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Απόζπαζμα
Από ηο 36ο Ππακηικό ζςνεδπίαζηρ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος έηοςρ 2022.
ΜΟΝΑΓΙΚΟ ΘΔΜΑ
Πεπί
έγκπιζηρ οικονομικών καηαζηάζευν ιζολογιζμού σπήζηρ 2020
Γήμος πάπηηρ
Πήκεξα, ζηηο 5 ηνπ κελφο επηεμβπίος ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Γεςηέπα θαη
ψξα 19:00, ζηε Ππάξηε, πνπ είλαη έδξα ηνπ Γήκνπ Ππάξηεο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
δεκφζηα ζπλεδξίαζε, ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεκαξρηαθφ Κέγαξν - Θεληξηθή Ξιαηεία
Ππάξηεο - αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ), ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Γήκνπ Ππάξηεο, κεηά απφ
ηελ κε αξηζ.πξση.15937/01-09-2022 έγγξαθε πξφζθιεζε ηεο Ξξνέδξνπ ηνπ Γ.Π.,
πνπ δεκνζηεχζεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη
γλσζηνπνηήζεθε ζην Γήκαξρν, ζηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη ζηνπο πξνέδξνπο ησλ
θνηλνηήησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ Λ.4555/2018.
Ξξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ε πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη απφ ηα 41 κέιε ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ

ΑΠΟΝΣΔ

1.

Γαξάθε Διέλε (Ξξφεδξνο Γ.Π.)

1.

Αγαζίαο Ξαλαγηψηεο(άδεηα έλα (1) κήλα

2.

Θαξκνίξεο Ησάλλεο (Αληηπξφεδξνο Γ.Π.)

2.

Αλαζηαζάθνο Ζιίαο

3.

Γξεγφξε Γήκεηξα (Γξακκαηέαο Γ.Π.)

3.

Βαγηαθάθνπ-Γνγαληδή Αδακαληία

4.

Απνζηνιάθνο Γεκήηξηνο

4.

Βαθαιφπνπινο Κηραήι

5.

Αξγεηηάθνο Πηαχξνο

5.

Βαδάθνγινπ –Βειηζζάξε Σαξίθιεηα

6.

Βαιηψηεο Δπάγγεινο

6.

Ζιηφπνπινο Πσηήξηνο

7.

Βιάρνο Γεψξγηνο

7.

Θαπνληθνιφο Γεκήηξηνο

8.

Βιήηαο Ληθφιανο

8.

Θνληάθνο Ζιίαο

9.

Βνπλάζεο Αιέμαλδξνο

9.

Θνπξηζνχλεο Ξαλαγηψηεο

, αξηζ. απφθαζεο Γ.Π. 132/12-08-2022)

10.

Γεδεδήκνπ Γεσξγία

10.

Πθξεπέηεο Απφζηνινο

11.

Εαραξάθε-Αλαζηαζνπνχινπ Γεσξγία

11.

Φιψξνο Ληθφιανο

12.

Θαινκνίξεο Αληψληνο

12.

Ξαπαληθνιάνπ Γήκεηξα
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13.

Θαλαθάθνο Σξήζηνο

14.

Θαξάληδαιε–Ξαπαζηαζάθε Ξαλαγηψηα

15.

Θαξιαχηεο Αζαλάζηνο

16.

Θνλίδεο Γεψξγηνο ηνπ Βαζ.

17.

Θνλίδεο Γεψξγηνο ηνπ Ησάλλε

18.

Θνπξεκπήο Γεψξγηνο

19.

Θπξηαθνχιηαο Ξαλαγηψηεο

20.

Καληδνπξάλεο Ησάλλεο

21.

Κελνχηεο Βαζίιεηνο

22.

Κηρειφγγνλαο Αζαλάζηνο

23.

Ξαηζηιίβαο Θεκηζηνθιήο

24.

Ξιεηψηαο Σξήζηνο

25.

Ξξηζηνχξεο Ξαλαγηψηεο

26.

Πνπκάθεο Ησάλλεο

27.

Πηακάηεο Θσλ/λνο

28.

Ρξηηάθεο Ξαλαγηψηεο

29.

Ρζνχθιεξεο Ληθφιανο

Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ν Γήκαξρνο θ.Ξέηξνο Γνχθαο.
ΠΑΡΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ
Πνχπνο Γεψξγηνο – Αγ.Δηξήλεο,
ΠΡΟΔΛΔΤΔΙ - ΑΠΟΥΩΡΗΔΙ:
Ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο
ζπλεδξίαζε (ψξα 19:20)

Ξαηζηιίβαο Θεκηζηνθιήο πξνζήιζε

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο

Ζ δεκνηηθή ζχκβνπινο Θαξάληδαιε –Ξαπαζηαζάθε –Πηαζάθε Ξαλαγηψηα
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο (ψξα 19:45)

πξνζήιζε

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.»
Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε ππάιιεινο ηνπ Απηνηεινχο Ρκήκαηνο πνζηήξημεο
Αηξεηψλ θαη Ππιινγηθψλ Νξγάλσλ θ. Αζπαζία Βέξγαδνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ
Ζ ζπλεδξίαζε βηληενζθνπήζεθε
Γ.Π.

θαη καγλεηνθσλήζεθε κε επζχλε ηεο Ξξνέδξνπ ηνπ

Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε απαξηία ε πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο
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Απιθ. απόθαζηρ

143/05-09-2022
ΜΟΝΑΓΙΚΟ ΘΔΜΑ

Πεπί
έγκπιζηρ οικονομικών καηαζηάζευν ιζολογιζμού σπήζηρ 2020
Γήμος πάπηηρ
Γαπάκη Δλένη (Ππόεδπορ Γ..): Θπξία Αληηδήκαξρε έρεηε ην ιφγν.
Γεδεδήμος Γευπγία: Δπραξηζηψ θπξία πξφεδξε. Λα μεθηλήζσ. Θαιεζπέξα ζε
φινπο . Ν Γήκνο Ππάξηεο σο Νξγαληζκφο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ν.Ρ.Α.),
ζχκθσλα κε ηελ πθηζηακέλε Λνκνζεζία, αθνινπζεί, ζε φηη αθνξά ηελ νηθνλνκηθή
ηνπ Γηαρείξηζε, ηνπο θαλφλεο ηνπ Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ.
Απφ 1/1/2000 νη Γήκνη (ΝΡΑ Α΄ΒΑΘΚΝ)ππνρξενχληαη λα εθαξκφζνπλ θαη ην
Θιαδηθφ Ινγηζηηθφ Πρέδην Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ξ.Γ. 315/1999.
Κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θιαδηθνχ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ ζεζπίζηεθε θαη ε εθαξκνγή
ηεο
Γηπινγξαθηθήο ινγηζηηθήο κεζφδνπ. Ζ εηήζηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη
πεξηνπζηαθή δηαρείξηζε ηνπ δήκνπ παξαθνινπζείηαη πιένλ αλαιπηηθά κε ηελ
θαηαρψξεζε ησλ επηκέξνπο δηαρεηξηζηηθψλ πξάμεσλ θαη ζε ινγηζηηθά βηβιία κε
βάζε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο Γηπινγξαθηθήο Ινγηζηηθήο
Κεζφδνπ .
Ζ κέζνδνο απηή ζεσξείηαη ε πιένλ αμηφπηζηε γηαηί εμαζθαιίδεη ηνλ έιεγρν ηεο
νξζφηεηαο ησλ θαηαρσξήζεσλ κε ηε ζπκθσλία ησλ αξηζκεηηθψλ ηζνδπγίσλ ,ηε
ζσζηή απνηχπσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη δηάξζξσζεο ηνπ Γήκνπ θαη
επηπξφζζεηα ηε δηαρξνληθή παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ
ζηνηρείσλ.
Ζ εθαξκνγή ηνπ «Γηπινγξαθηθνχ Ινγηζηηθνχ Ππζηήκαηνο» πξνβιέπεη ηε ζχληαμε
ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ (Ηζνινγηζκφο, Ινγαξηαζκφο
Απνηειεζκάησλ Σξήζεσο, Ξίλαθαο Γηαζέζεσο Απνηειεζκάησλ θαη Ξξνζάξηεκα), νη
νπνίεο ελέγσονηαι από Οπκυηό ελεγκηή λογιζηή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Λ. 3202/2003 θαη ηνλ Θψδηθα Γήκσλ & θνηλνηήησλ, φπσο ηζρχεη (Λ.3463/2006).
Ν έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ αλεμάξηεην Νξθσηφ Διεγθηή –
Ινγηζηή θαη ε δεκνζίεπζε ηνπο ζηνλ εκεξήζην ηχπν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γήκνπ, ζπκβάιινπλ αναμθίβολα ζηην εδπαίυζη ηηρ διαθάνειαρ και
αξιοπιζηίαρ όζον αθοπά ηα οικονομικά πεππαγμένα ηος Γήμος.
Ξηζηεχνληαο θαη πξνσζψληαο ηε δηαθάλεηα θαη ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ,
δεηήζακε απφ ηηο ππεξεζίεο λα πξνρσξήζνπλ θαη λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο
ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Γηπινγξαθηθνχ, θαη ηε ζχληαμε ησλ ηζνινγηζκψλ ηνπ
Γήκνπ, αιιά θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ. πνπ έρνπκε.
Ήδε έρνπκε ζπληάμεη ηζνινγηζκνχο θαη γηα ηα λνκηθά καο πξφζσπα θαη
εθαξκφδνπκε ην δηπινγξαθηθφ.
Ρν ίδην έρνπκε πξάμεη θαη ζηε ΓΔΑΠ θαη έηζη ηνλ πξνεγνχκελν κήλα ηνλ
Αχγνπζην ηνπ 2022 νινθιεξψζακε ηνλ έιεγρν απφ νξθσηφ ειεγθηή θαη ηνπο
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ηζνινγηζκνχο ηεο ΓΔΑΠ γηα ηα έηε 2017 θαη 2018. Ξξνρσξάλε, εηνηκάδνληαη θαη
νη ηζνινγηζκνί ηνπ 2019 θαη ηνπ 2020 ζηε ΓΔΑΠ.
Απηφ ην γεγνλφο (νινθιήξσζε ηζνινγηζκψλ ΓΔΑΠ) θαζπζηέξεζε θαη ηελ
νινθιήξσζε ηεο έθζεζεο ειέγρνπ ηνπ Γήκνπ, παξφιν πνπ ν ηζνινγηζκφο ηνπ
Γήκνπ ήηαλ έηνηκνο απφ ηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, γηαηί ζέιακε θαη έπξεπε
λα έρνπκε φζν πνην δπλαηφ πξφζθαηα θαη ειεγκέλα ζηνηρεία ηεο ΓΔΑΠ γηα λα
ελζσκαησζνχλ ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ.
Έηζη ηελ 1ε /9/2022 ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ελέθξηλε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ηνπ 2020 , κεηά ηελ απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ελζσκαηψλεηαη ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνχ ινγηζηή θαη
ππνβάιινληαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην
θαηφπηλ απηψλ. Δηζεγνχκαζηε ηελ
έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ 2020.
Πήκεξα, έρνπκε καδί καο θαη ηνλ νξθσηφ ειεγθηή ηνπ Γήκνπ ηνλ Θν Γηψξγν
Θνπηξνπκάλε , είλαη δίπια κνπ, πνπ ζα καο αλαιχζεη ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ.
Δπίζεο παξίζηαηαη θαη ε Γηεπζχληξηα ησλ Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο
γηα λα καο δψζεη νπνηαδήπνηε δηεπθξίλεζε ή πιεξνθνξία δεηήζεηε.
Παο επραξηζηψ.
Γαπάκη Δλένη (Ππόεδπορ Γ..): Ν θνο δήκαξρνο έρεη ην ιφγν.
Γήμαπσορ: Ξνιχ ζχληνκα δηφηη ζα κηιήζεη θαη ν θνο Θξεηηθφο λα δψζεη θαη ίζσο
πην αλαιπηηθέο εμεγήζεηο , ν δήκνο είλαη λνηθνθπξεκέλνο θαη θχξηε Βαιηψηε ηνλ
παξαιάβακε λνηθνθπξεκέλν . Θαη απηή ε λνηθνθπξνζχλε γεληθά ηνπ Γήκνπ
Ππάξηεο παξά ηα νηθνλνκηθά ζηξηκψγκαηα έρνπκε πνιχ ιηγφηεξα έζνδα απφ
απηά πνπ ζα ζέιακε λα έρνπκε , φρη απφ απηά πνπ έρνπκε πξνυπνινγίζεη , νη
απαηηήζεηο ηνπ θφζκνπ φπσο έρνπκε μαλαπεί είλαη πξαγκαηηθά πνιιαπιάζηεο ησλ
εζφδσλ θαη ησλ θφξσλ πνπ θαηαβάιεη ν θαζέλαο θαη πξνζπαζνχκε λα θέξνπκε
ζε ινγαξηαζκφ κηα πξαγκαηηθά δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε . Αιιά ζέισ λα
επηζεκάλσ φηη παξαιάβακε ην δήκν ζε λνηθνθπξεκέλε θαηάζηαζε θχξηε Βαιηψηε
θαη ζπλερίδνπκε έηζη απηφ ην γεληθφ λνηθνθχξεκα . Λα ζαο πσ ραξαθηεξηζηηθά φηη
νη δαπάλεο γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ απφ ην ΄19 ζην ΄20 κεηψζεθαλ
απφ ηα 8,7 εθαηνκκχξηα επξψ ζηα αθξηβψο ζηα 8,05 εθαηνκκχξηα επξψ , είλαη
δείγκα απηφ ηεο πξνζπάζεηαο απηήο. Λα ζεκεηψζσ επίζεο
φηη ππάξρνπλ
αξθεηέο εθθξεκνδηθίεο ζε βάξνο ηνπ δήκνπ θαη αξθεηέο δηεθδηθήζεηο , φρη ηψξα
απφ πξηλ, νη νπνίεο αλέξρνληαη ζην πνζφ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ εληαθνζίσλ
ελελήληα πέληε ρηιηάδσλ, ππάξρεη αλαιπηηθφο πίλαθαο γηα απηέο, θάπνηεο απφ
απηέο είλαη γηα εξγαδφκελνπο
νθηαθφζηεο ηφζεο ρηιηάδεο, θάπνηεο είλαη γηα
θαηαζθεπαζηηθά πξνεγνχκελα ζέκαηα. Γελ είλαη ψξα λα ηα δνχκε απηά , ηα
θνηηάλε νη λνκηθέο καο ππεξεζίεο. Ξάλησο ζε θάζε πεξίπησζε λα μέξεηε φηη
ππάξρεη κηα λνηθνθπξνζχλε , ε λνηθνθπξνζχλε απηή ζα ζπλερηζηεί
θαη
επειπηζηνχκε λα παξαδψζνπκε έλα πιήζνο θαιψλ έξγσλ ην επφκελν εμάκελν.
Απηά θπξία πξφεδξε.
Γαπάκη Δλένη (Ππόεδπορ
Θνπηξνπκάλε έρεηε ην ιφγν.
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Κοςηποςμάνηρ Γεώπγιορ (Οπκυηόρ λογιζηήρ): Θπξίεο θαη θχξηνη θαιεζπέξα
ζαο θαη απφ εκέλα . Κεηά απφ ζρεηηθή εληνιή ηνπ δεκάξρνπ δηελεξγήζακε ε
εηαηξεία ΝΙΚΞΗΑ Νξθσηνί Διεγθηέο ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
ηνπ δήκνπ ηνπ έηνπο 2020. Δίλαη γεγνλφο φηη έξρεηαη κε θάπνηα θαζπζηέξεζε ε
έγθξηζε ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην αιιά φπσο ζαο αλέιπζε , ζαο αλέθεξε θαη ε
θπξία Αληηδήκαξρνο, ήδε ηα ζηνηρεία ήζαλ έηνηκα πξν πνιιψλ κελψλ απιά
θαζπζηεξήζακε ιίγν λα
έρνπκε θαη ηελ έθζεζε ηνπ νξθσηνχ ινγηζηή ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ηεο ΓΔΑ Ππάξηεο , νη νπνίεο καο δφζεθαλ
ππνγεγξακκέλεο κέρξη θαη ην 2018 , εθθξεκνχλ ηα ππφινηπα ρξφληα ήηαλ δχν
ρξνληέο , έθξηλε ζθφπηκν ε δηνίθεζε ηνπ δήκνπ φηη θαιφ ζα ήηαλ λα πεξηκέλνπκε
λα έρνπκε θαη απηφ ην ζηνηρείν. Λα πσ φηη ν έιεγρφο καο έγηλε ζχκθσλα κε ηα
δηεζλή ειεγθηηθά πξφηππα ηα νπνία αθνινπζεί ην Πψκα Νξθσηψλ Ινγηζηψλ .
Δπζχλε ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο είλαη ηεο
δεκνηηθήο αξρήο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ . Γηθή καο επζχλε
είλαη ν έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Αθνχ ινηπφλ νινθιεξψζεθε ν
έιεγρνο απφ εκάο ζπληάμακε ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηε ζπλνπηηθή έθζεζε ειέγρνπ,
ε νπνία λνκίδσ φηη ζαο έρεη δνζεί ηνπιάρηζηνλ είλαη δηαζέζηκε , κπνξείηε λα ηελ
δείηε φζνη δελ ηελ έρεηε δεη, ε έθζεζε ειέγρνπ είλαη έλα δηζέιηδν –ηξηζέιηδν
έγγξαθν πνπ ζπλνπηηθά απεηθνλίδεη κηα ζπλνπηηθή εηθφλα ηνπ νξθσηνχ ινγηζηή
ζρεηηθά γηα ηνλ έιεγρν. Ξέξα απφ απηή ηελ έθζεζε ειέγρνπ έρνπκε ζπληάμεη θαη
κηα αλαιπηηθή έθζεζε ειέγρνπ ηελ νπνία έρνπκε παξαδψζεη ζηε δεκνηηθή αξρή
φπνπ εθεί ζηελ αλαιπηηθή έθζεζε ειέγρνπ πεξηγξάθνληαη νη αξρέο θαη νη θαλφλεο
πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
,
πεξηγξάθνληαη αλαιχζεηο
ησλ θνλδπιίσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη
θάπνηνπ άιινπ είδνπο πιεξνθνξίεο πνπ δελ θξίλεηαη ζθφπηκν λα είλαη ζηελ
έθζεζε ειέγρνπ απηή
πνπ βγαίλεη αλ ζέιεηε πνπ πεγαίλεη πξνο ηα έμσ πνπ
δεκνζηεχεηαη. Λα πσ φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο θαιείζηε ζήκεξα
λα εγθξίλεηε είλαη ν ηζνινγηζκφο , ε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ν
πίλαθαο δηάζεζε απνηειεζκάησλ . Γπν ιφγηα πνιχ ζπλνπηηθά
γηαηί δελ είζηε
εηδηθνί , δελ είζηε ινγηζηέο δελ είζηε νξθσηνί ινγηζηέο θαη ινγηθφ είλαη θάπνηα
πξάγκαηα λα κελ ηα γλσξίδεηε
απφιπηα. Βέβαηα θάπνηνη απφ εζάο απφ ηνπο
παιαηφηεξνπο είλαη βέβαην φηη έρνπλ θάπνηα γλψζε. Ν ηζνινγηζκφο ηη είλαη; Δίλαη
ε θσηνγξαθία ηνπ δήκνπ ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ζην ηέινο θάζε ρξφλνπ.
Ρη ελεξγεηηθφ έρεη , ηη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρεη θαη ηη ππνρξεψζεηο έρεη ν δήκνο .
Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ είλαη ε θαζαξή ζέζε
ηνπ δήκνπ. Απηή ε εηθφλα ζηνλ ηζνινγηζκφ είλαη ινγηθφ φπσο αληηιακβάλεζζε
δελ δηακνξθψλεηαη ζε κηα ρξνληά , απηή ε εηθφλα είλαη κηα εηθφλα πνπ έρεη
δηακνξθσζεί απφ ηφηε πνπ ζπζηήζεθε ν Γήκνο Ππάξηεο θαη φινη νη δήκνη ζηε
ζπλέρεηα πνπ ζπλελψζεθαλ ζίγνπξα επεξέαζαλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ
δήκνπ ζαο. Ζ άιιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ θαιείζηε λα εγθξίλεηαη είλαη
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. Πηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο
δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ηα έζνδα πνπ είρε ν δήκνο ην έηνο 2020 θαη αληίζηνηρα
ηα έμνδά ηνπ πνπ απεηθνλίδνληαη ζε θάπνηνπο ινγαξηαζκνχο
πνπ επηβάινπλ νη
ινγηζηηθνί θαλφλεο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ
είλαη ην
πιεφλαζκα ή ην έιιεηκκα ηεο ρξήζεο, δηαθνξά κεηαμχ έζνδα θαη έμνδα. Ρν έηνο
ινηπφλ 2020 πνπ ήηαλ έλαο ρξφλνο φπσο μέξεηε πνπ θπξηάξρεζε γεληθά ζηε ρψξα
καο θαη παγθνζκίσο απφ ηνλ covid 19 θνξσλντφο, εθεί ινηπφλ είλαη ν ρξφλνο
απηφο , ρξφλνο
ηνπ θνξσλντνχ πνπ ζπληάρζεθαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ζηελ θαξδηά ηνπ θνξσλντηνχ . Ρα έζνδα είλαη ειαθξψο κεησκέλα , αλέξρνληαη ηα
έζνδα ζπλ θάπνηα άιια έζνδα εθκεηαιιεχζεσο ζε έληεθα εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο
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εβδνκήληα έμη ρηιηάδεο
έλαληη έληεθα ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ νγδφληα ηελ
πξνεγνχκελε ρξνληά ην 2019. Ρα έμνδα πεξίπνπ παξέκεηλαλ ζηαζεξά ζηα ίδηα
επίπεδα πεξίπνπ
θαη γηα απηφ πξνθχπηεη έλα πιεφλαζκα ηεο ηάμεσο ησλ
δηαθνζίσλ είθνζη εθηά ρηιηάδσλ επξψ
έλαληη πιενλάζκαηνο εμήληα εθηά
ρηιηάδεο ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Όπσο γλσξίδεηε ν δήκνο δελ είλαη έλαο
θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο κηα ρξνληά έρεη πιεφλαζκα θάπνηα ρξνληά ζα ηχρεη λα
έρεη
θαη θάπνηα ειιείκκαηα. Νπζηαζηηθά ζα πξέπεη ηα έζνδα , ινγηζηηθά,
ινγηζηηθά θπζηθά φρη ηακεηαθά ειιείκκαηα, ην εμήγεζα έζνδα κείνλ έμνδα.
Ινηπφλ ζε γεληθέο γξακκέο είλαη έλαο εμσηηθφο νξγαληζκφο πξέπεη λα είλαη ηα
απνηειέζκαηα πεξίπνπ πεξίπνπ κεδεληθά ηζνζθειηζκέλα κηα ρξνληά βειηησκέλα
πιενλαζκαηηθά , κία ειιεηκκαηηθά. Ινηπφλ, απηφ φζνλ αθνξά ηνλ ηζνινγηζκφ. Λα
ζαο πσ θαη δπν ιφγηα ζρεηηθά κε ηα θνλδχιηα ηνπ ηζνινγηζκνχ . Ρν ελεξγεηηθφ
αλέξρεηαη ζε πελήληα έλα εθαηνκκχξηα ηξηαθφζηεο πελήληα ηξεηο ρηιηάδεο έλαληη
ζαξάληα έμη εθαηνκκχξηα πεληαθφζηα εμήληα ηέζζεξα ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά.
Απφ ηη απνηειείηαη απηφ ην ελεξγεηηθφ;
Απνηειείηαη απφ πάγην ελεξγεηηθφ
ζαξάληα έμη εθαηνκκχξηα
πεληαθφζηεο νγδφληα ελλέα ρηιηάδεο
επξψ
αλαπφζβεζηε αμία είλαη ην θφζηνο θηήζεσο ε αλαπφζβεζηε αμία ησλ θηηξηαθψλ ,
θνηλήο ρξήζεσο , έξγα , πιαηείαο, πεδνδξφκηα, θηεξηαθά , φια απηά ινηπφλ είλαη
ζε απηφ ην λνχκεξν ζηα ζαξάληα έμη εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο νγδφληα ελλέα
ρηιηάδεο. Έλα άιιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ
είλαη νη ηίηινη πάγηαο επέλδπζεο
είλαη νη ζπκκεηνρέο πνπ έρεη ν δήκνο
ζε λνκηθά πξφζσπα , δηάθνξα λνκηθά
πξφζσπα πνπ έρνπλ έλα θφζηνο
δχν εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο ελελήληα επηά
ρηιηάδεο επξψ. Δίλαη νη απαηηήζεηο πνπ έρεη ν δήκνο πνπ αλέξρνληαη ζε έλα
εθαηνκκχξην
εμηαθφζηεο είθνζη νθηψ ρηιηάδεο επξψ , νη νπνίεο αλαιχνληαη ζε
απαηηήζεηο απφ πψιεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο ιέγεηαη ινγηζηηθά , είλαη νη
ρξεψζεηο πνπ γίλνληαη κε ηνπο ινγαξηαζκνχο νπζηαζηηθά απφ ηηο νηθνλνκηθέο
ππεξεζίεο
ηνπ δήκνπ αλέξρνληαη
έλα εθαηνκκχξην ηεηξαθφζηεο ελελήληα
ηέζζεξεο ρηιηάδεο έλαληη έλα εθαηνκκχξην εμηαθφζηεο εμήληα ηελ πξνεγνχκελε
ρξήζε. Ρν αλαθέξσ απηφ ραξαθηεξηζηηθά γηαηί απηφ δείρλεη φηη απηή ηε ρξνληά
παξφηη ήηαλ θαη ρξνληά θνξσλντηνχ
ην ππφινηπν είλαη κηθξφηεξν. Άξαγε ηη
ζεκαίλεη; Πεκαίλεη φηη ιεηηνχξγεζαλ νη εηζπξαθηηθέο ππεξεζίεο θαη νη εηζπξάμεηο
πξνρψξεζαλ παξφηη ήηαλ δχζθνινο ρξφλνο παξφηη νη δεκφηεο ζαο ελδερνκέλσο
είραλ δπζθνιίεο, θαίλεηαη φηη απηφο ν ινγαξηαζκφο θηλείηαη ζσζηά. Άιιν ζηνηρείν
ηνπ ελεξγεηηθνχ
είλαη ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα πνπ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα είλαη
θαηαηεζεηκέλα ζηηο ηξάπεδεο έληεθα εθαηνκκχξηα ελληαθφζηεο έλα ρηιηάδεο
επξψ, επηβεβαηψζακε ηηο θαηαζέζεηο, είδακε ηηο πιεξσκέο ηνπ δήκνπ, φηη έρεη
κηα νκαιή ξνή ην ηακείν κεηά απφ εγθξίζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ θαη ην
θπξηφηεξν φηη νη πιεξσκέο γίλνληαη φιεο κέζσ ηξαπέδεο. Δπηβεβαηψζακε ινηπφλ
φια απηά ηα ππφινηπα ησλ ηξαπεδψλ ,κέζσ επηζηνιψλ πνπ δεηήζακε
θαη καο
ήξζαλ απεπζείαο απφ ηηο ηξάπεδεο νη νπνίεο επηβεβαηψλνπλ απηά ηα ππφινηπα θαη
επίζεο
κε ηα αληίζηνηρα εμηξε ηα αληίγξαθα ησλ ινγαξηαζκψλ
θίλεζεο ησλ
ηξαπεδψλ.
πάξρνπλ θαη θάπνηνη κεηαβαηηθνί
ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνχ
νθηαθφζηεο εβδνκήληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο , είλαη έζνδα ρξήζεσο , θαηά θχξην ιφγν
εηζπξαθηέα ηα νπνία αθνξνχλ
ην έηνο 2020 αιιά βεβαηψζεθαλ αξρέο ηεο
επφκελεο ρξήζεσο ηνπ
2021 θαη ζχκθσλα κε ηνπο ινγηθνχο
θαλφλεο
θαηαρσξνχληαη ζηε ρξήζε ηελ νπνία αθνξνχλ , νη θαλφλεο ηνπ δηπινγξαθηθνχ
ζπζηήκαηνο. Ξάκε ηψξα ζην παζεηηθφ ηνπ ηζνινγηζκνχ, ε θαζαξή ζέζε ηνπ
δήκνπ είλαη εμήληα έλα εθαηνκκχξηα δηαθνζίσλ εμήληα ρηιηάδσλ επξψ
είλαη
εχξσζηνο ν δήκνο ζαο, έρεη κηα πνιχ θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε , ε θαζαξή ηνπ
ζέζε είλαη εμαηξεηηθή
, έρεη επίζεο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
έλα
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εθαηνκκχξην δψδεθα ρηιηάδεο
επξψ πνπ αλαιχνληαη
ζε δάλεηα ηξαπεδψλ
εθηαθφζηεο
πελήληα νθηψ ρηιηάδεο
θαη θάπνηεο ινηπέο καθξνπξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο.
Δίλαη θαη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
έλα εθαηνκκχξην
ηξηαθφζηεο
ελελήληα νθηψ ρηιηάδεο
θαη επηπιένλ κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί
παζεηηθνχ έμνδα βαζηθά δνπιεπκέλα , δειαδή είλαη έμνδα ηα νπνία αθνξνχλ ην
2020 αιιά πιεξψζεθαλ ηελ επφκελε ρξνληά είλαη θπξίσο ε ΓΔΖ θαη θάπνηα άιια
δεκνηηθά ηέιε. Απηά φζνλ αθνξά ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ δήκνπ γηα ηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ είπακε . Λα ζαο πσ ινηπφλ φηη ε έθζεζε ειέγρνπ πνπ ζπληάμακε
είλαη γλψκε
κε επηθχιαμε.
πάξρνπλ θάπνηεο , δειαδή ηη ιέεη φηη
επηβεβαηψλνπκε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηη ηεξήζεθαλ νη ινγηζηηθνί θαλφλεο ,
φηη ιεηηνχξγεζε ζσζηά ε νηθνλνκηθή ππεξεζία κε θάπνηεο επηθπιάμεηο νπζηαζηηθά
είλαη θάπνηεο ινγηζηηθέο παξεθθιίζεηο
είλαη , ε κία ζεκείσζε ιέεη δελ καο
πξνζθνκίζηεθαλ πηζηνπνηεηηθά απφ ηα αξκφδηα ππνζεθνθπιάθεηα ή ζρεηηθή
βεβαίσζε
απφ ην λνκηθφ ζχκβνπιν
αλαθνξηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε
ηεο
θπξηφηεηαο ησλ αθηλήησλ. Δίλαη κηα ζεκείσζε , έρεηε βαξεζεί λα ηελ αθνχηε, φια
απηά ηα ρξφληα γλσξίδεηε ην ζέκα φηη ζηνπο δήκνπο ππάξρνπλ πεξηνπζίεο πνπ
δελ εκθαλίδνληαη ζην ππνζεθνθπιαθείν αιιά φηαλ έγηλε απνγξαθή ελάξμεσο ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα πνιχ θαιά έθαλαλ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ απεηθφληζαλ
θάπνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηα νπνία ν δήκνο
δελ έρεη ηίηινπο.
Ρν
αλαθέξνπκε απηφ δηφηη ζχκθσλα κε ηνπο ειεγθηηθνχο θαλφλεο πξέπεη απηά λα
καο πξνζθνκηζηνχλ γηα λα επηβεβαηψζνπκε. Γελ ζεσξψ νπζία φηη ππάξρεη ζέκα
γηαηί είλαη ρξφληα θαη ζε εζάο θαη ζε φινπο ηνπο δήκνπο είλαη απηή ε παξαηήξεζε
δελ κπνξνχλ λα ηαθηνπνηήζνπλ πιήξσο ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπο. Κηα άιιε
ζεκείσζε , δελ καο πξνζθνκίζηεθε ζρεηηθή επηζηνιή ηελ νπνία δεηήζακε απφ ην
Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ γηα ηελ επηβεβαίσζε
α) καθξνπξνζέζκνπ
δαλείνπ ηνπ δήκνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ 796 ρηιηάδεο πνπ απεηθνλίδεηαη ζηηο
ππνρξεψζεηο καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο θαη β) απηή ε επηζηνιή δελ
καο δφζεθε , γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί απφ ην
δήκν
πξνο ην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ
γηα ηελ πιεξσκή
ππνρξεψζεσλ
ηεο Γ.Δ..Α.Π
πξνο απηφ αλεμφθιεηνπ ππνινίπνπ θαηά ηελ
31/12/2020 πνζνχ 514 ρηιηάδεο . Θαη απηφ πάιη είλαη κηα ηππηθή ζεκείσζε ,
εκείο απηά ηα επηβεβαηψζακε
κε ην αληίζηνηρν εμηξε πνπ καο έδσζαλ νη
νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο αιιά απηή είλαη κηα δηαδηθαζία ε νπζηαζηηθή δηαδηθαζία
πνπ ιέλε νη ειεγθηηθνί θαλφλεο πξέπεη λα έρνπκε απεπζείαο απφ ηνλ πηζησηηθφ
νξγαληζκφ.
Γήμαπσορ: Λα ζεκεηψζνπκε εδψ φηη είλαη ηξηαθφζηνη ηξηάληα δήκνη
δεηάλε
ηέηνηεο πηζηνπνηήζεηο απφ ην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ
…δελ κε
παξαηάηε φινη ζαο θάλεηε ηε δνπιεηά ζαο κφλνη ζαο… νπφηε κελ μερλάο είλαη
ηξηαθφζηνη ηξηάληα δήκνη πνπ δεηάλε ηα ίδηα παξαζηαηηθά θάζε θνξά
Κοςηποςμάνηρ Γεώπγιορ (Οπκυηόρ λογιζηήρ): Πσζηά
Γήμαπσορ: Θαη ην ηακείν παξαθαηαζεθψλ ιέεη δελ έρεη ππαιιήινπο γηα λα θάλεη
ηε δνπιεηά ηνπ γηα απηφ θαη δελ ζηέιλνπλ απηά ηα εμηξε.
Κοςηποςμάνηρ Γεώπγιορ (Οπκυηόρ λογιζηήρ): Κία 3ε ζεκείσζε ζχκθσλα
κε ζρεηηθή πνπ ιάβακε απφ ην λνκηθφ ζχκβνπιν ηνπ δήκνπ , είλαη απηφ πνπ ζαο
είπε ν θνο δήκαξρνο, πξνθχπηεη εηο βάξνο ηνπ έρνπλ εγεξζεί αγσγέο γηα ηε
δηεθδίθεζε απνδεκηψζεσλ ζπλνιηθνχ πνζνχ έλα εθαηνκκχξην ελληαθφζηεο πελήληα
πέληε ρηιηάδεο γηα ην ιφγν ηνχην ν δήκνο ελδέρεηαη λα ππνρξεσζεί ζε θαηαβνιή
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απνδεκηψζεσλ . Όπσο φινη μέξεηε
εδψ ππάξρνπλ δηαηειέζαληεο δήκαξρνη
πνιινί ζε απηφ ην ρψξν, είλαη κία ζεκείσζε , ππάξρνπλ αγσγέο θαηά ησλ δήκσλ
, πξνζθεχγνπλ νη πξνκεζεπηέο ζηα δηθαζηήξηα , θάπνηεο επδνθηκνχλ θάπνηεο δελ
επδνθηκνχλ, ν δήκνο δελ κπνξεί λα γλσξίδεη πνην απφ απηφ ην πνζφ
ζα
επδνθηκήζεη ζα
ηειεζεδηθήζεη εηο βάξνο ηνπ δήκνπ , επρφκαζηε λα θεξδεζνχλ
απφ ηηο ππεξεζίεο λα απνβνχλ ππέξ ησλ δήκσλ, λα κελ θιηζεί λα πιεξψζεη νχηε
έλα επξψ ν δήκνο αιιά δελ γλσξίδνπκε πνηα ζα είλαη απηή ε ηχρε γηα απηφ
αλαθέξνπκε απηή ηε ζεκείσζε πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο . Λα ζεκεηψζσ φηη απηέο είλαη ππνζέζεηο παιαηφηεξσλ εηψλ. Απηά
θαη κία έκθαζε ζέκαηνο
αλαθέξνπκε ζρεηηθά κε ην ινγαξηαζκφ
ηνπ
ελεξγεηηθνχ ιέκε φηη ζηνπο ηίηινπο πάγηαο
επέλδπζεο ζην ελεξγεηηθφ
πεξηιακβάλεηαη ζπκκεηνρή ηνπ δήκνπ
ζηε δεκνηηθή επηρείξεζε χδξεπζεο
απνρέηεπζεο πνζνχ επξψ δχν εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο ζαξάληα ελλέα ρηιηάδεο , ε
νπνία ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 315/1999 έρεη απνηηκεζεί ζην θφζηνο θηίζεσο.
Υζηφζν εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα εμήο: α) Ν Γήκνο Ππάξηεο σο εγγπεηήο
καθξνπξφζεζκνπ δαλείνπ πνπ είρε ρνξεγεζεί απφ ην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη
Γαλείσλ πξνο ηε ΓΔΑΠ κέρξη θαη ην 2020 ιέσ εδψ θαη ζε πνιχ πξνεγνχκελεο
ρξήζεηο πηζαλφλ λα είλαη θαη δεθαπέληε ρξφληα , δελ είκαη ζε ζέζε λα μέξσ, πνιχ
πίζσ είρε δνζεί απηφ ην δάλεην, έρεη ππνρξεσζεί ν δήκνο λα θαηαβάιεη πξνο ην
Ρακείν ηηο ηνθνρξεσιπηηθέο δφζεηο απηνχ ηνπ δαλείνπ πνζνχ επξψ ηέζζεξα
εθαηνκκχξηα ηξηαθφζηεο είθνζη κία ρηιηάδεο ιφγσ αδπλακίαο πιεξσκήο ηνπο απφ
ηε ΓΔΑΠ. Απηέο νη πιεξσκέο απεηθνλίδνληαη ζηηο απαηηήζεηο αιιά ν δήκνο έρεη
θάλεη πξφβιεςε
δειαδή δελ έρεη δηαγξάςεη απηέο ηηο απαηηήζεηο , είλαη κία
ηαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη θαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο , θάζε ρξφλν φηη
πιεξψλεη επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηά ε ζρεηηθή πξφβιεςε , δηαγξαθή δελ έρεη
πξνρσξήζεη , πηζαλφλ δελ είλαη εθηθηφ λα γίλεη θάηη ηέηνην
αιιά φκσο ε
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε είλαη απαηηεηά κελ απφ ηε ΓΔΑΠ αιιά δηαγξαθή δελ έρεη
γίλεη απεηθνλίδνληαη κελ ζηηο απαηηήζεηο αιιά νπζηαζηηθά έρεη γίλεη κία πξφβιεςε
φπσο εκείο ην ιέκε ζηα ινγηζηηθά , νπζηαζηηθά έρνπκε κεηψζεη ηελ απαίηεζε
ηερληθά θαη έρνπκε επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο άξα ηελ θαζαξά ζέζε
ηνπ δήκνπ. Θαηά ζπλέπεηα φηη έρεη πιεξψζεη ν δήκνο γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΓΔΑΠ
έρεη επηβαξχλεη ηελ θαζαξά ηνπ ζέζε.
Γελ πξφθεηηαη ε θαζαξή ζέζε λα
επηβαξπλζεί
κε θάηη επηπιένλ απφ απηή ηε δηαδηθαζία παξά κε απηά πνπ
εθθξεκνχλ λα πιεξψζεη δηφηη ππάξρνπλ θαη θάπνηα άιια ππφινηπα απφ απηφ ην
δάλεην ηεο ηάμεσο ησλ πεληαθνζίσλ εμαθφζηα ηα νπνία πιεξψλνληαη θαη απηά
θαη ελδερνκέλσο λα πιεξσζνχλ απηά. Θαη ζπλερίδνληαο ιέσ ζχκθσλα κε ηνλ
ηζνινγηζκφ ηεο 31/12 /2018
ηεο ΓΔΑΠ πνπ καο πξνζθνκίζηεθε , ε θαζαξή
ζέζε ιφγσ ζσξεπκέλσλ δεκηψλ αθνχ ιάβακε ππφςε θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ
νξθσηνχ ειεγθηή είλαη αξλεηηθή θαηά ην πνζφ ησλ ηξία εθαηνκκχξηα δηαθνζίσλ
έλα ρηιηάδσλ επξψ . Ρα γεγνλφηα απηά , δειαδή δελ κπνξεί λα πιεξψζεη ηηο
δαλεηαθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη εκθαλίδεη θαη δεκηέο ζσξεπκέλεο ηα γεγνλφηα
απηά ιέκε ππνδειψλνπλ
φηη ε ΓΔΑΠ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα
ξεπζηφηεηαο.
Βέβαηα απ φηη πιεξνθνξήζεθα
ε δεκνηηθή επηρείξεζε έρεη
πξνρσξήζεη ζε θάπνηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε
ηεο ΓΔΑΠ θαη ζα κνπ πείηε γηαηί αλαθέξεζηε ζηε ΓΔΑΠ; Αλαθέξνκαη ζηε ΓΔΑΠ
δηφηη ν δήκνο είλαη ν απνθιεηζηηθφο θαηά 100% ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην ηεο
ΓΔΑΠ ν δήκνο έρεη πιεξψζεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ΓΔΑΠ , ν δήκνο έρεη πιεξψζεη
έρεη θαηαβάιεη ηηο φπνηεο δφζεηο ηέζζεξα εθαηνκκχξηα πνπ ζαο είπα ηξηαθφζηεο
είθνζη κία ρηιηάδεο επξψ θαη ζα πιεξψζεη θαη άιια ν δήκνο εμαξηάηαη θαη απφ ην
απνηέιεζκα ηεο ΓΔΑΠ. Ινηπφλ απηά έρσ λα πσ θχξηε δήκαξρε , δελ έρσ θάηη
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άιιν λα επηζεκάλσ , θιείλνληαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ
ηελ θπξία
αληηδήκαξρν , ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θπξία
Μπδηά
θαη ηνλ θχξην Θξεηηθφ ηνλ εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε
γηα ηελ εμαηξεηηθή
ζπλεξγαζία πνπ είρακε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο καο. Νινθιήξσζα.
Δπραξηζηψ πνιχ.
Γαπάκη Δλένη (Ππόεδπορ Γ..): Παο επραξηζηνχκε πνιχ. πάξρνπλ θάπνηεο
εξσηήζεηο πνπ ζέιεηε λα δηαηππψζεηε; Θχξηε Αξγεηηάθν;
Απγειηάκορ ηαύπορ: Δξψηεζε ζα θάλσ θαη απηφ ην μέξεη ε Ρερληθή πεξεζία,
κέζα ζηηο αγσγέο είδα γηα έλαλ αλάδνρν θάπνην πνζφλ θαη έρεη δχν ηξία ζεκεία κε
αλαδφρνπο. Ρη αθξηβψο είλαη απηά ; Γηαηί έρνπλ ….απηέο νη αγσγέο
θαη ηη
πξνζδνθία ππάξρεη.
Κοςηποςμάνηρ
ππεξεζίεο;

Γεώπγιορ

Απγειηάκορ ηαύπορ:

(Οπκυηόρ

λογιζηήρ):

Δίλαη ζηηο νηθνλνκηθέο

φρη ζε εζάο

Γεδεδήμος Γευπγία: Κήπσο ιέηε ην Σξνλφπνπιν θχξηε Αξγεηηάθν ; Γηαηί απηφ
έρεη ήδε πιεξσζεί.
Απγειηάκορ ηαύπορ:
Κνιάνπο.

Δίλαη θαη θαλα δχν άιια. Γελ κηιάσ γηα ηελ αγσγή ζηνπο

Ξςδιά Αναζηαζία (Πποφζηαμένη Γ/νζηρ Οικον. Τπηπεζιών): Όζνλ αθνξά
ηελ
αγσγή ηνπ θπξίνπ Σξνλφπνπινπ
ππήξραλ θάπνηα πξνβιήκαηα ζηελ
εθθαζάξηζε , ππάξρεη απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ εμνθιήζεθε. Ρψξα έρσ εδψ
κπξνζηά κνπ …..
Απγειηάκορ ηαύπορ: εθηφο κηθξνθψλνπ
Ξςδιά Αναζηαζία (Πποφζηαμένη Γ/νζηρ Οικον. Τπηπεζιών): Ν θνο
Σξνλφπνπινο δηθαζηηθά γηα απηφ θαη πιεξψζεθε. πήξρε απφθαζε δηθαζηεξίνπ
γηα απηφ θαη πιεξψζεθε. Ρψξα εδψ ε ππφζεζε Ληθνιάνπ Ινγνζέηε δελ είλαη
θάηη πνπ γλσξίδσ λα έρεη έξζεη θάπνηα αλάζεζε θάηη πνπ έρεη έξζεη κέρξη ηελ
Νηθνλνκηθή. Ζ αγσγή ηνπ Ληθνιάνπ Ινγνζέηε θαηά ηνπ δήκνπ πνπ αθνξά 66
ρηιηάδεο δελ γλσξίδσ αλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο Νηθνλνκηθήο
δειαδή λα έρεη
θηάζεη θάπνην ρξεκαηηθφ έληαικα γηα λα πιεξσζεί, αξλεζήθακε ηελ πιεξσκή
ηνπ
άξα είλαη κηα ππφζεζε πνπ έρεη έξζεη αθνξά θαζαξά ην θνκκάηη ηεο
Ρερληθήο.
Γεδεδήμος Γευπγία: Γελ έρεη θηάζεη ζηελ Νηθνλνκηθή
Ξςδιά Αναζηαζία (Πποφζηαμένη Γ/νζηρ Οικον. Τπηπεζιών): Ρν ίδην θαη ε
ΡΝΚΖ Α.Δ. ησλ έξγσλ. Ζ Καηζαίνο Ρερληθή είλαη θάπνηα ππφζεζε.
Κπηηικόρ

Παναγιώηηρ(«ΑΞΙΑ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ
ΠΑΝ. ΚΡΗΣΙΚΟ και
ΤΝΔΡΓΑΣΔ Ο.Δ.») : Κπνξψ λα πξνζζέζσ θάηη θχξηα πξφεδξε ζηελ εξψηεζε;
Γαπάκη Δλένη (Ππόεδπορ Γ..): Λαη θχξηε Θξεηηθέ.
Κπηηικόρ

Παναγιώηηρ(«ΑΞΙΑ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ
ΠΑΝ. ΚΡΗΣΙΚΟ και
: Απηφ ην 1.955 πνπ είλαη δηθαζηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηνπ

ΤΝΔΡΓΑΣΔ Ο.Δ.»)
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δήκνπ
ηεηξαθφζηεο εμήληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο πεξίπνπ αθνξνχλ πξνζθπγέο
εξγαδνκέλσλ , αλ κνπ επηηξέπεηαη γηα γεληθφηεξε ελεκέξσζε, 680 ρηιηάδεο
αθνξνχλ ηηο ππνζέζεηο κε ηνπο δήκνπο ή ηνπο ππφινηπνπο ηεο Ιαθσλίαο θαη
νθηαθφζηεο ελλέα ρηιηάδεο
πνπ αθνξνχλ εηαηξίεο θαη ηδηψηεο θαηά ηνπ δήκνπ
κέζα ζηα νπνία ππάξρνπλ ηα δχν κεγάια πνζά , έλα πνζφ δηαθφζηεο πελήληα
ελλέα ρηιηάδεο
είλαη ηα γλσζηά πνζά λα κελ αλαθέξσ νλφκαηα , ηεηξαθφζηεο
ρηιηάδεο γηα ην αθίλεην εθεί ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ.
Γεδεδήμος Γευπγία: Γηα ηε δηάλνημε ησλ δξφκσλ
Κπηηικόρ

Παναγιώηηρ(«ΑΞΙΑ

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ

ΠΑΝ.

ΚΡΗΣΙΚΟ

και

ΤΝΔΡΓΑΣΔ Ο.Δ.») : Γηα ηηο δηαλνίμεηο ησλ δξφκσλ.

Γεδεδήμος Γευπγία: Απηά ηα δχν κεγάια πνζά.
Κπηηικόρ

Παναγιώηηρ(«ΑΞΙΑ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ
ΠΑΝ. ΚΡΗΣΙΚΟ και
ΤΝΔΡΓΑΣΔ Ο.Δ.») : Θαη θιείλσ ιέγνληάο ζαο ζπκίδνληάο ζαο πξνο ην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην θαη ζε φινπο φηη ζπλήζσο ηα δχν ηξία ηειεπηαία ρξφληα ην πνπξγείν
Δζσηεξηθψλ
θαηά πάγηα ηαθηηθή φηαλ
δηθαηψλνληαη φηαλ ππάξρεη θάπνηα
δηθαζηηθή απφθαζε βγάδεη κία θνξά ην ρξφλν κία έθηαθηε επηρνξήγεζε γηα λα
θαιχςεη ηνπο δήκνπο θαηά ησλ ηειεζίδηθσλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ. Άξα ην ιέσ
κε ηελ έλλνηα φηη δελ ππάξρεη θίλδπλνο απφ ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο ζεκαληηθφο
θαηά ηνπ δήκνπ.
Γαπάκη Δλένη (Ππόεδπορ Γ..): Δπραξηζηνχκε θχξηε Θξεηηθέ . Θχξηε Βαιηψηε.
Θχξηε Βνπλάζε έρεηε θάπνηα εξψηεζε;
Όρη. Νπφηε ζηηο εξσηήζεηο . Θχξηε
Ρζνχθιεξε θαη ν θνο Ξξηζηνχξεο κεηά.
Σζούκλεπηρ Νικόλαορ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα . Λα ζαο θαισζνξίζνπκε
θχξηε Θνπηξνπκάλε . Ήζεια λα ξσηήζσ ζηνπο ηίηινπο πάγηαο επέλδπζεο πνπ
θαίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ δήκνπ ζε δηάθνξεο εηαηξείεο δελ μέξσ θαη εγψ ΝΡΑ
ιείπεη ή ηέινο πάλησλ δελ ην έρσ δεη ε Αζηηθή Κε Θεξδνζθνπηθή Δηαηξεία Γήκνπ
Ππάξηεο θαη Γήκνπ Δπξψηα πνπ ζπκκεηέρεη
Γεδεδήμος Γευπγία: Γελ μέξνπκε αλ είρε ηδξπζεί ην 2020 . Γελ είρε ηδξπζεί
θχξηε Ρζνχθιεξε ην 2020 λνκίδσ. Δίλαη ν ηζνινγηζκφο ηνπ 2020 απηή ηε ζηηγκή
νπφηε
Σζούκλεπηρ Νικόλαορ: Αλ ζπκάκαη θαιά ε απφθαζε ήηαλ ην 2020 απιά γηα
απηφ αθξηβψο ξσηάσ.
…………………………………………..δηάινγνο εθηφο κηθξνθψλνπ…………………………………
Γαπάκη Δλένη (Ππόεδπορ Γ..): Θχξηε Ξξηζηνχξε;
Ππιζηούπηρ Παναγιώηηρ: Δπραξηζηψ θπξία πξφεδξε. Βιέπσ ζηηο πξάμεηο ζηηο
απαηηήζεηο
31-12-2020 έλα πνζφ ησλ ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ πεξίπνπ. Κεηαμχ
απηψλ βιέπσ γηα ηέιε θαζαξηφηεηαο πεληαθφζηεο ρηιηάδεο πεξίπνπ , έζνδα απφ
ελνίθηα ηεηξαθφζηεο ρηιηάδεο πεξίπνπ, παξαβάζεηο ΘΝΘ νθηαθφζηεο ρηιηάδεο
πεξίπνπ , απηά ππνζέησ φηη έξρνληαη θαη απφ πξνεγνχκελεο ρξνληέο αλ δελ θάλσ
ιάζνο. Ξφζν εθηθηφ είλαη λα εηζπξαρζνχλ απηά ηα πνζά θαη γηα πφζα ρξφληα ζα
κεηαθέξνληαη θαη ηη θάλεη ν δήκνο γηα λα εηζπξάμεη απηά ηα πνζά. Θαη θάηη αθφκα.
Πηελ ηνπνζέηεζή ζαο θχξηε Θνπηξνπκάλε αλαθεξζήθαηε κε ζηφκθν ζηε ΓΔΑΠ
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θαη είπαηε φηη ε δεκηά απηή ηε ζηηγκή είλαη ηξία εθαηνκκχξηα επξψ , είλαη θάηη
πνπ επηβαξχλεη ην δήκν φζνλ αθνξά ην δάλεην πνπ έρεη ε ΓΔΑΠ θαη ήζεια λα
θάλσ κηα εξψηεζε θαη ζηελ θπξία Αληηδήκαξρν
πνπ είλαη θαη πξφεδξνο ηεο
ΓΔΑΠ , γηαηί έρνπκε ηζνινγηζκφ ηνπ 2018 θαη δελ ππάξρεη ηζνινγηζκφο κεηά ην
2018 θπξία πξφεδξε ηεο ΓΔΑΠ θαη ζε ηη ελέξγεηεο έρεη πξνβεί ν δήκνο έηζη ψζηε
λα ππάξρεη κία θαιχηεξε εηθφλα ηεο ΓΔΑΠ. Δπραξηζηψ.
Γαπάκη Δλένη (Ππόεδπορ Γ..): Έρεηε ην ιφγν.
Γεδεδήμος Γευπγία: Δπραξηζηψ. Θαηαξρήλ φπσο αλέθεξα πξηλ αλ αθνχζαηε
θχξηε Ξξηζηνχξε είπα φηη πεξάζακε ηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπ 2017 θαη ηνπ 2018
ηεο ΓΔΑΠ θαη ήδε εηνηκάδνληαη νη ηζνινγηζκνί ηνπ 2019 θαη 2020 , ην αλέθεξα
πξηλ κπνξεί λα κελ ηνλ παξαηεξήζαηε απηφ. Άξα ινηπφλ πξνρσξάκε θαλνληθά κε
ηε ΓΔΑΠ θαη γηα ηνπο ηζνινγηζκνχο θαη γηα ην δηπινγξαθηθφ ηα πάληα. Πρεηηθά κε
ηα πνζά πνπ αλακέλνληαη , είλαη θαη ν θνο Θξεηηθφο εδψ θαη ε θπξία Μπδηά εγψ
ην κφλν πνπ έρσ λα ζαο πσ είλαη φηη ηα πνζά απηά παξαγξάθνληαη ζηελ
εηθνζαεηία φπσο φινη γλσξίδνπκε, θάζε ρξφλν ν δήκνο φηαλ πεξλάεη πεληαεηία
βεβαηψλεη ηα πνζά φπσο ζα έρεηε δεη κε θαηαζρεηήξηα πνπ βγαίλνπλ δπζηπρψο
ηέηνηεο επνρέο πνπ είλαη πνιχ άζρεκν αιιά είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ην θάλνπκε
ζηνπο πνιίηεο πνπ δπζηπρψο νθείινπλ
ζην δήκν θαη πνιιά πνζά απφ απηά
έρνπκε ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ 2020 αιιά ήδε πνιιά απφ απηά έρνπλ ήδε εηζπξαρηεί.
Κπνξεί λα ζαο ηα πεη θαιχηεξα θαη ν θνο Θξεηηθφο
ή ε θπξία Μπδηά. Γηα ηα
νηθνλνκηθά ηεο ΓΔΑΠ εθηφο απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο ζέισ λα πσ φηη ην ηειεπηαίν
δάλεην πνπ πήξε ν Γήκνο Ππάξηεο ζηελ νπζία κε ηα κέηξα ηνπ Covid σο πξνο
φθεινο ηεο ΓΔΑΠ γηα λα βνεζεζεί ε ΓΔΑΠ , ήηαλ ην πνζφ αλ δελ θάλσ ιάζνο
ησλ πεληαθνζίσλ θάηη ρηιηάδσλ επξψ , πεληαθφζηεο δέθα ελλέα ρηιηάδεο επξψ ,
ήδε ηελ πξψηε ρξνληά ππήξρε κία θαζπζηέξεζε ζηελ εμφθιεζε ησλ δφζεσλ ,
φκσο ήδε ηα έρνπκε ξπζκίζεη απηά θαη πιένλ θάζε ρξφλν θάζε κήλα πιεξψλεηαη
ε δφζε πξνο ην δήκν πνπ είλαη ηξηάληα έμη ρηιηάδεο επξψ , πξνρσξάεη απηφ, φ,ηη
νθεηιέο έρεη ε ΓΔΑΠ φπσο παξέιαβα εγψ απφ ηνλ ηέσο πξφεδξν ηεο ΓΔΑΠ ηνλ
θχξην Ξαηζηιίβα είραλ ξπζκηζηεί πάξα πνιιέο νθεηιέο
ζε δηάθνξα ηακεία,
ζπλερίδεηαη ην ίδην αθξηβψο πιεξψλνληαη φια δελ έρνπκε ράζεη θακία απνιχησο
ξχζκηζε. Ρν κνλαδηθφ πξφβιεκα απηή ηε ζηηγκή πνπ αληηκεησπίδνπκε κε ηε
ΓΔΑΠ πνπ είλαη ην ζέκα ηεο ΓΔΖ πνπ φπσο φινη γλσξίδνπκε ην αληηκεησπίδακε
δηφηη έρνπκε κία ρξέσζε πνπ δελ ζα έπξεπε λα ηελ έρνπκε φπσο ηζρχεη κέρξη
ζήκεξα αιιά δπζηπρψο απηή ηζρχεη δελ έρεη αιιάμεη
θαη κε ηελ αθξίβεηα ηεο
ελέξγεηαο έρεη θηάζεη ζηα χςε πιένλ ην πνζφ πνπ νθείινπκε ζηε ΓΔΖ, θπζηθά
δίλνπκε θάπνην πνζφ γηα λα είκαζηε θαη εκείο θαηνρπξσκέλνη , είκαζηε ζηε ΓΔΑ
Διιάδνο θαη ν Γήκνο Ππάξηεο θαη ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο ΓΔΑ πνπ
γίλνληαη δηάθνξεο ζπλαληήζεηο θαη απνθάζεηο έρνπκε φινη καδί θηλεζεί πξνο ηα
πνπξγεία θαη ζηνλ θχξην Πθξέθα ψζηε λα δνχκε πσο κπνξεί λα καο βνεζήζεη ην
πνπξγείν θαη γηα ην ζέκα ηεο ελέξγεηαο ηεο ΓΔΑΠ , επειπηζηνχκε φηη ζα έρνπκε
ην θαιχηεξν απνηέιεζκα . Έρσ δεηήζεη θαη ζε άιιε πεξίπησζε , κάιινλ δελ
ζπκάκαη αλ ην έρσ δεηήζεη , αιιά ην έρσ ζπδεηήζεη κε ηνλ θχξην δήκαξρν θαη
είλαη ζχκθσλνο θαη απηφο , ζε θάπνηα ζπλεδξίαζε αλ φινη ζειήζεηε κπνξνχκε λα
ζπδεηήζνπκε αλαιπηηθφηεξα ηα ζέκαηα ηεο ΓΔΑΠ φπσο ζα δνζεί θαη ζπλέληεπμε
ηχπνπ γηα λα πνχκε πην αλαιπηηθά θαη γηα ηα έξγα θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ θάλεη ε
ΓΔΑΠ θαη ζεσξψ φηη είκαζηε ζε θαιφ δξφκν. Γηαηί είκαζηε ζε θαιχηεξν δξφκν;
Δίκαζηε ζε θαιχηεξν νηθνλνκηθά , φρη δξφκν, γηαηί
έγηλε ε αχμεζε ηεο
ηηκνιφγεζεο
, απηφ πνπ αλέθεξε πξηλ θαη ν ειεγθηήο νξθσηφο
ν θνο
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Θνπηξνπκάλεο φηη κε ηηο θαηαζηάζεηο ζηνλ ηζνινγηζκφ πνπ πεξλάκε ζήκεξα ηνπ
2020 ζίγνπξα ζα έπξεπε θάηη λα θάλνπκε γηα ηε ΓΔΑΠ, φκσο φπσο φινη
γλσξίδεηε απφ πέξπζη έρεη ςεθηζηεί ε λέα ηηκνιφγεζε , ήδε ην ζχζηεκα απηφ
πξνρσξάεη θαλνληθά θαη ηα νηθνλνκηθά καο είλαη πνιχ θαιχηεξα θαη βγαίλνπλ νη
ππνρξεψζεηο. Δπραξηζηψ.
Κοςηποςμάνηρ Γεώπγιορ (Οπκυηόρ λογιζηήρ): Λα πξνζζέζσ θάηη ζηελ
εξψηεζή ζαο, είπαηε ζχκθσλα κε ηελ έθζεζή κνπ ν δήκνο έρεη πιεξψζεη έρεη
δεκία
θάηη ηέηνην είπαηε ηξία εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ , δελ ιέσ
απηφ, ιέσ ζηελ παξαηήξεζή κνπ
φηη ε θαζαξή ζέζε ηεο ΓΔΑΠ είλαη ηξία
εθαηνκκχξηα αξλεηηθή δηαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ, δειαδή έρεη θάεη ηα θεθάιαηά
ηεο
θαη είλαη αξλεηηθή. Ρν ηη έρεη πιεξψζεη ν δήκνο
είλαη ηα εμήο. Έρεη
πιεξψζεη δχν εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο ζαξάληα ελλέα ρηιηάδεο επξψ
γηα ηε
ζπκκεηνρή, έρεη πιεξψζεη
ζπλ ηέζζεξα εθαηνκκχξηα ηξηαθφζηεο
είθνζη κία
ρηιηάδεο γηα ηηο δφζεηο, ηνθνρξεσιπηηθέο, άξα ζχλνιν απηά ηα δχν είλαη
έμη
ρηιηάδεο πεληαθφζηα εμήληα. Δίλαη λα πιεξψζεη αθφκε ην , έμη εθαηνκκχξηα
πεληαθφζηεο εμήληα ρηιηάδεο. Νξίζηε;
………………………………εθηφο κηθξνθψλνπ……………………..
Κοςηποςμάνηρ Γεώπγιορ (Οπκυηόρ λογιζηήρ): Ξιεξψλεη , είρε εγγπεζεί γηα
ην δάλεην , απηφ πιεξψλεη , απηά καο
θάλνπλ έμη εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο
εμήληα ρηιηάδεο . Γηα ηε ΓΔΑΠ επίζεο ν δήκνο έρεη πιεξψζεη ηα έμνδα ηεο ΓΔΖ,
πέξπζη ηα αλέθεξα ζηελ έθζεζή κνπ, ηα νπνία βεβαίσο επηρνξήγεζε ηε ΓΔΑΠ
αιιά
ν δήκνο επηρνξεγήζεθε
απφ ην ειιεληθφ δεκφζην
άξα δελ είλαη εηο
βάξνο ηνπ δήκνπ ε δαπάλε.
………………………………εθηφο κηθξνθψλνπ……………………..
Κοςηποςμάνηρ Γεώπγιορ (Οπκυηόρ λογιζηήρ): Απηφ ιέσ γηα ηε ΓΔΖ. Έρεη
επηρνξεγεζεί απφ ην ειιεληθφ δεκφζην δελ ηα πιήξσζε ν δήκνο. Όκσο ε ΓΔΑΠ
βνεζήζεθε απφ απηή ηελ πνιηηηθή θαη παξφιε ηε βνήζεηα πνπ έρεη ππνζηεί ε
ΓΔΑΠ παξνπζηάδεη
κηα αξλεηηθή θαζαξά ζέζε ηξία εθαηνκκχξηα.
Δίλαη
επηβεβιεκέλν θάηη λα αιιάμεη. Θαη ζπλήζσο ζηελ νηθνλνκηθή ζεσξία φηαλ κία
επηρείξεζε έλαο νξγαληζκφο παξνπζηάδεη ζπλερψο ειιείκκαηα θαη δεκίεο , δχν
πξάγκαηα θάλεηο , ή απμάλεηο ηα έζνδά ή πεξηνξίδεηο ηα έμνδα ή θαη ηα δπν καδί,
απμάλεηο θαη έζνδα θαη πεξηνξίδεηο θαη ηα έμνδα γηα λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη
ζην ξφιν ηνλ απηφλνκν ξφιν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν 1069/80 πεξί ΓΔΑ,
γηαηί είλαη αλεμάξηεηε κηιάεη γηα αλεμάξηεηε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ε ΓΔΑΠ.
Γαπάκη Δλένη (Ππόεδπορ Γ..): Δξψηεζε θχξηε Κηρειφγγνλα;
Μισελόγγοναρ Αθανάζιορ: Ξνιχ ζχληνκα, ζηε λφκηκε επηθχιαμε αλαθέξεζηε
ζε δχν ζηνηρεία, ην δεχηεξν αθνξά ζηα έγγξαθα ηνπ ππνζεθνθπιαθείνπ , φρη
ηνπ ππνζεθνθπιαθείνπ ζπγλψκε, ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ , εληάμεη δελ ήηαλ
δηαζέζηκα δελ ζαο δφζεθαλ ηέινο πάλησλ, φζνλ αθνξά ζηα πηζηνπνηεηηθά ζηα
αθίλεηα θπξηφηεηαο ηνπ δήκνπ, εθεί έρεηε κηα αλαθνξά δελ καο πξνζθνκίζηεθαλ
πηζηνπνηεηηθά απφ ηα αξκφδηα ππνζεθνθπιαθεία ή ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηε
λνκηθή ζχκβνπιν.
Δδψ δειαδή εζείο γηα λα αμηνινγήζεηε
θαη γηα λα
ζπκπεξηιάβεηε έλα αθίλεην δελ αξθεί έλαο κεηεγγξακκέλνο ηίηινο ; Σξεηάδεηαη
εηδηθφ πηζηνπνηεηηθφ αο πνχκε απφ ην ππνζεθνθπιαθείν .
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Κοςηποςμάνηρ Γεώπγιορ (Οπκυηόρ λογιζηήρ): …λα παίξλνπκε πξφζθαηε
πηζηνπνίεζε. Έρεηο αγνξάζεη έλα αθίλεην
ή ν δήκνο εδψ θαη πνιιά ρξφληα,
πξάγκαηη έρεη απνηηκεζεί ζηελ αμία θηίζεσο απηά πνπ θαηέβαιε ν δήκνο ηφηε ή
φπσο ην απνηίκεζε ε εθηηκεηηθή
επηηξνπή πξν δεθαεηίαο πνπ έγηλαλ νη
Θαπνδηζηξηαθνί δήκνη. Δάλ ζε απηφ ην δηάζηεκα ην αθίλεην γηα ηνλ νπνηνδήπνηε
ιφγν δελ ππάξρεη ζην δήκν ζήκεξα , είηε γηαηί έρεη πνπιεζεί είηε γηαηί έρεη
δσξηζεί, είηε γηαηί έρεη απνδεκησζεί , γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, γηα απηφ ινηπφλ ηα
ειεγθηηθά πξφηππα επηβάιινπλ λα έρνπκε έλα
πξφζθαην έγγξαθν απφ ην
ππνζεθνθπιαθείν ή ν δηθεγφξνο λα πάεη ζην δήκν λα εξεπλήζεη γηα φια ηα
αθίλεηα , πνπ λα βξεη άθξε ν δηθεγφξνο, ηα αθίλεηα εδψ ζηε Ππάξηε , αθίλεηα
παληνχ Αζήλα θηι, γηα απηφ δελ καο δίλεηαη είλαη θαλφλαο ζε φινπο ηνπο δήκνπο
απηή ε παξαηήξεζε γξάθεηαη απφ φινπο ηνπο νξθσηνχο. Δίλαη θνζηνβφξν πνιχ
γηα λα γίλεη απηή ε δηαδηθαζία , βεβαίσο ζεσξνχκε φηη δελ ηίζεηαη ζέκα , δηφηη γηα
λα πνπιεζεί έλα αθίλεην λα γίλεη νηηδήπνηε
ζα πεξάζεη απφ ην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην. Γελ κπνξεί λα γίλεη έηζη μαθληθά , αιιά ελδερνκέλσο λα έρεη γίλεη ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα
λα απεηθνλίδεηαη ε αμία εδψ
θαη λα θαίλεηαη ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηη ππάξρεη απηή ε αμία. Τεπδψο , δελ ζεκαίλεη φηη έρεη
γίλεη θάπνηα θαηάρξεζε θάπνηα απάηε. Ξξνο ζενχ ! Γελ ζέισ λα ππνλνήζσ θάηη
ηέηνην. Απιά ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ θαίλεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ , γηαηί ηα
αθίλεηα έρνπλ θαηαρσξεζεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο απφ ην γξαθείν ηνπ
θπξίνπ Θξεηηθνχ
απφ ρξφληα απφ ηφηε πνπ ζπλελψζεθαλ νη δήκνη έρνπλ
θαηαρσξεζεί έλα πξνο έλα ζην βηβιίν παγίσλ ζηνηρείσλ , ηα μέξνπκε απηά, πφηε
απνθηήζεθε κε πνηνλ ηίηιν, αλ ππάξρεη ηίηινο, πνηα ρξνληά κε πνηα δηαδηθαζία,
πνηα είλαη ε αμία, πιεξσζήθαλε ή απφ ηελ επηηξνπή; Όια απηά θαίλνληαη
αλαιπηηθά θαη είλαη πξνο ηηκήλ ζαο , έρεηε δειαδή πνιχ θαιφ αξρείν
πνπ
απεηθνλίδεηαη ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη απηφ επαλαιακβάλσ δελ έγηλε
ζήκεξα. Έξρεηαη απφ παιηά απηφ. Όκσο ιείπεη απηφ ην ζηνηρείν
θαη είκαη
ππνρξεσκέλνο λα ην αλαθέξσ ζηελ έθζεζή κνπ.
Γαπάκη Δλένη (Ππόεδπορ Γ..): Δπραξηζηνχκε θχξηε Θνπηξνπκάλε.
Μισελόγγοναρ Αθανάζιορ: Κε ζπγρσξείηε,
ην φηη είλαη επαξθέο
αλ
πξνζθνκηζηεί ε βεβαίσζε απφ ηε λνκηθή ζχκβνπιν απφ πνχ ξπζκίδεηαη; Γειαδή
κηα απφθαζε απνθαζηζηηθνχ νξγάλνπ ηνπ δήκνπ δελ ζα ήηαλ επαξθήο
γηα λα
έρεηε εζείο ηε δπλαηφηεηα λα ην θαηαρσξήζεηε; Ξξέπεη λα είλαη βεβαίσζε ηεο
λνκηθήο ζπκβνχινπ;
Κοςηποςμάνηρ Γεώπγιορ (Οπκυηόρ λογιζηήρ): Βεβαίσζε πνπ λα ιέεη φηη
έρεη θαηαρσξεζεί ζην ππνζεθνθπιάθεην ζηνλ ππ αξηζ. ηφκν θηι, ν θχξηνο
Αξγεηηάθνο ην γλσξίδεη ην ζέκα δηθεγφξνο είλαη ,
Μισελόγγοναρ Αθανάζιορ: Βεβαίσζε φηη ηζρχεη ν ηίηινο κεηαγξαθήο , βεβαίσζε
φηη ηζρχεη ν ηίηινο κεηαγξαθήο, ηζρχεη ε κεηαγξαθή βεβαίσζε, κφλν ν δηθεγφξνο
κπνξεί λα ην δψζεη απηφ; Απηή είλαη ε εξψηεζε.
Κοςηποςμάνηρ Γεώπγιορ
ππνζεθνθπιάθεην.

(Οπκυηόρ

λογιζηήρ):

Όρη

κπνξεί

θαη

Μισελόγγοναρ Αθανάζιορ: Κπνξεί ε νηθνλνκηθή επηηξνπή λα ζαο πεη
δεκνηηθφ ζπκβνχιην φηη απηά έρνπκε εκείο.
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Κοςηποςμάνηρ Γεώπγιορ (Οπκυηόρ λογιζηήρ): Λα ζηείιεη έλα έγγξαθν γηα λα
απαληήζνπλ αιιά ζπλήζσο θαη απηφ είλαη πνιχ δχζθνιν. Γηαηί νη ηίηινη πνπ έρεη
δελ είλαη ζηα αξρεία ηψξα εδψ θαη πνιιά ρξφληα
νπφηε πξέπεη λα βξεη ην
ζπγθεθξηκέλν , ιίγν δχζθνιν λα απαληεζνχλ φια. Θάπνηα βεβαίσο κπνξεί λα
απαληεζνχλ. Γελ ην ζπδεηάκε. Αιιά είλαη κηα κεγάιε δηαδηθαζία , ρξνλνβφξα ,
θνζηνβφξα πνπ πηζαλφλ λα κελ έρεη θαη θάπνην ηδηαίηεξν λφεκα. Νπφηε δελ καο
δίλνληαη θαη απφ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα , φρη ηψξα, θαη νη νξθσηνί ινγηζηέο θαη
νη πξνεγνχκελνη πνπ ήζαλ ζην δήκν γηαηί είκαη θαη εγψ νξθσηφο θαη πην παιηά
θαη ηψξα, κεζνιάβεζαλ θαη άιινη ζπλάδειθνη νξθσηνί, απηφ γξάθεηαη ζεκείσζε
ζπλερψο απηή ε παξαηήξεζε.
Γαπάκη Δλένη (Ππόεδπορ Γ..): Δπραξηζηνχκε θχξηε Θνπηξνπκάλε.
Κπηηικόρ

Παναγιώηηρ(«ΑΞΙΑ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ
ΠΑΝ. ΚΡΗΣΙΚΟ και
ΤΝΔΡΓΑΣΔ Ο.Δ.») : Δπί απηνχ αλ κνπ επηηξέπεηε θπξίσο κηιάκε δελ κηιάκε γηα
αζηηθά αθίλεηα , κάιινλ δελ κηιάκε γηα αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ πφιε,
κηιάκε γηα αθίλεηα θπξίσο ζε απνκαθξπζκέλεο θνηλφηεηεο ζε ρσξηά πνπ δελ είραλ
ηίηινπο , εζείο είζαζηε κεραληθνί γλσξίδεηε πσο έρνπλε γίλεη απηά ηα πξάγκαηα
θαη πσο έρνπλ θηηαρηεί απηά ηα πξάγκαηα, πηζηεχνπκε φηη ηψξα κε ηελ
νινθιήξσζε ηνπ θηεκαηνινγίνπ θαη εθφζνλ γίλεη ν πξψηνο έιεγρνο θαη νη
αλαξηήζεηο
ζα πάξνπκε ζηνηρεία γηα λα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε , ην έρνπκε
ζπδεηήζεη θαη κε ηε δεκνηηθή αξρή θαη κε ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο λα γίλεη κηα
επηθαηξνπνίεζε φισλ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ θαη λα ππάξρνπλ επηθαηξνπνηεκέλα
θαη ζσζηά κε βάζε
ην θηεκαηνιφγην πνπ ιέκε. Απηή είλαη ε ιχζε , είλαη έλα
πξφβιεκα πνπ πθίζηαηαη ζε φινπο ηνπο δήκνπο.
Γαπάκη Δλένη (Ππόεδπορ Γ..): Δπραξηζηνχκε πνιχ. Θέιεηε λα πξνρσξήζνπκε
ζε ςεθνθνξία ; Θέιεηε λα ηνπνζεηεζείηε . Έρεηε ην ιφγν θχξηε Αξγεηηάθν.
Απγειηάκορ ηαύπορ: Όπσο έρεη επηζεκάλεη θαη ν θνο Θνπηξνπκάλεο δίλεη
ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε ΓΔΑΠ . Δδψ θαη ελάκηζε ρξφλν είρα θάλεη θάπνηα πξφηαζε
θαη είρακε θαηαζέζεη θαη εγγξάθσο ηηο πξνηάζεηο καο. Δζείο πξνρσξήζαηε κφλν ,
θάλαηε κφλν ηηκνινγηαθή πνιηηηθή θαη απμήζαηε. Αλέθεξε έηζη αθξνζηγψο ην
έζημε ε θπξία Γεδεδήκνπ έρνπκε γεσηξήζεηο άξδεπζεο πνπ ηηο πιεξψλεη ε
ΓΔΑΠ. Δίρακε πεη ηφηε πνπ ηα ζπδεηνχζακε λα θνηηάμνπκε λα ιπζεί απηφ ην
ζέκα , δελ έγηλε θάηη. Δίρακε πεη γηα λέεο παξνρέο φπσο έρεη βάιεη ηψξα εδψ
θακηά νγδνληαξηά εδψ ζηε Ππάξηε ε ΓΔΑΠ. Γελ ζπλερίζηεθε απηή ε δηαδηθαζία
ζε φιν ην δήκν. Γειαδή ε ΓΔΑΠ ην έρσ πεη θαη άιιε θνξά παξέρεη ππεξεζίεο
πνπ αλ πεγαίλαλε κε παξνρή αληηπαξνρή λα ζπκςεθηδφληνπζαλ ν δήκνο ζα
ρξσζηνχζε ζηε ΓΔΑΠ φρη ε ΓΔΑΠ ζην δήκν. Ξνπ είρακε πεη γηα ρίιηεο ,ρίιηεο
δηαθφζηεο δελ ζπκάκαη παξνρέο ηδίσο εθηφο Ππάξηεο, πνπ είρε θάλεη δηαθνπή ε
ΓΔΑΠ, πξνθαλψο γηα κε πιεξσκή θαη ηέηνηα πξάγκαηα. Δίπακε λα ειεγρζεί απφ
εθεί θαη πέξα πνηεο απφ απηέο αλ έρνπλ επαλαζπλδεζεί γηαηί ζα ήηαλ ζεκαληηθή
απψιεηα. Γελ έγηλε ηίπνηα απφ απηά . Θέισ ινηπφλ λα πσ φηη καδί κε άιια πνπ
είρακε πεη θαη ηφηε λα ην δνχκε απηφ ην ζέκα , ηδίσο ηψξα πνπ πιένλ ην θφζηνο
ην ελεξγεηαθφ είλαη ηεξάζηην θαη λα κελ επηβαξχλεηαη ε ΓΔΑΠ κε έμνδα ηα νπνία
δελ ηα νθείιεη λα ηα πιεξψζεη θαη λα θάλνπκε έλαλ ζπκςεθηζκφ γηα λα δείμνπκε
φηη έρνπκε μεθηλήζεη , έρεη μεθηλήζεη ε ΓΔΑΠ λα επηζηξέθεη θάηη ζην δήκν. Γηφηη
λαη κελ ηψξα ιέκε απηφ πνπ είπε θαη ν θνο Θνπηξνπκάλεο ,πξάγκαηη ππάξρεη ζε
βάζνο εηψλ αιιά
λα πσ θάηη φκσο, φηη ηε κλεκνληαθή πεξίνδν ππήξραλ
εηζαγγειείο γηα κε είζπξαμε
ηειψλ θαη άζθεζαλ ζε δεκάξρνπο
δηψμεηο
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θαθνπξγεκαηηθέο. Ξξέπεη λα μεθηλήζνπκε ζε απηή ηε δηαδηθαζία θαη ην έρσ πεη
λα δεηήζεη ε ΓΔΑΠ λα θάλεη θαη κηα ζχκβαζε κε ην δήκν, λα θνζηνινγήζεηε ηηο
παξνρέο
θαη λα θάλεηε ζπκςεθηζκφ ζην ηέινο ηνπ έηνπο ή θάζε κήλα φπνηε
είλαη γηα λα θαίλεηαη φηη έρνπκε κπεη ζε κηα δηαδηθαζία ξχζκηζεο θαη λα κελ
βξεζνχκε εθηεζεηκέλνη ζε απηφ ην θνκκάηη . Δγψ ην έρσ πεη ηψξα είλαη ελάκηζε
δχν ρξφληα δελ έρεη γίλεη ηίπνηα. Δίλαη δπλαηφλ ηψξα λα πιεξψλνπκε ην ξεχκα
γηα άξδεπζε. Λνκίδσ απηφ δελ ελλννχζαηε θπξία Γεδεδήκνπ φηαλ είπαηε.
Γεδεδήμος Γευπγία: Θχξηε Αξγεηηάθν
ελλννχζα απηφ.

πεξίκελα λα ηειεηψζεηε , φρη δελ

Απγειηάκορ ηαύπορ: Γελ ελλννχζαηε απηφ;
Γεδεδήμος Γευπγία: φρη, φρη
Απγειηάκορ ηαύπορ: Δγψ ιέσ απηφ ην πξάγκα. Δίρακε πεη λα ηα δνχκε απηά
λα ηα βάινπκε ζε πξνηεξαηφηεηα γηα λα κελ έρνπκε απηφ ην βξαρλά θαη λα θαλεί
επαλαιακβάλσ φηη έρεη μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ξχζκηζεο ψζηε εάλ ζπκβεί θάηη λα
κελ ηξέρνπκε.
Γεδεδήμος Γευπγία: Θα ήζεια ην ιφγν θπξία πξφεδξε ή κεηά.
Γαπάκη Δλένη (Ππόεδπορ Γ..): Θέιεηε ηψξα ζέιεηε κεηά . Απαληήζηε ηψξα
θαη κεηά ην ιφγν έρεη ν θνο Βαιηψηεο.
Γεδεδήμος Γευπγία: Θαηαξρήλ λα πσ , θχξηε Αξγεηηάθν δελ είλαη έηζη αθξηβψο
φπσο ηα ιέηε
δηφηη ε ΓΔΑΠ έρεη πξνρσξήζεη πξψηνλ ζε ζπκςεθηζκφ. Ρν
γλσξίδνπλ φινη φηη κε ην λέν δάλεην πνπ έρνπκε πάξεη 35 ρηιηάδεο ζηελ νπζία ε
ΓΔΑΠ δελ ηα παίξλεη ζηελ νπζία γίλεηαη ζπκςεθηζκφο. Κηιήζαηε γηα ηνλ
ζπκςεθηζκφ. Λαη αιιά πξέπεη λα ην πσ θαη απηφ , αθνχ κηιήζαηε. Δίπακε γηα ηνλ
ζπκςεθηζκφ , ζαο έρσ αλαθέξεη πάιη φηη κε παιηφηεξα ηηκνιφγηα ηα έρνπκε
βξεη, φηη ππήξραλ
θαη ήηαλ ηαπηνπνηεκέλα ζηελ νπζία ζε απηά έρεη γίλεη
ζπκςεθηζκφο. Ρν επφκελν , κε λέεο παξνρέο θαη εθεί γίλεηαη ζπκςεθηζκφο δελ
ηα πιεξσζήθακε ζηελ νπζία έρεη γίλεη ζπκςεθηζκφο
αιιά λέεο παξνρέο
ζπλερίδνληαη θαη γίλνληαη. Δίπαηε φηη γηα ηα ρίιηα θνκκέλα
ξνιφγηα φηη ηα
αθήζακε έηζη θαη δελ έρνπκε ειέγμεη . Διέγρνληαη θχξηε Αξγεηηάθν. Γηαηί ην ιέηε
απηφ; Απηή ηε ζηηγκή δελ είκαη έηνηκε λα κηιήζσ κπνξνχκε φκσο λα θάλνπκε κία
ζπλεδξίαζε φπσο αλέθεξα θαη πξηλ
θαη λα πνχκε αλαιπηηθφηεξα ζέκαηα ηεο
ΓΔΑΠ πνπ ζα είλαη θαη φιν ην Γ.Π. αιιά θαη νη αξκφδηνη. Γελ κπνξνχκε ηψξα
ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε πνπ έρνπκε ηνλ ηζνινγηζκφ λα ζαο πσ αλαιπηηθά
κε ζηνηρεία πνπ δελ έρσ κπξνζηά κνπ δελ είκαη πξφρεηξε λα ζαο πσ αθξηβψο πσο
δνπιεχεη ε ΓΔΑΠ θαη ηη θάλεη αιιά δελ κπνξψ λα δερζψ λα ιέηε φηη κέρξη ηψξα
δελ έρεη γίλεη ηίπνηα. Έρνπλ γίλεη πξάγκαηα πνιιά πξάγκαηα έρνπλ γίλεη
θαη
ελέξγεηεο θαη πνιιά ηα γλσξίδεη θαη ην Γ.Π. ηεο ΓΔΑΠ. Δπραξηζηψ.
Απγειηάκορ ηαύπορ: Έλα ιεπηφ. Δγψ ελλννχζα πάληνηε γηα ηελ άξδεπζε, ηηο
γεσηξήζεηο, δελ έρεη γίλεη. Έρεη γίλεη θάηη εθεί;
Γεδεδήμος Γευπγία: Γελ ελλννχζα εγψ πξηλ φηη ε ΓΔΑΠ …ηελ άξδεπζε..
Απγειηάκορ ηαύπορ: Λαη, αιιά δελ έρεη γίλεη θάηη. Δγψ είπα ηξία πξάγκαηα ...
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Γεδεδήμος Γευπγία: ....ηα αληιηνζηάζηα ηεο άξδεπζεο πνπ είλαη κηθηά, ηα
γλσξίδεηε, ηα γλσξίδεηε θαη απφ ηελ πξνεγνχκελε δεκνηηθή αξρή, είλαη ειάρηζηα
απηά πνπ είλαη κηθηά θαη ζηελ νπζία βνεζηέηαη πάξα πνιχ ε ΓΔΑΠ θαη ηα
πιεξψλεη. Γελ είλαη απνθιεηζηηθά ηεο άξδεπζεο φηη ηα πιεξψλνπκε εκείο. Άληε,
λα είλαη έλα ζηνλ Θιαδά, αλ δελ θάλσ ιάζνο.
Απγειηάκορ ηαύπορ: Γελ είλαη έλα κφλν. Γελ είλαη έλα.
Γεδεδήμος Γευπγία: Δληάμεη.
Απγειηάκορ ηαύπορ: Ινηπφλ εγψ ιέσ φηη δελ είλαη έλα, αιιά ιέσ ην εμήο, φηαλ
είπα φηη δελ έρεηε θάλεη λέεο παξνρέο, ην επαλαιακβάλσ. Δθηφο απφ ην νγδφληα
ζηε Ππάξηε δελ έρεηε βάιεη πνπζελά ζηα ρσξηά...Θαη’ αξράο, εγψ δελ είπα φηη
δελ έρεηε βάιεη. Δίπα φηη έρεηε βάιεη νγδφληα ζηε Ππάξηε, δελ μέξσ αλ πξέπεη λα
είλαη εθαηφ ή εθαηφλ είθνζη, αιιά ζηα ρσξηά δελ έρεηε θάλεη θάηη.
Γεδεδήμος Γευπγία: Κα είπαηε, θχξηε Αξγεηηάθν, θαη’ αξρήλ έρνπλ κπεη
ρξήκαηα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα λα γίλνπλ θαη λέεο παξνρέο, αιιά ην δεχηεξν
είλαη φηη είπαηε φηη έρνπλ γίλεη ρίιηεο δηαθνπέο θαη δελ έρνπκε ειέγμεη πάιη. Ξψο
ην γλσξίδεηε φηη δελ έρνπκε ειέγμεη, θχξηε Αξγεηηάθν;
Απγειηάκορ ηαύπορ: Ρν μέξσ. Δζείο κπνξείηε λα κνπ πείηε ρνληξηθά έλαλ
αξηζκφ πνπ έρεηε ειέγμεη;
Γεδεδήμος Γευπγία: Δγψ ζέισ λα κνπ πείηε πψο ην γλσξίδεηε φηη δελ έρνπκε
ειέγμεη;
Απγειηάκορ ηαύπορ: Θη εζείο πψο γλσξίδεηε φηη ηα έρεηε ειέγμεη;
Γεδεδήμος Γευπγία: Κα ιέηε...
Απγειηάκορ ηαύπορ: Κα ηψξα ζα θάλνπκε ηέηνηα δηαδηθαζία ζα θάλνπκε; Λαη,
ην ιέσ θαη ην δειψλσ φηη δελ έρεηε ειέγμεη θαη αλ έρεηε ειέγμεη δελ έρεηε θάλεη
απηφ πνπ έπξεπε λα θάλεηε θαη είκαη απφιπηνο ζε απηφ.
Γαπάκη Δλένη (Ππόεδπορ Γ..): Θχξηε Αξγεηηάθν...
Γήμαπσορ: Θπξία Ξξφεδξε, είκαζηε εληειψο εθηφο ζέκαηνο. Κηιάκε γηα ηνλ
ηζνινγηζκφ ’19 πξνο ’20 ηνπ ’20 θαη έρνπκε κπιέμεη ηη θάλεη ε ΓΔΑΠ ην 2022,
πνπ έρεη θάλεη πάξα πνιιά πξάγκαηα, είλαη αμηέπαηλε ε ΓΔΑΠ, ε νπνία δνπιεχεη
24 ψξεο ην 24σξν, επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη έρεη θάλεη ηνπο ειέγρνπο. Θα
δψζνπκε φκσο, πξνζέρηε, έρνπκε ήδε θαλνλίζεη γηα ηελ άιιε βδνκάδα πιήξε
ζπλέληεπμε ηχπνπ γηα ηε ΓΔΑΠ γηα λα μέξεη θαη ν θφζκνο θαη ζα θάλνπκε ή
εηδηθή ζπλεδξίαζε ή εηδηθφ ζέκα, φηη πξνηηκάηε εζείο θαη απηφ ην έρνπκε ζηα
ζθαξηά, εηδηθά γηα ηε ΓΔΑΠ θαη ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε. Θαη ηελ
νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε θαη ηελ πξφνδν ζε έλα πιήζνο εξγαζηψλ πνπ έρεη
θάλεη, δηφηη είλαη πξαγκαηηθά αμηέπαηλν θαη είλαη θξίκα ηψξα λα αθνχγεηαη φηη ε
ΓΔΑΠ δελ έρεη θάλεη ηα πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα θάλεη. Αιιά λνκίδσ, θπξία
Ξξφεδξε, πξέπεη λα πάκε ζην ’20 πάιη, λα δνχκε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε
ζην ’20 θαη λα ηελ εγθξίλνπκε γηαηί δε λνκίδσ φηη ππάξρεη θαη λφεκα θαη δε βιέπσ
λα ππάξρεη θαη θακηά αληηπαξάζεζε γηα ην ηη έγηλε ην ’20.
Γαπάκη Δλένη (Ππόεδπορ Γ..): Θχξηε Βαιηψηε, έρεηε ην ιφγν.
Βαλιώηηρ Δςάγγελορ: Θαη’ αξρήλ λα επραξηζηήζσ γηα ηελ παξνπζίαζε πνπ
έγηλε απφ ηνπο ζπλεξγάηεο θαη απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή. Πε ζρέζε κε ην
λνηθνθχξεκα πνπ είπαηε, θχξηε Γήκαξρε, ην λνηθνθχξεκα, ζε ζρέζε κε ην
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λνηθνθχξεκα ζέισ λα πσ φηη ην λνηθνθχξεκα ππήξρε θαη πξηλ ηε δεκνηηθή αξρή
ηνπ Βαιηψηε θαη ζηνπο θαπνδηζηξηαθνχο δήκνπο θαη ηψξα θαη απηφ νθείιεηαη ζηηο
ππεξεζίεο καο. Δκείο είκαζηε...θαηεχζπλζε πνιηηηθή δίλνπκε, αιιά ζέισ λα πσ νη
ππεξεζίεο καο, ε νηθνλνκηθή ππεξεζία θαη φιν ην team πνπ αζρνιείηαη κέρξη
ηψξα, αζρνιείηαη θαη πξνζπαζεί λα θάλεη ηα κέγηζηα γηα λα έρεη έλα
λνηθνθπξεκέλν Γήκν. Θαη φηαλ ππάξρνπλ λφκνη κλεκνληαθνί, ηνπο νπνίνπο ηνπο
ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο ηνπο θαηαινγίδνπλ θαη ηνπο ζηέιλνπλ ζην «κπάξκπα»,
αλ δελ θάλνπλ θάηη ζπγθεθξηκέλν. Θαη αθνξά ηηο θαηαζρέζεηο. Έθπγε ε επζχλε
απφ εκάο θαη πήγε ζην Γηεπζπληή ηεο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο θαη ζηνλ ηακία,
εθηφο αλ άιιαμε, θαη είλαη ππφινγνο απηφο αλ δελ εηζπξάμεη. Ρν φηη έρνπκε απηέο
ηηο απαηηήζεηο ηψξα απηή ηελ πεξίνδν, νθείιεηαη θαη ζηελ επαηζζεζία ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ ππαιιήισλ καο. Θαη πξέπεη λα ηνπο δψζνπκε θαη έλα
επραξηζηήξην, γηαηί ζθεθηείηε φηαλ έρνπλ ηε ζπάζε ζην θεθάιη ηνπο ιεηηνπξγνχλ
έηζη θάπσο πνιχ ινγηθά. Θαη επεηδή κηιήζακε ιίγν γηα ηηο απαηηήζεηο, νη
απαηηήζεηο είλαη πεξίπνπ ζηα δπφκηζη εθαηνκκχξηα επξψ, λα κελ πσ λνχκεξα, αλ
ζα δείηε είλαη 420 ρηιηάδεο λνίθηα πεξίπνπ, 800 ρηιηάδεο ΘΝΘ θαη ν θφξνο
επηηεδεχκαηνο πνπ πιεξψλνπλ νη δεκφηεο είλαη πεξίπνπ κεγάιν θνκκάηη, δειαδή
ε πιεηνςεθία απηψλ ησλ απαηηήζεσλ δείρλεη φηη νη πνιίηεο καο αλαζηελάδνπλ.
Δίλαη έλα δείγκα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ έρνπλ νη πνιίηεο. Κπνξνχζακε
λα θάλνπκε κηα θαιχηεξε ελέξγεηα, θάλνπκε ηηο παξνρέο, λα κπνξέζνπκε λα
πάξνπκε παξαπάλσ ρξήκαηα, γηαηί αλ πάξνπκε απηά ηα ρξήκαηα έηζη ιχλνληαη
κεξηθά δεηήκαηα. Πε ζρέζε κε ηα δηθαζηηθά, επεηδή αθνχζηεθε αξθεηά θαη λα
αηηηνινγήζσ ιίγν, ζσζηά γξάθνληαη ηα δηθαζηηθά απηά θαη ζσζηά ν Γήκνο απαηηεί
κέρξη ηειεπηαία ζηηγκή λα κελ ηα πιεξψζεη. Γελ κπνξεί λα δίλεη έηζη ηα ρξήκαηα,
γηαηί αλ ζα δείηε είλαη ρξήκαηα πνπ αθνξνχλ άιιεο πεξηνρέο, είλαη ρξήκαηα
απαιινηξηψζεσλ, πνπ ζεσξνχκε είλαη ππέξνγθα θαη γη’ απηφ δελ ηα έρνπκε
πιεξψζεη θαη ρξήκαηα εξγνιάβσλ κηα θνξά απφ φηη είδα κηα δαπάλε θαη αθνξά
ηε δηθή καο δεκνηηθή πεξίνδν, αθνξά ην γήπεδν, δε ρξεηάδεηαη, εμήληα έμη
ρηιηάδεο, ηελ θαηαζθεπή πνπ θάλακε ζην γήπεδν ηφηε, απηφ φκσο επεηδή
δηθαζηηθά πξέπεη λα πάκε θαη πξέπεη λα ην δηεθδηθήζνπκε γηαηί ζεσξψ φηη ε
δαπάλε είλαη πνιχ κεγάιε φπσο δηεθδηθεί...λαη, λαη, δε ιέσ ην φλνκα, γηα λα κελ
έρνπκε θαη ηίπνηα επηπηψζεηο. Γείρλεη φηη ζσζηά θαη ε ηερληθή καο ππεξεζία απηά
ηα πξάηηεη θαη ε νηθνλνκηθή ππεξεζία. Πε ζρέζε ηψξα λα πσ έηζη κε ηε ΓΔΑ,
πνιιά αθνχζηεθαλ. Κηα εηδηθή ζπλεδξίαζε λα ηα αλαιχζνπκε. Ρν 2.300 φκσο
πνπ θαίλεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ ’20, θχξηε νξθσηά θαη ην είπαηε θηφιαο, είλαη
κηα ρξεκαηνδφηεζε πνπ πήξακε απφ ην θξάηνο γηα ηε ΓΔΖ θαη ηελ απνδψζακε,
γηα λα πιεξψζνπκε ηε ΓΔΖ. Γη’ απηφ θαίλεηαη απηφ ην πξάγκα. Ρν αλ ζα
πιεξψζνπκε ηα ηέζζεξα εθαηνκκχξηα ην δάλεην ην παιηφ θαη ζσζηά ην γξάθεηε
ινγηζηηθά, είλαη κηα πνιηηηθή απφθαζε πνπ πξέπεη λα πάξεη ν Γήκνο αλ πξέπεη λα
ην ζπκςεθίζεη ή πξέπεη λα ην πιεξψζεη. Γηα κέλα ε πνιηηηθή απφθαζε θαη ε
πίεζε πνπ πξέπεη λα θάλνπκε είλαη φηη απηά ηα δάλεηα είλαη δάλεηα πνπ ήηαλ πξηλ
ην 2000, ήηαλ επνρή απνρέηεπζεο ζεσξψ πξηλ ην 2000, θάπνηε απηά ην θξάηνο
θαη ην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ πξέπεη λα ηα ραξίζεη ζηνπο Γήκνπο, λα βξεη ηξφπν
λα ηα πιεξψζεη θαη λα ηειεηψλνπκε. Κφλν έηζη ζα ιεηηνπξγήζεη, γηαηί φηαλ κηιάκε
γηα ηε ΓΔΑΠ, κηιάκε πειάηεο, νη πειάηεο είλαη νη πνιίηεο. Νη πνιίηεο είλαη νη
πειάηεο, δελ κπνξεί φια απηά λα ηα πιεξψλνπλ νη πνιίηεο πξνο ην φθεινο.
Θεσξψ ζσζηά πξάηηεη ε ΓΔΑΠ, ζσζηά πξάηηακε εκείο θαη δελ θάλακε ηηο
απμήζεηο ζε κλεκνληαθή πνιηηηθή θαη ζσζηά πεγαίλεη ε ΓΔΑ. Θαη αλ ζα δείηε θαη
ηψξα ζηηο απαηηήζεηο ηεο ΓΔΑΠ, πεληαθφζηεο ρηιηάδεο ήηαλ ην άλνηγκα ην
ινγηζηηθφ ην αξλεηηθφ πεξίπνπ είλαη 2.300 – 2.400 πνπ καο ρξσζηάλε, αλ ηα
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πάξνπκε απηά ιχλεηαη ην ζέκα, αιιά δελ κπνξνχκε λα ηα πάξνπκε, γηαηί εθ ησλ
πξαγκάησλ νη δεκφηεο καο δελ κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ, έρνπλ ηέηνηα
πξνβιήκαηα. Πε ζρέζε ηψξα κε ηε ΓΔΖ, είλαη ζεκαληηθφ, πνπ αθνξά θαη ηε
ΓΔΑ, αθνξά θαη ην Γήκν, αθνξά θαη έλα γεγνλφο πνπ καο έγηλε ρζεο, πξνρζέο
θαη δελ είλαη επζχλε ηνπ Γήκνπ. ...κελ ν Γήκνο κπνξεί λα κελ πιήξσζε 5νν
ρηιηάδεο ζηε ζρνιηθή επηηξνπή, 500 €, ιάζνο, φρη ρηιηάδεο, κε ζεσξεζεί φηη είλαη,
500 € ζε έλα λεπηαγσγείν, ηη έθαλε ε ΓΔΖ; απαξάδεθην, πήγε έθνςε ην ξεχκα.
Πθεθηείηε, λα δείηε πψο ιεηηνπξγεί απηφο ν εηζπξαθηηθφο κεραληζκφο, ν ηδησηηθφο
κεραληζκφο λα εθβηάδεη Γήκνπο, πνιίηεο θαη ινηπά. Θαη ηη θάλακε εκείο; θάλακε
κηα θαηαγγειία, δελ μέξσ αλ ηελ θάλακε, έπξεπε λα πάκε φιν ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην, θχξηε Γήκαξρε, ζηε ΓΔΖ θαη λα ηνπο ηξίμνπκε ηα δφληηα. Ξαξφιν πνπ
ππάξρεη εληνιή λα κελ θφβνληαη ζε ζρνιεία θαη ζε φια απηά ηα πξάγκαηα. Θαη
θαζφκαζηε έηζη. Έηζη ζα καο θφςνπλ ηα ξεχκαηα θαη ζηνλ θνηλνηηθφ θσηηζκφ, ηα
ξεχκαηα ζηηο γεσηξήζεηο, ηα ξεχκαηα παληνχ. Αο θαηαιάβεη ην θξάηνο φηη εδψ
είλαη νη Γήκνη θξάηνο, λα βξεη ηξφπν λα ηα πιεξψλεη θαη απηφο θαη απηνί απφ
πάλσ άκα ζέινπλε, ζρνιεία ηα μέξνπλ. Κε καο ηα δίλνπλ ζηηο ζρνιηθέο
επηηξνπέο, πιεξψζηε ηα νηθνλνκηθά. Θάπνηε δειαδή πξέπεη λα αληηζηαζνχκε θαη
ζε κεξηθά πξάγκαηα, ηα νπνία ζεσξψ είλαη ζεκαληηθά. Δγψ ζέισ, εκείο ζα
ςεθίζνπκε ηνλ ηζνινγηζκφ, είλαη λνηθνθπξεκέλνο ν Γήκνο, ιεηηνπξγεί
λνηθνθπξεκέλα θαη απηφ νθείιεηαη θχξηα θαη ρσξίο λα ππνηηκψ φινπο καο, θχξηα
ζηηο ππεξεζίεο καο θαη ζπγραξεηήξηα ζηηο ππεξεζίεο.
Γαπάκη Δλένη
Βνπλάζε;

(Ππόεδπορ

Γ..):

Δπραξηζηνχκε,

θχξηε

Βαιηψηε. Θχξηε

Βοςνάζηρ Αλέξανδπορ: Γελ μέξσ απφ πνχ λα αξρίζσ θαη πνπ λα ηειεηψζσ
ηψξα. Αο πηάζσ ην ηειεπηαίν, λα αληηζηαζνχκε. Ξψο; Απφ ηε κηα κεξηά λα
αληηζηαζνχκε θαη απφ ηελ άιιε λα ςεθίδνπκε απηφ ηνλ ηζνινγηζκφ; Ρν βιέπσ
ιίγν παξάδνμν. Πίγνπξα είλαη απαξάδεθην απηφ πνπ έγηλε κε ηα δχν λεπηαγσγεία
θαη πξέπεη λα βγεη θαηαγγειία, έλα ςήθηζκα απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη λα
θαηαδηθάδνπκε απηή ηελ εηαηξεία, ηδησηηθέο εηαηξείεο, ε ΓΔΖ ζηε κέζε θαη ηα
ινηπά. Δκείο ζα Ιατθή Ππζπείξσζε πάληα θαηαγγέιιακε ηνπο θνξνεηζπξαθηηθνχο
κεραληζκνχο απφ ηδηψηεο πνπ έρνπλ βάιεη ηα θνξάθηα απηά λα ηξέρνπλ θαη λα
θφβνπλ ηα ξεχκαηα ζε ΑΚΔΑ, ζε ζρνιεία, κέρξη θαη ζηα λεπηαγσγεία. Αιιά πφηε;
δε κηιήζαηε πνηέ πνιηηηθά γηα απηή ηελ θαηάζηαζε, γηαηί θηάζακε κέρξη εδψ; έηζη
εμ νπξαλνχ; νη πνιηηηθέο, θχξηνη, πνιηηηθέο είλαη. Νη νπνίεο αο πνχκε έκκεζα ή
άκεζα ζηεξίδεηε, ηνπιάρηζηνλ αξθεηνί. Ρνπιάρηζηνλ λα έρεηε ην θνπξάγην λα
πείηε λαη θηαίλε απηέο νη πνιηηηθέο πνπ πεξλάλε ζηα ηδησηηθά ρέξηα ην ξεχκα, ην
λεξφ θαη φηη άιιν. Θαη εξρφκαζηε ηψξα ζην ζέκα. Όιεο νη εηζεγήζεηο απηέο θάζε
ρξφλν ηα ίδηα Ξαληειάθε κνπ, ηα ίδηα Ξαληειή κνπ. Νη εηζεγήζεηο απηέο πνπ
θάλνπκε είλαη νξθσηνί ινγηζηέο ή κε νξθσηνί θαη ηα ινηπά είλαη γηα ηα κάηηα ηνπ
θφζκνπ. Δίλαη γηα ηα κάηηα ηνπ θφζκνπ θαη είλαη θνκκέλεο θαη ξακκέλεο ζηα κέηξα
ηεο εθάζηνηε δεκνηηθήο αξρήο, ε νπνία δεκνηηθή αξρή εμππεξεηεί ζπκθέξνληα
άλσζελ, πνπ μεθηλάλε απφ θπβέξλεζε, Δπξσπατθή Έλσζε θαη νχησ θαζεμήο.
Ξφηε θαηαγγείιαηε απηέο ηηο πνιηηηθέο; θαη φζν δελ ηηο θαηαγγέιιεηε ζα πέθηεη
πέιεθπο ζπλερφκελα. Δκείο ζα Ιατθή Ππζπείξσζε δελ έρνπκε θακία ςεπδαίζζεζε
θαη δε λνκίδνπκε φηη ηειηθά απηφ ην ζχζηεκα, απηέο νη δεκνηηθέο αξρέο νη νπνίεο
εμαξηψληαη άκεζα απφ πνιηηηθέο ηέηνηεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο δεκφηεο.
Ρη γίλεηαη αο πνχκε, ην είπε κε κηα θνπβέληα ν εηζεγεηήο, φηη κηα επηρείξεζε αλ
δελ πάεη θαιά ιέεη ή πξέπεη λα απμήζνπκε ηα έζνδα, άξα ην κάξκαξν ζα ην
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πιεξψζεη ν δεκφηεο - ηδνχ ΓΔΑΠ – ή πξέπεη λα κεηψζνπκε ηα έμνδα. Λα θαίγεηαη
κηα πνκφλα ζε κηα δεμακελή δε ζα ηε βάινπκε γηαηί έρεη έμνδα, νπφηε ζα δηςάζεη
ν θφζκνο. Απηά βξε παηδηά δελ ηα βιέπεηε; ηη θαζφκαζηε ηψξα λα ιέκε λνχκεξα,
εθείλν ην λνχκεξν είλαη έηζη, ην άιιν είλαη έηζη, γηα λα πνχκε θάηη; θαη ινγηζηέο
εκείο δελ είκαζηε, αιιά εληάμεη πάλσ θάησ θαηαιαβαίλνπκε. Ρηο πνιηηηθέο λα
θαηαθξίλεηε θαη λα πείηε λαη, εδψ ην κάξκαξν ην πιεξψλεη ν δεκφηεο, ίδε ΓΔΑΠ
θαη ε ακαξησιή ΓΔΑΠ πνπ ιέλε ηφζα ρξφληα γηαηί δε κπείθε; πφζα ρξφληα ηψξα
κηιάκε γηα ηε ΓΔΑΠ; Δμπγίαλζε, ηη λα θάλεηε εμπγίαλζε; δελ θάλεηε. Θέιεηε λα
ηε ρξενθνπήζεηε θαη ζα ρξενθνπεζεί ζην ηέινο γηα λα πεξάζεη ζηνλ ηδησηηθφ
φκηιν θαη απηή. Θαη ηφηε πάιη, ην ιέκε ηψξα, αιιά ηφηε ζα ην πνχκε πεξηζζφηεξν.
Ινηπφλ κε ιίγα ιφγηα, εκείο θαηαςεθίδνπκε απηφ ηνλ ηζνινγηζκφ, δελ έρεη λφεκα,
γηαηί ζα Ιατθή Ππζπείξσζε έρνπκε άιιε θηινζνθία γηα ηα πξάγκαηα θαη δελ
έρνπκε ςεπδαίζζεζε φηη κε απηνχο ηνπο ηζνινγηζκνχο θαη κε απηά πνπ γίλνληαη
φηη κπνξνχκε λα πάκε κπξνζηά. Θαη κπξνζηά ζα πάκε κφλν φηαλ πξαγκαηηθά ε
θνηλσλία δεκηνπξγήζεη ηέηνηνπο αγψλεο λα ζπκπαξαηαρζεί καδί κε ην
Θνκκνπληζηηθφ Θφκκα Διιάδνο
λα ζπκπνξεπηεί, γηα λα αιιάμεη ιίγν ηα
πξάγκαηα. Πε απηέο ηηο ζπλζήθεο ηηο ζεκεξηλέο θαη δελ είλαη πξνπαγάλδα νχηε
απηφ πνπ ιέσ, έλα δπλαηφ Θ.Θ.Δ. είλαη εγγχεζε γηα ηελ θνηλσλία καο, γηα ην ιαφ
καο, γηα ηελ πγεία, γηα ηελ παηδεία, γηα ηελ πξφλνηα θαη γη’ απηφ αο πνχκε ζαο
θαιψ θαη κεζαχξην ζην θεζηηβάι ηεο ΘΛΔ Νδεγεηή, πνπ ζα γίλεη ζην πάξθν ηνπ
Γνπδέ. Δίλαη έλα πνιηηηζηηθφ γεγνλφο, ην νπνίν είλαη κηζφ αηψλα πνπ γίλεηαη θαη λα
παξεπξεζείηε εθεί φζνη ζέιεηε θαη φζνη κπνξείηε.
Γαπάκη Δλένη (Ππόεδπορ Γ..): Δπραξηζηνχκε θχξηε Βνπλάζε. πάξρεη
θάπνηνο...γηα λα πεξάζνπκε ζηελ ςεθνθνξία ...θχξηε Απνζηνιάθν. πάξρνπλ
θάπνηνη άιινη ζπλάδειθνη πνπ ζέινπλ λα ηνπνζεηεζνχλ; ...Ν θχξηνο
Απνζηνιάθνο. Έρεηε ην ιφγν.
Αποζηολάκορ Γημήηπιορ: Θαιεζπέξα θαη απφ εκέλα, αλ θαη ιίγν
θαζπζηεξεκέλα.. Λα επραξηζηήζνπκε ηνλ θχξην Θνπηξνπκάλε, ηνλ θχξην Θξεηηθφ,
ηελ θπξία Μπδηά, ηηο ππεξεζίεο, ηα είπαλε θαη νη πξνεγνχκελνη, λα κελ ηα ιέκε,
γηα ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιαλε ψζηε λα καο παξνπζηάζνπλ ζήκεξα ηνλ
απνινγηζκφ θαη ηζνινγηζκφ ηνπ 2020. Δγψ ζα ζηαζψ, ζα είκαη ζχληνκνο, ζα
ζηαζψ ζε νξηζκέλα ζεκεία θαη νξηζκέλα ζηαηηζηηθά, ηα νπνία ζεκείσζα
παξαηεξψληαο ηφζν ηνλ απνινγηζκφ, φζν θαη ηνλ ηζνινγηζκφ. Ρν είπε θαη ν
θχξηνο Θνπηξνπκάλεο φηη ν Γήκνο δελ είλαη επηρείξεζε, ψζηε λα παξνπζηάδεη
πάληα ζεηηθφ απνηέιεζκα. Ρν άξηζην ζα ήηαλ λα είλαη ηζνζθειηζκέλα ηα έζνδα κε
ηα έμνδα, πάληα ππάξρεη φκσο απηή ε ζεηηθή ή ε αξλεηηθή δηαθνξά ζηνλ
ηζνινγηζκφ. Ξαξαηεξψληαο ινηπφλ ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ 2020, βιέπσ φηη ν δείθηεο
ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο, ν νπνίνο πνηνο είλαη; είλαη απηφο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα
δηαζέζηκα ζηηο 31/12/2020 πξνο ηηο βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο, είλαη 8,51
δειαδή ν Γήκνο κπνξεί λα θαιχςεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά 8,51 θνξέο, ελλνψ
ηηο βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο. Έλα άιιν ην νπνίν παξαηεξνχκε θαη ην νπνίν ην
έρνπκε πεη βεβαίσο φζνη αζρνιηφκαζηε ηφζα ρξφληα κε ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο,
κε ηα νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ, ζηηο επηρνξεγήζεηο. Πηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2020
νη επηρνξεγήζεηο είλαη 13.055.583,86. Απηά ήηαλε νη πξνυπνινγηζζείζεο
επηρνξεγήζεηο ζηα έθηαθηα έζνδα. Γπζηπρψο ε απνξξφθεζε ην 2020 είλαη
1.430.704,25
10,95 Απηφ δείρλεη φηη ζα Γήκνο έρνπκε κείλεη πίζσ, δελ
κπνξέζακε λα απνξξνθήζνπκε ην ζχλνιν ησλ επηρνξεγήζεσλ ηηο νπνίεο έρνπκε
ιάβεη. Απηφ ην νπνίν είπα πξνεγνπκέλσο ηζρχεη ζε απηφ, φζνλ αθνξά ζηνλ
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θσδηθφ 32 ζηηο εηζπξάμεηο απφ ΞΝΔ ην πνζνζηφ, ην νπνίν έρνπκε εηζπξάμεη είλαη
πάξα πνιχ κηθξφ 6,62% ην 2020, απφ ηα 2.980.490,56 εηζπξάμακε 197.577,24.
Ξάληα απηφ ην πνζνζηφ είλαη κηθξφ, δε κηιάκε γηα ην 2020, αιιά θαη γηα
πξνεγνχκελα ρξφληα θαη εδψ πξέπεη λα θαηαβιεζεί, ζεσξψ, πξνζπάζεηα, ψζηε λα
εηζπξαρζνχλ απηά ηα ππφινηπα απφ πξνεγνχκελεο ρξνληέο, θαηά ην κέηξν ηνπ
δπλαηνχ. Βεβαίσο είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν, ην γλσξίδνπκε, απηά ηα νπνία δελ
εηζπξάηηνληαη γηα ηνλ α ή β ιφγν. Απφ εθεί θαη πέξα βεβαίσο νη ππεξεζίεο πξέπεη
λα θάλνπλ απηφ, ην νπνίν πξέπεη λα θάλνπλ, ψζηε λα εηζπξάμνπλ ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξν. Νη απαηηήζεηο απφ πψιεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ζε ζρέζε κε ηηο
πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, γηα άιιε κηα ρξνληά είλαη απμεκέλν απηφ
ην πνζνζηφ, θηάλεη ζην 48,21 %. Ρα είπαλ νη ζπλάδειθνη πνπ νθείινληαη θαη πνπ
είλαη ηα πεξηζζφηεξα – ηειεηψλσ, θπξία Ξξφεδξε. Έλα άιιν, ην νπνίν κνπ θίλεζε
ηελ πεξηέξγεηα ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο νη πξνκεζεπηέο...ην πνζφ
ζηνπο πξνκεζεπηέο είλαη 675.336,54 Γηα ηελ επαιήζεπζε αλαθέξνπλ νη νξθσηνί
απέζηεηιαλ επηζηνιέο ζε απηνχο ηνπο πηζησηέο, ηνπο πξνκεζεπηέο. Μέξεηε ηη κνπ
θίλεζε ηελ πεξηέξγεηα θχξηνη ζπλάδειθνη ζε απηφ; γηα λα δνχκε πψο
ιεηηνπξγνχκε ηειηθά ζα Γήκνπο, άζρεηα αλ απηφ δελ είλαη ηνπ Γήκνπ, αιιά είλαη
ε Πρνιηθή Δπηηξνπή ε Ξξσηνβάζκηα ηνπ Γήκνπ είλαη, δελ απάληεζε. Πηελ
επηζηνιή, πνπ ζηείιαλε νη νξθσηνί ινγηζηέο, ε Ξξσηνβάζκηα Πρνιηθή Δπηηξνπή
γηα ην πνζφ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ δελ απάληεζε, φπσο απαληήζαλε ε πιεηνςεθία,
ην 90%. Γειαδή ην ιέσ γηα λα δνχκε πψο ιεηηνπξγνχκε ηειηθά. Απηά
παξαηήξεζα, ην είπαλε θαη νη ζπλάδειθνη ν ηζνινγηζκφο θαη απνινγηζκφο ηνπ
Γήκνπ θαη ηα νηθνλνκηθά γεληθά ηνπ Γήκνπ είλαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε, πάληα
ήηαλ ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε, δελ είρακε ζέκαηα ηα νπνία λα δεκηνπξγνχλ
παξεκβάζεηο απφ φξγαλα θαη ζπλερίδνπκε.
Γαπάκη Δλένη (Ππόεδπορ Γ..): Δπραξηζηνχκε, θχξηε Απνζηνιάθν. Ξεξλάκε
ζηελ
ςεθνθνξία.
Θχξηε
Αξγεηηάθν;..λαη,
θχξηε
Βαιηψηε;..λαη,
θχξηε
Βνπλάζε;..φρη. Θχξηε Θνλίδε; ... θχξηε Ξαηζηιίβα; ..λαη. Θχξηε Θνλίδε;..λαη.
Δπνκέλσο πεξλάεη θαηά πιεηνςεθία.
Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ ην Γ.Π. κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο αθνχ
έιαβε ππφςε:


ηελ ηζρχνπζα Λνκνζεζία,



ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε



ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ.4555/2018



ηελ απφθαζε 337/01-09-2022 ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο



Ρνλ ηζνινγηζκφ θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο νηθνλ. έηνπο 2020



ηελ έθζεζε ειέγρνπ ην νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή έηνπο 2020

Α π ν θ α ζ ί δ ε η : κ α ηά πλε ι οτ η θ ί α
1. Ρελ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηνπ Γήκνπ
Ππάξηεο νηθνλ. έηνπο 2020 ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
φπσο εκθαλίδνληαη ζπλεκκέλα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο
απφθαζεο.
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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.
(Κεηνςήθεζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο
Ππζπείξσζε θ.θ. Βνπλάζεο Αιέμαλδξνο θαη Θαινκνίξεο Αληψληνο)
Η παπούζα απόθαζη πήπε απιθμό

Ιατθή

143/05-09-2022

Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη σο
αθνινχζσο:

Ζ πξφεδξνο Γ.Π.
Γαξάθε Διέλε

Αθξηβέο απφζπαζκα
απφ ην πξαθηηθφ 36/05-09-2022
Ζ πξφεδξνο ηνπ Γ.Π.

Γαξάθε Διέλε

Πρακτικό 36/05-09-2022

ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
Θαξκνίξεο Ησάλλεο (Αληηπξφεδξνο Γ.Π.), Γξεγφξε
Γήκεηξα (Γξακκαηέαο Γ.Π.), Απνζηνιάθνο Γεκήηξηνο,
Αξγεηηάθνο Πηαχξνο,
Βαιηψηεο Δπάγγεινο, Βιάρνο
Γεψξγηνο, Βιήηαο Ληθφιανο, Βνπλάζεο Αιέμαλδξνο,
Γεδεδήκνπ
Γεσξγία,
Εαραξάθε-Αλαζηαζνπνχινπ
Γεσξγία, Θαινκνίξεο Αληψληνο, Θαλαθάθνο Σξήζηνο,
Θαξάληδαιε-Ξαπαζηαζάθε-Πηαζάθε
Ξαλαγηψηα,
Θαξιαχηεο Αζαλάζηνο, Θνλίδεο Γεψξγηνο ηνπ Βαζ.,
Θνλίδεο Γεψξγηνο ηνπ Ησάλλε, Θνπξεκπήο Γεψξγηνο,
Θπξηαθνχιηαο Ξαλαγηψηεο,
Καληδνπξάλεο Ησάλλεο,
Κελνχηεο
Βαζίιεηνο,
Κηρειφγγνλαο
Αζαλάζηνο,
Ξαηζηιίβαο
Θεκηζηνθιήο,
Ξιεηψηαο
Σξήζηνο,
Ξξηζηνχξεο Ξαλαγηψηεο, Πνπκάθεο Ησάλλεο, Πηακάηεο
Θσλζηαληίλνο, Ρξηηάθεο Ξαλαγηψηεο, Ρζνχθιεξεο
Ληθφιανο,
ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ
Πνχπνο Γεψξγηνο – Αγ.Δηξήλεο,
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ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Οικονομικές καταστάσεις
της 31ης Δεκεμβρίου 2020
σύμφωνα με το Π.Δ. 315/99

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: 6Χ54Ω1Ν-Α3Κ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

10η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)
(ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020
Αναπόσβεστη
Αποσβέσεις
αξία

Αξία κτήσεως
Β.

Γ.

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019
Αναπόσβεστη
Αποσβέσεις
αξία

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2020

Αξία κτήσεως

Α.
3.838.174,44

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
1α.Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι κοιν.χρήσεως
1β.Οδοί - οδοστρώματα κοινής χρήσεως
1γ.Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως
3.Κτίρια και Τεχνικά Έργα
3α.Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
3β.Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως
3γ.Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
4. Μηχανήματα- Τεχνικές εγκαταστάσεις και Λοιπός
Μηχανολογικός Εξοπλισμός
5.Μεταφορικά Μέσα
6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

3.038.899,86

799.274,58

3.766.948,14

2.897.058,42

869.889,72

18.466.766,47
5.399.884,15
24.293.802,29
2.033.376,06
24.703.616,35
89.747,63
2.018.961,71
4.161.222,34

0,00
3.112.521,14
13.644.264,82
1.612.528,97
15.287.740,23
18.438,13
1.068.903,74
1.283.678,71

18.466.766,47
2.287.363,01
10.649.537,47
420.847,09
9.415.876,12
71.309,50
950.057,97
2.877.543,63

18.466.766,47
5.333.883,15
23.831.142,38
2.033.376,06
24.318.552,71
89.747,63
1.977.566,13
4.161.222,34

0,00
2.942.358,55
12.825.477,79
1.543.082,99
14.433.937,44
14.848,23
1.001.132,78
1.117.537,65

18.466.766,47
2.391.524,60
11.005.664,59
490.293,07
9.884.615,27
74.899,40
976.433,35
3.043.684,69

729.960,77
2.870.031,54
4.308.901,64
396.253,93

617.953,11
2.793.893,06
3.442.646,30
0,00

112.007,66
76.138,48
866.255,34
396.253,93

704.044,77
2.839.701,14
4.241.009,92
521.323,53

581.113,27
2.783.126,03
3.211.865,70
0,00

122.931,50
56.575,11
1.029.144,22
521.323,53

89.472.524,88

42.882.568,21

46.589.956,67

88.518.336,23

40.454.480,43

48.063.855,80

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο
ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις
επενδύσεων - Δωρεές παγίων
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων
3. Δωρεές παγίων
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων

26.447.853,54

26.447.853,54

42.176,25
8.580.974,90
23.873.423,10
32.496.574,25

42.176,25
8.580.974,90
24.708.903,73
33.332.054,88

4.116,70

5.288,49

2.312.210,15
2.312.210,15

2.145.837,79
2.145.837,79

61.260.754,64

61.931.034,70

170.217,34

169.162,87

758.450,65
254.413,73
1.012.864,38

758.450,61

675.336,54

876.308,96

74.451,82
4.246,99

83.092,70
6.030,14

439.005,65
205.845,84
1.398.886,84

103.577,39
107.432,36
1.176.441,55

2.411.751,22

1.934.892,16

2.770,83
245.754,23
248.525,06

1.257,97
180.816,92
182.074,89

64.091.248,26

64.217.164,62

48.884.000,72

43.916.792,55

514.125,89
1.955.009,32
51.353.135,93

625.117,24
2.023.087,80
46.564.997,59

IΙΙ. Αποθεματικά Κεφάλαια
3. Ειδικά αποθεματικά

IV. Aποτελέσματα εις νέο
1.Πλεονάσματα εις νέον

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV)
ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και Άλλες μακροπρόθεσμες
Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης
Μείον: - Οφειλόμενες Δόσεις
- Προβλέψεις για υποτίμηση

Β.
2.340.285,45
43.020,71

43.020,71

2.352.847,25
2.297.264,74

0,00
44.429,76

44.429,76

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ
2.308.417,49
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

48.887.221,41

50.372.273,29

Γ.

Δ.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
Μείον: Προβλέψεις
4.Επισφαλείς-Επίδικες απαιτήσεις από χρεώστες
Μείον: Προβλέψεις
5. Χρεώστες διάφοροι

2.885.513,80
1.391.126,15
4.321.868,88
4.321.868,88

IV.Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)
Ε.

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2019

3.010.315,72
1.349.354,04
4.170.917,38
4.170.917,38

1.494.387,65
0,00
133.944,42
1.628.332,07

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
3. Τράπεζες Λ/μοι Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση
8. Πιστωτές διάφοροι

1.660.961,68
0,00
161.417,72
1.822.379,40

2.653,55
11.898.775,60
11.901.429,15

744,28
10.391.291,32
10.392.035,60

13.529.761,22

12.214.415,00

17.433,33
857.557,72
874.991,05

0,00
760.586,61
760.586,61

64.091.248,26

64.217.164,62

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ )

Δ.

1 .Εξοδα επόμενων χρήσεων
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού
3. Χρεωστικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγμ. Ασφαλειών
και αμφοτεροβαρών συμβάσεων
4. Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις

48.884.000,72

43.916.792,55

514.125,89
1.955.009,32
51.353.135,93

625.117,24
2.023.087,80
46.564.997,59

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών
4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού
3. Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων,
εμπράγμ. Ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβ.
4. Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις

758.450,61

Σημειώσεις:
1) Για μέρος των ακίνητων του Δήμου , που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω Ισολογισμό , δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες μεταγραφής-εγγραφής τους στα αρμόδια Υποθηκοφυλάκεια-κτηματολογικά γραφεία.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
2. Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις
3. Τακτικές Επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Αλλα έσοδα
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. ΄Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Εξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως
Πλέον:
4.Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

Μείον:
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Εκτακτες ζημίες
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ

3.426.316,02
256.789,87
6.206.064,35

4.779.806,02
54.904,06

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019
3.919.112,20
292.202,23
6.200.671,23

9.889.170,24
8.053.245,68
1.835.924,56
1.376.779,37
3.212.703,93

4.997.145,26
60.938,39

4.834.710,08
-1.622.006,15

10.411.985,66
8.707.557,65
1.704.428,01
1.271.463,70
2.975.891,71

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2020
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως
227.259,07
(+) Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγούμενων
χρήσεων
2.145.837,79
Σύνολο
2.373.096,86
ΜΕΙΟΝ :
Φόρος εισοδήματος
60.886,71
Πλεόνασμα προς διάθεση
2.312.210,15

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2019
67.749,39
2.149.631,11
2.217.380,50
71.542,71
2.145.837,79

5.058.083,65
-2.082.191,94

Σπάρτη, 29η Απριλίου 2022
138.289,62
138.289,62
65.157,43

65.157,43

138.603,17
138.603,17
73.132,19
-1.548.873,96

69.369,98

1.776.493,48
133.889,34
1.910.382,82

69.369,98

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
69.233,19
-2.012.958,75

1.860.585,81
299.865,19
2.160.451,00

ΞΥΔΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
60.464,44
53.146,91
20.638,44

134.249,79

1.776.133,03
227.259,07

2.569.929,22
2.569.929,22

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

39.408,40
29.114,78
11.219,68

79.742,86

2.080.708,14
67.749,39

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ /
ΣΟΥΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

2.549.215,70
0,00
227.259,07

2.549.215,70

0,00
67.749,39

ΔΕΔΕΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
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ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
(Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/1999)
1.
Παρ. 4.1.501 περίπτ. 1 Π.Δ. 315/1999. 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
α) 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.
Σχετικά με τα κονδύλια των παγίων των απογραφών έναρξης των
πρώην Δήμων Σπαρτιατών και Φάριδος που τηρούσαν το διπλογραφικό
σύστημα, χρησιμοποιήθηκαν τα μητρώα παγίων τους ενώ για την απογραφή
ενάρξεως της 1.1.2011 του Καλλικρατικού Δήμου Σπάρτης που περιλαμβάνει
και τις δημοτικές ενότητες των πρώην Δήμων Μυστρά ,Θεραπνών , Πελλάνας
, Οινούντος και Κοινότητας Καρυών, σημειώνουμε τα ακόλουθα:
- Η αξία κτήσεως των ακινήτων ( Γήπεδα-Οικόπεδα, Κτίρια και τεχνικά
έργα) προσδιορίσθηκε με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της
αξίας των ακινήτων που προβλέπεται από τις ισχύουσες φορολογικές
διατάξεις. Οποιεσδήποτε αποκλίσεις στις ποσότητες και τις αξίες, από αυτές
που θα προκύψουν κατά τον μεταγενέστερο έλεγχο θα τακτοποιηθούν
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 74445/2010 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Οι αξίες κτήσεως, των παγίων κοινής χρήσεως που εμφανίζονται
στους λογαριασμούς (Γ-ΙΙ-1α) «Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως»,
(Γ-ΙΙ-1β) «Οδοί – Οδοστρώματα κοινής χρήσεως», (Γ-ΙΙ-1γ) «Πεζοδρόμια
κοινής χρήσεως», (Γ-ΙΙ-3β) «Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής
χρήσεως» και (Γ-ΙΙ-3γ) «Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως», καθώς
επίσης και τα «Λοιπά τεχνικά έργα» που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό (ΓΙΙ-3) «Κτίρια και τεχνικά έργα» προσδιορίσθηκαν με βάση το υλοποιηθέν
Τεχνικό Πρόγραμμα των συνενωμένων
Δήμων
των προηγούμενων
χρήσεων.
.

β) Δεν υπάρχουν αποθέματα (αναλώσιμα υλικά).
γ) Δεν έγινε αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των ακινήτων του
Δήμου.
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δ) Στην παρούσα χρήση το υπόλοιπο του λογαριασμού προβλέψεις για
επισφαλείς απαιτήσεις και δάνεια ανέρχεται σε € 5.712.995,03.
2.
Παρ. 4.1.501 περίπτ. 2, Π.Δ. 315/1999: 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)
Δεν συνέτρεξε η περίπτωση αυτή.
3.
Παρ. 4.1.501 περίπτ. 3, Π.Δ. 315/1999. Οι αποσβέσεις των πάγιων
στοιχείων και οι διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των
συμμετοχών και χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην
κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.
α). Επισυνάπτεται πίνακας μεταβολών παγίων.
β). Πίνακας των τίτλων πάγιας επένδυσης παρατίθεται αναλυτικά στην παρ. 8
του προσαρτήματος.
4.
Παρ. 4.1.501 περίπτ. 4, Π.Δ. 315/1999. Οι τυχόν πρόσθετες
αποσβέσεις του πάγιου ενεργητικού, οι οποίες γίνονται για φορολογικούς
σκοπούς, με αναφορά των σχετικών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας.
Δεν έγιναν.
5.
Παρ. 4.1.501 περίπτ. 5, Π.δ. 315/1999. Οι διαφορές από
υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων του ισολογισμού, οι λόγοι στους
οποίους οφείλονται και η φορολογική τους μεταχείριση
Δεν υπάρχουν.
6.
Παρ. 4.1.501 περίπτ. 6, Π.Δ. 315/1999. 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.
7.
Παρ. 4.1.501 περίπτ. 7, Π.Δ. 315/1999. 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.
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8.
Παρ. 4.1.501 περίπτ. 8, Π.Δ. 315/1999. 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.
α) Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης αποτιμήθηκαν στην τρέχουσα τιμή τους
σύμφωνα με την περίπτωση 5 της παραγράφου 2.2.112. του Π.Δ. 315/99, ως
ακολούθως:

Τίτλος πάγιας επένδυσης
Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης Αποχέτευσης
Δήμου Σπάρτης.

Ποσοστό
συμμετοχής
(%)

Τρόπος
αποτίμησης

Αρχική αξία
κτήσεως

100

Σωρευμένες
Προβλέψεις
υποτίμησηςΛοιπές
μειώσεις

Αξία
αποτιμήσεως
την
31/12/2020

Αξία κτήσεως

2.248.946,73

0,00

2.248.946,73

Αγροδιατροφική Σύμπραξη
Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αξία κτήσεως

1.500,00

0,00

1.500,00

Δίκτυο Δήμων των εκλεκτών
Ελληνικών Γεύσεων

Αξία κτήσεως

1.000,00

0,00

1.000,00

Αναπτυξιακή εταιρεία
Λακωνίας Α.Ε.
Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε
Ο.Τ.Α

25.002,95

25.002,95

0,00

4,75

Τρέχουσα
αξία
Τρέχουσα
αξία

59.140,25

13.322,24

45.818,01

Ελληνική Διαδημοτική
Εταιρεία Χρηματοοικονομικών
Υπηρεσιών Α.Ε.

0,52

Τρέχουσα
αξία

4.695,52

4.695,52

0,00

2.340.285,45

43.020,71

2.297.264,74

7,9

Σύνολο

2.297.264,74

Σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999 παρ. 2.2.112 οι συμμετοχές στις Δημοτικές
Επιχειρήσεις αποτιμούνται στην αξία κτήσεως, των δε ανώνυμων εταιρειών
μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο στην τρέχουσα αξία τους, δηλαδή στην
εσωτερική λογιστική αξία που προκύπτει από τον τελευταίο δημοσιευμένο
ισολογισμό τους.
9.
Παρ. 4.1.501 περίπτ. 9, Π.Δ. 315/1999. 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.
Δεν υπάρχουν
ασφάλειες.

υποχρεώσεις

καλυπτόμενες

με

εμπράγματες

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου είναι



Υποχρεώσεις προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού
ευρώ 796.115,14 εκ του οποίου ποσό ευρώ 37.664,49 είναι πληρωτέο
στην επόμενη χρήση .
Υποχρεώσεις προς το ΥΠ.ΕΣ ποσού ευρώ 655.754,89 που αφορά
επιχορήγηση που έλαβε ο Δήμος για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α για την
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της .Από το ανωτέρω ποσό
πληρωτέο στην επόμενη χρήση είναι ποσό ευρώ 401.341,16.
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 Οι ως άνω υποχρεώσεις που θα εξοφληθούν σε διάστημα μεγαλύτερο
των πέντε ετών από σήμερα ανέρχονται στο ποσό των € 273.625,71.
10.
Παρ. 4.1.501 περίπτ. 10, Π.Δ. 315/1999. Οι υποχρεώσεις που δεν
εμφανίζονται στον ισολογισμό του Δήμου, εφόσον η παράθεση τους είναι
χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής του 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.
11.
Παρ. 4.1.501 περίπτ. 11, Π.Δ. 315/1999. O μέσος αριθμός του
προσωπικού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως,
αναλυμένος κατά κατηγορίες, και αμοιβές - έξοδα προσωπικού με ανάλυση σε
μισθούς - ημερομίσθια και κοινωνικές επιβαρύνσεις, με χωριστή αναφορά
αυτών που είναι σχετικές με συντάξεις.
Περιγραφή
α) Μέσος όρος προσωπικού

360

β) Κατηγορίες προσωπικού
Δημοσίου Δικαίου

150

Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

30
1
174

Ειδικοί Συνεργάτες

4

Γενικός Γραμματέας

1

Γ) Αμοιβές - έξοδα προσωπικού

Ποσά σε €

Γ1. Μόνιμο προσωπικό

2.686.485,41

Γ2. Αορίστου χρόνου

479.271,56

Γ3.Ειδικών κατηγοριών
Γ4. Έκτακτο Προσωπικό

86.806,22
702.624,19

Γ5. Εργοδοτικές εισφορές

1.046.291,31

Γ6.Παραπόμενες παροχές

33.413,97

Γ7.Δαπάνες πρόσληψης εκπαίδευσης
Σύνολο

4.010,00
5.038.902,66

12.
Παρ. 4.1.501 περίπτ. 12 315/1999. 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 υπάρχουν αποκλίσεις.
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13.
Παρ. 4.1.501 περίπτ. 13, Π.Δ. 315/1999. 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.
Περιγραφή-Αιτιολογία
Έξοδα Αιρετών αρχόντων
κινήσεως κλπ)
Σύνολο

Ποσά σε €
(αντιμισθία,

παραστάσεως,
437.048,55
437.048,55

14.
Παρ. 4.1.501 περίπτ. 14, Π.Δ. 315/1999. Τα ποσά των
προκαταβολών και των πιστώσεων που τυχόν δόθηκαν σε μέλη των οργάνων
διοικήσεως και διευθύνσεως και οφείλονται κατά την ημερομηνία 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.
15.
Παρ.
4.1.501 περίπτ. 15, Π.Δ. 315/1999. 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.
Ο Δήμος έχει εγγυηθεί για την πληρωμή δανείου που χορηγήθηκε από το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προς τη Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης
και Αποχέτευσης Σπάρτης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) στην οποία ο Δήμος συμμετέχει κατά
100% .Το ανεξόφλητο υπόλοιπο αυτού του δανείου ,σύμφωνα με τα στοιχεία
που μας προσκόμισε η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. , κατά την 31.12.2020 ανέρχεται στο ποσό
των € 514.125,89.
16.
Παρ. 4.1.501 περίπτ. 16, Π.Δ. 315/1999. Οι σημαντικές μεταβολές
των πάγιων στοιχείων, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, για κάθε
πρωτοβάθμιο λογαριασμό του πάγιου ενεργητικού.
Επισυνάπτεται πίνακας μεταβολών παγίων.
17.
Παρ. 4.1.501 περίπτ. 17 , Π.Δ. 315/1999. 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. Επίσης, αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών
36.01 «έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και 56.01 «έξοδα χρήσεως πληρωτέα»
αν τα ποσά αυτά είναι σημαντικά.
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Περιγραφή εσόδου
α)Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
- Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού.
- Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων
επενδύσεων
- Διάφορα έκτακτα έσοδα
- Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα
β)'Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
- Τακτικά και έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών
ετών βεβαιωμένα στη χρήση
- Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που
βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά
- Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών
ποσών

Περιγραφή εξόδου
α)Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
- Πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης
- Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα
β)Έκτακτες ζημιές
- Ζημιές από ανεπίδεκτες είσπραξης απαιτήσεις
γ) Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
- Διάφορα έξοδα
- Λοιπά Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
- Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων

Ποσά σε €
1.776.493,48
14.701,47
1.751.275,33
1,29
10.515,39
133.889,34
111.360,10
10.449,12
12.080,12

Ποσά σε €
60.464,44
45.957,53
14.506,91
53.146,91
53.146,91
20.638,44
751,58
11.229,16
8.657,70

Οι μεταβατικοί λογαριασμοί του ενεργητικού ανέρχονται στο ποσό των €
874.991,05. Από το παραπάνω ποσό, ποσό ευρώ 857.557,72 αφορά έσοδα
χρήσεως εισπρακτέα τα οποία βεβαιώθηκαν την επόμενη χρήση αλλά
αφορούν την χρήση 2020 και αναλύονται ως εξής: ποσό € 653.192,03 αφορά
έσοδα από δημοτικά τέλη χρήσεως 2020, ποσό € 5.400,00 αφορά έσοδα από
ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας, ποσό € 71.282,89 αφορά
ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΔ, ποσό € 71.838,13 αφορά τόκους Β’ εξαμήνου
2020, ποσό € 36.076,06 αφορά τέλη/εισφορές χρήσεως 2020 που
εκκαθαρίστηκαν στη επόμενη χρήση και τέλος ποσό € 19.768,61 αφορά
αμοιβή για μεταφορά ανακυκλώσιμου υλικού προς διαλογή χρήσεως 2020.
Πρόσθετα, ποσό € 17.433,33 αφορά έξοδα επομένων χρήσεων και
περιλαμβάνει έξοδα για ασφάλιστρα ποσού ευρώ 6.967,00, τέλη κυκλοφορίας
ποσού ευρώ 8.813,00 και έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων
του Δήμου ποσού ευρώ 1.653,33.
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Οι μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού ανέρχονται στο ποσό των €
248.525,06 και αναλύονται σε:
1) Έσοδα επόμενων χρήσεων ποσού € 2.770,83 που αφορούν στο σύνολο
τους μισθώματα .
2) Έξοδα χρήσεως δουλευμένα ποσού € 245.754,23, δηλαδή έξοδα τα
οποία τιμολογήθηκαν στην επόμενη χρήση (2021) αλλά αφορούν δαπάνες
της κλειόμενης χρήσης 2020. Αναλυτικότερα ποσό € 22.351,89 αφορά
αναδρομικά μισθοδοσίας χρήσεως 2020, ποσό € 110.323,76 αφορά
δικαιώματα και κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος μηνός Νοεμβρίου
και Δεκεμβρίου 2020, ποσό € 3.340,10 αφορά έξοδα ταχυδρομικών τελών
μηνός Δεκεμβρίου 2020, ποσό € 1.928,79 αφορά φόρο τόκων Β’ εξαμήνου
2020, ποσό € 18.723,52 αφορά τόκους δανείων από το Τ.Π.Δ για τους
υπήρξε αναστολή εξυπηρέτησης λόγω covid και τέλος το ποσό των €
89.086,17 αφορά το υπόλοιπο απόδοσης επιχορηγήσεων για λειτουργικές
δαπάνες σχολείων έτους 2020.
18.
Παρ. 4.1.501 περίπτ. 18, Π.Δ. 315/1999. 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 εκτίμησή
της χρηματοοικονομικής θέσεως του Δήμου. Τυχόν υποχρεώσεις για
καταβολές ειδικών μηνιαίων παροχών, όπως π.χ. μηνιαίων βοηθημάτων,
καθώς και οι οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται
χωριστά .
Δεν υπάρχουν.
19.
Παρ. 4.1.501 περίπτ. 19, Π.Δ. 315/1999. 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.
Επισυνάπτεται πίνακας μεταβολών παγίων
20.
Παρ. 4.1.501 περίπτ. 20, Π.Δ. 315/1999. Ανάλυση του
λογαριασμού του ισολογισμού «λοιπές προβλέψεις» όταν είναι αξιόλογες:
Δεν υπάρχουν.
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21.
Παρ.
4.1.501 περίπτ. 21, Π.Δ. 315/1999. 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, η 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.
22.
Παρ.
4.1.501 περίπτ. 22, Π.Δ. 315/1999. Αναλύσεις των
συμπτυγμένων στοιχείων των κατηγοριών εκείνων του ισολογισμού που
αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν ο Δήμος κάνει τέτοιες συμπτύξεις,
είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις:
Δεν έγιναν.
23.
Παρ.
4.1.501 περίπτ. 23, Π.Δ. 315/1999. 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
διαφόρους 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.
Δεν έγιναν.
24.
Παρ.
4.1.501 περίπτ. 24, Π.Δ. 315/1999. Επεξηγηματικές
πληροφορίες, σχετικές με τις συνδεμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα
καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας.
Δεν υπάρχουν.
25.
Παρ. 4.1.501 περίπτ. 25, Π.Δ. 315/1999. Οποιεσδήποτε άλλες
πληροφορίες που θα καθοριστούν με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας ή που
κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται μια πιστή εικόνα της περιουσίας, της
χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων του Δήμου, όταν
αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.
α)Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί ισολογισμού κ.λπ.
Δεν χρειάστηκε να γίνει.
β) Ανάλυση λογ/σμών τάξεως:
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Στο
λογαριασμό
τάξεως
«Χρεωστικοί
λογαριασμοί
προϋπολογισμού» και στον αντίστοιχο συλλειτουργούντα λογαριασμό
«Πιστωτικοί
λογαριασμοί
προϋπολογισμού»
παρακολουθείται
ο
προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων, η εκτέλεση αυτού και ο απολογισμός
εσόδων και εξόδων, κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 3.3 του Π.Δ.
315/1999.
Ο λογαριασμός τάξεως «Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και
εμπράγματων ασφαλειών» με τον αντίστοιχο συλλειτουργούντα
λογαριασμό «Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων
ασφαλειών », αντιπροσωπεύουν εγγύηση του Δήμου για δάνεια που έχουν
χορηγηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , προς τη Δημοτική
επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σπάρτης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) στην οποία ο
Δήμος συμμετέχει κατά 100% .
Ο λογαριασμός τάξεως εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις
αντιπροσωπεύει το ύψος των αγωγών που έχουν γίνει κατά του Δήμου,
σύμφωνα με την Νομική Υπηρεσία του Δήμου, η έκβαση των οποίων δεν
είναι δυνατόν να εκτιμηθεί στο παρόν στάδιο.
γ)Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου:
Δεν έγιναν.
δ) Άλλες πληροφορίες αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των
δημοτών και των τρίτων.
1) Υπολογισμός αποσβέσεων
Οι αποσβέσεις υπολογίστηκαν σύμφωνα με το Ν.4172/2013.
2) Μακροπρόθεσμες - βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις.
Διαχωρίστηκαν με κριτήριο το 1 έτος από 31.12.2020,
δηλαδή βραχυπρόθεσμες εκείνες που θα λήξουν μέχρι 31.12.2021 και
μακροπρόθεσμες, εκείνες που θα λήξουν μετά την 31.12.2021, σύμφωνα
με τις διατάξεις της § 2.2.406 π.1 του Π.Δ. 315/1999.
3)Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις
Κατά του Δήμου έχουν ασκηθεί αγωγές από τρίτους διεκδικώντας
αποζημιώσεις, συνολικού ποσού κατά την 31.12.2020 € 1.955.009,32
Η τελική έκβαση των αγωγών αυτών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί
στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε
πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με τις αγωγές αυτές.

26.Παρ. 1.1.108 περίπτ. 8, Π.Δ. 315/1999. Μεταβολές του κεφαλαίου που
προέρχονται από αλλαγές στην απογραφή έναρξης.
Δεν έγιναν
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Σπάρτη, 29η Απριλίου 2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΔΕΔΕΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΞΥΔΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Πίνακας

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ /
ΣΟΥΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μεταβολών

Παγίων

Στοιχείων

Χρήσεως

2020
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ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Κ.Α.

1

ΤΙΤΛΟΣ

Έξοδα ίδρυσης & α' εγκατάστασης

ΣΥΝΟΛΟ Β

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2020

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

1/1/2020

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠO
Λ/15 ΣΕ ΛΟΓ.
ΠΑΓΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΕΙΣ

3.766.948,14

52.886,70

18.339,60

3.766.948,14

52.886,70

18.339,60

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

31/12/2020

1/1/2020

3.838.174,44

2.897.058,42

3.838.174,44

2.897.058,42

0,00

18.466.766,47

0,00

0,00

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΑΥΞΗΣΕΙΣ

Ν. 2065/1992

(Αποσβέσεις της
χρήσεως)

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

141.841,44

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ

31/12/2020

31/12/2020

3.038.899,86

799.274,58

3.038.899,86

799.274,58

0,00

0,00

18.466.766,47

141.841,44

0,00

ΓΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1

Γήπεδα - Οικόπεδα

1α

Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι
κοινής χρήσης

1β

18.466.766,47

5.333.883,15

48.723,94

17.277,06

5.399.884,15

2.942.358,55

170.162,59

3.112.521,14

2.287.363,01

Οδοί - Οδοστρώματα κοινής
χρήσεως

23.831.142,38

462.659,91

0,00

24.293.802,29

12.825.477,79

818.787,03

13.644.264,82

10.649.537,47

1γ

Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

2.033.376,06

0,00

2.033.376,06

1.543.082,99

69.445,98

1.612.528,97

420.847,09

3

Κτίρια και τεχνικά έργα

0,00

24.703.616,35

14.433.937,44

853.802,79

15.287.740,23

9.415.876,12

3α

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής
χρήσης

89.747,63

0,00

89.747,63

14.848,23

3.589,90

18.438,13

71.309,50

3β

Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού
κοινής χρήσεως

1.977.566,13

41.395,58

2.018.961,71

1.001.132,78

67.770,96

1.068.903,74

950.057,97

3γ

Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις
κοινής χρήσεως

4.161.222,34

0,00

4.161.222,34

1.117.537,65

166.141,06

1.283.678,71

2.877.543,63

4

Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ/σεις &
λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

704.044,77

25.916,00

729.960,77

581.113,27

36.839,84

617.953,11

112.007,66

5

Μεταφορικά Μέσα

2.839.701,14

30.330,40

2.870.031,54

2.783.126,03

10.767,03

2.793.893,06

76.138,48

6

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

4.241.009,92

67.891,72

4.308.901,64

3.211.865,70

230.780,60

3.442.646,30

866.255,34

7

Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση

521.323,53

-949.334,19

824.264,59

396.253,93

0,00

0,00

396.253,93

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΙ

88.518.336,23

-52.886,70

1.007.075,35

0,00

0,00

89.472.524,88

40.454.480,43

0,00

2.428.087,78

0,00

42.882.568,21

46.589.956,67

ΣΥΝΟΛΟ Β+ΓΙΙ

92.285.284,37

0,00

1.025.414,95

0,00

0,00

93.310.699,32

43.351.538,85

0,00

2.569.929,22

0,00

45.921.468,07

47.389.231,25

24.318.552,71

385.063,64
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ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάρτης
για τον Ισολογισμό της χρήσεως 2020
1. ΓΕΝΙΚΑ
Το 2020 ήταν η δέκατη χρονιά λειτουργίας του Καλλικρατικού Δήμου Σπάρτης που προέκυψε από την
συνένωση των Δήμων Σπαρτιατών, Φάριδος, Πελλάνας, Μυστρά, Θεραπνών, Οινούντος και Κοινότητας
Καρυών .
Πέραν από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται παρακάτω, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι
η εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος, συμβάλλει στην σωστή αποτύπωση της οικονομικής
κατάστασης και διάρθρωσης του Δήμου, καθώς και στην διαχρονική παρακολούθηση της πορείας των
οικονομικών του στοιχείων.
Επίσης ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων από ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και η
δημοσιοποίησής τους συμβάλλουν σημαντικά στην εδραίωση της διαφάνειας και αξιοπιστίας όσον αφορά τα
οικονομικά πεπραγμένα του Δήμου.
2. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
Τα οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2020 ανήλθαν συνολικά στο ποσόν των ευρώ 11.404.239,23.
Στο ποσόν αυτό, αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα συνολικού ύψους ευρώ 1.910.382,82,
προκύπτουν τα συνολικά έσοδα του Δήμου (οργανικά & ανόργανα) ποσού ευρώ 13.314.622,05.
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2020 έχει ως εξής :
(Ποσά σε ευρώ)

72

Έσοδα από φόρους – πρόστιμα – προσαυξήσεις

256.789,87

73

Έσοδα από τέλη και δικαιώματα

3.426.316,02

74

Έσοδα από επιχορηγήσεις

7.440.955,12

75

Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες

141.888,60

76

Έσοδα κεφαλαίων

138.289,62

Σύνολο Οργανικών εσόδων

11.404.239,23

81

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

1.776.493,48

82

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
Σύνολο Εκτάκτων & εσόδων προηγ. Χρήσεων
Γενικό Σύνολο

133.889,34
1.910.382,82

13.314.622,05
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3. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2020 έχει ως εξής:
(Ποσά σε ευρώ)
5.038.902,66

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

61

Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων

62

Παροχές τρίτων

63

Φόροι-τέλη

64

Διάφορα έξοδα

65

Τόκοι και συναφή έξοδα

66

Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

2.569.929,22

67

Παροχές – χορηγίες –Επιχορηγήσεις -Επιδοτήσεις-Δωρεές

1.541.747,07

68

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως

193.778,08

Σύνολο Οργανικών εξόδων

12.953.113,19

699.600,60
1.798.327,31
30.060,85
1.015.609,97
65.157,43

81

Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα και έκτακτες ζημιές

82

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

113.611,35
20.638,44

Σύνολο Εκτάκτων & εξόδων προηγ. Χρήσεων

134.249,79

13.087.362,98

Γενικό Σύνολο

4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσόν των ευρώ 8.053.245,68€.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσόν των ευρώ 4.779.806,02 €, τα έξοδα
λειτουργίας δημοσίων σχέσεων στο ποσόν των ευρώ 54.904,06 και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο
ποσό των ευρώ 65.157,43. Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων,
χρηματοοικονομικών, προβλέψεων, εκτάκτων και ανόργανων εξόδων, ανήλθε στο ποσόν των ευρώ
13.087.362,98. Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2020, ποσού ευρώ 13.314.622,05 και των
συνολικών εξόδων της χρήσεως, ποσού ευρώ 13.087.362,98. αποτελεί το αποτέλεσμα (πλεόνασμα) της χρήσεως
2020, το οποίο ανέρχεται σε ευρώ 227.259,07.
Από τον απολογισμό του έτους 2020 προκύπτει ότι οι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2020
ανήλθαν στο ποσόν των ευρώ 13.762.021,34. Αν στο σύνολο των εισπράξεων του Δήμου, ποσού ευρώ
15.268.695,57 προστεθούν τα χρηματικά διαθέσιμα ενάρξεως της χρήσεως ποσού ευρώ 10.488.129,47 και
αφαιρεθούν οι πληρωμές του Δήμου κατά το έτος 2020 ποσού ευρώ 13.762.021,34 και η προκαταβολή
μισθοδοσίας προσωπικού Α’ δεκαπενθημέρου 2020 ποσού ευρώ 93.374,55 προκύπτει το χρηματικό υπόλοιπο
του Δήμου κατά το τέλος της χρήσεως, ποσού ευρώ € 11.901.429,15 .
5. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2020 οι ενσώματες ακινητοποιήσεις
ανέρχονται στο ποσόν των ευρώ 89.472.524,88 και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού ευρώ 42.882.568,21,
η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ 46.589.956,67.
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6. TITΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης ανέρχονται σε € 2.297.264,74 και αναλύονται ως ακολούθως :
Σωρευμένες
Προβλέψεις
υποτίμησηςΛοιπές μειώσεις

Ποσοστό
συμμετοχής
(%)

Τρόπος
αποτίμησης

Αρχική αξία
κτήσεως

100

Αξία κτήσεως

2.248.946,73

0,00

2.248.946,73

Αγροδιατροφική Σύμπραξη
Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αξία κτήσεως

1.500,00

0,00

1.500,00

Δίκτυο Δήμων των εκλεκτών
Ελληνικών Γεύσεων

Αξία κτήσεως

1.000,00

0,00

1.000,00

Τίτλος πάγιας επένδυσης
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Δήμου Σπάρτης.

Αξία αποτιμήσεως
την 31/12/2020

Αναπτυξιακή εταιρεία Λακωνίας Α.Ε.

7,9

Τρέχουσα αξία

25.002,95

25.002,95

0,00

Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε Ο.Τ.Α

4,75

Τρέχουσα αξία

59.140,25

13.322,24

45.818,01

Ελληνική Διαδημοτική Εταιρεία
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Α.Ε.

0,52

4.695,52

4.695,52

0,00

2.340.285,45

43.020,71

2.297.264,74

Σύνολο

2.297.264,74

7. ΔΑΝΕΙΑ -ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου αναλύονται ως εξής:
•

Υποχρεώσεις προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ευρώ 796.115,14 εκ του
οποίου ποσό ευρώ 37.664,49 είναι πληρωτέο στην επόμενη χρήση.
Υποχρεώσεις προς το ΥΠ.ΕΣ ποσού ευρώ 655.754,89 που αφορά επιχορήγηση που έλαβε ο
Δήμος για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της. Από το
ανωτέρω ποσό πληρωτέο στην επόμενη χρήση είναι ποσό ευρώ 401.341,16.

.
•

8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ




Οι απαιτήσεις του Δήμου από δημότες, μετά την αφαίρεση προβλέψεων ποσού € 1.391.126,15,
ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 1.494.387,65, ενώ οι λοιπές απαιτήσεις από την προκαταβολή του
προσωπικού, την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος και την πληρωμή του φόρου για τα
κληροδοτήματα ανέρχονται σε 133.944,42 €
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ
1.398.886,84.
9. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Οι μεταβατικοί λογαριασμοί του ενεργητικού ανέρχονται στο ποσό των € 874.991,05. Από το παραπάνω ποσό,
ποσό ευρώ 857.557,72 αφορά έσοδα χρήσεως εισπρακτέα τα οποία βεβαιώθηκαν την επόμενη χρήση αλλά
αφορούν την χρήση 2020 και αναλύονται ως εξής: ποσό € 653.192,03 αφορά έσοδα από δημοτικά τέλη
χρήσεως 2020, ποσό € 5.400,00 αφορά έσοδα από ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας, ποσό €
71.282,89 αφορά ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΔ, ποσό € 71.838,13 αφορά τόκους Β’ εξαμήνου 2020, ποσό €
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36.076,06 αφορά τέλη/εισφορές χρήσεως 2020 που εκκαθαρίστηκαν στη επόμενη χρήση και τέλος ποσό €
19.768,61 αφορά αμοιβή για μεταφορά ανακυκλώσιμου υλικού προς διαλογή χρήσεως 2020. Πρόσθετα, ποσό €
17.433,33 αφορά έξοδα επομένων χρήσεων και περιλαμβάνει έξοδα για ασφάλιστρα ποσού ευρώ 6.967,00, τέλη
κυκλοφορίας ποσού ευρώ 8.813,00 και έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου ποσού
ευρώ 1.653,33.
Οι μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού ανέρχονται στο ποσό των € 248.525,06 και αναλύονται σε:
1) Έσοδα επόμενων χρήσεων ποσού € 2.770,83 που αφορούν στο σύνολο τους μισθώματα .
2) Έξοδα χρήσεως δουλευμένα ποσού € 245.754,23, δηλαδή έξοδα τα οποία τιμολογήθηκαν ή βεβαιώθηκαν
στην επόμενη χρήση (2021) αλλά αφορούν δαπάνες της κλειόμενης χρήσης 2020. Αναλυτικότερα ποσό €
22.351,89 αφορά αναδρομικά μισθοδοσίας χρήσεως 2020, ποσό € 110.323,76 αφορά δικαιώματα και κόστος
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος μηνός Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020, ποσό € 3.340,10 αφορά έξοδα
ταχυδρομικών τελών μηνός Δεκεμβρίου 2020, ποσό € 1.928,79 αφορά φόρο τόκων Β’ εξαμήνου 2020, ποσό €
18.723,52 αφορά τόκους δανείων από το Τ.Π.Δ για τους υπήρξε αναστολή εξυπηρέτησης λόγω covid και τέλος
το ποσό των € 89.086,17 αφορά το υπόλοιπο απόδοσης επιχορηγήσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων
έτους 2020.
10. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
Οι προβλέψεις ανέρχονται στο ποσό των € 170.217,34 και αφορούν πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
λόγω συνταξιοδότησης. Η εν λόγω πρόβλεψη αφορά εργαζομένους με σύμβαση αορίστου χρόνου που έχουν ως
ασφαλιστικό φορέα το ΕΦΚΑ- Ι.Κ.Α.
Μετά από τα παραπάνω που αναλυτικά σας εκθέσαμε, παρακαλούμε να εγκρίνετε τις οικονομικές
καταστάσεις της χρήσεως 2020 του Δήμου.

Σπάρτη, 30η Αυγούστου 2022
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΔΕΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
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