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 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ   1ο: Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2010 του 

πρώην Δήμου Σερρών.   

 

ΘΕΜΑ   2ο: Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2010 του 

πρώην Δήμου Σκουτάρεως.   

 

ΘΕΜΑ   3ο: Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2010 του 

πρώην Δήμου Καπετάν Μητρούση.   

 

ΘΕΜΑ   4ο: Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2009 του 

πρώην Δήμου Καπετάν Μητρούση.   

 

ΘΕΜΑ   5ο: Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2010 του 

πρώην Δήμου Λευκώνα.   

 

ΘΕΜΑ   6ο: Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2009 του 

πρώην Δήμου Λευκώνα.   

 

ΘΕΜΑ   7ο: Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2008 του 

πρώην Δήμου Λευκώνα.   

 

ΘΕΜΑ   8ο: Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2007 του 

πρώην Δήμου Λευκώνα.   

 

 

24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Ξεκινάμε την 

συνεδρίαση, την ειδική συνεδρίαση του Σώματος που έχει ως θέμα, αποκλειστικά θέματα 

τους ισολογισμούς του πρώην Δήμου Σερρών, του πρώην Δήμου Σκουτάρεως, του 

πρώην Δήμου Καπεταν Μητρούση, του πρώην Δήμου Λευκώνα. Θα παρακαλούσα τον 

κύριο Γαλάνη δύο…… 

Μηλίδης Θεόδωρος: Μπορώ κάτι να πω , μισό λεπτό πριν…. 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ κύριε Μηλίδη. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Ξέρουμε ότι έχουμε ειδική συνεδρίαση, θα μπορούσε να 

δεχτεί το Σώμα ένα ερώτημα κοινό που έχουμε οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης. Σαν 

ερώτημα να το επεξεργαστείτε και να μας απαντήσετε;  

κ. Πρόεδρος: Θα παρακαλούσα πολύ χωρίς να μου αναφέρεται το θέμα να το 

παραδώσετε και στην επόμενη συνεδρίαση θα έχετε και την απάντηση. Παρακαλώ κύριε 

Γαλάνη έχετε τον λόγο, σύντομα σας παρακαλώ.  
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Γαλάνης Στέργιος: Θα είμαι πολύ σύντομος κύριε πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, όπως ακριβώς προανέφερε και ο κύριος Πρόεδρος σήμερα ερχόμαστε να 

εγκρίνουμε τους οκτώ ισολογισμούς των πρώην Δήμων που αποτελούν σήμερα τον 

μεγάλο Δήμο Σερρών, τον «Καλλικρατικό», είναι οι χρήσεις 2007, 2008, 2009 και 2010 

του πρώην Δήμου Λευκώνα, οι χρήσεις 2009 και 2010 του Δήμου Καπετάν Μητρούση, 

και επίσης οι χρήσεις 2010 του πρώην Δήμου Σκουτάρεως και 2010 του πρώην Δήμου 

Σερρών.  

Ακολουθήθηκαν όλες οι διαδικασίες που προέβλεπε και ο Καλλικράτης, αλλά και ο 

κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και σήμερα είμαστε μετά την απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, η οποία υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τους ισολογισμούς, τα 

αποτελέσματα χρήσης και τις εκθέσεις, έρχονται σήμερα οι ορκωτοί ελεγκτές οι οποίοι 

ήλεγξαν όλο αυτό το διάστημα, είχαν την ευχέρεια να ελέγξουν τους ισολογισμούς των 

παλιών αυτών χρήσεων, των προηγούμενων χρήσεων των δήμων και να μας 

παρουσιάσουν εδώ να σχόλια τους και τις επισημάνσεις τους έτσι ακριβώς όπως έχουν 

έρθει και τα πιστοποιητικά και οι εκθέσεις τους. Είναι ο κύριος Τζαβέλλας ο οποίος είχε 

τον έλεγχο των ισολογισμών για το 2010 του Δήμου Σερρών, το 2010 για τον Δήμο 

Σκουτάρεως, το 2010 για το Δήμο Καπετάν Μητρούση, και ο κύριος Ζιγκερίδης ο οποίος 

θα είναι για όλους τους υπόλοιπους. Συγκεκριμένα για το 2009 είναι ο κύριος 

Καραθάνος, αλλά τον αναπληρώνει σήμερα ο κύριος Ζιγκερίδης ανήκουν στην ίδια 

εταιρεία, επομένως τον αναπληρώνει, έχει εμπροθέσμως προσκληθεί από μας κύριε 

πρόεδρε, όπως ακριβώς προβλέπεται. 

Και μια τελευταία επισήμανση που ‘ήθελα να κάνω είναι ότι αφού σήμερα γίνει αυτή η 

παρουσίαση από τους ορκωτούς λογιστές, των παρατηρήσεών τους, για να μπορέσει το 

Σώμα να κάνει τις επισημάνσεις τους και να εγκρίνει τους ισολογισμούς, και η 

οικονομική υπηρεσία έλαβε πολύ σοβαρά όλες αυτές τις παρατηρήσεις, ώστε το επόμενο 

διάστημα, γιατί πρόκειται για παλιές χρήσεις, για προηγούμενες χρήσεις, να κάνει τις 

απαραίτητες ενέργειες. Επομένως θα ήθελα να παρακαλέσω και τον κύριο Τζαβέλλα και 

τον κύριο Ζιγκερίδη που είναι εδώ να κάνουν τις απαραίτητες αναφορές στους 

ισολογισμούς και έπειτα το Σώμα, κύριε πρόεδρε, να κάνει τις επισημάνσεις του και τις 

παρατηρήσεις πριν την έγκριση. Είναι εδώ και κάποιοι από τους λογιστές του Δήμου 

Σερρών, επομένως, αυτά σας ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, προτείνω να ανοίξει ένας κύκλος ερωτήσεων από το 

Σώμα, σχετικά με το πρώτο θέμα που αφορά την έγκριση του ισολογισμού και των 

αποτελεσμάτων χρήσης 2010 του πρώην δήμου Σερρών.  

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε Πρόεδρε, διαδικαστικά πρέπει πρώτα να κάνει την 

παρουσίαση ο κύριος, τον έλεγχο ο κύριος ορκωτός.  

κ. Πρόεδρος: Ας έρθει ο κύριος Τζαβέλλας. Οι ορκωτοί ελεγκτές, ο κύριος 

Τζαβέλλας, ο κύριος Ζιγκερίδης, κάπου να καθίσετε όμως και να έχετε ένα μικρόφωνο, 

κύριε Τζαβέλλα ελάτε από εδώ.  

Παρακαλώ κύριε Τζαβέλλα, έχετε τον λόγο. 

Τζαβέλλας Κρίτων: Καλησπέρα σε όλους από μένα, έχουμε ελέγξει τον Δήμο 

Σερρών για το 2010, σας έχουμε δώσει την έκθεση ελέγχου, η οποία επισυνάπτεται κάτω 

από τον ισολογισμό. Οποιοσδήποτε έχει κάποιες απορίες ή παρατηρήσεις επί του 

ισολογισμού ευχαρίστως να απαντήσω.  
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κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, ερωτήσεις, να ανοίξουμε τον κύκλο ερωτήσεων με τα 

ονόματά σας. Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι ποιος θέλει να κάνει ερώτηση. Ο κύριος 

Αναστασιάδης. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε Τζαβέλλα, εσείς μας κάνετε μια παρουσίαση 

όπως κάνουν οι καλαμαράδες. Όταν και όταν και όπως και τα λοιπά, κάπως έτσι το 

κάνετε. Όπως γράφουν οι καλαμαράδες. Τίποτε το συγκεκριμένο, τίποτε το ουσιαστικό.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Τζαβέλλα;…  

Τζαβέλλας Κρίτων: Να σας διαβάσω την έκθεση, εφόσον θέλετε να σας την 

διαβάσω.  

κ. Πρόεδρος: Κάντε την εισήγησή σας, κύριε Τζαβέλλα.  

Τζαβέλλας Κρίτων: Λοιπόν, διαβάσω την έκθεση μας που έχουμε εκδώσει για 

τον Δήμο Σερρών. Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω 

οικονομικές καταστάσεις του δήμου Σερρών που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 

31ης Δεκεμβρίου 2010, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης 

αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό 

προσάρτημα.  

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις. 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται 

από την Ελληνική Νομοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η 

διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 

οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε 

σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή. 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του 

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Κ.Δ.Κ. Ν. 3463/2006 όπως ισχύει). Τα πρότυπα 

αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 

σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης 

για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο 

έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 

τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι 

επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της 

εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που 

οφείλεται σε απάτη ή σε λάθος. Κατά την διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο 

ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου με σκοπό το σχεδιασμό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση 

γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων του Δήμου. Ο έλεγχος 

περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και 

μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη 

διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών 

καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι 

επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής γνώμης.  
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Βάση για γνώμη με Επιφύλαξη.  

 

Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1. Στον λογαριασμό του ενεργητικού: 

«Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση» ποσού €8.528.177,53 περιλαμβάνονται έργα υπό 

παραλαβή ποσού €7.596.093,61 από την προηγούμενη χρήση. Μέχρι την ημερομηνία 

έκδοσης της Έκθεσης ελέγχου, ο Δήμος δεν μας έχει βεβαιώσει αν κάποιο μέρος των 

ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση της προηγούμενης χρήσης και των προσθηκών της 

παρούσας χρήσης ποσού €932.083,92, πρέπει να μεταφερθεί στους επιμέρους 

λογαριασμούς των παγίων μετά από οριστική παραλαβή των έργων και να διενεργηθούν 

οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία αποσβέσεις. 2. Ο Δήμος δεν έχει αποτιμήσει την 

αξία των συμμετοχών του σε άλλες επιχειρήσεις την 31ην Δεκεμβρίου 2010. Οι 

επιχειρήσεις αυτές, εκτός από δύο, δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή καθώς 

επίσης δεν ήταν διαθέσιμοι οι τελευταίοι ισολογισμοί αυτών ώστε να προσδιορισθεί η 

εσωτερική λογιστική τους αξία. Ως εκ τούτου το ποσό των €5.488.277,58 που 

εμφανίζεται ως αξία συμμετοχών του Δήμου, αντιπροσωπεύει την αξία κτήσεως αυτών. 

3. Δεν δυνηθήκαμε να επαληθεύσουμε την ορθότητα των λογαριασμών των παγίων 

στοιχείων του Δήμου, αξίες κτήσης και συνολικές αποσβέσεις, καθότι οι σχετικές 

πληροφορίες από το Μητρώο Παγίων δεν είναι ακριβείς και χρειάζεται άμεσα 

ενημέρωση. Ο Δήμος πρέπει να ενημερώσει το Μητρώο και να γίνει πλήρης καταγραφή 

όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων χωρίς καθυστέρηση καθώς επίσης να παρθούν 

βεβαιώσεις από το υποθηκοφυλακείο. 4. Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της έκθεσής 

μας δεν έχουμε λάβει απαντητική επιστολή από τους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου 

για τυχόν εκκρεμείς δικαστικές αγωγές κατά του Δήμου και για τυχόν υφιστάμενα 

εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων του.  

Γνώμη με επιφύλαξη. 

Κατά την γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην 

παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου κατά 

την 31ην Δεκεμβρίου 2010 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που 

έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται 

από την Ελληνική Νομοθεσία. 

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων. 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης της 

Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές 

καταστάσεις.  

Αυτή είναι η έκθεσή μας για τον έλεγχο του Δήμου Σερρών.  

Σας διάβασα τις τρεις παρατηρήσεις που λέμε, η πιο σημαντική είναι αυτή που λέει ότι 

το Μητρώο Παγίων δεν συμφωνεί με τα λογιστικά βιβλία του Δήμου και θα πρέπει να 

γίνει πλήρης καταγραφή και να συμφωνεί το βιβλίο του Μητρώου παγίων με τα 

λογιστικά βιβλία. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε επαναλάβει τουλάχιστον τα 

τελευταία δέκα χρόνια.  

κ. Πρόεδρος: Κύριοι συνάδελφοι, εφόσον δεν υπάρχουν, θέλετε να κάνετε 

ερωτήσεις; Ο κύριος Νιζάμης, ο κύριος Κοτρώνης, ο κύριος Μηλίδης, ο κύριος 

Φωτιάδης. Ο κύριος Μηλίδης έχει τον λόγο. 
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Μηλίδης Θεόδωρος: Η ερώτησή μου δεν είναι προς τον κύριο Τζαβέλλα, είναι 

προς τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Γαλάνη. Λέει κάπου η έκθεση, διαβάζοντας τις 

λεπτομέρειες ότι οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις του Δήμου είναι 2.090.658,29€ και 

αναφέρεται ότι θα πρέπει να δει η Οικονομική Υπηρεσία ποιες από αυτές είναι σε θέση 

να εισπραχθούν, ποιες είναι επισφαλείς και ποιες δεν θα εισπραχθούν ποτέ. Έγινε κάτι 

τέτοιο στο διάστημα της δικής σας Δημοτική ς Αρχής από την αρχή του έτους; Αυτός ο 

έλεγχος αν έγινε.  

(παίρνει τον λόγο ο κύριος Γαλάνης, χωρίς όμως μικρόφωνο και δεν ακούγεται). 

Συνεχίζει ο κύριος Μηλίδης. Το ξέρω ότι είναι μέχρι 31.12.2010, αλλά από κει και πέρα 

οι οφειλές δεν συνεχίζουν να υπάρχουν δηλαδή, διαγράφτηκαν του δέκα;  

Γαλάνης Στέργιος: Αυτοί οι ισολογισμοί αφορούν μέχρι 31.12.2010. 

κ. Πρόεδρος: Απάντηση μπορείτε να πάρετε και από τον Ορκωτό Λογιστή, και 

οι λογιστές είναι εδώ.  

Γαλάνης Στέργιος: Επειδή οι ισολογισμοί αφορούν μέχρι 31.12.2010, δεν ξέρω 

αν μπορούμε διαδικαστικά να αναφερθούμε και σε κινήσεις που γίνονται μέσα στο 2011.  

κ. Πρόεδρος: Νομίζω, κύριε Μηλίδη, εφόσον, γι αυτό έχουμε καλέσει εδώ και 

τους ορκωτούς λογιστές, αλλά και το λογιστήριο, απαντήσεις θα παίρνετε από εκεί.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Νομίζω ότι είναι λάθος, κύριε Πρόεδρε,… 

κ. Πρόεδρος: Εντάξει άποψή σας. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι οι Ορκωτοί Ελεγκτές, η 

Οικονομική Υπηρεσία κάνει μια εισήγηση, όμως αυτή την εισήγηση, κάποιος είναι 

υπεύθυνος, ο Αντιδήμαρχος, λοιπόν η Δημοτική Αρχή, τώρα είναι του δέκα λέτε, όμως ο 

Δήμος έχει μια συνέχεια δεν τελείωσε το δέκα ο Δήμος. Θα πρέπει να βρούμε τον 

αντιδήμαρχο της προηγούμενης, να ρωτήσουμε κάτι;  

Γαλάνης Στέργιος: Να διευκρινίσω, κύριε Πρόεδρε, να διευκρινίσω. Η 

Οικονομική Επιτροπή υποβάλλει, και φυσικά όλα αυτά τα έγγραφα συντάχθηκαν από 

τους λογιστές και τους Ορκωτούς λογιστές για να υποβληθεί και να τύχει έγκρισης ο 

ισολογισμός. Αυτά τα θέματα που αναφέρετε φυσικά και μας ενδιαφέρουν και 

ασχολούμαστε εμπεριστατωμένα όμως αφορούν τον ισολογισμό που θα γίνει την 

επόμενη χρονιά. Σήμερα μιλάμε για 31.12.2010. Οι επισημάνσεις αυτές…  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν , κύριε Μηλίδη, μπορεί να απαντηθούν οι ερωτήσεις. Η 

ουσία είναι αυτή, ότι πρέπει να απαντηθούν οι ερωτήσεις.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Απλώς ο κύριος Μηλίδης είπε τι έκανες, αν….  

Γαλάνης Στέργιος: Τι σχέση έχει αυτό…(ακούγονται φωνές και διαφωνίες) 

κ. Πρόεδρος: (Χτυπά το κουδούνι). Παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

Κύριε Γαλάνη είναι σαφές και κατανοητό. Κύριε Μηλίδη θέλετε να επαναλάβετε την 

ερώτηση για να πάρετε την απάντηση από τα επίσημα στελέχη του λογιστηρίου.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Οι βραχυπρόθεσμές οφειλές, οι βραχυπρόθεσμές είναι 

2.090.658,29€ και λέει από αυτές υπάρχει η δυνατότητα, ποιες είναι να εισπραχθούν, και 

άλλες είναι επισφαλείς, κάποια στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο και να 

προχωρήσουμε σωστά. Αυτή είναι η ερώτηση.  

κ. Πρόεδρος: Αυτό όμως, κύριε Μηλίδη, επαναλαμβάνω, δεν έχει σχέση με το 

σήμερα έτσι. Ο ισολογισμός αφορά μέχρι 31.12.2010.  

Τζαβέλλας Κρίτων: Κύριε Πρόεδρε. 
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κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, κύριε Τζαβέλλα. 

Τζαβέλλας Κρίτων: Ποιον ισολογισμό κοιτάζετε; Του Δήμου Σερρών ή το… 

Μηλίδης Θεόδωρος: Του Δήμου Σερρών. 

ζαβέλλας Κρίτων: Γιατί οι βραχυπρόθεσμές υποχρεώσεις είναι διαφορετικό το 

ποσό του Δήμου Σερρών.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Ψάχνει τις καταστάσεις του για να απαντήσει. Σελίδα 

οκτώ.  

Τζαβέλλας Κρίτων: Της Οικονομικής Επιτροπής; Σελίδα οκτώ.  

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε Τζαβέλλα, οι απαιτήσεις, όχι οι υποχρεώσεις. 

Τζαβέλλας Κρίτων: Οι απαιτήσεις, 2.090. Έχει γίνει  

Μηλίδης Θεόδωρος: Οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των 

2.090.658,29€ και αφορούν βεβαιωμένες οφειλές, τι δηλαδή είναι το …. 

Τζαβέλλας Κρίτων: Έχει γίνει πρόβλεψη για μισό εκατομμύριο, στον 

ισολογισμό, αν πάτε στο μεγάλο το φυλλάδιο θα δείτε ότι έχει γίνει πρόβλεψη μισό 

εκατομμύριο για επισφάλειες.  

κ. Πρόεδρος: Είστε ικανοποιημένος από την απάντηση κύριε Μηλίδη;  

Τζαβέλλας Κρίτων: Να επαναλάβω. Στον ισολογισμός έχει γίνει πρόβλεψη για 

μισό εκατομμύριο επισφάλειες.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Φωτιάδης. 

Φωτιάδης Στέφανος: Κύριε Πρόεδρε, η ερώτησή μου είναι λογική, πολιτική 

εισήγηση θα υπάρξει; Καθότι κρίνεται από όλους ότι είναι άκρως λογικό, είναι το τι 

στοιχεία παρέλαβε αυτή η Δημοτική Αρχή, και θα πρέπει να μας δώσει ακριβώς με την 

δική της οπτική, με την δική της αξιολόγηση, διότι η τεχνοκρατική άποψη αποτυπώθηκε, 

μας δόθηκε, πολιτική εισήγηση δεν θα υπάρξει; Να μας εξηγήσει και να το εκλαϊκεύσει 

αν θέλετε, αυτό το κείμενο για να ξέρουμε τι παραλάβατε, νομίζω ότι αυτό είναι μια 

αναγκαιότητα, η ερώτησή μου είναι λοιπόν εισήγηση θα υπάρξει, πολιτική εισήγηση 

ακριβώς ,… (κάποιος διακόπτει.. παρεμβαίνει ο Πρόεδρος με την επισήμανση να μην 

διακόπτει κανείς και συνεχίζει ο κ. Φωτιάδης) Νομίζω ότι ήμουν σαφής, Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Απάντηση….. 

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, αφού τελειώσουν οι 

ορκωτοί λογιστές με τις παρατηρήσεις τους και τις επισημάνσεις, μπορούμε να πούμε 

κάποια στοιχεία, συνολικά που αφορούν τους ισολογισμούς. Αλλά νομίζω αυτή την 

στιγμή πρέπει να επιτρέψουμε τους ανθρώπους που έκαναν τον έλεγχο και σήμερα 

ερχόμαστε εδώ να εγκρίνουμε τον ισολογισμό, να πούνε τα στοιχεία, να πούνε τις 

επισημάνσεις τους και είμαστε εδώ και εμείς να πούμε αυτά που πρέπει στην 

δευτερολογία μας. 

κ. Πρόεδρος: Ωραία... 

Γαλάνης Στέργιος: Άλλωστε κύριε Πρόεδρε αφορούν παλιές χρήσεις, 

προηγούμενες χρήσεις. Κύριε Φωτιάδη το ήξερα ότι θα μπείτε στον πειρασμό να 

πολιτικολογήσουμε εδώ πέρα, είναι ξεκάθαρα αυτά που λέω , ακολουθήθηκαν οι νόμιμες 

διαδικασίες. Η Οικονομική Επιτροπή, και όχι η Δημοτική Αρχή, η Οικονομική Επιτροπή 

υποβάλλει ισολογισμούς, καταστάσεις αποτελεσμάτων προς έγκριση.  
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Έρχεται σήμερα και το λογιστήριο, αλλά και οι Ορκωτοί λογιστές με τα 

πιστοποιητικά τους και τις εκθέσεις τους να αναφέρουν τα στοιχεία, μπορείτε να κάνετε 

τις επισημάνσεις σας, πρόκειται για παλιές χρήσεις, προηγούμενα έτη, δεν αφορά την 

διαδικασία ή την ευθύνη που έχει η σημερινή Δημοτική Αρχή, νομίζω ότι είναι πάρα 

πολύ απλά τα πράγματα και δεν πρέπει να κουράζομαι το Σώμα.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, η απάντηση νομίζω δόθηκε, παρακαλώ κύριε Κοτρώνη 

έχετε τον λόγο.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Νομίζω ότι κάνετε ένα πολύ μεγάλο πολιτικό λάθος, 

δεν ξέρω τι θέλετε να αποφύγετε, έχετε το σύνδρομο του φόβου, έχουμε ζητήσει 

επανειλημμένως, ως «Διάβαση Πεζών» δεν νομίζω ότι φοβάστε να μην χαλάτε την 

σχέση σας με τον κύριο Βλάχο, μπορεί να είναι και καλός ο απολογισμός. Εμείς είπαμε, 

θέλουμε σε κάθε περίπτωση, έναν απολογισμό, πολιτικό, τι παραλάβατε, σωστή 

διαχείριση, λοιπόν είναι καλή η διαχείριση της τετραετίας του κυρίου Βλάχου, δεν ήταν 

καλή, να ξέρουμε και εμείς. Τώρα το άλλο, από μόνο του, το γεγονός, αναιρεί αυτά που 

λέτε, κύριε Αντιδήμαρχε. Δηλαδή μας φέρατε εδώ και εμείς να μην ρωτάμε; Τότε να 

φύγουμε. Τι λόγο ύπαρξης έχουμε εδώ να μας λέτε ότι δεν ξέρουμε, άρα δεν απαντάμε. 

Τότε και εμείς να μην ρωτάμε. Δηλαδή τι να κάνουμε, να ψηφίσουμε; Να φύγουμε, γιατί 

μας κουβαλήσατε εδώ. Συνεπώς οφείλετε να γνωρίζετε. Καλώς ή κακώς, εμείς δεν θα 

σας ζητήσουμε ευθύνες εσάς, εμείς όμως θέλουμε να ξέρουμε εάν όλη η τετραετία, εν 

πάσει περιπτώσει, αφού δεν θέλετε να κάνετε έναν απολογισμό, αλλά το 2010, 

περιληπτικά, με δυο λόγια, να μας πείτε πως είναι, εσείς έχετε την οργάνωση όλου του 

δήμου, εσείς έχετε τον μηχανισμό, οφείλετε να καταλήξετε σε ένα συμπέρασμα, εμείς 

δεν θα σας καταλογίσουμε λογικά ευθύνη για το 2010, ούτε οι πολίτες. Οφείλετε να 

ξέρετε, να μας ενημερώσετε. Ένα αυτό και δεύτερο, στον κύριο Τζαβέλλα, εδώ στο 

Μητρώο Παγίων που λέει εννοείται δεν είναι ακριβές ή είναι ελλιπής;   

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, κύριε Τζαβέλλα, δώστε την απάντηση.   

Τζαβέλλας Κρίτων: Επειδή βλέπω κάπως, ο λογιστής του Δήμου είχε ένα 

συνέδριο με την ΑΔΕΔΥ και έφυγε, α εδώ είναι ο Λευτέρης; Για το ζήτημα της 

πληροφόρησης υπάρχει η έκθεση της Οικ. Επιτροπής η οποία είναι εκτενής, είναι 

ακριβής πληροφόρηση, είναι 17 σελίδες, για την πληροφόρηση και δεύτερον όποιος 

θέλει να του πω εγώ κάποια στοιχεία του ισολογισμού ευχαρίστως να του πω, μια και 

παραβρίσκομαι εδώ και τρίτο να απαντήσω στον κύριο που είπε για τα Πάγια. Τα Πάγια 

του Δ. Σερρών δεν είναι ακριβής η καταγραφή τους. Δηλαδή υπάρχουν κάποια Πάγια τα 

οποία δεν εμφανίζονται, κάποια που εμφανίζονται ίσως και να μην υπάρχουν. Είναι ένα 

θέμα το οποίο το λέμε χρόνια τώρα, ότι θα πρέπει να γίνει πλήρης καταγραφή, να είναι 

πλήρως καταγραμμένα. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ του μητρώου παγίων 

και τις λογιστικής κατάστασης, η οποία δεν έχει κάτσει κάποιος να βρει που οφείλεται. 

Είναι κάτι το οποίο δεν λέω πρώτη φορά, αν ήσασταν στην απογραφή το έχουμε ξαναπεί 

αυτό, αν ήσασταν στο περυσινό συμβούλιο το ίδιο πράγμα είχαμε ξαναπεί. Υπάρχει ένα 

σοβαρό πρόβλημα, ότι δεν συμφωνεί το Μητρώο Παγίων με την λογιστική κατάσταση 

και η διαφορά είναι μεγάλη. Πρέπει οι υπηρεσίες του Δήμου να κάτσουν κάτω και να 

βρουν τις διαφορές. Ώστε κάποια στιγμή ο Δήμος να ξέρει ποια είναι ακριβώς τα πάγιά 

του, και μιλώ και για την ακίνητη περιουσία δεν μιλώ μόνο για τα έπιπλα. Εγώ το θεωρώ 

πολύ σοβαρό το θέμα. Έχω κάνει και επιστολές στον Δήμο πριν 2-3 χρόνια στο τμήμα 

Πολεοδομίας, οι οποίοι μου απάντησαν ότι είναι καταγεγραμμένα. Δυστυχώς δεν είναι.  
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Γαλάνης Στέργιος: Κύριε Πρόεδρε, γι αυτό ακριβώς τον λόγο, πριν ένα με δύο 

μήνες έχουμε υποβάλλει αιτήσεις στα υποθηκοφυλακεία Σερρών και σε όποια άλλα 

υποθηκοφυλακεία ανήκαν οι προηγούμενοι Δήμοι για να πάρουμε όλες τις μερίδες όλων 

των ακινήτων του Δήμου και μας απάντησαν τα υποθηκοφυλακεία ότι θα μας τα δώσουν 

μέσα στον Οκτώβριο, γιατί πρόκειται για πάρα πολλές μερίδες, άρα αυτή η επισήμανση, 

θέλω να δείξω δηλαδή, ότι δεν ήρθα σήμερα εδώ για να δείξω τι θα κάνουμε μέσα στην 

χρονιά γιατί πρόκειται για τους ισολογισμούς 31-12-2010. Για αυτό δεν μπαίνω στον 

πειρασμό να απαντήσω. Και όσο για αυτό, κύριε Πρόεδρε, αν φοβόμαστε ή όχι είναι 

ξεκάθαρα όλα τα στοιχεία, υπάρχει διαφάνεια, οι ορκωτοί λογιστές, εδώ είναι ο κύριος 

Τζαβέλλας και ο κύριος Ζιγκερίδης, δούλεψαν ελεύθερα, η υπηρεσία τους έδωσε όποια 

στοιχεία επιθυμούσαν, συνταχθήκαν επιστολές, έχει υπογραφεί από τους αρμόδιους, 

όπως ακριβώς έπρεπε να αποσταλούν προς τους προμηθευτές, κάναμε ότι περνούσε από 

το χέρι μας, ώστε να γίνουν όλα με διαφάνεια, δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος, νομίζω ότι 

δεν υπάρχει τίποτε που να μας φοβίζει είναι ξεκάθαρα, αν διαβάσει κανείς τους 

ισολογισμούς, βγαίνουν και οι υποχρεώσεις και οι μακροπρόθεσμές και οι 

βραχυπρόθεσμες του Δήμου Σερρών, οι οποίες, κατά προσέγγιση, είναι πάρα πολύ κοντά 

σε αυτές που παρουσιάσαμε τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο και θα έλεγα εγώ στο Σώμα, 

ότι, μετά τον ισολογισμό έναρξης που κάναμε μετά την απογραφή και το κλείσιμο όλων 

αυτών των οκτώ ισολογισμών, κύριε πρόεδρε, θα επανέλθουμε με τον ενιαίο ισολογισμό 

του «Καλλικρατικού» Δήμου Σερρών και πάλι θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε 

επισημάνσεις και να κάνουμε συζήτηση επάνω στα οικονομικά του Δήμου. Δηλαδή δεν 

χρειάζεται να αριθμήσει κανείς, αν πω ότι κοντά στα έντεκα εκατομμύρια είναι μόνο του 

Δήμου Σερρών, χωρίς νομικά πρόσωπα, χωρίς ΔΕΥΑΣ, οι βραχυπρόθεσμές και 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, δηλαδή τι θα βγει από αυτό; Να αρχίσω, έτσι να πετάω 

στοιχεία και να μην καταλαβαίνει ούτε ο κόσμος, ούτε κανένας τίποτε. Αυτό δεν 

σημαίνει ότι φοβόμαστε να απαντήσω στον οποιανδήποτε, ότι δεν υπάρχουν τα στοιχεία. 

Εδώ είναι μπροστά μας, και οι εκθέσεις όλα τα έχετε, δεν έχουμε αποκρύψει το 

παραμικρό.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Νιζάμης έχει τον λόγο. 

Νιζάμης Δημήτριος: Εγώ ήθελα να απευθυνθώ στον κ. Τζαβέλλα μια και είναι ο 

υπογράφων της έκθεσης και συγκεκριμένα να ξεκινήσω από το εξής. Βάση για γνώμη με 

Επιφύλαξη. Έτσι αναγράφεται στην 2η παράγραφο. «Βάση για γνώμη με Επιφύλαξη». 

Και αναφέρετε και σύμφωνα με την λογιστική και σύμφωνα με την οικονομία στοιχεία 

τα οποία είναι τρομακτικά. Τα οποία, είπατε πριν λίγο, ότι τα πάγια στοιχεία του Δήμου 

και η διαφορά τους είναι τεράστια. Που σημαίνει ότι η καθαρή οικονομική θέση του 

Δήμου είναι τελείως διαφορετική από αυτήν που αναφέρεται στον Ισολογισμό. Με αυτά 

που είπα, με αυτά που γράφετε, εάν έρθουμε στην 3η παράγραφο, από την οποία 

αναφέρετε ότι παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση 

του Δήμου, πως είναι δυνατόν να παρουσιάζουν εύλογα την οικονομική κατάσταση του 

Δήμου, όταν οι ενστάσεις σας στην προηγούμενη παράγραφο σε ότι αφορά την 

οικονομική και την ορθή καταγραφή της αξίας των παγίων, όπως και των έργων , όπως 

και των δανείων, είναι τέτοια, σύμφωνα με αυτά που αναφέρετε, αν διαβάσουμε και λίγο 

πίσω από αυτά που γράφετε οι αποκλίσεις είναι τεράστιες, αν μη τι άλλο. Το ένα 

ερώτημα είναι αυτό.  
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Το δεύτερο ερώτημα. Ποια η ευθύνη, νομική και πολιτική, αυτοί οι οποίοι 

διαχειρίζονται, λειτουργούν και καταγράφουν την οικονομική κατάσταση του Δήμου σε 

ότι αφορά την ακίνητη περιουσία, δεν νομίζετε ότι είστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να 

την καταγράψετε αυτή στην έκθεσή σας; Ευχαριστώ. 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Τζαβέλλα, έχετε τον λόγο. 

Τζαβέλλας Κρίτων: Ευχαρίστως να απαντήσω. Το Μητρώο Παγίων με την 

λογιστική παρουσιάζει μια διαφορά. Οι διαφορές εντοπίζονται και στο λογιστικό μέρος 

και στο Μητρώο Παγίων. Εμείς έχουμε ένα περιθώριο να εκτιμήσουμε πόσο σημαντική 

είναι η διαφορά, η οποία στην περίπτωση του Δήμου Σερρών δεν μπορεί να εκτιμηθεί 

πόση είναι και σας το αναφέρουμε, αν μπορούσα να την εκτιμήσω θα σας το έλεγα. Γιατί 

δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία. Από την στιγμή που θα υπάρξουν τα πλήρη στοιχεία θα 

ξέρουμε. Και για αυτό σας αναφέρω. Όσον αφορά δάνεια, μην νομίζετε ότι δεν 

συμφωνούν τα δάνεια, σε καμιά περίπτωση, που αναφέρετε ότι υπάρχουν διαφορές στα 

δάνεια. Τα δάνεια είναι πλήρως ελεγμένα και συμφωνημένα. Το λάθος, γιατί, είναι εδώ 

και ο, λογιστής του Δήμου Σερρών, ο οποίος μπορεί να σας πει ότι κάποια λάθη 

υπάρχουν στο μητρώο, κάποια λάθη υπάρχουν στην λογιστική. Τώρα η διαφορά πόση 

είναι, αν δεν γίνει καταγραφή δεν μπορώ να ξέρω. Έτσι να σας πω έναν αριθμό που 

μεθαύριο θα είναι άλλος; Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Και ο κύριος Γκότσης.  

Γκότσης Ηλίας: Θα επανέλθω στις ερωτήσεις που τις θεωρώ πάρα πολύ 

σημαντικές και εύλογες του κυρίου Μηλίδη και του κυρίου Φωτιάδη. Οι απαιτήσεις από 

το δέκα, από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή είναι γύρω στα δύο εκατομμύρια και 

λοιπά. Κύριε αντιδήμαρχε ξεκινάει η Δημοτική Αρχή η δικιά σας, αυτά τα είδατε, τα 

περάσατε στο περιθώριο; Ποιες ενέργειες, λοιπόν εκτός αν κάνετε ενέργειες και δεν μας 

τις λέτε. Πάντως θα πρέπει αυτά τα δύο εκατομμύρια να τα απαιτήσουμε αυτά, για αυτά 

που μιλάμε. Να τα απαιτήσουμε, εγώ θα έλεγα σθεναρά να τα απαιτήσουμε. Γιατί μας 

λέτε ότι δεν είμαστε υπόλογοι και υπεύθυνοι για το δέκα, εδώ θα συμφωνήσω, αλλά 

είστε υπόλογοι για τον σχεδιασμό που κάνετε για το ένδεκα. Ευχαριστώ.  

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε Πρόεδρε να απαντήσω, πολύ γρήγορα, αν και δεν 

είμαι υποχρεωμένος ότι… 

κ. Δήμαρχος: Πριν απαντήσεις μια ερώτηση θέλω να κάνω και εγώ στον κύριο 

Τζαβέλλα. Πόσο ήταν το ποσό τις προηγούμενες χρονιές; 

Τζαβέλλας Κρίτων: Για το 2007 και το 2008 δεν έχουμε μπροστά μας τους 

αριθμούς, αλλά για το 2009 που έχουμε τα συγκριτικά στοιχεία ήταν ένα οχτακόσια 

σχεδόν, από ότι βλέπω εδώ, ήταν δύο εκατομμύρια μείον την πρόβλεψη. Το δέκα ήταν 

δύο εκατομμύρια και κάτι μείον την πρόβλεψη. Το εννέα ήταν ένα οχτακόσια, ένα 

επτακόσια εξήντα.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, σας παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, μια απάντηση θα 

δώσει ο κύριος αντιδήμαρχος προς τον κύριο Γκότση. 

Γαλάνης Στέργιος: Αν και επιμένω ότι εδώ είμαστε σήμερα για να εγκρίνουμε 

τον ισολογισμό του δέκα αλλά και όλων των προηγούμενων χρήσεων νομίζω ότι οι 

διαδικασίες έχουν γίνει, έχουμε στείλει όσοι χρωστούν στον Δήμο έχουν λάβει τα 

σημειώματα με τις υποχρεώσεις που έχουν από την Νομική Υπηρεσία, αυτό δεν το 

συζητώ, αισθάνομαι ότι πρέπει να απαντήσω ότι έγιναν όλες οι νόμιμες ενέργειες, βλέπω  
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ότι επιμένετε και καλά κάνετε, αν και δεν είναι σήμερα θέμα αυτό της ημερήσιας 

διάταξης, ωστόσο πρέπει να γίνουν όλες οι νόμιμες ενέργειες και έχει λάβει και εντολή 

το ταμείο να δει ποιες είναι οι επισφαλείς απαιτήσεις…. 

κ. Πρόεδρος: Κύριοι συνάδελφοι, μην διακόπτεται σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

Γαλάνης Στέργιος: Βλέπετε ότι τώρα στο ερώτημα του κυρίου Δημάρχου 

αυξήθηκαν οι οφειλές που υπάρχουν προς τον Δήμο, ωστόσο, πράγματι μετά από αυτά 

που είχαμε πει και τον χειμώνα και την άνοιξη και τα σημειώματα έχουν σταλεί από το 

Ταμείο προς τους οφειλέτες, αλλά και όποιες άλλες νόμιμες διαδικασίες οφείλαμε να 

ξεκινήσουμε, τις ξεκινήσαμε και με την βεβαίωση στην εφορία, αλλά και με δικαστικούς 

επιμελητές όπου χρειαζόταν και ήταν αναγκαίο. Κάναμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

και γίνονται, συνεχίζουν να γίνονται  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, Προχωράμε στις τοποθετήσεις. Ο κύκλος ερωτήσεων, σας 

παρακαλώ, συνάδελφοι έχει κλείσει. Ανοίξαμε την λίστα, τελειώσαμε με τις ερωτήσεις, 

πάμε σε δεύτερο κύκλο τοποθετήσεων. Παρακαλώ ποιος συνάδελφος θέλει να 

τοποθετηθεί επί του θέματος.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Ένα λεπτό, σε παρακαλώ, θέλω να κάνω μια ερώτηση 

στον κύριο Τζαβέλλα, μισό λεπτό. Σε παρακαλώ. Κύριε Τζαβέλλα  

κ. Πρόεδρος: Δεν σεβόμαστε την διαδικασία, όμως και είναι πολύ λυπηρό κύριε 

Αναστασιάδη. Σας παρακαλώ πολύ σεβαστείτε… 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Πάντα σε μένα προσπαθείς να επιβάλλεις τον νόμο… 

κ. Πρόεδρος: Όχι, όχι, σας σέβομαι πάρα πολύ, αλλά έχει κλείσει ο κύκλος 

ερωτήσεων. Σας παρακαλώ πολύ. Τοποθετήσεις. Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Ποιοι 

θέλουν να τοποθετηθούν.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Να ξέρεις ότι είσαι πολύ άδικος. 

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Μηλίδης, άλλος κανείς; όχι. Παρακαλώ κύριε Μηλίδη.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Και εγώ θέλω να μιλήσω. 

κ. Πρόεδρος: Και ο κύριος Αναστασιάδης. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε πρόεδρε θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, γιατί με τις 

απαντήσεις του κυρίου Τζαβέλλα δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις, ήταν πολλά αυτά που 

ήθελα στην τοποθέτησή μου, αλλά θα τα παρακάμψω, γιατί έδωσε κάποιες απαντήσεις. 

Έδωσε τελευταία μια απάντηση στο ερώτημα και το δικό μου και του κυρίου Γκότση ο 

κύριος Γαλάνης. Αυτό θέλουμε κύριε Γαλάνη, να πείτε τι έγινε. Εάν ήταν να έρθουμε 

εδώ να σηκώσουμε το χέρι ψηφίζουμε ή δεν ψηφίζουμε, δεν νομίζω ότι αυτό το νόημα 

έχει το Συμβούλιο. Καλά είναι, εμείς δεν λέμε, ότι έχετε ευθύνη για το 2010, δεν το είπε 

κανείς αυτό, έτσι, ξεκαθαρίζω από τώρα την στάση μου και ψηφίζουμε από τώρα το λέω 

τον ισολογισμό, αλλά μπορεί να γίνει μια εποικοδομητική συζήτηση, για αυτό κάνουμε 

έλεγχο, κριτική, καλόπιστη κριτική, για το καλό του Δήμου και των δημοτών μας. Άρα 

λοιπόν δόθηκε μια απάντηση και νομίζω ότι θα υλοποιηθούν αυτά που κάνετε για να 

πάρει και ο Δήμος αυτά που του οφείλουν. Μόνο δυο-τρία πράγματα θα επισημάνω ότι 

θα πρέπει, σαν επισημάνσεις, κύριε πρόεδρε, για από τώρα και στο εξής. Οι επιχειρήσεις 

και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου θα πρέπει να παρουσιάζουν, κατ΄ έτος ισολογισμούς, 

γιατί, σύμφωνα με την έκθεση των Ορκωτών Λογιστών ήταν δύσκολη η έκθεση λόγω 

του ότι δεν υπήρχαν από τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις ισολογισμοί, το 

αναφέρει μέσα σαφώς η έκθεση.  
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Και τις απαιτήσεις, αυτά τα δύο εκατομμύρια δεν είναι ευκαταφρόνητο ποσό 

νομίζω ότι θα πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειες που κάνει η υπηρεσία να τα 

πάρουμε. Η έκθεση των λογιστών, των ορκωτών Λογιστών, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, βγάζει μια, νομίζω, στο βάθος αν τη δει κανείς, μια κραυγή αγωνίας για τον 

Δήμο μας, φαντάζομαι και σε άλλους δήμους, αλλά εδώ μας ενδιαφέρει ο δικός μας 

Δήμος. Λέει λοιπόν ότι δεν μπόρεσαν να επαληθεύσουν την ορθότητα των λογαριασμών 

των παγίων στοιχείων του Δήμου. Αναφέρει για το μητρώο παγίων. Είναι λοιπόν 

επιτακτική ανάγκη ο Δήμος μας με όποιο προσωπικό διαθέτει, να κάνω την 

συγκεκριμένη πρόταση, να ενημερώσει αυτό το μητρώο παγίων. Μπορεί να είναι δέκα 

χρόνια, κάποτε πρέπει να γίνει η αρχή, να τελειώσει αυτό το θέμα. Γιατί το λέει τόσο 

χαρακτηριστικά και θα πρέπει να πάρουμε και από το υποθηκοφυλακείο, είπε ο κύριος 

αντιδήμαρχος, ότι εστάλησαν να έρθουν οι μερίδες. Στα πλαίσια λοιπόν, του νέου 

«Καλλικρατικού» Δήμου με το καινούργιο προσωπικό που ήρθε, εν πολλής, είναι σε 

κάποια θέματα έμπειρο, θα πρέπει λοιπόν αυτό το προσωπικό να πλαισιώσει την 

οικονομική μας υπηρεσία ούτως ώστε αυτό το μητρώο να καταγραφεί πλήρως, για να 

μην συζητάμε για τα επόμενα δέκα χρόνια, αυτό που είπε ο κύριος Τζαβέλλας, δεν είναι 

ενημερωμένο, δεν είναι ενημερωμένο και επομένως δεν μπορώ να έχω άποψη. Είναι η 

έκθεσή του είναι σαφής και κατηγορηματική. Δεν χρειάζονται πλέον ούτε 

καθυστερήσεις, ούτε ολιγωρία. Πιστεύω ότι με την μεγάλη αυτή κρίση που περνάει η 

χώρα μας και κατ΄ επέκταση ο Δήμος μας θα πρέπει αυτό το θέμα να είναι άμεσης 

προτεραιότητας, δεν ξέρω τι έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να 

αξιοποιηθεί το προσωπικό των πρώην «Καποδιστριακών» δήμων, επειδή ξέρω ότι 

υπάρχει έλλειψη στον παλιό δήμο, το προσωπικό αυτό που έχει εμπειρία σε αυτό το θέμα 

να αξιοποιηθεί, ούτως ώστε να έχουμε και καλύτερους ισολογισμούς και καλύτερη 

διαχείριση. Αυτά ήθελα να επισημάνω, λέγοντας ότι ψηφίζουμε τον ισολογισμός και 

βεβαίως δεν καταλογίζετε ευθύνη στην παρούσα Δημοτική Αρχή. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, κύριε Αναστασιάδη, τοποθέτηση επί του θέματος. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε Κρίτων Τζαβέλλα, γιατί φτάσατε μέχρι το επτά 

και δεν πήγατε και στο πέντε και στο έξι και στο τέσσερα; Για ποιο λόγο; Γιατί στον 

δήμο Σερρών δεν έχουμε συνέχεια;  

κ. Πρόεδρος: Θα παρακαλούσα τοποθέτηση επί του θέματος, κύριε 

Αναστασιάδη. Σεβαστείτε τον κανονισμό.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Εγώ σέβομαι, κύριε πρόεδρε, εσείς δεν τον σέβεστε. 

κ. Πρόεδρος: Δεν τον σέβεστε μάλλον. Λοιπόν το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία. 

Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι.  

 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:               Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 
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Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:              Ναι, δίνω θετική ψήφο στον συγκεκριμένο  

ισολογισμό με την επισήμανση να τηρηθούν 

όλες οι παρατηρήσεις που αναγράφουν οι 

Ορκωτοί Λογιστές, ευχαριστώ. 

κ. Πρόεδρος: Αυτό είναι αυτονόητο. 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Ναι 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:               Ναι, με την επισήμανση του κ. Νιζάμη 

κ. Πρόεδρος: Εξυπακούεται, αυτό είναι σαφέστατο. 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Όχι 

Αγοραστός Αγοραστός:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 
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Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα:             Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

- Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 

κ. Πρόεδρος: Και περνάμε, κύριοι συνάδελφοι, στο 2ο θέμα: «Έγκριση 

ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2010 του πρώην Δήμου Σκουτάρεως». Στο 

Δήμο Σκουτάρεως πάλι εσείς είστε κύριε Τζαβέλλα. Παρακαλώ ησυχία. (χτύποι 

κουδουνιού) 

Τζαβέλλας Κρίτων: Για να μην σας ταλαιπωρώ με το πλα-πλα, το στερεότυπο, 

να πάμε κατευθείαν στις παρατηρήσεις και έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 1. Στον 

λογαριασμό του ενεργητικού: «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση» ποσού € 1.200.000,00 

περίπου περιλαμβάνονται έργα υπό παραλαβή ποσού € 1.170.000,00 περίπου από την 

προηγούμενη χρήση. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της Έκθεσης ελέγχου, ο Δήμος δεν 

μας έχει βεβαιώσει αν κάποιο μέρος των ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση της 

προηγούμενης χρήσης και των προσθηκών της παρούσας χρήσης ποσού € 11.000,00 

περίπου, πρέπει να μεταφερθεί στους επιμέρους λογαριασμούς των παγίων μετά από 

οριστική παραλαβή των έργων και να διενεργηθούν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία 

αποσβέσεις. 2. Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της έκθεσής μας δεν έχουμε λάβει 

απαντητική επιστολή από τους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου για τυχόν εκκρεμείς 

δικαστικές αγωγές κατά του Δήμου και για τυχόν υφιστάμενα εμπράγματα βάρη επί των 

ακινήτων του. 

Γνώμη με επιφύλαξη. 

Κατά την γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην 

παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου κατά 

την 31ην Δεκεμβρίου 2010 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που 

έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται 

από την Ελληνική Νομοθεσία. 

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων. 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης 

Διαχειρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω 

οικονομικές καταστάσεις.  

Παρακαλώ, αν κάποιος έχει κάποια απορία, ο Δήμος Σκούταρι είναι ένας μικρός δήμος, 

τον έχετε τον ισολογισμό μπροστά σας, οτιδήποτε θέλετε να σας το διευκρινίσω. Οφείλω 

να επισημάνω ότι, σύμφωνα με την δική μας ελεγκτική τακτική ήταν σε πολύ καλή 

κατάσταση. 
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κ. Πρόεδρος: Τοποθετήσεις επί του θέματος; Δεν υπάρχουν. Και μπαίνουμε σε 

ψηφοφορία, το δεύτερο θέμα, παρακαλώ,  

 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:               Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος: Ναι, ισχύει ότι και στην προηγούμενη 

ψηφοφορία, για όλους ισχύ αυτό. 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Ναι 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:               Ναι, με την επισήμανση του κ. Νιζάμη 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Ναι 

Αγοραστός Αγοραστός:   Ναι 
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Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα:             Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

κ. Πρόεδρος: Και πάμε στο 3ο θέμα: «Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων 

χρήσεως 2010 του πρώην Δήμου Καπετάν Μητρούση»  

Γαλάνης Στέργιος: Να μην τελειώσει ο κύριος Τζαβέλλας, κύριε Πρόεδρε; 

κ. Πρόεδρος: Εφόσον είναι εδώ και ο άλλος, ας τα πάμε με την σειρά., λοιπόν, 

παρακαλώ τον κύριο Ζιγκερίδη.  

Τζαβέλλας Κρίτων: Εγώ είμαι, κύριε Πρόεδρε. 

κ. Πρόεδρος: Εσείς είστε, κύριε Τζαβέλλα, συγνώμη. Λοιπόν, ορίστε, κύριε 

Τζαβέλλα, έχετε τον λόγο. 

Τζαβέλλας Κρίτων: Τελειώνουμε μαζί, εδώ δυστυχώς, για το δέκα είμαστε 

εμείς. Να σας πω το δέκα… 

κ. Πρόεδρος: Για το δέκα, παρακαλώ. 

Τζαβέλλας Κρίτων: Θυμάστε όταν, είχε γίνει ο ισολογισμός της απογραφής 

έναρξης σας είχα κάνει μια νύξη ότι στο Καπετάν Μητρούση θα δείτε διαφορετικά 

πράγματα όταν θα γίνει ο ισολογισμός γιατί δεν υπήρχαν ισολογισμοί ούτε το εννέα ούτε 

το δέκα, δυστυχώς εδώ έχουμε ένα κατεβατό παρατηρήσεις, θα σας τις διαβάσω για να 

γνωρίζετε ποια είναι η κατάσταση στο Καπετάν Μητρούση. 

«Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1. Στον λογαριασμό του ενεργητικού 

«ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση» ποσού 436.000, 00 ευρώ περιλαμβάνονται έργα υπό 

παραλαβή ποσού 135.000, 00 ευρώ περίπου από την προηγούμενη χρήση. Μέχρι την 

ημερομηνία έκδοσης της έκθεσης ελέγχου ο Δήμος δεν μας έχει βεβαιώσει αν κάποιο 

μέρος των ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση της προηγούμενης χρήσης και των 

προσθηκών της παρούσας χρήσης ποσού 300.000,00 περίπου πρέπει να μεταφερθεί 

στους επιμέρους λογαριασμούς των παγίων μετά από οριστική παραλαβή των έργων και 

να διενεργηθούν οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία αποσβέσεις. 2. Στο υπόλοιπο του 

λογαριασμού του ενεργητικού «απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» ποσού 

290.000,00 ευρώ περίπου περιλαμβάνονται απαιτήσεις ύψους 218.000,00 ευρώ οι οποίες 

είναι πέραν του έτους.  
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3. Ο Δήμος δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για πιθανές επισφαλές απαιτήσεις με συνέπεια 

την αντίστοιχη ωφέλεια της καθαρής θέσης του Δήμου. Ο Δήμος δεν έχει συμπεριλάβει 

έσοδα και έξοδα 50.000,00 ευρώ και 23.000,00 ευρώ αντίστοιχα, που αφορούν την 

χρήση με συνέπεια το έλλειμμα χρήσης να εμφανίζεται μεγαλύτερο κατά το ποσό των 

27.000,00 ευρώ περίπου από αυτό που απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις με 

αντίστοιχη επίδραση επί της καθαρής θέσης του Δήμου. 4. Λογίστηκαν αναλογούσες 

αποσβέσεις επιχορηγήσεων παλιών επενδύσεων ποσού ευρώ 54.000,00 περίπου, ενώ δεν 

υπάρχει αντίστοιχο υπόλοιπο επιχορήγησης με συνέπεια η αξία των επιχορηγήσεων να 

εμφανίζεται ισόποσα μειωμένη, ενώ τα αποτελέσματα χρήσης να εμφανίζονται ισόποσα 

αυξημένα. 5. Ο λογαριασμός του ενεργητικού «ταμείο» κατά την διάρκεια της χρήσης 

εμφανίζεται συνεχώς με πιστωτικό υπόλοιπο διότι η πλειοψηφία των κινήσεων του 

τραπεζικού λογαριασμού όψεως του δήμου δεν ενημέρωνε το αντίστοιχο κονδύλι 

καταθέσεων όψεως και προθεσμίας αλλά τον λογαριασμό του ταμείου. Ενώ οι πληρωμές 

γίνονταν από την τράπεζα ενημερώνονταν το ταμείο, κατά συνέπια το ταμείο έβαινε 

αρνητικό συνέχεια. Επίσης προκύπτει αδιευκρίνιστη διαφορά στα χρηματικά διαθέσιμα 

του δήμου ύψους 205,00 ευρώ την οποία δεν μπορέσαμε να την αντιπαραβάλουμε με τις 

αντίστοιχες κινήσεις καταθέσεων του λογαριασμού της τράπεζας, ούτε με το 

πρωτόκολλο κλεισίματος του ταμείου με 31.12.2010. Το ποσό χωρίς κάποια έγκριση 

εξοδοποιήθηκε με εγγραφή στο διπλογραφικό σύστημα. Υπήρχε μια διαφορά 205 ευρώ, 

η οποία, για να κλείσουν την διαφορά μεταξύ του extrait και του λογιστικού της 

τράπεζας το πήγαν στα έξοδα. Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων από τραπεζικά δάνεια, 

σύμφωνα με τις αντίστοιχες κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, τους τοκοχρεωλυτικούς 

πίνακες δανείων και τις επιστολές των τραπεζών, αδιευκρίνιστα πως εμφανίζεται 

μειωμένο κατά το ποσό των 52.500,00 ευρώ, εκ της οποίας διαφοράς ποσό 2.895,00 

ευρώ αφορά μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και ποσό 49.600,00 ευρώ αφορά τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις με αντίστοιχη επίδραση στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. 

Δεν ξέρω πως, το τι λένε τα extrait των τραπεζών δεν συμφωνούν με τα βιβλία, κατά 

52.500,00 ευρώ. Για τη επιβεβαίωση των υπολοίπων του λογαριασμού του παθητικού 

«Προμηθευτές» αποστείλαμε επιβεβαιωτικές επιστολές για σύνολο υποχρεώσεων ύψους 

928.000,00 ευρώ, ποσοστό 69,50% - 70% επί του συνόλου των υπολοίπων των 

προμηθευτών. Μέχρι την ημερομηνία έκθεσης ελέγχου δεν έχουμε λάβει καμιά 

απάντηση. Δεδομένου του μικρού χρόνου μεσολάβησης από την αποπεράτωση του 

ελέγχου μας ως την σύνταξη της παρούσας έκθεσης, εάν προκύψει σημαντική διαφορά 

προς τις απαντητικές επιστολές των προμηθευτών, η έκθεση ελέγχου θα τροποποιηθεί 

ανάλογα. Επίσης οι υποχρεώσεις του δήμου προς πιστωτές και προμηθευτές 

εμφανίζονται μειωμένες κατά το ποσό των 233.000,00 ευρώ περίπου, λόγω μη 

καταχωρημένων παραστατικών με αντίστοιχη επίδραση επί των αποτελεσμάτων χρήσης 

και της καθαρής θέσης του δήμου. Εκτός αυτού έχουμε και την διαπίστωση ότι 

40.000,00 ευρώ περίπου τιμολόγια που είναι ακαταχώρητα, στο δέκα. Στο υπόλοιπο του 

λογαριασμού του παθητικού «πιστωτές διάφοροι» εμφανίζεται υποχρέωση του δήμου 

ύψους 24.000,00 ευρώ για καταβολή ειδικού επιδόματος, πριν παραγωγικότητας, προς 

τους εργαζομένους του. Δεν ήταν δυνατόν να επαληθεύσουμε την συγκεκριμένη οφειλή, 

ούτε κατέστη δυνατόν να αναλυθεί το προαναφερόμενο ποσό έναντι συγκεκριμένων 

δικαιούχων. Ούτε μας έδωσαν κάποια κατάσταση ότι οφείλει ο δήμος αυτό το ποσό των 

24.000,00 ευρώ.  
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Ο δήμος θα πρέπει να μεριμνήσει αν υφίσταται η συγκεκριμένη οφειλή και αναλόγως ή 

θα την εκκαθαρίσει ή θα την διαγράψει. Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της έκθεσής 

μας δεν έχουμε λάβει απαντητική επιστολή από τους νομικούς συμβούλους του δήμου 

για τυχόν αγωγές κατά του δήμου, για τυχόν υφιστάμενα εμπράγματα βάρη επί των 

ακινήτων του.  

Γνώμη με επιφύλαξη. 

Κατά την γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην 

παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου κατά 

την 31ην Δεκεμβρίου 2010 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που 

έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται 

από την Ελληνική Νομοθεσία. 

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων. 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης 

Διαχειρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ανωτέρω 

οικονομικές καταστάσεις.  

Εδώ θέλω να σας επισημάνω, αυτό που έχουμε πει πιο πάνω, αν πάρουμε απαντητικές 

επιστολές από τους προμηθευτές και η διαφορά είναι σημαντική, τότε ο ισολογισμός του 

Καπετάν Μητρούση είναι εντελώς λάθος. Επειδή υπήρχε ένα πρόβλημα ότι είχαν, 

υπήρχαν δύο χρήσεις σε εκκρεμότητα, θα θέλαμε να τελειώσει ο έλεγχος του 2009 και να 

αρχίσουμε εμείς, εδώ ο συνάδελφος να τελειώσει, και να κάνουμε εμείς το δέκα, ο 

χρόνος ήταν πολύ περιορισμένος και δεν πήραμε απαντήσεις. Εάν στο διάστημα, από δω 

και κάτω, μαζευτούν απαντήσεις και δούμε ότι είναι μεγάλη η διαφορά, αναγκαστικά θα 

πρέπει να αλλάξουμε την έκθεση και αναγκαστικά θα πρέπει και εσείς να δείτε που 

οφείλονται αυτές οι διαφορές. Ο δήμος. Φαντάζομαι ότι μια τέτοια έκθεση θα ακούσετε 

και για το 2009 για το Καπετάν Μητρούση. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Ερωτήσεις; Παρακαλώ, ποιοι θέλουν να ρωτήσουν; Ο κύριος 

Κοτρώνης, ο κύριος Κατιρτζόγλου, ο κύριος Μηλίδης, άλλος; ο κύριος Αναστασιάδης, η 

κυρία Αποστολίδου, αυτοί. Και ξεκινάμε από τον κύριο Μηλίδη,  

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Τζαβέλα, με αυτά που είπατε κατάλαβα την δική σας 

αγωνία και τι πρέπει να γίνει με τον δήμο Καπετάν Μητρούση. Η ερώτησή μου είναι, 

εκεί που λέτε στην έκθεσή σας εμφανίζονται μειωμένες οι υποχρεώσεις κατά 233.00,00 

ευρώ, λόγω μη καταχωρήσεως παραστατικών, τι θα γίνει με αυτό το θέμα; Τώρα γίναμε 

ένας ενιαίος δήμος, Καλλικρατικός, δεν υφίσταται πλέον με τον Καλλικράτη ο Δήμος 

καπετάν Μητρούση. Είναι ο ενιαίος Δήμος Σερρών. Αυτό βέβαια το ερωτώ σε σας, αλλά 

νομίζω ότι θα πρέπει και η Δημοτική Αρχή να απαντήσει, τι λύσει θα βρεθεί. Ένα είναι 

αυτό, το άλλο είναι για ένα επίδομα παραγωγικότητας 23.386,00 ευρώ στους 

εργαζόμενους, το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει αν πρέπει να δοθεί, αν δόθηκε ή δεν 

δόθηκε, δεν φαίνεται πουθενά. Και αυτό είναι 23 χιλιάδες τόσο και θα πρέπει και εδώ να 

δοθεί μια απάντηση. Τι θα γίνει. Ή θα πρέπει να εκκαθαριστεί ή να δοθεί στους 

δικαιούχους. Εφόσον υπάρχουν και για το άλλο βέβαια το ερώτημά μου νομίζω ότι, 

πρέπει να το ξέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό που έγινε με τους 10.000 

κατοίκους.  
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Δηλαδή, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και οι αντιδήμαρχοι του 

Καπετάν Μητρούση δήλωσαν και έπαιρναν αντιμισθία για δήμο πάνω από 10.000 

κατοίκους, ενώ σύμφωνα με την επίσημη απογραφή, χωρίς να έχει αλλαγή ήταν κάτω 

από 10.000 κατοίκους, και προκύπτει μια διαφορά 13.230,00 ευρώ. Το λέει η έκθεση 

μέσα. Και για το εννιά και για το δέκα. Άλλαξε τίποτε από αυτό;  

Τζαβέλλας Κρίτων: Γι αυτό είπα ότι και στην έκθεση του εννιά θα διαβάσετε 

ένα παρόμοιο κατεβατό από τον συνάδελφο που έκανε τον έλεγχο του εννιά. Εγώ το είχα 

επισημάνει στην προηγούμενη συνεδρίαση της απογραφής έναρξης, δεν διαψεύστηκα, 

καλό θα ήταν να είχαμε  διαψευστούμε όλοι. Το ποσό τω ακαταχώτηρων τιμολογίων 

κανονικά θα μπει στο νέο Δήμο Σερρών. Θα καταχωρηθούν στη χρήση του έντεκα, γιατί 

είναι ακαταχώρητα στο δέκα. Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι διαφορετικό απλώς θα 

εμφανίζονται σαν τιμολόγια προηγούμενων χρήσεων στα βιβλία του Δήμου Σερρών.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Θα μπουν στον νέο Δήμο, στον νέο Καλλικρατικό Δήμο 

Σερρών, αλλά αφού δεν υπάρχουν παραστατικά;  

Τζαβέλλας Κρίτων: Υπάρχουν τα τιμολόγια είναι ακαταχώρητα.  

κ. Πρόεδρος: Ποιος έχει σειρά; Ο κύριος Κοτρώνης. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Κύριε Τζαβέλλα εδώ εννοείται ότι μέχρι την 

ημερομηνία σύνταξης της έκθεσής μας δεν έχουμε λάβει απαντητική επιστολή από τους 

νομικούς συμβούλους, δηλαδή, εσείς απευθύνατε την ερώτηση και δεν πήρατε 

απάντηση. Έτσι; Υπάρχει, νομοθετικά, καταληκτική ημερομηνία μέχρι πότε έπρεπε να 

σας απαντήσουν και αν δεν απάντησαν, ποιος φέρει την ευθύνη, δεν πρέπει κάτι, να τους 

καταλογίσουμε, εσείς, ο δήμος, ποιος; Αυτοί που δεν απάντησαν γιατί δεν απάντησαν, 

δηλαδή να απαντούσαν και να έλεγαν ότι δεν υπάρχουν ή να απαντούσαν και να έλεγαν 

ότι υπάρχουν, αλλά να μην λάβουμε απαντητική επιστολή αυτό, τι γίνετε τώρα, ποιος 

έχει την ευθύνη;  

Τζαβέλλας Κρίτων: Στις ελεγκτικές διαδικασίες που ακολουθούμε παίρνουμε 

επιβεβαιώσεις από τους πελάτες, από τους προμηθευτές και από τους νομικούς 

συμβούλους για τυχόν δικαστικές υποθέσεις που είναι σε εκκρεμότητα και ειδικά στις 

περιπτώσεις που είμαστε εναγόμενοι και μπορεί να κληθούμε αργότερα, είτε για 

εργατικά θέματα, είτε για θέματα αποζημιώσεων για ρυμοτομήσεις και όλα αυτά να 

καταβάλει ο δήμος κάποια λεφτά και πάντα ζητάμε από όλους αυτούς να μας 

βεβαιώσουν, από τις τράπεζες, από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, από το 

Υπουργείο Εσωτερικών, μας επιβεβαιώνει τα ποσά που έχει δώσει στο δήμο και 

βλέπουμε αν συμφωνούν με τα ποσά που υπάρχουν στα βιβλία σας, δυστυχώς δεν 

πήραμε απάντηση, εμείς το αναφέρουμε, δηλαδή είναι ποια στη δικαιοδοσία του δήμου 

να πει στους νομικούς του συμβούλους γιατί δεν απαντήσατε. Εγώ τι άλλο μπορώ να 

κάνω;  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Αυτός ο δήμος, τώρα που διοικεί, όχι ο προηγούμενος. 

Τζαβέλλας Κρίτων: Ναι, εσείς πλέον, γιατί είναι συνεχόμενη η διαδικασία.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Αναστασιάδης. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Με κάλυψαν, κύριε Πρόεδρε, αλλά ήθελα να πω μια 

κουβέντα τον κύριο Τζαβέλλα. Κύριε Τζαβέλλα είστε από το γένος των Τζαβελλαίων, 

αυτό το ηρωικό γένος;   

κ. Πρόεδρος: Κύριε Αναστασιάδη επί του θέματος, σας παρακαλώ πάρα πολύ.  
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Αναστασιάδης Αντώνιος: Διπλά χαρούμενο…. 

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ πάρα πολύ επί του θέματος. Τον λόγο έχει η κυρία 

Αποστολίδου. Όχι απάντηση σε αυτό, κύριε Τζαβέλλα. 

Αποστολίδου Ραχήλ: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή υπάρχουν μεγάλες 

διαφορές με τα extrait, αυτά που δεν είναι καταχωρημένα για ποιο λόγο έχουν μείνει 

έτσι; Οι υπάλληλοι του δήμου δεν είχαν υποχρέωση να τα είχαν τακτοποιημένα αυτά; Τι 

ρόλο έπαιζε το λογιστήριο δηλαδή, στο Δήμο Καπετάν Μητρούση; Έχει πολλές 

ασυμφωνίες, θα μπορούν να τακτοποιηθούν , εμένα με ενδιαφέρει, θα μπορούν να 

τακτοποιηθούν μεταχρονισμένα και ο ισολογισμός να φαίνεται σωστός;  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Τζαβέλλα δώστε απάντηση. 

Τζαβέλλας Κρίτων: Ο σκοπός που τα επισημαίνουμε όλο αυτά είναι για να 

διορθωθούν. Το πώς προέκυψαν είναι για μας ένα μεγάλο ερώτημα. Πως είναι δυνατόν η 

Τράπεζα να λέει τόσο και τα βιβλία να λένε τόσο. Είναι μεγάλο ερώτημα, διότι τη στιγμή 

που έχουμε χρηματικά διαθέσιμα, ξέρετε από τους δήμος, από το δημόσιο δεν φεύγουν 

λεφτά χωρίς εντάλματα. Το ξέρετε αυτό. Άρα αυτό είναι ένα θέμα, το οποίο πρέπει να 

ερευνήσουν οι υπηρεσίες του δήμου και να δουν πράγματι που οφείλετε αυτή η διαφορά. 

Εμείς σας το επισημαίνουμε. Εμείς το χρονικό διάστημα που είχαμε το σύντομο δεν 

μπορούσαμε να κάνουμε κάτι περισσότερο γιατί δεν υπήρχε και βοήθεια, από όσον 

αφορά τον Δήμο Καπετάν Μητρούση, δεν υπήρχε εσωτερικό λογιστή που να είχαμε 

κάποια βοήθεια. Πήγαν τα παιδιά να κάνουν τον έλεγχο και ήταν μόνα τους. 

Απλούστατα κάναμε όσο το δυνατόν μπορούσαμε εμείς να βγει αυτό το κλείσιμο, να 

γίνει το συμβούλιο, υπήρχε ένας εξωτερικός λογιστής, αλλά εσωτερικός λογιστής στο 

Δήμο Καπετάν Μητρούση τα δύο χρόνια, τουλάχιστον το εννέα και το δέκα δεν υπήρχε.  

Αποστολίδου Ραχήλ: Ποιος τα καταχωρούσε, ποιος είχε την ευθύνη στον Δήμο 

Καπετάν Μητρούση να τα καταχωρεί;  

Τζαβέλλας Κρίτων: Ξέρω ότι ο ισολογισμός του εννιά συντάχθηκε, τον έχει 

συντάξει ένα λογιστικό γραφείο και του δέκα κάποιο άλλο λογιστικό γραφείο. Εμείς σαν 

ελεγκτές έχουμε υποχρέωση να σας επισημάνουμε τις διαφορές και από κει και πέρα 

πρέπει να δείτε που οφείλονται. Και οι υπηρεσίες να δώσουν τις εξηγήσεις κάποια 

στιγμή.   

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, τοποθετήσεις επί του θέματος αυτού; Συγνώμη κύριε 

Κατιρτζόγλου. 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Μας περιέγραψε ο κύριος Τζαβέλλας μια εικόνα για 

τον πρώην δήμο Καπετάν Μητρούση και η ίδια από ότι φαίνεται επαναλαμβάνετε και για 

την προηγούμενη χρήση η οποία είναι ξεκάθαρα ζοφερή. Εγώ εκείνο που θέλω να 

ρωτήσω και η ερώτηση απευθύνεται κυρίως στην Δημοτική Αρχή. Εδώ πέρα μας 

επιτρέπει αυτή η εικόνα να υποθέσουμε ότι υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία χρήζουν 

πειθαρχικής ή και ποινικής διερεύνησης. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί ή σκοπεύετε να 

προβείτε προς την κατεύθυνση αυτή;  

κ. Πρόεδρος: Να απαντήσετε, κύριε Γαλάνη. 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Κύριε Πρόεδρε, αυτό το νόημα έχει η σημερινή 

σύσκεψη, να δω ποιες είναι οι επισημάνσεις συνολικά, εδώ στο τραπέζι του Δημοτικού 

Συμβουλίου και να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.  
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Δηλαδή το νόημα των επισημάνσεων και της γνώμης που εκφράζουν οι ορκωτοί 

ελεγκτές, νομίζω ότι ακριβώς αυτό θέτουν, μας δίνουν την ευκαιρία να κάνουμε τις 

απαραίτητες ενέργειες από δω και πέρα και για τις διορθωτικές κινήσεις που πρέπει να 

γίνουν αλλά και όποιες άλλες ενέργειες κρίνουμε σκόπιμες για να έχουνε το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα.  

κ. Πρόεδρος: Και μπαίνουμε στον κύκλο των τοποθετήσεων, δεν νομίζω να 

υπήρχε άλλη ερώτηση; Κάποιος που θέλει να τοποθετηθεί από το Σώμα; Ο κύριος 

Γκότσης, ο κύριος Κοτρώνης, ο κύριος Μηλίδης, οι τρεις. Παρακαλώ κύριε Μηλίδη. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σύμφωνα με 

την έκθεση των ορκωτών λογιστών για τον δήμο Καπετάν Μητρούση (πρόεδρος: κάντε 

λίγο ησυχία) εκπλήσσομαι με τα νούμερα και τις διαφορές που υπάρχουν. Και δεν ξέρω 

πως ο νέος δήμος θα μπορέσει να λύσει αυτό το πρόβλημα. Είναι φαντάζομαι πάρα πολύ 

δύσκολο. Για τα μη καταχωρημένα παραστατικά των 233.000,00 ευρώ, πήραμε 

απάντηση από τον κύριο Τζαβέλα, δεν θα δώσω περισσότερη συνέχεια, αναφέρθηκα στις 

αμοιβές του προέδρου και των αντιδημάρχων, ήταν πλέον 13.230,00 ευρώ, νομίζω ότι θα 

πρέπει να διερευνηθεί και να επιστραφούν τα χρήματα. Αυτά. Διότι είναι αδιανόητο να 

είναι δήμος κάτω από 10.000 και εμείς να τον παρουσιάζουμε, χωρίς να υπάρχει επίσημη 

στατιστική απογραφή, άνω των 10.000. Αυτό βγάζει μάτι, κύριε, (ακούγεται από 

κάποιον, και είναι και εδώ αυτοί), και συνεχίζει, όπου και να είναι δεν με ενδιαφέρει. Το 

θέμα είναι ότι βγάζει μάτι, νομίζω ότι στιγματίζει όλους τους αιρετούς, πρέπει να 

καταβληθούν. Ναι είπα να επιστραφούν τα χρήματα, αυτό που διαβάζω είναι ακριβώς το 

25 στη σελίδα 14, οι αμοιβές των αντιδημάρχων και του προέδρου του δημοτικού 

συμβουλίου υπολογίστηκαν βάση τις προβλεπόμενες για τους δήμους με πληθυσμό άνω 

των 10.000 κατοίκων, ενώ στην προηγούμενη χρήση είχαν υπολογιστεί με πληθυσμό 

κάτω των 10.000 κατοίκων. Δεν μας δόθηκαν στοιχεία για την ανωτέρω αλλαγή 

λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν δημιουργήθηκε από την στατιστική υπηρεσία νέα επίσημη 

απογραφή. Επίσης σημειώνουμε ότι δεν τηρήθηκε αναλυτική λογιστική, όπως 

αναφέρουμε σε προηγούμενη παράγραφο, γιατί όπως μας δόθηκε από τις οικονομικές 

υπηρεσίες ο αριθμός των κατοίκων είναι κάτω των 10.000 κατοίκων. Αποτέλεσμα της 

ανωτέρω αλλαγής είναι η λογιστικοποίηση και η καταβολή αμοιβών επιπλέον αμοιβών 

συνόλου 13.230,00 ευρώ. Μεταφέρω ακριβώς, δεν λέω κάτι διαφορετικό. Επίσης θα 

πρέπει να δούμε το θέμα αυτό, το πριμ παραγωγικότητας. Ή πρέπει να δοθεί δεν φαίνεται 

πουθενά συγκεκριμένη οφειλή, θα πρέπει λοιπόν, αναφέρουν οι ορκωτοί, θα πρέπει 

λοιπόν, ή αν το δικαιούνται να το δώσουν στους υπαλλήλους αυτούς, ή αλλιώς θα πρέπει 

να λυθεί αυτή η εκκρεμότητα. Ακόμη στο μητρώο παγίων διαβάζω, δεν καταχυρώθηκε 

προσθήκη επίπλων και λοιπού εξοπλισμού ποσού 46.742,00 ευρώ. Δηλαδή αν το δει 

κανείς, το διαβάσει λίγο με λεπτομέρεια θα δει σε αυτόν τον ισολογισμός δεν προκύπτει 

από πουθενά, δεν είναι καταχωρημένο, δεν έγινε έτσι, δεν ξέρω τώρα πιστεύω ότι θα 

γίνει μια αναθεώρηση, το ανέφερε ο κύριος Τζαβέλας, κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να γίνει 

αναθεώρηση, δεν μπορεί, πιστεύω όλοι οι συνάδελφοι, με το χέρι στην καρδιά να 

ψηφίζουν όταν υπάρχουν τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις. Δεν συμφωνούν λέει τα 

τραπεζικά με τα εντάλματα, μα είναι δυνατόν να υπάρχουν αυτά;. Αυτά ήθελα να πω και 

ότι είμαι αρνητικός εγώ.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Κοτρώνης,  
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Κοτρώνης Παναγιώτης: Κύριε Πρόεδρε, είχα εντοπίσει από την προηγούμενη 

φορά, όπως είπε και ο κύριος Τζαβέλας, ότι υπήρχαν προβλήματα με την διαχείριση του 

δήμου Καπετάν Μητρούση και μάλιστα κάποιοι είπαν ότι υπερβάλλω, από ότι φαίνεται 

μάλλον το είχα υποβαθμισμένο το θέμα. Θεωρώ ότι είναι πρωτοφανείς η περιγραφή που 

μας κάνει ο κύριος Τζαβέλας, για τον δήμο Καπετάν Μητρούση, και επειδή κάποια 

στελέχη του δήμου είναι και στην καινούργια δημοτική αρχή, δεν θέλω να κάνω καμιά 

μομφή, ας απαντήσουν κάποια στιγμή ή ας σας εξηγήσουν τι ακριβώς έγινε και ποιοι 

ευθύνονται, νομίζω ότι δεν είναι καλή μαρτυρία για την δική σας δημοτική αρχή. Εκτός 

αν συμπεράνουμε ότι εκεί κυβερνούσε, ως αυτοκράτορας, μόνο ο δήμαρχος. 

Παρακαλούμε να προβείτε σε όλες τις ενέργειες, θα παρακολουθούμε το θέμα από κοντά 

λεπτομερώς για οτιδήποτε γίνει, αλλιώς θα συμπεράνουμε ότι μεροληπτείτε. Ευχαριστώ 

πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Γκότσης,  

Γκότσης Ηλίας: Κύριε πρόεδρε, είμαι ένα μέρος της οικονομικής επιτροπής, 

όπως και άλλοι, και το θέμα των ατασθαλιών του δήμου Μητρουσίου το εντοπίσαμε με 

διάφορα θέματα που ήρθαν στην οικονομική επιτροπή και βγάλαμε το συμπέρασμα ότι 

εκεί δεν λειτουργούσε τίποτε σωστά. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το επιβεβαιώνουν και 

όλα τα μέλη της οικονομικής επιτροπής. Δεν θέλω να αναφέρω ποια θέματα ήρθαν, γιατί 

μιλάμε ότι γίνονταν ένα πανηγύρι εκεί μέσα. Εγώ προσωπικά θα ψηφίσω τον 

ισολογισμό, γιατί επιτρέπει ο ισολογισμός να ψηφιστεί, γιατί αγκιστρώνει πολλά θέματα 

του δήμου. Δεν μπορεί να μείνει έτσι. Και μάλιστα αργά φέρατε τους ισολογισμούς. 

Όμως θα επισημάνω αυτά τα οποία είπαν και οι συνάδελφοί μου. Κύριε Γαλάνη και εμείς 

της οικονομικής επιτροπής, όλοι μαζί αν είναι να τιμωρήσουμε αυτούς που 

διαχειρίστηκαν κακώς τον δήμο, να το κάνουμε και εδώ στο δημοτικό συμβούλιο 

υπάρχουν αντιδήμαρχοι και πρόεδροι, οι οποίοι συμμετείχαν στην δημοτική αρχή, 

παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε, η δική σας δημοτική αρχή ξεχωρίζει από αυτό που λέτε, από 

την διαφάνεια, από την καθαρότητα, από την ηθική, θα πρέπει να πράγματα να μπουν σε 

μια σειρά, δηλαδή εγώ ντρέπομαι που ακούω ότι βάλανε μισθούς πάνω από 10.000, 

δηλαδή ποιο ήταν το κίνητρό τους τα περισσότερα λεφτά ή αυτά που λένε μερικοί η 

κοινωνική προσφορά; Εν πάσει περιπτώσει, εγώ δεν είμαι λαϊκιστής πρέπει να πάρουν 

αυτά που δικαιούνται γιατί δούλευαν, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να δηλώνουν 

ψεύτικα στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Αραμπατζής, θέλει να δώσει μια απάντηση. Ερώτηση; ή 

τοποθέτηση; Ναι, μια απάντηση, παρακαλώ σύντομα.  

Αραμπατζής Θεόδωρος: Αν μου επιτρέπεται, κύριε πρόεδρε, εδώ, επειδή με 

μεγάλη ευκολία εξαπολύονται κατηγορίες εναντίον των συμβούλων του πρώην δήμου 

Μητρούση θα έκανα μια πρόταση προς τους κυρίους συναδέλφους να είναι πιο 

προσεκτικοί όσον αφορά τις τοποθετήσεις μας. Δεν σημαίνει ότι αν και εφόσον 

συμβαίνει κάτι τέτοιο, ότι συναινέσαμε οι δημοτικοί σύμβουλοι, να δηλώσουμε ψεύτικα 

στοιχεία, είναι ανακριβές, υπήρχε και επίτροπος που έλεγχε πιθανόν τις καταστάσεις δεν 

φταίνε οι δημοτικοί σύμβουλοι αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι 

αν υπάρχει πρόβλημα να προχωρήσουμε στην διαδικασία πληρωμών. Ευχαριστώ.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ τον κύριο Φωτιάδη. 
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Φωτιάδης Στέφανος: Με την ευκαιρία βέβαια εδώ του Καπετάν Μητρούση, 

αλλά, αυτό που θα πω αφορά και τα προηγούμενα θέματα και αυτά που θα έρθουν. 

Έχουμε πρακτικό της οικονομικής επιτροπής, έτσι δεν είναι, αν δείτε στο αποφασίζει 

ομόφωνα, έχει μια δεύτερη παράγραφο το πρακτικό, θέλετε να το διαβάσω; Νομίζω, θα 

πρέπει να ακουστεί. Λέει αναθέτει στον δήμαρχο και πρόεδρο της οικονομικής επιτροπής 

να εισαγάγει με ειδική συνεδρίαση τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης και την 

έκθεση της οικονομικής επιτροπής από τον πρώην δήμο Καπετάν Μητρούση στο 

δημοτικό συμβούλιο προς έγκριση του ισολογισμού και την διατύπωση των 

παρατηρήσεών του. Αυτό είναι προς απάντηση στον κύριο Γαλάνη, διότι στην 

προηγούμενη ερώτηση ήταν ιδιαίτερα προκλητικός. 

Θεωρώ λοιπόν, ότι εδώ το πρακτικό επιβάλλει και ζητά εισήγηση, εισήγηση από τον 

κύριο δήμαρχο ή τον εισηγητή και εδώ συγκεκριμένα επιβάλλεται να υπάρξει εισήγηση. 

Αντιλαμβάνεστε, νομίζω, ότι είναι πολύ συγκεκριμένα. Δεν έχω τίποτε άλλο να 

προσθέσω, σε απάντηση προς τον κύριο Γαλάνη, αλλά και θεωρώ ότι για την διαδικασία 

ότι, εδώ επιβάλλεται εισήγηση από τον κύριο δήμαρχο, διότι τώρα υποβάλλουμε, είστε 

πολιτικό όργανο, κύριοι που μετέχετε στην επιτροπή την οικονομική, η άποψή σας που 

είναι; Απευθύνομαι σε όλους, που είναι η άποψή σας υπάρχει πουθενά; Διαβιβάζεται 

χωρίς εισήγηση; Είστε πολιτικό όργανο και πρέπει να διατυπώσετε παρατηρήσεις, 

κύριοι. Και βεβαίως εδώ ο δήμαρχος, ως πρόεδρος έπρεπε να υπάρχει ο ίδιος ως 

εισηγητής, ή κάποιο μέλος. Γιατί κρύβεστε; Γιατί κρύβεστε; Νομίζω ότι πρέπει, κύριε 

πρόεδρε, έχετε την ευθύνη, πρέπει να γίνει η διόρθωση τώρα.  

Γαλάνης Στέργιος: Νομίζω ότι οι αρχηγοί των παρατάξεων θα έπρεπε 

τουλάχιστον να είναι πιο προσεκτικοί στα έγγραφα τα οποία έχουν στα χέρια τους. 

Υπάρχει, διαβάζω,  γιατί όλοι αρχίσαμε να διαβάζουμε εδώ τι έχουμε πάρει στα χέρια 

μας, έκθεση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σερρών επί των οικονομικών 

καταστάσεων του πρώην δήμου Καπετάν Μητρούση για την χρήση 2010, την οποία την 

υπογράφουν όλα τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και υπάρχουν τα συμπεράσματα, τα 

στοιχεία αυτά που ζητάει ο κύριος Φωτιάδης, την καταγραφή των εξόδων, τα χρηματικά 

διαθέσιμα, υπάρχουν τα δάνεια, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις, και στο τέλος ακριβώς 

αποτυπώνονται και τα συμπεράσματα. Δεν λείπει κάτι δηλαδή, δεν λείπει κάποια 

εισήγηση. Επομένως είμαστε υποχρεωμένοι όλοι οι σύμβουλοι, και τόσο περισσότερο οι 

αρχηγοί των παρατάξεων να διαβάζουμε καλύτερα τα έγγραφα όταν ερχόμαστε στο 

δημοτικό συμβούλιο και να μην εκτοξεύουμε έτσι κατηγορίες προς ένα όργανο το οποίο 

παίζει πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο στον Δήμο, και νομίζω ότι όλα τα μέλη εδώ 

αντιλαμβάνονται την συνευθύνη που υπάρχει και επειδή έτυχε να είμαι, ως 

αναπληρωματικό μέλος, σε αυτή την οικονομική επιτροπή που υπέγραψε και ψήφισε όλα 

αυτά που σας λέω, πολύ σωστά έκανε την δουλειά της, έβγαλε τα συμπεράσματα, έχει 

αναλυτικά όλα τα στοιχεία. Δεν λείπουν επομένως αυτά τα κείμενα και τα έγγραφα δεν 

λείπουν, ούτε λείπει η άποψη, η γνώμη της οικονομικής επιτροπής. Άρα νομίζω, ότι, 

είναι άδικη η επίθεση που γίνεται. Είναι άδικη και νομίζω ότι, πέρα για πέρα θα πρέπει 

να δεχτούμε τα έγγραφα που υπάρχουν και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα μέσα σε αυτά τα 

έγγραφα και ποια είναι η άποψη της οικονομικής επιτροπής.  
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Και αυτό που λέτε για την απόφαση ότι εξουσιοδοτείται ο κύριος δήμαρχος, ο 

κύριος δήμαρχος εξουσιοδοτείται ως πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής τυπικά να 

διαβιβάσει το πόρισμα αυτό, δηλαδή την έκθεση της οικονομικής επιτροπής, κύριε 

πρόεδρε, που είναι οκτώ εκθέσεις στον αριθμό, προς το δημοτικό συμβούλιο για να 

υποβάλλει τις παρατηρήσεις του, και πολύ καλά θα κάνουμε εδώ να τις υποβάλλουμε, θα 

τις δεχόμαστε καλοπροαίρετα η δημοτική αρχή, γιατί ακριβώς, όπως ανέφερα, κύριε 

πρόεδρε, υπάρχει αυτή η συνευθύνη στην οικονομική επιτροπή. Όλοι, θα ήταν πολύ 

εύκολο για μας και για την δημοτική αρχή, αλλά και για τα μέλη της οικονομικής 

επιτροπής να κραυγάζουμε για τα χρέη που παραλαμβάνουμε εδώ, όμως ο κόσμος έχει 

κουραστεί, κύριε πρόεδρε, από το να ακούει συνεχώς αυτή την παραφημολογία και την 

πολιτικολογία για την τρομερή κατάσταση που βρισκόμαστε. Θα σηκώσουμε το βάρος 

αυτό όλοι μαζί, είμαστε νομίζω ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο αντιλαμβάνεται το 

χρέος του και θα προχωρήσουμε μπροστά, δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Όλες οι 

εκθέσεις, όλα τα κείμενα, το παραμικρό, κύριε πρόεδρε, υπάρχει διαφάνεια δεν έχουμε 

κρύψει το παραμικρό και απόδειξη σε αυτό που λέω είναι οι εκθέσεις των ορκωτών … 

κ. Πρόεδρος: Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ. 

Γαλάνης Στέργιος: … Λένε … 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Φωτιάδη, παρακαλώ, σεβαστείτε…. 

Γαλάνης Στέργιος: … Λένε, κύριε πρόεδρε, ακριβώς την αλήθεια.  

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, σας παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Χουρουζίδης 

έχει τον λόγο. 

Χουρουζίδης Νικόλαος: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, με 

έκπληξη άκουσα αυτά που είπε ο κύριος Μηλίδης. Πραγματικά θεωρώ ότι, δεν ξέρω αν 

δεν ήταν σωστά ενημερωμένος, ή αν το έκανε, δεν πιστεύω εσκεμμένα αλλά πιστεύω ότι 

τα έξοδα παράστασης του δημάρχου, αυτό γνωρίζω, βάση του 3463/2006, τα έξοδα 

παράστασης του δημάρχου και ως εκ τούτου όλων των άλλων συνεργατών του, όπως 

ήταν οι αντιδήμαρχοι, όπως ήταν ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου είναι βάση των 

τακτικών εσόδων του προηγούμενου χρόνου και βάση των τακτικών εσόδων του 

προηγούμενου χρόνου κόβονταν τα εντάλματα τα οποία περνούσαν από τον επίτροπο. 

Δηλαδή πραγματικά με έκπληξη άκουσα αυτά που είπατε κύριε Μηλίδη, και θεωρώ ότι 

πρέπει σε αυτήν την διαδικασία ήταν τότε μιλημένος και ο επίτροπος. Θεωρώ ότι είναι 

ανήκουστο. Τρελό. Πραγματικά δεν περίμενα να ακούσω μια τέτοια άποψη γιατί σας 

είπα τα έξοδα παράστασης του δημάρχου και ως εκ τούτου όλων των άλλων συνεργατών 

του, οι οποίοι ήταν αντιδήμαρχοι και οι οποίοι ήταν πρόεδροι του δημοτικού συμβουλίου 

βγαίνουν βάση των τακτικών εσόδων του προηγούμενου χρόνου. Του προηγούμενου 

χρόνου και περνούσαν τα εντάλματα από τον επίτροπο. Ευχαριστώ. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Πρόεδρε, επί προσωπικού. 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Μηλίδη, να μην κάνουμε διάλογο…. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Όχι επί προσωπικού, τώρα, αναφέρθηκε ο κύριος 

Χουρουζίδης, εγώ διάβασα την έκθεση των ορκωτών λογιστών. Τι είναι αυτά που λέει 

τώρα! Λέει 25 στη σελίδα 14. Κύριε Χουρουζίδη, καταλάβατε τι είπα; Αναφέρει οι 

αμοιβές των αντιδημάρχων και του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου υπολογίστηκαν 

με βάση τις προβλεπόμενες για τους δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, ενώ 

στην προηγούμενη χρήση είχαν  υπολογιστεί με  πληθυσμό  κάτω  των  10.000 κατοίκων.  
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Δεν μας δόθηκαν στοιχεία για την ανωτέρω αλλαγή λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 

δημιουργήθηκε από την στατιστική υπηρεσία νέα επίσημη απογραφή. Εγώ διαβάζω την 

έκθεση των ορκωτών λογιστών, δεν είναι δικά μου αυτά, τι λαϊκισμός είναι αυτός. Την 

έκθεση, κύριε Χουρουζίδη, σελίδα 14 την 27. Έκθεση ορκωτών λογιστών. Ορκωτών 

λογιστών. Το καταλάβατε. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα εδώ!  

Χουρουζίδης Νικόλαος: Εσείς μου κάνει εντύπωση, πότε καταλάβατε ότι 

περνούσαν από τον επίτροπο όλα αυτά τα εντάλματα. Πως περνούσα από τον επίτροπο;  

κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού) Δεν θα κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ, κύριοι 

συνάδελφοι. Ωραία, κάνατε την παρατήρηση, πολύ σωστά, σύμφωνα με τα λεγόμενα των 

ορκωτών λογιστών. Δόθηκαν από τους δύο πρώην δημοτικούς συμβούλους, 

αντιδημάρχους του δήμου Καπετάν Μητρούση, κάποιες απαντήσεις. Λοιπόν, ας μην 

συνεχίσουμε όμως, διότι το θέμα μας είναι ο ισολογισμός και ας μην συνεχίσουμε σε 

προσωπικές κόντρες, να λέει ο ένας και ο άλλος. (χτύποι κουδουνιού) σας παρακαλώ 

πάρα πολύ, είναι λυπηρό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ μην μιλάτε όλοι μαζί.  

Γαλάνης Στέργιος: Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπεται να βοηθήσω λίγο την 

συζήτηση. Αυτή η έκθεση που αναφέρει ο κύριος Μηλίδης, είναι η έκθεση των ορκωτών 

λογιστών του 2009, ο κύριος Ζιγκερίδης είναι εδώ, στον ισολογισμό του 2009, νομίζω 

ότι θα δώσει τις απαντήσεις που χρειάζεται το Σώμα. Είναι εδώ ο κύριος Ζιγκερίδης, 

είναι ο κύριος που κάθεται στα αριστερά μου, οπότε αν υπάρχει κάτι μπορεί να 

απαντήσει. 

Γκότσης Ηλίας: Κύριε πρόεδρε, πρέπει, επειδή υπάρχουν και νέοι σύμβουλοι, 

εμείς με την εμπειρία μας να διορθώσουμε μερικά πράγματα. Τα έξοδα παράστασης των 

αντιδημάρχων και του δημάρχου δεν υπολογίζονται από τα τακτικά έσοδα, αλλά 

πληθυσμιακά, σας παρακαλώ αυτό…. 

κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού) Μην κάνετε διάλογο μεταξύ σας, σας 

παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. (ακούγονται φωνές από τον γραμματέα του δημοτικού 

συμβουλίου). Κύριε γραμματέα σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

Χουρουζίδης Νικόλαος: Συγνώμη, κύριε πρόεδρε. 

κ. Πρόεδρος: Είναι ο κύριος Ζιγκερίδης εδώ, θα δώσει μια απάντηση επί του 

θέματος. Επιτέλους δηλαδή. Λοιπόν θα πάμε στο επόμενο θέμα και θα έχετε την 

απάντηση.  

Αγοραστός Αγοραστός: Γιατί κάποιος δεν πρέπει να δώσει μια απάντηση, δεν 

αφορά και αυτό το θέμα. Γιατί εγώ αυτή την στιγμή ακούω δυο απόψεις. Η άποψη του 

κυρίου Χουρουζίδη και η άποψη του κυρίου Γκότση. Τι ισχύει;  

κ. Πρόεδρος: Δώστε μια απάντηση κύριε Ζιγκερίδη, επί του θέματος. Αν θέλετε 

ανοίξτε και το μικρόφωνό σας, κύριε Ζιγκερίδη.  

Ζιγκερίδης Δημήτριος: Βασικά εγώ εκπροσωπώ τώρα τον συνάδελφο, γιατί 

σήμερα δεν μπορούσε να παραστεί. Είναι και συνάδελφος από την ίδια την ελεγκτική 

εταιρεία της ΣΟΛ. Όπως αναφέρει εδώ την παρατήρηση 25, γιατί και εγώ δεν,…, μην 

νομίζετε, από τον κύριο Μηλίδη, είδα ότι είναι στην σελίδα 14, που λέει ότι, οι αμοιβές 

των αντιδημάρχων και του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου υπολογίστηκαν βάση 

τις προβλεπόμενες για τους δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, ενώ στην 

προηγούμενη χρήση είχαν υπολογιστεί με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων. Δεν 

μας δόθηκαν στοιχεία για την ανωτέρω αλλαγή λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 

δημιουργήθηκε από την στατιστική υπηρεσία νέα επίσημη απογραφή. 
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Καμιά επίσημη απογραφή. Επίσης σημειώνουμε ότι δεν τηρήθηκε αναλυτική λογιστική, 

όπως αναφέρουμε σε προηγούμενη παράγραφο, γιατί όπως μας δόθηκε από τις 

οικονομικές υπηρεσίες ο αριθμός των κατοίκων είναι κάτω των 10.000 κατοίκων. 

Αποτέλεσμα της ανωτέρω αλλαγής είναι η λογιστικοποίηση και η καταβολή αμοιβών 

επιπλέον αμοιβών συνόλου 13.230,00 ευρώ. Εδώ είναι ξεκάθαρη η άποψη του 

συναδέλφου, ότι τίθεται με βάση τον πληθυσμό. 

Αγοραστός Αγοραστός: Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, (χτύποι κουδουνιού). 

Έχουμε τον Γενικό Διευθυντή του Δήμου, που σύμφωνα με τα λεγόμενα εδώ πέρα, έχει 

μελετήσει πολύ καλά τον Καλλικράτη, δεν μπορεί να δώσει μια απάντηση αυτός. Τελικά 

βάση πληθυσμιακών κριτηρίων βγαίνει η αμοιβή; Ή βάση των τακτικών εσόδων; Δεν 

ξέρω, έως τώρα απάντηση δεν δόθηκε εδώ πέρα.  

κ. Πρόεδρος: Πως δεν δόθηκε απάντηση, κύριε Αγοραστέ; Πληθυσμιακά, τελεία, 

παύλα.  

Γκότσης Ηλίας: κ. Αγοραστέ, νομίζω, ότι εγώ έδωσα μια απάντηση, μόνο στους 

οργανισμούς δημοσίου είναι με έξοδα, όπως είστε εσείς.  

κ. Πρόεδρος: κ. συνάδελφοι, το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία. Παρακαλώ.  

Με τις επιφυλάξεις των ορκωτών λογιστών έτσι.  

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:               Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Όχι, κ. Πρόεδρε, με την επισήμανση και την 

πρόταση την οποία κατέθεσε ο κ. Κατιρτζόγλου. Να διενεργηθεί σχετική έρευνα από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου για το νόμιμο της χρήσης του Δήμου Κ. Μητρούση 2009 

και 2010 και αυτοί οι οποίοι ευθύνονται να πάνε σύμφωνα με τον νόμο. Ότι προβλέπει ο 

νόμος να γίνει. Αλλά αυτό όμως να έχει μια συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης και 

λήξης. Να μην πάμε στις καλένδες για να μην κρύψουμε τα πράγματα. Ο κόσμος θέλει 

να μάθει και υποχρεούμαστε να του δώσουμε την αλήθεια. Δεν πρέπει να 

κουκουλώνουμε τίποτε. Αυτά που ακούστηκαν είναι τρομακτικά και τρομερά. 

Ευχαριστώ.  
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Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Όχι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Όχι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Όχι κύριε Πρόεδρε, και με επιπλέον  

                                                                        επισήμανση, συμφωνώ, πρώτος εγώ το είπα,                            

με τον κύριο Νιζάμη. Πρέπει άμεσα ο 

κύριος δήμαρχος να διατάξει την διενέργεια 

προκαταρτικής έρευνας για τα θέματα αυτά.  

Γκότσης Ηλίας: Ναι, αλλά με την πρόταση του κυρίου 

Νιζάμη, ότι θα πρέπει να υπάρξει 

νομιμότητα.  

Μηλίδης Θεόδωρος:    Όχι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Παρών 

Ίντος Δημήτριος:    Όχι, συμφωνώ με την άποψη του κ. Νιζάμη.  

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Ναι, πρόταση Φωτιάδη 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι, πρόταση Φωτιάδη 

Φωτιάδης Στέφανος: Ναι, αν ο κύριος Δήμαρχος δεν έχει 

πρόβλημα και όλα αυτά που λένε οι 

ελεγκτές μπορεί να τα θεραπεύσει, ή δεν 

βλέπει δόλο, ναι, αντιλαμβάνεστε είμαι 

σαφής. Να γραφεί ακριβώς όπως το έχω 

διατυπώσει. Επαναλαμβάνω, είπα ναι 

εφόσον η επιτροπή και ο κύριος δήμαρχος 

δεν βλέπουν κάποιο μεμπτό και βεβαίως να 

γίνει άμεση θεραπεία, σύμφωνα με τις 

δεσμεύσεις των παρατηρήσεων.  

Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι, πρόταση Φωτιάδη 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι, πρόταση Φωτιάδη 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Όχι κύριε πρόεδρε, επειδή ο κύριος 

αντιδήμαρχος μας μέμφεται ότι δεν 

διαβάζουμε, ενώ έπρεπε να έχει πρόταση 

τώρα ελέγχου του δήμου Καπετάν 

Μητρούση.  

Αγοραστός Αγοραστός:   Όχι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Παρών 
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Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι  

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι με επιφύλαξη 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα:              Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι, πρόταση Φωτιάδη 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι με επιφύλαξη. 

 

- Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν πάμε… 

κ. Δήμαρχος: Κύριε πρόεδρε,  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ,  

κ. Δήμαρχος: Κάτι που θέλω να πω και ισχύει για όλους τους ισολογισμούς που 

θα τελειώσουμε σε λίγο. Όλες οι επισημάνσεις και οι παρατηρήσεις που έχουν 

καταγραφεί από τους ορκωτούς ελεγκτές στους ισολογισμούς αυτούς, όλες αυτές οι 

επισημάνσεις και οι παρατηρήσεις θα υιοθετηθούν και θα ενσωματωθούν στον 

ενοποιημένο ισολογισμό που θα έρθει παρά πολύ σύντομα. Και εκεί φυσικά στον 

ενοποιημένο ισολογισμό του νέου δήμου θα αγγίζουμε περισσότερο προς την 

πραγματική οικονομική κατάσταση του δήμου. Αυτό όσον αφορά τον στενό δήμο. Για να 

έχουμε πληρέστερη εικόνα της οικονομικής κατάστασης συνολικά του δήμου και των 

δημοτικών επιχειρήσεων θα την έχουμε όταν έρθουν και οι ισολογισμοί των νομικών 

προσώπων και των κοινωφελών επιχειρήσεων. Έτσι. Επαναλαμβάνω όλες οι 

επισημάνσεις, όλες οι παρατηρήσεις θα υιοθετηθούν και θα ενσωματωθούν στον 

ενοποιημένο ισολογισμό.  

κ. Πρόεδρος: 4ο θέμα: «Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 

έτους 2009 του πρώην Δήμου Καπετάν Μητρούση». Παρακαλώ, έχετε τον λόγο, κύριε 

Ζιγκερίδη. 

Ζιγκερίδης Δημήτριος: Κύριε πρόεδρε, κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, καλείστε 

να εγκρίνετε τον ισολογισμό της χρήσης 2009, 8ης χρήσης. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να 

κάνω μια παρουσίαση του ισολογισμού. Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται σε 8.431.923,89. 

Είναι καταχωρημένα τα γήπεδα, κτίρια, μηχανήματα, έπιπλα, γενικά ο πάγιος εξοπλισμός 

του δήμου και η περιουσία, καθώς και οι συμμετοχές σε δημοτικές επιχειρήσεις και 

ανώνυμες εταιρείες. Ακολουθεί το κυκλοφορούν ενεργητικό όπου έχουμε τις απαιτήσεις 

277.353,77, τα διαθέσιμα που ανέρχονται σε 34.853,73 και το γενικό σύνολο 

ενεργητικού 8.876.379,63. Η περιουσία του δήμου, το κεφάλαιο μαζί με τις 

επιχορηγήσεις και το υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο δίνουν την περιουσία του δήμου, 

η οποία ανέρχεται σε 7.693.427,82. Οι υποχρεώσεις, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

από δάνεια είναι 475.646,65, δηλαδή αυτές οι δόσεις οι οποίες ξεκινούν από 01.01.2012.  
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Οι βραχυπρόθεσμές υποχρεώσεις που καλούμαστε να τις καταβάλουμε μέσα στο 2011 

είναι σε προμηθευτές 533.610,20, τράπεζες λογαριασμοί βραχυπροθέσμων 

υποχρεώσεων, δόσεις του 2011, 117.043,53, οι πιστωτές διάφοροι 35.511,34 και το 

σύνολο υποχρεώσεων είναι 1.161.811,72, έξοδα χρήσεως δουλευμένα 21.140,09 και το 

γενικό σύνολο παθητικού 8.876.379,63.  

Τα αποτελέσματα χρήσεως για την χρήση του 2009 ήταν έλλειμμα 868.933,95 συν το 

πλεόνασμα των προηγούμενων χρήσεων 1.931.130,68, το πλεόνασμα μας δίνει 

1.062.196,73 από της εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος.  

Διαβάζω την έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτή ελεγκτή λογιστή προς το 

δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σερρών. Να μην διαβάσω τώρα τα προκαταρτικά και τα 

άλλα που προβλέπουν τα ελεγκτικά πρότυπα. Βάση για γνώμη με επιφύλαξη. 

«Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που 

προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν.2190/1920 και ΕΓΛΣ), έξοδα 

ποσού ευρώ 173.981,00 καταχωρήθηκαν, στην προηγούμενη χρήση, στο λογαριασμό 

«Έξοδα εγκαταστάσεως» για να αποσβεσθούν με συντελεστή 30%. Λόγω του 

λανθασμένου αυτού λογιστικού χειρισμού, η αξία του λογαριασμού αυτού και τα Ίδια 

Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό των 121.786,70 ευρώ και τα 

αποτελέσματα της χρήσης μειωμένα κατά το ποσό των ευρώ 52.194,30. Ήταν κάποια 

έξοδα τα οποία δεν έπρεπε να καταχωρηθούν σε πολυετή απόσβεση, αλλά θα έπρεπε να 

καταχωρηθούν στα αποτελέσματα της χρήσεως κάτι που δεν έχει γίνει. Η δεύτερη 

παρατήρηση, ο λογαριασμός του ενεργητικού Γ-ΙΙΙ-1 «Τίτλοι πάγιας επένδυσης» ποσού 

68.570,00 ευρώ αφορά κατά ποσό 41.673,51 ευρώ την αξία κτήσεως συμμετοχής 100% 

στην «Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κ. Μητρούση» και κατά ποσό 26.896,58 

ευρώ την αξία κτήσεως των μετοχών συμμετοχής σε τρεις (3) ανώνυμες εταιρείες μη 

εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις των 

ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, η 

εσωτερική λογιστική αξία των μετοχών αυτών ανέρχεται συνολικά στο ποσό ευρώ 

18.622,06. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την 

Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν.2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη 

υποτίμησης των μετοχών αυτών για την προκύπτουσα διαφορά ποσού ευρώ 8.274,52, με 

συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα 

αυξημένα και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά 1.944,50. Εδώ η παρατήρηση του 

ορκωτού λογιστή είναι ότι δεν έχει γίνει αποτίμηση με συνέπεια η αξία των συμμετοχών 

να εμφανίζεται αυξημένη. 3. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται 

από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν.2190/1920 και ΕΓΛΣ), στην κλειόμενη χρήση 

λογίστηκαν αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων ποσού ευρώ 26.810,16, ενώ 

δεν υπήρχε αντίστοιχο ποσό επιχορήγησης, με συνέπεια η αξία των επιχορηγήσεων να 

εμφανίζεται ισόποσα μειωμένη, ενώ τα αποτελέσματα χρήσης να εμφανίζονται ισόποσα 

αυξημένα. Επίσης επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών συνολικού ποσού 

ευρώ 164.000,00 λογιστικοποιήθηκαν στο λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων 

«Επιχορηγήσεις επενδύσεων» ενώ θα έπρεπε να προσαυξήσουν τα αποτελέσματα 

χρήσης. Επίσης σημειώνουμε ότι επιχορηγήσεις συνολικού ποσού 322.295,00 ευρώ 

περίπου που επαύξησαν τον λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων «Επιχορηγήσεις 

επενδύσεων» δεν τέθηκαν υπόψη μας στοιχεία εάν αφορούσαν επιχορηγήσεις για 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών ή πάγιες επενδύσεις.  
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Εδώ αφορούν, η παρατήρηση αφορά τις επιχορηγήσεις, το πρώτο εδάφιο αφορά απόδοση 

επιχορηγήσεων, δηλαδή είχαμε έσοδα 26.810,16 τα οποία στη ουσία δεν υπάρχει ποσό 

επιχορήγησης πλέον, έχει αποσβεσθεί σε προηγούμενες χρήσεις. Άρα μεταφέρθηκε στα 

έσοδα ένα ποσό επιχορηγήσεων το οποίο είχε αποσβεσθεί ήδη σε προηγούμενες χρήσεις 

στα έσοδα. Η επόμενη παρατήρηση αφορά την χρησιμοποίηση, το αδιάθετο ποσό της 

ΣΑΤΑ, πιθανόν από ότι καταλαβαίνω από την παρατήρηση, αυτή χρησιμοποιήθηκε για 

λειτουργικούς σκοπούς, για λειτουργικές δαπάνες, ενώ εδώ μπαίνει ένα θέμα κατά πόσο 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για αυτές τις δαπάνες, γιατί η ΣΑΤΑ είναι συγκεκριμένα 

για κάλυψη επενδυτικών έργων και σκοπών.  

Συνεχίζοντας είμαστε στην παρατήρηση 4, Στις απαιτήσεις περιλαμβάνονται και 

απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση συνολικού ποσού ευρώ 

200.000,00. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την 

Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν.2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν έχει σχηματιστεί σχετική 

πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από την μη ρευστοποίηση 

μέρος των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 

150.000,00. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων 

και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 150.000,00 και τα 

αποτελέσματα της χρήσεως αυξημένα κατά 5.000,00 ευρώ. Εδώ η παρατήρηση η 

συγκεκριμένη αφορά τους ακίνητους βεβαιωτικούς καταλόγους, βέβαια, θα συνέχιζα την 

παρατήρηση ότι θα έπρεπε να γίνεται μια επεξεργασία αυτών των βεβαιωτικών 

καταλόγων κατά τον χρόνο παραλαβής, αν υπάρχει περίπτωση παραγραφής αυτών των 

απαιτήσεων, στην πενταετία ή την εικοσαετία, κάποιες απαιτήσεις του δήμου ή των 

ιδιωτών. Η πρόβλεψη είναι ένα ποσό που υπολογίζουμε κατά προσέγγιση είναι κοντά 

στο 75% η καθυστέρηση απαιτήσεων. Τώρα για την 5η παρατήρηση, εδώ βέβαια εμείς 

στην έκθεσή μας πάντα ζητάμε, πολλές φορές από την διοίκηση αν θα πρέπει να 

εξεταστούν και κάποια υπόλοιπα και να ληφθούν και τα αναγκαία διοικητικά μέτρα. 

Πέντε, οι υποχρεώσεις προς τις τράπεζες από ληφθέντα δάνεια, σύμφωνα με τα 

αντίστοιχα extrait και τις επιστολές των τραπεζών, εμφανίζονται μειωμένες κατά ποσό 

ευρώ 24.086,55, εκ της οποίας διαφοράς ποσό ευρώ 16.548,50 αφορά μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις και ποσό ευρώ 7.538,05 αφορά τις βραχυπρόθεσμές υποχρεώσεις με 

συνέπεια τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα χρήσης να εμφανίζονται αυξημένα κατά 

ευρώ 24.086,55. Εδώ τα αποτελέσματα, σύμφωνα με αυτή την παρατήρηση, θα έπρεπε 

να είναι μειωμένα κατά αυτό το ποσό των 24.086,55. 

Έξι, μέχρι την ημερομηνία χορηγήσεως της έκθεσής μας δεν λάβαμε επιστολή του 

νομικού συμβούλου για εκκρεμείς δίκες και λοιπές υποθέσεις του δήμου καθώς και 

διαβεβαίωση για τα ακίνητα κυριότητας του δήμου με αναφορά για τα τυχόν εμπράγματα 

βάρη τους. Εδώ είναι μια σημαντική παρατήρηση, για μένα είναι πολύ καθοριστική, για 

την ενημέρωση και του δημάρχου και του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, αλλά 

και όλων των δημοτικών συμβούλων, θεωρώ ότι είναι απαραίτητη η λειτουργία μητρώου 

επίδικων υποθέσεων στο οποίο θα πρέπει να γίνεται καταγραφεί όλων των επίδικων 

υποθέσεων που αφορούν τον δήμο, να είναι σε γνώση των υπηρεσιών, γιατί πολλές 

αποφάσεις είναι ουσιαστικές κρίνονται πολλές φορές πολλές υποχρεώσεις, οι οποίες 

επιδρούν και στην αλήθεια των οικονομικών καταστάσεων.  
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Συνεχίζοντας την παρατήρηση 7, μέχρι την ημερομηνία χορηγήσεως της έκθεσής 

μας δεν λάβαμε ικανοποιητικό αριθμό απαντητικών επιστολών πελατών και 

προμηθευτών γι επιβεβαίωση του υπολοίπου τους κατά την 31.12.2009 και συνεπώς 

διατηρούμε επιφύλαξη σχετικά με το ύψος των εν λόγω απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

αντίστοιχα. Από ότι είδα την έκθεση του συναδέλφου, υπάρχει ένα σχετικό, θα λέγαμε, 

μικρό αλαλούμ, δηλαδή θα έπρεπε, βλέπουμε ότι άλλο είναι το υπόλοιπο των βιβλίων, 

αναγκάζεται ο συνάδελφος, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν να στείλει επιστολή με 

άλλο υπόλοιπο κι τελικά να έρχεται άλλο υπόλοιπο. Δηλαδή είναι εντελώς, τριπλό ποσό 

για τον ίδιο πελάτη. Εδώ θα πρέπει η οικονομική υπηρεσία, δεν ξέρω αν αυτό 

συνεχίζεται και το 2010, και επί ευκαιρία και της απογραφής, αυτά να έρθουν σε μια 

ευθεία γραμμή εγώ θα έλεγα.  

Τώρα για το 8, Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου χρήζει βελτιώσεων λόγω 

αδυναμιών που οφείλονται κυρίως στην εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής 

μεθόδου που γίνεται βάσει των στοιχείων της απλογραφικής λογιστικής μεθόδου, με 

συνέπεια να μην εμφανίζονται ορθά, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα έσοδα, τα έξοδα, οι 

απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του δήμου. 

Γνώμη με επιφύλαξη. 

Κατά την γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται 

στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», καθώς και τις προσαρμογές που 

ενδεχόμενα θα απαιτούνταν εξαιτίας των αναφερόμενων θεμάτων στις σημειώσεις μας 

υπ΄ αριθμ. 3,6,και 7, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2009 

και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή 

σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. 

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων. 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης 

Διαχειρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών με τις 

ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.  

Θεσσαλονίκη, 22 Σεπτεμβρίου 2011, ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής, Κωνσταντίνος 

Αθανασίου Καραθάνος, αριθμός μητρώου ΣΟΕΛ 13381, ΣΟΛ ΑΕ 

 

Εγώ είμαι εξουσιοδοτημένος από τον συνάδελφο να παραστώ, λόγω του ότι έχω τα 

πιστοποιητικά ελέγχου του δήμου Λευκώνα. Ο συνάδελφος Κωνσταντίνος Καραθάνος 

έχει δώσει και αναλυτική έκθεση στην οποία δίνονται και κάποιες υποδείξεις, κάποιες 

διορθώσεις λογιστικών χειρισμών, αλλά και κάποιες αναλύσεις περαιτέρω της έκθεσης, 

είναι από 17 σελίδες με ημερομηνία 22 Σεπτεμβρίου 2011 που εκδόθηκε και η έκθεση. 

Εγώ σας ευχαριστώ, είμαι στη διάθεσή σας, αν μπορώ να απαντήσω σε κάποια 

ερωτήματά σας.  

κ. Πρόεδρος: Κύριοι συνάδελφοι, ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Είναι η συνέχεια του 

προηγουμένου. Ουσιαστικά, μάλλον είναι η προηγούμενη της συνέχειας του δέκα, τέλος 

πάντων. Παρακαλώ κύριε Μηλίδη. 
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Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Πρόεδρε, βλέποντας την έκθεση που μόλις διάβασε 

ο κύριος Ζιγκερίδης, ο οποίος βέβαια παρίσταται για τον κύριο Καραθάνο, από ότι 

κατάλαβα, από όλες τις εκφράσεις που βλέπω εδώ στην έκθεση, πρώτη «κατά 

παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία 

(κωδ. Ν.2190/1920 και ΕΓΛΣ)», στην δεύτερη παράγραφο: «κατά παρέκκλιση των 

λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν.2190/1920 

και ΕΓΛΣ)», τρίτη παράγραφο: «κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που 

προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν.2190/1920 και ΕΓΛΣ)», μου κάνει 

εντύπωση, δηλαδή, δεν ξέρω πως θα ψηφίσουμε κάτι τέτοιο, δεν το έχω ξαναδεί σε 

ισολογισμό, τόσα χρόνια που κάνουμε ισολογισμούς, ασχολούμαστε με την τοπική 

αυτοδιοίκηση πάρα παρά πολλά χρόνια, αλλά τόσα πολλά κατά παρέκκλιση της 

νομοθεσίας δεν το έχω ξαναδεί. Εν πάσει περιπτώσει, νομίζω ότι θα πρέπει κάποια 

στιγμή να καθίσουμε κάτω οι υπηρεσίες, οι υπεύθυνοι αντιδήμαρχοι, όλοι βρούμε μια 

λύση για το θέμα. Πλέον μιλάμε τώρα για έναν ενιαίο δήμο. Θα έρθει σύντομα, όπως 

ανέφερε ο κύριος δήμαρχος, ο ολοκληρωμένος ισολογισμός και να δούμε πως μπορεί να 

τακτοποιηθεί το θέμα αυτό. Δεν μπορεί να είναι μια έκθεση έτσι, καταλαβαίνετε ότι αυτή 

η έκθεση να πέσει σε οποιαδήποτε χέρια, τι να πει κανείς. Όλες οι εκφράσεις είναι μέσα, 

κατά παρέκκλιση, Αυτό, δεν μπορώ να ψηφίσω.  

Ζιγκερίδης Δημήτριος: Κύριε πρόεδρε. 

κ. Πρόεδρος: Ναι παρακαλώ.  

Ζιγκερίδης Δημήτριος: Κύριε Μηλίδη, αν μου επιτρέπεται να πω και κάτι. 

Μπορεί οι εκθέσεις να είναι κατά παρέκκλιση λογιστικών αρχών, δεν, κάποιες εκθέσεις 

παρατηρούν κάποιες παρατηρήσεις, χωρίς να λένε κατά παρέκκλιση των λογιστικών 

αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία, αυτό πραγματικά δεν σημαίνει 

ότι δεν είναι κατά παρέκκλιση λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική 

Νομοθεσία, αυτό δεν σημαίνει ότι εκείνες οι παρατηρήσεις δεν είναι κατά παρέκκλιση 

λογιστικών αρχών. Αυτό το λέω, γιατί είπατε ότι είναι η πρώτη φορά. Ενώ γενικά στους 

δήμους βλέπω ότι υπάρχουν παρατηρήσεις και, τώρα δεν ξέρω στον συγκεκριμένο δήμο 

βλέπω αρκετές παρατηρήσεις από τον ορκωτό λογιστή, αλλά όχι θέλω να πω μόνο για 

αυτό το σημείο, το κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, γιατί πολλές φορές γράφαμε 

τις παρατηρήσεις χωρίς να αναφέρουμε που είναι οι παρατηρήσεις αυτές, γιατί λέγαμε, 

εννοείτε. Το τεχνικό γραφείο έδωσε μια σύσταση ότι πρέπει οι παρατηρήσεις να λέγονται 

που παρεκκλίνουν, ας πούμε. Δεν σημαίνει όμως, εδώ να πω κάτι, κάποιες παρατηρήσεις 

δεν σημαίνει ότι υπάρχει διαχειριστική ατασθαλία σώνει και καλά. Θέλω να είμαι 

ξεκάθαρος για αυτό.  

κ. Πρόεδρος: Μην κάνετε διάλογο, κύριε Μηλίδη. Τοποθέτηση επί του θέματος. 

Ο κύριος Κοτρώνης.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Ισχύουν βεβαίως όλα όσα είπαμε προηγουμένως για το 

δέκα, αν μπορεί ο κύριος Ζιγκερίδης απλά εμπειρικά για να ξέρουμε και εμείς, να έχουμε 

ένα μέτρο σύγκρισης, λέει 17 σελίδες παρατηρήσεις ο κύριος ορκωτός, παρόλα αυτά 

καταλήγει στο τέλος, παρουσιάζει εύλογα την οικονομική κατάσταση του δήμου καπετάν 

Μητρούση. Αν μπορεί να μας δώσει ένα παράδειγμα μέχρι που είναι το όριο, δηλαδή που 

θα μας έλεγε δεν παρουσιάζει, αλλοιώνει την οικονομική θέση του δήμου, αν έχει κάποιο 

παράδειγμα να ξέρουμε και εμείς να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης.  
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κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, κύριε Ζιγκερίδη, δώστε μια απάντηση.  

Ζιγκερίδης Δημήτριος: Τώρα το εύλογο είναι σαν το λάστιχο, μπορεί να το 

ανοίξουμε πάρα πολύ και να το κλείσουμε, είναι σαν το ακορντεόν. Αυτό είναι βασικά 

μια προσωπική εκτίμηση και λέμε και εμείς ότι εφαρμόζομαι τα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα από άλλες χώρες. Ξέρετε και εκεί εφαρμόζεται κάτι ανάλογο. Ο συνάδελφος 

τώρα λέει ότι, αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις. Οι παρατηρήσεις, πρέπει να τις 

κοστολογήσουμε, να τις μετατρέψουμε σε αριθμούς, εδώ αναφέρει ο συνάδελφος, 

δηλαδή αν ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις εδώ θα δείτε ότι το αποτέλεσμα που 

παρουσιάζει των 766 χιλιάδων είναι πολύ μεγαλύτερη η ζημιά. Τώρα πρέπει να αθροίσω 

και είναι και μικρά τα νούμερα, δηλαδή είναι 150 χιλιάδες από την πρόβλεψη των 

επισφαλών απαιτήσεων, είναι σημαντικό ποσό, μετά έχουμε ένα ποσό 121 χιλιάδες που 

είναι η παρατήρηση από τα έξοδα εγκατάστασης, πάμε στις 271 χιλιάδες, και αν το 

συνεχίσουμε, 8 χιλιάδες είναι από την πρόβλεψη υποτίμησης των μετοχών που έχει ο 

δήμος, 260 χιλιάδες, και νομίζω, δηλαδή, είναι οι τράπεζες γύρω στις 24 χιλιάδες, πάμε 

300 χιλιάδες και δεν ξέρω εκείνη η παρατήρηση για την ΣΑΤΑ που έχει επίδραση γιατί 

λογιστικοποιείται ΣΑΤΑ στα έξοδα, στα έσοδα, ενώ αυτή έπρεπε να παραμείνει στο 43 

γιατί είναι αδιάθετη και μάλιστα τι, να υπάρχει και στο ταμείο. Να μια σημαντική 

παρατήρηση για μένα. Εκεί είναι το θέμα, γιατί ήταν η ταμειακή διαχείριση, με βάση το 

δημόσιο λογιστικό, γίνεται αναχρηματοδότηση. Τώρα αν τα μαζέψουμε όλα αυτά η 

επίδραση είναι κοντά στις 500 χιλιάδες, σε ένα πρόχειρο, δεν είναι μικρό το ποσό για 

έναν δήμο τέτοιας μικρής. Λέμε αν ληφθούν αυτές οι παρατηρήσεις είναι εύλογη η 

εικόνα. Δηλαδή πρέπει να τις μαζέψουμε τις παρατηρήσεις και να πούμε ότι για αυτό 

είναι οι παρατηρήσεις, γύρω στις 500 χιλιάδες  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Ένα νούμερο, να καταλάβουμε, θα είναι γύρω στο 1,5 

εκατομμύριο;  

Ζιγκερίδης Δημήτριος: Όχι, δεν είναι θέμα, λέει ότι είναι εύλογη, αν ληφθούν 

υπόψη αυτές οι παρατηρήσεις, οι οποίες είναι δυνητικές. Δηλαδή η περιουσία του δήμου, 

αν θέλετε τώρα να πω έτσι, δεν είναι 7.693, καθίσταται στα 7 εκατομμύρια και το 

αποτέλεσμα εις νέον όπως παρουσιάζεται εδώ, το αποτέλεσμα της χρήσης 866 χιλιάδες 

είναι πολύ μικρότερο. Βέβαια κάποιο κομμάτι αφορά και προηγούμενες χρήσεις που 

έπρεπε να γίνουν αντίστοιχες κινήσεις, οπότε είναι το αποτέλεσμα της παρούσας και 

προηγούμενων χρήσεων. Εγώ εδώ πιστεύω το αποτέλεσμα το φετινό που είναι κοντά στο 

1.100 έχει επίδραση, άρα είναι πολύ ζημιογόνο και αυτό πρέπει να μας απασχολήσει. 

Γιατί είναι τόσο ζημιογόνο. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Η ΣΑΤΑ έπρεπε να είναι στο ταμείο, έτσι δεν είναι;  

Ζιγκερίδης Δημήτριος: Εγώ είπα ότι η ΣΑΤΑ, αν τυχόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί 

για επενδύσεις ή για μικροέργα, γιατί πολλές φορές να πω και κάτι, για να μην 

παρεξηγηθώ, πολλές φορές τι γίνεται και η τεχνική υπηρεσία είναι στον κόσμο της. Ή 

κάποιοι καποδιστριακοί δήμοι, όπως εγώ βλέπω από την εμπειρία μου, δεν έχουν σοβαρή 

τεχνική υπηρεσία, ή μπορεί να είναι ένα άτομο και να ασχολείται, να το έχει ο δήμαρχος 

για όλες τις δουλειές. Σε αυτήν την περίπτωση το έργο ενώ αφορά ΣΑΤΑ χαρακτηρίζεται 

από έσοδα του δήμου, έτσι με ελαφρά την καρδία. Και στο τέλος υπάρχουν αυτά τα 

προβλήματα. Δηλ. δεν μπορούμε να πάρουμε, εγώ πιστεύω ότι ο συνάδελφος, με την 

προσπάθεια που έγινε είναι από τους πολύ καλούς συναδέλφους ο Κώστας οΚαραθάνος,  
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και οι εκθέσεις που κάνουμε δεν δίνονται έτσι, τουλάχιστον όσοι ξέρουν την ΣΟΛ, έχουν 

συνεργαστεί, ξέρουν ότι από μας τουλάχιστον ο χρόνος που δηλώνεται ότι θα γίνει θα 

γίνεται, ας πούμε. Και πιστεύω ότι, πιθανόν να μην είχε και την, και το γράφει κάπου 

νομίζω στην έκθεση, γιατί όταν ερχόμουν στον δρόμο κάθισα και λίγο και την μελέτησα, 

να σας πω την αλήθεια, μην νομίζετε ότι είμαι πλήρως ενημερωμένος. Κάπου γράφει ότι, 

δεν μπόρεσε ακριβώς να προσδιορίσει, άρα σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και τα επαρκή 

στοιχεία του δήμου, να δώσει, αν αυτό χρησιμοποιήθηκε ή δεν χρησιμοποιήθηκε. Τώρα 

σας τα λέω, μην νομίζετε ότι, είμαι και πολύ απόλυτος, αλλά από ότι θυμάμαι στην 

έκθεση αυτό αναφέρει στο σημείο για την ΣΑΤΑ. Αλλά εγώ πολλές φορές, σας λέω από 

την εμπειρία μου, για πολύ περισσότερα έργα ήταν χαρακτηρισμένα από έσοδα του 

δήμου. Δηλαδή γενικά δεν υπήρχε μια διακριτή παρακολούθηση από το δημόσιο 

λογιστικό, το οποίο επιδρά αυτόματα και στο διπλογραφικό.  

κ. Πρόεδρος: Ναι κύριε Αναστασιάδη. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Ορκωτοί, έχετε την ευθύνη. Έχετε ευθύνη για αυτά 

που λέτε. Ακούτε; Η ΣΑΤΑ είναι μόνο για έργα δεν είναι τίποτε άλλο. Και κάτι άλλο, να 

ξέρετε. Ακούτε; Παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό που σου λέω.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Αναστασιάδη, σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Περίμενα τόση ώρα, περίμενε θα ακούσεις και συ. 

Όταν λέμε κατά παρέκκλιση, ποιος μιλάει, τι είστε εσείς εδώ μέρα, τι είστε εδώ ρε, τι 

είναι αυτός ο διάλογος; Τι είναι, θα με αφήσετε να μιλήσω;  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Αναστασιάδη, έχετε τον λόγο. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Να βάλεις τάξη. 

κ. Πρόεδρος: Τάξη υπάρχει, την ταράσσεται εσείς, σας παρακαλώ πολύ. Σου 

έδωσα τον λόγο…. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: ….Να βάλεις τάξη. 

Ζιγκερίδης Δημήτριος: Ζητάω συγνώμη από τον κύριο Αναστασιάδη (2:14:27) 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Δεν απευθύνομαι σε μένα. 

κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού). Σας παρακαλώ πολύ, κάντε τις 

παρατηρήσεις, σας παρακαλώ, κύριε Αναστασιάδη, ήρεμα…. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: …Ακούς τι σου λέω!... 

κ. Πρόεδρος: …Δεν χρειάζεται να φωνάζετε εδώ μέσα.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε ορκωτέ, ακούστε με. Όταν λέμε παρέκκλιση, 

ξέρεις τι σημαίνει; Και δεν θα δικαιολογείται τώρα τέτοια πράγματα. Όταν λέμε ΣΑΤΑ 

εννοούμε ότι είναι μόνο για έργα. Τίποτε άλλο.  

κ. Πρόεδρος: Τοποθέτηση κάποιος άλλος συνάδελφος, δεν έχει, το θέμα μπαίνει 

σε ψηφοφορία. Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι.  

Με τις παρατηρήσεις και τις επιφυλάξεις των ορκωτών λογιστών, και τις επισημάνσεις 

φυσικά. 

Όποιος δεν είναι παρόν και βγαίνει έξω δεν ψηφίζει, το έχουμε ξεκαθαρίσει, νομίζω. 

Λοιπόν από την αρχή, ναι με τις επιφυλάξεις και τις παρατηρήσεις. 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:              Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 
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Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος: Όχι, κύριε Πρόεδρε, και κάνω μία πρόταση 

στο Σώμα, θα παρακαλούσα να στείλει ο 

κύριος πρόεδρος τους ισολογισμούς στους 

επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης για τα 

περαιτέρω, ευχαριστώ πολύ. 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Όχι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Όχι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος: Όχι κύριε Πρόεδρε και εγώ και θα 

παρακαλούσα να προβεί ο κύριος Δήμαρχος 

στις νόμιμες διαδικασίες για την πειθαρχική 

και ποινική διερεύνηση της υποθέσεως.  

Γκότσης Ηλίας:    Ναι, με τις παρατηρήσεις. 

Μηλίδης Θεόδωρος:               Όχι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Όχι 

Ίντος Δημήτριος: Όχι, συμφωνώ με την άποψη του κυρίου 

Νιζάμη και του κυρίου Κατιρτζόγλου. 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:  Ναι, με τις παρατηρήσεις και τις 

επισημάνσεις. 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι, πρόταση Φωτιάδη 

Φωτιάδης Στέφανος: Ναι, διότι διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει 

δόλος. Ότι υπάρχουν σοβαρές παραβάσεις 

και επειδή εσείς εισηγείστε ναι, προφανώς 

θα έχετε και την δυνατότητα να τα 

διορθώσετε.  
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Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι, πρόταση Φωτιάδη 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι, πρόταση Φωτιάδη 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Όχι ανεπιφύλακτα.  

Αγοραστός Αγοραστός:   Όχι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Παρών 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι  

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα:            Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι, πρόταση Φωτιάδη 

Παπαβασιλείου Βασίλειος: Ναι (με όλες τις επιφυλάξεις και 

παρατηρήσεις). 

 

- Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

κ. Πρόεδρος: Και πάμε στο πέμπτο θέμα, κύριοι συνάδελφοι: «Έγκριση 

ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2010 του πρώην Δήμου Λευκώνα». 

Παρακαλώ κύριε Ζιγκερίδη.  

Ζιγκερίδης Δημήτριος: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, καλείστε 

να εγκρίνετε τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου του 2007 της πρώτης διαχειριστικής 

χρήσης εφαρμογής του διπλογραφικού του πρώην δήμου Λευκώνα. Να κάνω μια 

σύντομη παρουσίαση του ισολογισμού (κάποιος λέει, από το επτά ξεκινάμε;) και απαντά 

ο κ. Ζιγκερίδης, Ναι, από το επτά δεν ξεκινάμε; Μήπως πρέπει να πάω με την σειρά;  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Ζιγκερίδη το δέκα πρώτα. 

Ζιγκερίδης Δημήτριος: Ναι αυτό είναι λίγο ανάποδο, κύριε πρόεδρε. 

κ. Πρόεδρος: Είναι μια συνέχεια. 

Ζιγκερίδης Δημήτριος: Πρέπει να έχουμε συνέχεια των χρήσεων. 

κ. Πρόεδρος: Εάν και εφόσον το Σώμα συμφωνεί.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι σωστό.  

Ζιγκερίδης Δημήτριος: Όχι, αν θέλετε εγώ δεν έχω πρόβλημα πάλι. 

κ. Πρόεδρος: Από το επτά, έτσι και αλλιώς αφορά. μέχρι το τελευταίο θέμα, τον 

πρώην δήμο Λευκώνα, ξεκινάμε επτά, οκτώ, εννέα και δέκα.  

Ζιγκερίδης Δημήτριος: Ωραία. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Κύριε πρόεδρε είσαι άδικος, πάρα πολύ άδικος. Πολύ 

με αδικείς.  

κ. Πρόεδρος: Σας αδικώ, κύριε Αναστασιάδη; 
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Αναστασιάδης Αντώνιος: Εγώ μιλάω και το ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρός του,… 

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ, κύριε Αναστασιάδη. 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Σε παρακαλώ εγώ, είναι αθλιότητες αυτά που κάνεις, 

πρέπει να ντρέπεσαι.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Αναστασιάδη 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Άκου τι σου λέω και εγώ.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, κύριε Ζιγκερίδη έχετε τον λόγο. 

Ζιγκερίδης Δημήτριος: Το σύνολο ακινητοποιήσεων παγίων στοιχείων 

ανέρχεται σε 7.303.989.,45, μαζί με τους πάγιος τίτλους, δηλαδή τις συμμετοχές 

16.175,36, το σύνολο του παγίου ενεργητικού ανέρχεται σε 7.320.164,81. Το 

κυκλοφορούν ενεργητικό, απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών από τους 

βεβαιωτικούς κακολόγους 229.178,95, διαθέσιμα, το σύνολο, ταμείο εις χείρας και 

καταθέσεις στις τράπεζες 226.987,21, σύνολο διαθεσίμων 230.036,71.Μεταβατικοί 

λογαριασμοί, έσοδα χρήσεων εισπρακτέα 26.143,85. Γενικό σύνολο ενεργητικού: 

7.808.860,22. Η περιουσία του δήμου, κεφάλαιο, επιχορηγήσεις επενδύσεων, 

αποτελέσματα εις νέο ανέρχεται σε 7.654.917,08. Οι υποχρεώσεις, μακροπρόθεσμες από 

τράπεζες 25.195,84, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, προμηθευτές 60.497,31, επιταγές 

πληρωτέες 39.171,82, ασφαλιστικοί οργανισμοί 5.236,09, μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

από δάνεια τραπεζών 4.229,07, και σύνολο υποχρεώσεων 134.330,13, έξοδα χρήσεως 

δουλευμένα 19.613,01 και το γενικό σύνολο του παθητικού: 7.808.860,22. 

Το αποτέλεσμα της χρήσεως ανέρχεται σε 189.718,31 πλεόνασμα.  

Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή, προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου Σερρών. 

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη: Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1. Δεν έχουμε 

λάβει εισηγητική έκθεση των μελών της επιτροπής απογραφής και εκτίμησης της 

περιουσίας του Δήμου και κατά συνέπεια δεν είμαστε σε θέση να πιστοποιήσουμε την 

απογραφή έναρξης της 01.01.2007, που ήταν η πρώτη έναρξη του διπλογραφικού. 2. Στο 

υπόλοιπο του λογαριασμού ενεργητικού Δ.ΙΙ.1 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και 

υπηρεσιών» περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ύψους ευρώ 

166.778,46 που προέρχονται από έσοδα του Δήμου που έχουν βεβαιωθεί σε 

προηγούμενες χρήσεις και για τις οποίες δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη για ενδεχόμενη 

ζημία που θα προκύψει από την μη είσπραξη αυτών. 3. Ο λογαριασμός ενεργητικού 

Δ.ΙV. «Διαθέσιμα» εμφανίζεται μειωμένος κατά ποσό ευρώ 2.430,88 σε σχέση με την 

κατάσταση απολογισμού. Συνιστάται η διερεύνηση και τακτοποίηση αυτού.  

Γνώμη: Με εξαίρεση τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην προηγούμενη 

παράγραφο, κατά την γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

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

Δεκεμβρίου 2007 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την 

ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την 

Ελληνική Νομοθεσία. 

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, 

εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: α) Δεν λάβαμε επιστολή από νομικό σύμβουλο 

του δήμου, σχετικά με τις ενδεχόμενες αξιώσεις και δικαστικές διεκδικήσεις του δήμου 

κατά τρίτων και τρίτων κατά του δήμου, αφού βάσει της από 26.11.2010 επιστολής του 

δήμου  δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος που να χειρίζεται δικαστικές υποθέσεις και β) στα  
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πλαίσια εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

του δήμου χρήζει βελτίωσης για να ανταποκριθεί στις διαχειριστικές και λογιστικές 

ανάγκες αυτού.  

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων. 

1. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης 

Διαχειρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών με τις 

ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.  

2. Ο δήμος Λευκώνα έπαψε να λειτουργεί αυτοτελώς από 01.01.2011 αφού καταργήθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και συνενώθηκε με τους Δήμους Σερρών, 

Καπετάν Μητρούση, Σκουτάρεως και Κοινότητες Άνω Βροντούς και Ορεινής και 

συστήθηκε ο νέος Δήμος Σερρών (ΦΕΚ 87/7.6.2010) 

Θεσσαλονίκη, 6 Σεπτεμβρίου 2011, ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής, Δημήτριος Γ. 

Ζιγκερίδης, αριθμός μητρώου ΣΟΕΛ 15851, ΣΟΛ ΑΕ. 

κ. Πρόεδρος: Κύριοι συνάδελφοι ερωτήσεις; Ο κύριος Μηλίδης, άλλος; ο μόνος, 

παρακαλώ κύριε Μηλίδη. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Ζιγκερίδη, θέλω να ρωτήσω, αυτό που λέει έκτακτα 

και ανόργανα έξοδα, το διαβάζω πολλές φορές, ειλικρινά δεν ξέρω τι σημαίνει ανόργανα 

έξοδα; Δεν ξέρω τι σημαίνει ανόργανα έξοδα.  

Ζιγκερίδης Δημήτριος: Κύριε Μηλίδη η σύνταξη του ισολογισμού και των 

αποτελεσμάτων χρήσεων γίνεται με τον κώδικα που έχει καταρτισθεί σύμφωνα με το 

κλαδικό λογιστικό σχέδιο των δήμων και κοινοτήτων, προεδρικό διάταγμα 315/92. Όταν 

λέμε έκτακτα και ανόργανα έξοδα εννοούμε αυτά που δεν αποτελούν οργανικά έξοδα, 

δηλαδή έξοδα που είναι μέσα από την λειτουργία του δήμου, μπορεί να είναι από 

πλημμύρες, μπορεί να είναι φορολογικά πρόστιμα, μπορεί να είναι μια κατηγορία 

δαπανών. Τώρα να σας πω την αλήθεια πρέπει να δούμε το προσάρτημα και τις εκθέσεις 

που έχουμε δώσει, για να δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνεται εκεί. Να δω λίγο το 2007, 

μήπως έχει και την ανάλυση. Ή και στο προσάρτημα, αν έχετε πάρει, έχει κάποιες 

αναλύσεις. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα, να σας πω τι είναι και ακριβώς. Για έσοδα, ναι, 

α είναι οι αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις επιχορηγήσεων, δηλαδή από τις 

επιχορηγήσεις που έχει λάβει είτε για ΣΑΤΑ, είτε για άλλα, από άλλες πηγές 

χρηματοδότησης, είναι το μέρος των εσόδων που πρέπει να έρθουν στην χρήση. Δηλαδή 

οι επιχορηγήσεις όπως και τα πάγια δεν καταχωρούνται στα έξοδα και στα έσοδα κατά 

την χρονιά που γίνονται, αλλά αποσβένονται ανάλογα με τον χρόνο ωφέλιμης ζωής τους.  

Γκότσης Ηλίας: Επιπλέον χρηματοδοτήσεις;  

Ζιγκερίδης Δημήτριος: Όχι, κανονικές. Έχουμε ένα έργο το οποίο 

χρηματοδοτείται με 50%, είναι Ευρωπαϊκό και χρηματοδοτείται με 50% και η δαπάνη 

του είναι 100 χιλιάδες, και ο χρόνος ζωής του, είναι έργο κοινής ωφέλειας, πείτε ότι είναι 

20 χρόνια, στα 20 χρόνια θα γίνει η δαπάνη, μέσω των αποσβέσεων και σε 20 χρόνια η 

επιχορήγηση του 50%, δηλαδή 50 χιλιάδες θα έρθουν στα έσοδα σταδιακά στην διάρκεια 

των 20 ετών. Οπότε η αναλογία αυτών των αποσβέσεων είναι 8.744,77 και έχει κέρδη 

από εκποίηση τριών αγρών, τα οποία είναι 40.944,45  

Μηλίδης Θεόδωρος: Ένα 2ο ερώτημα, τώρα δεν νομίζω ότι είναι ο κύριος 

Ζιγκερίδης, πρέπει να απαντήσει. Αυτή τη στιγμή έχουμε εδώ πλεόνασμα 180 τόσες 

χιλιάδες, γιατί κάθε χρόνο δεν παρουσιαζόταν ισολογισμός και κάνουμε τώρα το επτά; 

Δεν είναι λίγο αξιοπερίεργο αυτό;  
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Και μάλιστα έχει και πλεόνασμα είναι και καλά. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, 

δηλαδή. Να πω ότι είχε κάτι να κρύψει, ίσα – ίσα που είναι θετικός.  

Ζιγκερίδης Δημήτριος: Να πω κάτι και να είμαι ειλικρινής. Όταν πήγαμε στον 

δήμο Λευκώνα, για αυτό λέω πολλές φορές και ο έλεγχος πρέπει να έχει και έναν 

προληπτικό χαρακτήρα. Θεραπευτικό, το άκουσα προηγουμένως από κάποιον δημοτικό 

σύμβουλο, αυτό κάνουμε και εμείς, όταν πήγαμε εκεί, πραγματικά υπήρχαν ασυμφωνίες, 

θα έλεγα ότι υπήρχε και ένα είδος λογιστικής αταξίας, εγώ το ονομάζω αυτό. 

Καταφέραμε να μπουν σε σειρά, βέβαια πήρε χρόνο αυτό. Πήγαμε, ήρθαμε, ευτυχώς 

είμαι και από διπλανό χωριό, από τον Λιθότοπο Σερρών η καταγωγή μου, οπότε κάποιες 

φορές κάθισα και εγώ, γιατί έπρεπε να επιμεληθώ, γιατί κυρίως πολλές φορές γίνονται 

από τους βοηθούς, ερχόμουν και εγώ, γιατί υπήρχαν σημαντικές παραλείψεις δεν 

μπορούσαμε να προχωρήσουμε έτσι. Αντί να πάμε σε άρνηση γνώμης, είπαμε να 

καθίσουμε να στήσουμε και εμείς λίγο δουλειά παραπάνω, και έγινα αυτό που έγινε, λέω 

παιδιά διορθώστε τα, κάποια πράγματα ζητούσαμε, είχαμε φτάσει σε καλό επίπεδο και το 

είχαμε αφήσει εδώ που τα λέμε, ήρθε ο κύριος Γαλάνης και μου λέει, κύριε Ζιγκερίδη 

πρέπει να τα δώσετε όλα. Υπήρχαν εκκρεμότητες και από τις άλλες χρήσεις, γιατί μας 

είπαν μετά, αφού αργήσαμε για το 2007, να τα περάσουμε όλα μέχρι το 2009, ε πάλι είχε 

κάποιες εκκρεμότητες, διορθώθηκαν και έτσι ήρθαν.  

Μηλίδης Θεόδωρος: Άρα τέτοια εντατική θεραπεία χρειάζεται ο δήμος Καπετάν 

Μητρούση, αλλά … 

Αναστασιάδης Αντώνιος: Ο κύριος Γαλάνης σας είπε Τσοβόλα δώστα όλα, 

(ακούγονται γέλια) 

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλη τοποθέτηση, από συνάδελφο;  

Γαλάνης Στέργιος: Με συγχωρείτε, θέλω να πω κάτι. Η ερώτηση του κυρίου 

Μηλίδη γιατί δεν έγιναν το 2007, 2008, 2009, στην ώρα τους. Αυτό κατάλαβα εγώ. Και 

έγιναν φέτος και οι τέσσερεις μαζί. Για πιο λόγο;  

Ζιγκερίδης Δημήτριος: Υπήρχαν κάποιες ασυμφωνίες παλαιότερα, 

τακτοποιήθηκαν, επειδή δεν έκλεινε το επτά, είπαμε ότι έπρεπε να τακτοποιηθούν, έγινε 

ο έλεγχος, συμφωνήσαμε, αλλά αργήσαμε. Φτάσαμε το εννιά. Μετά προχωρούσαμε και 

σε άλλες χρήσεις, και μετά ολοκληρώθηκαν, γιατί να σας πω και κάτι, πολλές φορές 

αποκαλύπτονται, όπως τώρα που κάνατε απογραφή, αποκαλύπτονται κατά την διάρκεια 

της επόμενης χρήσης. Και δίναμε οδηγίες, δείτε τα αυτά και υπήρχαν συμφωνίες στους 

προμηθευτές που εκεί επικρατούσε το απόλυτο χάος. Όχι ότι δεν διορθώθηκε.  

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Κοτρώνης. 

Κοτρώνης Παναγιώτης: Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή, όποιος θέλει κάνει 

ισολογισμό; Όποιος θέλει κάνει ισολογισμό; Τέσσερεις χρονιές χωρίς να έχουμε 

ισολογισμό, αυτοί πως ήξεραν που πηγαίνουν; Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, βρίσκονται 

κάποιες ασυμφωνίες, δεν λέω για σας, λέω αυτό από πού ελέγχεται. Τέσσερεις χρονιές 

χωρίς ισολογισμούς; Επειδή δεν έκλεινε, τι γινόταν, δεν υπήρχε έλεγχος από πουθενά; 

Τέσσερα χρόνια χωρίς ισολογισμούς; Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό, δεν μπορώ να το 

καταλάβω. Τέσσερα χρόνια! Δηλαδή μια πλήρης τετραετία.   

Ζιγκερίδης Δημήτριος: Να πούμε όμως κάτι, εγώ θέλω να είμαι και δίκαιος,  

κ. Πρόεδρος: (χτύποι κουδουνιού) Κύριοι συνάδελφοι λίγη ησυχία.  
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Ζιγκερίδης Δημήτριος: Σας είπα τις παρατηρήσεις μου, αλλά προαιρετικά ο 

δήμος του Λευκώνα, ο οποίος έχει πληθυσμό κάτω από 5.000 κατοίκους μπήκε στο 

διπλογραφικό σύστημα. Βέβαια να πω και μια αλήθεια, όπως είπε και ο κύριος 

Κοτρώνης ήταν πολύ ανέτοιμοι, δηλαδή να τους δικαιολογήσω κιόλας, εγώ φάνηκα λίγο 

σκληρός στην τοποθέτησή μου, αλλά ήταν λίγο ανέτοιμοι, δηλαδή και όλοι οι δήμοι 

πέρασαν λίγες παιδικές ασθένειες, βοηθήσαμε και εμείς λίγο στην πρώτη εφαρμογή, όταν 

βγήκε το προεδρικό. Πολλές φορές και η κεντρική διοίκηση νομίζει ότι θα εισάγει μέσω 

ρυθμιστικών κινήσεων, κάποιων διατάξεων, νομίζει ότι θα εφαρμοστούν στο άψε σβήσε, 

χωρίς να λαμβάνει υπόψη τι δυναμικό υπήρχε, μάλιστα μετά αναγκάστηκε να κάνει 

προσλήψεις για το διπλογραφικό και βελτιώθηκε κάπως η κατάσταση, γιατί υπήρχαν 

στην οικονομική υπηρεσία απόφοιτοι γυμνασίου εξαταξίου, λυκείου, χωρίς πολλές φορές 

να έχουν γνώση, οι άνθρωποι που δούλευαν δεν ήξεραν ούτε καν το διπλογραφικό. Είχαν 

μάθει μόνο αυτό, μην μας μπερδεύεται με αυτά. Χρέωση – Πίστωση μου έλεγαν μένα 

στην αρχή. Και αυτό ήθελε ένα χρόνο προσαρμογής και μάλιστα μεγάλη πρόκληση τώρα 

για τον νέο δήμο θα είναι η καταγραφή των ακινήτων, γιατί εκεί είναι η μεγάλη υπόθεση, 

γιατί άκουσα προηγουμένως, γίνονταν συζήτηση και για αυτό.  

Κοτρώνης Παναγιώτης: Τουλάχιστον εδώ έγινε στον Λευκώνα. 

Ζιγκερίδης Δημήτριος: Έχει γίνει μια σημαντική προσπάθεια για την 

καταγραφή των ακινήτων. Και αυτή ήταν, αν θέλετε, η μεγάλη βοήθεια που έδωσε το 

διπλογραφικό στους δήμους. Δηλαδή, έβαλε θέματα απογραφής, καταγραφής της 

περιουσίας του δήμου, η οποία βέβαια, χωλαίνει. Εγώ λέω χωλαίνει, θέλει προσπάθεια 

πάνω σε αυτό το κομμάτι.   

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, μπαίνει σε ψηφοφορία το θέμα.  

 

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:               Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 
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Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Ναι 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:               Ναι 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Ναι 

Αγοραστός Αγοραστός:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα:             Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

κ. Πρόεδρος: Συνεχίστε το 2008, 2009, κύριε Γκότση και μετά το 2010. Ένα – 

ένα τα ψηφίζουμε. Παρακαλώ την έγκριση ισολογισμού χρήση 2008.  

Ζιγκερίδης Δημήτριος: Βάση για γνώμη με επιφύλαξη: Από τον έλεγχό μας 

προέκυψαν τα εξής: 1. Ο δήμος κατά παρέκκλιση των σχετικών διενήργησε μικρότερη 

πρόβλεψη υποτίμησης συμμετοχής ανώνυμης εταιρείας κατά ποσό ευρώ 5.130,50, με 

συνέπεια την ισόποση αύξηση των αποτελεσμάτων χρήσεων και των ιδίων κεφαλαίων.  

Γαλάνης Στέργιος: Λίγο το μικρόφωνό σας, κύριε Ζιγκερίδη. 

Ζιγκερίδης Δημήτριος: Να το διαβάσω από την αρχή;  
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Δημοτικοί Σύμβουλοι: Παρατηρήσεις αν έχετε, συγνώμη κύριε πρόεδρε, 

παρατηρήσεις αν έχετε, μην τα διαβάζεται αυτά. 

Ζιγκερίδης Δημήτριος: Δείτε εδώ πάλι να πω κάτι, αφού με αφήνετε τόσο 

ελεύθερα, έχω να πω πάλι την παρατήρηση για τις απαιτήσεις από τους 

καθυστερηματικούς πλέον καταλόγους οι οποίοι ανέρχονται 187.335,68. Εδώ υπάρχει 

ένα πρόβλημα, γενικά, δεν είναι μόνο αυτού του δήμου, δεν είναι μόνο του δήμου 

Λευκώνα, είναι γενικά πανελλαδικό, υπάρχει πρόβλημα, θα έλεγα μια πελατειακή 

συμπεριφορά των αιρετών και θα πρέπει να υπάρχει μια ισονομία και ισοπολιτεία μεταξύ 

των πολιτών. Εμείς πάντα λέμε στις εκθέσεις μας ότι πρέπει να λαμβάνονται διοικητικά 

μέτρα, ας πούμε. Άλλοι μισθώνουν κυλικεία, χώρους, άλλες απαιτήσεις είναι από τέλη 

ύδρευσης και λοιπά και βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει μια διοικητική ολιγωρία, θα λέγαμε. 

Εδώ έχουμε μια διαφορά στα διαθέσιμα, εμφανίζονται μειωμένα κατά 10.566,63 σε 

σχέση με την κατάσταση απολογισμού. Εδώ εμείς, πιστεύουμε ότι είναι από ενδεχόμενη 

λογιστικοποίηση κρατήσεων μη ενταλματοποιηθέντων παραστατικών, το ύψος των 

οποίων δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε. Περίπου το βάλαμε και υπάρχει ένας 

αντικρισμός, δηλαδή πρέπει να γίνει μια λογιστική τακτοποίηση. Δεν είναι κάτι, δηλαδή 

να πούμε ότι είναι έλλειμμα ταμείου. Είναι δέκα χιλιάδες το οποίο προκύπτει από 

αναντιστοιχία. Θα μπορούσαμε αυτό, αν είχαμε πολύ περισσότερο χρόνο, να 

μπορούσαμε να το βρούμε. Συνιστάται η διερεύνηση και τακτοποίηση αυτού, δεδομένου 

ότι η διαφορά στο τέλος της χρήσεως 2010 διαμορφώθηκε στο ποσό των ευρώ 2.201,56. 

Θέλει μια έρευνα αυτό. Μπορεί να είναι ο φόρος 20% των αιρετών, εκεί εγώ το 

κατέληξα περισσότερο στον λογαριασμό 53, υποχρεώσεις προς τους αιρετούς.  

Εξαιτίας της μη λήψης απαντητικής επιστολής από την τεχνική υπηρεσία του δήμου δεν 

είμαστε σε θέση να βεβαιώσουμε τα έργα σε εξέλιξη της 31.12.2008. Δηλαδή να σας πω 

και κάτι τέτοιες, σημαντικές βέβαια για μας επιστολές, από αυτό εξαρτάται και το τι θα 

μεταφέρουμε στα πάγια, δεν προχωρούσαν. Θα σας την δώσουμε, θα σας την δώσουμε, 

ερχόταν και άλλοι έλεγχοι. Μας πίεζαν και από αλλού, οπότε φύγαμε. Θέλω να σας πω 

ότι πολλές φορές μπορεί η καθυστέρηση να οφείλετε σε τέτοιες παραλήψεις.  

Αναφορά επί άλλων θεμάτων. 

Πάλι για την Έκθεση Διαχείρισης που πήρατε σαν Οικονομική Επιτροπή, αυτά που 

αναφέρονται είναι σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, και ότι ο δήμος Λευκώνα 

καταργήθηκε πλέον, λόγω «Καλλικράτη». 

Να περάσουμε στο εννιά πρόεδρε;  

κ. Πρόεδρος: Το οκτώ και το εννιά ομόφωνα, πάμε στο δέκα που είναι και το 

τελευταίο. 

Ζιγκερίδης Δημήτριος: Στο υπόλοιπο του λογαριασμού του ενεργητικού Δ.ΙΙ1 

«Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» περιλαμβάνονται ανείσπρακτες 

απαιτήσεις ύψους ευρώ 185.140,68,. Βλέπουμε τώρα ότι αυτό το ποσό έχει 

σταθεροποιηθεί ήταν 187 χιλιάδες, πήγε 185. Έγινε ένα μικρό βήμα, αλλά ο σκληρός 

πυρήνας των 185 χιλιάδων που είναι παλιές οφειλές. Και λέμε ότι δεν έχει διενεργηθεί 

πρόβλεψη, πιθανόν τώρα και στην απογραφή μπορούσε να διενεργηθεί μια τέτοια 

πρόβλεψη, δεν ξέρω αν έγινε.  
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2. Με βάση το φύλλο συμφωνίας διαθεσίμων, ο λογαριασμός ενεργητικού Δ.ΙV. 

«Διαθέσιμα» εμφανίζεται μειωμένος κατά ποσό ευρώ 2.201,56, αυτό που είπαμε και στο 

πιστοποιητικό ελέγχου του 2008 σε σχέση με την κατάσταση απολογισμού, από 

ενδεχόμενη λογιστικοποίηση κρατήσεων μη ενταλματοποιηθέντων παραστατικών το 

ύψος των οποίων δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε. Συνίσταται διερεύνηση και 

τακτοποίηση αυτού. Από το σύνολο του λογαριασμού παθητικού ΓΙΙ.1 «προμηθευτές» 

ποσού ευρώ 753.018,50, εδώ θα πρέπει να δούμε, είναι μια σημαντική παρατήρηση, 

ποσό ευρώ 102.976,89 αφορά σε παραστατικά της χρήσης 2010 τα οποία 

λογιστικοποιήθηκαν στην γενική λογιστική. Αλλά όπως βεβαιώθηκε εγγράφως από το 

τμήμα λογιστηρίου του Δήμου Σερρών δεν λογιστικοποιήθηκαν στο δημόσιο λογιστικό 

(απλογραφικό σύστημα). Εδώ λέμε ότι, από το σύνολο του λογαριασμού «προμηθευτές» 

753 χιλιάδων, οι 102 χιλιάδες λογιστικοποιήθηκαν στην γενική λογιστική, αλλά δεν είναι 

στο δημόσιο λογιστικό. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, οι 102 χιλ. μπορεί να είναι και 

ανεπαρκή, δηλαδή, δεν λέω ότι είναι έτσι, πιθανόν λόγω της μεταφοράς του αρχείου, δεν 

θέλω να είμαι συγκαταβατικός στο τι έγινε, αλλά το θέμα είναι ποιο, ότι πιθανόν εγώ 

λέω, να λείπει ένα έγγραφο, επειδή και εμείς στο αρχείο, ήταν πολύ δύσκολο, κάλεσα και 

τον κύριο Γαλάνη και του λέω κοίτα να σου πω, για να ολοκληρώσουμε όπως θες, πρέπει 

να υπάρχει βοήθεια από το αρχείο, ήρθε το αρχείο εκεί, καταλαβαίνετε τώρα, ψάχναμε 

χαρτιά, κάποια δεν ήταν, σίγουρα, πιθανόν να θέλει έρευνα, εγώ δεν λέω κάτι, πάντως 

δεν είναι επαρκή, δηλαδή, μπορεί να λείπει μια σύμβαση, μπορεί να είναι κάπου η 

σύμβαση, εδώ και την δική μας σύμβαση την ψάχναμε, να σκεφτείτε, οπότε με αυτό το 

δεδομένο εγώ λέω μπορεί να είναι και επαρκή, δεν θέλω να είμαι απόλυτος, πάντως τα 

102 χιλιάδες, για αυτό δεν περάστηκαν μέσω του απλογραφικού, γίνετε έλεγχος, δεν 

ξέρω αν ο κύριος Γαλάνης έχει βρει κάτι άλλο, κάτι να προσθέσει, εμείς το τονίζουμε 

πάντως ότι, θέλει μια έρευνα, να εξετασθούν αυτά τα 102 χιλιάδες, και να δούμε αν 

υπάρχουν αποφάσεις. Εντάξει. Δεν είχαμε και τον χρόνο για να κάνουμε περαιτέρω 

διερεύνηση. Να προχωρήσουμε λίγο, από το σύνολο του λογαριασμού, όχι το είπαμε 

αυτό,  

4. Βάσει της επιστολής που μας προσκομίσθηκε από το τμήμα λογιστηρίου του Δ. 

Σερρών υφίστανται έξοδα συνεδριάσεων του Δ. Λευκώνα που αφορούν τη χρήση 2010, 

ύψους ευρώ 20.000,00, δεν έχουν εκδοθεί μισθοδοτικές καταστάσεις και κατά συνέπεια 

δεν έχουν λογιστικοποιηθεί, όπως δεν έχουν λογιστικοποιηθεί και οι παρακρατηθέντες 

φόροι που είναι γύρω στις 4.500,00. Δεν λάβαμε επιστολή από Νομ. Σύμβουλο του 

δήμου σχετικά με τις ενδεχόμενες αξιώσεις και δικαστικές διεκδικήσεις του δήμου κατά 

τρίτων και τρίτων κατά του δήμου, αφού βάσει της επιστολής από 01.07.2011 του δήμου 

προς εμάς δεν υπάρχει σταθερή συνεργασία νομικό σύμβουλο και διάφορες δικαστικές 

διαφορές που υπάρχουν ανατίθενται κατά περίπτωση και όταν πλησιάζει η δικάσιμος 

ημερομηνία σε δικηγόρο που ορίζεται πλέον από τον Δ. Σερρών. Σύμφωνα πάντα με την 

ίδια επιστολή και κατόπιν επικοινωνίας με τους Νομ. Συμβούλους του Δ. Σερρών 

υφίστανται δικαστικές υποθέσεις που τελεσιδίκησαν και έχουν εκδοθεί διαταγές 

πληρωμής συνολικού ύψους ευρώ 95.959,62 για τις οποίες δεν έχει γίνει σχετική 

πρόβλεψη στη χρήση 2010. 

 

 

43 



Βλέπετε ότι εδώ ήμασταν, εδώ ασχοληθήκαμε ακόμη περισσότερο, γιατί λέγαμε να 

βοηθήσουμε και λίγο, να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι στην απογραφή. Τώρα δεν 

ξέρω κατά πόσο το βάλαμε κύριε αντιδήμαρχε, αν θα πρέπει να ληφθούν ή αν λήφθηκαν 

στην απογραφή και την διόρθωση της απογραφής, σε κάποια σημεία.  

Δεν έχουμε κάτι να πούμε, εκτός από τα θέματα που αναφέρουμε η οικονομική 

κατάσταση παρουσιάζει εύλογα, κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2010. 

Εγώ σας ευχαριστώ (ακολουθεί διάλογος μεταξύ των μελών του Σώματος) (δεν 

ακούγονται κάποιες ερωτήσεις λόγω των μικροφώνων)  

κ. Πρόεδρος: Κύριοι συνάδελφοι, αν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις να ανοίξουμε 

μια λίστα, πετάγεται ο ένας και ο άλλος.  

Ζιγκερίδης Δημήτριος: Να πω κάτι, άλλο είναι οι υποχρεώσεις και άλλο είναι η 

ζημία. Εντάξει, θέλω να το ξεκαθαρίσω.  

κ. Πρόεδρος: Άλλος, ερώτηση. 

Ζιγκερίδης Δημήτριος: Υπάρχει μια διαφορά, γιατί υπάρχουν χρηματικά 

διαθέσιμα, υπάρχουν απαιτήσεις και υπάρχουν και αγορές παγίων, οι οποίες δεν έχουν 

λογιστικοποιηθεί, δηλαδή να σας πω κάτι, ένα παράδειγμα, για να το αιτιολογήσω αυτό. 

Μπορεί να υπάρχουν δύο έργα τα οποία δεν έχουν πληρωθεί, φαίνονται στις 

υποχρεώσεις, δεν έχει σχέση με το αποτέλεσμα όμως, γιατί δεν έχουν γίνει αποσβέσεις, 

θα γίνουν στο μέλλον. Δεν ξέρω αν το έδωσα, δεν μπορώ να το δώσω πιο απλά. Τώρα το 

έλλειμμα, δηλαδή η ζημία, δεν έχει να κάνει με το ταμείο, είναι έλλειμμα διαχείρισης, 

έσοδα – έξοδα. Λίγο αν μου επιτρέπεται σύντομα, είναι 185 χιλιάδες ανείσπρακτες 

απαιτήσεις, οι οποίες από ότι φαίνεται, δύσκολα θα εισπραχθούν, θα εισπραχθεί ένα 

πολύ μικρό μέρος, είναι γύρω στις 20 χιλιάδες μη λογιστικοποιηθείσες οφειλές σε 

αιρετούς, πάμε στις 205 χιλιάδες, να λάβουμε υπόψη και τις προβλέψεις 95 χιλιάδες, 

είμαστε 300 χιλιάρικα. Οπότε πάμε σε ένα έλλειμμα ζημιογόνο, συνολικά από την 

έναρξη του διπλογραφικού 381 χιλιάδες.  

κ. Πρόεδρος: Ερώτηση, ο κύριος Γκότσης.  

Γκότσης Ηλίας: Ο Δήμος Σερρών, ο μεγάλος αυτός δήμος τώρα Σερρών, τι 

έλλειμμα παραλαμβάνει από τον δήμου του Λευκώνα, αυτά που είπατε;  

Ζιγκερίδης Δημήτριος: Δείτε, να πω κάτι, να πω δύο στοιχεία  

Γκότσης Ηλίας: Αν βάλουμε και το πλεόνασμα, έναν συμψηφισμό δηλαδή, όλα, 

στο τέλος… 

Ζιγκερίδης Δημήτριος: ...Όχι, το τελικό, θα λέγαμε ότι η επίδραση, δηλαδή που 

έχει το αποτέλεσμα που μεταφέρεται είναι γύρω στις 380 χιλιάδες. Ποσοτικοποιώντας 

όμως και τις παρατηρήσεις. Εντάξει. Το σύνολο τω ν υποχρεώσεων το είπαμε είναι γύρω 

στις 780 χιλιάδες. Αν ληφθούν υπόψη και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που μπορεί να 

προκύψουν θα είναι γύρω στις 885 χιλιάδες. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι, ταυτίζεται το 

σύνολο υποχρεώσεων με το έλλειμμα διαχείρισης. Εντάξει; Γιατί υπάρχουν πάγια 

περιουσιακά στοιχεία που αγοράστηκαν, που δεν έχουν αποσβεσθεί και λοιπά. Είμαι στη 

διάθεσή σας. 

Μηλίδης Θεόδωρος: Κύριε Ζιγκερίδη, να ρωτήσω κάτι, έτσι πολύ απλοϊκό. Από 

πλεόνασμα 181 χιλιάδες πως πήγαμε σε έλλειμμα 385 χιλιάδες; Δεν ξέρω λογιστικά τι 

σημαίνει.  
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Ζιγκερίδης Δημήτριος: Θα πω και λίγο στατιστικά στους δήμους τι συμβαίνει. 

Υπήρχε μια, το 2007, τώρα, υπήρχε ένα πλεόνασμα στο δήμο, ήταν η πρώτη χρονιά 

εφαρμογής, έγιναν κάποιες παρατηρήσεις και εκείνες πρέπει να τις λάβουμε υπόψη, 

δηλαδή η παρατήρηση του 2007, αν επιτρέπεται να γίνει έναν διάλογος τώρα, πιο 

ενημερωτικός, μήπως έχετε εσείς το 2007, α, εδώ είναι εντάξει, συγνώμη κιόλας, εδώ 

είναι 166 χιλ. οι καθυστερούμενες απαιτήσεις αν λάβουμε υπόψη ότι πιθανόν να 

εισπράχθηκαν πολύ λίγα ποσά, γιατί από ότι έβλεπα, πολύ λίγα τέτοια ποσά 

εισπράχθηκαν, δηλαδή αν πούμε ότι εισπράχθηκαν γύρων στις 15 χιλ., οι 150 χιλ. έπρεπε 

να πάνε στο αποτέλεσμα, και αν ποσοτικοποιήσουμε και την παρατήρηση, όχι στα άλλα 

είμαστε εντάξει, οπότε είναι 150 χιλ., το πλεόνασμα δεν είναι 181 χιλ. είναι γύρω στις 40 

χιλ., το επτά, το οκτώ, να δούμε και λίγο, συγνώμη τώρα γιατί, είναι 127 χιλ., αλλά 

υπάρχουν και κάποιες παρατηρήσεις πάλι και πάμε λίγο στο ‘09, αρχίζουν οι ζημιογόνες 

χρήσεις, είναι 110 χιλ., συν την ζημία του 2010. Να πούμε κάτι, για το 2010 έχει βεβαίως 

και μια αιτιολογία, ότι υπήρχαν και μικρότερα έσοδα από την κεντρική διοίκηση, το 

2009, βέβαια, αν δείτε υπάρχει και μια αυξητική πορεία των εξόδων. Δηλαδή σε όλους 

τους δήμους υπήρχε μια χαρά γιατί αποδόθηκαν κάποια παρακρατούμενα, το 2009 όλοι 

ήταν στη χαρά τους, καλά πάμε και έρχεται το 2010 που είναι η πλήρη κατάρρευση των 

εσόδων από την κεντρική διοίκηση.  

κ. Πρόεδρος: Συγνώμη, κύριε Ζιγκερίδη. Ναι, κύριε Γάτσιο.  

Γάτσιος Αθανάσιος: Θέλησα να κάνω μια παρέμβαση στον ορκωτό ελεγκτή 

γιατί πολλά από αυτά που αναφέρονται νομίζω ότι τα καταλαβαίνουμε καλά, αλλά ούτε 

και ενδιαφέρον το νυν Δημ. Συμβούλιο. Αυτό που ήθελα εγώ να ρωτήσω είναι το εξής: 

Αυτό που ήθελα να ρωτήσω, συγνώμη, κύριε Νιζάμη, αυτό που ήθελα να αναφέρω εγώ 

είναι το εξής; Ο Δήμος Σερρών, αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, πόσα χρήματα θα 

πληρώσει για οφειλές του δήμου Λευκώνα και ο δήμος Λευκώνα τι ταμείο έφερε στο 

Δήμο Σερρών; Ε δύο αριθμούς για να το κατανοήσουμε, αυτό νομίζω είναι το καλύτερο.  

Ζιγκερίδης Δημήτριος: Μα τα είπαμε αυτά, ένα λεπτό λίγο, 785 χιλιάδες, μαζί 

με τις ενδεχόμενες ποσοτικοποιήσεις, τηρώντας την παρατήρηση των νομικών 

συμβούλων, και το ταμειακό διαθέσιμο είναι 60.710,00 τα διαθέσιμα, πιθανόν τώρα από 

τις απαιτήσεις, από τους καταλόγους θα υπάρχει μια είσπραξη, πιθανόν, εγώ βλέπω μια 

είσπραξη δυνατή, μπορεί να είναι μια είσπραξη κοντά στις 200 χιλιάδες, εντάξει, ή να 

έχει και μια απώλεια αυτό, ας πούμε 150 χιλιάδες, να είμαστε και λίγο συντηρητικοί. 150 

χιλιάδες από απαιτήσεις που μπορούμε να πούμε ότι είναι ασφαλούς εισπράξεως, συν 60 

χιλιάδες που είναι το ταμείο, 210 χιλιάδες, Δηλαδή αν το δούμε έλλειμμα ενεργητικού 

και υποχρεώσεων, κυκλοφορούν ενεργητικού, το κεφάλαιο κίνησης είναι αρνητικό, 

κεφάλαιο κίνησης αρνητικό κατά 600 χιλιάδες,  

Αναστασιάδης Αντώνιος: (Κάτι ρωτάει, τον κύριο Ζιγκερίδη, χωρίς να 

ακούγεται) 

κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία.  

Αναστασιάδης Αντώνιος: Περίμενε, αγενέστατε, μιλάω.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε Αναστασιάδη, δεν ζητήσατε τον λόγο. Με αποκαλείται 

αγενέστατο, μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ, μπράβο σας. (συνεχίζει ο κύριος 

Αναστασιάδης, χωρίς να ακούγεται). Ευχαριστώ πολύ, λοιπόν το θέμα μπαίνει σε 

ψηφοφορία  

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 
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Μυστακίδης Παύλος:               Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Ναι 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:    Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:               Ναι 

Δρίγκα Χρυσούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Ναι 

Αγοραστός Αγοραστός:   Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι  

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 
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Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα:  Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα. 
Ευχαριστούμε, λήξη της συνεδρίασης.  

 

 Μετά την ολοκλήρωση και του τελευταίου θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης. 

 Μετά το πέρας της συζήτησης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

 

 804/2011: Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2010 του 

πρώην Δήμου Σερρών.   

 

805/2011: Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2010 του 

πρώην Δήμου Σκουτάρεως.   

 

806/2011: Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2010 του 

πρώην Δήμου Καπετάν Μητρούση.   

 

807/2011: Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2009 του 

πρώην Δήμου Καπετάν Μητρούση.   

 

808/2011: Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2007 του 

πρώην Δήμου Λευκώνα.   

 

809/2011: Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2008 του 

πρώην Δήμου Λευκώνα.   

 

810/2011: Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2009 του 

πρώην Δήμου Λευκώνα.   

 

811/2011: Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2010 του 

πρώην Δήμου Λευκώνα.   

 

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

 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
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 ΤΑ ΜΕΛΗ      ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

 

Αγιαννίδου – Αρβανίτη Σταυρούλα 

 

 

Αγοραστός Αγοραστός 

 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

 

Αποστολίδου Ραχήλ 

 

 

Αραμπατζής Θεόδωρος 

 

 

Αρναούτογλου Φωτεινή 

 

 

Βαλτσάνης Δημήτριος 

 

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

 

Γάτσιος Αθανάσιος 

 

 

Γκότσης Ηλίας 

 

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

 

 

Δημητρίου Ευστράτιος 

 

 

Δήμου Ιωάννης 

 

 

Δρίγκα Χρυσούλα 
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Ηλιοπούλου Σταλακτή 

 

 

Θεοχάρης Μιχαήλ 

 

 

Ίντος Δημήτριος 

 

 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

 

 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

 

 

Κοτρώνης Παναγιώτης 

 

 

Μερετούδης Δημήτριος 

 

 

Μηλίδης Θεόδωρος 

 

   

Μοσχολιός Ζωγράφος 

 

 

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

 

 

Μυστακίδης Παύλος 

 

 

Νιζάμης Δημήτριος 

 

 

Παπαδοπούλου Φωτεινή 

 

 

Σούζας Ζαχαρίας 

 

 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 
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Στεργίου Νικόλαος 

 

 

Τατούδης Παναγιώτης 

 

Φωτιάδης Στέφανος 

 

 

Χασαπίδης Κων/νος 

 

 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

 

 

Χράπας Παντελής 

 

 

Χρυσανθίδης Βασίλειος 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  


