ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 28ης Ιουνίου 2018
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΓΡΑΜ/ΑΣ:ΚΟΡΜΑ- ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ Δ.

ΑΝΤ/ΔΡΟΣ: ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΕΙΔ.ΓΡΑΜ/ΕΙΣ: ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ ΑΜΑΛ.
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΝΑΣΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘ.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα,
Γραμματέας, 3. Χατζηδάκης Γεώργιος, 4. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 5.
Καλαρρύτης Χρήστος, 6. Αντζινάς Ιωάννης, 7. Δημητρόπουλος Άγγελος, 8.
Καλούδης Κων/νος, 9. Μπασούρης Μαρίνος, 10. Κούρτης Ανδρέας, 11.
Κουρή Μαρία, 12. Νικηφόρος Ιωάννης, 13. Γρηγορέας Ιωάννης, 14.
Καπίρη Ελένη, 15. Κοκοτίνης Χρήστος, 16. Καλαντίδης Δημήτριος, 17.
Ασβεστάς Δημήτριος, 18. Αντύπας Γεώργιος, 19. Δουβή Αγγελική, 20.
Αγαδάκος Γεώργιος, 21. Κουρής Μιχαήλ, 22. Πανταζόπουλος Δημήτριος,
23. Πούλος Ιωάννης, 24. Σόφης Γεώργιος.
Παρών στη συνεδρίαση ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος.
Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ.
Αναστόπουλος, ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου, ο κ.
Κοντονίκας, ο Ορκωτός Λογιστής κ. Καραμιχάλης και η υπάλληλος του
Δήμου κα Πεταχτή.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου,
Καλπουζάνη Αμαλία.

2

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 12604/22.6.2018
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με
τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010, απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
κ.κ.:1. Χρυσουλάκης Φώτιος, Αντιπρόεδρος, 2. Γιαννάκης Χρήστος, 3.
Χωματά Αικατερίνη, 4. Παπαδόπουλος Κων/νος, 5. Μαρκουλάκη
Αικατερίνη, 6. Σερέτη Χριστίνα, 7. Ζαννιά Ευφημία, 8. Βιδάλης
Παναγιώτης,

9.

Γιαννόπουλος

Θεμιστοκλής,

10.

Παναγιώταρης

Αναστάσιος, 11. Γεωργίου Δημήτριος, 12. Αναγνώστου Ιωάννης, 13.
Τσατσούλη Αναστασία, 14. Χιωτέλης Ιωάννης, 15. Ευσταθίου Αναστάσιος,
16. Πίκουλα Αργυρώ, 17. Σεφτελής Κων/νος.
-----------------------ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: -1 – (Π.Δ.Σ. 211)

ΩΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 16:30΄
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 17:00΄

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Α.Α.
1.

Π.Δ.Σ. ΣΕΛ.
«Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, 111
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οικονομικού έτους 2017 (ισολογισμός, λογαριασμός
αποτελεσμάτων χρήσεως, προσάρτημα)»
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ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ηλ.Πανταζόπουλος): Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία. Οι επερωτήσεις ή
ο,τιδήποτε θα τεθούν στο δεύτερο Δημοτικό Συμβούλιο. Ξεκινάμε με το
θέμα μας.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ:
«Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, οικονομικού έτους
2017 (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, προσάρτημα)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισάγεται προς συζήτηση το ένα και μοναδικό θέμα της
Ημερήσιας Διάταξης που αφορά τον «Προέλεγχο οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, οικονομικού έτους 2017 (ισολογισμός, λογαριασμός
αποτελεσμάτων χρήσεως, προσάρτημα)»
Τον λόγο έχει ο κ. Χατζηδάκης.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Καλησπέρα σε όλους.
Κατ΄αρχάς, επειδή σε κάποιους έχει προκαλέσει εντύπωση το γεγονός
ότι συζητάμε σήμερα Ιούνιο για τον ισολογισμό του Δήμου, να πω ότι έχει
επιλεγεί ο Δήμος μας ως ένας πιλοτικός Δήμος από το Ελεγκτικό Συνέδριο
για έλεγχο και γι’ αυτό το Ελεγκτικό Συνέδριο ζήτησε μέχρι 30 Ιουνίου να
εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ο ισολογισμός. Είναι ένα πιλοτικό
ουσιαστικά πρόγραμμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ελέγχει τους καλούς
Δήμους της χώρας, λίγους και καλούς Δήμους της χώρας και θεωρούμε ότι
είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι επελέγη και ο δικός μας Δήμος. Έχει ήδη
ξεκινήσει πλήρης έλεγχος και γι’ αυτό περνάμε, όπως είπα, σήμερα και τον
ισολογισμό.
Κατ΄αρχάς να πω ότι στην αίθουσα -και θα είναι διαθέσιμοι να
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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απαντήσουν στις όποιες ερωτήσεις σας- είναι και η κα Σοφία Πεταχτή η
λογίστρια του Δήμου, ο κ. Καραμιχάλης, ο κ. Κοσμάτος, που είναι οι
Ορκωτοί Ελεγκτές και επίσης ο κ. Κώστας και αυτός Ορκωτός Ελεγκτής, οι
οποίοι είναι στη διάθεσή σας για όποιες ερωτήσεις.
Να πω αρχικά ότι, όπως θα είδατε από τον ισολογισμό, υπάρχει ένα
πλεόνασμα το οποίο πλέον είναι στο 1.390.000 ευρώ, για το οποίο, αν
θέλετε, λίγα λόγια θα πω και πιστεύω ότι από την Έκθεση θα απαντηθούν
και όλα τα ερωτήματα, οφείλεται σε έναν βαθμό η αύξηση αυτή στο
γεγονός ότι οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, όπως θυμάστε, είχαν διαγραφεί
το προηγούμενο έτος, αυξάνουν το πλεόνασμα του Δήμου, συγχρόνως όμως
είχαμε δύο μεγάλες μειώσεις, μία αρκετά μεγάλη μείωση και αυτή είναι το
1.200.000 ευρώ των παρακρατηθέντων φόρων τα οποία δεν εισέπραξε
κανένας Δήμος και ούτε ο Δήμος μας το 2017, καθώς επίσης και η
κατάργηση του φόρου ζύθου η οποία ήταν της τάξεως περίπου των 80.000
ευρώ για το 2017 και συγχρόνως θα διαπιστώσετε από τον ισολογισμό και
από τα αποτελέσματα χρήσης ότι υπήρχε μία αρκετά μεγάλη αύξηση της
μισθοδοσίας του Δήμου μας.
Αυτά που θεωρώ ότι πρέπει να εστιάσουμε και είναι αρκετά
σημαντικά είναι ότι πετυχαίνουμε πλεόνασμα χωρίς να μειώνονται οι
παροχές και η ποιότητα ζωής των πολιτών της πόλης μας και μπορείτε να
δείτε στους πίνακες των παγίων και στον ισολογισμό ότι οι επενδύσεις σε
εγκαταστάσεις και έργα κοινής χρήσης αυξήθηκαν κατά 650.000 ευρώ σε
σχέση με πέρυσι.
Άρα,

στη

διαχείρισή

μας

καταφέρνουμε

και

να

έχουμε

πλεονασματικό και απαλλαγμένο από τα προβλήματα των παρελθόντων
ετών Δήμο και ταυτόχρονα δεν μειώνονται οι επενδύσεις εις όφελος των
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πολιτών της Ηλιούπολης.
Επίσης, πρέπει να τονίσω ότι το σύνολο των υποχρεώσεών μας και ο
δανεισμός έχουν μειωθεί σε σχέση με το 2016 κατά περίπου 500.000 ευρώ
που καταδεικνύει την ικανότητα του Δήμου να εξοφλεί έγκαιρα τις
υποχρεώσεις του, να τις μειώνει και σε συνδυασμό με τη μείωση του
δανεισμού να έχουμε πλέον ταμειακά διαθέσιμα σήμερα που μιλάμε στο
ύψος των 5.300.000 ευρώ. Αυτά είναι τα ταμειακά διαθέσιμα σήμερα στο
Δήμο μας.
Επίσης, και θέλω να το τονίσω γιατί το έχει αναφέρει ο κ. Κοκοτίνης
σε προηγούμενους ισολογισμούς, στο ζήτημα των μελετών θα είδατε, κ.
Κοκοτίνη, ότι διαγράφηκε και μεταφέρθηκε εις βάρος των αποτελεσμάτων
χρήσης και μία μεγάλη μελέτη του ρέματος Πικροδάφνης, τα 220.000 ευρώ,
στα οποία είχε γίνει και πέρυσι αντίστοιχη ερώτηση από εσάς.
Και τέλος να πω ότι η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών τόσο για το
2016 όσο και για το 2017 είναι απαλλαγμένη από παρατηρήσεις και για τις
εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις ακόμα και στην περίπτωση που αυτές
αποβούν εις βάρος του Δήμου είναι ο Δήμος σε θέση να καλύψει χωρίς
επιπτώσεις τη χρηματοοικονομική του θέση και την ταμειακή του επάρκεια.
Θεωρούμε ότι είναι ένας, για μια ακόμη χρονιά, θετικός ισολογισμός
για το Δήμο μας. Είναι πραγματικός, ρεαλιστικός ισολογισμός και
παρακαλώ για την έγκριση.
Είμαι στη διάθεσή σας για όσες ερωτήσεις χρειάζονται να γίνουν, και
οι Ορκωτοί είναι στη διάθεσή σας και σας ευχαριστώ. Θα αναλύσουμε στην
πορεία κάποια επιμέρους θέματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Χατζηδάκη.
Ερωτήσεις; … Κύριε Κοκοτίνη, έχετε τον λόγο.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Η πρώτη ερώτηση που ήθελα να κάνω και μου έχει
κάνει εντύπωση είναι -το είχα δει και πέρυσι- στο 10ο Δημοτικό, στον
λογαριασμό 15, «ακινητοποίηση από εκτέλεση» είναι ένα ποσό 595.224
ευρώ. Απ’ ότι ξέρω, βέβαια δεν έχει μεγάλη σημασία στα αποτελέσματα,
στα έξοδα, στο αποτέλεσμα του Δήμου, αλλά αυτό θα έπρεπε να είχε πάει
στα κτίρια αν έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31.12.2017. Έχει ολοκληρωθεί; Ή
έστω αν έμεινε ένα ελάχιστο ποσό θα έπρεπε να μεταφέρεται για να μπαίνει
στον σωστό λογαριασμό και να υπάρχει ακριβής απεικόνιση στον
λογαριασμό που ανήκει.
Ένα δεύτερο που ήθελα, επίσης το ίδιο ερώτημα θέτω και για τις
ασφαλτοστρώσεις ποσού 146.907 ευρώ εάν είναι ολοκληρωμένες, γιατί
ο,τιδήποτε έχει ασφαλτοστρωθεί θα πρέπει να πηγαίνει γιατί έστω και αν
έγινε ο μισός δρόμος δεν χρειάζεται να περιμένουμε για όλον. Δεν είναι ένα
σπίτι ούτε μία αίθουσα.
Ένα τρίτο που ήθελα να ρωτήσω είναι, απ’ ότι βλέπω οι Ορκωτοί
λένε ότι οι αναλώσεις προκύπτουν έμμεσα, δηλαδή απόθεμα, αγορές, μείον
απόθεμα τέλους. Εδώ είχα πει και πέρυσι ότι καλά είναι κάποια ώρα να
προχωρήσουμε σε μία πιο ακριβή περιγραφή τουλάχιστον για τα
βασικότερα υλικά του Δήμου στο μέτρο το δυνατό, στο 90% και πάνω.
Για τις προβλέψεις τα είδα, δεν χρειάζεται να μου πείτε κάτι.
Πάμε λίγο παρακάτω, στα έσοδα εισπρακτέα, τα είδαμε. Στις δωρεές
παγίων έχουν κάνει μία παρατήρηση οι Ορκωτοί. Απευθύνομαι στους
Ορκωτούς τώρα. Έχουν μία παρατήρηση, έχει κάποια έλλειψη συμφωνίας
το μητρώο παγίων με τη λογιστική. Αυτό θα ήθελα και από τη Λογίστρια
μία απάντηση, για να φεύγουν αυτά τα θέματα.
Και επίσης είδα και άλλο ένα. Στις επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων
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κάποια ακίνητα που θα μπορούσαν να πάνε και στα έσοδα. Υπάρχουν
κάποια ακίνητα, επιχορηγήσεις ακίνητες, αυτές θα μπορούσαν να πάνε ως
όφελος και των εσόδων στην ανάγκη, αν όμως εξασφαλίσουμε ότι δεν
υπάρχει κάτι άλλο. Έχω την αίσθηση ότι μάλλον το δεύτερο θα είναι.
Τώρα, για την ΚΕΔΗΛ λέτε ένα γεγονός, να το σχολιάσετε, 40.801
ευρώ, κάποιες υποχρεώσεις δεν μπήκαν στις υποχρεώσεις του Δήμου αλλά
έχουν παραμείνει, απλώς να το εξηγήσουμε και αυτό.
Για το φόρο εισοδήματος τα είπαμε.
Για τα τέλη κυκλοφορίας θέλω μία ανάλυση, γιατί μιλάμε για τέλη
κυκλοφορίας από το 1992 μέχρι το 2015 που ενδέχεται να κάνει, απ’ ότι
κατάλαβα, ο Δήμος ένσταση, προσφυγή, κάτι, έτσι δεν είναι; Λίγο κάτι
περισσότερο να μας πείτε πιο αναλυτικά.
Μία ερώτηση ήθελα για το ΤΑΠ. Αυτό δεν είναι λογιστική ερώτηση.
Δηλαδή επηρέασε τα έσοδα του ΤΑΠ η υποχρεωτικότητα του
πιστοποιητικού που έγινε από το 2017;
Επίσης, θα ήθελα στους ΚΑΠ, κ. Χατζηδάκη, με τα παρακρατηθέντα
το είπατε και είναι σωστό, που ήταν 1.200.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά,
λιγότερα. Στους άλλους ΚΑΠ θέλω να μου πείτε μία σύγκριση τι ακριβώς
συνέβη, γιατί βλέπω περίπου είναι τα ίδια νούμερα, από κάτι άλλο θα είναι
αλλά δεν ξέρω τώρα.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Τα ίδια.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Τα ίδια, αυτό λέω.
Πρέπει να δούμε λίγο και το θέμα της ΔΕΗ. Αυτό το είχαμε
συζητήσει σαν ΠΕΔΑ, δηλαδή δημιουργείται πρόβλημα σε όλους τους
Δήμους με το θέμα της ΔΕΗ. Να το συζητήσουμε λίγο και να πάρουμε
κάποια είδους μέτρα, γιατί, απ’ ότι έχω καταλάβει- επιβεβαιώστε με- ότι η
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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ΔΕΗ τι κάνει; Παίρνει τα λεφτά, κρατάει τα δικά της όλα, δηλαδή αν
εισπράξει από τα 100 τα 90, παίρνει τα δικά της και εσένα θα σου δώσει
μόνο αν τα πάρει όλα που λέμε, δηλαδή παίρνει τα δικά της και το δικό σου
το κομμάτι το αφήνει στους αιώνες των αιώνων.
Και θα ήθελα, επίσης, μία ανάλυση περισσότερη στο θέμα των
επίδικων απαιτήσεων τρίτων κατά του Δήμου, μία περισσότερη ανάλυση, τι
είναι εργατικά, μία πρόβλεψη, ανεξάρτητα ότι δεν είναι πολύ μεγάλα τα
ποσά όπως παλιά που ήταν 5 εκατ., τώρα είναι 898.000 ευρώ, αλλά να
έχουμε μία ανάλυση και μία στοιχειώδη πρόβλεψη, έστω και αν οι
προβλέψεις δεν είναι πάντα βεβαιότητες.
Προς το παρόν αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Κοκοτίνη.
Κύριε Αγαδάκο, ως εκπρόσωπος της Παράταξής σας θέλετε τον λόγο;..
Κύριε Κουρή;… Όχι.
Κύριε Σόφη; …Όχι.
Κάποιος άλλος συνάδελφος;…. Ο κ. Νικηφόρος.
Κύριε Νικηφόρε, έχετε τον λόγο.
Ι.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Ήθελα να ρωτήσω, αν και στα περισσότερα καλύφθηκα
από τον συνάδελφο τον κ. Κοκοτίνη. Θέλω να ρωτήσω επιπλέον για τα
ποσά των κρατήσεων που λογιστικοποιούνται, που τακτοποιούνται κάθε
μήνα, δεν θα ήταν εφικτό να τακτοποιούνται κάθε μέρα; Θέλω να ρωτήσω
αν το ποσό αυτό το μηνιαίο σε ποιο ύψος ανέρχεται και αν έγινε κάποιος
έλεγχος δειγματοληπτικός για κάποια ημέρα ενδιάμεση του μήνα να
διαπιστωθεί αν το πραγματικό υπόλοιπο, το κατατεθειμένο στην τράπεζα
είναι μεγαλύτερο κατά το ποσό που δεν έχει λογιστικοποιηθεί μέχρι εκείνη
τη στιγμή του μήνα. Ευχαριστώ.
8
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ, κ. Νικηφόρε. Άλλος συνάδελφος ερώτηση;
Ορίστε, κα Δουβή.
Α.ΔΟΥΒΗ: Μία ερώτηση σχετική με το ΤΑΠ, συμπληρωματική. Αυτά που
εισπράττει ο Δήμος είναι για τους κτισμένους χώρους ή εισπράττεται και
για δικαιώματα υψούν και για οικόπεδα ακάλυπτα; Αυτή είναι η ερώτησή
μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Δουβή. Άλλος συνάδελφος; Όχι.
Κύριε Χατζηδάκη, να δώσω τον λόγο σε εσάς; …Οι Ορκωτοί;
…Ωραία.
Κύριε Καραμιχάλη, έχετε τον λόγο.
Γ. ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ (Ορκωτός Ελεγκτής): Να ξεκινήσω από τον κ.
Νικηφόρο. Η διαδικασία αυτή είναι μία διαδικασία, η οποία δεν είναι
εύκολη να γίνεται σε επίπεδο μέρας. Εμείς σαν ελεγκτές στο τέλος της
χρονιάς συμφωνώντας το ταμείο, συμφωνούμε γι αυτό το ποσό. Άρα,
δηλαδή, στο τέλος της χρονιάς το επιβεβαιώνουμε, μία φορά. Δεν υπάρχει
λόγος να κάνουμε… γιατί για να κάναμε αυτό που λέτε είναι σαν να πάμε
να κάνουμε διαχειριστικό έλεγχο, διαχειριστικό θέμα δεν υπάρχει εδώ, δεν
τίθεται. Θέμα είναι λογιστικής, είναι θέμα κόστους, δηλαδή πρέπει να
σταθμίσει ο Δήμος πόσο είναι το κόστος να το κάνεις μέρα – μέρα, γιατί
έχει δουλειά και πόσο είναι το όφελος της πληροφόρησης αυτής. Καλό είναι
ότι στο τέλος του μήνα έχεις και συγκεκριμένα στοιχεία, παίρνεις στοιχεία
από τις τράπεζες, μέρα – μέρα δεν είναι εύκολο να πάρεις στοιχεία από τις
τράπεζες, ενώ το extrait το παίρνεις κάθε μήνα. Άρα, με αυτήν την λογική
γίνεται έτσι.
Ι.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου-δεν καταγράφεται)
Σ.ΠΕΤΑΧΤΗ (Λογίστρια Δήμου Ηλιούπολης): Γύρω στις 300.000 ευρώ.
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Ι.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου-δεν καταγράφεται)
Γ. ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Προσέξτε, αυτό δεν έχει θέμα με τις καταθέσεις
αυτό έχει θέμα με την παρακολούθηση στα βιβλία, δηλαδή είναι ο τρόπος
που παρακολουθούνται. Οι παρακρατήσεις, σύμφωνα με το δημόσιο
λογιστικό, τα ποσά που παρακρατούνται περνιούνται σαν έσοδα, εκεί είναι
το θέμα. Πληρώνει το καθαρό, από τη στιγμή που πληρώνεται το καθαρό
και αυτό μπορούμε να το συμφωνήσουμε ότι πληρώνεται το σωστό ποσό.
Το άλλο, όταν αποδοθεί και οι αποδόσεις δεν γίνονται μέρα – μέρα, δηλαδή
όταν παρακρατάγανε να αποδώσουν φόρο, στον μήνα, στο τρίμηνο, άρα δεν
τίθεται θέμα διαχείρισης, τίθεται θέμα να το ξέρεις. Αλλά έχει ουσία να το
ξέρεις στο επίπεδο του μήνα που έχει τελικά ποσά, ή δηλώσεις ή extrait,
αυτό είναι.
Δεν λέμε τη διαφορά στο μητρώο παγίων καθόλου. Γιατί δεν λέμε;
Διότι για μας λέμε ότι είναι σημαντικό το θέμα της διαφοράς. Γιατί το λέμε
ότι είναι σημαντικό το θέμα της διαφοράς; Σύμφωνα με αυτά που
περιγράφουν μέσα, τι γίνεται; Ο Δήμος αγοράζει πάγια, αγοράζει πάγια.
Κάποια στιγμή, όταν κάποια πάγια αποσύρονται, πραγματικά δηλαδή,
ουσιαστικά αποσύρονται από τους χώρους, έρχεται κατάσταση εδώ. Αυτά
που μπορούν να εντοπιστούν ποια είναι στο μητρώο, διαγράφονται. Αυτά
που δεν μπορούν, δεν διαγράφονται. Είναι κάποια τα οποία επειδή δεν
έχουν ετικέτες, επειδή δεν είχε καλή περιγραφή αν μπορείς να τα εντοπίσεις,
για πολλούς λόγους δεν διαγράφονται από το μητρώο. Οπότε στο μητρώο
και στα βιβλία εμφανίζονται ότι υπάρχουν, αλλά με τι αξία; Αναπόσβεστη.
Άρα, δηλαδή, στην ουσία η αξία δεν έχεις πρόβλημα στο ότι θα
χάσεις ένα πάγιο αξίας, απλά δεν ξέρεις ποιο είναι το πάγιο αυτό. Γι’ αυτό
λέμε εμείς ότι πρέπει αραιά και που, δηλαδή κάθε 5 χρόνια, κάθε 6 χρόνια
10
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να κάνει ο Δήμος απογραφή καθολική, αυτήν την απογραφή να την
καταχωρήσει στο μητρώο και αυτό θα είναι το καινούργιο μητρώο από εκεί
και πέρα. Και όλα τα υπόλοιπα, όσα μπορούν να εντοπιστούν καλώς, όσα
δεν μπορούν να εντοπιστούν μπορούν να μπουν σε κάποιες ομάδες, παλιά
έπιπλα, αφού είναι και αποσβεσμένα δεν θα σε πάει και κανείς για τίποτα,
αποσβεσμένο είναι και να γίνει έτσι. Είναι ένα θέμα, είναι ένα κόστος αλλά
είναι κάτι που πρέπει να γίνει, η γνώμη μας είναι για σωστή διαχείριση,
δηλαδή, να εντοπίζονται όλα τα πάγια να μπαίνουν καρτέλες με barcode, με
όλα, και από εκεί και πέρα το μητρώο να δείχνει την πραγματικότητα. Τώρα
το μητρώο δεν δείχνει την πραγματικότητα χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα
ουσίας, γιατί είναι στο σύνολό τους σχεδόν αποσβεσμένα αυτά που δεν
ξέρουμε αλλά καλά θα είναι να δείχνει την πραγματικότητα.
Ποια ήταν η ερώτηση για το ΤΑΠ;
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου-δεν καταγράφεται)
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Αυτό πρέπει να το απαντήσει το Λογιστήριο.
Άλλο θέμα για μας;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοκοτίνη, να παρακαλέσω πολύ το Σώμα, θα
απαντήσουν οι Ορκωτοί, θα απαντήσει η Διοίκηση, ο Δήμαρχος αν θέλει
και μετά στις τοποθετήσεις θα πάρετε τον λόγο. Οι ερωτήσεις έχουν γίνει,
απαντάνε.
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Εγώ έκανα ερώτηση. Δεν προλάβαμε, επειδή τα
έλεγε γρήγορα ο κ. Κοκοτίνης να τα σημειώσουμε όλα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διευκρινιστική ερώτηση.
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Ποια είναι τα άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με
μας;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να παρακαλέσω πολύ να σημειώνονται οι ερωτήσεις.
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Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Έχετε δίκιο. Ξαναπείτε τα όμως, κ. Κοκοτίνη.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Είπα για το 10 Δημοτικό, ένα μεγάλο ποσό γιατί δεν έχει
πάει στα κτίρια, 595.000 ευρώ και για τις ασφαλτοστρώσεις 146.907 ευρώ.
Το δεύτερο που είπα είναι για τα κονδύλια των επιχορηγήσεων το
4110 που δεν έχει πάει πιθανόν στα έσοδα ενώ θα έπρεπε να πάει γιατί είναι
αδιευκρίνιστο κάποιο ποσό.
Για την ΚΕΔΗΛ απλώς να το λύσει το Λογιστήριο δηλαδή αυτό,
γιατί μου είπατε ότι δεν είχε γίνει μία πρόβλεψη για κάποιες υποχρεώσεις
της ΚΕΔΗΛ που τα έχει πάρει πάνω του ο Δήμος τα βάρη αυτά κα πρέπει
να την κάνει την πρόβλεψη, 40.800 ευρώ.
Για τις 100 δόσεις, ήθελα να πω, χρωστάμε κάποια λεφτά στην
Εφορία, 100 δόσεις. Αυτά γιατί δεν πάνε στα μακροπρόθεσμα, αυτά που δεν
λήγουν τους επόμενους 12 μήνες, αυτά πρέπει να πάνε επάνω, καλύτερη
οικονομική εικόνα θα έχουμε.
Τα τέλη κυκλοφορίας οπωσδήποτε να δούμε τι παίζεται εκεί πέρα και
τι ποσό παίζεται.
Για τους ΚΑΠ, αυτά θα μας τα πει ο κ. Αντιδήμαρχος, δεν χρειάζεται
να μας τα πείτε εσείς.
Για τη ΔΕΗ μια καλύτερη εικόνα γιατί αυτό το πρόβλημα που είπαμε
να το εντοπίσουμε λίγο με μεγαλύτερη ακρίβεια.
Είπα και με τις προβλέψεις για τις απαιτήσεις των τρίτων, δηλαδή τι
πιστεύουμε με ακρίβεια, όχι, να μην το πούμε γενικόλογα, δηλαδή
καταλαβαίνετε, οι νομικές υπηρεσίες καλά κάνουν και έχουν μια αισιόδοξη
εικόνα, εμείς ας είμαστε λίγο πιο ακριβείς και ρεαλιστές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι ερωτήσεις σημειώθηκαν, κ. Καραμιχάλη;
Συνεχίστε τις απαντήσεις.
12
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Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Για τις επιχορηγήσεις των παγίων.
Για τις επιχορηγήσεις των παγίων που δεν έχουν κλείνουν,
παλαιότερα το γράφαμε πιο αναλυτικά, δεν ξέρω τώρα αν περιορίστηκε
πολύ και δεν βγαίνει η ίδια ουσία που έβγαινε παλιότερα. Η ουσία είναι μία,
ότι και εκεί, επειδή δεν υπήρχε στο μητρώο η αντίστοιχη ενημέρωση για τα
επιχορηγούμενα πάγια, δεν μπορούσαμε να έχουμε την συμφωνία και από
τη στιγμή που δεν έχουμε τη συμφωνία θα έχουμε αυτό το φαινόμενο, θα
έχουμε δηλαδή κομμάτια που έχουν μείνει πάνω στην καθαρή θέση και δεν
έρχονται στα έσοδα. Αυτό τι σημαίνει; Το ότι δεν αποσβένει σε
επιχορήγηση ενώ τα αντίστοιχα πάγια μπορείς να τα αποσβέσεις, αυτό
σημαίνει ότι έχεις επιβαρύνει την οικονομική θέση του Δήμου χωρίς να την
ελαφρύνεις με αυτά τα ποσά.
Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να γίνει- και το είχαμε πει και στο
παρελθόν- μία τελική μελέτη κάποια στιγμή, να έχει και λίγο χρόνο το
Λογιστήριο, να κάνει μία έρευνα καθολική και όσα ποσά δεν εντοπιστούν
να πάνε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στα αποτελέσματα και να
τελειώνει, γιατί δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Η λογική λέει αυτό, ότι έχεις
από τη μία τις αποσβέσεις και από την άλλη φέρνεις έσοδα από τις
επιχορηγήσεις. Αν έχουν τελειώσει οι αποσβέσεις και έχουν μείνει αυτά
εκεί, έρχονται μία και έξω και κλείνουν και τελειώσαμε. Και από εδώ και
πέρα το μητρώο παγίων πρέπει να έχει οπωσδήποτε την πληροφορία εάν το
πάγιο είναι επιχορηγούμενο ή όχι. Αυτό που λέμε τώρα εμείς να γίνει
απογραφή, βοηθάει, γιατί με το που θα γίνει απογραφή και θα ξαναφτιαχτεί
καινούργιο μητρώο παγίων εκεί έχεις και πιο πρόχειρη την πληροφόρηση
της επιχορήγησης και το κάνεις.
Τώρα όσον αφορά τα σχολεία και τα ασφαλτοστρώσεις που είναι στα
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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υπό εκτέλεση και δεν έχουν πάει στα έργα, εμείς λέμε ότι η διαδικασία είναι
σταθερή εδώ. Η Τεχνική Υπηρεσία λέει τί θα πάει πού; Εμείς όσο και να
λέμε γιατί, σου λένε εκείνοι δεν έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις. Τώρα
έχετε το δικαίωμα να κάνετε μία έρευνα παραπάνω…
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου-δεν καταγράφεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοκοτίνη, αυτό το προανέφερα ότι θα τελειώσουν οι
Ορκωτοί, μετά η κα Πεταχτή και μετά ο κ. Χατζηδάκης.
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Η παρουσίαση στα μακροπρόθεσμα όντως είναι ένα
θέμα το οποίο θα πρέπει να φανεί για καλύτερη εμφάνιση του ισολογισμού.
Τα τέλη κυκλοφορίας θα τα απαντήσουν και τα ΚΑΠ.
Όσον αφορά τώρα την ΚΕΔΗΛ. Με την ΚΕΔΗΛ η απόφαση είναι
πρόσφατη, δηλαδή ανάληψης του χρέους, μέσα στο 2017 νομίζω, οπότε γι’
αυτό και δεν προλάβανε να το περάσουν, το γράφουμε, είναι κάτω από το
materiality, δεν δημιουργεί πρόβλημα.
Τώρα, όσον αφορά τη ΔΕΗ. Με τη ΔΕΗ ισχύει το εξής, αυτό το έχει
με όλους τους Δήμους. Απ’ ότι κατά καιρούς γίνονται συζητήσεις, έχουν
γίνει πιέσεις στη ΔΕΗ, στο μηχανογραφικό της μέσα να γίνει επέμβαση και
να έρχεται από το μηχανογραφικό της η πληροφόρηση εδώ και έτσι αν
έρχεται αρχείο, θα μπορούμε να το δουλέψουμε. Έτσι όπως έρχεται μία
κατάσταση, δεν μπορείς να δουλέψεις τίποτα για να βρεις αυτό που λέμε,
φέρνει τα καθαρά, εσύ δεν ξέρεις από αυτά που τις έχει δώσει σαν απαιτητά
τι έχει κάνει και δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Η μόνη λύση είναι να
υπάρξει μηχανογραφική υποστήριξη και πληροφόρηση μέσω της ΔΕΗ.
Αυτό το γράφουμε και σε άλλους Δήμους πιο αναλυτικά, εδώ ίσως
λιγότερο, μπορεί να είναι λιγότερο το θέμα, αλλά αυτό το έχουν όλοι οι
Δήμοι, δεν είναι μόνο εδώ.
14
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Για τις προβλέψεις στο τελικό. Με τις προβλέψεις ειδικά στους
Δήμους εμείς τα τελευταία χρόνια είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, δεν είμαστε
τόσο αυστηροί όσο παλιά, γιατί παλιά είχαν βγει κάποιες αποφάσεις που
ήταν για τα 150 ευρώ για κάποια θέματα τα οποία οι μισοί δικηγόροι λέγανε
ότι θα τα χάσουμε, οι άλλοι μισοί λέγανε θα τα κερδίσουμε. Τελικά τα
κέρδισαν οι Δήμοι και είναι μεγάλα ποσά και εμείς βγαίναμε και λέγαμε θα
τα χάσετε, δεν κάνετε πρόβλεψη. Δηλαδή, είμαστε λίγο πιο ελαστικοί στο τι
θα πει ο δικηγόρος. Ο δικηγόρος που ξέρει πιο καλά και είναι του Δήμου ο
εμπειρογνώμονας έχει πει ότι αυτά είναι τα θέματα. Εσείς σαν Δημοτικό
Συμβούλιο έχετε όλο το δικαίωμα να πάρετε πρόσθετη πληροφόρηση και να
την κρίνετε. Εμείς δεν μπορούμε τόσο εύκολα σε αυτά τα θέματα, είναι
λίγο… γιατί σας λέω παλιότερα ήμασταν αυστηροί και είχαμε άδικο. Ακόμα
και δικηγόρους να πάρουμε, είναι ειδικά τα θέματα αυτά, είναι Δήμων,
δημοτικά θέματα, δημόσια λογιστικά. Προτιμάμε να στηριζόμαστε σε αυτά
που λένε οι δικηγόροι, το λέμε κιόλας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καραμιχάλη, ως Ορκωτοί έχετε τελειώσει; Θέλει
κάποιος συνάδελφός σας να μιλήσει; Σας ευχαριστώ, κ. Καραμιχάλη.
Η κα Πεταχτή έχει τον λόγο.
Σ.ΠΕΤΑΧΤΗ : Καλησπέρα.
Για τα έργα που δεν έχουν παραληφθεί, θα το πει ο κ. Χατζηδάκης.
Για τις δωρεές παγίων απ’ ότι βλέπω είναι ένα θέμα από το 1989, δεν
νομίζω ότι μπορώ να αντλήσω πληροφόρηση αυτή τη στιγμή.
Το ΤΑΠ κινείται στα ίδια επίπεδα.
Για τους ΚΑΠ το καλύψαμε.
Η ΔΕΗ τώρα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Κατ΄αρχήν στο θέμα
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της ΔΕΗ έχουμε κάνει βήματα. Μας στέλνει, μας επιστρέφει μετά από
περίπου 6 μήνες τι δεν έχει εισπράξει και γι’ αυτό, εάν θα δείτε, τα έσοδα
προηγουμένων ετών είναι αυξημένα, είναι γιατί έχουμε βεβαιώσει τα μη
εισπραττόμενα της ΔΕΗ. Το θεωρώ ανέφικτο να έχουμε 80.000 πελάτες
όπως η ΔΕΗ για τον Δήμο Ηλιούπολης και να τους παρακολουθούμε, θα
πρέπει να είμαστε μια ΔΕΗ μόνη μας. Θα πρέπει να έχουμε πολλά άτομα να
το υποστηρίξουμε πέρα από το μηχανογραφικό.
Για τις κρατήσεις είπαμε, είναι γύρω στις 300.000 ευρώ.
Τα τέλη, είναι θέμα Διοίκησης.
Επίσης, θέλω να σας πω για τις επιχορηγήσεις, έχω κάνει μία αρκετή
δουλειά και φέτος όντως έκλεισα και κάποιες ακίνητες επιχορηγήσεις, διότι
μάζεψα στοιχεία όπως είναι η επιχορήγηση η έκτακτη για αποκατάσταση
ζημιών από πυρκαγιά στο γκαράζ επάνω. Αυτή η επιχορήγηση δόθηκε το
2008, όμως από την έρευνα που έκανα, όλες καταχωρήθηκαν σε δαπάνες το
2009, οπότε την έκλεισα την επιχορήγηση. Όπως επίσης και τα 212, η
Πικροδάφνη, ήταν επιχορηγούμενη, δηλαδή προχωράνε, το ισοζύγιο δεν
είναι σταθερό, είναι κάτι που θέλει μία μελέτη και το εξετάζουμε και αν
συμφωνούμε, κλείνει.
Δηλαδή, για τις επιχορηγήσεις και επίσης για τα έργα, τις
ακινητοποιήσεις, αν δείτε πέρυσι οι ακινητοποιήσεις είναι 2.179, φέτος
είναι 1.415. Βάλαμε πάρα πολλά πάγια, παραλάβαμε από αυτό.
Οι ασφαλτοστρώσεις το 2018 ακόμα τρέχει. Τι να την κλείσουμε;
Καταχώρησα λογαριασμούς το 2018. Αυτά έχω να σας πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε, κα Πεταχτή; Σας ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Χατζηδάκη, έχετε τον λόγο.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Για το θέμα κατ’ αρχάς της ΔΕΗ, κ. Κοκοτίνη, είναι
16
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ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Δηλαδή, εισπράττει πρώτα τα δικά της η ΔΕΗ
και μετά έρχονται κάθε εξάμηνο περίπου τα ανείσπρακτα δημοτικά τέλη, τα
οποία βεβαιώνουμε και στη συνέχεια αρχίζουν και πληρώνονται από τους
δημότες.
Τώρα, οι ΚΑΠ, πράγματι είναι ακριβώς ίδιοι, οι ΚΑΠ, οι
παρακρατηθέντες μειώθηκαν, οι μη παρακρατηθέντες, οι κανονικοί
Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι είναι στα περσινά επίπεδα, 2016 – 2017
δηλαδή ακριβώς το ίδιο.
Το θέμα των δύο έργων, είναι θέμα παραλαβής. Αν θυμάστε το 10ο
Δημοτικό, την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων την παραλάβαμε φέτος, μέσα
στο 2018, σε Δημοτικό Συμβούλιο που είχαμε κάνει και εκτενή συζήτηση.
Άρα του χρόνου πλέον θα φύγει αυτό το ποσό τα 595.000 ευρώ.
Οι ασφαλτοστρώσεις ήταν έργο που συμβασιοποιήθηκε το 2016 αλλά
ήταν συνεχιζόμενο όλη τη χρονιά του 2017 και δεν έχει ακόμα παραληφθεί,
αυτά τα δύο είναι. Οι ασφαλτοστρώσεις δεν έχουν ακόμα και σήμερα
παραληφθεί επίσημα.
Τώρα, ως προς το ζήτημα των τελών κυκλοφορίας, είναι ένα θέμα
που θα μας απασχολήσει και ως Δημοτικό Συμβούλιο σε προσεχή
συνεδρίαση, αν όχι τον Ιούλιο πιθανότατα στο Δημοτικό Συμβούλιο του
Αυγούστου. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, είναι πράγματι τέλη
κυκλοφορίας από το 2002, έχουν ξεπεράσει τις 100.000 ευρώ τα
οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας. Έχουν γίνει κάποιες διορθώσεις, δηλαδή
εντοπίστηκαν κάποια οχήματα τα οποία είχαν αποσυρθεί και παρ’ όλα αυτά
χρεώνονταν με τέλη κυκλοφορίας, μειώθηκε κατά κάτι λίγο το
συγκεκριμένο ποσό στην Εφορία, αλλά υπάρχει διαρκώς η προσπάθεια να
μειωθεί κι άλλο, θα έρθει πάντως στο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί
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αναλυτικά, γιατί είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσό που βαρύνει τον Δήμο και
είναι ιστορία πάνω από 15 ετών.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Δεν είναι οριστικοποιημένο;
Σ.ΠΕΤΑΧΤΗ: Όχι.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Όχι, αλλά θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε, κ. Χατζηδάκη;
Τον λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εδώ έχουμε τους πλέον ειδικούς, εγώ μόνο μια θέση θέλω
να πάρω σε ένα σοβαρό θέμα της Αυτοδιοίκησης, ίσως είναι και το
σημαντικότερο.
Κάθε χρόνο και κάθε 10ετία έρχεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση το
θέμα του εισπρακτικού μηχανισμού. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα
πολύ αφελείς για να πιστεύουμε ότι εμείς μπορούμε να ακουμπήσουμε τη
ΔΕΗ, με την έννοια του ελέγχου και της παρακολούθησης των εσόδων μας.
Δεν θα γίνει αυτό, ούτε γινόταν, ούτε γίνεται, ούτε θα γίνει.
Εάν εμείς σαν Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν πάρουμε μία απόφαση,
σοβαρή, να κάνουμε δικό μας εισπρακτικό μηχανισμό, τότε δεν υπάρχει
γυρισμός. Η ΔΕΗ θα κρατάει, η ΔΕΔΔΗΕ ή όποιος είναι τώρα πια, θα
κρατάει τα δικά μας έσοδα, δεν ξέρω αν τα τοκίζει κιόλας, και θα μας τα
δίνει όποτε αυτή θέλει. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, το λέω αρκετά
χρόνια τώρα, το λέω και σήμερα έτσι για την ιστορία γιατί δεν πρόκειται να
γίνεται τίποτα, δεν υπάρχει Αυτοδιοίκηση σοβαρή όταν η ίδια η
Αυτοδιοίκηση που της εμπιστεύονται να διοικήσουν πόλεις και περιφέρειες
δεν έχει η ίδια τους δικούς της εισπρακτικούς μηχανισμούς. Δεν τους έχει.
Μιλάμε ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη, ο ρόλος της
Αυτοδιοίκησης στη διοικητική μεταρρύθμιση, ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης
18
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σε εκείνο, σε τούτο, στο άλλο! Ας είμαστε λίγο σοβαροί! Όταν δεν έχουμε
εμείς οι ίδιοι τη δυνατότητα να εισπράξουμε το κύριο έσοδο που έχει η
Τοπική Αυτοδιοίκηση, πέρα από την επιχορήγηση την κρατική, που είναι τα
τέλη της ΔΕΗ, είναι το πιο σοβαρό θέμα που έπρεπε να είχε λυθεί, όχι τώρα,
για να είμαστε δίκαιοι, έπρεπε να είχε λυθεί τουλάχιστον την τελευταία
15ετία. Κι όμως, δεν τολμάει κανείς να το αγγίξει και θα σας πω και γιατί
δεν τολμάει να το αγγίξει. Γιατί όλοι βολεύονται, όλοι βολεύονται! Σου
λέει, εντάξει, τι μας παρακρατά τώρα η ΔΕΗ; Πόσο ποσοστό, κα Πεταχτή,
μας παρακρατάει η ΔΕΗ τώρα; Περίπου;
Σ.ΠΕΤΑΧΤΗ: (Παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου-δεν καταγράφεται)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι ένα ποσοστό όμως καλό, σοβαρό δηλαδή ποσό.
Εντάξει, σου λέει, μας παρακράτησε αυτό το ποσό και όποτε είναι θα έρθει.
Θα έρθει! Όποτε είναι θα έρθει, αν αργήσει κα λίγο δεν πειράζει. Και
βολευόμαστε όλοι εκεί και είμαστε μια χαρά και δεν φορτωνόμαστε με
ευθύνες.
Ναι, αλλά στην Αυτοδιοίκηση δεν χρειάζεται να έχεις μόνο
δικαιώματα, δηλαδή ζητάμε αρμοδιότητες, ζητάμε πόρους από το κεντρικό
κράτος. Από την άλλη πλευρά εμείς τι κάνουμε για να αποδείξουμε ότι
είμαστε ικανοί να διαχειριστούμε αυτούς τους πόρους και να μπορέσουμε
να έχουμε περισσότερες αρμοδιότητες και να τις διαχειριστούμε για την
πόλη μας; Όταν εμείς οι ίδιοι δεν παίρνουμε μία πολιτική απόφαση και να
πούμε, εγώ δεν λέω αύριο το πρωί, αλλά σε μία πενταετία, αν το είχαμε
κάνει αυτό πριν 10 χρόνια τώρα θα είχαμε εισπρακτικούς μηχανισμούς, σε
μία πενταετία, να κάνουμε μία κουβέντα με την Κεντρική Διοίκηση, με την
Κυβέρνηση και να πούμε ότι, «κοιτάξτε κύριοι, εμείς σε μία πενταετία
θέλουμε αυτή τη στελέχωση, αυτό το οργανωτικό σχήμα και σταδιακά σε
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κάθε περιφέρεια επιλέξτε 5 – 10 πιλοτικούς Δήμους κάθε χρόνο και
σταδιακά να υπάρξει η εφαρμογή της είσπραξης των εσόδων μας με ίδιους
μηχανισμούς, για να απεγκλωβιστούμε πλήρως από τη ΔΕΗ». Αυτό είναι.
Δυστυχώς, δεν γίνεται αυτό και είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα
τα οποία πρέπει να απασχολήσουν τα συλλογικά μας όργανα και την ΚΕΔΕ
και βέβαια την Περιφερειακή Επιτροπή, την ΠΕΔΑ, αυτά τα ζητήματα και
εντάξει, καλό είναι και Σκοπιανό, καλό είναι και το Αφγανικό αλλά
υπάρχουν και κάποια πολύ σοβαρά θέματα πρώτης γραμμής στην
Αυτοδιοίκηση, που επιτέλους πια τα συλλογικά μας όργανα πρέπει να
ασχοληθούν για να έχουμε και κάποια σημαντικά αποτελέσματα.
Και κλείνω μ’ αυτό, μη σας κουράσω, φανταστείτε ένα πράγμα: Να
πει αύριο η ΔΕΗ ότι εγώ δεν μπορώ να εισπράξω, αδυνατώ να εισπράξω,
αδυνατώ να εισπράξω! Έχω τους δικούς μου μηχανισμούς, θα εισπράξω
αυτά τα οποία θέλω εγώ και για την Αυτοδιοίκηση δεν μπορώ να εισπράξω.
Δεν έχω προσωπικό, δεν έχω τεχνογνωσία, περνάω μία κρίση. Τώρα πια
είναι και Ανώνυμη Εταιρεία, δεν είναι κρατική επιχείρηση. Τι θα κάνουμε;
Ευχαριστώ πολύ, κ .Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ, κ. Δήμαρχε.
Περνάμε στις τοποθετήσεις.
Ο κ. Κοκοτίνης έχει τον λόγο.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Κατ΄αρχήν σε αυτό που είπε ο κ. Δήμαρχος θέλω να πω
το εξής. Αυτήν τη στιγμή σε αυτό το νομοσχέδιο και αν, και αν, θα λυθεί
ένα θέμα 13 χρόνων και είναι τραγικό ότι δεν λύνονται θέματα που
ταλαιπωρούν τον κόσμο, δηλαδή αυτό που είπε ο κ. Δήμαρχος.
Είχα πει και μια άλλη φορά εδώ πέρα, στα μη ηλεκτροδοτούμενα,
εμείς δεν το είχαμε κάνει, και πολλοί Δήμοι, πολλοί Δήμοι όπου επενέβη το
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Ελεγκτικό Συνέδριο, ήθελε- αν έχετε το Θεό σας!- να δώσει υπεύθυνη
δήλωση ο πολίτης προκαταβολικά, ενώ έχει βεβαίωση ότι δεν έχει ρεύμα,
ότι δεν το χρησιμοποιεί, όταν στο Ε2 φαίνεται ότι είναι κενό, δηλαδή το έχει
δηλώσει στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές επίσημα. 13 χρόνια τώρα, τώρα
πάει να λυθεί, ελπίζω να λυθεί, να μην φέρει και το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους καμιά αντίρρηση εκεί, γιατί αυτοί ξέρετε είναι και λίγο πιο
φανατικοί από τους ξένους, πιο φανατικοί είναι αυτοί.
Λέω λοιπόν ότι υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια, ότι η Αυτοδιοίκηση,
πέρα από αυτά που λέμε, από τις πολιτικές, από τα μνημόνια, από τα χίλια
πεντακόσια προβλήματα, έχει πάρα πολλά προβλήματα που θα μπορούσε να
τα έχει λύσει, πρακτικά, με μυαλό, με πρωτοβουλία και χωρίς λεφτά και να
βοηθάει και τον κόσμο.
Δηλαδή, δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να λες Αυτοδιοίκηση, να
αυτοκαμαρωνόμαστε και από την άλλη να μην μπορούμε να διαχειριστούμε
πέντε πράγματα, δηλαδή, ναι αρμοδιότητες, ναι να πάρουμε από το κράτος,
ναι να κάνουμε το ένα, ναι να κάνουμε το άλλο, αλλά, ή παράδειγμα για να
λέμε τώρα και αυτά που γίνονται με τις πλημμύρες, ζητάει από τον
Δήμαρχο, από την Περιφέρεια χίλια δυο πράγματα και δεν του δίνει ούτε
δυνατότητα στο δάσος, σε κόβει- βλέπε εμάς, βλέπε Μάνδρα, βλέπε χίλια
δυο, αρχαιολογίες- χίλια πεντακόσια προβλήματα και αυτή τη στιγμή για να
λέμε και μια αλήθεια, ακόμα και η Περιφέρεια που δεν έχει ευθύνες στα
αντιπλημμυρικά, σου λέει «ας πήγαινες στο βουνό να κάνεις φράγματα!»
Μα ρε παιδιά, εγώ δεν είμαι στο Ίλιο. Όχι, ας πήγαινες παραπάνω εκεί στο
βουνό να κάνεις κάτι και εσύ! Άρα κάτι και εσύ θα φταις!!
Δηλαδή, αυτό το πράγμα πλέον έχει καταντήσει ένα τρελοκομείο!
Αυτό το είπα σαν μια γενική τοποθέτηση ότι χρειάζονται συνταγματικές
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

21

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

22

μεταρρυθμίσεις σαφέστατες, διαχωρισμός εξουσιών βαθμών κράτους κλπ.,
χρήματα οπωσδήποτε, προσωπικό, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και χίλια
προβλήματα και αυτά πρέπει να λύνονται γιατί τα άλλα θα μιζεριάζουμε
συνέχεια. Αυτά τα είπα, γιατί πραγματικά η Αυτοδιοίκηση άμα δεν μπορεί
να λύσει ούτε αυτά τα θέματα, δεν μπορεί ποτέ να ζητάει χειραφέτηση.
Τώρα, για το 10ο Δημοτικό, όντως ισχύει ότι το 2018 έγινε η
παραλαβή αλλά επειδή ήταν ένα βέβαιο γεγονός θα μπορούσε, αλλά
επαναλαμβάνω δεν έχει σημασία ουσίας, απλώς τύπου.
Για τις ασφαλτοστρώσεις συμφωνώ, εντάξει, από τη στιγμή που ήταν
σε εξέλιξη, ήταν σε εξέλιξη.
Τώρα, όσον αφορά την Πικροδάφνη. Ανεξάρτητα αν ήταν
επιχορηγούμενο, αυτό θα έπρεπε να είχε πάει γιατί αυτή η μελέτη χάθηκε,
δηλαδή δεν έγινε ποτέ το έργο, ούτε ανατράπηκε, καλώς πήγε στα έξοδα,
έπρεπε να πάει και από πολύ νωρίτερα και ήταν μια διόρθωση που έπρεπε
να γίνει.
Για τους πελάτες, η πρόβλεψη που έγινε πέρυσι ήταν επαρκής όντως,
συμφώνησα και εγώ ότι στο θέμα των πελατών που είχαμε πάντα αντίρρηση
και γκρινιάζαμε και καλά κάναμε και γκρινιάζαμε και με το παραπάνω.
Τώρα, στις καταθέσεις. Στις καταθέσεις το έχω πει και το λέω ότι
αυτή τη στιγμή οι Δήμοι και οι Περιφέρειες πιθανόν να έχουν και τα
περισσότερα λεφτά που είχαν ποτέ. Αυτό το παράδοξο υπάρχει. Γιατί
υπάρχει αυτό το παράδοξο; Ενώ είναι κρίση και περικοπές; Γιατί υπάρχει
μία τεράστια γραφειοκρατία που δεν γίνονται τα έργα έγκαιρα και
βαλτώνουν τα χρήματα, πάνω από 2 δις υπολογίζονται ότι είναι στους
Δήμους και στις Περιφέρειες εν καιρώ ανεργίας, 20% και. Δηλαδή σημαίνει
ότι κάποια πράγματα δείτε πώς είναι, ναι μεν λες καλά είναι να έχω 4 – 5
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εκατ. για να μπορώ, αλλά αυτό όμως κάτι σημαίνει, δεν είναι κατ’ ανάγκη
θετικό δείγμα όταν έχεις πολλά λεφτά. Δηλαδή εγώ θυμάμαι τον Δήμαρχο
Λάρισας που μου λέει έχω 25 εκατ. και είναι αμαρτία, και είναι αμαρτία να
έχεις 25 εκατ. στα ταμεία σου και να μην τρέχουν σε δουλειές, κλπ.
Να πάω λίγο παρακάτω, αυτά που δώσανε τις εξηγήσεις, το
καταλαβαίνω, με τα τέλη κυκλοφορίας είναι ένα βάρος όπως είπαμε
σαφέστατο.
Η κοστολόγηση που δεν έχετε κάνει για μας είναι ένα αρνητικό,
κάποια ώρα, ανεξάρτητα από δυσκολίες, αυτό χρόνια φωνάζω, δυστυχώς
δεν γίνεται.
Για την πρόβλεψη των απαιτήσεων τρίτων, η γνώμη μας είναι ότι
κάποιο ποσό θα χαθεί, τώρα ποιο, δεν μπορώ να κάνω τον μάγο, αλλά
οπωσδήποτε εδώ επιφυλασσόμαστε ότι σίγουρα θα χαθεί, όταν υπάρχουν
διεκδικήσεις πάντα κάτι χάνεται απλώς δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε.
Εγώ αν ήμουν για να είμαι ειλικρινής με την λογική του συντηρητισμού θα
έκανα μια πρόβλεψη 200.000 – 300.000 για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο
και εξάλλου αν δεν επαληθευθεί, το γυρίζεις στα έσοδα τον επόμενο χρόνο.
Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Υπάρχει μία αλήθεια, από πέρυσι έχουν
βελτιωθεί τον τελευταίο ενάμισι χρόνο τρία θέματα που τα κρίνω… δηλαδή
οι μελέτες, οι πελάτες και οι συμμετοχές, που τσακωνόμουν με τον κ.
Καραμιχάλη χρόνια και με δούλευε λίγο, για να λέμε την αλήθεια, έτσι κ.
Καραμιχάλη; Δηλαδή, μου έλεγες τώρα ότι οι συμμετοχές απεικονίζονταν
εκεί πέρα επειδή έλεγε το λογιστικό σχέδιο όταν εμείς χρωστάμε τα
μαλλιοκέφαλά μας εκεί πέρα. Αυτή είναι η αλήθεια τώρα, κ. Καραμιχάλη.
Γ.ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ: Μεταξύ συναδέλφων, ειλικρίνεια.
Χ.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: Από την άλλη τώρα, επαναλαμβάνω, ότι σαν ισολογιΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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σμός, για να το πω και στους συναδέλφους, δυστυχώς υπάρχει το εξής, ότι
επάνω από το 90% – 92% είναι ανελαστικά έξοδα. Δηλαδή αν δούμε τα
έξοδα σήμερα, μισθοδοσία που είναι 7,5 εκατ., δούμε το 1,2 εκατ. στη
Φυλή, δούμε το ΣΠΑΥ, δούμε τη ΔΕΗ, δούμε.. δούμε… δούμε κάποιες
δαπάνες, τηλέφωνα κλπ., υπάρχει μία αλήθεια ότι τα νούμερα είναι πάρα
πολύ περιορισμένα και γι’ αυτό δεν μπορούμε να είμαστε…
Όμως, παρόλα αυτά μπορούμε «να βγάλουμε από τη μύγα ξύγκι»,
όπως λέμε, δηλαδή να κάνουμε όσο γίνεται καλύτερη διαχείριση, όσο
γίνεται πιο διαφανή, όσο γίνεται να αξιοποιήσουμε ο,τιδήποτε μπορεί να
αξιοποιηθεί και σίγουρα μπορεί. Όμως, επαναλαμβάνω, υπάρχει μία
στοιχειώδης βελτίωση τον τελευταίο ενάμισι χρόνο, βασική μάλλον και
θέλω να είμαι δίκαιος εδώ, υπάρχει μία βελτίωση παρά αυτά που
επεσήμανα, μέχρι πρόπερσι ήμαστε στα κάγκελα λίγο σε κάποια θέματα και
νομίζω είχαμε και δίκιο.
Αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα μια καλύτερη κατάσταση εμφανής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Κοκοτίνη.
Ο κ. Κουρής; …Όχι.
Ο Κ. Πανταζόπουλος έχει τον λόγο.
Δ.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ:

Κύριε

Πρόεδρε,

αγαπητοί

συνάδελφοι,

καλησπέρα.
Να πω, κ. Πρόεδρε, ότι μια γενική αναφορά έχουμε κάνει, δεν είχα
τον χρόνο, αλλά σέβομαι ιδιαίτερα την άποψη του κ. Κοκοτίνη, γνωρίζω ότι
ξέρει πάρα πολύ καλά και βασιζόμενος στην εμπειρία του, αφού κινείται σε
θετική κατεύθυνση, φαντάζομαι ότι έτσι είναι, δεν είχαμε τη δυνατότητα να
πάμε ιδιαίτερα πιο αναλυτικά από την πλευρά μας. Δέχομαι την άποψη του
κ. Κοκοτίνη.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Πανταζόπουλε.
Ο κ. Σόφης έχει τον λόγο.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Όταν μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες, αυτά που ανέφεραν οι
Ορκωτοί Λογιστές, αισθάνομαι ότι είμαι σε μια «μασονική Στοά», όπου
μιλάνε κάποιοι μεταξύ τους και οι υπόλοιποι δεν καταλαβαίνουμε τίποτα ή
κάνουμε πως καταλαβαίνουμε και κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Εγώ
είμαι Φυσικός, ήμουν δηλαδή, όταν ήμουν καθηγητής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είστε.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Όχι, ήμουν. Τώρα είμαι συνταξιούχος και είναι χαρά μου.
Τότε λοιπόν όταν θέλαμε να κάνουμε κάτι, μαζευόμασταν μεταξύ μας
και συζητάγαμε σαν Φυσικοί και ακούγανε οι άλλοι και δεν καταλαβαίνανε
τίποτα. Ήταν μια κουβέντα μεταξύ κωφών.
Εγώ από αυτά που κατάλαβα είναι δύο. Τα τέλη κυκλοφορίας και
αυτά που είπε ο Δήμαρχος. Τι, δηλαδή; Ότι δεν έχουμε τίποτα στα χέρια
μας. Έχουμε δηλαδή ένα χαρτί εδώ, μία έκθεση που λέει ένα εκατομμύριο
νούμερα τα οποία δεν έχουν καμία αξία γιατί δεν υπάρχει μία δυνατότητα
να εισπράξει και τίποτα σε τελική ανάλυση.
Εκείνο που δεν αντιλαμβάνομαι με τίποτα είναι ότι έχουμε ένα
πλεόνασμα 1.346.000 ευρώ αλλά δεν έχουμε τίποτα. Δηλαδή, αύριο το πρωί
που θα έρθει κάποιος που του χρωστάμε λεφτά, μπορεί να τα πάρει από
αυτά;… Όχι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι.
Γ.ΣΟΦΗΣ: Έχετε έλεγχο. Γιατί δεν τους πληρώνουμε τότε;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Σόφη, συγγνώμη, αλλά είναι ολισθική η προσέγγισή
σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη, να ολοκληρώσει ο κ. Σόφης.
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Γ.ΣΟΦΗΣ: Από αυτήν την άποψη, για να τελειώνω, εγώ αντιλαμβάνομαι
ότι οι αριθμοί πάντα ευημερούν ανάλογα πώς το θέλεις αλλά η
πραγματικότητα στην κοινωνία δεν είναι αυτή.
Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Στη λογική της γραφειοκρατίας,
κοιτάξτε να δείτε κάτι τώρα, είμαστε σε μια πολύ δύσκολη φάση και η
Αυτοδιοίκηση γενικά και ο Α΄ και ο Β΄ βαθμός περνάνε πολύ μεγάλο ζόρι
με αυτά που συμβαίνουν στην Μάντρα. Ευτυχώς λέω εγώ, για παράδειγμα,
που καταφέραμε και κλείσαμε τους δύο αγωγούς, τον Σ1 και Σ2, μακάρι να
γίνει και ο τρίτος τελικά για να ολοκληρωθεί το έργο για να μην έχουμε
αυτά που βλέπουμε, γιατί κάποια στιγμή έρχεται κάποιος γραφειοκράτης
που λέγεται Ελεγκτικό Συνέδριο και τι λέει; Θα το δω, ένας Πάρεδρος,
πότε; Όταν.. . να μην πω χαρακτηρισμούς κλπ.
Αυτό το πράγμα είναι έγκλημα απέναντι στον λαό. Είναι έγκλημα και
νομίζω ότι αυτή η διαδικασία αυτά τα χαρακτηριστικά έχει. Δεν έχω τίποτα
με τους Ορκωτούς Λογιστές, κάνουν τη δουλειά τους, κάνουμε τη δουλειά
μας, πολιτικά δεν έχουμε καμία σχέση, καμία επαφή, είμαστε σε άλλους
κόσμους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Σόφη.
Άλλος συνάδελφος τοποθέτηση;
Ο κ. Νικηφόρος έχει τον λόγο.
Ι.ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, από την Έκθεση των
Ορκωτών αναδεικνύονται δύο πράγματα:
Πρώτον, η καλή οικονομική κατάσταση του Δήμου, και
Δεύτερον, η καλή δουλειά που γίνεται στο Λογιστήριο και στις
Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου μας.
Τα σημεία που εντοπίζει πιστεύω ότι είναι αυτό που λέει ότι
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υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ακόμη και δεν είναι πάρα πολύ σημαντικά,
ίσως σημαντικότερο είναι το μητρώο παγίων, πρέπει επιτέλους- από το 2001
το είχαμε ξεκινήσει- κάποτε πρέπει να γίνει μία σωστή δουλειά για να τα
έχουμε σε αξία μνήμης αλλά να ξέρουμε και τι είναι και πού βρίσκεται το
καθένα.
Άλλα σημεία είναι για τις μελέτες που πρέπει να μεταφερθούν στα
αποτελέσματα χρήσης, να τις ξεκαθαρίσουμε, και εδώ μου δίδεται η
ευκαιρία να πω ότι κάποτε πρέπει να κρατήσουμε και ένα μητρώο μελετών
να δούμε τι γίνεται. Από το 2000 θυμάμαι μελέτες… μελέτες… μελέτες….
Φεύγει μία Διοίκηση, εξαφανίζονται οι μελέτες, έρχεται η άλλη Διοίκηση,
κάνει άλλες μελέτες για τους ίδιους χώρους και εν πάση περιπτώσει υπάρχει
μία ασάφεια, μια θολούρα σε αυτό το τοπίο.
Τα έργα τα οποία αφορούν παλαιότερες χρήσεις και παρουσιάζονται
δαπάνες, ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί, πρέπει και αυτά να τελειώνουν.
Δηλαδή είναι πολύ μικρά σημεία, ας πούμε, τα οποία βελτιώνουν την εικόνα
πάρα πολύ.
Για την απογραφή, το είπαμε.
Για τις κρατήσεις, πήρα την εξήγηση ότι ακόμα δεν μπορεί να γίνει
τακτοποίηση λογιστική σε καθημερινή βάση ή έστω σε 10ήμερο, αφού
όμως οι Ορκωτοί λένε ότι το αποτέλεσμα είναι ότι από τον έλεγχο
προκύπτει ότι συμφωνούν απόλυτα τα νούμερα το πραγματικό με το
λογιστικό υπόλοιπο, δεν έχω λόγο να επιμείνω.
Τα αλλότρια περιουσιακά στοιχεία και οι διάφοροι λογαριασμοί
τάξεως πρέπει να παρακολουθούνται, αν και μας βολεύει αν είναι εναντίον
μας, γιατί παρουσιάζεται καλύτερη εικόνα του Δήμου και καλύτερη
δανειοληπτική ικανότητα.
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Ένα θέμα όμως, και απευθύνομαι στον κ. Αντιδήμαρχο, είναι το θέμα
των εσόδων. Υπάρχει μία παρατήρηση, σαν 10 την έχω σημειώσει, «κατά
συνέπεια, λέει, πρέπει να ληφθεί η σχετική μέριμνα ώστε να εξασφαλίζεται
η βεβαίωση είσπραξης του συνόλου των εσόδων, κλπ.» Θέλω, αν μου
επιτρέπει ο κ. Αντιδήμαρχος, επειδή και εγώ έχω περάσει από αυτήν τη
θέση, να του υπενθυμίσω ότι πολλές φορές υπάρχουν, επειδή έχει την
ευθύνη της είσπραξης των εσόδων, υπάρχουν έσοδα τα οποία δεν μπορεί να
γνωρίζει ούτε η Οικονομική Υπηρεσία. Η Υπηρεσία η Οικονομική παίρνει
πληροφορίες από τις άλλες υπηρεσίες και υπάρχουν και άλλες απαιτήσεις
που μπορεί να εγείρει ο Δήμος, να δημιουργήσει βεβαιωτικούς τίτλους από
στοιχεία τα οποία μπορεί να γνωρίζει μόνο η Νομική Υπηρεσία από
έμμεσους ή άμεσους καταλογισμούς, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι.
Όλα αυτά, αν γίνει κάποια στιγμή ένας έλεγχος από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, θα ζητήσουν ευθύνες από τους αιρετούς και μην ξεχνάτε ότι μία
υπόθεση του 1997 ακόμα δεν έχει τελειώσει. Γι’ αυτό εγώ τι είχα κάνει το
2011; Είχα απευθύνει ένα έγγραφο σε όλες τις Διευθύνσεις και στη Νομική
Υπηρεσία και ζήτησα, όποιος γνωρίζει στοιχεία, όποια υπηρεσία έχει στα
χέρια της στοιχεία τα οποία μπορεί να αποτελέσουν δικαιολογητικό για να
εκδοθεί τίτλος βεβαίωσης ή αν γνωρίζουν ότι κάποιος άμεσα ή έμμεσα
ζημίωσε τον Δήμο κλπ., να το κάνει γνωστό στις Οικονομικές Υπηρεσίες.
Δεν ξέρω βέβαια τι τύχη είχε αλλά νομίζω, κ. Αντιδήμαρχε, ότι αυτό θα
έπρεπε να το ξαναδείτε και να το επαναλάβετε γιατί, όπως σας είπα, οι
αιρετοί δυστυχώς που δεν θα έπρεπε να έχουν καμία ανάμιξη στην
οικονομική ευθύνη, έχουν την ευθύνη αυτή.
Ψηφίζω βέβαια τον ισολογισμό και θεωρώ ότι η ευρωστία του Δήμου
είναι δεδομένη και καλύτερη από κάθε άλλη φορά. Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ, κ. Νικηφόρε.
Άλλος συνάδελφος τοποθέτηση;
Κύριε Χατζηδάκη, έχετε τον λόγο.
Γ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Δεν θέλω να πω πολλά. Θέλω να ευχαριστήσω και για
τα καλά σας λόγια σε επίπεδο ισολογισμού, πιστεύω ότι έχουν γίνει πολύ
καλές προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια της Διοίκησής μας και γι’ αυτό
έχουμε σήμερα αυτήν την θετική οικονομική εικόνα.
Θέλω να ευχαριστήσω και την κα Πεταχτή και όλες τις Οικονομικές
Υπηρεσίες που έχουν συμβάλει σε αυτήν την προσπάθεια και βέβαια και
τους Ορκωτούς οι οποίοι κάθε χρόνο μας βοηθάνε, και ο κ. Καραμιχάλης
και ο κ. Κοσμάτος, που να τους ευχηθούμε και σιδεροκέφαλοι, γιατί πριν
λίγες ημέρες εκλέχθηκαν στο Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων και οι
δύο. Έχουμε δύο από τα 11 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και παρακαλώ για την υπερψήφιση του
ισολογισμού του Δήμου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, θέλετε να μιλήσετε;… Όχι.
Περνάμε λοιπόν στη διαδικασία της ψήφισης.
Ακολουθεί φανερή ψηφοφορία
………………………………………………………………………………
 ΗΛΙΟΥ-ΠΟΛΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ, κατ’ αρχήν να κάνω τη δήλωση,
όπως προείπα, ότι τα δύο τελευταία χρόνια υπάρχει μία εμφανέστατη
βελτίωση αλλά θα ψηφίσουμε ΛΕΥΚΟ, γιατί δεν έχουμε φτάσει εκεί
που θέλουμε, αλλά υπάρχει μία εμφανής βελτίωση και θέλω να το
τονίσω αυτό. Δηλαδή, και στις συμμετοχές και στους πελάτες και στις
μελέτες, το γεγονός ότι διαγράφηκαν και απεικονίζεται μια πιο
πραγματική εικόνα, δηλαδή ο ισολογισμός τι είναι να το πούμε λίγο
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απλό. Δεν είναι επιλογή φιλοσοφική, ιδεολογική για να τσακωθούμε
ιδιαίτερα, είναι μία επιλογή που λέμε αν ισχύει αυτό, ισχύει και κάτι
άλλο, είναι μια πραγματική. Πιστεύω ότι πιο πολύ από κάθε άλλη φορά
είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα από ποτέ. Δεν έχει φτάσει εκεί που
θα θέλαμε εμείς αλλά γι’ αυτό και θα ψηφίσουμε λευκό, αλλά όμως
θέλουμε να πούμε και έναν καλό λόγο ότι έχουν γίνει βελτιώσεις που
πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό.
 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: ΛΕΥΚΟ
 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ: ΠΑΡΩΝ
Συνεπώς, το θέμα ψηφίζεται κατά πλειοψηφία.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν.
3463/2006,
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Κοκοτίνη, Καλαντίδη, Αντύπα, Δουβή, δηλώνοντας
λευκό ο κ. Σόφης, παρών ο κ. Κουρής ενώ βρίσκονται προσωρινά εκτός
αιθούσης οι κ.κ. Δ.Πανταζόπουλος, Πούλος, Αγαδάκος)
Εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις, Ισολογισμός, Αποτελέσματα
Χρήσεως, Προσάρτημα Οικονομικού Έτους 2017 του Δήμου Ηλιούπολης,
όπως υποβλήθηκαν από τις υπηρεσίες και ελέγχθηκαν από τον ορκωτό
ελεγκτή λογιστή κ. Ευάγγελο Δ. Κοσμάτου με Αρ Μ ΣΟΕΛ 13561, της
Εταιρείας «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε», με έδρα την Φωκ.
Νέγρη 3, Τ.Κ.11257 Αθήνα, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ελεγκτικό
Μητρώο (Σ.Ο.Ε.Λ.) με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 125», ως εξής:
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηλιούπολης
Γνώμη Χωρίς Επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Ηλιούπολης, οι
οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017, την κατάσταση
αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Δήμου Ηλιούπολης

κατά την 31η

Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό
Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"
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Βάση για γνώμη
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως
αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα
πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες
Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από
τον Δήμο σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του
Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί
στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις
δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας
και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια
που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για την γνώμη
μας.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 13 του προσαρτήματος των οικονομικών
καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέμα «Έχουν ασκηθεί αγωγές κατά του Δήμου από
εργαζομένους και διάφορους άλλους τρίτους, με εργατικές απαιτήσεις και αποζημιώσεις
συνολικού ποσού 898.628,21 €.» Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση
με το θέμα αυτό.
Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης", όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού
ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι
οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία
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περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού
επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ,
όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα
ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή
από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε
εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που
λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην
Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό
σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας
ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε
ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την
γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη
είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να
εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις
ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό
το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με
σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού
ελέγχου του Δήμου.
Αξιολογούμε

την καταλληλότητα

των λογιστικών αρχών

και

μεθόδων που

χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών
γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι
οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με
τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
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Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου,
συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Αθήνα, 28/6/2018,
Ευάγγελος Δ. Κοσμάτος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Αρ Μ ΣΟΕΛ 13561
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

(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 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.
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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 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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ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ
Υπόλοιπο
31/12/2016

Υπόλοιπο
31/12/2017

Πωλήσεις
Καταστροφές
Μεταφορές

Αγορές Χρήσεως

Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

1.160.494,63

Γήπεδα - Οικόπεδα

4.226.478,33

Πλατείες -Πάρκα- Παιδότοποι
κοιν. χρήσεως
Οδοί- Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως

4.811.418,28

91.117,60

4.902.535,88

3.568.634,01

201.862,23

3.770.496,24

Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως
Κτίρια & Τεχνικά Έργα
Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού
κοινής χρήσεως
Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής
χρήσεως
Μηχανήματα-Τεχνικές
Εγκαταστάσεις &
Λοιπός Μηχανολογικός
Εξοπλισμός

38.936,07

1.199.430,70
4.226.478,33

2.599.905,94

0

2.599.905,94

24.262.652,08

407.457,60

24.670.109,68

523.136,77

44.156,40

567.293,17

1.703.805,76

328.302,03

2.032.107,79

1.745.006,42

31.657,20

1.776.663,62

Μεταφορικά Μέσα

6.935.206,27

33.229,25

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

6.208.220,96

290.941,47

14.854,13

2.179.348,69

257.683,71

1.021.215,14

1.415.817,23

57.939.696,38

1.686.407,49

1.036.069,27

59.414.151,73

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπόλοιπο
31/12/2016
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Αποσβέσεις
χρήσεως

6.968.435,52

Πωλήσεις
Καταστροφές
Μεταφορές

6.484.308,30

Υπόλοιπο
31/12/2017

914.196,60

65.624,96

979.821,56

Πλατείες -ΠάρκαΠαιδότοποι κοιν. χρήσεως
Οδοί- Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως

2.524.608,61

263.507,06

2.788.115,67

2.662.526,74

143.677,47

2.806.204,21

Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

1.231.325,24

170.785,15

1.402.110,39

Κτίρια & Τεχνικά Έργα
Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού
κοινής χρήσεως
Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις
κοινής χρήσεως
Μηχανήματα-Τεχνικές
Εγκαταστάσεις

18.448.416,65

558.015,50

19.006.432,15

394.568,86

15.390,73

409.959,59

1.548.402,29

27.385,05

1.575.786,34

1.569.806,23

27.429,23

1.597.235,46

6.546.378,13

90.838,31

6.637.216,44

4.960.649,01

247.091,87

14.854,18

5.192.886,70

39.886.680,76

1.544.120,37

14.854,18

41.415.946,95

& Λοιπός Μηχανολογικός
Εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισμός

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 3: Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων–εξόδων
εγκαταστάσεως και οι διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των συμμετοχών και
χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασμού
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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:
Αξία κτήσης 2016

Προσθήκες χρήσης
2017

Λογισμικά
προγράμματα

994.130,19

38.936,07

Μελέτες για
σχολεία
Γεωλογικές
μελέτες
Μελέτες
εφαρμογής
κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων
Σύνολα

Αξία κτήσης
2017

Συνολικές
αποσβέσεις
31.12.2017

Αναπόσβεστο
υπόλοιπο
31.12.2017

1.033.066,26

813.457,15

219.609,11

14.022,52

14.022,52

14.022,51

0,01

4.321,76

4321,76

4.321,75

0,01

148.020,15

0,01

1.199.430,70

219.609,14

148.020,16

1.160.494,36

38.936,07

1.042.139,36

Β) Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
Γ) Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια
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:
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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
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

146.735,14

146.735,14

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

236.082,17
42.851,00

236.082,17
42.851,00

0,00
0,00

150.000,00

150.000,00

0,00

585.668,31

585.668,31

0,00

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 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 € 556.125,30 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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Υπόλοιπο Δανείων
31/12/2017

ΔΑΝΕΙΟ

Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις 31/12/2017

Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις (Δόσεις
κεφαλαίου που λήγουν
στην επόμενη χρήση)

Τ.Π & Δανείων : 05/01244/00/23

128.770,78

110.263,27

18.507,51

Δάνειο από Τ.Π & Δ 05/01244/00/24

734.951,68

699.732,99

35.218,69

Δάνειο από Τ.Π & Δ 05/01244/00/25

270.165,31

246.555,44

23607,87

1.133.887,77

1.056.553,70

77.334,07

263.323,67

204.065,87

59.257,80

163.097,98

108.732,10

54.365,88

426.421,65
1.560.309,42

312.797,97
1.369.351,67

113.623,88
190.957,75

ΣΥΝΟΛΟ A
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στην
ΕΥΔΑΠ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στο ΥΠΕΣ
(επιχορήγηση για τις ληξιπρόθεσμες
οφειλές της ΕΥΔΑΠ)
ΣΥΝΟΛΟ Β
ΣΥΝΟΛΟ Α+Β

(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 τ λογαριασμών 36.01 "έσοδα
χρήσεως εισπρακτέα" και 56.01 "έξοδα χρήσεως πληρωτέα", αν τα ποσά αυτά είναι σημαντικά.
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Αφορούν:
Ανταποδοτικά τέλη Νοεμβρίου 2018

681.764,91

Ανταποδοτικά τέλη Δεκεμβρίου 2018

493.157,41

Πρόβλεψη αστικά ενοίκια

1.872,00

Σύνολο :

1.176.794,32

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Αφορούν:
Πρόβλεψη ΔΕΗ Νοεμβρίου 2018
Πρόβλεψη ΔΕΗ Δεκεμβρίου 2018
Πρόβλεψη ΙΚΑ,ΦΜΥ εργαζομένων
ΕΥΩΝΥΜΟΣ (ΑΔΣ 33/2013)
Σύνολο

67.242,20
310.280,08
58.787,81
436.310,09

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
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χωριστά.
Στους Λογαριασμούς Τάξεως ποσού 26.250.370,83 € απεικονίζονται τα ποσά εκτέλεσης του
προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του οικονομικού έτους 2017 που προκύπτουν από το
Δημόσιο Λογιστικό και ποσού 1.405.837,88 € 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 .

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.
Στο ενεργητικό εμφανίζεται εγγύηση ποσού 1.137,00€ που δόθηκε στην ΔΗΜΟΣΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.

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 έως
31/7/2017 και πέντε έμμισθοι από 1/8/2017) και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στη
χρήση 2017 ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 160.743,84 €.
(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.
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

360

Μόνιμοι υπάλληλοι

220

Αορίστου Χρόνου

96

Ορισμένου χρόνου

44

(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες :

360

Υπαλληλικό προσωπικό

197

Εργατοτεχνικό προσωπικό

163
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(3) Ανάλυση αμοιβών προσωπικού:
60.01

Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

3.980.527,43

60.02

Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου

1.462.643,85

60.03

Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

60.04

Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση

510.862,43

60.05

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων

1.410.980,49

60.06

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

60.07

Δαπάνες πρόσληψης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού

88.801,30

82.754,49
3.138,32

ΣΥΝΟΛΟ

7.539.708,31

(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

€

1.811.228,70

Λοιπά Έκτακτα ανόργανα Έσοδα

€

0,63

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και Η/Φ

€

297.893,16

Τακτικά έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

€

62.932,66

Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδ.

€

19.101,46

Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα

€

34.157,47

Έκτακτα γενικά έσοδα

€

42.699,23

Λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων

€

9.561,37

Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως)

€

25.768,43

(2) Έσοδα προηγουμένων χρήσεων

€

492.113,78

Σύνολο 1

2.303.343,11

ΜΕΙΟΝ
(1) Έκτακτα και ανόργανα Έξοδα
Λοιπά έκτακτα ανόργανα έξοδα

€

2.355,75

2.355,75

(3) Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Διάφορα έξοδα

€

25.442,92

Λοιπά Έξοδα προηγουμένων χρήσεων

€

242.308,20

Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων λοιπών εσόδων

€

13.952,41

Σύνολο 2

284.059,28
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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 898.628,21 €.
Ηλιούπολη 27/06/2018
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΑΔΤ. Κ 322756

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΠΕΤΑΧΤΗ ΣΟΦΙΑ

ΑΔΤ. AM625247

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 28/06/2018
Αθήνα , 28/06/2018

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 211/2018 και είναι αναρτητέα στο
διαδίκτυο.
-------------------------------ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει άλλο θέμα και λύεται η συνεδρίαση.
ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜ.
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ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΟΥΚΟΥΝΑΣΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΑΡΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΓΡΗΓΟΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΠΙΡΗ ΕΛΕΝΗ
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ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΟΥΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΓΑΔΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Ηλ.Πανταζόπουλος):…………………………………....…3,8,9,11,25,29,43.-

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:…………………………………………………………………....…..…18,19,25.-

Δ.
ΔΟΥΒΗ:………………………………………………..………………………………………….9.Κ.
Καραμιχάλης (Ορκωτός Ελεγκτής): …………………………………..9,10,11,12,13,14,23.ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ: ……………………………………………………………………..6,7,12,20,23.Ν.
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ:………………………………………………………..………………………9,26.-

Π.
Πεταχτή (Λογίστρια Δήμου):……………………………………………………..9,15.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.:………………………………………….…………………24.Σ.
ΣΟΦΗΣ: …………………………………………………………………………………….25,26.Χ.
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