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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 28/2014  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο,  σήµερα την 19 η  του μηνός 

Δεκεμβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και 

ώρα 15:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, σε ειδική 

συνεδρίαση σύµφωνα µε τις  διατάξεις  του άρθρου 267 του Ν. 

3852/2010, ύστερα από την αριθµ. 28/11 -12-2014 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  που επιδόθηκε σε όλους 

τους ∆ηµοτικούς 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 ∆ιοίκησης -  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 40 ∆ηµοτικών Συµβούλων, παρόντες ήταν 21,  δηλαδή:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.)   

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  

Αναστασιάδης Αντώνιος  

Αναστασιάδης Ηλίας  

Γαλάνης Στέργιος  

Γάτσιος Ιωάννης  
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Γεωργούλα Σουλτάνα  

∆ούκας Γεώργιος  

Καλώτα Παναγιώτα  

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος  

Μερετούδης ∆ηµήτριος  

Μοσχολιός Ζωγράφος  

Μπιτζίδου –  Σαρακενίδου Σοφία  

Στεργίου Νικόλαος  

Γκότσης Ηλίας  

Ραµπότας Ευθύµιος  

Σούζας Ζαχαρίας  

Τσαλίκογλου ∆ηµήτριος  

Χαρίτος Χρήστος  

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1. Ιλανίδου –  Βίλλιου ∆έσποινα (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)   

2. Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραµµατέας ∆.Σ.)   

3. Αραµπατζής Θεόδωρος  

4. Γάτσιος Αθανάσιος  

5.Γιαννακίδης ∆ηµήτριος  

6. Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

7. Γρηγοριάδης Χρήστος  

8. ∆ρίγκα Χρυσούλα  

9. Ηλιοπούλου Σταλακτή  

10. Καδής Γεώργιος  
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11. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος  

12. Καρπουχτσής Κωνσταντίνος  

13. Καρύδας Νικόλαος  

14. Μηλίδης Θεόδωρος  

15. Μυστακίδης Παύλος  

16. Τερζής Βασίλειος  

17. Φωτιάδης Στέφανος  

18. Χασαπίδης Κωνσταντίνος  

19. Χρυσανθίδης Βασίλειος.  

 

 Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ∆ηµοτικών 

Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύµφωνα µε τις  διατάξεις  της παρ. 8 του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς .  

 

……………………………..……….. 

……………………..….. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Σερρών για το οικονομικό έτος 

2013. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 
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28Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

Κυρίες και κύριοι ,  ζητώ την κατανόησή σας για τη σημερινή 

συνεδρίαση και σας ευχαριστώ όσοι είστε παρόντες και παραμείνατε.   

 Ένα και μοναδικό το σημερινό θέμα της σημερινής συνεδρίασης: 

«Απολογισμός και ισολογισμός έτους 2013», με εισηγητή  τον 

Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοίκησης,  τον κύριο Γαλάνη.  

 Παρακαλώ, κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  

 Κάνουμε ειδική συνεδρίαση. Όπως κάθε χρόνο έχει  σημαντικό 

χαρακτήρα. Είναι ειδική συνεδρίαση πο υ συγκαλείται στο Δήμο 

Σερρών, όπως και σε όλους τους δήμους σε όλη τη χώρα, για τον 

ισολογισμό και απολογισμό του 2013. 1 Ιανουαρίου με 31 Δεκεμβρίου 

2013. Μάλιστα, σήμερα, υποχρεωτικά από το νόμο, παρίσταται και ο 

Διευθυντής Οικονομικών του Δήμου και η υ πάλληλος από το 

λογιστήριο του Δήμου Σερρών, όπως επίσης και ο ορκωτός ελεγκτής,  

με την έγκρισή του.   

 Γενικότερα, όπως συμπεριφερθήκαμε και πέρυσι,  θα είμαστε 

σύντομοι,  από την πλευρά μας.  Θα αναφέρω ότι  ο απολογισμός στα 

εισπραχθέντα,  για το 2013, ήταν 5 2.116.175,25.  Στα πληρωθέντα,  από 

την ανακεφαλαίωση εξόδων στο Β΄ στοιχείο,  44.839.379,89.  

Χρηματικό υπόλοιπο της τράπεζας χρήσης,  για το 2013 πάντα μιλάω, 

7.276.795,36.  Αυτά είναι  από τον απολογισμό τα νούμερα.  

 Όσον αφορά τον ισολογισμό, που δείχνει  πάν τα την καθαρή θέση 

του Δήμου και,  όπως λέμε πολύ σωστά, αποτυπώνει την οικονομική 
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εικόνα του Δήμου για το έτος που μιλούμε,  και πάντα για το έτος 

2013, είναι σαφές ότι  οι  προεκλογικές και οι  δεσμεύσεις της δημοτικής 

αρχής,  από το 2011 ξεκινώντας,  κύριε Πρό εδρε,  όταν αναλάβαμε τη 

δημοτική αρχή, αλλά και στην επανεκλογή μας και την ανάληψη 

καθηκόντων μας,  το Σεπτέμβριο του 2014, έχουμε μια σαφή πολιτική 

επιλογή και δώσαμε μια υπόσχεση στην κοινωνία των Σερρών, να 

βάλουμε σε τάξη τα οικονομικά του Δήμου, να τα  νοικοκυρέψουμε,  

όπως είπαμε πολύ σωστά, να μειώσουμε τα χρέη του.  

 Να σας θυμίσω εδώ -και μπορώ να το αποδείξω με στοιχεία -  ότι 

ξεκινήσαμε με περίπου 10 εκ.  ευρώ συνολικά χρέη προς την αγορά και 

σήμερα έχουμε πλησιάσει τα 2 εκ.  Ο ενιαίος Δήμος Σερρών έχει  

μειώσει τα χρέη του και από τις  δημοτικές υπηρεσίες και από τη 

δημοτική αρχή, αλλά και από άλλα θέματα του Δήμου, και,  όπως 

ακριβώς φαίνεται,  από τον ισολογισμό, που ξεκινήσαμε από το 2011, 

ειδικά στις  υποχρεώσεις τις  βραχυπρόθεσμες προς τους προμηθευτές,  

ξεκινήσαμε με 6.192.209,19,  μόνο προς τους προμηθευτές που όφειλε 

ο Δήμος.  Και σήμερα, στον ισολογισμό, στο τέλος του 2013, το ποσό 

αυτό έχει  πάει  στα 2.187.279,70.  Προς προμηθευτές.   

 Επίσης,  εδώ να κάνω μια επεξήγηση. Αυτό το ποσό είναι ακόμη 

μικρότερο,  κύριε Πρόεδρε.  Γιατί ,  όπως μου είπαν και με ενημέρωσαν 

οι  παράγοντες του λογιστηρίου,  σε αυτό το ποσό μέσα υπάρχουν 

περίπου 300.000, του ισοζυγίου του δευτεροβάθμιου,  υπάρχει ένα ποσό 

300.000 που είναι  πράξεις του επιτρόπου και δεν μπορεί  με κανέναν 

τρόπο  ο Δήμος να πληρώσει αυτά τα τιμολόγια.  Επίσης,  υπάρχουν 

χρηματοδοτήσεις που έρχονται από τα προηγούμενα χρόνια και -να το 

πω λαϊκά -  τις  κουβαλάει ο ισολογισμός και ο Δήμος για χρήματα που 

δεν μπορεί να πληρώσει γιατί  έχουν αλλάξει χρήση. Επομένως, είναι 
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ένα μεγάλο ποσό, το οποίο,  σε συνεννόηση με το λογιστήριο και τον 

ορκωτό ελεγκτή, κάποια στιγμή θα φέρουμε θέμα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο ,το 2015, για να το διαγράψουμε αυτό το ποσό.  

 Επομένως, τα χρέη του Δήμου, γιατί  και ο κύριος Δήμαρχος και ο 

υποφαινόμενος και όλοι μας λίγο -πολύ, έχουν μειωθεί τόσο δραστικά, 

σε σημείο που οι  άνθρωποι οι  οποίοι  οφείλαμε στο παρελθόν,  πλέον 

δεν μας ενοχλούν.  Να υπενθυμίσω το 2011, γιατί  είναι πραγματική 

εικόνα, τα χρέη που είχαν συσσωρευτεί  στο Δήμο, τον ενιαίο,  ήταν της 

τάξεως περίπου των 10 εκ.  Και είχαν μία καθημερινή παρουσία στο 

Δήμο, και πολύ σωστά, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος πολλές 

φορές,  παρήλαυναν από το Δημαρχείο και συνεχώς διεκδικούσαν οι  

συνεννούμενοι από τον ενιαίο Δήμο Σερρών.  

 Επίσης,  να προσθέσω ότι  οι  μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μας,  

τα δάνεια,  βαίνουν κι  αυτά μειούμενα. Πάμε πάρα πολύ καλά. Δεν 

χρωστάμε καμία δόση όλα αυτά τα χρόνια.  Πληρώνουμε τις  δόσεις μας 

για τα δάνεια που βρήκαμε,  όταν αναλάβαμε το 2011, όταν ξεκινήσαμε 

όταν 5.997.633,70.  Την 1/1/2011. Σήμερα, ανέρχονται στα 

4.845.507,99.  Πληρώνουμε ετησίως όλη τη δόση που πρέπει  να 

πληρώσουμε.  Και μας έχει  μείνει  του 2015 να ξεπληρώσουμε όλα τα 

υπόλοιπα δάνεια,  που ήταν μικρότερα. Μας έχει  μείνει  μόνο αυτό το 

μεγάλο προς την τράπεζα και αυτό αποπληρ ώνεται χρόνο με το χρόνο.  

 Επομένως,  και στις  μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μας 

πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά.  

 Για μένα, κύριε Πρόεδρε,  η σημερινή συνεδρίαση είναι πάρα 

πολύ σημαντική γιατί  έχουμε να δείξουμε η δημοτική αρχή και ο 

κύριος Δήμαρχος και οι  συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι,  γιατί  από 
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εδώ περνάνε όλα αυτά τα στοιχεία,  μια εικόνα η οποία βαίνει  

μειούμενη και έχει  πολύ καλά αποτελέσματα.  

 Στα μέτρια αποτελέσματα του ισολογισμού να αναφέρουμε ένα 

ποσό 3.332.637,38,  που έχει  να κάνει  με το ότι  λάβαμε το  2013, ως 

δική μας στρατηγική επιλογή τα 3.300.000. Δηλαδή, τι  είπαμε εδώ με 

τον κύριο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο,  κατά πλειοψηφία,  

ενδεχομένως και ομοφώνως; Ότι δεν θα πάρουμε δάνειο για να 

πληρώσουμε τα χρέη της αγοράς,  το οποίο ήταν έτοιμο και ήδ η είχε 

εγκριθεί ,  αλλά θα πάρουμε τα χρήματα που μας χρωστάει το κράτος 

προκαταβολικά, τα 3.330.000 εκείνη την περίοδο,  για να πληρώσουμε 

οφειλές προς την αγορά, πράγμα που έγινε το 2013 και ένα μεγάλο του 

κομμάτι το 2014. Επομένως, ήταν δική μας επιλογή, γ ιατί  θα 

μπορούσαμε,  κύριε Πρόεδρε,  όπως κάνανε άλλοι στην Ελλάδα, να 

πάρουμε δάνειο για τα χρέη και να χρησιμοποιήσουμε τους 

παρακρατηθέντες φόρους για να κάνουμε άλλα έργα.  

 Η επιλογή της δημοτικής αρχής και η εισήγησή μας ήταν η άποψη 

του κυρίου Δημάρχου, αλλά και της παράταξης τουλάχιστον της δικής 

μας,  να πάρουμε αυτά τα χρήματα, που μας τα χρωστούσε το κράτος,  

να πληρώσουμε τα χρέη από εκεί  για να μη χρειαστεί  να επιβαρυνθεί ο 

Δήμος με άλλα δάνεια.  Ξεκαθαρίζω, επομένως,  στη σερραϊκή κοινωνία 

και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι  τουλάχιστον εμείς  δεν πήραμε ούτε 

ένα ευρώ δάνειο στο Δήμο. Ούτε ένα ευρώ δάνειο από 1/1/2011 μέχρι 

σήμερα.  

 Επίσης,  θα ήθελα να αναφέρω -κι εδώ κλείνω -  ότι έγινε μία 

εξαιρετική δουλειά από πλευράς τμήματος Ακίνητης Περιουσίας,  

συνεργαστήκαμε εδώ με τον κύριο Μυστακίδη,  από τη δικηγόρο που 

μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ασχολήθηκε με την 
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αποτύπωση των οικονομικών αξιών της στα ακίνητά μας.  Μετά τη 

δουλειά που έκαναν και κάνουν οι  τοπογράφοι του Δήμου και οι  

λογιστές στο λογιστήριο,  μπορέσαμε να βάλουμε σε σειρά,  χωρίς να 

έχει  τελειώσει ακόμη αυτό το ζήτημα, το Μητρώο Παγίων. Έχει μπει  

μπροστά μας εδώ και μήνες μια εξαιρετική δουλειά,  την έχει  ελέγξει  

και ο ορκωτός λογιστής.  Ο οποίος,  να σημειώσω στο παρελθόν,  κύριε 

Πρόεδρε,  μας έκανε παρατήρηση για το σύνολο του Μητρώου Παγίων. 

Αυτό τώρα έχει  απομονωθεί μόνο στα θέματα των γηπέδων και σε ένα 

ακόμη άλλο ζήτημα.  

 Επομένως, και σε αυτό έχει  επέλθει  μια βελτίωση. Μετά στις  

ερωτήσεις που θα κάνετε θα απαντήσει και ο κύριος Γερίδ ης.  Και 

τουλάχιστον,  σε ό,τι  με αφορά, θέλω να πω ότι  ευχαριστώ όλους τους 

ανθρώπους του Δήμου που δούλεψαν και τις  Οικονομικές Υπηρεσίες 

και όχι  μόνο, και τους συνεργάτες του Δήμου και του κυρίου 

Δημάρχου, για τη βοήθειά τους στο να φέρουν σε πέρας αυτή τ η 

δουλειά που έγινε και να βγει  αυτό το καλό αποτέλεσμα. Θέλω να 

ευχαριστήσω το Σώμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, κύριε Αναστασιάδη.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η δημοτική αρχή η δική μας,  ο κύριος Βλάχου, σας αφήσαμε 16 εκ.  

ευρώ έργα, 3 εκ.  ευρώ αποθεματικό,  ζεστό χρήμα. Δ εν κάναμε κανένα 

δάνειο εμείς  και χρωστούσαμε,  σας είχα φέρει επίσημο έγγραφο από το 

ταμείο του Δήμου, 1.370.000 ευρώ. Αυτά χρωστούσε ο Δήμος Σερρών. 

Τα υπόλοιπα που λέει  ο κύριος Γαλάνης είναι χρήματα από τους 

άλλους δήμους.  Τους καλλικρατικούς.  Αυτά θέλω  να τα πει  κάποια 

μέρα αναλυτικά και είναι υποχρεωμένος να το κάνει .  Πολλές φορές 
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παρακάλεσα, κύριε Δήμαρχε και κύριε Πρόεδρε,  αλλά ποτέ δεν 

ανέφεραν αναλυτικά τι  χρωστούσε αναλυτικά ο Δήμος Μητρούσης,  τι  

χρωστούσε ο Δήμος Σερρών. Πολλές φορές έκανα αυτή τ ην 

παράκληση. Δεν το κάνανε όμως. Αυτά είχα να πω.  

 Και να ξέρετε ένα πράγμα. Ότι ο Δήμος του κυρίου Βλάχου, την 

περασμένη φορά που ήταν μέχρι το 2010 αρίστευσε.  Διότι  και πολλά 

λεφτά σας άφησε και πολλά έργα σας άφησε … Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Ηλίας  Γκότσης.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν ξέρω εάν έχω χρόνο. Είναι προτιμότερο να κάνω ερώτημα και 

συγχρόνως τοποθέτηση, κυρίως στον κύριο Γαλάνη. Θέλω πρώτα να 

ρωτήσω το εξής.  Αυτά από τα οποία γνωρίζω, ένας ισολογισμός θα 

πρέπει να κατατίθεται το αργότερο μέχρι 20 Μαί ου, με ένα περιθώριο 

μέχρι 30 Ιουνίου και το απώτερο χρονικό σημείο είναι 28 Αυγούστου. 

Από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο υπάρχει ένα σχετικό πρόστιμο.   

Όταν όμως το καταθέτουμε στο τέλος του έτους,  νομίζω ότι  θα 

πρέπει αυτό να μας προβληματίσει .  Γιατί ,  άρ αγε,  να φτάνουμε τόσο 

αργά; Τι συμβαίνει;  Γιατί;  Και,  σε τελική ανάλυση, εάν επιβάλλεται 

πρόστιμο,  είναι λογικό; Σημαίνει  ότι  κάπου η διοικητική ή η 

οικονομική μηχανή, κάπου δεν λειτουργεί  καλά. Δεν θα πρέπει,  κύριε 

Γαλάνη, αυτό να σας προβληματίσει;  Εμένα  προσωπικά με 

προβληματίζει .  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εμένα με προβληματίζει ,  κύριε Πρόεδρε,  που τόσα χρόνια οι  δήμοι και 

οι  κοινότητες του Νομού Σερρών είχαν τόσα προβλήματα, κανένας δεν 

τα έλυνε.  Και σήμερα, όχι  μόνο η προηγούμενη διοίκηση, όποια κι  αν 
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ήταν αυτή, αλλά και η σημερινή,  καλείται να τα επιλύσει.  Το Μητρώο 

Παγίων, κύριε Πρόεδρε,  του παλιού Δήμου Σερρών, γιατί  εάν θέλω να 

εξειδικεύσω, μπορώ να μιλήσω γι’  αυτόν,  είχε μια διαφορά, που εδώ 

και τέσσερα χρόνια προσπαθούμε να την κλείσουμε.  Εννοώ να την 

κλείσουμε λογιστικά.   

Αυτό, για να γίνει ,  έπρεπε να επικαιροποιηθεί  το Μητρώο 

Παγίων, δηλαδή όλα τα ακίνητα του Δήμου Σερρών, όλοι οι  

λογαριασμοί.  Όλοι οι  τοπογράφοι να δουλεύουν όλους αυτούς τους 

μήνες από την υπηρεσία της οποίας,  όπως είπα,  προΐσταται ο κύριος 

Μυστακίδης,  για να επικαιροποιηθούν.  

 Όπως ξέρετε,  ένα κομμάτι των γειτονικών και όμορων δήμων τα 

πήρε η … υπ’ ευθύνη της για να τα θέσει εις  πέρας.  Κι αφού γίνει  

πρώτα αυτό,  να έρθουν να αποτυπωθούν οι  αξίες αυτές οικονομικά, για 

να μπορέσουν να εισαχθούν αυτά τα στοιχεία στο λογιστικό σύστημα 

του Δήμου. Αυτά δεν έγιναν ποτέ.  Και σας εξηγώ, με ωραίο τρόπο, ότι  

γίνονται επιτέλους αυτά τα χρόνια που μιλάμε.  Ξεκίνησε αυτή η 

δουλειά περίπου 1,5 -2 χρόνια πριν,  έκανε ο κύριος Μυστακίδης την 

επικαιροποίηση σιγά -σιγά.  Η … νομίζω τώρα τελείωσε.  Το Δημοτικό 

Συμβούλιο της ανέθεσε.  Δικηγόρος,  μετά από πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος εξήγαγε τις  αντικειμενικές αξίες των ακινήτων του 

παλιού Δήμου Σερρών. Η Λογιστική Υπηρεσία,  μαζί  με το ΕΝΦΙΑ, που 

ήρθε σαν καινούργιο θέμα το Σεπτέμβρη στο Δήμο, κάθισε και 

ασχολήθηκε και με αυτό το θέμα. Συζητήσαμε και με τον ορκωτό 

λογιστή και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.   

 Σας πληροφορώ, πέραν όλων αυτών που σας λέω και αποδεικνύω 

τη δουλειά που κάναμε,  σας πληροφορώ ότι  όλες οι  υπηρεσίες τ ου 

Δήμου μειώθηκαν, αποψιλώθηκαν κατά 160 άτομα. Όταν αναλάβαμε το 
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Δήμο είχαμε 516 υπαλλήλους και σήμερα είναι κάτω από 400. Είναι 

370-380 περίπου. 160 υπάλληλοι λιγότεροι.  360 περίπου 370. 160 

υπάλληλοι φύγανε από το Δήμο Σερρών, από την 1/1/2011 μέχρι 

σήμερα που μιλάμε.  Άλλοι φύγανε στη σύνταξη, άλλοι σε 

διαθεσιμότητα. Αυτή είναι η αλήθεια.  Και πέρυσι και πρόπερσι και 

προ-πρόπερσι,  όλοι σχεδόν οι  δήμοι κάνουν την ίδια διαδικασία.   

Αν είχαμε το προσωπικό και είχαμε ξεπεράσει και ήταν όλα 

τακτοποιημένα τα προηγούμενα χρόνια,  κύριε Πρόεδρε και κύριοι  

συνάδελφοι,  τα προβλήματα, δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο να 

ερχόμαστε προς το τέλος της χρονιάς.  Ας ήταν όλα τακτοποιημένα 

όταν τα αναλάβαμε,  1/1/2011, τα οποία τα φορτωθήκαμε,  όπως σας το 

λέω, μεταφορικά, οι  υπηρεσίες του Δήμου και το Δημοτικό Συμβούλιο 

και όλα τα όργανα.  

Ας ήταν όλα τακτοποιημένα και καλά καμωμένα, και 

ταιριασμένα, όπως λέει  ένας υπάλληλός μου, και μετά,  ευχαρίστως,  να 

έπρεπε να λογοδοτήσουμε.  Εδώ σας εξηγώ ότι ,  ειδικά το θέμα του 

Μητρώου Παγίων πρέπει να δουλέψεις χρόνια ολόκληρα για να το 

φέρεις  σε πέρας.  Γιατί  έχει  να κάνει  με πολλά ακίνητα και με αξίες 

οικονομικές,  οι  οποίες πρέπει να αποτυπωθούν στο λογιστικό τους 

σύστημα. Αυτή ήταν η μία απάντηση.  

Και η δεύτερη είναι ότι  πολλές φορές,  ε δώ στο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  έχω απαντήσει για τα χρέη που αναλάβαμε.  Ο Δήμος 

Σερρών, δεν τα λέω εγώ αυτά, ο κύριος Θεόδωρος Μηλίδης,  ο ταμίας,  

όταν έκανε με τους ταμίες όλων των δήμων, και το Δήμο Σερρών, 

πρωτόκολλο παράδοσης -παραλαβής,  από το Δήμο Σερρών -απ’ έξω τα 

θυμάμαι-  ήταν περίπου 4.400.000 εκ.  ευρώ τα χρέη του,  του Δήμου 

Σερρών, του παλιού.  Τα παρέλαβε ο ταμίας του Δήμου Σερρών.  
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Και επίσης,  οι  άλλοι δήμοι -απ’ έξω τα θυμάμαι -  ήταν περίπου 

πάνω από 3.000.000 είχε ο Δήμος Μητρούση, ο Δήμος Σκουτάρεως  

είχε περίπου 300.000 ευρώ -κρατάω μία επιφύλαξη, γιατί  δεν θυμάμαι,  

ήταν από το 2011 τα νούμερα -   και ο Δήμος Λευκώνα κάπου 700.000 

ευρώ. Αυτά ήταν τα χρέη που παρέλαβε ο ταμίας του Δήμου Σερρών, 

κύριε πρόεδρε,  με πρωτόκολλο παράδοσης -παραλαβής.  Αυτά είνα ι 

πράγματα που αποδεικνύονται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας κάνουμε τοποθετήσεις.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  με τον ορκωτό και με το Διευθυντή Οικονομικών, 

αλλά και με τους υπαλλήλους του λογιστηρίου,  όταν τους απηύθυνα το 

ερώτημα εάν η κατάσταση είναι βελτιωμένη και εάν  πηγαίνουμε 

καλύτερα, χρόνο με το χρόνο, η απάντησή τους,  τουλάχιστον προς 

εμένα, ήταν «Ναι,  τα πράγματα είναι καλύτερα». Θα ήθελα, και για να 

λάβει γνώση το Δημοτικό Συμβούλιο και ο ορκωτός λογιστής,  αλλά και 

η υπηρεσία,  να πει  μια κουβέντα,  τουλάχιστον γ ια αυτή την κρίση που 

έκανε προς εμένα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας ακούσουμε,  λοιπόν,  και τον ορκωτό και τους υπηρεσιακούς 

παράγοντες,  εφόσον θέλουν.  Και μετά κάνουμε τις  τοποθετήσεις.  

ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι ,  κύριε Δήμαρχε.  

 Καλείστε σήμερα να εγκρίνετε τον ισολογισμό της 31/12/2013. 

Αν μου επιτρέπετε,  να σας κάνω και μία σύντομη παρουσίαση του 

ισολογισμού.  
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 Ξεκινώντας από την πλευρά του ενεργητικού, έχουμε τα έξοδα 

εγκαταστάσεως. Αναπόσβεστο υπόλοιπο: 552.818,40.  Το πάγιο 

ενεργητικό,  το οποίο  ανέρχεται σε 195.131.217,55.  Το κυκλοφορούν 

ενεργητικό: αποθέματα 56.286,54.  Απαιτήσεις:  3.119.196,97.  

Θεματικά διαθέσιμα: 7.201.785,08.  Μεταβατικοί λογαριασμοί:  Έσοδα 

χρήσεως εισπρακτέα: 1.127.112,01 και Γενικό Σύνολο Ενεργητικού: 

207.188.416,55.   Το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων: 196.725.356,65.  Οι 

προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα: η πρόβλεψη αποζημίωσης 

προσωπικού 245.338,02.  Οι λοιπές προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις 

που πιθανολογούμε ότι  θα πληρωθούν τα επόμενα έτη: 1.501.931,36.  

Υποχρεώσεις,  οι  μακροπρόθεσμες σε δάνεια ανέρχονται σε 

4.845.707,99.  Και οι  βραχυπρόθεσμες,  αυτές που θα πληρωθούν το 

επόμενο έτος,  σε 3.091.424,75.  Έξοδα χρήσεων δεδουλευμένα: 

898.857,7.  Και το Γενικό Σύνολο του Παθητικού: 207.188.416,55.  

 Η κατάσταση, λοιπόν,  αποτελεσμάτων χρήσε ων. Τα έσοδα 

ανήλθαν σε 29.233.693,29.  Μείον το κόστος αγαθών 28.272.611,83.  

Μεικτό κέρδος: 1.191,091,46.  Πλέον άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 

525.674,06.  Αφαιρούνται τα έξοδα … λειτουργίας και έξοδα δημοσίων 

σχέσεων 6.120.901,89.  Προστίθενται τα χρηματοοικονομι κά 

αποτελέσματα και πιστωτικοί τόκοι 368.273,35.  Μείον οι  χρεωστικοί 

τόκοι 136.232,36.  Και καταλήγουμε σε 588.914,62.  Πλέον τα έκτακτα 

αποτελέσματα 2.744.732,76.  Πλεόνασμα: 3.332,647,38.  

 Το αποτέλεσμα της παρούσας χρήσης,  όπως αναφέραμε,  

ανέρχεται σε 3.332.647,38.  Οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό από την 

είσπραξη των παρακρατηθέντων ποσών, που κατευθύνθηκαν σε 

εξόφληση υποχρεώσεων προμηθευτών. Και έχουμε ένα θετικό 
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αποτέλεσμα κοντά στις  300.000. Κέρδος,  ας πούμε,  στην παρούσα 

χρήση.  

Η εικόνα είναι όπως την παρουσίασε ο Αντιδήμαρχος των 

Οικονομικών. Έχουμε και μία μείωση των υποχρεώσεων, όπως 

απεικονίζεται στον ισολογισμό. Από 11.080.000 σε 7.936.000. Δηλαδή, 

μία μείωση κατά 3.150.000 των υποχρεώσεων. Αυτό είναι σημαντικό,  

γιατί  δείχνει  ότι  εξυγιαίνεται ο ισολ ογισμός και μειώνονται τα χρέη, 

σε μία περίοδο που η χώρα βρίσκεται σε μια συνεχή δημοσιονομική 

προσαρμογή.  

Από την άλλη, βλέπουμε ότι  το κυκλοφορούν ενεργητικό,  δηλαδή 

οι  απαιτήσεις και τα χρηματικά διαθέσιμα, παραμένουν σταθερά, πάνω 

από 10.000.000. Και φέτος ανέρχονται σε 10.377.000. Αυτό δείχνει  

κάτι  σημαντικό.  Διότι ,  εάν είχαμε μείωση, στην ουσία θα είχαμε 

εξανεμίσει  τη μείωση των υποχρεώσεων. Άρα, αυτό δείχνει  και μία 

δυναμική στον ισολογισμό.  

Από την άλλη, έχουμε επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό, της τά ξης 

των 3.000.000.  

Αυτά, σε γενικές γραμμές.  Όντως,  για το θέμα του πάγιου 

παθητικού έχει  γίνει  μία προσπάθεια από τη Διοίκηση συμφωνίας.  

Γιατί ,  να πω κάτι.  Όπως είχαμε αναφέρει και πέρυσι,  δεν υπήρχε 

συμφωνία μεταξύ πάγιου ενεργητικού και των ποσών που εί χαν 

καταχωρηθεί στον ισολογισμό. Γίνεται μία προσπάθεια.  

Συμφωνήθηκαν τα ποσά όλων των λογαριασμών του πάγιου 

ενεργητικού των οικοπέδων και κτιρίων,  στα οποία γίνεται μία 

προσπάθεια από την Οικονομική Υπηρεσία εξαγωγής των νέων 

αντικειμενικών αξιών, οι  οπο ίες πιθανόν να χρειαστούν.  Αν και δεν 

είναι απαραίτητο,  δεν καταχωρούνται τα κτίρια και τα οικόπεδα σε 
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σημερινές αντικειμενικές αξίες.  Τέλος πάντων, αυτή η προσπάθεια που 

γίνεται είναι σημαντική.  Γιατί  πλέον,  από τη 1/1/2015 θα έχουμε την 

εφαρμογή των ελληνικών προτύπων, με το νόμο 4308. Αν και θα είναι 

απαραίτητο να γνωρίζουμε τις  αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.  

Γενικά, εγώ τονίζω ότι  έχει  γίνει  μία προσπάθεια.  Δεν είμαστε σε 

ποσοστό 100% ικανοποιημένοι.  Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι  γίνεται 

μια σοβαρή προσπάθεια να υπάρξει μία πλήρης συμφωνία του 

Μητρώου και των στοιχείων του ισολογισμού. Αυτό είναι το πρώτο 

βήμα. Τώρα, η εξατομίκευση των παγίων και η καταγραφή τους 

συνεχίζεται.  Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής σε αυτό.  Αλλά η Υπηρεσία 

πραγματικά έχει  κάνει  σημαντική δουλειά,  και σε σημαντικά ζητήματα, 

γενικά,  στη συμφωνία όλων των λογαριασμών. Όπως και πολύ 

σημαντικό κομμάτι είναι ότι  έτσι εφαρμόστηκε και το Μητρώο 

Επίδικων Υποθέσεων. Όταν ήρθα εδώ και με καλέσανε σαν ορκωτό 

λογιστή,  είδα ότι  υπήρχε ένα έλλε ιμμα στο Μητρώο Επίδικων 

Υποθέσεων. Δεν ξέραμε ποιες είναι οι  επίδικες υποθέσεις.  Και να 

γνωρίζει  όχι  μόνο η διοίκηση, αλλά και η αντιπολίτευση σε ποιες 

υποθέσεις είναι σε αντιδικία ο Δήμος και τι  ενδεχόμενες επιπτώσεις 

έχουν στις  οικονομικές καταστάσεις.  

Αυτά. Δεν ήθελα να σας κουράσω άλλο. Είμαι στη διάθεσή σας 

για κάθε ερώτηση που μπορώ να απαντήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Ο κύριος Αναστασιάδης Ηλίας.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μία διευκρίνιση μετά από έρευνα που έχω κάνει.  

 Τα 3.330.000 είναι λογιστικό η πραγματικ ό;  

ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ:  
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Το ανέλυσα. Σας είπα ότι  …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έχει σημασία.  Διότι ,  εάν είναι λογιστικό ή είναι πραγματικό το 

πλεόνασμα;  

ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ:  

Να πω κάτι.  Δεν μπορεί να αποτυπώνεται στον ισολογισμό και να λέμε 

ότι  δεν είναι πραγματικό.  Είναι πραγματικό.  Και να σας πω κάτι;  Είπα 

ότι  τα παρακρατηθέντα ήταν επιλογή της Διοίκησης.  Δηλαδή, θα 

μπορούσε να οδηγήσει αλλού. Όπως έχω δει  σε άλλους δήμους.  Να 

πάρει δάνειο και μέσα στο συνολικό κορβανά και να υπάρχει γκρίνια 

από την αγορά. Εγώ μίλησα όπως έγινε το πράγμα. Δεν κρίνω πολιτικά 

τη Διοίκηση. Εγώ κάνω καθαρά μια τοποθέτηση από τεχνοκρατικής 

πλευράς.  Εσείς κρίνετε πώς λειτουργεί  η Διοίκηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Αντώνιος Αναστασιάδης.  Το μικρόφωνο ανοίξτε.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τα αποτελέσματα χρήσεως. Το πιο σημαντικό γεγονός.  Εκεί είναι 

καθρέφτης.  Δεν μου λέτε σας παρακαλώ. Ξέρετε πόσα λεφτά υπάρχουν 

στο Δήμο; Πόσα έχουμε πληρώσει και δεν τα ξέρει  κανένας; Πόσες 

αγωγές έχουν γίνει ,  κύριε λογιστά; Αξιότιμοι κύριοι ,  ξέρετε;  Θα 

γίνουν πάρα πολλά. Κάθε μέρα. Δεν θέλω να σας κουράσω. Αλλά τα 

αποτελέσματα χρήσεως, κύριε,  βγαίνουνε,  σημαίνει  σήμερα τι  έχει  

γίνει .  Ξέρετε,  όμως, και πόσα θα βγουν από πίσω; Και αυτό που λέτε 

με τα 3 εκ.  μπορεί να είναι και μείον;  

ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη, εγώ αυτό που ήθελα  να σας τονίσω είναι το εξής.  

Ξέρουμε το ποσό, επειδή ζητάμε επιστολή από το νομικό σύμβουλο του 
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Δήμου ή τους συνεργαζόμενους δικηγόρους,  να δούμε τις  επίδικες 

υποθέσεις.  Αυτές τις  πολλές περιπτώσεις,  οι  ίδιοι  οι  δικηγόροι και οι  

νομικοί αξιολογούν τις  τυχόν οικονομικές επιπτώσεις.  Και υπάρχουν 

επίδικες υποθέσεις άλλων 4.000.000 -εγώ σας κάνω ενημέρωση τώρα. 

Εμείς πιστεύουμε ότι  αυτές και θέσαμε και υπ’ όψιν της Οικονομικής 

Υπηρεσίας και ζητήσαμε να γίνει  συμπληρωματική πρόβλεψη. Και 

είναι το κονδύλι των λοιπών προβλέψεων στο Β2 του παθητικού, από 

1.121.000 ανέβηκε σε 1.501.931.  Δηλαδή, έγινε μία συμπληρωματική.  

Αποδέχθηκε η Οικονομική Υπηρεσία και η Διοίκηση του Δήμου ότι  

πιθανόν να πληρώσουμε περισσότερα χρήματα. Και κατέληξε το ποσό 

σε 1.501.000.  

 Και να σας πω και κάτι  ακόμα, κύριε Αναστασιάδη. Πρότεινα 

αυτό το ποσό να το επαναξιολογήσουμε,  να το κλείσουμε στον 

ισολογισμό της 31/12/2014 και αν χρειαστεί  αυτό,  από 1.500.000 να 

πάει στα 2.000.000. Δηλαδή όσο πάει να πλησιάζουμε –  Γιατί  εγώ 

πιστεύω ότι  κάποιες υποθέσεις θα τις  κερδίσουμε ως Δήμος.  Δεν 

μπορεί να τις  χάσει όλες.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:   

Ένα λεπτάκι.  Ο Δήμος Σερρών και οι  υπόλοιποι δήμοι,  όπως είπε ο 

κύριος ορκωτός,  δεν είχαν κάνει  Μητρώο ποτέ.  Αυτό περάστηκε στα 

γρήγορα. Αυτή η δημοτική αρχή ασχολήθηκε και έφτιαξε,  σε 

συνεργασία με τους νομικούς,  Μητρώο Επίδικων Υποθέσεων. Δηλαδή, 

ποιες είναι οι  υποθέσεις του Δήμου. Με το νι  και με το σίγμα. Πότε 

έγινε μία αγωγή, πότε δικάζεται,  τι  αποτέλεσμα είχε.  Και όταν ζητάει 
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ο ορκωτός ελεγκτής την εκτίμηση των νομικών για το τι  επίδραση 

μπορεί να έχει  οικονομική στον ισολογισμό, εκεί  γίνεται μια εκτίμηση 

από τους νομικούς του Δήμου. Και αν θεωρήσει ο ορκωτός ότι  αυτή η 

νομική εκτίμηση δεν είναι στα πλαίσια που θεωρεί αυτός εντ άξει ,  

ζητάει και συμπληρωματική. Αυτό τώρα γίνεται,  τα τελευταία χρόνια.  

 Όσον αφορά  τα 3.200.000 ευρώ, πράγματι ο Δήμος τα τελευταία 

χρόνια,  τουλάχιστον στον ισολογισμό, δεν έχει  δει  αρνητικό πρόσημο, 

δεν έχει  αρνητικό αποτέλεσμα. Πάντα έχει ,  έστω και γι α λίγο,  θετικό.  

200.000; 300.000; Στα καθαρά αποτελέσματα, μιλάω, των τελευταίων 

μηνών του ισολογισμού.  

 Και επίσης,  θέλω να προσθέσω και κάτι  ακόμη. Δεν ξέρω, το 

πρόσεξαν οι  συνάδελφοι.   Για να τα λέμε όλα τώρα εδώ. Κύριε 

Πρόεδρε,  ο Δήμος από το 2012 μέχρι το 2013, 2012 συγκεκριμένα, 

πήρε από το κράτος λιγότερα για την κάλυψη γενικών αναγκών. 

3.294.000 λιγότερα, συνάδελφοι.  Το κράτος μας έδωσε το 2012 για τις  

λειτουργικές μας δαπάνες -μισθούς και τα υπόλοιπα -  12.400.000 ευρώ 

περίπου και το 2013 μας έδωσε 9.110.000,  κύριε Πρόεδρε.   

Κι ας μη βιαστεί  κάποιος να μου πει  ότι  μειώθηκαν οι  μισθοί των 

υπαλλήλων. Γιατί  εγώ σας λέω ότι  ενώ η μείωση ήταν από τα 

3.294.000,  οι  μισθοί των υπαλλήλων μειώθηκαν μόνο 1.246.000.  Άρα, 

πάνω από 2.000.000 ευρώ λιγότερα πήραμε α πό το κράτος,  από τους 

πόρους των πολιτών δηλαδή. Γιατί  το κράτος από εκεί  μας δίνει  τα 

χρήματα. Από τους πόρους της ίδιας της κοινωνίας.  Μας μείωσε,  και 

αυτό θέλω να το ξέρετε,  συνάδελφοι,  το κράτος,  από το 2012 μέχρι το 

2013, μας μείωσε κατά 2.000.000 ευρώ τα χρήματα που μας δίνει  κάθε 

μήνα για τις  λειτουργικές μας δαπάνες.  Αυτό κρατείστε το καλά.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19 Η Σ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

2

1 

 Και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και όλοι οι  δήμαρχοι κάνουν 

εναγώνιες προσπάθειες και απαιτούν από την ηγεσία και των 

υπουργείων αλλά και του κράτους να δώσει τα λεφτ ά τα οποία 

προβλέπονται από τον Καλλικράτη. Αυτά που προβλέπονται 

ποσοστιαίως από τον Καλλικράτη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις μήπως κάποιος άλλος; Ο κύριος Ηλίας Αναστασιάδης 

και η κυρία Καλότα.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βλέπω τον ισολογισμό. Είναι εξαιρετικός.  Με  βάση τα στοιχεία και το 

φροντιστήριο που έχει  γίνει  πριν έρθω εδώ, να το πω έτσι.  Ρώτησα 

προηγουμένως εάν είναι λογιστικό ή πραγματικό.  Γιατί  έχει  άμεση 

σχέση με την πολιτική τοποθέτηση. Εσείς καλά είπατε ότι  είναι 

πραγματικό.  Όμως, για να δούμε στην προκ ειμένη περίπτωση αυτός ο 

ισολογισμός,  εάν σε τελική ανάλυση, δημιουργήθηκε έτσι όπως 

δημιουργήθηκε και πώς φτάσαμε σε αυτά τα αποτελέσματα χρήσης με 

πλεόνασμα. Όντως,  πήραμε περίπου 3 εκ. ,  κύριε Πρόεδρε,  και το 

ξέρετε για πληρωμή χρεών παρελθόντων ετών. Θα  μπορούσαμε ίσως να 

τα χρησιμοποιήσουμε αλλιώς αυτά.  

 Όμως, σε αυτά τα τρία έτη,  στο έτος,  το 2013, παρακολουθώ με 

βάση την ανάλυση, έτσι όπως μας έχει  δοθεί ,  και το εξής:  υπάρχει μια 

σοβαρή αύξηση εσόδων από φόρους.  Αυτό δεν θα πρέπει να το 

παραβλέψουμε.  Θα πρέπει να το τονίσουμε.  Που σημαίνει  τι ;  Ότι εδώ ο 

κόσμος έχει  φορτωθεί με φόρους.  Όμως, εκεί  όπου θα έπρεπε να 

κάνουμε και τη σχετική οικονομία,  έχουμε μία έλλειψη εσόδων. Γιατί  

το λέω αυτό; Στη σελίδα 2,  εκεί  που αναφέρετε τέλη καθαριότητος,  

φωτισμού  κ.λπ. ,  έχουμε μία υστέρηση περίπου 400.000 στα έσοδα. 
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Όμως, στα έξοδα, αν πάμε στην επόμενη σελίδα,  έχουμε μία αύξηση 

στο αντίστοιχο ποσό, η οποία είναι αξιοπρόσεκτη.  

 Τι σημαίνει  αυτό; Δεν θα πρέπει τον κάθε πολιτικό που είναι εδώ 

μέσα και ασχολείται με  τα κοινά και στοχεύει  στην καλύτερη παρουσία 

του Δημοτικού Συμβουλίου και της  πολιτικής εξουσίας προς τον 

κόσμο, δεν θα έπρεπε όλα αυτά  να τον προβληματίζουν; Νομίζω πως 

ναι.  Και έτσι θα πρέπει να κινούμαστε.  Δεν μπορώ να πω ότι  δεν 

γίνεται καμία προσπάθεια για να βελτιώνονται τα πράγματα. Όντως 

γίνεται.  Αλλά μερικά μεγέθη δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε.  

Επιβάλλεται.  Όταν αυξάνονται τα έξοδα προς τρίτους και αυξάνονται 

δυσανάλογα –  θα μου πείτε είναι χρέη παρελθόντων ετών. Κύριε 

Γαλάνη, ξέρετε ότι  δεν ε ίναι μόνο χρέη παρελθόντων ετών. Αλλά και 

αν ακόμα θεωρήσουμε ότι  είναι χρέη παρελθόντων ετών δεν νομίζετε 

ότι  είναι καιρός πια να ψάξουμε από πού έρχονται αυτά τα χρέη;  

 Εγώ δεν ήμουν στην αρχή εδώ, στα πρώτα δημοτικά συμβούλια.  

Αλλά, απ’ ό,τι  θυμάμαι,  υπήρχε μια δέσμευση από μέρους του κυρίου 

Δημάρχου -και διαψεύστε με,  κύριε Δήμαρχε,  εάν κάνω λάθος,  εάν η 

πληροφόρησή μου είναι λαθεμένη -  ότι είχατε αναλάβει να ψάξετε γιατί  

μερικοί δήμοι είχανε μεγάλο άνοιγμα. Εγώ δεν θα πω με πόσα 

εκατομμύρια.  Ξέρω, όμως,  το Δήμο Σκουτάρεως με πόσες χιλιάδες 

μείον είναι.  26.000 μείον.  Και γιατί  είναι με 26.000 μείον; Άλλοι 

δήμοι ήταν όμως με πολλά εκατομμύρια έλλειμμα, από πληροφορίες.   

 Ίσως τα πράγματα σε αυτή τη χρήση, του 2013, κύριε Γαλάνη, να 

ήταν διαφορετικά και πορεύονταν έτσι όπως πρέπει.  Και ίσως οι  φόροι 

να μην ήταν τόσο μεγάλοι.  Μια που θέλουμε να προσεγγίσουμε τον 

πολίτη,  στοχεύοντας και στην ανάπτυξη συγχρόνως. Γιατί  αυτοί οι  
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πόροι προέρχονται περισσότερο από τις  παραγωγικές επιχειρήσεις.  Και 

οι  παραγωγικές επ ιχειρήσεις ξέρετε ότι  δεν αντέχουν.   

 Τυπικά, ξέρετε ότι  δεν μπορούμε να μην ψηφίσουμε τον 

ισολογισμό, έτσι όπως φαίνεται.  Αλλά οι  πολιτικές μου παρατηρήσεις,  

θα παρακαλούσα πολύ, να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν μας είπατε για την αύξηση των φόρ ων. Σας ρωτάω, ποιες ήταν οι  

αυξήσεις των φόρων;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτό.  Είπα ‘υστέρηση’,  κατ’ αρχήν.   Τέλη καθαριότητος:  

υστέρηση 300.000. Έσοδα από φόρους,  εισφορές κ.λπ.  250.000. 

Αυξήθηκε το έσοδο. Αυξήθηκε το έσοδο από εισφορές από φόρους.  

Λοιπόν,  αυτό δεν ήρθε από μόνο του.  Και μάλιστα, αν κοιτάξουμε και 

λίγο παρακάτω, έχουμε ένα διαφορετικό ποσό συν,  στην αύξηση της 

ακίνητης περιουσίας.  Θα μου πείτε ότι  αυτό πιθανόν να είναι από αυτό 

που συνέβη στους καλλικρατικούς δήμους.  Ίσως.  Ίσως.  Δεν μπο ρώ να 

το αιτιολογήσω. Εσείς,  κύριε Γαλάνη, μπορεί.  Αλλά δεν το ανέφερα, 

γιατί  δεν ήμουν σίγουρος πώς προέκυψε. Ενώ τα άλλα, λίγο -πολύ, 

είναι σαφέστατο πώς προέκυψαν.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα, στην προηγούμενη θητεία κανένας φόρος δεν μπήκε.  Γιατί ,  έτσι 

όπως το είπατε,  αυτό καταλαβαίνω εγώ.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυξήσεις φόρων δεν κάναμε ως δημοτική αρχή. αυτό είναι ξεκάθαρο.  
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Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Συγγνώμη, κύριε Δήμαρχε.  Εγώ κουβεντιάζω για να λυθούν ορισμένες 

απορίες με βάση την εισηγητική έκθεση τ ου ισολογισμού.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα εσείς είπατε για αυξήσεις φόρων. Είναι ξεκάθαρο ότι  φόρους δεν 

βάλαμε.  Ούτε τέλη αυξήσαμε στην προηγούμενη θητεία.  Τίποτα. Αυτό 

είναι ξεκάθαρο. Γιατί  ξέρω ότι  μετά βγαίνετε στα κανάλια και λέτε ότι  

αυξήσαμε τους φόρους.   

 Δεύτερον,  με ρωτήσατε εάν δεσμεύθηκα εγώ να βρω το μέγεθος 

των χρεών του κάθε δήμου.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σας είπα ότι  έλειπα.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όμως οφείλετε να ενημερώνεστε και μετά να τοποθετείστε.  Κοιτάξτε,  

αν στο Δημοτικό Συμβούλιο οι  δημοτικοί σύμβουλοι έρχοντ αι καλά 

ενημερωμένοι,  δεν θα χάνουμε τόσο χρόνο.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καλά ενημερωμένος έρχομαι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν έρχεστε καλά ενημερωμένος.  Δεν έρχονται πολλοί δημοτικοί 

σύμβουλοι καλά ενημερωμένοι,  με αποτέλεσμα να γίνεται σωρεία 

ερωτήσεων αδίκως.  Αν προηγουμένως υπάρχει σωστή προετοιμασία,  θα 

είμαστε και πιο σύντομοι.  

 Λοιπόν,  τον δεύτερο μήνα της θητείας μας,  τον Φεβρουάριο,  εδώ 

καταθέσαμε την οικονομική κατάσταση του Δήμου που βρήκαμε,  

αναλυτικότατα. Και λέγαμε πόσα χρέη πήραμε από τον κάθε δήμο. Και 

μάλιστα, καταθέσαμε παράλληλα και ένα σχέδιο σταδιακής εξυγίανσης 
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της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, το οποίο σχέδιο υλοποιήσαμε 

κατά γράμμα και είχαμε τα πολύ καλά αυτά αποτελέσματα. Όπως και 

να το κάνουμε,  δεν αμφισβητούνται αυτά τα αποτελέσματα. Είναι 

άριστα,  θα έλεγα.  

Από 10.000.000 κατεβάσαμε τα χρέη κάτω από 2.000.000, όταν 

είχαμε τη γενναιότητα να πάρουμε,  μπορούσαμε να πάρουμε δάνειο.  

Είχε εγκριθεί .  Δεν το πήραμε.  Και με τους παρακρατηθέντες φόρους 

ξεχρεώσαμε. Διότι  εμείς  θα μπορούσαμε να πάρουμε το δάνειο,  τα 

2.000.000,  να ξεχρεώσουμε χρέη 2.000.000 ευρώ, και τα 3.000.000 των 

παρακρατηθέντων να τα χρησιμοποιήσουμε για έργα και παροχή 

υπηρεσιών. Καταλαβαίνετε τι  θα μπορούσαμε να κάνουμε.  Όμως, το 

μόνο που σκεφθήκαμε ήταν ο Δήμος αυτός να εξυγιανθεί .  Ν α μπει σε 

ένα σωστό δρόμο. Και μπήκε σε σωστό δρόμο. Αυτή είναι η απάντηση 

για την ερώτηση που μου κάνατε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνη απόφαση; Μειοψηφεί η κυρία Γεωργούλα. Ο Αντώνης ο 

Αναστασιάδης; Δήλωσε παρών.  

  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτού νται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 745/2012)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας εύχομαι καλές γιορτές.  Επίσης,  ήθελα να σας ευχαριστήσω ακόμη 

μια φορά για την υπομονή που δείξατε για τη σημερινή συνεδρίαση. 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.  Λήξη συνεδρίασης.   

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  

Οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ.  Φωτιάδης Στέφανος και Ιλανίδου –

Βίλλιου ∆έσποινα αποχώρησαν πριν την έναρξη της συνεδρίασης και 

µετά  την παρέλευση μισής ώρας από την προκαθορισμένη ώρα έναρξης 

αυτής,  σύµφωνα µε την υπ'  αρ.  28/11 -12-2014 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  δεδοµένου ότι  µέχρι τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγµή δεν είχε εξασφαλιστεί  η απαιτούμενη 

απαρτία  για την έναρξη της συνεδρίασης,  σύµφωνα µε την παρ. 2 του 

άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και την παρ. 2 του άρθρου 7 του 

Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµ. Συµβουλίου.  

  

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ,  µετά και από προτροπή των δηµοτικών 

συμβούλων που παρέµειναν στην αίθου σα για µή αναβολή της 

συνεδρίασης και την διαπίστωση απαρτίας περί την 16:00,  κήρυξε την 

έναρξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  στην οποία ήταν παρών ο 

∆ήµαρχος κ.  Αγγελίδης Πέτρος,  που κλήθηκε σύµφωνα µε τις  

διατάξεις  της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του,  στο 

μοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης,  ύστερα από την υπ’ αριθµ. 

438/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  µε την οποία 

εγκρίθηκε ο απολογισµός του ∆ήµου Σερρών οικονοµικού έτους 2013, 

και σχετική συζήτηση,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

  Εγκρίνει  τον απολογισµό που µας υποβάλλεται µε την αρ.  

438/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  του Καλλικρατικού 

∆ήµου Σερρών, οικονοµικού έτους 2013, δέχεται όλα τα παραστατικά 

στοιχεία των εισπράξεων που έγιναν  και τα δικαιολογητικά των 

δαπανών ως καλώς έχοντα,  µε σύνολο πραγματοποιηθέντων εσόδων 

εισπραχθέντων 52.116.175,25 €,  πραγματοποιηθέντων πληρωθέντων 

εξόδων 44.839.379,89 € και µε χρηματικό υπόλοιπο στην νέα 

οικονοµική χρήση 2014 ποσό 7.276.795,36 €.  

 

 Στην απόφαση αυτή:  

-  Οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ.  Αναστασιάδης Ηλίας,  Καλώτα Παναγιώτα 

και Μοσχολιός Ζωγράφος,  ψήφισαν ΝΑΙ, επισημαίνοντας ότι  στο έτος 

2013 παρατηρείται σοβαρή αύξηση εσόδων από φόρους ενώ εκεί  που 

έπρεπε να γίνει  σχετική οικονοµία,  υπάρχει υστέρησ η εσόδων, όπως 

από τα τέλη φωτισµού και καθαριότητας.  Τόνισαν δε,  ότι  γίνεται 

προσπάθεια,  αλλά κάποια μεγέθη δεν γίνεται να τα παραβλέψουν.  

 

-  Η ∆ηµ. Σύµβουλος κ.  Γεωργούλα Σουλτάνα ψήφισε ΟΧΙ.  

-  Ο ∆ηµ. Σύµβουλος κ.  Αναστασιάδης Αντώνιος ψήφισε ΠΑΡΩΝ.  
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Αναθέτει  στον κ.  ∆ήµαρχο τις  παραπέρα ενέργειες.  

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

 

891.2014  Έγκριση απολογισμού του Δήμου Σερρών οικονομικού 

έτους 2013.  

 

892.2014  Έγκριση ισολογισμού του Δήμου Σερρών οικονομικού έτους 

2013.  

 

……………………… . .  

……………… .  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

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

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ      ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   
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ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα    ……………..  

 

Αναστασιάδης Αντώνιος      …………….  

 

Αναστασιάδης Ηλίας       …………….  

 

Γαλάνης Στέργιος       …………….  

 

Γάτσιος Ιωάννης       …………….  

 

Γεωργούλα Σουλτάνα      …………….  

 

∆ούκας Γεώργιος       …………….  

 

Καλώτα Παναγιώτα       …………….  

 

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος     …………….  

 

Μερετούδης ∆ηµήτριος      …………….  

 

Μοσχολιός Ζωγράφος       …………….  

 

Μπιτζίδου –  Σαρακενίδου Σοφία    …………….  
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Στεργίου Νικόλαος       …………….  

 

Γκότσης Ηλίας        …………….  

 

Ραµπότας Ευθύµιος       …………….  

 

Σούζας Ζαχαρίας       …………….  

 

Τσαλίκογλου ∆ηµήτριος      …………….  

 

Χαρίτος Χρήστος       …………….  

 

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης     …………….  

 

Χράπας Παντελής       …………….  


