ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Απόσπασμα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 22ης συνεχιζόμενης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα 10 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεχίστηκε η
διακοπείσασα από 2 Νοεμβρίου 2011 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από την 42598/27.10.2011
πρόσκληση της κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν.
3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα είκοσι πέντε, δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Ανδρουλάκη – Λιάπη Μαρίκα,
Γραμματέας, 3. Σεφτελής Κων/νος, 4. Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 5. Παπαδόπουλος Κων/νος, 6. Βιδάλης
Παναγιώτης, 7. Νικηφόρος Ιωάννης, 8. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 9. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 10.
Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 11. Χατζηδάκης Γεώργιος, 12. Δημητρόπουλος Άγγελος, 13. Γιαννάκης Χρήστος,
14. Καλλαρύτης Χρήστος, 15. Γιαννόπουλος Γεώργιος, 16. Αντζινάς Ιωάννης, 17. Κυριακουλέας Παύλος, 18.
Κοντονίκας Αλέξανδρος, 19. Βασιλείου Ανδρέας, 20. Καλούδης Κων/νος, 21. Σερέτη Χριστίνα, 22. Καπίρη
Ελένη, 23. Λαγκαδινός Θεοφάνης, 24. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 25. Πατσαβός Παναγιώτης, ότι οι κ.κ. 1.
Κολιοφώτης Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος, 2. Γεωργάκης Ευάγγελος, 3. Αντωνίου Ευαγγελία, 4.
Βασιλακόπουλος Βασίλειος, 5. Αναγνώστου Ιωάννης, 6. Ευσταθίου Αναστάσιος, 7. Γιαννόπουλος
Παρασκευάς, 8. Κωνσταντέας Αναστάσιος, 9. Αραμπατζής Γαβριήλ, 10. Τσατσούλη Αναστασία, 11.
Μαργαρώνης Παναγιώτης, 12. Μπενάς Γεώργιος, 13. Πούλος Ιωάννης, 14. Πίκουλα Αργυρώ, 15. Κοκοτίνης
Χρήστος και 16. Σόφης Γεώργιος, δεν παρευρέθησαν, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι
παρών, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, κ. Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 397/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης σχετικά με το πόρισμα της Διαπαραταξιακής Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο
του απολογισμού της 2ης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Άνω Ηλιούπολης.
(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Λαγκαδινός και Πατσαβός)
Ο Αντιδήμαρχος κ. Βασιλείου, που εισηγήθηκε το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπενθύμισε στο
Δημοτικό Συμβούλιο ότι με την υπ’ αριθ. 331/2011 απόφασή του είχε συστήσει διαπαραταξιακή επιτροπή
αποτελούμενης από τους δημοτικούς συμβούλους κ.κ. 1) Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, 2) Χαράλαμπο
Κολιοφώτη, 3) Ιωάννη Πούλο, 4) Χρήστο Κοκοτίνη και 5) Νικόλαο Βοριά, σχετικά με τον έλεγχο του
απολογισμού της 2ης Σχολικής Επιτροπής Α/΄θμιας Εκπ/σης Άνω Ηλιούπολης, καθώς διαπιστώθηκε ότι χρήζει
περαιτέρω ελέγχου και ειδικά ελέγχου παλαιών τιμολογίων σχετικά με την υλοποίηση ή μη διαφόρων έργων.
Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το πόρισμα της ανωτέρω Διαπαραταξιακής Επιτροπής, το
οποίο έχει ως εξής:
Στον απολογισμό της δεύτερης σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2007 στις 31-12-2007
εμφανίζονταν υπόλοιπο ταμιακών διαθεσίμων ποσού ευρώ 39.452,75
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Αυτός ο απολογισμός εγκρίθηκε από τη σχολική επιτροπή.
Όμως σε διερεύνηση αν το ταμιακό υπόλοιπο ποσού ευρώ 39.452,75 ήταν σε τραπεζικό λογαριασμό αποδείχθηκε
ότι ήταν στα χέρια του Προέδρου της σχολικής επιτροπής ποσό ευρω 32.680,01 και ποσό ευρω 6.772,72 ήταν σε
βιβλιάριο καταθέσεων. Από τον πρόεδρο κο Ζαβλανό ζητήθηκε να κατατεθεί το ποσό το οποίο όμως δεν
κατατέθηκε και γι αυτό ο Πρόεδρος αντικαταστάθηκε άμεσα.
Στη συνέχεια ανέλαβε πρόεδρος της σχολικής επιτροπής ο κος Γεωργαντάς και εναντίον του κου Ζαβλάνου έγινε
από τον Δήμο Εξώδικη αγωγή να επιστρέψει τα χρήματα. Μετά από συνεχείς οχλήσεις επεστράφη το ποσό των
ευρω 10.957,54.
Στη συνέχεια την προεδρία της σχολικής επιτροπής ανέλαβε ο κος Γ ιώργος Χρυσοσπάθης και στη συνεδρίαση της
7-4-09 της σχολικής επιτροπής για τον επανέλεγχο οικονομικού απολογισμού έτους 2008 τα μέλη της επιτροπής
ομόφωνα αποφάσισαν να άρουν την υπογραφή τους και ζήτησαν επανέλεγχο του απολογισμού έτους 2008.
Αυτό έγινε γιατί ο πρόεδρος της επιτροπής παρουσίασε τιμολόγια ποσού ευρω 25.000,00 περίπου για επισκευές
και έπρεπε να διερευνηθεί αν για τα τιμολόγια αυτά είχαν γίνει τα έργα που περιέγραφαν.
Η σχολική επιτροπή διαπίστωσε :
1. Ότι οι εργασίες που αναφέρονταν στα παραπάνω τιμολόγια (7) δεν είχαν γίνει
2. Η επικοινωνία με τους άνω προμηθευτές κατέστη αδύνατη κι έτσι η σχολική επιτροπή χρεώθηκε περίπου
25.000 ευρω
3. Τα τιμολόγια που εξεδώθησαν δεν είχαν την υπογραφή των διευθυντών των σχολείων
4. Η διαπαραταξιακή επιτροπή που συνεστήθη με την από 9-4-2009 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου
Ηλιούπολης κάλεσε όλους τους εμπλεκομένους και τους διευθυντές των σχολείων τους για να διερευνήσει
το θέμα . Αυτή η διαπαραταξιακή επιτροπή δεν ολοκλήρωσε το έργο της (στην επιτροπή αυτή συμμετείχε
και ο αποβιώσας Κώστας Κονδύλης).
Έτσι λοιπόν με την από 31-8-2011 συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ορίστηκε νέα διαπαραταξιακή
επιτροπή με σκοπό να συντάξει πόρισμα για τον αν η δαπάνη ποσού ευρώ 25.000,00 χρήσης 2008 για
τεχνικές εργασίες αντιστοιχούσε σε πραγματικές εργασίες. Η επιτροπή μας κάλεσε τον κ. Γεωργαντά που
ήταν πρόεδρος καθώς και άλλους διευθυντές σχολείων, άκουσε τις απόψεις τους και μετά από διεξοδική
και σε βάθος συζήτηση που ακολούθησε προέκυψαν τα παρακάτω στοιχεία:
1. Ότι οι εργασίες που αναφέρονται στα επίμαχα τιμολόγια δεν έγιναν ποτέ. Ενδεικτικά αναφέρονταν
δαπάνη για πλακόστρωση στις «γούρνες» εξωτερικών βρυσών που δεν έγιναν ποτέ(δεν υπήρχαν πλάκες).
2. Επιπρόσθετα για όλες τις δαπάνες αυτές δεν υπογράφτηκε το τιμολόγιο από τους διευθυντές των
σχολείων γεγονός που για τέτοια μεγάλη δαπάνη δεν είναι δικαιολογημένο.
3. Η επικοινωνία με τους προμηθευτές κατέστη αδύνατη παρά την προσπάθεια.
4. Μετά από διερεύνηση της υπόθεσης η Επιτροπή θεωρεί ομόφωνα ότι υπάρχουν ισχυρότατες ενδείξεις ότι
τα έργα δεν έγιναν και τα τιμολόγια είναι εικονικά γι αυτό προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο την
παραπομπή του θέματος στη Νομική υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να ασκήσει τα δέοντα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 και 202 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και το
Πόρισμα της Διαπαραταξιακής Επιτροπής
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Ομόφωνα αποφασίζει
1. Αποδέχεται το πόρισμα της Διαπαραταξιακής Επιτροπής που ορίστηκε με την 331/10211 απόφασή
του , σχετικά με τον έλεγχο του απολογισμού της 2ης Σχολικής Επιτροπής Α/΄θμιας Εκπ/σης Άνω Ηλιούπολης,
καθώς διαπιστώθηκε ότι χρήζει περαιτέρω ελέγχου και ειδικά ελέγχου παλαιών τιμολογίων σχετικά με την
υλοποίηση ή μη διαφόρων έργων
2. Παραπέμπει το θέμα στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να ασκήσει τα δέοντα, αφού
μετά από διερεύνηση της υπόθεσης η Διαπαραταξιακή Επιτροπή θεωρεί ομόφωνα ότι υπάρχουν ισχυρότατες
ενδείξεις ότι τα έργα δεν έγιναν και τα τιμολόγια είναι εικονικά
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 397/2011 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Μ.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ – ΛΙΑΠΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 15.11.2011
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

