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ΘΕΜΑ    ΜΟΝΟ: Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2009.   

    

 

 

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

 

ΘΕΜΑ    ΜΟΝΟ: Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2009.   

 

 

 

κ. Πρόεδρος:   Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι αρχίζει η συνεδρίαση με ένα και 

μοναδικό θέμα. Είναι εδώ και κ. Τζαβέλλας, θα δώσω το λόγο πρώτα στον κ. 

Κατιρτζόγλου, που συνέταξε τον Ισολογισμό. Στη συνέχεια ο κ. Κρίτωνας Τζαβέλλας, ο 

ορκωτός λογιστής θα έχει τον λόγο και στη συνέχεια οι δημοτικοί σύμβουλοι.  

κ. Κατιρτζόγλου:  Καταθέτουμε σήμερα τις οικονομικές καταστάσεις της 

χρήσεως του 2009 στο Δ.Σ. Τα αποτελέσματα της χρήσης του 2009 κατέληξαν ένα 

πλεόνασμα για τον Δήμο Σερρών της τάξης των 2.567.953,12 €. Όσον αφορά τον 

Ισολογισμό της χρήσης οι συνολικές υποχρεώσεις της χρονιάς ανέρχονται στα 

12.274.105,88 €, σ’ αυτές τις υποχρεώσεις είναι οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, που 

είναι ο Τραπεζικός δανεισμός που στα τέλη του 2009 ήταν … και οι βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις, οι υποχρεώσεις δηλαδή προς προμηθευτές, πιστωτές και τρίτους οι οποίες 

ανέρχονται στα 6.954.105 €. Το θετικό αποτέλεσμα της χρονιάς, το πλεόνασμα των 

2.567.000 έχει αντίκτυπο φυσικά και στα συνολικά ελλείμματα  που είχαμε στις 

προηγούμενες χρήσεις, δηλαδή από το 2001-2008 που συντάξαμε σαν Δήμος 

Ισολογισμούς, είχαμε συνολικά ελλείμματα της τάξης των 12.737.000, με το αποτέλεσμα 

αυτής της χρονιάς μειώθηκαν αυτά τα ελλείμματα στα 10.169.821 €.  

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις είπαμε ότι είναι στις τράπεζες, έχουμε ένα 

δάνειο στην COMMUNALE των 5.140.000 και ένα υπόλοιπο σε ένα δάνειο της 

Πειραιώς που είναι περίπου στις 100.000 και το οποίο θα τελειώσει στη χρήση του 2011. 

Η ανάλυση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, Προμηθευτές 4.680.000, Τράπεζες – 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 100.000, Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη 20.910, σε 

Ασφαλιστικούς οργανισμούς έχουμε μια οφειλή 20.000 και Πιστωτές διάφοροι 

2.142.000 που στους Διάφορους Πιστωτές το μεγαλύτερο κομμάτι είναι από ρυμοτομία 

προς τους δημότες μας. Αυτά εν ολίγοις τα στοιχεία της χρήσης όσον αφορά τα 

αποτελέσματα χρήσης και τον Ισολογισμό.  

κ. Πρόεδρος:  Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί ο κ. Τζαβέλλας και αν έχει κάποιος 

ερωτήσεις θα είναι εδώ να μας απαντήσουν.  
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κ. Τζαβέλλας:  Πηγαίνω κατευθείαν στα σχόλια του Ισολογισμού όπως 

προέκυψαν από τον έλεγχο. Από τον έλεγχο προέκυψαν τα εξής: 1ον, στο λογαριασμό του 

… 7.954.000 € περίπου περιλαμβάνονται έργα υπό παραλαβή ποσού 1.191.000 € 

περίπου από προηγούμενη χρήση. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της έκθεσης ελέγχου, 

η Τ.Υ. του Δήμου δεν μας έχει ενημερώσει αν κάποιο μέρος των … υπό εκτέλεση της 

προηγούμενης χρήσης και των … της παρούσας χρήσης ποσού 499.000 πρέπει να 

μεταφερθεί στους συγκεκριμένους αριθμούς των παγίων μετά από οριστική παραλαβή 

των έργων. Η σημείωση αυτή αφορά τα έργα που έχουν οριστικοποιηθεί, πιθανώς έχουν 

οριστικοποιηθεί και να πάνε στους κατάλληλους λογαριασμούς και να αρχίσουν να 

γίνονται αποσβέσεις. 2ον, ο Δήμος … αποτίμηση εξαιτίας των συμμετοχών του σε άλλες 

επιχειρήσεις στις 31/12/2009. Οι επιχειρήσεις αυτές εκτός από δύο δεν ελέγχονται από 

ορκωτό λογιστή – ελεγκτή, καθώς επίσης δεν ήταν και διαθέσιμοι οι τελευταίοι 

Ισολογισμοί ορισμένων εξ’ αυτών ώστε να προσδιοριστεί η εσωτερική λογιστική τους 

αξία. Ως εκ τούτου, το ποσό των 5.302.000 € που εμφανίζεται ως αξία συμμετοχών του 

Δήμου αντιπροσωπεύει την αξία πίσω σ’ αυτόν. Και ότι οι επενδύσεις του Δήμου … στα 

βιβλία αφορά μόνο το κόστος. 3ον, στο υπόλοιπο του λογαριασμού του ενεργητικού 

¨Απαιτήσεις … και Υπηρεσιών¨ ποσού 1.759.000 € περιλαμβάνεται … 1.573.000 € οι 

οποίες εκκρεμούν πέραν του έτους. Ο Δήμος δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για πιθανές 

επισφαλείς απαιτήσεις με συνέπεια την … ωφέλεια του … του Δήμου. 4ον, ο Δήμος έχει 

από τον νόμο υποχρέωση να καταβάλλει στους εργαζομένους του συγκεκριμένα 

χρηματικά οφέλη … Η παρούσα αξία των δεδουλευμένων αυτών υποχρεώσεων που 

αναμένει ότι θα καταβληθούν υπολογίζεται περίπου στις 41.000 €. Το 2008 ήταν 23.000 

€. Για τις υποχρεώσεις αυτές δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη στις … οικονομικές 

καταστάσεις με συνέπεια … κατά το ποσό αυτό μικρότερη από αυτή που απεικονίζεται 

στις οικονομικές καταστάσεις. Αυτή η πρόβλεψη αφορά όσους είναι με σχέση αορίστου 

χρόνου και είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. 5ον, δεν … επαληθεύσαμε την ορθότητα των 

λογαριασμών … στοιχείων του Δήμου καθώς και σχετικές πληροφορίες από το μητρώο 

παγίων δεν είναι ακριβείς και χρειάζεται άμεση ενημέρωση. Ο Δήμος πρέπει να 

ενημερώσει άμεσα τα μητρώα για να γίνει καταγραφή όλων των παγίων περιουσιακών 

στοιχείων. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το μητρώο παγίων ότι πρέπει να ενημερωθεί μέχρι 

σήμερα. 6ον, οι υποχρεώσεις του Δήμου εμφανίζονται μειωμένες κατά 275.000 περίπου 

… των αποτελεσμάτων χρήσης. Υπάρχουν και κάποια τιμολόγια τα οποία μέχρι τέλος 

της χρήσης δεν είχαν καταχωρηθεί για κάποιο λόγο, είχαν παραπέσει σε κάποιες 

υπηρεσίες και δεν είχαν πάει στο λογιστήριο να καταχωρηθούν. 7ον, στην επιστολή του 

νομικού συμβούλου του Δήμου αναφέρονται αξιώσεις τρίτων κατά του Δήμου 

συνολικού ποσού ύψους 1.230.000 € περίπου από τις οποίες ποσό 400.000 € αφορά 

αξιώσεις εργαζομένων κατά του Δήμου, τα υπόλοιπα αφορούν υποθέσεις 

απαλλοτριώσεων εδαφικών εκτάσεων, … δεν είναι να προβλεφτεί στο παρόν στάδιο και 

δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου. Σας 

ενημερώνω ότι πέραν των υποχρεώσεων που αναφέρονται στον Ισολογισμό, υπάρχουν 

και αυτές οι οποίες δεν εμφανίζονται και δεν εμφανίζονται γιατί μπορεί αύριο μεθαύριο 

μπορεί κάποια από αυτές να ευδοκιμήσει.  
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Κατά την γνώμη μας, εκτός από τις περιπτώσεις των … που μνημονεύονται στην 

παράγραφο … με επιφύλαξη, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική θέση του Δήμου κατά την 31 

Δεκεμβρίου 2009 και την χρηματοοικονομική επίδοση για την χρήση που έληξε με την 

ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προδιαγράφονται από την 

ελληνική νομοθεσία. Αναφορά … και κανονιστικών θεμάτων, επαληθεύσαμε … και 

αντιστοίχιση του περιεχομένου της έκθεσης διαχειρίσεως της δημαρχιακής επιτροπής 

προς το Δ.Σ. με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.  

κ. Κάλλιος:  κ.κ. Συνάδελφοι, έναν μήνα πριν τις εκλογές και τη λύση θα την 

δώσει ο λαός. Αισθάνομαι την υποχρέωση να πω ότι είχα να αγωνιστώ με σκληρότητα, 

πέρα από τις αρχές και τον χαρακτήρα μου, όσον αφορά το θέμα της οικονομίας του 

Δήμου. Και αυτό γιατί; Γιατί ένιωσα την ανάγκη ότι πρέπει να υπερασπίσω την πόλη 

μου. Γιατί αυτό που συνέβη τα δύο τελευταία χρόνια δεν ήταν πολιτικό παιχνίδι, ήταν 

κανιβαλισμός του Δήμου. Βέβαια τα αποτελέσματα της χρήσης δίνουν ένα ηχηρό … 

στην άγνοια και στην αναλγησία για το ότι έμεινε απλήρωτη η αγορά, προϊόν κατά της 

άποψης μου της συντηρητικής παρακμιακής κατάστασης που διέπει πολλά στελέχη του 

τοπικού δημοτικού οικοδομήματος. Ταυτοχρόνως δίνει και μια ελπίδα, δίνει και μια 

προοπτική, ότι με προσαρμοσμένες πολιτικές ο Δήμος μπορεί να σταθεί στα πόδια του 

και να φέρει την κοινωνία εκεί που πρέπει. Εκτός από αυτά που φαίνονται και από αυτά 

που διαβάσατε στην εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής, υπάρχουν και κάποια άλλα 

που δεν φαίνονται και εγώ θα τα πω.  

Εγώ στις 31/12/2009 παρέδωσα ταμείο … και αυτό έγινε γιατί στις αρχές του 

έτους κατά την ανάληψη της αντιδημαρχίας μου, αντιμετώπισα μια κατάσταση που 

αφορούσε ποσά των πράξεων εφαρμογής της τάξεως των 650.000 όχι της δικής μας 

θητείας αλλά παλαιότερων και είχα λογαριασμούς στον δήμο για 18 μέρες … Παραδίνω 

λοιπόν στις πράξεις εφαρμογής ταμείο 2.300.000 και πλήρωσα για έργα και 

συμπληρώσεις των πράξεων εφαρμογής 1.800.000. Αυτό ήταν το πρώτο … της 

εξυγιαντικής τακτικής που ακολούθησα. Διότι, 1ον αφενός μεν οι σκόνες από την Σιγής 

ακόμη θα ήταν Πλατεία Ελευθερίας και από την οδό Ν. Ζίχνης, πληρώθηκε όλο το έργο 

και άλλο δημοπρατήθηκε, υπάρχουν λεφτά για να πληρωθεί, και αφετέρου, έχω διαταγές 

πληρωμών για τις αποζημιώσεις που θα είχαν κάνει τον δήμο …  

2ον, αν πει κανείς πως τα καταφέραμε με 323.000 προκαταβολή. Εγώ 

αντιμετώπισα αύξηση μισθοδοσίας αιρετών και εργαζομένων της τάξης του 1,5 εκ. €. 

Δεν πήρα τέλος ζύθου και τέλος διαφήμισης 300.000, δεν πήρα την τελευταία δόση του 

υπολοίπου 10% του ΘΗΣΕΑ 400.000, επίσης δεν έλαβα και την τελευταία δόση της 

ΣΑΤΑ με την οποία πακέτο πήγαινε η τελευταία δόση των παρελθόντων οφειλών του 

2008 τα 268.000, το 1/12 των οποίων μπορούσα να το χρησιμοποιήσω για λειτουργικές 

δαπάνες.  

Επειδή στις αρχές του 2009 κανένας μάλλον δεν κατάλαβε το τι παραλάμβανα 

εγώ, ακόμα και από τους συναδέλφους μου έχω δεχθεί πυρά και είμαι υποχρεωμένος να 

τα δώσω ως παραστατικά στοιχεία. Εγώ παρέλαβα 7,5 εκ. σχεδόν σε δάνεια, 5 εκ. 

οφειλές, 1.600.000 έργα που ερχόταν χωρίς εγγεγραμμένες πιστώσεις, 250.000 … στην 

αρχή  της  θητείας  μου,  η  πλειοψηφία  των  οποίων,  οι  200.000  ανάγονται   στις ……,  

4 



 

αφορούν υποθέσεις αναγόμενες στις αρχές της δεκαετίας, και καθάρισα και όλο το 

σύμπλεγμα του πρώτου δανείου της COMMUNALE, … του Δημάρχου να βγάλει τα 2 

εκ. € αλλά πλήρωσα 250.000 από τον πρώτο μήνα. Φτάνουμε στα 15 εκ., καταλήγουμε 

σε 5.240.000 δανεισμό από COMMUNALE και Πειραιώς, συν 4.600.000 οφειλές … για 

δάνεια που παρέπεσαν, πόσο μας κάνουν; 9.800.000. … την επανείσοδο των 650.000 

από τη ΣΑΤΑ για τις πράξεις Εφαρμογής με την οποία απόφαση του Δημάρχου για τα 

760.000 που αφορούν τροποποίηση του ΘΗΣΕΑ για αποζημιώσεις και άλλες 650.000 

που έχω ενδοδημοτικές υποχρεώσεις που καταλήγουμε; Στα λεφτά που ζητούσα για 

δάνειο.  

Άκουσα από την άλλη πλευρά, της αντιπολιτεύσεως, και δικαίωμα του καθενός 

είναι, ¨μην ονειρεύεστε δάνεια, αφήστε να κυλίσει όπως πάει¨. Τότε θυμήθηκα τον Άμλετ 

του Σαίξπηρ ¨θεέ μου ονειρευόμουνα ότι βασιλιάς γινόμουνα, μακάρι όμως να μην 

έβλεπα όνειρα κακά¨. Όνειρα κακά ήταν προσαρμοσμένα στην πραγματικότητα στον 

δήμο. 700.000 διαταγές πληρωμών στο γραφείο της Διευθύντριας Οικονομικών, πάνω 

από 200.000 επιδικασθέντες τόκους. Ούτε ένα ευρώ θα πλήρωνε ο Δήμος αυτά τα δύο 

χρόνια στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και η αγορά θα ήταν πληρωμένη και η 

εικόνα διαφορετική. Και αν μου πει κάποιος, ¨καλά δεν είχες άλλο τρόπο; ΣΑΤΑ πήρες, 

2.375.000¨, θέλετε να δούμε που πήγε η ΣΑΤΑ; 1,5 εκ. πήγε στις οφειλές και σε τρύπες 

του παρελθόντος. Τι πληρώσαμε; Αυτή τη χρονιά πληρώσαμε 7.049.000 οφειλές 

παρελθόντων ετών, 2008 4.000.000, το 2007 3.780.000, το 2006 2.450.000. 2.400.000 η 

αγορά, 2,5 εκ. η ΣΑΤΑ, 1.800.000 οι Πράξεις Εφαρμογής. Στο δρόμο τα έργα, 

προχωράνε και υπάρχουν και άλλα χρήματα να γίνουν και άλλα έργα και άλλες 

αποζημιώσεις να πληρωθούν. Όλοι λέτε για … των εξόδων. Ιδιαίτερα στον τομέα των 

ανταποδοτικών, 4.448.000 το 2009, στον τομέα των ανταποδοτικών που είναι πολύ 

ισχυρό σημείο διότι εκεί αν τα μετρήσετε τα ελλείμματα του Δήμου είναι λίγα αν τα 

συμψηφίσετε με τα ελλείμματα των ανταποδοτικών. Αλλά αυτά για να αντιμετωπιστούν 

δεν θέλουν χαμόγελα, δεν θέλουν μειδιάματα, θέλουν γενναιότητα. 4.448.000, 4.532.000 

το 2008, 4 εκ. το 2007, 4.481.000 το 2006. … Τι στερήθηκα, το ότι δεν αποπλήρωσα την 

αγορά στα σημεία και στα έσχατα που ήθελα ενώ εδώ έδωσα τόσα χρήματα, γι’ αυτό και 

σήμερα κυκλοφοράει ο Δήμος. Και παρά το ότι έχει μείωση των εισροών κατά 30%, έχει 

πληρώσει … στην αγορά. Τι στερήθηκε ο Δήμος αυτή την περίοδο και τι ανέμενε από 

μένα; Να κάνω τον ταμία, τον λογιστή, να αναφέρω νούμερα, να κοροϊδεύω τη κοινωνία 

ή να κλαίω με ψεύτικα δάκρυα ότι παρουσιάζετε … ο κοινωνικός ιστός του Δήμου όταν 

τα λεφτά μας τα τρώνε οι τόκοι; Ο Δήμος στερήθηκε αυτή την περίοδο την οργάνωση, 

ούτως ώστε να προετοιμαστεί στο νέο …, στερήθηκε την αγοραστική ικανότητα, τις 

χαμηλές τιμές στην αγορά των προϊόντων, στερήθηκε την δημιουργία αποθήκης, 

στερήθηκε την εγκατάσταση αναλυτικής λογιστικής.  

Κ.κ. Συνάδελφοι και πάλι καταλήγω ότι δεν υπήρχε άλλη εκδοχή εκτός από το να 

δανειστεί ο Δήμος για να αποπληρώσει τις εκκρεμότητες του. Δεν του φέρθηκαν …, δεν 

εκδίδονταν …, όμως με τις όποιες αποφάσεις που λάβαμε πήρατε στο λαιμό σας την 

αγορά. Και η αγορά βογκά, σπαράζει, ταλαιπωρείται. Αυτό είναι αυτό που αντιμετωπίζω 

και είχατε τη δυνατότητα, τουλάχιστον την δεύτερη φορά να μου δώσετε την ευχέρεια να 

την αποπληρώσω, να δώσουμε αναπνοές στην τοπική αγορά, να της δώσουμε ζωντάνια, 

τουλάχιστον στα όρια που μας αναλογούν.  
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Όλοι είστε άνθρωποι … και καταλαβαίνετε σε ποια περίοδο ζούμε. Αυτή την 

περίοδο με τις … του Δήμου, ακόμα και τις υποχρεώσεις του, απέναντι σε ένα θέμα όπως 

είναι αυτό του Κεντρικού Πάρκου, με δική μου εισήγηση έγινε το δάνειο των 300.000 € 

μόλις συναντήσαμε μια καλή τιμή ούτως ώστε να επιτευχθεί η απαλλοτρίωση, μια καλή 

τιμή, για να απαλλοτριώσουμε το Κεντρικό Πάρκο έτσι ώστε ένα μήνα μετά την … να 

κάνουμε το δώρο που της αξίζει. Ένα Πάρκο αξιόλογο, ένα Πάρκο προσοχής. Όμως και 

πάλι επαναλαμβάνω, αφήσαμε θρύψαλα στην αγορά. Η αγορά είναι εδώ, η κοινωνία 

είναι εδώ και ο λαός είναι εδώ. Σε ένα μήνα θα βγάλει τα αποτελέσματα.  

κ. Αγγελίδης:  Το πλεόνασμα που εμφανίζεται στον Ισολογισμό του Δήμου του 

2009 είναι επόμενο ότι θα εμφανιστεί, σας το λέγαμε ότι θα υπήρχε, και γιατί υπάρχει; 

Διότι η Κεντρική Εξουσία το 2009 έδωσε 4 εκ. € επιπλέον στον δήμο Σερρών. Δίνοντας 

τους παρακρατηθέντες πόρους σε όλους τους δήμους, στον δήμο Σερρών αναλογούσαν 4 

εκ. € επιπλέον. Γι’ αυτόν τον λόγο σας λέγαμε όταν φέρατε το δάνειο των 4,5 εκ. €, σας 

λέγαμε ότι είναι λάθος να πάρετε δάνειο 4,5 εκ. € τώρα που έρχονται χρήματα από την 

Κεντρική Εξουσία. Παρόλα αυτά δεν σας είπαμε ¨μην παίρνετε δάνειο¨, σας είπαμε 

πάρτε ένα δάνειο 1 εκ. € για να αποπληρώσουμε την αγορά, φέρνοντας παράλληλα ένα 

σχέδιο νοικοκυρέματος των οικονομικών του Δήμου. Δεν το κάνατε και είστε οι 

αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα θρύψαλα που αφήσατε στην αγορά. Για το ότι δεν 

πληρώθηκε η αγορά, φταίτε αποκλειστικά εσείς και κανένας άλλος.  

Η δική μας η φιλοσοφία για τα δάνεια έχει ειπωθεί, την έχουμε καταθέσει πολλές 

φορές. Δεν είμαστε κατά των δανείων, υπέρ των δανείων είμαστε, υπέρ των δανείων 

όμως για αναπτυξιακούς σκοπούς. Για σκοπούς που θα φέρουν ανάπτυξη, που θα φέρουν 

αποτελέσματα και όχι για τα λειτουργικά έξοδα, και το αποδείξαμε αυτό. Όταν φέρατε το 

δάνειο για το Κεντρικό Πάρκο είπαμε ναι στο δάνειο για το Κεντρικό Πάρκο.  

Μειώσατε λέτε τις δανειακές μας υποχρεώσεις. Από 7 εκ. σε 5 εκ. €. Βεβαίως 

μειώθηκαν, γιατί πήρατε πίσω, επιστράφηκε το δάνειο των 2 εκ. € που είχε πάρει ο κ. 

Μωυσιάδης για τα ΑΣΤΕΡΙΑ. Περίσσεψαν χρήματα από την Ε.Ε., και έπρεπε αυτά τα 

χρήματα να επιστραφούν, και επειδή είχε τελειώσει το έργο, η Πολιτεία είπε τότε πάρτε 

τα χρήματα αυτά πίσω για το δάνειο που πήρατε για τα ΑΣΤΕΡΙΑ. Αυτή είναι η αλήθεια. 

Παρόλα αυτά όμως, παρ’ όλες αυτές τις ευνοϊκές συγκυρίες, 1 εκ. επιπλέον ανέβηκε το 

χρέος του Δήμου το 2009 προς τους προμηθευτές. Από 6 εκ. που χρωστούσαμε, έφτασε 

το χρέος στα 7 εκ. 1 εκ. επιπλέον προσθέσατε χρέη μέσα στο 2009 για το ΔΗΠΕΘΕ.  

Η οικονομική κατάσταση του Δήμου θα φανεί στον Ισολογισμό του 2010, εκεί θα 

βγει όλη η αλήθεια. Αλλά για τα αποτελέσματα αυτά που υπάρχουν μέχρι τώρα και πάλι 

επαναλαμβάνω η όλη η αλήθεια είναι αυτή. Και υπογραμμίζω και τονίζω, την όλη 

ευθύνη για το ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αγορά, για το ότι δεν πληρώθηκε η 

αγορά, την φέρετε εσείς, αποκλειστικά εσείς. Γιατί αν ακολουθούσατε την πρόταση μας, 

δεν θα χρωστούσατε τόσα χρήματα.  

κ. Δήμαρχος:  Τα 4 εκ. ποια είναι που ήρθαν το 2009;  

κ. Αγγελίδης: Είναι για τα λειτουργικά έξοδα και για τη ΣΑΤΑ. 1 εκ. € επιπλέον 

για τη ΣΑΤΑ ήρθε και 2 εκ. και, ήρθαν για τα λειτουργικά μας έξοδα.  

κ. Δήμαρχος: Από αυτά που είπατε, τίποτα δεν ήταν σωστό. Όλα ήταν 

παραπληροφόρηση. 

1 εκ. οι παρακρατηθέντες, τα υπόλοιπα μέχρι τα 4 εκ. ποια είναι; 

κ. Αγγελίδης: Μα προηγουμένως ο κ. Κάλλιος είπε για 4 εκ. επιπλέον.  
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κ. Δήμαρχος: Δεν είναι δυνατόν να πορεύεστε λέγοντας ψέματα και 

ενημερώνοντας λανθασμένα την Σερραϊκή κοινή γνώμη. Τα 2 εκ. του ΥΠ.ΠΟ. δεν τα 

χρώσταγε στον δήμο. Ήταν το δάνειο το οποίο πήρε η προηγούμενη Δ.Α. για να 

ολοκληρωθεί το έργο. Ολοκληρώθηκε το έργο, μας τα χρωστούσε καμιά Πολιτεία; Από 

πού προκύπτει αυτό; Γιατί μας τα έδωσε ο κ. Λιάπης; Σας είπα και έχω και μάρτυρες το 

τι είπε ο κ. Λιάπης. Ξέρετε πόσα έργα του ΥΠ.ΠΟ. μόνο το λεκανοπέδιο και δεν αφήνω 

την υπόλοιπη χώρα στην οποία όπου και να βρεθείς και να σταθείς πολιτισμός υπάρχει. 

Και γιατί επιλέξαν την πόλη των Σερρών να δώσουν 2 εκ.; Αυτό οφείλεται, και δεν 

περιαυτολογώ, γιατί έτυχε ο κ. Λιάπης να είναι υπουργός πολιτισμού και έτυχε 

Δήμαρχος για την πόλη να είναι ο Ι. Βλάχος. Και όχι ότι αυτά που ακούσαμε, ότι μας τα 

χρωστούσαν. Κανένας δεν μας τα χρωστούσε. Στην κατάσταση των έργων που … ήταν 

εκατοντάδες άλλα έργα, επομένως τα 2 εκ. τα οποία αποπληρώσαμε 23 χρόνια νωρίτερα 

στην τράπεζα, ήρθαν το 09 και απλά είπαμε εγκρίνετε ένα δάνειο 2 εκ. € για να 

πληρώσουμε και τα δάνεια και εσείς θεωρητικολογούσατε … και ξέρετε τι αποτέλεσμα 

είχε η άρνηση του ΔΣ. για λήψη δανείων 2 εκ.; Σήμερα να πληρώνουμε τόκους 

υπερημερίας πολλούς περισσότερες από τις μηνιαίες ή ετήσιες δόσεις του δανείου των 2 

εκ. €. Αυτό το αποτέλεσμα είχε. Επίσης πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τον 

Καλλικράτη, αν τον διαβάσατε, από το 261 άρ. έως το 264 που είναι για την εξυγίανση 

των ΟΤΑ, ότι ο Δήμος Σερρών με αυτά τα οικονομικά στοιχεία δεν πρόκειται να 

ενταχθεί σ’ αυτό το πρόγραμμα. Ξέρετε γιατί; Γιατί βασική προϋπόθεση είναι να 

οφείλουμε περισσότερο από το 20% των τακτικών μας εσόδων. Αυτό δεν προκύπτει από 

πουθενά και ούτε πρόκειται στο μέλλον να προκύψει αυτή η παράμετρος του νόμου. 

Επίσης, τα έξοδα μας σε τρίτους και σε τόκους είναι πολύ λιγότερα, το 1/5 των τακτικών 

μας εσόδων, άρα μιλούμε για έναν δήμο υγιή τουλάχιστον οικονομικά. Το ότι δεν 

πληρώνεται η αγορά και ότι οφείλουμε στην αγορά, είναι ότι υπάρχει έλλειψη 

ρευστότητας. Δύο νούμερα θα σας πω, ότι τα τελευταία χρόνια, το 09 και το 10 έχουμε 

μείωση των τακτικών μας εσόδων κατά 35% και θα σας πω και ένα άλλο νούμερο, μια 

αύξηση στα καύσιμα της τάξης του 50%. Επομένως για πείτε μου εσείς έναν άλλο τρόπο. 

Και το πρόβλημα μας ποιο θα είναι, ότι δεν θα μπορούμε να μπούμε στα προγράμματα 

εξυγίανσης, γιατί δεν θα έχουμε τις προϋποθέσεις γιατί είμαστε οικονομικά πολύ καλά 

αλλά να κοιτάξουμε άλλους τρόπους να δανειστούμε για να αποπληρώσουμε την αγορά. 

Βέβαια αυτό με την νέα χρονιά του 11. Αυτή είναι η καθαρή αλήθεια και αυτή πρέπει να 

λέτε προς τα έξω και να εξηγήσουμε τους τρόπους, πως θα αντιμετωπίσουμε κυρίως τη 

ρευστότητα του Δήμου και γιατί είχε η ΔΑ. προτάσεις, είναι γνωστές σε όλους σας, από 

πού θα βρούμε πόρους για να εξασφαλίσουμε χρήματα για να μπορέσουμε να 

πληρώσουμε την αγορά. Για χρήματα που προκύπτουν από τις Πρ. Εφαρμογής και της 

εισφοράς σε χρήμα και όλα αυτά υπάρχουν, και γι’ αυτό και γίνονται έργα. Στην περιοχή 

της Σιγής πληρώσαμε αποζημιώσεις στις περιπτώσεις …, πήραμε το δάνειο, εκεί είχαμε 

πολύ καλή τιμή, τιμή μονάδας απαλλοτρίωσης 350.000 και θα δείτε πολύ σύντομα ότι θα 

γκρεμιστεί ο σταθμός που υπάρχει στο Κ. Πάρκο και τόσα άλλα. Αυτή είναι η αλήθεια. 

Η κουβέντα αυτή κ. Αγγελίδη θα γίνει με στοιχεία και υπογραφές. Και θα ρθουν στην 

δημοσιότητα και θα το κάνω ενόψει των εκλογών και η Σερραϊκή κοινωνία θα 

αποφασίσει.  

κ. Αγγελίδης:   Θα δώσετε μια θαυμάσια ευκαιρία για να αποδείξετε την 

αποτυχημένη πορεία σας με τα στοιχεία που θα φέρετε. 
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 κ. Δάγκος: Άποψη σας κ. Αγγελίδη.  

κ. Αγγελίδης: Πρόεδρε καλά έλεγα, να βάλουμε και έναν Πρόεδρο να 

προεδρεύει εσάς. Αφήστε με να ολοκληρώσω. 

κ. Πρόεδρος: Κριτική από εσάς δεν δέχομαι και ιδιαίτερα από κάποιον ο οποίος 

πρόδωσε τον αρχηγό του πριν από κάποια χρόνια.  

κ. Γαλάνης: Μεγάλη μικροπρέπεια.  

κ. Αγγελίδης: Η μικροπρέπεια σε όλο της το μεγαλείο. Αν το πάτε κι έτσι, θα 

σας απαντήσω με την ίδια σας τη γλώσσα. Κι εσείς το κάνατε πολλές φορές.  

κ. Πρόεδρος: Ποτέ.  

κ. Αγγελίδης: Δυστυχώς ξεπεράσατε κάθε όριο μικρότητας. Για την ευθύνη για 

το ότι δεν πληρώθηκε η αγορά την έχετε αποκλειστικά εσείς. Αν ακούγατε την πρόταση 

μας και παίρνατε το δάνειο του 1 εκ. €, θα πληρώνατε την αγορά. Ας το κάνατε αυτό. 

Την πλειοψηφία εσείς την είχατε, εσείς κυβερνούσατε τον δήμο. Η αντιπολίτευση σας 

φταίει; Για όνομα του θεού; Σε ποιους απευθύνεστε; Για κάθε αποτυχία σας κατηγορείτε 

την αντιπολίτευση. Εσείς είχατε την πλειοψηφία. Όσον αφορά το δάνειο που 

επιστράφηκε, το είπε και ο κ. Μωυσιάδης πολλές φορές, το είπα και εγώ, το δάνειο αυτό 

επιστράφηκε γιατί περίσσεψαν από το πρόγραμμα της Ε.Ε. και επειδή … 

Η αποτυχία σας, σας έκανε ούτε καν να κατεβείτε στις εκλογές. 

Τα 2 εκ. που πήρατε από το ΥΠ.ΠΟ., τα πήρατε όπως είπε και ο κ. Μωυσιάδης, 

επειδή περίσσεψαν κάποια χρήματα από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα πολιτισμού και λόγω 

του ότι είχε πάρει ο κ. Μωυσιάδης δάνειο 2 εκ. €, επέστρεψαν αυτό το δάνειο που πήρε. 

Αυτή είναι η αλήθεια αλλά δυστυχώς από την αλήθεια έχετε πάρει διαζύγιο. … 

κ. Νυκτοπάτης:  …  

κ. Σαουλίδης: Ότι έχουμε στον δήμο σαν χρηματοδοτήσεις ανήκουνε στην πόλη. 

Δεν είναι καλό ούτε ονόματα να βάζουμε ούτε τίποτα. Αυτό είναι το χρέος, αυτό είναι το 

κέρδος. Το θέμα είναι να δούμε αν με την προσπάθεια που έγινε από την παρούσα Δ.Α., 

δεν είπαμε ότι δημιουργήθηκαν σήμερα όλες οι υποχρεώσεις, όταν είπα σε 

προηγούμενους Ισολογισμούς ότι εμείς σαν Δ.Α. από το 1999 μέχρι το 2002 καταφέραμε 

να μειώσουμε τις υποχρεώσεις. Το κάναμε πράξη και είναι δεδομένο. Θα περιμέναμε 

όπως έκανε για το 2009 να το έκανε και για τα προηγούμενα χρόνια. Και δεν επιρρίπτω 

ευθύνη στον αντιδήμαρχο ή στον δήμαρχο, αλλά συνολικά, αν υπήρχαν παρόμοιες 

προσπάθειες θα μπορούσε … Αν βλέπαμε ότι υπήρχαν προσπάθειες προς αυτή την 

κατεύθυνση και δεν υπήρχε ανεξέλεγκτη κατάσταση που ο καθένας έκανε ότι του 

ερχόταν, δεν θα ήμασταν αρνητικοί. Αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες και θα 

βοηθήσουμε, θα στηρίξουμε, να παρθεί ένα δάνειο. Γιατί όταν έχει φτάσει σε ένα σημείο 

που δεν μπορεί να πληρώσει ούτε τις άμεσες υποχρεώσεις, τους εργαζόμενους, τότε τα 

πράγματα είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Και από αυτή τη θέση της αντιπολίτευσης, η θέση 

είναι να ασκείς κριτική και να ελέγχεις τις αποφάσεις της Δ.Α., δεν μπορείς με 

ελευθερία, με άνεση να στηρίζεις επιλογές οι οποίες θα … Εμείς θεωρούμε ότι 

προβλήματα θα λυθούνε όταν τα καυτηριάζουμε. Θεωρούμε ότι ένα σημαντικό 

εγχείρημα, η μεταρρύθμιση ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, που είναι ένα αίτημα της αυτοδιοίκησης 

… θα δώσει στίγμα διαφορετικό στην αυτοδιοίκηση και από την κυβέρνηση αλλά και 

από εμάς …, δεν αναδείχθηκε στο βαθμό που έπρεπε αλλά αναλωθήκαμε στην 

διαδικασία του που θα πάει ποιος Δήμος, που θα δημιουργηθούν καινούργιοι δήμοι, ….  
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Για την αυτοδιοίκηση θα είναι μια καινούργια περίοδος και εύχομαι και για τον 

δήμο Σερρών τα πράγματα να είναι πολύ καλύτερα και πιο θετικά. Πιστεύω αυτοί που θα 

έρθουν θα πάνε την πόλη ακόμα παρακάτω.  

κ. Γαλάνης:  Θα ήθελα με την ευκαιρία της συζήτησης του Ισολογισμού να 

ευχαριστήσω και τον κ. Τζαβέλλα αλλά και τον κ. Κατιρτζόγλου για την δουλειά που 

έχουν κάνει. Να πω ότι επειδή συζητήσαμε για το τι έγινε τα 4 χρόνια που πέρασαν, θα 

είναι καλά αυτή τη περίοδο, που είναι μια περίοδος προεκλογική, να λείπουν οι βαριές 

κουβέντες γιατί υπάρχει και ένταση και είναι επόμενο όσοι είναι υποψήφιοι να 

βρίσκονται σε μια άλλη λογική, σε μια άλλη διαδικασία, και γι’ αυτό κ. Πρόεδρε δεν θα 

έπρεπε να κάνετε αυτά τα σχόλια.  

Αυτό που θα ήθελα να πω είναι πέραν των παρατηρήσεων που έκανε ο 

επικεφαλής της παράταξης μας, να ασχοληθώ λίγο με ένα ζήτημα που έθιξε ο πρώην 

αντιδήμαρχος, ο κ. Κάλλιος. Σίγουρα ο λόγος του δεν ήταν …, ενδεχομένως να ήταν 

απολογητικός. Απολογητικός τουλάχιστον σε ότι αφορούσε την οργάνωση. Μου έκανε 

εντύπωση να λέει  ο πρώην αντιδήμαρχος ότι ο Δήμος δεν είχε αποθήκη. Δεν μπορούσαν 

να ελέγξουν δηλαδή τι ερχόταν και τι έφευγε από τον δήμο. Σε μια εποχή που το 

διπλογραφικό σύστημα είναι απαραίτητο, θεωρώ ότι και με τις δαπάνες να πρέπει να 

είναι όσο το δυνατόν μειωμένες, δεν μπορώ να δεχθώ ότι μετά από 4 χρόνια που 

ήσασταν σ’ αυτόν τον δήμο, δεν κατορθώσατε να φέρετε σε πέρας αυτή τη προσπάθεια. 

Δηλαδή να γίνει αποθήκη στον δήμο Σερρών έτσι ώστε να ελέγχουμε καλύτερα τι 

μπαίνει και τι βγαίνει όσον αφορά τα αναλώσιμα.  

Σε μια συζήτηση που κάναμε με τον σύλλογο των δημοτικών υπαλλήλων εκεί 

τέθηκε ένα θέμα, του τι θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε, 150 με 200.000 € ετησίως 

από το θέμα αυτό της αποθήκης. Άρα ένα θέμα που υπάρχει για μένα, είναι αυτό το θέμα 

της οργάνωσης. Ένα άλλο θέμα είναι ότι θα έπρεπε, κατά την άποψη μου, να μην 

συζητιέται πλέον το θέμα αυτό με την αγορά. Είναι άδικο, είναι άδικο όταν γνωρίζετε 

καλά ότι υπάρχει δημοκρατία σ’ αυτό το συμβούλιο, θα μπορούσε η Δ.Α. που έχει την 

πλειοψηφία να πάρει κάποιες αποφάσεις όταν μάλιστα είχε και τη θέση τη δική μας, της 

αντιπολίτευσης, να καταρτίσει μια σύμβαση δανείου 1 εκ. € για να μπορέσει να 

ξεχρεώσει την αγορά. Αυτό νομίζω ότι κακώς το συζητάμε.  

Η δική μας η θέση όσον αφορά πιστεύω και τον Καλλικράτη, για να τελειώσω το 

σχόλιο μας, είναι ότι θα πρέπει οι ίδιοι εμείς να προετοιμαζόμαστε από τώρα ακόμη, μια 

ομάδα έργου για το πώς θα δούμε την επόμενη μέρα. Ο νόμος δεν κάνει σαφή αναφορά 

σε μια ομάδα έργου η οποία θα ασχολείται με τα θέματα του Καλλικράτη και τα 

οικονομικά, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια ομάδα έργου η οποία θα μπορέσει να 

οργανώσει καλά αυτή τη μεταβατική περίοδο που έρχεται για τα επόμενα χρόνια.  

κα Μπιτζίδου:  Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ ότι τα λεγόμενα σας αποδεικνύονται 

εσφαλμένα από τις πράξεις. Και θα ήθελα και το ξέρετε και εσείς καλά, ότι η επιπλέον 

δαπάνη … από την κακοδιαχείριση που δείξατε η οποία δεν ήταν απαραίτητη, αν όχι 

αναγκαία. Σύμβουλοι οι οποίοι δεν είχαν καμιά αρμοδιότητα, κανένα ουσιαστικό ρόλο 

εδώ μέσα, το αυτοκίνητο το οποίο ήταν το 3ο …, μελέτες όπως η ανάπλαση της όψης του 

Δημαρχιακού μεγάρου …, δεν θα λειτουργήσει γιατί λογικά με τον Καλλικράτη ο Δήμος 

θα μεταφερθεί και θα πάει στην Νομαρχία. Θέλω να τονίσω τις πολλές σπατάλες που 

κάνατε και κακοδιαχείριση, τα οποία οδήγησαν στο ότι δεν μπορεί να πληρωθεί η αγορά.  
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κ. Δάγκος: κ. Πρόεδρε επειδή εδώ ακουγόταν και συνεχίζουν να ακούγονται 

φράσεις όπως ¨κακοδιαχείριση¨, το λένε και αυτό μένει. Αν καθίσουμε, και βλέποντας 

και τα οικονομικά στοιχεία και τα βάλουμε όλα κάτω, αυτή την λέξη θα πρέπει να την 

πάρουν πίσω. Έχουμε τέτοια οικονομία και τέτοια διαχείριση που οποιαδήποτε άλλη 

λέξη μπορείτε να πείτε. Αυτή η λέξη ακούγεται πολύ άσχημα.  

κα Αγιαννίδου:  Είναι τραγικό να παραδέχεται ο αντιδήμαρχος των οικονομικών 

ότι δεν υπήρχε οργάνωση και ότι δεν υπήρχε οργάνωση και στην αποθήκη. Ξέρετε αυτό 

τι μου θύμισε, σαν να πρόκειται τώρα να αρχίσετε τη θητεία. Είναι τραγικό αυτό να το 

λέει ο αντιδήμαρχος των οικονομικών στην τελευταία συνεδρίαση της 4ετίας.  

κ. Σωτηριάδης: Έχουμε φάει ατέλειωτες ώρες σ’ αυτή την 4ετία συζητώντας για 

τα οικονομικά του Δήμου. Από την πρώτη μέρα ανάληψης αυτής της Δ.Α. καταθέσαμε 

αποτελέσματα. Μειοψηφία – κακοδιαχείριση. Δεν μπορούσαν να το τεκμηριώσουν έως 

ότου κλείσαμε μια χρονιά για να καταθέσουμε τον πρώτο Ισολογισμό της Δ.Α. 

Καταθέσαμε τον πρώτο Ισολογισμό, καλύτερο συγκριτικά με όλα τα προηγούμενα 

χρόνια. Ο κ. Μωυσιάδης έλεγε ότι ¨ναι μεν αλλά καλό θα είναι να το δούμε στο σύνολο 

της 4ετίας¨. Σήμερα απουσιάζει ο κ. Μωυσιάδης, όταν ατελείωτες ώρες έπαιρνε το λόγο 

να αποδείξει τι; Αυτό που ουσιαστικά δεν μπορούσε να αποδείξει. Γιατί τα στοιχεία 

λέγαν άλλα.  

Ο κ. Αγγελίδης, αναφερόμενος για τα οικονομικά, και δεν είχα σκοπό να πάρω το 

λόγο σήμερα, θα σας έφερνα και αντίγραφα των πρακτικών, όπου έλεγε ότι ο καθρέφτης 

της οικονομικής διαχείρισης είναι ο Ισολογισμός. Φέρνουμε Ισολογισμό, τώρα λέει 

¨χρωστάτε στην αγορά¨. Εν πάση περιπτώσει, ας τα βάλουμε κάτω. Όλη αυτή η λάσπη 

της 4ετίας, όλη αυτή η αναλήθεια, όλο αυτό το ψεύδος, όχι μόνο για τα οικονομικά αλλά 

και για το σύνολο, αυτή η λάσπη, αυτή η ψευτιά της 4ετίας, έρχεται τώρα να μας 

δικαιώσει με τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα της 4ετίας των Ισολογισμών, γιατί 

μιλάμε για τον 3ο χρόνο της διαχείρισης μας, και του χρόνου πρώτα ο θεός θα περάσει 

και το 4ο που είναι το 2010. Και βάλτε αυτό που έλεγα χρόνια τώρα, και αυτές οι 

επιτροπές, και βάλτε οικονομολόγο και βάλτε τον κ. Υψηλάντη και τον κ. Κατιρτζόγλου, 

εμείς και στην πρώτη συνεδρίαση, και στον 1ο Ισολογισμό είπαμε ότι εμείς έχουμε τον 

τρόπο και θα δούμε αν στο βάθος της 4ετίας, αφού δεν σας καλύπτει ο πρώτος χρόνος, 

τότε θα δικαιωθούμε. Ερχόμαστε σήμερα και λέμε τους καλύτερους οικονομολόγους, όχι 

τους δικούς μας, εξωτερικούς, να τους πληρώσω εγώ, να κάνουν έναν έλεγχο, από τότε 

που υπάρχουν Ισολογισμοί, από το 2001 και μετά, να συγκρίνουμε τον καθένα χωριστά 

και να τους κρίνουμε και να δούμε ποια επιτέλους Δ.Α. έκανε καλύτερη οικονομική 

διαχείριση. Σας προκαλούσα χρόνια τώρα. Από το 2001 γιατί από τότε υπάρχει ο 

καθρέπτης, για να δούμε ποια Δ.Α. έκανε την καλύτερη οικονομική διαχείριση. Το 

λέγαμε και αρχές του έτους. Σήμερα ψηφίζοντας και τον 3ο Ισολογισμό, και ο 4ος θα είναι 

καλύτερος, το λέω και αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα, ήταν οι 

καλύτεροι Ισολογισμοί των τελευταίων ετών και αν πάμε και στο Οικονομικών να πούμε 

ότι η Δ.Α. του Γιάννη Βλάχου δεν αύξησε τις υποχρεώσεις από αυτές που παρέλαβε. 

Ψέματα λέω; Εδώ είναι τα στοιχεία, πάρτε τα, δείτε τα, διαβάστε τα και βγείτε επιτέλους 

έξω να πείτε συγγνώμη.  
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κ. Δήμαρχος:  Το αποτέλεσμα ποιο είναι, ότι μειώθηκε το έλλειμμα, μειώθηκε 

και το χρέος. Απλά πράγματα.  

 

 

 

- Εγκρίνεται  
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