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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων και ισολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2015, βάσει των αριθ. 191/2018 και 188/2018
αντίστοιχων αποφάσεων – εισηγήσεων της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας, ξεκινάμε τη
συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου.
Όπως όλοι γνωρίζετε έχουμε δυο Ειδικές Συνεδριάσεις με τον
απολογισμό εσόδων – εξόδων μια ’15 μία του ’16 και μια Τακτική Συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου. Οπότε θα παρεμβάλλουμε ένα μικρό διάλειμμα
μεταξύ των συνεδριάσεων ως επιβάλλεται και θα παίρνουμε παρουσίες σε
κάθε συνεδρίαση.
Παρακαλώ ένα ή μια συνάδελφο για χρέη Γραμματέα. Η κα
Χαραμαρά. Παρακαλώ κα Γραμματεύς να πάρουμε παρουσίες.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλησπέρα σας. Ο κ. Κουμαριανός Ευάγγελος παρών, ο κ.
Καλαμπόκης Ιωάννης παρών, ο κ. Γαβριηλίδης Γαβριήλ απών, ο κ. Ανανιάδης
Νικόλαος παρών, ο κ. Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ παρών, η κα Παπαλουκά
Ευτυχία παρούσα, ο κ. Πρελορέντζος Αρσένιος – Γεώργιος απών, ο κ.
Αντωναρόπουλος Χρήστος παρών, η κα Ρόκου Χαρίκλεια παρούσα, ο κ.
Πάνος Γεώργιος παρών, ο κ. Καλύβης Γεώργιος απών, η κα Γαλαζούλα Αλίκη
παρούσα, η κα Χαραμαρά Γεωργία παρούσα, ο κ. Μανωλεδάκης Θεόδωρος
παρών, η κα Ανδρέου Χριστίνα απούσα, ο κ. Ανεμογιάννης Γεώργιος παρών,
ο κ. Αγγελής Χρήστος απών, ο κ. Γεωργαμλής Λύσανδρος απών, ο κ.
Τομπούλογλου Ιωάννης απών, ο κ. Κοπελούσος Χρήστος παρών, ο κ.
Αράπογλου Γεώργιος απών, ο κ. Πλάτανος Ελευθέριος απών, ο κ.
Κανταρέλης Δημήτριος απών, ο κ. Κόντος Απόστολος παρών, ο κ.
Παπανικολάου Νικόλαος απών, ο κ. Ντάτσης Κωνσταντίνος απών, η κα
Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία απούσα, ο κ. Κουτσάκης Μιχαήλ απών, η κα
Αγαγιώτου Βασιλική παρούσα, ο κ. Σιώρης Νικόλαος παρών, η κα Γκούμα
Δανάη – Εύα απούσα, η κα Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία παρούσα, ο κ.
Παπακώστας Βασίλειος παρών.
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Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν.
Φιλαδέλφειας κα Αθανασίου Δήμητρα απούσα και ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Κατερίνης Γεώργιος
παρών. Είμαστε 19 παρόντες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι έχουμε απαρτία, μπορούμε να ξεκινήσουμε
16η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Όπως δεν σας προείπα, δικαιολογημένος είναι ο κ. Ντάτσης ο
οποίος είναι εκτός Αθηνών, δικαιολογημένη είναι η κα Ανδρέου η οποία είναι
επίσης εκτός Αθηνών και ο κ. Τομπούλογλου λόγω εργασίας, καθώς και ο κ.
Αγγελής ο οποίος είναι για δουλειά εκτός Αθηνών.
Θα ήθελα να πω ότι εκφράζουμε όλοι τα συλλυπητήριά μας και
την οδύνη για την τεράστια τραγωδία που έχει βρει τους συνανθρώπους μας.
Σε ένδειξη τιμής και οδύνης θα πρότεινα να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή, δε
είναι δική μου πρόταση άλλωστε, μου το έχουν πει όλοι οι δημοτικοί
σύμβουλοι.
Κρατείται ενός λεπτού σιγή
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κατ' αρχάς να εκφράσω κι εγώ τα συλλυπητήριά μου στις
οικογένειες και τη συμπαράσταση σε όλους τους ανθρώπους που έχασαν και
τις περιουσίες τους, ανάμεσά μας είναι και ο γιος του κ. Απόστολου Κόντου,
παλιός μου συμμαθητής ο Κώστας, βεβαίως όταν έχουμε δεκάδες
ανθρώπινες ζωές ίσως και εκατοντάδες, αγνοούμενους και τραυματίες οι
περιουσίες έρχονται σε δεύτερη μοίρα.
Να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην συμπολίτισσά μας και
μέλος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής της Εύης Τουλιάτου, της
οποίας η μητέρα της κάηκε ζωντανή στο Μάτι. Κάτι τέτοιες στιγμές είναι που
πάντα βγαίνουν όλοι και λένε «δεν είναι η ώρα των ευθυνών και είναι η ώρα
της θλίψης και της ενότητας».
Εδώ δεν θα συμφωνήσω με αυτό γιατί πάντα μετά από τέτοιες
στιγμές τα ζητήματα ξεχνιούνται. Όπως έγινε και με τις πυρκαγιές το 2007 που
κάηκε σχεδόν όλη η Πελοπόννησος και τότε πάλι στο ίδιο πνεύμα, δεν είναι η
ώρα των ευθυνών, τότε έφταιγε ο στρατηγός άνεμος και οι ασύμμετρες
απειλές, τώρα έχουμε τα ασύμμετρα φαινόμενα.
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Αυτό το οποίο όμως συμβαίνει, είναι η εγκληματική ευθύνη της
πολιτείας η οποία έχει αφήσει τις πόλεις μας ανοχύρωτες σε αντιπλημμυρικά
έργα, ανοχύρωτες από σεισμούς, ανοχύρωτες από κίνδυνο πυρκαγιών. Γιατί
ακριβώς έχει επικρατήσει ένα μοντέλο ανάπτυξης που τα δίνει όλα γη και
ύδωρ βορά στους εργολάβους.
Ήμουν νιος και γέρασα από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου από
πέντε χρονών παιδάκι να ακούω ότι αυτή θα είναι η τελευταία τακτοποίηση
αυθαιρέτων και όλα θα γκρεμιστούν και πέντε χρόνια με κάθε Κυβέρνηση
έχουμε κι ένα νόμο αυθαιρέτων. Μόνο τα τελευταία χρόνια να σας πω ότι εγώ
έγινα Δήμαρχος με το 4178 και τώρα τον τελευταίο χρόνο έχουμε τον 4495
που ο καθένας πάει αυθαίρετα και τακτοποιεί ό,τι θέλει.
Γιατί το κράτος αδιαφορεί, γιατί το κράτος κυρίως θέλει να
εισπράττει, το κράτος ενδιαφέρεται να ‘κονομάνε οι εργολάβοι και ταυτόχρονα
να ανοίγει και τα παραθυράκια τα λαγωνικά και τα τρωκτικά των Υπηρεσιών,
Πολεοδομικών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων να λαδώνονται και να
γίνεται η δουλειά και στο τέλος βλέπουμε να χτίζονται πόλεις χωρίς κανένα
σχεδιασμό χωρίς αρδευτικά δίκτυα, χωρίς Ζώνες πυροπροστασίας και στο
τέλος ξαφνικά πέφτουν άνθρωποι από τα σύννεφα, ανά πέντε χρόνια ανά
δέκα χρόνια.
Και μετά ερχόμαστε όλοι να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή να
εκδώσουμε ψηφίσματα αλληλεγγύης, να κάνουμε το καθήκον μας αλλά ποτέ
στα σοβαρά δεν γίνεται μια συζήτηση και δεν γίνεται αυτή η συζήτηση
σκόπιμα γιατί αν γινόταν αυτή η συζήτηση θα έπρεπε να προταχθούν οι
κοινωνικές ανάγκες και όσον αφορά τους προϋπολογισμούς της Κυβέρνησης
και όσον αφορά τους προϋπολογισμούς της Περιφέρειας και όσον αφορά τους
προϋπολογισμούς των Δήμων και τις κατευθύνσεις τους.
Και δυστυχώς αν δεν γίνονταν αυτά μια προηγούμενη περίοδο,
στην περίοδο των Μνημονίων οι ανάγκες και οι κατευθύνσεις έχουν
αντιστραφεί εντελώς, όπου βλέπουμε την περίοδο αυτή να δίνονται χρήματα
για την εξυπηρέτηση του χρέους, να δίνονται χρήματα και συγχαιρόμαστε από
τον Τραμπ γιατί είμαστε η χώρα η οποία μαζί με την Τουρκία είναι υψηλότερες
σε δαπάνες στα εξοπλιστικά προγράμματα και την ίδια στιγμή να μην
μπορούμε να συντηρήσουμε τα πυροσβεστικά μας όταν είμαστε μια χώρα
που κάθε καλοκαίρι αντιμετωπίζει τέτοιους κινδύνους.
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Άρα νομίζω πέρα από του ενός λεπτού σιγή, η καλύτερη
προσφορά στα θύματα ώστε να μην επαναληφθούν νέα θύματα είναι το πώς
επιτέλους αυτή η χώρα, αυτή η πολιτεία και όλοι οι αρμόδιοι φορείς –κι αυτό
απαιτεί αγώνα, απαιτεί προσπάθεια και είναι πολιτική θέση- θα βάλουν τις
ανθρώπινες ανάγκες και τις κοινωνικές ανάγκες στο επίκεντρο στο πως
σχεδιάζονται οι πόλεις και όχι τα κέρδη, όπως συμβαίνει μέχρι και αυτή τη
στιγμή.
Γιατί τότε όλα τα δάκρυα τα οποία χύνονται αυτές τις μέρες θα
είναι κροκοδείλια, μέχρι να μας ξανασυμβεί η επόμενη πλημμύρα, μέχρι να
μας ξανασυμβεί η επόμενη πυρκαγιά, ή σεισμός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Δήμαρχο, θέλει κάποιος άλλος να πει κάτι;
Ο κ. Παπακώστας έχει τον λόγο.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Καλησπέρα κατ' αρχήν θέλω να δηλώσω πραγματικά
προσυπογράφω απολύτως την τοποθέτηση του Δημάρχου και εντελώς
παραδειγματικά θέλω να συμπληρώσω ότι τα δάκρυα είναι ήδη κροκοδείλια
θα μπορούσαμε να πούμε δεκάδες και εκατοντάδες παραδείγματα. Νομίζω
ένα πολύ

μικρό μέρος από τις 58 φοροαπαλλαγές του εφοπλιστικού

κεφαλαίου θα ήταν αρκετό να περιορίσουν αυτές τις καταστροφές. Νομίζω ότι
τα 20 εκατομμύρια για το γήπεδο, τα 25 εκατομμύρια για την υπογειοποίηση,
τα 185 εκατομμύρια συνολικά για ιδιωτικά γήπεδα ολιγαρχών μόνο
παραδειγματικά ξανατονίζω θα ήταν επίσης ικανά να περιορίσουν το κακό και
βεβαίως η ανατροπή αυτής της πολιτικής σε μια κατεύθυνση εξυπηρέτησης
των λαϊκών αναγκών θα ήταν η λύση, η οποία είναι εντελώς αναγκαία σήμερα
και όχι αύριο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, όπως αντιλαμβάνεστε είμαστε εκτός διαδικασίας,
όμως είναι πολύ βαριά η ατμόσφαιρα και πολύ βαρύ το θέμα και γι' αυτό
έδωσα τον λόγο και θα τον δώσω και σε όποιον άλλον θέλει.
Θα ήθελα να πω κι εγώ δυο λόγια, με έχει καλύψει βέβαια και
δεν θα πω ούτε τα μισά, με κάλυψε πλήρως ο κ. Δήμαρχος. Εγώ αντί της
απόψεώς μου θα σας διαβάσω δύο τρία αποσπάσματα, τα βρήκα
διαβάζοντας. Συνέντευξη της Επιθεωρήτριας Περιβάλλοντος το Real F.M.
Ο Δήμος της Νέας Μάκρης ήταν ένας από αυτούς τους Δήμους που
είχε ανάπτυξη από την εποχή του ’80 και του ’90 και έπρεπε να
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μπουν κανόνες. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός και η νομοθεσία έδιναν
ακριβώς αυτά που πρέπει να προβλέψει κανείς προκειμένου να
εξασφαλίσει βιώσιμούς οικισμούς και ασφαλείς οικισμούς. Το Μάτι
ανήκει στον δήμο Νέας Μάκρης, που σημαίνει ότι αυτό το κομμάτι δεν
μπορούσε ποτέ να μπει στο σχέδιο. Ήταν στο γενικό πολεοδομικό ως
προστατευόμενη περιοχή, δασική έκταση. Στην περιοχή στο Μάτι,
που έγινε η τραγωδία, από ό,τι φαίνεται δεν υπήρχε καμία διέξοδος
προς

την

παραλία

γιατί

είχαν

γίνει

μάντρες»,

σημείωσε

χαρακτηριστικά η πρώην Ειδική Γραμματέας Περιβάλλοντος.
Δυστυχώς το κράτος είναι λαδωμένο, όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες
δυστυχώς. Εγώ το 1992, εάν είχα υποχωρήσει και είχα βάλει τη
γραμμή λίγο πιο εκεί για να εντάξω κάποια φιλέτα, θα ήμουν τώρα με
περιουσία».
Σας ευχαριστώ, αυτό ήθελα να πω αντί οποιασδήποτε άλλης
ομιλίας, τα υπόλοιπα τα είπε με σαφήνεια ο κ. Δήμαρχος. Θέλει κάποιος
άλλος τον λόγο, για να περάσουμε στη διαδικασία; Δεν θέλει.

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων και ισολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2015, βάσει των αριθ. 191/2018 και 188/2018
αντίστοιχων αποφάσεων – εισηγήσεων της Οικονομικής Επιτροπής»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Επί της διαδικασίας κ. Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα
είναι πιο εύκολο για τη συζήτηση να μην κάνω μόνο αναφορές στο ’15.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας απαντήσω. Επειδή η διαδικασία θα γίνει εν τάχει έτσι
όπως προβλέπεται εσείς κάντε την εισήγησή σας όπως θέλετε και για τα δύο
έτη και εμείς θα κάνουμε ένα τυπικό διάλειμμα, να ξαναψηφίσουμε. Είναι
ειδικές συνεδριάσεις είναι ξεχωριστές και δεν μπορούν να αναμιχθούν.
Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν θα κουράσω, θα είμαι σύντομος ελπίζω
περιεκτικός σε αυτά που θα πω.
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Ερχόμαστε στην ουσία να εγκρίνουμε τους δύο ισολογισμούς
των δύο πρώτων ετών διαχείρισης της δικής μας Διοίκησης, όπου είχαμε
εγκρίνει τους προϋπολογισμούς μας, τον σχεδιασμό μας και προσπαθήσαμε
να τον υλοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Ο ισολογισμός από μόνος του
δεν λέει τίποτε αν δεν το συγκρίνεις με τα προηγούμενα έτη, γι' αυτό κιόλας οι
στήλες είναι δύο, είναι η στήλη της χρήσης που μελετάς και της προηγούμενης
χρήσης, πάντα για να έχεις τα συγκριτικά στοιχεία στην κατάσταση του
ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης.
Οι συγκρίσεις δεν μπορούν να μπουν ούτε στη βάσανο της
λογικής. Παραλάβαμε τέσσερις συνεχόμενες χρήσεις ζημιογόνες για το Δήμο
από το 2011 μέχρι το 2014 είχαν σωρευτικά δημιουργήσει στην αξία του
Δήμου της τάξεως του 1.700.000 € περίπου και ερχόμαστε το ’15 με την
πρώτη χρονιά της Διοίκησής μας που ρεφάραμε όλη αυτή τη ζημιά που είχε
γίνει και βγήκα και από πάνω που λένε, αυξήθηκε η περιουσία του Δήμου.
Τα ίδια και καλύτερα αποτελέσματα υπάρχουν στο ’16. Να
ξεκινήσω δηλαδή από το τέλος να αναφέρουμε ότι στο 2015 κλείσαμε με
κέρδη 1.754.089,8 € και εδώ θα ήθελα να κάνω μια σημείωση. Τα
αποτελέσματα ήταν ακόμη καλύτερα αλλά προτιμήσαμε να αποτυπώσουμε,
επειδή ο ισολογισμός εγκρίνεται κάποια χρόνια μετά το έτος που αφορά,
οπότε γνωρίζουμε και κάποια πράγματα κάποιες επισφάλειες, κάποιες
δικαστικές αποφάσεις οι οποίες περιμέναμε ότι θα μπορούν να χαθούν,
χάθηκαν, δημιουργήθηκαν κάποιες οφειλές για το Δήμο και πληρώθηκαν στα
επόμενα έτη, δηλαδή το ’15 είχαμε κάποιες επίδικες υποθέσεις οι οποίες
τελικά πληρώθηκαν το ’16 ή το ’17 όντως. Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι
προαιρετικό, αλλά προτιμήσαμε να αποτυπώσουμε πιο ορθά, πιο ρεαλιστικά
την οικονομική κατάσταση του Δήμου και να μην πάμε για τη ρεκλάμα που
λένε.
Έτσι έχουμε τα αποτελέσματα 1.753.000 € κέρδη το 2015, και
2.394.084 € κέρδη το 2016. Δηλαδή τέσσερα χρόνια που σωρευτικά
ζημιώθηκε κατά 1.700.000 € ο Δήμος και σε δυο έτη Διοίκησης βγάλαμε 4,5
εκατομμύρια κέρδος. Σε αυτό αξίζουν συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα στις
Υπηρεσίες που δούλεψαν, υλοποίησαν το σχέδιο της Διοίκησης όσον αφορά
την οικονομική διαχείριση του Δήμου και νομίζω ότι πάντα θα μπορούμε να
πάμε και καλύτερα και γι' αυτό θα μιλήσουμε περισσότερο σήμερα. Θα
7
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σταθούμε και στις παρατηρήσεις των Ορκωτών λογιστών, να δούμε και ποια
είναι τα κενά μας, ποιες είναι οι αδυναμίες μας και να προσπαθήσουμε να
κάνουμε τον σχεδιασμό των ημερών που έρχονται.
Να αναφερθούμε λίγο στους ισολογισμούς στα συγκριτικά
στοιχεία. Ένα στοιχείο εγώ που νομίζω ότι πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι
αυτό που έχει αυξηθεί στο Δήμο μας είναι αυτό που λένε, το «Κυκλοφορούν
Ενεργητικό» σε σχέση με τις προηγούμενες χρήσεις.
Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό είναι ένα πολύ σημαντικό μέγεθος
του προϋπολογισμού είναι ένας δείκτης ευρωστίας του Δήμου, δείχνει τη
δυνατότητα του Δήμου να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις του και
να λειτουργήσει. Διότι τα πάγια στοιχεία όπως όλοι καταλαβαίνουμε δεν είναι
δυνατό να πάμε να πληρώσουμε έναν προμηθευτή να πουλήσουμε τα
γραφεία και τις καρέκλες. Πρέπει να έχεις κάτι ρευστοποιήσιμο.
Και εμάς δεν είναι ότι έχουμε κάτι ρευστοποιήσιμο, έχουμε πολύ
ρευστό, δημιουργήθηκαν αρκετά αποθεματικά στις Τράπεζες. Μπορούμε να
παρατηρήσουμε στο κυκλοφορούν ότι το 2015 οι απαιτήσεις μας από την
πώληση αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή οι οφειλέτες μας ποιοι μας
χρωστούσαν ήταν ένα μέγεθος 327.509 € και αυτό στο τετράμηνο που κάναμε
εμείς μάλλον προλάβαμε και το βρήκαμε.
Στο κλείσιμο του ’15 οι οφειλέτες μας ήταν 1.232.493 € τόσες
απαιτήσεις είχαν από πώληση αγαθών και υπηρεσιών. Το 2016 αυτό το
νούμερο, το 1.232.493 € έγινε 2.023.148 € απαιτήσεις απέναντι σε τρίτους.
Είναι το γνωστό σενάριο που πολλές φορές έχουμε εξηγήσει εδώ, της μη
βεβαίωσης ποσών.
Τα ποσά των απαιτήσεων είναι για το 2014 ήταν 327.000 € το
2015 οι απαιτήσεις μας απέναντι στους οφειλέτες ήταν 1.232.000 €, το 2016
οι απαιτήσεις μας είναι 2.023.148 €.
Αναφέρω τα στοιχεία του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού για να
καταλαβαίνουμε, τα σημαντικά. Οι καταθέσεις όψεως τα χρήματα που έχουμε
στην Τράπεζα: το 2014 ήταν 2.690.000 €, το 2015 είναι 4.534.000 € και το
2016 το κλείσιμο είναι 5.517.929 €.
Αξίζει κανείς να συγκρίνει το σύνολο του Κυκλοφορούντος
Ενεργητικού το οποίο για το 2015 είναι στα 6.809.000 € και στο 2016 είναι
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8.661.000 € με τις υποχρεώσεις μας και θα καταλάβει ότι εκεί ακόμη και με τις
μακροπρόθεσμες να το συγκρίνεις καταλαβαίνεις ότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή
έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει ό,τι χρωστάει, τα πάντα. Να πάει στην
Τράπεζα και να πει «πληρώνω τα δάνειά μου».
Το αποτέλεσμα ήταν ότι η αξία του Δήμου που είχε φτάσει στα
49.510.000 € το 2014 στο 2016 να φτάσει τα 52.164.926 €.
Άλλο στοιχείο που θα άξιζε να αναφερθώ αλλά πάλι δείχνει την
καλή λειτουργία του κυκλώματος εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας είναι
στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεων τα έσοδα εκμεταλλεύσεως και
συγκεκριμένα τα έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών όπου έχουμε μια
σημαντική αύξηση από το ’14 που ήταν 5.763.000 € το ’15 είναι 6.211.000 €
και το ’16 είναι 6.404.000 €. Από εκεί προέρχεται άλλωστε και η σημαντική
αύξηση της περιουσίας του Δήμου σε αυτές τις χρήσεις.
Να αφήσω τις καταστάσεις που θα μας τις πουν καλύτερα και οι
ειδικοί λογιστές. Να αναφερθώ σε κάποια σημεία πρώτα της έκθεσης ελέγχου
των ορκωτών λογιστών για το 2015 εκεί επισημαίνουν οι ορκωτοί ξεκινούν με
ένα θέμα που έχει να κάνει με τμήματα γης στην πόλη μας που είναι υπό
απαλλοτρίωση, που βρίσκονται σε κάποια διαδικασία αποζημίωσης ή
διεκδίκησης από το Δήμο.
Αναφέρονται στο γνωστό κομμάτι της ΜΠΡΙΤΑΝΙΑ δεν θέλω να
αναφερθώ σε αυτό είναι σε μια διαδικασία ορισμού τιμής μονάδας δικαστική,
αλλά αναφέρομαι κιόλας στις εκτάσεις της MAVA και της πλατείας Αγίας
Ειρήνης, όπου εδώ θα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Παπανικολάου.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Οι απαλλοτριώσεις για να λέμε την αλήθεια
χρησιμοποιήθηκαν διαχρονικά και σωστά από τους Δημάρχους ως μέσο
ανάσχεσης της καταπάτησης της δημόσιας γης, της δημόσιας περιουσίας.
Γιατί λάμβαναν οι Δήμαρχοι αποφάσεις απαλλοτρίωσης, δεν ήταν ότι είχαν
λεφτά για να αγοράσουν. Αλλά όλοι γνωρίζουμε τον τρόπο… Τώρα έγιναν
αναφορές στα σπίτια που κάηκαν, σε αυθαίρετες κατοικίες ή σε αυθαίρετους
οικισμούς που ξεφύτρωσαν, με αυτό τον ξεφύτρωσαν.
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Και ξέρετε κάτι; Υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν καν τίτλους,
υπάρχουν άλλοι που έχουν πάρει δικαστική απόφαση χρησικτησίας και έχουν
τίτλους. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να ελεγχθούν όλα και αυτοί που έχουν.
Όσον αφορά την περίπτωση της MAVA έχει γίνει μια αίτηση στο
Δήμο όπου δυο πολίτες, να μην αναφέρω τα ονόματα, ζητούσαν κάποια
στοιχεία και το Δήμο να ελέγξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και να γίνει έλεγχος
τίτλων ιδιοκτησίας της MAVA. Αν δεν το γνωρίζουμε, όταν κάποιος επικαλείται
ότι έχει χρησικτησία κάπου, πρέπει να έχει δικαστική απόφαση για τη
χρησικτησία αυτή.
Τελευταία σε ένα Δικαστήριο για έκταση έναντι του Κοιμητηρίου
ακούστηκε ο ισχυρισμός από ένα φερόμενο ως ιδιοκτήτη που το
εκμεταλλεύεται ότι έχει ένα προικοσύμφωνο και φυσικά έχασε το Δικαστήριο
αυτό.
Για τη MAVA ο Δήμος από 13/6 είχε ενημερώσει τον πατέρα
μου, ο πατέρας μου είχε κινήσει διαδικασία, 13/6/2014 ενημερώνει το Δήμο ότι
έχει διαβιβάσει τον φάκελο με τα στοιχεία που διέθεσε στο Δήμο στο
Υπουργείο Οικονομική στην Κτηματική Υπηρεσία. Νομίζω ότι ένα σημείο και
για τη MAVA και για την πλατεία Ειρήνης την οποία το ξέρουν κάποιοι
παλαιότεροι από εμένα πολύ ιδρώτα και αίμα την αποκτήσαμε, θα πρέπει να
γίνουν νομικές ενέργειες από το Δήμο διότι τα πράγματα δεν θα πάνε και
εννοώ όσον αφορά τους ελέγχους των τίτλων ιδιοκτησίας.
Δεν έχει ολοκληρωθεί τίποτε, δεν πρόκειται να το κάνει κανείς αν
δεν το κάνουμε εμείς και να αναζητήσουμε τις δικαστικές αποφάσεις. Μόνο
αυτό να δεχτούμε τη δικαστική απόφαση με την οποία πήραν τη χρησικτησία
στη συγκεκριμένη έκταση οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες.
Κανένα συμβόλαιο από κανένα συμβολαιογράφο δεν μπορούμε
να το δεχτούμε. Διότι οι περισσότεροι παρουσιάζουν κάτι συμβόλαια που
έκαναν με ένα συμβολαιογράφο το 1960. Να ψάξουμε να βρούμε τον
συμβολαιογράφο από το 1960; Και παρουσίασαν τα συμβόλαια το 2000; Μετά
από 40 χρόνια; Είναι λίγο περίεργα αυτά τα πράγματα.
Να συνεχίσω, να πάω σε άλλο σημείο των εκθέσεων των
ορκωτών λογιστών. Μας επισημαίνουν την εκκρεμότητα που έχουμε με την
ενσωμάτωση του Ενιαίο Φορέα του Νομικού Προσώπου στο Δήμο. Από ό,τι

10

η

16 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 25/7/2018

θυμάστε είχαμε κάνει μια απογραφή και είχαμε περάσει στα βιβλία μας τα
περιουσιακά στοιχεία του Ενιαίου Φορέα με αξία διαχειριστικής μνείας,
δηλαδή κάποια με 1 ευρώ και κάποια με 10 ευρώ.
Όμως θα πρέπει κάποια στιγμή αυτά να αποτιμηθούν
πραγματικά και να περάσουν στο Μητρώο παγίων του Δήμου με την
πραγματική τους αξία για να καθοριστεί η πραγματική και με πιο καλό τρόπο η
περιουσία του Δήμου, η αξία του Δήμου. Όντως είναι εκκρεμότητα και πρέπει
να τακτοποιηθεί και αυτό.
Λένε επίσης οι ορκωτοί ελεγκτές ότι «…. Διαπιστώσαμε από τον
έλεγχό μας ότι στην παρούσα κρίση ενέτεινε τις διαδικασίες βεβαίωσης και
είσπραξης των φόρων και τελών και προστίμων της παρούσας και
προηγούμενων χρήσεων…» φαίνεται άλλωστε ότι βεβαιώθηκαν έσοδα και
τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων μετά των προστίμων για αυθαίρετη χρήση
συνολικού ποσού 312.000 € το 2015. 312.000 € πρόστιμα και εισπράξεις από
κοινόχρηστων χώρων, έναντι ευτελών ποσών –καλά, πρόστιμα δεν έμπαιναν
ποτέ, μηδέν ήταν- που υπήρχαν σε προηγούμενες χρήσεις, για να πω ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Τα υπόλοιπα έσοδα δεν αξίζει να αναφερθώ συγκεκριμένα, τα
είδατε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Πρελορέντζος και ο κ.
Καλύβης.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μας επισημαίνουν επίσης μια εκκρεμότητα που
υπάρχει στο Δήμο, εκτός από τα γνωστά που έχουμε με τα κυλικεία του
νεκροταφείου, δεν αξίζει να τα αναφέρουμε ξανά, έχουν γίνει και νομικές
ενέργειες από το Δήμο.
Αυτό που θα πρέπει να κοιτάξουμε είναι ένα θέμα που έχει
προκύψει και το είχα αναφέρει παλαιότερα με τις αποζημιώσεις χρήσης
ακινήτων του ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ και το ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ κατά την περίοδο 20102012 για τα οποία δεν υπήρχε συμφωνητικό. Υπήρχε μια απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου με την οποία ενώ είχε λήξει η περίοδος μίσθωσης στα συμβόλαια,
άφησαν το μισθωτή να παραμείνει μέσα. Στη συνέχεια αυτός δεν κατέβαλλε
ενοίκια και υπάρχει εκεί ένα κενό που θα πρέπει να ελεγχθεί από την
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Υπηρεσία με ποιο τρόπο αυτά πρέπει να απαιτηθούν, να βεβαιωθούν και τα
λοιπά.
Θεωρώ ότι το κώλυμα είναι ότι δεν υπάρχει τίτλος βεβαίωσης
επειδή δεν υπάρχει συμφωνητικό μίσθωσης, αλλά νομίζω κι αυτό μπορεί να
ξεπεραστεί και να βρεθεί ο τρόπος για να φύγει σαν εκκρεμότητα και να
έχουμε κάνει αυτό που πρέπει.
Έχουμε δημιουργήσει όπως είπα ένα ποσό που εγγράψαμε
επισφαλειών τα οποία έχουν να κάνουν με αγωγές τρίτων κατά του Δήμου
από οφειλές τιμολογίων, εργολαβικών συμβάσεων και δικαστικών εξόδων,
τόκους υπερημερίας και τα λοιπά. Το ποσό αυτό ήταν 314.000 € το οποίο
εγγράψαμε στη χρήση του 2015.
Τέλος για το ’15 και για το ’16 έχουμε την ίδια παρατήρηση και
ακόμη έχουμε αυτό το πρόβλημα, ο Δήμος δεν τήρησε αυτό που λέγαμε και
στην προηγούμενη συνεδρίαση την αναλυτική λογιστική την κοστολόγηση.
Είναι ένα θέμα το δημόσιο πρέπει κάποια στιγμή κι αυτό να
προσαρμοστεί να εκσυγχρονιστεί και να ενταχθεί στα σύγχρονα λογιστικά
πρότυπα διαχείρισης. Αυτά για το 2015 όσον αφορά την έκθεση των
ορκωτών. Για το 2016 υπάρχουν οι ίδιες παρατηρήσεις ως επί το πλείστον, να
σταθούμε μόνο σε ένα άλλο περιστατικό, υπήρχε μια δέσμευση από τον
οφειλέτη του Δήμου και αυτό μας μείωσε τα έσοδα το 2016 183.000 € που
έχει να κάνει με την απόδοση ΤΑΠ από τη ΔΕΗ.
Αυτό το ποσό βέβαια μας το απέδωσε η ΔΕΗ διότι κατάφερε ο
οφειλέτης με ένα περίτεχνο τρόπο για τον οποίο έχουμε προσφύγει στα
Δικαστήρια να αποσπάσει τα λεφτά από τραπεζικό Ίδρυμα με το οποίο
συνεργαζόμασταν, όλοι το θυμόμαστε αυτό και γι' αυτό τον λόγο κιόλας
αλλάξαμε και Τράπεζα.
Όσον αφορά την Πρωτομαγιά και τη γνωστή ιστορία του
εορτασμού του 2011 κατόπιν των ελέγχων που έγιναν από το Ελεγκτικό
Συνέδριο και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους βεβαιώθηκαν ποσά τέλη
και δικαιώματα για την εμποροπανήγυρη της Πρωτομαγιάς του 2011 ύψους
118.000 €. Ισχύει και αυτό που είπαμε πάλι για τον ΚΕΝΤΑΥΡΟ για την
αποζημίωση της χρήσης του ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ και του ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟΥ και
εδώ.
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Τέλος ο Δήμος στη χρήση του 2016 απέκτησε από την
Κοινωφελή

Επιχείρηση

το

οικόπεδο

επί

της

οδού

Κωστή

Παλαμά

αντικειμενικής αξίας 83.000 € με σκοπό να δημιουργήσει στέγη παιδιών με
ειδικές ανάγκες, που είναι μια απόκτηση ενός σημαντικού περιουσιακού
στοιχείου. Σημαντικό δεν είναι το περιουσιακό στοιχείο είναι ο σκοπός για τον
οποίο θα χρησιμοποιηθεί.
Θα

τελειώσω

με

κάποιες

αναφορές

στην

έκθεση

της

Οικονομικής Επιτροπής για τα έτη. Το 2015 όσον αφορά το Κοιμητήριο είναι
το έτος όπου αρχίσαμε να διερευνούμε τις διάφορες υποθέσεις του Δήμου
που έχουν να κάνουν με έσοδα διαφυγόντα, με φαινόμενα διαφθοράς, με
διάφορα ζητήματα. Κατόπιν διερεύνησης του θέματος των μισθωμάτων
κυλικείου και του ανθοπωλείου του Δημοτικού Νεκροταφείου προέκυψαν κι
άλλες επιπλοκές με την απώλεια των εγγυητικών επιστολών, που σχετίζονταν
με την εξασφάλιση της ορθής τέλεσης των συμβάσεων.
Ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης απεστάλη στο Ελεγκτικό
Συνέδριο και το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και στην Εισαγγελία
κατά της Διαφθοράς την κα Ράικου. Το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
ολοκλήρωσε τον έλεγχο του εκδίδοντας ένα πόρισμα – καταπέλτη,
αποδίδοντας βαριές ευθύνες και στην προηγούμενη Διοίκηση και σε
υπηρεσιακούς παράγοντες και η Εισαγγελία Πρωτοδικών έχει προχωρήσει
στην άσκηση ποινικών διώξεων σε εμπλεκόμενα πρόσωπα κατά το έτος αυτό.
Επίσης σημαντικό στοιχείο είναι ότι το 2015 προς το τέλος θα
έλεγα το Νοέμβριο αν θυμάμαι καλά ξεκινάει η αναδιοργάνωση της
οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου σε
εφαρμογή των παρατηρήσεων και οδηγιών που αναφέρονταν στις εκθέσεις
των ορκωτών παλαιότερων χρήσεων και σύμφωνα με τα πρότυπα Διοίκησης
που απαιτούνται για τη λειτουργία του ευαίσθητου αυτού χώρου.
Διενεργήθηκε από ομάδα που ορίστηκε από το Δήμαρχο σχετική
φυσική απογραφή από εξουσιοδοτημένη Επιτροπή, σύμφωνα με την οποία
επανακαθορίστηκε η δυναμικότητα του Κοιμητηρίου και ξεκίνησε η διαδικασία
εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος διαχείρισης με την ηλεκτρονική
πλέον αποτύπωση όλων των διοικητικών ενεργειών αντικαθιστώντας μη
ενδεδειγμένες πρακτικές του παρελθόντος.
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Όσον αφορά την απώλεια εσόδων από τον εορτασμό της
Πρωτομαγιάς του 2011 προωθήθηκε το ζήτημα των αποτελεσμάτων ΕΔΕ και
της έκθεσης των Ορκωτών Λογιστών στα αρμόδια ελεγκτικά και δικαστικά
όργανα και ζητήθηκε η συνδρομή τους που κατόπιν όπως ανέφερε είχε ως
αποτέλεσμα τη βεβαίωση άλλων 18.000 € ως διαφυγόντα έσοδα από εκείνη
τη χρονιά.
Είχαμε την αποκάλυψη της υπόθεσης άνισης μεταχείρισης των
δημοτών κατά την είσπραξη δημοτικών τελών. Από το 2012 μέχρι το
Δεκέμβρη του ’14 οπότε και το ανακαλύψαμε, ενώ θα έπρεπε σύμφωνα με τη
ληφθείσα αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου οι πολίτες της Φιλαδέλφειας
και της Χαλκηδόνας να βαρύνονται με τους ίδιους συντελεστές χρέωσης που
αφορούν τέλη καθαριότητας και το Δημοτικό φόρο, οι πολίτες της Νέας
Χαλκηδόνας και ιδίως οι επαγγελματίες βαρύνονταν με μειωμένα τέλη.
Αντίθετοι αυτοί της Νέας Φιλαδέλφειας όλως αδίκως και κατά παράβαση της
αρχής της ίσης μεταχείρισης των πολιτών σήκωναν το μεγαλύτερο φορτίο του
κόστους στις Υπηρεσίες Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, καθώς και της
καταβολής του δημοτικού φόρου.
Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης που στοίχισε στο Δήμο περί
τις 300.000 € στην τριετία διενεργήθηκε ΕΔΕ αποδόθηκαν ευθύνες που
αναλογούσαν σε υπηρεσιακούς παράγοντες. Πέρα της διερεύνησης περί της
τυχόν

ύπαρξης

πολιτικών

σκοπιμοτήτων

πίσω

από

τη

φαινομενικά

διαχειριστική αδράνεια, ο Δήμος στράφηκε ένδικα και κατά της ΔΕΗ για την
αναζήτηση ευθυνών και τη διεκδίκηση των μη εισπραχθέντων εσόδων.
Όσον αφορά με τις ΔΕΚΟ (ΕΥΔΑΠ και κυρίως ΔΕΗ) ο Δήμος
προχώρησε σε δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου και σε
διακανονισμό αυτών των οφειλών που τηρήθηκε κατά τα έτη ’15-’16 πλέον
έχει ολοκληρωθεί πέρσι το Νοέμβριο. Κυρίως ήταν οφειλές των Νομικών
Προσώπων των Σχολικών Επιτροπών.
Μια μεγάλη εργασία και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στο Τμήμα
Εσόδων στη Διεύθυνση Οικονομικών ήταν ο έλεγχος των ηλεκτροδοτούμενων
επιφανειών που υπόκεινται σε τέλη. Διενεργήθηκε έλεγχος στα τηρούμενα
στοιχεία της Υπηρεσίας προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και
να αποτυπωθούν πλέον ορθά οι ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες του Δήμου
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που υπόκεινται σε ανταποδοτικά τέλη, τέλος ακίνητης περιουσίας και
Δημοτικό φόρο.
Η ενέργεια αυτή οδήγησε σε σημαντική αύξηση των εσόδων που
μας αποδίδονται μέσω των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας αποκαθιστώντας
αδικίες χωρίς την ανάγκη αύξησης των δημοτικών τελών αλλά αντίθετα με την
ταυτόχρονη μείωση του συντελεστή χρέωσης για τις οικίες και τη δικαιότερη
κατανομή βαρών μέσω της εφαρμογής νέων συντελεστών για τους φόρους
επαγγελματικής χρήσης.
Αυτά όσον αφορά το ’15, πολύ λιγότερα θα σας πω όσον αφορά
το ’16 διότι είναι περίπου συνέχεια αυτών. Όσον αφορά το 2016 είχαμε τη
συνέχιση των ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τα διάφορα ζητήματα
που ανέφερα και προηγουμένως.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Κουτσάκης.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Συνεχίστηκε επίσης η αναδιοργάνωση της
οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου σε
εφαρμογή των παρατηρήσεων και οδηγιών που αναφέρονται στις εκθέσεις
παλαιότερων χρήσεων των Ορκωτών Λογιστών και ολοκληρώθηκε η
διαδικασία εφαρμογής, γιατί ξεκίνησε η διαδικασία το Δεκέμβριο του 2015,
ολοκληρώθηκε το ’16 η διαδικασία εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος
διαχείρισης με την ηλεκτρονική αποτύπωση όλων των διοικητικών ενεργειών
που γίνονται στο Νεκροταφείο μας.
Το Κοιμητήριο μέχρι θα έλεγα και πριν μερικούς μήνες είχε
κάποια ζητήματα, νομίζω αυτή τη στιγμή όμως ότι βρίσκεται κοντά στο 100%
της λειτουργικότητας η εφαρμογή και ότι πλέον και οι άνθρωποι που
δουλεύουν εκεί είναι αρκετά ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα.
Νομίζω ότι έγινε δουλειά η οποία για το Δημοτικό Κοιμητήριο
που είναι το μεγαλύτερο έσοδο του Δήμου αφήνουμε μια παρακαταθήκη που
καλό είναι να προσεχθεί λίγο στα χρόνια που θα έρθουν από εμάς ή από
επόμενες Διοικήσεις διότι είναι κρίμα και δυστυχώς θα πω ότι έβλεπα και
σκοπιμότητες στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε σε παλαιότερες εποχές.
Η ηλεκτρονική εφαρμογή του Κοιμητηρίου υπήρχε δέκα χρόνια και
παραπάνω, πριν τη βάλουμε σε λειτουργία.
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Όσον

αφορά

τον

εορτασμό

της

Πρωτομαγιάς

του

’11

διενεργήθηκε ο έλεγχος, ολοκληρώθηκε από τους ελεγκτές του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και του Γενικού Λογιστηρίου και το Γενικό Λογιστήριο κατόπιν
εισαγγελικής εντολής ήρθε στο Δήμο για έλεγχο, από τον οποίο προέκυψαν
έσοδα που είχαν διαφύγει της είσπραξης του Δήμου τα οποία και
βεβαιώθηκαν στους οφειλέτες.
Πολλοί εκ των οποίων έχουν προσφύγει ενώπιον δικαστικών
Αρχών και αναμένονται οι αντίστοιχες αποφάσεις. Το ύψος που βεβαιώθηκε
ήταν περίπου 118.000 € αν θυμάμαι καλά.
Συνεχίστηκε η εξυπηρέτηση των διακανονισμών που είχαμε
κάνει με τις ΔΕΚΟ, δεν θέλω να κουράσω άλλο εδώ θα κλείσω, αυτά είναι τα
στοιχεία και τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν κατά τα έτη 20152016 ήταν δυο έτη νοικοκυρέματος θα έλεγα του Δήμου και ελπίζω το
νοικοκύρεμα

αυτό

να

έχει

αποτέλεσμα,

να

καθρεφτιστεί

και

στην

καθημερινότητα του πολίτη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Λάλο, παράλειψή μου από την αρχή να πω
ότι στα έδρανα των δημοτικών συμβούλων παρευρίσκονται η ορκωτή
λογιστήρια κα Μαρίνα Χρυσανθοπούλου, η διευθύντρια οικονομικών η κα
Ανθή Πλεσσίτη και ο λογιστής του Δήμου ο κ. Ανδρέας Μανωλάτος.
Ο κ. Μανωλάτος έχει τον λόγο.
Α. ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ: Έτσι κι αλλιώς νομίζω ο κ. Λάλος μας κάλυψε πάρα πολύ,
πέρα από αυτό θα ήθελα να πω ότι υπάρχει και κάτι άλλο σημαντικό. Μην
ξεχνάμε ότι το 2013 είχε γίνει κάποια ρύθμιση με θέματα αποπληρωμής
δανείων, δημιουργώντας για τρία χρόνια ο Δήμος αποπλήρωνε μόνο τόκους
όσον αφορά τα δάνεια που είχε τότε και έκανε και κάποια επιμήκυνση για
οκτώ χρόνια από το 2025 πήγαν μέχρι το 2033 τα δάνειά μας. Βέβαια είχαν
και κάποια θέματα γιατί το διάστημα εκείνο εγώ έλειπα από το Δήμο για εννιά
μήνες λόγω ανατροφής του παιδιού και ερευνώντας μετά δηλαδή την όλη
διαδικασία, είδα ότι είχε επιβαρυνθεί ο Δήμος για 1.248.000 € όλη αυτή η
διαδικασία που έγινε με τον Νόμο 4093/2012. Ήταν ρύθμιση θεμάτων
αποπληρωμής δανείων ΟΤΑ Α και Β βαθμού από το Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων.
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Στο 2015 πλέον σταμάτησε να υπάρχει αυτό, ξεκίνησαν τα
δάνεια να αποπληρώνονται, έγινε αρκετά μεγάλη δουλειά, σε αυτό όμως
βοήθησαν πάρα πολύ και οι Ορκωτοί Λογιστές γιατί είχαμε κάποιες επαφές με
το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και καταφέραμε με το άρθρο 81 του
Νόμου 4316 στις αρχές του 2017 να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο αποπληρωμής
των δανείων χωρίς καμία επιβάρυνση, εκτός από τα έξοδα του ΤΠΔ που
πρέπει να ήταν γύρω στις 5-10.000 € δεν θυμάμαι ακριβώς.
Τα δάνεια πήγαν 15 χρόνια, όσον αφορά τα δάνεια τα
επενδυτικά και 17 χρόνια τα ληξιπρόθεσμα. Νομίζω ότι ο κ. Λάλος ξέχασε
αυτό να μας το πει, δεν νομίζω ότι έχω να πω κάτι άλλο μας κάλυψε σε πάρα
πολύ μεγάλο βαθμό. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, η κα Χρυσανθοπούλου έχει τον λόγο.
Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε
των Οικονομικών, κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι και απευθύνομαι στον κ.
Αντιδήμαρχο των Οικονομικών να του δώσω συγχαρητήρια ενώπιον όλων
γιατί πραγματικά η ανάλυσή του δεν έχει κανένα κενό οικονομικό παρ' όλο ότι
δεν ακούστηκε σε μερικά σημεία και δημιούργησε μερικά ερωτήματα.
Το θέμα είναι ότι πραγματικά το ’15 και το ’16 αν συγκριθεί με το
’14 που παραλήφθηκε και αυτό είναι μια αλήθεια προς το τέλος από τη νέα
Διοίκηση, δεν έχει καμία σχέση η οικονομική κατάσταση, η οικονομική
οντότητα, η οικονομική λειτουργία τα λειτουργικά αποτελέσματα του Δήμου
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας σε σχέση με αυτά που υπήρχαν τα προηγούμενα
χρόνια και όχι μόνο το ’14 και το ’13 και το ’12 και το λέω γιατί είμαι γνώστης
γιατί είμαι και δημότης εδώ του Δήμου και στο οικονομικό αποτέλεσμα και το
λέω γιατί το είπε ο συνάδελφος εδώ για το δάνειο που αναγκάστηκε να το
κάνει μακροπρόθεσμο γιατί είχε αδυναμία πληρωμής ο Δήμος Φιλαδέλφειας
λόγω των υποχρεώσεων που είχε και δεν μπορούσε να πληρώσει τα δάνειά
του.
Και βέβαια έφαγε και 1 εκατομμύριο απανωτό και για να το πάει
πιο πίσω στη γενιά των Φιλαδελφιωτών, τώρα όμως είναι σε άλλη φάση σε
άλλη θέση και είναι αυτό που είπε ο κ. Λάλος και πραγματικά αυτό είναι η
αλήθεια. Αν ήθελε αυτή την ώρα με αυτή τη φωτογραφία είτε το ’15 είτε το ’16
γιατί έχει γίνει τεράστιο άλμα περισσότερο εύκολο το ’16 31/12/2016
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αποπλήρωνε με τα λεφτά που έχει στο Ταμείο του με το cash που είχε στο
Ταμείο του αποπλήρωνε και με την είσπραξη των απαιτήσεων, των
σύγχρονων απαιτήσεων των καινούργιων, αυτών που εισέπραξε σίγουρα την
επόμενη χρονιά, που δεν δημιούργησε καμία επισφάλεια, αποπλήρωσε και τα
βραχυπρόθεσμα που είναι ελάχιστα και τα μακροπρόθεσμα δάνεια που είχε
τακτοποιήσει να πάνε οκτώ και δέκα χρόνια πίσω ο Δήμος Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας. Αυτή είναι πραγματικά η οικονομική εικόνα του Δήμου.
Εάν μιλήσουμε για το λειτουργικό αποτέλεσμα δεν υπάρχει
σύγκριση και λέω το λειτουργικό αποτέλεσμα λέω τα λεφτά, λέω τις
βεβαιώσεις, λέω τις σωστές απαιτήσεις, λέω τις υποχρεώσεις που
πραγματικά υπάρχει ροή δημιουργούνται νέα με τη λειτουργία του Δήμου και
αποπληρώνονται, δεν εννοώ τις αποσβέσεις, λογιστικές αρχές, κάτι
επιχορηγήσεις του κράτους παλιές που τις πάμε κάτω και τις κάνουμε έσοδα,
αυτά δεν είναι λειτουργικά αυτά είναι λογιστικά.
Θα σας μιλήσω για τη λειτουργία του Δήμου. Δεν υπάρχει
σύγκριση. Όταν είχε ζημιά έλλειμμα λειτουργικό το ’14 930.000 € έλλειμμα
δηλαδή δεν έφτανε τα χρήματα που έβγαζε από το κράτος από τις κρατικές
επιχορηγήσεις τις τακτικές. Από αυτά που έπαιρνε από τους δημότες είτε ήταν
τα ανταποδοτικά, είτε ήταν τα νεκροταφεία, αυτά που έφταναν να εισρεύσουν
στα Ταμεία του Δήμου δεν έφταναν για να εξοφλήσει τις λειτουργικές
υποχρεώσεις του που ήταν η μισθοδοσία του, τα νοίκια του και ό,τι άλλο έδινε.
Να πάρει τις προμήθειές του σε καύσιμα, να δώσει στις Σχολικές του
Επιτροπές, να δώσει στις κοινωνικές του δομές.
Προσπαθούσε τα έδινε και τα χρώσταγε στο τέλος και έμπαινε
μέσα 930.000 € στα λειτουργικά του και έρχεται το 2015 και δημιουργεί
λειτουργικό πλεόνασμα, περίσσεψαν από την λειτουργία του δηλαδή. Τα
εξόφλησε τα έδωσε όλα αυτά που έπρεπε να δώσει για τη λειτουργία του και
του περίσσεψε πλεόνασμα 1.754.000 που σημαίνει ότι είχε μια διαφορά από
την προηγούμενη χρήση από το ’14 που είχε 930.000 € λειτουργικό έλλειμμα,
κατά 2.684.000 € θετικό πλεόνασμα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό προσήλθε η κα Γκούμα.
Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ: Αν πάρουμε την επόμενη χρήση να πάμε στο ’16
στο ίδιο μέγεθος, ενώ πέρσι είχαμε φτιάξει 2.684 ανέβηκε επίσης πάλι το
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πλεόνασμα κατά 639 χιλιάρικα και πήγαμε στα 2.394.000 € είχαμε 1.754.000
€ θετικό πλεόνασμα το ’15 δηλαδή λειτουργικό πλεόνασμα και είχαμε
2.394.000 € πλεόνασμα, τα εξοφλήσαμε όλα, ανταποκριθήκαμε στις
υποχρεώσεις μας στη λειτουργία μας.
Είχαμε διαφορά επιπλέον 639 χιλιάρικά από το ’15 στο ’16 και
όλα αυτά από πού προήλθαν; Προήλθαν από τη διαχείριση το νοικοκύρεμα,
τη στόχευση και την ένταση της βεβαίωσης και της είσπραξης όπως
προβλέπουν οι νόμοι με αντικειμενικό τρόπο των ιδίων εσόδων του Δήμου
δηλαδή απευθύνθηκε ο Δήμος με το νόμιμο τρόπο βεβαίωσε και εισέπραξε τα
έσοδα από τους δημότες του.
Είναι ίδια έσοδα, ελάχιστες είναι οι αυξήσεις σε αυτά τα δυο
χρόνια της κρατικής της κεντρικής πολιτείας που χορήγησε στο Δήμο
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια με την
κατάσταση που επικρατεί στο κράτος μας που δεν είναι αυξημένες οι
επιχορηγήσεις και το ξέρετε πολύ καλά.
Άρα όλο το θέμα βρίσκεται σε αυτό που ανέλυσε ο κ. Λάλος
στην αύξηση των ιδίων εσόδων του Δήμου που απευθύνθηκε οργανωμένα
νόμιμα και ορθόνομα με ορθότητα και ισονομία και εφάρμοσε δηλαδή
βεβαίωσε και εισέπραξε ό,τι έσοδα του έχει χορηγήσει η κεντρική πολιτεία να
παίρνει από τους δημότες.
Τι δεν έκανε προς τη λειτουργία του ο Δήμος; Το θετικό που
έκανε είναι ότι κράτησε τη λειτουργία τις δαπάνες έκανε το νοικοκύρεμά του
στα λειτουργικά του έξοδα, συμμάζεψε τα έξοδά του και πρέπει να πω ότι
έχουμε τη μία χρονιά το ’15 μια μικρή οριακή μείωση και συγκράτηση των
λειτουργικών του εξόδων κατά 70.303 € είναι 0,62% είναι ήρθε το ’16 και
έκανε μεγαλύτερη μείωση των λειτουργικών του εξόδων κατά 151.679 ένα
ποσοστό 1,35%.
Τι

δεν

είδαμε

όμως;

Τα

Ταμεία

γέννησαν,

τα

έσοδα

εισπράχθηκαν βεβαιώθηκαν, τα έξοδα νοικοκυρεύτηκαν τα λειτουργικά και
μειώθηκαν, όμως δεν αποδόθηκαν και δεν έχει γίνει κάτι σημαντικό ως έργο
να μπορούμε να το αποτυπώσουμε στην οικονομική κατάσταση.
Άρα τα ζητήματα των έργων είναι στο ίδιο επίπεδο εκτός
μερικών βελτιώσεων και προσθηκών. Δεν έχει υλοποιηθεί κάποια μεγάλη
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επένδυση από τη μεριά του Δήμου σε αυτά τα δυο χρόνια σε κάποιο
πρόγραμμα μεγάλο. Ξέρω ότι το ετοιμάζεται, αλλά δεν έχει υλοποιηθεί. Αυτή
είναι η οικονομική κατάσταση.
Τι παραμένει. Πραγματικά οι Υπηρεσίες λειτούργησαν σε
καλύτερο επίπεδο τα είπε ο κ. Αντιδήμαρχος, το νεκροταφείο συγχαρητήρια
γιατί πραγματικά ήταν σε άλλο επίπεδο ήταν σε τριτοκοσμικές καταστάσεις και
πραγματικά έχει μπει σε ένα πολύ σοβαρότερο επίπεδο, χρειάζεται ακόμη
βελτίωση για να αποδώσει όλο αυτό κ. Λάλο, αλλά έχει μπει σε πολύ σοβαρό
επίπεδο το θέμα του νεκροταφείου.
Τι δεν έχει ακόμη. Θέλει λίγο αυτό το ντάντεμα και το γράφω
αυτό με τις απαλλοτριώσεις γιατί θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία που έχει και τα
χρήματα ο Δήμος πραγματικά και με το λιγότερο δυνατό τρόπο να κατακτήσει
δημόσια γη για τις δικές του υποδομές, είτε αυτό είναι στην πλατεία Ειρήνης,
είτε αυτό είναι συμπληρωματικό στην MAVA για τις αθλοπαιδιές ή στο
ΜΠΡΙΤΑΝΙΑ.
Γι' αυτό το γράφω ότι εκκρεμεί γιατί έχει τη δυνατότητα σήμερα ο
Δήμος να αποκτήσει υποδομές, θεωρώ, είτε με λιγότερα είτε με περισσότερα
χρήματα δεν μπορώ να το κρίνω εγώ αυτό, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ
σημαντικά πράγματα αυτό στον τόπο μας εδώ.
Όπως έγραψα ότι αυτό το οικόπεδο που το πήρε από την
Κοινωφελή πραγματικά να γίνει χρήση για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, να
κάνει ένα έργο δηλαδή προσφορά στην κοινωνία του Δήμου μας.
Τι δεν έχει κάνει ακόμη που έχει λίγο πιεστεί και στο Π.Π.Ι.Ε.Δ.;
Θεωρώ ότι ο Οργανισμός, το Νομικό Πρόσωπο που απορρόφησε ο Δήμος
εκτός των γραφείων και κάποιων computer που ή μπορεί και να λειτουργούν
μέσα στο Δήμο και έχουν τη χρήση τους και εντάξει δεν είναι και πολύ μεγάλη
η αξία τους να αποτυπωθούν στο Μητρώο παγίων του Δήμου, αυτό που με
πειράζει περισσότερο είναι τα κειμήλια, είναι η ιστορία, είναι οι βιβλιοθήκες,
είναι οι στολές, είναι τα έργα τέχνης, είναι τα γλυπτά τα οποία ο Ενιαίος
Φορέας πρέπει και να τα εκτιμήσει, πρέπει να τα καταγράψει, πρέπει να τα
παρακολουθεί κιόλας. Γιατί είμαστε σε εποχές και δεν πρέπει να μας φύγουν
αυτές οι περιουσίες του Δήμου που πιστεύω είναι πολιτιστικές, είναι ιστορικές,
που τέλος πάντων είναι λαϊκές.
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Με αυτή την έννοια γράφω για την απογραφή ότι πρέπει να
αποτυπωθεί όχι μόνο για την οικονομική πληρότητα, όσο τη διαχειριστική και
την αξία που πρέπει να δώσουμε στα κειμήλια του τόπου μας. Σας γράφω ότι
θα πρέπει να κοιτάξει να παλέψει ο Δήμος να πάρει από τις απαλλοτριώσεις
για να τα κάνει υποδομές στο Δήμο.
Γράφω ότι δεν έχει καταφέρει. Έχει καταφέρει πολλά, αλλά δεν
έχει καταφέρει να οργανώσει, να ξέρει το κόστος και το όφελος προς το
δημότη αυτό είναι αναλυτική λογιστική και μας προλαβαίνουν οι καταστάσεις
και πρέπει να πάρετε κάποια μέτρα γιατί το ’19 ξεκινάνε άλλα πράγματα πολύ
πιο σύγχρονα από αυτά, με πόρους, με διεθνή λογιστικά πρότυπα δηλαδή με
ανταποδοτικότητα του κάθε κονδυλίου και την πορεία της χρήσης του και της
πηγής του, που είναι πολύ δύσκολα πράγματα και αν δεν πάρουμε μέτρα και
αν οι Υπηρεσίες δεν μορφωθούν, δεν θελήσουμε δεν θα ανταποκριθούμε γιατί
η αναλυτική λογιστική τελικά θα μείνει ιστορία.
Έτσι θεωρώ, εγώ σας το γράφω αλλά όλο το πρόβλημα
βρίσκεται στην πλήρη μηχανογράφηση των Υπηρεσιών και της Τεχνικής
Υπηρεσίας και της παρακολούθησης των έργων ακόμη και των βελτιώσεων
και των μελετών, μέσα από ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα να μπορεί
να ελέγχεται, να μπορεί να καθοδηγείται, να μπορεί να βελτιώνεται.
Σήμερα έχουμε αλλιώς την πληροφορία από την παλιά μέθοδο
και δεν είναι λογιστική υπόθεση, είναι υπόθεση διακυβέρνησης της
πληροφορίας. Σας ευχαριστώ πολύ, ό,τι θέλετε είμαι στη διάθεσή σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Χρυσανθοπούλου, συνεχίζουμε με τις
ερωτήσεις προς τον κ. Αντιδήμαρχο …
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μήπως να μιλήσει και η κα διευθύντρια;
Α. ΠΛΕΣΣΙΤΗ: Κατ' αρχήν σας ευχαριστώ. Δεν έχω να προσθέσω πάρα
πολλά πράγματα ωστόσο ευχαριστώ για τα έσοδα είναι η καθημερινή μου
αγωνία τα έσοδα για να είμαι ειλικρινής και τα έξοδα. Και τα έξοδα έχουν
αυξηθεί στο ’16 δεν έχουν αυξηθεί μόνο τα έσοδα, αλλά έχουν αυξηθεί τα
έσοδα σαν απόλυτα νούμερα μιλάω εγώ τώρα όχι σαν αυτό που βγάζεις εσύ.
Γίνεται

πολύ

μεγάλη

προσπάθεια

από

τις

Οικονομικές

Υπηρεσίες για να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα σε όλους τους τομείς και
να τα διαχειριστούμε τα χρήματα καλύτερα. Είναι βέβαια επιτακτικό να
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γνωρίζει ο καθένας μέσα στο Δήμο ότι διαχειριζόμαστε δημόσιο χρήμα όλοι
μας και αυτοί που παίρνουμε αποφάσεις και εμείς που εκτελούμε αποφάσεις
και εμείς που καθημερινά το διαχειριζόμαστε.
Γίνεται μεγάλη προσπάθεια σας ευχαριστώ για τα καλά σας
λόγια, ελπίζω να έχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα το ’17 και ακόμη
καλύτερα το ’18 αν και αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με την
παρακολούθηση. Θέλω να σας πω ότι ο "Κλεισθένης" αλλάζει την
παρακολούθηση. Η παρακολούθηση των προϋπολογισμών

θα είναι πιο

στενή από το Παρατηρητήριο πια.
Σας είπαν οι άλλοι τα υπόλοιπα στοιχεία εγώ σας λέω και κάτι
παραπάνω για την παρακολούθηση των προϋπολογισμών και τη στοχοθεσία.
Τη στοχοθεσία την πιάνουμε θα σας τη φέρω το επόμενο διάστημα, δεν ήταν
τελειωμένη. Πραγματικά είμαστε σε πολύ καλό στάδιο, δεν σημαίνει ότι δεν
μπορούν να γίνουν κι άλλα πράγματα. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο
πάντα. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, υπάρχουν ερωτήσεις που τυχόν έχουν
προκύψει; Να κάνετε ερωτήσεις ή τοποθετήσεις δεν υπάρχει κανένα
πρόβλημα, απλώς να σημειώσουν οι αρμόδιοι που θα επωμιστούν την
απάντηση. Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε. Στην τελευταία συνεδρίαση που
είχαμε κάνει, είχαμε μιλήσει για τα πεπραγμένα του ’15 και τώρα μας ήρθε και
ο ισολογισμός του ’15 και του ’16 και πραγματικά θέλω να πω ότι έχουμε έναν
λεπτολόγο Αντιδήμαρχο ο οποίος τα κυνηγάει αυτά τα πράγματα και υπάρχει
κι ένα team από πίσω, γιατί για να κάνεις μια ομάδα χρειάζεται να έχεις
πραγματικά ανθρώπους οι οποίοι να έχουν και τη γνώση να έχουν κι ένα
οραματισμό, γιατί και τα οικονομικά είναι οραματισμός που μπορείς να δεις
μερικά πράγματα και νομίζω ότι παρ' όλο ότι είναι ετεροχρονισμένες αυτές οι
συζητήσεις που κάνουμε σήμερα, που για εμένα είναι επί της ουσίας, είναι να
δούμε σήμερα τι γίνεται γιατί είναι μια συνέχεια το ’15 και το ’16 με το ’17. Σε
όλα μπορούμε να κάνουμε αντιπολίτευση στα νούμερα δεν μπορούμε να
κάνουμε αντιπολίτευση γιατί τα νούμερα είναι μια πραγματικότητα την οποία
κανένας δεν μπορεί να την αμφισβητήσει.
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Ο κ. Λάλος έδωσε μεγάλη σαφήνεια τη θέση και το στίγμα του
Δήμου που πραγματικά το ’15 και το ’16 σε συγκριτικά στοιχεία που είχαμε με
τις προηγούμενες χρονιές είναι εμφανέστατα, θετικότατα σε ό,τι αφορούσε τα
περασμένα χρόνια.
Εκείνο όμως το οποίο θέλω να πω και θα μείνω σε μερικές
τοποθετήσεις τις οποίες έκανε η εξαιρετική κα Χρυσανθοπούλου η οποία
πάντοτε κάθε φορά έρχεται και μας δίνει πολύ σημαντικά πράγματα και
μπορώ να πω ότι εμείς μπορεί να μην έχουμε τις γνώσεις τις απόλυτες τις
λογιστικές

για

να

μπορέσουμε

να

έχουμε

μια

αντιπαράθεση

πιο

εποικοδομητική θα πούμε μερικά πράγματα τα οποία τα θεωρώ ουσιαστικά.
Είχα πει κι εγώ ότι μέσα σε αυτό το θετικό κλίμα το οποίο
υπάρχει και μέσα σε αυτή τη θετική εικόνα η οποία παρουσιάζεται στα
οικονομικά του Δήμου είχα πει και την τελευταία φορά στα πεπραγμένα του
’15 ότι θα ήθελα να υπάρχουν μερικές ουσιαστικές κινήσεις οι οποίες
πραγματικά θα είναι παρακαταθήκη για το Δήμο και για τις επόμενες γενιές.
Δηλαδή είπαμε να υπάρχει αναλυτική λογιστική είναι βασικό
κομμάτι γιατί αυτό γνωρίζει το κόστος και το όφελος ο δημότης τι γίνεται με μια
πληρωμή την οποία θα κάνει και ένα φόρο τον οποίο θα δώσει στο Δήμο.
Είχαμε πει ότι πρέπει να γίνουν μεγάλα έργα τα οποία όμως είναι μια
συνεχόμενη κατάσταση η οποία εμφανίζεται στο ’17 γι' αυτό λέω ότι
ετεροχρονισμένες θέσεις του ’15 και του ’16 δεν μας δίνει μια πλήρη εικόνα τι
γίνεται σήμερα.
Βέβαια είχαμε τονίσει ότι πρέπει να δοθεί μια λύση με το
πλεόνασμα το οποίο υπάρχει στα Ταμεία μας για να δοθεί μια ξεκάθαρη θέση
τι γίνεται με τη MAVA, να δούμε τι γίνεται με την ΜΠΡΙΤΑΝΙΑ, να δούμε τι
γίνεται με το θέμα της πλατείας Ειρήνης. Είχα τονίσει για στόλο καθαριότητας
και μάλιστα μου είπε ο Δήμαρχος ότι «μας αδικείς διότι προχωράμε σταδιακά
και έχουμε κάνει …
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ανέφερα για το ’17 ότι σε επόμενο θέμα στη σημερινή
συνεδρίαση, υπάρχει αγορά και νέου απορριμματοφόρου.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ναι αυτό τονίζω ότι ειπώθηκε το ’17 και επειδή τονίσαμε μερικά
πράγματα τα οποία τα θεωρώ πάρα πολύ ουσιαστικά αλλά ήρθε η κα
Χρυσανθοπούλου η οποία με πολύ μεγάλη έμφαση τα τόνισε αυτά και εγώ
23

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

θέλω να πω ένα μπράβο για τη λειτουργία των οικονομικών και στο
οικονομικό επιτελείο του Δήμου αλλά και στην Χρυσανθοπούλου η οποία θα
βάλει την σφραγίδα της και θα πει μερικά πράγματα σαν Ορκωτή λογίστρια.
Βέβαια επαναλαμβάνω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ
ουσιαστικό. Όταν φεύγεις, αύριο να είστε πάλι Διοίκηση αλλά μπορεί και να
μην είστε, ο δημότης είναι αυτός ο οποίος θα το αποφασίσει αυτό και μπορεί
να είστε πάλι, αλλά εάν δεν είστε, θα είναι πολύ σημαντικό, θα είναι πολύ
θετικό για την εικόνα όλου του Δήμου να έχετε αφήσει μια παρακαταθήκη
ουσιαστική.
Και σας είπα ποια είναι τα κομμάτια αυτά τα οποία μπορείτε και
μάλιστα είπε και για το θέμα με το οικόπεδο αυτό που έχουμε πάρει να
μπορέσει να γίνει πραγματικά ένα έργο το οποίο να είναι στα ΑμεΑ και
μπορούμε να κάνουμε κι άλλα πράγματα τα οποία νομίζω ότι θα πάρω το
χρόνο, γιατί επαναλαμβάνω δεν το θεωρώ ουσιαστικό εγώ σήμερα το ’15.
Ήμουν σίγουρος ότι υπάρχει μια τέτοια εικόνα, ήμουν σίγουρος ότι έχουμε ένα
πλεόνασμα Ταμείου. Βέβαια είπε η κα Χρυσανθοπούλου ότι έχουμε μια
μείωση εξόδων, εκεί πρέπει να δούμε ότι έχει και μια μείωση του μισθολογίου
των υπαλλήλων.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ αφήστε τον κ. Κόντο να ολοκληρώσει.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κλείνοντςα θα ήθελα να πω ότι έγινε μια θετικότατη δουλειά, με
μικροπολιτικές δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να μπορέσουμε να πούμε
ότι δεν έγινε ή ότι τα αποτελέσματα είναι θετικά, μιλάνε με τα νούμερα τα
οποία έχουμε, αλλά εγώ νομίζω ότι ο δρόμος ο οποίος πρέπει να
προχωρήσουμε και όπως θα δούμε τώρα ότι υπάρχει για το ’17 και το ’18
ουσιαστική θέση πάνω σε αυτά τα πράγματα νομίζω ότι μπορούμε να
βάλουμε καλύτερα λιθάρια για μια καλύτερη πόλη και για μια καλύτερη θέση
των συνδημοτών που είναι στην πόλη μας. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Για το μέγεθος αυτό που ανέφερε η κα
Χρυσανθοπούλου, ότι τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κάπως το ’15, το ’16
ήταν πιο αυξημένα, αλλά θα πω το εξής: το ’15 και το ’16 ήταν δυο χρονιές
πολύ καλές όσον αφορά τη λειτουργία, τις τιμές που πετύχαμε στις
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προμήθειες του Δήμου σε αναλώσιμα και τα λοιπά και τα λοιπά. Καταφέραμε
δηλαδή να παίρνουμε εκπτώσεις άνω του 20-30% σε κάθε προμήθεια που
κάναμε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προμηθευτούμε πολύ περισσότερα
πράγματα πολύ περισσότερα υλικά, να πάρουν οι εργαζόμενοι που δεν
έπαιρναν για χρόνια τα Μέσα Ατομικής Προστασίας τους, το γάλα ό,τι
χρειάζονταν, οι υποδομές τα κτήρια του Δήμου να φτιαχτούν, να
αντικατασταθούν ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα που δεν τα ξέρω εγώ
τώρα να τα εξηγήσω, απλά το θέμα ήταν πετύχαμε μέσα από διαγωνισμούς
και από αναθέσεις κάνοντας πάντα έρευνα αγοράς να πετύχουμε καλύτερες
τιμές. Εκεί έγκειται η μείωση του κόστους των λειτουργικών εξόδων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Καλησπέρα κύριοι συνάδελφοι. Δεν έχω μάθει να
αμφισβητώ ισολογισμούς και απολογισμούς, έχω μάθει όμως να λέω ότι σε
αυτά τα οποία αναφέρθηκαν σε αυτά τα δυο έτη, σε πολιτικές θα μπορούσαν
να ήταν και περισσότερα και λιγότερα. Εγώ τον ισολογισμό και του ’15 και του
’16 θα τον ψηφίσω. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι πολιτικές όλες ήταν αυτές που
εγώ θα ήθελα να γίνουν στο Δήμο.
Δεν θα πω ένα - ένα ξεχωριστά αλλά θα αναφερθώ διότι πολλές
φορές αναφέρθηκε εδώ ότι η προηγούμενη Διοίκηση αυτή η επάρατη κακή
Διοίκηση την οποία την πήγατε σε εκατό Δικαστήρια, και όμως δεν
κατορθώσατε ούτε σε ένα να τη καταδικάσετε και θα ήθελα σε αυτό τον
απολογισμό να ζητήσετε συγνώμη. Γιατί πέρα από τις εγγυητικές όλα τα άλλα
έχουν ξεκαθαρίσει και οι εγγυητικές έχουν πάρει το δρόμο τους.
Μαζί με εμάς γιατί εγώ δεν νομίζω ότι το κάνετε εσκεμμένα αλλά
σας έδωσαν διάφοροι λάθος πληροφορίες, πολύ λάθος πληροφορίες.
Στείλατε μαζί με εμάς και τους υπαλλήλους που οι υπάλληλοι δεν έφεραν
καμία ευθύνη. Όπως δουλεύουν για σας, δούλευαν και για μας. Εγώ στο
οικονομικό επιτελείο έδινα και θα δίνω πάντα συγχαρητήρια γιατί κάνουν τη
δουλειά τους.
Ο Δήμος το ’11 έγινε η συνένωση. Καταλάβατε ότι εκείνη την
εποχή η Νέα Φιλαδέλφεια χρωστούσε 13 εκατομμύρια.

Δεν μας έδιναν

πετρέλαιο, δεν έδιναν μια βίδα να βάλουμε. Προσπαθήσαμε όσο γινόταν
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καλύτερα και δεν λέω ότι δεν κάναμε και λάθη, κάναμε και λάθη αλλά
εσκεμμένα δεν κάναμε τίποτε. Τίποτε το εσκεμμένο.
Εγώ δεν απαξίωσα ποτέ τις δικές σας ενέργειες, ίσα - ίσα που
τις στηρίζω και τις ψηφίζω πάντα. Όμως αυτή τη στιγμή θα πείτε την αλήθεια
ότι και η προηγούμενη Διοίκηση γιατί είναι για εμένα θέμα ηθικό, για εμένα
που την εκπροσωπώ είναι θέμα ηθικό. Δεν μπορείτε χωρίς αποδείξεις να
συνεχίζετε να λέτε «η κακή, η προηγούμενη Διοίκηση…» έκανε ό,τι μπορούσε
με τα σωστά της, με τα λάθη της, όπως γίνεται και τώρα που αύριο – μεθαύριο
θα έρθουν οι επόμενοι και θα λένε για σας. Δεν νομίζω όμως ότι κάνατε κάτι
εσκεμμένο και κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή έβλαψε το Δήμο εσκεμμένα. Και
τώρα έχετε κάνει λάθη, παραλείψεις αυτή είναι η πολιτική σας. Είναι πολιτική
όμως.
Εγώ δεν θα ήθελα να συνεχίσω άλλο, αλλά ειλικρινά σας μιλάω
θέλω και από εμάς και από τους εργαζόμενους οι οποίοι εμπλέχτηκαν σε
διάφορα πράγματα χωρίς να υπάρχει λόγος εμείς κριθήκαμε από το λαό, μας
έβγαλε πέμπτους γιατί έτσι

νόμιζε και καλά μας έκανε, αλλά όχι αυτή τη

στιγμή να είμαστε και υπόδικοι αυτό δεν το δέχομαι με τίποτε. Σας ευχαριστώ
πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Σιώρης έχει τον λόγο.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, κύριε Δήμαρχε σήμερα έφερε
η Διοίκηση τον απολογισμό του έτους 2015 και του 2016. Δεν θα πω
καθυστερημένα, θα πω όμως για τις χρήσεις αυτές τις δύο ότι δεν κάνατε και
τόσα πολλά πράγματα από όλα τα ωραία που ακούσαμε τόσο από τον
Αντιδήμαρχο Οικονομικών, όσο και από την κυρία η οποία είναι ορκωτή και
πρέπει να παραμείνει μόνο στα θέματα που αφορούν το αντικείμενό της.
Είναι λάθος αυτό. Από ανθρώπους, οι οποίοι ελέγχουν το Δήμο
από οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια να πει αν είναι καλός, μπράβο,
συγχαρητήρια και τα λοιπά. Πρέπει να παραμένει πιστά σε αυτό που ορίζεται
να κάνει και να αποδίδει αυτά που πρέπει να αποδώσει, να ενημερώσει και να
καταλάβουν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι τι ακριβώς είναι αυτό που ήρθαμε να
συζητήσουμε απόψε.
Δεν θα σταθώ στα λόγια του Αντιδημάρχου Οικονομικών, θα
σταθώ μόνο σε αυτά που είπε η κα ορκωτός. Για πέστε μου σας παρακαλώ οι
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απαιτήσεις του 2014 μπορείτε να μου πείτε πόσες ήταν στον ισολογισμό που
μας έχετε δώσει; Και πόσες ήταν οι απαιτήσεις του 2015; Μπορείτε να μου
απαντήσετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ. Σιώρη θα σας απαντήσει συνολικά.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Οι απαντήσεις …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι τετ α τετ δεν υπάρχουν απαντήσεις στο Συμβούλιο.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Άρα λοιπόν να ρωτάω και να απαντάω ταυτόχρονα. Απαιτήσεις
2014 στον ισολογισμό 327.509,77 € απαιτήσεις του 2015 1.252.483,06 €
διαφορά 1,5 εκατομμύριο. Που σημαίνει τι; Σημαίνει ότι οι απαιτήσεις αυτές
που είχαμε δεν εισπράττονταν, άρα κακός χειρισμός είσπραξης εσόδων.
Πάμε στους προμηθευτές. Ένα χρέος 1.293.000 € έγινε το 2015
1.453.000 € αύξηση 200.000 € πολύ ωραία. 100-150.000 € Δήμαρχε μη
στέκεστε στο απόλυτο νούμερο αν είναι 100 αν είναι 150.000 € δεν παίρνω
αυτό, άρα αύξηση και στους προμηθευτές. Ενώ ακούμε και βλέπουμε και είναι
γεγονός ότι τα ταμειακά διαθέσιμα από 2 έγιναν 4 εκατομμύρια.
Γιατί δεν εξοφλούμε τους προμηθευτές; Και θα μείνω πως έγιναν
τα 2 σε 4 εκατομμύρια. Γιατί δεν εξοφλούμε τους προμηθευτές;
Να πάμε στα δάνεια 3.652.000, 3.412.000 € κάλυψη κάποιων
δόσεων που πληρώναμε αυτά που είχε συμφωνήσει η προηγούμενη
Διοίκηση.
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 367.000 το ’14 και 525.000 € το
’15. Θέλω να πω, δεν θα καταδικάσω και δεν θα πω ότι δεν έγινε κάποια
προσπάθεια ή ότι δεν έγινε καμία προσπάθεια, όντως. Απ' όλους όσους
διοικούν θέλω να πιστεύω και να θεωρώ ότι κάνουν μία αξιοσέβαστη
προσπάθεια για να πάει καλά ο Δήμος.
Δεν θα πω το αντίθετο και για σας και για καμία άλλη
προηγούμενη Διοίκηση, σίγουρα κάνουν όλοι την προσπάθειά τους, στο
μέτρο του εφικτού και του δυνατού. Όταν όμως στα έσοδα είχαμε μια αύξηση
στο ’15 από τις επιχορηγήσεις μόνο πήραμε το 2015 500.000 € δεν
μειώθηκαν, αυξήθηκαν.
Έσοδα

από

φόρους,

εισφορές,

πρόστιμα,

προσαυξήσεις

686.000 σε 1.300.000 € αυξήθηκαν. Θέλω να σας δώσω το μέγεθος της
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διαφοράς των χρημάτων που έμειναν, της ταμειακής ρευστότητας. Θα πάω
όμως και ως προς τις επισφάλειες όπως αναφέρει το χαρτί το έγγραφο της
έκθεσης ελέγχου της ορκωτού, επισφαλείς επίδικες απαιτήσεις κατά ποσό
1.836.479,58 € που αφορούν κύρια καταλόγους μισθωμάτων, τελών
διαφήμισης

και

προστίμων

διαφήμισης,

προστίμων

αυθαιρέτων

και

καταλογισμούς για τους οποίους δεν διενεργήθηκαν εισπράξεις στη χρήση –
δεν τα λέω εγώ, ό,τι γράφει η έκθεση διαβάζω- καθ' ότι παρουσιάζουν ελλιπή
στοιχεία βεβαίωσης, γεγονός που δυσκολεύει την είσπραξή τους.
Από τον έλεγχό μας διαπιστώσαμε ότι για ορισμένες από τις
ανωτέρω απαιτήσεις, έχουν ληφθεί μέτρα: φραγή ΑΦΜ, εντολές κατασχέσεων
για την είσπραξή τους και για ορισμένες έχει προσφύγει ο Δήμος σε ένδικα
μέσα εκ των οποίων μερικά έχουν εξαντληθεί, χωρίς να φέρουν εισπρακτικό
αποτέλεσμα.
Κατά τη γνώμη μας πρέπει να ολοκληρωθούν και να
εξαντληθούν όλα τα ένδικά μέσα ώστε να εκκαθαριστούν οι επισφαλείς και
επίδικες αυτές απαιτήσεις.
Θέλω να πω, μένω σε δυο τρία κομμάτια έτσι για να σας δώσω
να καταλάβετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχεις πάρα πολύ μεγάλα
και θετικά αποτελέσματα και να τα λέμε όλα καλά και πολύ εύκολο για το
οτιδήποτε

να

δίνουμε

συγχαρητήρια,

πρέπει

να

είμαστε

λίγο

πιο

συγκρατημένοι και θα δούμε και τα αποτελέσματα του ’17 και του ’18
εννοείται.
Και αυτά τα λέω γιατί ενώ έχουμε 2018 συζητάμε το 2015 και ο
κ. Αντιδήμαρχος έμεινε ξανά στα γεγονότα του ’11 τι έγινε με την Πρωτομαγιά
του ’11, και τι έγινε δεν ξέρω εγώ με τι προηγούμενα με μια μεγάλη εμμονή.
Ξέρετε ότι οι εμμονές πολλές φορές δεν κάνουν καλό.
Και αν έχει βρεθεί κάτι γιατί δεν το βγάζετε στη φόρα; Υπέρ είμαι
κι εγώ να το στηρίξω, όλα στη διαφάνεια, δεν είμαι κατά της διαφάνειας. Και
αν έχει συμβεί κάτι, όντως στον Εισαγγελέα αλλά να πείτε και τα
αποτελέσματα τι έχει συμβεί. Όχι μόνο ότι στείλαμε στον Εισαγγελέα. Ωραία
τον στείλαμε στον Εισαγγελέα, και; Δεν έχει λήξει ακόμη αυτό το θέμα;
Ο Αντιδήμαρχος μας είπε ότι ήδη καταλογίστηκαν 118.000 € …
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
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Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Εγώ απεναντίας λέω κ. Αντιδήμαρχε όχι μόνο στο Ελεγκτικό,
στον Εισαγγελέα.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Έχει μεριμνήσει ο εισαγγελέας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπήρξε απόφαση το ’14 υπήρξε βούλευμα για την υπόθεση
αυτή. Τι υπόθεση να στείλω στον Εισαγγελέα;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Τι ήταν το βούλευμα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε σας παρακαλώ αφήστε να ολοκληρώσει για να
προχωρήσουμε τη διαδικασία. Κύριε Σιώρη συνεχίστε, παρακαλώ.
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Άρα θέλω να πω Δήμαρχε, εγώ σας το είπα και από την αρχή ότι
δεν θα πω ότι δεν έγινε μια προσπάθεια για να καλυτερεύσει ο Δήμος μας.
Σίγουρα μπορούσε να γίνει και καλύτερη, να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα
ίσως. Τώρα συζητάμε για το ’15 και το ’16, το ’16 δεν το είδα καν για να μην
λέω ψέματα, τώρα το πήρα από την κα Πλεσσίτη, θέλω να πω ότι ας κρατάμε
λίγο χαμηλά την όποια επιτυχία μας αν υπάρχει και θα δούμε πως θα πάει και
το ’17 και το ’18 αλλά όπως ακούσατε και το ’19 που θα είναι ακόμη πιο
σκληρή η αντιμετώπιση της επιτροπίας σε όλους τους Δήμους. Ευχαριστώ
πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, υπάρχουν άλλες τοποθετήσεις; Δεν υπάρχουν.
Η κα Χρυσανθοπούλου έχει τον λόγο.
Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι το να
είμαστε ευχάριστοι στη συνεδρίαση, είναι κάτι ανθρώπινο είναι κάτι στον
χαρακτήρα του καθένα. Το να μην λέμε όμως και να μη γράφουμε την αλήθεια
των οικονομικών του Δήμου που ελέγξαμε σαν ορκωτοί λογιστές και να μην
λέμε αυτά που γράφουμε στην 199 σελ. «Η διαχείριση της χρήσης 2015
βελτιώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρήση με θετικό, λειτουργικό
αποτέλεσμα που ανήλθε σε πλεόνασμα 1.754.000 δηλαδή αυξημένο κατά
2.684.000 € από το λειτουργικό αποτέλεσμα που ήταν έλλειμμα της
προηγούμενης χρήσης του ’14 και είχε ανέλθεις τις 930.000 €», δεν λέμε
ψέματα.
Γράφουμε μια ολόκληρη έκθεση σελίδων αναλύσεων γιατί
είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο, λέμε την αλήθεια φωναχτά, ωραία
μπορεί να τη λέμε λίγο χαρούμενα, σας ζητάω συγνώμη. Και αυτό το
στέλνουμε στο Ελεγκτικό Συνέδριο, είναι δημόσια έγγραφα είμαστε δημόσιος
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θεσμός και δεν χαϊδεύουμε με τα νούμερα κανενός τα αυτιά. Όμως δεν
κρύβουμε και την αλήθεια και όποιο νούμερο είπα εδώ, ό,τι αποτέλεσμα
είπαμε με τις απαιτήσεις ό,τι γράφω για τις επισφάλειες τα οποία είναι πολύ
παλιά, είναι η υπόθεση Κουρή, είναι η υπόθεση του ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ τα οποία
έχουν καλυφθεί με προβλέψεις, έχουν στοιχίσει στο Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας δεν είναι της χρονιάς μας, επαναλαμβάνονται στον άλλον
ισολογισμό. Είπαμε τη χρονιά μας.
Οι απαιτήσεις δεν είναι επισφάλειες δημιουργούνται γιατί
βεβαιώνονται καινούργια πράγματα και δεν βεβαιώθηκαν μόνο το ’15,
βεβαιώθηκαν το ’14 και ’13 που έλειπε και το ’12 που έλειπε και οι
υποχρεώσεις δεν μένουν σταθερές, είναι κυκλικές σε μια λειτουργία. Ξοφλάμε
τους προηγούμενους, δημιουργούνται καινούργιοι και είναι αυτό που είπε ο κ.
Λάλος και είναι αλήθεια σε έναν ισολογισμό.
Αν πάρουμε το Ταμείο εξοφλούμε όχι τα βραχυπρόθεσμα τους
προμηθευτές αν είναι παραπάνω η λέξη προμηθευτής 100 χιλιάρικα αν δεν
είναι ξοφλημένα τα προηγούμενα και έχουν δημιουργηθεί καινούργια, είναι
όλες

οι

υποχρεώσεις

του

Δήμου

και

τις μακροπρόθεσμες

και

τις

βραχυπρόθεσμες. Αυτές είναι οι αλήθειες, δεν τα κάναμε καθόλου και με θίγει
ως ορκωτό λογιστή.
Αφήστε το Μαρίνα Χρυσανθοπούλου και το Φιλαδελφιώτισσα,
με θίγει ως ορκωτό λογιστή να ακούω εδώ να κάνουμε αναλύσεις σε νούμερα
που δεν υπάρχουν. Αυτά είναι γραμμένα, είναι κατατεθειμένα στο Δημοτικό
σας Συμβούλιο, εγώ τα εκλαΐκευσα λίγο και σας τα έδωσα πιο λιτά να τα
καταλάβατε και σας ήρθαν στις Υπηρεσίες σας, στο Δημοτικό σας Συμβούλιο
σε εσάς απευθύνομαι και μόνο και πάνε στο Ελεγκτικό Συνέδριο μετά και το
κράτος. Δεν λέμε ψέματα, τα γράφουμε. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Να ξεκινήσω από το τέλος, δεν ήρθαμε εδώ να
πάρουμε κανένα βραβείο ούτε υπάρχει βραβείο για να μου δώσετε δεν ξέρω
αν έχετε κανένα και θα μου κάνετε έκπληξη.
Δεν ξέρω τον λόγο της έξαψης αυτής η οποία οδήγησε και σε
ένα παραλήρημα οικονομοτεχνικό το οποίο δεν μπορεί να σταθεί βέβαια, δεν
έχει καμία σχέση με τα οικονομικά, προφανώς ο κ. Σιώρης δεν καταλαβαίνει
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τις έννοιες που αναλύονται εδώ, δηλαδή δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει αύξηση
των απαιτήσεών σου. Εν πάση περιπτώσει δεν θα σταθώ τώρα, το εξήγησε
ξανά δεύτερη φορά η κα Χρυσανθοπούλου και εγώ, πόσο μάλλον η κα
Χρυσανθοπούλου η ορκωτός που προσπαθούμε να εκλαϊκεύσουμε κάποια
πράγματα και να τα δώσουμε να τα καταλάβει ο δημοτικός σύμβουλος.
Βέβαια καλό είναι να καθόμαστε εκεί και να μην ερμηνεύουμε με
δικό μας τρόπο τους τίτλους των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού για
παράδειγμα, διότι αυτά τα πράγματα κάποιοι έκαναν πέντε και δέκα χρόνια
στα Πανεπιστήμια για να τα κατανοήσουν.
Από εκεί και πέρα έκανε μια αναφορά ο κ. Κουτσάκης που δεν
θα αναφερόμουν αλλά επειδή υπάρχουν και πρακτικά μίλησε για συγνώμη.
Στις υποθέσεις αυτές που αναφέρθηκε ο κ. Κουτσάκης, οι εμπλεκόμενοι έχουν
τιμωρηθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με παραβάσεις
καθήκοντος.
Η κα Γαϊτανά τιμωρήθηκε με παύση από δημοτικός σύμβουλος.
Επίσης στα ποινικά Δικαστήρια και θλίβομαι που θα το πω, εδώ ξέρετε τι
κρατάω; Είναι η 118/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
εξουσιοδοτούμε τη Νομική Υπηρεσία να ασκήσει παράσταση Πολιτικής
Αγωγής για το Δήμο στα Δικαστήρια, που ήταν κατηγορούμενοι και αιρετοί για
τα μισθώματα του κ. Κουρή, τα οποία αναγκαζόμαστε να τα γράψουμε
επισφάλειες ύψους 2 εκατομμυρίων περίπου. Και διαμαρτύρονται κάποιοι
γιατί δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει ότι γράφω την επισφάλεια.
Αυτή η απόφαση για να δείτε εάν κάναμε το χρέος μας σαν
πολιτικοί Προϊστάμενοι λέει που είναι τον 9 ο του ’15 κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 58 του Νόμου 3852 και προς αποφυγή άμεσου κατεπείγοντος και
προφανούς κινδύνου και ζημίας των συμφερόντων του Δήμου Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνας και σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου Εμπιστευτικό 21/46-2016

αίτησης

του

Δήμου

Φιλαδέλφειας

-

Χαλκηδόνας

νομίμως

εκπροσωπούμενη υπό του Δημάρχου του, προς την Εισαγγελέα Διαφθοράς
κα Ελένη Ράικου για τυχόν τέλεση ποινικών αδικημάτων από την
εκμετάλλευση δημοτικών ακινήτων κυλικείου και ανθοπωλείου από τον Ηλία
Κουρή του Γρηγορίου και σε εκτέλεση της από 18/3/2015 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου (θυμάστε εδώ που είχε έρθει και ο κ. Κουρής) Δήμο
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, κατέθεσα την 11/9/2015 ενώπιον της ως άνω –
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αυτά τα λένε οι νομικοί μας- κυρίας Εισαγγελέως Διαφθοράς ως νόμιμος
εκπρόσωπος και για λογαριασμό του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, την
υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου 38/11-9-2015 δήλωση παράστασης Πολιτικής
Αγωγής του Δήμου.
Από το υπόμνημα που στείλαμε στην Εισαγγελέα κατά της
Διαφθοράς όχι εμείς, αλλά οι Εισαγγελείς άσκησαν ποινικές διώξεις, οι νομικοί
όφειλαν να παρασταθούν, δεν παραστάθηκαν στη μια δίκη, ερήμην έγινε η
δίκη και στην άλλη δίκη ήρθαν χωρίς την εξουσιοδότησή τους.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αθωώθηκε …
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Αθωώθηκε ερήμην του Δήμου. Ενώ έχουμε
απόφαση για παράσταση Πολιτικής Αγωγής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παπανικολάου δεν έχετε πάρει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ακούστε με, δεν με ενδιαφέρει αν αθωώθηκαν.
Τιμωρήθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για παραβάσεις
καθήκοντος. Αυτό σας λέω. Σας αρκεί; Δεν σας αρκεί; Βάλτε τα με τους
Εισαγγελείς που άσκησαν ποινικές διώξεις και με τους νομικούς που δεν
πήγαν στα Δικαστήρια τότε.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, δεν θα βγούμε από τη διαδικασία
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εκτός θέματος είναι ο κ. Αντιδήμαρχος κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκτός θέματος δεν είναι.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Να λέει ό,τι θέλει για την προηγούμενη Διοίκηση ο
Αντιδήμαρχος και εμείς δεν θα μπορούμε να μιλάμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απάντησε στον κ. Κουτσάκη.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ζητώ τον λόγο κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παπανικολάου δεν παρακολουθείτε τη διαδικασία.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εγώ την παρακολουθώ …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μου λέτε ότι θέλετε τον λόγο. Είπα, ποιος θέλει τον λόγο και δεν
τον ήθελε κανείς.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Να δώσω μια απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θα δώσετε απάντηση.
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Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αθωώθηκε η κα Γαϊτανά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο τον έχει ο κ. Δήμαρχος.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Αδικείτε τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου. Πείτε μας
κάνατε ΕΔΕ για τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου; Είπατε τώρα πριν ότι δεν
παρέστη. Κακώς δεν παρέστη, αν δεν παρέστη και αθωώθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παπανικολάου σας παρακαλώ.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κάνατε κάποια διαδικασία ως Δήμος; Κάνατε κάποια
διαδικασία κ. Λάλο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παπανικολάου αυθαίρετα παίρνετε τον λόγο.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ρωτώ: σας έστειλε εξώδικο η κα Γαϊτανά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παπανικολάου σας ερωτώ: παίρνετε τον λόγο όποτε
θέλετε εσείς;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Άμα δεν μου τον δίνετε για ένα λεπτό κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας τον αφαιρώ λοιπόν, σας παρακαλώ κ. Παπανικολάου.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ρωτώ: σας έστειλε εξώδικο η κα Γαϊτανά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πάρα πολύ κ. Παπανικολάου.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Σήμερα – χτες σας έστειλε εξώδικο; Δημοσιοποιήστε το
και πείτε πως απαντάτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παπανικολάου σας παρακαλώ! Δυο λεπτά διάλειμμα.
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι συνεχίζουμε τη διαδικασία μας.
Όσον αφορά τη διαδικασία σας παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, εγώ δεν
επιτρέπω να διακόπτεται κανένας δίνω τον λόγο σε όλους, δεν διακόπτεται
κανένας, αλλά τη διαδικασία θα την κρατώ εγώ δεν μπορεί να πηγαίνει όπου
θέλει ο καθένας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ! Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κατ' αρχάς θα περίμενα στη συζήτηση το πρώτο πράγμα το
οποίο να έχει διαφανεί και να έχει επισημανθεί είναι ότι αυτός είναι ο πρώτος
απολογισμός και ο πρώτος ισολογισμός που έρχεται, της θητείας μας. Και θα
έπρεπε να έχει αναλυθεί το γιατί αυτός είναι πρώτος. Γιατί; Γιατί περάσαμε τα
έτη ’11, ’12, ’13, ’14. Δηλαδή βρισκόταν ο Δήμος για τέσσερα χρόνια στο
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σκοτάδι και για τέσσερα χρόνια παραβιάζοντας διαρκώς τη νομοθεσία, για να
έρθουν σήμερα και κάποιοι είτε ευθέως είτε εμμέσως να κριτικάρουν ότι
συζητάμε το ’18 –λέει- για τον απολογισμό του ’15. Ποιανού ευθύνη είναι αυτό
φίλοι μου; Είναι ευθύνη της παρούσας Διοίκησης που πέρασε ’11, ’12, ’13,
’14, ’15, ’16 κι αυτούς τους έρμους ανθρώπους τους υπαλλήλους τους πάτησε
κάτω, για να φτάσουμε να περάσουμε ισολογισμούς και απολογισμούς μέσα
σε τρία έτη, έξι ετών;
Και βρίσκεται σοβαρός άνθρωπος εδώ μέσα που θα μας
κατηγορήσει γι' αυτό το πράγμα; Όταν δεν είχαμε ούτε ισολογισμό του ’11;
Άρα το πρώτο και κύριο είναι ότι εμείς ερχόμαστε σήμερα και δίνουμε φως στα
οικονομικά στοιχεία του Δήμου. Κλείσαμε την προηγούμενη θητεία και έχουμε
μπει και στη δική μας και προχωράμε με ταχύτατους ρυθμούς, έχοντας και
περηφάνια όπως θα σταθώ λίγο αργότερα, στο τι έργο έχουμε παρουσιάσει.
Πάμε λοιπόν, 2014 γιατί κάποιοι εδώ έχουν μνήμη χρυσόψαρου.
Το Μάιο που εκλεγήκαμε και όταν εγκατασταθήκαμε στο Δήμο προκειμένου
να αποκτήσουμε μια λεπτομερή εικόνα και να ξέρουμε

που ακριβώς

βαδίζουμε, το πρώτο πράγμα με το οποίο ήρθαμε αντιμέτωποι, ποιο ήταν;
Ήταν τα δυο συνεχόμενα τρίμηνα υπέρβασης του ελλείμματος με ένα
έλλειμμα πάνω από 30% ήταν τότε που την προηγούμενη χρονιά το ’13 είχε
ψηφιστεί ο θεσμός του Παρατηρητηρίου των ΟΤΑ, ένα μνημονιακό μέτρο,
παρ' όλα αυτά ήταν σε ισχύ. Και τι μας έλεγε; Ότι δυο συνεχόμενα τρίμηνα
δυο έγγραφα με το άγχος τότε όλης της Διεύθυνσης Οικονομικών, ότι ο Δήμος
μας βαδίζει ολοταχώς σε Μνημόνιο. Ο Δήμος μας βάδιζε ολοταχώς σε
Μνημόνιο. Υπέρβαση 30% του ελλείμματος του προϋπολογισμού και αυτά
αποδεικνύονται.
Για να φτάσουμε παραπέρα ότι το πρώτο μέλημα αυτής της
Δημοτικής Αρχής ήταν να αυξήσει τα έσοδα και να μειώσει τα έξοδα. Βεβαίως
θα το κάνει με μια πολιτική στόχευση. Και εδώ πάμε να δούμε και τα δύο
στοιχεία: αν επετεύχθησαν αυτά, δηλαδή βάλαμε ως απόλυτη προτεραιότητα
στη διετία ότι η διετία μας, το ’15 και ’16 είναι προσανατολισμένοι στο να
συμμαζέψει το Δήμο για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε όρους
βιωσιμότητας του Δήμου και με ένα Δίκαιο τρόπο προκειμένου να περάσουμε
στα έτη ’17, ’18 και ούτω καθεξής πραγματικά σε δαπάνες εξορθολογισμένες
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ανάπτυξης του Δήμου, κοινωνικών παροχών, που όμως θα στέκονται στα
πόδια τους και χωρίς να πάμε σε δανεισμό.
Πάμε να τα αξιολογήσουμε. Έχουμε μια εντυπωσιακή αύξηση
από το ’14 στο ’15 των εσόδων του Δήμου που φτάνει σε μια αύξηση των
κερδών του Δήμου άνω των 2 εκατομμυρίων. Αυτό υπάρχει ή δεν υπάρχει;
Αυξήθηκαν –λέει ο κ. Σιώρης- και οι οφειλές, όντως αυξήθηκαν και την ίδια
περίοδο ενώ έχουμε μια αύξηση των εσόδων του Δήμου και του κέρδους άνω
των 2 εκατομμυρίων, κοντά στα 2.600.000 €.
Και την ίδια στιγμή κατηγορεί γιατί έχουμε 160.000 € αύξηση
στους ιδιώτες, δηλαδή τα μεγέθη είναι αυτά και όντως εκεί μπορούμε να τα
εξηγήσουμε αυτά. Ακούστε, δεν μπορείς να τα κάνεις όλα, δεν υπάρχουν
μαγικά πράγματα, υπάρχει μια περατότητα των ανθρώπινων πόρων. Όταν
έχεις ένα προσωπικό σε μια Διεύθυνση Οικονομικών και παραμένει το ίδιο
ίσως και λιγότερο, γιατί δεν προσλάβαμε άτομα στη Διεύθυνση Οικονομικών
τα ίδια άτομα είναι. Απλώς ορίζεις την πολιτική και αλλάζεις και την
προτεραιότητα, αυτό τι σημαίνει;
Σημαίνει ότι η δική μας αναδιοργάνωση αφορούσε το Τμήμα
Εσόδων και το Τμήμα του Κοιμητηρίου, γιατί όταν βάζεις προτεραιότητα να
αυξήσεις τα έσοδά σου, ενισχύεις το προσωπικό εκεί και αποδυναμώνεις κάτι
άλλο και είναι προφανές ότι η Ταμειακή Υπηρεσία αποδυναμώθηκε και αυτό
έγινε συνειδητά.
Έγινε

συνειδητά

γιατί

αυτό

που

πρώτα

είχαμε

να

αντιμετωπίσουμε, είναι να ενισχύσουμε τη βιωσιμότητα του Δήμου. Πράγμα
που αποδεικνύεται από τους αριθμούς.
Δεύτερον. Με ποια πολιτική έγινε αυτό; Έγινε με μια πολιτική να
πάρουμε τα κεφάλια κάποιων και να χτυπήσουμε γενικώς οριζόντια τον
κόσμο; Ας έρθουμε στη συζήτηση που κάναμε το Νοέμβριο του 2014 για
όσους θυμόμαστε, για τις κραυγές εδώ μέσα, τα φυλλάδια που κυκλοφόρησαν
τότε για τρίμηνο ολόκληρο, που τι έλεγαν; «Ο Βασιλόπουλος αύξησε τα τέλη».
Ποια τέλη αύξησε; Τα τέλη τραπεζοκαθισμάτων στο κέντρο, που
υπήρχε η απόλυτη ασυδοσία, υπήρχε το τσάμπα το οποίο είχαν μάθει κάποιοι
και οι οποίοι βεβαίως στο τσάμπα πέρα από το ότι δεν πλήρωναν και τίποτε,
γιατί τα 30 € δεν τα πλήρωναν καν και αποδεικνύεται αυτό, αποδεικνύεται και
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στα στοιχεία που εκτέθηκαν πριν: 320.000 € πρόστιμα μέσα στο ’15. Σοβαρά;
Και αυτό το προσπερνάμε έτσι;
Στράφηκε δηλαδή αυτή η απλή πολιτική κατά του απλού λαού;
Στράφηκε απέναντι σε αυτούς που από το δημόσιο κοινόχρηστο χώρο και
εισπράττουν

και

κερδοσκοπούν

και

οι

οποίοι

αντιμετωπίζονταν

και

αντιμετωπίζονται από κάποιους ως ιερές αγελάδες. Εμείς θεωρούμε στοιχεία
της ανάπτυξης του Δήμου τα καταστήματα, πλην όμως έχουν υποχρεώσεις
και οφείλουν μερτικό από την ανάπτυξη την οποία έχουν να την αποδίδουν
στον πολίτη για την αναβάθμιση της πόλης και αυτή την πολιτική την
υλοποιήσαμε εμείς.
Δεύτερο στοιχείο. Στο Κοιμητήριο, θεαματική αύξηση των
εσόδων, χωρίς να αυξηθούν τα τέλη. Τρίτο στοιχείο, η αύξηση από τα
ανταποδοτικά. Δούλευαν οι υπάλληλοι -και το ευχαριστώ στη Διεύθυνση
Οικονομικών δεν είναι προσχηματικό- για ένα χρόνο να κάθονται να ελέγχουν
ένα πράγμα το οποίο δεν είχε γίνει. Να κάθονται να ελέγχουν κατ’ αντιστοιχία
τακτοποιήσεις από τον 4178 και προηγούμενες τακτοποιήσεις, δηλαδή
στοιχεία από την Πολεοδομία, και στοιχεία της ΔΕΗ. Κελί – κελί στο excel,
μιλάμε για χιλιάδες κελιά.
Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι άλλα είχαν δηλωμένα στην
Πολεοδομία και άλλα -φυσικά πάντα λιγότερα- στο Δήμο. Είναι άδικο; Το
υποτιμάτε; Ξέρετε τι αύξηση μας έφερε αυτό; Πάνω από 400.000 € και αυτό
ήταν πολιτική επιλογή ότι δεν θα πάμε να τα πάρουμε από τον απλό κόσμο
που μειώσαμε. Λίγο; Λίγο, να το συζητήσουμε και στα επόμενα τέλη. Αλλά
μειώσαμε στις κατοικίες.
Αντίθετα τι κάναμε, που αμφισβητήθηκε εδώ; Δημιουργήσαμε
κωδικό Τράπεζες και σούπερ μάρκετ. Που βάλαμε τον ανώτερο συντελεστή.
Γιατί θέλαμε να αυξηθεί η οικονομική επάρκεια του Δήμου αλλά να αυξηθεί και
με ένα Δίκαιο κοινωνικά τρόπο. Δηλαδή πληρώνοντας οι έχοντες και
κατέχοντες και τότε πολλοί είχαν αμφισβητήσει τη δυνατότητα να περάσει
αυτό από τον έλεγχο νομιμότητας και όμως πέρασε. Πέρασε, και
φορολογούνται και αποδίδουν στο Δήμο για να μπορεί ο Δήμος από πέρσι να
αγοράζει κάδους, να αγοράζει απορριμματοφόρα να μπορεί να ανανεώνει τον
στόλο του και κυρίως να κάνει προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για να
μπορέσει η πόλη να αποκτήσει, παρά τα τρέχοντα προβλήματα ένα πολύ
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ανώτερο επίπεδο καθαριότητας που να μπορεί να ανταποκρίνεται και στις
χιλιάδες επισκέπτες που έχουμε πλέον κάθε τριήμερο.
Άρα για να καταλήξω εδώ έχουμε να κάνουμε και με μια πολιτική
που και σε απόλυτα νούμερα αποδεικνύει μια κατάσταση ευρωστίας του
Δήμου, μια κατάσταση απελπιστική που αναγνωρίζεται και από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, ως case study. Η λειτουργία και η αναβάθμιση του Κοιμητηρίου μας
παρουσιάστηκε τον περασμένο Σεπτέμβρη, να σας πληροφορήσω, με την
άδειά μας σε ημερίδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί
που ήμασταν στους πιο κόκκινους Δήμους και όχι κόκκινους πολιτικά, πιο
κόκκινους από άποψη χρεών.
Να φτάσω στο τρίτο ζήτημα και να κλείσω. Όλα αυτά δεν τα λέω
για να ευλογήσω τα γένια μας αλλά είναι κάποια χειροπιαστά αποτελέσματα
που ήρθαν μέσα από μια σκληρή δουλειά και δική μας και των υπαλλήλων
που στάθηκαν σε αυτή την πορεία συμπαραστάτες.
Λάθη; Θα τα δούμε στο ’18 και στο ’19. Κύριε Σιώρη εγώ
αναγνωρίζω κάτι κι αυτό πιθανό θα φανεί και στο ’17 – ’18 που θα έρθει, ότι
όταν λυγίζεις το κλαρί προς τη μια πλευρά, δηλαδή στο σκέλος μαζεύω
δαπάνες το είπε και ο κ. Λάλος πριν και αυξάνω έσοδα και άρα αυτό
μεταφράζεται και στον τρόπο που οργανώνεται και η Υπηρεσία, υστερούμε
στο κομμάτι της εκτέλεσης των δαπανών. Αυτό είναι σοβαρό έλλειμμα.
Γιατί αν δούμε τα στοιχεία και εγώ τα έχω τα στοιχεία στο τέλος
κάθε έτους επειδή έχω όλη την αγωνία όσον αφορά την εκτέλεση του
προϋπολογισμού και του Π.Δ. θα διαπιστώσει κανείς την αδυναμία να
εκτελεστεί στο σύνολό του ο προϋπολογισμός για διάφορους λόγους και αυτό
είναι πρόβλημα σοβαρό.
Γιατί προσέξτε έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα πια.
Γιατί ένας Δήμος δεν είναι για να παράγει ούτε ελλείμματα να το πω έτσι, ένας
δημόσιος Οργανισμός ο οποίος οφείλει να κάνει παροχές και οφείλει να
συγκροτεί το δημόσιο χώρο και να αποδίδει πράγματα που παίρνει από τους
δημότες, δεν είναι ούτε να παράγει ελλείμματα, αλλά κυρίως ούτε να παράγει
πλεονάσματα.
Αν θέλετε στη δική μου πολιτική άποψη είναι καλύτερα να
παράγεις ελλείμματα, αν τα βάλουμε και τα συγκρίνουμε, παρά να παράγεις
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πλεονάσματα. Προσέξτε όμως όταν έχεις μια κατάσταση οριακή για την
επιβίωση του Δήμου πρώτα και κύρια θα πρέπει να μαζέψεις τα ελλείμματα.
Όμως και το να παράγεις πλεονάσματα, τα πλεονάσματα πρέπει
να επιστραφούν στον λαό της πόλης. Δεν είναι για να παραμένουν, για να τα
χρησιμοποιεί για εσωτερικό δανεισμό η Κυβέρνηση και το Υπουργείο
Οικονομικών, γιατί έτσι χρησιμοποιούνται αυτά τα λεφτά. Τα βάζουμε σε ένα
κορβανά και μέσα από αυτό εκδίδονται ρέπος και ομόλογα που βοηθούν και
αυτά δεν έρχονται πίσω στο δημότη.
Άρα το μεγάλο καθήκον αυτής της Δημοτικής Αρχής στο χρόνο
που απομένει, είναι πως τα χρήματα αυτά τα επιστρέφει εκεί που πραγματικά
ανήκουν. Δεν είναι για να θησαυρίζει κάποιος, δεν είναι για να εμφανίζουμε
δείκτες και να πανηγυρίζουμε.
Τέλος να απαντήσω και σε κάποια θέματα που μπήκαν και
υπήρξε μια ένταση. Κύριε Κουτσάκη και κύριε Παπανικολάου η κριτική μας
όσον αφορά την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και το γνωρίζετε και
προσωπικά, είναι πολιτική.
Και τι εννοώ πολιτική; Εννοώ ότι επί των ημερών της σε ένα
σημείο εγώ θα σταθώ, στο θέμα του κυλικείου του Κοιμητηρίου και του
ανθοπωλείου υπήρξε επί των ημερών της σίγουρα μια πλημμέλεια μια
ολιγωρία που οδήγησε στο να δημιουργηθεί και να διογκωθεί ένα χρέος, που
μάλιστα δεν είναι ότι απλώς δημιουργήθηκε, δημιουργήθηκε και τετελεσμένο.
Γιατί άλλο η δικαιοσύνη και άλλο η αλήθεια και πολλές φορές δεν ταυτίζονται
αυτά.
Όταν το ’13 βεβαιώθηκαν πια ύστερα από πολλά χρόνια που ο
συγκεκριμένος κύριος δεν πλήρωνε στο Δήμο και βεβαιώθηκαν πια τα
οφειλόμενα ποσά, ήταν αργά. Ξέρετε γιατί ήταν αργά; Πρώτον γιατί ο
συγκεκριμένος κύριος δεν του είχε δεσμευτεί η φορολογική ενημερότητα και
πρόλαβε και μεταβίβασε τα ακίνητα και αυτού και της συζύγου στις θυγατέρες
του και από εκεί οι θυγατέρες μετά τα μεταβίβασαν σε offshore.
Άρα θέλω να πω πως αυτή η Δημοτική Αρχή βρέθηκε σε
τετελεσμένα που βεβαίως θα σας ενημερώσω που βρισκόμαστε, αλλά
οφείλαμε ό,τι μας ζητούσε όλη η πόλη, αυτά να τα οδηγήσουμε σε δικαστική
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διερεύνηση. Το αν τώρα κάποιος αθωώθηκε, η αθώωση δεν σημαίνει ότι δεν
είχε ευθύνες, πολιτικές ευθύνες κυρίως.
Γιατί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής όπως είπε πριν σωστά
ο κ. Λάλος στην πρώην Δήμαρχο επέβαλλε δυο μήνες αργία για παράβαση
καθήκοντος. Όχι για δόλο, αλλά για αμέλεια ότι επί των ημερών της ως
Δημάρχου δημιουργήθηκε ένα χρέος και δεν συγκλήθηκε η Οικονομική
Επιτροπή όπως το παρατηρεί αυτό το εντοπίζει και αποδίδει ευθύνες το
πόρισμα του Σώματος Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης ότι κακώς
παρά τις συνεχείς οχλήσεις της Νομικής Υπηρεσίας δεν παιρνόταν απόφαση
να υπάρξει εκδίωξη και διοικητική αποβολή του μισθωτή.
Να σας ρωτήσω κάτι; Αυτή η Δημοτική Αρχή υπήρξε ένα
διάστημα που ο νέος μισθωτής του κυλικείου με προσωρινή διαταγή πλήρωνε
λιγότερο, είχε πάρει προσωρινή διαταγή και πλήρωνε 5.000 € το μήνα αντί
των 13.000 €. Το θυμάστε; Υπήρξε ένα διάστημα που είχε βγει η απόφαση
που ήρε την προσωρινή διαταγή και το επανέφερε στα 13.000 €.
Θυμάστε τι έγραφε όλος το τοπικός Τύπος και τι κριτική
δεχόμασταν εδώ μέσα; Και καλά κάνατε και δικαίωμά σας. Αυτή η Δημοτική
Αρχή βρέθηκε με κάποιες αποφάσεις και σε μια κατάσταση που όλοι
γνωρίζετε ποια είναι ακόμη και εκεί, προσπαθώντας να νομιμοποιήσει, να
τακτοποιήσει γιατί ακόμη και το κτήριο ήταν αυθαίρετο κι όμως δεχτήκαμε τη
κριτική καλοπροαίρετη –και κακοπροαίρετη και κακόβουλη θα πω εγώ- αλλά
δεν έχει σημασία αυτό. Δεχτήκαμε μια κριτική για κάποιους μήνες μέχρι να
πληρώνει ο μισθωτής τα χρήματα τα οποία προέβλεπε η σύμβασή του και να
πληρώσει και αναδρομικά τα υπόλοιπα.
Και εμείς κ. Κουτσάκη δεν έχουμε το δικαίωμα να ασκήσουμε
πολιτική κριτική για χρέος της τάξης άνω του 1 εκατομμυρίου; Δεν έχουμε το
δικαίωμα να ασκήσουμε πολιτική κριτική;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Κουτσάκη.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και φυσικά σε όλη αυτή την πορεία και λάθη μπορεί να έγιναν
και οξύτητες μπορεί να υπήρξαν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε καμία
προσπάθεια, εσείς λέτε «μας σύρατε στα Δικαστήρια» δεν συρθήκατε δεν
γνωρίζω να συρθήκατε σε κάποιο Δικαστήριο εσείς.
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Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Εγώ προσωπικά;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προσωπικά βεβαίως δεν ξέρω να έχετε συρθεί σε κάποιο
Δικαστήριο, ούτε κι εσείς κ. Παπανικολάου. Μιλάμε για μια συγκεκριμένη
υπόθεση που πολιτικά ακόμη και σήμερα νομίζω ότι …
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Για την Πρωτομαγιά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα φτάσω και στην Πρωτομαγιά του ’11. Τι αποδείχθηκε στην
Πρωτομαγιά του ’11; Εμείς δεν κάναμε καμία νομική κίνηση, τι αποδείχθηκε
όμως. Και εδώ κρύβεται. Ήρθε και έγινε ο δημοσιολογιστικός έλεγχος και τι
έγινε; Βεβαιώθηκαν άλλες 110.000 €. Τι μας λέει δηλαδή ο δημοσιολογιστικός
έλεγχος; Μας λέει ότι η είσπραξη η οποία ήταν τότε 130-160.000 € δεν θα
έπρεπε να είναι τόση, αλλά θα έπρεπε να είναι συν 110.000 €.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, κ. Παπανικολάου σας παρακαλώ κ. Παπανικολάου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δηλαδή να σας πω κάτι;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Να φύγουμε τότε κ.
Πρόεδρε. Αναφέρεστε προσωπικά …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Παπανικολάου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί προσωπικά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όταν είπα ποιος θέλει τον λόγο, δεν τον ζητήσατε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Διέκοψα κάποιον κ. Παπανικολάου;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μα μιλάει για μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ! Δεν λέει ο Κανονισμός όταν μιλάει για σας… σας
παρακαλώ σας παρακαλώ μη διακόπτετε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είπα κάτι επί προσωπικού; Θέλετε τον λόγο επί προσωπικού;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Απευθυνθήκατε σε εμάς, δεν ξέρω αν ο κ. Κουτσάκης
τον θέλει.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ απευθύνθηκα σε εσάς κ. Παπανικολάου για να πω ότι δεν
έχει ασκηθεί καμία δίωξη και καμία μήνυση από εμάς. Αυτό είπα.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ!
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άρα και στην Πρωτομαγιά του ’11 που επιλέξαμε εμείς να μην
ανοίξουμε κάποια δικαστική διερεύνηση …
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παπανικολάου μπορείτε να σταματήσετε; Δεν μπορείτε να
διακόπτετε το Δήμαρχο, το καταλαβαίνετε;
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ένα λεπτό κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι σας λέω, τελειώνει η διαδικασία αυτή.
Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εγώ δεν θα τον ακούσω τον Δήμαρχο περαιτέρω αφού
δεν θα έχω το δικαίωμα να μιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ, συνεχίστε κ. Δήμαρχε.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στο σημείο αυτό αποχωρεί ο κ. Παπανικολάου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και αντί αυτό να αποτελεί στοιχείο που να επιβεβαιώνει κάποια
πράγματα δηλαδή ότι βεβαιώθηκαν άλλες 110.000 € δηλαδή τι μας είπε το
Ελεγκτικό Συνέδριο; Ότι έπρεπε να έχουν βεβαιωθεί, όπως και βεβαιώθηκαν
αναδρομικά. Αυτό τι σημαίνει; Δεν σημαίνει κάτι; Σημαίνει πως η είσπραξη
τότε ήταν μειωμένη από λάθος, από αμέλεια, από πλημμέλεια από οτιδήποτε,
αλλά ήταν μειωμένη, ότι ο Δήμος έχασε. Αυτό μας λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Εξ ου και προχώρησε το 2016 αν θυμάμαι καλά στη βεβαίωση των μέτρων.
ΜΕΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Πως θα τα εισπράξετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κ. Δήμαρχε και σας παρακαλώ μην απαντάτε
προσωπικά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όσα καταφέρουμε να εισπράξουμε. Όσα εισπράττουμε αν
παρέλθει και ο χρόνος που φύγει ο άλλος από το Ταμείο. Δικαστικά θα
διεκδικηθούν όλα, όμως είναι καθήκον μας να το κάνουμε.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Κουτσάκη δεν σας διέκοψε κανένας όταν
μιλούσατε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν πειράζει, δεν έχω πρόβλημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχω εγώ! Συνεχίστε κ. Δήμαρχε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ τελείωσα, να ευχαριστήσω ξανά και τον κ. Μανωλάτο ο
οποίος πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια μέσα από μια πίεση που του έχουμε
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ασκήσει, έχουμε τσακωθεί πάρα πολλές φορές αλλά στη δουλειά του είναι
εξαιρετικός, είναι ακέραιος και να επιβεβαιώσω κι εγώ εδώ ότι οι υπάλληλοι
ότι ό,τι κατευθύνσεις δίνει η Δημοτική Αρχή αυτές τηρούν και έρχεται να
απολογιστεί ένα έργο και θεωρώ ότι με τη νέα κατάσταση ήρθαν και κάποια
αποτελέσματα για το Δήμο μας που τουλάχιστον έχουν βάλει σε πολύ πιο
σωστά θεμέλια και με όσα λάθη, με όσες παραλείψεις, αλλά σίγουρα είμαστε
σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που βρήκαμε, για να μπορέσουμε
να σταθούμε δίπλα στους δημότες μας και να τους προσφέρουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλω να πω δυο λόγια επί της διαδικασίας ως οφείλω.
Αγαπητοί συνάδελφοι εγώ δεν διακόπτω ποτέ κανέναν, τηρώ τον Κανονισμό
κατά γράμμα, όποιος θέλει τον λόγο τον παίρνει και μάλιστα όλες τις φορές
είναι και πέρα από τον χρόνο που προβλέπεται.
Η διαδικασία και ο Κανονισμός λέει ότι όταν εξαντλείται το θέμα
τελευταίος ομιλών είναι ο Δήμαρχος και λέει ο Κανονισμός «δεν μπορεί να
πάρει κανένας τον λόγο, μετά από το Δήμαρχο». Το αντιλαμβάνεστε και είναι
σαφέστατο ότι εάν κλείσει ο κ. Δήμαρχος δεν μπορεί το θέμα να εκτραπεί
ξανά εξ αρχής. Γι' αυτό τον λόγο δεν έδωσαν τον λόγο στον κ. Παπανικολάου
και για κανένα άλλο λόγο.
Παρακαλώ το θέμα σε ψηφοφορία και έγκριση του απολογισμού
του ’15.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά υπέρ, ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου απουσιάζει, ο κ. κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής και ο κ. Τομπούλογλου απουσιάζουν. Ο κ.
Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Ο κ. Αράπογλου, ο κ. Πλάτανος και ο κ. Κανταρέλης

απουσιάζουν. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου, ο κ. Ντάτσης, η κα Γαϊτανά
απουσιάζουν. Ο κ. Κουτσάκης;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Δεν έχω μάθει ποτέ σας είπα κι άλλη φορά να αμφισβητώ
τα νούμερα και τους ισολογισμούς, γι' αυτό ψηφίζω αλλά όχι ότι η πολιτική
που εκφράζουν αυτά τα νούμερα συμφωνώ μαζί τους. Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγαγιώτου;
Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Αποχή.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιώρης;
Ν. ΣΙΩΡΗΣ: Αποχή.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γκούμα;
Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Καταψηφίζω, όπως καταψήφισα και τον προϋπολογισμό.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κυρία Αναγνώστου;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Αποχή.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 19 υπέρ, 1 κατά, 3 αποχές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση απολογισμού
εσόδων – εξόδων και ισολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015,
βάσει των αριθ. 191/2018 και 188/2018 αντίστοιχων αποφάσεων –
εισηγήσεων

της

Οικονομικής

Επιτροπής»

εγκρίνεται

κατά

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση, σας
ευχαριστούμε πάρα πολύ.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ

ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ – ΕΥΑ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
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