον καλύτερο Ισολογισμό, 

τον δεύτερο καλύτερο, από την άλλη μεριά έχουμε τα ελλείμματα που έχουμε τα οποία είναι 

πάρα πολύ μεγάλα. Εκείνο που πρέπει να δούμε είναι πως θα βελτιωθούμε και δεν μπορούμε 

να λέμε ότι κάναμε τα πάντα και ότι εξαντλήσαμε τα πάντα όταν μέσα σε έναν χρόνο 

διπλασιάζονται οι απαιτήσεις μας. Και φτάσαμε στο ίδιο το σημείο, όταν έχουμε από 

παρελθόντα έτη που φτάνουν στο ύψος σχεδόν των απαιτήσεων που είχαμε πριν από ένα 

χρόνο αυτό τι είναι; Να μην σχολιάσω με τις δαπάνες που δεν συμφωνούμε επανειλημμένα 

στα Δ.Σ. που γίνονται. Να μην πω για το τελευταίο Δ.Σ. που υπήρχαν δαπάνες κοντά στις 

300.000 … Πρέπει επομένως να είναι ουσιαστική η προσπάθεια μας και πραγματική για τον 

περιορισμό των δαπανών και να είναι πραγματική η προσπάθεια μας για την αύξηση των 

εσόδων.  

κ. Σαουλίδης: Θεωρώ με την τοποθέτηση του κ. Σωτηριάδη ότι και η περσινή χρονιά 

ουσιαστικά δεν έδωσε τίποτα διαφορετικό. Έπρεπε η Δ.Α. πέρα από το όραμα της, έπρεπε να 

καταθέσει ένα σχέδιο και με βάση το σχέδιο ακούμε διαφορετικά μεγέθη. Εμείς, είπε ο κ. 

Μωυσιάδης για το 2002, ήταν διαφορετικά τα πράγματα, σαφώς και ήταν οι δαπάνες 

μικρότερες αλλά τα πράγματα ήταν ίδια. Και δεν αλλάζουν όταν παίρνουμε περισσότερα, το 

θέμα είναι αν μπορούμε να εισπράξουμε και αν μπορούμε να περιορίσουμε τις δαπάνες μας, 

και περισσότερα να εισπράτταμε αν ξοδεύαμε πολύ περισσότερα πάλι η ίδια κατάσταση θα 

ήταν. Και αυτό που μας κάνει να μην ελπίζουμε ότι μπορεί να υπάρξει ουσιαστική θετική 

εξέλιξη στα οικονομικά του δήμου και δεν ξέρουμε που πρέπει να σταματήσουμε, σε ποιο 

σημείο; Όταν φτάσουμε στο 15, στο 20; Δηλαδή τι πρέπει να γίνει για να προβληματιστούμε, 

να κουβεντιάσουμε, να σκεφτούμε τι κινήσεις μπορούμε να κάνουμε και μπορεί σιγά – σιγά να 

μειώνεται αυτή η …  

Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια, υπάρχουν λύσεις, σαφώς η διεκδίκηση και οι 

επιχορηγήσεις και οι οφειλές που έχει η πολιτεία στην Αυτοδιοίκηση είναι δεδομένες και 

πρέπει να τις απαιτήσουμε, να τις απαιτήσουμε δυναμικότερα και αν θέλετε, αν τα πράγματα 

θα έρθουν διαφορετικά εγώ θα είμαι από τους πρώτους που θα ζητήσουν η πολιτεία αυτά που 

οφείλει να τα δώσει και θα πούμε και τους λόγους αν χρειαστεί. Από εκεί και πέρα … την 

ευθύνη μέχρι τον επόμενο χρόνο να πάρουν κάποια μέτρα και τα μέτρα αυτά να οδηγούν σε 

μια διέξοδο. Εδώ οδηγούμαστε σε αδιέξοδο μ’ αυτή τη κατάσταση. Όλο αυτό το διάστημα δεν 

ακούς τίποτα από υποχρεώσεις, από στενότητα οικονομική. Μπορούμε να διεκδικήσουμε 

κάποια πράγματα, μπορούμε να ελέγξουμε τις δαπάνες, μπορούμε να βελτιώσουμε τους 

μηχανισμούς που εισπράττουν. Όταν εργάζεσαι μεθοδικά έχοντας βάλει έναν στόχο, μπορεί να 

μην πετύχεις το 100% αλλά μπορεί να πετύχεις το 50%, την επόμενη χρονιά θα τα πας 

καλύτερα. Εμείς ενισχύουμε τέτοια διάθεση. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να παράγεται έργο 

αλλά και να έχουμε μια βελτίωση των οικονομικών. Εμείς δεν βλέπουμε ούτε το ένα ούτε το 

άλλο και αυτό είναι ιδιαίτερα λυπηρό.  

Επειδή πιστεύω ότι υπάρχει η δυνατότητα, αρκεί να μας φέρετε ένα σχέδιο, όχι στα 

χαρτιά και περιστασιακά επειδή θέλετε κάποια στιγμή να κερδίσετε τη δική μας έγκριση ή τη 

δική μας συγκατάθεση. Η ουσία είναι να υπάρξουν μέτρα τα οποία να μην βάζουν βάρη στους 

δημότες, να πάρουμε μέτρα, να μπορέσουμε ουσιαστικά να κινηθούμε σε κάποιες επιλογές για 

να μπορέσουμε να έχουμε απτά αποτελέσματα.  

7 



Έχουμε όλοι μας την ευθύνη για να δούμε σε τελική ανάλυση τι θα κάνουμε και όχι να 

ρίχνουμε περισσότερα βάρη στους δημότες, αυτό πρέπει να το βελτιώσουμε. Να 

ξεκαθαρίζουμε ορισμένα πράγματα ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε 

καλύτερη οργάνωση, καλύτερη διαχείριση, έχουμε υπηρεσίες, ας τις αξιοποιήσουμε. Αν 

αφήναμε τις υπηρεσίες χωρίς όρους, και δεν εννοώ μόνο την σημερινή Δ.Α., σε όλες τις 

θητείες, εγώ πιστεύω, γι’ αυτό είπα ότι υπήρξαν και παρεμβάσεις και παρεξηγήθηκα, θεωρώ 

ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι και εδώ είναι σαν να είναι μια επιχείρηση δική μας, ατομική 

και στο πώς να την διαχειριστούμε και στο πώς να την αντιμετωπίσουμε. Αλλά με τα δεδομένα 

τα σημερινά, να πούμε σε ποιο όριο θα πρέπει να προβληματιστούμε.  

κ. Κάλλιος: κ.κ. Συνάδελφοι στο επόμενο Δ.Σ. ουσιαστικά … όλο το πακέτο που σας 

έλεγα παλιότερα θα το φέρω στο επόμενο συμβούλιο. Θέλω να σας πω δυο τρεις κουβέντες, ο 

κ. Μωυσιάδης είπε μια αλήθεια, το έλλειμμα του δήμου ισοσταθμεί με το έλλειμμα των 

ανταποδοτικών. Γι’ αυτό το θέμα διενεργεί έρευνα η … Θεσσαλονίκης. Στο επόμενο 

συμβούλιο θα το αποτυπώσω καλύτερα. Το θέμα δεν είναι ότι είναι άσχημα τα αποτελέσματα 

αλλά ότι είναι πολύ καλύτερα από άλλους. Αν σκεφτείτε πως πάνε τα 2/3 των δήμων της 

χώρας, με ποιους ρυθμούς δανείζονται, ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους, ποιοι από αυτούς … 

την φορολογική τους ενημερότητα, ποιοι παραπαίουν, εμείς είμαστε αρκετά καλά. … το 60% 

των όσων ζήτησα για τις πληρωμές αγοράς, οι πράξεις εφαρμογής πληρώνονται κανονικά και 

στο τέλος θα πληρωθούν όλοι, συν 500.000 για τα έργα. … να δώσετε τα 560.000 του ΘΗΣΕΑ 

…που με διευκόλυνε στο μέγιστο βαθμό. Παρόλα αυτά όμως υπάρχουν προβλήματα. Δεν 

θέλω να πω παραπέρα, εγώ θα κάνω εκτεταμένη τοποθέτηση στο άλλο συμβούλιο. Στο θέμα 

των εσόδων, το 40% των ανείσπρακτων οφειλών είναι από πράξεις εφαρμογής, σε δυο δόσεις 

… Κινούμαστε με ταχύτητα, με βεβαιότητα και αυτό που θέλουμε εμείς προς την Σερραϊκή 

κοινωνία είναι … και η κοινωνία τομές και αποφάσεις. Εγώ θα εισηγηθώ στο επόμενο Δ.Σ. και 

τα μέτρα. Θα είναι έτοιμο το Δ.Σ. να τα δεχτεί ή πάλι θα απορρίψει ένα αίτημα για τις θέσεις 

στάθμευσης όπως για τις θέσεις στάθμευσης των Σχολών Οδηγών της τάξης των 50 €; Διότι 

κύριοι γίνεται μάχη, ήθελα να χειριστώ το θέμα των οφειλών του δήμου γρήγορα για να λήξει 

ο … γιατί πολλοί λένε ότι όλα ξεκινάν από το €… Ο δήμος πρέπει να οργανωθεί σε βάθος με 

άλλες δομές και προοπτικές που να ανταποκρίνεται … και όσες προσπάθειες έγιναν μέσω της 

πιστοποιήσεως αλλά δεν φτάνει αυτό, χρειάζεται η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, χρειάζεται 

ειδικός μελετητής για έργα στην οικονομική υπηρεσία, χρειάζεται αποθήκη. … Στο επόμενο 

Δ.Σ. θα φέρω ένα πακέτο μέτρων, πρέπει να το σκεφτείτε πολύ σοβαρά, γιατί όπως σας είπα 

και στον τομέα των ανταποδοτικών που είναι και το έλλειμμα του δήμου υπάρχει πρόβλημα, 

θα εισπράττουμε περισσότερα. Και ελπίζω να μην είμαι εγώ αυτός που θα πάει εκεί που θα 

πάει.  

κ. Σαμπάνης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ., εγώ διορίστηκα μετά από πρόταση του 

Δημάρχου και Πρόεδρος του ΑΟ. και τι θέλω να πω; Το 07 & 08 ως Πρόεδρος 

παρακολούθησα από πολύ κοντά τη διαχείριση του ΑΟ και θέλω να σας πω ότι 

συμμαζεύτηκαν τα οικονομικά, λειτούργησαν τα γυμναστήρια, πληρώθηκαν οι υπάλληλοι 

στην ώρα τους, το 2008 βγήκαν δύο υπάλληλοι στη σύνταξη και πήραν συνολικά 60.000 € το 

εφάπαξ κάτι το οποίο γνωρίζετε στο δημόσιο βγαίνει μετά από ένα και δύο χρόνια, όμως οι 

δικοί μας άνθρωποι του ΑΟ το πήραν στην ώρα τους. Την Άνοιξη του 08 βγήκαν στη σύνταξη 

και πήραν και το εφάπαξ και παρόλα αυτά καταφέραμε και συμμαζέψαμε τα οικονομικά του 

Α.Ο. με τα γνωστά πετρέλαια που τα έχουμε ξαναπεί εδώ αρκεί κάποιος να παρακολουθεί από 

κοντά τη διαχείριση. Είτε αυτή είναι κάποιου νομικού προσώπου όπως ο Α.Ο. που Πρόεδρος 

ήμουν εγώ, αλλά και του δήμου. Άρα θέλω να δώσω την αισιόδοξη νότα ότι αν γίνει στενή 

παρακολούθηση των δαπανών, των εσόδων που προέρχονται από όλες αυτές τις πηγές, των 

ανείσπρακτων οφειλών προς τον δήμο, νομίζω ότι μπορούν να διορθωθούν κάποια πράγματα 

για τον δήμο μας. Αυτά ήθελα να πω και νομίζω ότι τον δρόμο τον δείξαμε στο Ν.Π. του Α.Ο. 
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κ. Σωτηριάδης:  Να δώσω μια απάντηση για την τοποθέτηση που έκανε ο κ. 

Αγγελίδης για την ημερομηνία της συνεδρίασης. … ημερομηνία για την έγκριση Ισολογισμού 

ξέρετε ότι είναι 5 Οκτωβρίου, καλώς το είπε ο κ. Αγγελίδης, είναι εδώ και η υπηρεσία είναι 

εδώ και οι ορκωτοί λογιστές, πίεζα ή δεν πίεζα κ. Κατιρτζόγλου για όσο πιο σύντομα γίνεται 

γιατί εδώ κατηγορούμεθα ότι είχαμε κάποιους λόγους για να το φέρουμε 3 μέρες πριν τις 

εκλογές. Ήμουν ή δεν ήμουν εγώ αυτός που πίεζα να ολοκληρωθεί ο Ισολογισμός; 

κ. Κατιρτζόγλου: Δεν υπήρχε καμιά σκοπιμότητα να έρθει στις 1 Οκτωβρίου.  

κ. Σωτηριάδης: Πίεζα κ. Κατιρτζόγλου ή δεν πίεζα; Σας πήρα τηλέφωνο στην Αθήνα 

κ. Τζαβέλα; 

κ. Τζαβέλας: Η έκθεση μας είναι υπογεγραμμένη 25/9. 

κ. Σωτηριάδης: Είπε ο κ. Αγγελίδης ότι μίλησε με τον διευθυντή και του είπε ότι δεν 

περνάει από την Περιφέρεια αλλά από τον επίτροπο, ποιος μπορεί εμένα να μου εγγυηθεί ότι ο 

επίτροπος θα υπογράψει; Και γιατί αφού έχω τον χρόνο να κάνω μέσα στα νόμιμα πλαίσια που 

ο κώδικας επιβάλλει να το πάω την άλλη εβδομάδα επειδή έχουμε εκλογές; Και επειδή έχουμε 

εκλογές τι σημαίνει; Θα κλείσουμε τον δήμο; Ωραία, αν είναι έτσι, να πάψει να λειτουργεί η 

υπηρεσία καθαριότητας, τα δημοτολόγια να …, να μην λειτουργούμε όταν έχει εθνικές 

εκλογές, και προείπα κάτι, ο κ. Τζαβέλας ήρθε από άλλα δύο Δ.Σ. που έχουν Ισολογισμό 

σήμερα, Πετρίτσι και Σκούταρι, πουθενά δεν ακούστηκε τίποτα, εδώ λένε ¨φοβούνται να μην 

δουν τα άσχημα αποτελέσματα¨. Εδώ είναι τα κανάλια τα καταγράψαν, καταγράψαν τις 

απόψεις σας, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί από το τίποτα πρέπει να δημιουργούμε ένα θέμα. 

Και τι θέμα; Να μας λέγατε γιατί δεν το φέραμε στις 5 και το φέραμε στις 15 να σας έλεγα ότι 

ναι έχετε δίκιο καθυστέρησα και αμέλησα. Αλλά το φέρνουμε μόνοι μας και δημιουργείτε 

σχόλιο; Εν πάση περιπτώσει κ. Αγγελίδη, εσείς τουλάχιστον, από τους Ισολογισμούς του κ. 

Μωυσιάδη ήσασταν πάντα απών, οπότε είστε ο μοναδικός, δεν πρέπει εσείς …  

25 Αυγούστου 2004 απόντες είναι Λέφας, Αγγελίδης, Βλάχος κ.λπ., 2005 1 Νοεμβρίου 

ημέρα Τρίτη απόντες Λέφας Αναστάσιος, Αγγελίδης Πέτρος. 

κ. Αγγελίδης:  Μήπως είναι Απολογισμός;  

κ. Σωτηριάδης: Ρωτήστε τη Γραμματεία. 3 Οκτωβρίου του 2006 απόντες 

Νυκτοπάτης, Τσιγαρίδα, Αγγελίδης. Πάτε αύριο στην Γραμματεία. Έχω και τα πρακτικά και 

δεν μπορώ να φανταστώ να είστε επικεφαλής και να μην πάρετε το λόγο, ο κ. Παπαβασιλείου 

ήταν παρών, εσείς κ. Αγγελίδη σε κανέναν Ισολογισμό της 4ετίας του κ. Μωυσιάδη δεν 

ήσασταν παρών, και δεν μιλώ για το 2003 γιατί τον περνάγατε με τον κ. Μητλιάγκα. Το 2004, 

2005 και 2006 ήσασταν απών. Δεν ξέρω για ποιον λόγο. Πάτε αύριο στην Γραμματεία. Δεν 

ερχόσαστε σε συζητήσεις Ισολογισμού και έρχεστε τώρα και λέτε γιατί το βάλαμε 3 μέρες 

πριν τις εκλογές.  

Μιλήσατε κ. Αγγελίδη για το σωρευτικό έλλειμμα, προέρχεται από τις σωρευτικές 

αποσβέσεις. Είναι έτσι κ. οικονομολόγε; Οι αποσβέσεις παγίων είναι μια λογιστική εγγραφή. 

Να πάμε προ αποσβέσεων για να δούμε αν είναι θετικό, και εμείς αν πάμε προ αποσβέσεων 

είναι 1 εκ. θετικό, όμως πρέπει να το υπολογίσουμε. Άρα αυτό κ. Αγγελίδη που λέτε, το 

σωρευτικό έλλειμμα προέρχεται από τις σωρευτικές αποσβέσεις οι οποίες είναι, ενώ οι 

σωρευτικές είναι 12 εκ., οι αποσβέσεις είναι 29.107.000.  

κ. Μωυσιάδη, μιλήσατε για τις απαιτήσεις, έχετε δίκιο γιατί οι απαιτήσεις πάντα 

παίζαν στο 1 εκ. και σήμερα εμφανίστηκαν 2 εκ. Απάντησε ο κ. Αντιδήμαρχος, είναι από τις 

πράξεις εφαρμογής, έπρεπε να βεβαιωθούν, έστω και καθυστερημένα βεβαιωθήκαν. Άρα, δεν 

σημαίνει ότι δεν λειτούργησε ο … μηχανισμός και αυξήθηκαν οι απαιτήσεις κατά 1 εκ.  

Μιλήσατε για τις επισφαλείς, συμφωνούμε κ. Μωυσιάδη ότι κάποια στιγμή αυτό 

πρέπει να γίνει. Συμφωνούμε, το γενναίο περιμένουμε. Αλλά εγώ εκτιμώ και εκτιμώ ότι πρέπει 

να γίνει έναρξη. κ. Μωυσιάδη ούτε κλαίμε, ούτε παραπονιόμαστε, αγωνιζόμαστε και θα 

αγωνιζόμαστε μέχρι την τελευταία ημέρα που μας έχει δώσει εντολή η Σερραϊκή κοινωνία.  
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κ. Σαουλίδη, μέτρα λέτε, αυξήσεις λέτε, για τα ανταποδοτικά που σας είπε ο κ. 

Αντιδήμαρχος τι εξέλιξη θα έχει και η μόνη παράταξη που το ψήφισε ήταν του κ. Μωυσιάδη. 

Ο μεν κ. Σαουλίδης λέει τον πληθωρισμό, αρνητική ψήφος είναι … 

κ. Σαουλίδης: Τι λέτε; Προτείναμε συγκεκριμένα πράγματα. 

κ. Σωτηριάδης: Ψηφίσατε την πρόταση της Δ.Α. που ήταν το 6% όταν 4 χρόνια ήταν 

σταθερά; Δείτε τα πρακτικά και αν κάτι από αυτό διαφωνείτε, κάτι λέω ψέματα ελάτε να 

βγούμε μαζί. Φέραμε προχτές για 50 € για τις θέσεις στάθμευσης το μήνα και είπατε όχι. Από 

πού θα εισπράξουμε; Το να το παίζουμε καλοί, αύξηση σε κανέναν δεν γίνεται, δηλαδή όταν 

έρχονται τα θέματα δεν τα ψηφίζουμε και φέρνετε και συζητήσεις γιατί δεν παίρνουμε μέτρα. 

Πείτε μας επιτέλους ποιες είναι οι πραγματικές σας θέσεις. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω.  

κ. Αγγελίδης: Η Δ.Α. μονίμως φάσκει και αντιφάσκει. Σήμερα ακούσαμε ότι είναι 

πολύ ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα του Ισολογισμού … 

κ. Σωτηριάδης: Θέλετε να σας διαβάσω από το 2001 και μετά για να δείτε γιατί λέμε 

…  

κ. Αγγελίδης: Επαναλαμβάνω η Δ.Α. συνεχώς φάσκει και αντιφάσκει σ’ αυτά τα τρία 

χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχει εξωραΐσει την οικονομική κατάσταση του δήμου, είναι πολύ 

ευχαριστημένη από τα αποτελέσματα των Ισολογισμών του 2007 και 2008, που σημαίνει ότι 

είναι ευχαριστημένη από την οικονομική κατάσταση που υπάρχει στον δήμο, ενώ πριν από 4-5 

μήνες έλεγε ή θα δάνεια ή κατασχέσεις, ή παίρνουμε 4,5 εκ. € δάνεια ή χανόμαστε. Σήκωνε 

ψηλά τα χέρια. Αν μπορεί κανείς να βγάλει συμπεράσματα με αυτά που λένε κατά καιρούς, τη 

μια λένε άλλα και μετά από ένα λεπτό μπορεί να πουν άλλα. Ήταν πολύ εύστοχες οι 

παρατηρήσεις που έκανε ο κ. Μωυσιάδης, εγώ δεν ήθελα να μπω σε επιμέρους ανάλυση 

αριθμών, είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση από αυτήν που παρουσιάζετε. Ακριβώς είναι 

όπως τα είπε ο κ. Μωυσιάδης. Και για να μην πω περισσότερα και μακρυγορήσω, η 

συνεδρίαση αυτή πράγματι μπορούσε να γίνει μετά τις 5 Οκτωβρίου, δεν υπήρχε κανένα 

πρόβλημα. Δεν θέλατε να την κάνετε για τους δικούς σας λόγους. Και ο κ. Υψηλάντης το 

διαβεβαίωσε αυτό, εγώ και με την Περιφέρεια μίλησα και η Περιφέρεια το διαβεβαίωσε. Τώρα 

αυτό που ειπώθηκε ότι ήμουν απών από κάποιες συνεδριάσεις είναι ανάξιο σχολιασμού. Ξέρει 

πάρα πολύ καλά ο κ. Μωυσιάδης και οι δημοτικοί του σύμβουλοι, όταν ερχόταν εδώ τα 

θέματα οικονομικής κατάστασης τι κριτική ασκούσαμε. Ασκούσαμε πιο έντονη κριτική, αλλά 

εσείς επειδή είστε αδύναμοι προσπαθούμε να μην ασκούμε τόσο έντονη κριτική. Στον κ. 

Μωυσιάδη ασκούσαμε πιο έντονη κριτική γιατί ξέραμε ότι είχε πολύ περισσότερες δυνάμεις. 

Είστε αδύναμοι. Νομίζω ότι είναι ανάξια σχολιασμού αυτά που ειπώθηκαν.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

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

αποφάσεις: 

 

810  / 09 Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2008.               

 

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

 

 

 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γούνας Γεώργιος 

 

Δάγκος Γεώργιος 

 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

 

Ζαπάρας Στέργιος 

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κάλλιος Κωνσταντίνος 

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 


