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ΗΜΕΡΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ - ΩΡΑ: 19:40
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Σ.: ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.: Κωνσταντίνος Πλέσσας
Δημοτικός υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Κουμαριανός Ευάγγελος, Γαβριηλίδης Γαβριήλ, Ανανιάδης Νικόλαος, Λάλος –
Αναγνώστου

Μιχαήλ,

Παπαλουκά

Ευτυχία,

Παπακώστας

Βασίλειος,

Πρελορέντζος Αρσένιος – Γεώργιος, Αντωναρόπουλος Χρήστος, Ρόκου
Χαρίκλεια,

Δούλος

Ορέστης,

Γαλαζούλα

Αλίκη,

Χαραμαρά

Γεωργία,

Μανωλεδάκης Θεόδωρος, Ανδρέου Χριστίνα, Γεωργαμλής Λύσανδρος,
Κοπελούσος Χρήστος, Αράπογλου Γεώργιος, Πλάτανος Ελευθέριος, Κόντος
Απόστολος, Ντάτσης Κωνσταντίνος, Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία,
Κουτσάκης Μιχαήλ, Καλύβης Γεώργιος.
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ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Καλαμπόκης Ιωάννης, Αντωνόπουλος Δημήτριος, Τομπούλογλου Ιωάννης,
Κανταρέλης Δημήτριος, Παπανικολάου Νικόλαος, Γαϊτανά – Αποστολάκη
Ευτυχία, Αγαγιώτου Βασιλική, Σιώρης Νικόλαος, Γκούμα Δανάη – Εύα.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων και ισολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2014, βάσει της αριθ. 172/2016 απόφασης – εισήγησης της
Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας, παρακαλώ καθίστε κύριοι
συνάδελφοι να πάρουμε παρουσίες.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλησπέρα σας και καλό φθινόπωρο. Ο κ. Κουμαριανός
Ευάγγελος παρών, ο κ. Καλαμπόκης Ιωάννης απών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Είναι

απών

δικαιολογημένος

με

σοβαρή

οικογενειακή

υποχρέωση.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης Γαβριήλ παρών, ο κ. Ανανιάδης Νικόλαος
παρών, ο κ. Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ παρών, η κα Παπαλουκά Ευτυχία
παρούσα, ο κ. Παπακώστας Βασίλειος παρών, ο κ. Πρελορέντζος Αρσένιος –
Γεώργιος παρών, ο κ. Αντωναρόπουλος Χρήστος παρών, ο κ. Αντωνόπουλος
Δημήτριος απών, η κα Ρόκου Χαρίκλεια παρούσα, ο κ. Πάνος Γεώργιος
παρών, ο κ. Δούλος Ορέστης 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 παρούσα, ο κ.
Γεωργαμλής Λύσανδρος παρών, ο κ. Τομπούλογλου Ιωάννης απών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο

κ.

Τομπούλογλου

απουσιάζει

δικαιολογημένα,

έχει

επαγγελματική υποχρέωση.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος Χρήστος παρών, ο κ. Αράπογλου Γεώργιος
παρών, ο κ. Πλάτανος Ελευθέριος παρών, ο κ. Κανταρέλης Δημήτριος απών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανταρέλης είναι δικαιολογημένος έχει μια ανειλημμένη
υποχρέωση.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κόντος Απόστολος παρών, ο κ. Παπανικολάου
Νικόλαος απών, ο κ. Ντάτσης Κωνσταντίνος παρών, η κα Γαϊτανά –
Αποστολάκη Ευτυχία απούσα, ο κ. Κουτσάκης Μιχαήλ απών, η κα Αγαγιώτου
Βασιλική απούσα, ο κ. Σιώρης Νικόλαος απών, η κα Γκούμα Δανάη – Εύα
απούσα, η κα Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία παρούσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα είναι δικαιολογημένη για σοβαρότατο θέμα υγείας,
επίσης να διευκρινίσω γιατί το έχω κάνει κι άλλες φορές, όπως προβλέπει ο
Κανονισμός, εάν δεν ειδοποιείται ο Πρόεδρος και δεν εξηγείται σοβαρός
επαγγελματικός, οικογενειακός λόγος, η απουσία θεωρείται αδικαιολόγητη και
όχι δικαιολογημένη.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 22 παρόντες, έχουμε απαρτία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως γνωρίζουμε καλούμεθα σήμερα σε μια Ειδική Συνεδρίαση
στη 16η συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και σε μια έκτακτη
συνεδρίαση τη 17η. Οπότε ξεκινάμε με την Ειδική Συνεδρίαση τη 16η.

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων και ισολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2014, βάσει της αριθ. 172/2016 απόφασης – εισήγησης
της Οικονομικής Επιτροπής»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δυνάμει του άρθρου 163 παρ. 4 του Νόμου 3663/2006
παρευρίσκονται η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών η κα Ανθή Πλεσίτη και
η ορκωτή ελέγκτρια λογιστήρια κα Μαρίνα Χρυσανθοπούλου, καθώς και ο
λογιστής του Δήμου κ. Μανωλάτος.
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Κουτσάκης Μιχαήλ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Φίλες και φίλοι καλησπέρα σας. Η χρονιά του 2014 την οποία
εξετάζουμε σήμερα είναι μια ιδιαίτερη χρονιά. Γιατί είναι η χρονιά που την 1 η
Σεπτέμβρη εμείς αναλάβαμε τη Διοίκηση του Δήμου και ταυτόχρονα
παραλάβαμε τη διαχείριση από την προηγούμενη Διοίκηση για να μπορέσουμε
να ξεκινήσουμε και να τελειώσουμε το έργο μας.
Σήμερα είναι μια ευκαιρία ταυτόχρονα να μάθουμε την αλήθεια,
να συζητήσουμε και να προβληματιστούμε περί της οικονομικής κατάστασης
3
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του Δήμου, την οποία παραλάβαμε και βεβαίως αυτό να το κάνουμε με όσο το
δυνατό πιο αντικειμενικά κριτήρια. Και τα κριτήρια τα οποία είναι αυτά τα
οποία βγαίνουν στον απολογισμό και στην έκθεση των ορκωτών λογιστών.
Δεν μας ενδιαφέρει εδώ να κρίνουμε την προηγούμενη Δημοτική
Αρχή γιατί ούτως ή άλλως αυτά κρίθηκαν στις τελευταίες εκλογές. Την ίδια
στιγμή όμως χρειάζεται με καθαρά λόγια να διαπιστώσουμε τη βάση από την
οποία εμείς ξεκινήσαμε και να εξετάσουμε μετέπειτα αντικειμενικά που
βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και ποια κατεύθυνση έχουν πάρει τα πράγματα
αυτή τη στιγμή στο Δήμο.
Το γενικότερο πλαίσιο ούτως ή άλλως ήταν το πλαίσιο του
Μνημονίου στο οποίο οι περικοπές ήδη και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή
ήταν πάρα πολύ μεγάλες, φτάνοντας αθροιστικά στο 60% πράγμα το οποίο
ούτως ή άλλως δυσχέρανε και την ίδια την οικονομική λειτουργία του Δήμου.
Όμως η οικονομική και η οργανωτική κατάσταση του Δήμου το
2014 βρισκόταν πολύ κάτω από το μέσο επίπεδο των Δήμων της χώρας.
Ακόμη και συγκρίνοντάς μας με το επίπεδο των όμορων Δήμων. Γιατί το λέω
αυτό; Γιατί το σκέλος της οικονομικής δυσπραγίας που αντιμετωπίζουν, αυτό
είναι κάτι κοινό για όλου τους Δήμους της χώρας και τους πολίτες στη
συντριπτική πλειοψηφία του εργαζόμενου λαού αυτής της χώρας.
Παρ' όλα αυτά δεν ήταν αυτός ο μοναδικός ή ο κύριος λόγος της
πάρα πολύ κακής κατάστασης στα οικονομικά του Δήμου τα οποία
εμφανίζονται και στην ίδια την έκθεση την οποία θα συζητήσουμε σήμερα.
Βρήκαμε ένα Δήμο αποδιαρθρωμένο πλήρως χωρίς δομή σε
σχέση με τις Υπηρεσίες του Δήμου. Και εδώ, θέλω να το κάνω πολύ καθαρό
ότι σε καμία περίπτωση γι' αυτό το πράγμα δεν έφταιγαν ούτε φταίνε οι
υπάλληλοι του Δήμου. Οι υπάλληλοι του Δήμου στις περισσότερες
περιπτώσεις ήταν αφημένοι στα γραφεία τους στις θέσεις εργασίας τους,
χωρίς να υπάρχει έλεγχος και χωρίς να υπάρχει καθοδήγηση.
Το δεύτερο που μπορώ να διαπιστώσω και φαίνεται από την ίδια
την έκθεση, είναι ότι υπήρχε μια εκμετάλλευση των δημοτικών ακινήτων, η
οποία ήταν αφημένη κυριολεκτικά στο έλεος του Θεού. Ακίνητα παράνομα και
κλειστά, ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ κλειστός και με χρέη από το 2011, το Ηρώδειο Πάρκο
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κι αυτό από το 2011 κλειστό, προσπάθεια την οποία κάνουμε εμείς τώρα
προκειμένου να το αποκαταστήσουμε και να ξεκινήσει τη λειτουργία του.
Τα ίδια τα ακίνητα στο νεκροταφείο (κυλικείο και ανθοπωλείο) για
χρόνια εκμεταλλευόμενα χωρίς είσπραξη και χωρίς εγγυήσεις. Πράγματα για
τα οποία μας έχουν βασανίσει όλα αυτά τα δυο χρόνια προκειμένου να
ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση, να οδηγήσουμε τους υπεύθυνους και στη
δικαιοσύνη αλλά και σε οποιοδήποτε άλλου είδους έλεγχο, προκειμένου ο
Δήμος να διεκδικήσει αυτά τα οποία του ανήκουν.
Οι μαγαζάτορες της πόλης κι αυτοί στη μοίρα τους. Το είχαμε
ξαναπεί και στην προηγούμενη έκθεση των ορκωτών λογιστών που είχαμε
περάσει για το 2011 και το ’13. Όποιος είχε φιλότιμο σε αυτό το Δήμο
πλήρωνε, ή μάλλον μόνο όποιος είχε φιλότιμο σε αυτό το Δήμο πλήρωνε.
Τους υπόλοιπους δεν τους ενοχλούσε κανένας. Ενώ ο απλός πολίτης ήταν
υποχρεωμένος να πληρώνει, οι μαγαζάτορες επιλεκτικά μόνο όποιος είχε την
καλή βούληση. Για τους υπόλοιπους δεν υπήρχε καμία ενόχληση.
Τα ανταποδοτικά τέλη στη μια γειτονιά της πόλης στη Νέα
Φιλαδέλφεια ήταν αυτά που αποφάσιζε το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ στην
άλλη γειτονιά της πόλης στη Νέα Χαλκηδόνα με ένα μυστήριο τρόπο
παρέμεναν χαμηλότερα. Πράγμα το οποίο κι αυτό διερευνήθηκε, αποδόθηκαν
ευθύνες και οδεύουμε στο να μπορέσουμε να το λύσουμε κι αυτό το θέμα
πολύ σύντομα.
Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την ΕΥΔΑΠ από το Δήμο. Τα
σχολεία είχαν ξεχαστεί και η ΕΥΔΑΠ έτρεξε μόλις αναλάβαμε εμείς τον
Οκτώβρη του 2014 να κατασχέσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου
για οφειλές περίπου 200.000 € που υπήρχαν από τα σχολεία και δεν είχαν
ρυθμιστεί.
Την ίδια στιγμή ο Δήμος το Μάρτη του 2014 λίγο πριν τις
εκλογές πήρε μαζί του τον Ενιαίο Φορέα και ο οποίος είχε ενσωματώσει την
προηγούμενη περίοδο 5.420.000 € από το Υπουργείο Εσωτερικών και είχε
εξοφλήσει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου και του Ενιαίου Φορέα
αλλά ακόμη ο Ενιαίος Φορέας –και αυτά καταγράφονται όλα με στοιχείαχρώσταγε υποχρεώσεις 1.346.000 € και την ίδια στιγμή το Ταμείο δεν

5

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

επαρκούσε για να μπορέσουν αυτά να εξοφληθούν. Αυτά θα τα πει και πιο
αναλυτικά ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών ο κ. Λάλος.
Ενώ εδώ όπως θα το δείξει και ο κ. Λάλος στην πραγματικότητα
αυτό το οποίο βρήκαμε ήταν ένα ταμειακό έλλειμμα, εμφανίστηκε η εξής
αντίφαση: να

υπάρχουν βαλτωμένα χρήματα στα ειδικευμένα. Υπήρχαν

χρήματα δηλαδή που μπορούσαν να γίνουν κάποια μικρά έργα ή κυρίως
επισκευές των εγκαταστάσεων του Δήμου, αλλά και των σχολείων, τα οποία
αυτά ουδέποτε διατέθηκαν. Με συνέπεια για χρόνια αρκετά τα σχολεία να
παραμένουν ασυντήρητα και να σωρευτούν προβλήματα τα οποία σήμερα
έχουν και μεγαλύτερο κόστος για να αποκατασταθούν.
Θέλω να επισημάνω επίσης το οποίο το γνωρίζουν και η
Διευθύντρια αλλά και οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου ότι για δυο
συνεχόμενα τρίμηνα με βάση τις εκθέσεις του Παρατηρητηρίου ο Δήμος μας
ήταν εκτός, το έλλειμμά του ξεπερνούσε για δυο συνεχόμενα τρίμηνα το 10%
και αυτό το οποίο εμείς βρεθήκαμε αντιμέτωποι πριν ακόμη αναλάβουμε τη
θητεία μας στο μεσοδιάστημα από την εκλογή μας μέχρι την ανάληψη των
καθηκόντων μας ήταν ο φόβος του Μνημονίου.
Προσέξτε, αυτή τη στιγμή τρεις Δήμοι της χώρας είναι ήδη σε
Μνημόνιο και Μνημόνιο στους Δήμους σημαίνει πολύ σκληρά πράγματα.
Σημαίνει αφαίρεση της οικονομικής διαχείρισης από την ίδια τη Δημοτική Αρχή
και επιβολή απ' ευθείας αυξήσεων στους ίδιους τους πολίτες. Πάνω σε αυτή
την κατάσταση βρεθήκαμε και αυτή αντιμετωπίσαμε και το που βρισκόμαστε
σήμερα θα φανεί βεβαίως και στους ελέγχους του ’15 και του ’16 αλλά και από
τα ίδια τα στοιχεία που θα παραθέσει ο κ. Λάλος.
Προτού πάρει τον λόγο ο Πρόεδρος θα ήθελα να ευχαριστήσω
πρώτα και κύρια τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου μας οι οποίες πάρα
πολύ μάλιστα αυτό το διάστημα, τους ορκωτούς λογιστές του Δήμου την κα
Χρυσανθοπούλου και Grant Thornton για όλη τη συνδρομή και στο
ξεκαθάρισμα το οποίο έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα προκειμένου να
βάλουμε την οικονομική πορεία του Δήμου σε άλλες βάσεις και ιδιαίτερα θέλω
να ευχαριστήσω και τον Αντιδήμαρχο των Οικονομικών τον κ. Λάλο ο οποίος
θα αναλύσει πολύ πιο συγκεκριμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την
κατάσταση που βρεθήκαμε και που βρισκόμαστε σήμερα, την κα Πλεσίτη τη
Διευθύντρια των Οικονομικών του Δήμου για όλη την προσπάθεια την οποία
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έχει κάνει αυτό το διάστημα, τον λογιστή του Δήμου τον Ανδρέα Μανωλάτο ο
οποίος κι αυτός προσπάθησε και τον πιέσαμε πάρα πολύ όλο αυτό το
διάστημα για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση και να
μπορούμε να φτάσουμε σήμερα να παρουσιάσουμε αυτά τα στοιχεία και
όλους τους άλλους οι οποίοι βοήθησαν προκειμένου να μπορέσουμε να
εξορθολογίσουμε τη λειτουργία του Δήμου, δουλέψαμε πάρα πολύ αυτό το
διάστημα προκειμένου να μπορούμε σήμερα να πούμε να πούμε ότι είμαστε
σε μια πολύ καλύτερη οικονομικά κατάσταση. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Δήμαρχο. Τον λόγο έχει ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών ο κ. Λάλος.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Καλησπέρα. Σήμερα είναι τέλος εποχής γιατί
ερχόμαστε να δώσουμε τέλος στη «σκοτεινή περίοδο» που είχαμε αποκαλέσει
και να αποτινάξουμε το πέπλο μυστηρίου περί της διαχείρισης που έτυχαν τα
χρήματα των πολιτών την προηγούμενη τετραετία και να προχωρήσουμε και
μπροστά. Οι ευθύνες έχουν αναζητηθεί, για την συντριπτική πλειοψηφία των
περιπτώσεων έχουν οδηγηθεί και σε ελεγκτικά όργανα και στη Δικαιοσύνη
πράγματα τα οποία αποκαλύφθηκαν.
Θα ξεκινήσω από την κατάσταση την οποία παραλάβαμε. Θα
επαναλάβω ό,τι είπε ο Δήμαρχος απλά θα βάλω κάποια αριθμητικά στοιχεία
στην κουβέντα.
Τι παραλάβαμε. Αυτό που παρέλαβα σαν Ταμείο όταν πήγα
πρώτη μέρα ως Αντιδήμαρχος χωρίς να έχω κάνει την ενδελεχή έρευνα και
ανάλυση που έκανε η ορκωτή λογίστρια ταξινομώντας τους πόρους μας το
χρηματικό μας υπόλοιπο, ανάλογα με το τι μπορεί να εξυπηρετήσει το κάθε
κομμάτι του, ανέλαβα:
Τακτικά έσοδα 536.162 €
Έκτακτα ανειδίκευτα 204.289,29 €
Αυτό το κομμάτι που είπα τώρα, είναι το κομμάτι από το οποίο ο
Δήμος πληρώνει τους προμηθευτές του, τη μισθοδοσία και ζει την
καθημερινότητά του. Το σύνολο αυτό που παραλάβαμε 31/8 είναι 740.451,68
€. Η ορκωτή με την ανάλυση που κάνει τα βρίσκει και ακόμη λιγότερα, διότι το
παίρνει τιμολόγιο – τιμολόγιο και το χωρίζει και όχι σε γενικές κατηγορίες.
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Σήμερα το αντίστοιχο μέγεθος που έχουμε στο Ταμείο μας είναι
3.237.998,46 €, είναι το πενταπλάσιο σχεδόν. Αυτό έχει να κάνει με
τακτοποίηση, με μια εικόνα μαζέματος των οικονομικών του Δήμου και με τη
διακοπή κακών συνηθειών. Πιστέψτε με και αποδεικνύεται αυτό και γι' αυτό
θέλω να ευχαριστήσω κι εγώ την Οικονομική Υπηρεσία, το ψάρι βρωμάει από
το κεφάλι. Οι Υπηρεσίες μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και το
αποδεικνύουν. Οι πιέσεις που δέχονται από τους εκάστοτε διοικούντες είναι
που χαλάνε τη σούπα από ο,τι φαίνεται.
Να συνεχίσω τώρα με τα αποτελέσματα της έκθεσης του
ορκωτού λογιστή και τι φαίνεται από αυτά. Φαίνεται από αυτά ότι ενώ ο Δήμος
στο Ταμείο του έχει 1.991.220 € τα οποία είναι χρήματα ειδικευμένου σκοπού,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς οι οποίοι
προϋποθέτουν την εκπόνηση μελετών, την οργάνωση και τα λοιπά. Στοιχεία,
τα οποία έπρεπε να υπάρχουν και που είναι η ευθύνη της Διοίκησης. Η
Διοίκηση αυτό κάνει: σχεδιάζει και υλοποιεί.
Από αυτά τα χρήματα οφειλόμενα είναι μόνο οι 869.000 € οπότε
προκύπτει στο Ταμείο μας ένα υπόλοιπο 1.173.000 € το οποίο όμως δεν
μπορεί και να χρησιμοποιηθεί. Εδώ τι συμπεραίνουμε; Εδώ βλέπουμε ένα
έλλειμμα Διοίκησης, ένα έλλειμμα σχεδιασμού, χρήματα να μένουν στο Ταμείο
του Δήμου λες και ο Δήμος είναι κάποια Α.Ε. και έχει σκοπό να τα τοκίσει ή
δεν ξέρω εγώ τι άλλο να τα κάνει να τα επενδύσει κάπου, χωρίς να
επιστρέφονται στους πολίτες οι οποίοι πληρώνουν τους φόρους τους.
Πάμε παρακάτω. Εκτός από το ότι δεν μπορούσε να
εκμεταλλευτεί ο Δήμος να αντλήσει αυτούς τους πόρους από το Ταμείο του, ο
Δήμος έχει στο Ταμείο του 636.000 € τα οποία είναι το μέγεθος αυτό που
αναφέρθηκα προηγούμενα, είναι το ταμειακό υπόλοιπο το οποίο μπορεί να το
χρησιμοποιήσει για οποιεσδήποτε δαπάνες για τη μισθοδοσία του, για τους
προμηθευτές του και τα λοιπά.
Τι τιμολόγια και συμβατικές δεσμεύσεις όμως έχει, που αφορούν
αυτό το Ταμείο; 1.983.000 €. Δηλαδή του Δήμου που παραλάβαμε του έλειπε
άλλο 1.346.845 € για να καλύψει τις υποχρεώσεις του. Οπότε στην ουσία
έχουμε ένα αρνητικό Ταμείο, ένα έλλειμμα 1.346.000 €.
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Να το αντιπαραβάλουμε με σήμερα; Σήμερα παίρνοντας ένα
Μητρώο δεσμεύσεων ο Δήμος οφείλει –Μητρώο δεσμεύσεων είναι οι
υποχρεώσεις του Δήμου, είναι βέβαια αυτά που έχουν γίνει παραστατικά εδώ
η κα Χρυσανθοπούλου έχει βάλει και τις συμβάσεις οι οποίες βγάζουν λίγο
παραπάνω το ποσό, αλλά είναι ενδεικτικό αυτό που θα σας πω- ο Δήμος
Μητρώο δεσμεύσεων 31/8/2016 έχει 1.431.000 € υποχρεώσεις προς τρίτους,
ταυτόχρονα έχουμε 3.230.000 € για να καλύψουμε αυτές τις υποχρεώσεις,
δηλαδή πάνω από το διπλάσιο σχεδόν τον τριπλάσιο.
Αυτό είναι επίσης ένα ενδεικτικό σημείο του ποια είναι η εικόνα
του Δήμου σήμερα, πόσο κινδύνευε τότε αν κινδυνεύει τώρα. Στα τακτικά μας
έσοδα υπάρχουν πάντα τέσσερις μισθοδοσίες μέσα αυτή τη στιγμή όπως
είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να έχουμε δύο.
Δεν θέλω να αναφερθώ παραπέρα στο τι αφορούν τα
ειδικευμένα τα οποία είχαν πατώσει στο Ταμείο μας και δεν μπορούσαμε να
τα χρησιμοποιήσουμε, τα είπε ο Δήμαρχος, μόνο σε ένα θα αναφερθώ το
ΘΗΣΕΑΣ για την πλατεία Ολυμπιονικών που ήταν ένα ποσό το οποίο με
φροντίδα της δικής μας Διοίκησης για να μη το χάσουμε κιόλας,
αποχαρακτηρίστηκε βρήκαμε ένα νόμο με τον οποίο μπορέσαμε και το
αποχαρακτηρίσαμε και το χρησιμοποιούμε για άλλες επενδυτικές δαπάνες.
Αυτά για το τι παραλάβαμε μέχρι 31/8. Επίσης μια παρατήρηση
ότι από τον έλεγχο τον οποίο έχουμε διενεργήσει προκύπτει κι ένα
ανορθόδοξο σύστημα εξόφλησης των πληρωμών του Δήμου, το οποίο το τι
συμβαίνει το είχαμε αντιληφθεί, το έχω πει και στην κα Γαϊτανά προσωπικά
και στο Δημοτικό Συμβούλιο έχω απευθυνθεί λέγοντας «γιατί ο Δήμος έχει
τόσα

πολλά

παραπάνω

χρήματα

στο

Ταμείο

και

τόσο

λιγότερες

υποχρεώσεις».
Αυτό που προκύπτει αν πάρουμε τη δομή αυτή τη στιγμή των
υποχρεώσεών μας σε σχέση με το τι συνέβαινε παλιά, βλέπουμε το εξής: ο
Δήμος σήμερα χρωστάει 1.431.000 € εκ των οποίων ο μεγάλος όγκος είναι
437.000 € είναι τιμολόγια που έχουν εκδοθεί τις 30 μέρες αυτές που μιλάμε
τώρα, πρόσφατα. Μετά είναι δυο μικρότερα ποσά που αφορούν από 31 έως
60 μέρες και από 61 έως 90 μέρες και μετά είναι ένα ποσό μεγαλύτερο των 90
ημερών τα ληξιπρόθεσμα που λέμε εμείς εκ των οποίων βέβαια είναι 887.000
€ αυτό το ποσό, εκ των οποίων γνωρίζουμε κιόλας ότι οι 700.000 € περίπου
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αφορούν τιμολόγια που δεν μπορούν να πληρωθούν, είναι εταιρείες που
έχουν κλείσει, έρχεται από πολύ παλιά αυτό το υπόλοιπο, ή που για
διάφορους λόγους αδυνατούμε εμείς ελλείψει δικαιολογητικών και διάφορα
προβλήματα.
Η κα Γαϊτανά, η προηγούμενη Διοίκηση μάλλον το αντίστοιχο
ποσό που όφειλε για μέσα στις 30 ημέρες τιμολόγια που έχουν εκδοθεί εντός
των 30 ημερών είναι 203.000 € είναι λιγότερα από τα μισά τα δικά μας.
Αντίθετα χρωστάει 1.285.000 € για τιμολόγια μεγαλύτερα των 90 ημερών και
πάλι παραπάνω από εμάς περίπου 50% τα τιμολόγια που είναι από 31 έως
90 μέρες.
Η μοναδική εξήγηση δική μου είναι… γιατί από ό,τι είδα κιόλας ο
Δήμος έχει κάνει το ’14 μεγαλύτερες από ό,τι έκανε το ’15 ή το ’16 έχει κάνει
17 εκατομμύρια εξοφλήσεις. Το μόνο που μπορώ εγώ να εξηγήσω είναι ότι
υπήρχαν απ' ευθείας αναθέσεις οι οποίες πληρώνονταν εντός 30 ημερών,
μικρά ποσά. Και επ’ αυτού του ζητήματος, δεν ξέρω ποιοι θυμούνται το
εξώδικο που είχε συντάξει νομίζω ο Δήμαρχος πριν την ανάληψη των
καθηκόντων του. Έχει συνταχθεί εξώδικο για να σταματήσουν να γίνονται
κάποιες πληρωμές, γιατί ανησυχούσαμε πραγματικά το τι θα βρούμε στα
Ταμεία αναλαμβάνοντας τη Διοίκηση του Δήμου.
Και ακόμη και σήμερα φανταστείτε το 2016 το ποσοστό που
πληρώνουμε

εμείς σα

Διοίκηση

που αφορά

Π.Ο.Ε.

δηλαδή

έξοδα

προηγούμενων ετών, είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό που πλήρωνε το ’14
η προηγούμενη Διοίκηση σε σχέση με τα συνολικά έξοδα που τότε είχε πάρει
την επιχορήγηση για να κάνει αυτές τις πληρωμές. Παρ' όλα αυτά εμείς τώρα
καταφέραμε και πληρώνουμε περισσότερα Π.Ο.Ε. μεγαλύτερο κομμάτι Π.Ο.Ε.
από ό,τι αυτά που αφορούν τις 30 μέρες. Ανεξήγητο.
Αφήνουμε το τι παραλάβαμε και ερχόμαστε τώρα στο τι έγινε το
2014. Είναι άλλη μια ζημιογόνος περίοδος για το Δήμο, σε αυτό τον
ισολογισμό για πρώτη φορά αποτυπώνεται και στις οικονομικές καταστάσεις
του Δήμου η ζημιά που προξένησε ο κ. Κουρής και άλλοι μισθωτές του Δήμου
η κα Ρηγοπούλου, ο κ. Ρηγόπουλος, με μισθώματα τα οποία ουδέποτε
καταβλήθηκαν, ερχόμαστε και εγγράφουμε μια ζημιά συνολικού ύψους
1.254.000 € κάτι που όφειλε να το έχει κάνει και η προηγούμενη Διοίκηση. Η
προηγούμενη Διοίκηση όμως όχι μόνο δεν έγραφε τη ζημιά στα βιβλία της,
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αλλά τεχνηέντως απέκρυπτε και το τι συμβαίνει με αυτή την περίπτωση. Αν
έχουμε εγγυητικές ή δεν έχουμε εγγυητικές, αν πληρώνει ή αν δεν πληρώνει,
αν πρέπει να τον διώξουμε ή αν πρέπει να του τα χαρίσουμε τα ακίνητα του
Δήμου.
Οπότε ερχόμαστε και διαγράφουμε αυτή τη ζημιά και το
αποτέλεσμα της χρήσης είναι 930.000 € ζημία, το οποίο σωρευτικά τη ζημία
της κας Γαϊτανά στην τετραετία της την κάνει 1.662.000 €. Μειώνει κατ’ αυτό
το ποσό την περιουσία του Δήμου.
Αν αναλογιστεί 40 εκατομμύρια από τα 49 εκατομμύρια που
είναι η περιουσία του Δήμου -μεγάλωσε η περιουσία του Δήμου γιατί ήρθαν
και τα ακίνητα από τον Ενιαίο Φορέα- τα 40 εκατομμύρια αφορούν πάγιο
εξοπλισμό και μόνο τα 6 εκατομμύρια αφορούν το κυκλοφορούν ενεργητικό
του Δήμου, άμα εγγράφουμε τέτοιες ζημιές σε λίγο καιρό με βεβαιότητα θα
αρχίσουμε να εκποιούμε τη δημόσια περιουσία για να ζήσουμε, για να
επιβιώσουμε. Τέλος πάντων η περίοδος αυτή έληξε και να κοιτάξουμε πως θα
πάμε μπροστά από εδώ και πέρα.
Οι

ζημιές

εγγράφονται

και

κατόπιν

την

απόφαση

της

Οικονομικής Επιτροπής που είχε παρθεί πέρσι το καλοκαίρι όπου είχαμε
αποφασίσει να χαρακτηρίσουμε επισφάλειες και τα ποσά του 2014 τότε είχαμε
–ακόμη το έχουμε- αλλά με αφορμή το απαράδεκτο εκείνο νομοθέτημα της
φορολόγησης των Δήμων το οποίο έρχεται φέτος για πρώτη φορά να
εγγραφεί και αυτό στις ζημιές μας 25.000 € του χρόνου θα είναι 100.000 €
που πληρώνουμε φέτος φόρο. Δηλαδή «όλα τα έχει η Μαριωρή ο φερετζές
της λείπει»!
Δεύτερον να σημειώσω ότι η αιτία της καθυστέρησης κατάθεσης
του ισολογισμού αυτού ήταν η ατελής συνένωση του Ενιαίου Φορέα πράγμα
το οποίο είχε ενημερωθεί ξανά το Δημοτικό Συμβούλιο, είχαμε πάρει και μια
απόφαση τότε για να αποτιμήσουμε την περιουσία του Ενιαίο Φορέα να
μπορέσουμε επιτέλους να την καταγράψουμε και να γίνουν όλες οι
φορολογικές κινήσεις, οι οποίες είχαν ξεχαστεί από την προηγούμενη
Διοίκηση και από τους Προέδρους του Νομικού Προσώπου, γι' αυτό τον λόγο
κάναμε απογραφή, κάναμε μια αποτίμηση των κινητών στοιχείων με
διαχειριστική μνεία, διότι δεν μπορούσαμε σε αυτό το χρονικό διάστημα να
κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή έχουμε αποτιμήσει τα 10 ευρώ το κάθε
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αντικείμενο που βρίσκαμε, καρέκλα, τραπέζι και 1 ευρώ κάτι μικροαντικείμενα
προκειμένου αυτά να καταγραφούν στο πάγιο εξοπλισμό του Δήμου και στη
συνέχεια κάποια στιγμή να αποτιμηθούν και κανονικά.
Εδώ να επιστήσω την προσοχή ότι πρέπει ο Δήμος να κοιτάξει
κάποια στιγμή να εκτιμήσει κάποια έργα τέχνης που έχει και να γραφτούν
στην περιουσία του. Προς το παρόν απλά τα καταγράψαμε, γιατί παλιά δεν
υπήρχε ούτε η καταγραφή, τώρα πρέπει να τα αποτιμήσουμε κιόλας.
Όσον

αφορά

τα

ακίνητα

αυτό

έγινε

με

τη

συμβολή

συμβολαιογράφου ο οποίος αποτίμησε τις αντικειμενικές τους αξίες
προκειμένου να έχουμε κάποιο έγκυρο νούμερο για να καταχωρήσουμε στον
ισολογισμό μας.
Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά στις εκθέσεις τα υπόλοιπα οι πιο
ειδικοί θα τα αναλύσουν, εγώ θα πω απόδειξη της εφαρμογής των
παρατηρήσεων και των οδηγιών που είχαμε λάβει και σε προηγούμενες
εκθέσεις από τους ορκωτούς ελεγκτές, δεν θα αναφερθώ με λόγια τι έχουμε
κάνει, μπορεί να διαβάσει κάποιος την εισήγησή μου στην Οικονομική
Επιτροπή.
Θα πω ότι το αποτέλεσμα της αύξησης των ιδίων εσόδων μέσα
σε δυο έτη κατά 17% τα λέει όλα για το τι έχει γίνει. Από εκεί και πέρα υπάρχει
και κείμενο το οποίο μιλάει γι' αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Αντιδήμαρχο. Παρακαλώ, ερωτήσεις προς
τον κ. Δήμαρχο. Θέλετε επικουρικά να συμπληρώσετε τώρα ή κατόπιν των
ερωτήσεων;
Η κα Πλεσίτη έχει τον λόγο.
Α. ΠΛΕΣΙΤΗ: Θέλετε να σας διαβάσω τα νούμερα του απολογισμού ή θέλετε
κάτι να με ρωτήσετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γι' αυτό σας ρωτάω αν θέλετε επικουρικά να συμπληρώσετε ή
να απαντήσετε μετά τις ερωτήσεις.
Α. ΠΛΕΣΙΤΗ: Εντάξει τα ξέρετε τα νούμερα, ας μη τα διαβάσω ας
προχωρήσουμε.
Α. ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ: Να πω εγώ λίγα πράγματα για τον ισολογισμό, κατ' αρχήν
καλησπέρα σε όλους. θα ήθελα να πω ότι η χρονιά του 2014 για πρώτη φορά
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μέσα στην ίδια χρήση έχουμε δυο διαφορετικές Διοικήσεις λόγω του νέου
εκλογικού νόμου, συμβαίνει πρώτη φορά αυτό. Βέβαια το μεγαλύτερο κομμάτι
αφορά την απελθούσα Διοίκηση της κας Γαϊτανά και πολύ μικρότερο της
τωρινής Διοίκησης.
Το πρώτο σημαντικό κομμάτι που όπως είπε και ο κ. Λάλος
τώρα στο κλείσιμο της ομιλίας του είναι η ενοποίηση του Ενιαίου Φορέα στο
Δήμο. Αυτό έγινε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 2013 και
δημοσιεύτηκε με ΦΕΚ 18/2/2014. Τότε πραγματοποιήθηκε η ενσωμάτωση του
Ενιαίου Φορέα και ταυτόχρονα η μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων των
Νομικών Προσώπων στο Δήμο.
Με την κατάργηση αυτή περιήλθε στο Δήμο το σύνολο των
υποχρεώσεων των Νομικών Προσώπων, το προσωπικό 50 άτομα και η
ακίνητη και κινητή περιουσία. Θα ήθελα εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση
και να σας πω ότι πριν από κάποια χρόνια όντως ακόμη στον ιδιωτικό τομέα
γιατί δεν ξεκίνησα την καριέρα μου στο δημόσιο, ήμουν Προϊστάμενος στην
εταιρεία Κωτσόβολος. Το 1997 έγινε μια συγχώνευση με απορρόφηση ό,τι
ακριβώς συμβαίνει και το 2014 με το Δήμο μας, της ΡΑΔΙΟΑΘΗΝΑΙ στην
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ.
Σαν Προϊστάμενος του λογιστηρίου με την ομάδα μου κάναμε
αυτή τη συγχώνευση. Η εμπειρία μου πλέον κάνοντας και του Ενιαίου Φορέα
στο Δήμο, η δεύτερη ήταν πάρα πολύ πιο δύσκολη. Τελειώσαμε πάρα πολύ
γρήγορα εκεί, θα μου πείτε «ιδιωτικός τομέας….» δεν είναι έτσι. είχαμε πάρα
πολλές δυσκολίες και θα σας εξηγήσω γιατί υπήρχαν αυτές οι δυσκολίες.
Όσον αφορά την ακίνητη περιουσία του Νομικού Προσώπου
πήραμε έγγραφο από τη Νομική Υπηρεσία στις 2 Σεπτεμβρίου του 2016 που
αφορούσε τα κτήρια και τα οικόπεδα του Νομικού Προσώπου που έρχονται
στο Δήμο με τίτλους ιδιοκτησίας και αντικειμενικές αξίες 3.907.000 € περίπου
ήταν η αξία τους, που μεγάλωσαν και το κεφάλαιο του Δήμου. Η αποτίμηση
διενεργήθηκε από τον συμβολαιογράφο Αθηνών Θεοφάνη Σταματιάδη.
Το δεύτερο μεγάλο κομμάτι είναι η κινητή περιουσία του Δήμου.
Από

αυτή

ένα

κομμάτι

παραδόθηκε

στον

Προϊστάμενο

Κοινωνικής

Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού την 1 η Αυγούστου του
2014 κάποιους μήνες δηλαδή μετά την ενοποίηση και αφορούσε μόνο τα δυο
13
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Πνευματικά Κέντρα Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, καθώς και το στρατιωτικό
εργοστάσιο.
Κατόπιν τα υπόλοιπα, δηλαδή όταν μιλάμε για την κινητή
περιουσία του Δήμου για τα υπόλοιπα, αφορούν τους Παιδικούς Σταθμούς τα
ΚΑΠΗ, τα κτήρια, τα γήπεδα, αθλητικούς χώρους, το κλειστό του ΑΤΤΑΛΟΥ,
απογράφηκαν από τις Υπηρεσίες του Δήμου με τη νέα Διοίκηση με τελευταίο
έγγραφο παράδοσης στις Οικονομικές Υπηρεσίες 29/7/2016 και αφορούσε το
γυμναστήριο του ΑΤΤΑΛΟΥ.
Βέβαια η αποτίμηση εδώ υπήρχε ένα θέμα γιατί δεν είχαμε
πραγματικές αξίες, οπότε όπως είπε πολύ σωστά και ο κ. Λάλος έγινε με αξία
μνείας 10 € ανά τεμάχιο, ή σε κάποιες περιπτώσεις 1 € ανά τεμάχιο. Η
συνολική αξία αυτή ήταν 49.367 €. Άρα σημαίνει ότι δεν έχει ολοκληρωθεί
ακόμη, θεωρούμε ότι θα ολοκληρωθεί στην επόμενη χρήση και ευελπιστούμε
γι' αυτό.
Ένα δεύτερο κομμάτι που θα ήθελα να τονίσω και αφορά το
παθητικό μας στον ισολογισμό είναι το εξής: ολοκληρώθηκε η εξόφληση της
χρηματοδότησης για τα ληξιπρόθεσμα και του Δήμου κατά 269.000 € όπως
και του Ενιαίου Φορέα κατά 951.000 €. Αυτά προστέθηκαν και εμφανίζονται
σε διακριτή θέση στο Λογαριασμό Ιδίων Κεφαλαίων.
Επιπλέον θα ήθελα να πω ότι βρισκόμαστε στο 2014 και είναι ο
δεύτερος χρόνος όπου η προηγούμενη Διοίκηση είχε κάνει ρυθμίσεις με
θέματα αποπληρωμής δανείων Α και Β βαθμού για ΟΤΑ με το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων. Αυτό είχαν σαν αποτέλεσμα να επιμηκυνθούν
τα δάνειά μας για οκτώ χρόνια, συν το καθένα με περίοδο χάριτος τριών
χρόνων και σε αυτό το διάστημα ο Δήμος είχε να πληρώσει μόνο τους τόκους
που ήταν 204.000 για τον κάθε χρόνο.
Βέβαια το αποτέλεσμα αυτό ήταν ότι οι προϋπολογισμοί των
ετών ’13, ’14 και ’15 είχαν ελάφρυνση στον προϋπολογισμό μας κατά 550.000
€ περίπου η κάθε χρονιά και επιπλέον είχαμε και μια επιβάρυνση στο Δήμο σε
τόκους σε συνολικό ποσό 1.248.000 € δηλαδή μεγάλωσαν αυτά που
χρωστάμε πλέον στο Ταμείο Παρακαταθηκών και αν δούμε λίγο τους τόκους
ανά χρονιά για τις τρεις πρώτες χρονιές η επιβάρυνση στο Δήμο ήταν μόλις
40.000 €.

14

η

16 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 28/9/2016

Από το 2016 έως το 2025 και γίνεται αυτή η κίνηση γιατί τότε
τελείωνε το τελευταίο δάνειο του Δήμου, η επιβάρυνση για το Δήμο ήταν
1.111.000 € και από το 2026 έως το 2033 που πλέον λήγουν τα δάνειά μας
κατά 97.000 €.
Και ένα τέταρτο που θέλω να πω που αναφέρθηκε και σε αυτό ο
κ. Λάλος για τις σχηματισμένες προβλέψεις που έγιναν κατά 1.254.000 €
επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα της χρήσης, είναι ότι αυτές οι απαιτήσεις του
Δήμου δεν αποτελούν ότι διαγράφηκαν οι συγκεκριμένες απαιτήσεις, πλην
όμως έγινε πρόβλεψη όπως επιβάλλεται από τους νόμους και τις αρχές της
λογιστικής και της οικονομίας. Αυτά προς το παρόν και αν θέλετε κάτι μπορώ
να σας πω οτιδήποτε άλλο θέλετε. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε. τον λόγο έχει η κα Χρυσανθοπούλου ορκωτή
λογίστρια.
Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ: Καλησπέρα κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε. Κυρίες και
κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, δεν θέλω να σας κουράσω προσπαθώ από τα
πορίσματά μου και από την αναλυτική έκθεση να εντοπίσω κάποια πράγματα
που δεν ειπώθηκαν, ή να δώσω τη διάσταση του ελέγχου τουλάχιστον σε
κάποια πράγματα που θεωρώ αρκετά σημαντικά για τη χρήση του 2014 και
μετά στα πορίσματά μου που τα έχετε πάρει όλοι και τα έχετε διαβάσει, θα
δεχτώ οποιαδήποτε επεξήγηση ή ερώτηση για να γίνει πιο αναλυτικό.
Θεωρώ

πολύ

σημαντικό

το

ζήτημα

των

τελών

όπως

λειτουργούσε η Διοίκηση και οι Υπηρεσίες του Δήμου, έναντι των
υποχρεώσεων προς είσπραξη απέναντι από τους δημότες, από τους
υπόχρεους γενικότερα και πως αυτό εισέρρεε στα Ταμεία του Δήμου:
Δημιούργησε τη μεγαλύτερη απώλεια για τη χρήση του 2014 και μάλιστα όλα
αυτά τα τέλη δημιούργησαν, από τον έλεγχό μας εμείς διαπιστώσαμε και
κρατάμε σημαντικές επιφυλάξεις σημαντικής απώλειας εσόδων του Δήμου
που απαιτείται –παρ' όλο ότι έχει πάρει ένα δρόμο- από τη Διοίκηση του
Δήμου σήμερα να κοιτάξει την αποκατάστασή τους.
Πρώτα θα μιλήσω για τα ανταποδοτικά τα οποία πραγματικά
εμείς στα χρόνια που κάναμε έλεγχο το ’13 και το ’14 φτάνουν τις 200.000 €.
101.000 € έχουμε προσεγγίσει τον υπολογισμό και 98.000 το ’13, το ’12 δεν
κάναμε έλεγχο δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το ποσό της απόρροιας. Γνωρίζουμε
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ότι η Διοίκηση των ανταποδοτικών που δεν είχε εφαρμοστεί η απόφαση της
ισόνομης μεταχείρισης των δημοτών μεταξύ Χαλκηδόνας και Φιλαδέλφειας
των Δημοτικών Διαμερισμάτων, ναι η Διοίκηση έχει πάρει μέτρα διερεύνησης
του θέματος και απόδοσης ευθυνών, πρέπει να προχωρήσουμε και στην
αποκατάσταση

της

απώλειας

αυτής

και

της

ίσης

και

ορθόνομης

αντιμετώπισης των δημοτών.
Αυτό που διαπιστώσαμε και προτείνουμε οπωσδήποτε πρέπει
να γίνει στο ζήτημα με τα ανταποδοτικά από τις Υπηρεσίες του Δήμου, είναι
ότι δεν υπάρχει ένα σύστημα εσωτερικών δικλείδων τήρησης των στοιχείων
των ακινήτων, των ηλεκτροδοτούμενων και μη και όταν διακόπτεται το ρεύμα
της ηλεκτρικής ενέργειας που είναι ο μηχανισμός μέσω ΔΕΗ, είναι ένας
τρόπος ελέγχου και είναι κι ένας πιο ασφαλής τρόπος είσπραξης, αλλά
σήμερα υπάρχουν πολλές διακοπτόμενες οικίες, καταστήματα και τα
υπόλοιπα, τα οποία όμως δεν έχει βρεθεί ο μηχανισμός δεν διαπιστώσαμε να
υπάρχει ένας μηχανισμός ελέγχου από αυτή την πλευρά της είσπραξης αυτών
των ανταποδοτικών τελών και αυτά τα ακίνητα από την πλευρά του Δήμου.
Όσον αφορά τα τέλη και τα δικαιώματα του Δημοτικού
Νεκροταφείου. Επαναλαμβάνουμε σε βαθύ έλεγχο για τη χρήση του 2014, το
επαναλαμβάνουμε και για τη χρήση του ’13. Αντιμετωπίσαμε και είδαμε πολύ
σοβαρά θέματα, προτείναμε, προχώρησε η Διοίκηση, βρίσκεται ακόμη σε μια
εξέλιξη αυτό το θέμα των τελών και των δικαιωμάτων του Δημοτικού
Νεκροταφείου.
Εμείς διαπιστώσαμε ότι η Διοίκηση των βεβαιώσεων και των
εισπράξεων

των

εσόδων

από

τέλη

και

δικαιώματα

του

Δημοτικού

Νεκροταφείου γίνεται μόνο οίκοθεν, μια υποτυπώδη ηλεκτρονική μορφή στο
χώρο του Κοιμητηρίου χωρίς αυτή η διαχειριστική λειτουργία να είναι
συνδεδεμένη με ένα βασικό, κεντρικό, ηλεκτρονικό, διαχειριστικό οικονομικό
σύστημα του Δήμου.
Εντοπίσαμε πολλές σημαντικές ελλείψεις στην εφαρμογή και
στην παρακολούθηση του υφιστάμενου κανονισμού λειτουργίας και των
εσωτερικών δικλείδων που αφορούν τη διαδικασία ενημέρωσης των
υπόχρεων σε σχέση με την εξασφάλιση των δικαιωμάτων τους και σε
συνάρτηση με τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, το διαχωρισμό των
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καθηκόντων και της εκτέλεσης αυτών από τους αρμόδιους Προϊστάμενους και
υπαλλήλους του Κοιμητηρίου.
Στη διαδικασία της βεβαίωσης και της είσπραξης των εσόδων
των τελών του Κοιμητηρίου και των δικαιωμάτων στη συνέχεια στη διαδικασία
της παραλαβής των ημερήσιων εισπράξεων από το Ταμείο του Δημοτικού
Κοιμητηρίου στην κεντρική ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.
Δεν εντοπίστηκαν από τον έλεγχο -προσπαθήσαμε, δεν
βρήκαμε- ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των υπόχρεων για το
σύνολο των τελών και των δικαιωμάτων του Νεκροταφείου, σε αντιστοίχηση
με το σύνολο των εκμεταλλευόμενων χώρων, (τάφοι, οικογενειακοί τάφοι,
οστεοφυλάκια) του Νεκροταφείου.
Εντοπίστηκαν αδυναμίες και σοβαρές ελλείψεις πληροφοριακών
στοιχείων,

επί

των

εκδομένων

στη

χρήση

του

2014

βεβαιωτικών

σημειωμάτων των εσόδων που αφορούσαν για παράδειγμα τη Ζώνη ταφής,
το συγκεκριμένο τάφο, τη διάρκεια παραμονής στο νεκροθάλαμο ψυγείου και
τα λοιπά, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό να υπολογίσουμε από την
πλευρά μας και να ελέγξουμε την ορθότητα των επιβαλλομένων τελών και
δικαιωμάτων στη χρονιά αυτή.
Με βάση τα παραπάνω επιφυλασσόμαστε σοβαρά ως προς το
ύψος των εισπραττόμενων εσόδων που έχει εισρεύσει στο Ταμείο του Δήμου
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας καθ' ότι οι προαναφερόμενες αδυναμίες
εγκυμονούν σημαντικό κίνδυνο απώλειας εισπράξεων εσόδων για το Δήμο,
ως προς το ύψος των διαφυγόντων εσόδων από τη μη παρακολούθηση και
βεβαίωση των τελών και δικαιωμάτων του Κοιμητηρίου για το σύνολο των
υποχρέων.
Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην εμφανίζονται κατά τη γνώμη μας
απαιτήσεις. Δεν γνωρίζουν, δεν έχει καταγραφεί, δεν έχει απαιτηθεί, άρα δεν
υπάρχουν απαιτήσεις σε αυτό τον ισολογισμό που έχετε μπροστά σας τελών
και δικαιωμάτων του Δημοτικού Νεκροταφείου κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2014.
Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία από την πλευρά της Διοίκησης για
την καταγραφή και για την λύση αυτού του θέματος. Εμείς προτείνουμε άμεσα
τη διαχειριστική αναδιοργάνωση της λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου
που θα περιλαμβάνει εξ αρχής όπως ξεκίνησε ήδη το πρώτο βήμα, την πλήρη
17
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απογραφή και χαρτογράφηση και ταυτόχρονη μηχανογράφηση των τάφων,
των οστεοφυλακίων, την παρακολούθηση την οικονομική και τη διαχειριστική
σε μηχανογραφικό πρόγραμμα συνδεδεμένο και αναπόσπαστο με το βασικό
κεντρικό

ηλεκτρονικό

διαχειριστικό

οικονομικό

σύστημα

του

Δήμου,

ολοκληρωμένο και σύγχρονο Κανονισμό λειτουργίας του Κοιμητηρίου, με
διαχωρισμό των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων και με
εσωτερικές δικλείδες ελέγχου εφαρμογής του.
Απ' ευθείας διαδικτυακή σύνδεση On line με το βασικό κεντρικό
ηλεκτρονικό διαχειριστικό οικονομικό σύστημα του Δήμου, ώστε να ελέγχεται
η βεβαίωση και η είσπραξη των εσόδων και οι διαδικασίες εφαρμογή του
Κανονισμού λειτουργίας του.
Τέλος πρέπει να γίνει εκκαθάριση των καταθέσεων που
αφορούν τις εγγυήσεις ταφής στους αντίστοιχους δημότες – καταθέτες, σε
σχέση με τις τυχόν πληρωμές των τελών από αυτούς στο Ταμείο του Δήμου
και να διερευνηθεί η διαχείρισή του από το Δήμο πως θα συμπεριληφθεί στην
περιουσία του πράγμα που γνωρίζω από την Οικονομική Υπηρεσία ότι έχει
ξεκινήσει αυτή τη χρονιά να διερευνάται.
Το γνωρίζετε όλοι ότι τέλος της επόμενης χρήσης το ’15 κατά
την αναδιοργάνωση και την έναρξη ελέγχου κατά τη διαδικασία της
απογραφής προέκυψε σημαντικό διαχειριστικό πρόβλημα στην ομαλή
λειτουργία και εκτέλεση του σκοπού του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
Η Διοίκηση προς αντιμετώπιση των ανωτέρω έλαβε μέτρα και
απευθύνθηκε στα αρμόδια όργανα της πολιτείας ζητώντας την παρέμβασή
τους για τη λύση του προβλήματος που προσάρμοζε για την αποκατάσταση
της εύρυθμης λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου.
Τα τέλη των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων εστίασης
και συναφών, δεν έχει καταγραφεί. Δεν υπάρχει ένας πίνακας, δεν υπάρχει
ένα αρχείο όλων των καταστημάτων που λειτουργούν στην περιοχή ώστε να
εισπράττονται 55.000 € για τη χρονιά οίκοθεν, όποιος -πραγματικά ήταν
σωστό αυτό που είπε ο Δήμαρχος- φιλότιμος άνθρωπος πέρναγε να
πληρώσει το Δήμο.
Δεν υπάρχουν κατάλογοι, δεν υπάρχει βάση δεδομένων μέσα
στη χρήση του ’14 που να έχουν καταγραφεί να ξέρουμε τι χρωστάνε, ποιοι
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χρωστάνε, με ποιο τρόπο θα τα εισπράξουμε. Υπάρχουν και ρυθμίσεις, ο
σκοπός είναι να ξέρει τους υπόχρεους και οι υπόχρεοι να ξέρουν τις
υποχρεώσεις τους προς το Δήμο και να βρεθεί ο τρόπος να δίνουν τα τέλη
τους.
Το αντίστοιχο ακριβώς πάλι θέμα είναι με τα τέλη κοινόχρηστων
χώρων, τα τραπεζάκια και τα πεζοδρόμια πάλι οίκοθεν 34.000 € όλη η χρονιά
μαζεύτηκε, όσοι πέρασαν δεν υπάρχει καμία Επιτροπή ελέγχου, δεν υπήρξε
καμία βεβαίωση κατάληψη αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Για
όλα τα τέλη επιφυλασσόμαστε πολύ σοβαρά ότι είναι τα πραγματικά, δεν
υπάρχουν απαιτήσεις ή με ένα τρόπο έχουν απωλεστεί και δεν έχουν
εισρεύσει στα Ταμεία του Δήμου. Επιφυλασσόμαστε απόλυτα σε αυτή τη
διαχείριση των τελών, ότι είναι η πραγματικότητα αυτά που βρίσκονται στο
Ταμείο του Δήμου γι' αυτή τη χρονιά.
Είπατε για την ΕΥΔΑΠ, πραγματικά αυτό που ήθελα να
εντοπίσω εδώ και για τον απολογισμό που θα ψηφίσετε, είναι πραγματικά στο
τέλος της χρονιάς ο Δήμος αντιμετώπισε και διευθέτησε ληξιπρόθεσμες
οφειλές προς την ΕΥΔΑΠ 145.451 € με την υπογραφή συμφωνητικού και την
καταβολή ποσού 20.000 € ως προκαταβολή και δεσμεύτηκε την αποπληρωμή
αυτών των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 26 ισόποσες μηνιαίες δόσεις των
3.816 € με συνολική επιβάρυνση 11.942 € τόκων –επιβαρύνθηκαν και με
τόκους γιατί είναι ληξιπρόθεσμα- χωρίς τις μέχρι τότε… γλίτωσε δηλαδή από
αυτή τη ρύθμιση 63.843 € τις νόμιμες προσαυξήσεις που επέβαλλε και
πήγαινε να κάνει κατάσχεση η ΕΥΔΑΠ στους λογαριασμούς του Δήμου.
Όλες αυτές οι υποχρεώσεις παρουσιάζονται και εμφανίζονται
στον ισολογισμό που έχετε μπροστά σας.
Επιπλέον θέλω να πω ότι στη χρονιά αυτή του 2014 ο Δήμος
αντιμετώπισε το κόστος υδροληψίας 131.091 € που αφορούσε την περίοδο
1/1/2012 έως 31/7/2013 στον απολογισμό της χρήσης σύμφωνα με μια
Υπουργική Απόφαση που έπρεπε να το είχε κάνει το ’13. Σε αυτό τον
απολογισμό δηλαδή έχετε μια τακτοποίηση του ’13 που αφορούσε το ’13 το
έχετε στο ’14. Αυτές οι 131.091 € δεν χαρίστηκαν, τα πλήρωσε το ΥΠΕΣ για
λογαριασμό του Δήμου για να εκκαθαρίσει την ΕΥΔΑΠ για δικούς του
σκοπούς και θα τα παρακρατεί μέσω της ΚΑΠ από το έτος 2015 έως το 2020.
Άρα είναι ένα χρέος κι αυτό το οποίο μπορεί να μπει και συν – πλην στον
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απολογισμό του ’14. Που έπρεπε να μπει στο ’13 βέβαια αλλά στον
ισολογισμό παρουσιάστηκε η υποχρέωση, παρουσιάστηκε το κόστος γιατί
χρωστιέται και παρακρατείται από την ΚΑΠ του ’15 μέχρι το ’20.
Είναι σημαντικό και το είπατε, για εμένα είναι πολύ πιο
σημαντικό να σας πω την ενοποίηση αυτή που ο Δήμος σε εκτέλεση της
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 224/18-12-2013 και εφαρμόζοντας με
βάση νόμο το Νόμο 3663 και τον 8252 ανέλαβε το σύνολο των αρμοδιοτήτων
του

Νομικού

αθλητισμού,

Προσώπου

του

περιβάλλοντος,

Ενιαίου

Φορέα

δράσεων

αλληλεγγύης, κοινωνικής

πολιτισμού,

προστασίας

και

παιδείας. Κατάργησε αυτό το Νομικό Πρόσωπο και μετέφερε το σύνολο του
προσωπικού

καθώς και

των περιουσιακών του

στοιχείων και

των

υποχρεώσεών του στο Δήμο. Ως καθολικός διάδοχος της δράσης του, ήταν ο
Δήμος.
Αυτή η ενσωμάτωση τυπικά, κανονιστικά ολοκληρώθηκε στις
18/2/2014 όμως ταλαιπώρησε και πραγματικά μέχρι και τελευταία στιγμή ενώ
όλα τα άλλα ήταν έτοιμα ακόμη δεν έχει αποτιμηθεί όλη η περιουσία που ήρθε
στο Δήμο. Καταγράφηκε όμως και είναι πολύ σημαντικό.
Εγώ θέλω να πω ότι μέσα σε αυτό τον ισολογισμό που έχετε
μπροστά σας περιλαμβάνει και τις υποχρεώσεις, περιλαμβάνει και τα ακίνητα,
περιλαμβάνει και τις απαιτήσεις και τα Ταμεία που πήραμε από τον Ενιαίο
Φορέα.
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Καλύβης Γεώργιος
Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ: Πρώτον έχει το κόστος από το Φεβρουάριο και
μετά 50 ανθρώπων που ήρθαν υπάλληλοι στο Δήμο, 50 εργαζόμενοι. Έχει
την ακίνητη περιουσία που έχει αντικειμενική αξία 3.907.000 € έχει το σύνολο
του εξοπλισμού του που εξυπηρετούσε όλες τις πολιτιστικές, αθλητικές και
κοινωνικές δραστηριότητες που είναι διαχειριστικά καταγεγραμμένο στα βιβλία
του Δήμου αλλά έχουν μια μνεία διαχειριστικής αξίας και τώρα φαίνεται μόνο
με 49.367 € υποτιμημένα.
Όμως πήρε και υποχρεώσεις ο Δήμος. Οι υποχρεώσεις από τον
Ενιαίο Φορέα 1.228.904 € εκ των οποίων όμως οι 951.000 πήρε κι ένα
σύμφωνο ληξιπρόθεσμων οφειλών από το Υπουργείο που εξόφλησε από το
1.228.904 εξόφλησε τα 951.000 € το υπόλοιπο όμως τμήμα 237.000 € τα
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ανέλαβε να τα εξοφλήσει ο Δήμος από ίδια έσοδα. Αυτά ήθελα να σας πω για
τον Ενιαίο Φορέα.
Είναι σημαντικό και συνδυάζεται και με τη φορολογία που μπήκε
για πρώτη χρονιά την χρήση του 2014 στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Εκκαθαρίστηκε αυτή τη χρονιά στα αποτελέσματα μέσω προβλέψεων, δεν
εξαφανίστηκαν από τα βιβλία άλλωστε είναι σε ένδικα μέσα ο Δήμος και τα
απαιτεί και θα μπορούσε να εξαφανιστούν, αλλά ήταν ορθολογικό και ήταν οι
πρώτες μας από τις παρατηρήσεις για τα αποτελέσματα της προηγούμενης
χρονιάς το ’13, ότι ήταν λάθος διότι δεν είχαν προβλεφθεί αυτές οι σημαντικές
επισφάλειες

των

μισθωμάτων

και

πραγματικά

επιβαρύνθηκαν

τα

αποτελέσματα με 1.254.000 € εκ των οποίων το 1.153.000 € ήταν
νεκροταφείο, κυλικείο και ανθοπωλείο.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό διότι η νέα φορολογία που μπήκε
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στους Δήμους με βάση το Νόμο 4172/2013 ήταν
τα εισοδήματα από τα μισθώματα ακινήτων, τα μερίσματα και τους τόκους
καταθέσεων που αποκτά ο Δήμος. Όταν τα εισοδήματα από μισθώματα
ακινήτων που ήταν τα κύρια εισοδήματα για τη χρήση του 2014 αυτού του
Δήμου επισφαλή όχι εγγυημένα και από την άλλη μεριά και μη εισπραγμένα
να δώσουμε και 25% φορολογία, δεν μας το επιτρέπει ούτε ο νόμος. Ήταν
δηλαδή σε βάρος του Δήμου.
Άρα η φορολογία οι 25.000 € και αυτό το αντιμετώπισε και
γνωμοδοτικά νομικά και φορολογικά η Διοίκηση είναι εκτός αυτών των
μισθωμάτων τα οποία ήταν επισφαλή και ανεπίδεκτα είσπραξης τουλάχιστον
προς το παρόν μέχρι να τελειώσουν τα ένδικα. Και είχε όλο το δικαίωμα ο
Δήμος να το κάνει αυτό και ήταν και υποχρεωμένος να το κάνει.
Για την 31/8 μου είχε δοθεί ειδική εντολή. Σας έχω γράψει,
προσπάθησα να βρω τη χρηματοοικονομική θέση του Δήμου. Ο Δήμος δεν
κόβεται στη μέσα στο αποτέλεσμα, δεν κόβεται μια λειτουργία ποτέ στη μέση.
Ο Δήμος έχει συνέχεια, είναι ένα Νομικό Πρόσωπο που έχει μια οντότητα
οικονομική, όμως το τι υπάρχει στο Ταμείο είναι κάτι πραγματικό, το τι
υποχρεώσεις έχουν αναληφθεί και πρέπει υποχρεωτικά να τις πληρώσει είναι
πάλι κάτι πραγματικό, γι' αυτό δεν μιλάμε για αποτέλεσμα. Εδώ μιλάμε για
χρηματοοικονομική θέση του Δήμου κατά την 31/8.
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Άρα τα είπατε τα περισσότερα οι προηγούμενοι, θέλω να πω το
μόνο σημαντικό ότι πραγματικά στο Ταμείο του Δήμου 31/8/2014 υπήρχαν
στο σύνολό τους και κατατεθειμένα στο σύνολό τους σε τραπεζικούς
λογαριασμούς και όχι πουθενά αλλού 2.627.766,54 €.
Αυτά τα χρήματα ήταν κατά 1.896.161 € ταμειακά διαθέσιμα από
ειδικά έσοδα τα οποία πήγαιναν σε ειδικό σκοπό και πραγματικά αναλύσατε
τα περισσότερα τα έχω γραμμένα, ήταν δεσμευμένα για να γίνουν έργα και
μόνο εκεί θα έπρεπε να έχουν πάει και δεν είχαν δεσμευτεί σε κανένα έργο,
κατά 659.000 € άρα ήταν ελεύθερα να κάνουν έργα έστω με τις 659.000 €
από εδώ και πέρα.
Ήταν κατά 143.000 € επιχορηγήσεις ΣΑΤΑ για επισκευές και
συντηρήσεις σχολείων και δεν είχαν δοθεί και δεν υπήρχε κανένα έργο και
καμία υποχρέωση προς επισκευές και συντηρήσεις σχολείων, ήταν 102.000 €
για το ΘΗΣΕΑΣ που ήταν μια μη απορροφημένη και σχεδόν τελειωμένη
επιχορήγηση για επιστροφή, έμαθα από τον κ. Αντιδήμαρχο τώρα ότι άλλαξε
σκοπό και το υπόλοιπο δεσμευμένο ποσό οι 250.000 € πραγματικά ήταν τα
μόνα τα οποία ήταν στην εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
κάποια προγράμματα τα οποία πραγματικά προχωρούσαν τα 250.000 € και
εκτελούσαν αυτά τα προγράμματα.
Ποσό 95.000 € πέρα από αυτά φαίνεται σαν τακτικά ειδικευμένα
έσοδα εκ των οποίων οι 84.000 € ήταν για λειτουργικές δαπάνες σχολείων
που έπρεπε να δοθούν σε σχολεία και 10.000 € υπήρχε μέσα στον
απολογισμό ότι ήταν ανταποδοτικά. Εμείς με όλη την προσπάθεια που
κάναμε, δεν διαπιστώσαμε ότι μπορούσε το 2014 υπήρχε ταξινόμηση και
υπήρχε παρακολούθηση τα εισπραγμένα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού, που θα προορίζονταν με τις αντίστοιχες δαπάνες της
Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού. Στον έλεγχό μας δεν στάθηκε
δυνατό να επιβεβαιώσουμε εμείς την προέλευση του ταμειακού αυτού
υπολοίπου, ούτε και την αντιστοίχηση των ανταποδοτικών τελών.
Εμείς βρήκαμε μετά ότι τα υπόλοιπα ποσά του Ταμείου ήταν να
καλύψουν υποχρεώσεις 1.983.000 τα υπόλοιπα όμως ποσά του Ταμείου που
ήταν για τα λειτουργικά που λέμε έσοδα, ήταν μόνο 635.000 € και έπρεπε να
καλύψουν τη λειτουργία του Δήμου και υπολείπονταν από τη λειτουργία του
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Δήμου και τις δεσμεύσεις από τα τιμολόγια, από τις υποχρεώσεις μέχρι 31/8
κατά 1.346.000 €.
Εκείνο που θεωρώ ότι πρέπει να σας πω είναι ότι μέσα στον
απολογισμό που έχετε -και 31/8 ήταν πολύ πιο έντονο- υπήρχε εκ
παραδρομής ένα λογιστικό Ταμείο που ήταν για επιστροφή: 812.177 € και
ισοσκέλιζε αποτελέσματα έξοδα, τα οποία εκ παραδρομής είχαν μπει από το
Παρακαταθηκών και Δανείων από το ΥΠΕΣ και με τα προγράμματα της
εξόφλησης των ληξιπροθέσμων.
Επίσης στον ταμειακό απολογισμό δεν είχε εκκαθαριστεί ακόμη
και υπάρχουν 7.450 € ένα έλλειμμα παλιό το οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί και
προτείνω να εγκρίνετε την τακτοποίησή του και να μην υπάρξει στον άλλο
απολογισμό. Είναι διαπιστωμένο έλλειμμα το ’11 από κλοπή στο Δημοτικό
κοιμητήριο γι' αυτό νομίζω πρέπει να ληφθούν αποφάσεις τακτοποίησής του.
Το λανθασμένο ποσό 812.000 € επιστράφηκε και ανακλήθηκε –
βασικά ανακλήθηκε- γιατί δεν υπήρχαν χρήματα στο ΥΠΕΣ κατά 516.000 €
στις 30/9/2014 και κατά 295.444 € στις 15/2/2015. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κα Χρυσανθοπούλου την ορκωτή
λογίστρια, επίσης τη διευθύντρια Οικονομικών, το λογιστή και τον κ.
Αντιδήμαρχο, νομίζω ότι έγινε μια πολύ εμπεριστατωμένη ανάλυση. Είναι
κουραστική και όσοι δεν έχουμε ιδιαίτερη τριβή με τα νούμερα, ίσως
κουραστήκαμε όμως δυστυχώς ή ευτυχώς –μάλλον ευτυχώς- τα νούμερα
τελικά είναι πιο ισχυρά από τα λόγια και τα νούμερα είναι αυτά που
αποτυπώνουν την πραγματική αλήθεια. Στα λόγια συνήθως μπορούμε με
υπερβολή ή με

υπερτονισμό να δώσουμε καμιά φορά λανθασμένες ή

υπερβολικές αποτυπώσεις του πολιτικού γίγνεσθαι.
Όμως εδώ παρουσιάστηκε με τον πιο γλαφυρό τρόπο, ο
καθένας έχει βγάλει τα νοήματά του και προχωρούμε τώρα σε ερωτήσεις.
Επειδή οι εισηγητές ήταν πολλοί γιατί έτσι έπρεπε και μόνο έτσι θα μπορούσε
ν γίνει αντιληπτό πλήρες το οικονομικό γίγνεσθαι του ’14, οι ερωτήσεις να
απευθύνονται ει δυνατόν σε αυτόν που θέλουμε να μας αποτυπώσει
ευκρινέστερα σύμφωνα με την εισήγησή του το ερώτημά μας.
Θα κάνουμε ερωτήσεις γιατί είναι δύσκολο το θέμα και μετά
τοποθετήσεις. Γιατί είναι δύσκολο το θέμα και εξαρτάται από την ερώτηση
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κάποιου συμβούλου το πώς θα τοποθετηθεί στη συνέχεια, διότι τα θέμα είναι
άκρως σοβαρά από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Ερωτήσεις λοιπόν και ει δυνατό
προς τον αγορητή που σας έβαλε το ζήτημα και τα λοιπά.
Ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Έχω την εντύπωση ότι λείπει ο πλέον αρμόδιος, η κα
Γαϊτανά που θα μπορούσε να λύσει και απορίες και να απαντήσει. Εμείς
πραγματικά μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα αλλά …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η απουσία πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι πολιτική θέση. Πάμε
παρακάτω.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Ναι αλλά εμείς δεν μπορούμε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε συγκεκριμένα πολιτικά ζητήματα η απουσία είναι πολιτική
θέση. Είναι άποψή μου και την αντλώ από τα χρόνια της εμπειρίας που έχω
και σας απαντώ. Δεν μπορώ να απαντήσω κάτι άλλο, γίνομαι αντιληπτός.
Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο επί της διαδικασίας.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Δυο πράγματα. Το ένα, αν κάνουμε πρώτα ερωτήσεις και μετά
εισηγήσεις δεν είμαστε πολλοί θα κάνουμε διπλό χρόνο, δεν πειράζει. Το
δεύτερο σήμερα όποιος λείπει θα πάρει μία απουσία ή δύο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δύο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Μήπως πρέπει να εφαρμόσουμε τον Κανονισμός που λέει για
κάτι τριάδες; Κάποιες προειδοποιήσεις, κάποιες κίτρινες κάρτες ή κάποιες
κόκκινες;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας απαντήσω.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Εκτός κι αν εξυπηρετεί κάποιους αυτή η κατάσταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας απαντήσω, δεν θα ήθελα να το συζητήσουμε τώρα
όμως θέλω να σας μεταφέρω μια σκέψη και έχετε δίκιο έχω καθυστερήσει να
τη μεταφέρω στο Σώμα.
Υπάρχουν πάρα πολλές οχλήσεις και από συμβούλους της
πλειοψηφίας και της μειοψηφίας ότι κάτι δεν πάει καλά με κάποιους
συμβούλους. Υπάρχουν σύμβουλοι οι οποίοι περιφρονούν το Δημοτικό
Συμβούλιο, αυτή είναι δική μου έκφραση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάποιοι πίνουν καφέ, Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν πειράζει ο καφές επιτρέπεται.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εν ώρα Δημοτικού Συμβουλίου;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει .. εντάξει συνεχίζουμε. Υπήρξε ο προβληματισμός από
μεριάς μου και από τις οχλήσεις των συναδέλφων, υπάρχει σοβαρότατο θέμα,
εγώ θα σας μεταφέρω μια δική μου άποψη την οποία δέχομαι σε επόμενη
φάση σε δεύτερη φάση να το συζητήσουμε, όμως σας τη μεταφέρω.
Ο Κανονισμός μου δίνει κάποια δικαιώματα τα οποία δεν θα
ήθελα να τα ασκήσω διότι πιστεύω ότι είναι πρωτίστως ύψιστη πολιτική
πράξη την ευθύνη των συμβούλων που λείπουν την αναλαμβάνουν να
απολογηθούν

απέναντι

στους

ψηφοφόρους

τους

πρωτίστως

και

δευτερευόντως θα λογοδοτήσουν και οι επικεφαλής των Παρατάξεων που
τους εξέλεξαν.
Λέω ότι θα λογοδοτήσουν στο λαό Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας
αυτοί που ζήτησαν την ψήφο του, θα λογοδοτήσουν διότι εξέλεξαν δημοτικούς
συμβούλους οι οποίοι απουσιάζουν επιδεικτικά από τα Δημοτικά Συμβούλια,
κατά την άποψή μου, είναι δική μου η ερμηνεία.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντο δεν κάνουμε διάλογο αυτή τη στιγμή, λέω μια
άποψη. Σας απαντώ: το θεωρώ ύψιστη πολιτική ευθύνη του ατόμου δεν θέλω
να ασκήσω αυτά τα δικαιώματα, ο καθένας να λογοδοτήσει. Εάν κάποιος έχει
αντίθετη

άποψη

να

μου

φέρει

έγγραφη

άποψη

για

την

απουσία

συγκεκριμένων δημοτικών συμβούλων και τότε θα δει η πλειοψηφία τι θα
ασκήσει εκ των δικαιωμάτων της.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ο Κανονισμός δεν λέει ότι έχουμε δοσίλογους μαζί μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας είπα, ότι αναλαμβάνω εγώ την πολιτική ευθύνη, ερμηνεύω
το ύψιστο πολιτικό δικαίωμα με αυτό τον τρόπο. Αν θέλετε να με κατακρίνετε
έχετε κάθε δικαίωμα.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Και εσείς δεν έχετε δικαίωμα να μη τηρήσετε τον Κανονισμό.
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Τα χρέη του Προέδρου ποια είναι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όποιος έχει άλλη άποψη περιμένω έγγραφη τοποθέτηση επί
συγκεκριμένου. Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Ντάτση αυτό το οποίο θέτετε, είναι σοβαρό αλλά το
έχουμε συζητήσει το θέμα. Αν η άποψη της μειοψηφίας και των δημοτικών
συμβούλων είναι να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα με το τι προβλέπει ο
νόμος, αυτό σήμαινε πως θα κινήσουμε διαδικασία στο Γενικό Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έκπτωση δημοτικών συμβούλων.
Εμάς δεν είναι στην πρόθεσή μας να κάνουμε τέτοιο πράγμα, ο
καθένας κρίνεται και αξιολογείται πρωτίστως πολιτικά. Βεβαίως αν φτάσουν
κάποια πράγματα και ξεπεράσουν οποιοδήποτε όριο ανοχής και πάλι σας
λέω ότι εδώ είμαστε το συζητάμε, αλλά πρωτίστως η αντιμετώπιση από εμάς
επιλέγουμε να είναι πολιτική και να κριθούν όλοι αυτοί και να κριθούν πολιτικά
για το πώς κατέβηκαν υποψήφιοι διεκδικώντας την ψήφο των πολιτών της
Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας Χαλκηδόνας και μετά εξαφανίζονται και το
μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να γυρνάνε στα καφενεία και στις
καφετέριες, να πίνουν καφέδες, να κάνουν δημοσιεύσεις στο facebook και να
είναι απόντες και πολλές φορές το μόνο που ξέρουν να κάνουν αρκετοί από
αυτούς είναι να οργανώνουν ίντριγκες και συνωμοσίες.
Κύριε Κόντο, αυτό το οποίο φαντάζομαι εννοούσε ο Πρόεδρος
και πιστεύω ήσασταν σαφής, ήταν ότι κρίνονται όλοι και λογοδοτούν πολιτικά
και οι επικεφαλής των Παρατάξεων. Στο βαθμό που όπως εγώ ως επικεφαλής
της Παράταξής μας θα λογοδοτήσω για το αν οι δημοτικοί μου σύμβουλοι
απουσιάζουν συνεχόμενα, το ίδιο φαντάζομαι ισχύει για όλους μας, ότι πως
πολιτικά μέλη της Παράταξής μου και εκλεγμένοι στο Συνδυασμό της
«Δύναμης πολιτών» μπορεί να απουσιάζουν και τότε θα κληθώ κι εγώ να
πάρω θέση. Πολιτική θέση.
Το ίδιο πράγμα φαντάζομαι και ήταν σαφές εννοούσε και ο
Πρόεδρος με αυτό που είπε. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή την ενόχλησή σας με
αυτό το θέμα. Ήταν σαφές αυτό, όλοι στο βαθμό που αν ανήκουν σε μια
Παράταξη ο επικεφαλής της… βλέπω τον κ. Αράπογλου δεν το λέω γιατί
έχουμε κάτι, αλλά αν συνεχόμενα απουσιάζουν μέλη της Παράταξής του, ο κ.
Αράπογλου πολιτικά είναι έκθετος. Στο βαθμό που ο ίδιος δεν παίρνει θέση,
το φέρνω ως τυχαίο παράδειγμα.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε μια ερώτηση επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της διαδικασίας.
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Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Το θέμα επί της διαδικασίας είναι αυτό. Επειδή είναι
σοβαρό το θέμα τοποθετήθηκε και ο Δήμαρχος, άκουσα έντονα την επιμονή
του κ. Ντάτση, απλώς θέλω να ρωτήσω το εξής για να δω αν πρέπει και εμείς
να ανταποκριθούμε. Αυτή η θέση κ. Ντάτση είναι της Παράταξής σας ή είναι
προσωπική;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Προσωπική. Είναι ανάγνωση του Κανονισμού του Δημοτικού
Συμβουλίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάναμε ερμηνεία του Κανονισμού και των πολιτικών ευθυνών
που έχουμε απέναντι στον Κανονισμό. Έγινε αντιληπτό; Και αναλαμβάνω την
πολιτική ευθύνη αυτών που είπα σαν Πρόεδρος.
Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Από την αρχή θα ήθελα κύριοι συνάδελφοι να επισημάνω
αυτό που επεσήμανε και ο κ. Γεωργαμλής και ο κ. Ντάτσης. Όμως θέλω να
καταλάβουμε ένα πράγμα: εμείς σήμερα, λέω κάποιοι που δεν συμμετείχαμε
ούτε στην προηγούμενη Διοίκηση γιατί ήμασταν από τη θέση της
αντιπολίτευσης, ούτε στη σημερινή Διοίκηση πάλι ως αντιπολίτευση, τι
αποτελέσματα και τι μπορούμε να σκεφτούμε ακούγοντας τη μία πλευρά και
να μην υπάρχει η άλλη πλευρά και να είναι απούσα;
Το μόνο που μπορώ να πω εγώ είναι ανευθυνότητα. Η πιο ήπια
λέξη που μπορώ να πω για την απούσα και για τους απόντες. Διότι
τουλάχιστον σε κάποια τέτοια θέματα σοβαρά θέματα όπως είναι το σημερινό,
θα έπρεπε η επικεφαλής η κα Γαϊτανά, ή ο κ. Παπανικολάου –τα λέω
επώνυμα- όπως αυτή τη στιγμή βρίσκεται εδώ ο κ. Κουτσάκης, δεν ξέρω κατά
πόσο θα μπορέσει να μας πει κάποια πράγματα ώστε να μας πείσει ή να μας
διευκρινίσει αυτά τα οποία ακούσαμε από τη συμπολίτευση.
Βέβαια πολλά πράγματα είναι γνωστά, έχουμε γνώση τι έχει
συμβεί και τι δεν έχει συμβεί. Αλλά καλό θα ήταν να την ακούσουμε από τη
μεριά της κας Γαϊτανά για όσα συνέβησαν. Λέω και πάλι ότι γνωρίζουμε,
τίποτε άλλο. Ανευθυνότητα λοιπόν από τη μία πλευρά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν υπάρχουν ερωτήσεις για να προχωρήσει η διαδικασία. Ο κ.
Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κατ' αρχάς θέλω να ευχαριστήσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο εκ
μέρους της Παράταξής μας για την άμεση και απόλυτη ενημέρωση που
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έκαναν οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου αλλά και η ορκωτή λογίστρια η
κα Χρυσανθοπούλου.
Θα θέσω ένα ερώτημα το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ
ουσιαστικό διότι ναι μεν εμείς δεν είμαστε σε αυτό το διάστημα του οκταμήνου
που ακούσαμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και επειδή έχω διαβάσει
πάρα πολύ προσεκτικά την έκθεσή σας η οποία βασίζεται στο κλαδικό
λογιστικό σχέδιο των Δήμων, ρωτώ ένα πράγμα και δεν ξέρω, μπορεί να μου
το απαντήσει ή η κα Χρυσανθοπούλου που δεν νομίζω ότι είναι η απόλυτα
ενημερωμένη το τι γίνεται με το Δήμο, ή οι Οικονομικές Υπηρεσίες: έχουμε την
τεχνική -γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρά πράγματα τα οποία πρέπει να
συζητήσουμε και να πούμε για τη συνέχεια- υποστήριξη και το εξειδικευμένο
προσωπικό;
Διότι πράγματι έχουμε μεγάλες και πολύ σπουδαίες και φιλότιμες
προσπάθειες από το προσωπικό μας, αλλά για να μπορέσουμε να
ανταποκριθούμε σε όλα αυτά τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά χρειάζεται
και τεχνική υποστήριξη και εξειδικευμένο προσωπικό για να μπορέσουμε να
κάνουμε παραδείγματος χάριν όλα αυτά τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά,
τα οποία η κα Χρυσανθοπούλου έχει εντοπίσει και στον ισολογισμό του 2011
και τον ισολογισμό του 2012 και του ’13 ακούστηκαν κι αυτά τα πράγματα ότι
δεν έχουν γίνει, τα οποία εξακολουθούσαν τότε και τα έκαναν.
Και ρωτώ: έχουμε την τεχνική υποστήριξη και εξειδικευμένο
προσωπικό για να συνεχίσουμε και να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα τα
οποία πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον το 2015 και το 2016; Είναι

ένα

σημαντικό ερώτημα και το οποίο περιμένω μια απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Δήμαρχε το ’11, το ’12 και το ’13 οι ισολογισμοί αυτοί
έχουν περάσει; Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Θα τοποθετηθώ μετά, μια ερώτηση έχω τώρα. Έκανα μισή
ανάγνωση όχι ολόκληρη λόγω χρόνου στους αριθμούς. Είδα ένα νούμερο στο
«Τσιπουράδικο» 40.000 € οφειλή και επειδή έχω ακούσει κι άλλα πράγματα,
θέλω να κάνω μια ερώτηση δεν είναι υποχρεωτικώς εναντίον σας, μπορεί να
είναι υπέρ σας η ερώτηση.
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Ο εξοπλισμός στο «Τσιπουράδικο» σαλόνι, τραπέζια, κουζίνες
και τα λοιπά πως έχει αποκτηθεί και με ποιο τρόπο; Και μπορεί να χρειαστεί
να κάνω δεύτερη ερώτηση στο θέμα, αν θα έχω απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλες ερωτήσεις υπάρχουν; Η κα Ανδρέου έχει τον λόγο.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω την κα Χρυσανθοπούλου αν μπορεί
να κάνει μια εκτίμηση των διαφυγόντων εσόδων από τα καταστήματα
εστίασης και από την κακή λειτουργία εν πάση περιπτώσει του Νεκροταφείου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι τα εξήγησε κα Ανδρέου, με αναλυτικό τρόπο. Δεν
υπάρχουν εγγεγραμμένοι… τέλος πάντων θα σας απαντήσει εκείνη απλώς το
απάντησε.
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Εάν υπάρχει τρόπος από τα προηγούμενα ή τα επόμενα να
βγάλουμε μια εκτίμηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Άλλη ερώτηση υπάρχει; Κλείνουν οι ερωτήσεις και
περνάμε στις απαντήσεις. Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ένα, ξεκινώντας από την κα Ανδρέου. Το Ελεγκτικό Συνέδριο
από το οποίο έχουμε ζητήσει τη διενέργεια έκτακτου κατασταλτικού
διαχειριστικού ελέγχου μέσα στο μήνα μπαίνει στο Νεκροταφείο για να ελέγξει
τα οικονομικά του Νεκροταφείου την περίοδο ’10-’15. Άρα στο βαθμό που
υπάρχει όλο αυτό η οικονομική ζημιά θα αποτυπωθεί από τον έλεγχο του
αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου που είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο. Αυτό κατ’
εκτίμηση εμείς ως Δημοτική Αρχή έχουμε καταθέσει μηνυτήρια αναφορά για
την υπόθεση των οστών και μέσα εκεί εκτιμούμε και μια οικονομική ζημιά σε
συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, την οποία έχει υποστεί ο Δήμος.
Αυτό είναι εικασία όμως. Μέσα εκεί ο μόνος αρμόδιος να μπορέσει να το
βεβαιώσει αυτό, είναι το ελεγκτικό Συνέδριο.
Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι πολιτικές εκτιμήσεις και
είναι πολύ απλό αρκεί να συγκρίνει κανένας το τι εισπράχθηκε το ’14. Αυτά
δεν θα τα πει η ορκωτή όμως αυτά είναι κοιτώντας ακριβώς τα απολογιστικά
στοιχεία των ετών ’14-’15 και ’16 που μπορεί κανείς να εκτιμήσει με σαφήνεια
τι θα μπορούσε να εισπραχθεί με βάση το τι εισπράχθηκε πραγματικά
επόμενα έτη.
Είναι μεγάλη η διαφορά σε όλα αυτά τα επίπεδα …
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Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Της τάξεως;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτή τη στιγμή ο κ. Λάλος όταν είπε ότι τα έσοδα του Δήμου
είναι ανεβασμένα 17% αυτό σημαίνει της τάξεως του ενός εκατομμυρίου συν,
να είμαστε σαφείς.
Από εκεί και πέρα πάμε στα υπόλοιπα. Ό Δήμος ειδικά στο
διοικητικό και οικονομικό σκέλος έχει απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό.
Βεβαίως υπάρχουν ζητήματα τα οποία χρειάζονται εξωτερικές συνεργασίες,
δηλαδή παραδείγματος χάριν η μηχανογράφηση του Νεκροταφείου η οποία
έχει ξεκινήσει εδώ και εννιά μήνες έχει ξεκινήσει από την αρχή του έτους,
χρειάζεται και συνεργασία με εταιρεία εξωτερική.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή η μηχανογράφηση του Δήμου έχει
αναλάβει ένα σκέλος σε συνεργασία με την OTIS η οποία είναι ούτως ή άλλως
στη μηχανογράφηση του Δήμου. Έχει το εξειδικευμένο προσωπικό ο Δήμος,
την ίδια στιγμή βεβαίως υπάρχουν θέματα στα οποία δεν αρκεί το μέγεθος του
προσωπικού προκειμένου να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις ανάγκες και γι' αυτό
είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε και συμβάσεις με εξωτερικούς παρόχους
εργασιών.
Γιατί το θέμα ότι δεν υπάρχει και το προσωπικό όσον αφορά το
μέγεθος, τον αριθμό του προσωπικού. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν έχουμε
ανθρώπους οι οποίοι να είναι εξειδικευμένοι, απλώς αυτή τη στιγμή ήδη το
γεγονός ότι έχουμε διαθέσει σε ένα μηχανογράφο για να σας δώσω να
καταλάβετε, ένα μηχανογράφο του Δήμου τον έχουμε μόνιμα στο Νεκροταφείο
εδώ και εννιά μήνες.
Αυτό ήδη έχει δημιουργήσει μεγάλη τρύπα στην ίδια τη
μηχανογράφηση συνολικά του Δήμου και την παρακολούθηση και την
υποστήριξη όλων των ηλεκτρονικών διεργασιών που χρειάζονται για να
υποστηριχθεί ο Δήμος.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Είμαστε απόλυτα καλυμμένοι σε τεχνική υποστήριξη και
προσωπικό;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι είμαστε. Απόλυτα δεν είμαστε, αλλά είμαστε επαρκώς για
να κάνουμε τη δουλειά μας αυτή τη στιγμή. Κύριε Κουτσάκη το ’11, το ’12 και
το ’13 πέρασαν πέρσι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
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Μ.

ΛΑΛΟΣ

–

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ:

Να

απαντήσω,

ο

εξοπλισμός

του

«Τσιπουράδικου». Ποιος εξοπλισμός του «Τσιπουράδικου»; Εγώ εκεί δεν έχω
δει τίποτε και ρωτάω και τον κ. Κουμαριανό, δεν υπάρχουν μηχανές καφέ,
υπάρχουν κάτι κουφάρια από ψυγεία που δεν δουλεύουν, δηλαδή τα
τραπεζοκαθίσματα δεν είναι εκεί.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Δεν λειτουργούν;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ποια να λειτουργούν;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Αυτά τα κουφάρια.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Όχι.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Να σας πω γιατί το λέω δεν είμαι εναντίον σας. Υπάρχει μια
φήμη …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δυο λεπτά, απαντήσατε κ. Λάλο;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ναι ότι εγώ δεν έχω βρει εξοπλισμό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία τελειώσατε. Τοποθετήσεις υπάρχουν;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν ξέρω αν έχει ποτέ αγοραστεί κάτι για το
«Τσιπουράδικο» και υπάρχει στην κατάσταση παγίων του Δήμου, δεν το
γνωρίζω. Εγώ με τα μάτια μου εξοπλισμό για το «Τσιπουράδικο» δεν έχω δει.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Στην τοποθέτησή μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ντάτση θέλετε τον λόγο;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Στην τοποθέτησή μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, μπαίνουμε στις ομιλίες. Ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Καλησπέρα σε όλους. Να πω καλό φθινόπωρο ή καλό
χειμώνα κατ' ευθείαν; Καλό χειμώνα.
Θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησα και θα πω ότι δεν ξέρω
για ποιο λόγο δεν είναι εδώ η πλέον αρμόδια, η κα Γαϊτανά, για να μας δώσει
απαντήσει και όπως είπε ο κ. Κοπελούσος να μας κατατοπίσει σε πολλές
απορίες που έχουμε. Εμείς δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ούτε νούμερα,
ούτε την έκθεση του ελέγχου του ορκωτού λογιστή.
Απλά θα μείνουμε εκεί, δεν θα πούμε χαρακτηρισμούς ούτε θα
πούμε πράγματα που δεν αρμόζουν ούτε στο χαρακτήρα μας ούτε στην
Παράταξή μας, θα μείνουμε εκεί και θα πούμε ότι για την επόμενη περίοδο το
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τετράμηνο της Διοίκησης δεν μπορούμε να πούμε τίποτε γιατί είναι ένα πολύ
μικρό χρονικό διάστημα και μπορώ να πω χαριτολογώντας ότι ούτε μεταξύ
σας δεν προλάβατε να γνωριστείτε, οπότε εμείς δεν μπορούμε να σας
κρίνουμε γι' αυτό το πολύ μικρό διάστημα. Οπότε θα έχουμε να πούμε πολύ
περισσότερα την επόμενη χρονιά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Γεωργαμλή, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να πω ότι επανέρχομαι στην κα
Χρυσανθοπούλου η οποία έχει κάνει μια πάρα πολύ δουλειά, την οποία
πρέπει να την εκμεταλλευτούμε για το 2015 και για το 2016 αναφέρει ουσιώδη
πράγματα τα οποία τα θεωρώ πάρα πολύ ουσιαστικά για την ομαλή
λειτουργία, αλλά πάνω απ' όλα γι' αυτό που λέμε το νοικοκυριό γιατί είπε ο κ.
Λάλος μερικά πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία τα θεωρώ πολύ ουσιώδη.
Βέβαια θα ήθελα να πω ότι στο οκτάμηνο αυτό εμείς δεν θα
πάρουμε θέση διότι είμαστε απόντες δεν είμαστε μέλη της Διοίκηση, βέβαια
επαναλαμβάνω και πάλι με οδηγούν πάρα πολλά πράγματα από την κα
Χρυσανθοπούλου αλλά και από τα πεπραγμένα του ’14 να πω ότι κατ' αρχάς
για τα ανταποδοτικά νομίζω ότι το αναδείξαμε εμείς κ. Λάλο αυτό και το είχαμε
τονίσει και συμφωνούμε απόλυτα ότι είχαμε μια απώλεια εσόδων, την οποία
όπως είπατε κιόλας θα τη δείτε στην πορεία.
Εκείνο το οποίο πρέπει να είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι είναι
ότι οι βεβαιωτικοί κατάλογοι πρέπει κάθε 1η του έτους να υπάρχει σχετικά
ποια είναι τα βεβαιωμένα έσοδα του Δήμου που πρέπει να εισπράξει. Για τα
τέλη τα οποία πρέπει να εισπράξουμε πάλι πρέπει να έχουμε βεβαιωτικούς
καταλόγους διότι από ό,τι ακούσαμε δεν υπήρχε τίποτε το οποίο να μας
οδηγεί και να πούμε ότι αυτά είναι τα έσοδά μας και αυτές είναι οι
υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να πάρουμε.
Το «οίκοθεν» έκανε θραύση με το να περιμένουμε τον οφειλέτη
να έρθει στα σκαλιά του δημαρχείου. Εγώ εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω
είναι ότι ναι μεν παρουσιάζεται με εύλογο τρόπο η εικόνα σε νούμερα τα
οποία δεν αμφισβητούμε, συμφωνώ με τον κ. Γεωργαμλή που λέει ότι το
οκτάμηνο αυτό μας δημιουργεί, εάν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και να
είμαστε σωστοί, όχι να πάρουμε μια θέση κάτι που δεν γνωρίζουμε, περίμενα
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να ακούσω και θέσεις της συγκεκριμένης Διοίκησης τότε για να ακούσουμε και
περισσότερα πράγματα.
Η Διοίκηση το τετράμηνο αυτό δεν μπορεί να κριθεί διότι
κατέβαλλε μια προσπάθεια να μπορέσει να μπει σε ένα πνεύμα δικό της πως
θέλει να κινηθεί και να κυλήσει ο Δήμος. Βέβαια θα κριθείτε πάρα πολύ
αυστηρά για το 2015 διότι αυτές οι επισημάνσεις που κάνει η κα
Χρυσανθοπούλου τις έχει κάνει και στους ισολογισμούς του ’11, ’12 και ’13 τα
οποία όμως δεν είχατε εσείς καμία ευθύνη να τα συνεχίσετε.
Πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία τέτοια, παραδείγματος
χάριν αν θέλουμε το Νεκροταφείο να είναι ένας πόλος καθαρότητας και να μην
υπάρχει καμία σκιά, θα πρέπει να συνδεθεί με το κεντρικό, θα πρέπει να
έχουμε τη μεταφορά που λέει μέσα κάθε μέρα των χρημάτων στο κεντρικό
Ταμείο. Έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να τα διαβάσουμε,
πρέπει να τα δούμε, αλλά πάνω απ' όλα αποφάσεις οι οποίες παίρνονται στο
Δημοτικό Συμβούλιο όπως πάρθηκε το 2012 και μάλιστα είδα μια καταγραφή
ενός δημοτικού συμβούλου ο οποίος λέει ότι πρέπει να προσέξουμε την
εκτέλεση της απόφασης, διότι είναι πρωτοφανές να μην υπάρχει ενιαίος
συντελεστής ανταποδοτικών σε Φιλαδέλφεια και Χαλκηδόνα με απώλεια
εσόδων 300.000 €.
Εγώ δεν καταλογίζω δόλο σε κανέναν, απλούστατα λέω ότι θα
απέχουμε από το ψήφισμα, αλλά όμως πραγματικά γίνομαι πολύ πιο
πλούσιος από αυτή την έκθεση από μερικά θέματα τα οποία τα θεωρώ πάρα
πολύ σημαντικά για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα κλαδικό λογιστικό σχέδιο
των Δήμων, το οποίο να είναι εναρμονισμένο με το νόμο.
Από εκεί και πέρα κρατάω τις επιφυλάξεις μου, βέβαια με
διαβεβαίωσε ο Δήμαρχος ότι έχουμε και την τεχνική υποδομή αλλά και το
προσωπικό για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις
υποχρεώσεις και περιμένω το 2015 τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο κομμάτι
από αυτά τα οποία έχει επισημάνει η κα Χρυσανθοπούλου να είναι στον
ισολογισμό του 2015. Αλλά στο 2016 θέλω να είναι όλες αυτές οι
παρατηρήσεις οπωσδήποτε μέσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κόντο ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
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Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι και
εγώ με τη σειρά μου εύχομαι καλό φθινόπωρο γιατί μου αρέσουν όλες οι
εποχές και μία – μία τις τιμώ ιδιαίτερα. Θέλω να πω το εξής: εδώ είμαστε
πολιτικά όντα, δεν είμαστε ούτε λογιστές ούτε ορκωτοί λογιστές, είμαστε
άνθρωποι που οραματιζόμαστε και παίρνουμε τους ειδικούς για να
υλοποιήσουν τα πάντα.
Οι Υπηρεσίες οι οποίες υπήρξαν από το 2010 μέχρι και σήμερα
είναι οι ίδιες, δεν έχει αλλάξει ούτε ένας υπάλληλος, άντε να έχουν απολυθεί
δυο τρεις πέντε δέκα, τουλάχιστον το διοικητικό προσωπικό. Δεν μπορεί
κανείς αιρετός να κάνει τίποτε αν ο υπάλληλος δεν θέλει. Κανείς αιρετός δεν
μπορεί να κάνει οτιδήποτε, ή να υποδείξει οτιδήποτε που δεν είναι σύμφωνο
με το Δημοτικό και τον Κοινοτικό Κώδικα δηλαδή τον "Καλλικράτη", αν ο
υπάλληλος δεν θέλει.
Εμείς

το

2011

κάναμε

την

ενοποίηση.

Παραλάβαμε

6

εκατομμύρια χρέη και 7 εκατομμύρια δάνεια. Εμείς δεν πήραμε ούτε ένα
δάνειο, στη δική μας περίοδο δεν πήραμε ούτε ένα δάνειο. Αποπληρώναμε τα
δάνεια των προηγούμενων ετών. Στη συνέχεια είχαμε σε ενοικιαζόμενα
300.000 € το χρόνο. Η Τεχνική Υπηρεσία, ο Αθλητικός Οργανισμός, τα ΚΑΠΗ
και όλα αυτά εμείς τα μεταφέραμε ώστε να κερδίσουμε όλα αυτά τα λεφτά που
σήμερα περισσεύουν. Εμείς κάναμε την επιμήκυνση των δανείων για να
μπορούμε σήμερα να έχουμε λιγότερα έξοδα.
Όσο για την κα Χρυσανθοπούλου, ο Ενιαίος Φορέας χρώσταγε
1.300.000 τόσο, πήραμε 950.000 € αλλά πήραμε και 400.000 € για τους
Παιδικούς Σταθμούς που από αυτά τα χρέη, από τις 400.000 € ήταν χρέη των
Παιδικών Σταθμών. Άρα για να κάνουμε αυτή τη μετακίνηση έπρεπε από την
Περιφέρεια να μην χρωστάει ο Ενιαίος Φορέας ούτε ένα ευρώ.
Το πώς αυτή τη στιγμή γίνονται και πως κατασκευάζονται είναι
δικαίωμά τους, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς κληθήκαμε το 2014, ο λαός
μας κατέταξε εκεί που μας κατέταξε, αλλά και εσείς θα κριθείτε κατά τρόπο
αυστηρότερο από εμάς γιατί εμείς είχαμε μια περίοδο που έπρεπε να
ενώσουμε δυο Δήμους διαφορετικούς. Είχαμε να κάνουμε τόσα πράγματα
που όποιος δεν μπορεί να το καταλάβει και όποιος δεν έχει μέσα του την
πολιτική αίσθηση πως γίνονται ορισμένα πράγματα, μπορεί να κάνει
φαντασίες όσες θέλει. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή που σας λέω.
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Η υπόδειξη της ορκωτού λογίστριας ότι πρέπει οι υποδομές οι
οποίες έχουμε να εξελιχθούν, εγώ το βρίσκω απόλυτο σωστό. Και απόλυτο
σωστό ότι η μηχανοργάνωση πρέπει να υπάρχει παντού. Από την ώρα που
έρχεται να εγγραφεί ο πολίτης στον Αθλητικό Οργανισμό μέχρι τα χορευτικά,
μέχρι το Νεκροταφείο μέχρι παντού.
Δεν είναι ένα - ένα θέμα ξεχωριστά, είναι όλα τα θέματα μαζί.
Εγώ θέλω να δώσετε προσοχή και να εκσυγχρονίσετε όλες τις Υπηρεσίες
αλλά το ’15, το ’16 και το ’17 θα δείτε πως θα κριθείτε κι εσείς από όποιο
κακόβουλο θέλει, όπως θέλει. Γιατί μέχρι σήμερα ενώ έχουν περάσει και οι
τρεις ισολογισμοί ’11, ’12 και ’13 και τώρα περνάτε το ’14 για να μπορείτε να
πάρετε ένα δάνειο που θέλετε -γι' αυτό το περνάτε, γιατί αν δεν το περάσετε
δεν μπορείτε να το πάρετε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος παίρνει δάνειο;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Αν θα πάρετε, λέω.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ήμουν πολύ προσεκτικός στις διατυπώσεις μου. Ποιος παίρνει
δάνειο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν πειράζει κ. Δήμαρχε, παρακαλώ μη διακόπτετε.

Κύριε

Κουτσάκη συνεχίστε.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Λέω ότι είναι ένα εργαλείο αν το χρειαστείτε. Εμείς και
όποιος θέλει να με ρωτήσει οτιδήποτε, κάναμε το χρέος μας στο ακέραιο. Εάν
είχατε βρει το παραμικρό, θα ήμασταν τώρα στους Γραμματείς της Δημόσιας
Διοίκησης, ή θα ήμασταν στον Εισαγγελέα για όλες τις παραλείψεις και για
όλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει.
Όταν πάμε και μας καταδικάσετε, τότε θα μπορείτε να λέτε ό,τι
θέλετε. Τώρα πλέον δεν έχετε το δικαίωμα να λέτε τίποτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Τα νούμερα λένε σχεδόν πάντα την αλήθεια αλλά μερικές
φορές είναι και πολύ καλό καπνογόνο. Άμα ρίξουμε πολλά νούμερα,
μπλοκάρουμε τον άλλον και τα λοιπά.
Νομίζω ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που διατάραξε
λίγο παραπάνω τη σχεδόν εύρυθμη λειτουργία του Δήμου το ’14 ήταν η
κατάργηση των Νομικών Προσώπων. Να επανέλθω λίγο στο θέμα πριν,
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άκουσα μια φήμη –δεν έχω στοιχεία ούτε την υιοθετώ, αλλά μπορεί να μας
δείξει και τον τρόπο και τα ήθη και έθιμα που γίνονταν οι συναλλαγές την
εποχή εκείνη- ότι κλείνοντας το «Τσιπουράδικο», παζαρεύτηκε η οφειλή με
τον εξοπλισμό που υπήρχε μέσα και ότι υπήρξε συμφωνία, έγγραφη μάλιστα.
Δεν την υιοθετώ, ψάξτε παρακαλώ να με διαψεύσετε για το καλό του Δήμου.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δηλαδή εσείς μου λέτε ότι …
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Όχι εσείς προσωπικά, να διαψευστώ ότι υπάρχει ένα έγγραφο
που λέει ότι αλλάζω…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να καταθέσετε το έγγραφο κ. Ντάτση.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Δεν το έχω, δεν το ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άμα δεν το έχετε, πως το μνημονεύετε;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Τη φήμη λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Δεν το επικαλούμαι, είπα φήμη επικαλούμαι. Φήμη.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Φήμες δεν υπάρχουν κ. Ντάτση.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Εντάξει την παίρνω πίσω, την κατάθεσα την αποσύρω,
ακούστηκε όμως.
Κύριε Λάλο, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Για όποιες μικρές ή
μεγαλύτερες δυσλειτουργίες σήμερα μη μου πείτε ότι όλα δουλεύουν άψογα…
Ποιο είναι το ψάρι, ποιο είναι το κεφάλι και πόσο βρωμάει.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εμείς είμαστε το κεφάλι.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Εντάξει. Οι μόνοι που έχουν συνειδητοποιήσει τι κάνουμε
σήμερα εδώ είναι οι αγαπητοί ορκωτοί λογιστές και αναφέρονται στο 2014.
Εσείς διαρκώς κάνετε συγκρίσεις με το ’15 και το ’16. Τι νόημα έχει; Δεν
είμαστε σήμερα γι' αυτό.
Τα «μπράβο» ή όχι για το ’15 τα εισπράξατε φέτος το καλοκαίρι
στον απολογισμό, που ήμασταν πάλι εδώ μεταξύ μας, όχι κανένας άλλος.
Γιατί ζητάτε πάλι να τα ακούσετε για το ’15; Αφού όμως εσείς αναφερθήκατε
στο ’16 για πέστε μου κατ’ εξαίρεση εκτός ημερήσιας διάταξης αυτό που
αναφέρει η κα Χρυσανθοπούλου σχετικά με την ανύπαρκτη ή ανεπαρκή
αναλυτική λογιστική που βρίσκεται σήμερα; Ευχαριστώ.

36

η

16 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 28/9/2016

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ντάτση να πω κι εγώ δυο λόγια. Έμεινα
έκπληκτος λίγο και από μια γενικότερη τοποθέτηση της αντιπολιτευόμενης
πλευράς, αλλά και μια έκπληξη ιδιαίτερα από τον κ. Κουτσάκη σήμερα ο
οποίος έπρεπε να έχει λίγο πιο χαμηλούς τόνους πιστεύω.
Χρησιμοποιούσε συνέχεια τον λόγο λέγοντας «εμείς». Εσείς κ.
Κουτσάκη και όχι μόνο εσείς ενώσατε τους δυο Δήμους και αυτό σας εμπόδιζε
κατά την Ένωση στο να εισπράττετε τα τέλη των καταστημάτων κ. Κουτσάκη;
Η Ένωση των δυο Δήμων σας εμπόδιζε να εισπράττετε τα τέλη για τα
τραπεζοκαθίσματα κ. Κουτσάκη; Γιατί χρησιμοποιήσατε το «εμείς» και το
«εμείς» είναι βαριά κουβέντα.
Εσείς

κ.

Κουτσάκη

με

την

Ένωση

των

δυο

Δήμων

δυσκολευόσασταν να κάνετε μηχανογράφηση στο Νεκροταφείο; Και να γίνεται
στο Νεκροταφείο αυτό που γίνεται και αυτό που σύντομα θα αποδειχθεί ότι
γινόταν;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Όταν αποδειχθεί κ. Πρόεδρε να τα πείτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουτσάκη, η άγνοια μέσα στο χωριό μας εδώ πέρα δεν
μπορείτε να την πουλήσετε. Αυτά να τα πείτε κάπου αλλού, σε εμένα όχι και
σε κανένα Δημοτικό σύμβουλο που ξέρουν όλοι καλά επί χρόνια τι γινόταν.
Και σας ερωτώ για τη μηχανογράφηση γιατί δεν την κάνατε; Γιατί δεν
προλαβαίνατε, είχατε δουλειές.
Κοιτάξτε να δείτε κ. Κουτσάκη για να μην παίζουμε τις
κουμπάρες εδώ μέσα, η προηγούμενη θητεία έχει μελανά σημεία με
ονοματεπώνυμο και με νούμερα. Εάν δεν καταλαβαίνετε τα νούμερα, να
ξανακαθίσετε να τα ξαναδιαβάσετε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Έχουμε κριθεί κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα κρινόσαστε μια ζωή κ. Κουτσάκη. Η πολιτική κρίση δεν είναι
στιγμιαίο αδίκημα.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Τα «μελανά» στον Εισαγγελέα. Αν έχετε μελανά, στον
Εισαγγελέα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για όλη σας τη ζωή θα κρίνεστε, ευχαριστώ.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντο νομίζω μιλήσατε.
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε όχι «νομίζω» το ξέρετε ότι μίλησα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία να μιλήσουν και οι υπόλοιποι και στο τέλος εσείς.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Επειδή είπατε συλλήβδην η αντιπολίτευση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα σας παρακαλώ. Άλλος ομιλητής υπάρχει;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν μπορούμε να εκφράσουμε άποψη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντο, η άποψή μου είναι πολιτική και έχω δικαίωμα να
την εκφράζω.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αλλά θέλουμε να ξέρουμε τι σας ενόχλησε σε αυτά που είπαμε,
που μας είπατε ότι ξέφυγε η αντιπολίτευση. Τι εννοείτε με αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό ακριβώς που είπα, τίποτε παραπάνω τίποτε παρακάτω.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ότι; Πέστε μου τι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θα σας εξηγήσω περαιτέρω.
Α.

ΚΟΝΤΟΣ:

Κάθε

φορά

μόλις

πάει

να

εκφράσει

μια

άποψη

η

αντιπολίτευση… τι είπαμε δηλαδή και δεν σας άρεσε; Για να ξέρουμε τι γίνεται
κάθε φορά. Κάθε φορά θα γίνεται αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντο προσπάθησα πολιτικά να εκφράσω μια άποψη.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Και εγώ προσπαθώ με κάθε τρόπο να μάθω τι είναι αυτό το
οποίο σας ενοχλεί. Τοποθετηθήκαμε, είπαμε τις θέσεις μας, τις απόψεις μας
και αυτή είναι η δουλειά που πρέπει να κάνουμε και εσείς μας επιτεθήκατε.
Γιατί μας επιτεθήκατε κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να το κάνω πιο ευκρινές;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Θεωρώ μέρος της αντιπολίτευσης εντελώς ανεπαρκές
στο να απαντήσει στο ερώτημα που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ξέρετε κάτι; Έτσι δεν μπορείτε. Να μιλάτε συγκεκριμένα, να
πείτε συγκεκριμένα κ. Πρόεδρε. Πείτε «κ. Κόντο είστε ανεπαρκής» και να σας
πω εγώ κατά πόσο είμαι ή δεν είμαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ εξέφρασα μια άποψη μεταφράστε την όπως θέλετε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Με συγχωρείτε κ. Πρόεδρε που μιλάω έτσι, είναι ανάγωγη η
συμπεριφορά αυτή, να μας λέτε ανεπαρκείς. Δεν το δέχομαι εγώ αυτό το
πράγμα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αισθάνεστε ανεπαρκής;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δηλαδή θα μου πείτε τώρα πάλι την απάντηση; Αυτό ξέρετε
πως λέγεται δημοσιογραφικά; Ότι προσπαθείτε να βρείτε τι λέω, για να
συνεχίσετε τη συζήτηση. Πέστε μου συγκεκριμένα: είμαστε ανεπαρκείς;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλω να μην απαντάω συγκεκριμένα. Θέλετε να με πιέσετε κι
άλλο;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεκαπέντε άνθρωποι είμαστε εδώ κ. Πρόεδρε και σας βλέπουμε
με

απόλυτο

σεβασμό,

κάνουμε

μια

συζήτηση

πάντοτε

ανθρώπινη,

πολιτισμένη και έρχεστε εσείς και μας λέτε ανεπαρκείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας είπα κ. Κόντο, δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Τι θέλετε
να σας πω; Έχω μια πολιτική άποψη την είπα …
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Λυπάμαι κ. Πρόεδρε πάρα πολύ και εγώ νομίζω ότι σας
αντιμετωπίζω με πολύ μεγάλη ευγένεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζουμε. Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ.

ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ:

Θα

έλεγα

ότι

κατ'

αρχήν

δεν

θα

πρέπει

να

αμφισβητήσουμε και τουλάχιστον εγώ προσωπικά αλλά και η Παράταξή μου
να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στις Οικονομικές Υπηρεσίες. Γνωρίζουμε
πόσο σωστά και καλά κάνουν τη δουλειά τους και δεν υπάρχει καμία
αμφιβολία γι' αυτό.
Όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ακούσαμε τη μια
πλευρά, την άλλη πλευρά δεν την ακούσαμε μιλάω για την κα

Γαϊτανά,

ακούσαμε κάποια πράγματα από τον κ. Κουτσάκη αλλά τι να πούμε τώρα σε
αυτά που είπε ο κ. Κουτσάκης, εντάξει δεν έχω να απαντήσω τίποτε.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Λέω βλακείες… τι να κάνουμε.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Όχι βλακείες δεν μπορώ να πω, δεν μιλάω εγώ έτσι. Δεν
μας καλύψατε. Σας αρκεί; Δεν μας καλύψατε με αυτά που μας είπατε.
Λέω λοιπόν ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας η νυν
Δημοτική Αρχή αυτά τα οποία ακούσαμε από την ορκωτό λογιστή πως θα
πρέπει να λειτουργήσουμε, ποιες ήταν οι παραλείψεις μας σε συγκεκριμένους
τομείς, όπως είναι τα δημοτικά τέλη, όπως είναι τα καταστήματα, όπως είναι
το Νεκροταφείο θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας αυτά. Γιατί αυτά τα
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σημεία που η ορκωτή λογιστής η κα Χρυσανθοπούλου επεσήμανε, είναι
έσοδα είναι χρήματα, είναι Ταμείο του Δήμου. Αυτό θέλω να επισημάνω.
Και η Δημοτική Αρχή μεθαύριο το ’15 και το ’16, τότε που θα
είναι ξεκάθαρη και θα είναι όλη η ευθύνη δική της ας έρθει και θα κρίνουμε
ποια είναι η πραγματικότητα. Γίνεται προσπάθεια. Δεν θα το αμφισβητήσουμε
κ. Δήμαρχε, κ. Αντιδήμαρχε και κύριοι της Διοίκησης, δεν μηδενίζουμε τίποτε
αλλά δεν μπορεί και να ακούτε αυτά που σας αρέσουν, ή αυτά που σας
συμφέρουν.
Παίρνω από αυτό που είπε ο κ. Κόντος, δεν επιτρέπονται ούτε
προσβολές κ. Πρόεδρε ούτε τίποτε. Η αντιπολίτευση έχει θέση και έχει το
δικαίωμα να λέει τη γνώμη της, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. Πως θα
γίνει δηλαδή! Αυτό έχει η δημοκρατία. Όταν τα λέμε υπέρ της Διοίκησης
είμαστε καλοί, όταν λέμε κάτι που εμείς κρίνουμε και δεν συμφωνούμε, δεν
είμαστε καλοί. Δεν είναι έτσι. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Κοπελούσο. Υπάρχει άλλος ομιλητής; Δεν
υπάρχει προς το παρόν, η κα Παπαλουκά έχει τον λόγο.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι οι Αντιδήμαρχοι άρα
και εκπρόσωποι της προηγούμενης Διοίκησης δεν ξέρω για ποιο λόγο
απουσιάζουν σήμερα, μέσα σε αυτούς και η κα Γαϊτανά. Τιμή του του κ.
Κουτσάκη

ο

οποίος

είναι

ο

μοναδικός

από

τους

προϋπάρχοντες

Αντιδημάρχους που παρίστανται σήμερα.
Από την άλλη πλευρά θεωρώ ότι ήταν αρκετά προκλητικό το
γεγονός ότι ο κ. Κουτσάκης σήκωσε τους τόνους και προσπάθησε μάλιστα να
αφήσει και υπονοούμενα σχετικά με τη σημερινή Διοίκηση, περί δανείων και
δεν ξέρω τι άλλο υπονόησε. Να θυμίσω ότι μπορεί να μην πήρατε δάνειο,
αλλά πήρατε 4.900.000 € επιχορήγηση τα οποία μάλιστα χρησιμοποιήθηκαν
με περίεργο τρόπο με την έννοια ότι όταν παίρνεις ένα ποσό τέτοιου ύψους
προκειμένου να αποπληρώσεις προηγούμενες δαπάνες, πρέπει να υπάρχει
ένας κατάλογος και να γίνεται βάσει κάποιας χρονολογικής σειράς. Δεν νομίζω
να τηρήθηκε αυτό και έχουμε και στοιχεία.
Εν πάση περιπτώσει εμείς επιλέξαμε σήμερα να μην κάνουμε
αυτό που έκανε ο κ. Κουτσάκης, δηλαδή να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να
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μη σηκώσουμε τους τόνους, πολλοί από εμάς οι οποίοι θα μπορούσαμε να το
κάνουμε, αλλά θα περίμενα μια διαφορετική στάση από τον κ. Κουτσάκη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ υπάρχει άλλος ομιλητής;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή εγώ θα πρέπει να φύγω, συγνώμη κ. Πρόεδρε. Δεν
φεύγω για βόλτα έχω ένα θέμα υγείας που με αναγκάζει να φύγω όχι
προσωπικό.
Να πω δυο πράγματα για τη συζήτηση. Πρώτον, είναι
εντυπωσιακό σε αυτό το Δήμο ό,τι θετικό γίνεται το κάνουν οι υπάλληλοι. Ό,τι
κακό υπάρχει, το κάνει η Δημοτική Αρχή. Εντυπωσιακό πραγματικά! Δηλαδή
με ένα μαγικό τρόπο εξαφανίζονται οι πολιτικές αποφάσεις όταν υπάρχει κάτι
το οποίο είναι αμφίβολα, αδιαμφισβήτητα σωστό και καλό για την πόλη και το
κάνουν οι υπάλληλοι. Αλλά με ένα άλλο μαγικό τρόπο εξαφανίζονται οι
υπάλληλοι και στα κακά υπάρχει πολιτική ευθύνη.
Γιατί παράπονα και δημοκρατία έχουμε μπορεί να εκφράσει και η
Δημοτική Αρχή και η Δημοτική Αρχή μπορεί να έχει άποψη, όχι μόνο η
αντιπολίτευση. Προφανώς και δεν σας φιμώνει κανένας, ίσα - ίσα νομίζω ότι
υπάρχει ένα επίπεδο διαλόγου που αν μη τι άλλο μας τιμάει.
Δεύτερον, κ. Κουτσάκη αν διαβάσετε και την τοποθέτησή μου
νομίζω ήρθατε λίγο πιο μετά ίσως δεν με ακούσατε, προσπαθήσαμε και εγώ
και ο Αντιδήμαρχος να είμαστε πολύ χαμηλών τόνων σε σχέση με το τι
ακριβώς δείχνουν τα στοιχεία της έκθεσης της ορκωτής λογίστριας και τα
στοιχεία του ισολογισμού. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει λόγος να ξύνεστε
στην γκλίτσα του τσοπάνη.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Τι εννοείτε κ. Πρόεδρε, δεν κατάλαβα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν υπάρχει λόγος επαναλαμβάνω να ξύνεστε στη γλίτσα του
τσοπάνη. Εμείς αυτό το οποίο είπαμε είναι ότι παραλάβαμε αυτό και αυτό δεν
μας ενδιέφερε για να κρίνουμε εσάς πολιτικά ή ποινικά ή οτιδήποτε άλλο,
αλλά για να ξέρουν οι πολίτες και το Δημοτικό Συμβούλιο πρωτίστως που
βρισκόμασταν και που βρισκόμαστε.
Αλλά μην έρθετε εδώ τώρα να μας ωραιοποιήσετε σώνει και
καλά… Καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες της Διοίκησης και εμείς τις ζούμε, αλλά
αν μπούμε σε καθένα από τα στοιχεία στα οποία υπήρχε θέμα, υπάρχει
πολιτική απάντηση και για το Κοιμητήριο και για τα μισθώματα ….
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Κύριε Κουτσάκη, θα σας πω ένα στοιχείο των ημερών το οποίο
θα το ακούσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι όλοι σήμερα. Το ξέρετε ότι υπάρχει
στο εμπιστευτικό Πρωτόκολλο της Δημάρχου από το 2012 ενημέρωση για την
απώλεια της εγγυητικής επιστολής; Το ξέρετε ότι υπάρχει από τον Οκτώβρη
του ’10 ενώ εμφανίζεται επίσημα να κινείται διαδικασία το Νοέμβρη του ’13 να
ενημερώνεται ο Δήμος και οι Υπηρεσίες του το Νοέμβρη του ’13 ότι η κα
Δήμαρχος ενημερώθηκε στο εμπιστευτικό Πρωτόκολλο από τον Οκτώβρη του
’12;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχαν την ενοποίηση του Δήμου τότε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας παρακαλώ μην πιάσουμε όλα τα συγκεκριμένα ζητήματα,
γιατί και όσον αφορά την είσπραξη των καταστημάτων εμείς παραλάβαμε μια
πόλη που προσπαθούμε να τη βάλουμε σε τάξη δυστυχώς με πολύ σκληρό
τρόπο γιατί έχει φτιαχτεί καθεστώς. Καθεστώς! Άθελά σας, δεν λέω ότι το
κάνατε συνειδητά, αλλά στην πόλη φτιάχτηκε καθεστώς ότι η Νέα Φιλαδέλφεια
ειδικά και το κέντρο της ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και σε αυτό έχετε τρομερή
ευθύνη. Τρομερή ευθύνη ότι δεν υπήρχε κανένας έλεγχος στην ανάπτυξη των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Μουσική να παίζουν ό,τι ώρα θέλουν, να καταλαμβάνουν όσο
χώρο θέλουν, πρόστιμα να μην έχουν. Πρόστιμα όταν έβγαινε η Επιτροπή
Ελέγχου όταν καταργήθηκε η Δημοτική Αστυνομία τα βρήκαμε στοίβες, που
δεν είχαν βεβαιωθεί καν. Και είχε ζητηθεί από την προηγούμενη Δήμαρχο
επανέλεγχο. Γιατί; Είχε κάνει επανέλεγχο η Δημοτική Αστυνομία; Από πότε;
Όταν ένα όργανο βεβαιώνει, βεβαιώνει. Τέλος. Όταν σε γράφει η Αστυνομία,
δεν ζητάς μετά να έρθει να δει αν ήταν σωστό ή όχι το γράψιμο. Έχεις φάει
πρόστιμο. Τελείωσε.
Αυτά τα πράγματα είναι καινοφανή, ξέρουμε τα οικονομικά
προβλήματα, μαζί είμαστε και τα καταγγέλλαμε εδώ ως αντιπολίτευση. Τα
διοικητικά τα ζούμε πολύ περισσότερο τώρα, υπάρχει όμως πολιτική ευθύνη.
Κριθήκατε γι' αυτό. Αλλά μην έρχεστε να μας πείτε πως σώνει και καλά τα
κάνατε όλα σωστά.
Το τελευταίο που θέλω να πω είναι το εξής: θα κριθούμε,
κρινόμαστε κι εμείς και νομίζω πως ήδη έχουμε κριθεί αυστηρά. Δηλαδή όταν
παρουσιάσαμε την έκθεση δράσης του ’15 φέτος δεν νομίζω να ακούσαμε και
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πολλά μπράβο εδώ μέσα, άρα το ότι τα περνάμε αυτά γρήγορα, δεν βγάζουμε
πολιτικά συμπεράσματα για το Δήμο, τι κατάσταση αντιμετωπίζουμε εμείς και
είμαστε εύκολοι στο να πάμε γρήγορα στο ’16, θα τα δούμε.
Θα έρθει αμέσως τώρα τους επόμενους μήνες θα γίνει η
σύμβαση με την ορκωτή λογιστήρια για το ’15 και για το ’16 τον επόμενο
χρόνο και θα πάμε και θα δούμε τα στοιχεία τι έχει κάνει αυτή η Δημοτική
Αρχή για να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα οποία φαίνονται στα πορίσματά της.
Εδώ είμαστε και θα δούμε πως έχουμε πάει. Αλλά μην προτρέχετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Κοιτώντας λίγο τα στοιχεία του ισολογισμού και του
απολογισμού του ’14 αλλά και το πόρισμα των ορκωτών λογιστών μπορεί να
αντιληφθεί κανείς εύκολα ότι ….
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλώς θα ήθελα να ανακοινώσω ότι σήμερα μάθαμε ότι
υπήρξε η ένταξη του 3ου Γυμνασίου και Λυκείου στο ΕΣΠΑ, βγήκε η πράξη.
Είναι 11,5 εκατομμύρια ευρώ (11.450.000 €) και το έργο θα προχωρήσει
γρήγορα, δηλαδή υπάρχει μελέτη, υπάρχει η οικοδομική άδεια η οποία θα
αναθεωρηθεί γιατί λήγει στο τέλος του ’16 και είναι ένα έργο το οποίο
πραγματικά θα βελτιώσει πάρα πολύ τις εκπαιδευτικές υποδομές της πόλης
μας. Εδώ να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην Περιφέρεια πρωτίστως,
αλλά και σε όλους τους ανθρώπους της Επιτροπής αγώνα και τους
Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων που πραγματικά όλο αυτό το διάστημα
μαζί και με τις κτηριακές υποδομές, βοήθησαν ώστε να φτάσουμε σε αυτή την
αίσια έκβαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζουμε.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Το κονδύλι είναι ευρωπαϊκό ή ελληνικό;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το κονδύλι είναι ΕΣΠΑ, ΠΕΠ Αττικής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο, τον έχουμε διακόψει.
Ν.

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ:

Δεν

πειράζει

κ.

Πρόεδρε.

Κοιτώντας

λοιπόν

τα

αποτελέσματα χρήσης και την οικονομική θέση του Δήμου καθώς και όλα τα
στοιχεία τα οποία συγκεντρωμένα παρέδωσαν στη Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών οι ορκωτοί, αντιλαμβάνεται κανείς τη δυσκολία με την οποία οι
σημερινοί παρόντες και είναι τιμή του κ. Κουτσάκη γιατί είναι ο μόνος από την
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προηγούμενη Διοίκηση που είναι απόψε εδώ, δυσκολεύονται να παραδεχτούν
τις γραμμένες ζημιές οι οποίες υπάρχουν και οι οποίες είναι αρκετά μεγάλες.
Τα είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι δεν θέλω να προσθέσω πολλά,
νομίζω ότι είναι ευχής έργο και για τις χρήσεις που θα έρθουν για το ’15 και το
’16 να ελαχιστοποιήσουμε τη ζημιά, τουλάχιστον από βεβαιωμένα έσοδα στα
τακτικά έσοδα. Νομίζω ότι έπρεπε να είχε γίνει το αυτονόητο, υπήρχε καιρός
και υπήρχε χρόνος και εκεί υπάρχουν ευθύνες, αλλά αυτό θα το πουν οι
αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί που ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά.
Άρα αγαπητέ κ. Κουτσάκη νομίζω ότι πρέπει να κατεβάζουμε
τόνους, να αντιλαμβανόμαστε εκτός από τα επιτεύγματα τα οποία
προσπαθήσατε και αναφέρατε με τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων
να βλέπουμε το Ταμείο στο τέλος, να βλέπουμε γιατί ο κ. Κουρής και οι συν
αυτώ χρέωσαν με 1.200.000 τα Ταμεία του Δήμου και δεν κινηθήκατε
δικαστικά, δεν τους εξώσατε. Ω του θαύματος χάθηκαν και τα μοναδικά
στοιχεία που θα μπορούσε να πατήσει ο Δήμος και ήταν οι εγγυητικές
επιστολές, αλλά για όλα αυτά δεν άκουσα να αναφερθείτε ούτε στιγμή.
Πολύ σωστά ανέφερε η κα Παπαλουκά ότι επειδή με στόμφο
λέγατε ότι δεν πήρατε κανένα δάνειο από το ’11 έως το ’14 ήσασταν τυχεροί
γιατί με την ευεργετική διάταξη του τότε Υπουργού του Στουρνάρα, πήρατε
4,5 εκατομμύρια ευρώ για να αποπληρώσετε ληξιπρόθεσμες οφειλές έως το
’11.
Ελάτε στη θέση της σημερινής Διοίκησης που θα φέρει
απολογισμό για το ’15 και το ’16 με μειωμένους ΚΑΠ με μεγαλύτερα ποσοστά
ανείσπρακτων από τα δημοτικά τέλη τα οποία αγγίζουν το 1.200.000 € αυτή
τη στιγμή λόγω αδυναμίας των συμπολιτών μας να πληρώσουν το ρεύμα και
άρα κι εμείς να εισπράξουμε το ανταποδοτικό τέλος, με χαμηλότερο
συντελεστή στα ανταποδοτικά έστω κατά 5 λεπτά το τετραγωνικό και με
εξίσωση μετά από τέσσερα χρόνια και μια απώλεια 323.000 € ελάτε να δείτε
πως κουμπώνουν αυτά τα στοιχεία στους επόμενους προϋπολογισμούς.
Εγώ τι λέω; Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να ήμουν στη
θέση τη δική σας. Δεν θα ήθελα σε καμία στιγμή να αισθάνομαι απελπιστικά
μόνος και όχι με δική σας ευθύνη. Γιατί πολύ πριν οδηγηθούν τα πράγματα
εκεί κ. Κουτσάκη και αναφέρομαι σε εσάς γιατί σας ξαναλέω είστε ο μόνος
εδώ από την τότε Διοίκηση, άλλοι επαΐοντες με εμπειρία στις Διοικήσεις των
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Δήμων, παλιοί Δήμαρχοι που σας εγκατέλειψαν και πέταξαν λευκή σημαία και
σας έκαναν και αντάρτικο, οφείλω να το αναγνωρίσω αυτό το πράγμα, που
γνώριζαν τη Διοίκηση των οικονομικών του Δήμου, που γνώριζαν για τους
παλιούς προμηθευτές του Δήμου, αυτούς που ανέφερε και ο συνάδελφος ο κ.
Λάλος, που γνώριζαν ότι υπάρχουν οφειλές από το ’94 και εντεύθεν, οι οποίες
μεταφέρονται από χρονιά σε χρονιά, σας άφησαν όντως μόνους.
Και περιφέρονται στην πόλη και προαλείφονται και για
μελλοντικοί δήμαρχοι εκ νέου! Άρα σίγουρα δεν φταίτε μόνο εσείς ή
τουλάχιστον η «Νέα Προοπτική», αλλά σας ξαναλέω: κοντός ψαλμός
αλληλούια. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να κλείσουμε με τον κ. Λάλο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Για επίλογο να απαντήσω κατ' αρχάς σε αυτό
που είπε ο κ. Ντάτσης. Έκανε ένα σχόλιο ο κ. Ντάτσης και ανέφερε αν
ερχόμαστε να πάρουμε συγχαρητήρια και για ποιο λόγο συγκρίνουμε με
τώρα. Συγνώμη, ο ισολογισμός είναι κάτι που από μόνο του δεν λέει τίποτε,
αν δεν ξέρεις το παρελθόν και το μέλλον, δηλαδή ο ισολογισμός αν δείτε έχει
δυο στήλες η μία είναι η φετινή και η άλλη είναι η περσινή. Για τις συγκρίνεις.
Διότι αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα. Αλλιώς δεν θα βγάζαμε την
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως με τα κέρδη ή τις ζημιές. Η μεταβολή
των στοιχείων είναι αυτή που μετράει στον ισολογισμό. Και σήμερα εμείς για
να συνεδριάσουμε ευθύνη της Διοίκησης είναι να πει γι' αυτά που έχει
διαπιστώσει τι κάνει. Αλλιώς δεν έχει νόημα να κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο
να σας το στέλνουμε, να το βλέπετε και να το εγκρίνετε ή να το απορρίπτετε.
Δηλαδή τι να συζητήσουμε; Να πάμε πίσω το χρόνο και να
πούμε τι θα κάναμε εμείς αν ήμασταν το ’14; Βρήκαμε αυτά τα πράγματα,
αποτυπώθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις και παίρνουμε κάποια μέτρα και
όλοι μαζί εδώ ερχόμαστε οι δημοτικοί σύμβουλοι και της αντιπολίτευσης να
προτείνουν τι πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει στο Δήμο για να έχουμε καλύτερα
αποτελέσματα αύριο και καλύτερους ισολογισμούς.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Έγκριση απολογισμού λέει, δεν λέει προτάσεις.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Τότε να μη συνεδριάζουμε προτείνω και στο
Προεδρείο να τους τα στέλνουμε απλά κ. Πρόεδρε. Δεν υπάρχει λόγος.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Να εγκρίνουμε.
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Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Να εγκρίνουμε, αλλά να πούμε και …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριε

Ντάτση

σας

παρακαλώ

πάρα

πολύ,

σας

έχω

παρατηρήσει πέντε φορές.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Να κλείσω ως εξής: θα πάρω τα πέντε – έξι
σημεία που έχουν βάλει στην έκθεσή τους οι ορκωτοί λογιστές να πω με
αφορμή και αυτό το σχόλιο που έκανα τι γίνεται σήμερα, που βρισκόμαστε και
να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη έγκριση οικονομικών
καταστάσεων που θα είναι σύντομα γιατί δυστυχώς έχουμε μείνει πίσω, εξ
αιτίας των καθυστερήσεων που έγιναν για το ’11, ’12, ’13 από την
προηγούμενη Διοίκηση.
Όσον αφορά τα δημοτικά τέλη. Όσον αφορά τα δημοτικά τέλη
μετά από πολλά χρόνια έχει γίνει επεξεργασία αρχείου της ΔΕΗ, έχουν
διορθωθεί οι παροχές στα τετραγωνικά μέτρα και έχουν αποτυπωθεί σωστά οι
ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες της πόλης τουλάχιστον αυτές που περιέχονται
στο αρχείο της ΔΕΗ.
Όσον αφορά τα μη ηλεκτροδοτούμενα ή κάποιες αδήλωτες
επιφάνειες, γι' αυτό έχει σχηματιστεί πρόσφατα με απόφαση Δημάρχου
Επιτροπή, η οποία θα βγει και θα κάνει ελέγχους στα καταστήματα που έχουν
καλύψει πρασιές, διπλανά οικόπεδα ούτως ώστε να ενταχθούν και αυτές οι
επιφάνειες, να γίνουν φορολογούμενες και να υπόκεινται σε ανταποδοτικά
τέλη.
Όσον αφορά τα τέλη ακαθάριστων εσόδων. Όσον αφορά τα τέλη
ακαθάριστων εσόδων, αυτό που έχει γίνει από τη μεριά μας είναι ότι είμαστε
σε συνεργασία με τη ΔΟΥ παίρνουμε στοιχεία, στέλνουμε καταστάσεις και μας
επιστρέφουν τα εισοδήματα οι δηλώσεις των καταστημάτων οι οποίοι δεν
προσέρχονται από μόνοι τους να μας φέρουν τη δήλωσή τους για να τους
βεβαιώσουμε το τέλος το 0,5% που αντιστοιχεί στα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος.
Αυτή η διαδικασία εξελίσσεται. Έχουν βεβαιωθεί αρκετά ποσά
και έχουν εισπραχθεί ποσά από προηγούμενα έτη, φανταστείτε από το 2007
και μετά και όσον αφορά τις διαδικασίες γενικότερα εδραίωσης εσόδων, εδώ
θα πω ένα νούμερο: από την περσινή μου εισήγηση οι υπό κατάρτιση
βεβαιωτικοί κατάλογοι 16/9/2015 ήταν 1.196.493 € οριστικοί ήταν 712.000 €
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τώρα οι υπό κατάρτιση θα έχουν γίνει και οριστικοί θα έχουμε φτάσει στο
1.200.000 €.
Αυτό είναι ένα στοιχείο ότι η Διοίκηση αυτή που παρέλαβε
καταλόγους της τάξεως των 30 και των 40.000 τους έκανε 1.200.000 κάτι έχει
κάνει.
Όσον αφορά τα τέλη του Δημοτικού Κοιμητηρίου. Έγινε
απογραφή το Νοέμβριο του ’15 καταγράφηκε το Δημοτικό μας Κοιμητήριο
τάφο – τάφο, οστεοφυλάκιο – οστεοφυλάκιο, διότι ήταν μια αστεία κατάσταση
μπορώ να πω, δηλαδή είχαμε αριθμημένους τάφους οι οποίοι τελικά ήταν
δέντρα, υπήρχαν τάφοι σε σημεία οι οποίοι ο αρχικός μας έλεγχος έγινε βάσει
ενός τοπογραφικού. Από το τοπογραφικό εγώ διαπίστωσα ότι έλειπαν
ολόκληρες σειρές τάφων από την κατάσταση του Νεκροταφείου.
Αυτό ήταν αναγκαίο να γίνει για να αρχίσει η μηχανογραφική
ανασυγκρότηση του Κοιμητηρίου διότι άμα δεν έχεις την πραγματική εικόνα τι
στοιχεία θα περάσει στο σύστημα; Έχει ολοκληρωθεί και η καταχώρηση των
στοιχείων στο σύστημα, αυτή τη στιγμή δουλεύουμε με το σύστημα
παράλληλα βέβαια χρησιμοποιούμε και κάποια αρχεία excel που είχαν οι
υπάλληλοι για να γίνονται κάποιες διασταυρώσεις στοιχείων για ένα διάστημα
και το μόνο που λείπει είναι κάποιες μικρές ρυθμίσεις σε εκτυπωτικά και
γενικότερα μικρές ρυθμίσεις που έχουν απομείνει για να λειτουργήσει στο
100% η εφαρμογή μας.
Συμφωνώ ότι το Δημοτικό Κοιμητήριο είχε πολύ κατώτερα από
τα αναμενόμενα σύμφωνα με τη δυναμικότητά του έσοδα και αυτό
προσπαθούμε να διορθώσουμε. Μάλιστα από την αναδιοργάνωση την οποία
έχουμε προχωρήσει, το αποτέλεσμα ήταν ότι στο 1 ο τρίμηνο του 2015 σε
σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2014 είχαμε 35% αυξημένα έσοδα, 50% αυξημένα
τα έσοδα στις παρατάσεις, 120% αυξημένα τα έσοδα στο οστεοφυλάκιο.
Και πιστεύουμε να πάμε ακόμη καλύτερα και να γίνει ένας χώρος
σεβασμού της μνήμης των νεκρών και όχι συναλλαγής και διακίνησης μαύρου
χρήματος.
Όσον αφορά τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων εγώ σε ένα
σημείο θέλω να σταθώ, όπου νομίζω πρέπει να το προχωρήσουμε. Είναι η
καταγραφή των χώρων οι οποίοι δύναται να παραχωρηθούν και για να
47

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

είμαστε εντάξει ως προς το ποιοτικό στοιχείο του τι παραχωρούμε στην πόλη
και το γνωρίζουμε, τι παραχωρούμε ακριβώς.
Αυτό πρέπει να χαρτογραφηθεί, να αποτυπωθεί σε χάρτη ποιοι
είναι οι χώροι που παραχωρούνται και από εκεί και πέρα να μπορούμε με
ευκολία να βεβαιώνουμε και να εισπράττουμε τα έσοδα αυτά. Διότι οι χώροι
αυτοί χρησιμοποιούνται. Είτε έρθει κάποιος να κάνει την αίτησή του τον
Ιούνιο, είτε έρθει να την κάνει το Σεπτέμβριο το χώρο τον χρησιμοποιεί από το
Μάρτιο που βγαίνει ο ήλιος και το ξέρουμε αυτό.
Και

να

μην

υπάρχουν

και

παρεξηγήσεις

με

τους

καταστηματάρχες. Καλύτερα είναι να το έχω βεβαιώσει, παρά να πάω και να
του ρίξω πρόστιμο. Έτσι δεν είναι;
Γενικότερα αυτό που πρέπει να έχετε διαπιστώσει είναι ότι
είμαστε σε μια διαδικασία ανασυγκρότησης του Δήμου. Σιγά - σιγά φαίνονται
τα αποτελέσματα και τέλος να απαντήσω και στο ερώτημα του κ. Ντάτση τι
γίνεται με την αναλυτική λογιστική. Η αναλυτική λογιστική για να εφαρμοστεί
στο δημόσιο, δεν είναι μόνο δικό μας θέμα κ. Ντάτση. Για να εφαρμόσουμε
αναλυτική λογιστική χρειαζόμαστε και λογιστές και οικονομολόγους και
ανθρώπους αποθηκάριους με κανονική αποθήκη. Τι να σας πω;
Χρειάζεται μια τεχνογνωσία από τη μεριά του προσωπικού και
μια ανάπτυξή τους των υποδομών μας, στην οποία το δημόσιο όπως βλέπω
εδώ δεν θα την έχει στον αιώνα τον άπαντα. Διότι εδώ βλέπω ότι μειώσεις
πάνε να μας κάνουν στο προσωπικό, μειώσεις στις αρμοδιότητες, τελικά δεν
ξέρω τι μας ενδιαφέρει πιο πολύ: να μην έχουμε κόστος ή να έχουμε ένα
δημόσιο ισχυρό και οργανωμένο και να παρέχει υπηρεσίες, δημόσια αγαθά
στον πολίτη.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Τι να σας πω από εκεί και πέρα δηλαδή δεν
είναι κάτι το οποίο μπορώ εγώ να δεσμευτώ αυτή τη στιγμή με το υπάρχον
προσωπικό και με τα μέσα που έχω ότι θα εφαρμοστεί. Τουλάχιστον θα
προσπαθήσω να το εφαρμόσω σε κάποιο βαθμό αλλά θα εφαρμοστεί
απόλυτα μέσα στους επόμενους μήνες.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Ο Δήμαρχος μας είπε ότι το
προσωπικό …
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Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ο Δήμαρχος δεν είπε ποτέ τέτοιο πράγμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ντάτση σας παρακαλώ!
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εδώ είναι ο κ. Μανωλάτος ο λογιστής μας να
δούμε πόσους λογιστές έχουμε στο Δήμο και με τι ασχολούνται. Διότι εδώ να
βάλουμε τα πράγματα και στη βάση τους, έχουμε Οικονομική Υπηρεσία.
Γνωρίζετε ότι ο Δήμος είχε οικονομικούς Διευθυντές Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Δεν διαφωνούμε …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ντάτση σας παρακαλώ πολύ!
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Λοιπόν τι να κάτσουμε να συγκρίνουμε τώρα;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Να μη βάζει ερωτηματικό στο λόγο του.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ! Μην απευθύνεστε προσωπικά κ. Λάλο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Χρειάζεται μια επιστημονική κατάρτιση και μια
αναβάθμιση των Υπηρεσιών σε τέτοιο επίπεδο που ειλικρινά ευχής έργο θα
ήταν, θα έκανε εύκολο το δικό μας έργο, της ορκωτής λογίστριας της οποίας οι
βοηθοί της αλλά και η ίδια κάθονται τιμολόγιο – τιμολόγιο για να καταγράψουν
τις υποχρεώσεις μας, να το είχαν έτοιμο. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κανένας τον λόγο, τελείωσε. Έκλεισε ο κύκλος, παρακαλώ κ.
Γραμματέα το θέμα σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε συγνώμη την εισήγηση …
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κύριε Λάλο είμαστε σε ψηφοφορία.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Τι ψηφοφορία; Η εισήγηση ποια είναι; Την
είπατε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ως εισήχθη.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Η εισήγηση είναι να εγκρίνουμε …
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Συγνώμη την αλλάζετε κ. Λάλο;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Τι αλλάζουμε; Δεν έχει ακουστεί η εισήγηση κ.
Πλάτανε. Η εισήγηση είναι να εγκρίνουμε τις οικονομικές καταστάσεις του
Δήμου, με τις επιφυλάξεις οι οποίες διατυπώνονται στην έκθεση των ορκωτών
λογιστών και ειδικότερα για την περίοδο που αφορά την περίοδο της
προηγούμενης Διοίκησης. Με τις επιφυλάξεις και τις παρατηρήσεις αυτές
εγκρίνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κύριε Λάλο αυτό ειπώθηκε.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μα το λέω εγώ τώρα κ. Πλάτανε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ!
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κάνετε καινούργια εισήγηση κ. Λάλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ με αφήνετε να το διατυπώσω;
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Να το διατυπώσετε κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει μια εισήγηση, υπήρξαν οι
τοποθετήσεις από πλευράς πλειοψηφίας, υπήρξαν οι τοποθετήσεις και οι
σημειώσεις

από

πλευράς

Διευθύντριας

Οικονομικών,

της

κας

Χρυσανθοπούλου ορκωτής λογίστριας, συντασσόμεθα πλήρως με την
εισήγηση και τις σημειώσεις της ορκωτής λογίστριας και της Οικονομικής
Υπηρεσίας. Όλα αυτά ένα πακέτο ως εισήχθησαν και ως αναλύθηκαν.
Μ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ: Και της έκθεσης ελέγχου κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς και της έκθεσης ελέγχου. Λοιπόν κ. Γραμματέα πάμε
σε ψήφιση.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας ένα σχόλιο. Ξέρετε ότι
δεν πήρα τον λόγο και προσπάθησα ούτε να οξύνω τη συζήτηση, ούτε να την
καθυστερήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, μην τον πάρετε τον λόγο όμως.
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Όχι δεν τον παίρνω. Θέλω όμως να επισημάνω το εξής:
είναι απαράδεκτο η εισήγηση που καλούμαστε να ψηφίσουμε να διατυπώνεται
ένα δευτερόλεπτο πριν την ψηφοφορία. Στις τοποθετήσεις και στις ερωτήσεις
έπρεπε να τη γνωρίζουμε την εισήγηση, τουλάχιστον όσον αφορά εμένα.
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Ως σχόλιο: καλό είναι να ακούγεται η τελική εισήγηση λίγο πριν
την στιγμή της ψηφοφορίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ διαφωνώ και με την τοποθέτηση που έκανε ο κ. Λάλος δεν
χρειάζεται. Η εισήγηση είναι αυτή που είναι, οι διατυπώσεις της ορκωτής
λογίστριας τις οποίες τις αποδεχόμαστε πλήρως ως εισήχθησαν με την
έκθεση την οποία έχει καταθέσει. Είναι ένα ολόκληρο πακέτο. Εάν δεν έγινε
αντιληπτό από κάποιους, απλώς προσπάθησε ο κ. Αντιδήμαρχος να το
αποσαφηνίσει. Το αποσαφηνίζω και εγώ και προχωράμε στην ψήφιση.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Εγκρίνουμε με τις επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης απουσιάζει. Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ με τις επιφυλάξεις και τις παρατηρήσεις
της ορκωτής.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος απουσιάζει. Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Δούλος;
Ο. ΔΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά;
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά;
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου απουσιάζει. Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αράπογλου;
Γ. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ: Παρών.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πλάτανος παρών, ο κ. Κανταρέλης απουσιάζει. Ο κ.
Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Απέχω, λόγω της χρονικής μας απουσίας στο Δημοτικό
Συμβούλιο και επισημαίνω οι παρατηρήσεις της κας Χρυσανθοπούλου είναι
πολύ ουσιώδεις για τη συνέχεια του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει. Ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Απέχω για τους λόγους που είπε ο κ. Κόντος, συν πρώτη φορά
στα 2,5 χρόνια εδώ ακούω δυο λεπτά πριν την ψηφοφορία τον Πρόεδρο να
καθορίζει τον τίτλο του τι ψηφίζουμε. Ευχαριστώ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά απουσιάζει. Ο κ. Κουτσάκης;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Ψηφίζω χωρίς επιφυλάξεις.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγαγιώτου, ο κ. Σιώρης και η κα Γκούμα απουσιάζουν.
Η κα Αναγνώστου – Καρκάνη;
Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΑΡΚΑΝΗ: Απέχω.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 17 υπέρ, 5 αποχές, 2 παρών, κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση απολογισμού
εσόδων – εξόδων και ισολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014, βάσει της
αριθ. 172/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής»,
εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.
Μη

υπάρχοντος

άλλου

θέματος,

λύεται

η

συνεδρίαση,

ευχαριστώ πολύ.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ

ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ

ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ – ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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