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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 31/2013 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
   

       Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 18η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 

2013, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο 

Σερρών, σε ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010, 

ύστερα από την αριθμ. 31/12-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 

άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες 

ήταν 29, δηλαδή: 

 

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ               

1. Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

2. Δινάκης Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

3. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.) 

4. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

5. Αναστασιάδης Ηλίας 

6. Αραμπατζής Θεόδωρος 

7. Αρναούτογλου Φωτεινή 

8. Γαλάνης Στέργιος 

9. Δημητρίου Ευστράτιος 

10. Δήμου Ιωάννης 

11. Δούκας Γεώργιος 

12. Θεοχάρης Μιχαήλ 

13. Ίντος Δημήτριος  

14. Καλαϊτζίδης Βασίλειος  

15. Μερετούδης Δημήτριος 

 

         ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αγοραστός Αγοραστός 

2. Αναστασιάδης Αντώνιος 

3. Βαλτσάνης Δημήτριος 

4. Γάτσιος Αθανάσιος 

5. Γκότσης Ηλίας 

6. Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

16. Μηλίδης Θεόδωρος 

17. Μοσχολιός Ζωγράφος  

18. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

19. Μπόικος Αθανάσιος 

20. Μυστακίδης Παύλος 

21. Νεράντζης Βασίλειος 

22. Νιζάμης Δημήτριος 

23. Σούζας Ζαχαρίας 

24. Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

25. Στεργίου Νικόλαος 

26. Φωτιάδης Στέφανος 

27. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

28. Χράπας Παντελής 

29. Χρυσανθίδης Βασίλειος 

 

 

 

7. Δρίγκα Χρυσούλα 

8. Ηλιοπούλου Σταλακτή 

9. Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

10. Παπαδοπούλου Φωτεινή 

11. Σαραντίδου Ερμοφύλη 

12. Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

 

 

 
 

 

      Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. 

Μεταλλίδης Γεώργιος, Πολατίδου Γεσθημανή και Τσίμας Θωμάς. 

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

Συμβουλίου, στην οποία ήταν απών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 



 

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

  

 ΘΕΜΑ   :  Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του Δήμου Σερρών, για το 

οικονομικό έτος 2012. 

   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

            

   

   

31η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Να καλωσορίσουμε και τους 

σπουδαστές του ΙΕΚ δημοσιογραφίας. Καλώς ήρθατε, χαρά μας να παρακολουθήσετε πρώτα 

την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά την τακτική συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 842&843/2013 

ΘΕΜΑ : Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του Δήμου Σερρών, για το οικονομικό 

έτος 2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν και ξεκινάμε με την ειδική συνεδρίαση του Σώματος με μοναδικό θέμα 

«Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του Δήμου Σερρών, για το οικονομικό έτος 2012». 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος… είσαι κ. Αντιδήμαρχε, ο κ. Γαλάνης, Διοίκησης και Οικονομικών 

του Δήμου Σερρών. Έχετε το λόγο. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι, κ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σημερινή 

συνεδρίαση αφορά το οικονομικό έτος 2012, όπως αυτό έκλεισε και όπως αποτυπώνεται στον 

ισολογισμό και τον απολογισμό. Σήμερα είναι εδώ, κ. Πρόεδρε, να γνωστοποιήσουμε στο Σώμα 

και ο ορκωτός ελεγκτής, όπως υποχρεούμαστε από το νόμο, ο κ. Ζιγκερίδης, αλλά και οι 

αρμόδιοι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν κληθεί με το νόμιμο τρόπο. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε πολύ 

καλά ότι όλα αυτά τα χρόνια συζητώντας εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο τα οικονομικά του 

Δήμου Σερρών, από την αρχή της θητείας μέχρι και σήμερα στόχος είναι η εξυγίανση των 

οικονομικών του Δήμου. Αν μη τι άλλο, ο ισολογισμός όπως πολλές φορές λέμε αποτυπώνει 

αυτήν την εικόνα των οικονομικών του Δήμου και ο συγκεκριμένος ισολογισμός, κ. Πρόεδρε, 

δείχνει ότι, πρώτον, τα καθαρά αποτελέσματα από την κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσης 

δείχνουμε ένα πλεόνασμα λογιστικό 1.033.320,34 σε ευρώ και… ένα νούμερο είναι αυτό 

δηλαδή σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε. Ένα δεύτερο νούμερο επίσης εξίσου σημαντικό 

είναι ότι φαίνεται ότι τα χρέη μας και για το 2012 μειώθηκαν αρκετά, δηλαδή το ποσό που 

κλείσαμε το 2011 ήτανε 12.533.437,76€ και το 2012, 31-12-2012 κλείνουμε με το ποσό των 

11.080.677,81€. Δηλαδή έχουμε μια μείωση των χρεών της τάξης του 1.500.000€ για το 2012 

και προς προμηθευτές, αλλά και προς τράπεζες. Όσον αφορά δε και δεν θα σας κουράσω με 

νούμερα, αυτά ήταν τα πιο σημαντικά για τον ισολογισμό, θα σας αναφέρω και του 

απολογισμού, έχουμε το εισπραχθέντα 52.000.000, στοιχεία του απολογισμού αυτά, κ. Πρόεδρε, 

52.772.925,54 και πληρωθέντα, στις δαπάνες, στα έξοδα 45.548.299,86. Επίσης έχουμε 

χρηματικό υπόλοιπο 31-12-2012 7.224.625,68, τα οποία στο… σε ένα τεράστιο ποσοστό τους 

είναι χρήματα τα οποία είναι δεσμευμένα για χρηματοδοτήσεις, είτε για τη μισθοδοσία του 

προσωπικού. Έχω και αναλυτικά μαζί μου… αναλυτικώς τα χρηματικά διαθέσιμα. Η μεγάλη 

προσπάθεια που έγινε, κ. Πρόεδρε, το 2012 σε σχέση και με τις παρατηρήσεις που έκανε ο 

ορκωτός ελεγκτής στη συζήτηση που έγινε στον ισολογισμό του 2011, ήταν να βάλουμε σε τάξη 

κάποια πράγματα τα οποία χρειαζόταν να μπουν από καιρό, από πολλά χρόνια. Με έγγραφό μου 

στον κ. ορκωτό τον ενημερώνω ότι στα θέματα που και αυτός ο ίδιος είχε πολύ μεγάλο 



  

 

ενδιαφέρον, έγιναν οι εξής κινήσεις το 2012 και σίγουρα σε κάθε περίπτωση συνεχίζουμε και το 

2013. Πρώτον, έγινε μια αποτύπωση των… κινητών του Δήμου Σερρών. Εδώ υπάρχει και το 

πρακτικό της τριμελούς επιτροπής της αποτύπωσης των κινητών, υπάρχουν εδώ πέρα όλα 

αναλυτικά, είναι εδώ και ο κ. Κατιρτζόγλου, νομίζω σήμερα, ο οποίος είναι από τα μέλη της 

επιτροπής, έχει γίνει σε συνεργασία με τον κ. Μυστακίδη η αποτύπωση, κ. Πρόεδρε, της 

Δημοτικής Ενότητας Σερρών στα ακίνητα, έγινε μια θα έλεγα πάρα πολύ καλή δουλειά στο θέμα 

των ακινήτων της Δημοτικής Ενότητας Σερρών, επίσης… ήταν η δουλειά του τμήματος της 

διεύθυνσης του κ. Μυστακίδη, επίσης το τμήμα προμηθειών, μετά από δημοσίευση πρόσκλησης 

ανέθεσε σε δικηγόρο του… Σερρών να κάνει τον υπολογισμό των αντικειμενικών αξιών αυτών 

των ακινήτων, δουλειά που μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς θα έχει ολοκληρωθεί, άλλο ένα 

σημαντικό στοιχείο, γιατί αυτά όλα, κ. Πρόεδρε, θα ενσωματωθούν στις οικονομικές 

καταστάσεις του Δήμου, άρα και του ισολογισμού, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό 

για να λυθεί το θέμα του μητρώου παγίων, που ταλανίζει χρόνια τον παλιό Δήμο Σερρών και 

αναφέρεται συνεχώς στις παρατηρήσεις, επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι έχει γίνει 

μητρώο δικαστικών υποθέσεων και για πρώτη φορά δόθηκε στον ορκωτό ελεγκτή το ενιαίο 

μητρώο δικαστικών υποθέσεων υπογεγραμμένο και με τις εκτιμήσεις από τους δυο δικηγόρους 

του Δήμου Σερρών. Θα θυμόσαστε ότι αυτό ήταν μια συχνή παρατήρηση σε όλα τα χρόνια που 

είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά επί… και θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι από 1-1-

2013 έχουμε και τη λειτουργία της αποθήκης… της ηλεκτρονικής αποθήκης, όχι απλά ενός 

φυσικού χώρου που αποτιμούμε, αλλά ενός συστήματος που ναι μεν με δελτία εισόδου ή εξόδων 

αποθηκεύονται ή λαμβάνονται διάφορα υλικά, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε συνεχή 

ενημέρωση του λογιστικού μας συστήματος ηλεκτρονικά, έτσι ώστε να έχουμε μια πλήρη 

εικόνα για το τι συμβαίνει στο Δήμο. Αυτά πιστεύω, κ. Πρόεδρε, δίνουν την εικόνα της δουλειάς 

σε αυτόν τον τομέα που για μένα τουλάχιστον ήταν πάρα πολύ σημαντική και η συνεργασία μας 

με όλους τους Αντιδημάρχους και θα ήθελα ειλικρινά να τους ευχαριστήσω και για τη βοήθεια, 

γιατί αν μη τι άλλο, τα οικονομικά του Δήμου Σερρών και η αποτύπωσή του έχει να κάνει με μια 

συλλογική προσπάθεια, δεν είναι μόνο η δουλειά ενός προσώπου ή κάποιων συγκεκριμένων 

ανθρώπων. Με λίγα λόγια, κ. Πρόεδρε, εγώ δεν ήθελα σε καμιά περίπτωση να κουράσω το 

Σώμα, είναι εδώ και ο ορκωτός ελεγκτής για όποιες λεπτομέρειες. Αυτά… πιο σημαντικά από 

μένα, αυτές είναι οι εξαιρετικές δουλειές που έγιναν το 2012 και συνεχίζουν να γίνονται και το 

2013, στόχος είναι και θα πω κλείνοντας αυτό, να εξανεμίσουμε και να περιορίσουμε πάρα πολύ 

τα χρέη του Δήμου, ήδη αυτό είναι θα φανεί και στον ισολογισμό του 2013, για τον οποίο σιγά-

σιγά δουλεύουμε και γι’ αυτόν και νομίζω ότι δουλεύουμε και γρηγορότερα απ’ ό,τι σε άλλες 

χρονιές και ήδη η εικόνα που έχουμε και από τις εκτιμήσεις που κάνει η οικονομική υπηρεσία 

και ο ορκωτός ελεγκτής είναι ότι δραστικά μειώνουμε τα χρέη, τακτοποιούμε τυχόν 

εκκρεμότητες του παρελθόντος και είναι μια εικόνα, η οποία είναι συμβατή με τις εποχές τις 

οποίες ζούμε, εποχές που πρέπει να νοικοκυρευτούν όχι μόνο τα οικονομικά, αλλά όλες οι 

εκκρεμότητες των οργανισμών. Αυτά, κ. Πρόεδρε, δεν θέλω να κουράσουμε το Σώμα και 

είμαστε στη διάθεσή σας κι εγώ και ο κ. Ζιγκερίδης και οι παράγοντες του Δήμου… αν 

χρειαστεί κάτι. Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο κ. Χρυσανθίδης και μόνον εσείς. 

Παρακαλώ, κ. Χρυσανθίδη. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω, δεν ξέρω αν πρέπει να μου απαντήσει ο 

κ. ορκωτός ή… Προσάρτημα στη σελίδα 3, πάγιο ενεργητικό και έξοδα… έχει μεταφορικά μέσα 

ένα ποσό της τάξεως των 168.162€. Ένα αυτό. Έχουμε αγοράσει κανένα μεταφορικό μέσο και 

αφορά το ποσό αυτό; Ένα… δεύτερο ερώτημα, στην ίδια σελίδα έχει παρακάτω 301.789 για 

έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό. Θέλω… τα δυο ποσά αυτά, όπως επίσης στον ίδιο πίνακα μια 

ενημέρωση στη σελίδα 4 είναι αυτό, εκεί λέει… ποσού 551.175,57, τα οποία βέβαια είναι παλιά, 

ήθελα να ρωτήσω πόσο παλιά είναι και αν γνωρίζετε τι ακριβώς αφορούν. Έχω άλλες δυο 

ερωτήσεις, αλλά μία-μία τη φορά. 



 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Αν θέλει και ο κ. Κατιρτζόγλου ας έρθει δίπλα σε ένα μικρόφωνο και ο 

διευθυντής των… του Δήμου, ο κύριος... Θέλετε να απαντήσετε; 

Δ.Σ. : Για το λογαριασμό μεταφορικών μέσων, οι προσθήκες του 2012 ανέρχονται στο ποσό των 

168.762 και αναλύονται ως εξής: ποσό 37.890€ αφορά την αγορά τριών αυτοκινήτων μάρκας 

ΤΟΥΟΤΑ YARIS, αξίας 12.630€ εκάστου, με αριθμούς πλαισίου… 

Δ.Σ. : Τα παλιά YARIS. 

Δ.Σ. : Τα YARIS που… 

Δ.Σ. : Ποσό 127.920€ αφορά την αγορά απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 

κυβικών μέτρων και αυτοκινήτου πλαισίου IVECO… και αναφέρεται ο αριθμός πλαισίου κλπ, ο 

τύπος, ποσό 2.952€, αφορά την αγορά 15 ποδηλάτων, αξίας 196,80€ εκάστου.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Τα αυτοκίνητα αυτά, να θυμίσω στο Σώμα, είναι τα παλιά YARIS που είχε 

παραγγείλει η δημοτική αρχή του κ. Βλάχου, για τα οποία έγινε πράξη, βγήκε όμως η διαταγή 

πληρωμής από τον προμηθευτή και πληρώθηκαν, ας με διαφωτίσει ο κ. Κατιρτζόγλου με τον κ. 

Ζιγκερίδη, το 2012 με δικαστική απόφαση. Επομένως σε αυτά νομίζω αναφέρεται… Ναι, δεν 

υπάρχει κάποια καινούρια αγορά δηλαδή όσον αφορά αυτά τα οχήματα… 

Δ.Σ. : Το απορριμματοφόρο… 

Δ.Σ. : Το απορριμματοφόρο είναι… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εμφανίζεται λογιστικά και ως έσοδο και ως έξοδο. 

Δ.Σ. : … 

Δ.Σ. : Το 2012 πληρώθηκαν, πέρασε ένας χρόνος και ακόμα είναι παροπλισμένα εκεί στο 

αμαξοστάσιο… 

Δ.Σ. : …τώρα για το θέμα, για έναν κωδικό με έπιπλα, έτσι δεν είναι, κύριε…; 

Δ.Σ. : Ναι, 300.000 για έπιπλα και… από κάτω ακριβώς. 

Δ.Σ. : Σελίδα και… 

Δ.Σ. : Είναι ακριβώς… στην 3 σελίδα είναι. 

Δ.Σ. : Οι προσθήκες αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες και κατανέμονται σε έπιπλα 5.753,83, 

μηχανήματα κλιματισμού 8.839,96, φωτοτυπικά μηχανήματα 6.501,78, ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 21.470,37, μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς 

173.184, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 543,75, συσκευές φαξ-τέλεξ 688,19 και λοιπός 

εξοπλισμός εκτός εκμεταλλεύσεως 84.808,50, σύνολο 301.789,88. Αυτές είναι οι κατηγορίες. 

Τώρα υπάρχουν αναλύσεις τιμολογίων… 

Δ.Σ. : Εντάξει; 

Δ.Σ. : Νομίζω το σκέλος της πρώτης ερώτησης ήτανε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγο το μικρόφωνο, κύριε… 

Δ.Σ. : …τα έξοδα…  

Δ.Σ. : Ναι, αυτά… 

Δ.Σ. : Τι ακριβώς…; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : … 

Δ.Σ. : Ναι, ένα λεπτό λίγο, να δούμε εδώ την ανάλυση… Ο λογαριασμός των εσόδων πολυετούς 

απόσβεσης, όπως αναφέρεται αφορά… εδώ είναι κυρίως δαπάνες οι οποίες γίνονται είτε για 

μελέτες, είτε αγορά λογισμικών προγραμμάτων και στο συγκεκριμένο λογαριασμό οι προσθήκες 

της χρήσεως αφορούν λογισμικά προγράμματα 9.871,98, μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας 

για το αθλητικό κέντρο Λευκώνα 4.305, μελέτη περιβαλλοντικού προελέγχου για την υποβολή 

σε διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης για το έργο αθλητικό κέντρου Λευκώνα 

2.460, υδραυλική μελέτη οριοθέτησης χειμάρρου Χριστός, από την παλιά εθνική οδό Σερρών-

Σιδηροκάστρου, έως τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος 2.460, μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος 

χώρου Δημοτικού Σχολείου Σκουτάρεως 3.690, υδραυλική μελέτη οριοθέτησης χειμάρρου νότια 

της περιαστικής οδού και… του αθλητικού κέντρου Λευκώνα 3.690, υδραυλική μελέτη 

εγκατάστασης επεξεργασίας… ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών 14.050, μελέτη για το πολεοδομικό, 

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών, 6ος λογαριασμός 44.800, χωροταξική πολεοδομική 



  

 

μελέτη για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, 5ος λογαριασμός 27.682,89, χωροταξική 

περιβαλλοντική μελέτη για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών, 5ος λογαριασμός 

2.677,50, χωροταξική υδραυλική μελέτη για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 2.499, 5ος 

λογαριασμός, χωροταξική πολεοδομική μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού 127.016,44, 4ος 

λογαριασμός, χωροταξική υδραυλική μελέτη για το Γενικό Πολεοδομικό, 4ος λογαριασμός, 

5.831, χωροταξική περιβαλλοντική μελέτη για το Γενικό Πολεοδομικό, 4ος λογαριασμός, 

6.247,50, γεωλογική μελέτη για το Γενικό Πολεοδομικό, 3ος λογαριασμός, 3.570, υδραυλική 

μελέτη για το Γενικό Πολεοδομικό 1.071, περιβαλλοντική μελέτη για το Γενικό Πολεοδομικό, 

3ος λογαριασμός 2.677,90, γεωλογική μελέτη για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 8.330, 

πολεοδομική μελέτη για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Σερρών, 2ος λογαριασμός, 

53.718,02, υδραυλική μελέτη για το Γενικό Πολεοδομικό, 2ος λογαριασμός, 2.499, 

προκαταβολή… πολεοδομικής μελέτης για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, 1ος λογαριασμός, 

14.650,61, εκπόνηση… προγράμματος με τον τίτλο «…συλλογής ανακυκλωσίμων… του Δήμου 

Σερρών» 17.850 και ένταξη κυρωμένης πράξης εφαρμογής… του Δήμου Σερρών… 

κτηματολόγιο 14.022. Σύνολο 395.327,58. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Δεν μου απαντήσατε ποια… 

Δ.Σ. : Όχι, εγώ σας μίλησα για τις προσθήκες της χρήσεως.  

Δ.Σ. : Του 2012. 

Δ.Σ. : Ναι, του 2012. 

Δ.Σ. : Τώρα… τι έχει αναπόσβεστο υπόλοιπο ο λογαριασμός τώρα έρχεται και από 

προηγούμενες χρήσεις. 

Δ.Σ. : Υπάρχουν άλλα… αυτά που σας ανέφερα αφορούν το 2012 και αφορούν κυρίως το 

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, τη σύμβαση… 

Δ.Σ. : Η ίδια μελέτη, απλά οι λογαριασμοί είναι, ο 1ος, ο 2ος… 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Στη δεύτερη ερώτηση που έχω, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Σελίδα 5… προσάρτημα … ακίνητης περιουσίας του Δήμου Σερρών, 

ολοκληρώθηκε το Μάρτιο, της χρήσης του 2013 με μια πρώτη συνολική διαδικασία 

διόρθωσης… και ψηφιοποίησης της παλαιότερης καταγραφής του αρχείου των ακίνητων της 

Δημοτικής Ενότητας Σερρών. Όταν λέτε για πρώτη, σημαίνει ότι θα υπάρξει και δεύτερη και 

τρίτη; Δεν είναι…; Επίσης… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Να απαντηθεί αυτό ή να…; 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Όχι μαζί, δεύτερο ερώτημα. Λέει παρακάτω ότι ο κ. Δήμαρχος ανέθεσε σε 

δικηγόρο… μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος την υποβολή προσφορών με το τάδε έγγραφο 

για την εκτέλεση του υπολογισμού των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της Δημοτικής 

Ενότητας Σερρών. Ήθελα να ρωτήσω τον κ. ορκωτό, ίσως γνωρίζει καλύτερα αυτός, είναι 

αρμοδιότητα δικηγόρου για να υπολογίσει τις αντικειμενικές αξίες; Γιατί απ’ ό,τι γνωρίζω είναι 

των ορκωτών λογιστών αυτό. Κι ένα δεύτερο, ο κ. Αντιδήμαρχος… να μου πει τι ποσό είναι 

αυτό το οποίο με απόφασή του ανέθεσε ο Δήμαρχος στον δικηγόρο… 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Θα το συνεκτιμήσουμε. Πρώτον, αυτή η δουλειά, κ. Πρόεδρε, που έκανε ο κ. 

Μυστακίδης, εδώ είναι να την υπερασπιστεί, είναι η δουλειά της καταγραφής της ακίνητης 

περιουσίας του Δήμου… της Δημοτικής Ενότητας Σερρών. Φυσικά όπου βρέθηκαν τυχόν 

νομικά ζητήματα, ήδη η υπηρεσία του κ. Μυστακίδη, το τμήμα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας 

έχει στείλει τους καταλόγους για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα συγκεκριμένα… εννοώ τα 

ακίνητα, για να διεκδικηθούν με αγωγές, τις ανάλογες αγωγές που πρέπει να γίνουν στον 

κτηματολογικό δικαστή και στα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια. Έχει γίνει δηλαδή μια συνολική 

δουλειά. Επομένως θέλω να πιστεύω ότι είναι αρκετά τεκμηριωμένη… Ένα είναι αυτό. 

Ρωτάω… απαντώ συγκεκριμένα, η ερώτηση είναι αν είναι αυτή μια πρώτη καταγραφή. Λέω ότι 

είναι μια τεκμηριωμένη καταγραφή που δεν είχε γίνει εδώ και καιρό, υπήρχε μια αρχική πριν 



 

 

δεκαετίες και είναι μια από την υπηρεσία, από τους τοπογράφους του Δήμου Σερρών. Η 

καταγραφή της ακίνητης περιουσίας Δημοτικής Ενότητας Σερρών. 

Δ.Σ. : …δεν είχε γίνει; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Σας λέω, πριν από χρόνια… Ένα λεπτάκι, να τα ξεκαθαρίσουμε. Μιλάω για τη 

Δημοτική Ενότητα Σερρών. Επομένως ψηφιοποιημένη καταγραφή έγινε τώρα, ενδελεχής και 

βελτιωμένη. Όσον αφορά τυχόν ζητήματα νομικά ή θέματα… ή οτιδήποτε άλλο, η υπηρεσία 

έστειλε όλα αυτά τα ΚΑΕΚ των ακινήτων στους νομικούς συμβούλους του Δήμου για να 

προβούν στις νόμιμες ενέργειες. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, η ΑΝΕΣΕΡ συγχρόνως κάνει την 

ίδια δουλειά και ο κ. Καλογερούδης νομίζω ότι τελειώνει, το έχει τελειώσει, για την περιφέρεια, 

για τις υπόλοιπες Δημοτικές... Όσον αφορά αυτό που λέτε για την καταγραφή, μάλλον τον 

υπολογισμό των αντικειμενικών αξιών, η Οικονομική Επιτροπή πήρε απόφαση στην αρχή για να 

ορίσει συμβολαιογράφους. Όμως οι συμβολαιογράφοι των Σερρών μας ενημέρωσαν ότι έχουν 

ένα ειδικό, ένα ποσοστό, ένα ποσό που πρέπει επί του κάθε ακινήτου να παίρνουνε για τον 

υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας κι εμείς έχουμε χιλιάδες ακίνητα, δηλαδή ήταν όχι 

ασύμφορο οικονομικά, δεν θα μπορούσαμε με τίποτα να το πληρώσουμε αυτό το ποσό. 

Ρωτήσαμε τον Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου και μας είπαν ότι 

μπορούν και αυτοί να την κάνουν αυτή τη δουλειά. Κάναμε ολόκληρη διαδικασία μέσα από το 

τμήμα προμηθειών μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αν θυμάμαι καλά ομόφωνη, 

κατέθεσαν προσφορές οι δικηγόροι του Πρωτοδικείου Σερρών, αρκετές αν θυμάμαι καλά και 

αυτός που έδωσε την καλύτερη… νομίζω σιγά-σιγά τελειώνει κι αυτή τη δουλειά… Είναι αυτά, 

κ. Πρόεδρε, που σας ανέφερα στην πρώτη μου εισαγωγή. Έτσι έχουν τα πράγματα. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Μια τρίτη, τελευταία ερώτηση, κ. Πρόεδρε. Στη σελίδα 11 πάλι του 

προσαρτήματος, έχει… Σελίδα 11, παραγραφή έσοδα… τρίτων, ποσού 466.162,82. Τι αφορούν 

και γιατί παραγράφηκαν και στην ίδια σελίδα, επίσης έχει ένα ποσό της τάξεως των… δηλαδή 

197.229 και… κόμμα 80. Τι ακριβώς αφορούν αυτά και για ποιο λόγο αυτά… Στη σελίδα 11…  

Δ.Σ. : Αφορά το παραπάνω ποσό διαγραφές βεβαιωτικών καταλόγων, το οποίο συμφωνεί και με 

τον απολογιστικό πίνακα χρήσεως 2010, καθώς και την εκτύπωση του απογραφικού συστήματος 

…παραγραφές, διαγραφές χρηματικών καταλόγων, για το ανωτέρω ποσό ελέγχθηκαν στο 

σύνολό τους οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπάρχουν οι σχετικές αποφάσεις 

Δημοτικού Συμβουλίου και με τις εισηγήσεις οι οποίες έγιναν για το θέμα των διαγραφών. 

Δ.Σ. : Εντάξει; 

Δ.Σ. : … 

Δ.Σ. : Ναι αυτό… διαγραφές βεβαιωτικού καταλόγου. 

Δ.Σ. : Τα τέσσερα εξήντα έξι; Τα έσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων;… 

Δ.Σ. : Αυτά όλα… να δώσω μια ανάλυση εδώ του ποσού. Αφορά κατά ποσό 124.895,90 αφορά 

μη υφιστάμενες υποχρεώσεις προς προμηθευτές, οι οποίες εκ παραδρομής είχαν συμπεριληφθεί 

στην απογραφή έναρξης 1-1-2011 του Καλλικρατικού Δήμου… Δήμου Σερρών… Είχαν 

συμπεριληφθεί, δεν υφίστανται αυτές οι υποχρεώσεις και ως εκ τούτου έπρεπε να διαγραφούν. 

Δεύτερο, ποσό 225.000€ αφορά σε διαγραφή υποχρεώσεων προηγούμενης χρήσης, χρήσεως… 

προς την πρώην… Σερρών και απόδοση επιχορήγησης βάσει προγραμματικής σύμβασης, η 

οποία δεν υφίσταται. Κατά ποσό 116.366,92 αφορά σε διαγραφή υποχρεώσεων προηγούμενης 

χρήσης, χρήσεως 2007, προς το νομικό πρόσωπο «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής πρώην Δήμου 

Σερρών», η οποία δεν υφίσταται. Αναλύεται σε αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προχωράμε σε τοποθετήσεις. Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Χρυσανθίδης, ο κ. Μπόικος. 

Παρακαλώ, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστό ότι ο απολογισμός 

είναι η… αποτύπωση των… στόχων κάθε χρονιάς. Παρακολουθώντας λοιπόν τα νούμερα θα δει 

κανείς, μαζί με τις παρατηρήσεις που έχουν κάνει οι ορκωτοί λογιστές… πρέπει να σταθούμε σε 

μερικά σημεία, τα οποία δείχνουν, δηλώνουν την κατάσταση που αποτυπώνετε στις 31-12-2012. 

Μίλησε ο κ. Αντιδήμαρχος επί των οικονομικών για εξυγίανση, κάτι που σε κάθε συζήτηση 



  

 

ανάλογη στο Δημοτικό Συμβούλιο το επαναλαμβάνει, λέμε λοιπόν ότι αυτή η εξυγίανση 

ενδεχομένως να ξεκίνησε, αλλά πηγαίνετε με ρυθμό χελώνας. Πραγματικά ρυθμό χελώνας. Στα 

έσοδα, έχετε σαφή υστέρηση εσόδων και έχετε υστέρηση εσόδων γιατί για πολλά πράγματα 

έχετε αδιαφορήσει, τα οποία τα έχουμε επισημάνει σε πολλά Δημοτικά Συμβούλια. Δεν είναι της 

παρούσης να ξεκινήσω και να απαριθμώ. Πραγματικά δείξατε την… έχετε σοβαρή υστέρηση, 

γιατί δεν ήσασταν έτοιμοι, παρόλο που λέγατε έχουμε ετοιμότητα και προχωράμε και κατά 

κύριο λόγο έχετε αδιαφορήσει. Βλέποντας κανείς τα νούμερα στα έξοδα, θα δει ότι υπάρχει, 

υπάρχουν δαπάνες αλόγιστες και αυτές σαν παράταξη και εγώ προσωπικά τις έχω επισημάνει, 

ότι έχουν γίνει παράλογες, έχουν γίνει σπατάλες αλόγιστες, οι οποίες δεν χρειαζόταν. Για να 

συμπληρώσω ότι αυτές οι σπατάλες και οι δαπάνες έπρεπε να πάνε σε κοινωνικούς στόχους, σε 

κοινωνική πολιτική, κάτι που δεν το κάνατε. Ενώ σήμερα για κάθε δημοτική αρχή, για κάθε 

Δήμο, βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η κοινωνική πολιτική λόγω της τρομακτικής 

οικονομικής κρίσης, αυτό δυστυχώς δεν το έχετε αντιληφθεί. Είστε πίσω, πίσω από τα γεγονότα, 

όταν οι άλλοι Δήμοι, άλλοι Δήμοι σε πολλές περιοχές της Ελλάδος κάνουν άλματα. Ξέρω τι θα 

μου πείτε και σας… προλαμβάνω, ότι θα πείτε κάναμε εκείνο το τάδε πρόγραμμα, το άλλο 

πρόγραμμα, πρόγραμμα δηλαδή που έκανε ο… προσπαθείτε να το καρπωθείτε εσείς. Μα δεν 

είναι δικό σας. Εσείς σαν Δήμος, σαν δημοτική αρχή θέλω να πείτε στο σερραϊκό λαό τι έχετε 

κάνει. Που βάλατε κάτι ψιλολόγια για συσσίτιο ή και που δώσατε τώρα και με πολλή 

κομπορρημοσύνη βγήκατε στα κανάλια και λέγατε δώσαμε τόσες επιταγές των 32€; Και είναι 

αυτό ουσιαστικό; Για τις σπατάλες έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές και νομίζω δεν θέλω να 

κουράσω το Σώμα γι’ αυτό. Θα μείνω λίγο σε μερικά σημεία, τα οποία τα θεωρώ πάρα πολύ 

σημαντικά από την έκθεση, την τελική έκθεση των ορκωτών. Ακούστε, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι… Από τον έλεγχό μας, λένε οι ορκωτοί λογιστές, προέκυψαν τα εξής: δεν κατέστη 

δυνατή η συμφωνία των κονδυλίων, β) έξοδα…, γ) πάγιο ενεργητικό με το μητρώο παγίου… ο 

Δήμος. Με εξαίρεση κάποιες… Αυτό το πρόβλημα με το μητρώο παγίων το λέμε από τη μέρα 

που αναλάβατε, από 1-1-2011. Τελειώνει η θητεία σας, πότε επιτέλους θα γίνει αυτό; Και αν 

ξεκινήσατε το 2013 όπως αναφέρθηκε κάπου αλλού, ε αργήσατε πάρα πολύ. Πέρασε πολύς 

χρόνος άσκοπος. Στο λογαριασμό, δυο και μάλιστα συστήνουν οι ορκωτοί λογισταί να 

διερευνηθούν αυτές οι διαφορές. Θα πρέπει να διερευνηθούν. Στο δυο, στο λογαριασμό του 

ενεργητικού ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση ποσού 12.800.000€ περίπου περιλαμβάνονται 

δαπάνες απαλλοτριώσεων και αποζημιώσεων από ρυμοτομία, ποσού 6.000.000. Από 

προηγούμενες χρήσεις, για τις οποίες λένε οι ορκωτοί, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε 

επακριβώς ποια έργα αφορούν και σε ποιους λογαριασμούς παγίων θα έπρεπε να έχουν 

μεταφερθεί. Άλλο… έχει πάρα πολλά… το τρίτο και τελευταίο που θέλω να πω είναι το εξής… 

θέματος, για δείτε, τα διαβάζετε καμιά φορά; Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση της 

παραγράφου 13 του προσαρτήματος που αναφέρει ότι οι ληφθείσες εγγυητικές επιστολές δεν 

παρακολουθούνται σε λογαριασμούς τάξεως… είναι πολύ σοβαρή παρατήρηση, πάρα πολύ 

σοβαρές παρατηρήσεις και τις κάνουμε κάθε χρόνο και απ’ ό,τι φαίνεται δεν τις λαμβάνετε 

υπόψη σας. Θεωρώ λοιπόν… τελειώνω, κ. Πρόεδρε, αυτά που ειπώθηκαν περί εξυγίανσης, περί 

αυξήσεως των εσόδων και μείωσης των εξόδων και όλα αυτά, θεωρώ ότι δεν ανταποκρίνονται 

στην αλήθεια, οι παρατηρήσεις κατ’ εμέ των ορκωτών λογιστών είναι πάρα πολύ σημαντικές, τις 

οποίες δεν τις λαμβάνετε υπόψη και γι’ αυτούς τους λόγους δεν ψηφίζουμε τον απολογισμό-

ισολογισμό 2012. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χρυσανθίδη. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε πει και στο παρελθόν 

ότι ο ισολογισμός αποτυπώνει όλη την εικόνα του Δήμου στο έτος που αναφέρεται, είναι δηλαδή 

ο καθρέφτης της πολιτικής της δημοτικής αρχής. Για τον απολογισμό και τον ισολογισμό του 

2012 είμαστε υποχρεωμένοι να ενοποιήσουμε για αντικειμενικούς λόγους τα δυο θέματα αυτά, 

όπως ήταν και στην ημερήσια διάταξη. Να επαναλάβουμε στο Σώμα ότι δεν ψηφίσαμε 

προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα του 2012 η παράταξή μας για συγκεκριμένους 



 

 

λόγους. Δεν ψηφίζουμε και τον ισολογισμό και τον απολογισμό του 2012 γιατί δεν έχει αλλάξει 

κάτι που να μας πείθει για το αντίθετο. Για μας, για την παράταξή μας δηλαδή ο οικονομικός 

απολογισμός είναι έμμεσα και απολογισμός δράσης της δημοτικής αρχής. Τα θέματα 

ανασυγκρότησης της οικονομίας στην περιοχή… του Δήμου Σερρών, που εμείς έχουμε βάλει… 

δεν έχουν απασχολήσει σχεδόν καθόλου τη δημοτική αρχή, αλλά και τον οικονομικό 

απολογισμό. Και θέλω να επισημάνω εδώ, κ. Πρόεδρε, ότι δεν μπορεί να πέφτετε τόσο έξω στη 

σύνταξη του προϋπολογισμού όπως ανέφερε και ο κ. Αντιδήμαρχος προϋπολογίσαμε 87.000.000 

και πήγαμε μαζί με ταμειακό υπόλοιπο… στα πενήντα δυο. Όταν λέγαμε εμείς ότι δεν είναι 

πραγματικός ο προϋπολογισμός… δεν ακουγόμασταν. Κάναμε λαϊκισμούς. Και άκουσα και από 

στελέχη και από τον κ. Δήμαρχο ότι, είναι μια προσφιλής τακτική αυτή να επικαλείται τους 

υπηρεσιακούς… δεν μπορούν να απαντήσουν, γιατί για τα συγκεκριμένα θέματα δεν απαντούνε. 

Οι υπηρεσιακοί λέει συμπεριλάβανε τα έργα τα οποία έχουν ενταχθεί κι έχουν μια χρονική 

διάρκεια… του 2012 γι’ αυτό ο προϋπολογισμός ήταν τόσο αυξημένος. Δεν καταλαβαίνω, 

κύριε… δεν έχω καταλάβει, κ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ποιος διοικεί. Ποιος διοικεί το 

Δήμο, ποιος ελέγχει, ποιος είναι ο πολιτικός προϊστάμενος των υπηρεσιών, ποιος σχεδιάζει, 

ποιος δίνει τις κατευθύνσεις τις πολιτικές. Με αυτά που μας λέτε έχουμε διερωτηθεί πάρα 

πολλές φορές, είναι πράγματι πολιτική ανυπαρξία και ανικανότητα ή γίνεται σκόπιμα και 

έντεχνα για ευνόητους λόγους; Και θα είμαι συγκεκριμένος. Θα αναφερθώ σε ορισμένα 

παραδείγματα, τα οποία είναι γραπτά μέσα στον απολογισμό και δείχνουν πραγματικά τι έχει 

κάνει και ξεκινάω λίγο από τα έσοδα, δεν θα σας κουράσω, θα αναφέρω συγκεκριμένα νούμερα, 

γιατί τα περισσότερα από αυτά που έχουμε προϋπολογίσει δεν έχουν εισπραχθεί, αλλά οι 

διαφορές είναι τεράστιες. Δηλαδή στον… έχουμε βεβαιωθέντα 520.000€ και… είμαστε 33.000. 

Στον κωδικό αριθμό 3217 στο σύνολο 772.000, εισπράξαμε… χιλιάδες. Για τις βοσκήσιμες 

εκτάσεις 500.000, εισπράξαμε 225€. Στον 3218 2.704.000 και εισπράξαμε 163.000, όπως επίσης 

στις δικαστικές αποφάσεις βάλαμε στον προϋπολογισμό 170.000 για να μη φαίνεται και με τις 

αναμορφώσεις φτάσαμε στα 870 χιλιάρικα. Επίσης, ακούστηκε πολλές φορές να λέγεται 

οικονομική συγκυρία, έχουν γίνει περικοπές, εγώ με τα λίγα που ξέρω στα οικονομικά, διαβάζω 

εκεί ότι η ΣΑΤΑ του 2012 προϋπολογίστηκε δυο διακόσια εξήντα πέντε και εισπράξαμε δυο 

εφτακόσια ενενήντα έξι. Όπως επίσης για συντήρηση σχολείων 312.000 προϋπολογισμός και 

εισπράξαμε 266. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο απολογισμός, είναι ξεκάθαρος.  Να πάμε στα 

θέματα… τι κάνατε στην εποχή της κρίσης; Τα ποσά που θα… είναι, τα λέει ο κ. Μηλίδης, πολύ 

μηδαμινά. Μάλιστα σε μια εποχή με μεγάλες οικονομικές δυσκολίες των συμπολιτών μας τι 

ακριβώς έχει κάνει; Μας απαντάτε συνεχώς και επαναλαμβάνετε σε θέματα αυτονόητα τα οποία 

έγιναν με τη βοήθεια των συμπολιτών. Αλλά δυστυχώς, όπως σας είπα, οι αριθμοί μιλάνε από 

μόνοι τους και τους αριθμούς αυτούς μας τους έχουν δώσει οι υπηρεσίες και δεν 

αμφισβητούνται. Στο θέμα της καθαριότητας, είδα, ο Δήμος συνεχίζει να είναι ένας μη καθαρός 

Δήμος, μια μη καθαρή πόλη και παράλληλα με τις ενέργειές της αυτές που έχουμε δει και αυτές 

που έχει κάνει υπονομεύεται σταθερά ο δημοτικός χαρακτήρας της καθαριότητας σε σταδιακή 

ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας, με εργολάβους κλπ. Και… και στην Οικονομική 

Επιτροπή ότι ακόμα και οι εργολάβοι αυτοί δεν έχουν πληρωθεί. Στο θέμα των προμηθειών και 

των αναλώσιμων, των υλικών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, κύριε… 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Δευτερολογία, αν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτερολογία. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε την πρότασή σας. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Ναι στο θέμα των προμηθειών και αναλώσιμων υλικών γράφουν εκεί οι 

ορκωτοί… οργανωμένη αποθήκη… που τόσο πολύ έχουμε ακούσει στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης επικαλείστε αυτήν την αποθήκη. Έχουνε περάσει, κ. Αντιδήμαρχε, τρία χρόνια και 

ακόμα, είπε ο κ. Μηλίδης, δεν συμφωνεί το μητρώο παγίων, με τη γενική λογιστική. Αυτά λένε 



  

 

και οι ορκωτοί στις προτάσεις τους. Σχετικά με, για να κλείσω εδώ και να πάω στη δευτερολογία 

μου, σχετικά με το θέμα των… το οποίο από την Οικονομική Επιτροπή κατετέθη στις 30-6-2013 

το πρακτικό της… δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε αρνητικοί, είναι μια τυπική εξέλιξη. Αν 

έχω χρόνο θα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στη δευτερολογία σας και να δώσω το λόγο στον κ. Μπόικο. Παρακαλώ, κ. 

Μπόικε, έχετε το λόγο. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες, καταρχάς να σας 

μεταφέρω κάτι που μου ζήτησε ο ίδιος ο κ. Δήμαρχος… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. Απαγορεύεται να μεταφέρετε τίποτε, είναι ειδική συνεδρίαση, όταν θα 

μπούμε… 

Δ.Σ. : Στην κανονική. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …στην κανονική. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Α, εντάξει, επειδή μου ζήτησε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν καταγράφεται τίποτα. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Θα το πούμε μετά; 

Δ.Σ. : Μετά, μετά. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ωραία, εντάξει. Εντάξει… Όλες μα όλες οι βασικές οικονομικές ενέργειες των 

Δήμων, όπως είναι οι ισολογισμοί, οι απολογισμοί, οι προϋπολογισμοί, το ξέρουμε πλέον, 

είναι… ούτε καν κοινό μυστικό, είναι πλέον φανερό, δεν είναι καν μυστικό, συντάσσονται και 

εκπονούνται υπό το κράτος του φόβου και των… που εκτοξεύονται από το Οικονομικό 

Παρατηρητήριο, σε εφαρμογή των προβλέψεων του Καλλικράτη, ο όποιος με τη σειρά του 

αποτελεί εφαρμοστική απόληξη των μνημονίων και της σιδηράς λογικής δημοσιονομικής 

πειθαρχίας που εκπορεύεται από αυτά τα μνημόνια. Συνεπώς η όποια έπαρση, με ή χωρίς 

εισαγωγικά τη λέξη, της δημοτικής αρχής περί νοικοκυρέματος και συμμαζέματος των 

οικονομικών του Δήμου δεν αποτελεί κάποιο ιδιαίτερο επίτευγμα, αλλά συμμόρφωση και 

υποταγή στα προστάγματα της τρόικας και της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. 

Έτσι κι αλλιώς πολλά από τα στοιχεία που αναφέρονται, είτε στον ισολογισμό εδώ, στον 

προϋπολογισμό που συζητήσαμε προηγούμενη φορά, αφορούν την εικονική πραγματικότητα, 

λογιστικά συν, πλην, μεταφορές και τέτοια. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, θεωρώ ότι 

οφείλουμε ως πολιτικό όργανο που είμαστε, Δημοτικό Συμβούλιο δηλαδή, δεν είμαστε 

υπηρεσία, να εκφράσουμε και με την ευκαιρία του αποψινού μας θέματος, την πλήρη αντίθεσή 

μας στις πολιτικές που εξαχνώνουν κυριολεκτικά τους όποιους χυμούς, τις όποιες δημοκρατικές 

αλήθειες της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθιστώντας την περιφερειακό πράκτορα και ατζέντη των 

κεντρικών πολιτικών επιλογών, δηλαδή της ευρωτραπεζοκρατίας. Να δηλώσουμε ακόμα και την 

αγωνιστική μας διάθεση για ανατροπή της πολιτικής αυτής και όσο την εφαρμόζουν έχοντας 

ταυτιστεί απόλυτα μαζί της, με αυτήν την πολιτική τόσο πολύ, σε τέτοιο μεγάλο βαθμό, ώστε το 

αίτημα για ανατροπή της πολιτικής αυτής έχει καταστεί συνώνυμο της ανατροπής της 

συγκυβέρνησης. Φτάνουν πια τα νοικοκυρέματα τύπου μνημονίων και τρόικας. Καιρός είναι να 

γίνουμε νοικοκύρηδες στα σπίτια μας. Με αυτούς εδώ που κυβερνάνε χάνουμε το βιός μας, 

χάνουμε τα σπίτια μας και τα παιδιά μας που φεύγουν μακριά από την πατρίδα. Αν δεν θέσουμε 

αυτόν τον πολιτικό στόχο, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, μας βλέπω να μαζευόμαστε σε αυτήν 

εδώ την αίθουσα πίνοντας καφέδες και άλλα ζεστά ποτά, καθώς θα περιμένουμε τους τρεις 

υψηλόβαθμους υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών, μια τρόικα εσωτερικού δηλαδή, να 

συντάξουν τον προυπολογι9σμό του Δήμου Σερρών και να μας τον φέρουν απλώς για να τον 

υπογράψουμε. Μη σας φαίνεται παράξενο, προβλέπεται και αναφέρεται στο άρθρο 292, αν δεν 

κάνω λάθος, του Καλλικράτη στο πρόγραμμα εξυγίανσης. Μπορείτε να ανατρέξετε να το δείτε. 

Αναγκαστικά και πειθαναγκαστικά θα υπογράφουμε. Εκεί θέλουμε, λοιπόν, να καταλήξουμε; 

Γλάστρες σε παρελάσεις της τρόικα και των πολιτικών της υπαλλήλων, εκλεγμένων, είτε 

διορισμένων; Αν θέλουμε μπορούμε να συζητάμε πώς θα βγάλουμε από τη μύγα ξύγκι. Ε, ναι, 

καιρός να το σταματήσουμε, συνάδελφοι και συναδέλφισσες. 



 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γαλάνη; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το 2010 όταν υποσχόμασταν στο 

σερραϊκό λαό σαν μία μας, μία από τις δεκαέξι προτεραιότητές μας ότι θέλουμε να εξυγιάνουμε 

τα οικονομικά του Δήμου, ούτε τρόικα υπήρχε στην Ελλάδα, ούτε κάποιος διεθνής οικονομικός 

έλεγχος, ούτε υπήρχε αυτή η ύφεση που έτυχε μέχρι και πρότινος με 5% στη χώρα μας. Εμείς 

γνωρίζοντας από χρόνια ποιο είναι, ποιο θα έπρεπε να είναι, ποια θα έπρεπε να είναι η πολιτική 

βούληση που θα έπρεπε να δείξει μια δημοτική αρχή πήραμε μια γενναία απόφαση και είπαμε 

ότι όταν με το καλό θα μας τιμήσει ο σερραϊκός λαός να βρεθούμε στη διοίκηση του Δήμου 

Σερρών, θα πράξουμε το αυτονόητο μεν για σας, αλλά ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα απ’ ό,τι 

φάνηκε στην πράξη. Γιατί αν τα θεωρείτε εσείς τότε όλα τόσο εύκολα και έρχεστε σήμερα και 

κάνετε τέτοια στείρα αντιπολίτευση, τότε γιατί όταν πολλοί από σας ήσασταν σε άλλους Δήμους 

ή σε άλλες… σε άλλα μετερίζια, δεν είχατε πλεονάσματα και είχατε χρέη; Εγώ έρχομαι να σας 

πω σήμερα εδώ όχι επινοήσεις που βγάζω από το μυαλό μου, μαζί με τους υπηρεσιακούς 

παράγοντες και φαντάζομαι και τον ορκωτό ελεγκτή που τον ρώτησα και στον κ. Κατιρτζόγλου 

ρώτησα, που είναι ο λογιστής που υπογράφει τον ισολογισμό, αλλά και τον κ. Ζιγκερίδη, τους 

ρώτησα πώς τα πήγαμε φέτος σε σχέση με πέρυσι; Και μου είπαν εξαιρετικά καλύτερα. Είναι 

εδώ και οι δυο, μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Σας θυμίζω ότι το 2011 ψηφίσαν οι 39 στους 42, 

οι 40 στους 42 τον ισολογισμό. Τον ψηφίσατε τον ισολογισμό του 2011 και στον ισολογισμό του 

2011 είχαμε μειώσει τα χρέη και στον ισολογισμό του 2012, δεν τα λέω εγώ, αποτυπώνονται 

εδώ περίτρανα στον ισολογισμό. Ο σερραϊκός λαός δεν θέλει πολλά νούμερα, του λέω ευθαρσώς 

ότι τα έσοδά μας είναι στον απολογισμό περισσότερα από τις δαπάνες, μειώσαμε τα χρέη 

1.500.000€ το 2012, όταν υπάρχει ύφεση στη χώρα, 67% μείωση των χρηματοδοτήσεων από το 

κράτος προς τους Δήμους, μείωση σε κάθε περίπτωση όλων των δυνατοτήτων του πολίτη να 

πληρώσει οφειλές προς τους Δήμους, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το τι τραβάει ο ελληνικός 

λαός, επομένως και ο σερραϊκός και το γεγονός ότι συγκρατούμε τα έσοδα, καταφέρνουμε, 

πληρώνουμε τα χρέη έχοντας μειωμένες χρηματοδοτήσεις και ναι, αυτό είναι κάτι πολύ 

σημαντικό και κανείς από μας δεν πετάει στα σύννεφα, με πολύ μεγάλη προσπάθεια και μέσα 

από τα συλλογικά όργανα παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις, όλοι μας, εγώ δεν λέω μόνο η 

δημοτική αρχή, μπορεί η δημοτική αρχή να διοικεί και να είναι μπροστάρης, αλλά όλοι οι 

συνάδελφοι που συμμετέχουν στα όργανα και κυρίως στην Οικονομική Επιτροπή αλλά και στο 

Συμβούλιο, νομίζω ότι όταν χρειάζεται βάζουν πλάτες. Όμως θα πρέπει να αναγνωριστεί, αυτό 

που σας έχω πει επανειλημμένως ότι η προσπάθεια έχει γίνει, είναι εξαιρετική σε πολλούς 

τομείς, μειώσαμε τα χρέη, τα μειώνουμε, αποδεικνύεται περίτρανα, δεν το λέω από το μυαλό 

μου, 1.500.000€ το 2012, το 2013 θα έχει μειωθεί ακόμη περισσότερο το χρέος, τα χρέη των 

προμηθευτών θα έχουν φτάσει πάρα πολύ χαμηλά και αυτό είναι μια προσπάθεια που κάνουμε, 

πριν… και υποσχεθήκαμε στο σερραϊκό λαό πριν εμφανιστούν οι τρόικες και όλα αυτά τα μέτρα 

που λέτε. Επομένως, ήταν δικιά μας η πολιτική βούληση, δεν μπορούσατε να μας στερήσετε το 

δίκαιο στην προσπάθεια που κάναμε. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, αναφέρεστε σε 

παρατηρήσεις του ορκωτού και καλά κάνετε και γι’ αυτές τις παρατηρήσεις σας ενημερώνω, σας 

ενημέρωσα και σας ενημερώνω άλλη μια φορά, ότι έγιναν ενέργειες. Και αν δεν γινόντουσαν 

όλα αυτά όλους αυτούς, τις δεκαετίες όλες αυτές στο παρελθόν, ναι, έγιναν αυτά τα δύσκολα 

χρόνια τώρα, έγιναν από αυτή τη δημοτική αρχή, από αυτά τα συλλογικά όργανα του Δήμου και 

θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι. Τώρα αν είναι, επειδή είναι εκλογές το Μάιο, πρέπει να 

μου απορρίψετε έναν ισολογισμό που είναι θετικός, με πλεόνασμα και με μείωση χρεών, με γεια 

σας, με χαρά σας! Αλλά αυτό ειλικρινά σας το λέω είναι άδικο και όταν μάλιστα ξέρετε πολύ 

καλά, σας το έχουν πει επανειλημμένως, ότι τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν μόνο τη 

δυνατότητα κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης απολογισμού-ισολογισμού να διατυπώσουν 

παρατηρήσεις. Δεν είναι θέμα να ψηφίσετε ή όχι κάτι που είναι αποδεδειγμένο και φαίνεται στον 

ισολογισμό και τον απολογισμό. Δηλαδή τι δεν ψηφίζετε; Τα πραγματικά νούμερα, αυτά που 

απεικονίζουν τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου; Μην τα ψηφίζετε, αγαπητοί συνάδελφοι, όμως 



  

 

να ξέρετε ότι η αλήθεια αποτυπώνεται σε αυτά τα νούμερα, μειώσαμε τα χρέη, νοικοκυρέψαμε 

τα οικονομικά του Δήμου, εμφανίζεται ένα λογιστικό πλεόνασμα, δεν έχουμε έλλειμμα, 

προχωρήσαμε καλά και το 2012 μέσα από την πολιτική μας βούληση, αυτό που θέλαμε να 

κάνουμε στο Δήμο. Εγώ αυτά που λέει ο κύριος συνάδελφος περί τρόικας, περί οτιδήποτε άλλο, 

διεθνούς ελέγχου ή ό,τι άλλο θέλει να συζητήσει κανείς εδώ, είναι… ζούμε αυτήν την 

πραγματικότητα, συμφωνώ μαζί του, εγώ ο ίδιος έχω πει εδώ επανειλημμένως τι τραβάει ο 

ελληνικός λαός και η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά από την άλλη δεν μπορείτε τη μια να λέτε ότι 

κάνουν κουμάντο οι υπηρεσιακοί παράγοντες και όχι η δημοτική αρχή. Καλά, τότε με την ίδια 

λογική κάναν και στο παρελθόν κουμάντο οι υπηρεσιακοί παράγοντες και είχαμε χρέη. Εάν 

τώρα δηλαδή που ήρθε η δημοτική αρχή αυτή πάλι κάνουν κουμάντο οι υπηρεσιακοί 

παράγοντες έχουμε πλεονάσματα; Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Χέρι-χέρι, σε συνεργασία και 

με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, διοικώντας η δημοτική αρχή και μέσα από τα συλλογικά 

όργανα και εσείς οι υπόλοιποι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης φέραμε αυτό το αποτέλεσμα. 

Αυτό το αποτέλεσμα, αδικείτε και τον εαυτό σας, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ένα συνολικό 

αποτέλεσμα. Ναι μεν η δημοτική αρχή ξαναλέω είναι μπροστάρης και κλείνω, κ. Πρόεδρε, αλλά 

όλοι οι συνάδελφοι και κυρίως της Οικονομικής Επιτροπής σήμερα όσοι είναι εδώ και κάποιοι 

λείπουν, κάναν το απαραίτητο, κάναν το καθήκον τους για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Είναι 

μια συλλογική προσπάθεια. Μην αδικείτε τον εαυτό σας. Αυτό ήθελα να πω, κ. Πρόεδρε, 

ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτερολογία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Χρυσανθίδης 

και ο κ. Μπόικος. Παρακαλώ, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε επί των οικονομικών, αφήστε εμείς να αξιολογήσουμε πώς 

λειτουργούμε, μη θέλετε να τα στρογγυλοποιήσετε όλα κι εσείς συμμετέχετε, βεβαίως και 

συμμετέχουμε και αν δεν κάναμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα κάποιες παρατηρήσεις, θα 

ήσασταν σε πολλά θέματα βαθιά νυχτωμένοι, αν θέλετε την απάντηση. Αφήστε λοιπόν και μην 

προσπαθείτε με διάφορα τεχνάσματα εδώ να τιθασεύσετε την ψήφο των Συμβούλων που δεν 

μπορείτε να μην ψηφίσετε νούμερα. Πού τα λέει αυτά; Σε κάποιο νόμο;… Μην προσπαθείτε να 

υφαρπάξετε ψήφο, αυτά τα λέγατε προεκλογικά στον κόσμο. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είναι 

γνώστες, ξέρουν, ακούν εσάς, ακούν εμάς και διαμορφώνουν άποψη. Μη λοιπόν προσπαθείτε με 

τέτοια τεχνάσματα και αφήστε να αξιολογήσουμε εμείς το έργο το δικό μας, δεν χρειαζόμαστε 

συνηγόρους υπερασπίσεως. Εντάξει; Αυτό καταρχήν. Το δεύτερο που λέτε για το πέρυσι και 

φέτος. Πέρυσι σας είχαμε πει ότι είχατε πάρα πολλά προβλήματα… τότε ότι είναι… ακόμη 

και… έχει πολλά προβλήματα η Περιφέρεια κτλ, κτλ. Δηλαδή το αν κάνετε ένα τόσο βήμα και 

σας είπα προηγουμένως πάτε με ρυθμό χελώνας, θα πρέπει να σας χειροκροτούμε; Λέτε ότι 

είστε μπροστάρηδες. Δεν είστε μπροστάρηδες, ουραγοί είστε. Δυστυχώς είστε ουραγοί σε πάρα-

πάρα πολλά θέματα. Μπροστάρης, να τα λέτε στα κανάλια, όχι εδώ μέσα, σε αυτούς που ξέρουν. 

Δεν είστε μπροστάρηδες, σας το έχουμε αποδείξει και θα δείτε και τις επόμενες, στην επόμενη 

συνεδρίαση σε διάφορα θέματα πόσο πίσω είστε. Θα το καταλάβετε. Εδώ που… αναφέρθηκε 

από αλλού, λένε στις γενικές παρατηρήσεις οι ορκωτοί, δεν… ο Δήμος δεν παρακολούθησε 

ισολογιστικά αναλυτικά κατά είδος σε ειδικό πρόγραμμα που δείχνει τη διαχείριση των 

διαφόρων υλικών και αναφέρεται στα αναλώσιμα, καύσιμα, λιπαντικά, καύσιμα που είναι και 

πολλά χρήματα. Αυτό επειδή το… μετά λέει ότι από 1-1-2013 ξεκίνησε η αποθήκη, δεν νομίζετε 

εσείς οι καθ’ όλα έτοιμοι ότι έχετε καθυστερήσει πάρα πολύ γι’ αυτό το… Δεν νομίζετε ότι τρία 

χρόνια δεν σας απαλλάσσει από αυτήν την ευθύνη; Εμείς ως παράταξη το είχαμε πρωταρχικό 

στόχο, θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονική αποθήκη παρακολούθησης. Δεν νομίζετε λοιπόν ότι αντί 

να… με τόσο μεγάλη περηφάνια και κομπορρημοσύνη να λέτε κάναμε αυτό, ότι μετά από τρία 

χρόνια, τελειώνει η θητεία σας, σε πέντε μήνες φεύγετε. Δεν νομίζετε ότι έχετε ολιγωρήσει πάρα 

πολύ; Εμείς λοιπόν αυτό πιστεύουμε, ότι αυτό που λέγατε, που έλεγε ο Δήμαρχος, ο κ. 

Αγγελίδης, ότι έχει τις λύσεις στο τσεπάκι, δεν είχε ούτε μια λύση στο τσεπάκι. Δυστυχώς τόσο 

μακροχρόνια αντιπολίτευση που έκανε και κουβαλούσε εδώ κι εκεί τα κανάλια να δείξει 



 

 

τρυπούλες, στα βασικά θέματα για την εξυγίανση του Δήμου, για την προκοπή του Δήμου, για 

τους κοινωνικούς στόχους που είναι τόσο απαραίτητα αυτή τη στιγμή, δυστυχώς δεν γνώριζε 

τίποτα. Ήταν όλα επιφάνεια. Γι’ αυτό λοιπόν… και δεν λέτε, λέτε για τα χρέη συνεχώς… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τελειώνω, κ. Πρόεδρε, μισό λεπτό. Λοιπόν, δεν λέτε… λέτε ότι τα χρέη και το… 

χρέη κτλ. Γιατί δεν αναφέρετε το μπόνους των 3.500.000€ που πήρατε από το Υπουργείο 

Εσωτερικών, που ναι ήταν παρακρατηθέντα, αλλά δεν φαινόταν ότι θα τα πάρετε εν μέσω αυτής 

της οικονομικής κρίσης; Γιατί δεν το λέτε στο σερραϊκό λαό να το αντιληφθεί; Άρα λοιπόν 

ψεύδεστε, κ. Αντιδήμαρχε και δεν είναι εδώ ο Δήμαρχος να τα ακούσει, γι’ αυτούς τους λόγους 

δεν ψηφίζουμε τον απολογισμό και τον ισολογισμό και δεν μπορείτε εσείς να καπελώσετε και να 

τιθασεύσετε την ψήφο των Δημοτικών Συμβούλων. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι γνωρίζουν. 

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χρυσανθίδη. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, …Αντιδήμαρχος να λέει για άλλη μια φορά με την ίδια 

τακτική του ότι η αντιπολίτευση… μάλλον κάνουμε στείρα αντιπολίτευση. Μία από τα ίδια. 

Αναφέρθηκε σε θέματα τα οποία, σε υπηρεσιακούς… ορκωτοί ότι πραγματικά έγιναν κάποια 

βήματα όσον αφορά τον ισολογισμό και τον απολογισμό. Κι εμείς δεν λέμε τίποτα διαφορετικό 

σε σχέση και με τα θετικά, αλλά δεν είναι μόνο τα θετικά τα οποία αναφέρουν οι ορκωτοί και οι 

υπηρεσιακοί, υπάρχουν και κάποια αρνητικά, τα οποία αυτά επισημαίνουμε κι εμείς. Εγώ, 

παραδείγματος χάρη, συνεχίζω εκεί που σταμάτησα την πρωτολογία μου, βεβαιωμένες οφειλές. 

Ακόμα ο Δήμος δεν ξεκαθάρισε, λέει, λένε οι ορκωτοί, τις επισφαλείς για να τις διαγράψει. 

4.500.000€ πραγματικά χρωστάμε στους πιστωτές. Εμείς, κ. Δήμαρχε και κ. Πρόεδρε μάλλον, 

δεν είμαστε μηδενιστές όπως θέλετε να μας παρουσιάζετε γιατί ετσι νομίζετε ότι σας βολεύει και 

να έχετε με αυτόν τον τρόπο συμπεριφορές… πολιτικά οφέλη. Δεν λέμε, κάτι πήγε να γίνει, 

άλλωστε εμείς το είπαμε και στη λογοδοσία, το είπε ο αρχηγός μας, ότι η λειτουργία σας ήταν 

μέτρια, κάτω του μετρίου. Δεν ήμασταν μηδενικοί. Έτσι πολιτικά εμείς ομιλούμε κι εκεί 

κρίνουμε το έργο σας. Πάμε στα θέματα τουρισμού, μέσα πάντα από τον απολογισμό του Δήμου 

Σερρών. Δεν είδαμε πουθενά ότι ο Δήμος των Σερρών να προωθηθεί ως… η πόλη μας ως 

τουριστικός προορισμός. Δεν… σχεδόν καθόλου, ούτε είδαμε κάποια μικρά δείγματα ωφέλειας 

από τη συμμετοχή σε εκθέσεις για την προβολή του Δήμου μας, αφού για μας δεν υπήρχε στον 

τομέα αυτό ένα οργανωμένο πλάνο δράσης. Στα έσοδα… παρουσιάζονται μικρά ποσοστά 

είσπραξης των οφειλών με ένα πολύ μεγάλο αριθμό οφειλετών και τεράστια ανείσπρακτα ποσά 

παρελθόντων οικονομικών ετών. Όσο κι αν επικαλείται και απουσιάζει σήμερα ο κ. Δήμαρχος, 

τη δυσμενέστατη οικονομικά συγκυρία που υπάρχει σήμερα, αυτό δεν μας πείθει, γιατί, κ. 

Πρόεδρε, δεν είναι όλα θέματα του απολογισμού, όλα τα θέματα του απολογισμού οικονομικά. 

Σε κάθε περίπτωση έχετε αποφασίσει στα πλαίσια του δημαρχοκεντρικού μοντέλου διοίκησης 

να έχετε τον δημότη στο περιθώριο, απαξιώνοντας τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών 

Κοινοτήτων, τους θεσμούς, συμμετοχής, όπως ο συνήγορος του δημότη, συμβούλιο ένταξης 

μεταναστών κλπ, ενώ θα μπορούσε η ενεργοποίηση του δημότη να αποτελέσει το εναλλακτικό 

σενάριο απέναντι στην κρίση και την απαξίωση της αυτοδιοίκησης από μέρους της κεντρικής 

εξουσίας. Έχετε ένα επιχείρημα το οποίο λέτε, ναι, είμαστε ένας Δήμος τον οποίον τον 

αναλάβαμε με πολλά χρέη, τον έχουμε νοικοκυρέψει στα οικονομικά. Επαναλαμβάνω για άλλη 

μια φορά ότι αυτό δεν μας πείθει, γιατί το μοντέλο του χθες λέει ότι αυτοί που χρωστάνε, έχουν 

κάνει κι ένα μεγάλο έργο για τους δημότες της πόλης τους. Και δεν είναι μόνο, κ. Πρόεδρε, 

μαύρο και άσπρο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, κ. Χρυσανθίδη. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : …υπάρχουν κι άλλες αποχρώσεις. Με τόσο επαρκές, ικανό, τεχνικό και 

διοικητικό προσωπικό που έχει ο Δήμος, ο Καλλικρατικός μας, θα έπρεπε να είμαστε ενταγμένοι 

σε περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα, με περισσότερες και καλύτερες κοινωνικές δομές, να 

προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες στον πολίτη, να είμαστε πιο κοντά του επιλύοντας τα 



  

 

προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζει. Γι’ αυτούς όλους τους λόγους που 

ανέφερα και αναλυτικά έχω τοποθετηθεί και παλαιότερα, θα είμαστε αρνητικοί στην ψήφιση του 

ισολογισμού και του απολογισμού του 2012.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος; 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Πρώτα-πρώτα μια επισήμανση θα ήθελα να κάνω, επειδή ανέφερε ο κ. 

Αντιδήμαρχος ότι είναι αυτά δεδομένα, de facto και ότι μόνο παρατηρήσεις μπορούμε να 

κάνουμε, αν είναι ετσι, τότε δεν πρέπει να τεθεί στο τέλος της συζήτησης το θέμα προς ψήφιση. 

Γιατί να τεθεί; Αν είναι μόνο παρατηρήσεις, κάνουμε τις παρατηρήσεις και τελείωσε. Εφόσον 

λοιπόν τίθεται κάτι προς ψήφιση, υπάρχει διττή δυνατότητα, είτε αρνητική, είτε θετική ψήφος, 

είτε παρών ή… αυτά βέβαια είναι μεσοβέζικα. Επομένως δεν το κατανοώ. Αν δεν… αν δεν 

μπορούμε, αν μόνο παρατηρήσεις μπορούμε να κάνουμε, να μην τεθεί προς ψήφιση. Ένα αυτό. 

Τώρα, σχετικά με τα περί νοικοκυρέματος, ισχυρίστηκε ο κ. Αντιδήμαρχος ότι η δημοτική αρχή 

είχε πάρει απόφαση πριν ακόμη από τα μνημόνια και τον Καλλικράτη να νοικοκυρέψει τα του 

Δήμου. Ας κάνουμε αυτήν την υπόθεση εργασίας και ας πούμε ότι έτσι είναι. Εγώ θα σας 

αναφέρω εδώ μία μόνο περίπτωση, όπου η νυν δημοτική αρχή τότε ως αντιπολίτευση βέβαια 

ολιγώρησε απαράδεκτα, με αποτέλεσμα να φορτωθεί ο Δήμος Σερρών, σωρευτικά, οι δημότες, 

οι συμπολίτες μας δηλαδή, με πολλά επιπρόσθετα οικονομικά βάρη και αναφέρομαι στο θέμα 

διαχείρισης του ΧΥΤΑ Σερρών… ενώ γνώριζε πολύ καλά ο νυν Δήμαρχος την απαράδεκτη 

τακτική του εργολάβου, ο οποίος δεν τηρούσε πλήθος συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν 

έβγαλε σε όλη τη δεκαετία, από το 2002 ως το 2010, ούτε καν ένα δελτίο τύπου να το 

καταγγείλει. Τελικά ποιο είναι το αποτέλεσμα; Όταν έφυγε ο εργολάβος και πήραν οι 

εργαζόμενοι τη διαχείριση του ΧΥΤΑ το Μάιο, τον Ιούνιο μάλλον του 2011 και το δούλεψαν 

πάνω από ένα χρόνο, γύρω στους 14-15 μήνες, αν θυμάμαι καλά και αποδείχτηκε ότι το κόστος 

λειτουργίας του ΧΥΤΑ έπεσε σε λιγότερο από το μισό, απ’ ό,τι στον εργολάβο, που δεν τηρούσε 

και τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Λοιπόν, ας αφήσουμε, λοιπόν, ότι θέλαμε να 

νοικοκυρέψουμε το Δήμο. Τότε και μάλιστα ως αντιπολίτευση θα είχε κι ένα λόγο παραπάνω να 

τα καταγγείλει αυτά, αλλά σιώπησε σχεδόν για μια ολόκληρη δεκαετία. Σε ένα σκάνδαλο. Για 

μένα είναι, για μας, τη ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ, είναι το μεγαλύτερο οικονομικό σκάνδαλο της 

δεκαετίας που πέρασε, από  το 2002 ως το 2011. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν μου αρέσει να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εσείς θα κλείσετε το θέμα, κ. Αντιδήμαρχε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν μου αρέσει να σκανδαλολογώ, αλλά σκάνδαλο ήταν και τα στρατόπεδα που 

είχαμε μια τεράστια επιτυχία μοναδική σε όλη την Ελλάδα, σκάνδαλο ήταν και Δημοτική Αγορά 

που τη χαίρεται ο κόσμος, σκάνδαλο ήταν το ένα, σκάνδαλο το άλλο, εμένα δεν μου αρέσει να 

μιλάω με την… έτσι με αυτή τη λογική της σκανδαλολογίας, θα πω όμως ότι είναι ανήκουστο να 

λέγεται σε αυτό εδώ το τραπέζι ότι έχουμε ευθύνη και ως αντιπολίτευση, την ίδια μάλιστα που 

έχει κανείς ευθύνη όταν διοικεί. Τώρα αν ο κ. Δήμαρχος δέχεται τα πυρά και επειδή ακριβώς 

ήταν ελάσσονα ή μείζονα αντιπολίτευση στην προηγούμενη δεκαετία, ε, τι άλλο θα ακούσω, δεν 

ξέρω τι να απαντήσουμε εδώ πέρα. Όσον αφορά… 

ΜΠΟΪΚΟΣ : … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μη διακόπτετε, κ. Μπόικε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όσον αφορά… Ναι, πράγματι, λέω στο σερραϊκό λαό ότι το 2010 σε 16 

προτεραιότητες, όχι… εμείς ποτέ δεν υποσχεθήκαμε κι αυτό προσπαθείτε να το περάσετε 

τεχνηέντως προς τα έξω ότι εμείς υποσχεθήκαμε τα πάντα στους πάντες. Δεκαέξι 

προτεραιότητες βάλαμε, τις έχουμε στο δισέλιδο, στο δίπτυχό μας και λέμε εκεί τι θα κάνουμε 

σε συγκεκριμένους τομείς και ο πρώτος μας τομέας… στους πρώτους μας τομείς ήταν η 

εξυγίανση των οικονομικών, πριν την τρόικα, πριν τους ελέγχους, πριν οτιδήποτε, όταν η 

Ελλάδα ζούσε καλές εποχές… Καλές εποχές, πριν την ύφεση. Αυτό δείχνει την ντομπροσύνη 

μας και την πολιτική μας βούληση. Αυτό που σας είπα και επανέλαβα, κάτι που είχα πει στον 

ισολογισμό του 2011 ήταν εξίσου καλός, τον ψηφίσατε και είναι εξίσου καλός και του 2012, 



 

 

εδώ είναι ο κ. Ζιγκερίδης και ο κ. Κατιρτζόγλου και δεν τον ψηφίζετε, δικαίωμά σας, εκλογές 

έχουμε, λίγο-πολύ το υπαινιχτήκατε όλοι, θέλετε να μας απομακρύνετε από το Δημαρχείο 

γιατί… πάει ο Μάιος και φτάνει το τέλος της θητείας μας, αλλά εγώ νομίζω ότι τα 

αποτελέσματα και του 2011 και του 2012 και του 2013 θα είναι τόσο καλά, που ειλικρινά σας το 

λέω, ίσως κι εσείς οι ίδιοι να εντυπωσιαστείτε από τα αποτελέσματα και του 2013. Και του 2011 

είναι καλά και του 2012. Δεν τα λέω εγώ αυτά ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουμε όλοι τη 

δυνατότητα για τη λήψη της σχετικής απόφασης να διατυπώσουν παρατηρήσεις. Τα λέει η 8η, η 

με αριθμό 8/7-5-2008 πράξη της γενικής συνέλευσης της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

και μάλιστα κάποιοι κάνατε ένσταση σε μια προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

του ισολογισμού αν θυμάμαι καλά, σας απάντησε η αποκεντρωμένη διοίκηση. Εγώ έχω και την 

απόφαση της ολομέλειας εδώ, να σας τη δώσω. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου αυτά που σας 

λέω, ούτε θέλω να υφαρπάξω την ψήφο κανενός. Σας σέβομαι, να ψηφίσετε ό,τι νομίζετε. Από 

την άλλη κάνετε λόγο και για την καθαριότητα και για την κοινωνική πολιτική… και στη 

λογοδοσία ο κ. Δήμαρχος, τι να πρωτοπώ; Πόσα χρήματα συνεισφέραμε στην κοινωνική 

πολιτική; Από τις «Φωτεινές Ημέρες» να ξεκινήσω, που είναι ένας πολύ εξαιρετικός θεσμός; 

Από το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης των γυναικών των κακοποιημένων; Την 

κατασκευή των 250 ραμπών; Τους Λαχανόκηπους, το Φαρμακείο, την Κουζίνα, το 

Παντοπωλείο το Κοινωνικό; Το κοινωνικό ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα; Την 

προμήθεια ειδικού αυτοκινήτου; Μα, ειλικρινά δηλαδή, ώρες-ώρες αναρωτιέμαι… και όλες τις 

άλλες τις δράσεις που έκανε η κα. Αγιαννίδου ή ο κ. Μερετούδης σε αυτά τα χρόνια της θητείας 

τους, στηρίζοντας μέσα από τις κοινωνικές δομές τους ανθρώπους που βρίσκονται σε δυσκολία; 

Μα πόσο πια υποκρισία; Δηλαδή είπαμε φτάνουμε στις εκλογές το Μάιο, να μη φτάσουμε όμως 

τόσο χαμηλά. Ή για την καθαριότητα; Έχετε πάει σε άλλες πόλεις να δείτε πόσο βρώμικες είναι; 

Η δική μας πόλη, σας πληροφορώ, είναι από τις πιο καθαρές. Από τις πιο καθαρές είναι και αν οι 

πολίτες δείξουνε εμπιστοσύνη στο Δήμο και στις υπηρεσίες του Δήμου και στους ανθρώπους 

που βρίσκονται στη διοίκηση του Δήμου αλλά και σε όλους τους Συμβούλους, θα δείτε πως θα 

είμαστε καθαρότεροι. Για πάτε στη Θεσσαλονίκη. Για πάτε στην Αθήνα, ήμουν το προηγούμενο 

τριήμερο, να δείτε τι βρωμιά έχει. Η δική μας πόλη είναι από τις καλύτερες πόλεις στην 

καθαριότητα, σας το λέω και σας το υπογράφω. Από κει και πέρα, αυτό που κάποιοι συνάδελφοι 

μίλησαν και για θέματα, για το πώς συμπεριφερόμαστε σε υπηρεσίες. Με τις υπηρεσίες… 

εξαιρετική συνεργασία. Όταν ο νόμος λέει ότι θα πρέπει να προϋπολογίσεις όλο το έργο, όλο το 

ποσό του έργου και αυτό συνέβαινε στο 2012, αυτό κάναμε και φαίνεται η μεγάλη διαφορά στο 

τέλος στον απολογισμό. Η κα. Προϊσταμένη του λογιστηρίου έβαζε όλα τα έργα, εννοώ όλον τον 

προϋπολογισμό του έργου, 1.000.000 ας πούμε ήταν όλο το έργο; Το 2012 ξοδεύαμε 100.000; 

Ήταν υποχρεωμένη να βάλει το 1.000.000. Γ’ αυτό τώρα έχουμε διαφορά στον απολογισμό. 

Φέτος αυτό άλλαξε, το 2013 και το 2014, άλλαξε… άλλαξε, μπαίνει μόνο το ποσό που θα 

ξοδευτεί στη χρονιά που έρχεται. Γι’ αυτό φαίνεται η μεγάλη διαφορά. Μην σας εντυπωσιάζει. 

Αλλά εγώ ξανά το λέω και δεν στρογγυλεύω το λόγο μου, ούτε θέλω να χαριστείτε σε μένα ή 

στη δημοτική αρχή, στο κ. Δήμαρχο ή στους συνεργάτες του. Εγώ σας λέω ότι αδικείτε τον 

εαυτό σας και απέναντι στους πολίτες, γιατί ναι μεν εμείς ήμασταν μπροστά και πήραμε τις 

αποφάσεις και είχαμε την ευθύνη της διοίκησης, αλλά και συνεργαζόμενοι και με σας και με τις 

υπηρεσίες του Δήμου φτάσαμε το Δήμο και θα το δείτε και στον ισολογισμό του 2013, της 

χρονιάς που κλείνει τώρα, ότι ο Δήμος εξανέμισε τα χρέη του, τα έφτασε πάρα πολύ χαμηλά, 

νοικοκυρεύτηκε στα ακίνητα, νοικοκυρεύτηκε στα κινητά, νοικοκυρεύτηκε στην αποθήκη. Το 

2011 που μου λέτε, με συγχωρείτε πάρα πολύ και με αυτό θα κλείσω, εδώ τα έχω να σας τα 

δείξω, το 2011 και αρχές του 2012, για ένα άλλο θέμα τα χρειάστηκα και πήρα από τη διοίκηση, 

από τη διεύθυνση διοίκησης, εφαρμόσαμε, αγαπητοί συνάδελφοι, τις επιταγές του 3852/2010, 

του Καλλικράτη. Είναι εδώ μια σειρά μέτρων 50 με 60 σελίδες, μέτρα που έπρεπε να λάβει ο 

κάθε Δήμος μέσα στο 2011. Όλο το 2011 ήταν ο Καλλικράτης και αρχές του 2012. Ποιος 

καθυστέρησε; Εδώ… κάναμε, τακτοποιήσαμε πράγματα που δεν τακτοποιήθηκαν αιώνα, 



  

 

ολόκληρο αιώνα. Μισό αιώνα ζητήματα δεν είχαν τακτοποιηθεί στο… και τακτοποιήθηκαν και 

μας λέτε ουραγούς; Πρωτοπόροι είμαστε, μπροστάρηδες στην τακτοποίηση και στο 

νοικοκύρεμα του Δήμου. Και έχω να σας πω πολλά επιχειρήματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, κ. Αντιδήμαρχε, σας παρακαλώ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Και σας καλώ με το χέρι στην καρδιά να το στηρίξετε, να… να κάνετε τις 

παρατηρήσεις σας, είναι δικαίωμά σας, αλλά να στηρίξετε τον ισολογισμό και τον απολογισμό. 

Τα στοιχεία και τα αποτελέσματα είναι καλά. Δεν το λέω εγώ, το λέει και ο ορκωτός ελεγκτής 

και η υπηρεσία του Δήμου. Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέμα αυτό της ειδικής συνεδρίασης, 

ισολογισμός-απολογισμός έτους 2012, ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία. 

Δ.Σ. : Τη θέση της παράταξης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι δηλαδή. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γαλάνης ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι. 

Δ.Σ. : Μισό λεπτό, κ. Πρόεδρε. Με τις επισημάνσεις και τις παρατηρήσεις των κυρίων ορκωτών 

ελεγκτών, τις οποίες και επισημαίνω ιδιαίτερα προς γνώση και συμμόρφωση. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι λοιπόν, με τις επισημάνσεις των ορκωτών… Ναι, ναι ο κ. Στεργίου, όχι η 

παράταξη του κ. Μηλίδη, ο κ. Μοσχολιός, ο κ. Ίντος, ο κ. Αναστασιάδης, ο κ. Μηλίδης όχι, ο 

κύριος…; 

Δ.Σ. : Όχι είπαμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …Χρυσανθίδης όχι, ο κ. Φωτιάδης όχι, ο κ. Μπόικος όχι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι… 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι η κα. Μπιτζίδου, όχι ο Γραμματέας, ναι ο Πρόεδρος.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η ειδική συνεδρίαση. Πέντε 

λεπτά διάλειμμα και με τη σύμφωνη γνώμη σας μπορούμε να ξεκινήσουμε… 

 

         Αφού εξαντλήθηκε το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, 

συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.    
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