ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 13ης Οκτωβρίου 2016
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΦΤΕΛΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡ. ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ

ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Α.ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Σεφτελής Κώστας, Πρόεδρος, 2. Καλαντίδης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος, 3.
Κουρή Μαρία, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5. Χωματά Αικατερίνη,
6. Χατζηδάκης Γεώργιος, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Ψυρρόπουλος
Ευστάθιος, 9. Πανταζόπουλος Ηλίας, 10. Σερέτη Χριστίνα, 11. Καλαρρύτης
Χρήστος, 12. Ζαννιά Ευφημία, 13. Αντζινάς Ιωάννης, 14. Γιαννόπουλος
Θεμιστοκλής,

15.

Δημητρόπουλος

Άγγελος,

16.

Κορμά-Γκουτζιάνα

Δήμητρα, 17. Καλούδης Κων/νος, 18. Μπασούρης Μαρίνος, 19. Κούρτης
Ανδρέας,

20. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 21. Νικηφόρος Ιωάννης, 22.

Γρηγορέας Ιωάννης, 23. Καπίρη Ελένη, 24. Κοκοτίνης Χρήστος, 25.
Ασβεστάς Δημήτριος, 26. Χρυσουλάκης Φώτιος, 27. Αντύπας Γεώργιος, 28.
Δουβή Αγγελική, 29. Αναγνώστου Ιωάννης, 30. Αγαδάκος Γεώργιος, 31.
Κουρής Μιχαήλ, 32. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 33. Πούλος Ιωάννης, 34.
Πίκουλα Αργυρώ, 35. Σόφης Γεώργιος.
Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ.
Αναστόπουλος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμαρχου κ. Μανταδάκης, ο
Τεχνικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου και η Πρόεδρος του
Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου κ. Καραγιαννίδου .
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου,
Καλπουζάνη Αμαλία.
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ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Από τη συνεδρίαση απουσίασαν αν και είχαν κληθεί νόμιμα με την υπ’
αριθμ. Πρωτοκόλλου 27961/7-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σεφτελή Κώστα, οι κ. κ.: 1. Μαρκουλάκη
Αικατερίνη, 2. Βιδάλης Παναγιώτης, 3. Γεωργίου Δημήτριος, 4. Τσατσούλη
Αναστασία, 5. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 6. Ευσταθίου Αναστάσιος.
-------------------------ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ:
- Ο κ. Αγαδάκος αποχώρησε κατά τη συζήτηση των θεμάτων.
-------------------------ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - 2 – (Π.Δ.Σ. 323-324)
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: - Φ ΩΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 16.30΄
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 17.05΄
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 19.05΄
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Α.Α.
1.

Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.

Έγκριση απολογισμού χρηματικής διαχείρισης του Δήμου, 323
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οικονομικού έτους 2015.
2.

Έγκριση ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστά- 324
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σεων έτους 2015.
------------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλείται η Ειδική Γραμματέας, κα Καλπουζάνη Αμαλία,
για τις παρουσίες.
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: (Διαβάζει τον κατάλογο των κ.κ.Δημοτικών
Συμβούλων για την απαρτία)
…………………………………………………………………………………
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινάμε αμέσως τώρα, αφού
έχει διαπιστωθεί η προβλεπόμενη από το Νόμο απαρτία.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως, κ. Δήμαρχε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, δύο ανακοινώσεις θέλω να κάνω προς
ενημέρωσή σας.
Η πρώτη ανακοίνωση αφορά την Προγραμματική Σύμβαση που θα
γίνει μεταξύ του Δήμου Ηλιούπολης, του ΣΠΑΥ και της Περιφέρειας
Αττικής για την αναδάσωση. Ήδη, με τη σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας
και της κας Δούρου- και την ευχαριστούμε δημόσια γι’ αυτό- σ’ αυτό το
Περιφερειακό Συμβούλιο που θα γινόταν σήμερα Πέμπτη- που δυστυχώς
αναβλήθηκε, θα πάει την ερχόμενη εβδομάδα- θα υπογραφεί Προγραμματική
Σύμβαση ύψους 220.000,00 ευρώ για τη μερική αποκατάσταση τους δάσους,
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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με βάση τις μελέτες που παρουσιάσαμε στην εκδήλωση που έγινε για την
αναδάσωση του Υμηττού.
Το δεύτερο. Μετά από επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Πράσινου
Ταμείου ήρθαμε σε συνεννόηση και, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση
Αναδάσωσης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ο ΣΠΑΥ και το Πράσινο
Ταμείο θα εκχωρήσει άλλο ένα ποσό, όπως είχαν υποσχεθεί, 220.000,00
ευρώ, ώστε μαζί με τις παρεμβάσεις του ΣΠΑΥ να ολοκληρωθεί μία μεγάλη
παρέμβαση για την αναδάσωση του Υμηττού και την πλήρη αποκατάστασή
του.
Αυτό είναι το πρώτο.
Σήμερα, θα το ανακοινώσει, βέβαια, και ο Πρόεδρος ότι αποσύρουμε
το τελευταίο θέμα, κ.Πρόεδρε. Να πω ότι βρισκόμαστε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε, αυτό στο οποίο
αναφέρεστε είναι στην επόμενη συνεδρίαση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγνώμη, έχετε δίκιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα προτιμούσα ό,τι άλλες ανακοινώσεις είναι από τους
υπόλοιπους συναδέλφους των υπολοίπων παρατάξεων να γίνουν στο άλλο
Δημοτικό Συμβούλιο, αν έχετε την καλοσύνη.
Ευχαριστώ πολύ.
-------------------ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1ο ΘΕΜΑ
«Έγκριση απολογισμού χρηματικής διαχείρισης του Δήμου, οικονομικού
έτους 2015»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθμό 1 θέμα
«Έγκριση απολογισμού χρηματικής διαχείρισης του Δήμου, οικονομικού
έτους 2015»
&
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2ο ΘΕΜΑ
«Έγκριση ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων, έτους
2015»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το με αριθμό 2 θέμα
«Έγκριση ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων, έτους 2015».
Κύριε Χατζηδάκη έχετε τον λόγο.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ:

Καλησπέρα σε

όλους. Καταρχάς,

από

άποψη

διαδικασίας γνωρίζετε ότι είναι εδώ και ο Ορκωτός, ο κ.Καραμιχάλης, ο
οποίος θα απαντήσει στα ερωτήματα σχετικά με τον Ισολογισμό, καθώς
επίσης και η κα Πεταχτή από το Λογιστήριο του Δήμου μας, οι οποίοι ήταν ο
Ορκωτός, η Λογίστρια οι οποίοι συντάξανε τον Ισολογισμό του Δήμου. Εγώ
θα πω σε πολύ γενικές γραμμές κάποια πράγματα. Μετά πιστεύω να γίνουν
ερωτήσεις προς τον Εκκαθαριστή, προς τη Διοίκηση, ώστε στη συνέχεια να
συζητήσουμε αναλυτικότερα το θέμα του ισολογισμού και την έγκριση του
απολογισμού της χρηματικής διαχείρισης, αλλά κατά βάση τον Ισολογισμό
του Δήμου που μας απασχολεί τέτοιο καιρό κάθε χρόνο.
Όπως νομίζω είναι σαφές από τα αποτελέσματα Χρήσης για το
οικονομικό έτος 2015, για τη διαχείριση από 1η Γενάρη έως 31η Δεκεμβρίου
του 2015, φαίνεται με σαφήνεια ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή καθαρά
αποτελέσματα, πλεόνασμα χρήσεως γύρω στα 2.000.000, συγκεκριμένα
1.988.000 ευρώ, όπως προκύπτουν από τον Ισολογισμό.
Ουσιαστικά η εικόνα, που φαίνεται και από τον φετινό Ισολογισμό,
είναι ότι ο Δήμος μας βρίσκεται σε μία πολύ καλή οικονομική κατάσταση.
Εδώ και αρκετά χρόνια βαίνει ο Ισολογισμός μας, όπως γνωρίζετε, συνεχώς
αυξάνονται τα πλεονάσματα και μπορούμε να πούμε ότι το 2016 είμαστε σε
μία πολύ καλή οικονομική κατάσταση ως Δήμος, όπως δείχνουν και τα
αποτελέσματα του Ισολογισμού.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Θα δείτε, επίσης, ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μας, προς
προμηθευτές κατά κύριο λόγο, κάθε χρόνο βαίνουν μειούμενες, έχουν πέσει
κατά 1.100.000 ευρώ τη φετινή χρονιά. Υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις οι
οποίες έχουν προκύψει από δικαστικές αποφάσεις. Θέλω να γνωρίζετε
υπάρχει μία απόφαση που αφορά, και έχει ενταχθεί μέσα στον Ισολογισμό,
τους Σχολικούς Φύλακες.
Επιδικάστηκαν στους Σχολικές Φύλακες, όπως γνωρίζετε, 350.000
ευρώ που αφορούσαν διαφορές στις αποδοχές τους, στα έτη 2004, 2005 και
2006, που πλέον των τόκων έφτασε στις 350.000 ευρώ. Ήδη, το 2016, μετά
από συμφωνία που επήλθε με τον Δικηγόρο των Σχολικών Φυλάκων και με
τους Σχολικούς Φύλακες, κατεβλήθη το 1/3 του ποσού το 2016. Τα δύο
επόμενα χρόνια η συμφωνία προβλέπει την καταβολή από την πλευρά του
Δήμου των υπόλοιπων δύο δόσεων, από 120.000 περίπου η κάθε μία.
Το θετικό είναι και πιθανότατα μέσα στη χρονιά ή στις αρχές της
επόμενης χρονιάς θα καταφέρουμε να καταβάλλουμε το σύνολο αυτών των
οφειλών στους Σχολικούς Φύλακες, γιατί το συγκεκριμένο ποσό εντάχθηκε
στις ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Θέλω να γνωρίζετε, ότι υπήρχε μία εγκύκλιος από το Υπουργείο
Εσωτερικών, όπου μπορούσαν οι Δήμοι να εντάξουν κάποιες ληξιπρόθεσμες
οφειλές, καθώς επίσης και δικαστικές αποφάσεις. Και έτσι εντάχθηκε το
συγκεκριμένο ποσό των Σχολικών Φυλάκων. Χθες το πρωί μας ήρθε η
έγκριση αυτών των ληξιπρόθεσμων. Άρα, η καταβολή τους θα γίνει πολύ πιο
άμεσα απ’ ό,τι είχαμε συμφωνήσει στα δύο έτη.
Επίσης υπάρχει μία υποχρέωση που προέκυψε στην εταιρεία
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ποσού 110.000 ευρώ και αφορά το skateboard, το
οποίο είχε ολοκληρωθεί το 2010 και το οποίο με δικαστική απόφαση, που
κέρδισε ο κ.Αποστολόπουλος, κατεβλήθησαν τα 110.000 ευρώ από τον Δήμο
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Ηλιούπολης.
Επίσης, θέλω να γνωρίζετε ότι στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και
στους προμηθευτές υπάρχουν μέσα, έχουν ενταχθεί και τα ποσά που
οφείλαμε στους εργολάβους της ΔΕΚΕΗΛ. Υπάρχει μέσα ένα ποσό 40.000
περίπου ευρώ, που εμφανίζεται στον Ισολογισμό, το οποίο και αυτό πριν
περίπου δύο βδομάδες κατεβλήθη από τον Δήμο Ηλιούπολης.
Άρα, τα 499.000 ευρώ, τα οποία παραλάβαμε ως οφειλή της ΔΕΚΕΗΛ
στον εργολάβο, έχουν πληρωθεί στο σύνολό τους πλέον και δεν υπάρχει
καμία οφειλή στη ΔΕΚΕΗΛ, στην κατασκευαστική δηλαδή εταιρεία που
λειτουργούσε μέχρι το 2012. Έχουν εξοφληθεί το σύνολο των οφειλών.
Είναι, λοιπόν, να σημαντικό να πούμε ότι όλες οι οφειλές, οι οποίες
παραλάβαμε και από τη ΔΕΚΕΗΛ, την ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ, τις εισφορές στα
Ασφαλιστικά Ταμεία, ο Δήμος Ηλιούπολης πλέον τις έχει αποπληρώσει στο
σύνολό τους και η οικονομική κατάσταση του Δήμου είναι πραγματικά σε
πολύ καλή κατάσταση. Και πιστεύουμε μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας
εύρωστος οικονομικά Δήμος.
Αυτά θα ‘θελα να πω εν συντομία. Και αν θέλετε να ρωτηθούν οι
Ορκωτοί, να κάνουν μία εισήγηση σχετικά με τον Ισολογισμό και να γίνουν
ερωτήσεις, προκειμένου να διευκρινίσουμε συγκεκριμένα κάποια ζητήματα
επί του Ισολογισμού του Δήμου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Αντιδήμαρχε.
Ο κ.Καραμιχάλης θα εισηγηθεί;
ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Εγώ θα μπορούσα, αν θέλετε, να διαβάσω το
πιστοποιητικό, την έκθεσή μας, αν είναι όμως απαραίτητο. Γιατί την έχουν
όλοι στα χέρια τους. Αν θέλετε, τη διαβάζω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τη διαβάσετε.
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: (διαβάζει)
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

«

Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Ηλιούπολης
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου
Ηλιούπολης οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης
Δεκεμβρίου 2015, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα
διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή,
καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ.
315/1999

«Κλαδικό

Λογιστικό

Σχέδιο

Οργανισμών

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης», όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη
ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των
οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον
έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαμε
υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα (ν. 3463/2006 όπως ισχύει). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε
και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης
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για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη
ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση
ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις
οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην
κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων
κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με
την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του
Δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για
τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του Δήμου. Ο έλεγχος
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών
αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των
εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της
συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι
τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 1. Στο λογαριασμό
«Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης» ποσού € 392 χιλ. περίπου απεικονίζεται η
αξία κτήσης συμμετοχής σε τρείς Δημοτικές επιχειρήσεις, που βρίσκονται
σε καθεστώς εκκαθάρισης και δεν αναμένεται να προκύψει υπόλοιπο
προϊόντος εκκαθάρισης που να καλύψει την ανάκτηση του κεφαλαίου
αυτού στο Δήμο. Δεν έχει σχηματισθεί ισόποση πρόβλεψη υποτίμησης των
συμμετοχών αυτών με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού, τα
αποτελέσματα χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα
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αυξημένα. 2. Στο λογαριασμό «Απαιτήσεις» περιλαμβάνονται: α. Ποσό €
1,8 εκ. περίπου

που αφορά πρόστιμα που ακυρώθηκαν από τη

Περιφέρεια, το οποίο καλύπτεται από ισόποση σχηματισμένη πρόβλεψη σε
προηγούμενες

χρήσεις,

με

συνέπεια

η

αξία

των

λογαριασμών

«Απαιτήσεων» και «Προβλέψεων», να εμφανίζεται ισόποσα αυξημένη. β.
Στις υπόλοιπες απαιτήσεις περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση,
συνολικού ποσού € 2,8 εκ. περίπου, για τις οποίες έχει σχηματισθεί
πρόβλεψη ποσού € 240 χιλ περίπου. Κατά την εκτίμησή μας, για την
κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών,
έπρεπε να έχει σχηματιστεί επιπλέον πρόβλεψη ποσού ευρώ 800 χιλ.
περίπου. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των
λογαριασμών «Απαιτήσεων», τα Ίδια Κεφάλαια και τα Αποτελέσματα
χρήσεως εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 800 χιλ. 3. Οι φορολογικές
υποχρεώσεις του Δήμου Ηλιούπολης δεν έχουν εξεταστεί από τις
φορολογικές αρχές μέχρι και τη κλειόμενη χρήση 2015. Ως εκ τούτου τα
φορολογικά αποτελέσματα δεν έχουν καταστεί οριστικά. Ο Δήμος δεν έχει
προβεί σε εκτίμηση των προσθέτων φόρων και των προσαυξήσεων που
πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει
σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από
τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την
εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που
μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι
ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Ηλιούπολης κατά την
31η Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση
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που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 “Κλαδικό
Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 13 του προσαρτήματος,
σχετικά με τις επίδικες απαιτήσεις τρίτων συνολικού ποσού € 4,9 εκ.
περίπου, για τις οποίες η νομική υπηρεσία του Δήμου εκτιμά ότι σχεδόν
στο σύνολό τους δεν θα ευδοκιμήσουν. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται
επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου
της Έκθεσης Διαχειρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό
Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.
Αθήνα, 12/10/2016
Γεώργιος Α. Καραμιχάλης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Καραμιχάλη.
Κύριε Κοκοτίνη. Ερωτήσεις αρχικά και στη συνέχεια τοποθετήσεις.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Ήθελα να ρωτήσω το εξής: Φέτος είδα ότι οι αποσβέσεις
είναι 400.000 λιγότερο. Από 2.000.000, 1.600.000. Από την άλλη, έχω δει ότι
στο λογαριασμό 15 υπάρχουν έργα που εγώ ξέρω ότι είναι τελειωμένα, που
σημαίνει αν είναι στο 15, δεν έγιναν αποσβέσεις. Π.χ. στο 10ο Δημοτικό είναι
μία δαπάνη 595.000. Στο 10ο Δημοτικό έχουν γίνει εγκαίνια πριν δύο, τρία
χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Στον Παιδικό της Αγαμέμνονος, κάπου ανάλογο
ποσό, που θυμάμαι είχα πάει και λειτουργεί, βέβαια με μικροατέλειες, πριν
δύο χρόνια.
Υπάρχει, επίσης, μία μελέτη της Πικροδάφνης, το είχα πει και πέρσι ή
πρόπερσι, δεν θυμάμαι τώρα, η οποία ήταν επί Γεωργάκη, η οποία πλέον
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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αυτή είναι χωρίς αξία, 212.000 ευρώ, που σημαίνει ότι κι αυτό θα έπρεπε να
φύγει από τα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου.
Επίσης, υπάρχει στο γήπεδο του Γ.Σ.Η., νομίζω το καλοκαίρι του ’15,
αν θυμάμαι καλά, δεν είμαι απόλυτος, έχει ολοκληρωθεί μία αντικατάσταση
χλοοτάπητα, που σημαίνει ότι και σ’ αυτό θα έπρεπε να γίνει μια τμηματική
απόσβεση.
Ενεργειακές

αναβαθμίσεις.

Εδώ

δεν

έχω

άποψη

αν

ήταν

ολοκληρωμένες το ’15. Μπορείτε να μας πείτε εσείς. Γιατί, επαναλαμβάνω,
φτιάχνουμε ένα κτίσμα, οτιδήποτε φτιάχνουμε και μπαίνει σε λειτουργία και
χρησιμοποιείται και φέρνει έσοδα ή δεν φέρνει έσοδα και χρησιμοποιείται,
ιδιοχρησιμοποιείται, τότε πρέπει να γίνει απόσβεση. Εκτός αν δεν
χρησιμοποιείται καθόλου. Δηλαδή, παράδειγμα, αν της Αγαμέμνονος ο
Παιδικός δεν χρησιμοποιούνταν, σαφώς δεν θα χρειαζόταν να γίνει
απόσβεση. Δεν είναι δηλαδή να το αφήσουμε μέχρι την παραλαβή, που να
έχει μπει και το τελευταίο πόμολο και οτιδήποτε άλλο.
Εδώ, λοιπόν, στον λογαριασμό 15 είδα πολλά τέτοια. Και,
επαναλαμβάνω, αν αυτό έχει σχέση με τις μειωμένες αποσβέσεις φέτος.
Γιατί μειωμένες αποσβέσεις έχεις όταν έχουν αποσβεστεί κάποια ολοσχερώς
και πιθανόν εκεί όντως να οφείλεται ένα κομμάτι μείωσης. Δηλαδή κάτι που
αποσβέστηκε, τελείωσε, δεν ξανααποσβένεται. Μερικές φορές οριακά είναι
προς τα κάτω οι αποσβέσεις γι’ αυτή την αιτία και την ξέρουμε.
Για την Πικροδάφνη σας είπα. Για τον Παιδικό σας είπα. Για τις
ενεργειακές, βάζω ερωτηματικό εδώ, δεν το ξέρω. Και θα ήθελα μία
απάντηση καταρχήν σ’ αυτό. Να συνεχίσω και στις επόμενες, κ.Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, συνεχίστε, όλες μαζί.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Ένα δεύτερο. Απάντησε ο Αντιδήμαρχος ήδη για τη
ΔΕΚΕΗΛ. Θέλω να πιστεύω ότι είναι όλες οι υποχρεώσεις οι μέχρι τώρα
απεικονισμένες. Τα λέω καλά; Της ΔΕΚΕΗΛ. Δηλαδή, απ’ ό,τι κατάλαβα,
12

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

13

είναι και προμηθευτές. ΙΚΑ και Εφορία ήταν από παλιά, το θυμάμαι. Αν
είναι για το ΔΕΚΕΗΛ. Το δεύτερο ερώτημα είναι για την ΚΕΔΗΛ, εκτός
Εφορίας και ΙΚΑ που είναι, επαναλαμβάνω, και το ξέρω, αν όλες οι
υποχρεώσεις της ΚΕΔΗΛ έχουν μπει. Δεύτερη ερώτηση είναι αυτή.
Τρίτη ερώτηση. Λέτε στα αποθέματα, εντάξει διάβασα εκεί αυτά που
κάνατε, γράφετε ότι «χρήζει βελτίωσης». Ακριβώς ποια βελτίωση; Στον
Ορκωτό απευθύνομαι τώρα. Ποια ακριβώς βελτίωση στη λειτουργία των
αποθεμάτων; Στην Έκθεσή σας γράφετε διάφορα και λέτε «χρήζει βελτίωσης
το σύστημα». Η λέξη βελτίωση με τη δική σας γνώμη σε τι θα μπορούσε να
το βελτιώσει. Αν είναι ουσιαστικό ή αν είναι τυπικό.
Επίσης, έχει ένα λογαριασμό, αυτόν τον θυμάμαι και από τα παλιά, με
κάτι παρακαταθήκες στο Παρακαταθηκών και Δανείων 46.000. Είναι κάποια
ποσά υπέρ του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, γύρω στις
46.000. Απλώς να μας κάνετε μία ενημέρωση, να καταλάβουν και οι
συνάδελφοι, για το περισσότερο.
Εκείνο που ήθελα, επίσης, και το ρωτάω και στον Αντιδήμαρχο,
κυρίως στον Αντιδήμαρχο, και στον Ορκωτό και στη Νομική Υπηρεσία μας,
και θα καταθέσω και μία έγγραφη ερώτηση, είναι το εξής: Επειδή υπάρχουν
πολλές καθυστερημένες απαιτήσεις, θέλω να είμαστε και διασφαλισμένοι
όλοι, ποιες δικαστικές ενέργειες έχουμε κάνει, τουλάχιστον για μεγάλα ποσά.
Δεν θα πω τώρα για 100, 200, 500, 1.000. Γιατί υπάρχει και η κρίση, όπως
καταλαβαίνετε. Υπάρχουν και νοικοκυριά που είναι λογικό σε ένα βαθμό να
μη μπορούν. Αλλά στα μεγάλα, γιατί οι παραγραφές είναι 20ετείς, όπως
ξέρουμε, αλλά δεν χρειάζεται να περιμένουμε 20 χρόνια. Ποιες δικαστικές
ενέργειες, ειδικά σε κάποιες εταιρείες διαφημίσεων, που ξέρω ότι πολλές
πιθανόν

αλλάζανε

ονόματα.

Δηλαδή

κάνανε

τη

δουλειά,

τους

τιμολογούσαμε, εξαφανιζόταν κ.ο.κ. Εδώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει και
ουσιαστική και τυπική κάλυψη.
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Ένα που είδα, ένα γεγονός είναι το εξής: Είδα σε ένα λογαριασμό –δεν
ξέρω αν υπάρχει λάθος- στα «Δικαιώματα ΔΕΗ» είναι ο λογαριασμός
61.9851. Βλέπω μία δαπάνη φέτος 167.000 και κάτι ψιλά και πέρσι ήταν
496.000. Θα θέλαμε μία εξήγηση εδώ.
Και υπάρχει και ένας λογαριασμός που ήθελα να ρωτήσω, οι
«Εισφορές Συνδέσμων», που φέτος 1.416.000, πέρσι ήταν 1.622.000. Δεν
ξέρω αν οφείλεται σε μία μείωση γύρω στα 5 ευρώ που έγινε. Δεν το ξέρω.
Μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Γιατί νομίζω ο ΣΠΑΥ είναι ο ίδιος. Τα λέω
καλά, Δήμαρχε; Ο ΣΠΑΥ πρέπει να είναι ο ίδιος, αν θυμάμαι καλά. Ρωτάω,
λοιπόν, αν αυτή η μείωση έχει σχέση με την εισφορά υπέρ του…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο ΕΔΣΝΑ είναι.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Είναι ο ΕΔΣΝΑ.
Και κάτι άλλο. Θέλω να σας κάνω μία σύσταση καλοπροαίρετη.
Καταρχήν, δόθηκε καθυστερημένα ο Ισολογισμός. Και εγώ που είμαι λίγο
της δουλειάς, για να πω την αλήθεια, ε τα κουτσοκατάφερα. Άλλη φορά,
ειδικά τον Ισολογισμό και αυτά, θα έλεγα να δίνονται νωρίτερα στους
συναδέλφους. Γιατί είναι λογικό ότι πιθανό να χρειάζονται και κάποιου
είδους συμβουλή.
Το δεύτερο που ήθελα να τονίσω είναι το εξής: Εγώ, για να είμαι
ειλικρινής, έπιασα όλα τα στοιχεία να καταλάβω τη διαφορά από πέρσι με
φέτος. Κοίταξα τα έσοδα, κοίταξα τη μισθοδοσία, κοίταξα εκείνα. Έβγαλα
κάποια συμπεράσματα, θα τα πω στην τοποθέτησή μου. Θα έλεγα, αν
κάποιος εσάς έπιανε την Έκθεση του Ορκωτού, τα έσοδα και τα έξοδα που
είχε αναλυτικά, και έκανε μία κατάσταση, θα φαινόταν αμέσως η διαφορά
πού κερδίσαμε, που χάσαμε δηλαδή, σε σχέση με πέρσι.
Παράδειγμα, η μισθοδοσία μειώθηκε 500.000. Εξηγεί αμέσως γιατί
πήγε καλύτερα –ας το πούμε έτσι- ένα οικονομικό έτος. Ή, παράδειγμα, στη
ΔΕΗ είναι λιγότερο. Γιατί; Μπορεί να είναι και λάθος όμως.
14
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Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο και θα βοηθήσει και εσάς και εμάς
να εμφανίζετε τις μεταβολές, τις μεγάλες μεταβολές επαναλαμβάνω, δεν
μιλάω για 500 μέχρι 5, 10 χιλιάδες ευρώ, τις μεγάλες μεταβολές, που θέλουν
μία εξήγηση και τα λοιπά.
Επαναλαμβάνω, όμως, εκείνο που θέλω να σας ξαναπώ είναι ειδικά με
τους πελάτες, με τις απαιτήσεις που είναι μεγάλες, είναι 2.850.000, δεν μιλώ
για τις κεραίες, και είναι πάνω από 2 χρόνια χωρίς να κινούνται, αυτά -θα
σας κάνω και μια έγγραφη ερώτηση- πρέπει και τυπικά αλλά και ουσιαστικά
να ξέρουμε τι διεκδικούμε και τι πιθανότητα επιτυχίας έχουμε.
Αυτά με τις ερωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να απαντήσει μέχρι εδώ ό,τι έχει μαζέψει ο κ.Καραμιχάλης,
αυτά που έχει καταγράψει. Έχετε τον λόγο.
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Θα ήθελα να σας εξηγήσω το εξής: Ότι εμείς κάνουμε
έναν έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων δειγματοληπτικό. Δεν ελέγχουμε
ένα-ένα ούτε τα τιμολόγια, ούτε τις εισπράξεις, ούτε τις πληρωμές, ούτε τις
υποχρεώσεις. Που σημαίνει ότι αυτή η γνώμη που παίρνουμε, και το λέμε
κιόλας και ρητά, είναι γνώμη για το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων.
Έχουμε θέση, έχουμε άποψη, ναι. Λεπτομέρειες, όμως, ξέρουν οι
Οικονομικές Υπηρεσίες. Εμείς αυτό που βεβαιώνουμε είναι ότι σε γενικές
γραμμές, όπως απαιτούν οι διατάξεις, έχουν γίνει σωστά οι παρουσιάσεις, οι
καταχωρήσεις, οι εμφανίσεις.
Τώρα, για συγκεκριμένες πληροφορίες μπορώ να απαντήσω. Για
άλλες όμως πρέπει να έχω την πληροφόρηση.
Να ξεκινήσω όχι με τη σειρά που τα ‘παμε αλλά με τη σειρά που τα
ξέρω καλύτερα τα θέματα.
Πρώτο θέμα για μένα είναι η ΚΕΔΗΛ. Στην ΚΕΔΗΛ, και με τις
εκθέσεις που σας έχω δώσει και με τα στοιχεία όλα που έχω γνωστοποιήσει,
υπάρχει σε εκκρεμότητα μόνο οι οφειλές σε προμηθευτές, οι οποίες είναι ένα
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κονδύλι γύρω στα 100.000, αλλά ένα μεγάλο ποσό από αυτά ενδέχεται να
έχουν παραγραφεί. Το έχει η Οικονομική Υπηρεσία. Αν δεν τοποθετηθούμε
και δεν τοποθετηθεί και η Νομική Υπηρεσία ποια απ’ αυτά μπορεί να
θεωρηθούν παραγεγραμμένα και ποια όχι, δεν μπορούμε να πούμε τι ποσόν
έχει επιβαρύνει τον Δήμο.
Όσον αφορά το σύστημα της αποθήκης, της παρακολούθησης των
αποθεμάτων, για μας –και ο κ.Κοκοτίνης ως πρώην συνάδελφος ξέρει- για
μας το ιδανικό είναι να υπάρχει ένα σύστημα παρακολούθησης
μηχανογραφικό, πλήρες, με δελτία εισαγωγής-εξαγωγής. Αυτό είναι το
ιδανικό.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου – δεν καταγράφεται)
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Σε ποια σελίδα, κ.Κοκοτίνη, ακριβώς το λέει; Λέει:
«Η γενική διαπίστωσή μας ότι, αν και το σύστημα προμηθειών και
αποθήκευσης των αποθεμάτων βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, έχει
δυνατότητες επιπλέον

βελτίωσης». Δεν χρήζει βελτίωσης. Είναι μία

έκφραση την οποία τη βάζουμε σε όλες τις εκθέσεις.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Λέω το εξής: Αν κατάλαβα καλά, λες στα αποθέματα,
επειδή τα αποθέματα πώς βγαίνουν, για να καταλαβαίνουν και οι
συνάδελφοι, ό,τι έχουμε στην αρχή, ό,τι αγοράσαμε συνολικά, όχι κατ’
είδος, ό,τι έμεινε, η διαφορά αναλώθηκε. Αυτό δεν είναι;
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Όχι, όχι. Εδώ υπάρχει αποθήκη κανονική από
παρακολούθηση. Τι λέμε τώρα; Με καρτέλες. Υπάρχει κανονική
παρακολούθηση.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Διαβάζω τι λες εσύ, όχι εγώ. Λες: «Οι αναλώσεις των
αποθεμάτων προκύπτουν με τη διενέργεια φυσικής απογραφής (σωστό), που
στην κυλιόμενη χρήση έγινε στις 31/12/15 και τη βασική λογιστική σχέση
«αποθέματα αρχής + αγορές - αποθέματα κέρδους = ανάλωση αποθεμάτων».
Και λες η τιμή κτήσεως βγήκε έτσι. Αυτό τι σημαίνει; Ο τρόπος αυτός που
16
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γράφετε σημαίνει ότι δεν παρακολουθείτε ένα-ένα. Και γενικά εγώ δεν
πιστεύω ότι παρακολουθείτε ένα-ένα.
Δηλαδή, αν σε κάποια μεγάλα θα μπορούσαμε, είναι ένα άλλο θέμα.
Αν έκανα μία πρόταση ρεαλιστική, όχι αυτό που θα ήθελα. Γιατί θέλω να
είμαι και λίγο πραγματιστής. Θα μπορούσε σ’ αυτά που έχουν αξία να τα
παρακολουθώ και ένα-ένα. Έχουμε ένα απόθεμα, αγόρασα το συγκεκριμένο
είδος, έβγαλα το συγκεκριμένο είδος. Αυτό δεν φαίνεται κατά είδος.
Φαίνεται συνολικά. Συμφωνούμε εδώ καταρχήν;
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Κύριε Κοκοτίνη, εδώ έχουμε το εξής: Παλιότερα ήταν
έτσι. Μέχρι το σύστημα να γίνει ακριβώς αξιόπιστο για μας 100%, να
βγαίνουν τα υπόλοιπα από τις καρτέλες, λέμε ότι για μας το 100% της
ανάλωσης πιστοποιείται με απογραφή, τις οποίες επιβεβαιώνουμε. Κάνουμε
και τις απογραφές. Για μας αυτή είναι η ελεγκτική διαδικασία η σημαντική.
Επιβεβαιώνουμε την απογραφή.
Τώρα, υπάρχουν καρτέλες οι οποίες σε μεγάλο βαθμό συμφωνούν.
Μπορεί να υπάρχουν τίποτα καθυστερήσεις, να μην υπάρχει κανένα δελτίο
και γι’ αυτό το λόγο λέμε ότι δεν είναι πλήρως. Αλλά, από τη στιγμή που το
έχουμε επιβεβαιώσει εμείς και απογραφή, διαχειριστικά είναι τέλειο. Το ότι
θέλει λίγες λεπτομερειούλες το θέμα της καρτέλας για να προκύπτουν οι
αναλώσεις από την καρτέλα ακριβώς, ανά πάσα στιγμή να ξέρουμε τα
υπόλοιπά τους, αυτό λέμε, αυτή την εκτίμηση και δεν είναι κάτι σημαντικό.
Λέμε ότι είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο οργάνωσης. Σε σχέση με άλλους
Δήμους που έχω ελέγξει, τέτοιο πράγμα δεν έχω δει σε πολλούς Δήμους.
Και εδώ γίνεται καλή προσπάθεια σ’ αυτό το αντικείμενο. Γι’ αυτό δεν είναι
σωστό να το εμφανίσουμε λάθος. Είναι καλή η προσπάθεια αυτή.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Εγώ το απομόνωσα.
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ:

Δεν

υπάρχει

περίπτωση

να

υπάρχει

κάποιο

διαχειριστικό θέμα, καθόλου, γιατί το ‘χουμε κάνει εμείς με απογραφή. Και
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καταμέτρηση. Αυτό λέω. Να ‘το, είναι στη σελίδα 18. Αναφέρεται ότι
έχουμε επιβεβαιώσει με καταμέτρηση την απογραφή.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Το κατάλαβα αυτό. Μη μου λες αυτό που κατάλαβα.
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Μια υπόθεση που είχαμε πει για μελέτη, αυτό το θέμα
θα το ξαναπούμε. Αν μπορείτε να μας δώσετε στο Λογιστήριο στοιχεία
συγκεκριμένα ποια είναι, να το δει. Γιατί δεν είναι δικό μου θέμα.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Είναι μία μελέτη από παλιά, που επαναλαμβάνω κάνει
212.000. Εγώ την έχω δει. Την έχει και μακέτα η Τεχνική Υπηρεσία. Αυτή
η μελέτη πλέον είναι εκτός. Έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Είναι κάτι
απαξιωμένο. Δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσουμε. Ας πούμε ένα
παράδειγμα.
Κάναμε μία μελέτη πριν 5 χρόνια, για την Πικροδάφνη παράδειγμα.
Αυτό δεν έχει τελειώσει. Χρειάζεται. Αυτό δεν το διαγράφεις. Είναι εν
ενεργεία δηλαδή. Τη χρειάζεσαι. Κάτι που έχεις κάνει πριν 15 χρόνια και δεν
το χρειάζεσαι, που είναι άχρηστο, πρέπει να το διαγράψεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Πεταχτή έχει τον λόγο. Αν θέλετε, πείτε το όνομά σας
για τα Πρακτικά και την ιδιότητα.
Σ.ΠΕΤΑΧΤΗ: Πεταχτή Σοφία, η Λογίστρια του Δήμου.
Για τις ακινητοποιήσεις στέλνουμε έγγραφο στην Τεχνική Υπηρεσία, η
οποία μας απαντάει ποιες είναι όντως υπό εκτέλεση. Όταν δεν υπάρχει
απόφαση οριστικής παραλαβής από Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπορούμε να
το βγάλουμε από τις ακινητοποιήσεις και να το βάλουμε στα πάγια και να
αρχίσει να τρέχει αποσβέσεις. Προφανώς για την Αγαμέμνονος, δεν ξέρω,
δεν μπορώ να σας απαντήσω γι’ αυτό, υπάρχει κάποιο κώλυμα.
Για τις μελέτες, η κάθε μελέτη πηγαίνει στο πάγιο που θα
πραγματοποιηθεί. Θα παραμείνει εκεί μέχρι να ολοκληρωθεί και να γίνει το
πάγιο. Εκεί θα παραμείνει. Ή θα πάει στο 16.
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Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Σας είπα κάτι άλλο. Οι οριστικές παραλαβές γίνονται και
μετά από 20 χρόνια. Έχουμε και ένα θέμα απόψε. Αυτό δεν σημαίνει κάτι
που λειτουργεί, επαναλαμβάνω, γίνεται απόσβεση. Οτιδήποτε λειτουργεί,
έστω και στη μεγάλη…
Σ.ΠΕΤΑΧΤΗ: Εγώ δεν μπορώ να τα καταχωρήσω στο πάγιο χωρίς
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καραμιχάλη, συνεχίστε τις απαντήσεις σας.
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Όπως καταλαβαίνετε, εμείς ελέγχουμε το σύστημα αν
λειτουργεί σωστά. Λεπτομέρειες, και την προηγούμενη φορά είχα
παρακαλέσει και αυτή τη φορά το ίδιο, οι παρατάξεις θα μπορούν ό,τι έχουν
και γνωρίζουν ο καθείς, να το κάνει ένα υπόμνημα στο Λογιστήριο και στις
Υπηρεσίες, και ειδικότερα στην Τεχνική Υπηρεσία, διότι μου λέτε για την
Τεχνική Υπηρεσία, για όλα τα έργα εγώ έχω χαρτί ακριβώς που μου λέει ότι
πρέπει να είναι εκεί. Τώρα, αν η Τεχνική Υπηρεσία για κάποιο λόγο δικό της
έχει κάνει και κανένα λάθος, εντάξει, θα το διορθώσουμε. Ή μπορεί να ξέρει
κάτι που δεν το ξέρουμε εμείς ή εσείς και να είναι σωστή.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Η Τεχνική Υπηρεσία εδώ δεν ξέρει λογιστική. Ούτε ο
Δήμαρχος είναι υποχρεωμένος να ξέρει. Ούτε ο Δήμαρχος, για να είμαστε
δίκαιοι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, όταν λειτουργεί ένα πάγιο,
πρέπει και να αποσβένεται. Στην Αγαμέμνονος δουλεύει 2 χρόνια. Από τη
στιγμή που δεν έχει γίνει απόσβεση, υπάρχει ένα θέμα. Η Τεχνική Υπηρεσία
δεν ξέρει λογιστικά όμως. Η Τεχνική ξέρεις τι θα σου πει; Ότι μου λείπουν 3
πόμολα και μία σκάλα.
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: Μπορώ να πω κάτι σ’ αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Προϊστάμενε, στο μικρόφωνο. Το ονοματεπώνυμό σας
και την ιδιότητά σας για τα Πρακτικά.
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: Κατσάρης Σπύρος λέγομαι, Διευθυντής Οικονομικών.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Σχετικά με την ακινητοποίηση υπό εκτέλεση θέλω να πω ότι στην
καρτέλα που μας έδωσε η Τεχνική Υπηρεσία εμφανίζεται ένα υπόλοιπο
81.000 για την εκτέλεση αυτού του έργου, που σημαίνει αυτό, αυτονόητο
είναι, σημαίνει ότι δεν έχει παραληφθεί το έργο. Δεν ξέρω αν υπάρχει
πράγματι οφειλόμενο ποσό. Αλλά, από τη στιγμή που στην καρτέλα
εμφανίζεται ότι υπάρχει υπόλοιπο έργου, δεν μπορεί να πάει…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χατζηδάκη, έχετε τον λόγο.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Αυτό, κ.Κοκοτίνη, που είπε ο κ.Κατσάρης συμβαίνει σε
πάρα πολλά έργα. Δηλαδή ένα έργο –το γνωρίζετε καλά- το οποίο έχει δοθεί
προς χρήση, το για να κλείσουν οι λογαριασμοί απαιτεί ένα πολύ μεγάλο
χρονικό διάστημα. Παράδειγμα, για να σας δώσω να καταλάβετε, υπάρχει
έργο του ΘΗΣΕΑ που ακόμα δεν έχει κλείσει. Και δεν έχει κλείσει γιατί έχει
εξαφανιστεί ο εργολάβος. Αυτό παραμένει ανοιχτό, παρότι έχει υλοποιηθεί
ως έργο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Χρησιμοποιείται;
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Βεβαίως, χρησιμοποιείται. Απλώς, τυπικά ακόμα και ο
λογαριασμός, δεν είναι μόνο το ζήτημα της παραλαβής.
Να απαντήσω λίγο και σε άλλα ερωτήματα που βάλατε. Καταρχάς,
το ζήτημα των εισφορών σε Συνδέσμους, η μείωση αφορά το ΕΔΣΝΑ, την
εισφορά που δίνουμε στο ΕΔΣΝΑ. Η μείωση αυτή οφείλεται, όπως
γνωρίζετε, πλέον οι εισφορές υπολογίζονται με βάση τους τόνους που
πηγαίνουν στη χωματερή. Είναι θετικό ότι, λόγω και της μεγάλης αύξησης
της ανακύκλωσης στο Δήμο μας, έχουν μειωθεί τα σκουπίδια. Γι’ αυτό
υπάρχει και αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο θα δείτε, κ.Κοκοτίνη, ότι μέσα
στο 2016 θα είναι ακόμα καλύτερο. Δηλαδή έχουμε ενημερωθεί και από τον
κ.Αντιδήμαρχο, τον κ.Καλαρρύτη, υπάρχει μεγάλη αύξηση στο ζήτημα της
ανακύκλωσης. Αυτό σημαίνει μειωμένες εισφορές. Το κακό είναι ότι αυτές
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υπολογίζονται μια φορά το χρόνο. Δηλαδή το 2017 θα γνωρίζουμε τις
καινούργιες εισφορές που θα αφορούν όλο το ’16.
Για το ζήτημα των δικαστικών ενεργειών. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο
ζήτημα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχουν γίνει όλες οι ενέργειες από
την πλευρά του Δήμου και όλες οι δικαστικές ενέργειες.
Στο ζήτημα των διαφημιστικών εταιρειών, το έχουμε αναλύσει και
άλλη φορά, θα το επαναλάβω, υπάρχει το εξής πρόβλημα: Αυτή τη στιγμή
είμαστε στα Δικαστήρια. Έχουν γίνει προσφυγές από τις εταιρείες τις
διαφημιστικές, όπου αμφισβητούν τα τέλη που πληρώνανε αυτές οι εταιρείες.
Υπήρχε κιόλας, αν θυμάστε, μία απόφαση της Περιφέρειας η οποία δικαίωνε
τις διαφημιστικές εταιρείες και ακύρωνε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
του 2010, που αύξανε κατά πολύ μεγάλο ποσοστό τα διαφημιστικά τέλη. Και
η απόφαση της Περιφέρειας έλεγε ότι ακυρώνει την απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου που επέβαλε μεγάλη αύξηση στα διαφημιστικά τέλη, γιατί, με
βάση το Νόμο, ήταν υποχρεωμένη αύξηση αυτή να ταυτίζεται με τον
πληθωρισμό.
Δηλαδή υπήρξε ή το ’09 ή το ’10, αν δεν κάνω λάθος, μία τεράστια
αύξηση στα διαφημιστικά. Με βάση αυτή την αύξηση πήγαν πολύ μεγάλες οι
οφειλές των διαφημιστικών εταιρειών. Προσέφυγαν. Κερδίσανε σε επίπεδο
Περιφέρειας. Ακυρώθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και, αν
θυμάστε, ήρθαμε εμείς το ’11 ή το ’12, χρειάστηκε αρκετός καιρός για να
ακυρωθεί, και γυρίσαμε τα διαφημιστικά τέλη, στα επίπεδα στα επίπεδα του
2001. Γυρίσαμε 10 χρόνια πριν τα τέλη, σε τέτοιο επίπεδο, γιατί μας το
επέβαλε η Αποκεντρωμένη Περιφέρεια.
Πάνω σ’ όλα αυτά τα ποσά, τα οποία είναι βεβαιωμένα, όπως
γνωρίζετε, έχουν γίνει προσφυγές από τις εταιρείες. Είμαστε σε μία
δικαστική διαμάχη. Οι εταιρείες ουσιαστικά τι λένε; Αμφισβητούν το ύψος.
Δεν αμφισβητούν ότι υπάρχουν οφειλές. Αμφισβητούν ότι είναι τόσο
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μεγάλες οι οφειλές με βάση το γεγονός των Δημοτικών Τελών που εξήγησα
προηγουμένως.
Οι άλλες, αν θέλετε, σημαντικές οφειλές είναι από καταστήματα, στα
οποία και εκεί έχουν γίνει όλες οι σχετικές ενέργειες, κυρίως καταστήματα
κλειστά. Είναι ελάχιστα τα ανοιχτά καταστήματα που έχουν μεγάλες οφειλές.
Είναι μαγαζιά τα οποία έχουν κλείσει από το ’08, ’09, ’10 και το ’11 και τα
οποία αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι πρέπει να κυνηγήσουμε. Και αυτό έχουμε
ξεκινήσει

-έχουν

επιδοθεί

και

από

Δικαστικούς

Επιμελητές

ήδη

ειδοποιητήρια –να κυνηγούμε τα φυσικά πρόσωπα, γιατί οι εταιρείες έχουν
κλείσει.
Και η τρίτη σημαντική, που είναι πάρα πολλοί οφειλέτες, και γι’ αυτό
γίνεται πολύ μεγάλο το ποσό, είναι το ζήτημα των κλήσεων. Στέλνουμε
διαρκώς ειδοποιητήρια για το ζήτημα των κλήσεων στα αυτοκίνητα. Έχουμε
καλά έσοδα. Δηλαδή, αν δείτε, αυξάνονται συνεχώς τα έσοδά μας από τις
κλήσεις Κ.Ο.Κ. Παρόλα αυτά, επειδή μιλάμε για περίπου 4.000 οφειλέτες,
που χρωστάνε κατά μέσο όρο 100 ευρώ, μιλάμε για 400.000 ευρώ κλήσεις
από τους 4.000 οφειλέτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Πάντως, βαίνουν
διαρκώς μειούμενες οι οφειλές ως προς τις κλήσεις. Κάθε χρόνο δηλαδή
βελτιώνεται η κατάσταση.
Αυτά είναι βασικά το ζήτημα, όλες οι ενέργειες οι δικαστικές. Και,
πλέον, εξετάζοντας και τις περιπτώσεις, θα δούμε, υπάρχει όπως ξέρετε και η
διαδικασία της κατάσχεσης σε λογαριασμούς τραπεζικούς. Και αυτό θα
εξεταστεί σε κάποιες περιπτώσεις, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη και την
οικονομική κρίση που υπάρχει και την ανάγκη που μπορεί να έχουν και το
πραγματικό πρόβλημα που μπορεί να έχουν κάποιοι συμπολίτες μας,
συνδημότες μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοκοτίνη, θέλετε να ρωτήσετε κάτι;

22

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

23

Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Για τη ΔΕΗ ρωτάει ο κ.Κοκοτίνης, αν το γνωρίζετε,
γιατί εμφανίζονται 167.000.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρωτήστε στο μικρόφωνο, κ.Κοκοτίνη.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Στη ΔΕΗ, στον κωδικό 61.9851 έχει 167.671 φέτος.
Πέρσι, το ’14 εννοώ, έχει 496.145. Κάτι δεν πάει καλά.
Σ.ΠΕΤΑΧΤΗ: Όχι, μια χαρά είναι. Είναι ο Ειδικός Διαβαθμικός
Σύνδεσμος, γνωστός ως ΕΔΣΝΑ. Εισπράττεται καμιά φορά και μέσω της
ΔΕΗ. Δεν είναι μόνο μέσω ΚΑΠ. Είναι και μέσω ΔΕΗ.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Πρέπει να μας πείτε ποιο ποσό. Ή τουλάχιστον να μας το
πείτε εγγράφως άλλη ώρα.
Σ.ΠΕΤΑΧΤΗ: Ναι, εντάξει. Να προσθέσω κάτι για τα αποθέματα. Θα σας
απαντήσω αυτό εγγράφως. Θα το ψάξω και θα το δω.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Είναι 370.000. Δεν μπορεί
να είναι όλος ο ΕΔΣΝΑ. Αν είναι αυτό, ακυρώνει αυτό που είπε ο
Αντιδήμαρχος. Ο Αντιδήμαρχος είπε, και σωστά είπε νομίζω, ότι μειώθηκε ο
ΕΔΣΝΑ για κάποιους λόγους. Άρα, δεν μπορεί να είναι.
Σ.ΠΕΤΑΧΤΗ: Θα το εξετάσω και θα σας απαντήσω.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Εκτός αν έχει γίνει μπλέξιμο κωδικού π.χ., πιθανόν, ή
κάτι άλλο. Ή μια πρόβλεψη. Δεν νομίζω πρόβλεψη όμως. Γιατί οι
προβλέψεις φαντάζομαι γίνονται σωστές.
Σ.ΠΕΤΑΧΤΗ: Θα το δούμε, κ.Κοκοτίνη. Θα σας απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καραμιχάλη, θέλετε να προσθέσετε κάτι για να
προχωρήσουμε σε επόμενες ερωτήσεις;
Σ.ΠΕΤΑΧΤΗ: Να προσθέσω ότι για την αποθήκη είναι ανά καρτέλα, ανά
υλικό. Υπάρχει καρτέλα. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να πάρουμε, πέρα από
το ισοζύγιο το συγκεντρωτικό, καθημερινώς κόβεται δελτίο εισαγωγήςεξαγωγής και ενημερώνονται. Οι αποσβέσεις δεν είναι φέτος μειωμένες.
Απλά πέρσι ο Δήμος απορρόφησε κάποια πάγια από τη ΔΕΚΕΗΛ και τα
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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απόσβεσε 100%. Αυτή είναι η διαφορά. Πέρσι ήταν αυξημένα. Φέτος είναι
σχεδόν κανονικά.
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Ήταν τα θέματα αυτά που σας είχα πει, που δεν είχαν
χρεωθεί. Τα πήρε ο Δήμος και τα απόσβεσε αμέσως γιατί ήταν παλιά.
Τώρα, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί το έχουμε συχνά αυτό το
θέμα, σε όλους τους Δήμους, όχι εδώ μόνο, το ότι ένα έργο μπορεί να
λειτουργεί ή μία προμήθεια να έχει παραληφθεί και παρόλα αυτά να μην έχει
εμφανιστεί είτε ως δαπάνη, είτε το έργο να μην έχει εμφανιστεί ως έργο. Εδώ
έχουμε την εξής διαφορά με την ιδιωτική οικονομία, με τη λοιπή οικονομία.
Ότι για να αναγνωριστεί μία δαπάνη στο Δήμο και για να αναγνωριστεί και
ένα χρόνο στο Δήμο πρέπει να έχουν τηρηθεί οι απαραίτητες τυπικές
διαδικασίες, με ποινή μη αναγνώρισης της συναλλαγής.
Δηλαδή έχει κοπεί ένα τιμολόγιο. Αν δεν υπάρχει η ανάληψη δαπάνης,
αν δεν υπάρχει η διαδικασία, αυτό δεν βαρύνει τον Δήμο. Σε οποιαδήποτε
άλλη επιχείρηση είναι υποχρεωμένος να το περάσει. Εδώ δεν είναι. Είναι
υποχρεωμένος να μην το περάσει. Το ίδιο και στο έργο. Το έργο πρέπει να
εμφανιστεί από τότε που γίνεται παραλαβή της τελευταίας επιμέτρησης, της
τελικής επιμέτρησης. Δεν μιλάμε για τα δύο χρόνια που πρέπει να γίνει η
οριστική παραλαβή. Μιλάμε για την τελική επιμέτρηση. Εδώ προφανώς δεν
έχει γίνει η τελική επιμέτρηση. Για να μην έχει γίνει υπάρχει κάποιο θέμα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριε

Αναγνώστου.

Επόμενες

ερωτήσεις

από

τον

κ.Αναγνώστου.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ήθελα να ρωτήσω τον κ.Καραμιχάλη, γιατί βλέπω εδώ
στα συμπεράσματα τα οποία έχει, «ποσό 1,8 εκατομμύρια αφορά πρόστιμα
που ακυρώθηκαν από την Περιφέρεια, η οποία καλύπτεται από ισόποση
σχηματισμένη πρόβλεψη σε προηγούμενες χρήσεις, με συνέπεια η αξία των
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ισόποσα

αυξημένη». Τι αφορά το ποσό αυτό;
Δεύτερον: «Στις «Υπόλοιπες Απαιτήσεις» περιλαμβάνονται απαιτήσεις
σε καθυστέρηση, συνολικού ύψους 2,8 εκατομμυρίων περίπου, για τις οποίες
έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού 240.000,00 περίπου. Κατά την εκτίμησή μας,
για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων
αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί επιπλέον πρόβλεψη ποσού 800.000». Τι
αφορά πάλι τα 2,8 εκατομμύρια απαιτήσεις σε καθυστέρηση;
Ήθελα επίσης να ρωτήσω, κ.Καραμιχάλη, στον έλεγχο που έχετε κάνει
σχετικά με τα ανταποδοτικά, τα ανταποδοτικά, όπως ξέρετε, είναι αυτά που
εισπράττουμε από τους δημότες και αφορούν την Καθαριότητα, που στο
σύνολό τους πρέπει να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της Καθαριότητας,
δηλαδή μισθοδοσία, ηλεκτροφωτισμό κλπ., κάνατε έλεγχο να δείτε εάν οι
εισπράξεις από τα ανταποδοτικά έχουν πάει για το σκοπό για τον οποίο
προορίζονται ή έχει πάει ένα μέρος τους και ένα μέρος έχει πάει κάπου
αλλού;
Επίσης, ήθελα να ρωτήσω τον Αντιδήμαρχο. Άκουσα προηγουμένως,
και δεν το κατάλαβα, ίσως δεν άκουσα καλά, σχετικά με το skateboard,
αποπληρώσατε 110.000 στον εργολάβο που κατασκεύασε το έργο; Ήταν
οφειλή που υπήρχε για την κατασκευή του έργου;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας απαντήσουμε στον κ.Αναγνώστου.
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Το πρώτο θέμα αφορά τις κεραίες. Αυτό το έχουμε πει
και την προηγούμενη χρονιά. Τα 2,8 εκατομμύρια απαιτήσεων έχει αναλυθεί.
Το είπαμε πριν από λίγο.
Σ.ΠΕΤΑΧΤΗ: Είναι το σύνολο των απαιτήσεων απ’ όλες τις πηγές εσόδων
που έχει ο Δήμος, από το Κοιμητήριο, από το 0,5, από τα Κ.Ο.Κ. Το σύνολο
των προσόδων.
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Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου)
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Εμείς λέμε ότι έπρεπε να είναι 1.000.000 κοντά η
πρόβλεψη. Εμείς λέμε ότι η πρόβλεψη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας,
πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.000.000, δηλαδή 1.040.000. Και αυτό δεν έχει
πρόβλεψη άλλα 800. Αυτό λέμε εμείς σαν Ελεγκτές. Η δικιά μας η γνώμη,
ως πραγματογνώμονες και ως εμπειρογνώμονες, λέει αυτό. Τώρα, αυτό έχει
να κάνει πάντα με το πώς αυτά αποφασίζονται. Όλες οι υποθέσεις αυτές πάνε
δικαστικά και ποτέ δεν έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι μια οποιαδήποτε
πρόβλεψη πετυχαίνει ακριβώς την απόφαση του Δικαστηρίου. Άρα, όταν
μιλάμε για αποφάσεις Δικαστηρίων, δεν μπορεί να μπαίνουμε μέσα 100%,
αλλά χοντρικά εγώ και από την εμπειρία μου εκτιμώ ότι αυτό το ποσό το
1.000.000 είναι απαραίτητο. Άλλωστε, κάπου εκεί συμφωνούμε και με τις
θέσεις της Νομικής Υπηρεσίας. Εμείς, για να τοποθετηθούμε επί αυτών,
έχουμε και τοποθετήσεις της Νομικής Υπηρεσίας που λένε αυτά εκτιμώ ότι
θα τα κερδίσω, αυτά εκτιμώ ότι δεν θα τα κερδίσω.
Άρα, εμείς έχουμε και μια τοποθέτηση νομική από τη Νομική
Υπηρεσία, την οποία την κρίνουμε κιόλας. Άρα, το 1.000.000, κατά τη
γνώμη μας, θεωρούμε ότι είναι λογικό υπό τις παρούσες συνθήκες, με τα
στοιχεία που έχουμε τώρα. Αν κάποια δίκη πρωτόδικα χαθεί, θα αλλάξει
αυτό. Ή κερδηθεί, πάλι θα αλλάξει.
Στον έλεγχο της ανταποδοτικότητας, επειδή τα έσοδα αυτά είναι
τακτικά ειδικευμένα, η πρόταση είναι στο Δήμο να διασφαλίσει ότι πάνε
μόνο για το σκοπό για τον οποίο είναι. Άρα, εμείς έχουμε μία πρώτη
διασφάλιση ότι ο Δήμος ξέρει πιο καλά ακριβώς πού πάει κάθε δαπάνη. Την
παρακολουθούμε και εμείς σε επίπεδο όπως είπαμε, δειγματοληπτικό και
χοντρικά. Από τις διαδικασίες που έχουμε κάνει, είμαστε ικανοποιημένοι ότι
δεν έχουν πάει σε κάτι άλλο. Αν υπάρχει κάποια πληροφορία, που δεδομένου
μια δαπάνη δεν έχει τοποθετηθεί σε σωστή πηγή, άρα θα έπρεπε να
26
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αφορούσε αυτά τα έσοδα, εμείς δεν την ξέρουμε. Το σύστημα πάντως που
υπάρχει μας ικανοποιεί και έχουμε την πεποίθηση ότι είναι σωστή η
παρακολούθηση και η δήλωση. Δηλαδή τα τακτικά ειδικευμένα πάνε μόνο
για τους σκοπούς για τους οποίους προβλέπεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ.Χατζηδάκη.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Καταρχάς, για τον κ.Αναγνώστου, για το ζήτημα του
skateboard, είναι 110.000 ευρώ που πληρώθηκε οφειλή. Είναι το έργο συν
τους τόκους. Τι είχε γίνει ακριβώς; Το 2010, που είχε πραγματοποιηθεί το
έργο, πήγε στην Επίτροπο για πληρωμή το ένταλμα, έγινε Πράξη από την
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με το επιχείρημα ότι ο συγκεκριμένος
εργολάβος δεν είχε την τάξη πτυχίου που έπρεπε, ώστε να πάρει το
συγκεκριμένο έργο. Πήγε δικαστικά για αδικαιολόγητο πλουτισμό του
Δήμου Ηλιούπολης ο συγκεκριμένος εργολάβος. Κέρδισε, με βάση αυτό,
γιατί είχε πραγματοποιηθεί το έργο, την υπόθεση τη δικαστική. Και
επιβλήθηκαν στον Δήμο η αποπληρωμή του ποσού που ήταν περίπου 85.000
ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, συν 25.000 ευρώ τόκοι γι’ αυτή την εξαετία και
σύνολο ήταν 110.000 ευρώ για την κατασκευή του skateboard που
πληρώσαμε μετά τη δικαστική απόφαση.
Για το ζήτημα των ανταποδοτικών. Καταρχάς, πρέπει όλοι να
γνωρίζουμε το εξής: Ότι πλέον εδώ και αρκετά χρόνια, μετά τον
«Καλλικράτη», και με την ασφυξία αν θέλετε του Παρατηρητηρίου που,
όπως γνωρίζετε, υπάρχει από το Υπουργείο Εσωτερικών, ο λογαριασμός των
ανταποδοτικών, τα έσοδα και τα έξοδα των ανταποδοτικών, είναι εντελώς
ισοσκελισμένα. Κλειδωμένα κιόλας ως έσοδα και ως έξοδα. Δηλαδή, ό,τι
έσοδο μπαίνει μέσα στα ανταποδοτικά, υποχρεωτικά βγαίνει από τους
λογαριασμούς εξόδων των ανταποδοτικών, δηλαδή της Καθαριότητας.
Αυτό κιόλας που γίνεται στην πράξη, γιατί θέλω να το γνωρίζετε, και
το γνωρίζετε, επειδή δεν πληρώνονται οι λογαριασμοί της ΔΕΗ από δημότες,
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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λόγω της οικονομικής κρίσης, τα ανταποδοτικά μας τέλη είναι μειωμένα σε
σχέση μ’ αυτά που προϋπολογίζουμε. Έτσι είμαστε υποχρεωμένοι να
προϋπολογίζουμε με

βάση τα τετραγωνικά μέτρα ανταποδοτικά τέλη,

δημοτικά τέλη που θα εισπράξουμε. Αυτά πάντοτε κάθε χρόνο είναι
μειωμένα περίπου κατά 1.000.000, γιατί στη ΔΕΗ δεν πληρώνουν οι δημότες
τους λογαριασμούς. Αναγκαζόμαστε, λοιπόν, να μειώνουμε περίπου
1.000.000 ευρώ δαπάνες από τον κωδικό 20 Καθαριότητας. Δηλαδή, και να
θέλαμε να το κάνουμε, σε εισαγωγικά, δεν θα μπορούσαμε γιατί δεν υπάρχει
εισπραξιμότητα στα ανταποδοτικά, αυτή που θέλουμε, λόγω της οικονομικής
κρίσης. Και, προφανώς, ούτε μπορούμε να το κάνουμε και ούτε πρέπει να το
κάνουμε, γιατί δεν είναι νόμιμο ποτέ τα ανταποδοτικά τέλη να πληρώνουν το
οτιδήποτε άλλο.
Αναγκαζόμαστε

να

μειώσουμε

δαπάνες

στον

20,

να

μην

πραγματοποιήσουμε κάποιες προμήθειες, να μη μειώσουμε τις προμήθειές
μας συνολικά, ώστε να μπορέσουμε να ισοσκελίσουμε μέχρι τέλους τα
ανταποδοτικά μας τέλη των εσόδων, την εισπραξιμότητα των εσόδων και τα
έξοδά μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ.Αναγνώστου.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Επανέρχομαι στο θέμα του skateboard. Λέτε ότι η
Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκανε Πράξη γιατί ο εργολάβος δεν
είχε το κατάλληλο δίπλωμα. Η Τεχνική Υπηρεσία διενήργησε τον
διαγωνισμό, τον μειοδοτικό διαγωνισμό. Τι λένε οι υπεύθυνοι, η Επιτροπή η
οποία διενήργησε; Είναι υπάλληλοι οι οποίοι είναι ακόμα σήμερα εδώ. Τους
φωνάξατε να τους πείτε τι λένε και ποια υπερασπιστική γραμμή θα
ακολουθούσε ο Δήμος σχετικά με τις δικαστικές απαιτήσεις του εργολάβου;
Τι σας είπαν; Έχω απορία γι’ αυτό δηλαδή. Εκπλήσσομαι.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Γνωρίζετε, κ.Αναγνώστου, καλύτερα, γιατί εγώ δεν
είμαι μηχανικός, τα πτυχία που υπάρχουν των μηχανικών κλπ. Τα γνωρίζετε
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καλύτερα από μένα. Η Επιτροπή τότε, που είχε ουσιαστικά γνωμοδοτήσει για
την κατακύρωση του συγκεκριμένου έργου, θεωρούσε ότι το πτυχίο το
συγκεκριμένο κάλυπτε την προκήρυξη του συγκεκριμένου έργου. Στο
Δικαστήριο που έγινε, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν δεδομένο ότι θα χαθεί από
την πλευρά του Δήμου, γιατί υπήρχε ένα έργο που είχε εκτελεστεί. Υπήρχαν
βεβαιώσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας και επιμετρήσεις ότι είχε εκτελεστεί το
έργο και προφανώς ένα έργο που είχε εκτελεστεί δεν μπορούσε ο Δήμος και
ούτε επιθυμούσε, όπως καταλαβαίνετε, να το κερδίσει.
Από την πλευρά τώρα της Τεχνικής Υπηρεσίας αυτό που ουσιαστικά
είπαν είναι ότι, με βάση την προκήρυξη που υπήρχε, θεωρούσαν ότι η
συγκεκριμένη τάξη πτυχίου κάλυπτε τον διαγωνισμό. Η Επίτροπος
επικαλέστηκε κάποιες λεπτομέρειες. Ως μηχανικοί θα τα ξέρετε καλύτερα.
Δεν είναι η πρώτη φορά. Έκανε Πράξη του συγκεκριμένου εντάλματος.
Πήγε στο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Έγινε και εκεί Πράξη από το
κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιπλέον. Το πρώτο ένταλμα ήταν το
2010 μου λέει ο κ.Κάτσαρης. Έγινε Πράξη το 2010. Και τελικώς κερδήθηκε
μέσω δικαστικής απόφασης.
Τώρα για λεπτομέρειες, επειδή είναι και αρκετά χρόνια η
συγκεκριμένη ιστορία, μπορώ βεβαίως να σας δώσω και την Πράξη, αν
θέλετε, κ.Αναγνώστου, του Ελεγκτικού να δείτε ακριβώς τη διαφορά. Εσείς
θα την καταλάβετε πιο εύκολα από μένα.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Η Πράξη της Επιτρόπου βγήκε την εποχή που εγώ
ασκούσα τη διοίκηση;
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Μετά πήγε.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Γιατί ακούστηκε για το ’10 ότι βγήκε.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Αναγνώστου, αν θέλετε να το ελέγξουμε και
τώρα. Δεν υπάρχει ζήτημα. Αλλά είναι το 2010 που ενταλματοποιήθηκε.
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Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Το ’10 ενταλματοποιήθηκε για να πληρωθεί. Η Πράξη
πότε έγινε.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Η Πράξη έγινε την ίδια χρονιά σίγουρα.
Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: Νομίζω το ’11.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Το ’11; Μπορεί.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Γιατί θα έπρεπε να το ξέρω αυτό το ’10. Γι’ αυτό
ρωτάω. Και αν δεν το ξέρω, είχα υπεύθυνο Αντιδήμαρχο που έπρεπε να με
ενημερώσει. Καταλάβετε;
Ι.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου – δεν καταγράφεται)
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Αν, κ.Νικηφόρε, βγήκε το ’10, η Πράξη θα έγινε το ’10,
αν εκδόθηκε το ένταλμα το ’10. Θα το δούμε πάντως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι κάτι το οποίο διευκρινίζεται. Σε λίγο θα έχουμε και την
απάντηση.
Να συνεχίσουμε με ερωτήσεις των επικεφαλής των Δημοτικών
παρατάξεων.
Ο κ.Πανταζόπουλος Δημήτρης έχει τον λόγο.
Δ.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ερωτήσεις, κ.Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις.
Δ.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι ερωτήσεις. Εγώ θα κάνω την τοποθέτησή μου
μετά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Η κα Πίκουλα. Δεν έχει ερώτηση η κα Πίκουλα. Ο
κ.Σόφης.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Επειδή δεν καταλαβαίνω και πάρα πολλά πράγματα, είναι
αλήθεια, έχω κάνα-δυο έτσι απορίες. Εκεί στις Απαιτήσεις το 1.800.000 λέει
ότι υπάρχει μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η 111/2016. Μήπως
μπορεί ο Αντιδήμαρχος να μου ξαναθυμίσει πότε την πήραμε;
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Για τις κεραίες κινητής.
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Γ.ΣΟΦΗΣ: Α, αυτό είναι για τις κεραίες μόνο το 1.800.000; Τι διεκδικούμε
ακόμα απ’ αυτά τα λεφτά; Δεν κατάλαβα. Πόσα; Τίποτα, έτσι; Εντάξει. Ένα
αυτό.
Επίσης εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχουν πλειστηριασμοί
στους οποίους ο Δήμος είναι αντίδικος και κυρίως σε ό,τι αφορά κατοικίες
δηλαδή; Έχουμε τέτοια ζητήματα εδώ; Αυτό μ’ ενδιαφέρει πιο πολύ απ’ όλα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ.Σόφη.
Κύριε Χατζηδάκη, έχετε τον λόγο.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ:

Κύριε

Σόφη,

δεν

υπάρχει

καμία

διαδικασία

πλειστηριασμού, ούτε προτιθέμεθα να βγάλουμε καμία διαδικασία
πλειστηριασμού. Προσπαθούμε να κάνουμε όλες τις δικαστικές ενέργειες, σε
λογαριασμούς τραπεζικούς θα ξεκινήσουν μία διαδικασία. Γιατί να ξέρετε
ότι μας το επιβάλλει ο Νόμος το συγκεκριμένο. Υπόλογοι θα είναι ο
Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι και οι καταλογισμοί θα γίνουν σ’ αυτούς, αν
δεν προχωρήσουμε σε δικαστικές ενέργειες. Δεν έχουμε, όμως, στην
πρόθεσή μας, για λόγους πολιτικούς, ιδεολογικούς και ό,τι άλλο νομίζετε, να
πάμε σε πλειστηριασμούς κατοικιών. Είναι πρόθεσή μας συγκεκριμένη.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Να ρωτήσω κάτι ακόμα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ.Σόφη.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Κύριε Αντιδήμαρχε, έχω μία απορία δηλαδή που δεν είναι
λογιστική μόνο. Αυτός ο κύριος, εν πάση περιπτώσει, εκεί με το skateboard
από τους λογαριασμούς του Δήμου έκανε κατάσχεση. Μα, είναι τόσο εύκολο
κάποιος να πάει;
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Πολύ εύκολο.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Εγώ δεν ξέρω να είναι καθόλου εύκολο. Γιατί υπάρχουν άλλες
δικαστικές αποφάσεις απέναντι στο Κράτος που έχουν για κατάσχεση, λεφτά
που χρωστάνε δηλαδή υπάλληλοι που τα έχουν διεκδικήσει και δεν μπορεί
να πλησιάσει κανείς. Με τους Δήμους είναι ανοιχτές πόρτες;
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Υπάρχει η διαδικασία. Να ξέρετε κιόλας υπήρξε μία
επαφή με τον συγκεκριμένο εργολάβο. Από την πλευρά του Δήμου
ζητήθηκε, γιατί δεν ήταν ευθύνη του Δήμου το ότι έγινε Πράξη από το
Ελεγκτικό Συνέδριο να αποσύρει την απαίτησή του για τους τόκους, δεν
έγινε αυτό αποδεκτό και επειδή δεν έγινε αποδεκτό, προχώρησε σε
κατάσχεση σε λογαριασμό του Δήμου μας. Και, ξέρετε, όταν υπάρχουν
μεγάλα ταμειακά διαθέσιμα, και δόξα σοι ο Θεός υπάρχουν αυτή τη στιγμή
στο Δήμο μας, δεν υπάρχει και εύκολος τρόπος να τους σταματήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος που θέλει να κάνει ερώτηση. Ο κ.Κουρής
έχει τον λόγο.
Μ.ΚΟΥΡΗΣ: Σε κάποιο σημείο της Εκθέσεως γράφετε ότι έγιναν
υποδείξεις. Προς τον κ.Καραμιχάλη είναι η ερώτηση. Γράφετε κάπου ότι
γίνανε υποδείξεις.
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Σε ποια σελίδα;
Μ.ΚΟΥΡΗΣ: Δεν θυμάμαι ποια σελίδα. Ήταν πάντως γραμμένο. Δεν το
έβγαλα από το μυαλό μου. Εμένα είναι γενική η τοποθέτηση. Θεωρείτε ότι
μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση που επικρατεί στα λογιστικά του
Δήμου και με ποιον τρόπο;
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Θέλετε να το επαναλάβετε;
Μ.ΚΟΥΡΗΣ: Λέω ότι σε ορισμένους ελέγχους λέτε ότι «κάναμε
υποδείξεις». Θεωρείτε, λοιπόν, ότι κάπου χωλαίνει το λογιστικό σύστημα
που έχει ο Δήμος και μπορεί να βελτιωθεί και κάνατε αυτές τις υποδείξεις ή
απλώς το αναφέρετε μόνο;
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Όπως το εξηγήσαμε και πριν, αυτό προκύπτει και από
το Νόμο που αναφέρουμε, που έχει προβλέψει τη δικιά μας την αναλυτική
Έκθεση.

Παλιότερα

εμείς

κάναμε

μόνο

τον

Ισολογισμό

και

το

Πιστοποιητικό. Στη συνέχεια ήρθε ένας Νόμος με το εισηγητικό του μαζί και
είπε ότι οι Ορκωτοί δεν θα κάνουν μόνο αυτό, θα κάνουν και αναλυτική
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Έκθεση, όπως είναι αυτή εδώ, στην οποία θα εντοπίζουν όλες τις αποκλίσεις
κατά τη γνώμη τους και στην οποία θα αναφέρουν και τυχόν προτάσεις
βελτίωσης. Προτάσεις βελτίωσης οι οποίες δεν επηρεάζουν τη γνώμη μας,
τις λέμε εκεί.
Που σημαίνει όλο το σύστημα είναι ικανοποιητικό. Και μάλιστα, όπως
είπα και πριν, είναι και παραπάνω σε επίπεδο οργάνωσης, αρκετά υψηλότερο
από πολλούς άλλους Δήμους στην Ελλάδα. Απλά όλα τα συστήματα, ο
εχθρός του καλύτερου είναι το καλύτερο. Και δεδομένου ότι έχουμε
εμπειρία, αυτό έχει να κάνει και με την εμπειρία αυτού που ελέγχει,
δεδομένου ότι έχουμε αρκετή εμπειρία και εγώ προσωπικά είμαι στα θέματα
των Δήμων από τότε που ο κ.Βαλασόπουλος ήταν στην Ομάδα Διοίκησης
Έργου αρμόδιος, εμείς ήμασταν από τους Ορκωτούς υπεύθυνοι για να
υποστηρίζουμε και ξέρουμε δηλαδή αρκετά θέματα στα οποία μπορούμε να
βοηθήσουμε και βοηθάμε.
Αυτό έχει να κάνει με βελτίωση ήδη ικανοποιητικής διαδικασίας. Άρα,
αν υπήρχε μία διαδικασία που δεν μας ικανοποιούσε, θα το είχαμε πει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χατζηδάκη, έχετε τον λόγο.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Κουρή, να σας το πω απλά αυτό που είπε ο
κ.Καραμιχάλης; Για να είναι διασφαλισμένοι οι Ορκωτοί λένε πάντοτε ότι
«κάναμε και μία υπόδειξη». Είναι απλό. Για να μην το βάζεις πολύ σύνθετο,
κ.Καραμιχάλη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος ή άλλη συναδέλφισσα που θέλει να θέσει
κάποια ερώτηση επί των δύο θεμάτων που συζητάμε. Δεν υπάρχει άλλη
ερώτηση. Πάμε στις τοποθετήσεις.
Κύριε Κοκοτίνη, έχετε τον λόγο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο πολύ ακριβής και το
σχόλιό μου θα το κάνω στο τέλος, τη διαφορά πέρσι με φέτος, γιατί υπάρχει
μία διαφορά, είναι αλήθεια.
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Το πρώτο που θέλω να πω είναι αυτό που σας είπα. Στις
«Ακινητοποιήσεις

υπό

εκτέλεση»

εμείς

που

είμαστε

Λογιστές,

επαναλαμβάνω, όταν χρησιμοποιείται ένα ακίνητο πρέπει να γίνεται
απόσβεση. Άσε την Τεχνική Υπηρεσία, καλά κάνει η Τεχνική Υπηρεσία και
κρατάει εκκρεμότητες στο φάκελό της, δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα.
Γιατί, επαναλαμβάνω, μ’ αυτή τη λογική, στο Μουσείο που δεν είχε
παραληφθεί, σήμερα θα ψηφίσουμε οριστική παραλαβή, δεν θα ‘πρεπε να
κάνουμε τίποτα. Στην ουσία 20 χρόνια το δουλεύουμε, πόσο είναι. Νομίζω
ότι άλλο η λογιστική, η απόσβεση, ο καταλογισμός της δαπάνης και άλλο τι
λέει η Τεχνική Υπηρεσία που δικαίως λέει πιθανόν μερικές φορές.
Το δεύτερο. Το δεύτερο που ήθελα να πω και το είχα πει και πέρσι και
το λέω στον Δήμαρχο με την καλύτερη διάθεση και θέλω να το καταλάβετε
αυτό. Και κακώς δεν το κάνατε τόσα χρόνια. Και φέτος, που είχε πλεόνασμα,
θα μπορούσατε να το λύσετε. Οι «Συμμετοχές» 329.000, το ξέρουμε, το λέει,
το ξαναλέει και ο Καραμιχάλης, πρέπει να φύγουν από κει που κάθονται.
Λέει ο άνθρωπος ότι δεν έχει καμία περιουσία η ΚΕΔΗΛ, η ΔΕΚΕΗΛ, η
ΤΑΒΙΘΑ για να τις κρατάμε. Αυτό, λοιπόν, έστω το ’16, διαγράψτε το. Είναι
ένα έξοδο προηγούμενης χρήσης. Ούτε τα οργανικά αποτελέσματα χαλάει,
αν θέλετε να δείξετε μία καλύτερη εικόνα, που θεμιτό να το χαρακτηρίσω
κιόλας αν θέλεις, ο καθένας θέλει να ωραιοποιεί λίγο, αρκεί να μην το
παρακάνει, αλλά επαναλαμβάνω αυτές οι «Συμμετοχές» στις συνδεδεμένες
είναι αμαρτίες. Να έχουν κλείσει 6 χρόνια, να ξέρουμε ότι όχι απλώς δεν
πήραμε, να δίνουμε κιόλας, όχι απλώς δεν έχουμε να λαμβάνουμε αλλά
δίνουμε, παράδειγμα οι 100.000 που είπε προηγουμένως ο Ορκωτός, οι
πιθανές 100.000, άρα λοιπόν θα έλεγα τουλάχιστον αυτό να φύγει.
Εδώ, επίσης, υπάρχει και μία εκκρεμότητα με τον ΕΥΩΝΥΜΟ με το
ΙΚΑ, με ένα Νόμο, τον 4321, που επαναλαμβάνω υπάρχει ένας πολύ μεγάλος
λογαριασμός…
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου – δεν καταγράφεται)
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Τελείωσε; Πότε; Μακάρι. Δεν το ξέρω αυτό.
Το επόμενο θέμα που ήθελα να βάλω είναι το εξής: Ότι στις
«Απαιτήσεις από πελάτες για τα επίδικα», που το θεωρώ πολύ σημαντικό,
όμως να μου επιτρέψει εδώ ο Ορκωτός να πω ότι την πρόβλεψη επιπλέον
800.000 τη θεωρώ λίγη, όταν σε καιρό κρίσης έχει 2.800.000 ακίνητα για δύο
χρόνια. Εγώ προσωπικά τη θεωρώ λίγη και θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη.
Επίσης υπάρχει ένα θέμα με 76.000, τα πρόστιμα που «φάγαμε» για τις
ταμειακές στο Νεκροταφείο. Στο Λογιστήριο πέρασε μόνο το κομμάτι που
πληρώθηκε και όχι το καταλογισμένο. Το βάρος είναι σίγουρο, το ξέρουμε.
Και όλοι ξέρουμε, όσοι είμαστε Λογιστές, ότι το βάρος, ανεξάρτητα αν θα το
πληρώσουμε σε ένα, δύο, τρία χρόνια, ισχύει από τότε που το «λουζόμαστε».
Επίσης υπάρχει στο εξής: Στα «Επίδικα», και θυμάστε σας το είχα πει
πέρσι, επιβεβαιώθηκα σε ένα βαθμό με τους Σχολικούς Φύλακες και με τον
Αποστολόπουλο, δεν θέλω να επιβεβαιώνουμε σ’ αυτά γιατί δεν είναι ποτέ
απόλυτα σίγουρα, η αλήθεια είναι αυτή, όμως όταν έχεις επίδικα 4.900.000,
η σωστή διαχείριση, υπάρχουν εταιρείες σοβαρές, τις ξέρει ο Καραμιχάλης,
που δεν έχουν κανένα κίνδυνο και πάντα κάνουν μία πρόβλεψη καλούκακού, δεν θα φτάσουμε εκεί, αλλά όταν έχεις 4.900.000, δεν μπορεί να πεις
«δεν κάνω κάποια πρόβλεψη». Δεν θα έκανα τη μεγαλύτερη πιθανόν και
εγώ, αν ήμουν στη θέση του Δημάρχου, αλλά εδώ καλά είναι να υπάρχει
ένας συντηρητισμός. Δεν χάνει κανένας εδώ. Εξάλλου, αυτά φαίνονται.
Δηλαδή, αν κάνατε αυτό που σας είπα, κάθε χρόνο διαχείριση, δηλαδή
τα 329.000 δεν είναι ευθύνη του Βαλασόπουλου, οι συμμετοχές αυτές, δεν
είπε κανένας κανένα τέτοιο πράγμα. Άρα, λοιπόν, επιτέλους να διαγραφούν
αυτά τα πράγματα. Είναι αμαρτία από το Θεού δηλαδή να βλέπουμε αυτό.
Να φύγει από κει. Και από εκεί και πέρα, στη συγκρισιμότητα κάθε χρόνου
έχει τη δυνατότητα και η Δημοτική Αρχή και οποιοσδήποτε και εμείς να
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κρίνουμε τις διαφορές, που θα τις πω στο τέλος, κλείνοντας. Το πέρσι-φέτος
δηλαδή που άλλαξε και τι άλλαξε.
Επίσης, ένα άλλο. Αναλυτική Λογιστική, Αντιδήμαρχε, δεν γίνεται.
Γιατί, αν γινόταν, θα ξέραμε ακριβώς. Εδώ ούτε στο Νεκροταφείο δεν
γίνεται. Στο Νεκροταφείο, παράδειγμα, είδα ότι λες στα ανταποδοτικά…
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κάνετε λάθος. Γίνεται.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Μη μου λες τώρα «γίνεται». Σε μένα το λες;
Εσωλογιστική ομάδα 9 κάνετε; Θέλετε να απαντήσετε λίγο σ’ αυτό;
Σ.ΠΕΤΑΧΤΗ: Η κάθε εγγραφή της Γενικής Λογιστικής ακολουθείται από
την Αναλυτική Λογιστική.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Να πω κάτι; Και το είδα και πέρσι αυτό και ήταν και ένα
λάθος. Ακόμα τις επενδύσεις τις βάζατε στα έξοδα. Οι επενδύσεις, με βάση
το Νόμο, δεν πάνε στα έξοδα. Δεν πάνε πουθενά. Είναι ουδέτερες.
Σ.ΠΕΤΑΧΤΗ: Ποιες επενδύσεις;
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχετε να μας πείτε τα κριτήρια
κατανομής; Δηλαδή έχετε τα έσοδα. Τα έσοδα τα έχουμε. Το ξέρουμε.
Σ.ΠΕΤΑΧΤΗ: Α, τέτοια Αναλυτική θέλετε;
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Αυτό σημαίνει Αναλυτική Λογιστική. Αναλυτική
Λογιστική σημαίνει και κατά τομέα ευθύνης. Στο Νεκροταφείο έχω αυτά τα
έσοδα, έχω αυτό το προσωπικό, αυτά τα αναλώσιμα, αυτές τις αποσβέσεις.
Δεν τα έχετε.
Σ.ΠΕΤΑΧΤΗ: Το Νεκροταφείο είναι η μόνη προσοδοφόρα επιχείρηση να
ξέρετε.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Πώς;
Σ.ΠΕΤΑΧΤΗ: Είναι κερδοφόρα το Νεκροταφείο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Τι σημασία έχει;
Σ.ΠΕΤΑΧΤΗ: Απλά σας το λέω.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Το Νεκροταφείο πάντα ήταν κερδοφόρα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, κ.Κοκοτίνη.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Να προχωρήσω λίγο παρακάτω. Αυτό που είπε ο
Αντιδήμαρχος. Αντιδήμαρχε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Του είπες του
κ.Αναγνώστου για 1.000.000 διαφορά. Είναι λιγότερα τα έσοδα από τα
ανταποδοτικά φέτος, αλλά είναι 5.977, δεν ξέρω στα παρελθόντα, αλλά θα
είναι λίγη η διαφορά, και πέρσι ήταν 6.216. Είναι 250.000 η διαφορά. Στα
ανταποδοτικά μιλάω.
Για τα επίδικα τα είπα. Ήθελα να πω το εξής: Σας είπα, λοιπόν, ότι
στις «Αποσβέσεις των επισφαλών πελατών», για αυτά που εμφανίζετε σαν
προκαταβολές και όχι ολοκληρωμένα πάγια, για τις συμμετοχές, θέλω να
πιστεύω, και είναι μία ευκαιρία πραγματικά, τώρα που είχε κάποια καλύτερη
δυνατότητα, φέτος, το ’15, και πιστεύω πιθανόν και το ’16 να είναι λίγο έτσι,
να διαγραφούν για να απεικονίζεται η πραγματική κατάσταση, για να μπορεί
να φαίνεται η μεταβολή και να εξηγείται και να γίνεται ευχερέστερη η
Διοίκηση.
Από εκεί και πέρα, για την Ομάδα 9 σας τα είπα. Αυτό πρέπει κάποια
ώρα να λυθεί. Δεν δικαιολογούμαστε να μη λύνουμε τέτοια θέματα.
Τώρα, πώς προέκυψε φέτος, όντως υπάρχει μία αλήθεια φέτος, ότι
προέκυψε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Θα σας πω, όμως, γιατί. Γι’ αυτό είπα,
το αποτέλεσμα, όταν εμφανίζεται, πρέπει να ξέρεις και τι; Παράδειγμα,
μπορεί να έχεις ένα έκτακτο έσοδο που δεν το έχεις του χρόνου. Εμάς μας
ενδιαφέρει το οργανικό αποτέλεσμα, δηλαδή το αποτέλεσμα που προκύπτει
από τη φυσιολογική λειτουργία του Δήμου. Από αυτή τη φυσιολογική
λειτουργία του Δήμου φέτος, παράδειγμα, είχε 960.000 πλεόνασμα, αν
θυμάμαι καλά, περίπου, 1.000.000 ας πούμε. Αυτό είπαμε προέκυψε από
220.000 από το ΕΔΣΝΑ. Προέκυψε 500.000 λιγότερη μισθοδοσία. Κρατήστε
το αυτό. Προέκυψε από τη ΔΕΗ, που θα το δούμε αυτό. Έχω ένα
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ερωτηματικό. Θα το δούμε. Θα μου απαντηθεί. Ότι εμφανίζεται μία ΔΕΗ
360.000 λιγότερες.
Και, Δήμαρχε, εδώ έχουμε και πολλά παράπονα, δεν έχω συνολική
άποψη προσωπικά, για τον Ηλεκτροφωτισμό. Βλέπω πολλά εκεί στην
περιοχή μας, πολλά σβηστά φώτα. Και δεν ξέρω, πρέπει να το δούμε λίγο,
αλλά θα το δούμε σε άλλη περίπτωση. Τώρα το λέω παρεμπιπτόντως. Δεν θα
ασχοληθούμε.
Και από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, και 76.000 είναι από το
Νεκροταφείο. Το φυσιολογικό πλεόνασμα είναι αυτό. Δηλαδή 220.000 από
τον ΕΔΣΝΑ, 540.000 λιγότεροι οι μισθοί, 360.000 λιγότερη η ΔΕΗ και
76.000 από τα φορολογικά πρόστιμα, είναι περίπου αυτό που είπα, το
οργανικό αποτέλεσμα. Η αλήθεια, όμως, επαναλαμβάνω ότι είχατε μία
ευκαιρία φέτος να διορθώσετε νούμερα. Ας κατέβαινε –δεν παθαίναμε
τίποτα- το πλεόνασμα. Δεν είμαστε υπερχρεωμένος Δήμος. Δεν έχουμε
Τράπεζες για να πούμε ότι είχαμε και μια σκοπιμότητα. Γιατί, είναι αλήθεια,
πολλοί Δήμοι, για λόγους σκοπιμότητας που τους καταλαβαίνω, εφαρμόζουν
και μία δημιουργική λογιστική για ευνόητους λόγους.
Λοιπόν, δεν είχαμε κανένα λόγο ούτε για δημιουργικές λογιστικές,
ούτε για τίποτα. Εμάς μας ενδιαφέρει να απεικονίζεται η πραγματική
οικονομική κατάσταση του Δήμου, όπως ακριβώς είναι. Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δ.Καλαντίδης): Ευχαριστούμε, κ.Κοκοτίνη.
Ο κ.Αναγνώστου έχει τον λόγο.
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν έχω να πω πολλά πράγματα, κ.Προεδρεύοντα.
Θεωρώ ότι, όπως και κάθε χρόνο, η Έκθεση Ελέγχου που πραγματοποιείται
από τους Ορκωτούς Λογιστές, είναι μία τυπική διαδικασία, η οποία δεν μας
διαφωτίζει και ιδιαίτερα. Βεβαίως, είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται να
γίνεται, αλλά δεν μας δίνει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτά
τα οποία γνωρίζουμε σε γενικές γραμμές. Ουσιαστικός έλεγχος δεν γίνεται.
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Γίνεται μία τυπική παράθεση στοιχείων. Και θα μπορούσα να πω ότι εν
πολλοίς είναι και αντιγραφή των παλαιότερων Εκθέσεων Ελέγχου. Και αυτό
δεν το λέω για φέτος. Αυτό γίνεται πάντοτε. Οπότε, ό,τι και να πούμε, ό,τι
και να κριτικάρουμε, ό,τι και να προτείνουμε, δεν θεωρώ ότι θα βελτιώσει
την κατάσταση ή θα προσθέσει κάτι περισσότερο σ’ αυτά τα οποία γνωρίζει
ο καθένας από μας.
Βεβαίως, το αξιοπερίεργο είναι –και θα ήθελα να το σημειώσω αυτόότι ο κ.Καραμιχάλης είναι, θα μπορούσα να πω, ο εθνικός μας Λογιστής.
Ασχολείται επί παντός επιστητού στο Δήμο. Ασχολείται σαν Εκκαθαριστής,
σαν Ορκωτός Λογιστής κλπ. Αυτό σαν μία σημείωση την οποία έχω να κάνω
και τίποτα περισσότερο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, κ.Αναγνώστου.
Ο κ.Πανταζόπουλος έχει τον λόγο.
Δ.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ:

Κύριε

Πρόεδρε,

αγαπητοί

συνάδελφοι,

καλησπέρα. Να πω καταρχήν ότι είχαμε στα χέρια μας ελάχιστο χρόνο αυτό
που εσείς είχατε εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι και μία υποχρέωση,
κ.Αντιπρόεδρε, του Προεδρείου τόσο σοβαρά θέματα να έρχονται στην ώρα
τους σε μας, για να είμαστε ουσιαστικά χρήσιμοι.
Και δεύτερο, χωρίς να διαθέτω τις εξειδικευμένες γνώσεις, να πω, όσο
το μελέτησα, κάτι αξιοπερίεργο, που παραμένει για συνεχή χρονιά, στη
σελίδα 7 βλέπουμε 120.000 συνεχώς προγράμματα αναβάθμισης τα οποία
είναι κάθε χρόνο, ετήσια. Ο Δήμος

δηλαδή έχει ανάγκη πλέον τέτοιου

ποσού; Δεν μας δόθηκε μία εξήγηση και μία απάντηση γι’ αυτά τα ποσά.
Από τα στοιχεία που μας δώσατε και που τα έλεγξε και ο Ορκωτός,
προκύπτει ότι έχετε ένα περίσσευμα πάνω από 2.000.000. Αν υποθέσουμε,
λοιπόν, ότι πληρώσετε και τις οφειλές που έχετε καταγράψει εδώ, σημαίνει
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ότι ο Δήμος είναι σε καλή…, μπορεί να μην του μένουν χρήματα στο Ταμείο
του αλλά δεν χρωστάει, σε μία πολύ δύσκολη οικονομική φάση.
Μία τελευταία παρατήρηση, πριν σας πω το γενικό μας συμπέρασμα.
Δεν κατανοώ για ποιο λόγο αυτή η παρατήρηση, ότι ένα από τα βασικά μας
έσοδα που αφορούν τα τέλη καθαριότητος, τα ανταποδοτικά μας, όπως λέει,
λέει γίνεται απλά λογιστική τακτοποίηση. Στην ουσία μας λέει ότι

δεν

απεικονίζει τα πραγματικά έσοδα. Τι εμπόδιο έχει ο Δήμος για να
λειτουργήσει και να αποδίδει τα πραγματικά;
Κύριε Αντιπρόεδρε, άκουσα πολλούς αριθμούς και μπορεί να μιλάμε
για πολλές ώρες. Εγώ προσπάθησα να συγκρατήσω την ουσία και λέω: Εάν,
λοιπόν, τα χρήματα που παίρνει κάθε χρόνο ο Δήμος βαίνουν διαρκώς
μειούμενα, όπως είναι οι ΚΑΠ, είναι κάθε χρόνο λιγότεροι, εάν με βάση τα
στοιχεία που εσείς μας δώσατε σήμερα και ο κ.Καραμιχάλης επιβεβαίωσε,
αυτά που μας χρωστάνε όλο και πιο δύσκολα τα εισπράττουμε, εάν λοιπόν
και, όπως επαναλαμβάνω πάλι ο Ορκωτός

βεβαιώνει, κάνατε καλή

διαχείριση στο Δήμο και αν ισχύει και η επικοινωνιακή σας πολιτική ότι
είμαστε μέσα στους πρώτους Δήμους οικονομικά της χώρας, τα απλά
Μαθηματικά λένε ένα πράγμα. Αν συμβαίνουν όλα αυτά, σημαίνει ότι αυτό
που δώσατε στην πόλη είναι λιγότερο από αυτό που οφείλατε να δώσετε. Αν
τα χρήματα που παίρνεις είναι λιγότερα, έχεις καλό budget, δεν χρωστάς, σε
τούτη την οικονομική κρίση, σήμαινε ότι έδωσες λιγότερα στην πόλη. Και
αυτό είναι που συγκρατώ εγώ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, κ.Πανταζόπουλε.
Η κα Πίκουλα έχει τον λόγο.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Κύριε Πρόεδρε, θα καταθέσω ότι ο κ.Αντιδήμαρχος και
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής επιμελώς απέφυγε να μας αποδώσει
και να γίνει απόλυτα κατανοητό και να καταγραφούν οι απαιτήσεις που
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έρχονται, ειδικά από δικαστικές διεκδικήσεις εργαζομένων και, σε δεύτερη
φάση, τις αποζημιώσεις των τυχόν τρίτων, από τρίτους. Δύο πράγματα που
πραγματικά σηματοδοτούν και θα σηματοδοτήσουν την εξέλιξη του Δήμου
μας. Γιατί οι δικαστικές αποφάσεις τρέχουν. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι
εμείς πρέπει να δεχόμαστε και να υλοποιούμε πρωτόδικες και να μην
ασκούμε το δικαίωμα της αναίρεσης, θα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα τα
επόμενα χρόνια.
Αυτό, λοιπόν, δεν αποδίδεται, δεν καταγράφεται. Καταγράφεται μεν η
μία και μοναδική διαδικασία που εισπράττουμε μέσω Φυλάκων και του
συγκεκριμένου του τρίτου προμηθευτού. Δεν μας καταγράφει όμως το
σύνολο και δεν το έχουμε δει. Μας λέει ένα γενικό. Και αν γυρίσουμε πίσω,
το ’14, μας επιβεβαίωνε η Νομική Υπηρεσία και κατ’ επέκταση ο Δήμος, ότι
δεν πρέπει να μας προβληματίζουν οι όποιες χ, ψ δικαστικές διεκδικήσεις.
Γιατί δεν τις θεωρούσε καν ότι θα πρέπει και θα δημιουργήσουν πρόβλημα
στα μελλοντικά χρόνια. Το ’14 έφτασε στο ’16 και βλέπουμε ήδη να έχουμε
εισπράξει ένα μεγάλο ποσό, το οποίο θα πρέπει να το καταβάλλουμε,
ασυζητητί. Ένα είναι αυτό.
Πάμε, λοιπόν, να δούμε το πλεόνασμα και καλώς κάνει ο Δήμος, εμείς
δεν έχουμε λόγους να πούμε ότι τα ποσά δεν είναι έτσι. Γιατί; Γιατί τα
επιλεγμένα έργα είναι αυτά τα οποία αποδίδει, αυτά που καταγράφονται, και
σωστά μας είπαν οι προλαλήσαντες ότι έτσι αποδίδονται. Και δεν έχουμε να
αμφισβητήσουμε.
Όμως, αν κάτι θα πρέπει να κάνουμε, και ίσως είναι η ώρα να το
κάνουμε, και αφού δεν το πράξαμε τώρα, σ’ αυτό το οικονομικό έτος, ίσως
στο επόμενο, μία μεγάλη προσπάθεια που θα πρέπει να καταβάλλει η
Τεχνική Υπηρεσία. Επιτέλους, λοιπόν, τα έργα, τα οποία ήδη τα έχουν και τα
χρησιμοποιούν οι δημότες μας και έχει παρέλθει η δεκαετία, θα πρέπει
επιτέλους να γίνει και η οριστική παράδοση, αυτοδίκαια. Δεν περιμένουμε,
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λοιπόν, να κυλήσει τι, και άλλος χρόνος; Απλά για να εκμεταλλευόμαστε τη
μη παράδοσή τους και να τα έχουμε καταγράψει και να έρχεται η Τεχνική
Υπηρεσία και να είναι νόμιμη, γιατί σου λέει «αφού δεν έχει γίνει η
παράδοση, σωστά και το αναφέρω»;
Να, λοιπόν, μία μεγάλη προτεραιότητα που θα πρέπει ο Δήμος να τη
λάβει υπόψη. Να το κάνουμε πράξη.
Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις. Επιτέλους, λοιπόν, πρέπει να δώσουμε την
πραγματική εικόνα. Μετά από 6 χρόνια, αυτό πια έχει τελεσιδικίσει. Η
εικόνα είναι καθαρή. Ποιος ο λόγος, λοιπόν, να τα μεταφέρουμε;
Δεν θα αμφισβητήσω αυτά τα οποία είπε ο κ.Κοκοτίνης σε ό,τι αφορά
την πραγματική κατάσταση, είτε είναι από μισθοδοσία, είτε είναι από ΔΕΗ,
είτε είναι από αποτελέσματα Κοιμητηρίου. Αλλά το Κοιμητήριο, αν
γυρίσουμε πίσω, εδώ στην ίδια αίθουσα, και όταν το έλεγε η Αξιωματική
Αντιπολίτευση και το λέγαμε όλοι, σε ό,τι αφορά πρόστιμα και λειτουργία
του Κοιμητηρίου, η Δημοτική Αρχή δεν έλεγε κάτι τέτοιο. Το αντίθετο,
μάλιστα! Φέτος, λοιπόν, έτσι κι αλλιώς, θα έπρεπε να αποδώσει αυτό το
λογαριασμό, είτε γιατί τον πλήρωσε και 120 δεν είναι 120 γιατί πήγαμε και
τα πληρώσαμε εφάπαξ, οπότε ελαττώθηκε το ποσό που καταβλήθηκε. Δεν
παύει, όμως, να μην είναι ένα γεγονός που θα πρέπει να μας προβληματίζει,
για να μην επαναληφθεί.
Και πάμε στις φορολογικές υποχρεώσεις του Δήμου μας, που και
αυτές δεν τις λαμβάνουμε υπόψη στη σημερινή, ούτε καν έχουμε ανοίξει μία
υποχρέωση, μία πρόβλεψη. Δεν την έχουμε. Και, όμως, κάποια στιγμή, δεν
ξέρω αν θα είναι στο τρέχον έτος, το 2016, ή αν θα είναι το 2017, αλλά
κάποια στιγμή θα γίνει. Και θα έρθει η Εφορία και θα πρέπει εμείς εκεί να
ελεγχθούμε. Φορολογικός έλεγχος δεν έχει υποστεί. Διαβάστε τις αντίστοιχες
φορολογικές υποχρεώσεις που θα μπορεί να έχει.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι ο Δήμαρχος εδώ που είναι Οικονομολόγος, ο
κ.Κοκοτίνης, ο Αντιδήμαρχος, οι υπεύθυνοι Λογιστηρίου. Τι εννοείτε;
Βοηθήστε μας.
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Φορολογικές υποχρεώσεις του Δήμου δεν έχετε κάνει. Δεν
μιλάω για εσάς, κ.Δήμαρχε. Διαβάστε. Και πότε δημιουργείτε στο Δήμο
τέτοιου είδους αποτελέσματα; Και θα το βρείτε. Να κλείσω, να
ολοκληρώσω. Ευχαριστώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 6 Οικονομολόγοι!
Α.ΠΙΚΟΥΛΑ: Εντάξει. Εσείς, λοιπόν, διαβάστε την Έκθεση και αν
ανατρέξετε στις σελίδες και τελευταίες, θα δείτε και θα διαπιστώσετε για τι
ομιλώ. Δεν θα αναφερθώ σε περισσότερα. Ευχαριστώ.
Μένουμε, λοιπόν, σ’ αυτό το πραγματικό που αντιμετωπίζουμε.
Και θα κλείσω με αυτή την παρατήρηση, που έκλεισε ο κ.Κοκοτίνης.
Μήπως θα έπρεπε, λοιπόν, αντί για το πλεόνασμα, να έχουμε κάνει και να
έχουμε αποδώσει την πραγματική εικόνα; Γιατί μη μου πείτε ότι θα έχουν
την ικανότητα να εισπράξουν από τις απαιτήσεις των 2,8 έστω και αυτά τα
240, που εσείς έχετε πει και όχι αυτά που θα ‘πρεπε και να είναι πάνω από το
εκατομμύριο; Και μη μου πείτε ότι είναι οι κλήσεις των 400.00 ευρώ, που
έρχονται από το Κ.Ο.Κ. Είναι φόροι και τέλη. Και εκεί είναι το πρόβλημά
μας. Και όσο βαθαίνει η κρίση, τόσο αυτό θα αυξάνεται. Εκεί, λοιπόν, πείτε
μας τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ή εσείς θα κάνετε για να μειωθεί αυτή η
τεράστια ψαλίδα.
Ευχαριστώ, κ.Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, κα Πίκουλα.
Ο κ.Σόφης έχει τον λόγο.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Εγώ θα είμαι πολύ σύντομος. Γιατί τελικά, διαβάζοντας τους
Ισολογισμούς, εγώ μπαίνω σε μία λογική διαφορετική. Τελικά τι είναι ο
Δήμος, πλούσιος ή φτωχός; Είναι ένα ερωτηματικό δηλαδή. Και τι είδους
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πλούσιος είναι εν πάση περιπτώσει; Είναι δηλαδή αυτό που λέμε στα χαρτιά;
Είναι στην πραγματικότητα; Και τι μπορεί να αποδώσει και στην κοινωνία;
Αυτό είναι το ερωτηματικό.
Εμένα μου κάνουν ορισμένα πράγματα μεγάλη εντύπωση. Εγώ δεν
καταλαβαίνω γιατί ο Δήμος τελικά «τρώει» πρόστιμο για το Νεκροταφείο.
Για να είμαστε ειλικρινείς, μου φάνηκε ότι καλά έκανε ο Δήμος. Γιατί
κάποιος ιδιώτης τι ήθελε; Να πουλάει αυτός καφέδες. Έτσι δεν είναι η
ιστορία; Και τι είπε ο Δήμος; «Όχι, δεν τους δίνω έξω». Και τι έγινε; Ο
Δήμος τιμωρήθηκε. Γιατί η λογική του Κράτους είναι μία, απ’ οπουδήποτε
να εισπράξει. Αυτό το πράγμα δεν παίζεται τελικά και αυτή η λογική δεν
μπορεί να είναι και λογική που αφορά κανέναν.
Έχω την εντύπωση ότι και οι Ισολογισμοί αυτό το πράγμα λένε. Δεν
λένε δηλαδή για μας τίποτα. Για τον κόσμο έξω δεν λένε τίποτα.
Εγώ θα κάνω μία πρόταση στον Δήμαρχο. Να μη φανεί στο τέλος ότι
«τι ωραία, τι καλά και πόσο πλούσια είναι τα πράγματα». Γιατί τα νούμερα
δεν επαληθεύονται. Με την εξής έννοια δεν επαληθεύονται: Τελικά τι
γίνεται, ένα έργο που δουλεύει το χρεώνουμε και αυτό με διαφορετικούς
όρους ή μπορεί να το χρεώσουμε με δυο τρόπους, σαν ένα πράγμα που
δουλεύει και σαν ένα πράγμα που εν πάση περιπτώσει είναι περιουσιακό
στοιχείο; Δεν το καταλαβαίνω καθόλου, σας λέω ειλικρινά. Μου φαίνονται
αδιανόητες αυτές οι κουβέντες. Είναι μία κουβέντα η οποία τελικά δεν
οδηγεί σε ό,τι αφορά τα ζητήματα, αυτά που λένε πια πραγματική οικονομία.
Τώρα τη θυμηθήκαν την πραγματική οικονομία. Σε ό,τι αφορά τον κόσμο
δηλαδή στην πραγματικότητα, δεν οδηγεί πουθενά.
Αντιλαμβάνομαι ότι οι Υπηρεσίες κάνουν μία δουλειά, καμία
αντίρρηση, με έναν κυκεώνα γραφειοκρατίας απίστευτο, που σε τελική
ανάλυση τα καταλαβαίνουν μόνο αυτοί που τα γράφουν ή μερικοί απ’ αυτούς
που τα γράφουν και αυτούς που τα διαβάζουν. Δεν νομίζω δηλαδή ότι έχω να
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προσφέρω τίποτα παραπέρα σ’ αυτή την ιστορία και ούτε, βέβαια, και την
ψήφο μου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, κ.Σόφη.
Ο κ.Κουρής έχει τον λόγο.
Μ.ΚΟΥΡΗΣ: Δώσαμε, λοιπόν, μία εντολή –όπως έπρεπε- στον Ορκωτό
Λογιστή να μας κάνει μία Έκθεση. Τελείωσε η Έκθεση, ήρθε στο Δημοτικό
Συμβούλιο προς ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων. Τα συμπεράσματά
της λέει πως είναι θετικά, ότι ο Δήμος καλοδιοικείται. Και εμείς,
προσπαθώντας να ενημερωθούμε, στις δυο μέρες μέσα που υπάρχει αυτό το
πράγμα, προσπαθούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Προσωπικά,
λοιπόν, συμπεράσματα και όχι της παράταξης, γιατί ο επικεφαλής δεν είναι
εδώ, δύο-τρία πράγματα είναι αυτά που έτσι με έχουν ενοχλήσει απ’ αυτή
την Έκθεση.
Στην πραγματικότητα υπάρχουν, και δικαιολογημένα μάλλον, πάρα
πολλές εκκρεμότητες που καθιστούν την εικόνα την οικονομική του Δήμου
ολίγον τι πλασματική. Υπάρχουν έργα τα οποία δεν έχουν παραλειφθεί,
οπότε δεν έχουν παγιοποιηθεί για να αρχίσουν οι αποσβέσεις τους.
Υπάρχουν υπηρεσίες που δεν έχουν τελειώσει προς το Δήμο και πάλι τα ίδια.
Δηλαδή, στην πραγματικότητα, παίρνοντας αυτή την Έκθεση στα χέρια σου,
ίσως είναι επισφαλές να βγάλεις ένα συμπέρασμα για την οικονομική
κατάσταση του Δήμου.
Έχουμε ένα περίσσευμα της τάξης των 2.000.000 περίπου. 900.000
προήλθαν εφέτος. Αν κατάλαβα καλά, 900.000 ή 950.000 προήλθαν εφέτος
και οι άλλες είναι μεταφερόμενες από την προηγούμενη χρήση. Τι γίνεται μ’
αυτά τα χρήματα; Αν πληρώσουμε τους εργολάβους μας και σ’ αυτούς που
οφείλουμε, έρχεται και μηδενίζεται το Ταμείο μας; Αν δεν μηδενίζεται, θα
έπρεπε ο Δήμος να αυξήσει την παροχή προς την πόλη. Γιατί ο συνάδελφος ο
κ.Πανταζόπουλος είχε ένα δίκιο σ’ αυτό που είπε. «Αν σας περισσεύουν
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λεφτά κάθε χρόνο, σημαίνει ότι δεν δίνουμε στον κόσμο μας αυτά τα
πράγματα που έπρεπε να τους δώσουμε».
Ας μεγαλώσουμε, λοιπόν, τις κοινωνικές δομές, αφού έχουμε
περίσσευμα χρημάτων. Ας χαρίσουμε πρόστιμα και κλήσεις σε ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες. Ας βοηθήσουμε γενικά τον κόσμο. Είναι πολύ δύσκολα
τα πράγματα εκεί έξω. Και όποιος δεν το βλέπει ή, θέλοντας να δείξει αυτή
την καλή εικόνα του διαχειριστή στο Δήμο, κάνει λάθος. Πρέπει να
βοηθήσουμε τον κόσμο. Είναι ξεκάθαρο αυτό πλέον.
Η ενημέρωση, που έγινε μέσα απ’ αυτή την Έκθεση, δεν μας
ξάφνιασε. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Ίδια ήταν περίπου και πέρσι.
Εγώ στέκομαι σ’ αυτό που λέει ότι καλά είναι τα πράγματα για τον
Δήμο Ηλιούπολης, ίσως είναι από τους λίγους Δήμους που λειτουργούν έτσι.
Και στέκομαι και στο ότι γίνανε υποδείξεις μαζί με την ερώτηση που είχα
κάνει πριν. Αφού γίνανε υποδείξεις, ας είναι ευλογία για τον χρόνο αυτόν
που τρέχουμε να είμαστε βελτιωμένοι στη διαχείρισή μας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, κ.Κουρή.
Ο κ.Νικηφόρος έχει τον λόγο.
Ι.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, εγώ θα σταθώ στον
τελευταίο ομιλητή, που έβαλε το ρητορικό ερώτημα «αν πράγματι όσα
έχουμε είναι αυτά που χρωστάμε». Ναι, κ.Κουρή, τουλάχιστον σε
βραχυπρόθεσμη φάση, ναι, αυτό συμβαίνει. Και αυτό συμβαίνει γιατί εδώ
και χρόνια, από το 2011, γίνεται ένα συνεχές νοικοκύρεμα, είτε γιατί είναι
και επιλογή της Διοίκησης, είτε γιατί είναι και έτσι οι οδηγίες από την
Κεντρική Διοίκηση. Αλλά πιστεύω ότι, αν δεν ήθελε η Διοίκηση εδώ στο
Δήμο, δεν θα είχαμε αυτά τα καλά αποτελέσματα.
Διαπίστωσή μου, λοιπόν, και εμένα είναι ότι, με βάση και αυτόν τον
Ισολογισμό, η οικονομική κατάσταση είναι καλύτερη ακόμη και από πέρσι.
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Ο Δήμος είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και γι’ αυτό οφείλω να δώσω
συγχαρητήρια και στη Διοίκηση αλλά και στο προσωπικό, γιατί τους
γνωρίζω πώς δουλεύουν και προσπαθούν μαζί με τη Διοίκηση για το
καλύτερο. Οι θυσίες, λοιπόν, τόσων ετών δεν έχουν πάει χαμένες και
βελτιώνεται συνέχεια η οικονομική κατάσταση του Δήμου.
Θα αναφερθώ, λοιπόν, εγώ, μετά από αυτή τη γενική διαπίστωση, σε
ορισμένα πράγματα που μπήκαν και περισσότερο θα πω στον συνάδελφο τον
κ.Κοκοτίνη για τις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων. Το γνωρίζει πολύ
καλά ότι η εγγραφή μεγαλύτερων προβλέψεων έχει να κάνει περισσότερο με
την ευρωστία του Δήμου, την εικόνα του Δήμου, την οικονομική κατάσταση
προς τα έξω. Αυτό, όμως, δεν χαλάει γιατί, ούτως ή άλλως, ο Ορκωτός το
αναφέρει μέσα στην Έκθεσή του. Άρα, ένας που γνωρίζει να διαβάζει τον
Ισολογισμό και τις παρατηρήσεις που κάνει, βλέπει ποια είναι η πραγματική
οικονομική κατάσταση και τι επισφάλειες υπάρχουν στο δρόμο.
Εξάλλου, εμένα μου αρέσει που έχει τέτοια αισιόδοξη πρόβλεψη η
Διοίκηση, ότι θα εισπράξει περισσότερα χρήματα. Αυτό είναι προς το καλό
του Δήμου και είναι ένα μεγάλο βάρος για εκείνη. Και, μπράβο, και μακάρι
να το κάνει.
Δυο-τρεις παρατηρήσεις, λοιπόν, ήθελα να κάνω μόνο, στην
κατεύθυνση της βελτίωσης. Θέλω να παρατηρήσω ότι το καλό αποτέλεσμα
ενισχύεται και με την απογραφή που έχουμε 31/12, που είναι μεγαλύτερη
νομίζω κατά 300.000, κάτι τέτοιο. Άρα, μεγαλώνει το καλό αποτέλεσμα.
Οι βελτιώσεις που έχουν προτείνει, τις οποίες δεν κατάφερα και εγώ,
δυστυχώς, όταν ασχολήθηκα με τα οικονομικά, να κάνω, γιατί ούτε το
προσωπικό επαρκούσε και είναι και πολύπλοκες διαδικασίες, θα τις
επαναλάβω όμως να καταγραφούν, όπως τις λέει και ο Ορκωτός.
Προτείνω, λοιπόν, στα πάγια, χωρίς καθυστέρηση, να βάλουμε ετικέτα
με αρίθμηση και να παρακολουθούνται από την ημέρα που αγοράζονται
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μέχρι την ημέρα που καταστρέφονται με πρωτόκολλο καταστροφής ή
διατίθενται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Είναι δύσκολο πολύ. Αλλά, εν πάση
περιπτώσει, νομίζω ότι σιγά-σιγά μπορούμε να το κάνουμε.
Τα έργα υπό εκτέλεση. Δεν γνωρίζω εάν υπάρχει προς τούτο που θα
πω η νομική βάση, αλλά να το διερευνήσουμε. Αν γίνεται, επειδή έχει δίκιο
ο κ.Κοκοτίνης σ’ αυτό που λέει, όταν παίρνουμε το έργο, όταν κάνουμε
διοικητική παραλαβή και το βάζουμε σε παραγωγική λειτουργία, να
εγγράφεται και στο μητρώο παγίων. Δεν γνωρίζω αν από τη νομική βάση
υπάρχει προς τούτο. Νομίζω, όμως, ότι γίνεται ίσως και με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου. Να ‘ρθουμε, λοιπόν, να πούμε ότι το έργο, από τη
στιγμή που θα γίνει διοικητική παραλαβή και θα μπει σε παραγωγική
λειτουργία, θα το εγγράφουμε στο μητρώο παγίων, θα παρακολουθείται,
αποσβέσεις κανονικά. Και, όταν θα έρθει και ο τελικός πίνακας, θα μπει σαν
πρόσθετο ποσό και αυτό, να αυξήσει την αναπόσβεστη αξία.
Και ένα τελευταίο που θέλω να σταθώ και αυτό είναι σοβαρό για μένα.
Δεν

το

κατάφερα

ούτε

εγώ

τότε.

Είναι

ότι

εξακολουθούν

οι

παρακρατούμενοι φόροι να μην ενταλματοποιούνται σε ημερήσια βάση, με
αποτέλεσμα, όχι ότι γίνεται τίποτα, απλά για την ταύτιση, για την
τακτοποίηση του Ταμείου, να έχουμε λογιστικό αποτέλεσμα και πραγματικό
αποτέλεσμα αληθινό. Δεν το κάνει κανένας Δήμος. Αν καταφέρουμε και το
κάνουμε, θα είμαστε οι τέλειοι, όπως είπε και ο κ.Καραμιχάλης, γιατί ξέρω
ότι όλα πάνε καλά και γίνεται μία καλή προσπάθεια.
Συγχαρητήρια και πάλι και του χρόνου καλύτερα αποτελέσματα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, κ.Νικηφόρε. Άλλος Δημοτικός Σύμβουλος
που θέλει να πάρει τον λόγο;
Ο κ.Χρυσουλάκης έχει τον λόγο.
Φ.ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ: Αν έχω το δικαίωμα, για μία ερώτηση.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Τοποθετήσεις κάνουμε τώρα. Αλλά κάντε την.
Φ.ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ: Στη σελίδα 40 του Ισολογισμού, οι κωδικοί 61/9831
«Λοιπές αμοιβές τρίτων», δεν θυμάμαι το ποσό, γύρω στα 53.000 ευρώ
νομίζω, και 61/9862 «Λοιπά έξοδα τρίτων» γύρω στις 350.000, σελίδα 40, τι
είναι αυτά; Δηλαδή τι σημαίνει «Λοιπές αμοιβές τρίτων» και πώς
διαφοροποιούνται από τα «Έξοδα τρίτων». Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε. Υπάρχει άλλη τοποθέτηση; Οπότε,
απαντούν οι Αντιδήμαρχοι.
Ο κ.Δημητρόπουλος έχει τον λόγο.
Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Έγινε μία ερώτηση από τον κ.Πανταζόπουλο για
τον μηχανογραφικό εξοπλισμό που προμηθευόμαστε κάθε χρόνο. Νομίζω ότι
στον Ισολογισμό-Απολογισμό φαίνεται μέσα 120.000, επειδή είναι και τα
λογισμικά μέσα. Είναι δηλαδή και ο εξοπλισμός σαν μηχανήματα και το
λογισμικό σαν software.
Κάθε χρόνο γίνεται, όντως, μία προμήθεια. Περνάνε όλοι από δω
πέρα. Για ποιο λόγο χρειάζεται να γίνεται αυτό; Έχουμε πει ως προς τα
λογισμικά είμαστε σε μία φάση τα τελευταία δύο χρόνια όπου
προμηθευόμαστε λογισμικά

για να πάμε στη νέα εποχή του Δήμου

Ηλιούπολης. Για παράδειγμα, για το Νεκροταφείο, θα δείτε σύντομα να
λειτουργεί το πρόγραμμα ψηφιακής διαχείρισης του Νεκροταφείου. Είναι μια
πλατφόρμα όπως ακριβώς μας τη ζήτησε ο υπεύθυνος του Νεκροταφείου.
Μιλήσανε οι άνθρωποι που την κατασκευάσανε. Και όλες οι διαδικασίες,
που υπάρχουν πλέον στο Νεκροταφείο, θα λειτουργούν ψηφιακά. Αυτό, για
να γίνει, πρέπει να γίνει μία επένδυση.
Υπάρχει πλατφόρμα πλέον διαχείρισης των Κοινωνικών Υπηρεσιών.
Γίνεται διαδικασία για να πάμε σε ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο και
ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων.
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Αυτά ως προς τα λογισμικά. Κάναμε, όπως έχουμε πει, και μια μεγάλη
επένδυση στη νομιμοποίηση των αδειών χρήσης των λογισμικών τα οποία
χρησιμοποιήσαμε. Γιατί, αν δεν το κάναμε, τα 120.000 ευρώ, πιστέψτε με,
δεν θα μας φτάναμε. Μπορεί να χρειαζόμασταν κανα-δυο εκατομμύρια. Συν
πρόστιμα από το ΣΔΟΕ. Γιατί πλέον να ξέρετε ότι ανά θέση παράνομου
λογισμικού, πέρα από τα χρήματα που διεκδικούν οι εταιρείες που
χρησιμοποιείς το παράνομο λογισμικό τους, βάζει και 1.500 ευρώ πρόστιμο
το ΣΔΟΕ για κάθε θέση.
Όσον αφορά τον μηχανογραφικό εξοπλισμό, σαν εξοπλισμό πια,
προφανώς υπάρχουν κάθε χρόνο και νέες ανάγκες για υπολογιστές. Γιατί;
Γίνεται τα τελευταία

δύο χρόνια αυτή η διαδικασία αγοράς νέου

εξοπλισμού. Για 3-4 χρόνια είχε σταματήσει η μαζική αγορά υπολογιστών
και πλέον υπάρχει η ανάγκη να ανανεωθεί αυτός ο εξοπλισμός. Οι υπάλληλοι
του Δήμου το βλέπουν καθημερινά ότι υπήρχε θέμα γιατί οι υπολογιστές δεν
τους καλύπτανε. Γιατί και οι εφαρμογές οι καινούργιες είναι πιο βαριές,
χρειάζεται περισσότερη μνήμη, περισσότερη υπολογιστική ισχύς.
Επίσης ένα άλλο θέμα είναι ότι πλέον κάθε υπάλληλος του Δήμου, που
εργάζεται σε Γραφείο, πρέπει να έχει και υπολογιστή. Δεν μπορούμε να
είμαστε ένας σύγχρονος Δήμος, βασικά οποιαδήποτε Υπηρεσία πλέον,
οπουδήποτε πάμε, βλέπουμε ότι πρέπει να υπάρχει ανά υπάλληλο και μία
θέση υπολογιστή.
Οπότε πλέον καλύπτουμε τις ανάγκες σε υπολογιστές. Γίνεται μία
επένδυση σε καλύτερους εκτυπωτές. Για να φύγουμε από το μοντέλο κάθε
Γραφείο και εκτυπωτή, πάμε πλέον σε πιο ισχυρούς εκτυπωτές, μεγαλύτερης
διάρκειας ζωής, heavy duty λέγονται, ούτως ώστε να μην υπάρχει ανά
Γραφείο, αλλά να υπάρχει ανά 3, 4, 5 Γραφεία ένας heavy duty εκτυπωτής.
Αυτοί είναι πιο ακριβοί από έναν απλό εκτυπωτή. Αλλά πιστέψτε με ότι είναι
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πιο αξιόπιστοι και βγάζουν περισσότερη δουλειά. Ανανεώνουμε συνεχώς
αυτά.
Επίσης, ανανεώνουμε σιγά-σιγά τον εξοπλισμό που υπάρχει στο
computer room. Το computer room είναι η καρδιά όλου του Δήμου. Αν το
computer room κάποια στιγμή σκάσει, δεν θα λειτουργεί τίποτα σε κανένα
σημείο του Δήμου. Το computer room είναι ο εγκέφαλος απ’ όπου περνάνε
όλες οι διαδικασίες. Είναι όλο το αρχείο του Δήμου. Είναι το αρχείο των
Οικονομικών Υπηρεσιών. Περνάνε όλα από εκεί μέσα. Για παράδειγμα, την
προηγούμενη βδομάδα είχαμε μία βλάβη και ευτυχώς είχαμε αγοράσει με
την τελευταία προμήθεια, που ήρθε την προηγούμενη βδομάδα, ένα switch
το οποίο εγκαταστάθηκε και σε δύο μέρες αποκαταστάθηκε. Φανταστείτε να
μην είχαμε αγοράσει switch, δεν θα λειτουργούσε ο Δήμος για κανά-δυο
μήνες.
Και επειδή είμαστε σ’ αυτή τη φάση της ανανέωσης, και αυτό δεν θα
σταματήσει ποτέ, όχι σε τέτοιο βαθμό, δεν θα ξοδεύουμε κάθε χρόνο 120.000
ευρώ προφανώς, απλά επειδή τα τελευταία δύο χρόνια βρισκόμασταν στη
φάση της επένδυσης αυτής, ούτως ώστε να λειτουργήσουμε τη νέα εποχή, γι’
αυτό το λόγο και μπαίνανε 120.000,100.000, 130.000 κάθε χρόνο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, κ.Δημητρόπουλε.
Ο κ.Χατζηδάκης έχει τον λόγο.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Πριν αναφερθώ, έτσι για να κλείσω, θα ήθελα τρεις
επισημάνσεις.
Πρώτον, είναι σωστό, πιστεύω, κ.Καραμιχάλη, έχει δίκιο πιστεύω ο
κ.Κοκοτίνης και πρέπει του χρόνου το ζήτημα των συμμετοχών, 429.000, να
τα βγάλουμε πλέον από τον Ισολογισμό. Είναι σωστή η παρατήρηση.
Το ζήτημα για τα ανταποδοτικά, κ.Κοκοτίνη, εγώ αναφέρομαι στα
προϋπολογισθέντα, το 1.000.000. Δηλαδή, αν όλοι πληρώνανε τα πάντα, δεν
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είναι η σύγκριση μεταξύ δύο ετών, είναι ο προϋπολογισμός, εκεί είναι η
απώλεια του ενός εκατομμυρίου.
Και τελευταία ερώτηση που έκανε ο κ.Χρυσουλάκης, είναι αμοιβές
τρίτων, κ.Χρυσουλάκη. Δηλαδή ο Ορκωτός μας, ας πούμε, να καταλάβετε,
πληρώνεται μέσα απ’ αυτό το κονδύλι, τα 300 χιλιάρικα. Οι Δικηγόροι οι
εξωτερικοί, ο διαχειριστικός έλεγχος που έγινε, Επιστημονικοί Σύμβουλοι
που κάνουν διάφορες υπηρεσίες, παροχή υπηρεσιών, είναι όλα τα παροχής
υπηρεσιών που αφοράν οι δαπάνες.
Τώρα, για να κλείσω, θα είμαι πολύ σύντομος. Τέθηκε το ερώτημα
από τον κ.Σόφη «πλούσιος ή φτωχός Δήμος»; Και από τον κ.Πανταζόπουλο
«μήπως δίνετε λιγότερα στην πόλη»; Κοιτάχτε να δείτε, να σας πω την
προσωπική μου άποψη. Υπάρχει καθαρά αποτελέσματα χρήσης και ένας
Δήμος όπου αυτή τη στιγμή η εικόνα δείχνει ότι είναι 2.000.000 ευρώ το
πλεόνασμά του. Σε μία επιχείρηση αυτό το ποσό θα έπρεπε να ανεβαίνει
διαρκώς, να έχει όσο το δυνατόν περισσότερα κέρδη. Σε ένα Δήμο αυτό το
ποσό είναι δεδομένο ότι δεν χρειάζεται του χρόνου να πάει 2.500.000 και του
παραχρόνου 3.000.000. Αυτό το ποσό οφείλουμε να είναι πλεονασματικό,
και όχι ζημιογόνος ένας Δήμος. Αλλά δεν είναι απαραίτητο αυτό το ποσό να
είναι και τεράστιο. Νομίζω σ’ αυτό μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε.
Το θέμα είναι, όμως, με όλα αυτά τα οποία κάνουμε αυτή τη στιγμή,
με ένα κοινωνικό δίκτυο το οποίο αναγνωρίζουν όλοι ότι είναι από τα
καλύτερα στη χώρα, με Δημοτικά Τέλη τα οποία από το 2011, που έχουμε
αναλάβει, δεν έχουν αυξηθεί ούτε ένα ευρώ, με απαλλαγές και ελαφρύνσεις
που γίνονται στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και θα το περάσουμε και στο
Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα, οι οποίες είναι μεγαλύτερες σχεδόν από κάθε
άλλο Δήμο στη χώρα μας, χωρίς κανένα δάνειο αυτή τη στιγμή να έχουμε
πάρει για λειτουργικά έξοδα, πρέπει να πω, για να ευχαριστήσω και εγώ τον
Αντιδήμαρχο το 2011-2012, τον κ.Νικηφόρο, να πω ότι η βάση για να
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φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα ξεκίνησε επί θητείας του και
πιστεύω ότι πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι και να τον ευχαριστήσουμε,
γιατί ήταν μία κατάσταση η οποία είναι ακριβώς αντίστροφη απ’ αυτή που
ζούμε σήμερα.
Ποια είναι τα θετικά που πρέπει να λάβουμε βλέποντας αυτόν τον
Ισολογισμό και ποια εικόνα δίνουμε προς τα έξω; Ποια είναι τα θετικά;
Είχαμε το 2011 παραλάβει –το ξέρει ο κ.Νικηφόρος- 600.000 ευρώ Ταμείο.
Σήμερα το μεσημέρι, στα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου μας ήταν 4.200.000
ευρώ. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι είμαστε ένας Δήμος πράγματι υγιής, ο
οποίος δεν έχει να φοβηθεί κάτι, οι οποίοι εργαζόμενοι δεν έχουν αυτή τη
στιγμή να φοβηθούν ότι δεν θα πληρωθούν οι μισθοί τους, όπου
πληρώνονται κανονικά όλα τα δεδουλευμένα τους, πληρώνονται κανονικά
όλες οι υπερωρίες τους, όπου δίνουμε ένα κλίμα στην αγορά και αυτό είναι
πάρα πολύ σημαντικό. Και γι’ αυτό υπάρχουν και αυτά τα θετικά
αποτελέσματα, ότι δεν θα ‘ρθει ένας προμηθευτής, δεν θα έρθει ένας
εργολάβος και δεν θα πληρωθεί.
Ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα; Γίνονται διαγωνισμοί πρόχειροι,
ανοιχτοί. Έρχονται 30 εργολάβοι, 40. Γιατί ξέρουν ότι δεν θα χάσουν τα
λεφτά τους κάνοντας ένα έργο στο Δήμο Ηλιούπολης, ούτε θα
καθυστερήσουν να τα πάρουν. Αυτή τη στιγμή μπορεί να σας διαβεβαιώσει ο
Διευθυντής ότι μέσα σε ένα μήνα, οποιοδήποτε έργο ή προμήθεια εκτελείται,
αποπληρώνεται, το οποίο είναι πρωτοφανές.
Μπορούμε, με βάση, λοιπόν, αυτά τα οικονομικά αποτελέσματα, τα
οποία αναγνωρίζουν και οι Τράπεζες και γι’ αυτό προχωρήσαμε και στη
χρηματοδοτική μίσθωση, έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, σύντομα θα
προχωρήσουμε και στην προμήθεια των 5 απορριμματοφόρων, του ενός
τράκτορα, είναι αυτά τα αποτελέσματα. Τον Ισολογισμό τους πήγαμε και την
οικονομική διαχείριση και ενεκρίθη το leasing που προχωρούμε.
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Αυτή η εικόνα πρέπει να μείνει στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο,
ότι είμαστε σε μία πολύ καλή οικονομική κατάσταση που μας διευκολύνει
πάρα πολύ στη διαχείρισή μας. Οι εξοικονομήσεις που έχουν γίνει όλα αυτά
τα χρόνια στη ΔΕΗ, στην ΕΥΔΑΠ, τα ανέλυσα και την προηγούμενη φορά,
όταν κατάφερε ο Δήμος να μειώσει στο μισό τις δαπάνες της ΕΥΔΑΠ, να
μειώσει κατά πολύ τις δαπάνες στη ΔΕΗ, όλα αυτά, λοιπόν, που έγιναν από
το 2011 μέχρι σήμερα, όλες αυτές οι εξοικονομήσεις έχουν από τη σημερινή
οικονομική εικόνα που βλέπετε.
Πολλά μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερο. Είναι δεδομένο. Θα
δούμε και ακόμα περισσότερο την κοινωνική πολιτική. Θα δείτε στο
σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο, με τις απαλλαγές στα Δημοτικά Τέλη και τις
ελαφρύνσεις που κάνουμε, αυξάνεται κατά πολύ ο κωδικός των εξόδων για
την επιστροφή των Δημοτικών Τελών, πάνω από διπλασιασμό ουσιαστικά.
Γιατί; Γιατί πρέπει να ασκήσουμε κοινωνική πολιτική στις δύσκολες αυτές
εποχές.
Θέλω να ευχαριστήσω, εκτός του κ.Νικηφόρου που ανέφερα, και τις
Οικονομικές Υπηρεσίες και τον κ.Καραμιχάλη και την κα Πεταχτή και τον
Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών, που εκφράζει και όλους τους
υπαλλήλους, γιατί πραγματικά έχουν δώσει την ψυχή τους και όλο τους το
είναι για να υπάρξουν αυτά τα θετικά αποτελέσματα και για να αποδείξουν
κιόλας ότι το «κακό» δήθεν Δημόσιο πολλές φορές έχει και την καλή του
πλευρά και την καλή του εικόνα. Και, πραγματικά, αυτοί έχουν συμβάλλει
και τους ευχαριστώ πολύ για τα σημερινά αποτελέσματα. Μας έχουν
βοηθήσει και εμάς ως αιρετούς, ως Διοίκηση, στο να φτάσουμε σε πολύ
σωστά αποτελέσματα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ, κ.Χατζηδάκη.
Κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα είμαι πολύ σύντομος. Με κάλυψε σχεδόν ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών και Κοινωνικής Πολιτικής. Δύο-τρία πράγματα θέλω να
επισημάνω.
Αγαπητέ Γιώργο Σόφη, ένας Δήμος δεν πρέπει να είναι ούτε πλούσιος,
ούτε φτωχός. Ένας Δήμος πρέπει να έχει τέτοια δομή και τέτοια οικονομικά
ώστε να παρέχει, κατά την άποψή μας, αυτή είναι ιδεολογική και πολιτική
τοποθέτηση της παράταξής μας, να παρέχει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες
στους πολίτες του, με το λιγότερο δυνατό κόστος. Αυτό είναι το στοίχημα.
Κατά την άποψή μας.
Άρα, λοιπόν, για μας δεν μπαίνει δίλημμα δυναμικής από το ’11 μέχρι
σήμερα, αν θα ‘χουμε ή δεν θα ‘χουμε τόσα πολλά λεφτά ή τόσα λίγα. Μας
νοιάζει, μ’ αυτά τα λεφτά που έχουμε και με πολιτική που δεν χρησιμοποιεί
δάνεια, επαναλαμβάνω, για λειτουργικές δαπάνες, να είμαστε ένας Δήμος ο
οποίος να λειτουργεί και να παρέχει το καλύτερο δυνατό στους πολίτες.
Δεν ακολουθούμε την πολιτική άλλων Δήμων και δεν θέλω να κρίνω
τους συναδέλφους, τους κρίνει ο κόσμος, που πάνε στην πιο εύκολη λύση. Ο
κ.Αντιδήμαρχος, ο κ.Νικηφόρος, το γνωρίζει. Η πιο εύκολη λύση σε μας το
2011 θα ήταν ένα δάνειο. Να πάρουμε ένα δάνειο, να αποπληρώσουμε όλες
τις υποχρεώσεις μας, ληξιπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες και να ξεκινήσουμε
από την αρχή.
Στο ερώτημα, βέβαια, που κάναμε «τι θα γίνει όταν θα έρχονται τα
τοκοχρεολύσια την επόμενη και τη μεθεπόμενη χρονιά», δεν απαντήθηκε
από κανέναν αυτό. Αποφασίσαμε, λοιπόν, να πάρουμε μέτρα τα οποία
πράγματι βοήθησαν να φτάσουμε σ’ αυτό το σημείο.
Ένα δεύτερο. Δεν έχουμε ανάγκη, αγαπητοί συνάδελφοι, από
δημιουργική λογιστική. Εγώ καταλαβαίνω ότι η κουβέντα που έγινε σήμερα
είναι πολύ καλή κουβέντα, ουσιαστική. Και καταλαβαίνω ότι και εγώ στη
θέση σας θα έκανα δημιουργική αντιπολίτευση. Γιατί εδώ τώρα για
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δημιουργική αντιπολίτευση μιλάμε και είναι ένα θετικό βήμα. Αλλά εμάς δεν
μας ενδιαφέρει η δημιουργική λογιστική. Δεν έχουμε ανάγκη απ’ αυτό. Να
αποδείξουμε τι; Ούτε μετόχους έχουμε, ούτε τίποτα. Έχουμε την κοινωνία
της Ηλιούπολης και θα μας κρίνει στο τέλος κάθε τετραετίας ή πενταετίας.
Αυτοί είναι ουσιαστικά που μας ελέγχουν, αυτοί είναι που μας κρίνουν στο
έργο μας και αυτοί που θα αποφασίσουν αν εμείς είμαστε πετυχημένοι ή όχι.
Ένα άλλο. Γιατί δεν θέλω να υπάρχουν εκτιμήσεις οι οποίες
παρερμηνεύουν κάποια πράγματα. Θέλετε να ανοίξουμε το θέμα για το
Κοιμητήριο; Εγώ είμαι στη διάθεσή σας. Μόνο, προσέξτε, το επιμένω και το
ξαναλέω, εμείς πληρώσαμε τα πρόστιμα αυτά. Όμως, εμείς επιμένουμε στην
πάγια θέση της Αυτοδιοίκησης, ότι όπου υπάρχει Δημοτικό Κοιμητήριο και
μέσα στο Δημοτικό Κοιμητήριο δράση του Δήμου, δεν υπάρχει
επιχειρηματική δραστηριότητα.
Το κυλικείο του Δήμου, που το διαχειρίζεται ο Δήμος, δεν πρέπει να
πληρώνει τίποτα στο Ελληνικό Δημόσιο. Τίποτα. Αυτή είναι η θέση μας και
εύχομαι με το νομοσχέδιο σκούπα, που θα κάνει ο κ.Κουρουμπλής στη
Βουλή, να το φέρει και να σταματήσει πια το Υπουργείο Οικονομικών να
βαυκαλίζεται και να αναδιανέμει τα έσοδα μεταξύ του Δημοσίου για να
παρουσιάζει πλεονάσματα. Γιατί αυτό έκανε στο Δημοτικό Κοιμητήριο.
Παραμένουμε σ’ αυτή τη θέση ιδεολογικά και πολιτικά. Άλλο είναι η
επιχειρηματική δραστηριότητα ιδιώτη μέσα στο χώρο και άλλο η
δραστηριότητα η κοινωνική του Δημοτικού Κοιμητηρίου και ειδικά του
κυλικείου μέσα στο χώρο του Δημοτικού μας Κοιμητηρίου.
Παραμένουμε σ’ αυτή τη θέση. Και, κακώς, κακώς κατά την άποψή
μου, στηρίζουν οι παρατάξεις, κάποιες παρατάξεις, τη λογική ότι «είδατε τι
κάνατε, φορτώσατε το Δήμο και τους πολίτες με πρόστιμα». Ναι, μπορεί
αυτό να έγινε βραχυπρόθεσμα, εμείς όμως, καταρχήν το διεκδικούμε αυτό,
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να επιστραφεί δικαστικά, αλλά είμαστε ξεκάθαροι σ’ αυτή την ιδεολογική
και πολιτική θέση, που πιστεύουμε ότι θα την πετύχουμε.
Θέλω να πω, επίσης, ότι είναι σωστή η παρατήρηση, εκτός από αυτό
που είπε ο κ.Αντιδήμαρχος, που ο κ.Κοκοτίνης σωστά τόνισε, είναι σωστή η
παρατήρηση, και παρακαλώ να το ξεκινήσουμε και να το δούμε, για τις
αποθήκες.
Ακούστε. Έχει γίνει μία εξαιρετική δουλειά από τότε που ήμουν
Αντιδήμαρχος Οικονομικών, το ’94. Σας είχα πει και το χαρακτηριστικό
παράδειγμα. Είχα κάνει μία μεγάλη προσπάθεια σύνδεσης του Λογιστηρίου
με την Οικονομική Εφορία τότε. Γιατί δεν είχε τότε ο Δήμος Ηλιούπολης
Ταμειακή Υπηρεσία. Πλήρωνε η Οικονομική Εφορία. Σας πληροφορώ ότι
μέρα παρά μέρα κόβανε το καλώδιο του υπολογιστή. Γιατί; Είναι πολύ απλό
γιατί. Γιατί δεν πληρώνανε τους προμηθευτές και τους εργολάβους με την
ημερομηνία έκδοσης των τιμολογίων αλλά με το ποιος ήταν κολλητός
ποιανού. Και γι’ αυτό και δεν υπήρχε και τάξη και στην αποθήκη. Από τότε,
λοιπόν, έδωσα μία μάχη.
Τι

έχουμε

πετύχει

μέχρι

σήμερα;

Πρώτα-πρώτα,

είναι

μηχανογραφημένη, και είναι πολύ σοβαρό αυτό, η αποθήκη που είναι στο
Σταθμό Μεταφόρτωσης και ελέγχουμε τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα. Τι
δεν ελέγχουμε; Και είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό γιατί εδώ υπάρχουν σοβαρά
περιουσιακά στοιχεία του Δήμου. Τις αποθήκες που έχουμε στα
Πολυκλαδικά.
Τι κάναμε, λοιπόν, μέχρι τώρα; Συνεννοηθήκαμε με το Τμήμα
Προμηθειών, έχουμε κάνει μία εργολαβία και έχουμε αλλάξει πλήρως την
εικόνα των αποθηκών. Έχουμε βάλει dexion, οργάνωση και θα
προχωρήσουμε σε καρτελάκια και μηχανοργάνωση για να ξέρουμε τι βγαίνει
και τι μπαίνει και στις δύο άλλες κεντρικές αποθήκες του Δήμου. Και αυτές
είναι υποχρεωτικό να συνδεθούν με το Γενικό Λογιστήριο, με τις
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Οικονομικές Υπηρεσίες, για να ελέγξουμε και αυτό το κομμάτι. Ναι, είναι
γεγονός, αυτό πρέπει να το κάνουμε. Δεν το έχουμε κάνει ακόμα.
Και, τέλος, κλείνω με μία μόνο κουβέντα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει
μια δυναμική στα οικονομικά του Δήμου. Χαίρομαι που ο κ.Κοκοτίνης είπε
και το εντόπισε, εμείς το έχουμε εντοπίσει από την πρώτη μέρα, δυστυχώς
από το ’11, ’12 δεν είχαμε την οικονομική δυνατότητα, εντόπισε το
πρόβλημα του Ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο μας. Χαίρομαι γι’ αυτό.
Και,

όταν

θα

φέρουμε

τώρα,

τον

επόμενο

μήνα

νομίζω,

κ.Παπαγεωργίου, συνολική πρόταση για τον Ηλεκτροφωτισμό του Δήμου με
πλήρη αυτοματοποίηση και με δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων ύψους 3.000.000 ευρώ, 3.500.000 αν δεν κάνω λάθος, πιστεύω ότι
με την κατάλληλη ενημέρωση του Συμβουλίου, και ο κ.Κοκοτίνης και όλοι
θα μας στηρίξετε, για να γίνει πράγματι η Ηλιούπολη, σε πάρα πολλά σημεία
που δεν είναι, μία φωτεινή πόλη. Σε σημεία τέτοια που να ελέγχεται
ηλεκτρονικά ο φωτισμός μας, σε όλες τις γειτονιές και τις γωνιές της πόλης,
να ελέγχεται από τους υπολογιστές και από ένα καντράν, ένα πίνακα, που θα
έχει πλήρη εικόνα όλων των σημείων ηλεκτροφωτισμού της πόλης και να μη
χρειάζεται κάθε χειμώνα, που γίνονται βροχές, που φυσάει αέρας, οι λάμπες,
που είναι έκθετες στις γειτονιές, γιατί υπάρχουν και λάμπες που είναι
κλεισμένες, αυτές σπάνια καίγονται, αλλά οι περισσότερες που είναι έκθετες
στις γειτονιές, με τον αέρα και τη βροχή να καταστρέφονται, να σβήνουν. Να
δαπανά ο Δήμος χιλιάδες ευρώ γι’ αυτό το θέμα, χιλιάδες ευρώ, και να μην
έχουμε και κανένα αποτέλεσμα, να γκρινιάζει ο κόσμος.
Τέλος, δε να πω, και αυτό είναι νομίζω το σημαντικότερο απ’ όλα, ότι,
εκτός από τον Ηλεκτροφωτισμό που θεωρούμε ότι είναι σημαντικό, θα σας
πω ένα νούμερο. Εάν πράγματι το πετύχουμε αυτό, και μπορεί να το
πετύχουμε μέσα σε ένα χρόνο, θα σας πω το εξής: Ότι μόνο για τα πάρκα και
τις πλατείες ο Δήμος Ηλιούπολης δαπανά κάθε χρόνο περίπου 1.000.000
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ευρώ. Αυτό θα μειωθεί περίπου στις 400.000 ευρώ με τα led και την
παρακολούθηση που θα κάνουμε. Φανταστείτε εξοικονόμηση πόρων που
μπορεί να έχει ο Δήμος από αυτή τη δραστηριότητα. Γιατί θα έχουμε και από
άλλες, που νομίζω ότι δεν έχει νόημα να τις συζητήσουμε σήμερα. Θα τις
ανοίξουμε όλες και θα τις συζητήσουμε στον προϋπολογισμό που, αν δεν
κάνω λάθος, κ.Αντιδήμαρχε, τον Νοέμβριο θα έρθει με το Τεχνικό
Πρόγραμμα, για να προχωρήσουμε.
Εγώ, κ.Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω και τα
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί σιγά-σιγά αρχίζει και γίνεται μία
ουσιαστική και δημιουργική κουβέντα, με την κριτική, με τα λάθη μας, αλλά
και με τις προτάσεις που είναι εποικοδομητικές, για να μπορέσουμε και την
επόμενη χρονιά να έχουμε και καλύτερο Ισολογισμό, αλλά να μην ξαναμπεί
το δίλημμα, που σωστά έβαλε ο κ.Σόφης, «τι γίνεται, είστε πλούσιοι ή
φτωχοί»; Δεν είμαστε ούτε πλούσιοι, ούτε φτωχοί.
Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, και το λέω και στον κ.Πανταζόπουλο
με όλη την αγάπη και τον σεβασμό, είναι ό,τι μπορούμε καλύτερο στην πόλη
από τις δυνάμεις που έχουμε, αλλά να μη δημιουργήσουμε ζημιές και
αναγκαστούμε να πάρουμε δάνειο για λειτουργικές δαπάνες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ, κ.Δήμαρχε.
Ζήτησε για μία μικρή παρέμβαση τον λόγο ο κ.Κοκοτίνης. Κύριε
Κοκοτίνη, έχετε τον λόγο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Μια κουβέντα να πω. Θέλω να πω μία κουβέντα στον
Δήμαρχο και ας την πάρει σαν τεχνοκρατική πρόταση και όχι πολιτική.
Κύριε Δήμαρχε, πρόσεξε κάτι. Αυτό το έχω ζήσει, 40 χρόνια αυτή τη
δουλειά κάνω. Το Υπουργείο Οικονομικών, είτε μας αρέσει είτε δεν μας
αρέσει, διαχρονικά επιβάλλει αυτό το Νόμο το φορολογικό. Πάρα πολλές
φορές έχω δει και από Υπουργεία Εμπορίου, τα ξέρουν και οι συνάδελφοι
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υπάρχουν αντιφάσεις. Άλλα λέει το Υπουργείο Εμπορίου χρόνια. Ας πούμε
σου λέει «κάνε μία πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού», σου λέει το
Υπουργείο Εμπορίου. Η Εφορία σου λέει «και να την κάνεις και να μην την
κάνεις, εγώ δεν σου την αναγνωρίζω».
Άρα, λοιπόν, το γεγονός ότι μπήκε ταμειακή μηχανή το ’15, και
μάλιστα το ’16 βλέπω ότι πάει και πολύ καλύτερα, σημαίνει και
διαχειριστικά ήταν σωστό να μπει, και διαχειριστικά, επαναλαμβάνω, για να
λύσουμε το διαχειριστικό, και φορολογικά. Φυσικά εγώ το δέχομαι αυτό το
επιχείρημα, ότι δεν κάνει επιχειρηματική δραστηριότητα ο Δήμος, δεν κάνει
επιχειρηματική. Μην κοροϊδευόμαστε. Ένα ευρώ παίρνει τον καφέ. Όμως,
και διαχειριστικά και φορολογικά, αν θέλετε να πάμε να κάνουμε ένα αίτημα
και να πάρουμε μία απόφαση, να πούμε στο Δήμο να έχουμε την Ταμειακή
αλλά να μην έχουμε φορολογικό κίνδυνο, να το κάνουμε. Όχι εμείς. Όλη η
ΚΕΔΕ. Αυτό θα συμφωνούσα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σ’ αυτό, πάντως, εγώ δεν συμφωνώ μαζί σας. Δεν συμφωνώ
καθόλου μαζί σας. Θα σας πω και γιατί δεν συμφωνώ.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Η πράξη, πολλές φορές και εγώ στη ζωή μου έχω κάνει
πράγματα που δεν θέλω, δηλαδή εγώ δεν λέω ποιο είναι το δίκαιο και το
άδικο, δεν είπα ότι είναι άδικο αυτό σαν φιλοσοφία, αλλά το Υπουργείο
Οικονομικών…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λέω σαν Αυτοδιοίκηση.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Σαν Αυτοδιοίκηση, άλλο να ζητήσουμε, αλλά η Ταμειακή
πρέπει να υπάρχει και για διαχειριστικούς λόγους. Για μένα είναι πολύ πιο
εύκολο να ελέγξω, σαν Δημοτική Αρχή, σαν Δήμαρχος, σαν Επόπτης, σαν
Ελεγκτής, να υπάρχει η Ταμειακή και αφήνω το φορολογικό. Γι’ αυτό σας το
είπα και να το ξεκαθαρίσουμε.
Το δεύτερο θέμα που είπα, και θα πρέπει να κάνουμε πάλι μία
κουβέντα, μέχρι να ολοκληρωθούν ο περιφερειακός σχεδιασμός και ο
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εθνικός, στο θέμα της ανακύκλωσης πρέπει να κάνουμε μια δουλειά, με
απολογισμό όμως και να μην το ωραιοποιούμε, ό,τι είναι. Δηλαδή, εγώ
θεωρώ ότι τόσα χρόνια όλοι οι Δήμοι, σχεδόν όλοι οι Δήμοι, το 99,99, δεν
στάθηκαν στο ύψος τους, γιατί μία τοπική διαχείριση απορριμμάτων μέχρι
25-30% μπορούσαν να την είχαν κάνει. Γιατί δεν έγινε; Θέλει δουλειά, είναι
χρόνιο, δεν είναι μια δουλειά που την πήραμε απόφαση και έγινε. Και αυτό
θέλω κάποια στιγμή, μέχρι τέλος του χρόνου, να επανέλθουμε για να δούμε
πού είμαστε, πριν μπούμε στα υπόλοιπα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, θέλετε να προσθέσετε κάτι;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αποδέχομαι με χαρά την πρόταση του κ.Κοκοτίνη. Και σας
παρακαλώ, κ.Πρόεδρε, όποτε νομίζετε εσείς, μετά τον Προϋπολογισμό, να
ανοίξουμε ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο μοναδικό και το τι έχει κάνει
και τι προτίθεται να κάνει ο Δήμος Ηλιούπολης για τη διαχείριση των
απορριμμάτων και το τι έχουν κάνει οι όμοροι Δήμοι και το τι πρόκειται να
κάνει η Περιφέρεια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώθηκε η συζήτηση και στα δύο θέματα.
Καταρχάς, το 1ο θέμα «Έγκριση απολογισμού χρηματικής διαχείρισης
του Δήμου, οικονομικού έτους 2015» εγκρίνεται;
Κύριε Κοκοτίνη, τι ψηφίζετε;
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Όχι» η παράταξη «ΗΛΙΟΥ-πόλις Ανθρώπινη πόλη».
Ο κ.Αναγνώστου «όχι». Από την Παράταξη του κ.Αναγνώστου
παρευρίσκεται μόνο ο κ.Αναγνώστου.
Κύριε Πανταζόπουλε; Λευκό το ΕΝΑΚ, ο κ.Πανταζόπουλος και ο
κ.Πούλος.
Κύριε Κουρή; …..Λευκό ο κ.Κουρής.
Δεν παρευρίσκεται η Λαϊκή Συσπείρωση στην αίθουσα.
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Κύριε Σόφη; ….«Όχι»
Η κα Πίκουλα ψηφίζει «όχι».
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 2ο θέμα: «Έγκριση Ισολογισμού και λοιπών οικονομικών
καταστάσεων έτους 2015». Ψηφίζουμε με τον ίδιο τρόπο;
Με τον ίδιο τρόπο ψηφίζουν οι παρατάξεις και στο 2ο θέμα.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Εγκρίνεται … εγκρίνεται.
( ΘΕΜΑ 1ο )
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Κοκοτίνη, Καλαντίδη, Ασβεστά, Χρυστουλάκη,
Αντύπα, Δουβή, Αναγνώστου, Πίκουλα, Σόφη και δηλώνοντας λευκό οι κ.κ.
Δημ. Πανταζόπουλος, Πούλος και Κουρής)
1. Αποδέχεται την υπ’ αριθ. 188/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
σε όλα της τα σημεία
2. Εγκρίνει τον απολογισμό χρηματικής διαχείρισης του Δήμου κατά το
οικονομικό έτος 2015 όπως ακολουθεί:
Τα έσοδα και τα έξοδα του απολογισμού χρήσης 2015,που προελέγχεται
έχουν ως εξής:
ΕΚΘΕΣΗ
Της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ηλιούπολης, για τον προέλεγχο που
έκανε στον απολογισμό χρηματικής διαχείρισης του Δήμου, για το οικον.
έτος 2015. Αφού έλαβε υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία της χρηματικής
διαχείρισης του Δήμου, δηλαδή, τον ταμειακό απολογιστικό πίνακα
βεβαιωθέντων, εισπραχθέντων και εισπρακτέων υπολοίπων, των πληρωμών
που έγιναν κατά είδος και του χρηματικού υπολοίπου, τα χρηματικά
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εντάλματα και όλα τα σχετικά στοιχεία του απολογιστικού πίνακα της
χρηματικής διαχείρισης του Δήμου του οικονομικού έτους αυτού.
Μετά από λεπτομερή έλεγχο των στοιχείων του απολογισμού που έγινε
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ.2 του Νόμου 3852/2010
«Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης….»& 163 παρ.2 του Δ.Κ.Κ.
επιλήφθηκε του έργου της ως εξής:
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
------------------------------Αφού εξέτασε τις εγγραφές που έχουν γίνει στο βιβλίο Καθολικό
εσόδων του Δήμου σε σύγκριση με τον καταρτισθέντα απολογιστικό πίνακα
εσόδων από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, τα εκδοθέντα γραμμάτια
είσπραξης και τους λογαριασμούς της διοικητικής διαχείρισης του κ.
Δημάρχου που τέθηκαν υπόψη της, πείστηκε από την λεπτομερή εξέταση των
ανωτέρω και την επαλήθευση αυτών με τα τηρούμενα στοιχεία από την
Ταμειακή Υπηρεσία ότι τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν από τον Δήμο το
έτος 2015,έφτασαν το ποσό των Ευρώ 25.389.685,89περιλαμβανομένου στο
ποσό αυτό και το χρηματικό υπόλοιπο της προηγούμενη χρήσης 2014.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
--------------------------------Διαπίστωσε ότι τα εκδοθέντα και εξοφληθέντα χρηματικά εντάλματα
πληρωμής για την διενέργεια των πληρωμών,εκδόθηκαν μέσα στα όρια των
πιστώσεων που είχαν γραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου και σύμφωνα
με τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου που
είχαν εγκριθεί νόμιμα.Ότι στα εντάλματα αυτά είχαν επισυναφθεί τα νόμιμα
δικαιολογητικά,οι οικείες

καταστάσεις

και εξοφλητικές

αποδείξεις των

δικαιούχων και τέλος ότι από τον υπόλογο Δήμαρχο αποδόθηκαν σύμφωνα
με τους κανονισμούς όλοι οι συναφείς λογαριασμοί των πιστώσεων που
είχαν αναληφθεί με απόδοση λογαριασμού.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

63

64

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Έτσι από τον απολογιστικό πίνακα φαίνεται ότι από τα έσοδα που
έφτασαν στο ποσό των Ευρώ 25.389.685,89 τα έξοδα έφτασαν στο ποσό
των Ευρώ 21.763.333,02 το δε χρηματικό υπόλοιπο στο ποσό των Ευρώ
3.626.352,87.
Τα έσοδα και τα έξοδα του απολογισμού χρήσης 2015,που προελέγχεται
έχουν ως εξής:
Α΄

Ε Σ Ο Δ Α

-------------------------------0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2015
1. Κ Α.

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία

2. Κ.Α.

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία

3. Κ.Α.

03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη

4.934.373,60

4. Κ.Α.

04 Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα

1.409.304,59

5. Κ.Α.

05 Φόροι – Εισφορές

6. Κ.Α.

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουρ.

7. Κ.Α.

07 Λοιπά τακτικά έσοδα

176.170,95
68.827,15

488.312,68
9.821.012,86
205.434,64

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.:

17.103.436,47

1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2015
1. Κ.Α. 11 Έσοδα από εκποίηση περιουσίας

0,00

2. Κ.Α. 12 Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη

298.925,11

3. Κ.Α. 13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

1.455.303,84

4. Κ.Α. 14 Δωρεές – κληρονομιές

0,00

5. Κ.Α. 15 Προσαυξήσεις –πρόστιμα- παραβάσεις

137.611,10

6. Κ.Α. 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα

73.247,09

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1 :
2.

1.965.087,14

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ
1. Κ.Α. 21 Τακτικά

1.343.612,25

2. Κ.Α. 22 Έκτακτα

1.154,36
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2 :

1.344.766,61

3. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ
1. Κ.Α. 31 Εισπράξεις από δάνεια
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2. Κ.Α. 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3 :
4.

65
143.303,99
143.303,99

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

1. Κ.Α. 41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων 2.817.022,56
2. Κ.Α. 42 Επιστροφές χρημάτων
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4 :

75.951,43
2.892.973,99

5. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
1. Χρηματικό υπόλοιπο Προηγούμενης χρήσης
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5 :
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2015

Β΄

1.940.117,69
1.940.117,69
25.389.685,89

Ε Ξ Ο Δ Α

----------------------------1. Κ.Α. 00 Γενικές υπηρεσίες

5.470.173,37

2. Κ.Α. 10 Οικονομικές Διοικητικές υπηρεσίες

2.593.061,38

3. Κ.Α. 15 Υπηρ. Πολιτισμού Αθλητισμού Κοιν. πολιτικής

785.081,05

4. Κ.Α. 20 Υπηρεσίες Καθαριότητας και ηλεκτρ/σμού

5.344.380,41

5. Κ.Α. 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων

1.625.704,17

6. Κ.Α. 35 Υπηρεσίες πρασίνου

1.820.561,42

7. Κ.Α. 45 Υπηρεσίες Νεκροταφείου
8. Κ.Α. 50 Δημοτική Αστυνομία
9. Κ.Α.

8 Προβλέψεις

10. Κ.Α.

9 Αποθεματικό

219.246,17
69.291,35
3.835.833,70

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2015

21.763.333,02

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η
-------------------------------------------------------------------ΣΥΝΟΛΟ

ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 €

25.389.685,89

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 €

21.763.333,02

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

2015 €
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3.626.352,87
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Το χρηματικό υπόλοιπο έτους 2015 μεταφέρεται στη χρήση 2016.
Δήμαρχος και υπόλογος κατά το έτος 2015 διετέλεσε ο κος Βασίλειος
Βαλασόπουλος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 323/2016 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
 (Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο δημοτικός σύμβουλος κ.
Αγαδάκος)
---------------------------( ΘΕΜΑ 2ο )
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν.
3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Κοκοτίνη, Καλαντίδη, Ασβεστά, Χρυστουλάκη,
Αντύπα, Δουβή, Αναγνώστου, Πίκουλα, Σόφη και δηλώνοντας λευκό οι κ.κ.
Δημ. Πανταζόπουλος, Πούλος και Κουρής)
1. Αποδέχεται την υπ’ αριθ. 218/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
σε όλα της τα σημεία
2. Αποδέχεται και εγκρίνει τον Ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές
καταστάσεις του οικονομικού έτους 2015, όπως έχουν συνταχθεί από τις
οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου και έχουν ελεγχθεί και έχουν κριθεί
από τους νόμιμους ορκωτούς ελεγκτές, ως επαρκείς, και που έχουν ως
εξής:
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Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Ηλιούπολης
οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, την
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κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση
αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999
«Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως και
για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των
οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον
έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Επίσης λάβαμε υπόψη
μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν.
3463/2006 όπως ισχύει). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε
με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον
έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση
ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις
οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην
κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε
σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου,
ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του
Δήμου, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστάσεις

και

όχι

με

σκοπό

την

έκφραση

γνώμης

επί

της

αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του Δήμου. Ο έλεγχος
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περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών
αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων
που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά
τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 1. Στο λογαριασμό
«Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης» ποσού € 392 χιλ. περίπου απεικονίζεται η αξία
κτήσης συμμετοχής σε τρείς Δημοτικές επιχειρήσεις, που βρίσκονται σε
καθεστώς εκκαθάρισης και δεν αναμένεται να προκύψει υπόλοιπο προϊόντος
εκκαθάρισης που να καλύψει την ανάκτηση του κεφαλαίου αυτού στο Δήμο.
Δεν έχει σχηματισθεί ισόποση πρόβλεψη υποτίμησης των συμμετοχών αυτών
με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού, τα αποτελέσματα χρήσεως και
τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 2. Στο λογαριασμό
«Απαιτήσεις» περιλαμβάνονται:
α. Ποσό € 1,8 εκ. περίπου που αφορά πρόστιμα που ακυρώθηκαν από
τη Περιφέρεια, το οποίο καλύπτεται από ισόποση σχηματισμένη πρόβλεψη
σε προηγούμενες χρήσεις, με συνέπεια η αξία των λογαριασμών
«Απαιτήσεων» και «Προβλέψεων», να εμφανίζεται ισόποσα αυξημένη.
β.

Στις

υπόλοιπες

απαιτήσεις

περιλαμβάνονται

απαιτήσεις

σε

καθυστέρηση, συνολικού ποσού € 2,8 εκ. περίπου, για τις οποίες έχει
σχηματισθεί πρόβλεψη ποσού € 240 χιλ περίπου.
Κατά την εκτίμησή μας, για την κάλυψη ζημιών από τη μη
ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών, έπρεπε να έχει σχηματιστεί
επιπλέον πρόβλεψη ποσού ευρώ 800 χιλ. περίπου. Λόγω του μη σχηματισμού
της πρόβλεψης αυτής, η αξία των λογαριασμών «Απαιτήσεων», τα Ίδια
Κεφάλαια και τα Αποτελέσματα χρήσεως εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ
800 χιλ. 3. Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Δήμου Ηλιούπολης δεν έχουν
εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη κλειόμενη χρήση 2015. Ως
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εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα δεν έχουν καταστεί οριστικά. Ο
Δήμος δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των προσθέτων φόρων και των
προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό
έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη
υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση
σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που
μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι
ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Ηλιούπολης κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που
έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 “Κλαδικό
Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 13 του προσαρτήματος,
σχετικά με τις επίδικες απαιτήσεις τρίτων συνολικού ποσού € 4,9 εκ.
περίπου, για τις οποίες η νομική υπηρεσία του Δήμου εκτιμά ότι σχεδόν στο
σύνολό τους δεν θα ευδοκιμήσουν. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται
επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της
Έκθεσης Διαχειρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό
Συμβούλιο με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.
Αθήνα, 12/10/2016
Γεώργιος Α. Καραμιχάλης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Αρ Μ ΣΟΕΛ 15931
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα, Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ.
315/29.12.1999)
ΤΟΥ «ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 21. Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε
μία χρήση, από την αρχή κατά την οποία δεν επιτρέπεται η μεταβολή από
χρήση σε χρήση της καθορισμένης δομής του ισολογισμού και του
λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, ή οποία είναι δυνατό να γίνει μόνο
σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία,
αναφέρονται η παρέκκλιση και οι λόγοι που την επέβαλαν, με πλήρη
αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της παρεκκλίσεως αυτής.
Δεν έγινε παρέκκλιση.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 22: Αναλύσεις των συμπτυγμένων
στοιχείων των κατηγοριών εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε
αραβικούς αριθμούς. Όταν ο Δήμος κάνει τέτοιες συμπτύξεις, είναι
υποχρεωμένο να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις.
Δεν έγιναν συμπτύξεις.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 23:Επεξηγηματικές σημειώσεις,
σχετικές με τη συγκρισιμότητα των κονδυλίων της χρήσεως του ισολογισμού
και των κονδυλίων της προηγούμενης χρήσεως, όταν τα κονδύλια που
απεικονίζονται στον ισολογισμό και στα αποτελέσματα χρήσεως, για
διάφορους λόγους, δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια
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της προηγουμένης χρήσεως. Επίσης, σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις,
όταν γίνεται ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων λογαριασμών της
προηγούμενης χρήσεως για να γίνουν αυτά συγκρίσιμα με τα ποσά της
κλειόμενης χρήσεως.
Δεν έγιναν αναμορφώσεις τέτοιων κονδυλίων.
2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ.1 : Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν
για την αποτίμηση των διάφορων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων
και οι μέθοδοι υπολογισμού διορθώσεως αξιών με σχηματισμό προβλέψεων
ή

διενέργεια

αποσβέσεων,

καθώς

και

οι

μέθοδοι

υπολογισμού

αναπροσαρμοσμένων αξιών, σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις της
νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν την αναπροσαρμογή. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις που
καθορίζουν τις γενικές αρχές αποτιμήσεως, οι παρεκκλίσεις αυτές
αναφέρονται με πλήρη αιτιολόγηση των λόγων που τις επέβαλαν και του
μεγέθους των συνεπειών, που είχαν στη διαμόρφωση των απαιτήσεων υποχρεώσεων της περιουσιακής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων
χρήσεως του Δήμου.

(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα

εγκαταστάσεως, αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους
ιδιοκατασκευής τους, η οποία

είναι προσαυξημένη με την αξία των

προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο
αποσβέσεις. Εφαρμόσαμε συντελεστές αποσβέσεων σύμφωνα με το αρθρ.3,
Ν.4110/2013, με εξαίρεση τα κοινόχρηστα έργα τα οποία αποσβένονται με
τους συντελεστές του Π.Δ. 315.
(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.
(3) Οι Συμμετοχές αποτιμήθηκαν ως κατωτέρω παρ. 4.β.
(4) Χρεόγραφα δεν υπάρχουν.
(5) Η αξία αποτίμησης όλων των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με τη μέθοδο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Μ.Σ.Ο

η οποία ακολουθείται κατά πάγια τακτική, λόγω εφαρμογής

μηχανογραφημένης λογιστικής για τις αποθήκες του Δήμου.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 2: Σε περίπτωση που, με βάση ειδικές
διατάξεις της νομοθεσίας, εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως
από τις, γενικά νομοθετημένες, αναφέρεται η μέθοδος που εφαρμόστηκε και
τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων για

τα οποία οι αξίες

διαμορφώθηκαν με τη μέθοδο αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές από
την εφαρμογή της διαφορετικής μεθόδου αποτιμήσεως από τις γενικά
νομοθετημένες

καταχωρούνται

στους

λογαριασμούς

"διαφορών

αναπροσαρμογής" του παθητικού (λογ. 41.06 -41.07), ενώ στο προσάρτημα
αναφέρεται και η φορολογική μεταχείριση των διαφορών αυτών. Στην
παραπάνω περίπτωση, στο προσάρτημα καταχωρείται ένας πίνακας που
δείχνει τις μεταβολές των λογαριασμών "διαφορές αναπροσαρμογής", που
έγιναν μέσα στη χρήση.
Δεν εφαρμόσθηκαν διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως με βάση
ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 7: Οι συναλλαγματικές διαφορές από
απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός
τους, δηλαδή εάν εμφανίζονται στον Ισολογισμό (λογ. πάγιων στοιχείων), ή
εάν μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως.
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και δεν
προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές.
3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 16: Οι σημαντικές μεταβολές των
πάγιων στοιχείων, και εξόδων εγκαταστάσεως σε σχέση με την προηγούμενη
χρήση, για κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό του πάγιου ενεργητικού
Παραθέτεται πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η
διάταξη.
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(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 3: Οι αποσβέσεις των πάγιων
στοιχείων–εξόδων εγκαταστάσεως και οι διαφορές που προκύπτουν κατά την
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αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται
αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.
Η ανάλυση των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων και των εξόδων
εγκαταστάσεως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα παγίων και εξόδων
εγκαταστάσεως.
Οι

διαφορές

από

αποτίμηση

συμμετοχών

και

χρεογράφων

εμφανίζονται παρακάτω στον πίνακα 4β.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 4: Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις
του πάγιου ενεργητικού, οι οποίες γίνονται για φορολογικούς σκοπούς, με
αναφορά σχετικών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας.
Δεν έγιναν.
(δ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 19: Ανάλυση των λογαριασμών του
ισολογισμού Β (1) «έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως», Β (3)
«τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» και Γ (Ι) (1) «έξοδα ερευνών
και αναπτύξεως». Σε περίπτωση που η απόσβεση των εξόδων ερευνών και
αναπτύξεως δε γίνεται σύμφωνα με το γενικό κανόνα της πενταετίας, αλλά
σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, αναφέρονται οι περιπτώσεις
αυτές και οι ειδικές διατάξεις στο προσάρτημα.
Α) Ο λογαριασμός «Λοιπά έξοδα εγκατάστασης» αναλύεται σε:

Β) Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
Γ) Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια
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4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 24: Επεξηγηματικές πληροφορίες,
σχετικές με τις συνδεμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από
ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας.
Οι συμμετοχές του Δήμου αναλύονται στην παράγραφο 4β.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 8: Πίνακας των κατεχόμενων τίτλων
πάγιας επένδυσης και χρεογράφων (είδος, τεμάχια), με την αρχική αξία
κτήσεως τους και την αξία αποτιμήσεως τους στο τέλος της χρήσεως.
Παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα τίτλων πάγιας επένδυσης
(συμμετοχών) με τις πληροφορίες που απαιτεί η παραπάνω διάταξη:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Δ.Ε.Κ.Ε.Η.Λ.
Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Κέντρο φροντίδας «Η ΑΓΙΑ
ΤΑΒΙΘΑ»
Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Κ.Ε.Δ.Η.Λ.
ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε
ΕΥΩΝΥΜΟΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ - ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΞΙΑ
ΚΤΗΣΕΩΣ
146.735,14

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
0

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
146.735,14

10.000,00
236.082,17
42.851,00

0
0
42.851,00

10.000,00
236.082,17
0,00

150.000,00

149.999,99

0,01

585.668,31

192.850,99

392.817,32

5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 5: Οι διαφορές από υποτίμηση
κυκλοφορούντων στοιχείων του ισολογισμού, οι λόγοι στους οποίους
οφείλονται και η φορολογική τους μεταχείριση.
Υπάρχουν υποτιμήσεις σε κυκλοφορούντα στοιχεία του Ισολογισμού
και είναι οι εξής:
- Οι απαιτήσεις από ιδιώτες για φόρους τέλη έχουν υποτιμηθεί με τον
σχηματισμό πρόβλεψης ποσού 2.040.710,60 € για την τυχόν μη
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είσπραξη των σημαντικά καθυστερημένων απαιτήσεων που έχουν
βεβαιωθεί προ πενταετίας.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 6: Οι διαφορές από την αποτίμηση
των αποθεμάτων και των λοιπών ομοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή
τιμή αγοράς πριν από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού
(διαφορές τιμής κτήσεως και τιμής αγοράς), συνολικά κατά κατηγορίες των
περιουσιακών αυτών στοιχείων
Δεν υπάρχουν διαφορές.
6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το Κεφάλαιο του Δήμου ποσού ευρώ. 8.386.480,91 αφορά τη διαφορά
μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού μείον τις υποχρεώσεις και προέκυψε
κατά την απογραφή έναρξης (31.12.2000) των στοιχείων του Ενεργητικού
και Παθητικού του Δήμου πλέον ποσό € 21.425,50 που αφορά την αξία 730
μετοχών της Αττικό Αέριο Α.Ε οι οποίες δεν είχαν εκ παραδρομής
συμπεριληφθεί στην αρχική απογραφή.
7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 20: Ανάλυση του λογαριασμού του
ισολογισμού "λοιπές προβλέψεις" όταν είναι αξιόλογες.
Οι προβλέψεις που εμφανίζονται στον ισολογισμό € 449.962,01
αφορούν σχηματισθείσες προβλέψεις για την αποζημίωση προσωπικού με
σχέση εργασίας αορίστου χρόνου για την έξοδο τους από την υπηρεσία.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 9: Οι υποχρεώσεις του Δήμου, για τις
οποίες η προθεσμία εξοφλήσεως τους είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια
από την - ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, κατά κατηγορία
λογαριασμών και πιστωτή, και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται με
εμπράγματες ασφάλειες, με αναφορά της φύσεως και της μορφής τους.
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(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 10: Οι υποχρεώσεις που δεν
εμφανίζονται στον ισολογισμό του Δήμου, εφόσον η παράθεση τους είναι
χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής τους καταστάσεως (π.χ.
αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού ή
υποχρεώσεις για εξόφληση ομολογιών υπέρ το άρτιο). Τυχόν τέτοιες
υποχρεώσεις για συντάξεις, καθώς και τυχόν άλλες υποχρεώσεις
αναφέρονται χωριστά.
Δεν υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις.
8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17β: Αναλύσεις των ποσών των
λογαριασμών 36.01 "έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και 56.01 "έξοδα χρήσεως
πληρωτέα" , αν τα ποσά αυτά είναι σημαντικά.
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Αφορούν:
Μισθοδοσία Α/δεκαπενθημέρου ΙΔΑΧ
Σύνολο
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Αφορούν:
Ανταποδοτικά τέλη Νοεμβρίου 2015
Ανταποδοτικά τέλη Δεκεμβρίου 2015
Ενοίκια έτους 2015
Σύνολο

98.807,19
98.807,19

811.705,57
540.268,97
51.790,00
1.403.764,54
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Έσοδα επόμενων χρήσεων
Αφορούν:
Ενοίκια μηνός Ιανουαρίου 2016

1.591,50

Σύνολο

1.591,50

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Αφορούν:
Πρόβλεψη ΔΕΗ Νοεμβρίου 2015

73.085,86

Πρόβλεψη ΔΕΗ Δεκεμβρίου 2015

348.854,15

Πρόβλεψη ΙΚΑ,ΦΜΥ εργαζομένων
ΕΥΩΝΥΜΟΣ (ΑΔΣ 33/2013)
Σύνολο

58.787,81
480.727,82

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 18: Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους
οικονομικών δεσμεύσεων από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και
άλλες συμβάσεις ή από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαλλόμενες πιθανές
υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως του
ισολογισμού, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της
χρηματοοικονομικής θέσεως του Δήμου. Τυχόν υποχρεώσεις για καταβολές
ειδικών μηναίων παροχών, όπως π.χ. μηνιαίων βοηθημάτων, καθώς και οι
οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά.
Στους Λογαριασμούς Τάξεως ποσού 25.389.685,89 € απεικονίζονται
τα ποσά του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του έτους 2015 που
προκύπτουν από το Δημόσιο Λογιστικό και ποσού 1.412.179,38 € αφορούν
το ύψος των εγγυητικών επιστολών που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο του
Δήμου για την Καλή Εκτέλεση των έργων και την καλή εκτέλεση των όρων
των συμβάσεων προμηθειών .
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10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 15: Οι κάθε μορφής εγγυήσεις του Δήμου,
οι οποίες δεν εμφανίζονται στο παθητικό του ισολογισμού, κατά κατηγορίες.
Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως,
γίνεται ανάλυση των λογαριασμών αυτών. Οι εμπράγματες ασφάλειες
(υποθήκες-προσημειώσεις)

αναφέρονται

χωριστά.

Χωριστά,

επίσης,

αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων.
Δεν υπάρχουν αντίστοιχες εγγυήσεις.
11. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 13: Τα ποσά των αμοιβών που
καταλογίστηκαν στη χρήση για τα μέλη των οργάνων διοικήσεως και
διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους, καθώς και οι δημιουργημένες
υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην μέλη των παραπάνω οργάνων. Τα
ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.
Οι αμοιβές Δημάρχου, πέντε Αντιδημάρχων (τρεις έμμισθοι και δύο
άμισθοι ) και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στη χρήση 2015
ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 160.149,84 €.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 14: Τα ποσά των προκαταβολών και
των πιστώσεων που τυχόν δόθηκαν σε μέλη οργάνων διοικήσεως και
διευθύνσεως και οφείλονται κατά την ημερομηνία ο κλεισίματος του
ισολογισμού, με αναφορά του ετήσιου επιτοκίου των πιστώσεων αυτών και
των ουσιωδών όρων τους, καθώς και οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για
λογαριασμό τους με τη μορφή οποιασδήποτε εγγυήσεως. Τα ποσά αυτά
καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Δεν υπάρχουν.
12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 11: Ο μέσος αριθμός του
προσωπικού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως,
αναλυμένος κατά κατηγορίες, και οι αμοιβές - έξοδα προσωπικού με
ανάλυση σε μισθούς - ημερομίσθια και

κοινωνικές επιβαρύνσεις, με

χωριστή αναφορά αυτών που είναι σχετικές με συντάξεις. Οποιεσδήποτε
άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας
ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της
περιουσίας, της χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων
του Δήμου, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις
προηγούμενες παραγράφους.
(1) Σύνολο προσωπικού άτομα

374

Μόνιμοι υπάλληλοι

231

Αορίστου Χρόνου

107

Ορισμένου χρόνου

36

(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες :

374

Υπαλληλικό προσωπικό

208

Εργατοτεχνικό προσωπικό

166

(3) Ανάλυση αμοιβών προσωπικού:
60.01

Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

3.723.936,22

60.02

Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση

1.169.868,95

60.03

Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

60.04

Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση

320.259,18

60.05

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων

1.694.706,44

60.06

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

99.478,00

66.828,77

Δαπάνες πρόσληψης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
60.07

προσωπικού
ΣΥΝΟΛΟ

82
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(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 12: Η έκταση στην οποία ο
υπολογισμός των αποτελεσμάτων χρήσεως επηρεάστηκε από αποτίμηση που
έγινε κατά παρέκκλιση από τις νομοθετημένες αρχές αποτιμήσεως, είτε στη
χρήση του ισολογισμού, είτε σε προηγούμενη χρήση.
Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17α: Επεξηγηματικές πληροφορίες
για τα «έκτακτα και ανόργανα έσοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έξοδα»,
καθώς και για τα «έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων», τα οποία
εμφανίζονται στη χρήση του ισολογισμού, όταν επηρεάζουν σημαντικά τα
αποτελέσματα του Δήμου.
(1) Έκτακτα και ανόργανα

έσοδα

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων

€

1.317.735,33

Λοιπά έκτακτα και Ανόργανα έσοδα

€

1,02

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και Η/Φ

€

36.792,27

Τακτικά έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

€

22.203,94

Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδ.

€

63.379,01

Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα

€

897,36

Έκτακτα γενικά έσοδα

€

17.993,74

Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα

€

6.596,15

Λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων

€

36.150,50

Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως)

€

39.565,04

1.317.736,35

(2) Έσοδα προηγουμένων χρήσεων

Σύνολο 1

276.838,26
1.594.574,61

ΜΕΙΟΝ
(1) Έκτακτες και ανόργανα Έξοδα
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης

€

56.288,34

Έκτακτες ζημίες

€

0,14

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών

€

318.386,13

Φόροι – τέλη προηγούμενων χρήσεων

€

5.533,43

Λοιπά Έξοδα προηγουμένων χρήσεων

€

140.733,08

Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων λοιπών εσόδων

€

15.903,24

56.288,48

(3) Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

Σύνολο 2

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

480.555,88
536.844,36
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1.057.730,25

13 : ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ
ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ
ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 25: Οποιεσδήποτε άλλες
πληροφορίες που θα καθοριστούν με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας ή που
κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της περιουσίας,
της χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων του Δήμου,
όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις

προηγούμενες

παραγράφους.
Έχουν ασκηθεί αγωγές κατά του Δήμου από εργαζομένους και
διάφορους άλλους τρίτους, με εργατικές απαιτήσεις και αποζημιώσεις
συνολικού ποσού 4.940.291,07 €.
Ηλιούπολη, 13/9/2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ. Κ 322756

ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΑΔΤ. T 335724

ΠΕΤΑΧΤΗ ΣΟΦΙΑ
Α. Αδ. Α’ Τάξης

18758

Βεβαιώνεται ότι, το ανωτέρω προσάρτημα που αποτελείται από δέκα (10)
σελίδες, είναι αυτό που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου, που χορήγησα, με
ημερομηνία 12/10/2016
Αθήνα, 12/10/2016

Γεώργιος Α. Καραμιχάλης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Αρ Μ ΣΟΕΛ 15931
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 324/2016 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
 (Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο δημοτικός σύμβουλος κ.
Αγαδάκος)
-------------------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώνεται η συζήτηση με αυτά τα δύο θέματα. Θα
κάνουμε 5 λεπτά διάλειμμα για να ξεκινήσει το επόμενο Δημοτικό
Συμβούλιο. Παρακαλώ σε 5 λεπτά να είμαστε εδώ για να ξεκινήσει το
Δημοτικό Συμβούλιο.
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 19:05΄
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΕΦΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΧΩΜΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΠΙΡΗ ΕΛΕΝΗ
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ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ:……………………………………..………………………………30,39.ΠΙΚΟΥΛΑ: ……………………………………………………………..……………………40,43.Σ.
ΣΟΦΗΣ: ………………………………………………………………………………….30,31,43.Χ.
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ……………………….………………………50,20,23,27,28,29,30,31,32,33,36,51.ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ:……………………………………………………..……………………48,49.ΦΟΡΕΙΣ-ΔΗΜΟΤΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: …………………………………..………….7,15,16,17,18,19,24,25,26,32.ΠΕΤΑΧΤΗ: ………………………………………...……………………………..18,19,23,25,36.88

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
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Σ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ: …………………………………..…………………………………………..19,30.-
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