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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 20/2017 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 30η του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 

2017, ημέρα της εβδομάδος ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο 

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

ύστερα από την αριθμ. 20/25-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 

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

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 

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

2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, 

παρόντες ήταν 29, δηλαδή: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ -ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
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ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

 

 

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν 

κανείς. 

 

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

Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που 

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

 

…………………………..……….. 

……………………... 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις του άρθρου 67 και 267 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», καθώς και αυτές του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 ΤΑ) «Κύρωση 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα 

«Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε ειδική συνεδρίαση του Σώματος, που θα 

γίνει στις 30 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄, με μοναδικό θέμα ημερήσιας 

διάταξης: 

 

 

 

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

   οικονομικό  έτος 2016. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

……………………… 

…………….. 
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20Η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  μπορούμε  να  ξεκινήσουμε  την  ειδική  συνεδρίαση ;  

Ειδική  συνεδρίαση  με  ένα  και  μοναδικό  θέμα :  

 

ΘΕΜΑ  ΜΟΝΟ:  

Έγκριση  απολογισμού  και  ισολογισμού  Δήμου  Σερρών ,   

για  το  οικονομικό  έτος  2016.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρίσταται  εκ  μέρους  των  ορκωτών  η  κυρία  . .Ελένη  και  οι  

υπηρεσιακοί  παράγοντες .  Θα  ξεκινήσουμε ,  βέβαια  με  τον  εισηγητή  τον  

κ .  Αντιδήμαρχο .   

 Προτού  ξεκινήσουμε  όμως  την  ειδική  αυτή  συνεδρίαση  μια  

ανακοίνωση  από  τον  κ .  Γαλάνη .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  με  συγχωρήσει  το  σώμα ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  

και  κύριοι  συνάδελφοι , ,  ξέρω  ότι  είναι  ειδική  συνεδρίαση .  Ουσιαστικά  

πρόκειται  για  μια  έκτακτη  περίπτωση .  Δέχθηκα  κάποια  τηλεφωνήματα  

και  ενημερώθηκα  για  ένα  θέμα  που  έχει  ασχοληθεί  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο ,  για  την  τοποθέτηση  κεραίας  στους  Σαράντα  Μάρτυρες  από  

εταιρεία  κινητής  τηλεφωνίας .   
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 Θα  ήθελα ,  κύριε  Πρόεδρε ,    όλο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  ο  κ .  

Δήμαρχος  και  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  να  το  δουν  ξανά  το  συγκεκριμένο .  

Είχε  επιληφθεί  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  ζητήματος ,  να  το  δουν  

ξανά  το  θέμα ,  γιατί  αυτή  την  ώρα  που  μιλάμε  γίνονται  ενέργειες  για  

την  τοποθέτηση  συγκεκριμένης  κεραίας  σε  μια  περιοχή  που  είναι ,  έχει  

κατοίκους ,  έχει  εκπαιδευτικό  ίδρυμα ,  σχολεία ,  νομίζω  ότι  είναι  ένα  

ζήτημα  που  το  γνωρίζουμε  όλοι  μας  πολύ  καλά  και  θα  ήθελα  να  

παρακαλέσω  τον  αρμόδιο  συνάδελφο  και  τον  κ .  Δήμαρχο  να  δουν  τι  

μπορούν  να  κάνουν ,  το  καλύτερο  δυνατόν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξεκινάμε  με  την  ειδική  συνεδρίαση  κύριοι  συνάδελφοι .  ο  κ .  

Αντιδήμαρχος ,  ο  κ .  Χαρίτος  έχει  τον  λόγο .   κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κύριε  Δήμαρχε ,  κύριοι  συνάδελφοι  καλησπέρα .  Η  

σημερινή  συζήτηση  είναι  ο  ισολογισμός  του  2016.    

 Όπως  γνωρίζετε  ο  ισολογισμός  είναι  . .της  οικονομικής  

κατάστασης  του  Δήμου  σε  μια  δεδομένη  στιγμή .   

Στην  παρούσα  έκθεση  αναλύονται  τα  οικονομικά  μεγέθη  όπως  

διαμορφώθηκαν  κατά  την  διάρκεια  της  χρήσης  του  ΄16. Δηλαδή  από  

1/1 μέχρι  31/12.  

Όλοι  οι  λογαριασμοί  αποτυπώνονται  στον  ισολογισμό  έχουν  

ενημερωθεί  από  τις  πρωτογενείς  εγγραφές  που  έγιναν  στους  κωδικούς  

του  προϋπολογισμού  του  Δήμου .   

Ο  έλεγχος  αυτός  στηρίχθηκε  στα  παρακάτω  στοιχεία .   

1.  Στην  απογραφή  έναρξης  του  νέου  Δήμου .   

2.  Βεβαιωτικούς  καταλόγους  2016.  

3.  Απολογισμό  του  ΄16 
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4.  Καταστάσεις  παραστατικών  εξόδων  του  ΄16 

5.  Φορολογικά  στοιχεία ,  τιμολόγια  και  τα  λοιπά   

6.  Στα  έγγραφα  στοιχεία .  Ότι  αφορά  τις  τράπεζες  και  τα  λοιπά   

7.  Στο  Μητρώο  παγίων  του  ΄16 

  Ο  ισολογισμός  θα  αναλυθεί  περαιτέρω  με  λεπτομέρειες  και  από  

την  κυρία  . .  τον   

ορκωτό  που  παρίσταται  εδώ  και  από  τους  προϊσταμένους  της  

Οικονομικής  Υπηρεσίας  τους  Δήμου .   

 Εγώ  όμως  θέλω  να  σταθώ  σε  μερικά  σημεία .   

Πρώτον .  Οι  παρατηρήσεις  οι  οποίες  υπάρχουν  μέσα  στην  έκθεση ,  

έχουν  αναγραφεί  στην  έκθεση  των  ορκωτών  λογιστών  και  τρεις  

παρατηρήσεις  οι  οποίες  αφορούν  τα  υπόλοιπα  των  απαιτήσεων  ενός  

ποσού  4.788.878,35.  

Για  αυτές  τις  απαιτήσεις ,  οι  οποίες  είναι  απαιτήσεις  που  

προέρχονται  είτε  από  υπόλοιπο  παρελθόντων  ετών  είτε  από  

βεβαιωμένους  καταλόγους  του  ΄16. Με  ημερομηνία  μέχρι  31/12/16.   

Έχει  . .  πρόβλεψη  ποσού  1.624.075,39. .  ζημιών .  . .  

Δεύτερο .  Στα  υπόλοιπα  των  λογαριασμών  πάλι  στην   ίδια  έκθεση  

περιλαμβάνονται  και  υπόλοιπα  συνολικής  αξίας  112.000,  τα  οποία  δεν  

έχουν  θεωρηθεί  από  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο .  Έχουν  γίνει  πράξεις  και  

συνεπώς  ο  δήμος  αδυνατεί  να  τα  χρησιμοποιήσει .  Αυτά  σημαίνει  ότι  

αυτά  δεν  έχουν  έγκριση  από  το  Ελεγκτικό  για  πολλούς  λόγους .  Για  

πολλά  από  αυτά  αναμένεται  τελική  έγκριση  από  την  Αθήνα  ή  εάν  

έρθει . .  καταφεύγουμε  στα  δικαστήρια  οι  ενδιαφερόμενοι .   

Τρίτον .  Δεν  παρακολουθούνται  σε  λογαριασμούς  τάξεως . .  

εγγυητικές  επιστολές .  Ήδη  έχουμε  στείλει  ένα  έγγραφο  προς  την  

υπηρεσία  Προμηθειών ,  Τεχνική  Υπηρεσία  και  τα  λοιπά ,  τα  οποία  
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αφορούν  τις  εγγυητικές  επιστολές  να  γίνει  κάποια  σύμβαση . .  το  

λογιστήριο ,  πράγμα  το  οποίο  πολλές  φορές  δεν  ενημερώνουνε .  

Τέλος  θέλω  να  τονίσω  ότι  ο  ισολογισμός  είναι  θετικός  για  τους  

παρακάτω  λόγους .   

Τα  καθαρά  αποτελέσματα ,  πλεόνασμα  . .  ΄15 και  ΄16 είναι  για  

μένα  το  ΄15, 1.524.799,15 ευρώ  και  για  το  2016 2.503.996,29.  Δηλαδή  

υπάρχει  ένα  πλεόνασμα  της  χρήσης  του  ΄16, το  οποίο  είναι  θετικό  κατά  

2.446.000,  όπως  αναφέρθηκε  προηγουμένως .   

Οι  υποχρεώσεις ,  όπως  γνωρίζετε ,  οι  μακροχρόνιες  . .  αυτή  την  

στιγμή  εκκρεμεί  μόνο  το  τελευταίο  δάνειο ,  το  οποίο  έγινε  και  είναι  

3.727.000 ευρώ .  Από  ότι  βλέπω  από  4.000.000 στο  προηγούμενο  έτος ,  

στο  ΄15.  

Επίσης ,  οι  βραχυπρόθεσμες  που  αφορούν  τις  υπόλοιπες  

υποχρεώσεις  προς  τους  προμηθευτές ,  πιστωτικές  προς  τρίτους  και  τα  

λοιπά .   

Το  ΄15 αυτές  οι  βραχυπρόθεσμες  που  μας  ενδιαφέρουν  

περισσότερο  ήταν  2.599.177,16,  το  ΄16 διαμορφώθηκαν  σε  χαμηλότερο  

ποσό ,  1.635.000 μειώθηκαν  δηλαδή  κατά  963.000 σε  σχέση  με  το  ΄15.  

Τρίτον .  Έχουν  βεβαιωθεί  πολύ  περισσότερες  απαιτήσεις  το  ΄16 

5.101.000 ευρώ  σε  σύγκριση  με  το  ΄15 3.815.000.  Αυτά  είναι  όμως  

παραπάνω  εργασίες  που  έγινε  από  το  . .  Επιτελείο  και  αφορά  πλέον  

πολύ  περισσότερες  βεβαιώσεις  από  πράξεις  εφαρμογής ,  διάφορα  

πρόστιμα ,  τέλη  καθαριότητας ,  πρόστιμα  του  ΚΟΚ  και  τα  λοιπά .   

… η  διαδικασία  στο  σημείο  αυτό  για  είσπραξη  αυτών  τα  επόμενα  

χρόνια .   
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Πιστεύω  και  από  ότι  τουλάχιστον  δείχνουν  οι  αριθμοί ,  ο  

ισολογισμός  είναι  θετικός  και  θα  πρέπει  να  ψηφιστεί  από  το  Δημοτικό  

Συμβούλιο…. 

Αυτά  είχα  να  πω .  Οτιδήποτε  λεπτομέρειες ,  κύριε  Πρόεδρε ,   … 

Ο  ορκωτός  λογιστής  είναι  στην  διάθεσή  σας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Αντιδήμαρχε .  Να  δώσουμε  τον  λόγο  στην  κυρία  …έχετε  

τον  λόγο .   

Κα    :  

Καλησπέρα  και  από  εμένα .  Θα  αναγνώσουμε  τον  ισολογισμό  στις  31 

Δεκεμβρίου  του  ΄16. Φαντάζομαι  ότι  όλοι  τον  έχετε  μπροστά  σας  για  

να  παρακολουθούμε  τα  ποσά  που  διαβάζουμε .   

 Για  το  ΄16 ξεκινάμε  με  το  ενεργητικό  του  Δήμου  Σερρών  έξοδα  

καταστάσεως ,  τα  οποίο  ανήλθαν  σε  αναπόσβεστη  αξία  1.032,736,47.   

Το  πάγιο  . .  3.363,46,  στις  …η  αξία  των  οποίων  ανήλθε  

270.551.560,56.  

Σε  συμμετοχές  και  λοιπές  μακροπρόθεσμες  απαιτήσεις  η  αξία  των  

οποίων  ανήλθε  σε  9.539.013,82.   

Στο  κυκλοφορούνταν  ενεργητικό ,  το  οποίο  απαρτίζεται  από  τα  

αποθέματα  τάξης  των  164.299,79,  σε  απαιτήσεις  οι  οποίες  ανήλθαν  

5.697,381,30.   

Τα  διαθέσιμα  του  Δήμου ,  τα  οποία  ανέρχονται  σε  11.903.128,02.  

Στους  λοιπούς  λογαριασμούς  ενεργητικού  το  οποίο  ανήλθε  το  

κονδύλι  το  συγκεκριμένο  σε  978.333,30.  

 Το  σύνολό  όλων  των  ανωτέρω  που  αναφώνησα  φτάνει  στα  

299.866.653,26.   
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 Εν  αντιθέσει  το  παθητικό ,  το  οποίο  σε  σύνολο  ανέρχεται  στην  

ίδια  αξία ,  απαρτίζεται  από  τα  ίδια  κεφάλαια  του  Δήμου ,  τα  οποία  

έχουν  αναλυτικά  ως  εξής :  

Το  κεφάλαιο  το  Δήμου  κατατεθειμένο  244.346.261,54.  

Σε  αποθεματικά  και  λοιπές  επιχορηγήσεις  και  δωρεές  παγίων ,  τα  

οποία  ανέρχονταν  στα  40.403.854,24 Αποθεματικά  κεφάλαια  στα  

2.714.906,26  Αποτέλεσμα  εις  νέου  στα  4.475.546,6 Όλα  αυτά  μας  

κάνουν  τα  ίδια  κεφάλαια  του  Δήμου ,  τα  οποία  σε  σύνολο  ανέρχονταν  

σε  292.040.568,71.  

 Σε  προβλέψεις  που  διενήργησε  ο  δήμος  στο  παρελθόν ,  δηλαδή  

στην  παρούσα  χρήση  για  κινδύνους  και  έξοδα  που ,  ενδεχομένως ,  θα  

προκύψουν ,  τα  οποία  ανέρχονται  σε  2.042.106,42 

 Υποχρεώσεις ,  οι  οποίες  απαρτίζονται  από  . .που  αφορούν  κυρίως  

δάνεια  . .3.727.178,19 

Βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις  οι  οποίες  ανέρχονταν  σε  1.635.213,46.  

Σύνολο  υποχρεώσεων  για  τις  31/12/2016 ανερχόταν  σε  5.362.391,65 

Λοιπούς  λογαριασμούς  παθητικού ,  τα  οποία  απαρτίζονται  από  έσοδα  

προηγουμένων  χρήσεων  10.303,69 και  έξοδα  χρήσεως  δουλευμένα ,  τα  

οποία  ανέρχονταν  σε  411.182,79.  

 Όλα  τα  παραπάνω  κονδύλια  συνθέτουν  το  παθητικό  του  Δήμου  

Σερρών ,  το  οποίο  ανερχόταν  σε  299.866.453,26.  

 Τα  αποτελέσματα  χρήσεως  2016 για  τον  Δήμο  Σερρών  είχαν  ως  

εξής :  

 Έσοδα  από  πώληση  αγαθών  και  υπηρεσιών  6.669.813,10 

 Έσοδα  από  φόρους  εισφορές ,  πρόστιμα ,  προσαυξήσεις  

2.056.588,27 
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 Τακτικές  επιχορηγήσεις  από  κρατικό  προϋπολογισμό  

22.830.432,21 

 Το  σύνολο  όλων  των  ανωτέρω  εσόδων  ανέρχεται  σε  

31.557.033,58 μείον  το  κόστος  αγαθών  και  υπηρεσιών  για  όλο  το  ΄16 

ανήλθε  σε  27.627.937,20 

 Το  μικτό  αποτέλεσμα ,  πλεόνασμα  εκμεταλλεύσεως  για  την  χρήση  

΄16 ανήλθε  σε  3.929.096,38 

 Πλέον  άλλα  έσοδα  815.068,80 Μείον  έξοδα  διοικητικής  

λειτουργίας  που  ανήλθαν  σε  5.712.757,42 Έξοδα  δημοσίων  σχέσεων  

43.914,26 Καταλήγουμε  σε  αποτέλεσμα  αρνητικό  έλλειμμα  

1.012.506,50 Πλέον  πιστωτικούς  τόκους  και  συναφή  έσοδα  291.892,55 

μείον  αντίστοιχα  χρεωστικούς  τόκους  και  συναφή  έξοδα  71.365,86 Το  

αποτέλεσμα  καταλήγει  σε  512.179,81.  Πλέον  έκτακτα  και  . .  ανά  έσοδα  

3.229.461,65  

 Έσοδα  προηγουμένων  χρήσεων  882.205,87 

 Έσοδα  από  … προβλέψεις  προηγουμένων  χρήσεων  30.593,10 

μείον  έκτακτα  και  ανόργανα  έξοδα  2 λεπτά ,  έκτακτες  ζημίες  

351,603,05,  έξοδα  προηγουμένων  χρήσεων  179.243,29,  προβλέψεις  για  

εκτάκτους  κινδύνους  395.839,16.  

 Το  σύνολο  όλων  αυτών  καταλήγει  σε  αποτέλεσμα  προς  φόρων  

2.403.996,29 θετικό  αποτέλεσμα .  Θετικό  αποτέλεσμα  έκλεισε  και  

μάλιστα  πολύ  σημαντικό ,  πολύ  καλό  αποτέλεσμα ,  έκλεισε  η  χρήση  ΄16 

για  τον  Δήμο  Σερρών .  

 Τώρα  να  προχωρήσουμε  στην  Έκθεση  Ελέγχου .   

 

 Έκθεση  επί  των  οικονομικών  καταστάσεων .   
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 Ελέγξαμε  τ ις  ανωτέρω  οικονομικές  καταστάσεις  του  Δήμου  

Σερρών  που  αποτελούνται  από  τον  ισολογισμό  έως  31 Δεκεμβρίου  2016,  

την  κατάσταση  αποτελεσμάτων  και  τον  Πίνακα  Διάθεσης  Αποτελεσμάτων  

της  χρήσης  που  έληξε  την  ημερομηνία  αυτή  καθώς  και  το  σχετικό  

προσάρτημα .   

 Ευθύνη  της  διοίκησης  για  τ ις  οικονομικές  καταστάσεις .   

 Η  διοίκηση  του  Δήμου  είναι  υπεύθυνη  για  την  κατάρτιση  και  την  

παρουσίαση  αυτών  των  οικονομικών  καταστάσεων  σύμφωνα  με  τα  

λογιστικά  πρότυπα  που  προδιαγράφονται  από  την  ελληνική  νομοθεσία ,  

όπως  και  για  εκείνες  τ ις  εσωτερικές  δικλείδες  που  η  διοίκηση  καθορίζει  

ως  απαραίτητες ,  ώστε  να  καθίσταται  δυνατή  η  κατάσταση  οικονομικών  

καταστάσεων  απαλλαγμένων  από  ουσιώδη  ανακρίβεια  που  οφείλεται  

είτε  σε  απάτη  είτε  σε  λάθος .   

 Ευθύνη  του  ελεγκτή .   

 Η  δική  μας  ευθύνη  είναι  να  εκφράσουμε  γνώμη  επί  αυτών  των  

οικονομικών  καταστάσεων  με  βάση  τον  έλεγχό  μας .   

 Διενεργήσαμε  τον  έλεγχο  σύμφωνα  με  τα  διεθνή  πρότυπα  ελέγχου .   

 Επίσης  λάβαμε  υπόψη  μας  και  τ ις  σχετικές  διατάξεις  του  

Δημοτικού  και  Κοινοτικού  Κώδικα  του  Ν3463/2016 όπως  ισχύει .   

 Τα  πρότυπα  αυτά  απαιτούν  να  συμμορφωνόμαστε  με  κανόνες  

δεοντολογίας  καθώς  και  να  σχεδιάζουμε  και  να  διενεργούμε  τον  έλεγχο  

με  το  σκοπό  την  απόκτηση  εύλογης  διασφάλισης  για  το  εάν  οι  

οικονομικές  καταστάσεις  είναι  απαλλαγμένες  από  επουσιώδη  

ανακρίβεια .   

 Ο  έλεγχος  περιλαμβάνει  διενέργεια  διαδικασιών  για  την  απόκτηση  

ελεγκτικών  τεκμηρίων  σχετικά  με  τα  ποσά  και  τ ις  γνωστοποιήσεις  

οικονομικές  καταστάσεις .   
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 Η  επιλεγόμενη  διαδικασία  επαφίεται  στην  κρίση  του  ελεγκτή  

συμπεριλαμβανομένης  της  εκτίμησης  των  κινδύνων  . .  των  οικονομικών  

καταστάσεων  που  οφείλεται  ή  σε  απάτη  είτε  σε  λάθος .   

 Κατά  την  διενέργει  αυτών  των  εκτιμήσεων  κινδύνου  ο  ελεγκτής  

εξετάζει  . .  που  σχετίζονται  με  την  κατάρτιση  και  εύλογη  παρουσίαση  

των  ανωτέρω  οικονομικών  καταστάσεων  του  Δήμου  με  σκοπό  των  

σχεδιασμό  ελεγκτικών  διαδικασιών  κατάλληλων  για  τ ις  περιστάσεις  και  

όχι  με  σκοπό  την  έκφραση  γνώμης  επί  της  αποτελεσματικότητας  των  

εσωτερικών  δικλείδων  του  Δήμου .  

 Ο  έλεγχος  περιλαμβάνει  επίσης  την  αξιολόγηση  της  

καταλληλότητας  των  λογιστικών  αρχών  και  μεθόδων  που  

χρησιμοποιήθηκαν  και  που  ευλόγου  των  εκτιμήσεων  που  έγιναν  από  την  

διοίκηση  καθώς  και  αξιολόγηση  της  συνολικής  παρουσίασης  των  

οικονομικών  καταστάσεων .   

 Πιστεύουμε  ότι  τα  ελεγκτικά  τεκμήρια  που  έχουμε  συγκεντρώσει  

είναι  επαρκή  και  κατάλληλα  για  την  θεμελίωση  της  ελεγκτικής  μας  

γνώμης .  

 Γνώμη  ελεγκτή .   

 Κατά  την  γνώμη  μας  οι  ανωτέρω  οικονομικές  καταστάσεις  

παρουσιάζουν  εύλογα  από  κάθε  ουσιώδη  άποψη  την  οικονομική  

κατάσταση  του  Δήμου  έως  31 Δεκεμβρίου  2016 και  την  

χρηματοοικονομική  του  επίδοση  για  την  χρήση  που  έληξε  την  

ημερομηνία  αυτή  σύμφωνα  με  τα  λογιστικά  πρότυπα  που  

προδιαγράφονται  από  την  ελληνική  νομοθεσία .   

 Έμφαση  θέματος .   
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 Εφιστούμε  την  προσοχή  σας  στο  σημείο  της  παραγράφου  13 του  

προσαρτήματος  που  αναφέρει  ότι  οι  ληφθείσες  εγγυητικές  επιστολές  δεν  

. .  σε  λογαριασμούς  τάξεως .   

 Αναφορά  επί  άλλων  νομικών  θεμάτων .   

 Επαληθεύσαμε  την  συμφωνία  του  περιεχομένου  της  έκθεσης  . .της  

οικονομικής  επιτροπής  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  τ ις  ανωτέρω  

οικονομικές  καταστάσεις .   

  

Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εγώ  ευχαριστώ .  Θα  ξεκινήσουμε  κύκλο  ερωτήσεων .  Υπάρχουν  

ερωτήσεις ;  Ο  κ .  Φωτιάδης ,  η  κυρία  Ιλανίδου  ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Κύριε  

Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  εισηγητά  η  πρώτη  ερώτηση  είναι ,  πώς  έγινε  η  αποτίμηση  των  

παγίων  της  περιουσίας  του  Δήμου ;  . .  Τα  οχήματα  του  Δήμου  

…υπάρχουν  κάποια  νούμερα  μέσα  τα  οποία  είναι  πολύ  μεγάλα .   

 Το  δεύτερο  που  ήθελα  να  ρωτήσω ,  στην  σελίδα ,  από  την  Έκθεση  

Ελέγχου  στην  σελίδα  16 στην  σημείωση  επισφαλείς  . .απαιτήσεις ,  

έχουμε  λαμβάνει  1.624.075 μείον  προβλέψεις  για  επισφαλείς  το  ίδιο  

ποσό .  Απαιτήσεις  μηδέν .  Να  εξηγηθεί  αυτό  τι  σημαίνει .   

 Επίσης ,  στην  σελίδα  18 υπάρχει  η  εξής  σημείωση .  Σημειώνουμε  

πως  δεν  λάβαμε  την  επιστολή  από  την  ALPHA BANK για  επιβεβαίωση  

υπολοίπων  κατά  31/12 που  αφορά  ποσό  70.673.  Για  ποιο  λόγο ;   

 Επίσης  προς  την  αξιότιμη ,  στην  σελίδα  23 γράφετε  πάνω  –πάνω  

για  την  . .  ανωτέρω  υπολοίπου  αποστείλατε  δειγματοληπτικά  

επιβεβαιωτικές  επιστολές  σε  ένα  μεγάλο  ποσοστό .  Η  ανταπόκριση  
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όμως  για  τις  απαιτήσεις  ήταν  πολύ  χαμηλή .  Ήταν  σε  ποσοστό  28%. 

Θεωρείτε  ότι  είναι  αρκετό  για  να  έχετε  την  εκτίμηση  του  δείγματος  

που  θέλετε  για  να  κάνετε  τις  προβλέψεις  σας ;   

 Αυτό  που  σας  είπα ,  κύριε  εισηγητά  για  τα  πάγια  είναι  στην  

σελίδα  29.  

 Επίσης  αυτά  τα  112.000 ευρώ ,  τα  οποία  μας  κάνατε  μια  αναφορά ,  

δεν  μας  εξηγήσατε  όμως  από  τι  είναι  και  γιατί  έχουμε  την  άρνηση ,  

φύγανε  κάτω  και  ενδεχομένως  θα  έχουμε  την  όλη  υπόθεση  στα  

δικαστήρια ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

. .και  ο  κ .  Χαρίτος  στην  συνέχεια  και  εσείς ,  κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κα    :  

Ένα  –ένα  λίγο  τα  ερωτήματά  σας .  Το  πρώτο  ερώτημα ,  εάν  θυμάμαι  

καλά ,  ήταν  σχετικά  με  την  αποτίμηση  των  παγίων  των  αυτοκινήτων .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γενικά  και  συγκεκριμένα .   

Κα    :  

Σε  αυτό  η  απάντηση  που  θα  πρέπει  να  δοθεί  και  είναι  … είναι  η  εξής :  

ότι  σύμφωνα  με  τον  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων  αλλά  και  το  

Γενικό  Λογιστικό  Σχέδιο  Αρχές  Λογιστικής ,  τα  πάγια  από  δημότες… 

δεν  γίνει  επανεκτίμηση .  Το  καθεστώς  μας  δεν  έχουμε  την  δυνατότητα  

να  κάνουμε  επανεκτίμηση  των  παγίων  στοιχείων  μας .  Άρα  λοιπόν  

αποτιμήθηκαν  στο  πως  …. 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε  μπορώ  να  κάνω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  διάλογο ,  σας  παρακαλώ .  Να  απαντήσει  όλες  τις  ερωτήσεις  και  … 
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  όμως  απαντήστε  στις  ερωτήσεις  και  στην  συνέχεια  ο  κ .  

Κατιρτζόγλου  εάν  έχει  να  προσθέσει  και  στην  συνέχεια  θα  πάρει  τον  

λόγο  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .  

Κα    :  

Όσον  αφορά  το  δεύτερο  ερώτημα  για  τις  επισφαλείς  απαιτήσεις .  Για  

τις  επισφαλείς  απαιτήσεις  πρόκειται  για  επισφαλείς  . .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

16. 

Κα    :  

Ναι ,  16.  Εγώ  το  έχω  στην  17.  Οι  επισφαλείς  …οι  οποίες  ανέρχονται  σε  

1.624.075,39 η  διοίκηση  έχει  φροντίσει  να  δημιουργήσει  ισόποση  

πρόβλεψη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι  σημαίνει  αυτό  μπορείτε  να  μου  πείτε ;   

Κα    :  

Αυτό  σημαίνει  ότι  σε  περίπτωση  που  δεν  ευδοκιμήσουν  συγκεκριμένες  

απαιτήσεις  και  τυγχάνουν  να  επιβαρύνουν  τα  αποτελέσματα  της  

χρήσης ,  έχει  γίνει  ήδη  η  πρόβλεψη  προκειμένου  να  αντιμετωπίσουμε  

την  συγκεκριμένη  δαπάνη  στα  αποτελέσματά  μας .   

 Εάν  δεν  ευδοκιμήσουν  οι  συγκεκριμένες  διεκδικήσεις  και  

χαθούν ,  θα  έρθουν  σε  βάρος  των  αποτελεσμάτων  χρήσης  του  Δήμου .  Ο  

δήμος  έχει  προνοήσει  σε  αυτό  και  έχει  κάνει  επαρκή  πρόβλεψη  

προκειμένου  να  αντιμετωπίσει  την  συγκεκριμένη  δαπάνη  όταν  θα  έρθει  

στα  αποτελέσματα  χρήσης  του .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι  τεράστιο  το  ποσό .   

Κα    :  

Τι  εννοείτε….φαίνεται  και  στον  ισολογισμό .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η  εγγραφή  φαίνεται  αλλά  που  θα  εξευρεθεί  τέτοιο  ποσό ;  Μπορεί  να  

γράφουμε ,  στην  ουσία  είναι  τι  έχουμε  στο  ταμείο  μας .  Αυτό  είναι .   

Κα    :  

Αυτό  δεν  έχει  να  κάνει  με  το  ταμείο .  Μην  τα  μπερδεύετε ,  δεν  έχει  να  

κάνει  με  το  ταμείο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τότε  τι  είναι ;  Νούμερα ;   

Κα    :  

Δεν  είναι  νούμερα .  Είναι  απαιτήσεις  οι  οποίες  διεκδικούνται  

δικαστικώς .  Απαίτηση  είναι ,  περιουσιακό  στοιχείο  είναι .  Περιουσιακό  

μας  στοιχείο  είναι ,  το  οποίο  ενδέχεται  και  να  χαθεί ,  να  μην  εισπραχθεί  

ποτέ .  Εάν  χαθεί ,  σε  περίπτωση  που  δεν  ευδοκιμήσει  και  χαθεί ,  θα  

έρθει  σε  βάρος  των  αποτελεσμάτων  χρήσεως  του  Δήμου .   

Ο  δήμος  έχει  προνοήσει  σε  αυτό ,  έχει  κάνει  τις  απαραίτητες  

προβλέψεις  προκειμένου  όταν  αυτό  θα  πάει  στα  αποτελέσματα ,  να  έχει  

ισόποσο  έξοδο  και  να  μην  έχει  επιβάρυνση  το  αποτέλεσμά  του .  Γι '  

αυτό  και  λέμε  ότι  το  υπόλοιπο  είναι  μηδέν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρήστε  σας  παρακαλώ .   

Κα    :  

Για  το  επόμενο  ερώτημά  σας ,  όσον  αφορά  την  επιβεβαιωτική  επιστολή  

της  τράπεζα  ALPHA BANK κ  και  για  τα  υπόλοιπα  τα  οποία  
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αναφέρουμε ,  η  συμφωνία  που  κάναμε  μέσω  της  διαδικασίας  που  

κάναμε  ήταν  να  συμφωνήσουμε  όλα  τα  υπόλοιπα  των  λογαριασμών  

όψεως  με  αντίστοιχα  αντίγραφα  κίνησης  λογαριασμών ,  τα  λεγόμενα  

εξτρέ .   

 Παρόλα  αυτά  σαν  δεύτερο  τεκμήριο  αποστέλλουμε  επιστολές  στις  

ίδιες  τις  τράπεζες  προκειμένου  να  μας  απαντήσουν  και  να  μας  

ενημερώσουν  για  τα  υπόλοιπα .  

 Η  ALPHA BANK δεν  μας  απάντησε .  Για  την  συγκεκριμένη  

τράπεζα  όμως  κάναμε  εναλλακτικές  διαδικασίες ,  προχωρήσαμε  στο  ΄17 

και  επιβεβαιώθηκαν  έως  το  ΄17 ότι  τα  υπόλοιπα  είναι  αυτά  ως  δεύτερη  

εναλλακτική  διαδικασία .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή  έχουμε  παραστατικά  για  11.9000 μείον  70.600…. 

Κα    :  

Όχι ,  έχουμε  παραστατικά  για  όλα .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  όχι ,  έχουμε  ταμείο .  31/12 έχουμε  ταμείο .  

Κα    :  

Έχουμε  ταμείο ,  ναι  και  έχουμε  και  καταθέσεις  όψεως .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  είναι  μόνο  αυτά  11.902 

Κα    :  

Σωστά .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άρα  εμείς  έχουμε  παραστατικά  σήμερα  στο  ταμείο  31/12,  ότι  έχουμε  

χρήματα  με  όλες  τις  μορφές  το  παραστατικό  μείον  τις  70.600… 

Κα    :  
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…αυτό  σας  εξηγώ .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επιβεβαιωμένα .  Εντάξει  κατάλαβα  τι  λέτε .  

Κα    :  

Όχι ,  είναι  βεβαιωμένα  με  αντίστοιχα  έγγραφα  της  ταμειακής ,  τα  οποία  

μας  προσκομίζει  η  ίδια  οι  Οικονομική  Υπηρεσία ,  απλώς  προς  δική  μας  

επιβεβαίωση… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα    :  

Δεν  το  γνωρίζω  αυτό .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Οι  άλλες  δεν  μας  δώσανε ;   

Κα    :  

Μας  δώσανε ,  ναι .  Η  συγκεκριμένη  δεν  απάντηση .  Τουλάχιστον  μέχρι  

την  χορήγηση  της  παρούσης  έκθεσης  δεν  είχε  χορηγηθεί .  Σας  λέω  όμως  

ότι  στην  συγκεκριμένη  περίπτωση  προβήκαμε  σε  εναλλακτικές  

διαδικασίες .  Είδαμε  την  κίνηση  των  συγκεκριμένων  λογαριασμών  

όψεως  το  ΄17 και  επιβεβαιώθηκαν  με  τα  αντίστοιχα  πάγια  εξτρέ  της  

τραπέζης  ALPHA BANK.  

 Όπως  επίσης ,  η  ίδια  είναι  η  απάντησή  μου  και  για  το  επόμενο  

ερώτημά  σας  που  έχει  να  κάνει  με  τους  προμηθευτές .   

 Σωστή  η  παρατήρησή  σας .  Το  υπόλοιπο  το  ποσοστό  των  

προμηθευτών ,  οι  οποίοι  απάντησαν  είναι  πάρα  πολύ  μικρό .  Το  28% 

έναντι  του  69% είναι  πάρα  πολύ  μικρό  και  σε  αυτό  το  κονδύλι  επίσης  

προβήκαμε  σε  εναλλακτικές  διαδικασίες  και  θέλετε  να  ξέρετε  ότι  

είμαστε  υποχρεωμένοι  να  προβούμε  σε  εναλλακτικές  διαδικασίες ,  
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διαφορετικά  πρέπει  να  πάρουμε  θέση  και  να  γράψουμε  παρατηρήσεις  

στο  πιστοποιητικό  μας .  Πρέπει  να  είμαστε  σίγουροι  για  την  γνώμη  που  

εκφράζουμε  και  στα  συγκεκριμένα  κονδύλια  επίσης  κάναμε  

εναλλακτικές  διαδικασίες  και  είδαμε  τα  υπόλοιπα  των  προμηθευτών  

πως  κινούνται  στην  επόμενη  χρήση  και  βεβαιώθηκαν  είτε  με  τις  

πληρωμές  που  έγιναν  μέσα  στο  ΄15 είτε  με  αντίστοιχα  νέα  παραστατικά  

που  πάρθηκαν  από  τον  Δήμο .   

 Οπότε  επιβεβαιώσαμε  το  συγκεκριμένο  κονδύλι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Κατιρτζόγλου  έχετε  να  συμπληρώσετε  κάτι ;   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

. . ιδιαίτερα  στους  οφειλέτες  του  Δήμου  που  στείλαμε  επιστολές ,  

παίρνανε  αρκετοί  τηλέφωνο ,  αρκετοί  είχαν  την  εντύπωση  ότι  αυτό  

είναι  ένα  έγγραφο  που  στέλνει  ο  δήμος  και  τους  καλεί  να  πληρώσουν  

και  ήταν  και  λίγο  απότομοι  μαζί  μας  στην  συνομιλία .   

Τους  εξηγούσαμε ,  βέβαια ,  ότι  αυτή  είναι  μια  διαδικασία  που  

γίνεται  στο  κλείσιμο  του  ισολογισμού ,  δεν  έχει  κανέναν  διαδικαστικό  

χαρακτήρα ,  πέρα  από  το  να  καταγραφεί  στον  ισολογισμό  αυτό  το  

πράγμα .  Μερικοί  λέγανε  ότι  δεν  απαντάμε ,  είναι  και  το  κλίμα  τέτοιο  

που  όταν  τους  μιλάς  για  οφειλές .  Μας  επέστρεψαν  πίσω  τις  επιστολές  

χωρίς  να  τις  απαντήσουν .  Δεν  θέλανε  να  απαντήσουν  γιατί  νομίζανε  

ότι  με  αυτό  κατοχυρωνόμαστε  . .μπορεί  να  πάμε  σε  δικαστικά  μέσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  έχετε  να  συμπληρώσετε  κάτι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα  112 χιλιάρικα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017 

22

Προηγουμένως  ανέφερα  ότι  δεν  υπάρχει  έγκριση  από  το  Ελεγκτικό  για  

πολλούς  και  διαφόρους  λόγους…τώρα  γι '  αυτά  εδώ  ή  προσφεύγουμε  

στα  δικαστήρια  ή  περιμένουμε  . .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  εισηγητά  η  ερώτηση  ήταν  συγκεκριμένη .  Γιατί  έχουμε  άρνηση  

από  την  τοπική  δομή  και  αναγκαστήκαμε  να  τα  στείλουμε  στην  Αθήνα  

ή  ενδεχομένως  τον  δρόμο  των  δικαστηρίων ;  Σας  ρώτησα  κάτι  

συγκεκριμένο .  Γιατί  έχουμε  άρνηση  πληρωμών  γιατί  το  ποσό  είναι  

μεγάλο  και  πόσα  εντάλματα  είναι  αυτά ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Γνωρίζετε  πολλές  φορές  ….στο  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

Είναι  πολλές  οι  περιπτώσεις  αλλά  . .  

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Καταρχήν ,  αυτό  είναι  ένα  ποσό  που  έρχεται  …για  οποιοδήποτε  λόγο  

είτε  δεν  έχει  πληρωθεί  ένα  ένταλμα  ή  πηγαίνει  και  προσφεύγει  

δικαστικά  ο  προμηθευτές ,  σε  κάποιες  περιπτώσεις  αφορά  αμοιβές  και  

οδοιπορικά  έξοδα  δημοτικών  συμβούλων ,  πήγε  το  ένταλμα  εκεί ,  δεν  το  

πλήρωσαν… η  διαδικασία  για  να  τα  εισπράξουμε  δικαστικά .  Είναι  

δηλαδή  περιπτώσεις  ενταλμάτων  που  αφορούν  κυρίως  προμηθευτές .  

Έχουμε  κάποιες  περιπτώσεις ,  εάν  θυμάμαι  καλά ,  που  αφορούν  

οδοιπορικά  έξοδα  δημοτικών  συμβούλων .  Συνήθως  οι  προμηθευτές  

προσφεύγουν  στα  δικαστήρια .   Βέβαια  από  αυτά  τα  . .  που  

καταγράφονται  οι  μισοί  να  έχουν  προσφύγει  στα  δικαστήρια  και  τον  

επόμενο  χρόνο  θα  αναγκαστούν  να  πληρώσουν .   

Είναι  ένας  λογαριασμός  που  δεν  έχει  . .αυτή  την  χρονιά ,  έρχεται  

από  υπόλοιπα  προηγούμενων  ετών .  Την  επόμενη  χρονιά  μπορεί  να  

είναι  λίγο  διαφοροποιημένος  προς  τα  πάνω  ή  προς  τα  κάτω  ανάλογα  με  
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το  εάν  έχουμε  προσφυγές  και  πληρωθούν  κάποια ,  εάν  το  Ελεγκτικό  

μέσα  στην  επόμενη  χρήση  δεν  θεωρήσει  κάποια  εντάλματα  και  

παραμείνουν  μάλιστα  οφειλές .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Κυρία  Ιλανίδου  έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εδώ  στην  σελίδα  14…λέει  ότι  . .ο  τελευταίος  ισολογισμός…΄14.  Για  

ποιο  λόγο  το  ΄15 δεν  έχει  γίνει  και  το  ΄14…μέχρι  το  ΄14 είχαν  κάνει  

αποσβέσεις…Αυτό  ακριβώς  το  ίδιο  το  ποσό ,  εάν  δεν  κάνω  λάθος ,  . .  

φέτος ;  Είναι  στην  σελίδα  20.  Νομίζω  το  κάνουμε  φέτος  εμείς  το  ποσό  

που  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Κατιρτζόγλου  θέλετε  να  απαντήσετε ;   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Είχαν  μεταφερθεί  κάποια  πάγια  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  είχε  κάνει  και  . .  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  στην  συνέχεια  έκανε  μια  αναπροσαρμογή  αυτής  της  . .  

αξίας  των  παγίων ,  η  οποία  καταγράφτηκε  και  στα  βιβλία  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  καταγράφηκε  … 

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Τι  να  σας  πω  … έγινε  από  την  ίδια  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  στην  συνέχεια  η  

ίδια  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  δεν  ξέρω  για  ποιους  λόγους ,  αφορά  το  Δ .Σ .  έκανε  

… των  παγίων ,  διαμορφώθηκε  σε  χαμηλότερο  . .  στα  βιβλία  τα  δικά  

τους  και  εμείς  στα  δικά  μας .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Η  εκτίμηση  της  υπεραξίας  των  ακινήτων  έγινε  . .  παραλάβανε  τα  πάγια .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα    :  

Καταρχήν  ο  τελευταίος  δημοσιευμένος  συνταγμένος  νόμος… 31/12/14.  

Δεν  υπάρχει  νεότερος  ισολογισμός .  Του  ΄15 δεν  έχει  κλείσει  ακόμη .  Η  

διοίκηση  του  Δήμου  δεν  είναι  υπεύθυνη  γι '  αυτό .  Αυτό  είναι  θέμα  

διοίκησης  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  Σερρών .   

 Την  υπεραξία .  Η  υπεραξία  δόθηκε  από  εκτίμηση  που  έγινε  κατά  

την  μεταφορά  των  εισπραχθέντων  παγίων  των  στοιχείων  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  πήρε  απόφαση  31 Οκτωβρίου  του  ΄14 να  

μειώσει  την  αξία  γιατί  την  θεώρησε  υπερβολική ,  την  ξανά  εκτίμησαν  

και  μειώθηκε  η  αξία  τους  κατά  10 εκατομμύρια  και  εμείς  αντίστοιχα  

έπρεπε  να  προβούμε  σε  αντίστοιχη  κίνηση .  Να  εμφανίσουμε  την  αξία  

της  συμμετοχής  μας  στην  αξία  που  αντίστοιχα  εμφανίζεται ,  όπως  

προκύπτει  από  τις  οικονομικές  καταστάσεις  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  Σερρών .  

Το  ΄14.  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Το ΄16;  

Κα    :  

Το  ΄14..  το  ΄16. Βέβαια ,  βέβαια .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Και  εμείς  συμφωνούμε  με  αυτή  την  εκτίμηση  που  έκανε… 

Κα    :  

Ο  δήμος  Σερρών  αυτό  που  πρέπει  να  κάνει  είναι  να  εμφανίσει  στα  

βιβλία  του  την  αξία  που  εμφανίζουν  οι  οικονομικές  καταστάσεις  της  
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Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  Σερρών .  Και  αυτό  έγινε .  Αποτυπώθηκε .  Εάν  δεν  

αποτυπωνόταν  θα  ήταν  πρόβλημα  σε  μας .  Για  τον  Δήμο  εννοώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις  κυρία  Ιλανίδου ;   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εδώ  στο  αποθεματικό… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μικρόφωνό  σας  κυρία  Ιλανίδου .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Συντομεύσεις  και  έξοδα  προηγουμένων  χρήσεων ,  στην  σελίδα  22.  

Υπάρχει  μια  πρόβλεψη  για  έκτακτη  δαπάνη  345.000 περίπου .  

Προβλέψεις  για  έξοδα  προηγούμενων  χρήσεων .  Είναι  . .  έχουμε  

προβλέψεις  για  έσοδα .   Αποκαταστάσεις  που  έχουν  πάρει  από  τον  

Δήμο… 

Αυτή  η  εγγραφή  έρχεται  δίχως  να  τακτοποιηθούν  από  πίσω  τα  

γραμμάτια…απλώς  έγινε  μια  εγγραφή  ως  . .για  να  φτάσουμε  στο  ποσό  . .  

η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  Έχω  όμως  δυο  ποσά .  Ένα  ποσό  335 και  ένα  ποσό  … Μου  

έχουν  δώσει  σήμερα  δυο  ξεχωριστές  καταστάσεις .  Η  μια  με  τα  335 

διαφορά  και  η  άλλη  …προσαυξήσεις… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε  τον  λόγο .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Ευχαριστώ .   

Κα    :  

Καταρχήν  η  λέξη…. 

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Έτσι  μου  το  είπαν ,  έτσι  σας  το  λέω .  
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Κα    :  

Για  τις  οικονομικές  καταστάσεις  ενός  Δήμου  και  μάλιστα  ενός  μεγάλου  

δήμου ,  του  Δήμου  Σερρών .  Τυχαία  δεν  είναι  τίποτα  και  μάλιστα  το  

δημόσιο  ούτως  ώστε ,  … διαδικασία .  Αυτή  η  εγγραφή  στηρίζεται  σε  

νομότυπα  δικαιολογητικά ,  σε  αποφάσεις  που  πάρθηκαν  τόσο  μεν  από  

την  διοίκηση  του  Δήμου  όσο  δε  και  από  την  διοίκηση  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  

Σερρών .  Συναποφάσισαν  τι  οφείλει  η  μια  στην  άλλη ,  η  μια  επιχείρηση  

στην  άλλη  και  έγιναν  οι  αντίστοιχες  εγγραφές .   

 Η  συμφωνία  έγινε  με  μια  …1/2/16,  δεν  θυμάμαι ,  αποτυπώθηκαν ,  

λοιπόν ,  επακριβώς  τόσο  οι  απαιτήσεις  όσο  και  οι  υποχρεώσεις  της  μιας  

στην  άλλη .  Αυτό  που  εξέλειπε  από  τα  βιβλία  του  Δήμου  Σερρών  ήταν  

να  εμφανιστεί  το  ποσό  που  οφείλουμε  εμείς  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  Σερρών  

προκειμένου  να  γίνει  και  ο  αντίστοιχος  συμψηφισμός  που  πάρθηκε  

απόφαση  τόσο  από  την  μια  διοίκηση  όσο  και  από  την  άλλη .   

 Έτσι  λοιπόν ,  τα  335.000 που  βλέπετε  αντιστοιχούν  σε  

συγκεκριμένα  νομότυπα  δικαιολογητικά .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα    :  

Πριν  τις  αποφάσεις  υπάρχουν  νομότυπα  δικαιολογητικά .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  διακόπτετε  σας  παρακαλώ .   Να  ολοκληρώσει .  Παρακαλώ  κύριοι .  

Παρακαλώ  μην  κάνετε  διάλογο .  Συνεχίστε  σας  παρακαλώ .   

Κα    :  
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Κυρία  Ιλανίδου  επειδή  τυγχάνει  να  είμαι  και  ελέγκτρια  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  

Σερρών ,  εάν  θέλετε  το  έχω  ελέγξει  και  από  τις  δυο  πλευρές  το  

συγκεκριμένο  κονδύλι  και  από  εκεί  και  από  εδώ .  Έχω  ελέγξει  τα  

παραστατικά ,  γι '  αυτό  σας  το  λέω ,   δεν  το  λέω  τυχαία .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα    :  

Και  η  προσαύξηση  τιμολογήθηκε .  Έχετε  την  καρτέλα  μπροστά .  Με  

βάση  λοιπόν  αυτή  την  καρτέλα  που  εμφανίζεται  εκεί ,  εμείς  απαιτούμε  

από  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  Σερρών  απαιτούμε  ένα  συγκεκριμένο  ποσό  της  

τάξεως  των  450,  πόσο  είναι ;  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

554. 

Κα    :  

Πεντακόσια  κάτι .  Ωραία  το  συγκεκριμένο  ποσό  εμφανιζόταν  στα  

βιβλία  μας ,  όχι  φέτος ,  το  ΄16, εμφανιζόταν  εξ’  επανέκαθεν .  Δηλαδή ,  

γινόντουσαν  τακτικά  οι  εγγραφές ,  βεβαιωνόντουσαν  οι  απαιτήσεις  μας  

από  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  Σερρών .   

 . .  τα  βιβλία  μας  ήταν  η  υποχρέωση  αντίστοιχα  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  

Σερρών ,  η  οποία  επίσης   

Στηρίζεται  στα  δικαιολογητικά  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  Σερρών  σε  

λογαριασμούς  υδρεύσεως  που  αποτυπώθηκαν  στην  συγκεκριμένη  

εγγραφή .  Αυτό  που  . .  η  διαφορά  των  335.000 ευρώ ,  η  οποία  έγινε  με  

την  αντίστοιχη  πρόβλεψη .  

 Η  εγγραφή ,  ο  συμψηφισμός ,  η  πράξη  με  τα  νομότυπα  

δικαιολογητικά  γραμμάτιο  και  ένταλμα  πληρωμής  ισόποσο ,  θα  γίνει  

μέσα  στο  ΄17.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Κύριε  Χρυσανθίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Καλύφθηκα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξεκινάει  κύκλος  τοποθετήσεων .   Ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Γαλάνης .  

Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  αντιλαμβανόμαστε  όλοι  ο  ισολογισμός ,  όπως  είπε  

και  η  αξιότιμη  επιστήμονας  που  τον  επιμελήθηκε ,  την  είδα  και  λίγο… 

Κα    :  

Όχι ,  όχι  καθόλου .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν  κρίνεται  η  επιστημοσύνη  η  δική  σας  και  η  επάρκειά  σας ,  όμως  

εμείς  εδώ  αξιολογούμε  τα  στοιχεία  με  μια  άλλη  προσέγγιση  λίγο  

πολιτική  και  βεβαίως  θα  συνεχίσουμε  ως  παράταξη  να  λέμε  τις  απόψεις  

μας  και  θα  γίνει  κατανοητό  γιατί  κάνω  μια  μικρή  τοποθέτηση  για  το  

συγκεκριμένο  πόνημα ,  που  αποτελεί ,  όπως  είπατε  η  διαδικασία  που  

αφορά  μεγάλο  Δήμο  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά .  

 Κανείς  δεν  αντιλέγει  ότι  η  εργασία  σας  έχει  την  επιστημονική  

σφραγίδα  και  φέρνει  ένα  κέρδος ,  όπως  . .  το  ερώτημα  είναι  εάν  όλα  τα  

πράγματα ,  τα  νούμερα ,  είναι  πραγματικά  και  είναι  στην  ουσία  έτσι  

όπως  γράφονται ,  θα  έπρεπε  ως  δήμος  και  οι  πολίτες  να  ήμασταν  σε  μια  

άλλη  κατάσταση  και  όλες  οι  γενικές  απαιτήσεις  των  πολιτών ,  εφόσον  

έχουν  και  κέρδος  και  μάλιστα  είναι  και  2,5 εκατομμύρια  και  μάλιστα  

αυξήσαμε  κατά  ένα ,  πόσο  έναντι  του  περσινού ,  θα  έπρεπε  να  μην  
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υπάρχει  αίτημα  το  οποίο  να  μην  προωθείται  προς  επίλυση ,  διότι  όλα  σε  

αυτόν  τον  Δήμο  είναι  εξαιρετικά  καλά  όσον  αφορά  τα  οικονομικά .   

 Ο  λαός  λέει  ότι  τα  νούμερα  σχεδόν  ποτέ  δεν  λένε  την  αλήθεια .  

Άσχετα  εάν  η  επιστήμη  θα  πει  ότι  μόνο  τα  νούμερα  λένε  την  αλήθεια .  

Και  τι  εννοούμε  με  αυτό ;  Εννοώ  ότι  το  πως  είναι  η  ανάγνωση .  

 Θα  σας  πω  ενδεικτικά  όλη  αυτή  η  δουλειά ,  όπως  την  είπατε ,  με  

το  1.300,  πόσο  είπαμε ,  έχει  ποσά  που  έχουν  εισπράξει  και  τώρα  τα  

επιστρέφουμε .  Θα  μου  πείτε  λογιστικά  είναι  εντάξει .  Που  αφορά  με  τις  

εισφορές  στις  πράξεις  εκεί  για ,  δεν  θυμάμαι  την  σελίδα ,  για  τις  

εισφορές ,  όπου  αυτά  τα  ποσά  επιστρέφονται ,  διαφοροποιούνται  και  τα  

λοιπά .    

 Θέλω  να  πω  ότι  υπάρχουν  σημεία  όπου  πραγματικά  εσείς  κάνατε  

την  δουλειά  σας ,  εγγράψατε  νούμερα ,  αλλού  τα  τακτοποιήσατε  τα  

νούμερα  για  να  φαίνεται  ότι  έχει  καλώς  και  μάλιστα ,  όπως  εξήγησα  

αυτό  το  μεγάλο  θετικό  έχει  όφελος ,  κέρδος  όπως  το  ονομάζετε ,  

επιστημονικά .  

 Επίσης ,  φαίνεται  ότι  εάν  πάρουμε  και  τους  πίνακες ,  ότι  ο  δήμος  

φέτος  έχει  πάει ,  να  σας  πω  και  συγκεκριμένο ,  κάποια  επιπλέον  

χρήματα ,  τα  οποία  βεβαίως  είναι  από  τέλη  και  από  πρόστιμα .  Δεν  

είδαμε  εμείς  να  έχουμε  χρήματα  τα  οποία  θα  έπρεπε  κανείς  να  τα  

αναζητήσει  από  την  αξιοποίηση  της  περιουσίας .  Αυτό  όμως  είναι  κάτι  

άλλο  και  δεν  είναι  δικό  σας  αντικείμενο .   

 Συμπερασματικά  λοιπόν ,  λέμε  ότι  αυτή  η  δουλειά  έχει  το  

στοιχείο  της  επιστημοσύνης ,  δηλαδή  κανείς  δεν  αμφισβήτησε ,  όμως  

εμείς  λέμε  ότι  μπορεί  να  μέθοδος  να  είναι  όπως  είπα  το  παράδειγμα  

των  οχημάτων  αλλά  εμείς  έχουμε  παροπλισμένα  εκεί  αρκετά .  Μην  σας  

πω  πόσα .  Στα  δάκτυλα  είναι  τα  οχήματα  που  είναι  παραοπλισμένα .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017 

30

Αυτά  όμως  αν  σας  ρωτούσα ,  εάν  είχα  φροντίσει  να  δω  ένα  

συγκεκριμένο  όχημα ,  πόσο  το  είχατε  αποτιμήσει  με  την  μέθοδο  αυτή ,  

ενδεχομένως  δεν  θα  ήμασταν  στο  ποσό  του  ρεαλισμού  γιατί  εκεί  είναι  

σίδερα ,  παλιοσίδερα  που  εδώ  μπορεί  να  έχουν  μια  άλλη  αξία .   

Θέλω  να  πω  δηλαδή  ότι  και  αυτό  προκύπτει  εκ  του  

αποτελέσματος ,  διότι  εδώ  ακούμε  ότι  χρήματα  δεν  υπάρχουν .  Αυτά  τα  

δυο ,  πόσο  είπατε ,  καλά  είπατε  κάποια  στιγμή  όταν  σας  είπα  ότι  

χρήματα  θα  πάρουμε ;  Τα  νούμερα  μπορεί  να  γράφουν  και  να  

τακτοποιούν  ανάγκες  λογιστικές ,  το  ζητούμενο  είναι  τι  εισπράττουμε  

επί  της  ουσίας .  Γι '  αυτό  και  ζήτησα  τι  μας  έδωσαν  οι  τράπεζες  ως  

παραστατικό  στις  31/12.  

Συμπερασματικά  και  κλείνω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   θεωρούμε  ότι  εδώ  

τα  στοιχεία  βεβαίως  και  έχουν  το  στοιχείο  της . .  και  της  τεχνικής  

εικόνας ,  η  οποία  πρέπει  να  είναι  λόγω  του  επιχειρήματος  που  το  

αντιστρέψατε ,  μεγάλος  δήμος  είναι  θα  κάνουμε  τέτοια  λάθη ,  όλα  

φαίνονται  καλά ,  όμως  εμείς  λέμε  ότι  πολλές  εγγραφές  έχουν  το  

στοιχείο  της  υπερβολής  και  θεωρώ  ότι  σε  κάποια  απόφαση  εξηγήσαμε  

και  με  τις  ερωτήσεις  μας ,  έχουμε  κάποιες  επιφυλάξεις  για  τα  

πραγματικά  ποσά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Φωτιάδη….. 

Κα    :  

Απλώς  θέλω  να  προσθέσω  ότι  καλό  είναι  να  υπάρχει  αντίλογος  και  

μάλιστα  δεν  είμαι  καθόλου  ενοχλημένη  πραγματικά ,  ίσα  – ίσα  γι '  αυτό  

είμαστε  εδώ  για  να  συζητιούνται  τα  οικονομικά  του  Δήμου  και  να  

λύνουμε  τυχόν  απορίες .   
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 Απλώς  προς  αποφυγή  παρεξηγήσεων  αυτό  που  θέλω  να  προσθέσω  

είναι  ότι  ο  ισολογισμός  δεν  συντάσσεται  από  τον  ορκωτό  λογιστή .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα    :  

Επειδή  αναφέρατε  κάποια  στιγμή  ότι  καλώς  κάναμε  και  . .δεν  κάναμε  

τίποτα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κα    :  

Εντάξει ,  ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γαλάνη .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κύριε  Δήμαρχε  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  αυτό  

που  θα  πω ,  τουλάχιστον  ως  δυνατότητες  έχω  είναι  ότι  ο  ισολογισμός  

31/12/16 είναι  όπως  ακριβώς  λέει  στο  πιστοποιητικό ,  στην  γνώμη  του  

ο  ορκωτός  ελεγκτής ,  αποτυπώνει  την  οικονομική  κατάσταση  του  Δήμου  

31 Δεκεμβρίου  του  ΄16 και  την  χρηματοοικονομική  … 

 Δεν  έχει  καμία  παρατήρηση ,  είναι  αψεγάδιαστος ,  όσον  αφορά  τις  

παρατηρήσεις  για  να  μην  παρεξηγηθώ .  Όταν  θα  σας  θυμίσω  ότι  τα  

προηγούμενα  χρόνια  πριν  το  ΄11 και  μετά  το  ΄11 οι  ισολογισμοί  του  

Δήμου  είχαν  παρατηρήσεις  και  μια  από  τις  παρατηρήσεις  έτσι  πιο  

σοβαρή  που  θα  σας  την  επαναφέρω  στο  τραπέζι  της  συζήτησης  ήταν  

ότι  υπήρχε  ένα  μεγάλο  θέμα  με  το  Μητρώο  Παγίων .   

 Γι '  αυτό  το  Μητρώο  Παγίων  που  εάν  πάρει  κανείς  τον  . .  έναρξης  

1/1/11 ο  Δήμος  είχε  138 εκατομμύρια  ευρώ ,  137 εκατομμύρια  ευρώ  
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κεφάλαιο ,  το  κεφάλαιο  του  Δήμου  σήμερα ,  γιατί  τα  νούμερα  λένε  την  

αλήθεια ,  είναι  244.   

Με  τον  κύριο  που  βρίσκεται  εξ  αριστερών  μου ,  τον  Αντιδήμαρχο ,  

τον  κ .  Μυστακίδη ,  καθίσαμε  επί  δυο  χρόνια ,  έγινε  η  σωστή  

επικαιροποίηση  του  Μητρώου  Παγίων ,  των  ακινήτων  του  παλαιού  

Δήμου  Σερρών ,  με  δικηγόρο  υπολογίσαμε  τις  αξίας  των  ακινήτων ,  με  

τους  λογιστές  και  με  μια  εταιρεία  ειδική  στα  ζητήματα  αυτά  . .  οι  αξίες  

των  ακινήτων  στον  ισολογισμό  και  ο  δήμος  σήμερα  σε  ποιον  θα  το  πω  

αυτό  και  δεν  θα  πει  μπράβο ,  σε  ποιον  οικονομολόγο  ή  σε  όποιον  να  το  

πεις ,  εντάξει  δεν  λέω  ότι  είμαστε  όλοι  επαΐοντες ,  δεν  θα  πει  ότι  αυτή  

είναι  σωστή  δουλειά ;   

Αυξήσαμε  το  κεφάλαιο  του  Δήμο .  Ο  δήμος  είναι  μια ,  να  το  πω  

έτσι ,  είναι  μια  εταιρεία .  Είχε  140 εκατομμύρια  ευρώ  κεφάλαιο  και  

σήμερα ,  συνάδελφοι ,  έχει  248.  Σας  δείχνω  το  δάσος  και  εσείς  βλέπετε  

το  δέντρο .  Τακτοποιήσαμε  και  βρήκαμε ,  ανακαλύψαμε  ακίνητα  τα  

οποία  δεν  ήταν  τακτοποιημένα  στο  Μητρώο  Παγίων  με  τον  συνάδελφο  

και  αυξήθηκε  το  κεφάλαιο  του  Δήμου  100 εκατομμύρια  ευρώ .  Κανείς ,  

τίποτα ,  για  άλλα  ασχολούμαστε .  Κανείς  δεν  είπε  μια  κουβέντα  γι '  

αυτό .   

1/1/11 ισολογισμός  137 εκατομμύρια  ευρώ  το  κεφάλαιο  του  

Δήμου ,  σήμερα  244.  Και  τι  νομικό  πρόσωπο  είναι  ο  δήμος ,  κύριε  

Πρόεδρε ;  Είναι  νομικό  πρόσωπο  που  είχε  χρέη  13 εκατ .  ευρώ  περίπου  

προς  την  αγορά ,  όταν  αναλάβαμε  το  ΄11. Θα  σας  πω  εγώ  την  μαγική  

συνταγή .  Δεν  είναι  μαγική .  Είναι  απλή  συνταγή  αλλά  πρέπει  να  την  

πάρεις  απόφαση  και  από  την  αρχή  να  την  τηρήσεις .   

Εμείς  αυτά  τα  λέγαμε  από  το  2002 που  πρωτο-ήμουνα  δημοτικός  

σύμβουλος  υποψήφιος .  Τότε  που  ήταν  καλές  οι  εποχές .  Να  
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νοικοκυρέψουμε  τα  οικονομικά  του  Δήμου .  Παίρναμε  70% λιγότερα  

χρήματα  από  το  κράτος  το  ΄11 όταν  ξεκινήσαμε .  Τρία  μνημόνια ,  

τέσσερα .  Καλλικράτης ,  με  λιγότερα  χρήματα ,  μειώσαμε  τις  δαπάνες ,  

κάναμε  προϋπολογισμούς  από   μηδενική  βάση ,  μειώσαμε  τις  δαπάνες ,  

αυξήσαμε  τα  έσοδα  χωρίς  να  βάλουμε  νέα  τέλη ,  διεκδικώντας  από  

αυτούς  που  όλοι  φοβούνται  να  διεκδικήσουν ,  αυτούς  τους  παλαιούς  

οφειλέτες  και  με  κατασχέσεις  εις  χείρας  τρίτων .  Τις  ίδιες  τις  οποίες  

προχωράει  και  ο  συνάδελφός  μου .   

Πρώτος  ήταν  ο  δήμος  στον  Νομό  Σερρών  και  μετά  ακολούθησαν  

οι  υπόλοιποι  και  εξ  αυτού  του  λόγου  είναι  οι  υποχρεώσεις  μας  προς  

την  αγορά ,  ας  το  ακούσουν  οι  πολίτες ,  900.000,  31/12/16.   

Τι  σημαίνει  αυτό ;  Και  μάλιστα  στο  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  

κάποιες  θα  διαγραφούν  γιατί  δεν  μπορούσαν  να  διαγραφούν .  Έχουν  

παραγραφεί ,  επομένως  ούτε  μισό  εκατομμύριο  δεν  θα  είναι .  600.000 

που  είναι   οι  οφειλές  ενός  τριμήνου .   

Ο  δήμος  Σερρών ,  συνάδελφοι ,  έφτασε  μετά  από  έξι  χρόνια ,  να  

οφείλει  μόνο  τις  δαπάνες  τις  τρέχουσες ,  οι  οποίες  μεταφέρονται  στην  

νέα  χρονιά .  Δηλαδή  Οκτώβριος ,  Νοέμβριος ,  Δεκέμβριος  του  ΄16 που  

μπήκαμε  στο  ΄17. Αυτές  είναι  οι  οφειλές  του  Δήμου  προς  την  αγορά .  

Δεν  έχει  οφειλές .  Πληρώνει  τις  τρέχουσες  δαπάνες  ο  δήμος ,  εάν  το  

έχετε  καταλάβει ,  γι '  αυτό  συνάδελφοι  κανείς  δεν  σας  ενοχλεί .   

Και  ένας  τέτοιος  δήμος  που  παίρνει  70% λιγότερα  χρήματα ,  

εισπράττει ,  κυνηγάει  τις  εισπράξεις  και  τις  οφειλές .  Οι  οφειλές  που  

φαίνονται  εδώ  4,  5 εκατομμύρια  ευρώ  των  τρίτων  προς  τον  Δήμο ,  των  

πολιτών ,… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017 

34

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα  ολοκληρώσω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  σημαντικό  το  θέμα ,  προκύπτει  

και  από  το  γεγονός  ότι  όλοι  θέλαμε  και  εμείς  εδώ  συνάδελφοι  να  

γίνουν  και  δόσεις .  Και  ήρθε  η  πολιτεία  και  επί  Σαμαρά  και  επί  

Βενιζέλου  και  επί  Τσίπρα  Πρωθυπουργού  και  όρισε  τις  120 δόσεις  και  

οι  120 σημαίνει  ότι  η  οφειλή  που  έχει  ένας  πολίτης  προς  τον  Δήμο  

τραβάει  σε  μάκρος  χρονικό .  Πάει  μετά  από  χρόνια .  Όχι  μήνες ,  χρόνια .  

Αλλά  φυσικά  και  θα  εμφανίζονται  οι  οφειλές  των  πολιτών  προς  τον  

Δήμο  μεγαλύτερες  χρόνο  με  τον  χρόνο ,  γιατί  οι  δόσεις  τους  πηγαίνουν  

στο  μέλλον  μετά  από  πέντε ,  έξι ,  επτά ,  οκτώ  χρόνια .   

 Επομένως ,  σκεφτείτε  ότι  εδώ  η  εφορία  . .  100 δις  για  να  μπορεί  

να  τα  πάρει .   

 Αλλά  ολοκληρώνοντας  θέλω  να  πω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ότι  εγώ  

περίμενα  και  περιμένω  όχι  όλοι  οι  συνάδελφοι  απλά  να  στηρίξουν  και  

να  ψηφίσουν  αυτόν  τον  ισολογισμό  και  τον  απολογισμό ,  αλλά  με  το  

χέρι  στην  καρδιά  να  πουν  μια  καλή  κουβέντα  για  την  Δημοτική  Αρχή  

για  όλη  αυτή  την  δουλειά  που  έκανε  τα  έξι  τελευταία  χρόνια ,  γιατί  

μπορεί  κάποιοι  να  λένε  με  ευκολία  ότι  σας  ανάγκασε  το  κράτος .  

Κανένα  κράτος  δεν  μας  ανάγκασε .  Υπάρχουν  δήμοι  σε  όλη  την  Ελλάδα  

που  χρωστάνε  τα  μαλλιοκέφαλά  τους .  Δεν  έχουν  εξοφλήσει  τα  χρέη  

τους .   

 Εμείς  και  τα  χρέη  μας  εξοφλήσαμε  και  μια  . .βάλαμε  και  λιγότερα  

χρήματα  από  το  κράτος  παίρνουμε  70% και  τις  δαπάνες  μειώσεις .  Και  

έργα  κάναμε  από  προγράμματα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Αυτή  είναι  όλη  η  αλήθεια .  Κύριε  Πρόεδρε ,   όποιος  συνάδελφος ,  εγώ  το  

λέω  με  τα  λόγους  γνώσης ,  πιστεύω  οι  συνάδελφοι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ολοκληρώστε .  Τα  υπόλοιπα  στην  δευτερολογία  σας .   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και  ευχαριστώ  ειλικρινά  και  τους  ορκωτούς  λογιστές  για  την  δουλειά  

που  έκαναν ,  γιατί  δεν  κάνουμε  τακτικούς  ελέγχους  της  μια  εβδομάδας ,  

μηνών  τακτικούς  ελέγχους  κάνουν  και  γι '  αυτό  δεν  έχουν  και  

παρατηρήσεις  στον  ισολογισμό .   

 Ο  ισολογισμός  συνάδελφοι  με  το  χέρι  στην  καρδιά  πρέπει  να  

εγκριθεί  από  όλους .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία  κύριοι  συνάδελφοι .  Ο  κ .  Φωτιάδης .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

…έτσι  όπως  το  ζητήσατε  με  τόσο  πληθωρικό  λόγο  κάνοντας  αναφορά  

χρειαστήκατε  επιχειρήματα  . .περίοδο .  Εμείς  όμως  συζητούμε  για  το  

΄16. Τα  προηγούμενα  είναι  μεγάλη  συζήτηση  και  μπράβο  σας  . .αλλά  με  

αυτόν  τον  καταιγισμό  . .πάντα  λέτε  τα  ίδια ,  να  σας  πω  την  αλήθεια  

αλλά  εν  πάση  περιπτώσει .  

 Δεν  σας  άκουσα  όμως  να  κάνετε  καμία  αναφορά  που  γράψατε  και  

πως  αποτιμήσατε  τα  πάγια ,  τον  εξοπλισμό  που  σας  έφεραν  οι  πρώην  

δήμοι  σχετικά  με  την  ύδρευση ,  τα  οποία  τα  αποτίμησε  μόνο  η  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  

 Σας  ρώτησε  κάτι  η  κυρία  Ιλανίδου .  Επ’   αυτού  δεν  έχετε  να  μας  

πείτε  κάτι .  Παρακαλώ  ίσως  το  ξεχάσατε .  Μπορείτε  να  μας  πείτε  κάτι  

γι '  αυτό ;  Πόσο  έκαναν  αυτά  τα  οποία  εσείς  παραλάβατε  με  την  έναρξη ,  
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γιατί  πήγατε στο ΄11.  Πόσο κάνανε;  Όταν το ΄11 τα εμφανίσατε,  το ΄12 

τα  εμφανίσατε ,  πόσο  τα  αποτιμήσατε ;  Διότι  λέτε  ότι  δεν  κάνατε  

αυξήσεις .  Εδώ  για  το  νερό  γίνεται  πόλεμος  πια .  Ο  κόσμος ,  για  κάντε  

μια  επίσκεψη  να  δείτε .  Πώς  δεν  κάνατε  αυξήσεις ;  Κάνατε  αυξήσεις .   

 Εν  πάση  περιπτώσει ,  και  τα  δημοτικά  τέλη  αλλά  είναι  μέσα  στις  

ανάγκες .  Μέσα  στις  γενικές  προσαρμογές .  Για  το  νερό  δεν  σας  

δικαιολογούμε  καθόλου .  Ήταν  τελείως  άστοχη  και  καλή  σας  επιλογή .  

Την  χρεώνεστε .  Αλλά  δώστε  μας ,  σας  παρακαλούμε ,  την  εκτίμηση ,  

πόσο  κάνανε  τα  πάγια  των  πρώην  Δήμων  που  αφορούσαν  εξοπλισμό ,  

οικήματα ,  γενικά  περιουσία ;  Την  αποτιμήσατε ;  Πόσο  κάνει ;  Και  που  

είναι  γραμμένα  αυτά  για  να  τα  βρούμε  και  εμείς ;   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εάν  μου  επιτρέπετε .  Μου  επιτρέπετε ;  Έχω  τον  λόγο ;   

 Αυτό  που  θέλω  να  πω ,  πρώτον  δεν  επαναλαμβάνομαι  και  δεν  λέω  

ποτέ  τα  ίδια .  Ο  λόγος  που  αναφέρομαι  σε  αυτά  τα  στοιχεία  που  

αφορούν  αυτή  την  περίοδο  είναι  γιατί  είναι  ορθός  λόγος  και  λέω  τα  

πράγματα  όπως  είναι .  Εάν  αυτό  δεν  αρέσει  σε  κάποιο  πρόβλημά  του .   

 Φυσικά  και  θα  επαναλάβω   την  καλή  δουλειά  που  έγινε ,  γιατί  δεν  

είναι  μια  δουλειά  που  έγινε  χθες ,  πέρυσι ,  πρόπερσι ,  είναι  μια  δουλειά  

συντεταγμένη  που  έγινε  από  το  ΄11 μέχρι  σήμερα  και  τα  πράγματα  

είναι  όπως  τα  λέω  και  πάντα  μιλώ  με  στοιχεία .   

 Έτσι  ήταν  το  ΄11 ο  ισολογισμός  έναρξης ,  έτσι  είναι  31/12/16.  

Και  τώρα  τι  δουλειά  έχει  ο  ισολογισμός  του  Δήμου  και  ο  δήμος  με  την  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ;  Έλα  Χριστέ  και  Παναγιά  μου .  Ο  δήμος  δεν  έχει  καμία  

σχέση… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν  σας  διέκοψα .  Ο  δήμος  Σερρών ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ο  δήμος  Σερρών  

δεν  έχει  καμία  σχέση  με  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  εμείς  προσωπικά  στον  τομέα  

διοίκηση  οικονομία  δεν  έγινε  καμία  αύξηση .  Μάλιστα  έγινε  κατάργηση  

τελών .  Εμείς  καταργήσαμε  το  τέλος  ακινήτων  στον  Δήμο  Σκουτάρεως  

στον  παλαιό .  Στην  Δημοτική  Ενότητα  Σκουτάρεως .  Στον  τομέα  

διοίκηση  και  οικονομία  δεν  έγινε  καμία  αύξηση ,  γίνανε  μόνο  

καταργήσεις  τελών  και  διεκδικήσαμε  τα  οφειλόμενα  που  υπήρχαν  από  

δέκα  και  δεκαπέντε  χρόνια .  Τα  προηγούμενα  χρόνια .   

 Όσον  αφορά ,  κύριε  Πρόεδρε ,   τα  πάγια ,  σας  είπα  για  τα  πάγια .  

Με  τον  κ .  συνάδελφο ,  τον  κ .  Μυστακίδη  εμείς  επικαιροποιήσαμε  το  

Μητρώο  Παγίων  για  τα  ακίνητα  του  παλαιού  Δήμου  Σερρών  και  εκεί  

. .οι  αξίες  και  από  137 εκατομμύρια  πήγαν  στις  240.  Το  κεφάλαιο   του  

Δήμου .  

 Έχουμε  έναν  Δήμο ,  συνάδελφοι ,  με  240  εκατομμύρια  ευρώ  

κεφάλαιο ,  δεν  οφείλει  στην  αγορά  παρά  μόνο  τις  τρέχουσες  δαπάνες  

900.000 και  έχει  μακροπρόθεσμες  υποχρεώσεις  από  το  παλαιό  δάνειο  

της  εποχής  του  κ , .  Μωυσιάδη  που  τα  είχε  συμμαζέψει  σε  μια  τράπεζα  

για  να  έχει  καλύτερο  επιτόκιο ,  3 εκατομμύρια… από  5 που  το  πήραμε  

το  πήγαμε  στα  3 κάτι .   

 Αυτός  είναι  ο  δήμος  Σερρών .  Ποιος  οικονομολόγος  θα  τον  

αξιολογήσει  και  δεν  θα  πει  ότι  είναι  εντάξει ;  Ποια  ανώνυμη  εταιρεία ,  

η  οποίο  είναι  στο  Χρηματιστήριο  θα  πει  ότι  η  επιχείρηση  αυτή  δεν  

είναι  εντάξει  και  δεν  είναι  όπως  πρέπει ;  Ρωτήστε  όποιον  θέλετε  

οικονομολόγο .  Σας  καλώ .  Ρωτήστε  όποιον  θέλετε  επιχειρηματία  να  του  

πείτε  αυτά  τα  στοιχεία  που  σας  είπα .  Εάν  δεν  σας  πει  ότι  είστε  ένας  
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δήμος  εντάξει ,  νοικοκυρεμένος ,  τι  να  πω ;  Εδώ  είναι  το  τραπέζι  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου .   

 Αλλά  και  γι '  αυτό  που  λέτε  τα  πάγια ,  απάντηση  έχουν  δώσει  οι  

ορκωτοί  για  το  πως  τακτοποιήθηκαν  στον  ισολογισμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  κ .  Γαλάνη .  Νομίζω  ότι  έκλεισε  ο  κύκλος  της  

δευτερολογίας .  Ο  κ .  Δήμαρχος  έχει  τον  λόγο .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  δημοτικοί  σύμβουλοι ,  κύριε  Γαλάνη  το  μπράβο  από  

ποιον  περιμένουμε  να  το  ακούσουμε ;  Το  λέει  η  αγορά .  Δεν  σας  αρκεί  

το  μπράβο  που  λέει  η  αγορά ;  Η  αγορά  εκεί  που  δεν  ήθελε  να  έχει  

καμία  σχέση  με  τον  Δήμο ,  παρακαλάει  η  αγορά  να  έχει  σχέση  με  τον  

Δήμο .  Θέλουν  να  έχουν  σχέση  με  τον  Δήμο ,  διότι  πληρώνονται  

αμέσως .  Μέσα  σε  τρεις  μήνες  παίρνουν  τα  χρήματά  τους .  Αυτό  είναι  το  

μεγάλο  μπράβο .  Μην  περιμένετε  από  πουθενά  αλλού  μπράβο .  Υπάρχει  

μπράβο .   

 Η  εικόνα  του  ισολογισμού  είναι  πάρα  πολύ  καλή .  Καλύτερη  δεν  

μπορούσε  να  γίνει .  Δεν  αμφισβητούνται ,  ασφαλώς  τα  στοιχεία  του  

ισολογισμού .  Αυτά  τα  στοιχεία  του  ισολογισμού  τα  έδωσε  το  

λογιστήριο .  Δεν  τα  έδωσαν  οι  αιρετοί  και  τα  στοιχεία  αυτά  του  

λογιστηρίου ,  αφού  τα  ελέγξανε  οι  ορκωτοί ,  τα  αξιολόγησαν  και  τα  

αποτελέσματα  είναι  πάρα  πολύ  καλά .  Καλύτερα  δεν  θα  μπορούσαν  να  

γίνουν .  

 Και  τα  αποτελέσματα  αυτά  είναι  καλά  διότι  η  Δημοτική  Αρχή  

κάνει  μια  σφικτή  οικονομική  διαχείριση  από  το  ΄11 μέχρι  τώρα ,  που  

είχε  σαν  αποτέλεσμα  την  εξυγίανση  των  οικονομικών  του  Δήμου  με  

αυτά  τα  θετικά  στοιχεία  που  βλέπουμε  στον  ισολογισμό .  Με  το  
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πλεόνασμα  των  870.000 ευρώ  σε  σύγκριση  με  πέρυσι ,  δηλαδή  870 

ευρώ  επιπλέον  είναι  το  πλεόνασμα .  Πέρυσι  ήταν  1,5 εκατομμύριο ,  

τώρα  είναι  2.400,  κάπως  έτσι .   

 Ποιος  μπορεί  να  αμφισβητήσει  ότι  όταν  αναλάβαμε ,  αναλάβαμε  

χρέη  13 εκατομμύρια  προς  την  αγορά  και  6 με  7 εκατομμύρια  στις  

τράπεζες  και  αυτή  την  στιγμή  στην  αγορά  τα  χρέη  είναι  μηδέν .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

16 εκατομμύρια  αφήσαμε  πλεόνασμα  κύριε  Δήμαρχε  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε  παρακαλώ  Γαλάνη ,  πρόσεχε  τι  λες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε  παρακαλώ  16 εκατομμύρια  αφήσαμε  πλεόνασμα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τα  χρέη  προς  την  αγορά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  σας  παρακαλώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτά  τα  στοιχεία  τα  είχαμε  βρει  τότε .  Τα  χρέη  προς  την  αγορά ,  αυτά  

δεν  αμφισβητούνται ,  ήταν  πάνω  από  10 εκατομμύρια  . .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κ .  Αναστασιάδη .  
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  σε  παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  διακόπτετε  τον  κ .  Δήμαρχο .  Γιατί  δεν  πήρατε  τον  

λόγο  προτού  πάρει  τον  λόγο  ο  κ .  Δήμαρχος ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα  σας  παρακαλώ  πολύ .  Παρακαλώ  σεβαστείτε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γαλάνη  θα  σου  φέρω  εγώ  τους  πίνακες .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τα  στοιχεία  αυτά  δεν  αμφισβητούνται .  Τα  χρέη  προς  την  αγορά  ήταν  

πάνω  από  δέκα  εκατομμύρια .  Προς  τις  τράπεζες  ήταν  περίπου  επτά  

εκατομμύρια .  Αυτή  την  στιγμή  τα  χρέη  προς  την  αγορά  είναι  μηδέν  και  

στις  τράπεζες  από  επτά  εκατομμύρια  φτάσαμε  στα  τρία  και  κάτι  

εκατομμύρια .  Αυτή  είναι  η  εικόνα  που  υπάρχει .  

 Όσον  αφορά  για  τις  απαιτήσεις  που  βλέπετε  στον  ισολογισμό ,  

που  είναι  μεγάλες ,  οι  απαιτήσεις  είναι  μεγάλες  διότι  αυξήθηκαν  τα  

έσοδα .  Βεβαιώσαμε  περισσότερες  απαιτήσεις ,  γι '  αυτό .  Δεν  

προλάβουμε  ακόμα  και  να  τις  πάρουμε .   

 Βεβαιώθηκαν  περισσότερες  απαιτήσεις  από  την  εισφορά  σε  

χρήμα ,  από  πρόστιμα  και  αυτά  σιγά  –σιγά  ασφαλώς  θα  τα  πάρουμε .   

Οι  απαιτήσεις  μεγάλωσαν  γιατί  μεγάλωσαν  τα  έσοδα ,  

βεβαιώσαμε  περισσότερα  έσοδα .   

Οι  ορκωτοί ,  η  κυρία  ορκωτός  ελεγκτής  έχει  απαντήσει  σε  όλες  

τις  ερωτήσεις ,  δεν  άφησε  κανένα  κενό  και  άλλο  ισολογισμός  της  
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Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  άλλο  ο  ισολογισμός  του  Δήμου .  Έναν  τέτοιοι  

ισολογισμό  ασφαλώς  δεν  έχει  κανένας  κανένα  επιχείρημα  για  να  μην  

τον  ψηφίσεις .  Γι '  αυτό  σας  καλώ  να  τον  ψηφίσετε  όλοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ ,  κύριε  Δήμαρχε .  Ψηφοφορία  κύριοι  συνάδελφοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ψηφίζουμε  ισολογισμό ;  Συγνώμη .  Και  απολογισμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό  δεν  με  αφήσατε  να  ολοκληρώσω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  προηγείται  ο  απολογισμός  και  βλέπω  ότι  πάτε  στον  ισολογισμό  

πρώτα .  Ο  απολογισμός  ως  θέμα  προηγείται .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μήπως  προηγείται  ο  ισολογισμός ;  Μήπως  θέλετε  να  προηγηθεί  στην  

ψηφοφορία  ο  ισολογισμός ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όπως  είναι  το  θέμα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  όπως  είναι  γραμμένο  το  θέμα .  Κανονικά  πρέπει  να  προηγηθεί  ο  

ισολογισμός .  Έτσι  ήρθε  το  θέμα ,  έτσι  μου  το  φέρατε ,  έτσι  το  

προχωράω .  Ψηφίζουμε  λοιπόν  την  έγκριση  του  ισολογισμού  και  

παράλληλα  θα  ψηφιστεί  και  ο  απολογισμός .  Είναι  δυο  ξεχωριστά  

θέματα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι  κύριε  Πρόεδρε .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γάτσιο  ισολογισμό  ψηφίζουμε .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Με  επιφύλαξη .  Ως  προς  το  1.650 με  επιφύλαξη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέμε  με  επιφύλαξη  με  δυο  παρατηρήσεις .  Γι '  αυτό  το  ποσό  το  

επισφαλές  και  για  την  μη  αποτίμηση  των  παγίων  που  παραχωρήθηκαν  

στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  Η  ερώτησή  μου  ήταν  σαφής  και  η  τοποθέτηση  αλλά  

απάντηση  δεν  πήραμε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφίζουμε ,  κύριε  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  λέω  επακριβώς… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι  υπόλοιποι  ναι  κύριοι  συνάδελφοι ;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  798/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  ίδιο  ισχύει  και  για  τον  απολογισμό  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Φωτιάδη  για  τον  απολογισμό .  Είναι  δυο  ξεχωριστές  ψηφοφορίες .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Συζητήσαμε  για  τον  απολογισμό ;  Ψηφίσαμε  για  τον  ισολογισμό .  Θα  

επαναλάβω .  Ψηφίσαμε  στην  πρώτη  φάση  για  τον  ισολογισμό  και  τώρα  

έρχεται  να  ψηφίσουμε  χωρίς  να  συζητήσουμε ;  Υπάρχει  εισήγηση  για  

τον  απολογισμό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατεβήκανε  τα  θέματα  και  τα  δυο  μαζί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχεις  εισήγηση  για  τον  απολογισμό ;  Απολογισμό ,  ακούσατε  την  λέξη  

απολογισμό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ισολογισμός  –απολογισμός .  Θέλετε  να  συζητηθεί  εκ  νέου  και  ο  

απολογισμός ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι  εκ  νέου ,  έχουμε  κάποιες  ερωτήσεις  να  κάνουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία  άμα  θέλετε  να  προχωρήσουμε  στον  απολογισμό ,  να  

προχωρήσουμε .  Εάν  έχετε  ερωτήσεις  για  τον  απολογισμό ,  να  

προχωρήσουμε .  Δεν  το  θέσατε  προηγουμένως  γι '  αυτό .  Όταν  ξεκίνησε  

η  ψηφοφορία  δεν  το  θέσατε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα  με  συγχωρείτε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  υπάρχει  λόγος  να  γίνεται  διάλογος .  Δεν  υπάρχει  λόγος  να  γίνεται  

διάλογος .  Να  προχωρήσουμε  στην  συζήτηση  για  τον  απολογισμό .  

Ωραία .  Κύριε  Αντιδήμαρχε  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Θα  σας  διαβάσω  την  γενική  ανακεφαλαίωση  για  τον  απολογισμό  

χρήσεως  του  ΄16. 

 Τακτικά  έσοδα .  

Προϋπολογισθέντα ,  όπως  τελικά  διαμορφώθηκαν .  Αυτό  είναι  για  

31/12.  34.878.394,01.   

Τα  έκτακτα  έσοδα ,  12.033.842,79 

Χρηματικό  υπόλοιπο  9.779.668,88 

Σύνολο  . .  56.731.905,68.  

Τα  βεβαιωθέντα .  

Τακτικά  έκτακτα ,  σας  σύνολο  το  λέω ,  δεν  ξέρω  εάν  θέλετε  

αναλυτικά ,  54.683.712,85 

Παραγραφές-  διαγραφές  έχουμε  332.284 

Τα  τακτικά  έσοδα  είναι  326.192,61  

Τα  έκτακτα  έσοδα  6.772 ευρώ .   

Σύνολο  διαγραφών  332.284.  

Εισπραχθέντα .   

Τακτικά  έσοδα  30.715.801,79 

Έκτακτα  έσοδα  7.110.974,73 

Υπόλοιπο  9.779.668,88 

Σύνολο  των  εισπραχθέντων  47/606.425,40 

Εισπραχθέντα  υπόλοιπο  5.524.315,05  

Έκτακτα  1.219.987,79 

Σύνολο  6.744.302,84 

Αυτά  αφορά  τα  έσοδα .   

 

Για  τα  έξοδα .   

Προϋπολογισθέντα  52.560.206,54 
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Αποθεματικό  100.000  

Σύνολο  52.860.206,54 

Χορηγήσεις  έκτακτες  και  ειδικές  56.622.909,99 

Αποθεματικό  129.595.   

Σύνολο  56.750.905,68 

Τα  ενταλθέντα  35.562.619,86 

Τα  πληρωθέντα  35.562.619,86 

Υπόλοιπο  πληρωτέα  δεν  υπάρχει  γιατί  είναι  το  ίδιο  όπως  σας  

είπα .  

Αδιάθετες  πιστώσεις  είναι  21.059.600,13 

Αποθεματικό  129.595,69 

Σύνολο  21.189.285,82 

Χρηματικό  υπόλοιπο  τρέχουσας  χρήσης  ΄16 12.403.705,54 

Αυτή  είναι  η  ανακεφαλαίωση  για  τον  απολογισμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Έχω  ολοκληρώσει  εγώ .  Τώρα  κάποια  λεπτομέρεια ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις  κύριοι ;  

Κύριε  Χρυσανθίδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Βλέποντας  τον  απολογισμό  του  ΄16 που  εδώ  πραγματικά  αποτυπώνεται  

όλη  η  οικονομική  κατάσταση  του  Δήμου  η  ερώτησή  μου  είναι  η  εξής :  

παρότι  είχατε  σημαντικές  αυξήσεις  στα  έσοδα ,  βλέπω  μια  διαφορά  

εσόδων  και  εξόδων  της  τάξεως  των  9  εκατομμυρίων .  Πώς  προκύπτει  

αυτό ;  Μια  ερώτηση .   
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 Η  δεύτερη  ερώτησή  μου  είναι  στα  έσοδα ,  μιλάω  για  τα  έσοδα ,  

στην  σελίδα  4 έχει  ένα  κωδικό  τέλη  καθαριότητας ,  είσπραξη  τελών  

καθαριότητας  από  καταστήματα .  Τον  έχετε  προϋπολογίσει  250.000 

ευρώ   και  έχετε  εισπράξει  199,99.  Και  σε  κάποιους  άλλους  κωδικούς  

υπάρχει  βέβαια  αλλά  εκεί  είναι  μικρότερης  αξίας .   

 Εκείνο  που  μου  έκανε  εντύπωση  είναι  ότι  στο  σύνολο  των  

εσόδων  ΠΟΕ ,  το  οποίο  έχετε  προϋπολογίσει  4.546 εδώ  φαίνεται  τι  

εισπράξατε… εισπράξατε  406.000.  Για  ποιο  λόγο ;  Όσον  αφορά  τα  

έσοδα .   

 Μετά  έχω  ερωτήσεις  για  τα  έξοδα .  Για  να  μην  σε  μπερδέψω  να  

μου  απαντήσεις  πρώτα  σε  αυτές  τις  ερωτήσεις  και  θα  συνεχίσω  για  τα  

έξοδα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Κατιρτζόγλου  θα  απαντήσετε  εσείς ;   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Ο  απολογισμός  αφορά  την  ταμειακή  υπηρεσία .  Τώρα  σε  κάποια  από  

αυτά  μπορώ  να  απαντήσω  στα  ερωτήματα  του  κ .  Χρυσανθίδη .   

 Όσον  αφορά  τα  τέλη  καθαριότητας ,  εάν  δείτε  κ .  Χρυσανθίδη  

στον  παραπάνω  κωδικό ,  στον  03101 έχουν  προϋπολογιστεί   . .  

Προφανώς  κατά  την  βεβαίωση  των  ποσών  αντί  να  το  βάλουν  στον  

παρακάτω  κωδικό ,  γι '  αυτό   . .  τα  τέλη  καθαριότητας  διαχωρίζονται  σε  

δυο  κωδικούς ,  τέλη  οικιών  και  καταστημάτων  και  έτσι  μπαίνουν  στον  

προϋπολογισμό .  Προφανώς  το  αρμόδιο  γραφείο  που  βεβαίωνε  τα  έσοδα  

για  να  βλέπω  υπέρβαση  στον  παραπάνω  κωδικό ,  αυτή  την  εκτίμηση  

κάνω ,  ότι  στον  κωδικό  των  καταστημάτων… οικιών  και  γι '  αυτό  έχουμε  

παραπάνω  έσοδα  από  εκείνο  τον  κωδικό .   

 Η  άλλη  ερώτησή  σας  ήταν ;  Η  διαφορά .   
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Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αυξήσεις  στα  έσοδα ,  γιατί  προκύπτει  τόση  μεγάλη  διαφορά  μεταξύ  

εσόδων  και  εξόδων . .  εννέα  εκατομμύρια  προϋπολογισμό .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Μην  συγχέουμε  τις  καταστάσεις .  Άλλο  ισολογισμός  και  άλλο  

απολογισμός .  Ο  απολογισμός  είναι  μια  καθαρά  ταμειακή  κατάσταση  

που  γράφει  τι  χρήματα  μπήκαν  και  τι  χρήματα  βγήκαν  από  το  ταμείο  

του  Δήμου ,  ανεξάρτητα  εάν  αυτά  τα  χρήματα  . .  ή  πληρωμές ,  αφορούν  

παρελθούσα  χρήση .  Η  διαφορά  άμα  αφαιρέσουμε  το  χρηματικό  

υπόλοιπο  νομίζω  είναι  εκεί .  δηλαδή  47 είναι  τα  έσοδα  αλλά  . .  το  

ταμείο  δηλαδή .  Τα  εισπραχθέντα  ήταν  τακτικά  και  έκτακτα  38 

εκατομμύρια  περίπου  και  οι  δαπάνες  και  τα  έξοδα  τα  οποία  

πληρώθηκαν  35 εκατομμύρια .   Ίσως  αυτό  που  δημιουργεί  αυτή  την  

σύγχυση  είναι  το  ταμειακό  υπόλοιπο  το  οποίο  είναι  δεδομένο  έτσι  και  

αλλιώς  …. 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

…Έχει  να  κάνει  με  το  σύνολο  των  ΠΟΕ .  4.546 και  εισπράχθηκαν  406.  

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Για  ποιο  κωδικό  μιλάτε ;  Για  ποια  σελίδα ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Στην  σελίδα  18.   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Στον  κωδικό  … 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Στο  σύνολο  αναφέρεστε ;   
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Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Στο  σύνολο ,  ναι .  4.546 και  506.   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Αυτά  τα  έσοδα  που  έχουμε… είτε  από  τις  λαϊκές  αγορές .  Αυτό  

συνήθως  λίγο  ως  πολύ  το  ποσό  που  εισπράττουμε .  …ανάλογα  με  τις  

συμβάσεις  που  έχουμε  κάνει  με  τα  συμβόλαια .  Τώρα  γιατί  στον  

προϋπολογισμό  …νομίζω  ότι  ξέρετε  λίγο  ως  πολύ  τον  λόγο .  ότι  ένας  

προϋπολογισμός  συντάσσεται ,  βέβαια  με  τα  δεδομένα  της  

προηγούμενης  χρήσης  αλλά  πολλές  φορές  για  να  κλείσει  αυτός  ο  

προϋπολογισμός  μπαίνουν  ποσά  και  κονδύλια  τα  οποία ,  πιθανόν ,  … 

γιατί  εάν  ήταν  να  εισπραχθούν  δεν  θα  έκλεινε  ο  προϋπολογισμός  στα  

35 εκατομμύρια .  Θα  έκλεινε  στα  53.   Προϋπολογίζουμε .   

Προϋπολογισμός  σημαίνει  ότι  προϋπολογίζω  το  έτος  μου  όσον  

αφορά  τα  έσοδα  και  τα  έξοδα  και  στον  απολογισμό  στο  τέλος  της  

χρονιάς  βλέπουμε  που  ήταν  τα  έσοδα  και  τα  έξοδα .   

Προφανώς  και  πάντα  ο  απολογισμός  είναι  πολύ  κάτω  από  τα  

δεδομένα  του  προϋπολογισμού ,  …ο  προϋπολογισμός  ήταν  τόσο  

σφικτός  και  στα  δεδομένα  του  απολογισμού  δεν  θα  μπορούσε  να  γίνει  

καμία  κίνηση  ενδιάμεσα  όσον  αφορά  τις  πιστώσεις…τα  τελευταία  

χρόνια .   

Υπάρχει  δηλαδή  λογική  στο  υπάρχει  μεγάλη  διαφορά  στον  

προϋπολογισμό  από  τον  απολογισμό .  Δηλαδή  στο  ενδιάμεσο  της  

χρήσης  όταν  χρειαζόμαστε  να  κάνουμε  μια  δαπάνη  για  . .  εάν  ήταν  

σφραγισμένοι  όλοι  οι  κωδικοί  δεν  θα  μπορούσαμε  να  κάνουμε  τίποτα  

έξω  από  αυτά  που  είχαμε  προϋπολογίσει  επακριβώς .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις .   
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Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Έχω  και  άλλη  δεν  τελείωσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  ολοκλήρωσες ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Όχι .  Στα  έξοδα .  Βλέπω  πολύ  αυξημένες ,  κύριε  εισηγητά ,  τις  

τηλεπικοινωνίες .  Προϋπολογίσαμε  85.000 και  ξοδέψαμε  115.  Μια  πολύ  

μεγάλη  αύξηση  μια  περίοδο  στην  οποία  έχουμε  όλοι  . .  οικονομικά .   

 Επίσης ,  είδα  που  τόσος  μεγάλος  ντόρος  έγινε  εδώ  μέσα  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  για  την  … που  αυξήσαμε  και  την  πήγαμε  στις  

50.000,  30.000,  ξοδεύτηκαν  δηλαδή  σύνολο  80.000 και  δαπανήσαμε  

μόνο  27.000.  Για  ποιο  λόγο ;   

 Και  η  τελευταία  μου  ερώτηση ,  τα  ΠΟΕ ,  πληρωμές  των  ΠΟΕ  από  

5.123 πληρώσαμε  361.000 το   ΄16. Γιατί  υπάρχουν  τόσο  μεγάλες  

αποκλίσεις ;  Και  στις  πληρωμές  και  στην  κοινωνική  κουζίνα .  Στα  

συσσίτια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Κατιρτζόγλου .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Δεν  έχω  άποψη  τώρα  γιατί  η  κοινωνική  κουζίνα  μειώθηκε  η  δαπάνη .  

Μειώθηκαν  και  …και  τα  παραστατικά .  Δεν  ξέρω  τον  ακριβή  αριθμό  

των  δικαιούχων .  Στο  τέλος  της  προηγούμενης  χρήσης  να  ήταν  

μεγαλύτερος  ο  αριθμός ,  δεν  είχε  προϋπολογιστεί  ένα  ποσό  ανάλογα  … 

μέσα  στην  χρήση  οι  δικαιούχοι  αυτοί  που  απολαμβάνανε  αυτό  το  

κοινωνικό  αγαθό  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  άλλες  ερωτήσεις ;   
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Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εάν  μου  επιτρέπετε  με  την  προηγούμενη  ιδιότητά  μου  

να  πω  στους  συναδέλφους  μια  απάντηση .   

 Κύριε  συνάδελφε  εγώ  έχω  την  αίσθηση  ότι  πρώτον  για  να  

προϋπολογίσεις  έπρεπε  να  πας  πιστά  με  τον  νόμο  και  στα  δυο ,  τρία  

τελευταία  χρόνια  δεν  εγκρινόταν  προϋπολογισμός  εάν  δεν  πήγαινες  

σύμφωνα  με  τα  δεδομένα  που  έβαζε  η  υπουργική  απόφαση .   

 Επομένως  σύμφωνα  με  το  16μηνο  περίπου ,  18μηνο  της  

προηγούμενης  χρονιάς  και  άλλο  ένα  εξάμηνο .  Ο  προϋπολογισμός  που  

έγινε  και  να  το  πω  έτσι  και  ακολουθεί  ο  απολογισμός ,  έγινε  με  βάση  

αυτά  τα  δεδομένα .  Δεν  μπορούσες  να  προϋπολογίσεις  αλλιώς .  Δεν  

μπορούσες  να  κάνεις  ότι  θέλεις .   

 Και  ο  απολογισμός  καλές  είναι  οι  παρατηρήσεις  που  κάνετε ,  έχει  

σχέση ,  προφανώς  με  το  πότε  ήρθαν  τα  τιμολόγια  στο  ταμείο .  Δηλαδή  

μπορεί  να  ήρθαν  από  την  κοινωνική  πολιτική  τιμολόγια  τον  Δεκέμβριο .  

Τόσες  τελικά  να  ήταν  οι  ανάγκες .  Αυτό  δεν  μπορώ  να  το  ξέρω  εγώ ,  

κάνω  μια  εκτίμηση .  Και  να  ήρθαν  τα  τιμολόγια  και  να  μπήκαν  ως  

οφειλές  τις  επόμενες  . .  στην  επόμενη  χρήση .  Εγώ  αυτό  ήθελα .   

 Και  όσον  αφορά  για  τις  διαφορές  έσοδα  –έξοδα ,  νομίζω  πολύ  

καλά  απάντησε  ο  Λευτέρης ,  ότι  πράγματι  έχει  να  κάνει  και  με  το  

χρηματικό  υπόλοιπο .  Εκεί  κλίνει  δηλαδή .   

 Και  να  σας  θυμίσω  κάτι  τελευταίο ,  ότι  δεν  ερχόντουσαν  να  το  πω  

έτσι ,  να  το  πω  λαϊκά ,  τζάμπα  οι  στοχοθεσίες .  Οι  στοχοθεσίες  είχαν  

σχέση  με  το  εάν  εκτελείται  καλά  ο  προϋπολογισμός  και  εγώ  

τουλάχιστον  . .καλά  εκτελούνταν  ο  προϋπολογισμός  μέσα  στο  ΄16. Δεν  

είχε  προβλήματα  σοβαρά .  Έτσι  το  θυμάμαι  τουλάχιστον .   
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 Επομένως  από  απολογισμός  μπορεί  να  έχει  κάποιες  διαφορές  

αλλά  πιστεύω  ότι  είναι  καθαρά  τεχνικού  χαρακτήρα .  Δεν  είναι  

διαφορές  που  να  προκύπτουν  από  κάποια  ζητήματα  πολύ  σοβαρά .   

 Θα  τις  δω  και  εγώ  αυτές  που  είπατε ,  έτσι  από  φιλολογικό  

ενδιαφέρον .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις ;  Ορίστε  κ .  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ξέρουμε  όλοι  μας  λίγο  ως  πολύ  πως  γίνεται  ένας  

προϋπολογισμός .  Το  ότι  . .  οι  κωδικοί  και  αυτά  τα  οποία  λέγονται ,  

νομίζω  δεν  ευσταθούν  σε  καμία  των  περιπτώσεων .  Ο  προϋπολογισμός  

προϋπολογίζεις  ότι  θα  κάνεις  αυτές  τις  δαπάνες  και  μπορεί  να  πας  σε  

αυξήσεις  όταν  έχεις  παραπάνω  έσοδα .  Εδώ  προκύπτει  ότι  έχουμε  

παραπάνω  έσοδα  και  η  διαφορά  πάλι  φαίνεται  αρκετά  σημαντικά .   

 Θέλω  να  πω  με  αυτό  δηλαδή  ότι  πραγματικά  με  αυτά  τα  μέτρα  

που  υπάρχουν  ο  προϋπολογισμός  δεν  ήταν  πάλι  πραγματικός ,  παρόλο  

που  είχαμε  ψηφίσει  ότι  εμείς  λέγαμε  μόνο  τις  ανελαστικές  δαπάνες  και  

αυτό  θα  κάνουμε  και  τώρα .   

 Όπως  επίσης ,  οι  παρατηρήσεις  μου  για  το  τέλος  του  έτους ,  ότι  

κάθε  τιμολόγιο  μέσα  στο  Δεκέμβριο  και  δεν  μπορέσανε  να  

αξιολογηθούνε  και  μεταφέρονται  ως  ΠΟΕ ,  καμία  διοίκηση  δεν  θέλει  να  

μεταφέρει  ΠΟΕ  όταν  πραγματικά  έχει  χρήματα  και  μάλιστα  για  να  

μιλήσω  για  την  κοινωνική  κουζίνα ,  το  συσσίτιο ,  τόσο  πολύ  έχουμε  

ανάγκη  και  τόσο  πολύ  εδώ  μέσα  όλοι  συμφωνήσαμε  για  να  αυξηθεί  το  

ποσό  αυτό ,  ξαφνικά  από  τα  80 χιλιάρικα  να  ξοδεύουμε  μέχρι  31/12 27 

χιλιάρικα  και  έχουμε  ψηφίσει  τον  προϋπολογισμό  από  τον  μήνα  

Νοέμβριο .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  30 Η Σ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2017 

52

 Άρα  λοιπόν ,  οι  παρατηρήσεις  αυτές  έχουν  να  κάνουν  με  το  ότι  

δεν  γίνεται  καλή  διαχείριση  που  πρέπει  να  γίνει ,  καλή  κατανομή  των  

κονδυλίων  ώστε  πραγματικά  να  μπορούμε  να  εξυπηρετούμε  τις  ανάγκες  

του  Δήμου ,  των  συμπολιτών  μας  με  τον  καλύτερο  τρόπο .   

 Γι '  αυτό  λοιπόν  εμείς  ως  παράταξη  θα  ψηφίσουμε  μόνο  τις  

ανελαστικές  δαπάνες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Συμφωνούμε  κύριοι  συνάδελφοι ;   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  πρόταση…. 

Έγκριση  απολογισμού  και  ισολογισμού  Δήμου  Σερρών  

 για  το  οικονομικό  έτος  2016.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  798/2017 )  

…………………………  

 

Έγκριση  απολογισμού  και  ισολογισμού  Δήμου  Σερρών  

 για  το  οικονομικό  έτος  2016.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  799/2017 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστώ  πολύ ,  καλό  απόγευμα .  

 

  

ΛΗΞΗ  ΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………………….………… 

……………………………… 

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

798-2017:  Έγκριση  απολογισμού  και  ισολογισμού  Δήμου  Σερρών ,  για  

το  οικονομικό   

  έτος   2016.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

799-2017:  Έγκριση  απολογισμού  και  ισολογισμού  Δήμου  Σερρών ,  για  

το  οικονομικό  έτος  2016.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 

…………………………………….. 

……………………….. 
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Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  στην  παραπάνω  συνεδρίασή  του ,  στο  

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

587/2017 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής ,  με  θέμα :  ¨Προέλεγχος  

ισολογισμού  και  αποτελεσμάτων  χρήσης  έτους  2016¨ ,  

 

και  σχετική  συζήτηση ,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει  τον  ισολογισμό  του  Δήμου  Σερρών ,  οικονομικού  έτους  

2016 και  το  λογαριασμό  αποτελεσμάτων  χρήσεως  σύμφωνα  με  την  αρ .  

587/2017 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής ,  όπως  αυτά  φαίνονται  

στο  προσάρτημα  που  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  της  παρούσης .  

 

Στην  απόφαση  αυτή  οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ .  Φωτιάδης  Στέφανος ,  

Γάτσιος  Αθανάσιος ,  Ηλιοπούλου  Σταλακτή ,  Ιλανίδου  Δέσποινα  και  

Χρυσανθίδης  Βασίλειος ,  ψήφισαν  ΝΑΙ  με  επιφύλαξη  για  τα  πάγια  και  

τις  επισφαλείς  απαιτήσεις .  

 

Αναθέτει  στον  κ .  Δήμαρχο  τις  παραπέρα  ενέργειες .  

 

……………………………………. 

………………… 
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Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

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

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )……………….. 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ    ……………….. 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ……………….. 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ       ……………….. 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………….. 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ……………….. 
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ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………….. 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      ……………….. 

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ……………….. 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ      ……………….. 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ       ……………….. 

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ……………….. 

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ……………….. 

 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………….. 

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ       ……………….. 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………….. 

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ       ……………….. 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………….. 

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ       ……………….. 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ……………….. 
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ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ……………….. 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ       ……………….. 

 

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ       ……………….. 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ……………….. 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ   ……………….. 

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ……………….. 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ……………….. 

 

 


