ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 25/2020 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 379/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε ηζνινγηζκνχ θαη απνηειεζκάησλ
ρξήζεο Γήκνπ Βέξνηαο, δηαρεηξηζηηθήο
πεξηφδνπ 2019
ήκεξα 28 Γεκεμβρίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ψξα 14:00
ζπλήιζε δηά ηειεδηάζθεςεο ζε εηδηθή ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, χζηεξα απφ
ηελ κε εκεξνκελία 24-12-2020 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δφζεθε ζ’ φινπο ηνπο
πκβνχινπο, ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 67 ηνπ λ.3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019, ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν. 3463/2006
«Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη ηεο ππ’ αξηζ. 60249/22-9-2020 εγθπθιίνπ ηνπ
Τπ.Δζσηεξηθψλ.
Γηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ επί
ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 37 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Υ.Κειεζίδεο, Ν.Αγγέινπ,
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8) Α.πκεσλίδνπ, Γ.Σζαλαθηζίδεο
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβφπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξφπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18) Δ.Κειεζίδεο,
19)Κ.Βαζηιεηάδεο,
20)
Κ.Παινπθίδεο,
21)
Γ.Ππξηλφο,
22)Υ.Σζηνχληαο, 23)Ν.Λαδφπνπινο, 24) Π.Παπιίδεο, 25) Μ.
νπκειίδεο, 26) Γ.Γνπιηίδεο, 27) Γ.Μηραειίδεο, 28)
Β.ηεθαλφπνπινο, 29) Α.Μαξθνχιεο, 30) Κ.Σξνρφπνπινο, 31)
.ηνπγηάλλνο, 32)Κ.Θενδσξίδεο, 33) Π.Μνπρηάξε, 34) Γ.Ράιιε,
35) Γ.Γεκεξηδίδεο, 36) Γ.Μειηφπνπινο, 37) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, .Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνχινπ, Δ.Υεηκσλφπνπινο, Α.Εεζηφπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο,
Η.Βνξγηαηδίδεο, Γ.Ληιηφπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο,
Η.ηδεξφπνπινο, Ν.Μαξγαξηηφπνπινο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκψλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βχδαο,
Γ.ίηαο, Δ.Παγνχξαο, Π. Πνηακφπνπινο, Α.Πηηνχιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη: Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 379/2020 απφθαζεο πξνζήιζε ν θ..ηνπγηάλλνο θαη απνρψξεζαλ νη θ.θ.
Γ.Γνπιηίδεο, .ηνπγηάλλνο

Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην κνλαδηθφ ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 23-12-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ
αληηδεκάξρνπ νηθνλνκηθψλ ηπιηαλνχ Αζιάλνγινπ, πνπ έρεη σο εμήο:
Μέζα ζε δχν (2) κήλεο αθφηνπ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή παξέιαβε ηνλ Ηζνινγηζκφ θαη ηα
Απνηειέζκαηα Υξήζεο, ηα πξνειέγρεη θαη ην αξγφηεξν πέληε (5) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ
δηκήλνπ θαη πξνθεηκέλνπ γηα Γήκνπο πνπ εθαξκφδνπλ ην θιαδηθφ ινγηζηηθφ ζρέδην, ππνβάιιεη
ηνλ Ηζνινγηζκφ θαη ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεσο καδί κε ηελ έθζεζή ηεο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2) κελψλ αθφηνπ παξέιαβε, ηνλ
Ηζνινγηζκφ, ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεσο θαη ηελ Έθζεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, απνθαζίδεη
κε πξάμε ηνπ, γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ/Απνηειεζκάησλ Υξήζεο θαη δηαηππψλεη ηηο
παξαηεξήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε απηφλ, ζε εηδηθή γη’ απηφ ην ζθνπφ ζπλεδξίαζε ζηελ νπνία
παξίζηαηαη θαη ν δηεπζπληήο ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.
ηνπο Γήκνπο πνπ εθαξκφδνπλ ην θιαδηθφ ινγηζηηθφ ζρέδην ζηελ αλσηέξσ εηδηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαιείηαη θαη παξίζηαηαη θαη ν νξθσηφο ειεγθηήο –
ινγηζηήο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ, ν νπνίνο ζπλέηαμε ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ.
Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ησλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο ηνπ έηνπο 2019
θαη χζηεξα: α) απφ ηελ αξηζκ. 165/2020 Απφθαζε ΟΔ κε ηελ νπνία έγηλε ε έγθξηζε ηνπ
Σακεηαθνχ Απνινγηζκνχ έηνπο 2019, β) απφ ηελ 442/2020 Απφθαζε ΟΔ κε ηελ νπνία έγηλε ε
έγθξηζε ηνπ Απνινγηζκνχ(Δζφδσλ-Δηζπξάμεσλ, Δμφδσλ-Πιεξσκψλ & Δπελδχζεσλ) έηνπο 2019
θαζψο θαη ν πξνέιεγρνο ηνπ Ηζνινγηζκνχ/Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο έηνπο 2019 ηνπ Γήκνπ
Βέξνηαο, ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν.3463/2006 θαη ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ
40 ηνπ Ν.4735/20, ζαο ππνβάιινπκε ηνλ Ηζνινγηζκφ/Απνηειέζκαηα Υξήζεσο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο
Υξήζεο (1 Ηαλνπαξίνπ – 31 Γεθεκβξίνπ 2019), ζπλνδεπφκελα απφ ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη παξαθαινχκε λα απνθαζίζεηε:
Γηα ηελ έγθξηζε ή κε ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο έηνπο 2019 ηνπ
Γήκνπ Βέξνηαο, φπσο έρεη δηακνξθσζεί ζηηο 31/12/2019, ζχκθσλα κε ηελ ζπλεκκέλε έθζεζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, αθνχ ζαο γλσξίζνπκε φηη:
Ο Ηζνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο ρξήζεο 2019 παξνπζηάδεη: Γεληθφ χλνιν
Δλεξγεηηθνχ: 131.770.150,72€, Γεληθφ χλνιν Παζεηηθνχ: 131.770.150,72€ θαη Καζαξά
Απνηειέζκαηα (πιεφλαζκα) Υξήζεο: 355.396,95€.
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Πξφεδξνο: Υξφληα πνιιά ζε φινπο. Πεξάζακε ηα πην άλνζηα Υξηζηνχγελλα κεηά ηνλ
πφιεκν θαληάδνκαη. Ζ ειπίδα φκσο μαλαγελληέηαη κέζα απφ ηελ έλαξμε ησλ εκβνιηαζκψλ.
Διπίδσ λα πάλε θαιά ζηε ζπλέρεηα φια απηά πνπ αθνχγνληαη, ηα δπζνίσλα γηα Πάζρα ή γηα
θαινθαίξη λα κελ ηζρχζνπλ θαη λα επαλέιζνπκε ζχληνκα ζηελ θαλνληθφηεηα ζπλάδειθνη.
Ζ ζπλεδξίαζε έρεη σο κνλαδηθφ ζέκα έηζη φπσο είρακε ππνρξέσζε ηελ έγθξηζε ή κε ηνπ
ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο Γήκνπ Βέξνηαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ 2019.
Πξνζέμηε, είλαη κφλν ν ηζνινγηζκφο ζπλάδειθνη, φρη ν απνινγηζκφο.
Έρνπκε καδί καο ηελ νξθσηή ινγίζηξηα, ηελ θ.Αιεμαλδξνπνχινπ.
Μειηφπνπινο: Απφ ηελ πιεπξά ηεο «Λατθήο πζπείξσζεο» ζα νξίζνπκε σο εηδηθφ
αγνξεηή ηνλ θ.Σζαλαμίδε γηα λα κπνξέζεη λα μεπεξάζεη ην ζθφπειν ησλ ηξηψλ ιεπηψλ. Γελ ζα
εμαληιήζεη φινλ ηνλ ρξφλν.
Μαξθνχιεο: Απφ ηελ πιεπξά κνπ ζα κηιήζσ εγψ σο εηδηθφο αγνξεηήο.
Παπιίδεο : Σν ίδην θαη εγψ Πξφεδξε.
Μηραειίδεο: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο. πλεζίδεηαη ηαθηηθά θαη θαηά ηελ άπνςε κνπ είλαη
ιάζνο, ηφζα ρξφληα πάληνηε πξέπεη λα ππάξρεη κηα πνιηηηθή εηζήγεζε θαη κηα ππεξεζηαθή
εηζήγεζε. Δξσηήζεηο επί πνησλ εηζεγήζεσλ ζα θάλσ; Απηψλ πνπ δηαβάζακε κφλν;
Πξφεδξνο: Θα κπνξνχζε. Απηφ δελ είλαη απνινγηζκφο, είλαη ηζνινγηζκφο κφλν.
Μηραειίδεο: Ξέξσ πνιχ θαιά ηη είλαη. κσο πάληνηε ππάξρεη κηα πνιηηηθή θαη κηα
νηθνλνκηθή εηζήγεζε. Αλ δελ ζέιεηε λα θάλεηε εηζήγεζε, πείηε καο ηη είλαη απηφ πνπ έρεηε
δηαβάζεη θαη πξνρσξάκε ζε απηφ. Απιά είλαη κηα πξσηνπνξία.

Αζιάλνγινπ: Ο ηζνινγηζκφο είλαη κηα θσηνγξαθία ηεο επηρείξεζεο κηα ζπγθεθξηκέλε
ρξνληθή ζηηγκή. Δπνκέλσο είλαη φηη έρεη γίλεη ζε ινγηζηηθά γεγνλφηα κέζα ζηε δηάξθεηα ηεο
ρξνληάο θαη λνκίδσ ζε απηφ ην πεδίν δε ζεθψλεη πνιηηηθή εηζήγεζε, φπσο ζήθσλε κε ηνλ
απνινγηζκφ. Ο ιφγνο έξρεηαη ζηνπο ππεξεζηαθνχο γηα νηηδήπνηε απνξίεο έρεηε πάλσ ζε ινγηζηηθά
γεγνλφηα, πάλσ ζε θαηαρσξήζεηο θηι. Δπνκέλσο ν ιφγνο έξρεηαη ζηνπο ππεξεζηαθνχο.
Έρνπκε εδψ ηελ θ.Αιεμαλδξνπνχινπ, ηνλ θ.αδαθιίδε, δηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ θαη ηελ
θ.Καξαιή Αζπαζία νη νπνίνη κπνξνχλ λα ζαο εμππεξεηήζνπλ ζε νπνηαδήπνηε απνξία έρεηε πάλσ
ζηα ζπγθεθξηκέλα λνχκεξα ηνπ ηζνινγηζκνχ. Σν πνιηηηθφ κέξνο δελ ην βιέπσ απηή ηε ζηηγκή.
Παπιίδεο: Δπί ηεο δηαδηθαζίαο. Δπεηδή άθνπζα ηνλ αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ ηψξα λα
ιέεη απηφ, έρσ λα πσ ην εμήο: Γηαηί νη απνζβέζεηο ήηαλ πέξπζη 4.000.000€ θαη θέηνο είλαη
5.000.0000€; ην ηέινο πξνθχπηεη αληί γηα έιιεηκκα πιεφλαζκα, ίζσο ρξεηάδεηαη κηα πνιηηηθή
εμήγεζε.
Δπίζεο, επεηδή εκείο δελ πξνιαβαίλνπκε φηαλ έξρεηαη νπνηνζδήπνηε ηζνινγηζκφο λα
ειέγμνπκε φια ηα ζηνηρεία. ίγνπξα είλαη ηππηθφο, ινγηζηηθφο. Σφηε γηαηί γίλεηαη δεκνηηθφ
ζπκβνχιην; Γηα λα ςεθίζνπκε ηα λνχκεξα;
Πξφεδξνο: Μα ζα πξνθχςεη απφ εξσηήζεηο ε απάληεζε απηή.
Κ.Θενδσξίδεο: Ηζρπξίδεηαη ν αληηδήκαξρνο νηθνλνκηθψλ φηη δελ ππάξρεη πνιηηηθή
εηζήγεζε επεηδή αθνξά ηζνινγηζκφ. Καηά ηελ έγθξηζε ηνπ απνινγηζκνχ ππήξμε πνιηηηθή
εηζήγεζε ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή;
Αζιάλνγινπ: ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έξρεηαη δηά
πεξηθνξάο ζα πξέπεη νη εξσηήζεηο λα γίλνπλ πσο θ.Θενδσξίδε; Αλ ήκαζηε ζε άιιεο ζπλζήθεο ζα
κπνξνχζακε λα ην θάλνπκε κε έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Με απηέο ηηο ζπλζήθεο δε κπνξνχκε λα
θάλνπκε δηάινγν. ζν επζχλε ππάξρεη ηεο κε πνιηηηθήο εηζήγεζεο, ππάξρεη θαη ησλ κε
εξσηήζεσλ. Γειαδή ηη ζα γίλεη; Θα θάλνπκε κηα πνιηηηθή εηζήγεζε θαη δε ζα κπνξείηε κεηά εζείο
λα θάλεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ ζέιεηε;
Πξφεδξνο Δξσηήζεηο ζα γίλνπλ νχησο ή άιισο. Θα θάλνπκε κηα εθηελή ιίζηα εξσηήζεσλ
πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ θαη ηερλνθξαηηθέο απαληήζεηο θαη πνιηηηθέο.
Αζιάλνγινπ: Δκείο πάκε λα εγθξίλνπκε έλαλ ηζνινγηζκφ κε ηηο ςήθνπο καο. Σνλ ξφιν
δειαδή ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ζηηο επηρεηξήζεηο, φπνπ νη κέηνρνη ζπκκεηέρνπλ, ηνλ παίδεη ην
δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Έηζη εγθξίλνπκε ηνλ ηζνινγηζκφ, κε ηελ ςεθνθνξία καο, ε νπνία κπνξεί λα
δηακνξθσζεί κεηά απφ θάπνηεο εξσηήζεηο. Δπίζεο, φζν κεγαιχηεξεο είλαη νη απνζβέζεηο ηφζν
κεγαιχηεξα έμνδα ππάξρνπλ.
Μπαηζαξά: Γελ έρσ λα θάλσ θακία ηνπνζέηεζε εθφζνλ είλαη έλαο ηζνινγηζκφο θαζαξά
ηερλνθξαηηθφο, γηα ηνλ νπνίν δελ κπνξψ λα ειέγμσ θαη πάξα πνιιά ζηνηρεία.
Να πνχκε ρξφληα πνιιά πξψηα κέξεο πνπ είλαη. Να πάεη θαιά ην εκβφιην θαη καθάξη λα
απαιιαγνχκε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ απφ ηνλ θνξνλντφ, ψζηε λα μεθηλήζνπκε ηηο δηά δψζεο
ζπλεδξηάζεηο θαη λα έρνπκε πην αλζξψπηλε επαθή.
Μειεηψληαο φζν κπφξεζα ηνλ ηζνινγηζκφ ζηελ πεξηγξαθή ησλ έξγσλ θαη ζε εμέιημε ησλ
έξγσλ έρσ δεη θάπνηα έξγα εδψ. Θα ήζεια κηα απάληεζε φζνλ αθνξά ηελ νδηθή ζχλδεζε ηνπ
νηθηζκνχ Κάησ Βέξκην κε Άλσ Βέξκην, ηελ θαηαζθεπή ηνπ θιεηζηνχ θνιπκβεηεξίνπ, ηελ
αλάδεημε ηνπ νηθηζκνχ ειίνπ, ζε ηη θαηάζηαζε βξίζθνληαη απηά; πσο επίζεο ην θηίξην γηα ηε
ζηέγαζε ηνπ θέληξνπ λεφηεηαο θαη πνιηηηζκνχ Κνξλειίαο Καξαλαζηάζε. Γηα πνηνλ ιφγν
βξίζθνληαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαη απηά ηα έξγα;
Ίζσο ζα κπνξνχζε ν θ.Παπιίδεο λα κνπ απαληήζεη. Γηαηί είλαη ηζνινγηζκφο έηνπο 2019.
Παπιίδεο: Δγψ; Απφ πνχ θαη σο πνπ; Δγψ δελ ήκνπλ θαλ ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην
θ.Μπαηζαξά.
Μπαηζαξά: Ήζαζηε πην παιηά θ.Παπιίδε.
Παπιίδεο: Απφ ηφηε κέρξη ηψξα έρνπλ αιιάμεη πάξα πνιιά. Δθείλα ηα έξγα δελ ππάξρνπλ.
Αιιά ζα πεξίκελα θαη ζα πεξηκέλσ θαη εγψ απφ εζάο, γηαηί ηφηε πξνεθινγηθά θαηαγγέιιαηε
απηνχο πνπ έθηηαρλαλ ηα έξγα, ηψξα λα δσ.
Μπαηζαξά: Γηα απηφ ηα ξσηάσ θ.Παπιίδε. ηα ίδηα αλαθέξνκαη.
Πξφεδξνο: Παξαθαιψ λα κελ μεθηλήζνπκε δηάινγν.

Παπιίδεο: Πξφεδξε δελ είλαη απφ εκέλα ν δηάινγνο. πσο βιέπεηο είκαη πνιχ ήξεκνο.
Δίλαη γηνξηέο. Θέισ λα είλαη νη ηφλνη ρακεινί, ενξηάζηκνη.
ηηο εξσηήζεηο πνπ ζα θάλνπκε πξνθχπηεη φηη ζα πάξνπκε θάπνηεο πνιηηηθέο απαληήζεηο.
Δγψ επηκέλσ ζε απηφ, επνκέλσο έπξεπε λα ππάξρεη. Έηζη θαη αιιηψο Πξφεδξε εκείο δελ έρνπκε
ρξφλν πέξα απφ ηα πέληε ιεπηά λα θάλνπκε μαλά εξσηήζεηο. Σνλ ιφγν ζα ηνλ πάξνπλ φινη νη
άιινη. Δκείο δε ζα κπνξνχκε λα ξσηήζνπκε ηίπνηα.
Θέισ ζηε ζειίδα 15 λα κνπ πείηε, ελψ ην άζξνηζκα ηεο πεξηγξαθήο ησλ έξγσλ πνπ είλαη
ζε εμέιημε φπσο είλαη ν πίλαθαο αλαθέξεηαη φηη ην άζξνηζκα είλαη 3.421.000€, απφ πνχ πξνθχπηεη
ην ππφινηπν απηφ. Αλ πξνζηεζνχλ φια απηά είλαη 5.758.000€.
Δπίζεο λα κνπ εμεγήζεη θάπνηνο γηα ηε Γέθπξα Κνχζηνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ
ηζνινγηζκφ ηνπ 2018 πιεξψζακε ην πνζφ ηνπ 1.049.445€. Δδψ πξνθχπηεη φηη ην 2019
πιεξψζακε άιια 2.336.000€. Απφ ην άζξνηζκα απηψλ ησλ πνζψλ πξνθχπηεη κηα ππέξβαζε
πξνθαλψο ησλ 2.500.000€ πνπ είραλ γίλεη δσξεά. Απηά είλαη νη ηφθνη πνπ έρνπλ έξζεη ζην Γήκν
αιιά δελ κπαίλνπλ πνπζελά ζαλ απφζβεζε; Έρνπλ κπεη ζε θάπνην άιιν θνλδχιη; Απηφ ην έρεη
πιεξψζεη ν Γήκνο απφ ηελ ηζέπε ηνπ; Τπάξρεη θάπνπ ζηνλ ηζνινγηζκφ; Γηαηί αλ ηα πξνζζέζνπκε
θαη ηα δχν πξνθχπηεη έλα άλνηγκα 666.000€ θαη αθφκε δελ έρεη θιείζεη ην έξγν.
Δπίζεο, ζηε ζειίδα 20, ην 2014 πξνθχπηεη φηη φηαλ αλέιαβε απηή ε δεκνηηθή αξρή βιέπσ
ρξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο 1.500.000€ θαη βιέπσ κηα πηψζε ην 2018 ζηηο 108.000€. Ξαθληθά
βιέπσ ην 2019 ζηηο 666.000€. Καηαιαβαίλεηε φηη απηέο νη απμήζεηο πξέπεη λα έρνπλ κηα εμήγεζε.
Ση είλαη, πνιηηηθή αληηκεηψπηζε λα ρξεψλνπλ θάπνηεο ρξνληέο θαη ηηο άιιεο λα κε ρξεψλνπκε;
Θέισ ζηε ζειίδα 21 λα κνπ εμεγήζεη θάπνηνο, νη απαηηήζεηο ηεο ΓΔΤΑΒ ζην πνζφ ησλ
214.000€ ζε ηη ζπλίζηαληαη, απφ πνχ πξνέξρνληαη;
ηε ζειίδα 26 γηα ηηο απνζβέζεηο παγίσλ είλαη 5.195.777€. Απφ πνηνλ πίλαθα πξνθχπηεη
απηφ ην πνζφ;
ηε ζειίδα 27 πξνθχπηεη φηη ε δφζε πνπ πιεξψζακε κφλν απφ ην 1.470.000€ απηά πνπ
ρξσζηάκε ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα δάλεηα πνπ ππνιείπνληαη φηη ε δφζε πνπ
πιεξψζακε είλαη 123.000€. Απφ δσ θαη πέξα απηή είλαη ε δφζε; Σσλ 100.000€; Γηαηί ζέινπκε λα
βγάινπκε έλα ζπκπέξαζκα θαηά πφζν έρνπλ θηάζεη απηά ηα δάλεηα πνπ είρε πάξεη απφ παιηά ν
Γήκνο θαη είραλ κπεη ζε ζεηξά θαη απνπιεξψζεθαλ θη επεηδή ηψξα θάλακε επέθηαζε ησλ
δαλείσλ, φπσο επηηξέπεη ην θξάηνο, ζα είλαη απηή ε δφζε απφ δσ θαη πέξα;
Πξνθχπηεη επίζεο έλα πιεφλαζκα ηεο ηάμεσο ησλ 355.000€. Σν άλνηγκα πξνο ηνπο
πξνκεζεπηέο ησλ παξειζφλησλ εηψλ πνην είλαη; Γηαηί δελ πιεξψζεθαλ εθείλνη νη πξνκεζεπηέο
αθνχ έρνπκε πιεφλαζκα ζηνλ Γήκν;
πσο πξνθχπηεη απφ έλαλ πίλαθα αλαιπηηθφ πνπ πξψηε θνξά ππάξρεη θαη κπξάβν καο,
γηαηί θάπνηεο ππνζέζεηο ιχλνληαη κε εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ θαη γιηηψλεη ν Γήκνο θαη
θάπνηνπο ηφθνπο, δε ιχλνληαη έηζη θαη άιιεο ππνζέζεηο; Δίλαη επηζθαιείο; Γελ πξφθεηηαη λα
θεξδεζνχλ; Θα ηηο ράζνπκε;
ηε ζειίδα 32 ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ πξνθχπηεη φηη απφ ηηο ΚΑΠ ν Γήκνο πήξε θάπνπ
600-700.000€ πέξπζη παξαπάλσ.
Δπίζεο ζηε ζειίδα 33 πξνθχπηεη φηη ν Γήκνο δελ πήξε θαζφινπ γηα λα ηα κεηαθέξεη
πξνθαλψο ζε απηνχο πνπ ηα δηθαηνχληαη ηα 7.000.000€ πεξίπνπ πξνλνηαθά επηδφκαηα. Γειαδή
απηά δίλνληαη θαηεπζείαλ;
Καη έλα ηειεπηαίν εξψηεκα. Πξνθχπηεη φηη ηα έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ ην 2018
ήηαλ 371.000€ ελψ ζην 2019 είλαη 944.000€, δει. ηα ηξηπιάζηα. Πσο γίλεηαη απηφ; Ο Γήκνο
παίξλεη ηα ρξήκαηα απφ ηνπο επζπλείδεηνπο ή απφ απηνχο πνπ πιεξψλνπλ θαη απφ ηνπο άιινπο
φρη;
Μαξθνχιεο: Υξφληα πνιιά ζε φινπο. ζνλ αθνξά ηνλ εκβνιηαζκφ λα πνχκε φηη φινη ζα
εκβνιηαζηνχκε. Γελ ζα θάλνπκε θαηάρξεζε ηεο εμνπζίαο πνπ έρνπκε σο δεκνηηθνί ζχκβνπινη
θαη λα πνχκε φηη ζα πξνεγεζνχκε. Θα πξέπεη λα ηεξεζεί απζηεξά ε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο φπσο
έρεη ηεξαξρεζεί.
Γήκαξρνο: Αληψλε δελ έρνπκε πξν εκεξεζίαο. Αο ηεξήζνπκε ηνλ θαλνληζκφ.

Μαξθνχιεο: Γηα ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζα ήζεια λα καο πείηε πνηα είλαη
ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ζχκθσλα κε ηνλ απνινγηζκφ; Μπνξεί ν απνινγηζκφο πιένλ λα κε έξρεηαη
ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην αιιά επεηδή έρεη έξζεη ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή θαη ήξζε φπσο ήξζε,
νπφηε λα καο πείηε πφζα ήηαλ ηα έζνδα θαη πφζα ηα έμνδα;
Ζ ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε κε ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή
ππνβιήζεθε εκπξφζεζκα; Γηαηί ε παξάηαμε καο ηνλ έρεη θαηαςεθίζεη ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή.
Σξίηνλ, φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηζνινγηζκνχ, ζα ήζεια
λα γίλεη αλαθνξά ηεο αμίαο θηήζεσλ ησλ κεηνρψλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλψλπκε εηαηξεία, φπσο
αλαθέξνληαη ζηε βάζε γηα λφκηκε επηθχιαμε θαη αθνξνχλ ην πνζφ ησλ 30.000€. Δίλαη ε γλσζηή
ηζηνξία πνπ έρεη ηεζεί ζε θαζεζηψο εθθαζάξηζεο θαη ηελ αμίαο θηήζεσο. Θα πξέπεη λα καο πεη
θάπνηνο, πνηα είλαη ε αμία ε ζεκεξηλή απηψλ ησλ κεηνρψλ; Πνηα είλαη ε αμία ε ζεκεξηλή ησλ
κεηνρψλ ηεζζάξσλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ πνζνχ 169.806€, φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ;
ρη ηελ νλνκαζηηθή αμία θηήζεο, κηιάκε γηα ηελ αμία ηε ζεκεξηλή.
Αλαθέξεηε ζηελ έθζεζε φηη έρνπλ αζθεζεί αγσγέο απφ ηξίηνπο θαη εξγαδφκελνπο νη
νπνίεο αλέξρνληαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 5.944.000€. Απφ ηε λνκηθή ππεξεζία ππάξρεη
πξφβιεςε φηη ζα επδνθηκήζνπλ απηέο νη αγσγέο γηα ην πνζφ ησλ 784.000€ πεξίπνπ. Γηα πνηνλ
ιφγν δελ έρεη ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε γηα απηφ ην πνζφ;
Πάκε ζηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο πνπ αθνξά απφ πψιεζε αγαζψλ, δειαδή ππεξεζίεο πνπ
έρνπλ παξαζρεζεί απφ ηνλ Γήκν θαη αλέξρνληαη απηά γηα ην έηνο 2019, αθνξνχλ βεβαίσο θαη
παιαηφηεξεο νθεηιέο ηξίησλ πξνο ην Γήκν, είλαη ηεο ηάμεσο 8.454.000€. Δδψ ππάξρεη κηα
πξφβιεςε ε νπνία αγγίδεη ην πνζφ ησλ 2.404.000€, πιελ φκσο ππνιείπνληαη θαηά ην πνζφ ησλ
4.415.000€. Γηα πνηνλ ιφγν δελ έρεη ζρεκαηηζηεί αλάινγε πξφβιεςε γηα απηφ εδψ ην θνλδχιη;
Γηαηί αλ ζπλππνινγίζνπκε απηά είκαζηε κείνλ 5.000.000€ πεξίπνπ ζε ζρέζε κε απηά πνπ
δηαβάδνπκε.
ζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία θαη είλαη πνιηηηθφ ην δήηεκα, ζεσξείηε φηη είλαη εζηθφ λα κε
γλσξίδεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηα έζνδα, ηα έμνδα, ηφζνο ήηαλ ν πξνυπνινγηζκφο; Γελ ζα
πξέπεη λα ππάξρεη κηα εηζήγεζε; Πνιηηηθφ φξγαλν είκαζηε. Γελ ζα έπξεπε λα παξαηεζνχλ απηά ηα
ζηνηρεία;
Μειηφπνπινο: Ζ πξψηε εξψηεζε πνπ ζα θάλσ έρεη λα θάλεη κε φζα αλαθέξνληαη ζηε
ζειίδα 19 θαη 20 ηεο έθζεζεο ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ φπνπ εθεί πεξηγξάθνληαη απηά πνπ
ρξσζηάλε ηδηψηεο ζην Γήκν, ηα νπνία αγγίδνπλ ην πνζφ ησλ 8.900.000€.
Βιέπνπκε φηη νη αμηψζεηο απηέο ηνπ Γήκνπ μεθηλάλε απφ ην 1990, εδψ θαη 30 ρξφληα θαη
θνξπθψλνληαη ην 2012, 2013 θαη 2014 κε πνζά πνπ μεπεξλνχλ ην 1.000.000€. Τπάξρεη κηα
κείσζε, γηα λα αξρίζνπλ λα εθηηλάζζνληαη ην 2019 κε πνζά ηεο ηάμεσο ησλ 600.000€ θαη
700.000€. Απφ πνχ πξνέξρνληαη απηά ηα πνζά; Έρνπλ λα θάλνπλ κε ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη
θσηηζκνχ; Έρνπλ λα θάλνπλ κε πξφζηηκα θαη κε θιήζεηο;
Σν δεχηεξν θαη ζεκαληηθφ έρεη λα θάλεη κε θάπνην λφκν ηνπ 1968 γηα ρξφλν παξαγξαθήο
20 εηψλ θαηά πεξίπησζε θαη θαηά εμαίξεζε θάπνηα άιια πνζά πεληαεηίαο. Πνηα απφ ηα πνζά
απηά είλαη γηα παξαγξαθή;
Μηα δεχηεξε εξψηεζε έρεη λα θάλεη κε θάηη πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζειίδα 7 ηνπ
παξαξηήκαηνο πνπ κηιά γηα θάπνηα πνζά, γηα έμνδα παξάζηαζεο Γεκάξρνπ, αληηδεκάξρνπ θαη
πξψελ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ, κηιά γηα έμνδα θίλεζεο θαη απνδεκίσζεο δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ
πνπ αγγίδνπλ ην πνζφ ησλ 115.000€. Με δεδνκέλν φηη νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη δελ παίξλνπλ πηα
ηελ απνδεκίσζε κε απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο εδψ θαη θάκπνζα ρξφληα, απηφ ην πνζφ εκέλα κνπ
θαίλεηαη κεγάιν. Μπνξεί θάπνηνο λα κνπ εμεγήζεη απφ πνπ πξνέξρεηαη; Έρεη κφλν απνδεκηψζεηο
δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ; Έρεη ίζσο θαη θάηη άιιν κέζα;
Βαζηιεηάδεο: Καηαξράο ζέισ λα θάλσ κηα εξψηεζε. Σειηθά ν Γήκνο έρεη θέξδνο ή δεκία;
Σν ξσηάσ γηαηί ζην εηζεγεηηθφ ηνπ ν αληηδήκαξρνο ζηελ ηειεπηαία γξακκή ηνπ ηζνινγηζκνχ
γξάθεη, θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο, πιεφλαζκα 355.000€. ηνλ πίλαθα δηάζεζεο
απνηειεζκάησλ θάλνληαο ηε κεηαθνξά βιέπσ θάλεη πξφζζεζε, ελψ δειψλεη φηη έρεη πιεφλαζκα
ζηνλ ηζνινγηζκφ, θάλεη πξφζζεζε κε ην ππφινηπν ησλ απνηειεζκάησλ, ην έιιεηκκα ηεο

πξνεγνχκελεο ρξήζεο, κε απνηέιεζκα λα απμάλεη ην έιιεηκκα ζην 1.600.000€. Δίλαη ζσζηή ε
απνηχπσζε ή ιάζνο;
Ζ δεχηεξε εξψηεζε, έρεη λα θάλεη κε ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνχ ινγηζηή γηα ηηο
αγσγέο θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ πξνβιέςεσλ. Γηαηί δελ έρνπλ γίλεη πξνβιέςεηο νη νπνίεο επεξεάδνπλ
ηειηθά εχινγα θαη νπζησδψο ηα λνχκεξα ηνπ ηζνινγηζκνχ;
Να ξσηήζσ γηα ηε κεησκέλε ηαθηηθή επηρνξήγεζε θαηά 7.000.000€ πνπ ήηαλ ε θάιπςε
ησλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ.
Να παξαηεξήζσ φηη ππάξρεη κηα θαζπζηέξεζε ζηελ είζπξαμε ησλ νθεηιψλ. Σα ρξέε πξνο
ην Γήκν ζπλερψο απμάλνληαη.
ηε ζειίδα 22, έρεη θάπνηεο απαηηήζεηο ν Γήκνο απφ ππφινγνπο παγίαο πξνθαηαβνιήο
5.000€, πνζφ ην νπνίν ππήξρε θαη ζηελ έθζεζε ηνπ 2018 θαη δελ έρεη γίλεη θάηη γηα λα
εηζπξαρζνχλ απηά ηα ιεθηά. Πνηνο είλαη ν ιφγνο;
Ζ ηειεπηαία εξψηεζε έρεη λα θάλεη κε ηελ αχμεζε ησλ εμφδσλ ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ.
Βιέπσ κηα κεγάιε αχμεζε θνληά ζηηο 80.000€. Έγηλαλ θάπνηεο εθδειψζεηο; Δίρε θάπνηα νθέιε ν
Γήκνο απφ ηελ αχμεζε απηή;
Σζηνχληαο: Υξφληα πνιιά ζε φινπο κε πγεία. Καιή Υξνληά! Απηφ πνπ γλσξίδσ είλαη φηη ν
ηζνινγηζκφο θάζε εηαηξείαο θαη ηνπ Γήκνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ θαη κε ηε
ζεηξά πάεη ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή φπσο πήγε, εγθξίλεηαη, φπσο εγθξίζεθε θη έξρεηαη ζην
δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα έγθξηζε.
Πξψηε θνξά ζπκβαίλεη ε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ λα θάλεη εξσηήζεηο δηεπθξηληζηηθέο ή
άιιεο, λα ξσηά ηε δηνίθεζε γηα ην ηη έγηλε ηε ρξήζε ηνπ 2019, φπσο ε θ.Μπαηζαξά δειαδή, ή θαη
ν θ.Βαζηιεηάδεο αθφκα.
Ο ηζνινγηζκφο θαηαξηίδεηαη απφ ηε δηνίθεζε θη έξρνληαη νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη λα
ξσηήζνπλ δηάθνξα πξάγκαηα; Γε κπνξεί ε δηνίθεζε λα ξσηάεη.
Δγψ ήζεια λα θάλσ ηηο ίδηεο εξσηήζεηο πνπ έθαλε ε θ.Μπαηζαξά πνπ είλαη δηνίθεζε θαη
ζα πεξίκελα λα κνπ απαληήζεη ε θ.Μπαηζαξά.
Πάλησο επεηδή είκαζηε ζηηο εξσηήζεηο, ζέισ λα κνπ απαληήζεη ε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ γηα
ηελ νδηθή ζχλδεζε Κάησ έιη-Άλσ έιη. Σα άιια ζα απαληεζνχλ ζηελ θ.Μπαηζαξά νπφηε κε
θαιχπηνπλ.
Μπαηζαξά: Πξφεδξε επεηδή κπαίλεη πάληα επί πξνζσπηθνχ, ην 2019 γλσξίδεη πνιχ θαιά
ν θ.Σζηνχληαο φηη δελ ήκαζηε εκείο δηνίθεζε.
Σζηνχληαο: Γελ μέξεηε απφ πφηε είζηε;
Μπαηζαξά: Δληάμεη θ.Σζηνχληα, δελ πεηξάδεη. Πνιιά δελ μέξεηε.
Σζηνχληαο: Ξέξεηε απφ πφηε είζηε δηνίθεζε;
Κ.Θενδσξίδεο: Υξφληα πνιιά ζε φινπο. Υξφληα πνιιά ζηνλ Υξήζην ηνλ Σζηνχληα θαη
ζην Υξήζην Ληιηφπνπιν ηδηαίηεξα. Δγψ ζα αθήζσ ζηελ άθξε ηα νηθνλνκηθά γηα ιίγν θαη ζα
ξσηήζσ ην εμήο: Πφηε πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάζεζε ζηνπο νξθσηνχο ινγηζηέο, πνην δηάζηεκα
πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο, ηη πνζφ δεζκεχηεθε γηα ηελ πιεξσκή ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ;
Δλψ ε νηθνλνκηθή επηηξνπή ζηε 14ε ζπλεδξίαζε ηεο, έρσ ηελ 165/2020 απφθαζε κπξνζηά
κνπ, θάλεη πξνέιεγρν ηνπ απνινγηζκνχ γηα λα ηνλ ππνβάιεη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη κέζα
ζηελ πξνβιεπφκελε απφ ηνλ λφκν πξνζεζκία, δελ ην πξαγκαηνπνηεί.
Σνλ Οθηψβξην ςεθίδεηαη λφκνο, ν 4735/20202 πνπ ζην άξζξν 40 θαζηζηά ηε δηαδηθαζία
απηή σο απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο, ρσξίο λα ζεκαίλεη φκσο φηη δε
κπνξεί λα παξαπέκςεη ην ζέκα ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην είλαη ην
πνιηηηθφ φξγαλν πνπ ζα πξέπεη λα ειέγμεη ηνλ απνινγηζκφ θαηά ηε δηθή καο γλψκε. Γελ ην θάλεη
απηφ.
Πάκε ζηνλ Γεθέκβξε. Βγαίλεη ε πξφζθιεζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. Θέκα 1ν:
Πξνέιεγρνο ηζνινγηζκνχ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο έηνπο 2019 ηνπ
Γήκνπ Βέξνηαο θαη ππνβνιή ζην Γ.. Σν ζέκα ηεο απφθαζεο: Έγθξηζε απνινγηζκνχ έηνπο 2019
θαη πξνέιεγρνο ηζνινγηζκνχ. Ση πξνέθπςε ζην ελδηάκεζν ηεο έθδνζεο ηεο πξφζθιεζεο κέρξη ηελ
απφθαζε; Πφηε πήγε ην εηζεγεηηθφ ζηα κέιε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπή γηα λα εγθξίλνπλ ηνλ
απνινγηζκφ; Απηά είλαη ζνβαξά εξσηήκαηα θαη ζέισ πνιηηηθέο απαληήζεηο.

Δπίζεο, κπνξεί λα δπζαξεζηψ θάπνηνπο, φκσο είκαη ππνρξεσκέλνο, ζχκθσλα κε ηνλ φξθν
πνπ έρσ δψζεη. Θα ήζεια λα ξσηήζσ, είλαη ππνρξεσκέλε ε νηθνλνκηθή επηηξνπή δηακέζνπ ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο ζε απηφ ην άξζξν ην 40, ην νπνίν βέβαηα απηή ε παξάγξαθνο ππήξρε θαη ζηελ
πξνεγνχκελε δηάηαμε ηνπ λφκνπ Καιιηθξάηε, ε νηθνλνκηθή επηηξνπή ππνβάιεη αλά εμάκελν
δηακέζνπ ηνπ πξνέδξνπ ηεο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην έθζεζε πεπξαγκέλσλ, ε νπνία ζπδεηείηαη ζε
εηδηθή ζπλεδξίαζε. Γηαηί κέρξη ηψξα δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί;
Αζιάλνγινπ: Σν κέγεζνο ηνπ πνζνχ πνπ είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν ε δηαθνξά (γηα ηνλ
θ.Παπιίδε), νθείιεηαη ζηηο θαηλνχξηεο ξπζκίζεηο θαη βεβαηψζεηο θαηλνχξησλ ρξεκαηηθψλ
θαηαινγψλ. Γειαδή, ην φηη είρακε κεγαιχηεξν πνζφ εηζπξαθηέν απφ ηα πξνεγνχκελα έηε ζε
ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο ην 2018 νθείιεηαη ζε ξχζκηζε ε νπνία δηήξθεζε θαη αξθεηά θαη ζε
βεβαίσζε θαηλνχξησλ ρξεκαηηθψλ θαηαιφγσλ, ηα νπνία εηζπξάρηεθαλ θηφιαο.
Οη ζπκκεηνρέο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο θ.Μειηφπνπιε θαη θ.Μαξθνχιε απνθαζίδνληαη απφ
ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη δε γίλνληαη πάληα ζηε βάζε ηνπ θέξδνπο. Γειαδή, ην αλ εκείο
επελδχνπκε ηα ρξήκαηα καο ζε θεθάιαην ζε κηα άιιε εηαηξεία απηφ ιέγεηαη ζπκκεηνρή. Γε
γίλεηαη ζηε βάζε ηνπ θέξδνπο, γίλεηαη ζε βάζε ηνπ νθέινπο απφ απηνχ ηνπ είδνπο ηε ζρέζε.
Θα έρνπκε θεξδίζεη θάηη απφ απηή ηελ ηζηνξία; Απηφ θαίλεηαη απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο πνπ
ππνβάιινληαη απφ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο θαη δεκνζηεχνληαη θαη ζην ηέινο αλ είλαη ε
πξνεθθαζάξηζε απφ ηελ εθθαζάξηζε ηνπο. ηελ πιεηνλφηεηα πάλησο ε βαζηθή αξρή δελ είλαη ε
βάζε ηνπ θέξδνπο αιιά βάζε ηνπ νθέινπο ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηήλ ηελ εηαηξεία.
Ήζεια λα πσ γηα ην εηζπξαθηηθφ κέξνο. Οη θαηξνί είλαη δχζθνινη, φρη κφλν γηα εκάο αιιά
θαη ηνπο ππφινηπνπο ζπκπνιίηεο. Με ηηο ξπζκίζεηο πξνβιέπνπκε λα εηζπξάμνπκε αλάινγα
νθεηιφκελα πνζά. Ξέξεηε φκσο, νη ξπζκίζεηο απαιιάζζνπλ θαη απφ έλα κέξνο θεθαιαίνπ,
πξνζηίκσλ θαη ηφθσλ. ίγνπξα δειαδή, αλ γίλνπλ ξπζκίζεηο, εκείο ζα έρνπκε λα εηζπξάμνπκε έλα
κηθξφηεξν πνζφ απφ απηφ πνπ πξνβιέπεηαη. Σα πεξηζζφηεξα δε είλαη απφ θιήζεηο, απφ
νθεηιφκελα πνζά, απφ ηέιε θη απφ ινηπνχο θφξνπο.
Σν πφηε παξαγξάθνληαη ηα ρξέε είλαη απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο, ηεο λνκηθήο ππεξεζίαο
πεξηζζφηεξν απφ ην αλ έρνπκε πξνβιήκαηα παξαγξαθψλ. Κάζε είδνπο ρξένο έρεη θαη δηαθνξεηηθή
αληηκεηψπηζε φζνλ αθνξά ηελ παξαγξαθή θαη απφ ηε λνκηθή ππεξεζία.
Ο ηζνινγηζκφο θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία. Γελ θαηαξηίδεηαη απφ εκάο ν ηζνινγηζκφο.
Δκείο πεξλάκε ζηελ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ. Τπάξρεη έλα πξνζρέδην ηζνινγηζκνχ ην νπνίν
εγθξίλνπκε ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή θαη θαηφπηλ κεηά ηηο αλαθνξέο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ,
ειέγρνπλ ηελ λνκηκφηεηα γηα φια απηά, ειέγρνπλ ην ππφινηπν ηνπ ηακείνπ γηα φια απηά πνπ
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα έγθξηζε ηζνινγηζκνχ. Δπνκέλσο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην απνθαζίδεη
γηα φια ηα ππφινηπα.
Κε Βαζηιεηάδε φλησο έρεηε έλα δίθην εδψ, ιεθηηθφ είλαη πην πνιχ. Σν ππφινηπν ησλ
απνηειεζκάησλ δελ είλαη έιιεηκκα. Βιέπεηε έρεη ην πξφζεκν ζπλ ζηα απνηειέζκαηα. Θα ηα
απαληήζεη κε ιεπηνκέξεηα θαη αλάιπζε ε θ.Αιεμαλδξνπνχινπ.
Κε Θενδσξίδε δελ έρεη γίλεη κέρξη ζηηγκήο θάηη ηέηνην, δελ είζηζηαη ζην εμάκελν λα
δίλνπκε θαη δελ είκαζηε ππνρξεσκέλνη. Αλ ήκαζηε ζα ην θάλακε.
Δπζπκία Αιεμαλδξνπνχινπ (Οξθσηή ειέγθηξηα): Θα μεθηλήζσ απφ ηα ηππνγξαθηθά ιάζε
πνπ ζσζηά επηζεκάλζεθαλ θαη ζα δηνξζσζνχλ ζε απηά πνπ ζα πξνσζεζνχλ ζηελ Απνθεληξσκέλε
Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο Θξάθεο εθ λένπ θαη ζα ηα ππνγξάςνπκε ζσζηά αχξην.
ηε ζειίδα 15 ην ζχλνιν ησλ έξγσλ φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ επάλσ γξακκή ην ππφινηπν
πνπ είλαη ζε εμέιημε 5.758.000€. Ζ άζξνηζε πξάγκαηη θάλεη 7.758.000€. Σν ηππνγξαθηθφ ιάζνο
απφ ηε κεηαθνξά απφ excel ζε word ιππάκαη πνπ έγηλε, αιιά ζα δηνξζσζεί.
ηνλ ηζνινγηζκφ εθ παξαδξνκήο γξάθηεθε ε ιέμε έιιεηκκα, είλαη πιεφλαζκα γηα απηφ
έρεη θαη ην ζπλ. Θα δηνξζσζεί. Γελ είλαη έιιεηκκα ησλ παξειζφλησλ εηψλ φπσο πξνθχπηεη θαη
απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, φπνπ ην ππφινηπν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο είλαη απηφ πνπ
εκθαλίδεηαη ζην ππφινηπν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.
Να μεθηλήζσ απφ ηα ζέκαηα ηνπ ηζνινγηζκνχ, ζηα έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. Κπξίσο
ε δηαθνξά απφ ηα 944 κέρξη ηα 371 είλαη πξφζηηκα ηνπ θψδηθα παξειζφλησλ εηψλ πνπ
βεβαηψζεθαλ πέξπζη. Δίλαη πεξίπνπ 500.000€. Ζ πιήξεο αλάιπζε κπνξεί λα δνζεί θαη γξαπηψο

αχξην εδψ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Καη πάσ ζηε ζπλέρεηα ζηηο επηζπλάςεηο απφ ηελ έθζεζε
ειέγρνπ.
Σα επφκελν ζέκα ήηαλ γηα ηνπο ηίηινπο πάγηαο επέλδπζεο γηα ηα 2.014.806,02€ πνπ
εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ. Οη ηέζζεξηο κεηνρέο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ αλαθέξνληαη ζηε
ζειίδα 17 είλαη ε ΑΛΜΑΘΔΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ, ε ΦΖΦΗΑΚΖ ΠΟΛΖ θαη ε ΤΝΟΣΑ. Δγψ
δελ κπνξψ λα βεβαηψζσ ηελ εζσηεξηθή αμία. Ζ ινγηζηηθή αμία κε βάζε ηζνινγηζκνχο πνπ καο
ηέζεθε δίλεη ηελ παξαηήξεζε πνπ αλαθεθαιαηψλεηαη ζηελ έθζεζε νξθσηνχ. Θέιεηε θάηη λα
ξσηήζεηε;
Μαξθνχιεο: Καηαξράο είλαη 30.000€ ε ΑΜΑΛΘΔΗΑ, αλ δελ θάλσ ιάζνο.
Δπζπκία Αιεμαλδξνπνχινπ (Οξθσηή ειέγθηξηα): Ναη, ε κία εηαηξεία.
Μαξθνχιεο: Γηα απηή ηελ εηαηξεία δε κηιάκε;
Δπζπκία Αιεμαλδξνπνχινπ (Οξθσηή ειέγθηξηα): Αιιά δελ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί.
Μαξθνχιεο: Χξαία, πνηα ε αμία ησλ κεηνρψλ ζήκεξα;
Δπζπκία Αιεμαλδξνπνχινπ (Οξθσηή ειέγθηξηα): Μηιήζακε κε έλαλ θχξην πνπ είλαη
ππεχζπλνο εθεί. Σψξα, πξέπεη εληφο ηνπ έηνπο λα πξνρσξήζνπκε.
Μαξθνχιεο: Γηα ηελ αμία ησλ κεηνρψλ δελ ππάξρεη έγγξαθν γλσζηνπνίεζεο πξνο ην
Γήκν πνπ λα ιέεη φηη νη κεηνρέο ζήκεξα θνζηνινγνχληαη ηφζν; Γελ ην μέξνπκε απηφ; Ή θάηη
αληίζηνηρν γηα ηηο ηέζζεξηο αλψλπκεο πνπ ιέεη φηη ηέζεθαλ ππφςε καο ζηνηρεία; Γελ ζα έπξεπε λα
έρνπκε;
Δπζπκία Αιεμαλδξνπνχινπ (Οξθσηή ειέγθηξηα): πληάζζνπλ απηφλ ηνλ ηζνινγηζκφ πνπ
έρεηε θαη γηα ηνλ Γήκν. Με βάζε απηφλ ηνλ ηζνινγηζκφ πνπ έρεηε αλαθεθαιαηψζεθε ε
παξαηήξεζε ηνπ νξθσηνχ.
Μαξθνχιεο: Πνηα είλαη ε εθηίκεζε; Πξέπεη λα καο πείηε πνηα είλαη ε αμία. χκθσλα κε
απηφ πνπ εκθαλίδεηαη εδψ.
Δπζπκία Αιεμαλδξνπνχινπ (Οξθσηή ειέγθηξηα): ηνλ ηζνινγηζκφ ε παξαηήξεζε ηνπ
νξθσηνχ είλαη φηη απηέο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ ειέγρνληαη απφ νξθσηνχο ειεγθηέο.
Μαξθνχιεο: Ζ δεχηεξε παξαηήξεζε. ηελ πξψηε ιέεη…
Δπζπκία Αιεμαλδξνπνχινπ (Οξθσηή ειέγθηξηα): Σελ εχινγε αμία απηψλ ησλ κεηνρψλ
απηψλ.
Μαξθνχιεο: Πνηα είλαη ε εχινγε αμία απηψλ;
Δπζπκία Αιεμαλδξνπνχινπ (Οξθσηή ειέγθηξηα): Ζ εχινγε αμία είλαη ε πξαγκαηηθή αμία.
Ζ αμία 30.000€, ζα έπξεπε λα έρεη ζρεκαηηζηεί ηζφπνζε πξφβιεςε.
Μαξθνχιεο: Γηα πνηνλ ιφγν δε ζρεκαηίζηεθε;
Δπζπκία Αιεμαλδξνπνχινπ (Οξθσηή ειέγθηξηα): Θα έπξεπε.
Μαξθνχιεο: Καη δε κηιάκε γηα ηα 30.000€. Θα δνχκε παξαθάησ ηη γίλεηαη. Παξαθάησ
είλαη 5.000.000€.
Δπζπκία Αιεμαλδξνπνχινπ (Οξθσηή ειέγθηξηα): Γε ιέκε εδψ… δηαηεξνχκε επηθχιαμε
γηα ηελ νξζή απνηίκεζε ηνπο;
Μαξθνχιεο: Δίπε πξηλ ε δηνίθεζε, ηελ επζχλε γηα ηε ζχληαμε ηελ έρεηε εζείο, ε ππεξεζία
θαη εζείο. Μα ε δηνίθεζε ηελ έρεη ηελ επζχλε. Γειαδή εκείο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην είκαζηε
δηνίθεζε. Σψξα, εκείο γηα λα ςεθίζνπκε, δελ πξέπεη λα μέξνπκε, αλ νη κεηνρέο απηέο
θνζηνινγνχληαη ζήκεξα; Γηαηί απηφ ιέηε, γηα λα ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε ζα πξέπεη λα μέξνπκε φηη
ε αμία ησλ κεηνρψλ απηψλ γηα παξάδεηγκα δελ είλαη 30.000€, είλαη 3.000€. Άξα ζα πξέπεη λα
θάλνπκε πξφβιεςε 27.000€. Τπνζεηηθά ηα λνχκεξα. πκθσλείηε;
Δπζπκία Αιεμαλδξνπνχινπ (Οξθσηή ειέγθηξηα): πκθσλψ. Αιιά εδψ ν νξθσηφο
γλσζηνπνηεί ηα δεδνκέλα.
Μαξθνχιεο: Γηα πνηνλ ιφγν λα κελ θάλνπκε πξφβιεςε; Αλ ηπρφλ θάλνπκε πξφβιεςε ζα
έρνπκε πξφβιεκα ζηνλ ηζνινγηζκφ; Θα είλαη ειιεηκκαηηθφο ν ηζνινγηζκφο;
Δπζπκία Αιεμαλδξνπνχινπ (Οξθσηή ειέγθηξηα): Μπνξείηε λα θάλεηε ζπλέιεπζε φζνη
ζπκκεηέρεηε ζε απηέο ηηο εηαηξείεο θαη λα δεηήζεηε κηα απνηίκεζε απηψλ ζε εχινγεο αμίεο. Δγψ
απηφ ιέσ. ηη ζηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, πξέπεη λα γίλεη απνηίκεζε ηνπο ζε εχινγεο αμίεο. Ή λα
ππνρξεψζεηε λα ειεγρζνχλ φιεο απφ νξθσηνχο, ψζηε λα απνθαιχπηνληαη ηα γεγνλφηα. πσο ζηνλ

Γήκν έρεη νξθσηνχο θαη απνθαιχπηεη φηη απηέο νη ζπκκεηνρέο δελ έρνπλ απνηηκεζεί. Μπνξεί λα
είλαη ππέξ, κπνξεί λα είλαη θαηά.
Γηα ηνπο ρξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο λνκίδσ έρεη απαληεζεί ην ζέκα γηαηί δελ δηελεξγήζεθαλ
νη πξνβιέςεηο.
Μαξθνχιεο: ρη δελ απαληήζεθε θ. Αιεμαλδξνπνχινπ.
Δπζπκία Αιεμαλδξνπνχινπ (Οξθσηή ειέγθηξηα): Δπεηδή δελ είρα θαιή αθνπζηηθή, δελ
πξφιαβα λα ζεκεηψζσ ηα πάληα. Αλ θάηη δελ απαληεζεί, ζα κνπ ην επηζεκάλεηε.
Οη απαηηήζεηο απφ ΓΔΤΑΒ έξρνληαη πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπ 2017. Δθείλεο ηεο ρξήζεο ν
Γήκνο πιήξσλε ηα δάλεηα ηεο ΓΔΤΑΒ ζην ηακείν παξαθαηαζεθψλ θαη δαλείσλ. Σν πνζφ
πξνέξρεηαη απφ ηα δάλεηα πνπ πιεξψζεθαλ. Αλ ζέιεη ν Γήκαξρνο λα δηεπθξηλίζεη ηίπνηα, αλ έρεη
λα πεη θάηη πάλσ ζε απηφ. Πάλησο πξνέθπςε απφ ηελ πιεξσκή ησλ δαλείσλ πνπ είρε ιάβεη ε
ΓΔΤΑΒ απφ ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. Καη επεηδή ήηαλ σο εγγπεηήο, ήηαλ
αλαγθαζηηθήο θχζεσο.
Παπιίδεο: Ο Γήκνο πξέπεη λα ηα πιεξψζεη θαη φρη ε ΓΔΤΑΒ.
Δπζπκία Αιεμαλδξνπνχινπ (Οξθσηή ειέγθηξηα): Λέσ φηη έγηλε πξηλ ην 2017 θαη
πιεξψζεθαλ. Ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξν λνχκεξν. Δίραλ πιεξψζεη πεξίπνπ 600.000€ ζαλ Γήκνο.
Έλα πνζφ πνπ πιεξψζεθε, έκεηλε ζαλ απαίηεζε απφ ΓΔΤΑΒ. Γηελεξγήζεθε βέβαηα πξφβιεςε
επηζθάιεηαο γηα απηφ ην πνζφ.
Έρσ ζεκεησκέλν ην ζέκα ησλ απνζβέζεσλ γηα ηε ζειίδα 26 αιιά ιππάκαη, δε ζπκάκαη ην
εξψηεκα.
Παπιίδεο: Σν εξψηεκα απνζβέζεηο παγίσλ 5.195.000€ θαη ξσηψ: Απφ πνηνλ πίλαθα
πξνθχπηεη απηφ ην πνζφ;
Δπζπκία Αιεμαλδξνπνχινπ (Οξθσηή ειέγθηξηα): Αλ ζα πάηε ζην πξνζάξηεκα, δείηε ηνλ
ηειεπηαίν πίλαθα ζηελ ηειεπηαία ζειίδα.
Παπιίδεο: Καιψο, θαιψο. Γελ ην ζπλάληεζα ζηνπο νξθσηνχο ινγηζηέο ζηνλ ηζνινγηζκφ
γεληθφηεξα.
Δπζπκία Αιεμαλδξνπνχινπ (Οξθσηή ειέγθηξηα): Σν 5.195.000€ πξνέθπςε απφ ηελ
απφζβεζε δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ. Αλαιπηηθά, θαίλεηαη ζηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ
πξνζαξηήκαηνο θαη ζηελ επί κέξνπο έθζεζε, αιιά είλαη αλά ινγαξηαζκφ. Ίζσο βνεζάεη ν πίλαθαο
ηνπ πξνζαξηήκαηνο.
ηελ αξρή ηεο έθζεζεο ζε θάζε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ην πνζφ ηεο απφζβεζεο πνπ
δηελεξγήζεθε. Δίλαη πην εχθνιν λα θαηαλνήζεη θάπνηνο επί πνησλ θνλδπιίσλ δηελεξγήζεθαλ νη
απνζβέζεηο, αλ αλαηξέμεη ζην πξνζάξηεκα ηεο ρξήζεσο ηνπ 2019.
Με ξσηήζαηε επίζεο γηα ηνλ πίλαθα ησλ δαλείσλ.
Παπιίδεο: Δγψ, εγψ πάιη.
Δπζπκία Αιεμαλδξνπνχινπ (Οξθσηή ειέγθηξηα): Τπάξρεη θάπνηνο πίλαθαο ηνλ νπνίν
κπνξείηε λα παξαιάβεηε.
Παπιίδεο: Απιψο ξψηεζα αλ ε εηήζηα δφζε είλαη πιένλ κφλν 123.000€.
Δπζπκία Αιεμαλδξνπνχινπ (Οξθσηή ειέγθηξηα): Λήγεη θιηκαθσηά. Τπάξρεη ζρεηηθφο
πίλαθαο ηνλ νπνίν κπνξείηε λα παξαιάβεηε απφ ηελ ππεξεζία.
Παπιίδεο: Ρψηεζα θαη γηα ηε γέθπξα Κνχζηνπ.
Δπζπκία Αιεμαλδξνπνχινπ (Οξθσηή ειέγθηξηα): Δγψ απφ φηη βιέπσ εδψ θαη είρα
ζεκεησκέλν, είρα ζηηο δσξεέο κνπ (ζπκβνπιεχνκαη θαη ηνλ ππνινγηζηή κνπ) απφ δσξεά έλα πνζφ
1.031.000€ ήδε εηζπξάμεη θαη ηειηθψο θαηέιεμε ε γέθπξα Κνχζηνπ …
Παπιίδεο: Δγψ ξψηεζα ην εμήο: Σν 2018, ζηνλ πξνεγνχκελν ηζνινγηζκφ, είρε πεξηγξαθεί
ην έξγν θαη πιεξψζεθε 1.049.000€. Φέηνο είλαη 2.336.000€. Μέρξη ηψξα απηφ έρεη μεπεξάζεη ηε
δσξεά.
Δπζπκία Αιεμαλδξνπνχινπ (Οξθσηή ειέγθηξηα): Ναη έρεη μεπεξάζεη, έρεη θαιπθζεί θαη
έλα κέξνο απφ ηνλ Γήκν. Δίρα απφ απνγξαθή 1.049.000€ πνπ ήηαλ θαη ε αληίζηνηρε δσξεά. Οη
πξνζζήθεο ηεο ρξήζεο είλαη 1.287.000€. Θεσξεηηθά έρεη ηειεηψζεη. 2.336.000€ κηα κηθξή δαπάλε
κέζα ζην 2020. Πξάγκαηη είλαη φπσο ηα ιέηε 1.049.000€ ζπλ 1.287.000€ πνπ είλαη νη πξνζζήθεο
ηεο ρξήζεσο.

Γήκαξρνο: Οη 585.000€ είλαη νη ηφθνη.
Πξφεδξνο: Δίρακε κηα κηθξή ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ηεο ηάμεσο ησλ δεθάδσλ ρηιηάδσλ
επξψ γηα ηηο επηπιένλ εξγαζίεο πνπ έγηλαλ.
Παπιίδεο: Γε κηιψ γηα ηε γέθπξα. Απηφ είλαη ζέκα πνπ ζα ην ζπδεηήζνπκε αξγφηεξα.
Ρσηψ ην εμήο: Σν ζχλνιν ησλ ρξεκάησλ έρεη ηειεηψζεη, έρνπλ έξζεη φινη νη ηφθνη ζηνλ Γήκν γηα
λα γίλεη απφζβεζε ή ππάξρεη έμσ θάπνην πνζφ πνπ ηνπ ρξφλνπ ζα μαλαζπλαληήζνπκε φηη απφ
εθείλν ην πνζφ πεξλάεη ζε απφζβεζε; Γηαηί φπσο μέξεηε ηα 5.758.000€ ζην ηέινο είλαη έλα πνζφ
απφζβεζεο, έηζη δελ είλαη;
Δπζπκία Αιεμαλδξνπνχινπ (Οξθσηή ειέγθηξηα): Ναη.
Παπιίδεο: Έρνπλ έξζεη φια ηα πνζά ηεο γέθπξαο Κνχζηνπ θαη απφ ηνπο ηφθνπο ζην
Γήκν; Γειαδή ζπλνιηθά νη ηφθνη θαη ηα 2.500.000€ ήηαλ ε δσξεά. Καη ηψξα θηάζακε ζηα
3.330.000€. Άξα ηα 666.000€ έρνπλ έξζεη ζηνλ Γήκν, απηφ είλαη; Γελ έρεη άιια πνζά ε επηηξνπή
εθεί; Σειείσζε ην έξγν;
Δπζπκία Αιεμαλδξνπνχινπ (Οξθσηή ειέγθηξηα): Δγψ ζηε γέθπξα Κνχζηνπ έρσ
2.336.603€ θαη είρα δεη θαη ηελ πξνζζήθε ηνπ 2020.
Παπιίδεο: Δληάμεη, απιά ξσηάσ αλ ππάξρνπλ άιια ρξήκαηα πνπ ζα έξζνπλ ή πνπ ηα έρεη
ή πνπ ηα έζπξσμε φια ε δηαρεηξηζηηθή επηηξνπή πξνο ηνλ Γήκν.
Γήκαξρνο: Παχιν, πξνθαλψο ην 2020 ζηνλ ηζνινγηζκφ ζα ην μαλαζπλαληήζνπκε ην έξγν.
Απηφ αληηιακβάλνκαη εγψ.
Παπιίδεο: Δληάμεη. Μέρξη ηψξα Γήκαξρε αληί γηα 2.500.000€ παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν
ησλ 3.386.000€. Απιψο, θέηνο απμήζεθαλ ηα πνζά ησλ απνζβέζεσλ γη’ απηφ θαη βγήθε ην
πιεφλαζκα. Τπάξρνπλ αθφκα έμσ ρξήκαηα ζηε δηαρεηξηζηηθή επηηξνπή πνπ ζα έξζνπλ ηνπ
ρξφλνπ; Μνπ ιεο λαη. Δληάμεη. Γελ μέξνπκε πφζα ζα είλαη απηά;
Δπζπκία Αιεμαλδξνπνχινπ (Οξθσηή ειέγθηξηα): Ζ δηαθνξά ζεσξψ ζα είλαη νη ηφθνη
Γήκαξρε.
Μαξθνχιεο: Κα Αιεμαλδξνπνχινπ αλ ηπρφλ γίλεη πξφβιεςε γηα ηα 4.415.000€ θαη γηα ηα
784.000€ δειαδή ηεο ηάμεσο ησλ 5.105.200€, ν ηζνινγηζκφο ζα εμαθνινπζεί λα έρεη απηφ ην
πιεφλαζκα πνπ είλαη ηα 335.000€; Θα θαίλεηαη δειαδή φηη είλαη ζεηηθφο;
Δπζπκία Αιεμαλδξνπνχινπ (Οξθσηή ειέγθηξηα): Ζ θαζαξή ζέζε ηνπ Γήκνπ είλαη
127.000€.
Μαξθνχιεο: Ναη, αιιά πξηλ ιέγακε γηα 335.000€.
Δπζπκία Αιεμαλδξνπνχινπ (Οξθσηή ειέγθηξηα): Ζ θαζαξή πάλσ ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ
Γήκνπ είλαη 127.000€. Δάλ πξνζπαζήζεη λα δηελεξγήζεη ηηο πξνβιέςεηο φιεο, ν ιφγνο πνπ έγηλαλ
γηα ηνπο πειάηεο ηνπιάρηζηνλ γηα ηα αλνηρηά ππφινηπα απφ δεκφηεο είλαη γηαηί πξνζπαζεί ν
Γήκνο λα ηα εηζπξάμεη.
Μαξθνχιεο: Σν λνχκεξν πνην είλαη;
Δπζπκία Αιεμαλδξνπνχινπ (Οξθσηή ειέγθηξηα): Απηά είλαη 5.000.000€.
Μαξθνχιεο: 5.000.000€ κείνλ;
Δπζπκία Αιεμαλδξνπνχινπ (Οξθσηή ειέγθηξηα): Αιιά δελ επεξεάδνληαη ηα ίδηα
θεθάιαηα. Γελ ζα θινληζηεί ε εηθφλα ηνπ Γήκνπ απέλαληη ζηηο άιιεο αξρέο. Γηαηί ην ππφινηπν ζα
γπξίζεη αξλεηηθφ.
Μαξθνχιεο: Γειαδή πφζν αξλεηηθφ ζα είλαη; 5.000.000€ κείνλ;
Δπζπκία Αιεμαλδξνπνχινπ (Οξθσηή ειέγθηξηα): Θα γίλεη 3.400.000€.
Παπιίδεο: Ρσηήζακε επίζεο, επεηδή πέξπζη ν Γήκνο πήξε 7.000.000€ γηα πξνλνηαθά
επηδφκαηα, θέηνο ππάξρεη κεδέλ ζην 2019.
Δπζπκία Αιεμαλδξνπνχινπ (Οξθσηή ειέγθηξηα): Έγξαθα ζηελ πεξζηλή έθζεζε φηη ην
πνζφ 7.000.000 ήηαλ γηα ηελ πεξίνδν λνκίδσ 1/10/17 κέρξη 31/10/18.
Γήκαξρνο: Γελ πιεξψλνπκε πηα εκείο ηα πξνλνηαθά επηδφκαηα. Γελ πιεξψλεη πιένλ ν
Γήκνο. Καη γηα απηφ ην 2019 δελ πήξε θαζφινπ ρξήκαηα γηα πξνλνηαθά επηδφκαηα.
Δπζπκία Αιεμαλδξνπνχινπ (Οξθσηή ειέγθηξηα): Σν πνζφ πνπ έγξαθα θαη πέξπζη
αλαιπηηθά αθνξνχζε πεξίνδν πνπ θαθψο δελ είρε πεξηιεθζεί ζην 2017 αιιά ην πνζφ βάξπλε ην
2018 θαη ήηαλ απφ 1/10/2017 κέρξη 31/10/2018.

Μαξθνχιεο: Κπξία Αιεμαλδξνπνχινπ ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ηνπ 2019 κπνξείηε λα καο
ηα πείηε ζε λνχκεξα;
Γήκαξρνο: Θα ηα πσ εγψ.
Καηαξρήλ, φζνλ αθνξά ηα έξγα θαη ην εξψηεκα πνπ έθαλε ε θ.Μπαηζαξά, ζα πσ φηη
έζεζα θαη εγψ έλα εχινγν εξψηεκα πξνο ηνπο νξθσηνχο ινγηζηέο, γηαηί ζηελ πεξηγξαθή ησλ
έξγσλ ζε εμέιημε κπαίλεη ε νδηθή ζχλδεζε Κάησ Βεξκίνπ κε ηνλ νηθηζκφ Άλσ Βεξκίνπ.
Πξνθαλψο δελ είλαη έξγν ζε εμέιημε, πξνθαλψο φπσο ζα δηαβάζεηε κέζα, ε πξνζσξηλή θαη
νξηζηηθή παξαιαβή έρεη γίλεη απφ ην 2017 αθφκε, άξα απηφ ην έξγν δελ έρεη θάπνηα ζέζε εδψ
πέξα.
ζνλ αθνξά ηα άιια έξγα, μέξεηε θαιά φηη ε γέθπξα Κνχζηνπ έρεη νινθιεξσζεί, ην
θιεηζηφ θνιπκβεηήξην ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ δελ έρεη
ρξήκαηα πξνο ρξεκαηνδφηεζε αθφκε πξνο ην παξφλ.
Ζ αλάδεημε ηνπ νηθηζκνχ ειίνπ έρεη νινθιεξσζεί.
Ο Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο Κπςέιεο φπσο ζα ζπκάζηε θαη απφ ην πξνεγνχκελν δεκνηηθφ
ζπκβνχιην πεγαίλεη πξνο νινθιήξσζε. Θα θαηαζέζνπκε ην πξφγξακκα ζηνλ θάθειν
«ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ».
Δπίζεο, φζνλ αθνξά ην θηίξην Κνξλειίαο Καξαλαζηάζε, νινθιεξψζακε ην θνκκάηη ηνπ
ειέγρνπ απφ ηελ Πεξηθέξεηα. ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ πνπ πήγε ν θάθεινο, ππήξμαλ θάπνηεο
επηπιένλ παξαηεξήζεηο, ηηο νπνίεο δίλνπκε ζηνλ κειεηεηή γηα λα ηηο θάλεη.
Σψξα, φζνλ αθνξά ην εξψηεκα ηνπ θ.Μαξθνχιε, ν απνινγηζκφο ηνπ 2019 παξνπζηάδεη
έζνδα 33.500.000€ πεξίπνπ θαη έμνδα 25.500.000€ πεξίπνπ. Κάπνηα πξάγκαηα πνπ ξσηήζεθαλ,
ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά, ζα ηα πσ ζηελ ηνπνζέηεζή κνπ ζην ηέινο.
Παπιίδεο: Θέισ λα επηζεκάλσ αξρηθά ην ρξφλν πνπ επηιέμαηε λα θέξεηε πξνο ζπδήηεζε
ην ζέκα ηνπ ηζνινγηζκνχ, κία Γεπηέξα κεηαμχ Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πξσηνρξνληάο. Πξνθαλψο
απηφ δείρλεη ηελ αμία πνπ δίλεηε ζηε ζπδήηεζε απηή.
Βέβαηα, ζέισ λα επηζεκάλσ φπσο αθνχζηεθε θη απφ θάπνηνπο ζπλαδέιθνπο φηη ν
ηζνινγηζκφο είλαη κηα απνηχπσζε ινγηζηηθή, γηα απηφ θη ν αληηδήκαξρνο ιέεη ζπλέρεηα ηε ιέθε
ππεξεζία, λα πεη γηα ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ έηνπο 2019, γηα ηα νπνία ζηνηρεία έρεη
πιεξέζηεξε βεβαίσζε ε ππεξεζία, ελψ εκείο δελ έρνπκε ην ρξφλν λα ειέγμνπκε φια απηά ηα
ζηνηρεία.
Τπάξρνπλ αξθεηά ζρφιηα απφ ηνπο νξθσηνχο ινγηζηέο πνπ δελ αλεζπρνχλ κφλν εκάο,
πξέπεη λα αλεζπρνχλ θαη εζάο ζαλ αξρή πνπ καο δηνηθείηε, αιιά θπζηθά είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ζα
θαηαςεθίζνπκε ηνλ ηζνινγηζκφ.
Καηαξράο ηα ζηνηρεία απηά έπξεπε λα έρνπλ έξζεη πξν πνιινχ ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θη
φπσο πξναλέθεξε ν θ.Θενδσξίδεο ζηηο 27 Απγνχζηνπ έγηλε κηα νηθνλνκηθή επηηξνπή, πνπ έιεγε
φηη κέζα ζε πέληε κήλεο έπξεπε λα έξζνπλ φια απηά ηα ζηνηρεία θαη λα έξζεη καδί κε έθζεζε ζην
δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Ζ έθζεζε πξνθαλψο θαη δελ είλαη ηεο ππεξεζίαο.
Πξφεδξε, βξηζθφκαζηε ζηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2020 θαη κηιάκε γηα ηζνινγηζκφ ηνπ 2019.
Δληάμεη, φινη ην θαηαιαβαίλνπκε. αο ξψηεζε ν θ.Θενδσξίδεο θαη δελ αθνχζηεθε πνπζελά ν
αληηδήκαξρνο. Γελ είπε ηίπνηα. Τπήξρε θάπνην πξφβιεκα; Θα ήζεια ινηπφλ κηα εμήγεζε, γηαηί
δελ έρνπλ έξζεη ηα ζηνηρεία ηεο πεξηφδνπ εθείλεο πξνο ζπδήηεζε ζηηο νξηδφκελεο εκεξνκελίεο.
Μπνξεί άιινη δήκνη λα θάλνπλ ηνλ απνινγηζκφ καδί κε ηνλ ηζνινγηζκφ, Δκείο ην
απνθεχγνπκε απηφ, γηαηί ηα λνχκεξα αληηθαηνπηξίδνπλ κηα εηθφλα. Ζ δηνίθεζε είλαη απηή πνπ
δηνηθεί. Ζ δηνίθεζε θέξλεη ηα λνχκεξα θαη εκείο πξέπεη λα ηα ςεθίζνπκε. κσο ην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην είλαη έλα πνιηηηθφ φξγαλν.
Πξέπεη λα γίλεη έλαο έιεγρνο θαη επί ησλ έξγσλ. Απηή ηε ζηηγκή έρνπκε 24.000.000€
έζνδα. Γε πξέπεη λα καο πεη θάπνηνο ζηα 24.000.000€ έλα έξγν πλνήο πνπ έρνπκε μεθηλήζεη γηα
ηελ πφιε; Γελ είλαη πνιηηηθφ απηφ; Απνηππψλεηαη απηφ ζηνλ ηζνινγηζκφ; Απηά πνπ έξρνληαη απφ
ην πξφγξακκα «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ», ή απφ ην πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ», ή απφ ην
ΠΡΑΗΝΟ ΣΑΜΔΗΟ; ε απηά νξκάλε φινη νη Γήκνη! Να νξγαλψζνπκε θάηη γηα ηελ πφιε καο, γηα
ηνλ Γήκν καο.

Θέισ ινηπφλ θάπνηνο λα κνπ πεη πνιηηηθά, πνην είλαη απηφ ην κεγάιν έξγν πνπ ζα
αθήζνπκε θαη ζηηο επφκελεο γεληέο; Δγψ πάληα ην ιέσ, δελ ζέισ λα είκαζηε πεξαζηηθνί θαη λα
ράλνπκε ηνλ ρξφλν. Πξέπεη λα αθήζνπκε θάηη ζηελ πφιε καο. Γε ζέισ λα απνδεηθλχεηε κφλνη ζαο
φηη δε κπνξνχκε θάπνηα πξάγκαηα λα ηα δξνκνινγήζνπκε. Έρνπλ πεξάζεη ηφζα ρξφληα! Μφλν
δηαρείξηζε ζα γίλεηαη ζηνλ Γήκν επί ησλ θνλδπιίσλ θαη ηξνπνπνηήζεηο ζα ςεθίδνπκε ζην
δεκνηηθφ ζπκβνχιην;
Ο Γήκνο Νάνπζαο έζηεηιε έλαλ απνινγηζκφ 50 ζειίδεο. Δκείο απνθεχγνπκε απνινγηζκφ.
Δπεηδή άθνπζα έλαλ δηάινγν κεηαμχ ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο θαη ηνπ θ.Σζηνχληα, ζα
ήζεια κε ζαθήλεηα λα ηνπνζεηεζεί γηα ηελ πεξίνδν εθείλε, γηαηί ηφηε ε άπνςή ηεο ήηαλ φηη ήηαλ
θαηαζηξνθηθή ε παξνπζία ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαη ηψξα είλαη ζπλεξγαδφκελνη.
Θα ήζεια λα αθνχζσ γηα εθείλε ηελ πεξίνδν, ηζρχνπλ απηά πνπ έιεγε ηφηε πξνεθινγηθά;
Άιιαμαλ; Γελ μέξσ αλ νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο βνήζεζαλ ψζηε λα δεη ην έξγν δηαθνξεηηθά.
Απηά φπσο ιέεη θαη ν θ.Θενδσξίδεο έγηλαλ κε ηελ απφθαζε 165/2020. Τπάξρεη πξφβιεκα θη
απηφ ην πξφβιεκα δελ έρεη απνηππσζεί. Δίκαζηε ζηνλ Γήκν γηα λα θάλνπκε έιεγρν θαη λα
δηνξζψλνπκε θάπνηα πξάγκαηα. Αλ δε ηα δηνξζψλνπκε, ζεκαίλεη φηη έηζη ηα ζέινπκε.
Γελ είλαη αλαμηνπηζηία φηαλ νη νξθσηνί ινγηζηέο ιέλε, φηη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο
εθηέιεζεο πνπ πξνζθνκίδνπλ νη αλάδνρνη ησλ έξγσλ δελ θαηαρσξνχληαη ζηα βηβιία;
Δπαλαιακβάλσ, δελ είλαη ζπκκεηνρήο. Δίλαη θαιήο εθηέιεζεο. Οη νξθσηνί ινγηζηέο έρνπλ θάλεη
παξαηήξεζε, αλ κνπ επηηξέπεηε ηε ιέμε «πεξί παξαλνκίαο».
Γελ ππάξρεη θπζηθή απνγξαθή ησλ απνζεκάησλ. ηελ έθζεζε ησλ νξθσηψλ ιέεη κέξνο
ησλ απνγξαθέλησλ απνζεκάησλ εκθαλίδνληαη ρσξίο αμία. Γειαδή απηά δελ αγνξάζηεθαλ;
Βξίζθνληαη ζην Γήκν θαη δελ μέξνπκε ηελ αμία ηνπο, δελ είλαη θαηαγεγξακκέλα; Μηιάλε επίζεο
γηα κε ηήξεζε απνζήθεο. ε θάζε έξγν λα ππάξρεη θαη κία απνζήθε γηα απηά πνπ έρνπλ
αγνξαζηεί απφ ηα έξγα. Οη νξθσηνί ινγηζηέο κηιάλε πηα γηα πξνβιεκαηηθή νηθνλνκηθή
δηαρεηξηζηηθή παξαθνινχζεζε φισλ απηψλ. ηη δελ ππάξρεη θαλ εζσηεξηθφο έιεγρνο φισλ απηψλ
ησλ πξαγκάησλ. Γελ πξέπεη θάπνηε λα ην νξγαλψζνπκε απηφ ην θνκκάηη; Οη νξθσηνί ιέλε γηα ηνλ
Γήκν καο δηάθνξα πξάγκαηα θαη πξέπεη απηφ λα καο απαζρνιήζεη.
Δπίζεο, ιέλε νη νξθσηνί ινγηζηέο φηη έζηεηιαλ δηάθνξα ραξηηά ζε φινπο απηνχο πνπ
ρξσζηάλε γηα ηελ 20εηία πνπ πξνβιέπεηαη θαη κάιηζηα νη δέθα δελ απάληεζαλ θαη απηνί νη δέθα
είλαη αμίαο 434.000€. Γελ βξίζθνληαη, γηαηί έρνπλ αιιάμεη δηεχζπλζε ή επηζηξέθνπλ ηα ραξηηά.
Δκείο εδψ ςεθίζακε κία ηξνπνπνίεζε θαλνληζκνχ φπνπ θάλακε δηεχζπλζε ηε λνκηθή ππεξεζία.
Απηφ ην ζέκα πνπ έζηεηιαλ ηα ραξηηά θαη γχξηζαλ πίζσ, δε κπνξεί λα ην ζπλερίζεη ε λνκηθή
ππεξεζία; Πξέπεη λα ππάξρεη έλα αίζζεκα δηθαίνπ θαη ηζφηηκεο αληηκεηψπηζεο ησλ πνιηηψλ. Γελ
κπνξεί λα πιεξψλνπλ κφλν νη επζπλείδεηνη θαη νη ζπλεηδεηνπνηεκέλνη. Δίλαη θαθφ πξάγκα λα
καιψλεηο. Θα ηνπο θπλεγήζνπκε. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ πνιινί έρνπλ ζθίζεη ηηο θιήζεηο
κπξνζηά θαη δελ ηηο πιεξψλνπλ, άιινη θάλνπλ επίδεημε ηνπ ηχπνπ «δελ πξφθεηηαη λα ηνπο δψζσ
κία».
Σν ζπκάζηε θη εζείο πέξπζη, ηφηε ζηα αληηζηαζκηζηηθά νθέιε ν θ.Μηραειίδεο ζαο έιεγε
γηα νιφθιεξν ρσξηφ πνπ δελ πιεξψλεη θαη κεηά εκείο αλαγθαζηήθακε λα θάλνπκε αχμεζε 18%
ζηα ηέιε άξδεπζεο, γηαηί θάπνηνη πιήξσλαλ θαη θάπνηνη φρη. Καη απηφ ήηαλ άδηθν.
Κνηηάμηε λα δείηε, ην 2018 νη βεβαησκέλνη θαηάινγνη ήηαλ κφλν 108.000€. Δθεί κέζα
είλαη θαη ε ζεηεία κνπ. Καη λα είλαη ην 2019 ζηηο 666.000€ πεξίπνπ. Δπεηδή ηφηε ήηαλ θαη
πξνεθινγηθή πεξίνδνο, δελ πξέπεη απηή ηελ κηθξνπνιηηηθή λα ηελ ρξεζηκνπνηνχκε ζην Γήκν εηο
φθεινο θάπνησλ. Απηή είλαη ε άπνςή κνπ.
Δπίζεο, ζηε ζειίδα 31 ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ αλαθέξεηαη φηη έρνπλ εηζπξαρηεί ηα έζνδα
απφ εθπνίεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο απφ ηελ αλαγθαζηηθή πξνζθχξσζε ιφγσ ξπκνηνκίαο θηι.
κσο ελψ απηέο είλαη νξηζηηθέο, ηα κεηαβηβαζζέληα αθίλεηα δελ έρνπλ δηαγξαθεί απφ ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ. Μελ θάλνπκε ην Γήκν Βέξνηαο Ρηδψκαηα. Πξέπεη λα ην
νξγαλψζνπκε θαη απηφ.
Δπίζεο, ξψηεζα γηαηί επηιέγεηαη ν ελδνδηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο γηα θάπνηεο πεξηπηψζεηο
ζεηηθά θαη γηα θάπνηεο αξλεηηθά. Γελ πήξα ηηο απαληήζεηο αιιά ζεσξψ φηη απηέο ηηο πεξηπηψζεηο
πξέπεη λα ηηο ιχλνπκε πξνο φθεινο ηνπ Γήκνπ. Φπζηθά απηέο πνπ πηζηεχνπκε φηη ζα θεξδίζνπκε.

Απιψο δηαπηζηψλσ φηη είκαζηε πξφζπκνη λα ιχζνπκε θάπνηεο ππνζέζεηο γξήγνξα κε
ελδνδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ, γηαηί ππάξρνπλ θαη θάπνηα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζε έξγα, ηα νπνία
πξνθαλψο θαη έρνπλ γίλεη. Σα έξγα δελ απνηππψλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ; Γηαηί δελ έγηλε
ηξνπνπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ; Άξα απηά ηα έξγα δελ ππήξραλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Άξα απηά
ηα έξγα θάπνηνο δηέηαμε λα γίλνπλ θαη δελ έθεξε κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε. Απηά πσο πξνθχπηνπλ;
Καη φηη πξέπεη λα ηα ιχζνπκε ακέζσο κε ελδνδηθαζηηθφ ηξφπν, αθνχ πξφθεηηαη γηα έξγα πνπ
έρνπλ γίλεη; Μήπσο είλαη απφ ηελ Δπίηξνπν; Να βάισ θη απηήλ ηε δηάζηαζε.
Γηα ηε γέθπξα Κνχζηνπ ζα πξέπεη θάπνηε λα δηεπθξηληζηεί ην έξγν φιν πφζν, πνην ήηαλ
θαη ζε πνην χςνο ηειηθά θηάλεη γηα λα μέξνπλ νη πνιίηεο ηη καο θφζηηζε θη απφ πνχ πιεξψζεθε.
Δπεηδή βιέπσ θάπνπ έλα πιεφλαζκα ηεο ηάμεο ησλ 355.000€, ζέισ λα ζαο πσ φηη νηθνλνκία
είλαη, θέξδνο είλαη, αιιά θαη ε αλππαξμία ηνπ έξγνπ θέξδνο είλαη.
Ο ηζνινγηζκφο κε απηέο ηηο παξαηεξήζεηο εθζέηεη ηε δεκνηηθή αξρή. Οηθνλνκία ζηνλ
Γήκν γίλεηαη θαη απφ ην χςνο ηεο κηζζνδνζίαο πνπ έρεη κεησζεί πάξα πνιχ ιφγσ ηεο απνρψξεζεο
πνιιψλ εξγαδνκέλσλ, ηηο κεηψζεηο ησλ κηζζψλ, απφ ηελ θαηάξγεζε δψξσλ-επηδνκάησλ, απφ ην
χςνο ησλ δφζεσλ γηα ηα δάλεηα πνπ έρνπλ έξζεη θη έγηλε απνπιεξσκή ζηα επφκελα ρξφληα, απφ ηα
έξγα πνπ δε γίλνληαη παξά κφλν ηα ρξεκαηνδνηνχκε, απφ δηάθνξα πξνγξάκκαηα θαη φηη δελ
έρνπκε πξνρσξήζεη ζε θακία κειέηε γηα θάπνην έξγν πλνήο.
Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο θαη επεηδή δε ζέινπκε ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε λα
ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν πνιηηηθήο επηβίσζεο ηεο δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ απφ θάπνηνπο,
θαηαςεθίδνπκε ηνλ ηζνινγηζκφ.
Μαξθνχιεο: Καηαξράο λα εθθηλήζνπκε απφ ηνλ παξνλνκαζηή απηήο ηεο ζπδήηεζεο.
Δίλαη γλσζηφ φηη θνξπθαίεο δηαδηθαζηηθέο ζπλεδξηάζεηο είλαη απηέο πνπ αθνξνχλ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ, ηνλ απνινγηζκφ κέρξη λα θαηαξγεζεί απηή ε αξκνδηφηεηα θαη απηέο πνπ
αθνξνχλ ηνλ ηζνινγηζκφ θαη γηα απηφ ηηηινθνξνχληαη σο εηδηθέο ζπλεδξηάζεηο, εηζάγνληαη κε
απηήλ ηε δηαδηθαζία ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ.
Βεβαίσο, ε θπβέξλεζε ηεο Ν.Γ. θξφληηζε λα δεκηνπξγήζεη νηθνλνκηθέο επηηξνπέο θη
επηηξνπέο πνηφηεηαο δσήο κε έλαλ εληειψο αλνξζνινγηζηηθφ ηξφπν πνπ αθνξνχζε κηα άληζε
θαηαλνκή θαη δελ εμέθξαδε ηε βνχιεζε ησλ πνιηηψλ φηαλ ςήθηδε.
Δίλαη πξνθαλέο φηη ε βνχιεζε ηεο θπβέξλεζεο ηεο Ν.Γ. ήηαλ λα επλνπρίζεη ηα δεκνηηθά
ζπκβνχιηα, ψζηε πιένλ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην απφ θπξίαξρν φξγαλν ζπιινγηζκνχ, δξάζεο θη
απνθάζεσλ λα γίλεη έλαο απιφο παξαηεξεηήο. Καη δελ έθηαλε απηφ, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2020
εηζάγεη ηνλ θαηλνχξην λφκν κε ηνλ νπνίν εηζήγαγε θαη άιιεο απνμεισηηθέο δξάζεηο, έηζη ψζηε ην
δεκνηηθφ ζπκβνχιην λα κελ αζρνιείηαη νχηε θαλ κε ην δήηεκα ηνπ απνινγηζκνχ, λα αζρνιείηαη
κφλν ε νηθνλνκηθή επηηξνπή ε νπνία ιεηηνπξγεί κε ηελ παλίζρπξε ζέζε ηεο ζπκπνιίηεπζεο.
Απηφ πνπ ζέινπκε λα πνχκε εκείο πνπ έρνπκε θαη παιαηφηεξε ζεηεία ζε δεκνηηθά
ζπκβνχιηα, ζε ζπλεδξηάζεηο απνινγηζκνχ θαη πξνυπνινγηζκνχ είλαη φηη απηφ πνπ θάλακε, ήηαλ
λα θνπβεληηάδνπκε θαη ηνλ απνινγηζκφ θαη ηνλ ηζνινγηζκφ ζε κία ζπλεδξίαζε. Να παίξλνπκε
απνθάζεηο, λα ελεκεξψλεηαη θπζηθά ην ζψκα γηα ηνλ απνινγηζκφ θαη ζηε ζπλέρεηα ν ηζνινγηζκφο
λα έξρεηαη σο επηθαηξνπνηεηηθφο ηεο δξάζεο απηήο ησλ Γήκσλ ησλ ΟΣΑ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ
δήκσλ ηεο Βέξνηαο. Δίλαη πξσηφγλσξε ε θαηάζηαζε. Γηα πξψηε θνξά δε γίλεηαη.
Βεβαίσο είπακε φηη ην δήηεκα ηεο λνκηκφηεηαο, φρη ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο, γηαηί φζνλ
αθνξά ηε ζπληαγκαηηθφηεηα ππάξρνπλ ελζηάζεηο πνπ έρνπλ εθθξαζηεί θαη ζηελ αξκφδηα
επηζηεκνληθή επηηξνπή ηεο Βνπιήο θαη κε απηφ ην λνκνζέηεκα αιιά θαη κε ην πξνεγνχκελν,
αιιά ππάξρνπλ ελζηάζεηο επί ηνπ εζηθνχ δεηήκαηνο, γηαηί Πξφεδξε είλαη αλήζηθν λα έξρεηαη λα
επηθπξψζεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην έλαλ ηζνινγηζκφ ρσξίο λα έρεη γλψζε ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην
ησλ ππφινηπσλ παξακέηξσλ. Υσξίο λα μέξεη ηνλ απνινγηζκφ. Γελ έπξεπε λα ππάξρεη κηα εμήγεζε
πσο θαη γηαηί είρακε απηή ηε κείσζε ζηα έζνδα; Ή αληίζηνηρα είρακε 42.000.000€ πξφβιεςε κε
ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ ςεθίζηεθε ην 2019 γηα ηα έμνδα, είρακε έμνδα ηεο ηάμεσο ησλ
25.500.000€ ζχκθσλα κε φηη είπε ν Γήκαξρνο.
Έρνπκε έλαλ πξνυπνινγηζκφ ν νπνίνο απνθιίλεη ζε ζρέζε κε ηνλ απνινγηζκφ πεξίπνπ
40%. Γελ πξέπεη λα αηηηνινγεζεί απηφ ην πξάγκα; Δλδερνκέλσο αλ ήκαζηε ζηε θάζε λα

ςεθίζνπκε ηνλ απνινγηζκφ θαη ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ 2020, ζα είρακε ηνλ θνξσλντφ θαη ηελ
παλδεκία θαη ζα κπνξνχζακε λα απνδψζνπκε εθεί απηέο ηηο απνθιίζεηο.
ήκεξα ππάξρεη κηα πεηζηηθή εμήγεζε γηα πνηνλ ιφγν έρνπκε απηή ηε κείσζε ζηα έζνδα
θαη απηή ηελ κείσζε ζηα έμνδα; Γε κπφξεζε λα ην αηηηνινγήζεη θαλέλαο. Καη πεξίκελα απφ ηε
δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ λα έξζεη εδψ πέξα, λα θάλεη έλαλ απνινγηζκφ πξαγκαηηθφ.
Σψξα, ην άιιν ην δήηεκα. Κάπνηνη δελ έρνπλ θαηαιάβεη απφ πφηε δηνηθνχλ. Ζ λέα
δεκνηηθή αξρή έρεη έλαξμε ζεηείαο 1/9/2019. Ο απνινγηζκφο αθνξά ην 2019. Ζ θ.Μπαηζαξά
είλαη ζπλδηνίθεζε απφ 1 επηεκβξίνπ. Γειαδή, ην 1/3 ηεο ρξνληάο αθνξά νπζηαζηηθά. (ζε απηφ ην
ζεκείν γίλεηαη δηαθνπή ηεο ζχλδεζεο)
Έιεγα φηη ζα πξέπεη λα αληηιεθζνχλ θάπνηνη απφ πφηε ήηαλ δηνίθεζε θαη γηα πνην πξάγκα
πξέπεη λα απνινγεζνχλ θαη ηη πξέπεη αθξηβψο λα απνθαζίζνπλ θαη λα ςεθίζνπλ. Αλαθέξνκαη
πξνθαλψο ζηε ζχκπξαμε πνπ έρεηε έξζεη κεηαμχ ηεο θ.Μπαηζαξά, πνπ ηππηθά είλαη αμησκαηηθή
αληηπνιίηεπζε, πιελ φκσο είλαη ζηε ζπγθπβέξλεζε θαη σο εθ ηνχηνπ φθεηιε θαη απηή λα παξέρεη
ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κηα εμήγεζε γηα ηα ηεθηαηλφκελα θαη γηα πνηνλ ιφγν δελ πήγε ην ζρέδην
φπσο είρε πξνυπνινγηζηεί.
Δίρακε πεη ζην πξνεγνχκελν δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαηά ηε δηάξθεηα ςήθηζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2019 φηη είλαη πιαζκαηηθφο ν πξνυπνινγηζκφο, γηαηί ηα 42.000.000€ πνπ
πξνβιέπαηε αληίζηνηρα γηα έζνδα θαη έμνδα δελ πξφθεηηαη λα ηα εηζπξάμεηε θαη δπζηπρψο
επαιεζεπηήθακε. Σα 33.500.000€ έζνδα απνηεινχλ, ζεσξψ, έλα ζεκαληηθφ πνζφ ην νπνίν
απνθιίλεη απφ ηελ πξφβιεςε θαηά 9.000.000€.
ζνλ αθνξά ηα έμνδα, μέξεηε φηη είλαη ε εηθφλα ηνπ ηερληθνχ έξγνπ κηαο δεκνηηθήο αξρήο,
δειαδή ηη έρεη θάλεη κηα δεκνηηθή αξρή, γηαηί ηα πεξηζζφηεξα είλαη ιεηηνπξγηθά έμνδα,
θαιχπηνπλ θαη πξνζσπηθφ θηι, ηα 25.500.000€ έμνδα απνδεηθλχνπλ απηφ ην νπνίν ιέγακε, φηη
δελ έρεηε ηερληθφ πξφγξακκα πλνήο πνπ λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ.
Δίρακε επηζεκάλεη ηηο αδπλακίεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θη είρακε πεη φηη έρεηε θαξκπφλ απφ
ην 2010 ζηνλ ίδην πξνυπνινγηζκφ πεξηιακβάλεηε ηα ίδηα έξγα, έξγα ηα νπνία εδψ θαη κηα
δεθαεηία είλαη ζε εθθξεκφηεηα.
Δδψ αθξηβψο είλαη ην πνιηηηθφ δεηνχκελν, ηαηί Πξφεδξε, αλ ηπρφλ ήζειε ε δεκνηηθή αξρή
λα είλαη εηιηθξηλήο απέλαληη ζηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, απέλαληη ζηε δεκνηηθή αξρή, γηαηί ε
δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ είκαζηε εκείο. Αιιά ε δηνίθεζε πνπ θπβεξλάεη απηή ηε ζηηγκή έπξεπε λα
δείρλεη εηιηθξίλεηα απέλαληη ζηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη λα παξνπζηάδεη ηελ εηθφλα φπσο
αθξηβψο έρνπλ ηα πξάγκαηα. Γελ κπνξνχκε λα σξαηνπνηνχκε κηα θαηάζηαζε. Πξνέθπςε απφ κηα,
δπν, ηξεηο εξσηήζεηο φηη αληί λα έρνπκε έλα πιενλαζκαηηθφ, έρνπκε έλαλ ειιεηκκαηηθφ
ηζνινγηζκφ. Δίλαη ε πξαγκαηηθφηεηα.
Πέξπζη Πξφεδξε, αλ ζπκάζηε, είραλ βγεη θάπνηνη ακέζσο κεηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ
απνινγηζκνχ θαη είραλ γξάςεη θαη ηα Μ.Μ.Δ. γηα 7.000.000€ πιεφλαζκα ν Γήκνο Βέξνηαο.
Βέβαηα, ζηε ζπλέρεηα είραλ γίλεη δηνξζψζεηο θαη αλ θάπνηνο θαζίζεη θαη επαλαιάβεη απηά πνπ
είπε ε θ.Αιεμαλδξνπνχινπ, ζα θαηαιάβεη φηη κηιάκε γηα έλαλ ειιεηκκαηηθφ ηζνινγηζκφ. Μηιάκε
γηα κηα απφθιηζε, γηα κηα δηαθνξά κεηαμχ εζφδσλ-εμφδσλ 8.000.000€, γηαηί ηα έζνδα είλαη
33.500.000€ θαη ηα έμνδα 25.500.000€ θαη πάιη ν ηζνινγηζκφο είλαη ειιεηκκαηηθφο. Με
9.000.000€ απφθιηζε ζπλ 3.500.000€ απφθιηζε κείνλ ηνπ ηζνινγηζκνχ. Απηφ καο είπε ε
θ.Αιεμαλδξνπνχινπ. Αο εξρφηαλ ε δεκνηηθή αξρή θαη αο καο έιεγε δελ ηα πήγακε εθεί θαιά γηα
απηφλ θαη γηα απηφλ ην ιφγν. Αιιά λα εγθαηαιείςεη ηελ πειαηεηαθή πνιηηηθή. Θα πξέπεη λα
εγθαηαιείςεη απηήλ ηελ αλεηιηθξηλή ζηάζε ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην λα εκθαλίδεη άιια πξάγκαηα
απφ απηά πνπ ηζρχνπλ. Θα πξέπεη λα εκθαλίζεη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηελ θαηάζηαζε φπσο
αθξηβψο είλαη.
Δκείο Πξφεδξε, Γήκαξρε θαη αληηδήκαξρε πνπ νπζηαζηηθά αζθείηε ηε δηνίθεζε, λα μέξεηε
φηη ζα βάινπκε πιάηε, αιιά ζέινπκε λα είζηε εηιηθξηλείο καδί καο. Γελ ζα πξέπεη λα ππεξεηείηαη
κέζα απφ ηελ απηνδηνίθεζε ε αξρή ηεο δηαθάλεηαο; Γελ ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ νη δεκνηηθνί
ζχκβνπινη, νη δεκφηεο, λα γλσξίδνπλ ηη γίλεηαη; Σν δήηεκα είλαη απζηεξά πνιηηηθφ.

Θεσξψ φηη ε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ νδεγείηαη ζε ιάζνο δηαδξφκνπο θαη νδνχο θαη ιάζνο
κνλνπάηηα θαη λνκίδσ ηε ζπλαίλεζε πξέπεη λα ηελ επηδηψμεη πνιηηηθά, ππφ ηελ έλλνηα ηνπ
πξαγκαηηθνχ απνινγηζκνχ.
Ξέξεηε Πξφεδξε φηη ν ηζνινγηζκφο απηφο κε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έρεη, δελ κπνξεί λα
πεξάζεη. Γελ ζα γίλνπκε ζπλέλνρνη ζε απηή ηελ πνιηηηθή. Αο δηνξζσζνχλ, αο γίλνπλ θαινί
άλζξσπνη θαη εκείο ζα απνδείμνπκε φηη είκαζηε θαιχηεξνη.
Σζαλαμίδεο: Καηαξρήλ λα επρεζψ ρξφληα πνιιά ζε φινπο, πγεία θαη επινγία θαη
πξνθαλψο λα έρνπκε πην νπζηαζηηθέο θαη γφληκεο ζπλεδξηάζεηο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ην λέν
έηνο.
ήκεξα ν θαζέλαο κπνξεί λα ςεθίζεη ή λα θαηαςεθίζεη ηνλ ηζνινγηζκφ αιιά λνκίδσ φηη
πξέπεη λα θαηαςεθίζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έξρεηαη ζηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε. Σα ζέκαηα
ήξζαλ παξακνλή Υξηζηνπγέλλσλ, νπφηε θαηαιαβαίλεηε φηη δελ ππήξρε ρξφλνο νπζηαζηηθφο γηα
κειέηε ηεο έθζεζεο ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ θαη ηνπ πξνζαξηήκαηνο. Παξφια απηά ζα θάλνπκε
ηελ πξνζπάζεηα καο λα εληνπίζνπκε κεξηθά πξάγκαηα.
ίγνπξα ν ηζνινγηζκφο θαηαγξάθεη κηα εηθφλα ηνπ Γήκνπ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν. Αιιά
καο ελδηαθέξνπλ κφλν ηα λνχκεξα, αλ έρνπκε ιεθηά ζην Σακείν, αλ ρξσζηάκε πνιιά ή ιίγα;
Δίλαη κφλν απηφ; αθψο ηα λνχκεξα έρνπλ ηε ζεκαζία ηνπο. Απφ εθεί θαη πέξα πξέπεη λα δνχκε
ηνλ ηζνινγηζκφ, πνπ πεγαίλνπλ ηα ρξήκαηα. Δίκαζηε έλα πνιηηηθφ φξγαλν. Παίξλνπκε απνθάζεηο,
βάδνπκε θφξνπο, βάδνπκε ηέιε, παξέρνπκε ππεξεζίεο πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηνπο δεκφηεο. Δίλαη
θαη νη πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο. Γελ κπνξνχκε λα αθήζνπκε απηφ ην πξάγκα έμσ απφ ηνλ
ηζνινγηζκφ. Γελ κπνξνχκε λα ςεθίζνπκε αλ είλαη ζσζηέο νη πξνζζέζεηο θαη νη αθαηξέζεηο. Γελ
αξθεί κφλν απηφ. Δκείο θάλνπκε πάληα πνιηηηθή θξηηηθή, θπζηθά ζπλδπαζκέλε κε ηα νηθνλνκηθά
ζηνηρεία.
ηελ έθζεζε ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ παξνπζηάδεηαη κηα εηθφλα εμνπιηζκνχ ηνπ Γήκνπ ν
νπνίνο είλαη γεξαζκέλνο, έρεη απνζβεζηεί ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ. Σα πνζά ησλ επελδχζεσλ
ζην ζχλνιν ησλ εμφδσλ, αλ ηα δείηε ηα πνζά, πέθηνπλ. Σν 2015 νη επελδχζεηο ήηαλ ην 35% ησλ
εμφδσλ καο θαη έρεη θηάζεη ην 2018 ζην 29% θαη κηα κηθξή άλνδν ην 2019 πνπ ήηαλ θαη
πξνεθινγηθή πεξίνδνο. Γε θαίλεηαη λα ππήξμε έλαο ζρεδηαζκφο απφ ηε δηνίθεζε κηα θαη απηή ε
δηνίθεζε θπβεξλάεη πνιιά ρξφληα ην Γήκν, ψζηε λα έρνπκε κηα έγθαηξε αλαλέσζε ηνπ
εμνπιηζκνχ ηνπ Γήκνπ, ψζηε λα κελ θαιχπηεη λα πιεξψλεη ν Γήκνο ζπληεξήζεηο ππεξβνιηθέο ή
αλ ζέιεηε θηφιαο λα πινπνηεί έξγα κφλνο κε ηελ απηεπηζηαζία κε ρακειφηεξν θφζηνο.
ηηο δαπάλεο εγθαηάζηαζεο, φπσο ηα αλαθέξεη ε έθζεζε ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ.
Αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία είρακε κειέηεο 3.333€. Οπζηαζηηθά, δελ έρνπκε θακία κειέηε πξνο
ηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία, θακία πξνο ηελ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία θαη θακία γηα
αληηππξηθή πξνζηαζία. Ση δείρλεη απηφ; ηη ν Γήκνο δελ ην έρεη ζηελ πξνηεξαηφηεηά ηνπ.
ηηο δαπάλεο γηα ηα ζρνιεία καο αλαθέξεηαη έλα έξγν κφλν 69.779€ γηα ην 5 ν θαη 8ν
Γεκνηηθφ ρνιείν. Δ δελ παξνπζηάδεηαη έλα έξγν πνπ λα δείρλεη ηε κειέηε, πνηεο νη αλάγθεο
ζήκεξα ζε ζρνιηθέο αίζνπζεο, ζε αζιεηηθέο ππνδνκέο.
Σα έξγα ζε εμέιημε ηα ραξαθηήξηζαλ έξγα ζε εθθξεκφηεηα θαη έξγα ζε θαζπζηέξεζε. Γελ
είδα πνπζελά λα παξνπζηάδεηαη έλα έξγν πνπ λα αθνξά ηηο ζπλνηθίεο ηεο πφιεο καο. Απνπζηάδνπλ
πνιιέο Κνηλφηεηεο απφ ηα έξγα. Ση ζπκβαίλεη εθεί; Δίλαη φια θαιά; Γελ έρνπλ πξνβιήκαηα απηέο
νη πεξηνρέο; Καη εδψ ζα ήηαλ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ, λα αθνχζνπκε ηη ιέλε ηα πκβνχιηα γηα ηηο
πεξηνρέο ηνπο. Γελ είλαη θαλείο ζήκεξα λα καο πεη θάηη; Γελ θιήζεθαλ;
Γηα ηηο ζπκκεηνρέο ζε αλψλπκεο εηαηξείεο, εκείο πάληα θαηαςεθίδνπκε ηε ζπκκεηνρή καο
ζε αλψλπκεο εηαηξείεο θαη πξνθαλψο βιέπεηε ηη γίλεηαη εδψ. Έρνπκε δπν εηαηξείεο πνπ είλαη ζε
εθθαζάξηζε. Έρνπκε ζπκκεηνρή κε 81.000€. Απηά ζπλήζσο ζε εθθαζάξηζε δελ ππάξρεη ζην ηέινο
ηεο εθθαζάξηζεο, δελ ππάξρεη λα απνδνζνχλ ηα ρξήκαηα. Άξα κηιάκε γηα ρακέλα ρξήκαηα.
Απαηηήζεηο. Φηάλνπλ πεξίπνπ ηα 9.000.000€. Μαο έδσζε θάπνηα ζηνηρεία ρνλδξηθά ν
θ.Αζιάλνγινπ. Πνηνη ρξσζηάλε ηειηθά; Πνηνη ρξσζηάλε 9.000.000; Δίλαη απφ ηα δεκνηηθά ηέιε,
απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο ΓΔΖ; Δίλαη ν θνζκάθεο πνπ δελ κπνξεί λα πιεξψζεη ην ξεχκα θαη
θαίλνληαη απηά έηζη; Δμεγήζηε καο επηηέινπο, λα δνχκε ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα απηφ.

Σα έζνδα ζηε ζειίδα ηνπ Γήκνπ έρνπλ έλα πνιχ ελδηαθέξνληα δείθηε, πνπ ιέεη δείθηεο
επηβάξπλζεο δεκνηψλ αλά θάηνηθν. To 2015 παίξλακε αλά έηνο 344€ ην ρξφλν. Σν 2016 401€. Σν
2017 422€. Σν 2018 435€. Σν 2019 451€ θαη ην 2020 ην έρεηε απνγεηψζεη 483€. Γειαδή κέζα ζε
5-6 ρξφληα κέζα ζηελ θξίζε ν Γήκνο παίξλεη 40% πεξηζζφηεξν απφ ηνπο δεκφηεο. Απηφ δείρλεη
κηα θνξνινγηθή αθαίκαμε, έλα ζηξάγγηζκα, φηη ν Γήκνο ρξφλν κε ηνλ ρξφλν βάδεη πην βαζηά ηα
ρέξη ζηελ ηζέπε ησλ δεκνηψλ. Δμάιινπ δε κπνξεί λα γίλεη δηαθνξεηηθά, αλ ην δνχκε έηζη.
Οη Γήκνη πξέπεη λα βγνχλε κπξνζηά λα δηεθδηθήζνπλ ηελ αχμεζε ησλ θεληξηθά
απνδηδφκελσλ πφξσλ. Δμάιινπ θαη απηά είλαη ρξήκαηα ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ, είλαη ρξήκαηα
απφ ηε θνξνινγία. Πξέπεη λα ηα δηεθδηθήζνπκε λα έξζνπλ πάιη πίζσ ζε εκάο. Γίλεηαη ζαθέο φηη
νη δεκφηεο πιεξψλνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξα γηα λα δηαηεξνχκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ ζε
έλα επίπεδν, πνπ γηα ηε δηνίθεζε κπνξεί λα είλαη αξθεηφ, αιιά γηα εκάο είλαη θάησ απφ ηηο
αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. Γηα απηέο ηηο αλάγθεο πνπ είλαη λα θέξνπλ ζηελ πγεία, ζηελ εξγαζία, ζηελ
παηδεία, ζηελ πνηφηεηα δσήο, αξλείηαη ν Γήκνο λα κπεη κπξνζηά λα ηα δηεθδηθήζεη απηά ηα
πξάγκαηα, λα δηεθδηθήζεη πξάγκαηα πνπ αμίδνπλ θη αλαινγνχλ ζηνπο δεκφηεο καο.
Πξέπεη λα ζπλδπάζνπκε θαη λα πινπνηήζνπκε δξάζεηο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, αιιά
απηφ ζέιεη κηα άιιε πνιηηηθή. Πξέπεη λα έξζνπκε ζε ξήμε κε ηηο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο. Δίζηε
δηαηεζεηκέλνη λα ην θάλεηε απηφ; Ο ηζνινγηζκφο δελ είλαη κφλν λνχκεξα. Πίζσ απφ ηα λνχκεξα
ζε ηειηθή αλάιπζε είλαη άλζξσπνη πνπ νπνίνη είλαη γνλαηηζκέλνη απφ ηε δεθαεηή θαη πιένλ
νηθνλνκηθή θξίζε.
Οη θαηεπζχλζεηο εδψ είλαη πξνο ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ Γήκσλ, ε κεηαηξνπή ηνπο ζε
αλψλπκε εηαηξεία. Γελ είλαη αλψλπκε εηαηξεία ν Γήκνο, δε κπνξεί λα είλαη, δε κπνξνχκε λα
ζπγθξίλνπκε ην Γήκν κε κηα αλψλπκε εηαηξεία. Ζ Α.Δ. είλαη θεξδνζθνπηθή, εκείο δελ είκαζηε
θεξδνζθνπηθφ φξγαλν, δε κπνξνχκε λα ηαπηηδφκαζηε ζηε ιεηηνπξγία κε απηφ ην πξάγκα. Δίκαζηε
θαλεξά αληίζεηνη ζε απηφ ην αληηιατθφ πιαίζην θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν ζα θαηαςεθίζνπκε ηνλ
ηζνινγηζκφ.
Μπαηζαξά: Πξφεδξε ζα ήζεια λα έρσ πεξηζζφηεξν ρξφλν, γηαηί κνπ έθαλαλ ηελ ηηκή ν
θ.Παπιίδεο θη ν θ.Μαξθνχιεο λα αζρνιεζνχλ κε ην φλνκά κνπ θαη λα αζρνιεζνχλ κε ηελ
ζπλδηνίθεζε, ηδηαίηεξα ν θ.Παπιίδεο, ν νπνίνο πνιχ θνβάκαη φηη ζα είρε ηνλ επζεβή πφζν λα
ζπλδηνηθεί απηφο ή λα είλαη απηφο Γήκαξρνο.
Έθηαζε ζην ζεκείν ν θ.Παπιίδεο λα κνπ πεη φηη κηινχζα γηα θαηαζηξνθηθή δηνίθεζε
πξνεθινγηθά. Πνηέ δελ ρξεζηκνπνίεζα απηή ηε ιέμε. Πνηέ δελ έθαλα αηζρξή αληηπνιίηεπζε. ηνλ
πξνεθινγηθφ κνπ ιφγν, λνκίδσ έθαλα έλαλ έληηκν αγψλα, φρη πξνζσπηθά, κε φινπο ηνπο
ζπκβνχινπο κνπ θαη κάιηζηα είρα θαηεγνξεζεί ηφζν πνιχ απφ ηελ παξάηαμε ηνπ θ.Παπιίδε ζε
φηη δελ θαηεγνξνχζα ηνλ Γήκαξρν. Δδψ πξαγκαηηθά δελ μέξσ ηη ζπκβαίλεη.
ζνλ αθνξά ηα κεγάια έξγα, ηε γξακκή ζα ηελ ηξαβήμνπκε ζην ηέινο ηεο ηεηξαεηίαο,
ζηηο 31/12/2023.
Δπραξηζηψ πνιχ θ.Μαξθνχιε πνπ ππελζπκίζαηε φηη ε λέα δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ αλέιαβε
1/9/2019. Γειαδή εκείο δελ ήκαζηε φιν ην 2019 δηνίθεζε θαη βεβαίσο λα πσ ζηνλ θ.Σζηνχληα φηη
ηφηε αλήθε ζηελ παξάηαμε θαη πξαγκαηηθά ήηαλ ηηκή γηα ηελ παξάηαμε θαη ζα ήζεια λα
ζπλερίζεη. Ο ίδηνο επέιεμε λα αλεμαξηεηνπνηεζεί θη ε παξάηαμε, εθφζνλ απνθαζίζακε λα
ζπλδηνηθήζνπκε κε ηελ παξάηαμε ηνπ θΒνξγηαδίδε «Γλψζε θαη Γξάζε», ν θ.Σζηνχληαο
ζπκκεηείρε ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή θη είρε ηελ ζέζε ηνπ αληηπξνέδξνπ ηεο νηθνλνκηθήο
επηηξνπήο. Δμέπεζε απφ ην αμίσκα απηφ ιφγσ αλεμαξηεηνπνίεζεο φπσο πξνβιέπεη ν λφκνο,
παξακέλεη φκσο Πξφεδξνο ρνιηθήο Δπηηξνπήο, δελ απαηηήζακε λα θχγεη απφ Πξφεδξνο
ρνιηθήο Δπηηξνπήο.
ξακα δηαζέηνπκε θαη έξγα ζα θάλνπκε.
Κε Παπιίδε νη νηθνλνκηθέο κνπ απνιαβέο απφ ηνλ Γήκν είλαη κεδέλ. Κάπνηα ζηηγκή ζα ηα
θέξσ λα ηα δείηε, πνηέ δελ ήκνπλ δξαρκνθνληάο, αλ ήηαλ απηφο ν ζηφρνο κνπ ζα είρα
εθαηνκκχξηα, δηφηη πέξαζα απφ ζέζε αλάινγε θαη δελ ζαο επηηξέπσ λα ρξεζηκνπνηείηε απηέο ηηο
εθθξάζεηο.
Κε Μαξθνχιε, ε Ν.Γ. πνιχ θαιά έθαλε θαη ςήθηζε ηνπο λφκνπο πνπ ςήθηζε γηαηί κε ηνλ
«Κιεηζζέλε» πνπ ςήθηζε ε δηθή ζαο παξάηαμε, ζήκεξα νη Γήκνη ζα ήηαλ αθπβέξλεηνη.

Δκείο απνθαζίζακε λα ζπλδηνηθήζνπκε, πξψηνλ γηα λα «βάινπκε πιάηε» ζηνλ Γήκν, λα
πάεη κπξνζηά ν Γήκνο, λα πάεη κπξνζηά ν ηφπνο καο, λα επσθειεζνχλ νη πνιίηεο καο θαη φρη
εκείο σο παξάηαμε, δηφηη εκείο ζαλ παξάηαμε ηα αθνχκε ζπλέρεηα θαη απφ ζαο θαη απφ ηνλ
θ.Παπιίδε θαη απφ φινπο. Δπηπρψο πνπ ππάξρνπκε γηα λα θάλνπλ αληηπνιίηεπζε.
Αιιά ην ζέκα καο είλαη ν ηζνινγηζκφο. Έγθξηζε ή κε ηζνινγηζκνχ θαη απνηειεζκάησλ
ρξήζεο Γήκνπ Βέξνηαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ 2019. Απηφ είλαη ην ζέκα καο. ια ηα άιια είλαη
ην αιάηη θαη ην πηπέξη γηα λα θαιχςεηε ηα δεθαπέληε ιεπηά πνπ ζαο δίλεη ν λφκνο. Τπέβαια
πξψηε εξσηήζεηο θαη αλαθέξζεθα ζε έξγα θαη φρη ζε ζηεγλά λνχκεξα, παξφηη σο καζεκαηηθφο ζα
κπνξνχζα λα επηκείλσ ζηα λνχκεξα, αιιά δελ ππάξρεη ιφγνο. Σα ζπδεηήζακε κε ηνλ Γήκαξρν.
Τπνγξάθεηαη ν ηζνινγηζκφο απφ ηνλ αξκφδην αληηδήκαξρν νηθνλνκηθψλ θαη ππνγξάθεηαη απφ
νξθσηφ ινγηζηή. Γελ επέκελα κε ηα λνχκεξα κε ηα νπνία εζείο παίδεηε γηα λα θαιχςεηε ηελ
αλεπάξθεηά ζαο ηελ πνιηηηθή.
Αλαθέξζεθα ζηα έξγα γηαηί πξνεθινγηθά, φηαλ θη εγψ δηεθδηθνχζα ηε ζέζε ηνπ Γεκάξρνπ
κε ηελ παξάηαμε κνπ, αλαθεξφκαζηαλ ζηα έξγα. Αλαθεξφκαζηαλ ζηε γέθπξα Κνχζηνπ, ε νπνία
ηειείσζε, αλαθεξφκαζηαλ ζην έιη γηα ην νπνίν έδσζε δηεπθξηλήζεηο ν Γήκαξρνο, ζηελ
δηαπιάηπλζε ηεο νδνχ Πηεξίσλ πνπ απνπεξαηψζεθε, αλαθεξφκαζηαλ ζηνλ Παηδηθφ ηαζκφ ηεο
Κπςέιεο θαη ζην θνιπκβεηήξην πνπ δφζεθαλ επίζεο εμεγήζεηο απφ ηνλ Γήκαξρν.
ζν γηα ην πνιχ κεγάιν έξγν ην νπνίν εζείο θηινδνμνχζαηε λα θάλεηε, ην πάξθηλγθ πίζσ
απφ ην Γηθαζηηθφ Μέγαξν, ιππάκαη αιιά εκείο δε κπνξνχκε λα ην θάλνπκε, γηαηί δε κπνξνχκε
ρηίζνπκε γέθπξα, λα γθξεκίζνπκε θηίξηα εθεί, λα δηαπιαηχλνπκε δξφκνπο θαη λα θάλνπκε
πάξθηλγθ πίζσ απφ έλα δηαηεξεηέν θηίξην. Δζείο είραηε φξακα γηα ηελ πφιε. Δκείο δπζηπρψο δελ
έρνπκε.
αο είπα, ηε γξακκή ζα ηελ ηξαβήμνπκε ζην ηέινο. Αιιά δε ζα κείλσ ζην ηη θάλεηε εζείο.
Άιισζηε, έρνπκε άιια ηξία ρξφληα κπξνζηά καο θαη μέξσ απηφ πνπ ζα ζαο απαζρνιεί είλαη ηη
θάλεη ε Μπαηζαξά. Μεγάιε κνπ ηηκή, πξνζσπηθή θαη ηεο παξάηαμήο κνπ θαη ηνπ ηδίνπ ηνπ
Γεκάξρνπ πνπ επέιεμε λα κνπ θάλεη ηελ ηηκεηηθή πξφηαζε λα ζπλδηνηθήζνπκε θαη θπζηθά ηελ
απνδερηήθακε σο παξάηαμε θη απηήλ ηε ζηηγκή απφ ηηο ζέζεηο ηηο νπνίεο θαηέρνπλ ηα κέιε ηεο
παξάηαμεο καο, πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε ην θαιχηεξν δπλαηφ γηα λα πάεη κπξνζηά ν ηφπνο. Καη
ζα πάεη, λα είζηε ζίγνπξνη γηα απηφ, φρη επεηδή εκείο ζπλδηνηθνχκε. Έπξεπε λα ζπλδηνηθήζνπκε,
γηαηί αιιηψο δε ζα δηνηθνχληαλ. Βάιηε ιίγν πιάηε λα δνχκε ηη ζα θάλνπκε ζηνλ Γήκν καο θαη κε
ζαπκάδεηε ηη γίλεηαη ζε άιινπο Γήκνπο, γηαηί θη εθεί ππάξρεη αληηπνιίηεπζε θη εθεί θξίλνληαη. Ζ
αληηπνιίηεπζε γηα απηφ είλαη. Γηα λα θξίλεη θαη λα πξνζθέξεη. ρη λα θξίλεη ζπγθεθξηκέλα
πξφζσπα, αιιά λα θξίλεη πνιηηηθέο.
Δζείο βάιεηε ζέκα πνιηηηθφ, γη’ απηφ ζα βάισ θαη εγψ ζέκα πνιηηηθφ. Δίλαη κείδνλ
πνιηηηθφ ζέκα φηη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ Γήκν ππάξρνπλ νθεηιέηεο θη είλαη κείδνλ πνιηηηθφ ζέκα
φηη ζήκεξα ππάξρνπλ κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ ππήξμαλ αληηδήκαξρνη θαη δηεθδηθνχλ
απφ ηνλ Γήκν απνδεκηψζεηο. Αο καο πνχλε γηα πνην ιφγν. Μπνξεί δηθαίσο.
Αιιά επεηδή ε παξάηαμε ηνπ θ.Παπιίδε είλαη ππεξάλσ ρξεκάησλ, ελψ ε Μπαηζαξά κφλν
γηα ηηο νηθνλνκηθέο ηεο απνιαβέο ελδηαθέξεηαη, αο καο εμεγήζνπλ γηα πνηνλ ιφγν απαηηνχλ απηά
ηα ππέξνγθα πνζά. Αλ είλαη δηθαίσο, εκείο σο παξάηαμε δπν θαη ηξεηο θαη πέληε θνξέο ζα
βάινπκε ηελ ππνγξαθή καο λα δηθαησζνχλ.
Ο ηζνινγηζκφο είλαη έλα ηερλνθξαηηθφ νηθνλνκηθφ πφλεκα. Απνηππψλνληαη φια φζα
ζπλέβεζαλ κέζα ζην 2019. Δθθξάδεη αθξηβψο ην απνηχπσκα ησλ έξγσλ αιιά θαη ην νηθνλνκηθφ
απνηχπσκα, ηηο νθεηιέο ηξίησλ.
Δκείο σο δηνίθεζε θη σο ππεχζπλε παξάηαμε ζα ππεξςεθίζνπκε ηνλ ηζνινγηζκφ θαη απφ
εθεί θαη πέξα φια ηα άιια ζεσξψ είλαη ηεξηίπηα γηα λα ξνθαλίδνπκε ηνλ ρξφλν θαη λα
δεκηνπξγνχκε εληππψζεηο ζηελ θνηλσλία.
Γελ καο θηαίεη ν ρξφλνο ζπλάδειθνη, ν πξνυπνινγηζκφο ζηε Βνπιή ςεθίδεηαη πάληα
παξακνλέο Υξηζηνπγέλλσλ, ππήξμα βνπιεπηήο θαη ην μέξσ. Ζ δηάζεζε καο θηαίεη. Αλ έρνπκε
θαιή δηάζεζε, κπνξνχκε φια λα ηα πάκε κπξνζηά, δηφηη νη πνιίηεο απηήλ ηελ θξίζηκε πεξίνδν
πνπ δηάγνπκε πεξηκέλνπλ απφ εκάο. Οη πνιίηεο είλαη πξνβιεκαηηζκέλνη απφ νηθνλνκηθήο θαη
πγεηνλνκηθήο άπνςεο

Καιψ ινηπφλ ηνπο ζπλαδέιθνπο λα ζηακαηήζνπλ λα αζρνινχληαη κε ην ηη θάλεη ε
Μπαηζαξά. Απνθάζηζε λα ζπλδηνηθήζεη ε «Βέξνηα Πξσηεχνπζα-Πφιε» θαη καδί κε «Γλψζε θαη
Γξάζε» ζα πάκε κπξνζηά ηνλ Γήκν. Πάξηε ην ρακπάξη, δελ ζαο αξέζεη. Γελ καο ελδηαθέξεη.
Πξνρσξάκε εκείο. Καιή ρξνληά ζπλάδειθνη θαη καθάξη ην 2021 λα είλαη πνιχ θαιχηεξν απφ ην
2020 ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο καο.
Σζηνχληαο: Πξφεδξε, επί πξνζσπηθνχ. Πξέπεη λα εμεγήζσ ζε ηη ζπλίζηαηαη ην πξνζσπηθφ.
Αθνχζηεθε εδψ πέληε θνξέο ην φλνκα κνπ.
Πξφεδξνο: Ναη αιιά δε ζαο έζημε πξνζσπηθά.
Σζηνχληαο: Μέρξη πνπ είπε ε δηνίθεζε έθαλε ππνκνλή θαη δε δήηεζε ηελ παξαίηεζή κνπ
απφ ηε Γεπηεξνβάζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή. Γελ είλαη πξνζσπηθφ, δειαδή έπξεπε λα ην θάλεη; Κα
Μπαηζαξά ζαο παξαθαιψ, εζείο είζηε εθηφο. Αθφκα θαη ζήκεξα αζρνιείζηε κε αιιφηξηα
πξάγκαηα, φπσο θάλεηε θαη άιιεο θνξέο.
Πξφεδξε εζείο θαη πνιινί απφ εκάο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην είκαζηε απφ ρσξηά θαη
μέξνπκε ηελ παξνηκία πνπ ιέεη γηα ηε γίδα ηη γίλεηαη φηαλ μχλεηαη ζηελ γθιίηζα ηνπ ηζνπάλε.
Θέιεη ηδηαίηεξε πξνζνρή. Θα δνχκε ζηε ζπλέρεηα γηα απηφ. Να ζπκάζηε ηελ παξνηκία.
Αιιά φζνλ αθνξά ηελ ηνπνζέηεζή κνπ, είπα φηη ε δηνίθεζε απαληάεη ζηηο εξσηήζεηο ησλ
ζπκβνχισλ θη απεπζχλζεθα ζε εζάο Πξφεδξε, φρη ζηελ θ.Μπαηζαξά. Απιψο είπα φηη ε παξάηαμε
απηή είλαη δηνίθεζε. Γελ ην έρεη αληηιεθζεί θαη καο είπε αθφκα θαη ζήκεξα φηη ην 2019 δελ
ήκαζηε δηνίθεζε. Δίρε μεράζεη θαη ηελ εκεξνκελία 1/9/2019 πνπ αλέιαβε ηε δηνίθεζε. Σν 1/3 ηνπ
έηνπο ήηαλ δηνίθεζε. Απηά φια πνπ ζπληειέζηεθαλ ηνπο ηέζζεξηο κήλεο ηνπ 2019, δε κπνξνχζε
λα δεηήζεη εμεγήζεηο γηα λα ηα μέξεη σο δηνίθεζε; ιν ην 2020 δε κπνξνχζε λα δεηήζεη
εμεγήζεηο θαη λα κελ έξζεη ζήκεξα λα ξσηάεη; Γελ αληηιήθζεθε αθφκε φηη είλαη δηνίθεζε;
Μηραειίδεο Πξφεδξε επί πξνζσπηθνχ.
Γε δήηεζα ηνλ ιφγν επί ηεο δηαδηθαζίαο. Εήηεζα ηνλ ιφγν επί πξνζσπηθνχ. Έθαλε θάπνηεο
αλαθνξέο ε θ.Μπαηζαξά θαη δεκηνχξγεζε εληππψζεηο ιαλζαζκέλεο.
Πξφεδξνο: Γελ άθνπζα ην φλνκά ζνπ.
Μηραειίδεο: Δζείο πηζηεχεηε φηη ην πξνζσπηθφ ζπλίζηαηαη κφλν φηαλ αθνχγεηαη ην φλνκα
ή φηαλ ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξηνπνίεζε ζηελ νπνία έρεη αλαθεξζεί ε θ. Μπαηζαξά
θαη είλαη κάιηζηα αλαγεγξακκέλν κέζα ζην εηζεγεηηθφ;
Ζ θ.Μπαηζαξά επεηδή δελ μέξεη ή δελ έκαζε θαη πνηέ δε ζα κάζεη., θάλεη κία αλαθνξά θαη
κηιάεη γηα ηηο απνδεκηψζεηο ησλ πξψελ αληηδεκάξρσλ νη νπνίνη αλαγξάθνληαη θαη κέζα ζην
εηζεγεηηθφ, ε νπνία θ.Μπαηζαξά θξίλεη θαη δηθαζηηθέο απνθάζεηο, έγηλε θαη θξηηήο δηθαζηηθψλ
απνθάζεσλ. Σελ πιεξνθνξψ φηη νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο ζην δηθαζηηθφ εθεηείν είλαη ππέξ ησλ
αληηδεκάξρσλ.
Σν δεχηεξν πνπ έρσ λα πσ, γηα λα κε δεκηνπξγνχληαη εληππψζεηο, είλαη ην γεγνλφο φηη
απηά ηα ρξήκαηα θαη ηα έρνπκε εμεγήζεη ζην παξειζφλ είλαη δεδνπιεπκέλα, φπνπ ε παξάηαμε ηεο
θ.Μπαηζαξά ςήθηζε θη έδσζε ην δηθαίσκα ζηνπο Γήκνπο θαη ζηνπο αληηδεκάξρνπο λα ηα πάξνπλ.
Σξίηνλ, κελ έξζνπκε ζην κέιινλ θαη δνχκε φηη απηνί πνπ είλαη άκηζζνη ζήκεξα αληηδήκαξρνη
δηεθδηθήζνπλ κεηά απφ θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα θάλεη ε θπβέξλεζε θαη καζαίλσ φηη
έξρνληαη ζηγά ζηγά λα πάξνπλ ηα ρξήκαηα αλαδξνκηθά νη άκηζζνη αληηδήκαξρνη. Θα ην δνχκε θαη
απηφ, ζήκεξα θαηαγξάθεηαη ε άπνςή κνπ. Θα ςεθηζηεί ηέηνηα δηάηαμε ινηπφλ πνπ ζα πάξνπλ νη
αληηδήκαξρνη ηα ρξήκαηα αλαδξνκηθά θαη θάπνηνη πνπ ζήκεξα είλαη άκηζζνη αληηδήκαξρνη πξψηνη
ζα δεηήζνπλ λα θάλνπλ απηήλ ηελ αίηεζε. Πξνθαιψ ινηπφλ ηελ θ.Μπαηζαξά λα πξνζέρεη θαη λα
κελ θξίλεη δηθαζηηθέο απνθάζεηο.
Πξφεδξνο: Γελ είλαη πξνζσπηθφ ζέκα απηφ θ. Μηραειίδε.
Μηραειίδεο: Δίλαη ζέκα γηαηί δεκηνπξγεί εληππψζεηο ε θ.Μπαηζαξά. πσο ζσζηά ιέεη ν
θ.Σζηνχληαο δελ μέξεη πνηα είλαη ε ζέζε ηεο θαη δελ ζα κάζεη θαη πνηέ. Θα ηα πνχκε ζην επφκελν
Γεκνηηθφ πκβνχιην κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο.
Μειηφπνπινο: Να επρεζψ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ ρξφληα πνιιά ζηνπο δεκφηεο. Πην
ηδηαίηεξα ζε φζνπο γηφξηαδαλ. Σηο θαιχηεξεο επρέο απφ κέλα θαη ηελ παξάηαμε γηα κηα θαιή θαη
αγσληζηηθή ρξνληά γηα ηνπο δεκφηεο.

πδεηάκε ζήκεξα ηελ έγθξηζε ή φρη ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηνπ
2019 γηα ηνλ Γήκν Βέξνηαο. Ζ ζπδήηεζε απηή γίλεηαη ζε κία πεξίνδν πνπ ν ιαφο καο δνθηκάδεηαη
βαξηά θαη απφ ηελ παλδεκία ηνπ θνξνλντνχ αιιά θαη ηελ αληηιατθή πνιηηηθή ηεο Κπβέξλεζεο πνπ
αληί λα πάξεη κέηξα ελίζρπζεο ηεο δεκφζηαο πγείαο νξγαλψλεη θηέζηεο κε επηζθέςεηο ηνπ
πξσζππνπξγνχ ζε κνλάδεο Τγείαο, ηελ ίδηα ψξα πνπ κεηψλεη ηα θνλδχιηα γηα ηελ πγεία θαηά
600.000.000€.
Ζ Νέα Γεκνθξαηία πήξε ηελ ζθπηάιε απφ ηνλ ΤΡΗΕΑ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2019 ζηελ
αλειέεηε επίζεζε ελάληηα ζηηο εξγαηηθέο νηθνγέλεηεο ηνπ δήκνπ καο θαη θπζηθά φιεο ηεο
παηξίδαο καο. ε απηήλ ηελ επίζεζε ζπλέδξακε θαη ε ηνπηθή δηνίθεζε φπσο Γήκνη, Πεξηθέξεηεο
αιιά θη ε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο κε ηελ παξάηαμε ηνπ θ. Βνξγηαδίδε θαη γηα έλα ρξνληθφ
δηάζηεκα θαηά ην 1/3 ηνπ έηνπο κε ηε ζπλδξνκή ηεο παξάηαμεο ηεο θ. Μπαηζαξά.
ια ηα παξαπάλσ θαίλνληαη μεθάζαξα θη απνηππψλνληαη θαη κε λνχκεξα ζηνλ ηζνινγηζκφ
πνπ ζπδεηάκε ζήκεξα, ηα νπνία παξαηέζεθαλ απφ ηνλ άιινλ δεκνηηθφ ζχκβνπιν ηεο παξάηαμεο,
φζν θη αλ ε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ θάζε ρξφλν εθαξκφδεη κία ίδηα πξαθηηθή θαη επηιέγεη λα
δπζθνιέςεη ηελ πξνζπάζεηα ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ λα κειεηήζνπλ επαξθψο ηα ζηνηρεία,
ζηέιλνληαο ηελ πξφζθιεζε θαη ην εηζεγεηηθφ ην κεζεκέξη ηεο παξακνλήο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ.
Με ηελ επθαηξία λα πσ φηη ν πξνυπνινγηζκφο ζηελ Βνπιή θξαηά πέληε κέξεο θαη ην
παίξλνπλ πνιχ λσξίηεξα, γηα φζνπο επηρείξεζαλ λα θάλνπλ κηα ζχγθξηζε. Ο ηζνινγηζκφο
απνηειεί κεηαμχ άιισλ, πξαθηηθά αλ ζέιεηε ην πψο εθηειείηαη ν πξνυπνινγηζκφο, ην ηερληθφ
πξφγξακκα ηα νπνία εκείο εδψ ππελζπκίδνπκε φηη δελ ηα ςεθίζακε γηαηί εθαξκφδνπλ θαη
δείρλνπλ κία αληηιατθή πνιηηηθή ηεο δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο.
Θέινπκε λα ηνλίζνπκε επίζεο γηα κία αθφκε θνξά φηη ε ζέζε καο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα
είλαη πνιηηηθή θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ θξίλνπκε ην έξγν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ
Γήκνπ πνπ γλσξίδνπκε φηη κνρζνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα θαζήθνληά ηνπο κε κεγάιεο ειιείςεηο
ζε πξνζσπηθφ.
Μειεηψληαο ινηπφλ ηα ζηνηρεία φρη βέβαηα κφλν απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην 2019 αιιά θαη
ηα πξνεγνχκελα ρξφληα γηα λα εμάγνπλ απαξαίηεηεο ζπγθξνχζεηο, βιέπνπκε φηη απφ ην 2015 έσο
ην 2019 ηα έζνδα ηνπ Γήκνπ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ… (ζε απηφ ην ζεκείν γίλεηαη
δηαθνπή ηεο ζχλδεζεο). Απφ 60% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ δειαδή θξαηηθή επηρνξήγεζε ηνπ
Γήκνπ ην 2019 θηάλνπλ φιεο ιίγν πάλσ απφ ην 30%. Απηά πνπ εηζπξάηηεη κε νπνηαδήπνηε
κνξθή, είηε ηέιε, είηε κε ηελ αγνξά ππεξεζηψλ απφ ηνπο δεκφηεο απμάλνληαη δξακαηηθά θαη
θηάλνπλ ζρεδφλ ην 40% ην 2019-2020.
Βιέπνπκε ινηπφλ, παξφιν πνπ ν ηζνινγηζκφο ζηελ πξάμε πξαγκαηηθά είλαη ειιεηκκαηηθφο,
απμάλνληαη φια απηά πνπ πιεξψλνπλ νη δεκφηεο.
Δπίζεο απνηππψλεηαη νινέλα θαη πξνο ηα θάησ ε ρξεκαηνδφηεζε κε ηα 2/3 λα
πξνέξρνληαη απφ ηνπο δεκφηεο απφ ίδηα έζνδα θαη κφλν ην 1/3 απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
Απηά ηα ιίγα ζηνηρεία θηάλνπλ λα αληηιεθζεί θαζέλαο ζε πνηα θαηεχζπλζε θηλείηαη ν
Γήκνο Βέξνηαο, θπζηθά κε ηελ επζχλε ησλ παξαηάμεσλ πνπ βξίζθνληαη ζηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ,
αιιά εδψ νθείινπκε λα πνχκε θαη ηελ επζχλε ησλ άιισλ παξαηάμεσλ πνπ δελ ακθηζβεηνχλ
απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ην νπζηαζηηθφ ηεο πνιηηηθήο ηεο δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ, αιιά ζηέθνληαη
κφλν ζηα επηκέξνπο θαη αλ ζέιεηε ζηα δεπηεξεχνληα δεηήκαηα.
Απφ ηνλ ηζνινγηζκφ επίζεο θαίλεηαη φηη ειάρηζηεο δαπάλεο γίλνληαη γηα έξγα θαη κάιηζηα
θαη απηέο γηα ρξφληα κέλνπλ...
Έλα άιιν ζηνηρείν αλ ζέιεηε, έξγα πνπ λα πξνζηαηεχνπλ ηηο δσέο θαη ηηο πεξηνπζίεο ησλ
δεκνηψλ, έλα κνλαδηθφ θνλδχιη πνπ ππάξρεη είλαη ηηο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο θαη αλ ζέιεηε,
εθείλν πνπ βιέπνπκε, ηελ επηρνξήγεζε ηνπ θξάηνπο γηα ηελ αληηππξηθή πξνζηαζία χςνπο
68.000€, πνπ ζηελ νπζία είλαη κφλν γηα ην θφςηκν ησλ ρφξησλ θαη γηα ηνπο κηζζνχο απηψλ πνπ
απαζρνινχληαη επνρηαθά.
Γηα ηα ζρνιεία δηαπηζηψλνπκε έλα θνλδχιη κφλν 70.000€ θαη λα μεθαζαξίζνπκε εδψ, φρη
φηη κηιάκε γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα λα καο πείηε φηη ζα εληαρζνχλ θαη άιια έξγα γηα ηνλ
ηζνινγηζκφ πνπ δείρλεη ηη έγηλε.

ηνλ αληίπνδα, ηα έμνδα ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θηάλνπλ ηηο 180.000€. Γειαδή απηφ ην
θνλδχιη μεπεξλά ηα θνλδχιηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ
δεκνηψλ αιιά θαη γηα ηα ζρνιεία.
Σέινο, βιέπνληαο ηα έξγα πνπ είλαη ζε εμέιημε, ηα πνζά ησλ έξγσλ, ην κφλν νπζηαζηηθά
έξγν πνπ νινθιεξψζεθε είλαη απηφ ηεο γέθπξαο Κνχζηνπ κεηά απφ κηα δεθαεηία θαη κε
εμαζθαιηζκέλε ρξεκαηνδφηεζε, ηα άιια έξγα έρνπλ βαιηψζεη. Αδπλαηείηε λα ηα νινθιεξψζεηε.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ν παηδηθφο ζηαζκφο ζηελ Κπςέιε πνπ είλαη βαιησκέλνο.
Δθθξεκεί εδψ θαη δψδεθα ρξφληα θαη ιέηε ηψξα φηη ζα ηνλ νινθιεξψζεηε.
Σα ιατθά ζηξψκαηα δειαδή πιεξψλνπλ αθξηβά δεκνηηθά ηέιε θαη ραξάηζη ζε φιεο ηηο
ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ν Γήκνο θαη αξλεζήθαηε λα ηα κεηψζεηε έζησ θαη ειάρηζηα φια ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα θαη πξφζθαηα, ζην πξνεγνχκελν δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Γηα φινπο απηνχο
ηνπο ιφγνπο φπσο πξνεηπψζεθε απφ ηνλ θ.Σζαλαμίδε, εκείο ζα θαηαςεθίζνπκε απηφλ ηνλ
ηζνινγηζκφ.
Θέινπκε λα αλαθεξζνχκε ζην ηη ιέλε νη άιιεο παξαηάμεηο. Θεσξνχκε είλαη ππνθξηηηθφ λα
θαηαςεθίζνπλ ηνλ ηζνινγηζκφ φηαλ είζαη ζχκθσλνο κε ηε βάζε απηνχ ηνπ ηζνινγηζκνχ.
Δκείο δε ζα βάινπκε πιάηε, φπσο πξνεηπψζεθε απφ άιιεο παξαηάμεηο, γηα λα πξνσζήζεηε
απηήλ ηελ πνιηηηθή πνπ ηζαθίδεη θφθθαια. Δκείο σο «Λατθή πζπείξσζε» ζέινπκε θαη ιέκε φηη
πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ εξγαδφκελσλ ηνπ Γήκνπ θαη ρξεηάδεηαη
κηα άιιε πνιηηηθή, πέξα απφ απηήλ πνπ απνηππψλεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ. Πιήξε θαη επαξθήο
θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε, λα επηζηξαθνχλ ηα παξαθξαηεζέληα, λα θαηαξγεζεί θάζε είδνπο ηνπηθή
θνξνινγία θαη κηα ζεηξά άιισλ ηέηνησλ κέηξσλ πνπ ε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ θαη αδπλαηεί θαη δε
ζέιεη λα πάξεη γηαηί ππεξαζπίδεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή.
Κ.Θενδσξίδεο: Ήζεια λα ζεκεηψζσ φηη ηα εξσηήκαηα πνπ έζεζα δελ ήηαλ ξεηνξηθά.
Πεξίκελα απαληήζεηο ζε φηη αθνξά ηελ ππνρξέσζε θαηάζεζεο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ απφ ηνλ
πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Γελ
απνηειεί επθπνιφγεκα νχηε πξνζσπηθή κνπ άπνςε. Γηάηαμε ηνπ λφκνπ δηάβαζα.
Δπίζεο ζα ήζεια λα ζεκεηψζσ, ζηελ ίδηα δηάηαμε ηελ νπνία πέξαζε ε Ν.Γ. ηνλ Οθηψβξην,
ζην άξζξν 40 ηνπ λ.4735, επηκέλεη λα ιέεη φηη εηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ην πνιπεηέο ζρέδην αμηνπνίεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ θη έρεη ηελ επζχλε
θαη ηελ απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ. Γηα ηελ εηήζηα πξφνδν πινπνίεζεο
ηνπ ζρεδίνπ ν πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ελεκεξψλεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζε εηδηθή
ζπλεδξίαζε θαηά ηνλ κήλα Γεθέκβξην θάζε έηνπο. Απηήλ ηε ζπλεδξίαζε έπξεπε λα έρνπκε ζηελ
παξνχζα θάζε.
ε φηη αθνξά ηνλ απνινγηζκφ, ςεθίζηεθε θαη δελ θάλσ ιάζνο γηαηί πνιχ απιά έςαμα λα
ην βξσ, ν πξνέιεγρνο θαη ππνβνιή πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ηακεηαθνχ απνινγηζκνχ ηνπ
έηνπο 2019 ζηηο 2 Ηνπλίνπ ηνπ 2020. Σνλ Αχγνπζην έπξεπε λα θιείζεη απηή ε ππφζεζε, φκσο δελ
πξαγκαηνπνηήζεθε.
Ο λφκνο 4735 ζαο πιεξνθνξψ δεκνζηεχηεθε ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο 12
Οθησβξίνπ. Πνιχ αξγφηεξα. Σνλ νπνίν έξρεηαη ε ζεκεξηλή δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ θαη ηνλ αμηνπνηεί
κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, επεηδή πνιχ απιά ε Ν.Γ. πέξαζε δηάηαμε κε ηελ νπνία
νπζηαζηηθά αλαηξέπεη γηα αθφκε κηα θνξά ηελ αλαινγηθή έθθξαζε ησλ πνιηηψλ ζηα δεκνηηθά
ζπκβνχιηα. Απηφ απφ κφλν ηνπ καο θαζηζηά πέξα γηα πέξα αξλεηηθνχο.
ε φηη αθνξά ηελ έγθξηζε ηνπ απνινγηζκνχ απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, δελ κπνξεί λα
ιέεη άιια ε πξφζθιεζε θαη άιια ε απφθαζε ρσξίο θακία αηηηνιφγεζε. Κιήζεθε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή γηα ζπγθεθξηκέλν ιφγν θαη ζαο δηάβαζα πξνεγνπκέλσο. Σν 1ν ζέκα ήηαλ ν πξνέιεγρνο
ηνπ ηζνινγηζκνχ. Πσο πξφεθπςε ε έγθξηζε ηνπ απνινγηζκνχ; Καη πφηε παξαζρέζεθε ην
εηζεγεηηθφ ζηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη πφηε πξφιαβαλ λα κειεηήζνπλ ηα
νηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα λα ηνλ εγθξίλνπλ;
Ζ ζέζε καο είλαη απνιχησο αξλεηηθή θαη γηα ζέκαηα νπζίαο ζε φηη αθνξά ηα ζέκαηα ησλ
νηθνλνκηθψλ ηεο παξνχζαο δεκνηηθήο αξρήο. Γελ κπνξεί Γήκαξρνο λα κελ πξνβαίλεη ζηνλ
απνινγηζκφ πεπξαγκέλσλ ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαη ην θάλεη ζπλεηδεηά φια απηά ηα ρξφληα.

Ο απνινγηζκφο δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε, πξαγκαηνπνηείηαη φπσο
πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν θη φπσο γηλφηαλ φια ηα ρξφληα απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο Γεκάξρνπο.
Δάλ ν Γήκαξρνο δελ ζέιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη απνινγηζκφ εκείο κπνξνχκε λα ελεξγνπνηήζνπκε
ην άξζξν 95 ηνπ θψδηθα. Γηα φια ππάξρεη ιχζε.
Γέιιαο: Υξφληα πνιιά ζε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο, ζηνλ θ.Σζηνχληα θαη ηνλ
θ.Ληιηφπνπιν πνπ είραλ ηελ νλνκαζηηθή ηνπο ενξηή.
Πνιιέο θνξέο ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα θξίλνπκε είλαη ε ζχγθξηζε. Τπήξμαλ Γήκνη ζηε
γεηηνληά καο, γηα απηνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηα απηνδηνηθεηηθά φπσο είκαζηε εκείο, πνπ έθηαζαλ
ζηα φξηα ηεο επηηξνπείαο κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη. Δκείο πξνθαλψο θαη δελ είκαζηε ζε απηήλ ηελ
θαηεγνξία Γήκσλ.
Απφ φηη θαίλεηαη κέζα απφ ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο θαινχκαζηε ζήκεξα λα
ςεθίζνπκε, δειαδή ηελ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ν
Γήκνο ηεο Βέξνηαο είλαη έλαο λνηθνθπξεκέλνο νηθνλνκηθά Γήκνο, ν νπνίνο έρεη ρακειή εμάξηεζε
απφ δαλεηαθή επηβάξπλζε θαη παξάιιεια έρεη ηθαλνπνηεηηθέο θνηλσληθά παξνρέο πξνο ηνπο
δεκφηεο κε ρακειφ αληίηηκν.
Γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ νηθνλνκηθή πνξεία ελφο
νξγαληζκνχ φπσο είλαη ν Γήκνο καο απαηηνχληαη ζηνηρεηψδεηο βαζηθέο νηθνλνκηθέο γλψζεηο αιιά
θαη γλψζεηο ηηο ζηαηηζηηθήο επηζηήκεο. Βνεζεηηθφ εξγαιείν κπνξεί λα είλαη ε ρξήζε θάπνησλ
επνλνκαδφκελσλ αξηζκνδεηθηψλ. Κάπνηνπο ηέηνηνπο αξηζκνδείθηεο έθαλε ρξήζε ν ζπλάδειθνο ν
Γηάλλεο Σζαλαμίδεο.
Θα κνπ επηηξέςεηε θαη κέλα λα αλαθεξζψ ζπλνπηηθά ζε δπν ηξεηο αξηζκνδείθηεο. Να πσ
πξψηα, γηα φζνπο δε γλσξίδνπλ, ηη είλαη έλαο αξηζκνδείθηεο. Δίλαη νη ζρέζεηο κεγεζψλ κεηαμχ
ινγηζηηθήο ή ζηαηηζηηθήο πξνειεχζεσο πνπ θαηαξηίδνληαη, κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
πξαγκαηηθήο ζέζεσο κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Αλ πάξνπκε θαη δνχκε έλαλ θνκβηθφ
αξηζκνδείθηε, ν νπνίνο είλαη ν αξηζκνδείθηεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξνο ην ζχλνιν ησλ
ππνρξεψζεσλ, ζα δνχκε φηη ν Γήκνο ηεο Βέξνηαο βξίζθεηαη ζε κηα πάξα πνιχ ζεηηθή θαηάζηαζε.
Σν λνχκεξν πνπ πξνθχπηεη αλ θάλνπκε ηηο αληηθαηαζηάζεηο ζηνλ αξηζκεηή ηα ίδηα θεθάιαηα,
ζηνλ παξνλνκαζηή ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ, βγαίλεη ην 36,93. Δίλαη έλαο πάξα πνιχ ζεηηθφο
δείθηεο πνπ δείρλεη πφζεο θνξέο κπνξεί λα θαιχςεη κε ηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ ν Γήκνο ην ζχλνιν
ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. Δίλαη θνξπθαίνο δείθηεο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ αλάιπζε
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είηε απφ επηρεηξήζεηο, είηε απφ νξγαληζκνχο.
Σα ζπκπεξάζκαηα εδψ είλαη ηξία. ηη ν Γήκνο καο είλαη λνηθνθπξεκέλνο, φηη έρεη
απνδνηηθφηεηα ζηα θεθάιαηα ηνπ θαη φηη είλαη πιενλαζκαηηθφο. Πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα
αθνινπζήζεη κηα πνιηηηθή αλάπηπμεο ηνπ Σερληθνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν βεβαίσο
θνπβεληηάδεηαη ζε άιιε δηαδηθαζία.
Δπίζεο έλαο άιινο θνκβηθφο δείθηεο είλαη ν δείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο, είηε φζνλ
αθνξά επηρεηξήζεηο, είηε φζνλ αθνξά νξγαληζκνχο. ηνλ αξηζκεηή έρνπκε ηηο δαλεηαθέο
ππνρξεψζεηο, ζηνλ παξνλνκαζηή έρνπκε ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ. Αλ θάλνπκε πάιη ηηο
απαξαίηεηεο αληηθαηαζηάζεηο ζα δνχκε φηη πξνθχπηεη πάιη έλα πνιχ ρακειφ λνχκεξν, 0,01.
Απηφο είλαη ν δείθηεο δαλεηαθήο επηβάξπλζεο ηνπ Γήκνπ καο. Απηφ ιέεη πνιιά πξάγκαηα. Λέεη
φηη αθνινπζήζεθε φια απηά ηα ρξφληα κηα ρξεζηή νηθνλνκηθή δηαρεηξηζηηθή πνιηηηθή απφ ηνπο
δηνηθνχληεο ζην Γήκν, ψζηε λα έρεη ζήκεξα λα παξνπζηάδεη κηα ηέηνηα εηθφλα.
Έλαο άιινο ζηαηηζηηθφο δείθηεο ζαλ απηφλ πνπ ρξεζηκνπνίεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν
θ.Σζαλαμίδεο είλαη ν δείθηεο ηδίσλ θεθαιαίσλ αλά θάηνηθν. Γηα λα ππνινγίζνπκε ηνπο θαηνίθνπο
ηνπ Γήκνπ ειήθζε ππφςε ε απνγξαθή ηνπ 2011 ζχκθσλα κε ηελ νπνία απνγξάθνληαη 66.547
θάηνηθνη. Με ηηο απαξαίηεηεο αληηθαηαζηάζεηο πξνθχπηεη έλα πνζφ ηεο ηάμεο ησλ 1923,38€ αλά
θάηνηθν. Θα ήηαλ βέβαηα ελδηαθέξνλ κειινληηθά λα εξεπλεζεί κε πεξηζζφηεξνπο αξηζκνδείθηεο
πσο κηα κειέηε πεξίπησζε πηζαλφλ ν Γήκνο καο φπσο θαη άιινη Γήκνη.
Να θάλσ άιιε κηα παξαηήξεζε αθφκε, φζνλ αθνξά ιεγφκελα απφ ζπλάδειθν γηα ην
θνλδχιη γηα ηα ζρνιεία. Σν θνλδχιη γηα ηα ζρνιεία κπνξεί λα εκθαλίδεηαη ζηηο 70.000€ φπσο
αλαθέξζεθε. Απφ εθεί θαη πέξα είλαη θαη ε δξάζε ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ. Μελ μερλάκε, ηα
ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ ζρνιείσλ ηα θαιχπηνπλ νη ρνιηθέο Δπηηξνπέο. Καηά πεξηφδνπο

εγθξίλεηαη θνλδχιη απφ ηνλ Γήκν ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ
αλαγθψλ ησλ ζρνιείσλ.
Δπίζεο αθφκε κηα παξαηήξεζε ζε ζρέζε κε φζα ειέρζεζαλ γηα ην ηερληθφ κέξνο ηεο
θαηάξηηζεο, ηεο ζχληαμεο θαη ηεο απνηχπσζεο ελφο ηζνινγηζκνχ. Ο ηζνινγηζκφο δε κπνξεί λα
είλαη νχηε ειιεηκκαηηθφο νχηε πιενλαζκαηηθφο. Πξέπεη λα είλαη ηζνζθειηζκέλνο.
Παπαδφπνπινο: Πνιχ γξήγνξα θαη κεηά απφ ηηο ζρεηηθέο επρέο γηα ηα Υξηζηνχγελλα θαη
ηνλ θαηλνχξην ρξφλν θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπκε ζην πγεηνλνκηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ
επίπεδν γηα θαιχηεξε ρξνληά, ζα ήζεια λα πσ δπν ηξία πξάγκαηα πνιηηηθά.
Δίπε θάπνηνο ζπλάδειθνο φηη έρνπλ γίλεη απνζβέζεηο, γεληθφηεξα ν ζηφινο είλαη παιηφο
θηι. Δκείο έρνπκε ήδε μεθηλήζεη. Γελ θαίλεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ απηφλ, φκσο απφ εθεί θαη πέξα ζα
ην δνχκε ζηελ πνξεία.
Απηνί νη άλζξσπνη ήηαλ ζηε δηνίθεζε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη κηα αλαλέσζε ελφο
ζηφινπ δε γίλεηαη απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε. Πιεξψλνπκε έμνδα γηαηί ν ζηφινο είλαη παιηφο.
Γελ θξφληηζαλ λα ηνλ αιιάμνπλ. Ήηαλ αληηδήκαξρνη, είραλ ζέζε ζηε δηνίθεζε. Γε έθαλαλ θάηη.
Βεβαίσο ζα κνπ πείηε, έρεηε δέθα ρξφληα εζείο. Ναη! Ση δάλεηα καδέςακε; Ναη καδέςακε ηα
δάλεηα, ηα θηάζακε ζην ακήλ θαη ηψξα ήξζε ε ψξα λα γίλνπλ νη αλαλεψζεηο ζην ζηφιν θη φιεο νη
αλαπηπμηαθέο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη.
Δπεηδή δε ζέισ λα πξνιάβσ ίζσο ηνλ Γήκαξρν, ππάξρνπλ αλαπηπμηαθά έξγα ηα νπνία
έρνπλ γίλεη θαη ζέισ λα καο πείηε αλ είλαη αλαπηπμηαθά, νη δξφκνη θηι. Αο ηα πεη ν Γήκαξρνο
θαιχηεξα. Δγψ ζα κηιήζεη κφλν γηα ηα δηθφ καο θνκκάηη. Σα ηέιε δελ είλαη θφξνη. Αο κε ιεξψλεη
θαλέλαο, αο κελ πεηάεη νχηε έλα θηιφ ζθνππίδη γηα λα θαηέβνπλ ηα ηέιε. Βγήθαηε λα δείηε ηη έγηλε
απηέο ηηο κέξεο έμσ;
Κιείλνληαο ηελ πνιχ κηθξή απηή παξέκβαζε, ζα ήζεια λα πσ λαη, ρξεηάδεηαη θαη
πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο θαη εηζεγήζεηο ν Γήκνο. Απηή ηε ζηηγκή ζπδεηάκε ηα λνχκεξα. Σν λα
γεκίδνπκε ην ρξφλν καο φπσο είπε πξηλ θαη ζπλάδειθνο είλαη πνιχ εχθνιν θαη λα ηξαβάκε ηα
καιιηά καο απφ ηηο ζπδεηήζεηο πνπ αλνίγνπλ ζε δηάθνξα επίπεδα.
πλάδειθνη αο αιιάμνπκε ξφηα ηελ θαηλνχξηα ρξνληά λα είκαζηε πην ζπγθεθξηκέλνη ζε
απηά πνπ ζέινπκε.
Αζιάλνγινπ: ρεηηθά κε ηελ απφθαζε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή, απηή ιήθζεθε εγθαίξσο ζηηο
21/7/2020, βέβαηα ιφγσ covid θαη ιφγσ αδεηψλ πξνζσπηθνχ θηάζακε ζηε ζεκεξηλή εκεξνκελία.
Θπκίδσ φηη ιεηηνπξγνχκε κε ην 1/3 ηνπ πξνζσπηθνχ θη ε ζεκεξηλή επηθείκελε έγθξηζε ηνπ
ηζνινγηζκνχ δελ έρεη θακία αζπλέπεηα φζνλ αθνξά ηελ εκεξνκελία.
Γελ θαηαιαβαίλσ ηελ εκκνλή έιιεηκκα ή πιεφλαζκα. Γελ είκαζηε θεξδνθφξα επηρείξεζε.
Δίκαζηε ν Γήκνο Βέξνηαο θ.Σζαλαμίδε. Κάλαηε ιάζνο. Γε ζπγθξηλφκαζηε κε κηα αλψλπκε
εηαηξεία. Έλα παξάδεηγκα έθεξα έγθξηζεο αληίζηνηρνπ ηζνινγηζκνχ κηαο αλψλπκεο εηαηξείαο.
Δκείο είκαζηε πνπ απνθαζίδνπκε.
Οη απνζβέζεηο αξρίδνπλ φρη απφ ηε ζηηγκή πνπ ην έξγν είλαη εκηηειέο, αιιά κε ηελ
νινθιήξσζε ηνπ.
Δπίζεο, νη ελδνδηθαζηηθνί ζπκβηβαζκνί γίλνληαη πεξηζζφηεξν γηα λα απαιείςνπλ
γξαθεηνθξαηηθά πξνβιήκαηα. Καζηεξψζεθαλ απφ ηνλ λφκν γηα λα θέξνπλ κηα επθνιία, ψζηε νη
πξνκεζεπηέο λα πάξνπλ ηα ρξήκαηα πνπ ηνπο νθείινληαη θαη γίλνληαη ζηε βάζε φηη έρνπλ
παξαιεθζεί ππεξεζίεο, αγαζά θαη γίλνληαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη γίλεηαη ε παξαίηεζε ησλ
ηφθσλ. Γίλνληαη παξνπζία δηθαζηηθνχ, δε γίλνληαη απφ εκάο.
Ζ πνιπδηάζπαζε ησλ απνζεθψλ ζίγνπξα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα. Τπάξρεη έιιεηςε
πξνζσπηθνχ θαη δεκηνπξγήζεθε πεξηζζφηεξν ζηηο επηζηξνθέο ησλ αλαισζίκσλ. Δίλαη δχζθνιν
λα απνηηκεζνχλ. Πξάγκαηη έλα κηθξφ κέξνο ησλ απνζεκάησλ απηά πνπ θπξίσο επηζηξέθνληαη,
δειαδή παξαιακβάλνπκε γηα ηελ νινθιήξσζε ελφο έξγνπ έλα λνχκεξν θαη επηζηξέθεηαη έλα
κηθξφηεξν. Δίλαη κηθξν-αλαιψζηκα θαη πξαγκαηηθά εκείο πξνηηκήζακε ηελ νδφ λα απνγξαθνχλ
απφ ην λα ραζνχλ.
Κε Σζαλαμίδε πξνζπαζήζακε λα απνθηήζνπκε επελδπηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε
πξνγξάκκαηα θπξίσο, γηαηί κε δηθνχο καο ίδηνπο θφξνπο έρνπκε κηθξέο δπλαηφηεηεο ζε
επελδχζεηο.

Έρνπκε θαηαηάμεη επίζεο νθεηιέηεο ηνπ Γήκνπ αλάινγα κε ηχπνπο νθεηιήο. Έρνπκε
θιηκαθψζεη θαη ηα κέηξα είζπξαμεο. Έρνπκε κπινθάξεη ηνπο πάληεο γηα πάλσ απφ 300€. Σα άιια
κέηξα είζπξαμεο πνπ είλαη πνιχ βαξηά θαη γηα ηνπο δεκφηεο φπσο αλαγθαζηηθά κέηξα είζπξαμεο,
θαηαζρέζεηο θηι, είλαη επψδπλα, ρξνλνβφξα θαη πνιιέο θνξέο είλαη ακθίβνιεο είζπξαμεο.
Πνιχ αμηφινγε ε πξνζπάζεηα ηνπ θ. Γέιια, ν νπνίνο παξνπζίαζε ηνπο αξηζκνδείθηεο.
Ναη, είκαζηε έλαο Γήκνο λνηθνθπξεκέλνο, κε ζίγνπξν κέιινλ. Απηφ θαίλεηαη ζηνλ
ηζνινγηζκφ.
Παπιίδεο: Καηαξράο λα πηαζηψ απφ ηελ ηειεπηαία ιέμε, απφ ηα ζεηηθά. Απηφ πνπ είπε ν
ηέιηνο ν Αζιάλνγινπ, φηη είκαζηε έλαο λνηθνθπξεκέλνο Γήκνο. Απηφ πνπ ιέκε εκείο είλαη λα
νξγαλσζνχκε θαιχηεξα θαη βάζε απηψλ πνπ ιέλε νη νξθσηνί ινγηζηέο. Γελ θάλνπκε
αληηπνιίηεπζε. Απηά πνπ αλαθέξακε ζήκεξα ηέιην ηα γξάθνπλ νη νξθσηνί ινγηζηέο θαη πξέπεη
λα ηα βειηηψζνπκε, λα νξγαλσζνχκε θη άιιν, λα γίλνπκε θαιχηεξνο Γήκνο.
Πξνο Θενχ, δελ δηαθσλνχκε.
Αζιάλνγινπ: Κάζε θνξά θάλνπκε θαη έλα βήκα κπξνζηά.
Παπιίδεο: Έηζη.
Πξφεδξε, δελ ζα αζρνιεζψ κε ηελ θ.Μπαηζαξά, απιψο πξέπεη λα ηεο επηζεκάλεηε φηη
πξέπεη λα κηιάκε πνιηηηθά εδψ κέζα. ηαλ θάλνπκε πνιηηηθέο εξσηήζεηο λα απαληάεη πνιηηηθά.
Πήξε έμη ιεπηά γηα ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ζπλέρεηα ήηαλ ν θ.Παπιίδεο. Γελ πξφθεηηαη λα
αζρνιεζψ κε απηά πνπ ιέεη ή κε απηά πνπ θιαςνπξίδεη, δελ αζρνινχκαζηε κε απηήλ,
αζρνινχκαζηε κε ηηο πνιηηηθέο ηεο επηινγέο θαη απηά πνπ έρεη θάλεη ε ίδηα θαη αλ ζέιεηε θη ν
ζπλδπαζκφο.
ήκεξα ελ πξνθεηκέλσ καο είπε φηη ζα είκαζηε ζπλεξγάηεο σο ην 2023. Πξνθαλψο κπνξεί
απηά λα ηα έρεη ζπκθσλήζεη, κπνξεί θαη πξνεθινγηθά ή κπνξεί λα ηα έρεη ζπκθσλήζεη θαη
λσξίηεξα. Γελ πξφθεηηαη λα κπσ ζε ηέηνηα θνπβέληα.
Σν ζέκα είλαη φηη φηαλ δελ έρεη δηαβάζεη θάπνηνο ηνλ ηζνινγηζκφ θαη έξρεηαη λα ςεθίζεη
ηζνινγηζκφ κπνξεί λα ιέεη θαη δηάθνξα πνπ είλαη αιινπξφζαιια. Σέινο πάλησλ λα κελ
αζρνιείηαη κε εκάο. Γηα εκάο ηέιεησζε ε θ.Μπαηζαξά. Αο θάλεη φηη ζέιεη. Αο ζπλεξγαζηεί φπνπ
ζέιεη. Να κάζεη λα απαληάεη πνιηηηθά.
Πξφεδξνο: Κε Παπιίδε ηφζε ψξα φκσο αζρνιείζηε κε ηελ θ.Μπαηζαξά.
Παπιίδεο: Δγψ δελ πήξα ην ιφγν επί πξνζσπηθνχ.
Απιψο λα πσ κηα θνπβέληα ηειεπηαία ζηνλ θ.Παπαδφπνπιν. Βαζίιε ηφηε δελ ήκαζηε φινη
αληηδήκαξρνη ηερληθψλ, νχηε πξαζίλνπ. πνηνο είρε πξνβιήκαηα κε κεραλήκαηα, ηα έθεξλε. ινη
νη αληηδήκαξρνη έρνπλ ην δηθφ ηνπο ξφιν.
Ζ απφζβεζε γίλεηαη κεηά απφ θάπνηα ρξφληα. Άιιεο είλαη νη νηθνλνκηθέο ρξνληέο κε άιιε
θξίζε. Σψξα φλησο ππάξρεη θνξνλντφο. Να επηθαιείζηε ην 2010 αλ δξνκνινγήζεθαλ θαη ηη
δξνκνινγήζεθε;
Δκείο απιψο λα μέξεηε βιέπνπκε λνχκεξα. ηαλ ηα αληαιιαθηηθά ηε κηα ρξνληά έρνπλ
50.000€, ηε δεχηεξε ρξνληά έρνπλ 100.000€, ηελ ηξίηε ρξνληά έρνπλ 150.000€, γπξλάκε θαη ιέκε,
αληί λα ηα δίλνπλ ζηα αληαιιαθηηθά, δελ παίξλνπλ έλα κεράλεκα; Γελ είλαη εχινγνο ν
πξνβιεκαηηζκφο; Σέηνηα δεηήκαηα βάδνπκε θαη απηφ ιέκε.
Απφ ην 2010 σο ην 2020 γηαηί θάπνηνο δελ δξνκνιφγεζε; Ρσηήζηε ηνπο αληηδεκάξρνπο,
ηνλ θαζέλα ζην αληηθείκελν ηνπ θη φρη εκέλα γηα φια. Άιισζηε εζείο απφ ηε Υαξνχια ηφηε ηα
βξήθαηε φια ιάζνο θαη ηα δηνξζψζαηε.
Μαξθνχιεο: Πξφεδξε, φζνλ αθνξά ηελ παζνγέλεηα ηνπ απηνδηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο,
λνκίδσ φηη ην ζχζηεκα ηεο ππεξεληζρπκέλεο αλαινγηθήο πνπ ίζρπε κέρξη ην 2019, φηαλ
εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ν «Κιεηζζέλεο», λνκίδσ φηη νη δηαπηζηψζεηο είλαη απνγνεηεπηηθέο
γηα ηελ θαθνδηαρείξηζε ησλ Γήκσλ γεληθά ζε φιε ηελ Διιάδα, γηα λα βάδνπκε ιίγν θαη ηα
πξάγκαηα ζηε ζεηξά.
Ο «Κιεηζζέλεο’ ήξζε λα επηιχζεη θάπνηεο απφ ηηο παζνγέλεηεο, ζεσξψληαο ε θπβέξλεζε
ηνπ ΤΡΗΕΑ φηη απηή ήηαλ ε νξζή θαηεχζπλζε. Ζ θ.Μπαηζαξά ζήκεξα θαη ε θάζε θ. Μπαηζαξά,
γηαηί κπνξεί λα ήηαλ ν Μαξθνχιεο, ν Παπιίδεο, ηνλ ξφιν ηνλ νθείινπλ αθξηβψο ζε απηφλ ηνλ

λφκν. ε απηφλ ηνλ λφκν νθείιεη ηνλ ξφιν πνπ έρεη ζήκεξα, ηνλ ξφιν ηεο ζπλδηνίθεζεο ε
θ.Μπαηζαξά.
Δίλαη αθπβέξλεηνη φινη νη Γήκνη ζήκεξα ζηελ Διιάδα; Δίλαη δηαπηζησκέλν θάηη ηέηνην;
Σν άιιν δήηεκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα δνχκε, επεηδή ε θ.Μπαηζαξά ιέεη φηη ηε γξακκή ζα ηελ
ηξαβήμνπλ ζην ηέινο ηεο ηεηξαεηίαο. ρη, δελ ηξαβάκε γξακκή ζην ηέινο θάζε ηεηξαεηίαο. Κάζε
ρξφλν ηξαβάκε θ.Μπαηζαξά. Κάζε ρξφλν θαη γηα απηφ εξρφκαζηε εδψ πέξα. ζν ηππηθή θαη αλ
είλαη απηή ε δηαδηθαζία, είλαη θνξπθαία δηαδηθαζία θαη δελ κπνξεί λα έξρεηαη ζην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην απηφ ην ζέκα θαη λα βάδεηε εζείο εξσηήκαηα. Δξσηήκαηα λα βάιεηε ζε πνηνλ;
πλδηνηθήζαηε ην 2019. Δίζηε ζπλδηνίθεζε ζε απηφλ ηνλ Γήκν.
ζνλ αθνξά ην ππεξάλσ ρξεκάησλ λα ζαο πσ θάηη; Δπεηδή θνπβέληεο θάλακε θη εκείο
πξηλ αθφκε ζπγθξνηεζεί λέα δεκνηηθή αξρή, πξηλ ηελ 1ε επηέκβξε, εδψ είλαη ν Γήκαξρνο,
ππήξραλ θη άιινη κάξηπξεο απηφπηεο, νη νπνίνη μέξνπλ φηη εκείο δε ζειήζακε λα
δηαπξαγκαηεπηνχκε νπνηαδήπνηε ζέζε.
Απηφ πνπ δηεθδηθήζακε ήηαλ κία εληαία πξνγξακκαηηθή ζχγθιηζε, λα θάλνπκε κηζφ έξγν,
αιιά λα ην θάλνπκε ζην ηέινο ηεο ηεηξαεηίαο. Να βάινπκε κηα γξακκή αιιά λα ηε βάινπκε ζε
πξνγξακκαηηθή βάζε. ηαλ έθηαζε ην ζέκα θ.Μπαηζαξά λα ζαο ππελζπκίζσ, γηαηί αλάινγε
ζπκπεξηθνξά δελ μέξσ αλ ππήξρε ζην ΓΖΠΔΘΔ, φηαλ ζπδεηνχζαηε γηα ηελ αχμεζε ηεο
απνδεκίσζεο. ηαλ έθηαζε ινηπφλ ην ζέκα ησλ απνδεκηψζεσλ ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηεο
ΓΔΤΑΒ, λα ζαο πσ φηη ε δηθή καο δεκνηηθή ζχκβνπινο θαη εθπξφζσπνο φηαλ ςήθηδαλ νη άιινη
ππέξ ηεο απνδεκίσζεο ησλ 50€ αλά ζπλεδξίαζε ήηαλ απηή πνπ αληέδξαζε. Να ην μέξεηε φηη ηα
θξηηήξηα θαη ηα θίλεηξά καο είλαη εληειψο δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ ραξαθηεξίδνπλ άιινπο θαη
κπνξείηε λα πείηε φηη ζέιεηε.
Δπί ηεο νπζίαο ηηο απαληήζεηο επί ησλ δεηεκάησλ πνπ ζέηεη ν ηζνινγηζκφο ηηο έρνπλ ζέζεη
νη ίδηνη νη νξθσηνί, αλ μέξεηε λα δηαβάδεηε ηηο παξαηεξήζεηο, απηφ είλαη δήηεκα ην νπνίν δε
κπνξψ λα ην επηιχζσ εγψ θαη θαλέλαο απφ εδψ πέξα.
Δπνκέλσο εκείο εκκέλνπκε ζηελ άπνςε καο, εκκέλνπκε ζηε ζέζε καο θαη ιέκε φηη απηφο ν
ηζνινγηζκφο ζα έπξεπε λα ζπκκνξθσζεί ηνπιάρηζηνλ κε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ ειεγθηψλ. Απφ
εθεί πέξα ηδνχ είλαη ε Ρφδνο εδψ θαη ην πήδεκα. Δπραξηζηνχκε.
Γήκαξρνο: Δγψ ζα ζηαζψ ζε ηξία ζεκεία. Θα πσ θαηαξρήλ φηη άθνπζα θαη είδα κηα
πξνζπάζεηα ππνηίκεζεο ησλ έξγσλ πνπ πξνηίζεηαη λα θάλεη ν Γήκνο. Άθνπζα ηνλ θ. Παπιίδε λα
ιέεη, ε λαη απνρεηεχζεηο είλαη. Πξάγκαηη είλαη απνρεηεχζεηο πνπ δελ έγηλαλ ζην παξειζφλ θαη ζε
ιίγεο κέξεο έρνπκε 2021 θαη δελ έρνπκε απνρεηεχζεηο. Αο δνχκε ιίγν πνηνο επζχλεηαη γηα απηφ. Ση
ζα αθήζνπκε ζηα παηδηά καο; Έξγα πλνήο…
Δγψ βέβαηα λα πσ φηη νη ζεκεξηλέο εθθξεκφηεηεο πνπ ππάξρνπλ θαη ηηο είδακε θαη ζηνλ
πίλαθα, είλαη έξγα 2007-2010. έιη-Άλσ έιη, θνιπκβεηήξην, Κπςέιε, ή θάλσ ιάζνο;
ζνλ αθνξά ηα έξγα πλνήο, εκείο ζα πνξεπηνχκε κε ηα ρξήκαηα πνπ πξαγκαηηθά κπνξεί
λα δψζεη ή ην «ΦΗΛΟΓΖΜΟ» ή ην «ΑΝΣΧΝΖ ΣΡΗΣΖ», γηαηί απηά είλαη ηα ρξήκαηα πνπ
κπνξνχκε λα δηαζέζνπκε. Βεβαίσο ηελ επφκελε βδνκάδα ζα ππάξρεη ν θαηάινγνο γηα φινπο ζαο
έξγσλ ηεο ηάμεσο ησλ 50.000.000€ ηα νπνία είηε εθηεινχληαη, είηε είλαη πξνο εθηέιεζε ζην
ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα. Να μέξεηε φηη έρνπκε αθφκε πνιιά λα θάλνπκε θαη λα πνχκε ζην
πξνζερέο δηάζηεκα. Λίγν ππνκνλή λα έρεηε.
ην δεχηεξν ζεκείν ζην νπνίν ήζεια λα ζηαζψ είλαη φηη εγψ πξαγκαηηθά ζα ήζεια λα πσ
δπν ιφγηα γηα ηνλ απνινγηζκφ ηνπ 2019, γηαηί αλ θαζίζεηε θαη δείηε ηα ζηνηρεία, ζα δείηε φηη ην
2019 παξφηη είρακε 7.200.000€ ιηγφηεξα έζνδα ιφγσ ησλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ, θαη’ νπζία
είρακε πεξηζζφηεξα έζνδα θαη πεξηζζφηεξα έμνδα ηεο ηάμεο ησλ 3.000.000€. Άξα ην 2019 ζε
ζρέζε κε ην 2018 ήηαλ κηα θαιχηεξε ρξνληά γηαηί πξαγκαηηθά είρακε πεξίπνπ 3.000.000€
παξαπάλσ έζνδα θαη έμνδα. Απηφ ζεκαίλεη εηιηθξίλεηα απέλαληη ζε φινπο ηνπο ζπκβνχινπο ηνπ
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Απηή είλαη ε αιήζεηα, απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία ηε ιέκε ζε
φινπο.
Βεβαίσο δελ θαηάιαβα απηφ πνπ αθνχζηεθε γηα ηνλ απνινγηζκφ πνπ γηλφηαλ απφ ηνπο
πξνεγνχκελνπο Γεκάξρνπο. Θα πσ φηη απφ ην 2011 πνπ είκαη δεκνηηθφο ζχκβνπινο ν
απνινγηζκφο γίλεηαη φπσο γηλφηαλ κέρξη πέξπζη. Πξαγκαηηθά δελ ην θαηαλνψ.

Θα θιείζσ κε ην ζέκα πνπ απνηειεί ηελ αρίιιεην πηέξλα φισλ ησλ Γήκσλ θη αλ ζέιεηε
είλαη ην ζεκαληηθφηεξν γηα κέλα θαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ. Ζ αδπλακία είζπξαμεο νθεηιψλ
παξειζφλησλ εηψλ. Δίλαη έλα πξφβιεκα ην νπνίν ηαιαλίδεη φινπο ηνπο Γήκνπο θαη πέξπζη βέβαηα
ην είρακε αλαθέξεη θαη πξαγκαηηθά μεθηλήζακε ηελ πξνζπάζεηα λα ελνριήζνπκε θαη λα
ειέγμνπκε ηνπο κεγαιχηεξνπο νθεηιέηεο.
Ήηαλ κηα πξνζπάζεηα πνπ μεθίλεζε, δηαθφπεθε βηαίσο ζην ηέινο ηνπ Φεβξνπαξίνπ απφ ηα
ηεθηαηλφκελα γχξσ απφ ηνλ covid19 θαη ηελ παλδεκία. Βέβαηα είλαη κηα πξνζπάζεηα ε νπνία ζα
επαλαιεθζεί, γηαηί ζπκθσλψ απνιχησο φηη δε κπνξνχλ λα πιεξψλνπλ θάπνηνη θαη θάπνηνη λα κελ
πιεξψλνπλ. Δίλαη ινηπφλ θάηη ην νπνίν ηερληθά ζα μαλαξρίζεη θαη βεβαίσο απηή ζα είλαη ε
επηδίσμε, λα πιεξψλνπλ φινη.
Να πσ ζε φινπο θαιή ρξνληά. Να επρεζνχκε φινη λα είλαη πγηείο, λα αδεηάζνπλ ηα
λνζνθνκεία θαη πξαγκαηηθά ε ρψξα καο λα επαλαθηήζεη κηα πνξεία δηαθνξεηηθή απφ ηελ ησξηλή.
Πξφεδξνο: Πνηνη εγθξίλνπλ ηνλ απνινγηζκφ, ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηνπ
Γήκνπ Βέξνηαο έηνπο 2019;
Λεπθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Γ.Ράιιε, Γ.Γεκεξηδίδεο
Τπέξ ηεο πξφηαζεο απηήο ςήθηζαλ είθνζη ηξεηο (23) δεκνηηθνί ζχκβνπινη, νη: Ζ. Σζηθιίδεο,
Β.Παπαδφπνπινο, .Αζιάλνγινπ, Κ.Ρίδνο, Θ.Θενδσξίδεο, Α.Σζαρνπξίδεο, .Γηακάληεο,
Β.Λπθνζηξάηεο, Κ. Γξεγνξηάδεο, Λ.Αθξηβφπνπινο, Θ. Κνξσλάο, Α.Λαδαξίδεο, Α.ηδεξφπνπινο,
Α.Γέιιαο, Λ.Αζιαλίδεο, Γ.Μπαηζαξά, .Σδήκα, Δ.Κειεζίδεο, Κ.Βαζηιεηάδεο, Κ.Παινπθίδεο,
Γ.Ππξηλφο, Υ.Σζηνχληαο, Ν.Λαδφπνπινο,
Αξλεηηθή ςήθν έδσζαλ δέθα (10) δεκνηηθνί ζχκβνπινη, νη: Π.Παπιίδεο, Μ.νπκειίδεο,
Γ.Μηραειίδεο, Β.ηεθαλφπνπινο, Α.Μαξθνχιεο, Κ.Σξνρφπνπινο, Κ.Θενδσξίδεο, Π.Μνπρηάξε,
Γ.Μειηφπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 23-12-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ αληηδεκάξρνπ νηθνλνκηθψλ ηπιηαλνχ
Αζιάλνγινπ.
2.- Σηο ππ’ αξηζ. 165 θαη 442/2020 απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
3.- Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηνπ Γήκνπ
Βέξνηαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ 2019.
4.- Σελ απφ 21-12-2020 έθζεζε ειέγρνπ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2019 ηεο
νξθσηήο ειέγθηξηαο-ινγίζηξηαο Δ.Ακνπληδά.
5.- ηη ζηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ ε αλαπιεξψηξηα ηεο νξθσηήο ειέγθηξηαοινγίζηξηαο πνπ ζπλέηαμε ην παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθφ θαη ν πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.
6.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο.
7.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018, ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019, ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.
3852/2010, φπσο απηφ ηζρχεη, ηνπ άξζξνπ 267 ηνπ λ.3852/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν.
3463/2006 (Κ.Γ.Κ.).
Απνθαζίδεη θαηά Πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ 2019 ηνπ
Γήκνπ Βέξνηαο, φπσο δηακνξθψζεθαλ ζηηο 31/12/2019 θαη ηα νπνία εκθαλίδνπλ γεληθφ ζχλνιν
ελεξγεηηθνχ 131.770.150,72€, γεληθφ ζχλνιν παζεηηθνχ 131.770.150,72€ θαη θαζαξά
απνηειέζκαηα (Πιεφλαζκα) ρξήζεο: 355.396,95€.

Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 379/2020
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδφπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβφπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξφπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλφο
Σζηνχληαο
Λαδφπνπινο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
ηεθαλφπνπινο
Μαξθνχιεο
Σξνρφπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
Ράιιε
Γεκεξηδίδεο
Μειηφπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μιταήλ οσμελίδης

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 30-12-2020
Ο Γήμαρτος
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