ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Απόσπασμα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 26 Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 8466/20-3-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Γ. Σεφτελή που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 74
του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα τριάντα έξι, δηλ. οι κ.κ. 1. Σεφτελής Κων/νος, Πρόεδρος, 2. Καλαντίδης Δημήτριος,
Αντιπρόεδρος, 3. Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5. Χωματά Αικατερίνη, 6.
Χατζηδάκης Γεώργιος, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 9. Ψυρρόπουλος
Ευστάθιος, 10. Πανταζόπουλος Ηλίας, 11. Σερέτη Χριστίνα, 12. Καλαρρύτης Χρήστος, 13. Ζαννιά
Ευφημία, 14. Αντζινάς Ιωάννης, 15. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 16. Δημητρόπουλος Άγγελος, 17. Κορμά
– Γκουτζιάνα Δήμητρα, 18. Καλούδης Κων/νος, 19. Μπασούρης Μαρίνος, 20. Νικηφόρος Ιωάννης, 21.
Γρηγορέας Ιωάννης, 22. Γεωργίου Δημήτριος, 23. Κοκοτίνης Χρήστος, 24. Ασβεστάς Δημήτριος, 25.
Χρυσουλάκης Φώτιος, 26. Αντύπας Γεώργιος, 27. Δουβή Αγγελική, 28. Αναγνώστου Ιωάννης, 29.
Τσατσούλη Αναστασία, 30. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 31.Ευσταθίου Αναστάσιος, 32.Κουρής Μιχαήλ, 33.
Πανταζόπουλος Δημήτριος, 34. Πούλος Ιωάννης, 35. Πίκουλα Αργυρώ και 36. Σόφης Γεώργιος, ότι οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1. Βιδάλης Παναγιώτης, 2. Κούρτης Ανδρέας, 3. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 4.
Καπίρη Ελένη 5. Αγαδάκος Γεώργιος , δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ.
Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Παρόντες στην συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αναστόπουλος, ο Νομικός
Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Μανταδάκης και ο Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Γκούμας Λεωνίδας.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 113/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του διαχειριστικού ελέγχου της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Ηλιούπολης (ΚΕΔΗΛ)

(στο σημείο αυτό προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ευσταθίου , ενώ από την συνεδρίαση έχουν
αποχωρήσει οι κ.κ. Ασβεστάς,Πούλος και Νικηφόρος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τον Αντιδήμαρχο κ. Χατζηδάκη να
εισηγηθεί το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
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Ο κ. Χατζηδάκης που έλαβε το λόγο ζήτησε να δοθεί ο λόγος στον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ.
Δημήτριο Μανδηλαρά, προκειμένου να παρουσιάσει στο Σώμα την έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της
Κ.Ε.Δ.ΗΛ. που έγινε από τον ίδιο και τον ελεγκτή ορκωτό λογιστή κ. Νιφορόπουλο.
Ο κ. Μανδηλαράς έλαβε το λόγο και αναφέρθηκε στα σημαντικότερα συμπεράσματα του ελέγχου
όπως περιγράφονται στην έκθεση, καθώς και στο κεφάλαιο αυτής (σελ. 115 έως 123) με τίτλο
"ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ".
Ακολούθησαν ερωτήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, προς τον εκκαθαριστή της
Δ.Ε.Κ.Ε.ΗΛ κ. Καραμιχάλη και δόθηκαν απαντήσεις, όπως λεπτομερώς αναγράφονται στα πρακτικά.
Στις τοποθετήσεις των επικεφαλής ζητήθηκε και προηγήθηκε η τοποθέτηση του κ. Χρήστου
Κοκκοτίνης, λόγω και της επαγγελματικής του ιδιότητας ως ορκωτού λογιστή. Ο κ. Κοκκοτίνης αφού
αναφέρθηκε και αξιολόγησε τα κυριότερα ευρήματα του ελέγχου κατέληξε ότι αν και αποδέχεται την
έκθεση του ελέγχου ως σωστή και παρουσιάζει τα πραγματικά περιστατικά, πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να
παραπεμφθεί η υπόθεση στην Δικαιοσύνη.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο επικεφαλής της Νέας Δημοτικής Κίνησης (προηγούμενος Δήμαρχος)
κ. Αναγνώστου και αναφέρθηκε στο ιστορικό της ΚΕΔΗΛ και την κατάσταση που παρέλαβε ως Δήμαρχος
τότε από την προηγούμενη διοίκηση και τόνισε ότι θα πρέπει να σταθούμε στην ουσία και όχι στον τύπο των
πραγμάτων και να μην προσπαθούμε να καταλογίσουμε δόλο στα μέλη του Δ.Σ. που δεν ήταν ούτε λογιστές
ούτε οικονομολόγοι, αλλά απλοί συμπολίτες μας.. Τέλος διαφώνησε με τη διαδικασία και ζήτησε να μην
παραπεμφθεί η υπόθεση στην Δικαιοσύνη, διότι αυτό γίνεται για πολιτικούς λόγους.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Αναστασία Τσατσούλη, η οποία
αναφέρθηκε στον τρόπο που λειτουργούσε η ΚΕΔΗΛ., που όπως συμβαίνει και με το σύνολο σχεδόν των
δημοτικών επιχειρήσεων δεν ήταν σίγουρα ο καλύτερος.
Η κ. Πίκουλα αφού εξέφρασε την αρνητική της άποψη για τις δημοτικές επιχειρήσεις, αναφέρθηκε
στην έκθεση των ελεγκτών της ΚΕΔΗΛ., την οποία χαρακτήρισε σωστή, από τα συμπεράσματά της μπορεί
να προκύπτει πολιτική ευθύνη, αλλά δεν συνιστούν ποινικό αδίκημα.
Ο κ. Σόφης εξέφρασε επίσης την αρνητική άποψή που έχει για τις Δημοτικές επιχειρήσεις.
Ακολούθησε δευτερολογία του εκκαθαριστή κ. Μανδηλαρά κατά την οποία επανέλαβε ότι δεν είναι
δική του αρμοδιότητα να αποφανθεί για το είδος των ευθυνών που υπάρχουν και ότι η δική του συμμετοχή
περιορίζεται στην παρουσίαση των συμπερασμάτων της έκθεσης ελέγχου.
Τέλος το λόγο έλαβε ο κ. Δήμαρχος ο οποίος υπενθύμισε πως η παρούσα δημοτική αρχή, όταν
κατέγραψε την κατάσταση στην οποία παρέλαβε τις δημοτικές επιχειρήσεις, ζήτησε τη σύσταση
διαπαραταξιακής επιτροπής προκειμένου να διενεργήσει οικονομικό έλεγχο, σε βάθος χρόνου, τόσο στα
οικονομικά των δημοτικών επιχειρήσεων όσο και του δήμου, πρόταση που δεν έγινε αποδεκτή. Έτσι η
δημοτική αρχή προχώρησε μόνη της, με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου,

στην ανάθεση των

εκκαθαρίσεων των δημοτικών επιχειρήσεων και τη διενέργεια των απαραίτητων διαχειριστικών ελέγχων.
Σήμερα λοιπόν φέρνουμε το πρώτο πόρισμα διαχειριστικού ελέγχου, που αφορά στην δημοτική επιχείρηση
ΚΕΔΗΛ, από το οποίο προκύπτουν ευθύνες για τις οποίες πιστεύω ότι θα πρέπει να αποφανθεί η
Δικαιοσύνη. Πέρα λοιπόν από το πόρισμα του διαχειριστικού ελέγχου, που δεν αμφισβητήθηκε από κανένα
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και είναι αυτονόητα αποδεκτό από όλους, προτείνω, χωρίς να κατηγορούμε κανέναν, να παραπέμψουμε το
θέμα αυτό στην Δικαιοσύνη προκειμένου να αποφασίσει.
Μετά την ολοκλήρωση του διαχειριστικού ελέγχου της ΚΕΔΗΛ, πρέπει να προχωρήσουμε και στην
ανάληψη της νομικής δέσμευσης ποσού 12.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6115.0006 του ισχύοντος
προϋπολογισμού.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:


Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69, 225, 232, και 233 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3436/2006 (ΔΚΚ)
καθώς και των Ν. 2477/1997 και Ν. 3074/2002 ,



Τις εκθέσεις του διαχειριστικού ελέγχου της ΚΕΔΗΛ των περιόδων 1/1/2009-31/12/2010 των ορκωτών
ελεγκτών-λογιστών κ.κ. Δημήτριου Π.Μανδηλαρά και Κων/νου Ι. Νιφορόπουλου.



την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Γ. Χατζηδάκη,



την εισήγηση του κ. Δημάρχου,



Το γεγονός ότι από την αναβολή λήψης απόφασης μπορεί να υπάρξουν παραγραφές ή άλλες εξελίξεις
που θα ζημίωναν τη ΚΕΔΗΛ. και τον Δήμο Ηλιούπολης,
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία,
(μειοψηφούντων

των κ.κ. Κοκοτίνη, Καλαντίδη, Αντύπα, Χρυσουλάκη, Δουβή,

Αναγνώστου και Πίκουλα, ενώ οι κ.κ. Ευσταθίου, Κουρής και Πανταζόπουλος απέχουν)

1. Αποδέχεται την έκθεση του διαχειριστικού ελέγχου.
2. Παραπέμπει της υπόθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηλιούπολης (ΚΕΔΗΛ) στην
Δικαιοσύνη για την περίοδο 1/1/2009-31/12/2010.
3. Εγκρίνει την ανάληψη της νομικής δέσμευσης ποσού 12.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 10.6115.0006
του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για τον διαχειριστικό έλεγχο της ΚΕΔΗΛ

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 113/2015 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

Χ.Γιαννάκης, Α.Χωματά, Γ. Χατζηδάκης, Κ Παπαδόπουλος, Α.Μαρκουλάκη

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε.Ψυρρόπουλος, Η.Πανταζόπουλος, Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε.Ζαννιά,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 3.4.2015

Ι.Αντζινάς, Π.Βιδάλης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος,Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κ.Καλούδης, Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης, Μ.Κουρή, Α.Παναγιώταρης,
Ι.Νικηφόρος, Ι.Γρηγορέας, Δ. Γεωργίου, Ε.Καπίρη,
Χ.Κοκοτίνης, Δ.Καλαντίδης, Δ.Ασβεστάς, Φ.Χρυσουλάκης, Γ.Αντύπας,
Α.Δουβή, Ι.Αναγνώστου, Γ. Αγαδάκος, Α.Τσατσούλη, Π.Μαργαρώνης,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

Α.Ευσταθίου, Μ.Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος, Ι.Πούλος, Α.Πίκουλα, Γ.Σόφης
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