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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
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17Η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  

 (ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 15:00΄)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ .:    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ :  ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  
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ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ  

Δημοτικοί Σύμβουλοι  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

  ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

  ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

   

  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

  ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

  ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

   ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

   

  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

    

  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  
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  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

  ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

    

  ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

  ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

  ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

    

  ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΧΤΗ  

  ΙΛΑΝΙΔΟΥ -  ΒΙΛΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

   

   

  ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

  ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

 

    
  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
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ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών κα ι Δημοτικών Κοινοτήτων, 

κλήθηκαν σύμφωνα με τις  διατάξεις  της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.                              .   

………………………… .  

……………… . .  
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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

 

1.  Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Σε ρρών για το 

οικονομικό έτος 2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

…………………………………  

…………… .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι καλησπέρα σας.   

 Στις Σέρρες βρίσκεται κοντά μας ο Δήμαρχος της Αγίας Νάπα 

Κύπρου, ο κ.  Καρούσος Γιάννης και τον καλωσορίζουμε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο.   

 Κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  έχουμε την τιμή και την 

χαρά να έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο της Αγίας Νάπας τον κ.  

Καρούσο Γιάννη.  

Ξεκίνησε μια συνεργασίας μεταξύ των δυο δήμων, ο Δήμος 

Σερρών και Αγίας Νάπας.  Η συνεργασία αυτή ξεκίνησε με την 

επίσκεψη που έκανε . .του 2016 στον Δήμο Αγίας Νάπας μετά από 

πρόσκληση του δημάρχου και συνεχίζεται με την επίσκεψη του 

Δημάρχου μετά από πρόσκληση δική μου εδώ στον Δήμο Σερρών.  

Ο σκοπός της επίσκεψης,  των επισκέψεων αυτών είναι η 

ανάπτυξη δεσμών φιλίας μεταξύ των δήμων, των δυο δήμων και 

προώθηση της συνεργασίας μας με στόχο να συμμετέχουμε με 

προτάσεις σε προγράμματα του INTEREGG που πρόκειται να ανοίξουν 

το ΄17.  Είναι το πρόγραμμα . .και το πρόγραμμα Mediterraneo.  

Προγράμματα τα οποία έχουν σχέση με το περιβάλλον,  με τον 

τουρισμό, με την επιχειρηματικότητα και με την ενέργεια.   

Για να μπορέσουμε όμως να συμμετέχουμε με προτάσεις στα 

προγράμματα και να έχουμε ελπίδες ένταξης,  πρέπει να υπάρξει και ο 

ανάλογος βαθμός ετοιμότητας.  Γι΄ αυτό τον λόγο ξεκινήσαμε,  όσο 

μπορούμε πιο γρήγορα, οι  υπηρεσίες μας,  οι  υπηρεσίες του Δήμου 

Σερρών, το Τμήμα Προγραμματισμού και το αντίστοιχο τμήμα του 
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Δήμου Αγίας Νάπας,  αρχίσανε να ετοιμάζονται με την ελπίδα ότι  θα 

μπορέσουμε να καταθέσουμε προτάσεις και να πετύχουμε τον στόχο 

μας για ένταξη σε προγράμματα τα οποία φέρνουν πολλαπλά οφέλη 

στους Δήμους μας.   

Τον Ιούνιο έτυχα μιας άποψης φιλοξενίας από τον Δήμαρχο στον 

Δήμο. Θα κάνουμε και εμείς  ότι  μπορούμε για να ανταποδώσουμε αυτή 

την φιλοξενία.  Ο Δήμαρχος με την σύζυγό του είναι.  Θα μείνουν μέχρι 

την Πέμπτη, την Πέμπτη θα αναχωρήσουν το μεσημέρι,  θα τους 

ξεναγήσουμε στα πιο ωραία μέρη που έχουμε και της πόλης και 

γενικότερα του νομού.  

Κύριε Δήμαρχε καλώς ήρθατε,  σας ευχαριστούμε πολύ, σας 

καλωσορίζω εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου και σας εύχομαι 

καλή διαμονή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε τον λόγο.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΚΥΠΡΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Πρόεδρε,  αγαπητά μέλη του Δημ οτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Σερρών πριν από μερικούς μήνες κάποιες 

δημότες μας στην Αγία Νάπα, οι  οποίοι  είναι και δημότες  Σερρών, 

κατοικούν τα τελευταία χρόνια στην Αγία Νάπα ήρθαν σε επαφή μαζί 

μου για να γίνει  η γνωριμία μεταξύ Αγίας Νάπας και Σερρών κ αι έτσι 

. .  τον δήμαρχό μας . .ήρθε κάτω στην Αγία Νάπα. Η Αγία Νάπα, η 

οποία είναι η μητρόπολη του κυπριακού πληθυσμού.  

Είναι μια πόλη η οποία φιλοξενεί  πέρα των 4,5 εκατομμυρίων 

διανυκτερεύσεων ανά έτος,  είναι ο Δήμος με τον έκτο . .μεγαλύτερο 

προϋπολογισμό…κάθε χρόνο και είναι η πόλη στην οποία,  ιδιαίτερα τα 

τελευταία δυο χρόνια,  στηρίζει  και συνεισφέρει σημαντικά στην 
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οικονομία της Κύπρου, ιδιαίτερα μετά το τελευταίο . .στις  30 του 

Σεπτέμβρη, που είναι  η μαρίνα της Αγίας Νάπας,  ένα έργο των 250 

εκατομμυρίων ευρώ.  

Εμείς προσπαθούμε σαν Δήμος Αγίας Νάπας να επεκτείνουμε το 

δίκτυο συνεργασιών που έχουμε…τους Δήμους στην Ελλάδα με τους 

οποίους είμαστε αδελφοποιημένοι …Δήμο Ρεθύμνου αλλά και με τα 

Ιωάννινα με εξαιρετική επιτυχία μάλιστα και έτσι με την ανταπόδο ση 

της επίσκεψης του δημάρχου σας εγώ έχω έρθει  στην πόλη σας,  έχω 

εξακριβώσει ότι  …πόσο φιλόξενος είναι ο κόσμος,  κύριε Δήμαρχε και 

ευχαριστώ για την φιλοξενία και . .αδελφοποίησης μεταξύ των δυο 

δήμων. Έχουμε πολλά να μάθουμε ο ένας από τον άλλο. Θα αλλάξ ουμε 

τεχνογνωσία,  πολιτιστικά,  να καταθέσουμε προτάσεις σε διάφορα 

προγράμματα.  

…προσδοκίες πολύ υψηλές γι΄ αυτή την συνεργασία,  θα πάρετε 

και επίσημα την πρότασή μας . .τις  επόμενες μέρες και ελπίζουμε στην 

θετική σας ανταπόκριση και ελπίζω την επόμενη φο ρά που θα …για να 

λάβουν μέρος στις  διάφορες πολιτικές εκδηλώσεις που έχουμε αλλά 

και διεθνή φεστιβάλ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα μας επιτρέψετε τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι,  να αποχωρήσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει  

ξεκινήσει για την ειδική συνεδρίαση. Διαδικαστικά θα ήθελα να σας 

πω ότι  με την . .του Δημάρχου έγινε αυτή η ανακοίνωση …  

 Το Δημοτικό Συμβούλιο επειδή διαδικαστικά είναι μι α ειδική 

συνεδρίαση το σημερινό,  από αυτή την στιγμή και μετά ξεκινάει  με 

ένα και μοναδικό θέμα:  

 

Θέμα  

Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως  

του Δήμου Σερρών οικονομικού έτους 2015.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών ο κ .  Στέργιος 

Γαλάνης.  Κύριε Γαλάνη έχετε τον λόγο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  πράγματι σε αυτή την 

συνεδρίαση, την ειδική συνεδρίαση είναι μοναδικό θέμα ο ισολογισμός 

και απολογισμός του ΄15 και έχω να σας πω τα εξής:  

 Σύμφωνα με τον νόμο, αναφέρω, κύριε Πρόεδρε,  ότι  βρίσκεται 

σήμερα εδώ ο κ.  …ορκωτός ελεγκτής και η κυρία . . ,  όπως επίσης και ο 

Διευθυντής Οικονομικών του Δήμου και έχουν κληθεί μάλιστα οι  ίδιοι  

και με πρόσκληση από το Δημοτικό Συμβούλιο,  από την γραμματεία 

του Δημοτικού Συμβουλίου.   

 Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος,  κύριε Πρόεδρε και κυρίες και 

κύριοι  συνάδελφοι.  Θα αναφερθώ πολύ γρήγορα στα δεδομένα και 

μετά από εκεί  και πέρα . .και εάν χρειαστεί  κάτι  οι  οικονομικές 

υπηρεσίες.   
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 Ο απολογισμός,  θα ξεκινήσω από αυτόν,  τ ου ΄15 έχει  ως εξής:  

Τα εισπραχθέντα είναι στα,  εσόδων μιλάω,  46.515.224,62 και 

…Το υπόλοιπο της …είναι 9.979.678,88.  Μιλάμε πάντα για ευρώ.  

Επίσης εισπρακτέα υπόλοιπα, δηλαδή αυτά που εμείς  διεκδικούμε 

σαν οφειλές είναι …Αυτά είναι τα νούμερα τα οποία…  

Να πω μόνο εδώ ένα σχόλιο,  ότι  όσον αφορά βλέπετε τα 

εισπραχθέντα είναι περισσότερα από τα πληρωτέα, χρηματικό 

υπόλοιπο είναι ποσά τα οποία έχουν να κάνουν με . .δεσμευμένα 

χρήματα τα οποία αφορούν κυρίως έργα . .και άλλες αναφορές.   

Το θέμα των εισπρακτέων υπολοίπων έχει  να κάνει  με το γεγονός 

και εντείνουμε τόσα χρόνια τις  προσπάθειές μας . .αλλά και συγχρόνως 

να θυμίσω ότι  έχουν βγει  . .νόμοι για τους οφειλέτες,  κυρίως αυτός των 

100 δόσεων, σύμφωνα με τον οποίο σκεφτείτε ότι  αυτό οδηγεί  σε ένα 

μεγαλύτερο ανείσπρακτο ποσό, γιατί  οι  οφειλές έχουν την δυνατότητα 

στις  εκατό δόσεις να …μεγαλύτερο χρονικό.   

Αυτά έχω να σας πω για τον απολογισμό. Δεν θα σας κουράσω 

άλλο γι΄ αυτό.  Να προχωρήσω για τον ισολογισμό.  

Να πω, κύριε Πρόεδρε,  είναι συνεπής απέναντι  στο Δημοτ ικό 

Συμβούλιο στην υπόσχεση που είχα δώσει στην προηγούμενη συζήτηση 

πριν . .βλέπετε ότι  ο ισολογισμός και ο απολογισμός έρχονται σήμερα 3 

Οκτωβρίου για τον λόγο ότι  καταφέραμε πλέον…να μπορούμε 

γρηγορότερα να γίνεται τακτικός έλεγχος και να έρχεται το θέμα , να 

περάσει πρώτα από την Ο.Ε.,  ο απολογισμός πέρασε στις  νόμιμες 

προθεσμίες και ο ισολογισμός και να έρθει  πριν τις  5 Οκτωβρίου στο 

Δημοτικό Συμβούλιο.   
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Ο ισολογισμός τώρα, κύριε Πρόεδρε μπορώ να πω ότι  

καταρτίστηκε με βάση τις  αρχές της . .της σαφήνειας,  της 

…χρησιμότητας.  Είναι ένας ισολογισμός που καταδεικνύει  την 

νοικοκυρεμένη και σαφώς βελτιούμενη χρόνο με τον χρόνο οικονομική 

κατάσταση του Δήμου. Θα σας το δείξω αυτό και με νούμερα. Έχει . .σε  

σχέση με πέρυσι που εμφάνισε μια μικρή υστέρηση, εμφανίζει  φέτος 

πλεόνασμα …ευρώ . .και ο ισολογισμός.   

Να πω δυο με τρία ακόμη στοιχεία στους συναδέλφους . .  .  

Το ενεργητικό είναι,  το σύνολο του παγίου ενεργητικού είναι 

…τα διαθέσιμά μας σύμφωνα με τον ισολογισμό ….Όπως σας είπα 

έχουμε πλεόνασμα.  

Να θυμίσω για άλλη μια φορά . .το ΄14 με έγγραφα …στο Μητρώο 

Παγίων σε συνεργασία με τον κ.  Μυστακίδη και με τις  υπηρεσίες . .και 

τις  οικονομικές,  το ζήτημα της πληρωμής …Έτσι οι  αξίες …σύνολο 

ιδίων κεφαλαίων 301.039.994,50.  Δηλαδή ο Δήμος μας . .πάνω από 300 

εκατομμύρια ευρώ  κεφάλαιο.   

Όσον αφορά τις  υποχρεώσεις σε σχέση με το ΄14 …δηλαδή και 

αυτές που είναι προς την αγορά αλλά και αυτές που είναι . .φέτος είναι 

στα 6.621.980,46.  Εδώ πρέπει να πω το εξής;  ότι  μας έχει  μείνει  

σχεδόν μόνο το δάνειο…ένα δηλαδή από τον παλαιό Δήμο  Σερρών, το 

οποίο εξοφλείται.  Να θυμίσω ότι  το είχαμε παραλάβει,  μάλλον στις  

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μας το ΄11,  όταν αναλάβαμε την 

διοίκηση του Δήμου ήταν …περίπου. Σήμερα πληρώνοντας αυτές τις  

υποχρεώσεις έχουν πάει πολύ πιο χαμηλά φυσικά στα 4 εκατομ μύρια.  

Είναι στα τέσσερα και σήμερα που σας μιλάω είναι και ακόμη 

λιγότερες,  στα 3 εκατομμύρια.  Αυτά είναι δάνεια τα οποία ο Δήμος τα 

πληρώνει κάθε χρόνο με εξαμηνιαίες ή ετήσιες δόσεις.   
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Τα μικρότερα δάνεια,  κύριε Πρόεδρε,  ενημερώνω το σώμα των 

μικρότερων  δήμων που μαζί με τον Δήμο Σερρών κάνουν τον 

Καλλικράτη, τα . .  έχουν εξοφληθεί.  Επομένως μας έχει  μείνει  μόνο 

αυτό το παλαιό δάνειο,  το οποίο πληρώνουμε σε ετήσια βάση.  

Τώρα, όσον αφορά τις  υποχρεώσεις στην αγορά, είναι νομίζω 

γνωστό σε όλους ότι  . .κανεί ς  να μιλήσει για κάποια οφειλή του στον 

Δήμο Σερρών, έτσι δεν έρχεται …Οι υποχρεώσεις μας,  κύριε Πρόεδρε 

εν ολίγοις είναι μόνο οι  τρέχουσες.  Δηλαδή μέσα στην χρονιά που 

διανύουμε στις  υποχρεώσεις ούτε την Οικονομική Υπηρεσία,  ούτε 

εμένα, ούτε τον κ.  Δήμαρχο, ούτε όμως και τα μέλη της συμπολίτευσης 

ή της αντιπολίτευσης δεχόμαστε κάποια ενόχληση για οφειλές.   

Εδώ το γεγονός ότι  . .οι  οφειλές προς την αγορά …στο 1.900, έχει  

να κάνει  με το εξής;  πρώτον,  ότι  εδώ μέσα υπάρχουν πολλές οφειλές οι  

οποίες . .και άλλες έχουν περάσει την πενταετία…για να γίνουν οι  

πληρωμές τους,  οπότε κάποια στιγμή και σε συνεργασία με τους 

ορκωτούς θα προχωρήσουμε σε διαγραφή αυτών με απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου,  αφού πρώτα ερωτηθεί η Νομική Υπηρεσία,  η 

Τεχνική Διεύθυνση και το Πρωτόκολλο, γιατί  ξέρετε πολύ καλά ότι  εάν 

κάποιος έχει  κάνει  κάποιο έγγραφο μπορεί  να διαγραφεί η διακοπή 

της πενταετίας και επίσης ενημερώνω το σώμα ότι  στο τέλος της 

περσινής χρονιάς τα χρήματα από το Υπουργείο Εσωτερικών και από 

την κυβέρνηση ήρθα 28 Δεκεμβρίου του ΄15,  δηλαδή τρεις  μέρες πριν 

βγει  το έτος,  οπότε κάποιες πληρωμές πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, 

όπως έχω εδώ και τα αποδεικτικά,  τα έγγραφα από το ταμείο,  . .η 

ΣΑΤΑ, οι  ΚΑΠ, όλα αυτά ήρθαν στο τέλος του ΄15,  άρα αρκετές από 

τις  πληρωμές τις  μεταθέσαμε  και εμείς  στο ΄16.   



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

17 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  

Άρα με λίγα λόγια ενημερώνω το σώμα και να είστε σίγουροι,  

αυτό το ξέρει  φυσικά και η κοινωνία,  ότι  εκτός από τις  τρέχουσες 

δαπάνες δεν έχουμε άλλες υποχρεώσεις προς την αγορά.  

Αυτά σε γενικές γραμμές,  κύριε Πρόεδρε.  Εγώ λέω για άλλη μια 

φορά ότι  ο ισολογισμός,  για δεύτερη συνεχή χρονιά μάλλον,  είναι 

χωρίς παρατηρήσεις.  Αυτό σημαίνει  ότι  και ο ορκωτός λογιστής σε 

συνεργασία,  εμείς  με τους ορκωτούς είμαστε σε καλύτερο επίπεδο σε 

σχέση με πέρυσι και στην Οικονομική Επιτροπή που έγινε συζ ήτηση 

αναφέρθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία ότι  πηγαίνουμε από το 

καλό στο καλύτερο, πάντα μιλάω μέσα στο πλαίσιο,  κύριε Πρόεδρε,  

αυτής της οικονομικής κατάστασης,  που είναι μια κατάσταση πάρα 

πολύ δύσκολη, οι  χρηματοδοτήσεις είναι γνωστό από την πολιτεία  ότι 

είναι 65 με 70% μειωμένες από ότι  πριν το ΄10 και επομένως έχω να 

πω ότι  η κατάσταση του Δήμου Σερρών σε σχέση με άλλους Δήμους οι  

οποίοι  έχουν,  σε αρκετές περιπτώσεις και πτωχεύσει,  είναι μια 

κατάσταση σταθερή, βαίνει  βελτιούμενη, είναι νοικοκυρεμένη . Θέλω 

να πιστεύω ότι  θα συνεχίσει  η ίδια κατάσταση, εάν δεν αλλάξει κάτι  

δραματικά στην κοινωνία και αναφέρομαι σε  κεντρικό επίπεδο.   

Αυτά είχα να σας πω και σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να ξεκινήσουμε με ερωτήσεις;  Κύκλος ερωτήσεων. Ο κ.  

Φωτιάδης,  ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

17 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι στην διάθεσή σας όλος ο φάκελος του ισολογισμού. Και του 

απολογισμού και του ισολογισμού.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. .να μπορέσουμε να μιλήσουμε.  Δεν μπορούμε να μιλήσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η γραμματέας είναι στην διάθεσή σας …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μας αφαιρείτε τον λόγο κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν σας αφαιρούμε τον λόγο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είσαστε στο Δημαρχείο καθημερινά.  Είναι στην διάθεσή σας όλα τα 

έγγραφα, όλοι οι  φάκελοι.  Οτιδήποτε ζητήσετε από την γραμματεία το 

έχετε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν έχω παράπονο από την γραμματεία.  Αλλά …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όλα είναι μέσα στον φάκελο.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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. .δεν έχετε υπολογιστή στο σπίτι  σας.  Εντάξει .  Αλλά υπάρχουν και 

εξαιρέσεις.  Μπορούν να σας εκτυπώσουν αυτά που επιθυμείτε και να 

τα διαβάσετε.   

 Οι ερωτήσεις από τον κ.  Φωτιάδη, τον κ.  Μηλίδη, τον κ.  Ηλία 

Αναστασιάδη. Παρακαλώ κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά θέλαμε να μας απαντήσετε ποιο είναι το ποσό που 

πλήρωσε ο Δήμος για το έτος στο οποίο αναφερόμαστε σε δικαστικές 

αποφάσεις που αφορούν προμήθειες,  έργα και με ποιο τρόπο 

υποστήριξε το συμφέρον του Δήμου η δημοτική αρχή;  

 Δεύτερον.  Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε,  εάν είναι δυνατόν,  

. .ποιο είναι το ποσό που διέθεσε  η δημοτική αρχή σε συνεργάτες του 

δημάρχου και σε εσωτερικούς συνεργάτες της διοίκησης συνολικά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε υπάρχει μια παρατήρηση από τους ορκωτούς 

λογιστές που λέει  ότι  201.000 έχουν λέει  χρησιμοποιηθεί  . .έσοδα 

προηγούμενης χρήσης.  Γιατί  τώρα τα ξαναβάζουμε; Υπάρχει σε αυτό 

το υπόμνημα των ορκωτών λογιστών στην σελίδα 30,  όπου αναφέρεται 

με σαφήνεια ότι  το ποσό, από τον έλεγχό μας προέκυψε πως έσοδα 

ποσού 201.440 ευρώ αφορούν προηγούμενη χρήση. Έσοδα. Άρα 

δηλαδή υπήρχε και πέρυσι υπήρχε και φέτος;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Στην σελίδα 30 στην έκθεση του ορκωτού;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι,  ναι.   
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να ενημερώσω το σώμα ότι  εμείς  στην Ο.Ε.,  δηλαδή ο υποφαινόμενος 

μαζί με τους άλλους συναδέλφους στην Ο.Ε. . .την έκθεση της Ο.Ε. του 

Δήμου . .ο κύριος…συντάσσει την Έκθεση Ελέγχου. . .Επομένως στην . .  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Γαλάνη …τα έξοδα . .αδιάθετες πιστώσεις 24 εκατομμύρια 

περίπου. Θα ήθελα μια ανάλυση γι΄ αυτό το ποσό, τι  είναι;  Εάν έχει  

δοθεί  ή εάν δεν έχει  δοθεί ,  γιατί  το ρωτάω αυτό,  γιατί  αυτό στην μια 

περίπτωση λογικά θα έπρεπε να φαίνεται μέσα στον ισολογισμό. Εάν 

δεν έχει  δοθεί  θα πρέπει να μας το βεβαιώσετε για να είμαστε σε θέση 

να διαβάζουμε σωστά.  

 Δεύτερον,  πως είναι δυνατόν έσοδα -  έξοδα διαφορά περίπου 10 

εκατομμύρια και πάμε στο . .κάτω –κάτω, καθαρά από ότι  λένε τα 

αποτελέσματα 1,5 εκατομμύριο; Αυτό κατά την άποψη, εγώ λογιστής 

δεν είμαι ούτε οικονομικός είμαι,  αλλά  που ρώτησα κατά την άποψη 

των οικονομικών αυτό φαίνεται λίγο . .λαμβάνοντας υπόψη ότι  πουθενά 

αλλού  δεν αναφέρεται κάτι  διαφορετικό στην αποτύπωση της μιας 

σελίδας.  Ενεργητικό,  παθητικό,  κυκλοφορούν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήσεις.  Άλλη ερώτηση υπάρχει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Για τα έσοδα της προηγούμενης χρήσης …  

Κος   :  

Κύριε Αντιδήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε αφορούν έσοδα τα οποία 

εισπράχθηκαν στην χρήση του 2015 αλλά αφορούσαν προηγούμενη 

χρήση. Δηλαδή δεν έχουν πάει στον κατάλληλο λογαριασμό . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αναφέρεστε στα 201.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι αυτοτελείς  πόροι αυτά;  

Κος   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μπορείς να το εκλαϊκεύσεις λίγο σε παρακαλώ τι  ακριβώς ήθελες να 

πεις;  

Κος   :  

Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο διαχωρίζει  τα έσοδα της παρούσας και 

προηγούμενης χρήσης.  Με την παρατήρηση αυτή λέμε ότι  

καταχωρήθηκαν 201.440,24 στον λογαριασμό των εσόδ ων της 

παρούσας χρήσης ενώ έπρεπε να πάνε στον λογαριασμό . .Το 

αποτέλεσμα στην ουσία δεν αλλάζει .   Δεν αλλάζει ,  απλώς δεν είναι 

τόσο ορθά επιστημονικό σαν παρουσίαση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα είναι λογιστική αποτύπωση μόνο …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι σαν παρουσίαση δεν εί ναι σωστή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λογιστικά δεν είναι σωστή η παρουσίαση. Αυτό. Στις  άλλες ερωτήσεις;   
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Στα έξοδα, γιατί  τώρα εδώ είναι πολλά τα στοιχεία,  όπως 

καταλαβαίνετε και έχετε δει  και εσείς  πως είναι το θέμα, στην Έκθεση 

της Ο.Ε. είναι εδώ και ο …δεν βλέπω στο σημείο . .στην όγδοο σελίδα 

λέει  ότι  δικαστικά και . .δικαστικών αποφάσεων -  συμβολαιογραφικής 

πράξης …Αυτό είναι η απάντηση για τα έξοδα στον λογαριασμό . .Στο 

5,  εκεί  που λέει  «τα έξοδα, διάφορα έξοδα» . . ,  στην πίσω σελίδα λέει  

ότι  δικαστικά έξοδα . .συμβολαιογραφικής πράξης. .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σελίδα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι στην όγδοη σελίδα,  στην Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής.  

Αυτή που συντάξαμε τα  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,  με την 

συνδρομή των οικονομικών υπηρεσιών. Είναι 245.923,59 όλα μαζί.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό έχει  να κάνει  με τα δικαστικά έξοδα,. .  δικαστικών αποφάσεων 

. .όσον αφορά το ένα σκέλος και όσον αφορά το εάν,  κύριε Πρόεδρε,  

γιατί  εμείς  σαν Ο.Ε.,  τουλάχιστον, . . .στον ρόλο μας και με τους 

συναδέλφους της αντιπολίτευσης και της συμπολίτευσης,  όταν . .για 

οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που μας . . .εκατό τοις  εκατό θα 

πάρουμε για την εκπροσώπηση του Δήμου σε οποιαδήποτε . .αγωγή, 

προσφυγή, δικαστική διαμάχη . .έναν από τους δυο δικηγόρους του 

Δήμου Σερρών για να  παραστεί  στην διαδικασία αυτή, στο δικαστήριο.  

Στην εκδίκαση.  
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 Επομένως σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον σε ότι  μας αφορά, 

σαν Ο.Ε.,  γιατί  εμείς  δεν ελέγχουμε,  δεν είμαστε αυτοί που ελέγχουν 

την Οικονομική Υπηρεσία,  η Οικονομική Υπηρεσία …πάντοτε αυτό 

συμβαίνει  όσον αφορά αυτό το κομμάτι.  Όσον αφορά τα έξοδα τώρα 

που είχαμε αυτό για τις  200.000…το άθροισμα για συνεργάτες είναι 

. .δεν έχει  αλλάξει κάτι .   

Κος   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε . .ελάτε δίπλα σε ένα μικρόφωνο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ελάτε δίπλα για να ακούσουμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν έχεις  την καλοσύνη να μας εξηγήσεις εάν αυτό είναι εξειδικευμένο 

και δεν έχει  αλλάξει κάτι  με τους συνεργάτες του κ.  Δήμαρχου, είναι 

οι  ίδιοι  από πέρυσι,  εάν έχει  αλλάξει κάτι ,  εάν αυτό το ποσό αυτό 

εμπεριέχει  και κάποιες άλλες υπηρεσίες και . .Για να μην ακουστεί  ένα 

ποσό και νομίζουν οι  συνάδελφοι . .  

Κος   :  

Στις οικονομικές καταστάσεις… αποτυπώνεται βέβαια και μπορούμε να 

το βρούμε σαν ισοζύγιο που έχουμε…Τώρα εκ του πρακτέου νομίζω 

ότι  . .εάν ξέρουμε τον αριθμό των συνε ργατών . .ο μέσος όρος είναι 

γύρω στις  22.000, εάν θυμάμαι καλά για τους συνεργάτες…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος   :  
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Μπορούμε να το προσδιορίσουμε αλλά ακριβές το ποσό μπορούμε να 

το βρούμε μόνο μέσα από τα βιβλία του Δήμου.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και δεν έχει  αλλάξει κάτι  σε σχέση με τα πρόσωπα, με τα άτομα. Ο 

κύριος. . .εάν θέλει  κάτι  να  πει .    

Κος   :  

Πάνω σε αυτό είναι όντως αυτό που είπε ο κύριος…ότι από τις  . .που 

καλείστε σήμερα να εγκρίνετε, . .στον λογαριασμό 61,  αμοιβές και 

έξοδα τρίτων και είναι η  ανάλυση του ισοζυγίου.  Ίσως στον κ.  

Φωτιάδη, ο κ.  Φωτιάδης έκανε την ερώτηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   

Κος   :  

Θα πρέπει να του δοθεί  η ανάλυση από την οικονομική υπηρεσία.  Από 

εδώ όμως δεν προκύπτει ,  ούτε εμείς  έχουμε τους φακέλους . .για να 

δώσουμε και αυτή την πληροφόρηση.   Μπορεί να δοθεί .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αύριο το πρωί.   Πάντως δεν έχει  μεταβληθεί σίγουρα ο αριθμός των 

προσώπων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να προχωρήσουμε σε τοποθετήσεις;  Κάποιος που θέλει  να 

τοποθετηθεί;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ πάντως απάντηση για τα 24 δεν έχω πάρει.  Υποθέτω ότι  θα πάρω 

στην συνέχεια;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποια 24;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για τα 24 εκατομμύρια.   

Κος   :  

Είναι αδιάθετες πιστώσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μιλάει για τον απολογισμό ο συνάδελφος.  Ο απ ολογισμός . .και έχει  

και τις  διάθετες πιστώσεις.   

Κος   :  

Αυτές είναι σε σχέση με τον προϋπολογισμό όμως.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Οι αδιάθετες πιστώσεις είναι ότι  δεν προχώρησαν μέσα στο,  σε 

εκτέλεση, τουλάχιστον,  μέχρι 31 -12. .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μισό λεπτό.  Αυτό το ποσό ουσιαστικά μας έχει  δοθεί ,  άρα είναι,  να το 

πω πολύ απλά, στην κάσα του Δήμου.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη αυτό θέλω να διευκρινιστεί .  Στην ερώτησή μου ήμουν 

σαφής.  Λέω, μας έχει  δοθεί  ή θα μας δοθεί;  Το θεωρούμε ως ποσό το 

οποίο θα μας έρθει  σε ανύποπτο χρόνο, την επόμενη, την μεθεπόμενη;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος…αυτό το ποσό προκύπτει  από την 

εκτέλεση του προϋπολογισμού. Δηλαδή ο προϋπολογισμός είχε . .όπως 

είδατε τα εισπραχθέντα και τα βεβαιωθέντα είναι συγκεκριμένα. Τ α 

άλλα δεν εκτελέστηκαν. Δεν σημαίνει  ότι  είναι έσοδα του ταμείου.  Τα 

έσοδα του ταμείου,  το χρηματικό υπόλοιπο,  κύριε Πρόεδρε,  31 -12-15 

είναι 9.389. Αυτά είναι τα χρήματα. Τα άλλα είναι,  κύριε Πρόεδρε,  

πιστώσεις.  Δεν σημαίνει  ότι  είναι χρήματα το οποίο το έχουμε και θα 

το διαθέσουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή μιλάτε για κάποιες πιστώσεις,  με αυτό το σκεπτικό και 

δεύτερον,  ένα επιπλέον ερώτημα που …  

Κος   :  

Να διευρύνω την απάντηση του αντιδημάρχου είναι ότι  υπάρχουν 

αδιάθετες πιστώσεις που αφορούν τα έσοδα αλλά υπ άρχουν και έσοδα 

τα οποία δεν έχουν πραγματοποιηθεί  από τον ισολογισμό, δεν έχουν 

εισρεύσει,  οπότε αυτά θα έλεγα ότι  είναι σε μια,  εάν όχι  πλήρη 

αντιστοιχία,  πλήρη αναλογία.  Άρα σε καμία περίπτωση οι αδιάθετες 

πιστώσεις δεν εκφράζουν αποθεματικά ή πλεονάσμ ατα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και άλλη μια ερώτηση που θέλετε να κάνετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και δεύτερον,  στο ενεργητικό,  κ.  Γαλάνη, είπατε ότι  και τα λέτε 

εξάλλου εδώ πέρα, καταθέσεις όψεως και . .9.500.000 περίπου. 

Εξάλλου αυτό βγαίνει  και από την,  από τον γενικό πίνακα. Εφόσ ον 

έχουμε 9.500.000, το πλεόνασμα στο τέλος το κυκλοφορούν το 

ανεβάζουμε στο 1,5 εκατομμύριο.  Λοιπόν,  με βάση αυτό.  Το 

ανεβάζουμε στο 1,5 εκατομμύριο.   
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 Ερώτημα απλό, από την στιγμή που . .είναι 9,5 εκατ.  και το 

ενεργητικό,  το κυκλοφορούν ως αποτέλεσμα, ως κάσα, να το πω απλά, 

είναι 1,5,  νομίζετε ότι  αυτά τα δυο ποσά μπορούμε να τα δέσουμε έτσι 

απλά; Κάποια εισήγηση θα πρέπει να υπάρχει.   

 Επειδή εγώ δεν βρήκα ουσιαστική εξήγηση ούτε και στον έλεγχο 

αλλά ούτε και στην αποτύπωση, την λογιστική αποτύπωση, την 

τεχνοκρατική αποτύπωση, θα παρακαλούσα εξήγηση.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ θα μιλήσω πολιτικά,  ο Δημήτρης θα το αναλύσει τεχνοκρατικά. 

Είναι άλλο θέμα το οικονομικό υπόλοιπο που έχεις  στο τέλος της 

χρονιάς στο ταμείο σου, τα οποία χρήματα πολλές φορές . .  είναι οι  δυ ο 

μισθοδοσίες που είμαστε υποχρεωμένοι να πληρωθούν από τον νόμο, 

. .που πρέπει να τα έχουμε δεσμευμένα και είναι δεσμευμένα . .Δεν 

είναι χρήματα δηλαδή τα οποία είναι στο ταμείο του Δήμου και 

μπορούμε να τα κάνουμε ότι  θέλουμε.   

 Επομένως μια απάντηση είναι  αυτή και όσον αφορά αυτό που 

φαίνεται σαν πλεόνασμα στο τέλος του ισολογισμού, να θυμίσω ότι  το 

έχουμε πει  και άλλη φορά εδώ, ότι  ο ισολογισμός…την καθαρή εικόνα 

το Δήμου αλλά έχει  να κάνει  με νούμερα τα οποία είναι …αλλά 

. .Δηλαδή ο Δημήτρης τώρα θα μας εξηγήσει γιατί ,  γ ια παράδειγμα 

πέρυσι είχαμε μια μικρή υστέρηση και φαινόταν  μισό εκατομμύριο,  

εάν θυμάμαι καλά, 670.000 μια υστέρηση, ενώ φέτος φαίνεται 1,5 

εκατ.  πλεόνασμα;  

 Εγώ διαχωρίζω τα χρηματικά διαθέσιμα από το πλεόνασμα και 

θέλω ο κ. .  να εξηγήσει για ποιο λόγο . .  

Κος   :  

Θα ήθελα να πω ότι  …  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

17 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

….με τις  ερωτήσεις και προχωράμε.   

Κος   :  

Η έννοια του αποθεματικού όπως αποτυπώνεται με την παρακολούθηση 

του δημόσιου λογιστικού που εμφανίζεται στα στοιχεία του 

προϋπολογισμού αλλά και του απολο γισμού, γιατί  το αποθεματικό 

είναι μια καθαρή, θα λέγαμε,  ένα καθαρό πλεόνασμα ή έλλειμμα 

προϋπολογισμού και αυτό είναι σε ταμειακή βάση. Ο ισολογισμός με 

βάση . .δεν αποτυπώνει τις  ταμειακές ροές,  είτε είναι εισπράξεις είτε 

είναι πληρωμές.  Αποτυπώνει και μ η χρηματικά μεγέθη, όπως είναι οι  

αποσβέσεις.   

Οι αποσβέσεις δηλαδή εδώ στον ισολογισμό είναι ένα μέγεθος 

4.528.000,  δεν απεικονίζει  όμως χρηματικά ποσά. Όπως αντίστοιχα 

είναι και τα έκτακτα ενόργανα έξοδα, τα οποία αποτυπώνουν τις  

αναλογούσες επιχορηγήσει ς στην χρήση, οι  οποίες και αυτά είναι 

έσοδα τα οποία,  στην ουσία δεν υπάρχουν οι  ταμειακές ροές,  δηλαδή 

οι  εισπράξεις αυτών των ποσών.  

Θέλω να πω δηλαδή ότι  εάν θέλουμε να δούμε το αποθεματικό με 

βάση τι  απομένει  στο ταμείο στο θέμα εισπράξεων –πληρωμών,  πρέπει 

να παρακολουθήσουμε τον απολογισμό. Εδώ είναι μια διπλογραφική 

κατάσταση που αποτυπώνει και μη χρηματικά ποσά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στον ισολογισμό.  

Κος   :  

Ναι.  Και έχει  την έννοια γιατί;  Γιατί  πρέπει να αποτυπωθούν και οι  

απαιτήσεις,  οι  οποίες δεν έχουν εισπραχθεί,  κάτι  που δεν είναι 

στοιχείο του . .του δημόσιου λογιστικού, όπως και οι  πληρωμές,  οι  
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υποχρεώσεις που αφορούν που δεν έχουν πληρωθεί.  Αυτή είναι ή 

έννοια και να παρουσιαστεί  η πραγματική κατάσταση …31 -12.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

εάν θέλετε και σαν τοποθέτηση. Εάν θεωρείτε ότι  έκλεισε ο κύκλος 

των ερωτήσεων; Στον κύριο εισηγητή ήθελα. Τοποθέτηση είναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.  . .ζήτησε τον λόγο νομίζω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι αναζήτησα στο υλικό που μας δόθηκε,  ποιες είναι,  

κύριε Ζιγκερίδη,  οι  εισπράξεις που έχει  κάνει  με βάση μια 

προγραμματική που κάναμε με την ΔΕΥΑΣ και πώς αποδόθηκα εντός 

του ΄15 από οφειλές δημοτών; Δεν ξέρω εάν έχετε εντοπίσει  αυτή την 

οφειλή,  που ανέρχεται σε 1.940.000.  Εάν αυτά τα χρήματα 

εισπράχθηκαν από την ΔΕΥΑΣ και αποδόθηκαν στο ταμείο του Δήμου; 

Ή πόσα αποδόθηκαν, εν πάση περιπτώσει;   

 Και η άλλη ερώτηση είναι η εξής:  Εντός του ΄15,  εκτός εάν κάνω 

λάθος,  . .περιουσιακά στοιχεία,  αποτίμηση που φαίνεται ή δ εν φαίνεται,  

παραχωρήθηκαν τα αντλιοστάσια,  οι  γεωτρήσεις,  ο εξοπλισμός δηλαδή 

υδροδότησης περιουσία των Δήμων που συγχωνεύτηκαν στον 

Καλλικρατικό,  του Δήμου μας δηλαδή προς την ΔΕΥΑΣ. Σε τι  ύψος 

αποτιμήθηκε αυτή η περιουσία του Δήμου που παραχωρήθηκε προς  την 

ΔΕΥΑΣ; Περιουσία του Δήμου. Που φαίνεται παρακαλώ, σε ποια 

σελίδα;  
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 Αυτή είναι και η τοποθέτησή μας,  κύριε Πρόεδρε,  οπότε να 

διευκολύνουμε και την διαδικασία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μηλίδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

. .γ ια να μην χρονοτριβούμε.  Θα είμαι πολύ σύντομος.   

 Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι ξεκινάω από ένα 

γεγονός το οποίο αναφέρθηκε στο …ότι έχουμε …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγο πιο δυνατά.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσό ανείσπρακτο 5 εκατομμύρια τόσες 

χιλιάδες και δώσατε μια εξήγηση κύριε Γαλάνη, αλλά κατά την γνώμη 

μου δεν είναι απολύτως πειστική.  Νομίζω ότι  έπρεπε και μάλιστα πάρα 

πολλές φορές σας προτρέπουν οι  ορκωτοί λογιστές ότι  θα πρέπει να 

. .κάποια μέτρα.  

 Το άλλο που με ανησυχεί περισσότερο και νο μίζω ότι  θα πρέπει 

να μας ανησυχεί όλους είναι ότι  οι  επισφαλείς απαιτήσεις είναι πάρα 

πολύ μικρές.  1.600.000. Ουσιαστικά δηλαδή αυτά τα λεφτά πιστεύω 

ότι  έχουν χαθεί για τον Δήμο.  

 Τώρα θα πω δυο κουβέντες για τα έσοδα. Διάβασα τα εξής 

. .εισπρακτέα 10.000, μηδέν είσπραξη. Για την μίσθωση 

καλλιεργήσιμης γης λέμε «βεβαιωθέντα 52.000 εισπραχθέντα μόνο 

16.000». Για ποιο λόγο; Αυτοί που καλλιεργούν γη νομίζω έχουν μια 
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απόδοση. Δεν . .τα πολλά χρήματα αλλά μια απόδοση έχουν.  . .Είναι 

σημαντικές οι  διαφορές.   

 Μισθώματα από αστικά ακίνητα. Αυτό θα ήθελα και μια εξήγηση 

εάν μπορέσει να μου δώσει.  Βεβαιωθέντα 459.000, κύριε Πρόεδρε,  

εισπραχθέντα μόνο 55.000. Μιλάμε για πολύ μεγάλη στέρηση εσόδων. 

Υπάρχουν πάρα πολλοί κωδικοί τέτοιοι ,  αλλά δεν είναι νομίζω της 

παρούσης να τους αναφέρω έναν –έναν,  όπως και με την κατάργηση 

των πεζοδρομίων και χώρων και εκεί  πάλι η διαφορά είναι τεράστια.   

 Φυσικά δεν λέει  κανείς  ότι  θα πρέπει όλους . .στα δικαστήρια,  

αλλά θα πρέπει…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Σαφώς όμως εγώ πιστεύω, κύριοι  συνάδελφοι,  ότι  εκτός από αυτούς  

που έχουν μια αδυναμία λόγω της κρίσεως,  υπάρχουν και κάποιοι  που 

μπορούν να κάνουν μια ρύθμιση, να πληρώνουν και δεν το κάνουν.  

Αυτή την πληροφόρηση έχω.  

 Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα τ ης διοίκησης του Δήμου. 

Υπάρχει έλλειμμα σημαντικό.  Δεν μπορεί από 570.000 ή 470.000 

βεβαιωθέντα να εισπράττουμε μόνο 40.  

 Αστικά ακίνητα, σελίδα 18.  Δεν το έχω μαζί μου τώρα, το είχα 

στον υπολογιστή ολόκληρο αλλά έχω το υπόμνημα . .  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Βεβαίως είχα και αυτό σημειωμένο, για τις  209.000, έδωσε ο κύριος 

μια απάντηση. Δεν ξέρω, δεν ικανοποιήθηκα πλήρως…λογιστικά αλλά 
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δεν φαίνεται πουθενά . .και βάζω και ένα ερωτηματικό.  Μήπως 

ξαναμπήκαν και πέρυσι και φαίνεται τώ ρα σαν έσοδα καινούργια;  

 Δυο κουβέντες για τα έξοδα. Αμοιβές και έξοδα αιρετών 

αρχόντων. Αυξημένα κατά 200, έξοδα αιρετών αρχόντων, ναι.  

αυξημένα κατά 200 χιλιάδες.  Γιατί;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Καμία αύξηση δεν έγινε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Γαλάνη εδώ είναι η έκθεση, ακούστε.  Πάμε λοιπόν στην σελίδα 

30,  κωδικός 61,  Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων. Χρήσεις ΄14 

1.814.475.  Χρήσεις ΄15,  1.907.883.  Εάν τώρα διαβάζω λάθος τι  να σας 

πω; Αυτό που βλέπω. Στην ίδια σελίδα,  62,  παροχές τρίτων. Χρήσεις 

΄14 2.557,378, χρήσεις  ΄15,  2.877.000. Το ένα . .με 27% και το άλλο 

8,33%.,  Τώρα εάν διαβάζω λάθος και είναι  κάτι  λογιστικό που δεν 

μπόρεσα να το καταλάβω, τότε δεν μπορώ να μιλήσω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα σας απαντήσω.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εγώ αυτό βλέπω, αυτή είναι η έκθεση των λογιστών, αυ τό διαβάζω και 

θεωρώ ότι  δεν είναι κατάλληλη η εποχή για τέτοιες αυξήσεις και . .όταν 

δεν είναι απαραίτητο.   

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Παρακαλώ εάν μου επιτρέπετε,  ο λογαριασμός δεν αφορά μόνο αμοιβές 

και έξοδα αιρετών, για να μην . .  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Αφού αυτό διαβάζω.  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  
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Έχετε δίκαιο.  Έτσι όπως το διαβάζετε έχετε δίκαιο.  Έτσι είναι το 

ενιαίο λογιστικό σχέδιο.  Απλώς περιέχει  και άλλους λογαριασμούς.  

Εκτός δηλαδή από αμοιβές αιρετών. Αυτό θέλω να σας πω.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Παροχές τρίτων.  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Σας λέω το εξής:  ο λογαριασμός είναι αυξημένος.  Αυτό είναι 

αναμφισβήτητο.  Απλώς για να δώσω την πλήρη πληροφόρηση στο 

σώμα ότι  ο λογαριασμός πέρα από τις  δαπάνες και τα έξοδα των 

αιρετών συμπεριλαμβάνει και άλλες δαπάνες και έξοδα. Απλώς εν 

συντομία έχει  βαπτιστεί  έτσι.  Ο λογισμός από το σχέδιο το κλαδικό 

των Δήμων και Κοινοτήτων. Αυτό λέω εγώ, δεν λέω κάτι  παραπάνω.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Και ένα τρίτο που είναι εμφανές εδώ στο 84 λέει  ότι  έσοδα από 

προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων. Στο ΄15,  μηδέν.  Στο ΄14 153.000. 

…  

 Το άλλο που ήθελα να πω και είναι πάλι μια σημαντική 

παρατήρηση των ορκωτών λογιστών, οι  οποίοι  λένε ότι  στο ισοζύγιο 

της αποθήκης υπάρχει μια διαφορά 27.000 ευρώ. Λέει λοιπόν αυτό θα 

πρέπει να το δείτε πολύ σημαντικά, το αρχείο αποθήκης.  Νόμιζα εγώ 

ότι  . .με το  θέμα της αποθήκης έχουμε τελειώσει.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Φυσικά.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Γαλάνη η παρατήρηση είναι από τους ορκωτούς λογιστές ότι  

αυτά δεν πρέπει . .και είναι 27.000 ευρώ…  
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 Τώρα κάτι άλλο το οποίο είναι εκτός,  ας το πούμε έτσι,  καθαρά 

λογιστικού περιεχομένου, μου έκανε μεγάλη εντύπωση σαν μέλος του 

συμβουλίου,  σαν δημότης αυτής της πόλης,  του Δήμου, την συμμετοχή 

σε εταιρείες.  Εδώ λοιπόν άμα δούμε και στην ΕΣΑΝΣ, το 

Αυτοκινητοδρόμιο,  ας πούμε,  έχουμε το 76,5%. Έτσι δεν είναι κύριε 

Αντιδήμαρχε;  

 Λέει λοιπόν,  το ποσό ανέρχεται …134.000. Σήμερα η τρέχουσα 

αξία είναι 84.000. Εάν πάμε στο φορέα διαχείρισης …εκεί λοιπόν 

έχουμε το 18,93% σαν συμμετοχή. Το ποσό λοιπόν στο κεφάλαιο του 

Δήμου είναι 23.000. Σήμερα η τρέχουσα αξία είναι 10.000 ευρώ.  

 Εγώ σας λέω σαν δημοτικός σύμβουλος με αυτά είναι πολλά, με 

την ΕΣΑΝΣ και αλλού, με αυτά λοιπόν …ενεργειακές μονάδες,  οι  

οποίες έχουν υποτιμηθεί πλήρως  έχω την εντύπωση ότι  …αυτά δεν τα 

συζητάω αλλά αυτά που είναι τώρα, εμένα με προβληματίζει .  Κάνουμε 

κάτι  γι΄ αυτό; Δηλαδή τι  θα γίνει;  Και εάν πάει μετά όπως η 

Ξενοδοχειακή ΑΕ και δεν ξέρω από . .του Δήμου τα κεφάλαια…;  

 Κλείνοντας,  γίνεται μια σύσταση πάλι από τους ορκωτούς 

λογιστές προς την ΚΕΔΗΣ. Εκεί τα ποσά δεν είναι ίδια.  Είναι 

διαφοροποιημένα. Γίνεται σύσταση να  γίνει  έλεγχος.  Είναι άλλο το 

κεφάλαιο,  άλλο αυτό που φαίνεται και άλλο αυτό που υπάρχει.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Την ΚΕΔΗΣ εδώ σε μας;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Συμμετοχή σε ΚΕΔΗΣ. Λέει αφορά εκατό τοις  εκατό την συμμετοχή 

στο κεφάλαιο της ΚΕΔΗΣ συνολικού ύψου ς 1.946 εκατομμύρια.  
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Σημειώνεται ότι  το κεφάλαιο . .είναι 1.644. . .  είναι 1.800 τόσο. . .με 

μεγάλα γράμματα, τονισμένα, η διερεύνηση των ανωτέρω διαφορών. 

Δεν τα βγάζω μόνος μου. 116 σελίδα.   

 Βλέπω λοιπόν πάρα πολλές συστάσεις από τους ορκωτούς 

λογιστικές και καλά κάνουν,  αυτός είναι ο ρόλος τους,  εμένα όμως 

αυτά που σας είπα…είναι πάρα πολλά, κύριε Πρόεδρε,  επιγραμματικά 

είπα δυο, τρία,  λέω λοιπόν ότι  εμένα σαν δημοτικό σύμβουλο και 

όλους μας πρέπει να μας προβληματίσει .  Να καθίσουμε σε ένα τραπέζι  

και να βρούμε κάποια λύση.  

 Και εκείνο που θέλω, εν κατακλείδι  να πω είναι ότι  οι  ορκωτοί 

δεν πρέπει να …γι΄ αυτά τα επισφαλή και αυτά τα ανείσπρακτα. Το 

τονίζουν τρεις  φορές μέσα στο ελεγκτικό κομμάτι.  Δεν είναι τυχαίο 

που το τονίζουν τρεις  φορές.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα μιλήσετε πρώτα εσείς;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όσον αφορά την αξία,  το πώς υπολογίζεται η αξία συμμετοχής του 

Δήμου . .εταιρείες,  να θυμίσω στο σώμα, τουλάχιστον εμείς  όλοι μας,  

όσοι βρισκόμαστε εδώ από το ΄11,  δεν προχωρήσαμε σε καμία 

δημιουργία ετα ιρείας ή στην συμμετοχή του Δήμου σε κάποια εταιρεία.  

Είναι όλες από παλαιές ιστορίες πριν το ΄11 και πριν το ΄11 και πολλά 

χρόνια πίσω.  

 Το εάν οι  αξίες τους …ή αποτιμώνται χαμηλά, αυτό το 

Αυτοκινητοδρόμιο .πόσα χρόνια τουλάχιστον,  είναι αυτό το συμβόλαι ο 

εδώ ή το προηγούμενο, γνωρίζετε ότι  η σημερινή δημοτική αρχή 
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προσπαθεί και το λειτουργεί  με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. . .αυτή 

έτσι αποτιμάται από τους ορκωτούς.   

 Δέχομαι αυτόν το σκεπτικό να προβληματιστούμε …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Για τον προβληματισμό…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μα δεν τελείωσα. Δέχομαι λέω τον προβληματισμό που εκφράζει  ο κ.  

Μηλίδης να δούμε σε ποια εταιρεία,  πλην το Αυτοκινητοδρόμιο,  οι  

άλλες εταιρείες λίγο ως πολύ δεν έχουν ζωή, να το πω έτσι,  πολύ 

έντονη. Κάποιες από αυτές έχουν υποπέσει σε αδράνεια.   

 Όσον αφορά τώρα την κοινωφελή επιχείρηση, για το κεφάλαιό 

της,  αφορά πάλι…θα θυμίσω ότι  ο κ.  Ραμπότας στο Δημοτικό 

Συμβούλιο μας φέρνει  ακόμα από το παρελθόν ισολογισμούς.  Δηλαδή 

η ΚΕΔΗΣ..όλες αυτές που συνενώθηκαν ξέρει  ο γενικός γραμματέας,  

τώρα . .στον Δήμο.  

 Αυτοί όλοι εδώ, καλά κάνατε και το παρατηρήσατε,  θα σας τα πω 

και εγώ, καλά –καλά . . ισολογισμούς.  Ο κ.  Ραμπότας ως Πρόεδρος της 

ΚΕΔΗΣ μας φέρνει  μετά από έλεγχο που γίνεται μια –μια χρονιά τις  

. .γ ια την κοινωφελή επιχείρηση. Ένα είναι αυτό.  

 Μου λέτε,  σας εξήγησα, μάλιστα σήμερα με τον ταμία είχα μια 

συζήτηση πολύ απολογισμό. Μα εδώ οφείλουν στην Εφορία πάνω από 

50 δις .  Όταν βγαίνουν νόμοι τα τελευταία τρία χρόνια που σου δίνουν 

την δυνατότητα τις  50.000 ευρώ οφειλή να τις  πληρώσεις σε 100 

δόσεις,  καθίστε κάτω και διαιρέστε τα χρόνια,  κάνετε τις  διαιρέσεις 

και δείτε σε πόσα χρόνια που θέλει  το ποσό αυτό να εξοφληθεί;   

 Θα ζητήσω συγνώμη αλλά δεν μπορείτε να μου λέτε σήμερα εδώ 

ότι  δεν κάνω κάτι για την είσπραξη, γιατί  στην προηγούμενη θητεία 
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που εφήρμοσε ο ταμίας τον . .δημοσίων εσόδων…κύριε Πρόεδρε,  ήρθε 

η αντιπολίτευση σύσσωμη και μου είπατε…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Είπα για τους έχοντες.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Οι έχοντες,  ποιοι  έχοντες;  Όσοι χρωστάνε.  Όσοι έχουν λεφτά στην 

τράπεζα και χρωστάνε αυτοί οι  έχοντες.  Όσοι δεν έχουν δεν θα 

πάρουμε κάτι  από αυτούς.  Άρα πρέπει να κάνουμε σε όλους 

κατασχέσεις;  Για να πάρεις…κύριε Πρόεδρε,  πρέπει να κάνεις  πάνω 

από 50 ευρώ σε κάποιον που χρωστάει κατάσχεση …εάν δεν έχει  δεν 

θα τα πάρεις.  . .Δεν μπορείς να ξέρεις  ποιος έχει  και ποιος δεν έχει .   

 Αλλά μην μου λέτε ότι  δεν τα εισπράττω και υπάρχει,  δεν το 

δέχομαι με τίποτα,  γιατί  είμαστε από τους λίγους Δήμους,  μάλλον μετά 

ακολούθησαν και οι  υπόλοιποι,  που αναγκάστηκαν και από . .αρχές και 

όχι  μόνο…να κάνουν . .κύριε Πρόεδρε,  που σημαίνει  και κατασχέσεις 

και ακινήτων και κινητών. Κάναμε σε 2.000 μόνο ανθρώπους από τις  

80.000 δημότες.  Σε αυτούς δηλαδή που όφειλαν.  Σε όσους βρήκαν 

χρήματα, η ταμειακή υπηρεσία σε όσους βρήκε χρήματα και οι  

τράπεζες μας τα απέδωσε, σε όσους δεν βρήκε δεν …  

 . .επιστολές για είσπραξη και θα προχωρήσει,  όπως οφείλει ,  γιατί  

έχει  και θέση ευθύνης ο εκάστοτε ταμίας,  θα προχωρήσει να στείλει  

επιστολές κατάσχεσης και να προχωρήσει εκεί  που πρέπει 

. .κατασχέσεις εις  χείρας τρίτων και έχει  στείλει  και ήδη έγγραφο στην 

νομική υπηρεσία για μεγαλοοφειλέτες και για κατασχέσεις ακίνητης 

περιουσίας.   

Αυτά σας τα λέω να τα γνωρίζετε.   Όμως σας παρακαλώ πολύ θα 

ήθελα και εσείς  να στηρίξετε την προσπάθεια που γίνεται,  γιατί  πολύ 
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καλά κάνετε σήμερα και λέτε ότι  να πάρουμε τα 5 εκατομ μύρια,  αλλά 

αύριο που θα γίνουν οι  κατασχέσεις θα λέτε ότι  γιατί  κάναμε 

κατασχέσεις.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μα δεν υπάρχει άλλος τρόπος.  Πείτε μου, πώς θα τα πάρουμε; Πώς θα 

τα πάρουμε τα λεφτά;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πάρουμε τα λεφτά συνάδελφοι.  Σας λέω 

τον νόμο, απέξω τον ξέρω.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μην κάνετε μικροπολιτική κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μικροπολιτική είναι που σας λέω …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μικροπολιτική κάνετε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν κάνω ποτέ μικροπολιτική.  Ποτέ μικροπολιτική με τέτοια θέματα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για πείτε μου τον τρόπο; Πείτε μου την πρότασή σας.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Πάρα  πολλοί τρόποι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ποιος;  Για πείτε μου έναν;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε στέλνεις  πρώτα επιστολή . . ,  ειδοποιείς  …και μετά 

κάνεις  κατάσχεση. Και μάλιστα οι  επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης  το 

άκρον άωτον,  ακούτε μέχρι που φτάνουν,  να λένε ότι  θα πρέπει να 

ασκήσεις και ποινική δίωξη κατά των οφειλετών. Φυσικά όχι  μόνο ο 

δικός μας Δήμος,  κανένας Δήμος σε όλη την Ελλάδα δεν έχει  προβεί σε  

μια τέτοια κατάσχεση, γιατί  θα έπρεπε όλοι οι  πολίτες ό λης της 

Ελλάδος να είναι στα δικαστήρια κάθε μέρα. Αλλά και σε αυτούς τους 

λίγους από τους 80.000 πολίτες,  τους 2.000 που είχαν κάνει  στην 

προηγούμενη θητεία ο ταμίας κατάσχεση . .δεν υπήρχε κάποια άλλη 

λύση.  

 Εδώ είναι και ο κύριος…, εδώ είναι και ο κ.  Ζι γκερίδης,  έχει  και 

αυτός θέση αντιδημάρχου στον Δήμο Συκιών, να σας πει  εάν  κάνω 

μικροπολιτική… είναι αλήθεια δεν υπάρχει άλλος τρόπος.  Τους καλείς 

με επιστολή, κύριε Πρόεδρε,  τους βάζεις  προθεσμία.  Πείτε μου εσείς  

με ποιον άλλο τρόπο μαγικό θα εισπράξουμ ε τα χρήματα; Δεν υπάρχει 

κανείς  άλλος.  Να είστε σίγουροι γι΄ αυτό.  Καμία . .εάν υπήρχε κάτι  θα 

σας το έλεγα με ειλικρίνεια.  Δεν υπάρχει.   
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 Όσον αφορά τώρα αυτό που είδατε την διαφορά στους αιρετούς,  

θα ήταν αστείο να νομίζετε ότι  έγινε καμία αύξηση. Τουλάχ ιστον έχετε 

εμπειρία όλοι,  εδώ υπάρχουν οι  πρώην νομάρχες,  υπάρχουν και πρώην 

Δήμαρχοι,  Αντιδήμαρχοι,  όχι  δεν υπάρχει αύξηση. Το μόνο που μπορεί 

να έχει  μεταβληθεί είναι οι  κρατήσεις και οι  φόροι.  Επομένως, από 

εκεί  να υπήρξε μια μικρή διαφορά προς τα επάν ω. Αλλά ότι  θα πάρει ο 

Αντιδήμαρχος ή ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου περισσότερα 

χρήματα, αυτό το ξέρετε πάρα πολύ καλά δεν μπορεί να συμβεί.  Ούτε ο  

Δήμαρχος ούτε κανένας σε όλη την Ελλάδα.  

 Επίσης,  για τα θέματα  ή κάποια θέματα στην συνέχεια της 

συζήτησης που έχει  γίνει  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας παρακαλώ κύριε συνάδελφε.  Να ολοκληρώσω και θα σας ακούσω 

ευχαρίστως.   

 Όσον αφορά τα ζητήματα που . .αποχέτευσης,  που άνοιξε η 

συζήτηση, θα σας πω, κύριε Πρόεδρε,  ότι  γι΄ αυτά τα ζητήματα έχει  

και εγγράφως ρωτηθεί ο Δήμος στο σύνολό του και επειδή θεωρούν οι  

συνάδελφοι ότι  θα πρέπει να απαντηθούν κάποια ζητήματα που 

αφορούν από ιδρύσεως την ΔΕΥΑΣ, . .στο εύλογο χρονικό διάστημα, 

γιατί  οι  ερωτήσεις είναι για πολλά ζητήματα, είτε από την ΔΕΥΑΣ ,  

είτε από την Τεχνική Διεύθυνση του Δήμου είτε από την Οικονομική 

Υπηρεσία,  θα απαντηθούν όλα και τότε πραγματικά θα δούμε ποιος θα 

είναι υπεύθυνος για τι .   

 Γιατί  είναι εύκολο να λέγονται πολλά πράγματα προφορικά αλλά 

εάν αρχίσεις  να ανατρέχεις  στο παρελ θόν και να σκαλίζεις  πράγματα, 
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τότε μπορείς να βρεις  πολλά, μπορείς να βρεις  πάρα πολλά. Πάρα 

πολλά ζητήματα.  

 Επομένως, να είστε σίγουρος ότι   όλα αυτά τα θέματα θα 

απαντηθούν και εγγράφως, έχει  τεθεί  το ερώτημα και. . .  κύριε Πρόεδρε 

και κλείνω, είναι ότι  θα περίμενα, όπως τουλάχιστον έγινε πέρυσι,  

πέρυσι ένας. . . .της αντιπολίτευσης,  θα τον ονοματίσω, ο Χρυσανθίδης 

είχε το θάρρος,  το πολιτικό θάρρος να πει  ότι  ο Δήμος Σερρών στα 

οικονομικά και σαν μέλος της Ο.Ε. πηγαίνει  καλά, ότι  υπάρχει  

βελτίωση. Αυτή η βελτίωση αποτυπώνεται σήμερα, σε αυτό εδώ το 

έγγραφο αποτυπώνεται.  Φαίνεται ότι  και τα χρέη είναι μειωμένα και οι  

οφειλές και στις  τράπεζες και στους ιδιώτες.  Έχουμε και πλεόνασμα. 

Έχουμε και . .διαθέσιμα…θα περίμενα, τουλάχιστον,  ένας συνάδελφος,  

μισός,  να πει  μια καλή κουβέντα όχι  γιατί… δημοτική αρχή, για την 

αλήθεια και των αριθμών, γιατί  και οι  αριθμοί,  . .και μιλούν οι  αριθμοί 

από μόνοι τους.  Θα περίμενα έτσι να υπάρχει ένας καλός λόγος,  πέρα 

από την κριτική που την δέχομαι καλοπροαίρετα.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Ζιγκλερίδη.   

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Για το θέμα της αποτίμησης της ΔΕΥΑΣ αυτή αποτυπώνεται στον 

λογαριασμό 18 και αντίστοιχα η διαφορά των εισφερόμενων στοιχείων,  

η υπεραξία που δημιουργήθηκε είναι στον λογαριασμό 41…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σελίδα; Στην σελίδα;  

Κα   :   

22,  23 
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Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

22, 23.  . .το αποθεματικό από υπεραξίας φερόμενων παγίων ύδρευσης,  

αποχέτευσης.  Αποθεματικό . .παγίων στην ΔΕΥΑΣ …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για κάντε το πιο λιανά αυτό,  τι  σημαίνει  αυτό; Πρακτικά τι  σημαίνει;   

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

…που υπήρχαν στον Δήμο . .στην δημοτική . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Και η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αποτύπωσης . .  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι χρήμα.  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Με βάση την Επιτροπή που ορίζεται.  Δηλαδή να σας πω έτσι απλά, 

παραδείγματος χάρη, δίκτυα…ήρθε η Επιτροπή και είπε ότι  αυτά είναι 

17 εκατ. .  Οπότε αυτά τα 14 εκατ.  αποτυπώνουν λογαριασμούς του 

αποθεματικού.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .λογιστικά…  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Και αντίστοιχα καταγράφονται ως τα πάγια της επιχείρησης τώρα. 

Αλλά υποχρεωτικά δεν μπορούσε να γίνει  διαφορετικά.  Βάσει του 

Καλλικρατικού νόμου η ΔΕΥΑΣ ως καθολικός διάδοχος υποχρεωτικά 

υπεισέρχεται σε αυτά τα ζητήματα. Τα παίρνει  υποχρεωτικά.  

 Τον κ.  Φωτιάδη θα παρακαλούσα εάν υπονοούσε ότι  έχει  σχέση 

με τον συμψηφισμό ή την αξία παγίων πο υ πήρε η ΔΕΥΑΣ…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ λέω για την αποτύπωση της αξίας των παγίων. Είναι καθαρά 

λογιστική.  Για να μην δημιουργηθεί παρεξήγηση, …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παρακαλώ κάντε το λαϊκά έτσι να το καταλάβουμε.  Ένα ποσό είπα 

εγώ, είναι αυτό που αποτιμήθηκε η περιουσία του Δήμου, η οποία είπε 

πως έχει  έρθει  στον Καλλικρατικό και εδώ και στην ΔΕΥΑΣ. Αυτή η 

περιουσία πόσο αποτιμήθηκε και μου απαντήσατε …  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Η συμμετοχή είναι στην σελίδα 17.   Είναι 17.539.922,57  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τόσο είναι το ύψος…  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Ναι,  η αποτίμηση της . .αυτή είναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

17 εκατομμύρια;  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

17.539.922,57 η λογιστική αποτίμηση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι χρήμα, …  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Λογιστική τακτοποίηση των παγίων του Δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν  να πάμε . .στους προλαλήσαντες;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα μας απαντήσετε γι΄ αυτό το άλλο ή όχι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Ζιγκερίδη κάτι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι εγγράψατε από την προγραμματική;  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Για το θέμα της προγραμματικής τώρα δεν έχω στοιχεία εδώ, απλώς το 

θέμα αυτό εγώ νομίζω ότι  θα πρέπει να γίνει  ένας συμψηφισμός μεταξύ 

οφειλόμενων …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Όχι,  θα πρέπει,  ας πούμε,  να απεικονιστεί  η δαπάνη της ύδρευσης των 

δημοτικών καταστημάτων  γενικότερα και να γίνει  ένας απαραίτητος 

συμψηφισμός.  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να προχωρήσουμε στην δευτερολογία κύριοι  συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορώ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφού δεν πρωτολογήσατε.    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή ακριβώς προέκυψε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέλετε να δευτερολογήσετε συνάδελ φοι;  Κύριε Φωτιάδη; Κύριε 

Μηλίδη;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δυο προτάσεις θα πούμε.  Για μας το θέμα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Των δυο ερωτήσεων, οι  άλλες θα απαντηθούν μεθαύριο,  περιμένουμε.  

Θεωρούμε ότι  είναι ανοικτό το θέμα. Καθόλου δεν κ αλύπτονται από 

τις  προγραμματικές εφόσον από την απόφαση που πήραμε για μας είναι 

ανοικτό το θέμα, κύριε Ζιγκερίδη,  διότι  υπάρχουν χρήματα τα οποία 

θα πρέπει να εισπράξει η ΔΕΥΑΣ και να μας τα αποδώσει.   Δεν 

φαίνονται πόσα μας αποδώσατε.  Και ίσως καθόλου.  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Μα ποιος το είπε αυτό;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εάν η ΔΕΥΑΣ έδωσε έναντι  της προγραμματικής.  Εάν εισπράχθηκαν…  

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Ότι εισπράττεται αποδίδεται,  κ.  Φωτιάδη.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ έκανα μια ερώτηση στον ποιο κατάλλη λο επιστημονικά να μας 

απαντήσει.  Όμως κύριε εισηγητά με διακόπτετε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μα μιλάτε με άλλους…  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  δεν μιλώ με κανέναν,  κύριε Πρόεδρε.  Παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν κάνει  ερωτήσεις,  τοποθέτηση κάνει ,  δευτερολογία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέω, οι  δυο ερωτήσεις για μας δεν απαντήθηκαν και θα πρέπει να 

τύχουν περαιτέρω διερεύνησης και θα τύχουν από την πλευρά μας με 

ερωτήσεις προς τον κ.  Αγγελίδη.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εγώ, κύριε Πρόεδρε,  θέλω για μια ακόμη φορά να πω αυτή την μείωση  

των μετοχών, υπήρχε κάποια αιτιολογική έκθεση από τις  διάφορες 

εταιρείες και αυτές που, τέλος πάντων, φτάσαμε να είμαι πλήρως…να 

υπάρχουν στην ουσία,  είχε γίνει ,  έγινε κάτι  από τον Δήμο ώστε να 

γίνουν εκκαθάριση να πάρουμε κάποια χρήματα; Επιμένω στο θέμα  

αυτό γιατί  σας λέω ότι  με προβλημάτισε πάρα πολύ. Δεν λέω ότι  είναι 

σημερινά.  Ο κ.  Γαλάνης είπε ότι  είναι από παλαιά.  Το ξέρω ότι  είναι 

από παλαιά.  Υπάρχει εταιρεία που έχει  ισολογισμό από το 2005. Αλλά 

εμείς  σαν Δήμος….  

Κος   :  

Θα έπρεπε να πάει σε εκκαθάριση.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν θα έπρεπε να πάει σε μια εκκαθάριση ώστε εάν μπορούμε κάτι  

…Και εάν συνεχίσει  αυτή η κατρακύλα με τις  υπόλοιπες τι  κάνουμε; 

Βάζω δηλαδή, ένα καμπανάκι κτυπάω, κάπως έτσι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Καλό το καμπανάκι,  θα θυμίσω όμως ότι  όλα τα ζ ητήματα αυτά είναι 

νομικά. Τι εννοώ; Υπάρχουν εταιρείες που δεν έχουμε την πλειοψηφία 

και δεν μπορούμε εμείς  να τις  θέσουμε σε εκκαθάριση. Υπάρχουν Δ.Σ. 

που ελέγχονται από άλλους φορείς.  Θα πρέπει αυτοί με τα Δ.Σ. να 

κάνουν τις  απαραίτητες ενέργειες για να  τεθεί  σε εκκαθάριση μια 

εταιρεία.  Όπου έχουμε εμείς  την πλειοψηφία,  παράδειγμα στην 

ΚΕΔΗΣ, . .το Αυτοκινητοδρόμιο είναι σε λειτουργία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Υπάρχουν λέω εταιρείες οι  οποίες δεν έχουν . .πια,  δεν μπορούμε.  Θα 

πρέπει να εξεταστεί  κάθε περίπτωση με την νομική υπηρεσία.  Εάν 

είναι ανώνυμη λέω υπάρχουν δικαιώματα πλειοψηφίας,  τα αναφέρει 

όλα ο νόμος.  Υπάρχουν Δ.Σ.,  με ποιον εκπροσωπείται εκεί  ο Δήμος ο 

δικός μας…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτό, κύριε Πρόεδρε,  ούτως ή άλλως θα τεθεί  και στην νομική 

υπηρεσία και ο κ.  Δήμαρχος θα λάβει γνώση.  

 Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα της μεταφοράς,  επειδή 

επικεντρωνόμαστε . .επικαιρότητας,  αυτά τα πάγια μεταφέρθηκαν στην 

ΔΕΥΑΣ και αξιολογήθηκαν λογιστικά.  Δεν ση μαίνει  ότι  έδωσε ο Δήμος 

χρήματα στην ΔΕΥΑΣ. Δεν μιλάω για χρήματα, μιλάω για λογιστικές 

αποτυπώσεις.  Τις αξίες δηλαδή λογιστικά.   

 Από εκεί  και πέρα, για το θέμα της προγραμματικής,  πάμε τώρα 

πίσω. Η προγραμματική έγινε όταν ξεκίνησε ο Δήμος ο Καλλικρατικ ός,  
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όχι τώρα. Δεν ξέρω εάν μπορεί,  εάν φαίνεται κάτι  τώρα, εννοώ στο 

΄15.  Δεν ξέρω.  

 Ούτως ή άλλως σας εξηγώ, κύριε Ζιγκερίδη,  δεν είστε ενήμερος,  

δεν σας έχω πει  κάτι  σχετικά,  ότι  …ο συνάδελφος …έχουμε λάβει 

. .αποφάσεις για συμψηφισμούς οι  οποίες βαίνουν  προς ολοκλήρωση. 

Έτσι τουλάχιστον εγώ θεωρώ εάν και . .κρατώ πάντα μικρό καλάθι για 

όλα. Έτσι πρέπει κανείς  να συμπεριφέρεται.   

Από εκεί  και πέρα, εάν . .οι  υπηρεσίες του Δήμου και της ΔΕΥΑΣ 

θα απαντήσουν δεόντως,  όπως πρέπει.  . .Τότε θα πάρουμε και θα 

πιάσουμε από τότε που ξεκίνησε η ΔΕΥΑΣ. Να είστε σίγουροι γι΄ αυτό 

και ο κάθε ένας ας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να απαντήσει ο κύριος Ζιγκερίδης.   

Κος ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ:  

Ήθελα να τονίσω γενικότερα για το θέμα των συμμετοχών, το θέμα 

των συμμετοχών γενικότερα είναι μια σοβαρή, εγώ θα  έλεγα, πληγή 

για τους ΟΤΑ. Γενικότερα. Η συμμετοχή σε εταιρείες.  Ο Ν3463 όρισε,  

εγώ θα έλεγα ότι  έβαλε μια τάξη, μια σημαντική τάξη, ήταν από τα 

πολύ θετικά τότε από τον νόμο του Παυλόπουλου, που προέβλεπε την 

κωδικοποίηση των διατάξεων για την Τοπική Αυτ οδιοίκηση, μεταξύ 

αυτών όρισε τότε ότι  θα πρέπει ο Δήμος να συμμετέχει  αμιγώς σε μια 

κοινωφελή, σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και να 

συμμετέχει  σε μια νόμιμη εταιρεία.  Και θα μπορούσε,  βέβαια,  να 

συμμετέχει  σε διαδημοτικές ή νομαρχιακές ή σήμερα π εριφερειακές 

εταιρείες που υπάρχουν και συνεχίσουν την δραστηριότητά τους.   

 Τώρα, το πρόβλημα όμως που προέκυψε από εκείνη την διάταξη 

ήταν ότι  πολλές επιχειρήσεις οι  οποίες τέθηκαν σε εκκαθάριση και δεν 
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σας το λέω τώρα ούτε να κάνω πολιτική ούτε να δώσω έναυσμα για την 

αντιπολίτευση ή την διοίκηση, απλώς σας λέω ότι  καταγράφω μια 

πραγματικότητα …το θέμα είναι ότι  πάρα πολλές από αυτές τις  

ανώνυμες εταιρείες έχουν πρόβλημα και . .παρακολούθησης.  Δηλαδή 

μιας απλής λογιστικής παρακολούθησης.   

  Δεν έχουν λογιστές,  δεν έχουν υποβάλλει δηλώσεις,  υπάρχει  

προβλήματα. Αυτό το βλέπαμε και στην ΠΕΔ που λέγαμε για όποιες 

εταιρείες είχε η ΠΕΔ είχαμε τέτοιου είδους προβλήματα. Και μάλιστα 

πολλές εκκαθαρίσεις  ενώ . .από την έναρξη του Καλλικράτη, δεν έχουν 

ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα.  

 Πρέπει αυτό με την ευκαιρία που άνοιξε αυτή η συζήτηση θα 

είναι και μια καλή ευκαιρία,  κύριε Αντιδήμαρχε να το δούμε συνολικά 

το θέμα, και να δούμε ότι  μπορεί …εταιρειών της αυτοδιοίκησης και 

να δούμε,  εάν θα πρέπει,  οριστικά να ληφθεί μια από φαση, μήπως 

υπάρχει ένα κενό εδώ, πραγματικά γιατί  εμείς  βλέπετε ότι  σε κάποιες 

έχουμε πολύ μικρό ποσοστό ή και σε κάποιες έχουμε πιο σημαντικό 

αλλά πάλι δεν είναι ένα ποσοστό ικανό  να προκαλέσει την λύση της 

επιχείρησης.   

 Εγώ πιστεύω ότι  θα πρέπει να εξ εταστεί .  Εμείς βάζουμε ότι  

κάποιες . .δεν είναι τόσο καλά, εκεί  θα πρέπει να επικεντρωθούμε 

περισσότερο και μερικές αυτό που μας προβλημάτισε είναι ότι  και 

το…ισολογισμοί . .31 -12-13. Δηλαδή υπάρχει μια καθυστέρηση στην 

έγκριση του ισολογισμού.  

 Αυτό, εάν θέλετε,  από την πλευρά μας να γίνει  μια μεγαλύτερη 

διερεύνηση και με την δική μας βοήθεια σε ότι  χρειαστεί  αλλά και 

όπως είπα και από την ….  

 Αυτά έτσι.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. .το έκανε η κυβέρνηση διότι  ένωσε τους Δήμου ς μέσα σε μια μέρα. 

Έπρεπε οι  εταιρείες του κάθε Δήμου να . .για να μπορέσουμε και εμείς  

σαν . .Δεν μπορεί να γίνει  τίποτα…Έτσι δεν είναι κύριε νομικέ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πολύ σωστά.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν είναι σωστά;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πολύ σωστά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι το θέμα μπαίνει  σε ψηφοφορία.  

Ναι,  ναι.  Όχι;  Όχι ο κ.  Μηλίδης.  Όχι ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.  Ο κ.  

Αντώνης;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς . .κύριε Πρόεδρε όχι ,  λέμε ναι στην μισθοδοσία,  στις  εισφορές 

και στις  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ισολογισμό και απολογισμό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

17 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην μισθοδοσία των υπαλλήλων και τις  υποχρεώσεις που καλύφθηκαν 

για τις  βασικές ανάγκες της λειτουργίας του Δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μερετούδη…ναι ο γραμματέας,  ναι και ο Πρόεδρος.  …  

 

ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ  

 ΛΟΓΩ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  

………………… .  

………… .  

 

 

  

Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως  

του Δήμου Σερρών οικονομικού έτους 2015.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 676/2016)  

…………………  

………  

 

Έγκριση απολογισμού του Δήμου Σερρών  

 οικονομικού έτους 2015.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 677/2016)  

…………………  

………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λήξη της συνεδρίασης.   

 

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  

 

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

     

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ      ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ      

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ……………  

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    ……………..  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ     ……………..  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      ……………..  
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ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ      ……………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    ……………..  

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ               ……………..  

 

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ……………..  

 

 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ                      ……………..  

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ……………..  

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ     ……………..  

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ     ……………..  

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     ……………..  

 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………..  

 

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      ……………..  

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ……………..  

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ……………..  
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ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ     ……………..  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ     ……………..  

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ      ……………..  

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΧΤΗ    ……………..  

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ -  ΒΙΛΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   ……………..  

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ     ……………..  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    ……………..  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ     ……………..  

 

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ     ……………..  

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ    ……………..  

 

………………………… .  

……………… . .  


