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ΑΠΟΝΣΔ ΤΜΒΟΤΛΟΗ
Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο, Λαδαξίδεο Πέηξνο, Γθνχκα Γαλάε – Δχα,
Εαραξηάδεο Ησάλλεο.

ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
Έγθξηζε ηζνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2018, βάζεη ηεο αξηζ. 58/2020
απφθαζεο - εηζήγεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ:

Καιεζπέξα

απφ

εκέλα.

ήκεξα

αληηθαζηζηψ

ηνλ

Λχζαλδξν σο Αληηπξφεδξνο. Μίιεζα καδί ηνπ ρηεο είλαη πην θαιά, απιά
ληψζεη αδχλακνο αθφκε νπφηε ζηε 2ε ζπλεδξίαζε πνπ έρνπκε ζήκεξα, γηαηί
ζα γίλεη απηή ε ζπλεδξίαζε, ζα θιείζνπκε ζα θάλνπκε κηα δηαθνπή 5 ιεπηψλ
θαη ζα αλνίμνπκε θαηλνχξγηα ζπλεδξίαζε ρσξίο λα θχγεηε, γηαηί ζε πξψηε
θάζε ζα θάλνπκε ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ζε δεχηεξε θάζε ζα γίλεη ν
απνινγηζκφο. Ο ηζνινγηζκφο είλαη γηα ην ’18 θαη ν απνινγηζκφο γηα ην ’19.
Παξαθαιψ ηνλ θ. Γξακκαηέα λα πάξνπκε παξνπζίεο γηα λα
αξρίζνπκε ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ καο πκβνπιίνπ. αο επραξηζηψ εθ
ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπλεξγαζία θαη λα επρεζνχκε φινη πεξαζηηθά ζηνλ
Λχζαλδξν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξφεδξε ζπγλψκε, είδα κφιηο ηψξα ηε νθία κε θνιάξν.
Μπνξεί λα καο πεη ηη έρεη ζπκβεί; Πεξαζηηθά θαη' αξράο θαη ζηδεξέληα νθία.
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Δπραξηζηψ πνιχ. Τπάξρνπλ θάπνηεο θνίιεο ζην θεθάιη θαη
ζηνλ απρέλα κνπ θαη ππάξρεη κηα κεγάιε ρνλδξνπάζεηα ζηνλ ψκν θαη ζηνλ
αγθψλα κνπ, θάλσ ελέζεηο θνξηηδφλεο θαη είκαη ζε ζεξαπεία.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Πεξαζηηθά νθία.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Καιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο
απψλ, ν θ. Σάθαο Ζιίαο παξψλ, ν θ. Γξακκέλνο πχξνο απψλ, ν θ.
Καληαξέιεο Γεκήηξηνο παξψλ, ε θα Παπαθψζηα Αλζή παξνχζα, ν θ.
Κνζθνιέηνο σηήξηνο παξψλ, ν θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ απψλ, ν θ.
Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο απψλ, ν θ. Καξαβίαο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ.
Κνπηζάθεο Μηραήι παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο παξψλ, ν θ.
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο παξψλ, ν θ. Αλαληάδεο Νηθφιανο παξψλ, ν θ.
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Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο παξψλ, ν θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ.
Καιακπφθεο Ησάλλεο παξψλ, ε θα Δκκαλνπήι Γαλάε απνχζα, ν θ.
Γξεηδειηάο Παληειήο παξψλ, ν θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο παξψλ, ν θ.
Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο παξψλ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο απψλ, ν θ.
Σνκπνχινγινπ – Λεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο παξψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ
Κσλζηαληίλνο παξψλ, ν θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο παξψλ, ν θ.
εξεηάθεο Νηθφιανο παξψλ, ε θα Γθνχκα Γαλάε – Δχα απνχζα, ν θ.
Εαραξηάδεο Ησάλλεο απψλ, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο παξψλ, ε θα
Παπαινπθά Δπηπρία παξνχζα, ν θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο παξψλ, ν θ.
Λέθθαο Αζαλάζηνο παξψλ, ε θα Αιεθξαγθή νθία, παξνχζα, ν θ. Γνχιαο
Αιέμαλδξνο παξψλ.
Καη απφ ηηο Κνηλφηεηεο Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδφλαο ε θα
Αγνξαζηνχ - Παγνπηέιε Παλαγηψηα παξνχζα, ν θ. Γθξίληδαιεο Ζιίαο παξψλ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δίκαζηε 25 παξφληεο θαη έρνπκε απαξηία, μεθηλάκε ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην.

1ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
«Έγκπιζη ιζολογιζμού ηος Γήμος οικ. έηοςρ 2018, βάζει ηηρ απιθ.
58/2020 απόθαζηρ - ειζήγηζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ»
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Καιείηαη επίζεο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 163 παξ. 4 ηνπ Ν.
3463/06, ε νξθσηή ειέγθηξηα ινγίζηξηα θ. Μαξίλα Υξπζαλζνπνχινπ ηεο
ειεγθηηθήο εηαηξείαο «GRANT THORNTON A.E.» φπσο παξαζηεί ζηε
πλεδξίαζε, πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεη, ιφγσ αξκνδηφηεηνο, πιεξνθνξίεο
πξνο ην ψκα ζρεηηθά κε ην κνλαδηθφ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Ζ θα Μαξίλα Υξπζαλζνπνχινπ είλαη παξνχζα;
Δ. ΚΩΣΖ: Καιεζπέξα ζαο. Δίκαη ζπλεξγάηεο ηεο θαο

Μαξίλαο

Υξπζαλζνπνχινπ θαη κέινο ηεο ειεγθηηθήο νκάδαο πνπ έθαλε ηνλ έιεγρν θαη
ηελ αληηθαζηζηψ θαζ' φηη δελ κπνξεί παξεπξεζεί καδί καο ζήκεξα θαζψο
βξίζθεηαη ζε άιιν Γεκνηηθφ πκβνχιην. Δπραξηζηψ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ θ. Κψηζεο. Ο Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ
έρεη ηνλ ιφγν.
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Ζ. ΣΑΦΑ: Να πνχκε κεξηθά πξάγκαηα γηα ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2018
θάπνηα θχξηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία.
Σν ηακεηαθφ ππφινηπν ζηηο 31/12/2018 ήηαλ 6.680.921,66 €.
Όζνλ αθνξά ηα έζνδα, ηα ίδηα έζνδα ηνπ Γήκνπ δειαδή δηθαηψκαηα φπσο
παξαδείγκαηνο

ράξηλ

εηζπξάμεηο

απφ

ην

λεθξνηαθείν,

ηέιε,

απφ

αληαπνδνηηθά, απφ θφξνπο, απφ ΣΑΠ ήηαλ 8.118.140,58 €. Κξαηηθέο
επηρνξεγήζεηο 5.283.646,32 € ζπλδξνκέο θαη ρνξεγίεο φπσο γηα παξάδεηγκα
ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γήκνπ ρνξεπηηθά, εηθαζηηθά θαη αζιεηηζκφ
61.345,40 €.
Σφθνη θεθαιαίσλ απφ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη Σακείν
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ 164.186,61 €, ηα πξνλνηαθά επηδφκαηα πνπ
ήηαλ έζνδν – έμνδν είρε κφλν ηε δηαρείξηζε ν Γήκνο ην 2018 ήηαλ
2.422.245,27 € θαη έρνπκε έλα θχθιν εξγαζηψλ ζπλνιηθά αλ ηα αζξνίζνπκε
φια απηά 16.049.564,18 €
Όζνλ αθνξά ηα έμνδα. Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα ρσξίο απνζβέζεηο
είλαη 12.303.583,58 € ηα πξνλνηαθά επηδφκαηα είλαη αθξηβψο ην ίδην φπσο ην
έζνδν θαη ζχλνιν έρνπκε 14.725.828,85 €
Όζνλ αθνξά ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο, νξγαληθά
απνηέιεζκα δειαδή έζνδα κείνλ έμνδα, ηα πξνεγνχκελα δπν λνχκεξα αλ
θάλεηο ηελ αθαίξεζε είλαη 1.328.718,62 € θαη απνζβέζεηο ησλ παγίσλ
2.099.337,99 €. Οη απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ παγίσλ 1.197.214,05 € θαη αλ
αθαηξέζεηο απηά ηα δχν κέλνπλ νη απνζβέζεηο νη θαζαξέο 902.123,94 €.
Έρνπκε έθηαθηα θέξδε ηα νπνία είλαη 141.250,83 €. Σα έθηαθηα
θέξδε ηη ζεκαίλνπλ είλαη παξαγξαθή αμηψζεσλ πξνκεζεπηψλ ιφγσ
παξέιεπζεο πεληαεηίαο θπξίσο είλαη απηφ ην πνζφ.
Με ρξεζηκνπνηνχκελεο πξνβιέςεηο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
5.143,59 €. Έρνπκε θάπνηεο έθηαθηεο δεκίεο πνπ αθνξνχλ κηα θαηάζρεζε γηα
ηελ ππφζεζε ηνπ θνηκεηεξίνπ ηνπ Κφθθηλνπ Μχινπ αιιά θαη κηα δηπιή
θαηαρψξεζε πξνζηίκσλ απζαηξέησλ 347.189,63 €.
Καη θάπνηεο επηζθάιεηεο πνπ είλαη πνζά πνπ δελ εηζπξάηηνληαη
γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ είλαη 521.393,60 €.
Οη δεκίεο ρξήζεο πξν θφξσλ ήηαλ 295.594,13 € θαη καδί κε ην
θφξν εηζνδήκαηνο έρνπλ κηα ηειηθή δεκία 415.347,50 €. Ο Γήκνο ζε ζρέζε κε
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ην 2017 αχμεζε ηε πεξηνπζία ηνπ θπξίσο ιφγσ ηεο εθηέιεζεο έξγσλ, έρνπκε
αθηλεηνπνίεζε απφ εθηέιεζε θαη πξνθαηαβνιέο. Δπίζεο αχμεζε ηα έζνδά ηνπ
θαηά 539.438,87 € αιιά φκσο αχμεζε ηαπηφρξνλα θαη ηα έμνδά ηνπ θαηά
940.696,70 € γη' απηφ έρνπκε ηειηθά λα έρεη μνδέςεη 415.347,50 € παξαπάλσ
απφ φζα εηζέπξαμε.
Σν ζπλνιηθφ απνηέιεζκα είλαη θαηά ηε γλψκε κνπ ζεηηθφ γηα ην
Γήκν καο γηαηί έγηλε ελ κέξεη ρξηζηή δηαρείξηζε ηα πξνεγνχκελα έηε, αιιά θαη
δφζεθε θξαηηθή επηρνξήγεζε ην 2017 χςνπο 879.091,26 € γηα εμφθιεζε
ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ.
Οη πξνβιέςεηο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ 2018 γηα ην έηνο 209 φζνλ
αθνξά ηηο απνδεκηψζεηο εξγαδνκέλσλ απφ εξγαηηθέο δηαθνξέο αλέξρεηαη ζην
χςνο ησλ 685.617,61 €. Απηφ πεγαίλεη ζαλ επηβάξπλζε ζην επφκελν έηνο.
Έρνπκε αλείζπξαθηεο νθεηιέο 1.607.325,53 € γεληθψο απφ φια
ηα ρξφληα θαη γηα ην έηνο 2018 απηέο νη αλείζπξαθηεο νθεηιέο απμήζεθαλ θαηά
324.674,80 €. χλνιν έρνπκε αλείζπξαθηεο νθεηιέο ην 2018 πεξίπνπ 2
εθαηνκκχξηα (1.932.000,33 €).
Αο ην εμεηδηθεχζνπκε. Έρνπκε απαηηήζεηο απφ θαηαινγηζηηθέο
πξάμεηο γηα ηελ ππφζεζε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 491.870,32 €.
Απαηηήζεηο απφ ηέιε θαη πξφζηηκα απφ ην 0,5% ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ
ησλ επηηεδεπκαηηψλ 289.764,79 € απαηηήζεηο απφ ηέιε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ
ηξαπεδνθαζίζκαηα 111.175,23 €. Απαηηήζεηο απφ πξφζηηκα απζαίξεηεο
θαηάιεςεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 211.472,91 €. Απαηηήζεηο απφ ηέιε
θαζαξηφηεηαο, ειεθηξνθσηηζκνχ θαη ΣΑΠ 158.479,62 € θαη απφ πξφζηηκα
ΚΟΚ 141.517,97 €.
Άξα κπνξνχκε λα βγάινπκε έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα γηα φια ηα
ρξφληα φρη κφλν γηα ην 2018 φηη ν Γήκνο δελ εηζπξάηηεη κε ην ξπζκφ πνπ ζα
έπξεπε λα εηζπξάηηεη. Απηφ είλαη έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα δελ αθνξά κφλν ην
2018 θαη δελ έρεη γίλεη ελδειερήο έιεγρνο δηαθπγφλησλ εζφδσλ θαη αδπλακία
θπξίσο ζηε βεβαίσζε ησλ νθεηιψλ.
Όζνλ αθνξά ην ηη έρνπκε θάλεη εκείο, βέβαηα κπνξνχκε λα ηα
πνχκε απηά ζηε ινγνδνζία. Βιέπνληαο απηά ηα απνηειέζκαηα πξνζπαζνχκε
λα θάλνπκε έλα εθζπγρξνληζκφ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο βάδνληαο
απηφκαηεο πιεξσκέο κε ειεθηξνληθή πιεξσκή, κε ην easy.pay.
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Καη έλα ηειηθφ ζπκπέξαζκα: ε γεληθή εηθφλα ηνπ Γήκνπ γηα ην
έηνο 2019 είλαη θαιή, θάηη πνπ θαηά ηε γλψκε κνπ αθνξά θαη ην 2019 αιιά
δελ είλαη ηεο παξνχζεο απηφ. Δπραξηζηψ πνιχ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σάθα, ν θ. Κψηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΚΩΣΖ: Δίκαη κέινο ηεο ειεγθηηθήο νκάδαο πνπ δηελέξγεζε ηνλ
νηθνλνκηθφ έιεγρν ζην Γήκν Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδφλαο γηα ηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηνπ 2018 θαη βξίζθνκαη εδψ ζήκεξα καδί ζαο ζε αληηθαηάζηαζε
ηεο θαο Υξπζαλζνπνχινπ ε νπνία ιφγσ ππνρξεψζεσλ βξίζθεηαη ζε άιια
Γεκνηηθά πκβνχιηα εθηφο Αηηηθήο.
Να πσ κεξηθά πξάγκαηα ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έρνπκε εμάγεη
απφ ηνλ έιεγρφ καο θαη πάλσ ζε απηά πνπ είπε ν θ. Σάθαο.
ρεηηθά κε ηνλ ηζνινγηζκφ πνπ έρεηε κπξνζηά ζαο ζα
αλαθεξζνχκε πξψηα ζε θάπνηα πξάγκαηα γηα ηα νπνία έρνπλ εθθξάζεη
γλψκε κε επηθχιαμε θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηα θνλδχιηα ησλ αλείζπξαθησλ
εζφδσλ ησλ απαηηήζεσλ πνζνχ 1.932 πνπ αθνξά απαηηήζεηο απφ
αλείζπξαθηα έζνδα πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ 31/12/2018.
Όπσο είπε θαη ν θ. Σάθαο απηά θαηά θχξην ιφγν αθνξνχλ
απαηηήζεηο απφ πξνεγνχκελα έηε πνζνχ € 1.607 ηα νπνία ηεινχλ ζε
θαζπζηέξεζε είζπξαμεο. Μεξηθά απφ απηά είλαη ε θαηαινγηζηηθή πξάμε ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο ρξήζεο 2016 πνζνχ € 491.000 € νη απαηηήζεηο απφ
ηέιε θαη πξφζηηκα αθαζαξίζησλ εζφδσλ επηηεδεπκαηηψλ πνζνχ € 289.000
πνπ αθνξνχλ ηα ηέιε 2009 έσο 2016. Οη απαηηήζεηο απφ ηέιε θνηλνρξήζησλ
ρψξσλ πνζνχ 111.000 € πνπ αθνξνχλ απηά ηα έηε 2007 έσο 2017.
Απαηηήζεηο απφ πξφζηηκα απζαίξεηεο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ
ρψξσλ 211.000 € πνπ αθνξνχλ 2004 έσο 2017. Απαηηήζεηο απφ ηέιε
θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ ΣΑΠ ησλ εηψλ 2006-2017 θαη πξφζηηκα
ΚΟΚ
Έλαληη ησλ αλσηέξσ απηψλ απαηηήζεσλ πνπ ζαο είπα
παξαπάλσ, ν Γήκνο έρεη ζρεκαηίζεη πξνβιέςεηο ζηηο 31/12/2018 πνζνχ
18.000 € κφλν ην νπνίν θαηά ηε γλψκε καο δελ θξίλεηαη επαξθέο θαη
δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ πνπ ηξέρεη ε νηθνλνκία θαη ησλ ζπλζεθψλ ηεο
ρψξαο, ζα πξέπεη λα ηηο αλαζεσξήζεη θαηά ηε γλψκε καο, θαζψο φπσο
είδακε θαη ζηελ αλάιπζε κέζα ησλ απαηηήζεσλ πνπ έρνπκε ζηε ζειίδα ηεο
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αλαιπηηθήο έθζεζεο ζηε ζει. 47 γηα φζνπο ηελ έρεηε κπξνζηά ζαο
παξαηεξνχκε κηα ηζρλή είζπξαμε ησλ εζφδσλ απηψλ γχξσ ζην 5,5% θαη
ζπκπεξαίλνπκε φηη ππάξρεη θίλδπλνο απψιεηαο εζφδσλ ηνπ Γήκνπ ιφγσ
παξέιεπζεο ηνπ ρξφλνπ είζπξαμεο ρσξίο ηε ιήςε κέηξσλ.
Θα πξέπεη ν Γήκνο θαηά ηε γλψκε κνπ λα αθνινπζήζεη ηηο
δηαδηθαζίεο ηνπ ΚΔΓΔ λα πξνζπαζήζεη λα εηζπξάμεη φ,ηη κπνξεί λα εηζπξάμεη
θαη λα αλαζεσξήζεη ιίγν ηηο πξνβιέςεηο πνπ έρεη ζρεκαηίζεη ην πνζφ ησλ
18.000 θαζψο εκείο απφ ηνλ έιεγρφ καο ζεσξνχκε φηη ε πηζαλή κε είζπξαμε
απαηηήζεσλ αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 320.000 € πνπ αθνξνχλ πξφζηηκα θαη
πξνζαπμήζεηο,

ηα

νπνία

απηά

φκσο

ζα

αλαπξνζαξκνζηνχλ

ιφγσ

ζπκβηβαζκψλ ή εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ Νφκνπ 4483.
Οη πξνβιέςεηο απηέο λα ζεκεηψζνπκε φηη δελ ζπλεπάγνληαη θαη
δηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ, απιά είλαη κηα ινγηζηηθή ππνρξέσζε ψζηε λα
εμηζνξξνπνχληαη θαη λα θαίλνληαη πην νξζνινγηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ
ηζνινγηζκνχ.
ε ζπλέρεηα ηνπ παξαπάλσ απηφ πνπ παξαηεξήζακε ζην
θχθισκα ησλ εζφδσλ ζηελ παξνχζα ρξήζε ππήξραλ ζεκαληηθέο αδπλακίεο
ζηελ θαζπζηέξεζε δηαδηθαζία βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο εζφδσλ ηνπ Γήκνπ
επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ θπξίσο ησλ επηηεδεπκαηηψλ θαη ηα ηέιε
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ.
πγθεθξηκέλα γηα ηέιε επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ θαη ησλ
επηηεδεπκαηηψλ ζηελ παξνχζα ρξήζε εηζπξάρζεθαλ θπξίσο σο νίθνζελ θαη
δελ έρεη γίλεη έιεγρνο ησλ δηαθπγφλησλ εζφδσλ απφ ηε κε πξνζέιεπζε
ππφρξεσλ πξνο πιεξσκή απηψλ θαη ηε βεβαίσζε … κε πιεξφηεηα θαη
νξζφηεηα γηα ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ.
Γειαδή δελ έρνπλ ειεγρζεί αθξηβψο ηα νηθνλνκηθά θαη
θνξνινγηθά ζηνηρεία ησλ ππφρξεσλ γηα ην 2017. Χο εθ ηνχηνπ δελ έρνπλ
θαζαξηζηεί ηα έζνδα πνπ αλαινγνχλ ζην Γήκν απφ ηέιε ζε ζρέζε κε ηηο
νίθνζελ εηζπξάμεηο ηνπο.
εκεηψλνπκε φηη ζηελ παξνχζα ρξήζε εηζπξάρζεθαλ σο
νίθνζελ ηέιε επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ επηηεδεπκαηηψλ πνζφ € 90.000
πεξίπνπ εθ ησλ νπνίσλ ηα 74 αθνξνχλ ηέιε ρξήζεο θαη ην πνζφ ησλ 24.000
€ ηέιε πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ.
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Αληίζηνηρα ηα ηέιε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ απφ ηνπνζέηεζε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ ζηελ παξνχζα ρξήζε εηζπξάρζεθαλ σο νίθνζελ θαη φρη
κέζσ βεβαηψζεσλ ρξεκαηηθψλ θαηαιφγσλ θαζψο δελ έρεη γίλεη έιεγρνο ησλ
δηαθπγφλησλ εζφδσλ απφ ηε κε πξνζέιεπζε ππφρξεσλ πξνο πιεξσκή. Γελ
έρνπλ δειαδή ειεγρζεί νη θαηαβιεζείζεο δφζεηο ζην ζχλνιφ ηνπο πνπ
αθνξνχλ ηελ άδεηα ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ θαη σθ εθ ηνχηνπ δελ έρνπλ
θαζαξηζηεί σο έζνδα.
Δπίζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν δελ δηαπηζηψζακε απνηειέζκαηα
απφ επηηφπηνπο ειέγρνπο εθαξκνγήο ησλ αδεηψλ ρξήζεο θνηλνρξήζησλ
ρψξσλ.
εκεηψλνπκε φηη ζηελ παξνχζα ρξήζε εηζπξάρζεθαλ σο
νίθνζελ ηέιε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ
πνζνχ 91.000 € κε ηκεκαηηθέο θαηαβνιέο.
πλέπεηα ησλ αλσηέξσ είλαη φηη βξήθακε ν Γήκνο λα δηαζέηεη
αμηφπηζηεο ελεκεξσκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ κε ην ζχλνιν ησλ ππφρξεσλ γηα
ηα ηέιε θαη δελ ρξεζηκνπνηεί κηα νινθιεξσκέλε ρξνλνγξαθηθή εθαξκνγή πνπ
ζα ηνλ ππνζηεξίμεη απνηειεζκαηηθά γηα ηελ έγθαηξε έθδνζε ησλ βεβαησηηθψλ
θαηαιφγσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε είζπξαμεο ησλ ζρεηηθψλ απαηηήζεσλ.
Γειαδή δελ έρεη εθζπγρξνλίζεη κε ηέηνην ηξφπν ηα ζπζηήκαηά
ηνπ ψζηε λα κπνξεί λα παξαθνινπζεί άκεζα θαη ρσξίο λα πεξηκέλεη ηηο
βεβαηψζεηο απφ ηελ Δθνξία θπξίσο γηα ηα ηέιε ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ
θαζψο απηέο κπνξεί λα αξγνχλ λα εθδνζνχλ. Γελ έρεη θηηάμεη έλα
νινθιεξσκέλν ζχζηεκα λα παξαθνινπζεί φινπο φζνη είλαη ππφρξενη γη' απηφ
ην ηέινο θαη λα κπνξεί λα θάλεη πην νξζνινγηθά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θαη
λα μέξεη ηη έζνδα αλακέλεη.
πγθεθξηκέλα κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη λα
ειέγρεη θαη λα ζπληάζζεη ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε βεβαησηηθνχο
θαηαιφγνπο γηα ην ζχλνιν ησλ ππφρξεσλ πνπ δελ έρνπλ θαηαβάιιεη σο
νίθνζελ ηα ηέιε ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ επηηεδεπκαηηψλ ζην πξνεγνχκελν
έηνο, κεηά απφ δηαζηαχξσζε πνπ ζα έρεη θάλεη ηεο βάζεο πνπ ζα έρεη
νινθιεξψζεη.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα νξγαλψζεη έλα νινθιεξσκέλν Μεηξψν
ππφρξεσλ ησλ θαηαζηεκάησλ δειαδή πνπ ζα απνηειεί θαη έλα εξγαιείν
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ειέγρνπ αθ' ελφο γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ θαη αθ' εηέξνπ ηεο βεβαίσζεο
είζπξαμεο ηειψλ γηα ηε ζπλδξνκή νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηε Γεληθή
Γξακκαηεία Πιεξνθνξηθψλ Δζφδσλ, πνπ ην είπακε θαη πην πξηλ.
Γεκηνπξγψληαο κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ην ζχλνιν ησλ
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο ζα κπνξεί λα θάλεη κε
κεγαιχηεξε επθνιία θαη λα βιέπεη ηελ εθκεηάιιεπζε πνπ κπνξεί λα θάλεη, λα
έρεη κηα δηαθάλεηα γηα ηηο αηηήζεηο πνπ γίλνληαη θαη ηε ρξήζε απφ ππφρξενπο
θαη λα παξαθνινπζεί ηε βεβαίσζε θαη είζπξαμε απηψλ.
Αθνινχζσο ζρεηηθά κε ηηο ινηπέο επίδηθεο απαηηήζεηο πνζνχ
209.000 € πάλσ ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 31/12/2018 νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο
νη νπνίεο έρνπλ επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο θαηά
142.000 € κε ηζφπνζε … ησλ θεθαιαίσλ ηνπ, φπσο είπε ν θ. Σάθαο πξηλ είλαη
κέζα ζηηο έθηαθηεο δεκηέο αθνξνχλ απαίηεζε απφ ηξίηνπο ιφγσ θαηάζρεζε
ηνπ πνζνχ απηνχ απφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ.
πγθεθξηκέλα

νη

απαηηήζεηο

απηέο

αθνξνχλ

αλεμφθιεηα

ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ απφ ην ’07 έσο ην
’10 πνζνχ 142.000 € θαη απηά ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πνπ αθνξνχλ απηά δελ
έρνπλ ζεσξεζεί … ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη είραλ επηζηξαθεί σο κε
λφκηκα.
Αθνινχζσο ην κνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελψλ είρε απνθαλζεί
ζρεηηθά κε ηελ είζπξαμε ηνπ αλσηέξσ πνζνχ πιένλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο
66.000 € ηα νπνία έρνπλ επηβαξχλεη πξνεγνχκελεο ρξήζεηο ηνπ Γήκνπ θαη
ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 70/2011 πξαγκαηνπνηήζεθε θαηάζρεζε.
Καηά ηεο αλσηέξσ θαηάζρεζεο πξνζέθπγε ν Γήκνο ζε έλδηθα
κέζα θαη κε ηελ ηειεζηδίθεζε ηνπ Δθεηείνπ πνπ εμαθάληζε ηελ απφθαζε ηνπ
κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ Αζελψλ ν Γήκνο ζα πξέπεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε
ηεο δεκηάο πνπ έρεη επέιζεη ζηελ πεξηνπζία ηνπ λα θαηαινγίζεη θαη λα
βεβαηψζεη ηα ηακεηαθά ηνπ πνζά απηφ ζε βάξνο απηψλ πνπ ην θαηάζρεζαλ σο
αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλ.
Καηά ζπλέπεηα ν Γήκνο ελέγξαςε ινγηζηηθά ηελ απαίηεζε απηνχ
… ζχλνιν 9.000 πνπ είπακε σο θαη ην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε αρξεσζηήησο.
Ζ ινγηζηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή πιήξεο ηαθηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο απαηηεί
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νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη θαηά … ησλ αρξεσζηήησλ θαηαβιεζέλησλ
πνζψλ, ελεξγνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ … απαηηήζεσλ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν θ. Γξακκέλνο θαη ν θ.
Μπίγαιεο.
Δ. ΚΩΣΖ: ρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο απφ ηε κεκνλσκέλε πξάμε εθαξκνγήο
πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ πφιεσο ην πνζφ 845.000 € πνπ ππάξρεη ζηνλ
ηζνινγηζκφ 31/12/2018 αθνξνχλ ην 80% ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γήκνπ θαηά
ππφρξενπ θαη αθνξά εηζθνξά ζε ρξήκα γηα κε εθδνζείζα κεκνλσκέλε πξάμε
ηεο πεξηνρήο ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ.
Μεηά απφ πξνζθπγέο ζε έλδηθα κέζα ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
νξηζηηθνπνίεζε ηεο ηηκήο κνλάδνο έρεη ηειεζηδηθήζεη απφθαζε ε νπνία δελ
έρεη γλσζηνπνηεζεί ζην Γήκν. Χο εθ ηνχηνπ δελ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί θαη δελ
έρεη απεηθνληζηεί κε πιεξφηεηα ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γήκνπ πνπ
απνξξέεη απφ ηελ αλσηέξσ πξάμε εθαξκνγήο πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ πφιεσο
ηεο πεξηνρήο ΜΠΡΗΣΑΝΗΑ κε ηελ νξηζηηθή ηηκή κνλάδνο θαη κε ηελ
αλαγλψξηζε ησλ ππφρξεσλ.
εκεηψλνπκε εδψ φηη ζηε ρξήζε ηνπ 2009 ν Γήκνο έρεη
εηζπξάμεη ην ππφινηπν 20% ησλ εηζθνξψλ απφ ηελ αλσηέξσ πξάμε, είλαη
πεξίπνπ ην πνζφ 211.000 € ην νπνίν αλάισζε θαη δελ πεξηιακβάλεηαη σο
απνζεκαηηθφ εζφδσλ ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 31/12/2018.
Δπηπιένλ

θαη

ζηελ

παξνχζα

ρξήζε

φπσο

θαη

ζηελ

πξνεγνχκελε δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απφ ην Γήκν ε απνηίκεζε ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γήκνπ πνπ αθνξνχλ πάγηα ηνπ πξψελ Δληαίν
Φνξέα δξάζεσλ πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ ν νπνίνο θαηαξγήζεθε θαη
απνξξνθήζεθε απφ ην Γήκν ηε ρξήζε ηνπ 2014.
Σα πάγηα απηά πέξα απφ έπηπια, γξαθεία θαη δηάθνξα ζθεχε
ειεθηξηθέο ζπζθεπέο πεξηιακβάλεη θαη πιήζνο απφ πίλαθεο δσγξαθηθήο,
γιππηά έξγα, παξαδνζηαθέο ζηνιέο θαη δηάθνξα θεηκήιηα ηα νπνία
απεηθνλίδνπλ ηνλ ηζνινγηζκφ κε αμία κλείαο. Όια απηά ηα ζηνηρεία ππάξρνπλ
αλαιπκέλα ζηε ζει. 27 ηεο αλαιπηηθήο έθζεζεο θαη αλέξρνληαη ζην χςνο ησλ
49.000 €.
Καηά ηε γλψκε καο ζα πξέπεη ηα αλσηέξσ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην Μεηξψν παγίσλ ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ
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Γήκνπ θαη λα απνηηκεζνχλ ζηελ ηξέρνπζα αμία ηνπο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ
ην λφκν. Γηαηί ζηελ παξνχζα θάζε ηα πάγηα απηά βξίζθνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ αιιά … δίλνπλ δηαρεηξηζηηθέο αμίεο κλείαο.
Θεσξνχκε πσο ε αλσηέξσ δηαδηθαζία παξά ηηο δπζθνιίεο ηεο
είλαη ζεκαληηθή γηα ην Γήκν θαη ζα ζπληειέζεη αθ' ελφο ζηελ πιήξε θαη
νινθιεξσκέλε απεηθφληζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη αθ' εηέξνπ ζα
απνηειέζεη εξγαιείν ειέγρνπ ησλ κεηαβνιψλ θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ.
Όια απηά πνπ είπακε έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ επηθχιαμε πνπ
είπακε γηα ηα αλσηέξσ θνλδχιηα. Υσξίο λα θέξνπκε επηθχιαμε γηα φζα
αλαθέξσ παξαθάησ αιιά γηα ιφγνπο ζεκαληηθφηεηαο εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή
ζηα αθφινπζα:
Οη απαηηήζεηο απφ πνιενδνκηθά πξφζηηκα, αλέγεξζε θαη
δηαηήξεζε απζαίξεησλ πνζφ 463.000 € αθνξνχλ πνζφ 259.000 € πνπ είλαη
αλείζπξαθηα ππφινηπα ρξεκαηηθψλ θαηαιφγσλ πνπ έρνπλ βεβαησζεί ζε
πξνεγνχκελεο ρξήζεηο θαη θαηά πνζφ 203.000 € αλείζπξαθηα ππφινηπα
εζφδσλ πνπ βεβαηψζεθαλ ζηελ παξνχζα ρξήζε.
Γη' απηά ηα πξφζηηκα φ Γήκνο έρεη ζρεκαηίζεη πξνβιέςεηο νη
νπνίεο

θαηά

ηε

γλψκε

καο

θξίλνληαη

επαξθείο,

επηβαξχλνληαο

ηα

απνηειέζκαηα θαη ηα ίδηα θεθάιαηά ηνπ.
πγθεθξηκέλα ππνινγίζακε πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο θαηά 50%
αλείζπξαθησλ εζφδσλ απφ πξφζηηκα αλέγεξζεο ιακβάλνληαο ππφςε
πηζαλέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ πξνζηίκσλ ζε επφκελεο ρξήζεηο. Καηά ηε
δηαδηθαζία ππαγσγήο απηψλ ζηε λνκηκνπνίεζε θαη θαη’ εθαξκνγή ησλ … πνπ
αλέξρνληαη ζε 171.000 €. Όια απηά έρνπλ επηβαξχλεη φπσο είπακε ηηο
πξνβιέςεηο καο πνπ αλέθεξε θαη ν θ. Σάθαο πξνεγνπκέλσο.
Δπίζεο πξφζηηκα αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο ιακβαλνκέλνπ
ππφςε ησλ … πξνζαξκνγψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ επφκελε ρξήζε
θαη αλέξρνληαη ζε 119.000 €. Όπσο είπακε θαη ηηο πξνεγνχκελεο πξνβιέςεηο
πξνεγνπκέλσο νη πξνβιέςεηο δελ ζπλεπάγεηαη θαη δηαγξαθή απφ ηηο
απαηηήζεηο ηνπ Γήκνπ, απιά είλαη κηα ινγηζηηθή ππνρξέσζε πνπ ζα πξέπεη
λα γίλεη γηα λα επαλέιζεη ν ηζνινγηζκφο κε κηα ζσζηή εθηίκεζε ζηηο
ξεπζηνπνηήζηκεο απαηηήζεηο ηνπ.
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ρεηηθά κε ηηο επίδηθεο θαη επηζθαιείο απαηηήζεηο ηνπ Γήκνπ πνπ
αλέξρνληαη ζε 3.091.000 € νη νπνίεο ζπγθεθξηκέλα είλαη θαηά 1.8242.000 €
πνπ είλαη νη επηζθαιείο θαη επίδηθεο απαηηήζεηο ζηνλ ηζνινγηζκφ απφ ρξέσζε
κηζζσκάησλ θαη 1.266.000 € πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ σο επηζθαιείο
απαηηήζεηο απφ ρξεψζεηο κηζζσκάησλ ν Γήκνο έρεη ζρεκαηίζεη πξνβιέςεηο
γηα ηε κε είζπξαμή ηνπο ην ζπλνιηθφ πνζφ απφ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο νη
νπνίεο θαηά ηε γλψκε καο θξίλνληαη επαξθείο.
πγθεθξηκέλα γη' απηά πνπ αθνξνχλ θπξίσο κηζζψκαηα
εθκεηάιιεπζεο θπιηθείνπ απφ ην Γεκνηηθφ λεθξνηαθείν πνζνχ 1.163.000 € ν
Γήκνο έρεη πξνζθχγεη πνιιαπιά ζε έλδηθα κέζα θαηά ηνπ κηζζσηή ηα νπνία
δελ έρνπλ ηειεζηδηθήζεη ζην ζχλνιφ ηνπο κέρξη 31/12/2018.
Δπηπιένλ πνζφ 1.218.000 € πνπ αθνξά θχξηα κηζζψκαηα
αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ ηέιε πξφζηηκα δηαθήκηζεο θαη ηέιε επί ησλ αθαζαξίζησλ
εζφδσλ επηηεδεπκαηηψλ απφ πξνεγνχκελα έηε. Γηα ηελ είζπξαμε ησλ
αλσηέξσ απαηηήζεσλ ν Γήκνο έρεη πξνζθχγεη ζε έλδηθα κέζα, ηα
πεξηζζφηεξα απφ απηά έρνπλ ηειεζηδηθήζεη ρσξίο φκσο λα θέξνπλ
εηζπξαθηηθφ απνηέιεζκα ζην Γήκν. Καηά ηε γλψκε καο ζα πξέπεη λα γίλεη
εθθαζάξηζε ησλ απαηηήζεσλ απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ πνπ έρνπλ
ηειεζηδηθήζεη θαη ν νθεηιέηεο είλαη ζε αδπλακία πιεξσκήο.
Με άιια ιφγηα λα γίλεη κηα εθθαζάξηζε ησλ απαηηήζεσλ απφ
κεξηάο ηνπ Γήκνπ ψζηε λα εκθαλίδνληαη πην νξζνινγηθά νη απαηηήζεηο ζηνλ
ηζνινγηζκφ ηνπ.
Οη απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ θχξηα κηζζψκαηα ΟΔΚ θαη
πξφζηηκα ΚΟΚ θαη ηέιε επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ πνπ αλέξρνληαη ζε
πνζφ 650.000 € θαη έρνπλ βεβαησζεί κε ρξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο θαη ηεινχλ
ζε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε είζπξαμεο θαη σο εθ ηνχηνπ έρνπλ θξηζεί σο
επηζθαινχο είζπξαμεο.
Απφ ηνλ έιεγρφ καο δηαπηζηψζακε φηη γηα νξηζκέλεο απφ απηέο
ηηο απαηηήζεηο έρνπλ ιεθζεί κέηξα είζπξαμεο απφ ην Γήκν, δειαδή δέζκεπζε
ΑΦΜ, εληνιέο θαηαζρέζεσλ θαη νξηζκέλεο εμ απηψλ παξνπζηάδνπλ ειιηπή
ζηνηρεία βεβαίσζεο, γεγνλφο πνπ δπζθνιεχεη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ
είζπξαμή ηνπο. Καηά ηε γλψκε καο ζα πξέπεη ν Γήκνο λα εθθαζαξίζεη ηηο
ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο απφ φζεο πεξηπηψζεηο απφ ηηο αλσηέξσ έρνπλ
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ειιηπή ζηνηρεία θαη λα πξνζθχγεη ζηα έλδηθα κέζα … ησλ ππφινηπσλ
απαηηήζεσλ.
Οη απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ απνδεκίσζε ρξήζεο δεκνηηθψλ
αθηλήησλ ΚΔΝΣΑΤΡΟ θαη ΣΗΠΟΤΡΑΓΗΚΟ ηνπ έηνπο 2011 82.000 € απφ ηνλ
έιεγρν δηαπηζηψζακε φηη νη αλσηέξσ απαηηήζεηο … ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε
είζπξαμεο θαη ν Γήκνο αδπλαηεί λα θηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο έλδηθσλ κέζσλ γη
ηελ είζπξαμή ηνπο θαζψο γηα ηηο αλσηέξσ απαηηήζεηο δελ ζηεξίδνληαη ζε
λνκηθά εθηειεζηνχο ηίηινπο βεβαίσζεο εζφδσλ θαη θαηά ηε γλψκε καο νη
αλσηέξσ απαηηήζεηο ζα πξέπεη λα εθθαζαξηζηνχλ.
ρεηηθά κε ηηο πξνβιέςεηο πνπ έρεη ζρεκαηίζεη ν Γήκνο πνζφ
685.617 € πνπ αλέθεξε θαη ν θ. Σάθαο πξνεγνπκέλσο νη νπνίεο έρνπλ
επηβαξχλεη βέβαηα ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο, αιιά ε
εθηακίεπζή ηνπο θαη ε πιεξσκή απηψλ ζα γίλεη ζηηο επφκελεο ρξήζεηο.
Ο Γήκνο έρεη ζρεκαηίζεη γη' απηέο ηηο πξνζθπγέο πξνβιέςεηο θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξνχζα ρξήζε ζρεκαηίζηεθαλ πξνβιέςεηο ζε βάξνο ησλ
απνηειεζκάησλ πνζνχ 190.000 € γηα αλεξρφκελεο ππνρξεψζεηο απφ
εξγαηηθέο δηαθνξέο ζε εξγαδφκελνπο, 71.000 € γηα κηζζσηηθέο δηαθνξέο απφ
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ θαη άιιεο πξνβιέςεηο λα
κελ ζαο θνπξάδσ κε λνχκεξα ζπλερψο.
Γη' απηά ν Γήκνο έρεη θάλεη πξνβιέςεηο ηηο νπνίεο θαηά ηε γλψκε
καο θξίλνληαη επαξθείο. Απιά ην απνηέιεζκα ηνπο ζα εκθαληζηεί ζηελ
επφκελε ρξήζε κε ηηο εθηακηεχζεηο απηψλ ησλ πνζψλ. πγθεθξηκέλα γηα
κεγαιχηεξε αλάιπζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν θνλδχιη έρνπκε ζηε ζει. 98 ηεο
παξνχζαο έθζεζεο.
ρεηηθά κε ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ
31/12/2018 πνπ θαίλνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη αλέξρνληαη ζην πνζφ
6.673.602,93 € πεξηιακβάλνληαη έθηαθηα έζνδα εηδηθνχ ζθνπνχ 1.362.000 €
ηα νπνία απφ ηνλ έιεγρφ καο πξνέθπςε φηη ηα αλσηέξσ έθηαθηα έζνδα
εηδηθνχ ζθνπνχ θαηά πνζφ 810.000 € παξακέλνπλ απφ πξνεγνχκελεο
ρξήζεηο δεζκεπκέλα θαη κε απνξξνθεκέλα γηα ηνλ ζθνπφ πνπ έρνπλ ιεθζεί,
είηε ιφγσ αδπλακίαο απνξξφθεζεο, είηε ιφγσ κε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζθνπνχ
ηνπο.
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Με άιια ιφγηα απηά ηα ρξήκαηα ηα νπνία δηαζέηεη ν Γήκνο είλαη
δεζκεπκέλα ζε δηάθνξνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ, παξακέλνπλ εθεί θαη δελ
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο.
Ο Γήκνο γη' απηά ηα δεζκεπκέλα έζνδα, ζα πξέπεη λα θηλήζεη ηηο
δηαδηθαζίεο εθείλεο θαη θαηά ηε γλψκε καο ζα πξέπεη λα δηεξεπλήζεη κε ηνπο
αξκφδηνπο θνξείο απφ ηνπο νπνίνπο ιήθζεθαλ νη ρξεκαηνδνηήζεηο απηέο αλ
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ηνπ ζθνπνχ ηνπο ψζηε λα δηαηεζνχλ
γηα άιινπο ζθνπνχο, είηε κε ηε δπλαηφηεηα πνπ έρεη δψζεη ην Τπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ ζπγθεθξηκέλα κε ηελ απφθηεζε ΚΔΓΔ ηνπ 2011, λα εληζρπζνχλ
άιιεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ Γήκνπ θαη λα ραξαθηεξηζηνχλ κε άιιν ηξφπν,
απφ «επελδπηηθφ» ζθνπφ, είηε κε απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζε λα δηαηεζνχλ
αλαιφγσο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ.
Σέινο θαη ζηελ παξνχζα ρξήζε φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε ν
Γήκνο δελ ηήξεζε αλαιπηηθή ινγηζηηθή θνζηνιφγεζε ιφγσ αδπλακίαο θπξίσο
ζπγθέληξσζεο αλαιπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θφζηνπο πνπ νθείιεηαη ζηε κε
πιήξε κεραλνγξάθεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ.
Ζ κε ηήξεζε ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο έρεη ζαλ απνηέιεζκα
κεηαμχ άιισλ ηνλ εμσινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ γηα ηνλ νπνίν αθνινπζήζεθαλ
νη ίδηεο κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε αξρέο ηνπ θφζηνπο ησλ βαζηθψλ
ιεηηνπξγηψλ πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ
ρξήζεσο, αιιά θαη ηελ αδπλακία ζε ζρέζε θφζηνπο θαη εζφδσλ κε ηα
αληαπνδνηηθά ηέιε.
Απηά είρα λα ζαο πσ ζρεηηθά κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ καο, δελ μέξσ αλ έρεηε εζείο θάηη άιιν λα κε ξσηήζεηε, είκαη
ζηε δηάζεζή ζαο. Δπραξηζηψ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ θ. Κψηζε.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ε θα Δκκαλνπήι Γαλάε θαη ν θ.
Μπεξδέζεο πχξνο.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο ζέιεη λα πεη θάηη; Όρη. Ο θ. Βαζηιφπνπινο;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γηψξγν, εξσηήζεηο ζα θάλνπκε δηεπθξηληζηηθέο;
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Θα γίλνπλ, αιιά αο πάξνπλ ηνλ ιφγν νη επηθεθαιήο αλ
ζέινπλ λα πνπλ θάηη θαη κεηά ζα κπνχκε ζηηο εξσηήζεηο.
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Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλε δελ ζέισ λα πσ θάηη άκεζα.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, θάπνηνο άιινο απφ ηνπο επηθεθαιήο ζέιεη
ηνλ ιφγν; Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Κψηζε ήζεια λα ζαο
ξσηήζσ ζε έλα ζεκείν λα καο δηεπθξηλίζεηε ην εμήο: καο είπαηε φηη ν Γήκνο
δελ πξνρσξάεη ζηελ είζπξαμε ησλ νθεηινκέλσλ δηφηη ππάξρνπλ εγγελείο
αδπλακίεο. Μαο ην είπαηε απηφ ή φρη;
Δ. ΚΩΣΖ: Ναη, αλαθέξεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ καο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Θέισ λα καο αλαθέξεηε δειαδή
πνηεο ελέξγεηεο έπξεπε λα έρνπλ γίλεη θαηά ηε γλψκε ζαο, Διεγθηηθή Αξρή
είζηε, ψζηε ν Γήκνο λα έρεη εηζπξάμεη ηα νθεηιφκελα, ζε έλα βαζκφ
ηνπιάρηζηνλ.
Δ. ΚΩΣΖ: Ο Γήκνο ζπγθεθξηκέλα γηα θάπνηα ηέιε πνπ έρεη θχξηα … απφ
ππφρξενπο κέζσ νίθνζελ ζα πξέπεη λα εθζπγρξνλίζεη ιίγν ηηο βάζεηο θαη λα
θηηάμεη έλα νινθιεξσκέλν Μεηξψν, λα μέξεη δειαδή απφ πνχ έρεη λα
ιακβάλεη έζνδα απφ πνηνπο πξέπεη λα πεξηκέλεη έζνδα λα ιακβάλεη θαη λα
θηλεί ηηο δηαδηθαζίεο κφλνο ηνπ, πξηλ πεξηκέλεη λα έξζνπλ νη βεβαηψζεηο απφ ηε
θνξνινγηθή Αξρή πνπ ζπγθεθξηκέλα ην ’18 ν Γήκνο αθφκε δελ είρε -φηαλ
ειέγμακε εκείο ηέινο πάλησλ, ηψξα κπνξεί λα έρεη έξζεη απηή ε θαηάζηαζειάβεη αθφκε γηα ην ’17 απφ ηε θνξνινγηθή Αξρή ην 0,5%.
Ση πξέπεη δειαδή λα πάεη λα δεηήζεη απφ ηνπο ππφρξενχο ηνπ;
Γηαηί ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απηή πιένλ κεραλνγξαθηθά ν Γήκνο λα θηηάμεη
έλα νινθιεξσκέλν Μεηξψν, λα μέξεη απφ πνχ έρεη λα ιακβάλεη, λα
θαηακεηξήζεη θαη λα νξηνζεηήζεη φινπο απηνχο ηνπο πφξνπο πνπ έρεη λα
ιακβάλεη ηέιε θαη λα μέξεη απφ πνηνπο ζα πεξηκέλεη.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Θέισ λα ζπλερίζσ ηελ
εξψηεζή κνπ θ. Αλεκνγηάλλε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Καιφ είλαη -θ. Σνκπνχινγινπ ζπγλψκε πνπ ζαο
δηαθφπησ- θ. Κψηζε ζαο είπα φηη είλαη θαιφ λα ζπγθεληξψζεηε φιεο ηηο
εξσηήζεηο θαη λα απαληήζεηε ζπγθεληξσηηθά ζην ηέινο, Κχξηε Σνκπνχινγινπ
ζπλερίζηε.
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Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Ναη. Άξα δελ πξνέβε ν Γήκνο
ζηε βεβαίσζε ησλ νθεηιψλ, πεξίκελε απφ ηηο Δθνξίεο απφ ηηο ΓΟΤ λα γίλνπλ
απηέο νη δηαδηθαζίεο επνκέλσο ππήξρε απψιεηα εζφδσλ. Απηφ καο είπαηε.
Δγψ ζέισ λα κνπ πείηε εάλ κπνξείηε θαη αλ είζηε πξφρεηξνο,
πνηα ήηαλ θαηά ηε γλψκε ζαο ε απψιεηα εζφδσλ, εμ αηηίαο απηήο αθξηβψο ηεο
παξάιεηςεο.
Δ. ΚΩΣΖ: Αλ ην αλαθέξνπκε κέζα δελ κπνξψ λα ην βγάισ ηψξα, κηζφ
ιεπηφ λα δσ αλ έρνπκε θάηη κέζα ζηηο παξαηεξήζεηο καο. Κάηη ηέηνην δελ
κπνξψ λα ζαο ην πσ γηαηί δελ γλσξίδνπκε θαη απφ ην Γήκν πφζα ζα έπξεπε
ηειηθά λα βεβαηψζεη. Γειαδή ν Γήκνο πξσηνγελψο δελ έρεη ηελ πιεξνθνξία
απηή λα μέξεη απφ πξηλ πφζα έρεη λα ιάβεη, απφ πνηνπο έρεη λα ιάβεη γηα λα
θάλεη βεβαηψζεηο κφλνο ηνπ. Σελ πιεξνθνξία απηή δελ ηελ έρσ, λα ζαο ηελ
πσ, δειαδή ζε ηη χςνο αλέξρεηαη.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κψηζε, ζαο είπα φηη θαιφ είλαη λα ζπγθεληξψζεηε
φιεο ηηο εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ζπλνιηθά.
Δ. ΚΩΣΖ: Πεξηκέλσ φ,ηη κνπ πείηε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Πνηνο έηεξνο δεκνηηθφο ζχκβνπινο ζέιεη λα ξσηήζεη θάηη;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δγψ θ. Πξφεδξε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Έρσ δπν εξσηήζεηο πξνο ηνλ θ. Σάθα δηεπθξηληζηηθέο. Σν
έλα αθνξά ζηα ίδηα έζνδα ζηελ έθζεζε πνπ έρνπκε ζηε ζει. 4 αλαθέξεηαη
1.118.140 € θαη δίπια ζηε ζει. 5 αλαθέξνληαη 7.329.014 € είλαη κεγάιε ε
αζπκθσλία θαη ζέισ λα μέξσ ηη απφ ηα δχν ηζρχεη.
Δπίζεο ην ηακεηαθφ ππφινηπν ζηελ παξνπζίαζή ηνπ καο κίιεζε
γηα ηακεηαθφ ππφινηπν 6.680.921 € θαη ν θ. Κψηζεο καο κίιεζε θαη ην
γξάθνπλ θαη κέζα ζηελ έθζεζε γηα 6.673.602. Φπζηθά είλαη 7.000 € αιιά ζα
ήζεια λα μέξσ γηαηί ππάξρνπλ απηέο νη αζπκθσλίεο αξηζκψλ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΛΔΚΚΑ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα, ζέισ λα
ξσηήζσ ην εμήο: αλαθνξηθά κε ηηο αλείζπξαθηεο νθεηιέο πνπ φπσο αλέθεξε
θαη ν θ. Σάθαο ζηελ παξνπζίαζή ηνπ είλαη ζηα 2 εθαηνκκχξηα πεξίπνπ, ζηα
νηθνλνκηθά έρνπκε ηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ κηα πνξεία εηψλ
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είηε ην Γήκν είηε ην νπνηνδήπνηε Ννκηθφ Πξφζσπν είηε αθνξά εηαηξεία είηε
είλαη δεκφζην, νη νπνίεο είλαη απιά ινγηζηηθέο εγγξαθέο θαη δελ έρνπλ θαλέλα
νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα ζην Σακείν θαη ππάξρεη θαη ε νπζία θαη ε εξψηεζή
κνπ είλαη ε εμήο:
Απφ ηηο αλείζπξαθηεο νθεηιέο ην 1.900 πνηα είλαη θαηά ηνλ
έιεγρν πνπ θάλαηε ή θαηά ηελ πξνζέγγηζή ζαο απηέο πνπ είλαη πξαγκαηηθά
νθεηιέο ηηο νπνίεο κπνξεί λα εηζπξάμεη ν Γήκνο κέζα ζην επφκελν ρξνληθφ
δηάζηεκα ζηα έλα, δχν, ηξία ρξφληα; Γειαδή ηα ρξήκαηα ηα νπνία

ζα

κπνξνχκε λα ππνινγίδνπκε ζηα Σακεία θαη ηη πνζφ είλαη απιά κηα ινγηζηηθή
εγγξαθή, πνπ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ην εγγξάθνπκε σο αλείζπξαθηε
νθεηιή αιιά δελ έρεη θαλέλα νπζηαζηηθφ αληίθηππν. Δπραξηζηψ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Νηάηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Μηα εξψηεζε κάιινλ πξνο ηνλ θ. Σάθα είλαη θαη φρη πξνο ηνλ θ.
Κψηζε. Σε θξάζε «κε ηήξεζε ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο γηα ην ’18» ηε
δηαβάδνπκε ζην θείκελν, γηα ην ’19 θαη ην ’20 λνκίδσ ζα ηελ μαλαδηαβάζνπκε.
Γηα ην ’21 ζα ηελ μαλαδηαβάζνπκε ή φρη; Δπραξηζηψ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γνχιαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΓΟΤΛΑ: Γπν εξσηήζεηο θαη απφ εκέλα πξνο ηνλ θ. Κψηζε. Ζ πξψηε
εξψηεζε

είλαη

φηη

αλαθέξζεθε

ζηνλ

θίλδπλν

παξαγξαθήο,

πφηε

παξαγξάθνληαη ηα έζνδα θαη ε δεχηεξε εξψηεζε είλαη ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ
πνπ πξφθεηηαη λα εηζπξαρζνχλ, αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ
δηάζηεκα; Τπάξρεη κηα ηζνκέξεηα θαη θαηακεξηζκφο ησλ εζφδσλ απηψλ;
Τπάξρνπλ θάπνηα έηε ηα νπνία ππάξρνπλ ζπζζσξεπκέλεο νθεηιέο θαη
θάπνηα άιια έηε πνπ δελ ππάξρνπλ νθεηιέο; Γειαδή ππάξρεη εθεί θάπνην
κνίξαζκα; ηαδηαθά έρνπκε νδεγεζεί ζε απηφ ην πνζφ ή ππήξραλ έηε
ζπγθεθξηκέλα πνπ αλέβαζαλ ζε απηφ ην χςνο ην ζπγθεθξηκέλν πνζφ πνπ
αλαθέξαηε;
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, θ. Κψηζε έρσ θη εγψ κηα εξψηεζε λα ζαο
θάλσ γηα ην 0,5 πνπ αλαθέξαηε έρνπκε απψιεηα εζφδσλ ή θαζπζηέξεζε
εζφδσλ κε ηνλ κε εθζπγρξνληζκφ ηεο κεραλνγξάθεζεο θαη ηεο ζχλδεζήο ηεο
κε ην ΣΑXIS γηαηί απφ φζν γλσξίδσ γηαηί ππήξμα Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ
ηα ζηνηρεία γηα ην ΦΠΑ ησλ θαηαζηεκάησλ έξρνληαλ ζην ηκήκα εζφδσλ θαη
ππήξραλ βεβαησηηθνί θαηάινγνη γη' απηφ. Δπραξηζηψ.
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Έηεξνο ζπλάδειθνο έρεη εξψηεζε; Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ
ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα ζε φινπο. Μηα εξψηεζε ζέισ λα θάλσ ζηνλ
νξθσηφ: ε εηαηξεία «GRANT THORNTON A.E.» έρεη ζχκβαζε κε ην Γήκν καο
ηνπιάρηζηνλ ηα ηειεπηαία επηά ρξφληα θαη άξα ππνζέησ φηη γλσξίδεηε ηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Γήκνπ θαη ηελ εμέιημε θάπνησλ βαζηθψλ κεγεζψλ.
Απηφ πνπ ζέισ λα ζαο ξσηήζσ θαη ζέισ λα βξσ ην αληίζηνηρν
έγγξαθν γηα λα ζαο ην ζηείισ, είλαη ζήκεξα απηφ ην νπνίν έρσ κπξνζηά κνπ
είλαη ν ηζνινγηζκφο ηνπ 2014 απηφ πνπ δηαβάδσ θαη ζα ζαο ζηείισ ζε ιίγν.
ηνλ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ απηφ πνπ εκθαλίδεη είλαη φηη ην
έιιεηκκα ζηα πνζά θξηλφκελεο ρξήζεσο ηνπ 2014 (31/12/2014) εκθαλίδεη ην
έιιεηκκα εηο λέν 1.662.075,79. Σν 2018 χζηεξα απφ ηέζζεξα ρξφληα απηφ ην
κέγεζνο πνπ αθξηβψο βξίζθεηαη;
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θέισ λα καο πεη ν θ. εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο πνην είλαη
ην ππφινηπν ησλ αληαπνδνηηθψλ εζφδσλ ην έηνο 2018. Πνηεο είλαη ζπλνιηθά
νη νθεηιέο ηνπ Γήκνπ πξνο ηξίηνπο θαη πνηεο είλαη νη αληίζηνηρεο ησλ ηξίησλ,
πξνο ην Γήκν θαη πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ζε ζρέζε ηνπ
θφζηνπο ηνπ Γήκνπ ζην επίπεδν ηνπ πξνζσπηθνχ, ζε ζρέζε κε ηα ζπλνιηθά
έζνδα ηνπ Γήκνπ. Δπραξηζηψ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Έηεξνο ζπλάδειθνο εξψηεζε; Ο θ. Κψηζεο έρεη ηνλ ιφγν.
Δ. ΚΩΣΖ: Να μεθηλήζνπκε απφ ηνλ θ. εξεηάθε πνπ λνκίδσ ξψηεζε γηα κηα
δηαθνξά ησλ 7.000 € κεηαμχ ησλ ηακεηαθψλ ππνινίπσλ. Απηφ γίλεηαη θπξίσο
ιφγσ ηνπ φηη ππάξρεη έηζη θη αιιηψο δηαθνξά ζηε ινγηζηηθή απεηθφληζε ηνπ
ηζνινγηζκνχ απφ ην δηπινγξαθηθφ θαη ην απινγξαθηθφ ζχζηεκα. ην
δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα παξνπζηάδνπκε έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν πνπ είλαη ν
ηζνινγηζκφο θαη ζην απινγξαθηθφ παξνπζηάδεηαη αιιηψο.
Αιιά φπσο θαη λά ‘ρεη ζηε ζει. 79-80 ηεο παξνχζεο αλαιπηηθήο
έθζεζεο πνπ έρνπκε δψζεη, ππάξρεη αλάιπζε ηνπ ηακεηαθνχ ππνινίπνπ ηνπ
Γήκνπ θαη αλαιχζεθε ε δηαθνξά ησλ 7.000 € πνπ έρεη πξνθχςεη πνπ είλαη
έιιεηκκα απφ ηελ θινπή ηνπ θνηκεηεξίνπ ζηηο 3/11/2011.
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Οπφηε ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη είλαη απηή. Γειαδή είλαη έλα
έιιεηκκα πνπ ππάξρεη απφ ην ’11 θαη ππάξρεη ην αληίζηνηρν γξακκάηην
είζπξαμεο 247/2011. Γελ μέξσ θ. Σάθα αλ ζέιεηε λα πείηε θάηη παξαπάλσ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίζηε θ. Κψηζε ζηηο επφκελεο εξσηήζεηο.
Δ. ΚΩΣΖ: ηνλ θ. Λέθθα κεηά πνπ λνκίδσ ξψηεζε γηα ηηο αλείζπξαθηεο
νθεηιέο πνζνχ 1 εθαηνκκπξίνπ. Οη νθεηιέο απηέο έρνπλ πξνθχςεη απφ
ινγηζηηθέο εγγξαθέο νη νπνίεο φκσο έρνπλ θαη νπζία θαη γη' απηφ γίλνληαη,
δειαδή εθθξάδνπλ κηα πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη εγγξαθέο νη νπνίεο γίλνληαη
γηα λα γίλνληαη. Τπάξρεη κηα πξαγκαηηθφηεηα, ππάξρεη έλα έζνδν θαη κηα
απαίηεζε γηα λα εηζπξάμεη ν Γήκνο θαη γίλνληαη απηέο νη εγγξαθέο.
πγθεθξηκέλα γηα ην 1.900 έρνπκε κηα αλάιπζε αξθεηά εθηελή
θαη γηα πνηα ρξνληά αθνξά θαη γηα ηη αθνξά, ζηε ζει. 47 ηεο παξνχζεο, φπνπ
κέζα εθεί αλαιχνπκε θαη απφ πνηα ηέιε πξνέξρεηαη, αιιά θαη απφ πνηα έηε
πξνέξρεηαη. Σψξα λνκίδσ πσο δελ πξέπεη λα ην δηαβάζσ γηαηί κφλν ν
πίλαθαο πνπ γίλεηαη ε αλάιπζε ηνπ 1.900 είλαη ζηε ζει. 52 είλαη αξθεηά
εθηελήο θαη είλαη πεληαζέιηδνο απφ φ,ηη βιέπσ εδψ.
Όια απηά έρνπλ θαηαρσξεζεί κε ινγηζηηθέο εγγξαθέο νη νπνίεο
είλαη νπζηψδεηο, είλαη πξαγκαηηθέο θαη γη' απηφ εθθξάδνπλ θαη ηελ
πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ηζνινγηζκνχ. Γειαδή απηέο νη απαηηήζεηο ππάξρνπλ θαη ν
Γήκνο κε θάπνηεο δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα δεη πνηεο απφ απηέο κπνξεί λα
εηζπξάμεη, λα ηηο εηζπξάμεη, λα θάλεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα θάλεη
γηα λα ηηο εηζπξάμεη θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ είζπξαμή ηνπο.
Να ζπλερίζσ κε ηνλ θ. Νηάηζε πνπ αλαθέξζεθε ζηελ ηήξεζε
ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο. Αλ ζα γίλεη δελ μέξσ, αιιά γηα φια απηά ηα έηε δελ
έρεη γίλεη έσο ηψξα θάηη, είλαη έλα εξγαιείν πνιχ ζεκαληηθφ πνπ ζα κπνξνχζε
λα ην εθκεηαιιεπηεί ν Γήκνο θαη θάζε Γήκνο ηεο ρψξαο αιιά απηφ έρεη θαη κηα
παζνγέλεηα …
Κ. ΝΣΑΣΖ: Ζ εξψηεζε δελ ήηαλ ζε εζάο, ήηαλ ζηνλ θ. Σάθα.
Δ. ΚΩΣΖ: Δληάμεη ηε ζεκείσζα εγψ απαληάσ γηα ηελ παξαηήξεζε πνπ
έρνπκε γξάςεη. Έσο ηψξα δελ έρεη γίλεη θάηη, ζα πξέπεη λα γίλεη γηαηί είλαη θαη
ππνρξέσζε βάζεη ηνπ λφκνπ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Οχηε θέηνο έρεη γίλεη.

19

ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ

Δ. ΚΩΣΖ: Θα πξέπεη λα γίλεη γηαηί είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα
λα μέξεη θαη ν Γήκνο πνπ βαδίδεη θαη ηη έρεη λα πεξηκέλεη.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Κχξηε Σάθα κε κε κπεξδεχεηε, δελ ήκνπλ ζχκβνπινο ηνπ θ.
Βαζηιφπνπινπ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ είπα ηίπνηα, πξαγκαηηθά δελ είπα ηίπνηα, πηζηέςηε κε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: πλερίζηε θ. Κψηζε.
Δ. ΚΩΣΖ: Μεηά αθνινχζεζε ν θ. Γνχιαο ν νπνίνο ξψηεζε ζρεηηθά κε ην
θίλδπλν ηεο παξαγξαθήο, λα ζαο πσ γηα ηελ παξαγξαθή ησλ εζφδσλ
ππάξρνπλ δηάθνξνη λφκνη πνπ πνηθίιινπλ είηε απφ πεληαεηία θαη θηάλεη έσο
ηα 20 έηε γηα νθεηιέο πξνο ην δεκφζην.
Τπάξρεη θίλδπλνο απψιεηαο αλ πεξάζνπλ θάπνηα ρξφληα θαη αλ
δελ ηα παξαθνινπζεί ν Γήκνο λα βξεη πνηνη είλαη απηνί νη νθεηιέηεο γηα λα
πάεη λα εηζπξάμεη θαη λα μεθηλήζεη θάπνηεο δηαδηθαζίεο. ρεηηθά κε ηνλ
θαηακεξηζκφ απφ πνηα έηε πξνέξρνληαη, πάιη ζηελ ίδηα ζειίδα εθεί πνπ
είπακε θαη πξηλ, ζηε ζει. 52 ηεο παξνχζεο φπνπ αλαθέξεηαη θαη απφ πνηα έηε
πξνέξρνληαη έλα αξθεηά κεγάιν πνζφ είλαη νη 491.000 € πνπ αθνξνχλ
θαηαινγηζηηθέο πξάμεηο απφ πξάμεηο κηζζσκάησλ αθηλήηνπ πνπ είλαη απφ ην
’16.
Μεηά είλαη απφ δηάθνξα πξφζηηκα ή δηάθνξα ηέιε πνπ έρεη
βεβαηψζεη ν Γήκνο πνπ αλαθέξνπκε αλαιπηηθά απφ πνηα έηε πξνέξρνληαη θαη
αλ κπνξεί λα εμάγεη ν Γήκνο θάπνην ζπκπέξαζκα απφ απηά ηα έηε. Θεσξψ
φηη αλ φρη γηα φια γηα ηα πεξηζζφηεξα έζνδα ν Γήκνο κε ηελ Οηθνλνκηθή
Τπεξεζία θαη κε ηε Ννκηθή Τπεξεζία ζε ζπλεξγαζία, ζα πξέπεη λα θάλεη
θάπνηεο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ξεηά ζηνλ ΚΔΓΔ πνηεο είλαη απηέο,
γηα λα μεθηλήζεη θαη λα κπνξέζεη λα δεη απφ πνηνπο κπνξεί λα εηζπξάμεη θαη
πνπ ππάξρεη φλησο αδπλακία θαη δελ κπνξνχλ λα εηζπξαρζνχλ απηά ηα
έζνδα θαη λα πξνρσξήζεη ε δηαγξαθή ηνπο, ψζηε λα εκθαλίδεηαη θαη πην
νξζνινγηζηηθά νη απαηηήζεηο πνπ αλαθέξεη ν ηζνινγηζκφο.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Κχξηε Πξφεδξε αλ έρεη
νινθιεξψζεη ήζεια ηνλ ιφγν πάιη.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Πεξηκέλεηε θ. Σνκπνχινγινπ.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Όηαλ ζα έξζεη ε ζεηξά κνπ.
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ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ.
Δ. ΚΩΣΖ: Μεηά λνκίδσ κε ξψηεζε ν θ. Αλεκνγηάλλεο γηα ην 0,5 αλ ππάξρεη
απψιεηα ή θαζπζηέξεζε. ε πξψηε θάζε ππάξρεη θαζπζηέξεζε, ν Γήκνο
θαζπζηεξεί πξψηνλ λα βεβαηψζεη λα θάλεη ηνπο ρξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο γηα
λα απαηηήζεη ηα έζνδα απηά. ε δεχηεξν ρξφλν έξρεηαη ε απψιεηα φηαλ
κπνξεί λα πεξλάλε ηα ρξφληα θαη λα έρεη ελδερφκελεο απψιεηεο γηα ηα έζνδά
ηνπ απηά ν Γήκνο.
Μεηά λνκίδσ κε ξψηεζε ν θ. Βαζηιφπνπινο γηα ην έιιεηκκα εηο
λέν ηνπ ηζνινγηζκνχ αλ θαηάιαβα θαιά ην νπνίν φπσο ζα δείηε αλαθέξεηαη
ζηε ζει. πνπ είλαη ην παζεηηθφ αλ ππφινηπν απνηέιεζκα εηο λέν 2.781.106,49
είλαη ην απνηέιεζκα πνπ έρεη θαηά ηελ 31/12/2018 φπσο εκθαλίδεηαη ζηνλ
ηζνινγηζκφ. Δίλαη ζπγθεθξηκέλα ζην κέζν ηνπ παζεηηθνχ ζηελ παξ. α ζην
απνηέιεζκα εηο λένλ.
Καη ηέινο είρα εξψηεζε απφ ηνλ θ. Γξεηδειηά γηα ηα ππφινηπα
ησλ αληαπνδνηηθψλ εζφδσλ ηνπ 2018.
Ζ. ΣΑΦΑ: Πεξίπνπ 1.915 ηνπ 2018 θαη 1.754 ηνπ 2017 είλαη.
Δ. ΚΩΣΖ: Να δσ ιίγν ζηελ έθζεζε ηη έρνπκε γξάςεη γη' απηά, έλα ιεπηφ.
Πέξα απφ ηελ αλάιπζε πνπ έρνπκε ζηε ζει 122 φπνπ αλαθέξνληαη φια ηα
δεκνηηθά ηέιε θαη απφ ηνπο παξφρνπο πνπ έξρνληαη θαη απφ ηε ΓΔΖ, έρνπκε
θάλεη κηα αλάιπζή ηνπο θαη ζηελ έθζεζε ζηε ζει. 120 «Έζνδα απφ ηέιε θαη
δηθαηψκαηα» πνπ αλαθέξνπκε αλαιπηηθά φια ηα έζνδα πνπ έρεη ν Γήκνο θαη
αληαπνδνηηθά θαη ηα ινηπά έζνδα απφ δηθαηψκαηα θαη ηέιε πνπ εθαξκφδεη θαη
ηέινο ζηε ζει. 163 φπνπ ππάξρεη εηζήγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ’18 θαη ’17
ψζηε λα γίλεη άκεζε ζχγθξηζε φισλ ησλ εζφδσλ αλαιπηηθά πνηα ήηαλ ηα
ππφινηπά ηνπο θαη ζην 2018 θαη ζην 2017.
ρεηηθά κε ηηο νθεηιέο ηνπ Γήκνπ ζε ηξίηνπο πέξα απφ ηελ
αλαθνξά ηνπο πνπ ππάξρεη ζηνλ ηζνινγηζκφ, φπνπ ….
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Κψηζε κε ζπγρσξείηε πάξα πνιχ, γηαηί δελ ιέηε
λνχκεξα; Γελ ζέισ λα καο πείηε ζειίδεο.
Δ. ΚΩΣΖ: Ννκίδσ ηα έρεηε κπξνζηά ζαο γηα λα κε ζαο θνπξάδσ λα ζαο
ιέσ λνχκεξα.
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίπα, ηη πνζφ αληαπνδνηηθψλ πεξίζζεςε. Δίλαη πνιχ απιφ.
Απφ ηα 6.600 ηφζν πφζν είλαη ην πνζφ πνπ πάεη ζην ’19.
Δ. ΚΩΣΖ: Απηφ ην έρεη ζαλ πιεξνθνξία ν θ. Σάθαο λνκίδσ.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ ξσηάσ ηνλ θ. Σάθα, ζέισ εζάο ηνλ νξθσηφ ινγηζηή.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξεηδειηά αλ κπνξεί λα ζαο απαληήζεη ζα ζαο
απαληήζεη, αλ δελ κπνξεί ζα ζαο απαληήζεη ν θ. Σάθαο.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άιιν ζέκα απηφ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Γηαηί κπνξεί ν άλζξσπνο λα κε ην έρεη πξφρεηξν κπξνζηά
ηνπ.
Δ. ΚΩΣΖ: Ζ πιεξνθνξία πνπ έρσ ζηε ζει. 122 απφ ηα ζπλνιηθά έζνδα γηα
ηα έζνδα πνπ έρεη ιάβεη ν Γήκνο πνπ είλαη 4.811.042 € θαη ην ζχλνιν εμφδσλ
πνπ είλαη 1 εθαηνκκχξην κέλνπλ ζαλ απνδνηέν ζην Γήκν 3.257.705 € ηα
νπνία είλαη ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ απφ ηε ΓΔΖ θαη ηνπο ινηπνχο παξφρνπο.
Τπάξρεη ε αλάιπζή ηνπο ζηελ 122 ζειίδα.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μπνξείηε λα επαλαιάβεηε ην λνχκεξν;
Δ. ΚΩΣΖ: χλνιν εζφδσλ 4.811.042 € …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Όρη, ησλ αληαπνδνηηθψλ.
Δ. ΚΩΣΖ: Απηφ ιέσ. Καη ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ 1.553.336,48 €.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Μάιηζηα.
Δ. ΚΩΣΖ: ρεηηθά κε ηηο νθεηιέο ηνπ Γήκνπ ζε ηξίηνπο νη νπνίεο αλέξρνληαη
ζην πνζφ ησλ 2.305.628,47 € θαη απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζην κέξνο
ηνπ παζεηηθνχ ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη είλαη ζε πξνκεζεπηέο
θαηά 1.521.446,11 €, ππνρξεψζεηο ζε θφξνπο θαη ηέιε 136.254,98 €,
ππνρξεψζεηο ζε αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο θιείλνληαο ηελ επφκελε ρξήζε
45.681,20 €, ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ηελ επφκελε ρξήζε πνπ αθνξνχλ
δάλεηα Σξαπεδψλ 147.587,76 € θαη κηζζψκαηα ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
απνξξηκκαηνθφξσλ ηα νπνία έρεη θάλεη ζχκβαζε ηελ επφκελε ρξήζε ν
Γήκνο θαη θαιείηαη λα πιεξψζεη ηελ επφκελε ρξήζε 174.840,40 € θαη ζε
δηάθνξνπο πηζησηέο 252.816,42 €.
Όια ηα λνχκεξα πνπ αλαθέξσ αλαιχνληαη κέζα επ’ αθξηβψο
θαη κε πίλαθεο αλαιπηηθνχο ζηελ αλαιπηηθή έθζεζε πνπ έρνπκε παξαδψζεη.
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ρεηηθά κε ηηο νθεηιέο πνπ απαηηεί ν Γήκνο θαη βξίζθνληαη ζην
«θπθινθνξνχλ» ελεξγεηηθφ ηνπ ηζνινγηζκνχ καο θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο
απαηηήζεηο απφ πφξνπο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ είπακε φηη είλαη 1.932 €
ηηο απαηηήζεηο απφ πνιενδνκηθά πξφζηηκα πνπ αλέξρνληαη ζε 463.625351 €
ηηο απαηηήζεηο απφ κεκνλσκέλε πξάμε εθαξκνγή πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ
πφιεσο πνπ αλέξρεηαη ζηηο 845.478,44 €, ηηο επίδηθεο επηζθαιείο απαηηήζεηο
πνζνχ 1.824.799,61 € γηα ην νπνίν έρεη πξφβιεςε 100% ζε ρξεψζεηο γηα
θφξνπο 97.547,62 € ζε επηζθαιείο απαηηήζεηο απφ ρξεψζεηο κηζζσκάησλ ζε
πνζφ 1.266.831.62 € ζην νπνίν έρεη γίλεη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο
πξνβιέςεηο γηα φια ζρεδφλ ηα κηζζψκαηα.
Απηέο είλαη νη θχξηεο απαηηήζεηο πνπ έρεη ν Γήκνο θαη ζα πξέπεη
λα θάλεη θάπνηεο ελέξγεηεο κε ηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο θαη ηελ Οηθνλνκηθή
Τπεξεζία γηα είζπξαμή ηνπο.
ρεηηθά κε ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηνπ Γήκνπ.

Ννκίδσ κε

ξσηήζαηε γηα ην θφζηνο πξνζσπηθνχ αλ ζπκάκαη θαιά αλ δελ θάλσ ιάζνο,
έρνπκε θάλεη κηα αλάιπζε ζηελ θαηάξηηζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηε ζχγθξηζε,
ζηε ζει. 163 πνπ ππάξρεη ε πιεξνθνξία φηη νη ακνηβέο θαη έμνδα
πξνζσπηθνχ γηα ηε ρξήζε ηνπ 2018 αλέξρεηαη ζε 6.467….
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δίλαη πεξίπνπ ζηα 7 εθαηνκκχξηα. αο ξσηψ ην εμήο: πνηα
είλαη ε ζρέζε απηνχ ηνπ πνζνχ ζε ζρέζε κε ηα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ Γήκνπ
καο;
Δ. ΚΩΣΖ: Σν πνζνζηφ πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο; Σα έζνδα ηνπ Γήκνπ
πξέπεη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ απηφ ην έμνδν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Δπραξηζηψ πνιχ, ην μέξσ. Σε ζρέζε ηνπο, ξσηψ. Ση
πνζνζηφ αληηπξνζσπεχεη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο απηφ ζην φιν έζνδν ηνπ
Γήκνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία, είηε επηρνξεγήζεηο είηε ίδηα έζνδα.
Δ. ΚΩΣΖ: Μηζφ ιεπηφ λα ην ππνινγίζσ γηαηί δελ έρνπκε ππνινγίζεη θάηη
ηέηνην.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Έρεη ζεκαζία απηφ.
Δ. ΚΩΣΖ: Έρσ ππνινγίζεη ην ζχλνιν επί ηνπ πνζνζηνχ ησλ εμφδσλ, δελ
έρσ ππνινγίζεη ζηα έζνδά καο ηη

πνζνζηφ έρεη. Απηφ ζα πξέπεη λα ην

ππνινγίζσ γηα λα ζαο ην πσ, δελ έρσ απηή ηελ πιεξνθνξία ηψξα.
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ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Κψηζε ηειεηψζαηε; Να ζαο δψζσ ιίγν ρξφλν λα
πάξεη ηνλ ιφγν ν θ. Σάθαο λα δψζεη θάπνηεο απαληήζεηο θαη λα επαλέιζεηε;
Δ. ΚΩΣΖ: Δληάμεη θ. Πξφεδξε, επραξηζηψ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, θ. Σάθαο έρεηε ηνλ ιφγν, δελ μέξσ αλ
αθνχζαηε ηηο εξσηήζεηο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Όζνλ αθνξά ην 1.900.000 € πνπ δελ έρεη εηζπξάμεη ν Γήκνο
θάπνηα είλαη ρξέε πνπ είλαη πνιχ δχζθνιν λα εηζπξαρζνχλ γηαηί είηε έρνπλ
θιείζεη νη εηαηξείεο, είηε έρνπλ ρξενθνπήζεη. Δγψ πηζηεχσ φηη φζν θαη λα
ηξέμνπκε πάλσ απφ κηζφ εθαηνκκχξην δελ κπνξνχκε λα εηζπξάμνπκε απφ
απηά ηα ρξήκαηα.
Όζνλ αθνξά ην ηακεηαθφ ππφινηπν ησλ αληαπνδνηηθψλ είλαη
1.700.000 € ζην ηέινο ηνπ 2017 θαη 1.915.000 € ην 2018. Σν 2019 ήηαλ
2.247.000 € αλ ζπκάκαη θαιά θαη ζήκεξα πνπ κηιάκε, βέβαηα δελ έρεη ηξέμεη ν
πξνυπνινγηζκφο νιφθιεξνο, είλαη γχξσ ζηα 2,5 εθαηνκκχξηα κε 300.000 €
ρξέε ζε πξνκεζεπηέο.
Πξνζπαζψ λα εληνπίζσ απηφ πνπ κε ξψηεζε ν θ. εξεηάθεο
κάιινλ δελ άθνπζα θαιά ηα λνχκεξα, αλ ζέιεη λα ην επαλαιάβεη.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε εξεηάθε αθνχηε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ναη. Ζιία ζπγλψκε απιψο είλαη γηα λα θαηαιάβσ θαιχηεξα.
Έρσ κπξνζηά κνπ …
Ζ. ΣΑΦΑ: Πνηα έθζεζε; Σε ζπλνπηηθή; Σν πξνζάξηεκα; Σε κεγάιε;
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Σελ έθζεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ είλαη θακία
35ξηα ζειίδεο πνπ έρεη πάλσ θαη ην ΝΑΓΑ, πνπ ιέεη «Έθζεζε Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο – Αλάιπζε απνηειέζκαηνο ρξήζεο». Καηάιαβεο πνην θείκελν
βιέπσ;
Ζ. ΣΑΦΑ: Θα ην βξσ απφ ην computer κνπ γηαηί δελ ην έρσ ηππσκέλν απηή
ηε ζηηγκή, ηα είρα θηηάμεη ζε πίλαθεο κφλνο κνπ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Ναη.
Ζ. ΣΑΦΑ: Πείηε κνπ ηα δπν πνζά λα ηα βξνχκε.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ηε ζει. 4 ηα ηδία έζνδα είλαη απηφ πνπ αλαθέξαηε δειαδή
8.118.140,58 €.
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Ζ. ΣΑΦΑ: Ναη, ην αλέθεξα.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: ηε ζει. 5 πνπ είλαη πίλαθεο, πνπ έρεη πίλαθεο θπιηφκελεο
ρξήζεο 2018 θαη πξνεγνχκελα 2018 ζην ζχλνιν ηδίσλ εζφδσλ αλαθέξνληαη
7.329.014,58 € θαηαιάβαηε ηη ιέσ; Σν είδαηε;
Ζ. ΣΑΦΑ: Ναη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δίλαη ην «Γ» ζηνλ ππνινγηζηή ζαο θαη αλαθέξνκαη ζηε
ζειίδα, άκα αλνίμεηε απηφ ρσξίο ηα δηαβηβαζηηθά είλαη 2 ε ζει. «χλνιν ηδίσλ
εζφδσλ 7.329.014 €» ην βιέπεηε;
Ζ. ΣΑΦΑ: Ναη, ην βιέπσ.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καη αθξηβψο πην πάλσ ζαο δείρλσ έρεη απηφ ην λνχκεξν
πνπ αλαθέξαηε θη εζείο ζηελ παξνπζίαζε.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ναη.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Αιιά ακέζσο παξαθάησ έρεη απηφ ην λνχκεξν: 7.329.014 €.
Θέισ λα μέξσ πνην αθξηβψο είλαη θαη ηέινο πάλησλ πξνζπαζψ λα θαηαιάβσ
δειαδή.
Ζ. ΣΑΦΑ: Ο θ. Κψηζεο κπνξεί λα βνεζήζεη ζε απηφ;
Δ. ΚΩΣΖ: Ναη απηφ ςάρλσ ηψξα λα ζαο πσ γηαηί ελδερνκέλσο είλαη θαη ηα
ινηπά έζνδα πνπ έρεη απφ θάησ ζηνλ πίλαθα πνπ πξέπεη λα πξνζηεζνχλ.
Να απαληήζσ ζρεηηθά κε ηνλ θ. Γξεηδειηά πνπ ξψηεζε γηα ηηο
ακνηβέο θαη ηα έμνδα πξνζσπηθνχ;
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, ζαο αθνχκε.
Δ. ΚΩΣΖ: Όπσο πξνείπα έρνπκε θάλεη κηα ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ
2017-2018 ζηε ζει. 163 ηεο παξνχζεο, νη ακνηβέο θαη ηα έμνδα πξνζσπηθνχ
ζπλνιηθά πνπ έρεη ην θφζηνο κφληκνπ πξνζσπηθνχ, ην θφζηνο ανξίζηνπ, ηηο
ππεξσξίεο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ αλέξρεηαη ζε 6.467.239,33 €. Σν ζχλνιν
ησλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ πνπ πεξηιακβάλεη κέζα φια ηα έζνδα
απφ ηέιε θαη δηθαηψκαηα, έζνδα ηδίσλ εζφδσλ, έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο, δελ
πεξηιακβάλεη φκσο έθηαθηα έζνδα πνπ κπνξεί λα ηα έρνπκε κηα ρξνληά θαη
ζηελ επφκελε λα κε ηα έρνπκε, ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ ηνπ
Γήκνπ ησλ πξαγκαηηθψλ ηνπ Γήκνπ αλέξρεηαη ζε 12.851.842,666 €.
Ζ κεηαμχ ηνπο αλαινγία έξρεηαη ζην 50,32% δειαδή ηα έζνδα
πξνζσπηθνχ θαηαλαιψλνπλ ην 50% ησλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ.
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Ζ. ΣΑΦΑ: Θα πξέπεη θ. εξεηάθε λα πξνζζέζεηε ζην ζχλνιν ηδίσλ εζφδσλ
7.328.014,58 € ζηε ζειίδα πνπ βιέπεηε, εκέλα είλαη ε ζει. 2, ζα πξέπεη λα
πάηε απφ πίζσ ζηα έμνδα θαη απφ θάησ πνπ ιέεη ζην 2 «Έθηαθηα θαη
αλφξγαλα έζνδα θαη έμνδα πνπ δηελεξγήζεθαλ ην 2018» ζα πξέπεη λα πάηε
θαη λα βξείηε ην λνχκεξν «Έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ» 789.126 €. Απηά
ηα δπν πξνζζέηεηο θαη βγαίλεη ην 8.118.000 €.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δπραξηζηψ γηα ηε δηεπθξίληζε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε πνιχ, λνκίδσ ν θχθινο κε ηηο εξσηήζεηο έρεη
ηειεηψζεη, πάκε ηψξα ζηνλ θχθιν κε ηηο ηνπνζεηήζεηο.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Γηψξγν, ε αλαιπηηθή ινγηζηηθή γηα ην ’21 ιείπεη, κπνξνχκε λα
ηελ έρνπκε;
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Απηφ θ. Νηάηζε δελ κπνξψ λα ζαο ην απαληήζσ εγψ.
Ζ. ΣΑΦΑ: Μπνξείηε λα επαλαιάβεηε ηελ εξψηεζε;
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Αλ ηελ αλαιπηηθή ινγηζηηθή ζα κπνξέζεη ν Γήκνο λα
πξνρσξήζεη ην 2021.
Ζ. ΣΑΦΑ: Γχζθνιν.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: πγλψκε θ. Πξφεδξε είλαη εθηφο δηαδηθαζίαο ε εξψηεζε, είλαη
κηα εξψηεζε ε νπνία αθνξά ηειείσο δηαθνξεηηθή ρξήζε θαη θάπνηα άιιε
ζπλεδξίαζε.
Κ.

ΝΣΑΣΖ:

πγλψκε

θ.

Αλεκνγηάλλε,

είλαη

πξνηξνπή

ηεο

θαο

Υξπζαλζνπνχινπ, δελ κπνξεί …
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη είλαη πξνηξνπή ηεο, νη νξθσηνί ινγηζηέο είλαη ε
δνπιεηά ηνπο απηή.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Χξαία απηφ ξσηάσ, εδψ ην δηάβαζα θαη ην ξσηάσ. Αλ είλαη
δπλαηφλ!
Ζ. ΣΑΦΑ: Γελ είπα ηίπνηα, είπα φηη κάιινλ δελ πξνιαβαίλνπκε λα ην
θάλνπκε ην ’21, δελ είπα θάηη.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Κχξηε Σάθα δελ απεπζχλνκαη ζε εζάο, ζηνλ θ. Γήκαξρν
απαληάσ φρη ζε εζάο.
Ζ. ΣΑΦΑ: Μάιινλ θάηη άιιν ζέιεη λα πεη ν θ. Γήκαξρνο.
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ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Νηάηζε επραξηζηνχκε,
Κ. ΝΣΑΣΖ: Δπραξηζηψ, λα είζηε θαιά.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Απηφ πνπ ήζεια λα πσ, ζπγλψκε θ. Πξφεδξε, είλαη ην φηη
δνπιεχνπκε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε απφ ηελ πξψηε κέξα, αιιά δελ
κπνξεί λα ζπδεηήζνπκε θάηη ην νπνίν είλαη –αο κνπ ζπγρσξεζεί ην εγγιέδηθνin progress είλαη ζε κηα δηαδηθαζία πνπ ζα καο βγάιεη ζαθψο ζηελ θαιχηεξε
θαη νξζνινγηζηηθφηεξε επαθή κε φια απηά πνπ αλαθέξζεθαλ. Αιιά δελ είλαη
ηεο παξνχζεο λα ην ζπδεηήζνπκε, απηφ ιέσ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Πξφεδξε.
Κ. ΝΣΑΣΖ: Σν in progress κνπ αξθεί, επραξηζηψ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Πξνρσξάκε ζηνλ θχθιν ησλ ηνπνζεηήζεσλ, μεθηλάκε κε
ηνπο επηθεθαιήο. Ο θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Όρη θ. Αλεκνγηάλλε πξνο ην παξφλ, φρη.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηνη ζπλάδειθνη έρνπκε κπξνζηά καο ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ
2018 πνπ ζε γεληθέο γξακκέο έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο:
Πξψηνλ, δελ κπνξνχκε λα ζεκεηψζνπκε κηα αξλεηηθή ςήθν θαζ'
φζνλ δηαπηζηψλεηαη κηα ρξηζηή Γηνίθεζε. Θα ήηαλ ιάζνο ηνπ θαζελφο καο λα
εθθξάζνπκε αληίξξεζε πάλσ ζην ζέκα πνπ ζπδεηάκε ιφγσ ηνπ φηη ε φπνηα
αληίξξεζε πξέπεη λα έρεη θαη επηζήκαλζε αξλεηηθή αηηηνινγεκέλε.
Βιέπνπκε επίζεο φηη έρνπκε έλα ηακεηαθφ ππφινηπν φηαλ πάξα
πνιινί Γήκνη, είλαη κέζα κε πςειά δάλεηα ηα νπνία ζηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο είλαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα, εάλ
δηαβάζεη θάπνηνο ιίγν παξαθάησ.
Βιέπνπκε φηη ηα έζνδα ηνπ Γήκνπ αθνινπζνχλ κηα πεπαηεκέλε
θαη κε κηα πζηέξεζε ζηα έζνδα απφ θφξνπο, εηζθνξέο θαη ηέιε, ηα νπνία
απνηππψλνληαη ζηηο 652.453,02 € φπσο αλαθέξεηαη ζηε ζει. 5 ηεο
εηζήγεζεο.
Βιέπνπκε φκσο έλα πςειφ πνζνζηφ επί ησλ ιεηηνπξγηθψλ
εζφδσλ πνπ είλαη ην πνζνζηφ κηζζνδνζίαο ην 50% πνπ ζεκαίλεη φηη ζα
πξέπεη λα είκαζηε πάξα πνιχ πξνζεθηηθνί, δηφηη νη θαηξνί είλαη δχζθνινη ην
βιέπνπκε θαη πξέπεη θαη ζηελ παξνχζα θάζε ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ηα
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έζνδα ηνπ Γήκν λα πζηεξήζνπλ εμ αηηίαο γεληθφηεξσλ θαηαζηάζεσλ φπσο
είλαη ε ηξέρνπζα παλδεκία θαη δελ μέξνπκε γηα πφζν ζα θξαηήζεη θαη δελ
μέξνπκε θαηά πφζν ζα εηζπξάμνπκε θαη αλ ζα εηζπξάμνπκε απφ λεθξνηαθείν
κέρξη θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο.
Σν ιέσ απηφ θχξηνη ζπλάδειθνη δηφηη έρνπκε θηάζεη ζε έλα
λνχκεξν 345 πεξίπνπ άηνκα, βγάδσ ζπκβνχινπο, Γεκάξρνπο θαη αηξεηνχο,
πνπ πάκε ζηα 353 άηνκα πνπ ζεκαίλεη φηη έρνπκε έλα κεγάιν αξηζκφ
ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Γήκνπ, είηε γεσγξαθηθέο είηε νηθνλνκηθέο είηε
σο αλζξσπνγεσγξαθία γεληθφηεξα θαη εηδηθφηεξα.
Γειαδή κηα επηρείξεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζα είρε πξνζέμεη
πάξα πνιχ απηφ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο φζνλ αθνξά ηηο κηζζνδνζίεο πνπ
αλέξρεηαη πεξίπνπ απφ φ,ηη καο είπε ν νξθσηφο ζην 50,3% αλ δελ θάλσ
ιάζνο.
Μπνξνχκε λα πνχκε επίζεο φηη γηα λα έρνπκε

απηφ ην

ππφινηπν ησλ αληαπνδνηηθψλ πεξίπνπ ζηα 2,5 εθαηνκκχξηα πάεη λα πεη φηη
επί επνρήο Βαζηιφπνπινπ, είρακε πςεινχο ζπληειεζηέο νη νπνίνη δπζηπρψο
παξ' φηη πέξζη φηαλ ςεθίζηεθαλ ηα αληαπνδνηηθά είρα πξνηείλεη κηα κείσζε
ηεο ηάμεσο ηνπ 22,5% δπζηπρψο ε ζεκεξηλή Γηνίθεζε δέρηεθε κεηά απφ
πηέζεηο θαη αλαβνιέο ην 7,5% θαη είρα πεη ηφηε φηη «πνιχ θνβάκαη πσο ζα
επηβεβαησζψ ην ρξφλνπ, δειαδή ηέηνηα επνρή, πνπ πηζηεχσ πάιη ζα έρνπκε
έλα ππφινηπν πεξίπνπ ησλ 2 εθαηνκκπξίσλ», πνπ ζεκαίλεη παξαλφκσο
εηζπξάηηνπκε απηά ηα 2 εθαηνκκχξηα απφ ηνπο ζπκπνιίηεο καο θαη θαηά
ζπλέπεηα ν λένο πξνυπνινγηζκφο ησλ αληαπνδνηηθψλ ζα πξέπεη λα επηθέξεη
ηε κείσζε πνπ είλαη ππνρξεσηηθή, δηφηη ε αληαπνδνηηθφηεηα ζπλίζηαηαη ζην
εμήο:
Θα εηζπξάμνπκε 100 €; Θα ραιάζνπκε 100 €. Γελ ζα
εηζπξάμνπκε 200 € γηα λα ραιάζνπκε 100 €. Απηφ απαγνξεχεηαη θαη είλαη
παξάλνκν θαη εχρνκαη ζην λέν πξνυπνινγηζκφ πνπ ζα θαηαηεζεί, πηζηεχσ
ηνλ άιιν κήλα λα δνχκε κηα ζπλέπεηα πνπ ζα έπξεπε απφ πέξζη λα ηε
δηνξζψζνπκε.
Πάλησο

δελ

εγγξάθεηαη

ζηα

αξλεηηθά

ηεο

πεξηφδνπ

Βαζηιφπνπινπ θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη ν Γήκνο είρε έλα ππφινηπν ην ’19 ηεο
ηάμεσο πεξίπνπ ησλ 6.600.000 €.
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Πνιιέο θνξέο έρσ αθνχζεη ηνλ θ. Σάθαο λα θνκπνξξεκνλεί θαη
λα ρηππάεη φηη κεηψζεθαλ ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα ηνπ Γήκνπ δηφηη ράιαζε ν
Βαζηιφπνπινο ην πξάζηλν 700-800.000 € θαη ηα ινηπά. Θα πξέπεη λα γίλεη
θαηαλνεηφ επηηέινπο φηη κηα Γηνίθεζε είλαη ππνρξεσκέλε θαη έρεη ην δηθαίσκα
λα ιεηηνπξγήζεη ζηα πιαίζηα ηεο λνκηκφηεηαο θαη λα δαπαλήζεη ζχκθσλα κε
ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηελ πξνγξακκαηηθή ηεο πξφηαζε πξνο ηνπο πνιίηεο.
Δίρε φιν ην δηθαίσκα λα θηηάμεη ηηο πιαηείεο δηφηη κπξνζηά καο
ηηο βξήθακε, ην Σξίγσλν, ηελ Απνκάρσλ θαη δηάθνξεο άιιεο, ηηο παηδηθέο
ραξέο θαη ηα ινηπά. Δίλαη ιάζνο λα ιέκε φηη δελ έρεη ην δηθαίσκα απηφ, δηφηη
κείσζε ηα έζνδα ηνπ επφκελνπ ρξφλνπ.
Κπξίεο θαη θχξηνη ηα έζνδα ηα βάζε ηεο κηζζνδνζίαο
θαιχπηνληαη απφ ηνπο ΚΑΠ απφ ηηο ηαθηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ έξρνληαη θαη
ζπλήζσο, πέξα απηψλ, έρνπκε θαη έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο φπσο ν
Βαζηιφπνπινο πνπ πήξε 800.000 € ελψ ε ησξηλή Γηνίθεζε παίξλεη 200205.000 € έθηαθηε επηρνξήγεζε θαη δελ μέξσ κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ
κπνξεί λα πάξεη θη άιια θαη καθάξη λα πάξεη.
Καηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα θξίλνπκε ηνλ θαζέλα πσο
ζπκπεξηθέξζεθε δηνηθεηηθνηθνλνκηθά ζην φιν θιείζηκν ηνπ έηνπο 2018. Δάλ
ηψξα δελ ππάξρεη ςφγνο πεξί ηε δηαρείξηζε, ζα πξέπεη λα ππεξβνχκε
εαπηνχο, λα ζηαζνχκε ζεηηθά ζην ζέκα πνπ ζήκεξα ζπδεηάκε θαη φρη απφ
αληηπνιηηεπηηθή δηάζεζε θαη θαηαγξαθή αηηηνιφγεησλ αηηηάζεσλ έηζη ψζηε λα
απνδψζνπκε εθείλα πνπ πξέπεη ζε εθείλνπο πνπ πξέπεη.
Πέξα φκσο απηνχ ν θαζέλαο θξίλεηαη θαη πνιηηηθά θαη ν θ.
Βαζηιφπνπινο θξίζεθε αξλεηηθά. Δίλαη θάηη πνπ δελ θξίλεηαη απφ εκάο,
θξίζεθε απφ ην ιαφ γη' απηφ θαη πήξε ην πνζνζηφ απηφ πνπ πήξε θαη ηνλ
δηαδέρηεθε ν θ. Βνχξνο. Απηά είλαη δεηήκαηα ηεο ιατθήο βνχιεζεο θαη
ζέιεζεο.
ε εκάο φκσο πνπ ζπδεηάκε ην ζέκα απηφ επί ησλ αξηζκψλ, ζα
πξέπεη λα ζηαζνχκε θαη λα πνχκε φηη ππήξμε κηα ρξηζηή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε
ησλ πξαγκάησλ, ππήξμαλ θάπνηεο πζηεξήζεηο φζνλ αθνξά ηα έζνδα απφ
θφξνπο, ηέιε θαη δηθαηψκαηα, φπσο θάπνηεο άιιεο πζηεξήζεηο κε ρξέε ζην
λεθξνηαθείν ηεο ηάμεσο 1-1,5 εθαηνκκχξην θαη είλαη ηηο επηηαγέο κε ηηο
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εγγπεηηθέο θαη φια ηα ζπλαθή, ηα νπνία νθείιεη ε ζεκεξηλή Γηνίθεζε λα ηα
δηεθδηθήζεη θαη λα ηα βάιεη ζε κηα ζεηξά.
Δκείο σο Παξάηαμε «Ξαλά καδί» ζα ςεθίζνπκε ζεηηθά ηνλ
ηζνινγηζκφ απηφλ πνπ έξρεηαη θαη ζπδεηάκε απφςε. επραξηζηψ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν.
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα. Μεηά απφ ηε
ζπδήηεζε πνπ έγηλε θαη ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ

καο έθαλε ν

εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ δηαπηζηψλνπκε -αξθεηά
απφ απηά πνπ ζα πσ, ζπκπίπηνπλ θαη κε απηά πνπ είπε ν θ. Γξεηδειηάο- φηη
γηα ην έηνο 2018 ν Γήκνο είρε έλα πνιχ κεγάιν ρξεκαηηθφ ππφινηπν.
Ήζεια λα πσ φηη απφ ηα ζηνηρεία ηα νπνία εθηέζεθαλ
δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρεη γηα ην 2018 έλα κεγάιν ρξεκαηηθφ ππφινηπν. Θα
έιεγα δπζαλάινγν κε αλάινγεο άιιεο ρξνληέο θαη απηφ είλαη ζηα ζεηηθά.
Δπίζεο είλαη ζεηηθφ ην νπνίν φηη ππήξμε θαη έλα πνιχ κεγάιν πιεφλαζκα ζηα
αληαπνδνηηθά ηέιε, βέβαηα απηφ φπσο θαηαιαβαίλεηε δελ είλαη κηα λφκηκε
δηαδηθαζία, δειαδή ην λα ππάξρεη πιεφλαζκα ζηα αληαπνδνηηθά ηέιε είλαη
θάηη εληειψο παξάλνκν θαη ην νπνίν ζα πξέπεη λα απνθεπρζεί έρνληαο ηελ
εκπεηξία ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, κε κείσζε αληαπνδνηηθψλ γελλαία.
Γηφηη ηα αληαπνδνηηθά είλαη φπσο αθξηβψο ην ιέεη ε ιέμε θαη ν
λφκνο: αληαπνδνηηθά. Όζα έμνδα θάλνπκε, ηφζα πξέπεη λα εηζπξάηηνπκε.
Τπάξρεη ε εκπεηξία ησλ επφκελσλ ρξφλσλ θαη ην ιέσ απηφ γηα λα ην αθνχεη ν
αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο, ζα πξέπεη απηφ λα γίλεη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα
κελ ππάξρεη πιεφλαζκα. Γελ δηθαηνινγείηαη πιεφλαζκα ζηα αληαπνδνηηθά.
Σν αξλεηηθφ βεβαίσο απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη φηη ππήξμε κηα
αδπλακία φζνλ αθνξά ηελ είζπξαμε ησλ νθεηινκέλσλ πξνο ην Γήκν.
Γπζηπρψο απηή ε αδπλακία ζπλερίδεηαη θαη ζήκεξα θαη παξά ηηο πξνζπάζεηεο
πνπ θαηά θαηξνχο ε ζεκεξηλή Γηνίθεζε ζέιεη λα καο εκθαλίζεη κε
κεραλνγξάθεζε επηκέξνπο θνκκαηηψλ ηνπ Γήκνπ, ην πην ζεκαληηθφ πνπ είλαη
ε βεβαίσζε ησλ εζφδσλ θαη ε είζπξαμή ηνπο ελ ζπλερεία … ελάκηζε ρξφλν
κεηά ζρεδφλ.
Απηφ είλαη θαη αξλεηηθφ φζνλ αθνξά ηε Γηνίθεζε ηνπ θ.
Βαζηιφπνπινπ γηα ην 2018 θαη γηα ην 2019 βεβαίσο πνπ ζα έπεηαη φζνλ
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αθνξά ην ηκήκα ηνπιάρηζηνλ ησλ 8 κελψλ πνπ ήηαλ Γηνίθεζε ν θ.
Βαζηιφπνπινο.
Παξ' φια απηά φκσο δελ κπνξείο λα κελ επηζεκάλεη ην ζεηηθφ
πξφζεκν πνπ έρεη ζην ζχλνιφ ηεο απηή ε αλάιπζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ
2018. Δκείο δελ ήκαζηαλ Γεκνηηθή Παξάηαμε πνπ είρε εθπξνζψπεζε ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην, νπφηε θπζηθά δελ έρνπκε θαη ηελ επζχλε ηεο θξηηηθήο
φζνλ αθνξά ηελ πεξίνδν εθείλε. Δθ ησλ πζηέξσλ θαη κε ηα ζηνηρεία ηα νπνία
καο πξνζθνκίδνληαη θάλνπκε ηηο θξίζεηο πνπ θάλνπκε, απηή είλαη ε γεληθή καο
ηνπνζέηεζε θαη ζηελ ςεθνθνξία ζα αθνχζεηε αθξηβψο πνηα ζα είλαη ε ζέζε
καο. Δπραξηζηψ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. εξεηάθεο έρεη ηνλ ιφγν.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ζα ήζεια λα μεθηλήζσ εθθξάδνληαο ηε
ζιίςε κνπ γηα ηα δπν παηδηά πνπ ράζεθαλ ζηε άκν θαη ηελ αιιειεγγχε καο
γηα ηνπο εθαηνληάδεο μεζπηησκέλνπο θαη θαηεζηξακκέλνπο αλζξψπνπο θαη
βεβαίσο γηα ηα δεθάδεο ζχκαηα ζηελ απέλαληη φρζε, ζηε κχξλε.
Σν

ιέσ

απηφ

γηαηί

πξέπεη

λα

μαλαδνχκε

κε

κεγάιε

ππεπζπλφηεηα έλα ζέκα ην νπνίν έρνπκε βάιεη επαλεηιεκκέλα θαη αθνξά ζηελ
αληηζεηζκηθή ζσξάθηζε πξψηα θαη θχξηα ησλ δεκφζησλ θηηξίσλ θαη ησλ
ζρνιείσλ θαη ζπλνιηθφηεξα ηεο πεξηνρήο.
Κχξηνη ζπλάδειθνη ππάξρεη έλα εξψηεκα πνην πξέπεη λα είλαη ην
θξηηήξην κε ην νπνίν ζα θξίλνπκε έλαλ ηζνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ. Δηπψζεθε φηη
εθθξάδεη κηα επηηπρεκέλε Γηνίθεζε. Καηά ηε γλψκε καο εθθξάδεη φλησο κηα
επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο ηεο Κπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ
εθείλεο ηεο επνρήο θαη δελ είλαη ηπραίν φηη ππεξζεκαηίδεηαη απφ δηάθνξεο
πιεπξέο θαη ην πιεφλαζκα ζηα αληαπνδνηηθά πνπ ζεσξείηαη θφζηνο νη
εξγαδφκελνη θαη λα ζρνιηάζσ κφλν φηη ήδε ηξίβνπλ ηα ρέξηα ηνπο
εξγνζηαζηάξρεο, επηρεηξεκαηίεο θαη Γήκαξρνη θαη Πεξηθεξεηάξρεο κε ηνπο
εξγαδφκελνπο ησλ 200 € πνπ ιαλζάξεη πιένλ ε Κπβέξλεζε ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο.
Καη ζα ήζεια λα πσ ζε νξηζκέλνπο ζπλαδέιθνπο πνπ είδα κηα
επηζηνιή, φηη ε Γεκνηηθή Αξρή δελ ρξεηάδεηαη αληηπνιίηεπζε γηα λα εθαξκφζεη
ηελ πνιηηηθή ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, ηελ θάλεη πάξα πνιχ θαιά κφλε ηεο.
Δίλαη ε ηαμηθή δηαρείξηζε ηεο θξίζεο πνπ καο έθεξε έσο εδψ, φια ηα ζθάδεη,
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φια ηα καραηξψλεη ζην φλνκα ηνπ θφζηνπο, πνπ καο έθεξε ζηε ζνθαξηζηηθή
ζήκεξα εκέξα ησλ 2.600 θαη θάηη θξνπζκάησλ θαη πνπ αθφκε θαη απηφ
αληηκεησπίδεηαη κε θξηηήξην ην πνηνπο δελ ρξεηάδεηαη ν εξγνδφηεο ζην ζπίηη.
Κιείλνπλ Γπκλάζηα θαη Λχθεηα, θιείλνπλ γηαηί ε Κπβέξλεζε δελ
ήζειε λα αθνχζεη, νχηε ε Γεκνηηθή Αξρή ηα αηηήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ
καζεηψλ, ησλ γνληψλ γηα 15ξηα ηκήκαηα, γηα φξνπο αζθαιείαο πξαγκαηηθά.
Καη έρνπκε βεβαίσο κπξνζηά θαη ηα εθηξσκαηηθά λνκνζρέδηα
ηεο Κπβέξλεζεο απηά πνπ αληηκεησπίδνπκε. Απηή ε ζηξαηεγηθή, ηελ έληαζε
δειαδή ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηνπ ρηππήκαηνο θάζε εξγαηηθνχ ιατθνχ
δηθαηψκαηνο, πινπνηεί θαη ε ηνπηθή Γηνίθεζε σο νξγαληθφ ηκήκα ηνπ θξάηνπο
θαη ρηεο θαη ζήκεξα θαη κε έλα ηέηνην θξηηήξην πξέπεη λα δηαβάζνπκε απφ ηε
ζθνπηά καο ζα θξίλνπκε θαη ηνλ απνινγηζκφ.
Δθθξάδεη θαηά ηε γλψκε καο ηε ζπλέρηζε ηεο αληηιατθήο
πνιηηηθήο θαη επηβεβαηψλεη ηε ζπλαληίιεςε Νέαο Γεκνθξαηίαο θαη ΤΡΗΕΑ ζε
Γήκνπο πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ κε επηρεηξεκαηηθά θξηηήξηα κε ηε ινγηθή ησλ ηδίσλ
εζφδσλ, δειαδή ηνπ θνξνκπερηηθνχ κεραληζκνχ θαη ηεο παξαγσγήο θεξδψλ,
απηή ε ιέμε αλαγξάθεηαη εμάιινπ θαη κέζα ζηα θείκελα θαη ησλ
ηδησηηθνπνηήζεσλ.
Ο θνξνκπερηηθφο ραξαθηήξαο ηεο δηαρείξηζεο απνηππψλεηαη
αλάγιπθα ζηε ζρέζε επηρνξεγήζεσλ ηδίσλ πφξσλ θαη ιεηηνπξγηθψλ. Αιιά θαη
ζην απαξάδεθην ηεξάζηην πιεφλαζκα ησλ αληαπνδνηηθψλ πνπ αθφκε θαη κε
απηφ ην αληηιατθφ ζεζκηθφ πιαίζην είλαη παξάλνκν.
Οχηε ιίγν νχηε πνιχ πάλσ απφ ην 66% ησλ ιεηηνπξγηθψλ
δαπαλψλ ηνπ Γήκνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ ηνπηθή θνξνινγία, ηελ νπνία
επηβαξχλνληαη ηα ζπλήζε ππνδχγηα πνπ πιεξψλνπλ μαλά θαη μαλά θαη μαλά
ρσξίο λα ιακβάλνπλ ηίπνηε παξαπάλσ απφ ζηνηρεηψδεηο ππνβαζκηζκέλεο
ππεξεζίεο.
Οη ίδηνη εξγαδφκελνη ηνπ Γήκνπ αληηκεησπίδνληαη σο θφζηνο
πξνο πεξηθνπή θαη φρη σο επέλδπζε ζε ππεξεζίεο θαη δσηηθέο αλάγθεο γηα ηε
ιατθή νηθνγέλεηα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, ζα ην πνχκε ζην άιιν ζέκα ηέινο
πάλησλ ζα κπνξνχζε θαη εδψ λα εηπσζεί αιιά ζα ην πνχκε ζην άιιν….
Πνιχ ελδηαθέξνληα ζηνηρεία βγάδεη ε έθζεζε ησλ νξθσηψλ
ινγηζηψλ. Ση θαηαιαβαίλνπκε; ε φ,ηη αθνξά ηηο απαηηήζεηο πξνεγνχκελσλ
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εηψλ: νη κεγαιννθεηιέηεο ζηα αδήηεηα, αλείζπξαθηα θαη ζηνπο κηθξνχο
ζαθάξη, θαηαζρέζεηο θαη δεζκεχζεηο ΑΦΜ.
Γεχηεξνλ ε επηρεηξεκαηηθή δξάζε είηε άκεζα ησλ Γήκσλ είηε
έκκεζα, πιεξψλεηαη παλάθξηβα θαη δηαξθψο. Γηα παξάδεηγκα πέξα απφ ηα
πξφζηηκα πνπ έρνπκε θάεη γηα ΚΔΝΣΑΤΡΟ θαη ΣΗΠΟΤΡΑΓΗΚΟ έρνπκε θαη ηα
θέζηα. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη επίζεο θαη ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο γηα ηα
απνξξίκκαηα θαηά 181.000 € ζηνλ ΔΓΝΑ πνπ ζπλερίδεηαη λα εθηνμεχεηαη
θάζε ρξφλν κε ην δξφκν απηφ πνπ έρνπλ αθνινπζήζεη, κε ηνλ εζληθφ
πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ ζρεδηαζκφ πνπ έρεη θαη Φπιή θαη ρσκαηεξέο θαη ΜΑΣ
θαη παλάθξηβα θαη άιιεο 140.000 € πνπ πξνζζέζακε ζηελ ηειεπηαία
αλακφξθσζε θαη ην θφζηνο πνπ ζα ζπλερίζεη ηελ αλεθφξα.
Βιέπνπκε ην θαζεζηψο αζχινπ ζην θχθισκα ηεο δηαζθέδαζεο
εηδηθά ζην θέληξν πνπ έρεη θαη ζπγθέληξσζε θαη κηιάκε γηα κεγάιεο
επηρεηξήζεηο, ζην θέληξν φπνπ φπνηε

έρνπκε ζέζεη ζέκα ζηα ηνπηθά

πκβνχιηα φηαλ καο έξρνληαη ε κηα κεηά ηελ άιιε αηηήζεηο γηα επέθηαζε
σξαξίνπ κνπζηθήο λα δνχκε ηηο άδεηεο …
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε εξεηάθε ζα ζαο παξαθαιέζσ λα είζηε εληφο
ζέκαηνο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δίκαη εληφο ζέκαηνο θ. Πξφεδξε …
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Μηιάηε γηα σξάξην θαηαζηεκάησλ …
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Γηαηί ελνριείζηε θ. Αλεκνγηάλλε επεηδή κηιάσ γηα ηε
Γηνίθεζή ζαο;
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Γελ ελνρινχκαη θ. εξεηάθε, πείηε φ,ηη ζέιεηε θαη φζε ψξα
ζέιεηε, αιιά κηιήζηε εληφο ζέκαηνο.
Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Δίλαη ηειείσο εληφο ζέκαηνο γηαηί φηαλ ιέεη ε έθζεζε ησλ
νξθσηψλ ινγηζηψλ γηα ην πψο θαηαγξάθνληαη γηα παξάδεηγκα ην 0,5 ηνπ
επηηεδεχκαηνο ην νπνίν είλαη άιιν ζηα αλαςπθηήξηα θαη άιιν ζηα λπθηεξηλά
θέληξα θαη εζείο σο Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ φπσο θαη ν λπλ γλσξίδεηε
πάξα πνιχ θαιά κε ηη ραξαθηήξα, κε ηη άδεηα ιεηηνπξγνχλ νξηζκέλα
θαηαζηήκαηα θαη ηη είλαη, είλαη αζπιία απηφ θαη ην γλσξίδεηε.
Πνπ πάλε φκσο ηα ιεθηά αθφκε θη απηά πνπ ππάξρνπλ; Απηφ
είλαη αθφκε πην ελδηαθέξνλ, δελ ιέκε ην γλσζηφ «ιεθηά ππάξρνπλ» αιιά
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αθφκε θη απηά πνπ ππάξρνπλ. Σν βιέπνπκε ζηηο 6 ζειίδεο ησλ νξθσηψλ
ινγηζηψλ αλαθέξζεθαλ θαη εδψ. Ση δηαβάδνπκε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα,
ππάξρεη πνζφ 810.000 € απφ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο δεζκεπκέλν θαη κε
απνξξνθεκέλν.
Μέζα ζε απηφ πεξηιακβάλνληαη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ
πνιχ δσηηθέο αλάγθεο θαη ππνδνκέο. Όρη κφλν 75.000 € γηα ηελ επέθηαζε ηνπ
δηθηχνπ νκβξίσλ, φρη 125.000 € γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη επελδχζεηο, φρη
ζρεδφλ κηζφ εθαηνκκχξην γηα ΑΣΑ νχηε 114.000 € γηα ΑΣΑ ζρνιείσλ. Να ην
βιέπνπλ απηφ πάλσ ζηε RENAULT πνπ ζε ιίγν κε ηε βξνρή ζα μαλαξρίζνπλ
λα πέθηνπλ ηα θψηα.
Μηιάκε δειαδή γηα ρξήκαηα πνπ παξ' φηη πξνέξρνληαη απφ ην
ειάρηζην απηφ θνκκάηη ησλ θξαηηθψλ πφξσλ πνπ αθήλεη ν ηαμηθφο άζιηνο
πξνυπνινγηζκφο πνπ καο ζηέιλνπλ θάζε ρξφλν νη θπβεξλψληεο πνπ δελ πάεη
άκεζα

ζην

θεθάιαην,

αιιά

ζηεξίδεη

πνιχ

βαζηθέο ιατθέο αλάγθεο,

αθαηξέζεθαλ βίαηα απφ ηελ Κπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ κε ηε ζπλαίλεζε θαη ηεο Νέαο
Γεκνθξαηίαο ηφηε γηα λα δνζνχλ ζηηο Σξάπεδεο, ζηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη
ζηνπο δαλεηζηέο.
Δίλαη ηα ιεγφκελα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηα νπνία κε πξάμε
λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ έβαιε ζην ρέξη ε Κπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ θαη
αληί λα πάλε ζε κεγάιεο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ ιηκλάζαλε θαη ιηκλάδνπλ γηα
λα θαιπθζεί ε ξεπζηφηεηα πνπ ήζειε λα εκθαλίζεη ε Διιεληθή Κπβέξλεζε γηα
ηελ απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο θαη γηα ηε ζηήξημε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο.
Θπκίδνπκε φηη ε πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή ζηήξημε κε ρέξηα
θαη κε πφδηα ηελ επηδξνκή ηεο Κπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ ζηα Σακεία ησλ
Γήκσλ. Δίρε θηάζεη ζην ζεκείν ζηηο 22 Απξίιε ηνπ 2015 λα απνηξέςεη αθφκε
θαη ηε ζπδήηεζε γηα ην ζέκα πνπ είρε ζέζεη ε "Λατθή πζπείξσζε".
Απέξξηςε ηφηε αθφκε θαη πξφηαζε γηα ζπληνκφηαηε απφθαζε
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ζα έιεγε απιά λα κε κεηαθεξζεί νχηε έλα
επξψ απφ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηνπ Γήκνπ καο, Ννζνθνκείσλ άιισλ Γήκσλ
θαη ηα ινηπά ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο.
Όια γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο, ηίπνηε γηα ηηο ιατθέο νηθνγέλεηεο
ζηηο νπνίεο θπζηθά ζην ηέινο ηεο εκέξαο ζηέιλεηαη ν ινγαξηαζκφο θαη ζηηο
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νπνίεο μέξνπλ λα θνπλάλε ην δάρηπιν θαη Κπβεξλήζεηο θαη πεξηθεξεηαθέο
Αξρέο θαη Γήκνη θαη Κνηλφηεηεο θαη φ,ηη άιιν ππάξρεη.
Δδψ έρνπκε ηελ απνηχπσζε πξαγκαηηθά κηαο επηηπρεκέλεο
αληηιατθήο δηαρείξηζεο ε νπνία ζπζίαζε θαη πξαθηηθά θαη νπζηαζηηθά θαη εθεί
πνπ κπνξνχζε θαη αθφκε θαη ηα ςίρνπια πνπ κπνξνχζε λα δψζεη, γηα λα
ζηεξίμεη κηα αληηιατθή πνιηηηθή. Απφ απηή ηελ άπνςε ηελ θαηαςεθίδνπκε θαη
λνκίδνπκε γίλεηαη θαηαλνεηή ε ηνπνζέηεζή καο. Δπραξηζηψ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε, θαιεζπέξα ζε φινπο θαη απφ
εκέλα, πεξαζηηθά ζηνπο αζζελείο θαη πξνζνρή ζε φινπο ηνπο ππφινηπνπο.
Δίλαη δχζθνιεο νη ζηηγκέο πνπ δνχκε.
Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη εδψ ζπδεηνχκε ζήκεξα ηελ
έγθξηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2018. Ο πνιηηηθφο
απνινγηζκφο είλαη άιινο, δελ γίλεηαη ζήκεξα. Ο πνιηηηθφο απνινγηζκφο έγηλε
απφ ηε ιατθή ςήθν, έρεη γίλεη απ' φινπο καο ζε πνιιέο ζπδεηήζεηο, ζα γίλεη
θαη ζε επφκελεο επθαηξίεο. Απηή ηε ζηηγκή εθφζνλ δελ ππάξρεη θάπνηα κνκθή
απφ θάπνηνλ απφ εκάο γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ έηνπο 2018 γηα ηελ
νπνία ζπδεηνχκε, λνκίδσ φηη δελ ππάξρεη ιφγνο λα αλαισζνχκε ζε
ζπδεηήζεηο πνιηηηθέο πνπ πνιιέο θνξέο δελ έρνπλ ζρέζε θαη κε απηφ πνπ
ζπδεηάκε.
Με απηή ηελ έλλνηα ν πνιηηηθφο απνινγηζκφο είλαη άιινο, έρεη
γίλεη ή ζα γίλεη θαη ζα γίλεηαη γηα ηε ρξήζε απηή θαη γηα ηελ ελ γέλεη πνιηηηθή
αληηκεηψπηζε ησλ πξαγκάησλ απφ ηελ πξνεγνχκελε Γεκνηηθή Αξρή, αιιά
φζνλ αθνξά ηνλ νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ πνπ ζπδεηνχκε ζήκεξα λνκίδσ
εθφζνλ δελ ππάξρεη επαλαιακβάλσ κνκθή ζπγθεθξηκέλε θαη απφδεημε γηα
θαθή δηαρείξηζε, πξέπεη λα εγθξηζεί. Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Βαζηιφπνπινο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Καιεζπέξα θαη πάιη απφ εκέλα. Θέισ λα ζηαζψ ζε
θάπνηα ζηνηρεία πνπ κπήθαλ ζηε ζπδήηεζε θαη λα δψζσ θαη θάπνηεο
δηεπθξηλίζεηο βεβαίσο γηαηί εηπψζεθαλ θάπνηα πξάγκαηα πνπ θαηά ηελ άπνςή
κνπ είλαη αλαθξηβή.
ην ζέκα ησλ αλείζπξαθησλ εζφδσλ. Σν έλα είλαη θαη' αξράο
πφηε πξνθχπηνπλ θαη πφζα πξνθχπηνπλ. Σν πξψην πνπ έρσ λα
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παξαηεξήζσ εδψ είλαη φηη ζην Γήκν φηαλ αλαιάβακε ην ’14 ππήξραλ
εθαηνληάδεο ρηιηάδεο επξψ αλείζπξαθηα έζνδα, ηα νπνία ην έλα ζηάδην είλαη ε
βεβαίσζε, ην δεχηεξν είλαη ε δηαδηθαζία βάζεη ηνπ ΚΔΓΔ κε ηελ νπνία
κπνξνχλ λα εηζπξαρζνχλ απηά.
Μπνξψ λα ζαο δηαβεβαηψζσ φηη ην ηειεπηαίν πξάγκα πνπ έγηλε
γηα καο ίζα - ίζα έγηλε ην αληίζεην, είλαη λα θάλνπκε δεκφζηεο ζρέζεηο κε ηα
αλείζπξαθηα έζνδα ηνπ Γήκνπ γηαηί δελ ππήξμε επξψ πνπ ηνπιάρηζηνλ
ζπλεηδεηά, γηαηί ππάξρεη κηα πεπεξαηφηεηα ησλ πφξσλ, ησλ Τπεξεζηψλ θαη
ησλ αλζξψπσλ πνπ κπνξνχλ λα δνπιέςνπλ πνπ λα κελ βεβαηψζεθε θαη λα
κε δηεθδηθήζεθε.
Γηαηί είπε θάηη πξηλ ν θ. εξεηάθεο ην νπνίν ην ζεσξψ ζηα φξηα
ηεο ζπθνθαληίαο. Όηη εηζπξάμακε θαη θάλακε θαηαζρέζεηο απφ κηθξνχο θαη
αθήζακε ηνπο κεγάινπο. Να βξεζεί κηα ηέηνηα πεξίπησζε, γηαηί ζηελ
πεξίπησζε ελφο κεγαιννθεηιέηε ηνπ Γήκνπ έρνπκε εμαληιήζεη, έρσ βξεζεί ν
ίδηνο ζηα Γηθαζηήξηα θαη έρνπκε θάλεη ηφζεο ελέξγεηεο, φζεο δελ έθαλαλ φιεο
νη πξνεγνχκελεο Γεκνηηθήο Αξρέο καδί.
Δίρακε θηάζεη λα ζεσξνχκαζηε κέζα ζην Γήκν θαη ππάξρεη ην
ζιφγθαλ «κφλν ην FBI δελ έρνπκε θσλάμεη!». Γηαηί ην ιέσ απηφ; Γηαηί αθφκε
θαη ηηο 500.000 € πνπ εκθαλίδνληαη σο απαηηεηά απφ ην Γήκν αιιά δελ έρνπλ
εηζπξαρζεί απφ ηηο εγγπεηηθέο επηηαγέο, θ. εξεηάθε, πξνέθπςαλ θαηφπηλ
έθηαθηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ πνπ εκείο δεηήζακε απφ ην Διεγθηηθφ
πλέδξην.
Καη βεβαίσο ν Γήκνο γηαηί φπσο είπε θαη ν νξθσηφο ζηελ
εηζήγεζή ηνπ θάπνηεο δίθεο δελ έρνπλ ηειεζηδηθήζεη, θάπνηεο φκσο έθηνηε
έρνπλ ηειεζηδηθήζεη θαη ζα θέξνπλ ζην Γήκν καο θάπνηα έζνδα βεβαίσο ζην
βαζκφ πνπ φιεο απηέο νη απνθάζεηο είλαη ζεηηθέο θαη ππάξρνπλ ηέηνηεο
απνθάζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο ζα πξνρσξήζνπκε θαη ζε θαηαζρέζεηο θαη θαιά
ζα θάλνπκε λα πξνρσξήζνπκε ζε θαηαζρέζεηο γηα κεγάιεο απψιεηεο εζφδσλ.
Γηα ην πιεφλαζκα. Σν λα κηιάκε γηα πιεφλαζκα, έρεη πνιιέο
πηπρέο ηηο νπνίεο πνιιέο θνξέο ν θφζκνο θαη εκείο νη ίδηνη δελ
θαηαιαβαίλνπκε γηαηί κηιάκε θπξίσο γηα ην πιεφλαζκα ησλ αληαπνδνηηθψλ.
Σν 2014 ηα αληαπνδνηηθά μέξεηε πφζν έθιεηζαλ; Έθιεηζαλ κε 450.000 €
έιιεηκκα.

36

ε

13 ΔΗΓΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ – 4/11/2020

Δκείο βξεζήθακε ζε κηα θαηάζηαζε λα κελ κπνξνχκε λα
ζπληεξήζνπκε θαλ ηα απνξξηκκαηνθφξα. Γηαηί αθνχζηεθε γηα καησκέλα
πιενλάζκαηα, γηα αληηιατθά πιενλάζκαηα θαη ηα ινηπά.
Πξψηνλ ην πιεφλαζκα δεκηνπξγήζεθε κε δίθαην ηξφπν.
Γεκηνπξγήζεθε

θνξνινγψληαο

κεγάια

θαηαζηήκαηα,

Σξάπεδεο

θαη

ππεξαγνξέο ηε ζηηγκή πνπ κεηψζεθαλ ηα ηέιε γηα ηνπο δεκφηεο. Άξα δελ
επηβαξχλζεθε ν δεκφηεο, ίζα - ίζα. Καηαιαβαίλσ ηελ αλάγθε λα θηηαρηεί έλαο
θαληαζηαθφο ερζξφο πνπ ζα ηνλ ρηππάκε ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο, κφλν πνπ
εδψ ε πξαγκαηηθφηεηα έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε απηφ ην αθήγεκα. Έηζη
απμήζεθαλ ηα έζνδα ηνπ Γήκνπ.
Πξνζέμηε, εδψ ππάξρεη έλα κεγάιν πξφβιεκα φζνλ αθνξά ηελ
εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη απηφ έρεη λα θάλεη κε δπν ζθέιε. Σν πξψην
είλαη νη πξνζιήςεηο. Απηφ ην νπνίν είπε ν θ. Γξεηδειηάο πξηλ, ζηε ζεηεία καο αλ δείηε ηνλ απνινγηζκφ ηνπ ’14- κέρξη ην ’19 απμήζεθε ην κφληκν πξνζσπηθφ
ηνπ Γήκνπ θ. εξεηάθε, εθαξκφδνληαο πνιηηηθή αληηιατθή, πάλσ απφ 55
άηνκα. Έγηλαλ 55 πξνζιήςεηο.
Ξέξεηε πσο γίλνληαλ νη πξνζιήςεηο; Απφ ηξεηο δηαγσληζκνχο
ηνπ ΑΔΠ, δπν δηαγσληζκνχο ηνπ ’08 έλαλ απφ ηε Νέα Υαιθεδφλα ηνπ
καθαξίηε ηνπ αείκλεζηνπ Απνζηνιάθε θαη έλαλ απφ ηελ επνρή ηνπ Κφληνπ,
απφ ην 2008 θαη καο έξρνληαλ κε ην ζηαγνλφκεηξν. Έπξεπε φκσο ηα ρξήκαηα
απηά λα ηα έρνπκε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ καο θαη δελ κπνξνχζακε λα ηα
αθνπκπήζνπκε.
Άξα ηα ρξήκαηα γηα φιεο απηέο ηηο πξνζιήςεηο νη νπνίεο δελ
βάδακε ηα ρξήκαηα ηε κηα κέξα θαη έξρνληαλ ηελ επφκελε, καο έπαηξλε θαη
έλα θαη δπν θαη ηξία ρξφληα κέρξη λα έξζεη φινο απηφο ν θφζκνο απφ ηνπο
δηαγσληζκνχο ηνπ ΑΔΠ. Απηά ηα ρξήκαηα έπξεπε λα ππάξρνπλ ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ. Άξα ηελ επφκελε ρξνληά, ζην ηέινο ηνπ έηνπο, εκθαλίδνληαλ
σο πιενλάζκαηα.
Σν δεχηεξν έρεη λα θάλεη κε ηνπο δηαγσληζκνχο θαη ηηο
ππεξεζίεο. Σν λα ζρεδηάζεηο έλα έξγν ή κηα πξνκήζεηα ζα πσ επί
παξαδείγκαηη φηη γηα ηε κηα απφ ηηο δπν κεγάιεο αγνξέο πνπ θάλακε
απνξξηκκαηνθφξσλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπ Γήκνπ, καο πήξε 2,5 ρξφληα. Μαο
πήξε 2,5 ρξφληα γηαηί έθηαζε ζην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη καο πήξε ζην
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Διεγθηηθφ πλέδξην κφλν έλα ρξφλν ν δηαγσληζκφο κέρξη λα εγθξηζεί. Ξέξεηε
ηη ζεκαίλεη απηφ;
Απηφ ζήκαηλε φηη ηα ρξήκαηα έπξεπε λα ππάξρνπλ επεηδή
έηξερε ν δηαγσληζκφο, αιιά επεηδή δελ γηλφηαλ ε ζχκβαζε θαη άξα δελ
εθηεινχληαλ ψζηε λα απνπιεξσζνχλ, απηά κεηαθεξφηαλ σο πιεφλαζκα. Άξα
ην πιεφλαζκα δελ πξνέθπςε κε κηα ινγηθή λα βάινπκε ρξήκαηα θαβάηδα,
πξνέθπςε απφ ηερληθέο δπζθνιίεο ζηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα
ηνπο ιφγνπο πνπ ζαο είπα θαη φζνλ αθνξά ηελ πξφζιεςε ησλ ππαιιήισλ.
Σν θφζηνο κηζζνδνζίαο ζηε ζεηεία καο αλέβεθε πάλσ απφ 1
εθαηνκκχξην ησλ κνλίκσλ ππαιιήισλ, θ. Γξεηδειηά. Αιιά ζεσξψ πσο εζείο
ζα έπξεπε λα ήζαζηαλ ν πξψηνο πνπ ζα ζπλεγνξνχζαηε ππέξ απηνχ. Γηαηί
ζα ζαο πσ έλα απιφ παξάδεηγκα: νη εξγάηεο θαζαξηφηεηαο ην 2014 ηνπο
ρξσζηνχζε -θαη θαληάδνκαη εχινγα, δελ κπνξνχζε λα θάλεη θαη δηαθνξεηηθάθαη δπν θαη ηξεηο κήλεο αδεηψλ. Ζ θαζαξηφηεηα ήηαλ ζε κηα θαηάζηαζε άζιηα.
Άξα ρξεηαδφηαλ θαη ρξεηάδεηαη αθφκε λα γίλνπλ πξνζιήςεηο κφληκνπ
πξνζσπηθνχ, αλ ζέινπκε λα έρνπκε κηα πφιε πνπ λα έρεη ηελ θαζαξηφηεηα
πνπ ηεο αξκφδεη.
Άξα λαη, πξνρσξήζακε ζε πξνζιήςεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ
κέζσ ΑΔΠ θαη ην ζεσξνχκε κηα ζεκαληηθή παξαθαηαζήθε γηα ηελ πφιε.
Σέινο επεηδή έρεη γίλεη κηα θνπβέληα γηα ηε ΑΣΑ. Σν φηη ππάξρεη
ε ΑΣΑ είρε αλαθεξζεί θαη ν θ. Σάθαο ζην παξειζφλ γηα ηε ΑΣΑ γηαηί δελ
βάιακε θάπνηα έξγα ΑΣΑ θαη γηαηί έκεηλε ε ΑΣΑ ζρνιείσλ φπσο αλέθεξε ν
θ. εξεηάθεο, απηφ δελ αλαηξεί ην γεγνλφο φηη ππήξραλ σο εμεηδηθεπκέλα
ρξήκαηα σο ΑΣΑ ζρνιείσλ, φηη ηα ρξήκαηα αληίζηνηρα απηά δελ ηα δψζακε
απφ ίδηα έζνδα ή απφ έθηαθηεο άιιεο επηρνξεγήζεηο θαη ήηαλ θαη κηα
παξαηήξεζε δηθή κνπ γηαηί δελ αληινχκε ρξήκαηα απφ απηφ ηνλ θσδηθφ θαη
αληινχκε ρξήκαηα απφ ίδηα έζνδα πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπκε ζε φιεο ηηο
απαξαίηεηεο είηε ζπληήξεζεο ησλ ζρνιείσλ, είηε ζηελ πφιε.
Απηφ δελ αλαηξεί φκσο ην γεγνλφο φηη θαη ηα ρξήκαηα
δηαηέζεθαλ, αιιά θαη ρξήκαηα έκεηλαλ πίζσ ζην Γήκν.
Κιείλνληαο επεηδή ππάξρεη κηα παξαθηινινγία αλαθέξζεθε θάηη
κε ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηνπ Γήκνπ. Κχξηε εξεηάθε, ην ζεσξψ ηηκή καο φηη
φηαλ ήξζε ε απφθαζε γηα ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ην 2015 φηαλ ε ρψξα
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ζηξαγγαιηδφηαλ ζηε κέγγελε ησλ δαλεηζηψλ, ε δηθή καο Γεκνηηθή Αξρή πήξε
απφθαζε έλα ηκήκα ησλ ρξεκάησλ πνπ είρε ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο λα ηα
κεηαθέξεη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ.
Α.

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ:

Καη

ζηελ

Σξάπεδα

ηεο

Διιάδνο

θαη

ζην

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ.
Μεηαθέξακε θάπνηα ρξήκαηα απφ ηε κηα Σξάπεδα πνπ καο έδηλε
επηηφθην 1% ζε κηα άιιε Σξάπεδα δεκφζηα κε επηηφθην 2,5%. Απηή είλαη ε
πεξίθεκε ηζηνξία ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ. Πνηέ δελ ήξζε θαλέλαο λα καο
πάξεη ιεθηά απφ ηελ Σξάπεδα απφ ην Σακείν καο θαη λα ηα δψζεη θάπνπ
αιινχ. Ήηαλ δηθά καο ρξήκαηα, παξέκεηλαλ δηθά καο ρξήκαηα, ηα νπνία
κπνξνχζακε λα ηα πάξνπκε φ,ηη ψξα ζέιακε, φπσο θαη ηα παίξλακε θαη
κάιηζηα κε πεξηζζφηεξν επηηφθην. Γηαηί πάλσ ζε απηφ έρεη ρηηζηεί κηα πειψξηα
ζπέθνπια φηη δήζελ ζπλαηλέζακε ζην λα θχγνπλ ιεθηά απφ ην Σακείν ηνπ
Γήκνπ.
Απηφ θάλακε θαη ην ζεσξνχκε θαη ηηκή καο πνπ κπνξέζακε
ηνπιάρηζηνλ κε έλα ζθεπηηθφ λα ζπκβάιινπκε θη εκείο ζε κηα πξνζπάζεηα λα
ζπάζεη ν νηθνλνκηθφο απνθιεηζκφο ηεο ρψξαο θαη λα κπνξέζεη ην Διιεληθφ
Γεκφζην ηφηε λα πξνβεί ζε έλαλ εζσηεξηθφ δαλεηζκφ ηξφπνλ ηηλά
πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη άκεζεο θαη έθηαθηεο αλάγθεο. Καη ζε θακία
πεξίπησζε απηφ δελ ην ζεσξψ αληηιατθή πνιηηηθή, ίζα - ίζα. Δπραξηζηψ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε …
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Κχξηε Πξφεδξε ζα ήζεια λα πσ θάηη. Κχξηε Βαζηιφπνπιε…
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Κχξηε Γξεηδειηά ζα κνπ θάλεηε κηα ράξε; Να δψζσ ηνλ
ιφγν ζηνπο ππφινηπνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, εζείο κηιήζαηε θάλαηε κηα
πξψηε ηνπνζέηεζε θαη κεηά λα πάξεηε θη εζείο ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Βεβαίσο θ. Πξφεδξε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ πνιχ. Έηεξνο ζπλάδειθνο πνπ ζέιεη ηνλ ιφγν
γηα ηνπνζέηεζε;
ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Πξφεδξε εδψ ζα ήζεια λα ηνπνζεηεζψ, αιιά ζα ήζεια
λα ηνπνζεηεζψ ηειεπηαίνο βεβαίσο αλ δελ ππάξρεη αληίξξεζε.
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Ζ. ΣΑΦΑ: Καη εγψ κηα θνπβέληα ζέισ λα πσ κφλν, φηαλ έξζεη ε ψξα. Γηα
θάπνηα πξάγκαηα πνπ είπε ν θ. Βαζηιφπνπινο, ζα ηνπνζεηεζψ ζηε
ινγνδνζία.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ναη, ζην επφκελν Γεκνηηθφ πκβνχιην, εληάμεη. Έηεξνο
δεκνηηθφο ζχκβνπινο πνπ ζέιεη ηνλ ιφγν; Ο θ. Γνχιαο έρεη ηνλ ιφγν.
Α. ΓΟΤΛΑ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Θεσξψ πσο ν απνινγηζκφο απεηθνλίδεη
ηελ πξαγκαηηθφηεηα αθνχ θαη νη νθεηιέο βεβαηψλνληαη θαη δελ έγηλε θαη θακία
πξνζπάζεηα λα θξπθηεί θάηη. Χο εθ ηνχηνπ ζεσξψ δεδνκέλν φηη ζα πξέπεη λα
ππεξςεθίζνπκε ηνλ απνινγηζκφ.
Ο Γήκνο βέβαηα απφ ηελ άιιε ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε
θάπνηεο βειηησηηθέο θηλήζεηο. Απηφ θάλεθε απφ ηελ εηζήγεζε ηνπ νξθσηνχ.
Καη λα πξνρσξήζεη ζε κηα αλαδηνξγάλσζε θαηά θάπνην ηξφπν ησλ
Τπεξεζηψλ ηνπ. Πξάγκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε θαη πξέπεη λα θάλεη λα εληείλεη
ηελ δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ, λα δεκηνπξγήζεη ηνλ θαηάιιειν
κεραληζκφ είζπξαμεο πνπ πξνθαλψο ιείπεη, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη
δηαδηθαζίεο έγθαηξεο βεβαίσζεο γηαηί ίζσο θαη λα θαζπζηεξνχλ εηδηθά ην 2020
λα έρνπλ θαζπζηεξήζεη αθφκε πεξηζζφηεξν.
Θα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε πνιχ κεγαιχηεξε επηκέιεηα ην
δήηεκα ησλ επηζθαιεηψλ. Αιιά ζα πξέπεη λα πξνζαλαηνιηζηνχκε θαη ζε κηα
αλαδηνξγάλσζε ησλ πξαγκάησλ ψζηε λα κελ εμαθνινπζνχκε λα έρνπκε ηα
ίδηα πξνβιήκαηα θαη ζην κέιινλ θαη απηφ είλαη κηα δνπιεηά πνπ ζα
επηβαξπλζεί ε λέα Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ. Δπραξηζηψ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, έηεξνο ζπλάδειθνο ηνλ ιφγν; Θα ήζεια θη
εγψ λα πσ δπν θνπβέληεο, ζα είκαη πάξα πνιχ ζχληνκνο. Θα ζαο δψζσ
θάπνηα ζηνηρεία γηα δπν πξάγκαηα: ζα ζαο πσ φηη ηα ηακεηαθά ππφινηπα ην
ηέινο ηνπ 2014 ήηαλ 2.973.000 € αθνχζαηε πφζα ήηαλ ηα ηακεηαθά ππφινηπα
ηνπ 2018, θξαηήζηε ην απηφ.

2.973.000 € ήηαλ ηα ηακεηαθά ππφινηπα ην

2014.
Καη έλα δεχηεξν γηα λα θαηαιάβεηε ηνλ νξγαζκφ εξγαζηψλ ζην
Γήκν, ην 2014 απφ ην Σκήκα πξνκεζεηψλ δηεθπεξαηψζεθαλ 89 θάθεινη θαη
ην 2018 δηεθπεξαηψζεθαλ 573. Απηή είλαη κηα ηεξάζηηα νπζηαζηηθή δηαθνξά
γηα ην ηη έξγν γηλφηαλ ηφηε θαη ηη έξγν γηλφηαλ ην 2018.
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Δπίζεο ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Κψηζε γηα ηε ζπκβνιή ηνπ.
ίγνπξα νη νξθσηνί ινγηζηέο είλαη πάληα έλα θίλεηξν λα γίλνπκε θαιχηεξνη θαη
πάληα ηνπο αθνχγακε θαη απφ ηηο δεθάδεο παξαηεξήζεηο πνπ παξαιάβακε ην
2014 θαη κελ μερλάηε φηη δελ ππήξρε ηζνινγηζκφο ηνπ ’11, ηνπ ’12 θαη ηνπ ’13,
ν νπνίνο έγηλε επί ησλ εκεξψλ καο, αλ ζπκάκαη θαιά ην 2016, πξέπεη λα
γίλνπκε θαιχηεξνη, λαη ζηελ αλαιπηηθή ινγηζηηθή, λαη ζηε ζχλδεζε κε ην
TAXIS.

Όια

απηά

βέβαηα

πξνυπνζέηνπλ

πξνζσπηθφ,

ρξήκαηα

θαη

εθζπγρξνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ. Απηά ζέισ λα πσ, επραξηζηψ πνιχ.
Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν.
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Θα δηαθσλήζσ κε ηνλ θ. Βαζηιφπνπιν δηφηη έλαο
ηζνινγηζκφο

πνπ

απεηθνλίδεη

ηελ

πξαγκαηηθφηεηα

ησλ

νηθνλνκηθψλ

απνηειεζκάησλ κηα ρξήζεο, ζα πξέπεη λα είλαη ε αηηία θαη ε αθνξκή γηα
ελέξγεηεο θαη θηλήζεηο πνπ ζα βειηηψλνπλ νηθνλνκηθά ηα δεδνκέλα επφκελσλ
ρξήζεσλ.
Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ππεγξάθε ζηηο 10/12/2018 ε ζχκβαζε
32629 γηα ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε leasing ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.049.040 € γηα
ηελ αγνξά θάπνησλ απνξξηκκαηνθφξσλ θαη θνξηεγψλ. Απηφ ήηαλ ιάζνο θαηά
ηελ άπνςή κνπ. Γηφηη είκαζηε αλαγθαζκέλνη κέρξη ην έηνο ’24 λα πιεξψλνπκε
θάπνηα ρξήκαηα θάζε ρξφλν ηεο ηάμεσο ησλ 200.000 €. Απφ ηε ζηηγκή θαηά
ηελ νπνία ηα δεδνκέλα ησλ αληαπνδνηηθψλ απφ ην ’17 ζεκαηνδνηνχλ
ππφινηπα πνπ θηάλνπλ κέρξη ζήκεξα ηα ππφινηπα πνπ κέζσ απηψλ ησλ
ππνινίπσλ απφ έηνο ζε έηνο ζα κπνξνχζακε λα πιεξψλνπκε ρσξίο λα
δαλεηζηνχκε κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο.
Γελ ήζεια ζηελ αξρή λα πσ ιεπηνκέξεηεο γηαηί ζα κπνξνχζα λα
πσ πάξα πνιιά, δηφηη ην πξνέρνλ ζήκεξα είλαη εάλ φια ηα νηθνλνκηθά δελ
απνπλένπλ θάηη ην πνλεξφ θαη ηέηνην πξάγκα ζα ήκαζηαλ πάξα πνιχ άδηθνη
αλ ιέγακε.
Έλα δεχηεξν ζεκείν πνπ ζα ήζεια επίζεο λα πσ θαη ζα πξέπεη
επηηέινπο λα γίλεη πξάμε, είλαη φηη ν ρψξνο ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο ηεο
θαζαξηφηεηαο είλαη πιήξεο απφ πξνζσπηθφ. Απηφ πξέπεη λα ην ρσλέςνπκε
φρη γηαηί έρνπκε έλα ππφινηπν παίξλνπκε θη άιια άηνκα ζην ρψξν ηεο
αληαπνδνηηθφηεηαο, ν ρψξνο ηνπ πξαζίλνπ ε Γηεχζπλζε Πξαζίλνπ είλαη
εθείλε πνπ πζηεξεί.
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Όηαλ ε πφιε καο είλαη πεξίπνπ ην 35 κε πσ ην 49% πξάζηλν,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ άιζνπο, δελ κπνξεί απηφ ην πξάζηλν απηφ ην
πεξηβάιινλ πνπ ζέινπκε λα είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε λα εμππεξεηείηαη κε
20-25 άηνκα πνπ έρεη ζήκεξα ε Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο. Αλ αθαηξέζνπκε θαη
θάπνηα άηνκα ηα νπνία βξίζθνληαη ζε κηα ηδηαίηεξε θαηάζηαζε, ίζσο ζα
κπνξνχζακε λα πνχκε θαη πνιχ ιηγφηεξα.
Πνπ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα δνχκε θάπνηα πξάγκαηα γη' απηφ
κίιεζα θαη γηα ην θφζηνο ην πνζνζηηαίν επί ησλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ πνπ
αληηπξνζσπεχνπλ ηα 6.700.000 € πνπ πιεξψλνπλ γηα κηζζνχο. Πξέπεη εθεί
λα γίλνπλ πξνζιήςεηο. Γελ είλαη λα παίξλνπκε γηα λα παίξλνπκε θχξηνη
ζπλάδειθνη, γηαηί κεηά αξρίδνπλ θαη ηα ζπλδηθαιηζηηθά πνπ ζεκαίλεη «εγψ
πξνζιήθζεθα γηα νδεγφο ζηελ θαζαξηφηεηα, δελ κπνξψ λα πάσ ζην
πξάζηλν» ή «εγψ πξνζιήθζεθα γηα λα είκαη ζην απνξξηκκαηνθφξν δελ
κπνξψ λα καδεχσ θιαδηά νχηε λα αλεβαίλσ ζηα δέληξα λα θιαδεχσ».
Όπσο θαηαιαβαίλεηε εθεί ζα πξέπεη ε ζεκεξηλή Γηνίθεζε λα
ξίμεη ην βάξνο, δηφηη ζήκεξα αλ ππάξρεη κηα βειηίσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο
ζην επίπεδν ηεο θαζαξηφηεηαο είλαη γηαηί έρνπκε πάξεη κέζσ ΟΑΔΓ θάπνηνπο
8κελήηεο. Γελ ιχλνληαη έηζη ηα πξνβιήκαηα.
Θα πξέπεη λα ξίμνπκε ην βάξνο ζε κφληκν πξνζσπηθφ, δηφηη κελ
μερλάκε είλαη θαη ην άιζνο, κεζαχξην ηειεηψλεη θαη ε ΑΔΚ κε ην θαιφ πνπ
ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη ε φιε εηθφλα ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ απηήο, λα είλαη
ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη φρη λα εμππεξεηείηαη επθαηξηαθά κε 8κελήηεο. Απηά
είρα λα πξνζζέζσ θαη επραξηζηψ πνιχ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηνχκε, ν θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν.
Ζ. ΣΑΦΑ: Κχξηε Πξφεδξε, είπα φηη ζα ηνπνζεηεζψ ζηε ινγνδνζία.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ο θ. Γήκαξρνο έρεη ηνλ ιφγν.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηψ θ. Πξφεδξε. Αλ δελ θάλσ ιάζνο ζήκεξα κηιάκε γηα
ηνλ απνινγηζκφ ηνπ 2018 θαη αλ θξίλσ ζσζηά νη κηζέο ηνπνζεηήζεηο θ.
Πξφεδξε αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο επηθεθαιήο γηα ην ηη θάλεη ε ζεκεξηλή
Γηνίθεζε θαη ζα εμεγεζψ ζηε ζπλέρεηα.
Αλ δελ θάλσ ιάζνο θαη γηα λα κε ζαο θξαηάσ ζε αγσλία
ζπδεηήζακε γηα ηα λνχκεξα πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ηνπ 2018. Γηα λα κε ζαο
θξαηάσ ζε αγσλία ινηπφλ ε δηθή καο Παξάηαμε θξίλνληαο απφ ηα λνχκεξα,
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απφ ηηο αλαιχζεηο ησλ νξθσηψλ θαη απφ ηηο δηθέο καο ελδειερείο θαη
εκπεξηζηαησκέλεο αλαιχζεηο ζεσξνχκε πσο ηα λνχκεξα είλαη ζσζηά, έρνπλ
πξνρσξήζεη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε.
Δμεγνχκαη θαη ιέσ γηα λα κε ζαο θξαηάσ ζε αγσλία εκείο ζα
ππεξαζπηζηνχκε ηα λνχκεξα ηνπ 2018 ζεσξψληαο πσο απνηππψλνπλ κηα
αληηθεηκεληθή εηθφλα ηεο Γηνίθεζεο ηνπ θ. Βαζηιφπνπινπ.
Σν αλ ακθηζβεηνχκε ηηο πνιηηηθέο επηινγέο απηήο ηεο Γηνίθεζεο
είλαη κηα άιιε ηζηνξία αιιά δελ θαηαςεθίδνπκε θάηη, ην νπνίν ζα καο
ελέπιεθε ζε άιιεο πεξηπέηεηεο. ε θακία πεξίπησζε δελ κπαίλνπκε ζηε
ινγηθή ηεο αληηπαξάζεζεο φπσο ελ πνιινίο θαη νη ηξεηο «αληίπαιεο»
Παξαηάμεηο θάζε ιίγν θαη ιηγάθη καο ζέξλνπλ ζηελ Απνθεληξσκέλε
πξνθεηκέλνπ λα εκπνδίζνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνζέζεηο καο.
Δπαλέξρνκαη ζην ζέκα ηεο αλάιπζεο πνπ θάλαηε θαη πσο
βξήθαηε ηνλ ηξφπν θαη ν θ. Γξεηδειηάο θαη ν θ. Σνκπνχινγινπ θαη ν θ.
εξεηάθεο λα εκπιέμνπλ ζε απηέο ηηο ηνπνζεηήζεηο θαη ηε ζεκεξηλή Γηνίθεζε.
Ξεθηλψ απφ ηνλ θ. εξεηάθε ν νπνίνο αλέθεξε φηη είλαη ηεξάζηην
θφζηνο θαη βάξνο γηα ηηο Γηνηθήζεηο ε χπαξμε ησλ ππαιιήισλ θαη ην
κηζζνδνηηθφ ηνπο θφζηνο θαη επ’ απηνχ βαζηθά ηνπνζεηήζεθε θαη ν θ.
Βαζηιφπνπινο γηα ην πφζνη ήξζαλ νη ππάιιεινη ζην Γήκν θαη ην παξέρνπλ ηηο
ππεξεζίεο ηνπο, αιιά ζέισ λα ζαο παξαπέκςσ θ. εξεηάθε ζην σκαηείν
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηηο Ννκηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα ζαο
πηζηνπνηήζνπλ ηελ αγσλία αιιά θαη ηνλ αγψλα πνπ θάλνπκε ζηα Γηθαζηήξηα,
πξνθεηκέλνπ λα παξαηείλνπκε ηηο ζπκβάζεηο ηνπο θαη γηαηί φρη λα ηνπο
λνκηκνπνηήζνπκε.
Όζνλ αθνξά ηνλ θ. Σνκπνχινγινπ ν νπνίνο θαίλεηαη θξαηάεη
θξπζηάιιηλε ζθαίξα θαη καληεχεη ην ηη πξφθεηηαη λα γίλεη ζην κέιινλ, σο πξνο
ηελ είζπξαμε θαη σο πξνο ην πψο ν Γήκνο πξνρσξάεη λα εηζπξάμεη ηα
νθεηιφκελα ζε απηφλ πνζά θαη φηη δελ αθνινπζεί ηε ρξηζηή ιεηηνπξγία σο
πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα θαη δξάζε ηνπ Γήκνπ, πξνθαλψο δελ έρεηε
πιεξνθνξεζεί φηη πξνρσξάκε πξνο ηελ θαηεχζπλζε φπσο θαη πξνεγνχκελα
είπα κε κηα θξάζε, πξνρσξάκε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ εμνξζνινγηζκνχ
φισλ απηψλ ησλ νθεηιφκελσλ ζην Γήκν θαη πσο απηά κπνξνχλ λα
εηζπξαρζνχλ, πέξα απφ ην πψο αλαθέξζεθε θαη ν θ. Βαζηιφπνπινο έρνπκε
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ζπλερίζεη ηηο δηθαζηηθέο ηνπ αληηπαξαζέζεηο θαη κάιηζηα ηηο έρνπκε εληείλεη
πξνθεηκέλνπ απηά ηα κεγάια πνζά ησλ κεγαιννθεηιεηψλ λα έξζνπλ ζηα
Σακεία ηνπ Γήκνπ.
Αλεμάξηεηα

απφ

απηφ

φκσο

εθφζνλ

γλσξίδεηε,

έηζη

ηνπνζεηεζήθαηε ηνπιάρηζηνλ φηη ν Γήκνο δελ ρξεζηκνπνηεί φια ηα κέζα
πξνθεηκέλνπ λα εηζπξάμεη ηα νθεηιφκελα, ζέισ λα ζαο ζπκίζσ ηνπο
ηειεπηαίνπο

7-8

κήλεο

θ.

Σνκπνχινγινπ

θαη

ινηπνί

ζπλάδειθνη

αληηκεησπίδνπκε κηα παλδεκία θαη δελ αλαθέξνκαη κφλν ζηα δηαθπγφληα
έζνδα αλαθέξνκαη θαη ζηελ ππνιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ, ν νπνίνο Γήκνο ζε 7-8
κήλεο κε ηηο άδεηεο ησλ εππαζψλ νκάδσλ, κε ηηο άδεηεο εηδηθνχ ζθνπνχ, κε ηηο
θαλνληθέο άδεηεο ησλ ππαιιήισλ πνπ δηθαηνχληαη έηζη θη αιιηψο, ν Γήκνο
νπζηαζηηθά ιεηηνπξγεί κε πξνζσπηθφ αζθαιείαο.
Καη απφ αχξην θηφιαο κεηά ην lockdown πνπ επίθεηηαη απφ φ,ηη
πιεξνθνξνχκαζηε φινη καο ζέισ λα δσ πνηνο ζα είλαη απηφο ν νπνίνο ζα
έρεη λα ςέμεη ηε ζεκεξηλή Γηνίθεζε, ηα ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ησλ εζφδσλ,
ησλ Σακείσλ πνπ ζα ππνιεηηνπξγνχλ θαη πάιη.
Ο θ. Γξεηδειηάο δελ έραζε ηελ επθαηξία λα επηηεζεί θαη ζηε
ζεκεξηλή Γηνίθεζε, θαηαιαβαίλσ ηελ πίθξα ηνπ είλαη γλσζηή, δελ ζέισ λα
αλαθεξζψ ζε απηήλ θαη δελ ζέισ λα αλαθεξζψ ζε θακία άιιε πεξίπησζε θαη
δελ πξφθεηηαη λα αλαθεξζψ μαλά ην γηαηί έρεη δεκηνπξγεζεί απηή ε
αληηπαξάζεζε κε ηε ζεκεξηλή Γηνίθεζε φηαλ φια, θαηά ηα θαηλφκελα, ζε απηφ
αλαθέξζεθε θαη ηψξα ζην ηέινο σο πξνο ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ Γήκνπ, λα
ζεκεηψζσ εδψ φηη ε θαζαξηφηεηα απφ ηνπο 98 ΟΑΔΓίηεο δελ πήξε νχηε έλαλ.
Οη 98 έρνπλ δηαλεκεζεί θαη έρνπλ δηακνηξαζηεη ζε ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο Γηνίθεζεο.
Αλαθέξζεθε ζε παξαλνκίεο, ζε έιιεηςε λνκηκφηεηαο, δελ
θαηαιαβαίλσ πνπ απνξξέεη απηφ. Δηιηθξηλά ε γξακκή φισλ απηψλ πνπ
αζρνιήζεθαλ ην 2018 αθνινπζείηαη θαη ην 2019 θαη ζε απηφ αλαθέξζεθε θαη
ππνγξάκκηζε ηε Γηνίθεζε ηελ νηθνλνκηθή πνπ απνηππψζεθε ζε λνχκεξα ηνπ
θ. Βαζηιφπνπινπ, άζρεηα αλ γηα ην 2019 ζα κηιήζνπκε ηελ επφκελε ρξνληά.
Αιιά γηα ην 2018 επεηδή αλαθεξζήθαηε ζηνλ θ. Σάθα, ν θ.
Σάθαο ππνγξάκκηζε ηε ζεηηθή εηθφλα ηνπ 2018. Ζ δηθή καο ε ζέζε είλαη
ζεηηθή, ε δηθή καο ζέζε ππεξςεθίδεη ηε Γηνίθεζε πνπ απνηππψλεηαη ζηα
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λνχκεξα θαη απφ ηελ θα Υξπζαλζνπνχινπ θαη βεβαίσο απφ απηά πνπ είπε
ηψξα ν θ. Κψηζεο αιιά θαη απφ ηηο δηθέο καο αλαιχζεηο θαη βάζεη ησλ
αξηζκψλ πνπ είρακε ζηε δηάζεζή καο.
Σα ππφινηπα, ηα νπνία ζα είλαη ίζσο πεξηζζφηεξα θαη ζα
θξνληίζσ πάιη λα κε ζαο θνπξάζσ, ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε, αθνχ
δηαθφςεηε εζείο θ. Πξφεδξε γηα πέληε ιεπηά ην πκβνχιην. Δπραξηζηψ.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Δπραξηζηψ Γήκαξρε. Ννκίδσ φηη είκαζηε έηνηκνη λα
πξνρσξήζνπκε ζηελ ςεθνθνξία, παξαθαιψ ν θ. Γξακκαηέαο λα αλαγλψζεη
ηνλ θαηάινγν.
Γιεξάγεηαι ονομαζηική ψηθοθοπία
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γεσξγακιήο Λχζαλδξνο απνπζηάδεη, ν θ. Σάθαο Ζιίαο;
Ζ. ΣΑΦΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ;
. ΓΡΑΜΜΔΝΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καληαξέιεο Γεκήηξηνο;
Γ. ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαθψζηα Αλζή;
Α. ΠΑΠΑΚΩΣΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνζθνιέηνο σηήξηνο;
. ΚΟΚΟΛΔΣΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπεξδέζεο ππξίδσλ;
Π. ΜΠΔΡΓΔΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Μπίγαιεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΜΠΗΓΑΛΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καξαβίαο Γηψξγνο;
Γ. ΚΑΡΑΒΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπηζάθεο Μηραήι;
Μ. ΚΟΤΣΑΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Κνπεινχζνο Υξήζηνο;
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Υ. ΚΟΠΔΛΟΤΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο.
Α. ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαληάδεο Νίθνο;
Ν. ΑΝΑΝΗΑΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο Γηψξγνο;
Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Νηάηζεο Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΝΣΑΣΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Καιακπφθεο Ησάλλεο;
Η. ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Δκκαλνπήι Γαλάε;
Γ. ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Παληειήο;
Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γξεηδειηάο Υξήζηνο;
ΥΡ. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αλαγλψζηνπ Γηψξγνο ππέξ, ν θ. Λαδαξίδεο Πέηξνο
απψλ, ν θ. Σνκπνχινγινπ Υαξάιακπνο;
Υ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο;
Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ θαη λα δηεπθξηλίζσ ην εμήο: κεηά ηε δηεμνδηθή
ζπδήηεζε πνπ έγηλε θαη ηηο αλαιχζεηο πνπ έγηλαλ απφ ηνλ ππεχζπλν νξθσηφ
ινγηζηή, λαη κελ ην πξσί ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απείρα, ηψξα είκαη ππέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο;
Π. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. εξεηάθεο Νηθφιανο;
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Ν. ΔΡΔΣΑΚΖ: Καηά θαη λα πσ κφλν ην εμήο: κφλν θαη κφλν επεηδή κηιάκε
γηα ην 2018 φπνπ έγηλε θαηάζρεζε γηα 500 € ην ζέκα ην νπνίν είρε έξζεη ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην ζηηο 14 Φιεβάξε, κφλν θαη κφλν γη' απηφ, ςεθίδσ θαηά.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Γθνχκα Γαλάε απνπζηάδεη, ν θ. Εαραξηάδεο Ησάλλεο
απνπζηάδεη, ν θ. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο;
Α. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Παπαινπθά Δπηπρία;
Δ. ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο;
Η. ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Λέθθαο Αζαλάζηνο;
Α. ΛΔΚΚΑ: Αλ θαη δελ ήκνπλ ηφηε δεκνηηθφο ζχκβνπινο δελ έρσ θαλέλα
ιφγν λα ακθηζβεηήζσ ηα λνχκεξα φπσο απηά απνηππψλνληαη ζηηο
θαηαζηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ζ θα Αιεθξαγθή νθία….;
. ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Ο θ. Γνχιαο Αιέμαλδξνο;
Α. ΓΟΤΛΑ: Τπέξ.
ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: 28 ππέξ θαη 1 θαηά, θαηά πιεηνςεθία θ. Πξφεδξε.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Σν 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «» εγθξίλεηαη θαηά
ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
Δδψ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Κψηζε γηα ηηο
πιεξνθνξίεο θαη ηελ εηαηξεία …
Δ. ΚΩΣΖ: Δγψ ζαο επραξηζηψ θαη ειπίδσ λα ζαο θάιπςα.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: Ννκίδσ πσο δελ καο θαιχςαηε, εθ ηνπ απνηειέζκαηνο
λνκίδσ φηη θαιπθζήθακε! Θα παξαθαιέζσ ην ζψκα λα θάλνπκε κηα δηαθνπή
πέληε ιεπηψλ, γηα λα μεθηλήζνπκε άκεζα ηε δηαδηθαζία γηα ην επφκελν
Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Δ. ΚΩΣΖ: Δκέλα αλ δελ κε ρξεηάδεζηε θάηη άιιν κπνξψ λα απνρσξήζσ.
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ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ:

Όρη

θ.

Κψηζε

κπνξείηε

λα

απνρσξήζεηε,

επραξηζηνχκε πνιχ.
Δ. ΚΩΣΖ: Δγψ επραξηζηψ, θαιφ ζαο βξάδπ θαη θαιή ζπλέρεηα.
Ζ. ΣΑΦΑ: Δπραξηζηνχκε θ. Κψηζε.
Δ. ΚΩΣΖ: Να είζηε θαιά.
ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ: αο επραξηζηνχκε πνιχ.

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ

ΓΗΩΡΓΟ ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ

ΣΑ ΜΔΛΖ
ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ

ΚΑΝΣΑΡΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΠΑΠΑΚΩΣΑ ΑΝΘΖ

ΚΟΚΟΛΔΣΟ ΩΣΖΡΗΟ

ΚΑΡΑΒΗΑ ΓΔΩΡΓΗΟ

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ

ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ΑΡΗΣΔΗΓΖ

ΑΝΑΝΗΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΔΩΡΓΗΟ

ΝΣΑΣΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΠΑΝΣΔΛΖ

ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ ΥΡΖΣΟ
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ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΓΗΩΡΓΟ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ

ΔΡΔΣΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ ΑΝΑΣΑΗΟ

ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ ΔΤΣΤΥΗΑ

ΟΤΣΑΜΠΑΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ

ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ

ΑΛΔΦΡΑΓΚΖ ΟΦΗΑ

ΓΟΤΛΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

ΓΡΑΜΜΔΝΟ ΠΤΡΟ

ΜΠΔΡΓΔΖ ΠΤΡΗΓΩΝ

ΜΠΗΓΑΛΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ ΓΑΝΑΖ

ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ – ΛΔΩΝΗΓΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ
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