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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.23/2020 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, έλαβε 

χώρα ειδική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, σύμφωνα 

με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της 

διάδοσης του Κορωνοϊού COVID – 19) (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020), της υπ’ αριθμ. 18318/13-

03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και του υπ’ αριθμ. 32150/27-10-2020 

εγγράφου του κ. Δημάρχου Σερρών, κατόπιν της αριθμ. 23/23-12-2020 έγγραφης 

πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που εστάλη ηλεκτρονικά στον κάθε 

σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 

τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I».  

 

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

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

παρόντες (συνδεδεμένοι) ήταν 33, δηλαδή:  

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.) 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

ΙΛΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ- ΣΙΑΚΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  
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ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ  

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΠΑΛΑΖΗ –ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ  

ΠΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ  

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ  

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΤΑΪΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ  

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ) 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ  

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΜΙΧΤΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΡΙΖΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

 

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών 

(συνδεδεμένος) δεν ήταν κανείς.  

 

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

Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών (συνδεδεμένος) ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης 
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Αλέξανδρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 

4555/2018.  

 

……………………………. 

………………. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

 

   Έχοντας υπόψη: 

 

- Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών,  

 

- το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική 

Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση 

Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα ¨Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των 

περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των 

μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19¨, διά τηλεδιάσκεψης με κάθε 

πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα 

βιντεοκλήσης κλπ, δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα 

περιγράφεται η δια τηλεδιάσκεψης λήψη των αποφάσεων, 

 

- την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική 

Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση 

Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.  και 

 

- τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) 

«Πρόγραμμα Κλεισθένης I», καθώς και αυτές του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 

ΤΑ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 

 

Σας προσκαλούμε σε τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Σώματος που θα 

γίνει στις 28 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: 

 

 

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

   οικονομικό έτος 2019.  
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                  Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 
 

 

………………………………………..…… 

…………………..…….. 
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23Η  ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

μέσω  ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ  

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αρχίζει  η  ειδική  συνεδρίαση  με  μοναδικό  θέμα :  

 

ΘΕΜΑ:  

Έγκριση  απολογισμού  και  ισολογισμού  Δήμου  Σερρών ,  

 για  το  οικονομικό  έτος  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπενθυμίζω  ότι  η  συνεδρίασή  μας  αυτή  μεταδίδεται  ζωντανά  από  το  

ειδικό  κανάλι  που  έχει  ο  Δήμος  Σερρών  στην  ιστοσελίδα  του  και  

μπορούν  να  την  παρακολουθούν  οι  συνδημότες  μας .   

 Θα  δώσω  τον  λόγο  στον ,  γιατί  ένα  τεχνικό  θέμα  το  πρώτο  θέμα ,  

το  μοναδικό  θέμα  της  πρώτης  ειδικής  συνεδρίασης ,  θα  δώσω  τον  λόγο  

στον  προϊστάμενο  του  Λογιστηρίου ,  του  Τμήματος  του  Λογιστηρίου  

του  Δήμου  Σερρών ,  στον  Λευτέρη  Κατιρτζόγλου ,  προκειμένου  να  

αναλύσει  τα  τεχνικά  ζητήματα  και  κατόπιν  τον  ορκωτό  ελεγκτή  που  

έκανε  την  έκθεση .   

 Κύριε  Κατιρτζόγλου  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)   
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Καλησπέρα  και  χρόνια  πολλά  . .Ο  ισολογισμός  …την  οικονομική  

κατάσταση  του  Δήμου  μέχρι  31/12/19.  Φέτος  είχαμε  ένα  έλλειμμα  

χρήσης ,…ποσό  της  τάξης  των  418.719,27 ευρώ .  Αυτό  όμως  δεν  

σημαίνει  τίποτα ,  γιατί  είναι…και  από  τις  προηγούμενες  χρήσεις  τα  

αποτελέσματα  εκείνων  που  …Ούτως  οι  άλλως ,  οι  δήμοι  δεν  . .Νομίζω  

ότι  ο  προϋπολογισμός ,  ο  οποίος  αφορά  και  τις  υποχρεώσεις  του  Δήμου ,  

όπως  και  τα  προηγούμενα  χρόνια  είναι ,  ο  ισολογισμός  συγνώμη ,  όπως  

και  τα  προηγούμενα  χρόνια  είναι  σε  καλή  κατάσταση .  Ο  Δήμος  έχει  

τεράστιες  υποχρεώσεις  . .Οι  υποχρεώσεις  του  Δήμου  καλύπτονται  σε  

σχετικά  σύντομο  χρονικό  διάστημα .  Υπάρχει . . .των  απαιτήσεων  

παρελθόντων  χρεών  δημοτών .   

Τα  τελευταία  ιδιαίτερα  χρόνια  υπάρχει  και  υποχρέωση  από  την  

νομοθεσία ,  η  οικονομική  υπηρεσία  και  η  ταμειακή  συγκεκριμένα ,  είναι  

υποχρεωμένη  να  ζητάει  την  είσπραξη  αυτών  των  . .  στον  Δήμο  και  . .  

Από  εκεί  και  πέρα  μπορείτε  να  ρωτήσετε  ότι  θέλετε .  Είναι  εδώ  

πέρα  και  ο  κύριος  Νίκου ,  ο  οποίος  έλεγξε  την  χρήση  του  ΄19 και  έχετε ,  

νομίζω  και  την  έκθεση  του  ορκωτού  στα  χέρια  σας .   

 Παρακαλώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  δώσουμε  στον  κ .  Νίκου  τον  λόγο  και  κατόπιν  να  δεχθούμε  

ερωτήσεις  από  τους  συναδέλφους .  Κύριε  Νίκογλου  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΝΙΚΟΓΛΟΥ:  

Καλησπέρα  και  από  εμένα  και  χρόνια  πολλά  σε  όλους .  Να  περάσουμε  

γρήγορα  αυτό  που  βιώνουμε  και  να  επανέλθουμε  πάλι  στην  

κανονικότητα ,  όσο  γίνεται  πιο  γρήγορα .   

 Δεν  ξέρω  εάν  θέλει  το  σώμα  να  διαβάσω  την  Έκθεση ,  τις  

παρατηρήσεις ,  να  προχωρήσουμε  με  την  Έκθεση .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Νομίζω  την  έχουν  οι  σύμβουλοι  την  Έκθεση  όλοι ,  έχει  κοινοποιηθεί .  

Μην  την  διαβάζουμε  όλη .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  χρειάζεται  να  την  διαβάσετε  όλη ,  εάν  θέλετε  κάτι  ιδιαίτερο  να  

επισημάνετε  εσείς ,  αλλιώς  να  προχωρήσουμε .   

Κος  ΝΙΚΟΓΛΟΥ:  

Αυτό  που  αναφέρεται  στην  Έκθεσή  μας  είναι  για  τις  επισφάλειες .  Έχει  

σχηματιστεί  από  τον  Δήμο  ένα  σημαντικό  μέρος  για  τις  απαιτήσεις ,  για  

τις  επισφάλειες ,  απλά  εκτιμούμε  ότι  ίσως  το  ποσό  αυτό  μπορεί  να  ήταν  

μεγαλύτερο .   

 Μια  άλλη  παρατήρηση  είναι  ότι  δεν  έχουμε  λάβει  απάντηση  από  

τους  νομικούς  συμβούλους  και  αυτό  υπήρχε  και  πέρυσι  και  είναι  

συνεχές  φαινόμενος  στους  δήμους  να  μην  απαντάνε  οι  νομικοί  

σύμβουλοι  και  μια  . .όχι  παρατήρηση ,  που  είναι  ότι  στην  διάρκεια  του  

΄19 έγινε  η  μεταβίβαση  του  αγροτεμαχίου  που  το  πήρε ,  σαν  συμμετοχή  

δηλαδή ,  έφυγα  από  εμάς  από  τα  αγροτεμάχια  στην  ΔΑΕΚΑΣ  και  

αντίστοιχα  αυξήθηκε  η  συμμετοχή .   

 Αυτά ,  δηλαδή  είναι  τα  θέματα  της  Έκθεσής  μας ,  δεν  έχουμε  κάτι  

άλλο  σημαντικό .  Τώρα  να  αναφερθώ  στα  κονδύλια ;  Θέλετε ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας  ρωτήσουμε .  Λοιπόν ,  αγαπητοί  συνάδελφοι  υπάρχουν  εδώ  

ερωτήματα  που  θέλετε  να  θέσετε  για  το  θέμα  του  απολογισμού  και  του  

ισολογισμού του ΄19;  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι .  Χρυσανθίδης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Άλλος ;   Και  ο  κ .  Φωτιάδης .  Ορίστε  κ .  Φωτιάδη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Χρόνια  πολλά  και  από  εμένα .  Ευχαριστώ  και  για  τις  ευχές  σας  κύριε  

Πρόεδρε .  Ήθελα  να  ρωτήσω  τον  ορκωτό  μας ,  ποιες  ήταν  οι  ερωτήσεις  

που  διατυπώθηκαν  πάνω  στους  νομικούς  του  Δήμου  και  δεν  

απαντήθηκαν ;   

Κος  ΝΙΚΟΓΛΟΥ:  

Στους  νομικούς  αναφερόμαστε ,  εάν  τα  ακίνητα  έχουν  . .  βάση  και  εάν  

υπάρχουν  δικαστικές  υποθέσεις  κατά  του  Δήμου .  Αυτά .   Υπάρχει  

συγκεκριμένη  επιστολή  που  έχουμε  στείλει  στους  νομικούς  

συμβούλους .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εάν  έχουμε  εκκρεμείς ,  δηλαδή ,  συζητήσεις  και  αναζητούσατε  τα  ποσά  

τα  πιθανά  τα  οποία  θα  μπορούσαν  να  επιδικαστούν  σε  βάρος  του  

Δήμου ;  Αυτό  εννοείτε ;   

Κος  ΝΙΚΟΓΛΟΥ:  

Ναι ,  ναι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  δεν  το  πήρατε  και  δεν  ξέρουμε ,  δηλαδή  για  το  ΄19.  

Κος  ΝΙΚΟΓΛΟΥ:  

Όχι ,  όχι ,  δεν  το  πήρα .  Αντίστοιχα  και  πέρυσι  όμως  υπήρχε  αυτό  το  

θέμα .  Δηλαδή  και  πέρυσι ,  από  ότι  είχα  δει  και  το  αναφέρουμε  και  στην  

Έκθεσή  μας ,  ο  προηγούμενος  συνάδελφος  δεν  είχε  λάβει  αυτός  

απάντηση  από  τους  νομικούς  συμβούλους .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ευχαριστώ .   

Κος  ΝΙΚΟΓΛΟΥ:  
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Ο  Δήμος  όμως  έχει  προβλέψει  για  1.500.000 για  τυχόν  εκκρεμείς  

δικαστικές  υποθέσεις  που  θα  έρθουν  στην  επιφάνεια .  Αυτά  μπορεί  να  

τρέχουν  σε  καθημερινή  βάση  διάφορα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστούμε .  Ο  κ .  Χρυσανθίδης  ήθελε  να  κάνει  επίσης  

ερώτηση .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα  και  από  εμένα  και  χρόνια  πολλά .  Έχω  τέσσερις ,  πέντε  

ερωτήσεις  να  κάνω  προς  τον  κ .  ορκωτό ,  πιο  πολύ  διευκρινιστικές ,  για  

να  κατανοήσουμε  λίγο  τον  ισολογισμό ,  γιατί  κάποια  θέμα  

διαιωνίζονται .    

 Στην  συνέχεια  της  ερώτησης  του  κ .  Φωτιάδη ,  αυτό  με  τους  

νομικούς ,  το  οποίο  συνέβη  και  πέρυσι ,  συμβαίνει  και  φέτος  και  οι  

υπηρεσία  εκτιμά  για  τις  δικαστικές  δαπάνες  αυτό  το  ποσό ,  τι  μπορεί  να  

γίνει ,  τι  πρέπει  να  κάνει  ο  Δήμος  δηλαδή ,  ώστε  να  έχει  την  απάντηση  ή  

την  εισήγηση  από  τους  νομικούς ;  Μια  ερώτηση  είναι  αυτή .   

 Να  τις  κάνουμε  όλες ;  

Κος  ΝΙΚΟΓΛΟΥ:  

Όχι ,  να  τις  απαντάω  μια  –μια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη .  Καλύτερα  να  τις  κάνετε  όλες  κ .  Χρυσανθίδη  και  στην  

συνέχεια  θα  απαντηθούν  όλες  μαζί .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Η  δεύτερη  ερώτησή  μου  είναι  κύριε  ορκωτέ ,  στην  σελίδα  της  έκθεσής  

σας  στην  13,  στην  τελευταία  παράγραφο  λέτε  σχετικά  με  την  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  εάν  την  έχετε  μπροστά  σας  ότι  για  την  … της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  

έχουμε  λάβει  τις  συγκεκριμένες  οικονομικές  καταστάσεις  χρήσεις  ΄18. 
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Δεν  έχουμε  λάβει  ενημέρωση  μέχρι  που  είναι  ελεγμένες .  Τι  σημαίνει  

αυτό ;  Τι  μπορεί  να  σημαίνει  αυτό  για  τον  Δήμο  δηλαδή ;   

 Στην  σελίδα  της  Έκθεσής  σας ,  στις  απαιτήσεις ,  βέβαια  είπατε ,  

την  15,  λέτε  στο  τέλος  ότι  αυξήθηκαν ,  υπάρχει  μια  μεγάλη  αύξηση  από  

2.725 πήγαμε  στα  3.900.  Γιατί  τόσο  μεγάλη  αύξηση  και  τι  πρέπει  να  

γίνει  από  τον  Δήμο ;  Βέβαια ,  στις  παρατηρήσεις  δεν  γράφει  το  τι  

πρέπει  να  γίνει .   

 Στην  σελίδα  22 από  37 στο  τέλος  και  επειδή  αυτό  αναφέρεται  

κάθε  χρόνο  στην  τελευταία  παράγραφο  παρακαλώ ,  αναφέρεται  κάθε  

χρόνο…απάντησης  που  να  μας  ικανοποιεί ,  θέλω  να  . .  εάν  έπρεπε  να  

υπάρχει  και  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  όχι  μόνο  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .   

 Και  μια  τελευταία ,  σχετικά  με  τις  οφειλές  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  προς  

τον  Δήμο  στην  σελίδα  24 από  37,  που  λέτε  ότι  τι  πρέπει  να  κάνει  ο  

Δήμος  για  να  εισπράξει  τα  χρήματα  αυτά  τα  οποία  . .  αλλά  υπάρχει  μια  

μεγάλη  οφειλή  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  προς  τον  Δήμο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσατε  με  τις  ερωτήσεις  κ .  Χρυσανθίδη ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Τελείωσα ,  ναι  τελείωσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Ορίστε  κ .  Νίκου  εάν  θέλετε  τις  απαντήσεις .   

Κος  ΝΙΚΟΓΛΟΥ:  

Να  ξεκινήσουμε  με  την  πρώτη  ερώτηση .  Τι  να  κάνει  ο  Δήμος ;  Απλά  

πρέπει  να  πιέσει  τους  νομικούς  να  απαντήσουν  σε  αυτές  τις  επιστολές .  

Αυτό  είναι  το  θέμα .  Ότι ,  όπως  είπα  και  πριν  υπάρχει   μια  πρόβλεψη  

στα  βιβλία  1.500.000,  τώρα  εάν  είναι  παραπάνω  το  ποσό  που  είναι  για  
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τις  δικαστικές…δεν  το  γνωρίζω .  Δηλαδή  σε  αυτό  θα  πρέπει  να  

συγκεντρωθούν  όλες  οι  υποθέσεις ,  να  γίνει  μια  πλήρης  καταγραφή  και  

να  αποτυπωθούν  και  να  δούμε  μετά  εάν  επαρκεί  αυτή  η  πρόβλεψη  

1.500.000 ή  να  γίνει  μια  παραπάνω  πρόβλεψη .  Εάν  καλύπτει  δηλαδή  

αυτή  η  πρόβλεψη  που  έχει  ήδη  σχηματιστεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Νίκογλου  μισό  λεπτάκι ,  ως  προς  το  σκέλος  αυτό  να  πω  το  εξής  

στους  συναδέλφους .  Το  ζήτημα  αυτό ,  εκείνο  το  πρόβλημα  το  οποίο  

επικαλούνται  οι  συνάδελφοι  δικηγόροι  είναι  ότι  υπάρχει  εξαιρετικά  

μεγάλος  όγκος  εργασίας  για  να  γίνει  όλη  αυτή  η  συγκέντρωση  και  

αποτύπωση  όλης  αυτής  της  πληροφορίας  που  ζητείται  κάθε  χρόνο  από  

τους  ορκωτούς  ελεγκτές .   

 Εκείνο  που  θα  μας  βοηθήσει  είναι  το  καινούργιο  πρόγραμμα ,  το  

οποίο  θυμάστε  ότι  συζητήσαμε  σε  προηγούμενο  συμβούλιο ,  το  οποίο  

θα  προμηθευτούμε  για  την  οργάνωση  και  λειτουργία  της  νομικής  μας  

υπηρεσίας ,  όπου  στο  οποίο  υπάρχει  πρόβλεψη  και  για  το  σκέλος  αυτό ,  

ώστε  δηλαδή  να  είναι  δυνατόν  να  έχουμε  την  πληροφορία  αυτή  

καταχωρημένη  στην  διάρκεια  της  χρονιάς  και  στο  τέλος  της  χρονιάς  να  

είναι  δυνατόν  με  μια  απλή ,  πολύ  απλή  ενέργεια  να  εξάγεται  το  

αποτέλεσμα  και  πιες  είναι  οι  εκκρεμείς  δικαστικές  υποθέσεις  και  τι  

διεκδικήσεις  έχουμε  εμείς  αλλά  και  τι  απαιτήσεις  υπάρχουν  σε  βάρος  

του  Δήμου .   

 Το  θέμα  λοιπόν  αυτό  μέσα  στην  χρονιά  που  ξεκινάει  θα  λυθεί  

οριστικά .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επίσης  να  προσθέσω  ότι  έχει  ξεκινήσει  και  η  διαδικασία  για  την  

πρόληψη  δυο  νέων  δικηγόρων  για  τον  Δήμο  Σερρών  σε  μόνιμη  βάση ,  
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οπότε  και  αυτό  αλλά  και  με  την  ενεργοποίηση  του  εσωτερικού  ελέγχου ,  

ο  οποίος  οργανώνεται  στον  Δήμο ,  θα  οργανωθεί  καλύτερα  η  Νομική  

Υπηρεσία .  

Κος  ΝΙΚΟΓΛΟΥ:  

Πάμε  στην  δεύτερη  ερώτηση  που  είναι  για  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  Εμείς  αυτό  

που  ψηφίσαμε  τις  οικονομικές  καταστάσεις ,  αυτό  που  βρήκαμε  είναι ,  

οι  τελευταίες  οικονομικές  καταστάσεις  είναι  του  ΄18, οι  οποίες  δεν  

είχαν  υπογραφεί  ακόμα  από  ορκωτό .  Αυτό  φαίνεται  σε  αυτό  που  έχει  

. .Τώρα ,  συμφωνήσαμε  όμως  στην  αξία  που  εμφανίζει  σαν  κεφάλαιο  η  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  με  την   

αξία  που  εμφανίζουμε  εμείς  συμμετοχές .  Άρα  από  αυτή  την  άποψη  δεν  

υπάρχει  κάποιο  θέμα .   

 Τώρα  το  ότι  δεν  έχει  ελεγχθεί ,  εντάξει  είναι  σύνηθες  φαινόμενο .  

Η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  είναι  αρκετά  πίσω .  Σε  σχέση  με  τους  δήμους  πολλές  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  έχουν  μείνει  πάρα  πολύ  πίσω  και  μπορεί  να  έχουν  

ελεγχθούν  και  χρόνια .  Δηλαδή  και  δεκαπέντε .  Εσείς  νομίζω  είστε  στο  

18,  εκεί  θα  πρέπει  να  έχει  μείνει ,  να  είναι  σε  εξέλιξη  αυτό  έχω  

καταλάβει .  Η  συμμετοχή  όμως  σαν  ποσό  είναι  πραγματικό ,  δηλαδή  

είναι  αυτό  το  ποσό ,  δεν  υπάρχει  κάποια  αμφισβήτηση  για  το  ποσό .   

 Για  τις  υποχρεώσεις  εκεί  που  αναφέρατε  πριν  στην  σελίδα  22,  όχι  

στην  σελίδα  24,  ως  τώρα  καταχωρούνταν  οι  υποχρεώσεις  προς  την  

Δ .Ε .Υ .Α .  . .Δηλαδή ,  οι  υποχρεώσεις  της  προηγούμενης  χρήσης  

καταχωρούνταν  στην  επόμενη .  Εμείς  ήρθαμε  και  διορθώσαμε  λίγο  αυτό  

το  πράγμα  και  στην  χρήση  του  ΄19 έχει  τακτοποιηθεί  το  υπόλοιπο  και  

θα  κλείσει  με  την  πραγματική  εικόνα  μεταξύ  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  του  

Δήμου .  Δηλαδή  τι  είναι  τα  υπόλοιπα  που  έχουν  μεταξύ  τους .   
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 Όσον  αφορά  τις  απαιτήσεις  σε  προβλέψεις  που  αυξήθηκε  αυτό  το  

ποσό ,  η  πρόβλεψη  για  επισφαλείς  απαιτήσεις  σχηματίζεται ,  δηλαδή  

ερχόμαστε  και  λέμε  τι…μπορεί  να  παραγράφονται  και  με  βάση  αυτή  

την  άσκηση  ερχόμαστε  και  λέμε  πόσο  περίπου  πρέπει  να  είναι . .  Τώρα  

σχηματίστηκε  μια  επιπλέον  πρόβλεψη  για  να  φτάσουμε  όσο  γίνεται  πιο  

κοντά  στο  πραγματικό  ποσό  που  θα  έπρεπε  να  έχει  . .  γι '  αυτό  είναι  

αυτή  η  μεταβολή  στην  χρήση  του  ΄19, ότι  αυξήθηκε  πολύ  η  πρόβλεψη  

για  επισφαλείς  απαιτήσεις .   

 Δηλαδή  είναι  κάποια  . .  σε  σχέση  με  τον  προηγούμενο  

ισολογισμό .  Δεν  ξέρω  εάν  σας  έχω  καλύψει  με  τις  απαντήσεις ;  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι   και  μια  τελευταία ,  μου  διέφυγε ,  κύριε  Πρόεδρε .  Στην  τελευταία  

σελίδα  λέτε  ότι  από  τον  έλεγχο  προέκυψε  ότι  δεν  υπάρχει  ασφαλιστική  

κάλυψη  όλων  των  . .στοιχείων  του  Δήμου  και  συγκεκριμένα  των  

κτηριακών  εγκαταστάσεων .  Αυτό  είναι  μια  υποχρέωση ,  η  οποία  έπρεπε  

να  ήταν  χρόνια  ή  δημιουργείται  τώρα  ότι  πρέπει  να  έχει  από  φέτος  και  

στο  εξής  ασφάλεια ;   

Κος  ΝΙΚΟΓΛΟΥ:  

Από  χρόνια  και  οι  περισσότεροι  δήμοι  δεν  το  έχει  κάνει  κανένας .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ ,  καλύφθηκα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστούμε  πολύ .  Θα  ήθελε  κάποιος  συνάδελφος  να  κάνει  

τοποθέτηση  επί  του  θέματος ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα  κάνω  μια  μικρή  τοποθέτηση ,  κύριε  Πρόεδρε ,   εάν  μου  δώσετε  τον  

λόγο .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό  λεπτό .  Άλλος  εκτός  από  τον  κ .  Χρυσανθίδη ;  Μόνο  ο  κ .  

Χρυσανθίδης .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να  ρωτήσω  και  εγώ  κάτι ,  κύριε  Πρόεδρε ;  Διευκρινιστικό .  Δεν  θα  

υπάρξει  από  την  πλευρά  της  συμπολίτευσης  κάποια  τοποθέτηση ;  

Καθότι  ο  ΄19  είναι  το  έτος  της  μετάβασης  από  την  προηγούμενη  

Δημοτική  Αρχή  στην  δική  σας ,  το  μεγάλο  διάστημα  αφορούσε  την  

προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή ,  θα  έχει  σημασία ,  νομίζω ,  να  υπάρξει  μια  

εισήγηση ,  ενδεχομένως  από  τον  κ .  Δήμαρχο .  Μια  πολιτική  προσέγγιση ,  

διότι  ακούσαμε  διάφορα .  Περιστασιακά  ακούστηκαν .  Θα  θέλαμε  ίσως  

ως  αντιπολίτευση  μια  εκτίμηση ,  μια  άποψη  από  τον  κ .  Δήμαρχο ,  εκτός  

εάν  υπάρχει  εισηγητής .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  να  ξεκαθαρίσουμε  λίγο ,  το  κομμάτι  που  σήμερα  εγκρίνουμε  είναι  ο  

απολογισμός  και  ο  ισολογισμός  συνολικά  της  χρήσης  του  ΄19. Δεν  

υπήρξε  διαχωρισμός  του  9μηνου  και  του  3μήνου .  Από  εκεί  και  πέρα  

νομίζω  ότι  η  άποψη  και  η  θέση  της  Δημοτικής  Αρχής  είναι  δεδομένη ,  

υπάρχει  συνέχεια  στον  Δήμο ,  όλα  αυτά  τα  οποία  έχουν  ξεκινήσει  

λειτουργούν ,  συνεχίζουν  να  λειτουργούν  και  τα  θέματα  τα  οποία  έχουν  

να  κάνουν  με  τα  προγράμματα  και  τα  θέματα  τα  οποία  έχουν  να  κάνουν  

με  τις  όλες  τις  διαδικασίες  που  είχαν  δρομολογηθεί .   

 Προφανώς  είναι  μια  μικτή  χρονιά  αυτή .  Είναι  η  πρώτη  χρονιά .  

Προφανώς  το  αποτύπωμα  αυτής  της  χρονιάς  είναι  ένα  αποτύπωμα  που  

περιλαμβάνει  δυο  διαφορετικές  πολιτικές  φιλοσοφίες  και  στίγματα .   

Από  εκεί  και  πέρα ,  νομίζω  ότι  ο  προϋπολογισμός ,  ο  οποίος  θα  

συζητήσουμε  στο  επόμενο  θέμα   και  κυρίως  η  αναμόρφωσή  του  τον  
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Ιανουάριο ,  όπως  και  η  αναμόρφωση  που  έγινε  πέρυσι ,  δίνουν  και  την  

διαφορετικότητα  στο  στίγμα  της  προηγούμενης  Δημοτικής  Αρχής  με  

την  νέα .   

Αυτή  την  στιγμή  δεν  νομίζω  να  έχουμε ,  τώρα  είμαστε ,  πρέπει  να  

κάνουμε  μια  πολιτική  προσέγγιση  επί  τη  βάσει  ενός  συνολικού  

ισολογισμού ,  γιατί  επαναλαμβάνω ,  δεν  έχουμε  δεδομένα  ούτε  9μηνου  

ούτε  3μηνου .  Αυτό  είναι  κάτι  το  οποίο  δεν  θα  πρέπει  να  μπει  σε  αυτή  

την  κουβέντα ,  αυτή  είναι  η  δική  μας  άποψη ,  δεν  πρέπει  σε  αυτή  την  

κουβέντα  να  μπει .   

Από  εκεί  και  πέρα ,  προφανώς  υπάρχουν  διαφορετικές  

προσεγγίσεις ,  προφανώς  συνεχίζονται  πράγματα ,  προφανώς  

. .πράγματα ,  όλα  είναι  δεδομένα  μέσα  από  την  λειτουργία  της  νέας  

Δημοτικής  Αρχής .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  ζήτησε  τον  λόγο  ο  κ .  Χρυσανθίδης  και  μόνο  αυτός ,  

οπότε  τον  λόγο  στον  κ .  Χρυσανθίδη .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   η  τοποθέτησή  μου  έχει  να  κάνει  κυρίως  με  κάποια  

διαδικαστικά  θέματα ,  τα  οποία  καλοπροαίρετα  θα  μας  βοηθήσουν ,  

διότι  ως  αντιπολίτευση  αυτός  είναι  ο  ρόλος  μας ,  να  ελέγξουμε  και  να  . .  

στην  Δημοτική  Αρχή  να  παράγει  έργο  θετικό  και  να  βελτιώνεται  

συνεχώς .   

 Το  πρώτο  που  έχω  να  πω  και  το  οποίο  νομίζω  ότι  πρέπει  να  μην  

έχει  ξανά  συμβεί  άλλη  φορά ,  είναι  ότι  σήμερα  συζητούμε  δυο  από  τα  

κορυφαία  θέματα ,  τα  οποία  όπως  τα  ορίζει  ο  νομοθέτησης  τον  

απολογισμό  – ισολογισμό  και  προϋπολογισμό  και  εγώ ,  τουλάχιστον ,  τα  

χρόνια  που  ασχολούμαι  με  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  Α΄  και  Β΄  
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βαθμού ,  δεν  είδα  να  μπαίνουν  δυο  τέτοια  κορυφαία  θέματα  με  μισή  

ώρα  διαφορά  συζήτησης .   

 Άρα  λοιπόν ,  . .  σε  μισή  ώρα  ή  μια  ώρα ,  το  τυπικό  πρέπει  να  

τηρείται ,  διότι  οι  ελεγκτικές  αρχές  διαβάζουν  την  πρόσκληση ,  

βλέπουν ,  οι  πολίτες  που  γνωρίζουν  τα  θέματα  επίσης  καταλαβαίνουν ,  

δεν  είναι  δυνατόν  ο  απολογισμός  και  ο  ισολογισμός  να  συζητιούνται  

και  να  ψηφίζονται  σε  μισή  ώρα .   

 Άρα  λοιπόν ,  είναι  ένα  θέμα  το  οποίο  πρέπει  να  το  προσέξουμε ,  

διότι ,  τουλάχιστον ,  η  προηγούμενη  Δημοτική  Αρχή ,  δεν  το  είδα  ποτέ  

αυτό ,  εάν  και  συνέβη  αρκετές  φορές  να  συζητείται  το  θέμα  αυτό .   

 Ένα  άλλο  θέμα  είναι  το  οποίο  πραγματικά  θα  πρέπει  και  αυτό  να  

το  προσέξουμε ,  δεν  μπορεί  να  έρχεται  ο  απολογισμός  και  ο  

ισολογισμός  τέλος  του  έτους .  Υπάρχει  νομοθεσία ,  η  οποία  προβλέπει  

το  πότε  πρέπει  να  έρθει  και  υπάρχουν  χρονικά  περιθώρια  στα  οποία  η  

Δημοτική  Αρχή  μπορεί  να  αποφασίζει  για  τα  θέματα  αυτά .   

 Άρα  λοιπόν ,  δεν  υπάρχει  δικαιολογία  ούτε  το  covid  ούτε  

έλλειψη  προσωπικού ,  είναι  καθαρά  θέμα  της  Δημοτικής  Αρχής ,  διότι  

εάν  θα  δούμε  πολλούς  άλλους  δήμους ,  ήδη  μέσα  . .  με  μικρή  διαφορά  

έχουν  ψηφίσει  τους  απολογισμούς  τους  και  τους  ισολογισμούς  τους .   

 Άρα  λοιπόν ,  πρέπει  να  το  προσέξουμε  αυτό  ως  είναι  συναφές  

στην  Οικονομική  Επιτροπή  και  τα  έσοδα .  Πρέπει  σε  ένα  μήνα  μετά  από  

το  κάθε  τρίμηνο  να  έρχεται  για  ψήφιση .   Εδώ  καθυστερούμε  πάρα  πολύ  

και  πρέπει  να  το  προσέξουμε .   

 Αυτό  όμως  το  οποίο  θα  μας  εκθέσει  πάρα  πολύ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   

είναι  το  εξής .  Δεν  μπορεί  να  έρχεται  ο  απολογισμός ,  όπως  έρχεται  

στην  Οικονομική  Επιτροπή  ή  το  προσχέδιο  ή  το  τεχνικό  σχέδιο  μετά  το  

Παρατηρητήριο  και  να  έχει  ημερομηνία  εισήγησης  ο  ισολογισμός  
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30/11 και  να  μας  έρχεται  ότι  η  εισήγηση  του  απολογισμού  23/12.  

Δηλαδή  την  ημέρα  που  συνεδριάζουμε  και  χωρίς  αριθμό  πρωτοκόλλου .   

 Πράγματι  είπαμε  τον  κ .  Αντιδήμαρχο  ότι  κοιτάξτε  να  δείτε ,  

σίγουρα  καθυστέρησε  η  υπηρεσία ,  είχε  κάποιο  πρόβλημα .  Τουλάχιστον  

κάντε  την  σωστή  διαδικασία ,  βάλτε  τον  σωστό  αριθμό  πρωτοκόλλου ,  

την  σωστή  ημερομηνία .   Δεν  μπορεί  να  συνεδριάζουμε  23 του  μηνός  να  

έρχεται  η  εισήγηση  του  απολογισμού  23 του  μηνός .  Θα  εκτεθούμε  και  

μάλιστα ,  χωρίς  αριθμό  πρωτοκόλλου .  

 Αυτά  είναι  θέματα  τα  οποία  πρέπει  να  τα  προσέξουμε  ή  

τουλάχιστον ,  εάν  σας  διέφυγε  να  το  αιτιολογήσουν  οι  υπηρεσίες ,  να  

υπάρχει  μια  αιτιολόγηση ,  ώστε  όλο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  

καλυφθεί ,  γιατί  μην  ξεχνάτε  υπάρχουν  κάποιοι  άνθρωποι ,  οι  οποίοι  θα  

τα  δουν  αυτά  τα  πράγματα .   

 Άρα  λοιπόν ,  αυτά  πρέπει  εμείς  να  τα  προσέξουμε ,  ώστε  την  

επόμενη  φορά  να  είμαστε  ακόμα  καλύτεροι  και  να  μην  δημιουργούνται  

τέτοια  θέματα ,  διότι  αυτά  τα  θέματα  μπορεί  να  μας  ακυρώσουν  

αποφάσεις  και  να  ταλαιπωρηθεί  ο  Δήμος .   

 Εγώ  δεν  ήθελα  να  πω  τίποτα  άλλο  για  αυτή  την  ειδική  

συνεδρίαση .  Αυτά  ήθελα  να  πω  και  ως  παράταξη  και  βέβαια ,  θα  

ψηφίσουμε  τον  ισολογισμό  και  τον  απολογισμό  με  τις  παρατηρήσεις  

του  ορκωτού .  

 Ευχαριστώ .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε  μου  δίνεις  λίγο  τον  λόγο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  προσθέσω  εγώ  λίγο ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Μια  στιγμή .  Να  πω  το  εξής  καταρχάς ,  γιατί  ακούστηκαν  τώρα  κάποιες  

παρατηρήσεις .  Δεν  θα  μείνω  στον  τύπο ,  θα  μείνω  όμως  στην  ουσία .  

Υπήρξε  και  νομίζω  ότι  μπορεί  να  το  επιβεβαιώσει  και  ο  ορκωτός ,  

υπήρξε  μια  μεγάλη  καθυστέρηση  στις  απαντήσεις  που  στάλθηκαν  στις  

επιστολές  από  τους  ορκωτούς  για  δεδομένα ,  τα  οποία  πρέπει  να  

περιλαμβάνονται  στον  ισολογισμό ,  άρα  εκ  των  πραγμάτων  δεν  θα  

μπορούσαν  αυτά  τα  πράγματα  να  μπουν  γρηγορότερα ,  αφού  

περιμένουμε  τις  απαντήσεις .  Ένα  είναι  αυτό .   

 Δεύτερο ,  θα  πρέπει  να  καταλάβουν  όλοι  ότι  δεν  είναι  θέμα  τύπου  

αλλά  ουσίας  αυτές ,  τις  κορυφαίες ,  όπως  πολύ  σωστά  αναφέρατε ,  

συνεδριάσεις  για  τον  ισολογισμό  και  τον  απολογισμό .   

Φυσικά  θα  πρέπει  να  προσθέσουμε  εδώ  ότι  για  το  κομμάτι  του  

απολογισμού ,  γιατί  αναφέρθηκε  από  τον  κ .  Φωτιάδη  προηγουμένως  

κάτι ,  ούτως  ή  άλλως ,  στον  απολογισμό  του  Δημάρχου ,  όταν  θα  γίνει  ο  

απολογισμός  του  Δημάρχου  για  το  ΄19, εκεί  προφανώς  θα  υπάρχουν  

και  συγκεκριμένες  τοποθετήσεις ,  όπως  και  την  προηγούμενη  φορά  

καλέσαμε  τον  προηγούμενο  Δήμαρχο ,  τον  κ .  Αγγελίδη ,  αυτή  είναι  και  

η  πρόθεσή  μας  για  το  κομμάτι  που  του  αναλογεί  να  είναι  ο  κ .  

Αγγελίδης  εκεί ,  να  κάνει  την ,  εν  πάση  περιπτώσει ,  ανάλυσή  του ,  όπως  

και  εγώ  θα  κάνω  την  ανάλυσή  μου  στο  κομμάτι  αυτής  της  χρονιάς ,  η  

οποία  επαναλαμβάνω  είναι  μικτή  χρονιά .   

Αλλά  για  το  κομμάτι ,  επαναλαμβάνω ,  αυτό  της  καθυστέρησης  δεν  

μπορεί  να  χρεωθεί  στην  Δημοτική  Αρχή  με  την  έννοια  ότι  περίμενε  ο  

ορκωτός ,  περίμεναν  οι  ορκωτοί  συγκεκριμένες  απαντήσεις .   

Δίνω ,  λοιπόν ,  τον  λόγο  στον  ορκωτό .  Από  εκεί  και  πέρα  ας  το  

επιβεβαιώσει  ή  όχι ,  γιατί  δεν  πρέπει  να  αφήνονται ,  να  αιωρούνται  

κάποια  πράγματα  τα  οποία  νομίζω  ότι  αδικούν  όλη  την  προσπάθεια .   
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Κος  ΝΙΚΟΓΛΟΥ:  

Αυτό  θα  ήθελα  να  προσθέσω  και  εγώ .  Άμα  δείτε  μέσα  στην  αναλυτική  

μας  Έκθεση  θα  δείτε  ότι  απαντήσεις  πήραμε  πολύ  λίγες .  Θα  δείτε  από  

πελάτες ,  από  οφειλέτες  πήραμε  μόνο  μια  απάντηση  και  κοιτάξαμε  μετά  

με  εναλλακτικές  διαδικασίες ,  να  μπορέσουμε  να  επιβεβαιώσουμε  και  

επιβεβαιώσαμε  πράγματα  με  τα  περισσότερα  υπόλοιπα .   

 Εγώ  όμως  από  την  άλλη  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  και  τις  

υπηρεσίες  του  δήμου ,  γιατί  σε  μια  τέτοια  κατάσταση  που  ζούσαμε  και  

με  τον  δικό  σας  Δήμο . .  για  μεγάλο  χρονικό  διάστημα ,  κάναμε  ότι  ήταν  

δυνατόν  να  τελειώσουμε  όσο  γίνεται  πιο  γρήγορα .  Δηλαδή  θυμάστε  

πόσο  καιρό  ήσασταν  κλειστοί .  Δηλαδή  δεν  μπορούσες  να  

κυκλοφορήσεις .  Εμείς  όσο  μπορούσαμε  ήρθαμε  αρκετές  φορές  στον  

Δήμο ,  προσπαθήσαμε  να  κλείσουμε  όσο  γίνεται  πιο  γρήγορα ,  αλλά  

κάποια  πράγματα  δεν  είναι  τόσο  εύκολα  λόγο  της  κατάστασης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  ευχαριστούμε .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   ένα  λεπτό  δευτερολογία .  Ένα  λεπτό .  Ούτε  λεπτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε ,  δευτερολογία .  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Νομίζω  δεν  ήμουν  κατανοητός ,  κύριε  Δήμαρχε ,  διότι  ήμουν  πολύ  

καλοπροαίρετος  και  σας  είπα  αυτά  που  μας  είπατε  προφορικά  και  εσείς  

και  ο  ορκωτός ,  εμείς  δεν  μπορούμε  να  τα  δούμε  μέσα  από  τα  

εισηγητικό ,  το  οποίο  υπήρχε .  Άρα  λοιπόν ,  σας  είπα  προηγουμένως  ότι  

εάν  αιτιολογούσαστε  αυτά  τα  οποία  έγιναν ,  σωστά  θα  

ενημερωνόμασταν .  Αλλιώς  το  εάν  καθυστέρησαν  τότε  να  
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καταργήσουμε  και  τους  νόμους .  Η  νομοθεσία  λέει  ξεκάθαρα ,  εάν  

υπάρχει  όμως  δικαιολόγηση ,  είμαστε  καλυμμένοι  όλοι .  Τώρα  

αιτιολογήσατε .  

 Και  βεβαίως ,  θα  δεχθούμε  την  αιτιολόγησή  σας .  Αλλά  εγώ  είπα  

καλοπροαίρετα  να  υπάρχει  γραπτώς  και  αυτό  σε  όλα  τα  θέματα ,  ώστε  

να  είμαστε  καλυμμένοι  όλοι  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι .    

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε  πολύ .  Ολοκληρώθηκε  η  συζήτηση  επί  του  θέματος .   

Περνάμε  στην  ψηφοφορία .  Εγκρίνεται  ομόφωνα  ο  απολογισμός  και  

ισολογισμός του Δήμου Σερρών για το οικονομικό έτος ΄19;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  με  τις  παρατηρήσεις  κύριε  Πρόεδρε ,  η  παράταξή  μας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγκρίνεται ,  λοιπόν ,  ομόφωνα .  Οι  παρατηρήσεις  υπάρχουν  στην  Έκθεση  

του  ορκωτού ,  αυτές  εννοείτε .  Άλλες  παρατηρήσεις  δεν  μπορούν  να  

υπάρξουν .  Ωραία .  Εγκρίνεται ,  λοιπόν ,  ομόφωνα  και  λύεται  η  

συνεδρίαση  η  πρώτη  που  αφορούσε  το  θέμα  τους  απολογισμού  και  του  

ισολογισμού .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  508/2020 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε  ήδη  φτάσει  στις  19:30΄   η  ώρα ,  οπότε  μπορούμε  να  

προχωρήσουμε  στην  επόμενη  συνεδρίασή  μας .   

Κος  ΝΙΚΟΓΛΟΥ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   τον  ορκωτό  να  αποδεσμεύσετε .  Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  μπορεί  να  αποχωρήσει   ο  ορκωτός .   

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………..…………  

………………  

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

508-2020:   Έγκριση  απολογισμού  και  ισολογισμού  Δήμου  Σερρών ,  για  

         το   οικονομικό  έτος  2019.   

             Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μισιρλής  Σπ .   

 

………………………………………….………..  

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

μοναδικό  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  ύστερα  από :   

 

α)  την  υπ’  αριθμ .  686/2020 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής ,  

με  θέμα :  ¨Προέλεγχος  ισολογισμού  και  αποτελεσμάτων  χρήσης  έτους  

2019 & απολογισμού  έτους  2019¨  και   

 

β)  την  υπ’  αριθμ .  39343/24-12-2020 εισήγηση  της  Δ /νσης  

Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου ,  που  έχει  ως  εξής :  

 « Η  υπηρεσία  μας  λαμβάνοντας  υπόψη :   

1) Το  άρθρο  163 παρ .  4 του  Ν .  3463/2006 (ΦΕΚ  114/τ .Α /08-06-

2006) ¨Το  συμβούλιο  μέσα  σε  προθεσμία  δύο  (2)  μηνών  αφότου  

παρέλαβε  τον  απολογισμό  ή  και  τον  ισολογισμό  και  τα  αποτελέσματα  

χρήσεως  και  την  έκθεση  της  δημαρχιακής  επιτροπής  αποφασίζει  με  

πράξη  του  για  την  έγκριση  του  απολογισμού  ή  και  του  ισολογισμού  και  

διατυπώνει  τις  παρατηρήσεις  του  σχετικά  με  αυτόν ,  σε  ειδική  για  

αυτόν  το  σκοπό  συνεδρίαση ,  στην  οποία  παρίσταται  και  ο  διευθυντής  

των  οικονομικών  υπηρεσιών  του  Δήμου¨ .   

 

2)  Την  αριθμ .  686/2020 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής .   

 

3)  Τον  οικονομικό  απολογισμό  έτους  2019.   

 

Κατόπιν  των  ανωτέρω ,  καλείται  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  

αποφασίσει  για  την  έγκριση  του  απολογισμού  οικονομικού  έτους  2019.  

Παρακαλούμε  για  την  λήψη  της  σχετικής  απόφασης  »,   
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και  σχετική  συζήτηση ,   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει :   

 

Α .  Τον  απολογισμό  που  μας  υποβάλλεται  με  την  αρ .  686/2020 

απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής ,  του  Καλλικρατικού  Δήμου  

Σερρών ,  οικονομικού  έτους  2019,  δέχεται  όλα  τα  παραστατικά  

στοιχεία  των  εισπράξεων  που  έγιναν  και  τα  δικαιολογητικά  των  

δαπανών  ως  καλώς  έχοντα ,  με  σύνολο  πραγματοποιηθέντων  εσόδων  

εισπραχθέντων  44.545.956,79 €,  πραγματοποιηθέντων  πληρωθέντων  

εξόδων  26.445.980,54 € και  με  χρηματικό  υπόλοιπο  στην  νέα  

οικονομική  χρήση  2020 ποσό  18.099.976,25 € και   

 

Β .  Τον  ισολογισμό  του  Δήμου  Σερρών ,  οικονομικού  έτους  2019 

και  το  λογαριασμό  αποτελεσμάτων  χρήσεως  σύμφωνα  με  την  αρ .  

686/2020 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής ,  όπως  αυτά  φαίνονται  

στο  προσάρτημα  που  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  της  παρούσης .   

 

Στο  σκέλος  (Β)  της  απόφασης  αυτής ,  οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ .  

Φωτιάδης  Στέφανος ,  Γάτσιος  Αθανάσιος ,  Δρίγκα  Χρυσούλα ,  Ιλανίδου  

Δέσποινα ,  Καρασουλτάνη  -  Σιάκκα  Χρυσούλα ,  Καρυπίδης  Παύλος ,  

Μητλιάγκα  Βαρβάρα ,  Μπουρβάνης  Ζαχαρίας ,  Τερζής  Βασίλειος ,  

Φωτιάδης  Γεώργιος  και  Χρυσανθίδης  Βασίλειος ,  ψήφισαν  ΝΑΙ  

συμφωνώντας  με  τις  παρατηρήσεις  που  διατυπώνονται  στην  έκθεση  

των  ορκωτών .   
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Αναθέτει  στον  κ .  Δήμαρχο  τις  παραπέρα  ενέργειες  

 

………………………  

……………..  

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

ΧΡΥΣΑΦΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

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

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ………………  
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ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ………………  

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ………………  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ………………  

 

ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ………………  

 

ΔΙΝΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ………………  

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ………………  

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ………………  

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ………………  

 

ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ………………  

 

ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗ-  ΣΙΑΚΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ    ………………  

 

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ       ………………  

 

ΜΑΤΘΑΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ………………  

 

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ  ΒΑΡΒΑΡΑ       ………………  

 

ΜΙΣΙΡΛΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ       ………………  
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ΜΠΟΥΡΒΑΝΗΣ  ΖΑΧΑΡΙΑΣ      ………………  

 

ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ………………  

 

ΠΑΛΑΖΗ  –ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΗ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ    ………………  

 

ΠΑΝΟΥ  ΣΩΤΗΡΙΑ        ………………  

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ………………  

 

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ  ΑΡΙΑΔΝΗ      ………………  

 

ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………  

 

ΤΑΪΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ………………  

 

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ………………  

 

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ      ………………  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ………………  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ      ………………  

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ  ΠΑΡΘΕΝΑ      ………………  
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ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ      ………………  

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ………………  

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ………………  
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

ΤΟΥ «ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» 

 

(βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παραγρ. 4.1.501 του  

Π.Δ. 315/29.12.1999, όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 4604/2005) 

 

 

§ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις 

που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας  

 

(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί 

καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε 

απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής 

εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού.  

 

Δεν έγινε.  

 

(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής 

και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού 

«αποτελέσματα χρήσεως».  

 

Δεν έγινε.  

 

(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου 

σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.  

 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.  

 

(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των 

λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το 

απαιτεί.  

 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.  
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(ε) Άρθρο 42β § 4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που 

αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.  

 

Δεν έγινε.  

 

(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για 

να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της 

κλειόμενης χρήσεως.  

 

Δεν έγινε.  

 

§ 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών μέσων (α) 

Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και 

υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.  

 

(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή 

του κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο 

αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και 

βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.  

 

(3) Οι συμμετοχές σε Α.Ε., αποτιμήθηκαν στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή, 

μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τρέχουσας τιμής τους. Ως τρέχουσα τιμή 

λήφθηκε η εσωτερική λογιστική αξία τους, όπως προκύπτει από το νόμιμα 

συνταγμένο τελευταίο ισολογισμό τους και ελεγμένο από Ορκωτό Ελεγκτή.  

 

(4) Οι συμμετοχές σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις (Δημοτικές Επιχειρήσεις) 

αποτιμήθηκαν στην τιμή κτήσεως σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999.  

 

(5) H μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων της αποθήκης προσδιορίσθηκε με 

τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους.  

 

Το συνολικό ύψος των αποθεμάτων στις 31/12/2019 ανήλθε σε ποσό ευρώ 

157.567,21.  
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(β) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών 

μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:  

 

α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι 

τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β,  

 

β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές 

της αξίας που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό 

αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που έχουν περιληφθεί 

στο αποθεματικό εύλογης αξίας.  

 

γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, 

πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων 

των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν 

το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών,  

 

δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των 

μεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»  

 

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση.  

 

(γ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών 

μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του 

άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:  

 

αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:  

 

-  η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με 

κάποια από τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,  

 

-  πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και αβ) για τα 

πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του 

άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, 

πρέπει να γνωστοποιούνται:  
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-  η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του 

ενεργητικού είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων,  

 

-  οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που 

οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα 

ανακτηθεί.»  

 

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση .  

 

(δ) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις μετατροπής σε δραχμές περιουσιακών 

στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός 

των συναλλαγματικών διαφορών.  

 

Δεν συντρέχει η παραπάνω περίπτωση  

 

(ε) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους κατά τις βασικές αρχές 

αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.  

 

Δεν έγινε.  

 

(στ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή 

του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών  

 

Δεν έγινε.  

 

(ζ) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας 

αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής 

αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.  

 

Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά.  

 

(η) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, 

με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών 

στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές 

αναπροσαρμογής».  
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Δεν έγινε.  

 

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως  

 

Επισυνάπτεται πολύστηλος πίνακας μεταβολής παγίων.  

 

(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων 

εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).  

 

Δεν έγιναν.  

 

(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.  

 

Δεν έγιναν.  

 

(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων.  

 

Δεν σχηματίστηκαν  

 

(δ) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των 

συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά 

την πληρωμή (δόσεων) και / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως 

δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις 

πάγιων στοιχείων.  

 

Δεν υπάρχουν.  

 

(ε) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων 

«Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)».  

 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.  
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§ 4. Συμμετοχές (α) Άρθρο 43α § 1-β΄: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων 

επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% .  

       

 

         ΛΟΓΑΡ ΙΣΜΟΙ   
 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ  
 

ΕΝΑΡΞΕΩΣ   

 

ΠΡΟΒΛΕΨΕ ΙΣ   
ΥΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ   
0 1 . 0 1 . 2 0 1 9  

ΠΡΟΒΛΕΨΗ  
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ  
ΧΡΗΣΗΣ  

2 0 1 9 /ΑΝΑΚΤΗΣΗ   
ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ   

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ  
 

  ΛΗΞΕΩΣ   

 

ΑΝΑΠΤΥΞ ΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕ ΙΑ  

ΝΟΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  (ΑΝ .Ε .ΣΕΡ . )  
Α .Ε .  

 

 

    4 4 . 6 1 2 , 0 0  

 

 

       - 2 2 . 0 2 5 , 1 7  

 

 

       - 5 . 9 3 7 , 9 9  

 

 

     1 6 . 6 4 8 , 8 4  

 

ΠΟΛ ΙΤ Ι ΣΤ ΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕ ΙΑ   
Κ .  ΜΗΤΡΟΥΣΗ  Α .Ε .  
 

 

      9 . 0 0 0 , 0 0  
 

         - 9 . 0 0 0 , 0 0  
 

               0 , 0 0  
 

            0 , 0 0  

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜ ΙΟ  ΑΕ   
 

 

   1 3 4 . 7 1 6 , 5 0    
               0 , 0 0  

 

               0 , 0 0  
 

    1 3 4 . 7 1 6 , 5 0  

 

ΔΑΕΚΑΣ  Α .Ε .  
 

 

 2 . 3 4 5 . 2 4 7 , 0 0  
 

              0 , 0 0  
 

               0 , 0 0  
 

  2 . 3 4 5 . 2 4 7  

 

ΑΞ ΙΟΠΟΙΗΣΕ ΙΣ  ΠΑΡΚΙΝΓΚ  ΑΕ   
 

 

 

    1 5 . 0 0 0 , 0 0  

 

 

       - 1 5 . 0 0 0 , 0 0  

 

 

               0 , 0 0  

 

 

           0 , 0 0  
 

ΦΟΡΕΑΣ  ΔΙΑΧΕ ΙΡ Ι ΣΗΣ   
ΛΑΙΛ ΙΑ  ΑΕ   
 

 

     2 3 . 0 0 0 , 0 0  
 

       - 1 4 . 3 0 3 , 7 1  
 

              3 3 , 0 1  
 

      8 . 7 2 9 , 0 0  

 

ΣΕΡΡΑΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞ ΙΑΚΗ   
ΞΕΝΟΔΟΧΕ ΙΑΚΗ  ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΣΗ   

 

    2 6 . 3 1 2 , 6 2 0    
       - 2 6 . 3 1 2 , 6 2        

 

               0 , 0 0  
 

            0 , 0 0  

 

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .    
 

 

 1 . 9 4 6 . 0 2 7 , 9 3  
 

              0 , 0 0  
 

               0 , 0 0  
 

 1 . 9 4 6 . 0 2 7 , 9 3  

 

ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .   
 

 

    3 5 . 4 5 3 , 2 1  

 

 

               0 , 0 0  

 

0 , 0 0  

         

 

 

     3 5 . 4 5 3 , 2 1  

 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ  ΠΑΡΚΟ  ΣΕΡΡΩΝ   
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕ ΙΑ   

 

   5 0 5 . 3 2 0 , 0 0  
 

     - 3 2 1 . 8 4 9 , 0 0  
 

               0 , 0 0  
 

   1 8 3 . 4 7 1 , 0 0           

 

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .   
 

 

  7 . 2 0 2 . 5 9 3 , 8 7    
               0 , 0 0  

 

               0 , 0 0  
 

  7 . 2 0 2 . 5 9 3 , 8 7  

 

ΕΔΕΧΥ   
 

      1 5 . 1 2 0 , 0 0  
 

      - 1 5 . 1 2 0 , 0 0  
 

               0 , 0 0  
 

              0 , 0 0  

           
 

         ΣΥΝΟΛΟ   
 

 1 2 . 3 0 2 . 4 0 3 , 1 3  
 

   -  4 2 3 . 6 1 0 , 5 0      
 

         - 5 . 9 0 4 , 9 8     
 

 1 1 . 8 7 2 . 8 8 7 , 6 5  

 

(β) Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία 

είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.  
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Δεν συντρέχει περίπτωση.  

 

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιε΄: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.  

 

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.  

 

§ 5. Αποθέματα  

 

(α) Άρθρο 43α § 1-ια : Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους 

κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών 

ελαφρύνσεων.  

 

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.  

 

(β) Άρθρο 43α § 1-ι : Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων 

ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.  

 

Δεν υπάρχουν.  

 

§ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο  

 

(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το 

μετοχικό κεφάλαιο.  

 

Το κεφάλαιο του Δήμου Σερρών ανέρχεται στο ποσό ευρώ 244.346.261,54.  

 

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές 

προβλέψεις» αν το ποσό που είναι σημαντικό. Σύμφωνα με το άρθρο 43α § 

1-ιζ΄, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων 

αποζημιώσεως του προσωπικού.  

 

Έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού ποσού ευρώ 

244.580,86 και προβλέψεις για λοιπούς κινδύνους όπως από δικαστικές 

αποφάσεις ποσού ευρώ 1.727.852,36.  
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(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που 

δεν  εμφανίζονται  στους   λογαριασμούς τάξεως.  Υποχρεώσεις  καταβολής  

 

 

 

 

 

ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις.  

 

Δεν υπάρχουν.  

 

(γ1) Άρθρο 43α § 1-ζα΄: - Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των εκτός 

ισολογισμού διακανονισμών της εταιρείας, καθώς και οι οικονομικές 

επιπτώσεις αυτών στην εταιρεία, εφόσον οι προκύπτοντες από αυτούς 

κίνδυνοι ή τα οφέλη είναι ουσιώδεις και η δημοσιοποίησή τους είναι 

απαραίτητη για την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της εταιρείας.  

 

Δεν υπάρχουν τέτοιοι διακανονισμοί.  

 

(γ2) Άρθρο 43α § 1-ζα - Οι ουσιώδεις συναλλαγές που πραγματοποιεί η 

εταιρεία με τα συνδεόμενα μέρη, μαζί με τα ποσά των συναλλαγών και τη 

φύση της σχέσης του συνδεόμενου μέρους, καθώς και άλλα σχετικά 

πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της 

οικονομικής θέσης της εταιρείας.  

 

Δεν υπάρχουν.  

 

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά 

φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των 

προηγουμένων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις 

προβλέψεις. 

 

 Δεν υπάρχουν.  

 

(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.  
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Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε 2.827.000,00 ευρώ.  

 

στ) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες 

ασφάλειες.  

 

Δεν υπάρχουν .  

 

(ζ) Άρθρο 43α § 1 περ. ιζ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών 

μέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:  

 

α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι 

τεχνικές αποτίμησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει προσδιορισθεί κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β,  

 

β) ανά κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, η εύλογη αξία, οι μεταβολές 

της αξίας που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασμό 

αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και οι μεταβολές που έχουν περιληφθεί 

στο αποθεματικό εύλογης αξίας.  

 

γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, 

πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, συμπεριλαμβανομένων 

των σημαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν 

το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών,  

 

δ) πίνακας που εμφανίζει την κίνηση κατά την διάρκεια χρήσεως των 

μεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια.»  

 

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα.  

 

(η) Άρθρο 43α § 1 περ. ιθ΄: Όταν η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών 

μέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του 

άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται:  

 

αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων:  
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- η εύλογη αξία αυτών των μέσων, αν μπορεί να προσδιορισθεί σύμφωνα με 

κάποια από τις μεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ,  

 

- πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των μέσων, και 

 

 

 

 

 

αβ) για τα πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της 

παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την 

εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται:  

 

- η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους στοιχείων του 

ενεργητικού είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους στοιχείων, οι 

λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που 

οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα 

ανακτηθεί.»  

 

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα.  

 

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί  

 

- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών 

«Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλεμένα». 

 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα  

 

  Κατά ποσό ευρώ 2.010,00 αφορά έσοδα εισπρακτέα από εκποίηση οικοπέδων 

Δημοτικών εκτάσεων Ορεινής.  

 

  Κατά ποσό ευρώ 1.197.350,26 αφορά σε εκκαθάριση τελών & φωτισμού με τη 

ΔΕΗ, VOLTERRA A.E. Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019.  

 

  Κατά ποσό ευρώ 37.845,00 αφορά σε έσοδα από πρόστιμα ΚΟΚ Διμήνου 11- 

12/2019.  
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  Κατά ποσό ευρώ 109.816,61 αφορά τέλος ακίνητης περιουσίας μέσω 

λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.  

 

  Κατά ποσό ευρώ 10.383,65 αφορά σε τόκους από κεφάλαια του Ταμείου 

Διαχείρισης της Τράπεζας της Ελλάδος.  

 

Έξοδα χρήσεως δουλεμένα  

 

 

  Κατά ποσό ευρώ 621,63 αφορούν ενοίκια της χρήσεως 2019.  

 

  Κατά ποσό ευρώ 312.953,40 αφορά έσοδα για το πρόγραμμα 

GREENGREW(25.791,29 €), INTERREG 3M(45.879,61 €), INERREG 

ZEFFIROS (19.169,91 €), ΣΥΣΣΙΤΙΟ (70.114,44 €), ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ 

ΒΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ(19.621,70 €), ΡΟΜΑ(93.615,20 €) και ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (38.761,25€) 

 

  Κατά ποσό ευρώ 69.418,90 αφορά σε αποζημιώσεις ρυμοτομίας των 

Δημοτικών Ενοτήτων «Σερρών», «Καπετάν Μητρούση» και «Λευκώνα» του 

Καλλικρατικού Δήμου Σερρών που δεν καταχωρήθηκαν στο απλογραφικό 

σύστημα.  

 

  Κατά ποσό ευρώ 40.296,57 αφορά σε ακαταχώρητα παραστατικά 

προηγούμενων χρήσεων, και ποσό ευρώ 8.235,03 αφορά προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού.  

 

  Κατά ποσό ευρώ 707.824,08 αφορά σε έξοδα ΔΕΗ μηνός Νοεμβρίου και 

Δεκεμβρίου 2019, που εξοφλήθηκαν στην επόμενη χρήση 2020.  

 

  Κατά ποσό ευρώ 8.506,44 αφορά σε τόκους πληρωτέους που αναλογούν στην 

περίοδο Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2019 του δανείου του εξωτερικού που 

εξοφλήθηκαν στην επόμενη χρήση 2020,  
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  Κατά ποσό ευρώ 270.450,32 αφορά τιμολόγηση της χρήσης 2019 για ΜΕΑ 

Σερρών από τον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

§ 9. Λογαριασμοί τάξεως 

 

- Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν 

καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης § 10.  

 

Αφορούν στην παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού με 

διπλογραφική μέθοδο.  

 

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες 

 

- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν 

από τον Δήμο.  

 

Δεν υπάρχουν.  

 

§ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως  

 

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 

325/1994: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της 

εταιρείας.  

 

Οι αμοιβές και εργοδοτικές εισφορές των αιρετών αρχόντων στην χρήση 

ανέρχονται σε 284.320,60 €.  

 

(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν 

για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων 

διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.  

 

Δεν υπάρχουν.  

 

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα 

διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές)  
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Δεν υπάρχουν.  

 

§ 12. Αποτελέσματα χρήσεως  

 

(α) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας 

και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως 

καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α’).  

 

 Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής:  

 

 

ΚΩΔ  
 

 

ΠΕΡ ΙΓΡΑΦΗ  ΛΟΓΑΡ ΙΑΣΜΩΝ   
 

ΧΡΗΣΗ  2 0 1 9   
 

 

 

7 0  
 

 

ΠΩΛΗΣΕ ΙΣ  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  

ΛΟΙΠΩΝ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ   

 

 

     8 4 2 , 1 8  
 

7 2  
 

 

ΕΣΟΔΑ  ΑΠΟ  ΦΟΡΟΥΣ  ΠΡΟΣΤΙΜΑ  

ΚΑΙ  ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕ ΙΣ   

 

7 1 9 . 7 5 9 , 1 6  

 

7 3  
 

 

ΕΣΟΔΑ  ΑΠΟ  ΤΕΛΗ  ΚΑΙ  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ   

 

7 . 2 5 4 . 4 1 5 , 6 4  

 

7 4 . 0 0  
 

 

ΕΣΟΔΑ  ΑΠΟ  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕ ΙΣ  Γ ΙΑ  

ΛΕ ΙΤΟΥΡΓ ΙΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ   

 

1 2 . 5 2 7 . 1 5 3 , 9 9  

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΥΡΩ   

 

 

2 0 . 5 0 2 . 1 7 0 , 9 7  

 

 

 

(β) Άρθρο 43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια 

της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος 

τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» 

περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο 

«εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.  

 

(1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα    άτομα 363  

(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:  

- Μόνιμο προσωπικό       άτομα 341 

- Ορισμένου χρόνου       άτομα   22  

Σύνολο άτομα         363  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  28 Η Σ   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2020  

4

(3) Αμοιβές & έξοδα προσωπικού:  

- Μόνιμο προσωπικό      5.404.760,23  

- Αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή ειδικών θέσεων  1.706.134,34  

- Εργοδοτικές εισφορές      1.820.091,82  

- Παρεπόμενες παροχές προσωπικού         79.479,78  

Σύνολο        9.010.466,17  

 

(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και 

εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και 

«έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «έκτακτες 

ζημιές»   και   «έκτακτα   κέρδη»   είναι   σημαντικά,    κατ’  εφαρμογή  της  

 

 

διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, παρατίθεται κι αυτών ανάλυση (με βάση 

τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).  

 

Ανάλυση Υπολοίπου:  

- ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ  
 

 

ΠΕΡ ΙΓΡΑΦΗ  
 

ΧΡΗΣΗ  2 0 1 9  

 

 

8 1 . 0 1 . 0 5  
 

 

 

ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ  ΣΤΗ  ΧΡΗΣΗ  

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕ ΙΣ  ΠΑΓ ΙΩΝ  

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
 

 

 

 

2 . 4 7 9 . 9 4 4 , 9 3  
 

 

8 1 . 0 1 . 1 1  
 

 

ΕΣΟΔΑ  ΑΠΟ  ΔΙΑΓΡΑΦΗ  
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΤΡ ΙΩΝ  

 

7 . 6 1 1 , 5 8  

 

8 1 . 0 1 . 9 9  
 

 

ΛΟΙΠΑ  ΕΚΤΑΚΤΑ  ΑΝΟΡΓΑΝΑ  

ΕΣΟΔΑ 

 

1 . 0 0 6 , 5 7  

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΥΡΩ   
 

 

2 . 4 8 8 . 5 6 3 , 0 8  

 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ  ΖΗΜ ΙΕΣ  
  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ  
 

 

ΠΕΡ ΙΓΡΑΦΗ  
 

ΧΡΗΣΗ  2 0 1 9  

 

8 1 . 0 2 . 0 7  
 

ΖΗΜ ΙΕΣ  ΑΠΟ  ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  

 

 

4 1 7 . 0 4 8 , 0 1  

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΥΡΩ  
 

 

4 1 7 . 0 4 8 , 0 1  
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(ε) Άρθρο 43α § 1-κ: «Διακριτή παρουσίαση των συνολικών αμοιβών που 

χρέωσε κατά το οικονομικό έτος ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό 

γραφείο:  

 

Στην κλειόμενη χρήση για αμοιβές του τακτικού ελέγχου των οικονομικών 

καταστάσεων χρεώθηκε ποσό ευρώ 11.500,00 (πλέον Φ.Π.Α. 24%).  

 

§ 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και 

εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας  

 

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιζ:  

 

Σημειώνεται ότι δεν παρακολουθούνται σε λογαριασμούς τάξεως οι ληφθείσες 

εγγυητικές επιστολές.  

 

Σέρρες, 18/11/2020 

 

 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΥΣΑΦΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
 

Α .Δ .Τ .  ΑΕ  1 1 4 1 8 4  

 

Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣ ΙΩΝ  (α .α )  

 

 

 

 

 

 

ΓΟΥΝΑΡ ΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
 

Α .Δ .Τ .   ΑΗ  8 4 1 2 8 2  

 

Ο  ΛΟΓ ΙΣΤΗΣ  ΤΟΥ               

ΔΗΜΟΥ  
 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ  
ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΟΣ  

Α .Δ .Τ .   ΑΒ  8 9 5 2 7 0  
ΑΡ .  ΑΔΕ ΙΑΣ  

Α΄ΤΑΞΗΣ   0 0 9 4 4 5  

 

Η  ΛΟΓ ΙΣΤΡ ΙΑ  ΤΟΥ        

ΔΗΜΟΥ  
 

 

 

 

 

 

ΔΡΑΚΟΥΛΗ  ΓΕΩΡΓ ΙΑ 
 

Α .Δ .Τ .  ΑΖ  8 4 1 1 0 2  
ΑΡ .  ΑΔΕ ΙΑΣ  Α΄ΤΑΞΗΣ  

0 0 3 1 5 6 6  
 


