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Απόζπαζκα
ν

Από ην 27 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ έηνπο 2021.
ΚΝΛΑΓΗΘΝ ΘΔΚΑ
Ξεξί
έγθξηζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηζνινγηζκνύ ρξήζεο 2019
Γήκνπ Ππάξηεο
Δηζεγήηξηα: θ.Γεσξγία Γεδεδήκνπ

Πηε Ππάξηε ζήκεξα ζηηο 12 ηνπ κελφο Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα Γεπηέξα,
θαη ψξα 19:30, ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε
ηειεδηάζθεςε,

χζηεξα

απφ

ηελ

κε

αξηζ.πξση.12693/08-07-2021

έγγξαθε

πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γ.Π., πνπ γλσζηνπνηήζεθε ζην Γήκαξρν, ζηνπο
δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 74

παξ. 5 ηνπ

Λ.4555/2018.
Ζ ζπλεδξίαζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηειεδηάζθεςε, γηα ιφγνπο δηαζθάιηζεο ηεο δεκφζηαο πγείαο ζχκθσλα
κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Ξξάμεο Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ (ΦΔΘ 55/11-03-2020), ηηο εγθχθιηνπο
ηνπ

πνπξγείνπ

Δζσηεξηθψλ

αξηζ.πξση.18318/13-03-2020

(ΑΓΑ:

9ΙΞΣ46ΚΡΙ6-1ΑΔ),

εγθ.40/αξηζ.

πξση.20930/31-03-2020 (ΑΓΑ: 6ΥΞ46ΚΡΙ6-50Τ) θαη ΓΗΓΑΓ/Φ.69/168/νηθ.13727/05-07-2021 (ΑΓΑ:
6ΘΦ346ΚΡΙ6-23Φ) θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ.5 Λ.3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε
θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 74 ηνπ Λ.4555/2018.

Δπί ζπλφινπ «41» κειψλ ήηαλ:
ΞΑΟΝΛΡΔΠ

ΑΞΝΛΡΔΠ

1.

Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξφεδξνο Γ.Π.)

1.

Αγαζίαο Ξαλαγηψηεο

2.

Θαξκνίξεο Ησάλλεο (Αληηπξφεδξνο Γ.Π.)

2.

Απνζηνιάθνο Γεκήηξηνο

3.

Γξεγφξε Γήκεηξα (Γξακκαηέαο Γ.Π.)

3.

Αξγεηηάθνο Γεκήηξηνο

4.

Αλαζηαζάθνο Ζιίαο

4.

Βαγηαθάθνπ –Γνγαληδή Αδακαληία

5.

Βαθαιφπνπινο Κηραήι

5.

Βιάρνο Γεψξγηνο

6.

Αξγεηηάθνο Πηαχξνο

6.

Θνληάθνο Ζιίαο

7.

Βαιηψηεο Δπάγγεινο

7.

Θπξηαθνχιηαο Ξαλαγηψηεο

8.

Βιήηαο Ληθφιανο

9.

Βνπλάζεο Αιέμαλδξνο
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10.

Γαξάθε Διέλε

9.

Κηρειφγγνλαο Αζαλάζηνο

11.

Γεδεδήκνπ Γεσξγία

10.

Κπνπγάδεο Σξήζηνο

12.

Εαραξάθε-Αλαζηαζνπνχινπ Γεσξγία

13.

Θαινκνίξεο Αληψληνο

14.

Θαλαθάθνο Σξήζηνο

15.

Θαλειιφπνπινο Γεψξγηνο

16.

Θαπνληθνιφο Γεκήηξηνο

17.

Θαξάληδαιε–Ξαπαζηαζάθε Ξαλαγηψηα

18.

Θαξιαχηεο Αζαλάζηνο

19.

Θνλίδεο Γεψξγηνο ηνπ Βαζ.

20.

Θνλίδεο Γεψξγηνο ηνπ Ησαλ.

21.

Θνπξεκπήο Γεψξγηνο

22.

Θνπξηζνχλεο Ξαλαγηψηεο

23.

Καληδνπξάλεο Ησάλλεο

24.

Κελνχηεο Βαζίιεηνο

25.

Ξαπαληθνιάνπ Γήκεηξα

26.

Ξαηζηιίβαο Θεκηζηνθιήο

27.

Ξιεηψηαο Σξήζηνο

28.

Ξξηζηνχξεο Ξαλαγηψηεο

29.

Πηακάηεο Θσλ/λνο

30.

Πνπκάθεο Ησάλλεο

31.

Ρζνχθιεξεο Ληθφιανο

32.

Φιψξνο Ληθφιανο

Πηε ζπλεδξίαζε θιήζεθε θαη ζπκκεηείρε ν Γήκαξρνο θ. Ξέηξνο Γνχθαο.
ΞΑΟΝΛΡΔΠ ΞΟΝΔΓΟΝΗ ΘΝΗΛΝΡΖΡΩΛ
Θνπξεκπήο Αξηζηείδεο- Ξεξηβνιίσλ, Γέδε Θενδψξα–Ξιαηάλαο
ΑΞΝΛΡΔΠ ΞΟΝΔΓΟΝΗ ΘΝΗΛΝΡΖΡΩΛ
Θαθνχξνο Γεκνζζέλεο – Ππαξηηαηψλ, Φιψξνο Γεψξγηνο - Αγ. Αλαξγχξσλ, Πνχπνο
Γεψξγηνο – Αγ.Δηξήλεο, Οαζζηάο Αζαλάζηνο – Αγ.Ησάλλνπ, Ονχκπνο Γεψξγηνο Αγ.Θσλ/λνπ, Πνπριέξεο Γεψξγηνο – Αγφξηαλεο, Ονδαθιήο Γεψξγηνο – Αγξηάλσλ,
Εάβξαο
Ξαλαγηψηεο
–
Αιεπξνχο,
Θφληαξεο
Θσλζηαληίλνο
–
Ακπθιψλ,
Ρξηαληαθπιιάθνο Αληψληνο – Αλαβξπηήο, Γεσξγαθάθνο Ληθφιανο – Αλσγείσλ,
Ιακπξηαλάθνο Ξαλαγηψηεο - Άξλεο, Φξηληδίιαο Δκκαλνπήι – Αθπζζνχ, Κάξθνο
Αλαζηάζηνο – Βακβαθνχο, Πηξίθαο Θπξηάθνο – Βαξβίηζαο, Φνπξηνχλεο Ξαλαγηψηεο Βαζζαξά, Γηθαηάθνο Ξαλαγηψηεο – Βαζηιηθήο, Ρζάθσλαο Θσλ/λνο- Βνξδφληαο, Θαξξάο
Πσηήξηνο – Βνπηηάλσλ, Γηάλλαξεο Ληθφιανο - Γεσξγηηζίνπ, Γεξφληδνο Θσλζηαληίλνο Γθνξηηζάο, Θξεηζηκειηφο Γεψξγηνο – Γνξάλσλ, - Γεξφληδνο Αλάξγπξνο- Θαιινλήο,
Θνξίλεο Ληθφιανο - Θαιπβίσλ Πνράο, Αλαζηαζάθνο Παξάληνο – Θακηλίσλ, Ληεβέθνο
Γεψξγηνο – Θαξπψλ, Ιαγαλάο Βαζίιεηνο – Θαζηνξείνπ, Ξαπαδεκεηξάηνο Αλαζηάζηνο Θεθαιά, Βιαράθεο Ιεσλίδαο – Θιαδά, Ξαπαζενδψξνπ Θσλ/λνο – Θνληδίηζαο,
Θνπηξάθνο Ζιίαο - Ιεπθνρψκαηνο, Ξαπαιπκπέξεο Ληθφιανο – Ινγθαλίθνπ, Πνπιηάλεο

Πρακτικό 27/12-07-2021

[2]

ΑΔΑ: ΨΞΙΙΩ1Ν-Π6Μ

Αλδξέαο – Ινγγάζηξαο, Βιαρνθσλζηαληήο Γεψξγηνο – Καγνχιαο, Πθξνπκπέινο
Γεκήηξηνο – Κπζηξά, Ξηεξξνπηζάθνο Αξηζηνκέλεο – Μεξνθακπίνπ, Λαζηάθνο
Ξαξαζθεπάο - Ξαιαηνπαλαγηάο, Οαζζηάο Ησάλλεο– Ξειιάλαο, Ληθνιαθάθνο
Θσλζηαληίλνο - Ξνινβίηζεο, Ιενληζίλεο Κηραήι– Ξνηακηάο, Θνχξνο Ξαχινο –
Πθνχξαο, Ρζάθσλα Καξία – Πνπζηηάλσλ, Οηδάθνο Αζαλάζηνο - Ππαξηηάο, Κπέθειεο
Ησάλλεο – Ρξαπεδαληήο Καπξαθάθνο Σξήζηνο – Ρξχπεο, Ξαλαγάθεο ΗσάλλεοΣξπζάθσλ
ΞΟΝΠΔΙΔΠΔΗΠ –ΑΞΝΣΩΟΖΠΔΗΠ.
Νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Πνπκάθεο Ησάλλεο, Θνλίδεο Γεψξγηνο ηνπ Βαζηι., Πηακάηεο
Θσλζηαληίλνο, ζπλδέζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο.
Ξαξαβξέζεθαλ ζηε ζπλεδξίαζε ε Ξξντζηακέλε ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ
πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Ππάξηεο θ. Μπδηά Αλαζηαζία , ν Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο θ.
Θνπηξνπκάλεο Γεψξγηνο ηεο ΝΙΚΞΗΑ νξθσηνί ινγηζηέο Α.Δ. θαη ν Ξαλαγηψηεο
Θξεηηθφο ηεο «ΑΜΗΑ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΞΑΛ. ΘΟΖΡΗΘΝΠ θαη ΠΛΔΟΓΑΡΔΠ Ν.Δ.»
Ρα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ ππάιιειν ηνπ Απηνηεινχο Ρκήκαηνο πνζηήξημεο
Αηξεηψλ θαη Ππιινγηθψλ Νξγάλσλ θ.Αζπαζία Βέξγαδνπ
Ζ ζπλεδξίαζε βηληενζθνπήζεθε θαη καγλεηνθσλήζεθε κε επζχλε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ
Γ.Π.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε απαξηία ν πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.

Αξηζ. απόθαζεο
113/12-07-2021
ΚΝΛΑΓΗΘΝ ΘΔΚΑ: Ξεξί έγθξηζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηζνινγηζκνύ
ρξήζεο 2019 Γήκνπ Ππάξηεο
Δηζεγήηξηα: θ.Γεσξγία Γεδεδήκνπ
ΔΘΘΔΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

Ξξνο ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην ηνπ Γήκνπ Ππάξηεο
γηα ηνλ Ηζνινγηζκό ηεο ρξήζεσο 2019

1. ΓΕΝΙΚΑ
Το 2019 ιταν θ ζνατθ χρονιά λειτουργίασ του Καλλικρατικοφ Διμου Σπάρτθσ
που προζκυψε από τθν ςυνζνωςθ των Διμων Σπαρτιατϊν, Φάριδοσ, Πελλάνασ,
Μυςτρά, Θεραπνϊν, Οινοφντοσ και Κοινότθτασ Καρυϊν .
Πζραν από τα βαςικά οικονομικά ςτοιχεία τα οποία αναλφονται παρακάτω,
κα πρζπει να αναφζρουμε ότι θ εφαρμογι του Διπλογραφικοφ Λογιςτικοφ
Συςτιματοσ ,ςυμβάλλει ςτθν ςωςτι αποτφπωςθ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ και
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διάρκρωςθσ του Διμου ,κακϊσ και ςτθν διαχρονικι παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ
των οικονομικϊν του ςτοιχείων.
Επίςθσ ο ζλεγχοσ των οικονομικϊν καταςτάςεων από ανεξάρτθτο Ορκωτό
Ελεγκτι –Λογιςτι και θ δθμοςιοποίθςθ τουσ ςτον θμεριςιο τφπο ςυμβάλλουν
ςθμαντικά ςτθν εδραίωςθ τθσ διαφάνειασ και αξιοπιςτίασ όςον αφορά τα
οικονομικά πεπραγμζνα του Διμου .

2. ΕΟΔΑ ΧΡΗΕΩ
Τα οργανικά ζςοδα του Διμου τθσ χριςεωσ 2019 ανιλκαν ςυνολικά ςτο
ποςόν των ευρϊ 11.822.052,53
Στο ποςόν αυτό αν προςτεκοφν τα ζκτακτα και ανόργανα ζςοδα ςυνολικοφ φψουσ
ευρϊ 2.160.451,00 προκφπτουν τα ςυνολικά ζςοδα του Διμου (οργανικά &
ανόργανα) ποςοφ ευρϊ 13.982.503,53.

Η ανάλυςθ των εςόδων τθσ χριςεωσ 2019 ζχει ωσ εξισ :
(Ποςά ςε ευρϊ)
72

Ζςοδα από φόρουσ – πρόςτιμα – προςαυξιςεισ

292.202,23

73

Ζςοδα από τζλθ και δικαιϊματα

3.919.112,20

74

Ζςοδα από επιχορθγιςεισ

7.334.249,52

75

Ζςοδα από παρεπόμενεσ αςχολίεσ

137.885,41

76

Ζςοδα κεφαλαίων

138.603,17

φνολο Οργανικών εςόδων

11.822.052,53

81

Ζκτακτα και ανόργανα ζςοδα

1.860.585,81

82

Ζςοδα προθγουμζνων χριςεων

299.865,19

φνολο Εκτάκτων & εςόδων προηγ. Χρήςεων
Γενικό φνολο
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3. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΕΩ
Η ανάλυςθ των εξόδων τθσ χριςεωσ 2019 ζχει ωσ εξισ:
(Ποςά ςε ευρϊ)
60

Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ

61

Αμοιβζσ και ζξοδα αιρετϊν αρχόντων και τρίτων

62

Παροχζσ τρίτων

63

Φόροι-τζλθ

64

Διάφορα ζξοδα

65

Τόκοι και ςυναφι ζξοδα

66

Αποςβζςεισ παγίων ενςωματωμζνεσ ςτο λειτουργικό κόςτοσ

2.559.602,48

67

Παροχζσ – χορθγίεσ –Επιχορθγιςεισ -Επιδοτιςεισ-Δωρεζσ

1.489.349,77

68

Προβλζψεισ εκμεταλλεφςεωσ

5.144.553,79
634.542,35
2.559.025,27
45.271,15
994.638,16
69.369,98

338.658,33

φνολο Οργανικών εξόδων

13.835.011,28

81

Ζκτακτα και Ανόργανα Ζξοδα και ζκτακτεσ ηθμιζσ

68.523,18

82

Ζξοδα προθγοφμενων χριςεων

11.219,68

φνολο Εκτάκτων & εξόδων προηγ. Χρήςεων

79.742,86

Γενικό φνολο

13.914.754,14

4. ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ
Το κόςτοσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ανιλκε ςτο ποςόν των ευρϊ
8.707.557,65 €
Τα ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ του Διμου ανιλκαν ςτο ποςόν των ευρϊ
4.997.145,26 € τα ζξοδα λειτουργίασ δθμοςίων ςχζςεων ςτο ποςόν των ευρϊ
Πρακτικό 27/12-07-2021

[5]

ΑΔΑ: ΨΞΙΙΩ1Ν-Π6Μ

60.938,39 και τα χρθματοοικονομικά ζξοδα ανιλκαν ςτο ποςό των ευρϊ 69.369,98.
Το ςυνολικό κόςτοσ παροχισ υπθρεςιϊν, διοίκθςθσ, δθμοςίων ςχζςεων,
χρθματοοικονομικϊν, προβλζψεων , εκτάκτων και ανόργανων εξόδων, ανιλκε ςτο
ποςόν των ευρϊ 13.914.754,14. Η διαφορά μεταξφ των ςυνολικϊν εςόδων τθσ
χριςεωσ 2019, ποςοφ ευρϊ 13.982.503,53 και των ςυνολικϊν εξόδων τθσ χριςεωσ,
ποςοφ ευρϊ 13.914.754,14 αποτελεί το αποτζλεςμα (πλεόναςμα) τθσ χριςεωσ 2019,
το οποίο ανζρχεται ςε ευρϊ 67.749,39.

Από τον απολογιςμό του ζτουσ 2019 προκφπτει ότι οι ςυνολικζσ πλθρωμζσ
του Διμου ςτθ χριςθ 2019 ανιλκαν ςτο ποςόν των ευρϊ 14.191.318,68. Αν ςτο
ςφνολο των ειςπράξεων του Διμου, ποςοφ ευρϊ 15.266.647,08 προςτεκοφν τα
χρθματικά διακζςιμα ενάρξεωσ τθσ χριςεωσ ποςοφ ευρϊ 9.412.801,07 και
αφαιρεκοφν οι πλθρωμζσ του Διμου κατά το ζτοσ 2019 ποςοφ ευρϊ 14.191.318,68
και θ προκαταβολι μιςκοδοςίασ προςωπικοφ Α’ δεκαπενκθμζρου 2020 ποςοφ
ευρϊ 96.093,87 προκφπτει το χρθματικό υπόλοιπο του Διμου κατά το τζλοσ τθσ
χριςεωσ, ποςοφ ευρϊ € 10.392.035,60 .
5. ΠΑΓΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
Όπωσ προκφπτει από τον Ιςολογιςμό του Διμου τθσ 31.12.2019 οι ενςϊματεσ
ακινθτοποιιςεισ ανζρχονται ςτο ποςόν των ευρϊ 88.518.336,23 και αφαιρουμζνων
των αποςβζςεων ποςοφ ευρϊ 40.454.480,43
θ αναπόςβεςτθ αξία τουσ ανζρχεται ςτο ποςόν των ευρϊ 48.063.855,80.
6. TITΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΤΗ
Οι τίτλοι πάγιασ επζνδυςθσ ανζρχονται ςε € 2.308.417,49 και αναλφονται ωσ
ακολοφκωσ :

Τίηλορ πάγιαρ
επένδςζηρ

Ποζοζηό
ζςμμεηοσήρ
Τπόπορ
(%)
αποηίμηζηρ

Δημοηική Επισείπηζη
Ύδπεςζηρ Αποσέηεςζηρ
Δήμος Σπάπηηρ.
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Απσική αξία
κηήζευρ

Συπεςμένερ
Πποβλέτειρ
ςποηίμηζηρ
-Λοιπέρ
μειώζειρ

Αξία
αποηιμήζευ
ρ ηην
31/12/2019

2.248.946,73

0,00

2.248.946,73
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Αγποδιαηποθική
Σύμππαξη Πεπιθέπειαρ
Πελοποννήζος

Αξία
κηήζεωρ

1.500,00

0,00

1.500,00

Δίκηςο Δήμων ηων
εκλεκηών Ελληνικών
Γεύζεων

Αξία
κηήζεωρ

1.000,00

0,00

1.000,00

Αναπηςξιακή εηαιπεία
Λακωνίαρ Α.Ε.

7,9

Τπέσοςζα
αξία

25.002,95

25.002,95

0,00

Αναπηςξιακή Πάπνωνα
Α.Ε Ο.Τ.Α

2,95

Τπέσοςζα
αξία

71.702,05

14.731,29

56.970,76

Ελληνική Διαδημοηική
Εηαιπεία
Φπημαηοοικονομικών
Υπηπεζιών Α.Ε.

0,52

4.695,52

4.695,52

0,00

2.352.847,25

44.429,76

2.308.417,49

Σύνολο

7. ΔΑΝΕΙΑ
Τα δάνεια του Διμου αποτελοφνται από ζντοκα δάνεια χορθγθκζντα από
το Ταμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων ποςοφ ευρϊ 862.028,00, εκ των οποίων
ποςό ευρϊ 103.577,39 είναι πλθρωτζο ςτθν επόμενθ χριςθ (2020).
8. ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ




Οι απαιτιςεισ του Διμου από δθμότεσ, μετά τθν αφαίρεςθ
προβλζψεων ποςοφ € 1.349.354,04, ανζρχονται ςτο ποςό των ευρϊ
1.660.961,68, ενϊ οι λοιπζσ απαιτιςεισ από τθν προκαταβολι του
προςωπικοφ, τθν προκαταβολι του φόρου ειςοδιματοσ και τθν
πλθρωμι του φόρου για τα κλθροδοτιματα ανζρχονται ςε
161.417,72 €
Το ςφνολο των βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων του Διμου ανζρχεται
ςτο ποςόν των ευρϊ 1.176.441,55.
9. ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ

Οι μεταβατικοί λογαριαςμοί του ενεργθτικοφ ανζρχονται ςτο ποςό των €
760.586,61 και αντιπροςωπεφουν ςτο ςφνολο τουσ ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα τα
οποία βεβαιϊκθκαν τθν επόμενθ χριςθ αλλά αφοροφν τθν χριςθ 2019 και
αναλφονται ωσ εξισ: ποςό € 541.443,50 αφορά ζςοδα από δθμοτικά τζλθ χριςεωσ
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2019 , ποςό € 455,48 αφορά ζςοδα από μιςκϊματα μθνϊν Νοεμβρίου και
Δεκεμβρίου 2019, ποςό 105.068,24 αφορά αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ ΟΑΕΔ, ποςό €
69.928,68 αφορά τόκουσ Β’ εξαμινου 2019 και τζλοσ ποςό € 43.690,71 αφορά
τζλθ/ειςφορζσ και πρόςτιμα χριςεωσ 2019 που εκκακαρίςτθκαν ςτθ επόμενθ
χριςθ.
Οι μεταβατικοί λογαριαςμοί πακθτικοφ ανζρχονται ςτο ποςό των € 182.074,89 και
αναλφονται ςε :
1) Ζςοδα επόμενων χριςεων ποςοφ € 1.257,97 που αφοροφν ςτο ςφνολο τουσ
μιςκϊματα .
2) Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα ποςοφ € 180.816,92, δθλαδι ζξοδα τα οποία
τιμολογικθκαν ςτθν επόμενθ χριςθ 2020 αλλά αφοροφν δαπάνεσ τθσ κλειόμενθσ
χριςθσ 2019. Αναλυτικότερα ποςό € 1.866,85 αφορά αναδρομικά μιςκοδοςίασ
χριςεωσ 2019, ποςό € 120.742,49 αφορά δικαιϊματα και κόςτοσ κατανάλωςθσ
θλεκτρικοφ ρεφματοσ μθνϊν Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2019, ποςό € 22.963,69
αφορά ζξοδα τθλεφωνίασ 2019, ποςό € 10.489,30 αφορά φόρο τόκων Β’ εξαμινου
2019, ποςό € 8.802,76 αφορά τθν ειςφορά του Διμου υπζρ ΦΟΣΔΑ για τθν χριςθ
2019 και τζλοσ το ποςό των € 15.951,83 αφορά υπόλοιπο απόδοςθσ επιχορθγιςεων
για λειτουργικζσ δαπάνεσ 2019.

10. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΓΙΑ ΚΙΝΔΤΝΟΤ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
Οι προβλζψεισ ανζρχονται ςτο ποςό των € 169.162,87 και αφοροφν
πρόβλεψθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ. Η εν λόγω πρόβλεψθ
αφορά εργαηομζνουσ με ςφμβαςθ αορίςτου χρόνου που ζχουν ωσ αςφαλιςτικό
φορζα το Ε.Φ.Κ.Α .
Μετά από τα παραπάνω που αναλυτικά ςασ εκθζςαμε, παρακαλοφμε να
εγκρίνετε τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τησ χρήςεωσ 2019 του Δήμου.
Σπάρτθ 22 Ιουνίου 2021
Η Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
Δεδεδιμου Γεωργία

Πρακτικό 27/12-07-2021

[8]

ΑΔΑ: ΨΞΙΙΩ1Ν-Π6Μ

Βεβαίσζε
Βεβαηψλεηαη φηη ε αλσηέξσ έθζεζε πνπ απνηειείηαη απφ 4 (ηέζζεξηο) ζειίδεο είλαη
απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Έθζεζε Διέγρνπ κνπ πνπ ρνξήγεζα κε εκεξνκελία
25/06/2021.

Ξάηξα , 25/06/2021
Ν Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο
Γεψξγηνο Η. Θνπηξνπκάλεο
Α.Κ ΠΝΔΙ 13611

Γηαινγηθή ζπδήηεζε
Γεδεδήκνπ Γεσξγία: Θαιεζπέξα ζαο. Πηηο 22-6-2021 ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή
κε ηελ αξηζ. 207/22-07-2021 απφθαζή ηεο ζέηεη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα
έγθξηζε ηελ έθζεζε ειέγρνπ
πνπ ελζσκάησζε νξηζηηθά ηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ,θάλεη αληίιαιν ζπγλψκε ιίγν, ζηηο 22-6-2021 ε Νηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ελέθξηλε κε ηελ αξηζ. 205/2021 απφθαζή ηεο ηνλ απνινγηζκφ νηθ.
έηνπο 2019 . Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάρζεθαλ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο
ΑΜΗΑΠ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΞΑΛ. ΘΟΖΡΗΘΝΠ θαη ΠΛΔΟΓΑΡΔΠ Ν.Δ. Ζ αλαιπηηθή
έθζεζε ειέγρνπ επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεσο
2019 ηνπ Γήκνπ Ππάξηεο θαηαξηίζηεθε απφ θαη ηνλ Νξθσηφ ινγηζηή θχξην
Θνπηξνπκάλε Γεψξγην ηεο ΝΙΚΞΗΑ νξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο Α.Δ. ν νπνίνο
θαη παξίζηαηαη ζηελ εηδηθή ζπλεδξίαζε γηα ηνλ ηζνινγηζκφ. Ν νξθσηφο ειεγθηήο
ινγηζηήο γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηζνινγηζκνχ
ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο , πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ θαη
πξνζαξηήκαηνο ηνπ Γήκνπ εθαξκφδεη ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ειεγθηηθήο πνπ
αθνινπζεί ην Πψκα Νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ νη νπνίνη ζπκθσλνχλ κε ηηο
βαζηθέο αξρέο
ησλ δηεζλψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ.
Πην ρνξεγνχκελν
πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ηνπ ν νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο αλαθέξεη εάλ ν δήκνο
εθάξκνζε νξζά ην θιαδηθφ ινγηζηηθφ ζρέδην Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ θαη αλ
ηεξήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ θαη θνηλνηηθνχ θψδηθα θαη ησλ αληίζηνηρσλ
θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ νη νπνίεο αθνξνχλ ην νηθνλνκηθφ ινγηζηηθφ νηθνλνκηθφ
θαη δηαρεηξηζηηθφ ζχζηεκα
ηνπ δήκνπ. Ξεξηιακβάλεη επίζεο θαη φιεο ηηο
παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ζεκαληηθέο αλεπάξθεηεο πνπ έρνπλ νπζηψδε
επίδξαζε ζηελ αθξίβεηα ή νξζφηεηα
θνλδπιίσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ
ή ησλ
απνηειεζκάησλ ρξήζεσο.
Δθηφο απφ ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ
ν νξθσηφο
ειεγθηήο ινγηζηήο ππνρξενχηαη λα θαηαξηίδεη θαη έθζεζε ειέγρνπ , ζηελ νπνία ζα
πεξηιακβάλεη
ηα φζα πξνέθπςαλ απφ ηνλ έιεγρφ ηνπ
παξαζέηνληαο

Πρακτικό 27/12-07-2021

[9]

ΑΔΑ: ΨΞΙΙΩ1Ν-Π6Μ

επηπξνζζέησο θαη ηηο αλαγθαίεο ππνδείμεηο ηνπ γηα θάζε ζέκα . Ζ έθζεζε ειέγρνπ
ππνβάιιεηαη απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή –ινγηζηή ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη ζην
γεληθφ γξακκαηέα ηεο νηθίαο Ξεξηθέξεηαο. Ζ έθζεζε θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
έρνπλ θνηλνπνηεζεί καδί κε ηελ πξφζθιεζε. Δπηγξακκαηηθά θάπνηα ζεκαληηθά
ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έθζεζε θαη αλαιπηηθά ζα καο ελεκεξψζεη θαη ν
νξθσηφο, είλαη φηη ζε βάξνο ηνπ δήκνπ έρνπλ εγεξζεί αγσγέο γηα ηε δηεθδίθεζε
απνδεκηψζεσλ
ζπλνιηθνχ πνζνχ 23.000.847, ε ζπκκεηνρή ζηελ δεκνηηθή
επηρείξεζε χδξεπζεο απνρέηεπζεο Ππάξηεο πνζνχ 2.249.000 ε νπνία ζχκθσλα
κε ην Ξ. Γ. 1315/1999 έρεη απνηηκεζεί ζην θφζηνο θηήζεσο. Ν Γήκνο Ππάξηεο σο
εγγπεηήο καθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ πνπ έρεη ρνξεγεζεί απφ ην Ρακείν
Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ πξνο ηε ΓΔΑΠ κέρξη θαη ηελ 31-12 -2019 έρεη
ππνρξεσζεί λα θαηαβάιεη πξνο ην Ρακείν ηηο ηνθνρξεσιπηηθέο δφζεηο απηνχ ηνπ
δαλείνπ πνζνχ 4.171.000 ιφγσ αδπλακίαο πιεξσκήο ηνπο απφ ηε ΓΔΑΠ.
Δηζεγνχκαζηε: 1) Ρελ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ νηθνλ. έηνπο 2019, 2) Ρε
δεκνζίεπζε ηνπ ηζνινγηζκνχ φπσο νξίδεη ην άξζξν 6 παξ. 7 ηνπ Λ.3548/07 θαη
3)Ρελ απνζηνιή ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ φπσο
νξίδνληαη ζην άξζξν 24 ηνπ λ.3203/2003 ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ. Δίλαη καδί
καο απφςε ε θπξία Μπδηά Γηεπζχληξηα ησλ Νηθνλνκηθψλ καο πεξεζηψλ, ν θνο
Θξεηηθφο ν ινγηζηήο πνπ έρεη ππνζηεξίμεη θαη ηνλ απνινγηζκφ αιιά θαη ηνλ
ηζνινγηζκφ θαη ν νξθσηφο ινγηζηήο θνο Θνπηξνπκάλεο. Παο επραξηζηψ πνιχ.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Λα επραξηζηήζνπκε ηελ θπξία
Αληηδήκαξρν θαη λα δψζνπκε εάλ δελ έρνπκε αληίξξεζε ην ιφγν ζηνλ θχξην
Θνπηξνπκάλε, θπξία Μπδηά εάλ ζέιεηε λα παξέκβεηε εάλ ρξεηαζηείηε είζηε καδί
καο φπσο θαη ν θνο Θξεηηθφο, θχξηε Θνπηξνπκάλε έρεηε ην ιφγν αλνίμηε αλ ζέιεηε
ην κηθξφθσλν γηα λα ζαο αθνχκε.
Θνπηξνπκάλεο Γεώξγηνο (Νξθσηόο ινγηζηήο): θχξηε πξφεδξε, θπξίεο θαη
θχξηνη εθ κέξνπο ηεο ΝΙΚΞΗΑ Νξθσηνί Διεγθηέο δηελήξγεζα ηνλ έιεγρν ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ δήκνπ ζαο γηα ηε ρξήζε γηα ην έηνο 2019. Νη
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάρζεθαλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ,
εγθξίζεθαλ
απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή φπσο ν λφκνο νξίδεη θαη αθνχ
εγθξίζεθαλ απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζηε ζπλέρεηα ρνξεγήζεθε ε έθζεζε
ειέγρνπ. Θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ καο εθαξκφζακε ηηο ειεγθηηθέο
δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί ην ζψκα νξθσηψλ ειεγθηψλ αθνινπζεί εδψ ζηελ
Διιάδα , νη νπνίεο είλαη απφιπηα ζχκθσλεο κε ηα δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα. Νη
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχληαη απφ ηνλ θαηά βάζεη ηζνινγηζκφ, ηα
απνηειέζκαηα ρξήζεσλ θαη ην πξνζάξηεκα. Γχν ιφγηα φζνλ αθνξά ηα
απνηειέζκαηα ρξήζεσο. Ρα έζνδα ηνπ δήκνπ γηα ηελ ρξήζε 2019 ηα ηαθηηθά
έζνδα καδί είλαη ηα έζνδα απφ πψιεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απφ θφξνπο,
εηζθνξέο πξνζαπμήζεηο, απφ ηαθηηθέο επηρνξεγήζεηο αλήιζαλ ζε δέθα εθαηνκκχξηα
ηεηξαθφζηεο έληεθα ρηιηάδεο έλαληη δέθα ηξία εθαηνκκχξηα ηξηαθφζηα εμήληα έμη
ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Δάλ ζε απηά πξνζηεζνχλ θαη ηα άιια έζνδα θιπ έζνδα
εθκεηαιιεχζεσο Ξ.Π. έλα εθαηνκκχξην δηαθφζηεο εβδνκήληα κία ρηιηάδεο θαη
αθαηξεζνχλ ηα έμνδα έρνπκε ην ινγηζηηθφ απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ηνπ έηνπο
2019, ην νπνίν είλαη πιενλαζκαηηθφ θαηά επξψ 67 ρηιηάδεο εθηαθφζηεο ζαξάληα
ελληά …67.749 επξψ. Απηά φζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα. Όπσο γλσξίδεηε νη
δήκνη είλαη ….νξγαληζκνί δελ είλαη θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα επηρεηξήζεηο,
θάπνηεο θνξέο ηα έμνδα είλαη ειαθξψο πεξηζζφηεξα απφ ηα έζνδα θάπσο θάπνηεο
θνξέο ππνιείπνληαη απηψλ θαη γηα απηφ αλάινγα θάπνηα ρξήζε παξνπζηάδεη
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έλα ινγηζηηθφ έιιεηκκα πσο ιέγεηαη δειαδή ηα έμνδα ζα είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα
έζνδα θαη θάπνηεο άιιεο θνξέο ππάξρεη έλα πιεφλαζκα. Δδψ ινηπφλ έρεη έλα
πιεφλαζκα ηεο ηάμεσο ησλ 67.000 επξψ ζε απηή ηε ρξήζε ηνπ 2019. Όζνλ
αθνξά ηνλ ηζνινγηζκφ, ην ζχλνιν ηνπ ηζνινγηζκνχ …ην ελεξγεηηθφ ηνπ
ηζνινγηζκνχ ηνπ δήκνπ είλαη 64.217 ρηιηάδεο 64.217.000 θαη απνηειείηαη είλαη
ζαξάληα νθηψ εθαηνκκχξηα εμήληα ηξεηο ρηιηάδεο θαη είλαη ην πάγην ελεξγεηηθφ,
είλαη ην αλαπφζβεζην ππφινηπν είλαη πεξηνπζία ηνπ δήκνπ φπσο έρεη απεηθνληζηεί
ζηα ινγηζηηθά βηβιία θαηά δχν εθαηνκκχξηα ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ είλαη νη
ηίηινη πάγηαο επέλδπζεο, νη απαηηήζεηο ηνπ δήκνπ αλέξρνληαη ζην ηέινο ηνπ 2019
ζε 1.822.000 επξψ, ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηνπ δήκνπ αλέξρνληαη ζε 10.392.000
ρηιηάδεο θαη φια απηά αλ πξνζηεζνχλ θαη ηα έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα
κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνχ φπσο εδψ νλνκάδνληαη, χςνπο 760 ρηιηάδεο
επξψ πεξίπνπ καο δίλνπλ ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ 64.217.000 επξψ. Απφ ηελ
άιιε πιεπξά ην παζεηηθφ πνπ θπζηθά ηζνχηαη κε ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ
αλαιχεηαη. Δίλαη ηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ δήκνπ πνπ αλέξρνληαη ζε 61.930 .000
ρηιηάδεο επξψ, νη πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ 169 ρηιηάδεο επξψ, ηα
καθξνπξφζεζκα δάλεηα 758.000 επξψ, νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
1.176.000 ρηιηάδεο επξψ πιένλ κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνχ 182 ρηιηάδεο
επξψ, φια απηά αλ αζξνηζηνχλ καο δίλνπλ ηα εμήληα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα 217
ρηιηάδεο πνπ ηζνχηαη κε ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ. Νθείισ λα πσ φηη απφ ηηο
νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαζψο θαη απφ ηνλ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε καο δφζεθαλ ηα
ζηνηρεία, ηα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία πνπ δεηήζακε θαη νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο.
Κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ καο ζπλεηάγε ε έθζεζε ειέγρνπ ε νπνία
απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη είλαη απηή πνπ κε ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα δεκνζηεπηεί ζηηο ηνπηθέο εθεί εθεκεξίδεο θαη ζα ζηαιεί
ζηελ πξντζηάκελε αξρή φπσο θαη ε θπξία Αληηδήκαξρνο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
πξνεγνπκέλσο ζαο αλέθεξε. Ζ έθζεζε ειέγρνπ καο ζπλεηάγε κε εκεξνκελία
25/6/2021 είλαη βάζε γηα λφκηκε επηθχιαμε, δειαδή ζεκαίλεη φηη επαιεζεχνπκε
ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ππάξρνπλ θάπνηεο παξεθθιίζεηο απφ απηέο
ινγηζηηθνχ θπξίσο ραξαθηήξα, ηηο νπνίεο επηζεκαίλνπκε ζηελ έθζεζήο καο. Ξνηεο
είλαη ,πνιχ ζπλνπηηθά ζα ζαο πσ ηηο παξαηεξήζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ην έιεγρφ
καο ηηο νπζηψδεηο παξαηεξήζεηο, λα επηζεκάλσ επίζεο φηη πέξα απφ απηή ηελ
έθζεζε ειέγρνπ έρεη δνζεί θαη κία αλαιπηηθή έθζεζε ειέγρνπ πξνο ηηο ππεξεζίεο
, πξνο ην Γήκαξρν θαη ηελ Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ, φπνπ εθεί
αλαθέξνληαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, είλαη κηα πνιπζέιηδε έθζεζε ειέγρνπ,
ζηελ νπνία αλά ινγαξηαζκφ αλαιχνληαη πεξαηηέξσ νη ινγαξηαζκνί θαη αλαθέξνληαη
επίζεο εθεί ινγηζηηθνί θαλφλεο θαη αξρέο πνπ αθνινπζήζεθαλ θαη θάπνηεο άιιεο
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη ηνπ παξφληνο. Νη ζεκαληηθέο
παξαηεξήζεηο απφ ηνλ έιεγρφ καο απεηθνλίδνληαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ, απηέο ηηο
νπνίεο ζα ζαο παξαζέζσ απηή ηε ζηηγκή. Ξξψηε παξαηήξεζε, δελ καο
πξνζθνκίζηεθαλ πηζηνπνηεηηθά απφ ηα αξκφδηα ππνζεθνθπιαθεία ή ζρεηηθή
βεβαίσζε απφ ηνλ λνκηθφ ζχκβνπιν αλαθνξηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θπξηφηεηαο
ησλ αθηλήησλ ηνπ δήκνπ. Δίλαη κία ζεκείσζε πνπ αθνινπζεί ην δήκν θαη εάλ
κνπ επηηξέςεηε λα πσ θαη φινπο ζρεδφλ ηνπο δήκνπο ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο
ηα ηειεπηαία ρξφληα, νη δήκνη είλαη ππνρξεσκέλνη φπσο θαη φιεο νη επηρεηξήζεηο λα
απεηθνλίζνπλ φια ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπο εηδηθφηεξα ηα αθίλεηά ηνπο
θαη λα κεηαγξαθνχλ ζην αξκφδην ππνζεθνθπιαθείν, γηα ιφγνπο θάπνηεο
ηδηαηηεξφηεηεο πνπ έρνπλ νη δήκνη φπσο θπζηθά θαη ν δήκνο ν δηθφο ζαο δελ καο
δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα έρνπκε πηζηνπνηεηηθά απφ ηα αξκφδηα ππνζεθνθπιάθεηα,
πηζαλφλ γηαηί θάπνηα αθίλεηα έρνπλ απνγξαθεί, έρνπλ θαηαγξαθεί σο πεξηνπζηαθά
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ζηνηρεία ηνπ δήκνπ ζην κεηξψν παγίσλ ζηνηρείσλ, πνιχ ζσζηά θαηά ηε γλψκε
κνπ, αιιά ελδερνκέλσο γηα απηά λα κελ έρεη μεθαζαξίζεη, λα κελ ππάξρνπλ ηίηινη
θπξηφηεηαο ζην αξκφδην ππνζεθνθπιάθεην αθφκε θαη δελ ππήξρε απηή ε
δπλαηφηεηα θαη δελ καο δφζεθε απηφ ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ απφ ηα
ππνζεθνθπιάθεηα γηα λα πηζηνπνηήζνπκε θαη επίζεκα ηελ θπξηφηεηα
ησλ
αθηλήησλ. Κία δεχηεξε ζεκείσζε, ιέκε φηη δελ καο πξνζθνκίζηεθε ζρεηηθή
επηζηνιή απφ ην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηελ νπνία δεηήζακε, γηα
ηελ επηβεβαίσζε καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ ηνπ δήκνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ 862.000
πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ππνρξψζεσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ
καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, θαζψο θαη γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ εγγπήζεσλ
πνπ έρνπλ παξαζρεζεί πξνο ην ηακείν απφ ην δήκν
γηα ηελ πιεξσκή
ππνρξεψζεσλ ηεο ΓΔΑΠ πξνο απηφ αλεμνθιήηνπ ππνινίπνπ ην 2019 πνζνχ
επξψ 625 ρηιηάδσλ επξψ. Δδψ γηα ηα 625 θάλεη θαη ε ίδηα νη ίδηεο νη νηθνλνκηθέο
ππεξεζίεο θάλνπλ κηα ζεκείσζε ζρεηηθή ζην πξνζάξηεκα πνπ αλαθέξνπλ φηη
ππάξρνπλ απηέο νη εγγπήζεηο απφ ην δήκν. Υζηφζν ε επηζηνιή πνπ δεηήζακε
απφ ην δήκν θαη έζηεηιε ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ δελ είρε
αληαπφθξηζε δελ ιάβακε επηζηνιή απφ ην Ρακείν. Νθείισ φκσο λα επηζεκάλσ
ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην φηη νη ππνρξεψζεηο απηέο πξνο ην Ρακείν ησλ Γαλείσλ
862 ρηιηάδεο επξψ πνπ απεηθνλίδνληα ζηνλ ηζνινγηζκφ επηβεβαηψζεθαλ απφ ην
αληίζηνηρν extraits ην αληίγξαθν ηνπ ινγαξηαζκνχ θίλεζεο ηνπ Ρακείνπ
Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, σζηφζν επεηδή ζχκθσλα κε ηα ινγηζηηθά πξφηππα
είλαη απαξαίηεην λα έρνπκε θαη απηή ηελ επηζηνιή αλαθέξσ απηή ηε ζεκείσζε γηα
λα είκαη απφιπηα ζχλλνκνο κε ηνπο ειεγθηηθνχο θαλφλεο πνπ αθνινπζνχκε. Κία
ηξίηε ζεκείσζε ζε κία ηξίηε ζεκείσζε αλαθέξσ φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθή
επηζηνιή πνπ ιάβακε απφ ηελ λνκηθή ζχκβνπιν ηνπ δήκνπ πξνθχπηεη φηη εηο
βάξνο ηνπ έρνπλ εγεξζεί αγσγέο γηα ηελ δηεθδίθεζε απνδεκηψζεσλ ζπλνιηθνχ
πνζνχ δχν εθαηνκκχξηα εηθνζηηεζζάξσλ ρηιηάδσλ επξψ. Γηα ην ιφγν ηνχην ν
δήκνο ελδέρεηαη λα ππνρξεσζεί ζε θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ θαη κε ελδερφκελεο
επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε, ην χςνο ησλ νπνίσλ δελ είκαζηε ζε
ζέζε λα γλσξίδνπκε. Όπσο φινη ζαο θαη φινη καο γλσξίδνπκε ηα δηθαζηήξηα είλαη
πάλσ απφ φινπο καο, ηα δηθαζηήξηα είλαη απηά ηα νπνία απνθαζίδνπλ επί ησλ
φπνησλ αγσγψλ ππάξρνπλ, δελ είλαη δπλαηφλ νχηε θαη νη Νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο
θαη ν εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ δήκνπ ζαο λα έρεη κία άπνςε θαη λα κπνξεί λα
εθηηκήζεη ζρεηηθά κε ηηο απνθάζεηο πνηεο απνδεκηψζεηο ζα θαηαβιεζνχλ, θπζηθά
νχηε θαη εγψ θαη επεηδή νη ινγηζηηθνί θαλφλεο αλαθέξνπλ φηη ζε απηέο ηηο
πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα γίλεη κία ζρεηηθή πξφβιεςε φηαλ βεβαίσο ππάξρνπλ θαη
δηαζέζηκα ζηνηρεία ιφγσ φηη πξέπεη λα γίλεη, δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα γίλεη απηή ε
εθηίκεζε, αλαθέξσ ινηπφλ ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ δχν εθαηνκκχξηα πεξίπνπ
αγσγέο εηο βάξνο ηνπ δήκνπ θαη ην απνηέιεζκα βεβαίσο δελ είκαζηε ζε ζέζε λα
ην γλσξίδνπκε. Κία επίζεο ζεκείσζε σο έκθαζε ζέκαηνο αλαθέξσ φρη γλψζε
βάζεη λφκηκε επηθχιαμε, απιά ζαλ έκθαζε ζέκαηνο, αλαθέξσ φηη ζην ινγαξηαζκφ
ηίηινη πάγηαο επέλδπζεο πεξηιακβάλεηαη ζπκκεηνρή ζηε δεκνηηθή επηρείξεζε
χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο Ππάξηεο πνζνχ επξψ 2.249.000 ε νπνία ζχκθσλα κε
ην Ξ.Γ. 315/1999 έρεη απνηηκεζεί ζην θφζηνο θηίζεσο. Υζηφζν εθηζηνχκε ηελ
πξνζνρή ζαο ζην εμήο. Ξξψηνλ, ν Γήκνο Ππάξηεο σο εγγπεηήο καθξνπξνζέζκνπ
δαλείνπ πνπ είρε ρνξεγεζεί πξνο ην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ πξνο ηε
ΓΔΑΠ κέρξη θαη ηελ 31-12-2019 έρεη ππνρξεσζεί λα θαηαβάιιεη πξνο ην Ρακείν
ηηο ηνθνρξεσιπηηθέο δφζεηο απηνχ ηνπ δαλείνπ πνζνχ επξψ 4.171.000 ιφγσ
αδπλακίαο πιεξσκήο απφ ηε ΓΔΑΠ. Απηέο νη πιεξσκέο απεηθνλίδνληαη ζην
ινγαξηαζκφ ηνπ ελεξγεηηθνχ επηζθαιήο απαηηήζεηο θαη κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ
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εηζπξαρηεί απφ ηε ΓΔΑΠ, λα επηζεκάλσ εδψ θάηη ην νπνίν δελ αλαθέξεηαη ζηε
ζεκείσζε αιιά είλαη ζηελ …. έθζεζε ειέγρνπ, γηα απηέο ηηο πιεξσκέο ηνπ δήκνπ
έρεη γίλεη ζρεηηθή πξφβιεςε, δειαδή έρνπλ επηβαξπλζεί ε θαζαξά ζέζε ηνπ
δήκνπ θαη γεληθφηεξα έρεη αθαηξεζεί απφ ηηο απαηηήζεηο, αλ ζα δείηε ζην
ελεξγεηηθφ ηνπ ηζνινγηζκνχ, έρνπκε επηζθαιείο επίδηθεο απαηηήζεηο 4.170.000
ρηιηάδεο θαη ιέκε κείνλ πξνβιέςεηο 4.170.000, δειαδή ν ηζνινγηζκφο είλαη
θαζαξφο δελ είλαη απαίηεζε πνπ ακθηζβεηείηαη ε είζπξαμή ηεο δηφηη έρεη γίλεη ήδε
πξφβιεςε γηα επηζθάιεηα απφ ην δήκν, έρεη εθηηκήζεη ν δήκνο φηη απηά ηα πνζά
είλαη …ζρεδφλ δελ ζα εηζπξαρζνχλ απφ ηε ΓΔΑΠ θαη γηα απηφ έρεη πξνρσξήζεη
ζε απηή ηελ πξφβιεςε. Δπίζεο ζρεηηθά κε απηή ηε ζπκκεηνρή 2) ζχκθσλα κε ηνλ
ηζνινγηζκφ ηεο 31-12-2016 ηεο ΓΔΑΠ πνπ καο πξνζθνκίζηεθε ε θαζαξή ηεο
ζέζε ιφγσ ζσξεπκέλσλ δεκηψλ αθνχ ιάβακε ππφςε θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ
νξθσηνχ ειεγθηή είλαη αξλεηηθή θαηά ην πνζφ επξψ 1.457.000. Ρα γεγνλφηα
απηά ππνδειψλνπλ φηη ε ΓΔΑΠ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα
ξεπζηφηεηνο ηα νπνία επσκίδεηαη ν δήκνο. Δίλαη κία επηζήκαλζε πνπ ηελ θάλσ θαη
ζην δεκνηηθφ ζαο ζπκβνχιην φηη ε ΓΔΑΠ ηα ηειεπηαία ρξφληα δελ κπνξεί λα
αμηνπνηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη πξνο ην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ
, ήδε έρεη πιεξψζεη ν δήκνο 4.171.000 κέρξη ην 2019 , ήδε ε ΓΔΑΠ εκθαλίδεη
αξλεηηθή θαζαξά ζέζε θαη γηα απηφ ην ιφγν κέρξη ζηηγκήο ν δήκνο αλαγθάδεηαη
θαη ρξεκαηνδνηεί γηα κέξνο θάπνησλ ππνρξεψζεσλ ηηο θαιχπηεη ν δήκνο. Γελ
έρσ δηελεξγήζεη έιεγρν ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΑΠ γηα λα έρσ
πεξηζζφηεξε θάπσο κία θαιχηεξε εηθφλα αιιά πξέπεη λα επηζεκάλσ φηη ηειεπηαία
ρξνληά πνπ ειέγρζεθε ε ΓΔΑΠ απφ νξθσηφ ινγηζηή είλαη ην 2016. Γελ κνπ
δφζεζαλ πξφζθαηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δειαδή ηνπ 2019 πνπ ζα έπξεπε
λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ Νξθσηνχ Διεγθηή. Απηά έρσ λα
επηζεκάλσ, δελ έρσ θάηη άιιν επί ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Θχξηε πξφεδξε θιείλνληαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηε δεκνηηθή αξρή, ηηο
νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαζψο θαη ηνλ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε, ην γξαθείν ηνπ
εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε κάιινλ ηνπ θπξίνπ Θξεηηθνχ κε ηα ζηειέρε ηνπ, γηα ηα
ζηνηρεία πνπ καο έδσζαλ αληαπνθξίζεθαλ κε πξνζπκία ζε φηη ηνπο δεηήζακε θαη
κπνξέζακε λα νινθιεξψζνπκε κε επηηπρία ην έξγν καο θαη λα ζπληάμνπκε ηελ
έθζεζε ειέγρνπ. Γελ έρσ θάηη άιιν , είκαη ζηε δηάζεζή ζαο εάλ ρξεηαζηεί.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Δπραξηζηνχκε θχξηε Θνπηξνπκάλε θαη
εκείο. Θπξία Μπδηά ζέιεηε λα πείηε θάηη ή ζαο θάιπςε ν θνο Θνπηξνπκάλεο;
Μπδηά Αλαζηαζία ( Ξξντζηακέλε Γ/λζεο Νηθνλ. πεξεζηώλ): Όρη δελ έρσ λα
πσ θάηη εγψ απφ ηελ πιεπξά κνπ. Ρα είπε ν θνο Θνπηξνπκάλεο.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Θχξηε Θξεηηθέ θαη εζείο είζαζηε παξψλ
εάλ ρξεηαζηείηε ζα παξέκβεηε νπνηνζδήπνηε, λα αθνχζνπκε ηψξα θχξηε δήκαξρε,
δελ καο αθνχεη ν θνο δήκαξρνο, αο πξνρσξήζνπκε. Θχξηε Αξγεηηάθν έρεηε ην
ιφγν.
Αξγεηηάθνο Πηαύξνο: Δγψ ζαο αθνχσ. Θαιεζπέξα ζε φινπο θαη ζηνλ θχξην
Θνπηξνπκάλε θαη ζηνλ θχξην Θξεηηθφ. Θέισ λα πσ ζε πξνεγνχκελν ζπκβνχιην
αλαθέξζεθε ν θνο δήκαξρνο ζην έιεγρν δεθαεηίαο γηα λα δεη φηη ππήξραλ
θαζπζηεξήζεηο ζε πιεξσκέο θαη ζε ηέηνηα θαη ιέσ ην ςέκα έρεη θνληφ πνδάξη .
Έλα ρξφλν θαζπζηέξεζε κε παξαπάλσ απφ έλα ρξφλν θαζπζηέξεζε θέξλνπλ
ηνλ ηζνινγηζκφ . Ρη λα πνχκε γηα απηφ! Δίδαηε ινηπφλ φηη δελ πξέπεη γηα λα
δεκαγσγήζνπκε θαη λα ιατθίζνπκε λα ιέκε ηέηνηα πξάγκαηα;
Έλα ρξφλν
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θαζπζηέξεζε. Ρψξα ζα αλαθεξζψ ζηελ ηειεπηαία παξαηήξεζε γηα ηε ΓΔΑΠ,
επεηδή θχξηε πξφεδξε έρνπκε πεη λα θάλνπκε θαη κηα επηηξνπή γηα λα θάλνπκε
απηή ηε ξχζκηζε ηνπ αιιειφρξενπ, λα ην επηζπεχζνπκε. Ξξέπεη λα γλσξίδνπκε
φηη ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην ζα είλαη απζηεξφ θαη νη έιεγρνη ζα είλαη πνιχ απζηεξνί
ζε φηη αθνξά ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο ΓΔΑΠ έηζη ζρεηηθά κε ηα ηέιε θαη φια
απηά, πξέπεη ινηπφλ λα επηζπεχζνπκε θαη λα δνχκε ηειηθά ηη κπνξνχκε λα
θάλνπκε λα γίλεη έλαο εμνξζνινγηζκφο πάλσ ζε απηά πνπ έρνπκε πεη αξθεηέο
θνξέο ηψξα ψζηε λα κπνξέζνπκε λα δνχκε ηη ζα θάλνπκε. Δπεηδή ην πξφβιεκα
είλαη παλειιήλην, ππάξρνπλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ηα ίδηα πξνβιήκαηα ππάξρνπλ
θαη λα δνχκε ην ζέκα απηφ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, πξψηνλ, πξέπεη λα δνχκε ηη
αθξηβψο ζα θάλνπκε λα δνχκε πνηα είλαη ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο ΓΔΑΠ θαη
δελ ην ιέσ κε ηελ έλλνηα φηη αλ είλαη 1.800.000 ή 1.500.000 ή αλ είλαη δχν, ην
ιέσ κε ηελ έλλνηα φηη πξέπεη λα δνχκε ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα λα κεηψζνπκε
ηα έμνδα θαη λα έρνπκε σθέιεηα εζφδσλ ζε πξψηε θάζε ρσξίο λα απμήζνπκε ηα
ηηκνιφγηα, ηφηε ζα έρνπκε ηελ πξαγκαηηθή θαη νπζηαζηηθή εθπφλεζε ηεο ΓΔΑΠ
γηα λα δνχκε εάλ ζα πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζε αχμεζε ησλ ηηκνινγίσλ θαη
πφζν θαη λα έρνπκε ππφςε καο φηη ηα πςειά πάγηα δελ ζα εγθξίλνληαη θαη
εχθνια θαη ν ιφγνο είλαη απηφ πνπ ιέκε ε αλάθηεζε ηνπ πεξηβαιινληνινγηθνχ
θφζηνπο, λα μέξνπκε φηη ζα έξζνπλ νδεγίεο, έρεη αξρίζεη ήδε θαη θηηάρλεηαη ην
πιαίζην γηα λα γίλεηαη απζηεξφο έιεγρνο ζηε ΓΔΑΠ. Ρη ζέισ λα πσ, φηη δελ ζα
είλαη εχθνιν λα πνχκε εάλ πξάγκαηη ππάξρεη έιιεηκκα λα πνχκε φηη μέξεηο αο ην
αθήζνπκε λα ην πάκε πην πέξα θηι, εάλ ππάξρεη νπζηαζηηθφ έιιεηκκα αθνχ
γίλνπλ απηά πνπ είπα πξηλ ζα πξέπεη λα απνθαζίζνπκε ή φρη ηελ αχμεζε ησλ
ηηκνινγίσλ. Απηέο ηηο παξαηεξήζεηο είλαη πνπ έρσ λα θάλσ, ηα άιια είλαη
πξάγκαηη πξνυπνινγηζκνί νη ηζνινγηζκνί είλαη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε πεξίπνπ φπσο
ήηαλ φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Θέισ λα ξσηήζσ φκσο λα κνπ πνπλ ηη έρνπλ
θάλεη κε ην αθίλεην ηεο Αλαβξπηήο, επεηδή πξάγκαηη είλαη θαη ζε φιε ηελ Διιάδα
εθεί απηφ ην ζέκα, ζρεηηθά κε ηελ θπξηφηεηα ησλ αθηλήησλ, δελ είλαη κφλν εδψ, ηη
έρεη γίλεη, ην θηεκαηνιφγην έρεη ν δήκνο παξέκβεη θαη έρεη δειψζεη ην αθίλεην ην
ζπγθεθξηκέλν; Γηα ηνλ μελψλα ηεο Αλαβξπηήο. Γελ έρσ θάηη άιιν πξνο ην παξφλ.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Υξαία ινηπφλ, θχξηε Βαιηψηε, θχξηε
δήκαξρε κήπσο ζέιεηε λα κηιήζεηε ή λα αθνχζεηε πξψηα θαη λα κηιήζεηε κεηά;
Όηη ζέιεηε.
Γήκαξρνο: Ππκθσλψ απνιχησο κε ηνλ θχξην Αξγεηηάθν ζηα ζέκαηα ηεο ΓΔΑΠ
φηη αο μαλαδνχκε ην ζέκα ησλ ηηκνινγίσλ, γηαηί …
Αξγεηηάθνο Πηαύξνο: Γελ είπα απηφ, ζπγλψκε πνπ παξεκβαίλσ, πάληνηε κε
παξεξκελεχεηε, είπα λα πξνεγεζνχλ θαη κεηά λα ηα δνχκε.
Γήκαξρνο: Βεβαίσο θαη ζε απηφ ζπκθσλψ.
Αξγεηηάθνο Πηαύξνο: Απηά δελ ηα έρνπκε θάλεη.
Γήκαξρνο: Λαη, λαη, βεβαίσο φπνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα εμνξζνινγηζκνχ ηεο
δηνίθεζεο θαη ην ζέκα ησλ απσιεηψλ λεξνχ θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ δηθηχνπ θιπ
είκαζηε απφιπηα ζχκθσλνη γηα απηφ βγάιακε θαη νξίζακε ηελ Γεσξγία σο
δήκαξρν, επνκέλσο ζε απηά είκαη απφιπηα ζχκθσλνο αιιά πηζηεχσ φηη ζα έρνπκε
ζπλερψο δπζάξεζηεο εθπιήμεηο εθεί πέξα, θαη θάηη άιιν ην νπνίν πξέπεη λα
ζεκεηψζσ απιψο γηα λα γλσξίδεη ν θφζκνο, ηη λφεκα έρεη λα θάλεηο θαιέο
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παξαηεξήζεηο εδψ, ζην ινγαξηαζκφ 60 πνπ θαίλεηαη απφ ηνλ απνινγηζκφ εδψ ηα
έμνδα θαη νη ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ αλέξρνληαη ζηα πέληε θφκκα έλα
εθαηνκκχξηα επξψ, δειαδή είλαη πνιχ κεγάιε ε δαπάλε απηή, λνκίδσ φηη θάζε
δεκνηηθφο ππάιιεινο λα αλαινγηζηεί φηη απηά ηα ιεθηά
ηα πιεξψλνπλ νη
θνξνινγνχκελνη απφ ην πζηέξεκά ηνπο θαη φζν κπνξεί πξαγκαηηθά λα θέξεη
κπξνζηά ηνλ θαιχηεξν εαπηφ ηνπ. Έρνπκε αθφκε κεγάιν πνζνζηφ απνπζηψλ,
κεγάιν πνζνζηφ αλζξψπσλ πνπ είλαη έμσ κε δηάθνξεο αζζέλεηεο θιπ θαη δελ
δνπιεχεη θαλνληθά ζην γξαθείν ηελ ψξα πνπ ν δήκνο έρεη αλάγθε απφ φιεο ηηο
δπλάκεηο φισλ, ππάξρνπλ κεξηθνί πνπ πξαγκαηηθά θιείλεηο ηα κάηηα ζνπ θαη ιεο
βξε παηδάθη κνπ απηφο θαη δέθα θνξέο λα ηνλ πιήξσλεο παξαπάλσ ηα αμίδεη ηα
ιεθηά ηνπ θαη είλαη άιινη νη νπνίνη δελ ηηκάλε απφιπηα ηα ιεθηά ηα νπνία ηνπο
πιεξψλνπλ νη ηαιαίπσξνη νη θνξνινγνχκελνη θαη πξνζπαζνχκε λα βξνχκε ηνπ
θνπκπί ηνπ θαζελφο ψζηε λα απμήζεη ν θαζέλαο ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπ.
Δπειπηζηνχκε φηη θαη θέηνο θαη ηνπ ρξφλνπ ε απνδνηηθφηεηα ησλ πεξηζζνηέξσλ
εξγαδνκέλσλ ζα είλαη αξθεηά πςειφηεξνη απφ απηή ηελ νπνία είρακε ζην
παξειζφλ. Απηά ηα ιίγα, ηα άιια εκείο ηνπιάρηζηνλ έρνπκε πξνεγθξίλεη απηέο
ηηο θαηαζηάζεηο. Δπραξηζηψ πξφεδξε.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Δπραξηζηνχκε θχξηε δήκαξρε . Θχξηε
Βαιηψηε έρεηε ην ιφγν.
Βαιηώηεο Δπάγγεινο: Πχληνκνο ζα είκαη, θαηαξρήλ λα επραξηζηήζσ ηνλ θχξην
Θνπηξνπκάλε θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο εμσηεξηθνχο γηα ηελ θαηάζηαζε ηελ
νηθνλνκηθή θαη ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία γηα ηελ κεγάιε πξνζπάζεηα πνπ έρνπλ
θάλεη θαη θαηαβάινπλ γηα λα θιείζνπλ θαη ηζνινγηζκνχο θαη απνινγηζκνχο θαη
φιε απηή ηε δνπιεηά, κηα παξαηήξεζε ζέισ λα απαληήζσ ζηνλ θχξην δήκαξρν ζε
ζρέζε κε ηνλ ινγαξηαζκφ 60 κε ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ ππαιιήισλ. Αλ ζα
αλαηξέμεηε ζε άιινπο ηζνινγηζκνχο άιισλ δήκσλ ην πνζνζηφ απηφ θχξηε δήκαξρε
ζηνπο άιινπο δήκνπο είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 70% 75% θαηά ζπλέπεηα ν Γήκνο
Ππάξηεο ιεηηνπξγεί κε πνιχ κηθξφηεξν πνζνζηφ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζηνπο
ππαιιήινπο θαη ζεσξψ νη ππάιιεινί καο, ρσξίο λα ζέισ λα ηα σξαηνπνηήζσ φια
θάλνπλ κηα κεγάιε πξνζπάζεηα θαη ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα πξέπεη φινη λα
θαηαβάινπλ θαη νη ππάιιεινη θαη εκείο γηα λα ηξέμεη θαιχηεξα ν δήκνο. Δίλαη κηα
παξαηήξεζε πνπ πξέπεη λα ηελ δψζνπκε θαη λα δψζνπκε ζπγραξεηήξηα ζηηο
ππεξεζίεο καο πνπ δνπιεχνπλ έηζη ρσξίο λα αλεβάδνπλ πνιχ ην θφζηνο
ιεηηνπξγίαο θαη ζαο είπε ην παξάδεηγκα ν θχξηνο Θνπηξνπκάλεο κε ηελ εκπεηξία
πνπ έρεη θαη ζε άιινπο δήκνπο λα πεη φηη απηφ ην πνζνζηφ είλαη ζε ρακειφηεξα
πνζνζηά ζην δήκν. Πε ζρέζε κε ηε ΓΔΑ, ραίξνκαη πνπ θάλαηε θαη ηζνινγηζηηθά
φηη απηφ ην 4% δελ είλαη απαηηεηφ,
θαηά ζπλέπεηα πξέπεη λα βξνχκε κηα
θφξκνπια πσο θαη κε ηελ απφθαζε πνπ πήξακε ηελ πξνεγνχκελε θνξά ζην
δεκνηηθφ ζπκβνχιην λα δνχκε πνηα ζα είλαη ε θφξκνπια απηή λα απνζβέζεη κε
ηελ έλλνηα λα απνζβέζεη θαη λα ηειεηψλεη, ζεσξψ φηη κπνξεί λα βνεζήζεη ζε απηή
ηελ θαηεχζπλζε θαη ν θνο Θνπηξνπκάλεο θαη νη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο, λα δνχκε
πσο ζα θάλνπκε ηελ απνηίκεζε θαη λα θάηζνπκε λα δνχκε έηζη νξηζκέλα δεηήκαηα
πνπ αθνξνχλ. Πε ζρέζε κε ηα αθίλεηα, απηή είλαη κηα πάγηα παξαηήξεζε πνπ
έξρεηαη απφ πνιχ παιηά θαη ζε εκάο ηε δηθηά καο ηε δηνίθεζε θαη παιηφηεξα, ηψξα
φκσο επεηδή ππάξρεη θηεκαηνιφγην θιπ πξέπεη λα ηξέμνπκε ιίγν ηηο δηαδηθαζίεο
εθεί πνπ κπνξνχκε λα ηα θαηαγξάςνπκε ηα αθίλεηα γηαηί ζεσξψ δξφκνπο θιπ
δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαγξάςνπκε είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ, αιιά ηα αθίλεηα ηα
θηίξηα ηα νηθφπεδα θιπ πξέπεη φια απηά λα θαηαγξαθνχλ ψζηε λα έρνπκε θαη ηελ
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απεηθφληζε φιε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ δήκνπ. Ν ηζνινγηζκφο είλαη ζεηηθφο
,παξνπζηάζηεθε ζεηηθφο….έρεη θαη κία πξννπηηθή , παξφιν πνπ ζε κία θξίζε πνπ
ιεηηνπξγήζακε φιε απηή ηελ πεξίνδν έρνπκε έλαλ δήκν έηζη θαζαξφ θαη κπνξεί
λα αληαπεμέιζεη θαη κε ηηο πξνζπάζεηεο πνπ πξέπεη λα θαηαβάιεη ε δηνίθεζε θαη
νη ππάιιεινη λα πάκε έηζη θαιχηεξα. Απηά είρα λα πσ έηζη ζαλ πξσηνινγία.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Κάιηζηα επραξηζηνχκε θχξηε Βαιηψηε.
Ν θνο Βνπλάζεο έρεη ην ιφγν. Αιέθν καο αθνχο;
Βνπλάζεο Αιέμαλδξνο: Λαη ζαο αθνχσ. Δκείο ζα ην βάινπκε ιίγν πνιηηηθά ην
ζέκα φρη ιίγν ζα ην βάινπκε πνιηηηθά ην ζέκα, ην νπνίν εληάμεη απνθάζηζε ε
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ δήκνπ, ε νπνία εκείο δελ ζπκκεηέρνπκε βάζεη ην φηη ν
Θιεηζζέλεο καο απνθιείνπλ απφ απηέο ηηο επηηξνπέο θαη ηελ εληζρπκέλε αλαινγηθή
πνπ εθαξκφδνπλ δελ καο επηηξέπνπλ λα πάξνπκε κέξνο ψζηε λα πνχκε θαη ηε
γλψκε καο ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ηελ ςήθν καο κάιινλ γηαηί ηε γλψκε καο
κπνξνχκε λα πάκε ζαλ παξαηεξεηέο, δελ έρεη θακία νπζία, εδψ πηζηεχσ φηη θαη
πηζηεχνπκε φηη ην θξάηνο έρεη ηνλ πξψην ιφγν , ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δήκσλ
θαη λα θάλεη θαη λα ελεξγεί ηνπο ειέγρνπο, ηνπο ειέγρνπο νη νπνίνη λα κελ είλαη
Α.Δ. εηαηξείεο , ρσξίο λα έρνπκε ηίπνηα κε ηνλ θχξην ινγηζηή ηνλ νξθσηφ, ην
θξάηνο ην ίδην λα έρεη ηνπο κεραληζκνχο λα ρξεκαηνδνηεί ηνπο δήκνπο θαη απφ
εθεί θαη πέξα λα θάλεη κε ηνπο ππαιιήινπο λα θάλεη ηνπο ειέγρνπο. Βέβαηα δελ
πηζηεχνπκε ζε έλα ηέηνην ζάπην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα πνπ κπάδεη απφ παληνχ
θαη ζα κπνξνχζακε εδψ πέξα λα έρνπκε ηα απνηειέζκαηα, απφ φηη μέξνπκε ν
δήκνο είλαη έλαο θνξνκπερηηθφο νξγαληζκφο , ηα ρξήκαηα φια απηά ηα έζνδα
είλαη απφ ηηο ηζέπεο ησλ πνιηηψλ , δελ πηζηεχσ φηη γπξλάεη θάηη θαιφ πξνο ηνπο
πνιίηεο καο, απιψο είλαη ην καθξχ ρέξη φπσο ην ιέκε πάληα ησλ θπβεξλφλησλ
θαη εθαξκφδνπλ κηα πνιηηηθή αληηιατθή ελάληηα ζηνπο δεκφηεο. Ρψξα απφ εθεί θαη
πέξα δελ ζα θαζίζσ εγψ κε φια απηά πνπ εηπψζεθαλ ην αλ ππάξρνπλ θάηη ην
νπνίν θαηά ηνλ έιεγρν δελ είλαη ζσζηφ ή είλαη ζσζηφ, δελ ζα θαζίζσ λα ην θξίλσ
εγψ νχηε έρσ ηέηνηα ζηνηρεία γηα λα πσ ζήκεξα φηη ήηαλ ρξεζηφο ν έιεγρνο ή
δελ ήηαλ. Όζν ηψξα λα πσ θαη δπν θνπβέληεο γηα απηά πνπ είπε ν θχξηνο
Αξγεηηάθνο, αξρίδνπλ ηψξα θαη ηζηκπάεη θαη θπξίσο ε παξάηαμε ηνπ θπξίνπ
Αξγεηηάθνπ θαη ηνπ θπξίνπ Βαιηψηε λα θάλνπκε εμνξζνινγηζκφ. Δληάμεη, ηη
ζέινπκε απμήζεηο ζηα ηηκνιφγηα, δειαδή αλάινγα ηνλ εμνξζνινγηζκφ πνπ ζα
θάλνπκε …ζα έρνπκε απμήζεηο ζηε ΓΔΑΠ; Γελ ην ιέλε μεθάζαξα φηη ηειηθά ηνλ
εμνξζνινγηζκφ πνηνο ζα ηνλ θάλεη ζα ηνλ θφςνπλ ξακκέλν ζηα κέηξα
ηνπο….επνκέλσο ξακκέλν ζηα δηθά ηνπο κέηξα, εάλ ηειηθά απνθαζίζνπλ ζα
θάλνπλ απμήζεηο ζα βξνχλε δπν δηθαηνινγίεο θαη πάιη ζα ηα θνξηψζνπλ ζηηο
πιάηεο ησλ δεκνηψλ απηέο ηηο απμήζεηο. Απηφ δελ κνπ άξεζε θαζφινπ ηνπ
δήκαξρνπ κε ηνπο δεκνηηθνχο ππαιιήινπο, έιενο! Ξξνζπαζνχκε ηψξα λα ξίμνπκε
ηψξα ηα βάξε ζηνπο ππαιιήινπο φηη αξξσζηαίλνπλ πνιχ, δελ δνπιεχνπλ
..δελ…δελ… πνπ βξηζθφκαζηε; Κηα ππεξεζία ιεηηνπξγεί κε ηνπο εξγαδφκελνπο,
ππάξρεη έλαο πξντζηάκελνο ηνλ νπνίν έρεη θαη επηβιέπεη ηα πξάγκαηα, δελ πηζηεχσ
φηη είλαη ην θχξην ζήκεξα φηη νη ππάιιεινη βάζεη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ
ππαιιήισλ δελ κπνξεί λα πάεη κπξνζηά ν δήκνο. Θα παξαθαινχζα, ζα ήζεια λα
παξζεί πίζσ απηή ε έθθξαζε ην θαηάιαβα πνιχ θαιά ηη ιέεη φπσο θαηάιαβα φηη
πάκε λα ξίμνπκε ηηο επζχλεο αιινχ, δελ πάεη θαιά ν δήκνο αλ δελ έρνπκε
εξγαδφκελνπο γηα ηελ θαζαξηφηεηα θηαίλε νη ηεκπέιεδεο εξγαδφκελνη, αλ δελ
έρνπκε εξγαδφκελνπο ζηηο ππεξεζίεο πνπ δελ κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ιφγσ
θφξηνπ εξγαζίαο θηαίλε νη εξγαδφκελνη πνπ δελ δνπιεχνπλ πνιχ, δειαδή ηη ζα
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ηνπο βγάινπκε ην ιάδη ηνπο εξγαδφκελνπο πάληα ζηηο πιάηεο ησλ εξγαδνκέλσλ;
Όρη θχξηε δήκαξρε, δεηήζηε πξνζιήςεηο, θάλεηε πξνζιήςεηο απφ ηελ πην κηθξή
ππεξεζία ζην δήκν, ζέιεη πξνζιήςεηο ν δήκνο γηα λα έρεη απνιαβέο ν δεκφηεο
απηέο ηηο νπνίεο ηνπ αμίδνπλ θαη δελ θηαίλε νη εξγαδφκελνη. Θα επαλέιζσ.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Βνπλάζε,
θάπνηνο άιινο ζπλάδειθνο ζέιεη ην ιφγν; Απ φηη δηαπίζησζα είζαζηε φινη
δηαβαζκέλνη, νη επηθεθαιήο ηα είπαλ πνιχ σξαία, ν θνο Θαινκνίξεο ζέιεη λα θάλεη
θάπνηα εξψηεζε ..
Θαινκνίξεο Αληώληνο: Δξψηεζε, εξψηεζε κφλν.
Πηακάηεο Θσλζηαληίλνο: Θχξηε Ξξφεδξε θαη εγψ ζέισ λα πσ κηα θνπβέληα
…Θψζηαο Πηακάηεο.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Θαη ν θνο Πηακάηεο. Ινηπφλ ν θνο
Πηακάηεο, ν θνο Θαινκνίξεο θαη ν θνο Ξαηζηιίβαο ζέινπλ λα πνπλ απφ δπν ιέμεηο
ν θαζέλαο.
Θνπξεκπήο Γεώξγηνο: Θαη εγψ θχξηε πξφεδξε γηα ηξηάληα δεπηεξφιεπηα.
Δπραξηζηψ.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.):Ινηπφλ θάλε ηελ εξψηεζε Αληψλε,
μεθηλάκε κε εζέλα γηα λα δνζνχλ νη απαληήζεηο λα ηειεηψλνπκε.
Θαινκνίξεο Αληώληνο: Δίλαη δχν, ηξεηο, ηέζζεξηο, πέληε. Θαηαξράο ν
ηζνινγηζκφο φπσο καο ζηάιζεθε, έπξεπε λα έρνπκε έλαλ θαθφ ζαλ θαξβέιη, δελ
δηαβάδεηαη. Έλα απηφ. Γεχηεξνλ, λα πάκε ζηελ νπζία. Ξάκε ζην ελεξγεηηθφ. Έρεη
έλα πνζφ 618.446, ηη αθνξά απηφ ην πνζφ; Γεχηεξνλ, έρεη ηα πνζά 194.806 ζπλ
129.511, αζθαιηνζηξψζεηο θ.η.ι. Ξνχ έγηλαλ απηά ηα έξγα; Ρξίηνλ, ππάξρεη ην
ρξένο πνπ πήξε ν δήκνο γηα ηε ΓΔΑΠ 2.248.000 θ.ηι. Πεκαίλεη φηη ε ΓΔΑ έρεη
δεκηά θαη δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα εηζπξαρζεί απηφ ην πνζφ. Γηαηί δελ ην
αθαηξνχκε; Γηαηί ππάξρεη έλα ελεξγεηηθφ πιαζκαηηθφ θαηά 2 εθαηνκκχξηα θαη…
Ρξίηνλ, ζηηο απαηηήζεηο, εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ απαηηήζεηο ηξηψλ
εθαηνκκπξίσλ θαη… Απφ απηέο ιέεη έλα πνζφ 1.349.000 αθνξά πξνβιέςεηο. Ρη
είλαη απηφ ην πξάγκα επηζθαιήο; Ή είλαη ιεθηά πνπ πηζηεχνπκε φηη ζα ηα
πάξνπκε; Θαη πνηνη ρξσζηάλε απηά ηα ιεθηά ην 1.350.000; Έρνπλ γίλεη θαη
δηαδηθαζίεο είζπξαμεο; Κεηά, ζηνπο θηλδχλνπο θαη ηα έμνδα πξνβιέςεηο. Έρεη έλα
πνζφ 169.162, πνπ αθνξά απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Δίλαη
αξθεηφ ην πνζφ ζε έλα Γήκν κε 189 κφληκνπο εξγαδφκελνπο; Ξέκπηνλ, ν Γήκνο
έρεη εγγπεζεί ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, γηα ην δάλεην πνπ έρεη
πάξεη ε ΓΔΑΠ θαη ην νπνίν πιεξψλεη θαλνληθά θαη έρεη κείλεη έλα πνζφ 600 ηφζεο
ρηιηάδεο καδί κε ην 2.248.000 θαη ην 2.023.000. Ρη ζεκαίλεη απηφ γηα ην Γήκν,
καδεχνληαη 5.000.000. Θάηη άιιν, αλαθέξζεθε θαη ν θχξηνο νξθσηφο θαη ην γξάθεη
ζηελ έθζεζε θαη ην είπε γηαηί δελ πήξακε; Ρα δεηήζακε θαη ηα πήξακε. Δίλαη
δπλαηφλ απφ ην ππνζεθνθπιάθεην, απφ ην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ,
λα κελ έρνπκε πάξεη ηα ραξηηά ηη έρεη κπεη εγγχεζε ζην Γήκν γηα λα παξζνχλ φια
απηά ηα δάλεηα; Νπνηνζδήπνηε πάεη λα πάξεη έλα δάλεην, έρεη ζην ζπίηη ηνπ έλα
ζσξφ ραξηηά πάεη. Γηαηί, ε ππεξεζία δελ κπνξνχζε λα πάξεη απφ απηνχο δχν
νξγαληζκνχο λα πάξεη ηα ραξηηά; Γειαδή παξάδεηγκα, ν Θαινκνίξεο έρεη θάλεη
αγσγή θαη δεηάεη απφ ην Γήκν ηελ πιαηεία ηεο Ππάξηεο. Ξαξάδεηγκα ιέσ. Δίλαη
δπλαηφλ λα κελ έρσ απηά ηα ραξηηά; Θαη θιείλνπκε ηψξα ην ’19 κε νξθσηφ
ινγηζηή; Θαη ηειεπηαίν, αξθεηά πηα, έλαο Γήκνο κε 200 εξγαδφκελνπο είλαη
δπλαηφλ λα κελ έρεη δηθφ ηνπ ινγηζηήξην; Γελ έρσ κε θαλέλα ζπλεξγάηε ηίπνηα,
είλαη δπλαηφλ φκσο; πεξεζία λα κελ έρεη ινγηζηήξην; Ρειείσζα.
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Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Κάιηζηα, επραξηζηνχκε θχξηε
Θαινκνίξε, ν θχξηνο Πηακάηεο έρεη ην ιφγν θαη κεηά ν θχξηνο Ξαηζηιίβαο. Θχξηε
Πηακάηε;
Πηακάηεο Θσλζηαληίλνο: Λαη, εγψ ζέισ λα πηαζηψ ζε δχν θνπβέληεο πνπ είπε ν
θχξηνο Γήκαξρνο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. Δίλαη πνιχ ζνβαξά απηά ηα ζέκαηα, δελ
κπνξνχκε πνηέ λα απνδίδνπκε ρσξίο θαλέλα ζηνηρείν επζχλεο ζηνπο
εξγαδφκελνπο, γηα νηηδήπνηε θαθφ ππάξρεη θηαίλε νη εξγαδφκελνη θαη νη
θαηαλαισηέο πάιη, δειαδή γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ΓΔΑΠ θηαίλε νη θαηαλαισηέο
μέξσ εγψ νη κπαηαρηδήδεο θαη νη εξγαδφκελνη. Ξξέπεη λα είκαζηε πάξα πνιχ
ζνβαξνί ζε απηά πνπ ιέκε. Δληάμεη; Ρέξκα νη επηζέζεηο ζηνπο εξγαδφκελνπο.
Αιινχ είλαη ην δήηεκα. Ινηπφλ, απηφ λα ην πξνζέμνπκε πνιχ, γηα ηνλ ηζνινγηζκφ
θαη γηα φια ηα λνχκεξα πνπ είπε, εγψ δελ θαηάιαβα απνιχησο ηίπνηα, απφ φια ηα
λνχκεξα πνπ είπε ν νξθσηφο ινγηζηήο θαη θ.ιπ. Γηα ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία
καο ελδηαθέξνπλ φλησο δελ είρακε θακία ελεκέξσζε. Θάηη αξηζκνχο απφ εδψ απφ
εθεί εληάμεη αθαηαιαβίζηηθα φια ήηαλ θαη νχηε κπνξνχκε λα βγάινπκε άθξε.
Ρίπνηα άιιν επραξηζηψ.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Κάιηζηα ν θχξηνο Ξαηζηιίβαο έρεη ην
ιφγν θαη λα εηνηκάδεηαη ν θχξηνο Θνπξεκπήο.
Ξαηζηιίβαο Θεκηζηνθιήο: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Θέισ λα ζπγραξψ ηε
ζπλάδειθν, ηελ αληηδήκαξρν ηελ θπξία Γεδεδήκνπ γηα ηελ ηαρεία δηεθπεξαίσζε
απηήο ηεο δηαδηθαζίαο θαη κπνξψ λα πσ κε ηθαλή αξηηφηεηα φζνλ αθνξά γηα απηφλ
θαζ’ εαπηφλ ηνλ απνινγηζκφ θαη ηνλ ηζνζθειηζκφ, αιιά θαη ηηο θαηαζηάζεηο, ζα
ήζεια λα πξνηείλσ αγαπεηνί ζπλάδειθνη, φηη ζα πξέπεη λα γίλεηαη κειέηε θφζηνπο
αλά κνλάδα θαη αλά ππεξεζία, γηα λα κελ θάλνπκε ηε ζθαιεξή πξφηαζε θαη
εθθνξά ιφγνπ φηη νη ππάιιεινί καο ππνιείπνληαη ζηελ παξαγσγή θαη ηελ
παξαγσγηθφηεηα. Λνκίδσ φηη αλ είρακε δείθηεο, επηκέξνπο δείθηεο θφζηνπο, ζα
ήκαζηαλ ζηελ επράξηζηε ζέζε λα έρνπκε κία αξηηφηεξε εηθφλα ζε φιν ην εχξνο θαη
ην βάζνο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο. Ρέινο, ζα ήζεια λα αλαθεξζψ θαη ζην
θνκκάηη ηεο ΓΔΑΠ. Όπσο γλσξίδεηε επί δεθανθηψ κήλεο ελέζθεςα επάλσ ζηα
πξνβιήκαηα ,ηα ππαξθηά πξνβιήκαηα ηεο ΓΔΑΠ φπσο είραλ ελζθήςεη θαη νη
πξνγελέζηεξνη ζπλάδειθνη. Διπίδσ φηη ζα δηαςεπζηψ,ην ειπίδσ θαη ην εχρνκαη
κάιινλ ,λα δηαςεπζηψ ζηηο πξνβιέςεηο, ηηο νπνίεο έρσ θάλεη γηα ηε ΓΔΑΠ. Όκσο
αγαπεηνί θίινη θαη ζπλάδειθνη ηα λνχκεξα κηιάλε κφλα ηνπο. Γελ έρνπλ αηξεηηθή
θαη αλαηξεηηθή δηάζεζε ζα έιεγε θαλείο. Γη’ απηφ ζην θνκκάηη ηεο ΓΔΑΠ, ζα πξέπεη
λα ελζθήςνπκε φινη ζπιινγηθά θαη αηνκηθά, κε ηε κεγαιχηεξε πξνζσπηθή επζχλε,
δηφηη αλ έηη πεξαηηέξσ, έξζεη ε ΓΔΑΠ ζε αδηέμνδα νηθνλνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά θαη
νξγαλσηηθά, πνιχ θνβάκαη φηη ζα έρνπκε ζξήλνπο, ζα έρνπκε ζξήλνπο
θνηλσληθνχο, αιιά θαη πξνζσπηθνχο. Θαη απφ εθεί θαη πέξα δελ ζα έρνπκε ηελ
επρέξεηα λα απνινγεζνχκε ζηα παηδηά καο, ζηνλ θφζκν καο, ηα παηδηά καο θαη ζηα
εγγφληα καο. Γηα κία αθφκε θνξά λα επραξηζηήζσ θαη ηνπο θπξίνπο νξθσηνχο
ινγηζηέο θαη φζνη αζρνιήζεθαλ κε απηφ ην αληηθείκελν θαη εχρνκαη ζε φινπο ζαο
πγεία.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Ινηπφλ, λα επραξηζηήζνπκε ηνλ θχξην
Ξαηζηιίβα. Θα δψζσ ηνλ ιφγν ζηνλ θχξην Θνπξεκπή, αιιά ζεσξψ φηη ην ζέκα
είλαη ζπγθεθξηκέλν. Δγθξίλνπκε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ
’19. Όια απηά πνπ αθνχγνληαη θαιά είλαη, αιιά ε νπζία είλαη απηή θαη δελ έρσ
αθνχζεη, ζα ηελ αθνχζσ ζίγνπξα ζηε δεπηεξνινγία απφ ηνπο επηθεθαιήο, πεξί
εγθξίζεσο ή κε. Θχξηε Θνπξεκπή, δχν ιεπηάθηα έρεηε ην ιφγν. Γηψξγν…
Θνπξεκπήο Γεώξγηνο: Θαιεζπέξα θχξηε Ξξφεδξε. Ξξνθαλψο ηα επηδφκαηα ησλ
ηξηψλ πδξαπιηθψλ, πνπ δελ δίλνληαη πιένλ, δξακαηηθά ζα κεγέζπλαλ ηα 5,1
εθαηνκκχξηα επξψ πνπ είλαη νη δαπάλεο γηα ηνπο ππαιιήινπο. Βέβαηα, ζα
κεησζνχλ απηέο, γηαηί ιφγσ θηλεηηθφηεηαο έρνπλ θχγεη θαη αξθεηνί. Θαη ζα θχγνπλ
θαη αθφκα πεξηζζφηεξνη. Δχρνκαη λα κε θχγνπλ. Όζν δε, γηα ηνπο
ηαιαηπσξεκέλνπο θνξνινγνχκελνπο, θχξηε Γήκαξρε, βεβαίσο πιεξψλνπλ,
πιεξψλνπλ θαη ηνπο εηδηθνχο ζπλεξγάηεο φκσο, πνπ πξσηίζησο πξέπεη απηνί λα
απμήζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο πξψηα θαη κεηά φινη νη άιινη. Δπραξηζηψ πάξα
πνιχ.
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Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Ινηπφλ, ζα δψζσ ην ιφγν ζηελ θπξία
Γεδεδήκνπ, λα δψζεη ηηο απαληήζεηο φζεο κπνξεί θαη θπξία Μπδηά θξαηήζαηε θαη
εζείο ζεκεηψζεηο ζπκπιεξσκαηηθά ζα ην ρξεηαζηείηε λα παξέκβεηε θαη εζείο.
Γεσξγία έρεηο ην ιφγν.
Γεδεδήκνπ Γεσξγία: Δπραξηζηψ θχξηε Ξξφεδξε. Πρεηηθά κε ην εξψηεκα πνπ
έγηλε απφ ηνλ θχξην Αξγεηηάθν γηα ην αθίλεην ηεο Αλαβξπηήο, ήζεια λα
αλαθεξζψ, φηη γίλνληαη νη δηαδηθαζίεο, είκαζηε ζε ζπκβνιαηνγξάθν θαη ζε
ζπλελλφεζε κε ηνλ πξφεδξν πεξηκέλνπκε απφ απηνχο ηηο έλνξθεο βεβαηψζεηο. Θαη
πιένλ ζα ηειεηψζεη ην ζέκα, λα πεξάζεη θαη επίζεκα ζηελ πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ. Ρν
άιιν πνπ ήζεια λα αλαθεξζψ ζαλ λέα πξφεδξνο ηεο ΓΔΑΠ, κφιηο ιίγεο κέξεο
αλέιαβα, είλαη φηη ήδε έρνπκε κηιήζεη κε ηνλ Γηεπζπληή ηεο ΓΔΑΠ, ηνλ θχξην
Ρξαθάθε θαη άκεζα ζα γίλεη αλάζεζε ζε νξθσηφ ινγηζηή, ψζηε λα μεθηλήζνπκε λα
εηνηκάζνπκε ηνλ ηζνινγηζκφ 2017, ’18 θαη ελ ζπλερεία λα πξνρσξήζνπκε θαη ζηα
ππφινηπα έηε. Απηά. Παο επραξηζηψ.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Κάιηζηα. Δπραξηζηνχκε ηελ θπξία
Αληηδήκαξρν. Θπξία Μπδηά ζέιεηε λα παξέκβεηε ζε απηά; Θπξίσο ζε απηά πνπ είπε
ν θχξηνο Θαινκνίξεο απηφο έθαλε εξσηήζεηο.
Μπδηά Αλαζηαζία (Ξξντζηακέλε Γηεύζπλζεο Νηθνλ. πεξεζηώλ): Δγψ ζα
ήζεια λα ζαο πσ γηα ηα κέηξα είζπξαμεο, ηηο ελέξγεηεο πνπ έρεη θάλεη ε
Νηθνλνκηθή πεξεζία ην 2019, αθνχ ζπδεηάκε ην ’19 φηη έρνπλε ζηαιεί..θάλακε
αξθεηά κέηξα, σο νξίδεη ν λφκνο. Έρνπλ ζηαιεί αηνκηθά εηδνπνηεηήξηα, είραλ γίλεη
θαηαζρεηήξηεο ζε ηξίηνπο, δειαδή δεζκεχζακε ινγαξηαζκνχο θαη γεληθά έρνπκε
θάλεη αξθεηά κέηξα γηα λα εηζπξάμνπκε απφ βεβαησκέλεο νθεηιέο. Ρψξα ηα
εμεηδηθεπκέλα πνπ κηινχζε γηα ην ελεξγεηηθφ θαη φια απηά ηα ζηνηρεία ζα ζαο ηα
αλαιχζεη ν θχξηνο Θξεηηθφο, κηαο πνπ έρεη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. Δπραξηζηψ.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Δπραξηζηνχκε Ραζία. Θχξηε Θξεηηθέ
κπνξείηε λα καο δψζεηε κία απάληεζε ζε απηά πνπ είπε ν θχξηνο Θαινκνίξεο;
Θξεηηθόο Ξαλαγηώηεο(ΑΜΗΑ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΞΑΛ. ΘΟΖΡΗΘΝΠ θαη ΠΛΔΟΓΑΡΔΠ
Ν.Δ.): Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα. Ξνιχ γξήγνξα γηα λα κελ ηξψκε ην ρξφλν ζαο
ζηηο εξσηήζεηο ηνπ θπξίνπ Θαινκνίξε, λα πνχκε απφ απηέο ηηο απαηηήζεηο, πνπ
κέλνπλ αλείζπξαθηνη ρξεκαηηθνί θαηάινγνη, ζηηο 31-12-2019 αλέξρνληαλ πξάγκαηη
ζε 3.010.000 επξψ. Πε απηφ έρεη ζρεκαηηζηεί ζπζζσξεπκέλε πξφβιεςε,
1.349.000 θαη κέλεη ππφινηπν, ην νπνίν ζεσξνχκε φηη κπνξεί λα εηζπξαρζεί , απηή
είλαη ινγηζηηθή πξφβιεςε, πξφβιεςε ηνπ δηπινγξαθηθνχ θαη φρη πξφβιεςε ηνπ
δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ. Δίλαη άιιε ε πξφβιεςε ηνπ δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ θαη έρεη λα
θάλεη κφλν θαη κφλν κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ην νπνίν είρε εκθαληζηεί ζαλ
πξφβιεςε, ήηαλ κηα κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε απφ ηνλ πεξζηλφ ηζνινγηζκφ
θαη έρεη απμεζεί ζε απηή ηε ρξνληά, επηπιένλ άιιεο 150.000, είλαη αλάινγα κε ηελ
παιαηφηεηα ησλ ππνινίπσλ αθνινπζείηαη πιένλ ζηαζεξά ζην δηπινγξαθηθφ κηα
κεζνδνινγία γηα ην πψο ζα ζρεκαηίδεηαη απηή ε πξφβιεςε. Άξα ινηπφλ δελ είλαη
φηη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα εηζπξαρζνχλ, ππάξρεη δπλαηφηεηα λα εηζπξαρζνχλ,
ηψξα ππάξρεη θαη ξχζκηζε θαη ν ξπζκφο είζπξαμεο ην 2019 ήηαλ κεγαιχηεξνο απφ
φ,ηη ήηαλ ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο. Όζνλ αθνξά ην πνζφ ησλ 2.352.000
πνπ είλαη ε απνηίκεζε ηεο ΓΔΑ ππάξρεη αλαιπηηθή απνηίκεζε ησλ ζπκκεηνρψλ
ζην δήκν θαη ζηελ έθζεζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 2248, αθνξά ηε ΓΔΑ, φηαλ
ζπζηήζεθε ε ΓΔΑ, έγηλε κία απνγξαθή ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ,
κηιάκε ελ έηε αξρέο 2000 ή θαη ιίγν πην πξηλ έγηλε κία απνηίκεζε ησλ πάγησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, νη νπνίεο δφζεθαλ θαη απηφ απνδείρηεθε ην θεθάιαην,
ζεσξείηαη έσο ζήκεξα ην θεθάιαην ην νπνίν έρεη εηζθέξεη ν Γήκνο ζηε ΓΔΑ. Δίλαη
ινγηζηηθή κεζνδνινγία απνηίκεζεο ησλ ζπκκεηνρψλ. Ρν Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα
315/19 πεξί δηπινγξαθηθνχ πνπ έρεη ζπληαρζεί ν ηζνινγηζκφο αλαθέξεη ξεηά φηη
ζηηο ζπκκεηνρέο πνπ έρεη 100% ν δήκνο, δειαδή ζηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, δελ
γίλεηαη πξφβιεςε ιφγσ ππνηίκεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο. Γη’ απηφ ην ιφγν έξρεηαη
θαη ν νξθσηφο θαη ζαο επηζεκαίλεη φηη παξφιν πνπ ζηνλ ηζνινγηζκφ πνπ έρεη ζηα
ρέξηα ηνπ εκθαλίδνληαη αξλεηηθά ίδηα θεθάιαηα, δελ θάλνπκε πξφβιεςε, αλ ζα
θάλακε πξφβιεςε ζε απηή ηε ζπκκεηνρή ζα κεγάισλε ε δεκηά. Ρν άιιν πνπ έρσ
ζεκεηψζεη είλαη γηα ηηο πξνβιέςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ ηεο ππεξεζίαο,
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πνπ είλαη 169.000 επξψ,αθνξά, ν δήκνο θαηαβάιιεη, φηαλ ζπληαμηνδνηείηαη ην
πξνζσπηθφ θαηαβάιιεη έλα πνζφ κφλν ζηνπο ανξίζηνπ, ην ππφινηπν θαηαβάιιεηαη
κέζα απφ ην δεκφζην,αθνξά κφλν ηνπο ανξίζηνπ, κφλν ζηνπο ππαιιήινπο
ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη κάιηζηα φπσο είλαη ε κεζνδνινγία, φπσο είλαη ν λφκνο αθνξά
ην 40% ηεο απνδεκίσζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο φπσο νξίδεη ν λφκνο. Άξα δελ
αθνξά ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ, πνπ ην ηαθηηθφ πξνζσπηθφ, ην
κφληκν πξνζσπηθφ, απνδεκηψλεηαη, παίξλεη εθάπαμ, ή νηηδήπνηε άιιν βάζεη άιισλ
δηαηάμεσλ θαη απφ ην θξάηνο φρη απφ ην δήκν. Ρα ππφινηπα πνπ αλέθεξε ν θχξηνο
Θαινκνίξεο, φζνλ αθνξά ηελ αμία ησλ γεπέδσλ, ησλ έξγσλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ,
είλαη ζπζζσξεπκέλα έξγα, ηα νπνία έρνπλ γίλεη απφ φηαλ μεθίλεζε ν Γήκνο, απφ
ηελ απνγξαθή πνπ είρε γίλεη ην 2002 θαη αθνξνχζε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη
φζα έρνπλ πξνζηεζεί φια ηα ππφινηπα έηε σο ζήκεξα ινγηζηηθά. Γεληθφηεξα απηφ
πνπ θάλνπκε ζήκεξα είλαη ινγηζηηθή απεηθφληζε ηνπ δήκνπ,αθνξά νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, πνπ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ζπληάζζνπκε κε βάζε ην Ξξνεδξηθφ
Γηάηαγκα 315, θαη είλαη ππνρξεσκέλν λα ειέγρεηαη απφ νξθσηφ ειεγθηή. Απηή
είλαη ζήκεξα ε κεζνδνινγία. Δπραξηζηψ πάξα πνιχ.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Κάιηζηα, επραξηζηνχκε θχξηε Θξεηηθέ.
Θχξηε Αξγεηηάθν ζηελ δεπηεξνινγία ζαο ζέιεηε ην ιφγν; Θαη πεο ηε καο αλ ην
ςεθίδεηε, δελ ην ςεθίδεηε γηα λα πξνρσξήζνπκε.
Αξγεηηάθνο Πηαύξνο: Ξξέπεη λα μέξεηε θχξηε Ξξφεδξε ηη ζα θάλνπκε, γηαηί εκείο
έρνπκε κηα ζπλέπεηα φια απηά ηα ρξφληα, δελ μέξσ αλ ην ελζπκίζηε. Ινηπφλ,
πξέπεη λα πσ θαη εγψ δπν πξαγκαηάθηα. Ρν έλα είλαη ν θχξηνο Βνπλάζεο. Δγψ δελ
ην δηαηχπσζα ζσζηά, δελ ην αληειήθζε ν ίδηνο… εγψ είπα θάηη γηα ην ζεζκηθφ
πιαίζην. Δπεηδή είλαη αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα εάλ ππάξρεη έιιεηκκα ζα πξέπεη
λα αλαπξνζαξκφζνπκε ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή. Ξξέπεη λα πξνεγεζνχλ απηά πνπ
έρνπκε πεη θαηά θαηξνχο, γηα λα δνχκε κεηά ηη ζα θάλνπκε εάλ πνχ θαη πφζν
κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε. Έηζη ζα είλαη ηα πξάγκαηα. Γελ ζα κπνξνχκε λα
θάλνπκε φ,ηη ζέινπκε. Γεχηεξνλ, ζρεηηθά κε ηνπο εξγαδφκελνπο. Αλαθέξζεθε ν
θχξηνο Θνπξεκπήο ζηελ θηλεηηθφηεηα. Δίρα πεη απφ θαηξφ φηη νη εξγαδφκελνη δελ
εξγάδνληαη ζε πγηέο εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ κε ζπλέπεηα λα θεχγνπλ απφ ην Γήκν
κε ηελ θηλεηηθφηεηα, αιιά λα κελ έξρνληαη. Άξα ινηπφλ πξέπεη λα γίλεη κηα
ελδνζθφπεζε θχξηε Γήκαξρε, λα δείηε ηη θηαίεη δηφηη αλ ηψξα δελ κπνπλ θαη
πεξηνξηζκνί κε ηελ θαηλνχξγηα θηλεηηθφηεηα φπσο έρεη πεη θαη ν ίδηνο ν θχξηνο
Βνξίδεο φηη ζα γίλεη, θηλδπλεχνπκε λα θάλνπκε παξενχια κεηαμχ καο ρσξίο
εξγαδφκελνπο. Θη αλ βξνπλ ζαο πιεξνθνξψ ζηελ πεξηθέξεηα ή θάπνπ αιινχ
ζέζεηο πνπ ηηο ζέινπλ ζα ςάρλνπκε λα βξνχκε. Θαη είλαη θαη έλα άιιν. Ν εγέηεο
κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ πξέπεη λα εκπλέεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα δίλνπλ ηνλ
θαιχηεξν εαπηφ ηνπο γηα ην θαιφ ηνπ δήκνπ. Δθεί λνκίδσ φηη ππάξρεη έιιεηκκα
κεγάιν. Θαη δελ κπνξνχκε εχθνια λα ιέκε φηη θηαίλε νη εξγαδφκελνη θάζε θνξά.
Ρψξα, εκάο ε πάγηα ζέζε καο είλαη απηή πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο , φηη ηνλ
ηζνινγηζκφ ηνλ ςεθίδνπκε, αιιά πξέπεη λα θάλνπκε παξαηεξήζεηο εάλ έρνπκε
παξαηεξήζεηο. Γειαδή ςεθίδνπκε παξαηεξήζεηο. Απηή ηελ ηαθηηθή είρακε
πάληνηε, απηή ηελ ηαθηηθή ζα εθαξκφζνπκε θαη ηψξα. Γελ ζπληξέρεη ιφγνο λα
αιιάμνπκε. πάξρνπλ παξαηεξήζεηο πνπ έρνπλ θάλεη θαη ν νξθσηφο ινγηζηήο,
νπσζδήπνηε θαη εκείο ηηο επηζεκαίλνπκε απηέο ηηο παξαηεξήζεηο αιιά απφ εθεί θαη
πέξα δελ ππάξρεη θάηη λα πνχκε λα θάλνπκε κηα εηδηθή αλαθνξά ζπγθεθξηκέλε φηη
ππάξρεη κηα παξαηππία θάηη ην έλα θάηη ην άιιν θ.ιπ. πνπ δελ ππήξρε ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα. Άιισζηε εζείο έλα θνκκάηη κηθξφ έρεηε νπφηε θαη απηή ηε
θνξά ζα ηνλ ςεθίζνπκε ηνλ ηζνινγηζκφ, κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έρεη θάλεη θαη ν
νξθσηφο ινγηζηήο θαη ην γξαθείν ηνπ θπξίνπ Θξεηηθνχ , δηφηη έηζη πξνβιέπεηαη θαη
εθηφο ηνπ λφκνπ θαη απφ ηε λνκνινγία ηνπ ΠΡΔ θαη ηνπ Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ.
Απηφ πξάηηακε ηφζα ρξφληα, απηφ ζα πξάμνπκε θαη ηψξα. Θχξηε Γήκαξρε δελ μέξσ
δελ αθνχγαηε, είραηε πεη ηελ πξνεγνχκελε θνξά γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο, λα
θάλνπκε έιεγρν δεθαεηίαο. Έλα ρξφλν ηψξα πίζσ θέξλεηε ηνλ ηζνινγηζκφ. Κε έλα
ρξφλν θαζπζηέξεζε. Θαη δελ θάλσ ηελ εξψηεζε κήπσο θηαίλε ν νξθσηφο
ινγηζηήο θαη νη ειεγθηέο γηαηί είκαη ζίγνπξνο φηη δελ θηαίλε απηνί γηα ηελ
θαζπζηέξεζε.
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Γήκαξρνο: Παο άθνπζα θχξηε Αξγεηηάθν, είλαη ε ηξίηε θνξά πνπ ην είπαηε
ζήκεξα. Ρν άθνπζα.
Αξγεηηάθνο Πηαύξνο: Θχξηε Γήκαξρε δελ αθνχγαηε ηφηε θαη ξψηεζα αλ δελ
αθνχζαηε ην δηεπθξίληζα. Ζ δεχηεξε είλαη φρη ε ηξίηε.
Γεκαξρνο: Ρν άθνπζα, ην άθνπγα.
Αξγεηηάθνο Πηαύξνο: Ζ δεχηεξε.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Πηαχξν κε αθνχο; Ρψξα ζα έρνπκε
ζέκα φκσο ή ην ςεθίδνπκε ή δελ ην ςεθίδνπκε.
Αξγεηηάθνο Πηαύξνο: Δίπα, ςεθίδνπκε παξαηεξήζεηο, φ,ηη ιέεη ν λφκνο. Ρηο
παξαηεξήζεηο, απηέο πνπ ιέεη θαη ν νξθσηφο. Έηζη ςεθίδεηαη ν ηζνινγηζκφο.
Οψηεζε ηνλ θχξην Θνπηξνπκάλε, ηνλ θχξην Θξεηηθφ, λα ζαο ην πνχλε.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Θχξηε Βαιηψηε, έρεηε ην ιφγν
δεπηεξνινγήζηε.
Βαιηώηεο Δπάγγεινο: Θαηαξρήλ ςεθίδνπκε θαη ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φπσο έρνπλ θαηαηεζεί ζήκεξα ζηε ζπλεδξίαζε. Κία
επηζήκαλζε ζα θάλσ ζε ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ, δελ ζα θάλσ ηελ αλάιπζε λα πσ
ηελ απφδνζε θαη ηη γίλεηαη, ήδε είρακε θάλεη έλα αίηεκα απφ πέξπζη λα πάξνπκε, ε
θπξία Γεδεδήκνπ λα καο απαληήζεη, λα πάξνπκε πξνζσπηθφ ζε πξνγξακκαηηζκφ,
κφληκν πξνζσπηθφ, λνκίδσ θαη ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή αλ αχξην ή απηέο ηηο
κέξεο ζα ζπλεδξηάζνπκε λα δηεθδηθήζνπκε πξνζσπηθφ γηα λα πάξνπκε, γηαηί αλ
δελ πάξνπκε κφληκν πξνζσπηθφ γηα λα θαιχςνπκε ηηο πάγηεο θαη αλάγθεο πνπ έρεη
ν δήκνο, ζα έρνπκε πάληα πξφβιεκα. Ξξνυπνζέηεη δειαδή λα δηεθδηθήζνπκε λα
θαιχςνπκε ηηο ζέζεηο, ηηο θελέο ηηο νξγαληθέο ζέζεηο, πνπ έρνπκε ζαλ δήκνο γηα λα
κπνξέζνπκε λα ιεηηνπξγήζνπκε θαιχηεξα. Όια ηα άιια κε ηελ θηλεηηθφηεηα κε
βξίζθνπλ ζχκθσλν ζηηο παξαηεξήζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ είπακε, πξέπεη λα
έρνπκε κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε πξνο ηνπο ππαιιήινπο θαη ζεσξψ νη
ππάιιεινη πνπ είλαη ζην δήκν δνπιεχνπλ φινη, κε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ
ππαιιήισλ, δνπιεχνπλ κε απηαπάξλεζε θαη έρεη ππεξβάιιεη εαπηνχο πνιιέο
θνξέο, γηα λα κπνξέζεη λα πξνρσξήζεη ν δήκνο θαη κελ ζηεθφκαζηε ζε κεξηθέο
εμαηξέζεηο, πνπ πάληα ζα ππάξρνπλ ηέηνηεο εμαηξέζεηο. Θεσξψ φηη πξέπεη λα
ςεθίζνπκε θαη ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Κάιηζηα, επραξηζηνχκε θχξηε Βαιηψηε,
ν θχξηνο Βνπλάζεο δεπηεξνινγεί εάλ ζέιεη. Αιέθν…
Βνπλάζεο Αιέμαλδξνο: Δληάμεη ηηο παξαηεξήζεηο, έθαλα κηα ηνπνζέηεζε ζηελ
πξσηνινγία κνπ, είλαη πνιηηηθφ γηα εκάο ην ζέκα. Ρψξα δελ ζα θαζίζσ λα πσ ην
ςεθίδνπκε κε παξαηεξήζεηο ή κε επηθπιάμεηο ή ην ςεθίδνπκε ελ ηπθιφ. Ρν ζέκα
είλαη φηη εκείο δελ κπνξνχκε λα ην ππεξςεθίζνπκε, ζε απηή ηελ πεξίπησζε νχηε
ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή καο είκαζηε ιφγσ ην λφκν ηνπ θξάηνπο θαη ην ίδην ην
θξάηνο βάδεη φπνπ ην βνιεχεη θαη ην εθαξκφδεη ή φπνπ δελ ην βνιεχεη δελ ηνπο
εθαξκφδεη γη’ απηφ ινηπφλ εκείο ζαλ Ιατθή Ππζπείξσζε ςεθίδνπκε ιεπθφ.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Κάιηζηα, θχξηε Γήκαξρε ζέιεηε λα
θιείζεηε;
Γήκαξρνο: Λαη, πξνθαλψο θαη ππεξςεθίδνπκε θαη επί ηε επθαηξία λα πσ φηη γηα
παξάδεηγκα ε θπξία Μπδηά πνπ είλαη εδψ καδί καο είλαη απφ ηνπο ππαιιήινπο πνπ
πξαγκαηηθά είλαη δηακάληηα. Δίλαη απφ απηέο πνπ ιεο καθάξη λα είρακε θαη άιιεο
ηέηνηεο λα ηηο θισλνπνηνχζακε. Θαη πξαγκαηηθά ππάξρνπλ…
Αλαζηαζία Μπδηά (Ξξντζηακέλε Γηεύζπλζεο Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ):
πάξρνπλ θη άιινη ππάιιεινη ζαλ θη εκέλα.
Γήκαξρνο: Δίκαη βέβαηνο, απηφ ζα έιεγα ηψξα. Θαη ππάξρνπλ θαη πνιινί, πνιινί,
πνιινί αθφκε. Γε ζεκαίλεη φηη φινη απνδίδνπλ ην ίδην θαη δε ζεκαίλεη φηη ην
ζπκθέξνλ ηεο Ππάξηεο θαη ησλ δεκνηψλ είλαη λα ηνπο ηζνπεδψλνπκε φινπο. Λα
ιέκε φηη φινη είλαη άξηζηνη θαη επνκέλσο δελ έρνπκε λα θάλνπκε κε ηίπνηα
παξαπάλσ, ππάξρνπλ ππάιιεινη, νη νπνίνη είλαη πξαγκαηηθά παξαδείγκαηα θαη
είλαη πνιινί απηνί θαη πξέπεη θαη ηνπο ππνινίπνπο πνπ αθφκε δελ απνδίδνπλ εαπηφ
θαη δελ μέξσ αλ είλαη αθφκε επεηδή εκείο δελ ηνπο εκπλένπκε, αιιά
επαλαιακβάλσ ην ζέκα ηεο ηζνπέδσζεο δελ σθειεί ηε Ππάξηε. πάξρνπλ, απηνί
πνπ πξαγκαηηθά απνδίδνπλ θαη ηνπο βγάδεηο ην θαπέιν θαη ιεο κπξάβν θαη ιίγα
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είλαη απηά ηα νπνία πιεξψλεζαη θαη είλαη άιινη πνπ δελ απνδίδνπλ ηφζν θαη
πξνζπαζνχλ επαλαιακβάλσ λα βξνχκε ηξφπνπο γηα λα ηνπο θάλνπκε λα
βειηηψζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο γηα ην θαιφ θαη ησλ δεκνηψλ. Δκείο, απηφ ην νπνίν
ζέινπκε είλαη ε Ππάξηε λα κεγαινπξγεί πξνο φθεινο ησλ δεκνηψλ. Απηφο είλαη ν
ζθνπφο φισλ θαη ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη φζσλ
εξγάδνληαη ζην Γήκν. Ινηπφλ, απηφο είλαη ν ζηφρνο καο. Ρψξα γηα λα κελ
καθξεγνξνχκε ζε άιια ζέκαηα απφ πιεπξάο καο επραξηζηψ πξαγκαηηθά ηνπο
ινγηζηέο πνπ έθαλαλ εμαηξεηηθή δνπιεηά κέζα ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ δαηδαιψδνπο
ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ δεκνζίνπ. Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ θαη απφ πιεπξάο
καο ππεξςεθίδνπκε.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Κάιηζηα…
Γήκαξρνο: Θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Βνπλάζεο Αιέμαλδξνο: Γήκαξρε έλα ιεπηφ γηα ηνπο ππαιιήινπο. Γελ άθνπζα
λα δηεθδηθήζνπκε λα πξνζιάβνπκε ππαιιήινπο, εθεί είλαη ην πξφβιεκα. Θαη
παξαθαιψ ην Γήκαξρν λα….
Γήκαξρνο: Θχξηε Βνπλάζε ην θάλνπκε ζπλερψο απηφ ην θάλνπκε…
Βνπλάζεο Αιέμαλδξνο: Αιιά δελ ην ιέηε φκσο. Ρν θάλνπκε, αιιά δελ ιέκε.
Γήκαξρνο: Όρη λα μεθαζαξίζσ, λαη ην θάλνπκε, δηεθδηθνχκε πεξηζζφηεξνπο
ππαιιήινπο θαη θπξίσο ζε θάπνηεο νξγαληθέο ζέζεηο πνπ ρξεηάδνληαη θαη θάηη
παξαπάλσ απφ πιεπξάο ηερλνγλσζίαο. πάξρεη απφ ηελ επνρή ηνπ κλεκνλίνπ,
κεγάιε πζηέξεζε ζε απηφ ηνλ ηνκέα κε βάζε απηά ηα νπνία επέβαιε ε ηξφηθα ζην
ειιεληθφ δεκφζην. Ξάλησο λα μέξεηε φηη ην ζέινπκε θαη γηα δηθφ καο φθεινο, δελ
ην θάλνπκε γηα ραηίξη θαλελφο. Θέινπκε ε Γεκνηηθή Αξρή λα ιεηηνπξγεί πην
εχξπζκα θαη ρξεηαδφκαζηε πεξηζζφηεξνπο ππαιιήινπο θαη ην δηεθδηθνχκε. Απιψο,
επαλαιακβάλσ ιφγσ ηξφηθαο, φια απηά έρνπλε πάεη πάξα πνιχ πίζσ. Γελ είκαη
βέβαηνο πφζν γξήγνξα ζα μεπεξαζηνχλ απηά δηφηη αλ δείηε θαη ηα θεηηλά ηα
ειιείκκαηα θαη ηα πεξζηλά είλαη πξαγκαηηθά ιφγσ covid θπξηνιεθηηθά ζεξηψδε.
Νπφηε, θάπνηνη ζα αξρίζνπλ λα θφβνπλ δαπάλεο, νπφηε δελ επειπηζηψ φηη ζχληνκα
ζα έρνπκε πάξα πνιχ πξνζσπηθφ ζηε δηάζεζή καο. Ρέινο πάλησλ κε απηά ηα νπνία
έρνπκε ζηε δηάζεζή καο, ρσξίο θιάςα θαη κνπξκνχξα ζα θνηηάμνπκε λα θάλνπκε
απηφ ην νπνίν πξέπεη λα θάλνπκε. Πε θάζε πεξίπησζε, Ξξφεδξε λαη
ππεξςεθίδνπκε.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Υξαία. Δπραξηζηνχκε θχξηε Γήκαξρε.
Ξιελ φκσο καο δηψμαηε ηελ Ραζία απφ ηελ νζφλε κε απηά πνπ είπαηε γηα λα κε
θαίλεηαη φηη έρεη θνθθηλίζεη ιφγσ ζεκλφηεηνο. Ινηπφλ ζα δψζσ, λα δψζεη κηα
απάληεζε….
Γήκαξρνο: Κε ηελ θαιή θνπβέληα Ξξφεδξε έηζη φπσο πάκε.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Θα δψζσ ην ιφγν έλα ιεπηάθη ζηελ
θπξία Γεδεδήκνπ, λα δψζεη κηα απάληεζε ζε έλα εξψηεκα πνπ έζεζε ν θχξηνο
Βαιηψηεο θαη λα πξνρσξήζνπκε ζηελ ςεθνθνξία. Δπραξηζηνχκε Ραζία πνπ
εκθαλίζηεθεο. Ιέγε Γεσξγία.
Γεδεδήκνπ Γεσξγία: Λαη ζρεηηθά κε ην εξψηεκα πνπ έγηλε απφ ηνλ θχξην
Βαιηψηε, λα πσ φηη είλαη έηνηκε ζήκεξα κε ελεκέξσζαλ θαη εκέλα ηελ ίδηα νη
ππεξεζίεο ηνπ δηνηθεηηθνχ φηη είκαζηε έηνηκνη ζηηο θαηαζηάζεηο ην πφζν πξνζσπηθφ
ρξεηαδφκαζηε, ιήγεη ε εκεξνκελία, είλαη κέρξη ηελ Ξαξαζθεπή, νπφηε αχξην ζα ην
θέξνπκε εθηφο εκεξεζίαο ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζην λα ην πεξάζνπκε θαη λα
βηαζηνχκε λα ζηείινπκε ηηο θαηαζηάζεηο. Ρν δεχηεξν πνπ ζέισ λα πσ εδψ, φρη
ζηνλ θχξην Βαιηψηε, αιιά ζε φινπο ζαο είλαη φηη ε φπνηα θαζπζηέξεζε έγηλε ηνπ
ηζνινγηζκνχ θαη ε αλαγθαηφηεηα πνπ ππάξρεη, ψζηε ζε απηφ πνπ αλαθέξζεθε πξηλ
ν θχξηνο Θαινκνίξεο ζην λα έρνπκε έλαλ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε είλαη γηαηί απηή ηε
ζηηγκή έρεη θχγεη εδψ θαη ελάκηζη ρξφλν, δχν ρξφληα κάιινλ ν ινγηζηήο πνπ ήηαλ
Α΄ ηάμεο θαη έρεη παξακείλεη ζηελ ππεξεζία κάιινλ ν ινγηζηήο Β΄ ηάμεο, πνπ
φπσο θαηαιαβαίλεηε δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ φια απηά θαη γη’ απηφ γίλεηαη κε
εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε. Παο επραξηζηψ πνιχ.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Κάιηζηα.
Γεδεδήκνπ Γεσξγία: Ξξφεδξε, ζπγγλψκε λα επραξηζηήζσ θαηαξρήλ ηηο
Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο, ηελ θπξία Μπδηά, ην γξαθείν ηνπ θπξίνπ Θξεηηθνχ κε ηνπο
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ζπλεξγάηεο ηνπ θαη ην γξαθείν ηνπ θπξίνπ Θνπηξνπκάλε, επίζεο κε ηνπο
ζπλεξγάηεο ηνπ γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία πνπ είρακε. Παο επραξηζηψ φινπο.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Κάιηζηα, επραξηζηνχκε Γεσξγία. Θαη
πάκε ζηελ ςεθνθνξία. Ινηπφλ Ξεξί έγθξηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
ηζνινγηζκνχ ρξήζεο 2019 Γήκνπ Ππάξηεο. Αλαζηαζάθνο Ζιίαο.
Αλαζηαζάθνο Ζιίαο: Λαη θχξηε Ξξφεδξε.
Θαλαθάθνο Σξήζηνο: Ξξφεδξε αθνχ είλαη νκφθσλα ζρεδφλ, εθηφο απφ ην παξψλ
ηνπ…
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Ν θχξηνο Βαθαιφπνπινο. Κηράιε; Ζ
θπξία Γαξάθε. Θπξία Γαξάθε; Θπξία Γεδεδήκνπ;
Γεδεδήκνπ Γεσξγία: Λαη.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Λαη, ε θπξία Εαραξάθε.
Γαξάθε Διέλε: Θχξηε Ξξφεδξε, λαη Γαξάθε.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Γαξάθε λαη.
Εαραξάθε Γεσξγία: Εαραξάθε λαη.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Εαραξάθε λαη. Θαλαθάθνο.
Θαλαθάθνο Σξήζηνο: Λαη.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Λαη. Θαπνληθνιφο;
Θαπνληθνιόο Γεκήηξηνο: Λαη.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Λαη. Θαξιαχηεο;
Θαξιαύηεο Αζαλάζηνο: Λαη.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Λαη. Κελνχηεο; Βαζίιε;
Κελνύηεο Βαζίιεηνο: Λαη Ξξφεδξε.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Ζ Γήκεηξα ε Ξαπαληθνιάνπ;
Ξαπαληθνιάνπ Γήκεηξα: Λαη κε αθνχηε; Λαη.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Ν θχξηνο Ξαηζηιίβαο;
Ξαηζηιίβαο Θεκηζηνθιήο: Λαη.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Λαη, ν θχξηνο Βαθαιφπνπινο κήπσο καο
αθνχεη ηψξα; Ινηπφλ, ν θχξηνο Αξγεηηάθνο Πηαχξνο;
Αξγεηηάθνο Πηαύξνο: Λαη κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ πεξηιακβάλσ.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Υξαία, ε θπξία Βαγηαθάθνπ; Γελ ηελ
είδα κέζα. Νχηε ηνλ θχξην Βιάρν. Βιάρνο έρεη κπεη; Γελ ηνλ βιέπσ. Ν θχξηνο
Βιήηαο.
Βιήηαο Ληθόιανο: Λαη.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Ζ θπξία Θαξάληδαιε – Ξαπαζηαζάθε;
Θαξάληδαιε – Ξαπαζηαζάθε – Πηαζάθε Ξαλαγηώηα: Λαη κε ηηο παξαηεξήζεηο.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Ινηπφλ, ν θχξηνο Θαξκνίξεο.
Θαξκνίξεο Ησάλλεο: Λαη κε ηηο παξαηεξήζεηο.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Ν θχξηνο Θνληάθνο; Γελ ηνλ είδα.
Ινηπφλ, ν θχξηνο Θνπξηζνχλεο.
Θνπξηζνύλεο Ξαλαγηώηεο: Λαη, Ξξφεδξε λαη.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Υξαία, Θπξηαθνχιηαο; Γελ ππάξρεη
κέζα, ν θχξηνο Κηρειφγγνλαο δελ είλαη, ν θχξηνο Κπνπγάδεο δελ είλαη. Ν θχξηνο
Ξξηζηνχξεο. Ξαλαγηψηε;
Ξξηζηνύξεο Ξαλαγηώηεο: Λαη.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Ν θχξηνο Πνπκάθεο;
Πνπκάθεο Ησάλλεο: Λαη κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ θπξίνπ Αξγεηηάθνπ.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Ν θχξηνο Ρζνχθιεξεο;
Ρζνύθιεξεο Ληθόιανο: Λαη κε ηηο παξαηεξήζεηο.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Ν θχξηνο Βαιηψηεο;
Βαιηώηεο Δπάγγεινο: Λαη.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Ν θχξηνο Απνζηνιάθνο, δελ ηνλ έρνπκε
ζήκεξα. Ζ θπξία Γξεγφξε;
Γξεγόξε Γήκεηξα: Λαη, λαη.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Λαη, ν θχξηνο Θαλειιφπνπινο Γηψξγνο;
Θαλειιόπνπινο Γεώξγηνο: Λαη, Ξξφεδξε, λαη.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Θνλίδεο Γεψξγηνο ηνπ Βαζηιείνπ;

Πρακτικό 27/12-07-2021

[23]

ΑΔΑ: ΨΞΙΙΩ1Ν-Π6Μ

Θνλίδεο Γεώξγηνο ηνπ Βαζηιείνπ: Λαη, Ξξφεδξε, λαη ζχκθσλνη.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Ν Γηψξγνο ν Θνπξεκπήο;
Θνπξεκπήο Γεώξγηνο: Λαη, λαη.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Ν Γηάλλεο ν Καληδνπξάλεο;
Καληδνπξάλεο Ησάλλεο: Λαη.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Ν θχξηνο Ξιεηψηαο; Σξήζην;
Ξιεηώηαο Σξήζηνο: Λαη.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Ν θχξηνο Πηακάηεο;
Πηακάηεο Θσλζηαληίλνο: Λαη.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Ν θχξηνοΦιψξνο;
Φιώξνο Ληθόιανο: Λαη. Λαη Ξξφεδξε κε άθνπζεο;
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Λαη Λίθν, ν θχξηνο Βνπλάζεο είπε
ιεπθφ, ν θχξηνο Αγαζίαο δελ ηνλ είδα κέζα, θχξηε Θαινκνίξε θαη εζείο ιεπθφ
κάιινλ έηζη;
Θαινκνίξεο Αληώληνο: Λαη, ιεπθφ.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Ν Θνλίδεο Γεψξγηνο ηνπ Ησάλλε;
Θνλίδεο Γεώξγηνο ηνπ Ησάλλε: Λαη.
Κνηξάγηαο Πππξίδσλ (Ξξόεδξνο Γ.Π.): Λαη, ν θχξηνο Βαθαιφπνπινο κήπσο κπήθε;
Γελ θαίλεηαη. Ινηπφλ, θαη ν Ξξφεδξνο λαη, νπφηε θχξηε Θνπηξνπκάλε ζαο
επραξηζηνχκε πνπ είζαζηε θνληά καο, λα επραξηζηήζνπκε θαη ηνλ θχξην Θξεηηθφ κε ην
γξαθείν ηνπ, ε, θαη εζέλα Ραζία ελλνείηαη ηψξα λα κε ιέκε ηα ίδηα εληάμεη;
Θαηφπηλ





ησλ αλσηέξσ ην Γ.Π., αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ:
ηελ ηζρχνπζα Λνκνζεζία,
ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ.4555/2018
ηελ αξηζ. 207/22-06-2021 απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Α π ν θ α ζ ί δ ε η : Ν κό θ σλ α

1. Ρελ Έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2019
2. Ρε δεκνζίεπζε ηνπ ηζνινγηζκνχ φπσο νξίδεη ην άξζξν 6 παξ.7 ηνπ
λ.3548/07
3. Ρελ απνζηνιή ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ φπσο
νξίδνληαη ζην άξζξνπ 24 ηνπ λ.3203/2003 ζην Διεγθηηθφ Ππλέδξην.

(Οη δεκνηηθνί ζύκβνπινη Αξγεηηάθνο Σηαύξνο, Καξάληδαιε –ΠαπαζηαζάθεΣηαζάθε Παλαγηώηα, Καξκνίξεο Ιωάλλεο, Σνπκάθεο Ιωάλλεο, Τζνύθιεξεο
Νηθόιανο ψήθηζαλ λαη κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ εμέθξαζε ν επηθεθαιήο ηεο
παξάηαμεο θνο Αξγεηηάθνο Σηαύξνο)
Οη δεκνηηθνί ζύκβνπινη
ηεο παξάηαμεο Λαϊθή Σπζπείξωζε
Αιέμαλδξνο θαη Καινκνίξεο Αληώληνο ψήθεζαλ ΛΕΥΚΟ)
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αξηζκό

Ν πξφεδξνο Γ.Π.
Πππξίδσλ Γ. Κνηξάγηαο
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θ.θ.

Βνπλάζεο

113/12-07-2021

ΓΖΚΝΡΗΘΝΗ ΠΚΒΝΙΝΗ
Θαξκνίξεο Ησάλλεο (Αληηπξφεδξνο Γ.Π.),Γξεγφξε
Γήκεηξα (Γξακκαηέαο Γ.Π.),
Αλαζηαζάθνο Ζιίαο,
Αξγεηηάθνο Πηαχξνο, Βαθαιφπνπινο Κηραήι, Βαιηψηεο
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Αθξηβέο απφζπαζκα
Ππάξηε ……/…-07-2021
Ν πξφεδξνο ηνπ Γ.Π.

Πππξίδσλ Γ. Κνηξάγηαο
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Δπάγγεινο, Βιήηαο Ληθφιανο, Βνπλάζεο Αιέμαλδξνο,
Γαξάθε Διέλε, Γεδεδήκνπ Γεσξγία, ΕαραξάθεΑλαζηαζνπνχινπ Γεσξγία, Θαινκνίξεο Αληψληνο,
Θαλαθάθνο
Σξήζηνο,
Θαλειιφπνπινο
Γεψξγηνο,
Θαπνληθνιφο Γεκήηξηνο, Θαξάληδαιε –ΞαπαζηαζάθεΠηαζάθε Ξαλαγηψηα, Θαξιαχηεο Αζαλάζηνο, Θνλίδεο
Γεψξγηνο ηνπ Βαζ., Θνλίδεο Γεψξγηνο ηνπ Ησαλ.,
Θνπξεκπήο
Γεψξγηνο,
Θνπξηζνχλεο
Ξαλαγηψηεο,
Καληδνπξάλεο
Ησάλλεο,
Κελνχηεο
Βαζίιεηνο,
Ξαπαληθνιάνπ Γήκεηξα, Ξαηζηιίβαο Θεκηζηνθιήο,
Ξιεηψηαο Σξήζηνο, Ξξηζηνχξεο Ξαλαγηψηεο, Πνπκάθεο
Ησάλλεο, Πηακάηεο Θσλ/λνο, Ρζνχθιεξεο Ληθφιανο,
Φιψξνο Ληθφιανο
ΞΟΝΔΓΟΝΗ ΘΝΗΛΝΡΖΡΩΛ
Θνπξεκπήο Αξηζηείδεο- Ξεξηβνιίσλ, Γέδε Θενδψξα–
Ξιαηάλαο
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