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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

21 η (ΕΙΔΙΚΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:30

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

2.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

3.

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ του ΤΖΑΜ ΙΛ

4.

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ -

5.

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Μ ΗΝΑ

6.

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜ ΟΥ

7.

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

8.

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

9.

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ

10.

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΧΡ ΗΣΤΟΥ

11.

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

12.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ

13.

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

14.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

15.

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

16.

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ

17.

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

18.

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

19.

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

20.

ΛΥΜ ΠΟΥΣΑΚΗ -ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ

21.

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

22.

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

23.

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

24.

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ
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25.

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙΝΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

26.

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

27.

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΔΑΜ ΑΝΤΙΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ

2.

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

3.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

4.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΠΕΛΟΠΙΔΑ

5.

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ το υ ΣΤΑΥΡΟΥ

6.

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ) του ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ

*****************

ΘΕΜ Α ΗΜ ΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

Έγ κριση

Απολογισμού

–

Αποτελεσμάτων Χρήσης του

Ισολογισμού

και

των

Δήμου μας, έ τους 2016

(ΣΕΛ.5)

*******************
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η κυρία Γκανά να πάρει παρουσίες.
Κα ΓΚΑΝΑ:
Καλησπέρα και από εμένα . Παντελάρος Βασίλειος , Καραγιάννης
Νικόλαος,

Δαουάχερ

Βαρυτιμιάδης

Ηλίας,

Ναουάφ,
Θερμού

Σταθάς

Ελένη,

Κωνσταντίνος,

Βορέας

Κωνσταντίνος,

Μοσχονάς Παναγιώτης, Ζώτος Ιωάννης , Χατζηστεργίου Στέλλα,
Χουδελούδης Μόσχος, Βουλγαρίδης Λεωνίδας, Δημουλά Μαρία,
Ζέρβα

Γιαννούλα,

Γεωργοπούλου

Κουβαράς

Αλεξία.

Παναγιώτης,

Τ σουκνίδας

Παναγοπούλου

Κωνσταντίνος,

-

Θεοδώρου

Δημήτριος, Τ ροχίδης Εμμανουήλ, Μποζίκας Ανδρέας, Τ οκατλίδη
Ελευθερία,

Γεωργιάδη

Ειρήνη,

Ντηνιακός

Ευάγ γελος,

Τ σατσαμπάς Δημήτρης, Καρατζαφέρης Βασίλειος, Σπηλιόπουλος
Θεόδωρος, Σκαμπά Αθηνά, Δρούλιας Ηρακλής, Γκανά -Ρηγάκη
Αγγελική,

Θεοδωρακόπουλος

Φώτιος,

Κέντρης

Ιωάννης,

Ασπρογέρακας Κωνσταντίνος, Φουρλής Κωνσταντίνος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, συνάδελφοι πριν ξεκινήσουμε την Ειδική Συνεδρίαση, να
πω ότι υπάρχει ένα θέμα με τα μικρόφωνα, δεν ακούγονται από
τα μεγάφωνα που είναι στην οροφή . Τ α ακούμε μόνο από τα
μεγάφωνα που είναι ενσωματωμένα πάνω στις συσκευές. Θα
παρακαλούσα τους συναδέλφους, ιδιαίτερα αυτούς πο υ έχουν
δυνατή φωνή, να μην μιλάνε πολύ κοντά στο μικρόφωνο. Να μην
φωνάζουμε δηλαδή στο μικρόφωνο, γιατί έχουμε ένα θεματάκι.
Ένα αυτό, το δεύτερο πριν ξεκινήσουμε, να σας ενημερώσω,
έχετε πάρει και το χαρτί από την Επιτροπή Αγώνα των κατοίκων
της Γρηγορούσας. Σας ενημερώνουμε ότι η εκδίκαση για την
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ακύρωση

της

απόφασης

5

χορήγησης

στις

εταιρείες

Τ ηλεπικοινωνιών Vodafone και W ind, άδειας κατασκευής κεραιών
κινητής

τηλεφωνίας,

Γρηγορούσα,

στο

στην

οδό

Χαϊδάρι,

Φαβιέρου,
από

την

αριθμός

30,

στην

Εθνική

Επιτ ροπή

Τ ηλεπικοινωνιών και Τ αχυδρομείων, θα γίνει στο Συμβούλιο της
Επικρατείας, την 1 η Νοεμβρίου, ημέρα Τ ετάρτη και ώρα 10.00,
στην οδό Πανεπιστημίου 47 -49, κτίριο Αρσάκειο.
Παρακαλούμε για την αποφασιστικ ή και μαζική παρουσία της
Δημοτικής Αρχής του Χαϊδα ρίου, των συλλόγων και των κατοίκων
του Χαϊδαρίου, προκειμένου να αποτραπεί η εγκατάσταση των
θανατηφόρων κεραιών στη γειτονιά μας. Να υπερασπίσουμε
υγεία

των

παιδιών

μας

και

των

οικογενειών

μας.

την

Είναι

η

ανακοίνωση της Επιτροπής Κατοίκων της Γρηγορούσ ας, το θέμα
είναι γνωστό.
Πρόσφατα με την παρέμβαση των κατοίκων και του Δήμου
αποτράπηκε το να μπει η κεραία στη γειτονιά, οι δημοτικοί
σύμβουλοι

καλό

θα

είναι

να

παραστούμε

στο

πλευρό

των

κατοίκων και άλλος κόσμος, έτσι; Γιατί αφορά τους πάντες, δεν
σταματάει αυτό το κακό με τις κεραίες και όσο πιο μαζική είναι η
παρουσία των Χαϊδαριωτών σε αυτή τη μάχη που δίνουν οι
κάτοικοι της Γρηγορούσας, τόσο το καλύτερο, έτσι; Και τέτοια
παρακαταθήκη αγώνα θα είναι και για άλλες περιπτώσεις κεραιών
που έχουμε στην περιοχή.

ΘΕΜΑ 1 ο
Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων
Χρήσης του Δήμου μας, έτους 2016
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ξεκινώντας λοιπόν τη συνεδρίαση, όπως γνωρίζετε αφορά τον
Ισολογισμό. Να δώσουμε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών
Υπηρεσιών, τον κύρι ο Μοσχονά.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Λοιπόν,

καλησπέρα

και

από

μένα,

βέβαια

σήμερα

που

θα

συζητήσουμε τον Ισολογισμό, νομίζω ότι κατ’ εξοχήν αρμόδιοι να
πούνε κάποια πράγματα, με αφορμή και την αναλυτική τους
έκθεση, είναι οι ορκωτοί ελεγκτές, τους οποίους και καλωσο ρίζω
στο Δημοτικό Συμβούλιο και την κυρία Τ σακίρη και τον κύριο
Βαλασά.
Ο Ισολογισμός στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο,
παρά η απεικόνιση στην πράξη του Προϋπολογισμού που είχαμε
ψηφίσει πριν από περίπου ένα χρόνο και αφορούσε τη λειτουργία
του Δήμου για το έτος 2016. Να πω ότι κατά τη γνώμη μας, η
πολιτική λογική και τα συμπεράσματα που είχαν βγει τότε από τη
συζήτηση που είχαμε κ άνει για τον Προϋπολογισμό, σε πολύ
μεγάλο βαθμό συνοδεύουν και τη συζήτηση που ενδεχομένως θα
γίνει πάνω στα ζητήματ α του Ισολογισμού του Δήμου.
Βέβαια δεν είναι αυτά τα οποία καθορίζουν πάντα, τον
τρόπο υλοποίησης ενός Προϋπολογισμού. Δηλαδή μπορεί να
έχεις όλες τις καλές διαθέσεις να κάνεις πάρα πολλά πράγματα
και να ανακαλύπτεις ότι η γραφειοκρατία ή άλλοι παράγοντε ς που
σχετίζονται, ανεξάρτητοι από τη θέλησή σου, εμποδίζουν αυτή τη
δράση

να

πραγματοποιη θεί

και

να

καταγραφεί

και

στον

Ισολογισμό του Δήμου.
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Βασικά χαρακτηριστικά, αν και νομίζω ότι όλοι έχουμε τα
εισηγητικά, να πω κάποια βασικά χαρακτηριστικά, τα οποί α
υπάρχουν, είναι όσον αφορά τα έσοδα μια μικρή κάμψη που
διαπιστώνεται, η οποία κυρίως αφορά την κατάσταση στην οποία
βρίσκονται

τα

νοικοκυριά

και

οι

μικρομεσαίοι

επαγγελματοβιοτέχνες, οι οποίοι αδυνατούν να αντ απεξέλθουν σε
όλες

αυτές

τις

υποχρεώσεις.

Μι α

από

αυτές

είναι

και

τα

ανταποδοτικά τέλη , τα τέλη κοινοχρήστων χώρων κλπ. Και αυτό
αποτυπώνεται και σε ένα κομμάτι και με μια μικρή μείωση των
εσόδων στον Προϋπολογισμό.
Όσον αφορά τα έξοδα, υπάρχει μία μείωση των δαπανών,
μικρή, συνέχεια αν θέλετε και από τις προηγούμενες χρονιές κι
αυτό

οφείλεται

εξορθολογισμό

σε

ακόμα

κάποιων

έναν

δαπανών,

καλύτερο
οι

σχεδιασμό

οποίες

γίνονται

και
στις

υπηρεσίες του Δήμου μας. Νομίζω, όμως, ότι το βασικό στοιχείο
που πρέπει να κρατήσουμε από τον Ισολογισμό είναι ότ ι η
διαχείριση των κωδικών του Προϋπολογισμού και η υλοποίησή
τους.
Εδώ και τρία χρόνια, κατά τη γνώμη μας γίνεται χωρίς πλέον
σκιές και υπονοούμενα όπως γινόταν στο παρελθόν και αυτό είναι
ένα γεγονός, το οποίο καθιστά σήμα κατατεθέν γι’ αυτή τη
Δημοτική Αρχή. Έχω να πω ότι επειδή πολλές φορές εμείς
βλέπουμε

τα

αποτελέσματα

εδώ

καταγεγραμμένα

και

τα

εισηγητικά, όσον αφορά τον Ισολογισμό, τον Προϋπολογισμό, να
πω ότι όλα αυτά για να γίνουν και να φτάσουμε σήμερα να
συζητήσουμε σε αυτό το επίπεδο, χρειάζοντ αι να μοχθήσουν
πάρα πολύ οι οικονομικές υπηρεσίες.
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Ειδικά του Δήμου, να προσπαθήσουν μέσα από πολλές
φορές και αντιξοότητες ή και από εντάσεις, να βρουν λύσεις σε
πάρα πολλά ζητήματα, προκειμένου κάποια πράγματα, κάποιες
δράσεις του Προϋπολογισμού να υλο ποιηθούν. Και γι’ αυτό
νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον θέλω στις υπηρεσίες τις οικονομικές,
να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που συμβάλουν με αυτό τον τρόπο
και

στο

να

προχωράει

ο

Προϋπολογισμός

και

να

γίνονται

πράγματα και το κυριότερο, στο να μπορούμε ανά πάσα στιγ μή να
έχουμε μία πολύ καλή εικόνα της κατάστασης των οικονομικών
του

Δήμου

και

το

πώς

στοχεύουμε

καλύτερα

και

προγραμματίζουμε καλύτερα κάποια πράγματα από εδώ και πέρα.
Νομίζω, ότι, δεν ξέρω Πρόεδρε , οι ορκωτοί ελεγκτ ές μπορούν να
έχουν το λόγο και να μα ς πούνε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να δώσουμε τον λόγο στον κύριο Βαλασά .
Κος ΒΑΛΑΣΑΣ:
Να καλησπερίσω κι εγώ, να ευχηθώ καλή οικονομική χρονιά,
μιας και ολοκληρώνοντας τον έλεγχο της προηγούμενης χρήσης,
μπαίνουμε σε μία άλλη οικονομική χρονιά και να διαβάσω την
έκθεσή μας.
Έκθεση Ελέγχου ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή,
προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαϊδαρίου για τη χρήση
2016. Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων. Ελέγξαμε τις
ανωτέρω

οικονομικές

καταστάσεις

του

Δήμου

Χαϊδαρίου,

οι

οποίες αποτελούνται α πό τον Ισολογισμό της 31 η ς Δεκεμβρίου
2016, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης
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αποτελεσμάτων της χρήσεως, που έληξε την ημερομηνία αυτή,
καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις οικονομικές καταστάσεις. Η
Διοίκηση

έχε ι

την

ευθύνη

για

την

κατάρτιση

και

εύλογη

παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με
το

Προεδρικό

Διάταγμα 315/1999, Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο

Οργανισμών Τ οπικής Αυτοδιοίκησης. Όπως και για εκείνες τις
εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορ ίζει ως απαραίτητες,
ώστε

να

καθίσταται

καταστάσεων,

δυνατή

απαλλαγμένων

η

από

κατάρτιση
ουσιώδη

οικονομικών

ανακρίβεια,

που

οφείλεται είτε σε απάτη, είστε σε λάθος.
Ευθύνη

του

ελεγκτή.

Η

δική

μας

ευθύνη

είναι

να

εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με
τα διεθνή πρότυπα ελέγχου. Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τις
σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, Νόμος
3463/2006, όπως ισχύει.
Τα

πρότυπα

αυτά

απαιτούν

να

συμμορ φωνόμαστε

με

κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε
τον έλεγχο, με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης, για το
εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη
ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικα σιών
για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και
τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.
Οι επιλεγόμενες διαδικασίες, βασίζονται στην κρίση του
ελεγκτή,
ουσιώδους

περιλαμβανομένης
ανακρίβειας,

των

της

εκτίμησης

οικ ονομικών

των

κινδύνων,

καταστάσεων

που
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οφείλεται είτε σε απάτη, είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών
των εκτιμήσεων κινδύνου ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλίδες

που

σχετίζονται

με

την

κατάρτιση

και

εύλογη

παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, με σ κοπό
το

σχεδιασμό

ελεγκτικών

διαδικασιών,

κατάλληλων

για

τις

περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης, επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του Δήμου.
Ο

έλεγχος

καταλληλότητας

περιλαμβάνει,
των

επίσης,

λογιστικών

την

α ρχών

αξιολόγηση

της

μεθόδων

που

και

χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν
από

τη

διοίκηση,

καθώς

και

αξιολόγηση

της

συνολικής

παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα
ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει, είναι επαρκή και
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση

για

γνώμη

με

επιφύλαξη.

Από

τον

έλεγχό

μας

προέκυψε ότι δεν κατέστη δυνατή η συμφωνία μεταξύ Μητρώου
Παγίων της μερίδας του Δήμου στο Υποθηκοφυλακείο και της
έκθεσης απογραφής – αποτίμησης της ακίνητ ης περιουσίας του
Δήμου,

που

συντάχθηκε

Προεδρικού

Διατάγματος

σύνολο

ακίνητης

της

σε

εφαρμογή

315/1999.

περιουσίας

των

διατάξεων

Σημειώνεται,

δηλώθηκε

σε

δε,

του

ότι

το

προηγούμενη

χρήση στην Κτηματολόγιο ΑΕ , οι πίνακες του οποίου, δεν έχουν
καταστεί οριστικοί.
Γνώμη με επιφύλαξη, κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις
επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο,
βάση

για

γνώμη

με

επιφύλαξη,

οι

ανωτέρων

οικονομικές

καταστάσεις, παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την
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οικονομική θέση του Δήμο υ Χαϊδαρίου κατά την 31 η Δεκεμβρίου
2016. Και τη χρηματοοικονομική του επίδοση, για τη χρήση που
έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με το ΠΔ 315/1999 Κλαδικό
Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τ οπικής Αυτοδιοίκησης.
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θε μάτων.
Πρώτον, επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του
περιεχομένου
επιτροπής

της

προς

έκθεσης
το

διαχειρίσεως

Δημοτικό

Συμβούλιο,

της
με

οικονομικής
τις

ανωτέρω

οικονομικές καταστάσεις.
Δεύτερον, ο Δήμος Χαϊδαρίου άρχισε να τηρεί λογιστικά
βιβλία με τη διπλογραφική λογιστική μέθοδο, από τη χρήση που
έληξε, την 31 η Δεκεμβρίου
βάση

την

απογραφή

που

2001 και το άνοιγμά τους έγινε με
διενεργήθηκε,

σύμφωνα

με

την

παράγραφο 1.1.108 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων.
Προεδρικό

Διάταγμα

315/1999,

Α θήνα

9

Οκτωβρίου

2017.

Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι, ερωτήσεις τόσο ως προς τον Αντιδήμαρχο, όσο και
ως προς τον κύριο Μποζίκα.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:
Καλησπέρα κι από μένα. Σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι από τον
Κώδικα

να

συνεδρίαση,

κάνουμε
αν

και

αυτή

τη

συχνά

-

συζήτηση,
πυκνά

αυτή

την

ασχολούμαστε

ειδικ ή
με

τα

οικονομικά και με τα διαχειριστικά του Δήμου μας, στο Δημοτικό
Συμβούλιο, είτε με τις τριμηνιαίες, είτε με το ένα, είτε με το άλλο.
Αυτό που θα ήθελα, να κάνω μία ερώτηση επί τω προκειμένω
στον Αντιδήμ αρχο και όχι στον κύριο ορκωτό.
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Είναι γνωστό ότι χρειαζόμαστε, επιβάλλεται, δύο μήνες μετά
από

την

επικύρωση,

από

το

Δημοτικό

Συμβούλιο

του

απολογισμού του Προϋπολογισμού, να έρχεται οριστικώς για να
συζητηθεί στην Ειδική Συνεδρίαση, εντός δύο μηνών και α πό εκεί
να

προωθεί

εκεί

που

προωθείται

στις

Περιφέρειες

και

στα

Ελεγκτικά Κέντρα της Δημόσιας Διοίκησης.
Ήδη έχουμε ξεπεράσει κατά ένα μήνα περίπου, αν δεν με
απατάει η γνώμη μου, έχουμε αυτή την καθυστέρηση. Θα ήθελα
έτσι τυπικά μία απάντηση γι’ αυτό, όχ ι ότι είναι εκπρόθεσμο,
αφήνω τον Αντιδήμαρχο να απαντήσει. Δεν θέλω να απαντήσω
εγώ γι’ αυτόν και να κάνω ερωτοαπαντήσεις.
Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να δούμε στη σελίδα 32, στα
οργανικά έξοδα κατά είδος και αναλώσεις…
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:
Ναι.

Στην

32

της

έκθε σης

του

ΣΟΛ,

των

ορκωτών.

Στην

αναλυτική έκθεση. Υπάρχει ένας λογαριασμός, ένας κωδικός
αριθμός 68 στο πινάκιο,
Και

αυτό

που

ειλικρινά

που λέει προβλέψεις εκμεταλλεύσεως.
δυσκολεύομαι,

ως

αδυνατώ,

όχι,

αδυνατώ, αδυνατώ να καταλάβω, είναι γιατί στη χρήση του 2015
έχουμε 1.559.207,27 και στη χρήση του 2016 έχουμε μόλις,
μόλις… εν σχέσει με το προηγούμενο νούμερο που ακούστηκε,
έτσι; 299,343 και 2 σεντς. Αυτή είναι μία ακόμα ερώτηση, επί του
πρακτέου εδώ. Και θα ανατρέξω και στη 17 σελίδα. Τ η βρήκαμε;
Όπως αναφέρουμε στην παρατήρηση της Έκθεσης Ελέγχου, που
χορηγήσαμε

με

ημερομηνία

9

Οκτωβρίου

του

2017

και

παρατίθεται κάτω από τον Ισολογισμό, δεν κατέστη δυνατή η
συμφωνία μεταξύ Μητρώου Παγίων, της μερίδας του Δήμου στο
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έκθεσης

13
απογ ραφής

αποτίμησης

ακίνητης περιουσίας και μπλα μπλα μπλα. Θα ήθελα το σχόλιό
σας γι’ αυτό και την άποψή σας και τη θέση της Δημοτικής Αρχής,
τίποτα

άλλο.

Τα

άλλα

είναι

ευνόητα,

είναι

ξεκάθαρα,

στην

τοποθέτησή μου που θα είναι βραχεία και αυτή, θα θέσω ότι δ εν
υπάρχει κανένα θέμα και η έκθεση των ορκωτών μας τιμάει σαν
Δημοτικό

Συμβούλιο

και

σαν

Δημοτική

Αρχή,

θα

τα

πούμε

περαιτέρω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κύριο Μποζίκα, ο κύριος Ντηνιακός. Είχατε
ζητήσει ερώτηση νομίζω.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Να κάνουμε τώρα ερ ωτήσεις;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ερωτήσεις πρώτα, αλλά νόμιζα σήκωσες πριν Βαγγέλη, γι’ αυτό.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Έχω κάποιες, αλλά θα είναι και υπό μορφή παρατηρήσεων τρία –
τέσσερα πραγματάκια. Επειδή δεν τα έχω διαχωρίσει, γιατί τα
έχω πάνω στο κείμενο, δυο – τρία πράγμ ατα δεν θα αργήσω.
ΣΥΜ ΒΟΥΛΟΣ:
Πέστα ρε παιδί μου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κύριος Ντηνιακός.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Ναι… δεν τα έχω. Τ ώρα υπάρχει και ένα θέμα σε αυτό που είπε
και ο Αντρέας. Αυτό εδώ μας ήρθε χθες. Υπήρχε πριν ως mail.
Έχουμε πει, αν γίνεται, εγώ δεν λέω δ ύο μήνες, αλλά να υπάρχει
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το ταχύτερο δυνατό και σε κάποια τέτοια μορφή, γιατί έχουμε
πρακτικά θέματα να τα τυπώσουμε. Δηλαδή αυτό ήρθε χθες, το
είχαμε

από

προχθές

σαν

κείμενο,

αν

γίνεται…

γιατί

τα

προβλήματα δημιουργούνται και γι’ αυτό το λόγο.
Δεν έχουμε το χρόνο να κάτσουμε να τα δούμε. Καταρχήν
ούτε είμαστε οικονομολόγοι όλοι και έχουμε τις γνώσεις στο να
ανταποκριθούμε σε αυτά. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις, ένα θέμα
είναι εδώ που αναφέρεστε κι εσείς με το διπλογραφικό σύστημα ή
με ποιο από τα δύο συστήμ ατα, τηρείται.
Θα ήθελα ένα σχόλιο σ’ αυτό και αν πρόκειται τελικά να
ακολουθείται παγίως μία από τις δύο οδούς και στην περίπτωση
που δεν ακολουθείται, αν υπάρχει κάποιο πρόστιμο, αν υπάρχει
κάποια επίπληξη στο συγκεκριμένο Δήμο. Ας προχωρήσουμε και
θα τα κάνω υπό μορφή μετά, εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλο ερώτημα συνάδελφοι υπάρχει;
Κος ΒΑΛΑΣΑΣ:
Να κάνω μία διευκρίνηση στον κύριο που έκανε την ερώτηση
τώρα. Όταν εννοείται διπλογραφικό τι εννοείται; Τ ο διπλογραφικό
δεν τηρούμε; Αυτό είναι το σύστημα που τηρο ύμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι

υπάρχει

άλλο

ερώτημα;

Αν

δεν

υπάρχει

άλλο

ερώτημα να δώσουμε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο ή πρώτα στον
κύριο Βαλασά.
Κος ΒΑΛΑΣΑΣ:
Συνδυάζονται ερωτήσεις, μπορεί να απευθύνονται στην Δημοτική
Αρχή, αλλά ουσιαστικά έχουν να κάνουν σ χέση και με τον έλεγχο.
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Θέλω να απαντήσω, η καθυστέρηση μικρή, γιατί δεν νομίζω να
είναι χρόνος αυτός δηλαδή καθυστέρησης, οφείλεται στο ότι δεν
είχαμε πάρει ακόμα όλα τα στοιχεία, όλες τις επιστολές που
χρειαζόμαστε είτε από τράπεζες, είτε από… καθυστερήσ ανε το να
έρθουν δηλαδή εσωτερικά στοιχεία, τα οποία ζητήσαμε για να
ολοκληρώσουμε τον έλεγχο. Αυτός ήταν ο λόγος καθυστέρησης,
δεν είχε να κάνει με κάτι άλλο .
Όσον

αφορά

για

τις

προβλέψεις

εκμεταλλεύσεως

που

αναφέρατε, το ποσό που περιλαμβάνεται, που εμφ ανίζεται, τα
299.000

είναι

ουσιαστικά

η

συμπληρωματική

πρόβλεψη

αποζημίωσης προσωπικού, που δημιουργήσαμε στη χρήση 2016.
Πέρυσι το υπέρμετρο ποσό του ενός εκατομμυρίου, αφορούσε το
επίδομα που θα καταβάλλονταν στους… των 176 ευρώ. Αυτό είναι
η διαφορά.
Όσον αφορά για το Μητρών Παγίων, είναι μία σημείωση,
που μπαίνει στον Ισολογισμό. Μπαίνει από πολλά χρόνια, δεν
είναι

κάτι

το

συστήνεται

καινούργιο.

στις

Αυτό

Οικονομικές

ως

προς

Υπηρεσίες

το
του

Μητρώο.

Και

Δήμου

να

συμφωνηθεί το Μητρώο Παγ ίων ουσιαστικά με τη γενική λογιστική
μας, καταλάβατε; Αυτό είναι.
Τ ο διπλογραφικό σύστημα και το δημόσιο λογιστικό, σε
όλους τους Δήμους τηρείται ταυτόχρονα, δεν είναι κάτι το οποίο
τηρούμε μόνο στο Δήμο μας εδώ. Απλώς μας υποχρεώνει ο νόμος
να

προσαρμόσουμε

το

δημόσι ο

λογιστικό

στο

διπλογραφικό

σύστημα. Αυτό κάνουμε όταν εμφανίζουμε αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις.
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Ναι. Τ ο κατάλαβα. Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει, αλλά εφόσον ο νόμος
αφήνει το περιθώριο να έχεις ταυτόχρονα και το δημόσιο και το
διπλογραφικό, το δημόσιο λο γιστικό και το διπλογραφικό και
υπήρχε από κεκτημένη ταχύτητα, από παλιά το δημόσιο λογιστικό
στους Δήμους και σε άλλους οργανισμούς του Δημοσίου, είναι
δύσκολο να φύγεις από το ένα και να πας στο άλλο. Εμείς, όμως,
εφαρμόζουμε

το

διπλογραφικό

σύστημα,

τρο ποποιώντας

το

δημόσιο λογιστικό. Καταλάβατε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έλα Βαγγέλη. Ο κύριος Ντηνιακός, μισό λεπτό Παναγιώτη, δυο
ερωτήσεις.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Στο προσάρτημα η εγγραφή «δαπάνες υπέρ ειδικού συνδέσμου
Δεκεμβρίου

2016»,

ποσού

108,602,46,

τι

περιλαμβάνει.

Στο

προσάρτημα στο 10, τώρα τα έχω πάρει από μέσα αυτά. Και οι
χορηγηθείσες εγγυήσεις, επίσης, που λ έει για την ΕΤ ΑΑ και
στέγαση

και

επανένταξη.

Εγγυήσεις

δηλαδή,

τι

εγγυήσεις

παρέχονται στην περίπτωση αυτή; Τ εχνικές ερωτήσεις είναι, αν
είχα έρθει το πρωί, θα της είχα ρωτήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αυτά κύριε Ντηνιακέ; Ο κύριος Μοσχονάς.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Τ ώρα για τις δαπάνες για τον… δεν κατάλαβα Βαγγέλη την
ερώτηση, το 108 που λες.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Τ ου διαβαθμικού.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
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Ναι ο διαβαθμικός, αυτό είναι η τελευταία δό ση, τέταρτο τρίμηνο
δηλαδή.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Άρα είναι αναλογικά.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Ναι, έτσι. Για τις εγγυητικές, είναι εγγυητικές που δίνει ο Δήμος
προκειμένου να συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα και για τους
παιδικούς και τα ΚΔΑΠ και για

σίτιση και επανένταξη, στέγαση

και επανένταξη. Εγγυητικές, έτσι; Τ ώρα να μπω λίγο και στις
ερωτήσεις, τις οποίες έκανε ο Ανδρέας ο Μποζίκας, όσον αφορά
καταρχήν για τον κωδικό το 68, είπε για το ενάμισι εκατομμύριο
που έγινε 299.000, νομίζω είπανε και οι ορκωτοί. Αυτό δεν είναι
τίποτα άλλο παρά η δέσμευση που πήραμε και υλοποιήσαμε,
προκειμένου να προχωρήσουνε τα αναδρομικά των υπαλλήλων,
τα 176 ευρώ, να εξοφληθεί ένα μεγάλο μέρος και σιγά σιγά να
περνάνε σε έξοδα προηγούμενων χρήσεων και να φεύγουμε από
τις προβλέψεις
Όσον αφορά τώρα την ερώτηση και για την συμφωνία μεταξύ
Μητρώου Παγίων και την καθυστέρηση, βέβαια είπαν κάποια
στοιχεία και ο κύριος Βαλασάς, να πω το εξής. Και εδώ νομίζω να
πω ότι με αυτό τον τρόπο, καταλαβα ίνουμε και εμείς πόσο
δύσκολη είναι και η δουλει ά πολλές φορές που γίνεται και από τις
οικονομικές υπηρεσίες.
Οι ορκωτοί αυτό το οποίο λένε, είναι στην έκθεση, ότι δεν
κατέστη

δυνατή

η

περιουσίας , μερίδας

συμφωνία

Μητρώου

Παγίου,

ακίνητης

κλπ. Η πραγματικότητα είναι αυτό που

λέγαμε και στη μυθολογία. Ε ν αρχή υπήρξε το χάος, κοινώς
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έκθεση απογραφής αξιοποίησης, εμάς δεν μας έχει έρθει στα
χέρια, συγκεκριμένα αναλυτικά πώς γίνεται, τι γίνεται. Η έκθεση
απογραφής το 2001 που έγινε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στα
χέρια μας πώς ακριβώς τότε καταγραφήκανε η α κίνητη περιουσία
και με βάση ποια ακριβώς έκθεση μπήκανε στο Μητρώο Παγίων
ότι μπήκανε.
Αυτό είναι κάτι που πολλά πράγματα, πολλά που βρίσκουμε
από προηγούμενες διαχειριστικές χρήσεις και δεν εννοώ από τη
δικιά μας διαχειριστική, από τη Δημοτική Αρχή τη δ ικιά μας,
εννοώ ότι πολλές φορές τώρα προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη,
να διασταυρώσουμε, να διορθώσουμε και πολλές φορές το παζλ
παραμένει δύσκολο και πολυσύνθετο.
Ένα από αυτό ε ίναι και αυτό το πράγμα με την ακίνητη
περιουσία. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή πα ίρνοντας βεβαιώσεις
από Υποθηκοφυλακεία κλπ. να ταυτίσουμε και να βρούμε τι έλεγε
αυτή η έκθεση απογραφής και λοιπά το 2001. Και με βάση αυτήν
καταρτίστηκε

το

Μητρώο

Παγίων.

Αυτή

η

διαδικασία

θα

προχωρήσει από τις οικονομικές υπηρεσίες και σε συνεργασία με
την τεχνική, ώστε να είναι ξεκάθαρο ακριβώς τι περιλαμβάνει το
Μητρώο Παγίων του Δήμου.
Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που περιμένοντας τα
χαρτιά από το Υποθηκοφυλακείο υπήρχε μία μικρή καθυστέρηση,
έτσι; Γιατί μέχρι τις 5 Οκτώβρη είναι, το δίμηνο συν 5 μέρες,
μέχρι

τις

5

Οκτώβρη

και

γι’

αυτό

υπάρχει

και

μία

μικρή

καθυστέρηση 20 ημερών. Εντάξει;
Στην πραγματικότητα δηλαδή, προσπαθούμε αυτή τη στιγμή
να λύσουμε και προβλήματα χρόνων που εμφανίζονται και εγώ
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πιστεύω ότι σιγά σιγά θα μπει το νερό στο αυλάκι με πολύ
καλύτερο τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, δεν προέκυψε κάτι άλλο συνάδελφοι. Να πάρουν το λόγο
οι δημοτικές παρατάξεις. Ο κύριος Μποζίκας.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:
Όπως είπα και στην προγενέστερη τοποθέτησή μου και ερωτήσεις
και

τοποθέτηση

που

έκανα,

είναι

μ ία

διαδικασία

η

οποία

επιβάλλεται από τον Καλλικράτη. Καθαρά αυτή τη στιγμή έχουμε
ένα τεχνοκρατικό εγχειρίδιο εδώ στα χέρια μας, από φύσει
τεχνοκράτες ανθρώπους, μέλη του ΣΟΛ.
Από εδώ μπορούμε να αντλήσουμε, αν έχουμε φαντασία και
πολύ κέφι, μπορούμε να μιλάμε μέχρι αύριο το πρωί, αλλά οι
αριθμοί δείχνουν σε αυτό το πολιτικό όργανο που είμαστε εμείς
σήμερα και συζητάμε, ότι και ο Δήμος Χαϊδαρίου, όπως οι
περισσότεροι, ίσως η συντριπτική πλειοψηφία των τριακοσίων,
τόσων Δήμων που έχει η χώρα μας, περνάει τ ις στενωπούς που
περνάνε όλες οι διακυμάνσεις λειτουργίας του ελληνικού κράτους.
Είναι

χαρακτηριστικό

το

παράδειγμα,

όπως

είπε

και

ο

Αντιδήμαρχος της κάποιας πτώσης του εισπρακτικού κομματιού,
των στοιχείων εδώ, των πινακίων εδώ που μας έφεραν και
συνέταξαν και ο Δήμος και οι υπηρεσίες και έλεγξαν οι ορκωτοί
λογιστές,

αποδεικνύεται

άμεσα

όχι

έμμεσα,

την

κόπωση

φοροαπόδοσης του κόσμου.
Τ ο θέμα με την ακίνητη περιουσία είναι ένα θέμα στο οποίο
πρέπει να δώσουμε μία περισσότερη σημασία και περισσότερο
ενδιαφέρον. Για να τα τελειώσουν αυτά τα θέματα των παγίων και
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των Μητρώο των Παγίων και θέλω να πω όπως είδα και το
συμπέρασμα αυτής της έκθεσης, επειδή και το ήθος και το κύρος
των

συγκεκριμένων

ελεγκτών

ορκωτών

λογιστών

είναι

αποδεδειγμένο και από προηγούμεν ες χρήσεις και συνεργασίας
με το Δήμο μας, της κυρίας και του κυρίου.
Εγώ το παίρνω σαν θετικό στοιχείο και παραμένω σε αυτή
τη θέση, ότι τουλάχιστον κατά…. Όταν έχουμε κάποιες μεταξύ μας
διαφωνίες και αντιπαραθέσεις, πάντα βάζω ένα θέμα και λέω ότι
εάν υπάρχει κάτι που μπορεί να διαφωνούμε ή να μας χωρίζει,
δεν είναι η πίστη, η ηθική πίστη και η ηθική διαχείριση αυτής της
Δημοτικής Αρχής.
Παρ’ όλο ότι αυτές οι συζητήσεις για την αντιπολίτευση είναι
βουτυράκι

στο

ψωμί

της,

εγώ

παραμένω

αυτοδιοικητικός,

παραμένω στην έννοια μου και στο καθήκον μου για το καλό της
πόλης και δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Μέχρι εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κύριος Ντηνιακός.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Και

εμείς

θεωρώ

ότι

επιδεικνύουμε

συναίνεση

όπου

αυτό

απαιτείται, τις τριμηνιαίες ή σε άλλους δ είκτες οικονομικούς,
ωστόσο εγώ διαφοροποιούμαι στο συγκεκριμένο θέμα. Απ’ ότι
θυμάμαι και τα προηγούμενα χρόνια καταψηφίζαμε. Θεωρούμε ότι
πέρα από τη λογιστική αποτύπωση, έχει πολιτικά στοιχεία αυτό
το συμβούλιο. Δεν θα περιαυτολογήσω, θα είμαι πολύ σύντ ομος,
κάνοντας

δύο

–

τρία

σχόλια

και

τεχνικά

υπό

τη

μορφή

παρατηρήσεων και όχι ερωτήσεων .
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Ένα σχόλιο είναι ότι βλέπω ότι οι δαπάνες επιμόρφωσης
προσωπικού είναι 290 ευρώ μόνο, αυτό ισχύει;
ΣΥΜ ΒΟΥΛΟΣ:
(ερώτηση εκτός μικροφώνου )
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Ναι.

Είναι

290

ευρώ;

Στα

υπόλοιπα

δηλαδή;

Υπάρχουν

επιδοτούμενα τα οποία δεν φαίνονται;
Σε ένα άλλο θέμα, θα πρότεινα για του χρόνου εδώ τους ελεγκτές,
πέρα από το σύντομο χρονικό διάστημα να προετοιμαστούμε, από
σελίδα 3 έως 9 που αναφέρονται οι αντιδήμαρχοι, οι ε πιτροπές
και όσοι απαρτίζουν τα όργανα, να αναφέρεται στα τμήματα ο
ακριβής αριθμός οργανικών θέσεων και η πληρότητα επάνδρωσής
τους, ώστε να ξέρουμε ποια είναι η καθαρή εικόνα, πλήρωση των
θέσεων ή μη, ώστε να έχουμε και πληρέστερη εικόνα των κενών
και πού ακριβώς υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι τόσο αριθμητικό,
αλλά είναι ένα θέμα που θα μας κατατόπιζε περισσότερο.
Επίσης, σελίδα 19 με 20, είναι σημαντικό στην έκθεση, τα
9/10 των απαιτήσεων που είναι παρελθόντων ετών, καλό είναι
εκεί να υπάρχει, το λέμε κα ι σε άλλες περιπτώσεις, ένα σχόλιο,
να

υπάρχει

προσοχή

στα

θέματα

παραγραφής,

λόγω

των

παρελθόντων ετών και ένα κρίσιμο στοιχείο να βλέπουμε τι οδεύει
προς παραγραφή και τι όχι.
Ουσιαστικά στις επισφάλειες αυτές, όντως είναι λογιστική
αποτύπωση. Μια πληρέ στερη εικόνα, ίσως μέσα από κάποια
έκθεση, ποιες μέθοδοι αναγκαστικής είσπραξης ή μη εκτελούνται
από τη Διοίκηση.
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Άλλα δύο θέματα. Στις δωρεές που αναφέρεστε και στις
εγγυήσεις. Στις εγγυήσεις το είπαμε. Στις δωρεές φαντάζομαι
είναι τα αυτοκίνητα, έτσι; Στη σελίδα 16; Για να δω. Και στη 16
αναφέρει β’ δωρεές που έγιναν στη χρήση ποσού, το 39 .074,83.
Αυτό λέω, είναι τα αυτοκίνητα. Επίσης, τα δάνεια που αναφέρεται
ότι έχει επιτευχθεί μία παράταση, από το Τ αμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, το ακριβές χρονικό διάστημα, αν υπάρχει.
Έχει λήξει, γιατί αναφέρεται εδώ. Εντάξει, πέρα από αυτά τα
σχόλια, βλέπουμε στην α ποτύπωση και στην εικόνα, βλέπουμε
στον Ισολογισμό ως προς τα αποτελέσματα χρήσης, που είναι το
πιο ουσιαστικό, γιατί περιλαμβάνει τα τωρινά και τα παλαιότερα
ότι είναι στα 500 χιλιάρικα. Τ α διαθέσιμα του ταμείου είναι
λιγότερα κατά 300.000 ευρώ. Η καθαρή θέση είναι αρνητική.
Ωστόσο, όντως σε κάποια σημεία λογιστικά αποτυπώνεται μια
καλύτερη εικόνα.
Αυτό που θα ήθελα εγώ να μείνω περισσότερο και να
αιτιολογήσω την αρνητική ψήφο την οποία θα δώσουμε, θα
εμείνω λίγο στο ποσό των μελετών, που αναφέρεται στα 3 0.000
ευρώ. Τ ο ποσό αυτό, ουσιαστικά ο αριθμός αυτός , αποτυπώνει
αυτό που λέμε ότι μέσα από τις μελέτες, μπορεί να έρθουν και
περισσότερα έργα και το οποίο μέχρι τώρα δεν φαίνεται να είναι
αρκετά υψηλό.
Εμείς

γι’

αυτή

την ,

σε

εισαγωγικά ,

δαπάνη,

θα

επικροτούσαμε το Δήμο να προχωρήσει σε μελέτες, που θα
μπορέσουνε

να

δημιουργήσουν

απορροφητικότητα

για

περισσότερα έργα, για περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα.
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Βλέπουμε ότι η Περιφέρεια αλλού δίνει πριμοδοτεί Δήμους,
φαντάζομαι ότι αυτές οι πριμοδοτήσεις γίνον ται κατόπιν ωρίμων
μελετών, οι οποίες τίθενται από την Δημοτική Αρχή και δεν είναι
μελέτες της Περιφέρειας. Τ ο αντιμετωπίσαμε αυτό το θέμα, είδαμε
ότι προχωράει το αντιπλημμυρικό, ωστόσο δεν μένουμε μόνο σε
αυτό, καλό είναι να προχωρήσουμε και σε άλλα έργα . Μάλιστα,
συγκυριακά

και

κλείνοντας,

σαν

σήμερα

πέρυσι

πήραμε

το

βραβείο στα Best City Awords.
Δεν θα μιλήσω για εμάς, οι Δήμοι οι οποίοι βραβεύτηκαν
πέρυσι και φέτος, αν δείτε τα βραβεία τα οποία έχουν πάρει,
αφορούν

έργα,

όχι

μόνο

ψηφιακής

τεχνολογίας

αλλά

και

αναπλάσεις, σαν αυτά που σας αναφέρω, που επιχορηγούνται
από

την

Ευρωπαϊκή

Ένωση,

από

την

Περιφέρεια,

από

συγκεκριμένους πόρους, οι οποίοι έρχονται και φέρνουν ένα απτό
αποτέλεσμα στο Δήμο τους.
Περισσότερα
Προϋπολογισμός

δεν
είναι

νομίζω
πιστεύω

ότι
ο

χρειάζεται
ρόλος

να

στον

πούμε.
οποίο

Ο
θα

αναπτύξουμε τις προτάσεις μας για το μέλλον και η κριτική αυτή
πιστεύω ότι ήταν αρκετή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κύριο Ντηνιακό. Ο κύριος Ασπρογέρακας.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Κύριε

Πρόεδρε,

κύριοι

συνάδελφοι ,

δεν

θα

κουράσω,

θα

ξεκινήσω από μία τελευταία φράση, έχουμε τοποθετηθεί και στο
παρελθόν, σε προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια, ξεκινάω από τη
φράση του κυρίου Βαλασά, του ορκωτού λογιστή στο τέλος, που
λέει στη σελίδα 39, ότι δεν υπάρχουν, γίνεται η διάγνωση, ότι δεν
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υπάρχουν

σημαντικές

ουσιωδώς

στην

αδυναμίες,

επάρκεια

και

24
οι

οποίες

αξιοπιστία

των

να

επιδρούν

συστημάτων

λογιστικής οργάνωσης του οικονομικού και λογιστικού ελέγχου
του Δήμου Χαϊδαρίου.
Τ ι σημαίνει αυτό για μένα; Σημαίνει ότι ο κύριος Βαλασάς
έκανε

πολύ

καταστάσεις,

καλά

τη

ελέγχοντας

δουλειά

του,

ενδεχόμενα

παίρνοντας

κάποιες

δειγματοληπτικά

όπως

αναφέρεται άλλωστε μέσα κάποια έγγραφα, τα οποία αφορούσαν
αυτή καθ’ αυτή τη δουλειά την οποία έκανε και άρα στο κομμάτι
αυτό

το

οποίο

για

τον

ορκωτ ό

λογιστή

είναι

ένα

καθαρά

γραφειοκρατικό, το λέω με την καλή έννοια μην παρε ξηγηθώ.
Γραφειοκρατικό

λογιστικό

φαίνεται,

λέγοντας

ότι

δεν

υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες, ότι αυτά που του δόθηκαν και
όπως ελέγχθηκαν από τον ίδιο, κάνει αυτή την εκτίμηση. Τ ι είναι,
όμως, παραπέρα ο Προϋπολογισμός; Ο Προϋπολογισμός όσον
αφορά εμάς στο πολιτικό κομμάτι, όπως και ο Προϋπολογισμό
που θα έρθει ο επόμενος για να ψηφίσουμε για τον άλλο χρόνο,
είναι συγχρόνως, για να μην πω πρωταρχικά, είναι ένα πολιτικό
εργαλείο.
Επειδή υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις και ήταν σημαντικές
αυτές οι καθυστερήσεις, τουλάχιστον απ’ ότι φαίνεται από τις
προθεσμίες και ναι μεν μπορεί γρήγορα να συγκέντρωσαν οι
υπηρεσίες οικονομικές κλπ. κάποια στοιχεία, αυτά όμως έγιναν με
κάποιους δρόμους τ αχύτητας τέτοιους, ώστε - και είναι πολύ
ειλικρινές αυτό που λέω – άμα ρωτήσετε τον οποιοδήποτε εδώ
μέσα, ακόμα και εμένα δηλαδή, βάζω πρώτο τον εαυτό μου, θα
σας πω ότι από εδώ, έτσι όπως έρχεται αυτό το πράγμα, το μόνο
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που μπορώ να πω, είναι ότι ο ορκωτό ς λογιστής και τα στοιχεία
που του δόθηκαν και ο έλεγχος που έκανε ο άνθρωπος ας πούμε,
δεν παρουσιάζουν σημαντικές αδυναμίες.
Αν ο ρόλος μας είναι να επιβεβαιώσουμε αυτό το πράγμα και
να πούμε εγκρίνουμε τον Προϋπολογισμό γι’ αυτό το λόγο, εγώ
θα είμαι αρνητικός. Και θα είμαι αρνητικός διότι από εδώ δεν
βγαίνει και δεν είναι ευθύνη του ορκωτού λογιστή προς Θεού έτσι;
Δεν βγαίνει από εδώ. Ποιος ήταν ο Προϋπολογισμός μας, τι
κάναμε σε αυτή τη διάρκεια μέχρι να έρθει σήμερα αυτό το
πράγμα, να πούμε το εγκρίν ουμε ή δεν το εγκρίνουμε.
Και τελικά ποιες είναι οι διαφορές μας σε σχέση με αυτό που
ψηφίστηκε. Με ένα σωρό ζητήματα επιμέρους ας πούμε, τα οποία
παρατίθενται

μέσα.

Αποσβέσεις,

ακίνητα,

αυτοκίνητα,

απορριμματοφόρα κλπ. Άρα από τον ίδιο τον Προϋπολογισμό δεν
φαίνονται αυτά τα πράγματα που για εμάς είναι πολιτικές οι
οποίες θα λέγαμε αν εγκρίνουμε ή δεν εγκρίνουμε με την πορεία
αυτή που ακολουθεί η διοίκηση του Δήμου και αν με αυτά τα
δεδομένα βρίσκομαι σε αδυναμία να προχωρήσω στην έκδοση του
συγκεκριμένου Προϋπολογισμού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η κυρία Γκανά για την παράταξη του κυρίου Δρούλια.
Κα ΓΚΑΝΑ:
Ο κύριος Δρούλιας ήταν σε μία συνάντηση, πίστευε πως θα
προλάβαινε να κάνει την τοποθέτησή του, προφανώς δεν τα
καταφέρνει. Εμείς ως παράταξη, ψηφίζουμε τον Ισολογισμ ό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Ποιοι άλλοι συνάδελφοι θέλουν να πάρουν τον λόγο. Ο κύριος
Τ σατσαμπάς. Άλλος; Ο κύριος Τ σατσαμπάς.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Όπως είπε και ο επικεφαλής της παράταξής μας, καταψηφίζουμε
τον Ισολογισμό – Απολογισμό και νομίζω ότι μέσα και από την
τοποθέτ ησή του, έγιναν κατανοητοί οι λόγοι για τους οποίους
πήραμε ως παράταξη την απόφαση αυτή.
Ωστόσο θα προσπαθήσω και εγώ να διατυπώσω κάποιες
συμπληρωματικές σκέψεις, οι οποίες να τεκμηριώσουν ακόμη
περισσότερο τη θέση μας για την καταψήφιση του Ισολογισμο ύ –
Απολογισμού. Να πω ότι σε σχέση με τη δουλειά των ορκωτών
λογιστών δεν έχουμε κανένα πρόβλημα .
Όντως έχει γίνει μια πολύ καλή αποτύπωση των πραγμάτων
και

το

χαρακτηρίζω

πολύ

καλή,

γιατί

στο

παρελθόν

επί

προηγούμενης διοίκησης του Δήμου δεν είχαμε το α ντίστοιχο,
δεδομένου
ορκωτούς
κάποια

ότι

γινόντουσαν

συνέχεια

προσπάθειες

από

τους

λογιστές με διάφορα παραθυράκια να παρουσιαστούν
αποτελέσματα

αισιόδοξα

θα

λέγαμε,

ενώ

η

πραγματικότητα ήταν τελείως διαφορετική.
Επίσης έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά κ αι από τις
υπηρεσίες, όπως φάνηκε και στο εισηγητικό που έλαβα γνώση
στην οικονομική επιτροπή, όμως πέρα από την καλή δουλειά αυτή
και των υπηρεσιών και του ορκωτού λογιστή, υπάρχουν τα
νούμερα από τη μία μεριά, οι αριθμοί δηλαδή, οι οποίοι νομίζω
ότι αποτ υπώνουν ένα απαισιόδοξο μήνυμα και οι αριθμοί που θα
πάμε έτσι να αναφέρουμε τους συγκεντρωτικούς αριθμούς, τους
καταληκτικούς

αριθμούς,

δηλαδή

τα

αποτελέσματα
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εκμετάλλευσης, τα οποία πλησιάζουν στα 2 εκατομμύρια ως
αρνητικό πρόσημο.
Βέβαια, στη συνέχεια ως αποτελέσματα χρήσης βελτιώνονται
με βάση τις προσθέσεις των προηγούμενων ετών σε επίπεδο
εσόδων – εξόδων και μιλάμε όμως πάλι για αρνητικό πρόσημο,
της τάξεως των 500.000. Επίσης, η καθαρή θέση του Δήμου, είναι
και αυτή με αρνητικό πρόσημο, περίπου στο ύψος του ενός
εκατομμυρίου .
Τ α διαθέσιμα παρουσιάζουν και αυτά μία κάμψη, μία μείωση
της τάξης περίπου των 300.000 και τα αποτελέσματα εις νέον,
αντικειμενικά, εκ των πραγμάτων φυσικά, αφού και η χρήση είναι
αρνητική, αυξάνεται το αρνητικό τους πρόσημο πε ρίπου στα
2.800.000. Αυτή, λοιπόν, η πλευρά με τους αρνητικούς αριθμούς,
νομίζω

ότι

μήνυμα,

δεν

σε

μπορεί

ό,τι

αποτελέσματα

να

χαρακτηριστεί

αφορά

τα

εκμετάλλευσης

ως

ένα

αποτελέσματα

και

γενικότερα

αισιόδοξο

χρήσης ,
ως

προς

τα
τον

Ισολογισμό – Απολογισμό, τον οποίο συζητάμε σήμερα.
Όμως,

όπως

αποτελέσματα

είπε

αυτά

και

δεν

ο

είναι

Κώστας

Ασπογέρακας,

αριθμοί,

αποτυπώνουν

τα
μια

πραγματικότητα στην πόλη και κατά τη γνώμη μου, νομίζω και
κατά

τη

γνώμη

της

παράταξης,

πραγματικότητα

των

αρνητικών

πραγματικότητα

που

αποτυπώνεται

νομίζω

πρόσημων,
από

αυτή

ακριβώς

είναι

η

πλευράς

η

αρνητική

έργου

της

Δημοτικής Αρχής στην πόλη.
Και ποια είναι αυτή η αρνητική πραγματικότητα; Νομίζω ότι
κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί εδώ τα ζητήματα, απλά

θα τα

επαναλάβω, έτσι πολύ γρήγορα, προκειμένου να ολοκληρώσω
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έτσι την τοποθέτησή μου, σε ό,τι αφορά τον Ισολογισμό

–

Απολογισμό. Να κάνω μία αναφορά στα διοικητικά ζητήματα,
όπου θυμάμαι πάντα την παράταξη που σήμερα διοικεί το Δήμο,
ότι ήταν υπέρ των μόνιμων θέσεων εργασίας και υ πέρ των
προσλήψεων.
Να πω ότι στα τρία χρόνια της σημερινής διοίκησης δεν έχει
γίνει καμία μόνιμη πρόσληψη και βέβαια θα απαντηθεί πολύ
εύκολα ότι ξέρετε, υπάρχει ας πούμε το απαγορευτικό καθεστώς,
το οποίο δεν επιτρέπει, ωστόσο όμως έχουμε παραδείγματα α πό
άλλους οργανισμούς Τ οπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν γίνει
κάποιες νόμιμες προσλήψεις.
Ωστόσο, νομίζω ότι παρά τη θέλησή της, θα σας στείλω τα
στοιχεία αύριο για να είναι με στοιχεία και παρακαλώ στην
απάντησή σας, όποια κι αν είναι δεκτή, αλλά να μιλάτε με
στοιχεία, γιατί συνηθίζετε να λέτε πράγματα χωρίς στοιχεία, τα
οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
ΣΥΜ ΒΟΥΛΟΣ:
(ομιλία εκτός μικροφώνου )
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Να τελειώσω… δεν θα είμαι…
ΣΥΜ ΒΟΥΛΟΣ:
(ομιλία εκτός μικροφώνου )
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Δεν θα αργήσω. Να σας πω κάτι, δεν ήρθα και για να μιλήσω,
γιατί η θέση μου είναι γνωστή. Εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν
έχει

νόημα

η

συζήτηση,

γιατί

δεν

κερδίζει

τίποτα

η

πόλη.

Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, την έχω διατυπώσει. Τ ην
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έχω διατυπώσει και εδώ στα συμβούλια και δημόσια, αλλά αν
θέλετε να σταματήσω κιόλας, δεν έχω κανένα πρόβλημα, θέλετε
να σταματήσω; Όπως θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν σας διέκοψε κανένας κύριε Τ σατσαμπά.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Να συνεχίσω κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν χρειάζεται να δ ημιουργούμε εντυπώσεις, δεν σας διέκοψε
κανείς.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Ωραία, θα πω λοιπόν, ότι παρά τη θέλησή σας, είμαι βέβαιος γι’
αυτό δεν το κάνετε με τη θέλησή σας, η στήριξη των υπηρεσιών
του Δήμου, πάλι γίνεται με το ωρομίσθιο προσωπικό και το
προσωπικό των συμβασιούχων, απλά στο παρελθόν ασκούσατε
δριμεία κριτική γι’ αυτό και καλά κάνατε, αλλά και σήμερα ως
διοίκηση εσείς με τον ίδιο τρόπο λειτουργείτε.
Αυτά για τα διοικητικά. Να πω για την καθαριότητα, ότι
υπάρχουν

διάφορες

διακυμάνσεις,

λίγο

καλύτερη,

πολύ

χειρότερη, αλλά ωστόσο το μέσο επίπεδο εξακολουθεί να είναι
πολύ χαμηλό και συγκριτικά με τους άλλους Δήμους, γειτονικούς
και μη, νομίζω ότι πλέον είμαστε από τις τελευταίες θέσεις.
Στο επίπεδο του πράσινου να πω ότι εγώ τουλάχιστον
προσωπικά, τελευτ αία κάτι διαβάζω, αλλά και εκεί σποραδικές
κινήσεις γίνονται, δεν έχω δει κάποια ολοκληρωμένη μελ έτη
φυτεύσεων σε επίπεδο πράσινου, ώστε να υπάρξει αύξηση και
στο αστικό πράσινο και στο περιαστικό πράσινο, οπότε λοιπόν
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και εκεί δεν μπορώ να πω ότι έχουμε κ άποια θετική δράση από
πλευράς της Δημοτικής Αρχής.
Σε επίπεδο έργων, θα επαναλάβω κάτι που το έχω ξαναπεί
στο συμβούλιο, ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα έργα, η αίσθησή
μου είναι ότι αυτή τη στιγμή περιμένουμε δύο μεγάλα έργα, τα
οποία όμως δεν έχουμε κ αμία σχέση…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Τ σατσαμπά, συζητάμε τον Ισολογισμό. Θα κουβεντιάσουμε
μια ολόκληρη Κυριακή τον Προϋπολογισμό και εσείς τοποθετείστε
πάνω σε Προϋπολογισμό και τεχνικό πρόγραμμα.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Θέλετε να σταματήσω;
ΣΥΜ ΒΟΥΛΟΣ:
Εννοείται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Νομίζω ότι είστε εκτός θέματος.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Σταματάω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Νομίζω ότι είστε εκτός θέματος. Κύριε Δρούλια.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Συγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά έστω και καθυστερημένα,
θα ήθελα πολύ συνοπτικά να πω δυο κουβέντες. Εμείς ως πάγια
θέση μας, υπερψηφίζουμε τον Ισολογισμό, κυρίως γιατί θεωρούμε
ότι ο Ισολογισμός είναι πρω τίστως μία διοικητική πράξη και μόνο
σε

πολύ

ακραία

περίπτωση,

αν

υπάρχουν

αποδεδειγμένα
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κακοδιαχείριση,

100%
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αποδεδειγμένα,

εκεί

δικαιολογείται το να καταψη φίσεις τον Ισολογισμό.
Ο Ισολογισμός διοικητικά είναι μία πράξη, που για μένα
προσωπικά, ένας σοβαρός οργανισμός και ο Οργανισμός Τ οπικής
Αυτοδιοίκησης,

θα

έπρεπε

να

ψηφίζεται

και

να

εγκρίνεται

ομόφωνα. Είναι γνωστό ότι πολιτικά έχουμε τεράστιες διαφορές
και η διαφοροποίησή μας εκφράζεται στη συζήτηση για τον
Προϋπολογισμό, όπου καταψηφίζουμε, όπως καταψηφίζουμε όταν
είναι

απαραίτητο

τις

πολλαπλές

αναθεωρήσεις

του

Προϋπολογισμού, γιατί και αυτό το θεωρούμε λάθος διοικητικά
και λάθος οργάνωσης της δομής και της λειτουργίας του Δήμου.
Στον

Ισολογισμό ,

η

πάγια

θέση

μας

είναι

και

τον

Απολογισμό β έβαια τον υπερψηφίζουμε και νομίζω ότι έτσι θα
έπρεπε να είναι για όλες τις παρατάξεις. Η όποια διαφοροποίηση
και η όποια πολιτική τοποθέτηση πρέπει να γίνει, σε σχέση με τον
προγραμματισμό, σε σχέση με την πολιτική που ακολουθεί η
Δημοτική Αρχή. Θα γίνει από εμάς, στην συζήτηση για τον
Προϋπολογισμό, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θα δώσουμε τον λόγο στον Δήμαρχο.
Κος ΒΑΛΑΣΑΣ:
(ομιλία εκτός μικροφώνου )
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ναι κύριε Βαλα σά.
Κος ΒΑΛΑΣΑΣ:
Αναφέρθηκε από τις ομιλίες και από τον κύριο που έχει φύγει
τώρα, δεν τον βλέπω ή είναι πίσω δεν ξέρω. Ότι η καθαρή θέση
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είναι

αρνητική

του

Δήμου.
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Δεν προκύπτει

από

πουθενά.

Η

καθαρή θέση του Δήμου είναι τα 22.722.000. Η καθαρή θέση,
όταν λέμε καθαρή θέση, εννοούμε το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων
που αναφέρεται 22.722.000. Που περιλαμβάνει το κεφάλαιο, τις
επιχορηγήσεις και μειούμενες με το υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις
νέον. Αυτό ήθελα να πω, για να μην γίνει καμία παρεξήγηση. Δεν
υπάρχει αρνητική καθαρή θέση στον Δήμο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να δώσουμε το λόγο στον Δήμαρχο.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βαλασά και το ΣΟΛ,
γι’ αυτή τη δουλειά, αλλά και την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.
Και κάθε φορά το λέω, δεν γίνεται η αναφορά εδώ για να σας
καλοπιάσουμε ή για να πούμε μόνο καλά λόγια, αλλά εκτιμάμε την
πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται και κάτω από αυτές τις
συνθήκες που υπάρχουν σήμερα.
Αν ξέρατε την αγωνία και της Οικονομικής Υπηρεσίας, αλλά
και των υπόλοιπων υπηρεσιών το υ Δήμου για να διαχειριστούν
αυτή

την

κατάσταση,

συγχαρητήρια

και

ένα

πραγματικά
μεγάλο

όλοι

μα

ευχαριστώ,

όλοι
σε

θα
όλους

λέγαμε
τους

εργαζόμενους του Δήμου. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν πρέπει να
υποτιμάται ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Και αυτό που
ακούστηκε εδώ μέσα, ότι δεν κερδίζει τίποτα η πόλη από ένα
Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω ότι μπορεί να χαρακτηρίσει μόνο
αυτόν που το λέει.
Αλίμονο αν το Δημοτικό Συμβούλιο που συζητάει τόσα
θέματα, σημαντικά θέματα για την πόλη, καθορίζει τις τύχες της

21η (ΕΙΔΙΚΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

33

πόλης, έρχονται αιτήματα συλλόγων, ατομικά διαφόρων κατοίκων
της πόλης μας. Πριν από λίγο ήρθαν εδώ οι κάτοικοι και βάλανε
το ζήτημα της συμμετοχής στο Δικαστήριο, το οποίο θα γίνει την
επόμενη Τ ρίτη, που αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο στάθηκε στο
ύψος και απέτρεψε να εγκατασταθεί η κεραία Κινητής Τ ηλεφωνίας
στην Φαβιέρου, νομίζω ότι είναι πολύ υποτιμητικό και δεν θα
πρέπει να ακούγεται αυτή η λέξη εδώ μέσα.
Μπορεί να διαφωνούμε, σε οτιδήποτε, αλλά παράγεται και
ένα έργο εδώ μέσα. Αν κάποιος πιστεύει ότι περισσεύει ο ρόλος
του, ότι δεν μπορεί να προσφέρει, να βγει να το πει ξεκάθαρα.
Και έχουμε δείξει ότι παίρνουμε υπόψη όλες τις προτάσεις. Όταν
μία πρόταση είναι υλοποιήσιμη και μπορεί πραγματικά να γίνει,
θα την κάνουμε.
Δεν λέει κανένας ότι απορρίπτουμε, ίσα ίσα π όσες φορές και
στον Προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα, είδατε ότι
ενσωματώνονται μετά από τη συζήτηση που γίνεται, οι προτάσεις
και της αντιπολίτευσης, στα κείμενα του Δήμου. Δεν θα περίμενα
ποτέ να ακούσω από έναν δημοτικό σύμβουλο και ας πούμε και
δημόσιο υπάλληλο και στέλεχος σε άλλο Δήμο, υπάλληλο, ότι
μπορούν οι Δήμοι να κάνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
Να το αναφέρει αυτό και να καταγράφεται και στα πρακτικά,
μάλιστα. Όταν ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι και εμείς, οι οποίοι
κάνουμε εναγώνιες προσπάθειες για να κάνουμε προσλήψεις
προσωπικού, μόνιμου προσωπικού, μέσα στις τόσες ανάγκες που
έχουμε σαν Δήμος, ξέρει λοιπόν πολύ καλά ότι από το 2010 και
μετά, με τις μνημονιακές πολιτικές που στήριξαν το ΠΑΣΟΚ, οι
κυβερνήσεις

ΠΑΣΟΚ.

ΠΑΣΟΚ

–

Νέας

Δημο κρατίας,

Νέας
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Δημοκρατίας, Σύριζα τώρα, απαγορεύονται οι προσλήψεις στο
Δημόσιο.
Και ακόμα αυτή η αναλογία των 5 αποχωρήσεων προς 1,
ακόμα

παρότι

έχουμε

κάνει

αίτηση

για

πρόσληψη

μόνιμου

προσωπικού, σύμφωνα με αυτή την αναλογία, ακόμα δεν έχει
υλοποιηθεί.

Έχουμε

κάνει

αιτήματα

για

πρόσληψη

μόνιμου

προσωπικού και στην Καθαριότητα και στην Αυτοεπιστασία και
στην Τ εχνική Υπηρεσία, τα έχουμε τα υπομνήματα, τα οποία
απορρίπτονται. Έρχονται συνέχεια απορριπτικά.
Τ ο ξέρουμε ότι θα απορριφθούν, αλλά παρ’ όλα αυτά
πιέζουμε κι εμείς. Αλλά να μην γνωρίζετε ότι απαγορεύονται οι
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού; Δηλαδή πραγματικά πέφτουμε
από

τα

σύννεφα

σαν

Διοίκηση.

Και

πρέπει

να

ξέρετε

ότι

προσπαθούμε με κάθε τρόπο, όπου μπορούμε να πάρουμε τις
καλύτερες σχέσεις εργασία ς. Δηλαδή στους παιδικούς σταθμούς,
ξέρετε

ότι

καταργήθηκαν

οι

ΚΟΙΝΣΕΠ,

όπου

έπαιρναν

ανά

πεντάμηνα και απέλυαν γιατί δεν υπήρχαν μονιμότερες σχέσεις
εργασίας.
Έστω

να

αξιοποιήσουν

τα

8μηνα

ή

ότι

μακροβιότερο

υπάρχει, τώρα παίρνουμε στους παιδικούς σταθμο ύς, κάνουμε
ανανέωση όλων των συμβάσεων, δεν έχει απολυθεί ούτε ένας,
ούτε ένας όταν τα προηγούμενα χρόνια, έπαιζαν με την αγωνία
των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς και από τους 20 –
30 που είχαν κάθε φορά, τους μισούς τους απέλυαν και έπαιρναν
άλλους στη θέση τους, αρκεί να είναι καλά παιδιά. Καταλαβαίνετε
τι εννοώ καλά παιδιά σε εισαγωγικά.
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Ούτε έναν, λοιπόν, δεν έχουμε απολύσει, ανεξάρτητα αν
δημιουργεί προβλήματα, αν δεν μας αρέσει, αν δεν κάνει καλά τη
δουλειά του ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί έχουμε μία σταθερή και πάγια
θέση πάνω σε αυτό. Λοιπόν, ήταν εντελώς άστοχο αυτό το
πράγμα, αλλά μέσα σε ένα παροξυσμό αντιπολιτευτικό, που δεν
μπορεί

να

στηριχτεί

πάνω

σε νούμερα πραγματικά, γιατί ο

Ισολογισμός όπως ειπώθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και απ’
όλους εδώ, απεικονίζει μία πραγματικότητα που δεν μπορεί να
αμφισβητηθεί.
Νομίζω ότι έφτασε τον κύριο Τ σατσαμπά σε αυτό το σημείο.
Σε λίγες μέρες θα συζητήσουμε για το τεχνικό πρόγραμμα και τον
Προϋπολογισμό. Εκεί, λοιπόν, θα μιλήσουμε εφ’ όλης της ύλης
και θα μιλήσουμε και για τα ζητήματα που μπήκαν εδώ. Σας λέω
και πάλι μέσα στην αγωνία να βρεθεί κάτι να πούμε, αφού δεν
υπήρχε να ειπωθεί κάτι για τον Ισολογισμό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο ισολογισμός εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.
λόγο

για

το

κλείσιμο

στ ον

Αντιδήμαρχο,

Πριν να δώσουμε το
πριν

ξεκινήσει

ο

συνάδελφος ο Μοσχονάς, να πω για τον κύριο Φουρλή, ότι για
προσωπικούς λόγους, έχει ειδοποιήσει ότι θα λείπει σήμερα.
Κύριε Μοσχονά.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Καταρχήν νομίζω και εισηγητικά είπα, ότι ο Ισολογισμός έχει και
την πολιτικ ή διάσταση, η οποία έρχεται και σαν συνέχεια της
συζήτησης που είχαμε κάνει για τον Προϋπολογισμό. Οπότε
κατανοώ αν θέλετε μια αρνητική ψήφο, η οποία μπορεί να δοθεί
κάτω από αυτό το πρίσμα, όπως το βάζει και ο Κώστας ο
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Ασπρογέρακας. Καταψηφίζει τον Προϋπο λογισμό, θεωρεί ότι ο
Προϋπολογισμός, αν κατάλαβα καλά, έτσι; Οπότε την κατανοώ
την άποψη αυτή.
Αυτό το οποίο δεν μπορώ να κατανοήσω πραγματικά με
τίποτα, είναι το να προσπαθείς να κάνεις δημιουργική λογιστική
και μάλιστα με αποτυχία. Και το λέω αυτό, γι ατί μπλεχτήκανε εδώ
καθαρές θέσεις, προβλέψεις, τα πάντα όλα. Μίλησε και ο κύριος
Βαλασάς, έβαλε κάποια πράγματα στη θέση τους. Είναι πολύ
εύκολο να κάνεις δημιουργική λογιστική, την έχει κάνει και
παλιότερα… Τ ον όρο τον έχει φέρει και ο κύριος Σημίτης στο
προσκήνιο, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή.
Και νομίζω ότι σε κάποιους έχει μείνει αυτό το πράγμα και
το λένε συνέχεια δηλαδή και το εφαρμόζουν συνέχεια. Αν θέλω κι
εγώ να κάνω δημιουργική λογιστική, θα πω ότι τα αποτελέσματα
είναι 300.000 θετικά. Γιατί οι αποσβέσεις σε πραγματικό επίπεδο,
καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνουν. Από 64.000 πήγαμε 300.000,
άρα μια χαρά πάει ο Δήμος.
Αν θέλω να κάνω κι εγώ δημιουργική λογιστική. Είναι πάρα
πολύ εύκολο λοιπόν, να ερχόμαστε εδώ πέρα, να πετάμε τις
κορώνες μας, να λέμε ό,τι θέλου με, θεωρώ όμως, ότι πρέπει αυτό
το πράγμα κάποια στιγμή να σταματήσει.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Για νούμερα συγκεκριμένα είπα….
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Και εγώ νούμερα συγκεκριμένα λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Κύριε Τ σατσαμπά ελάτε τώρα. Αν δεν σας αρέσει η τροπή της
συζήτησης….
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Κύριε Τ σατσαμπά εγώ θα ζητούσα….
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αντιδήμαρχε.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Θα ζητούσα να φέρετε την απογραφή του ’01 στις υπηρεσίες.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
(ομιλία εκτός μικροφώνου )
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Τ ην απογραφή του ’01 να μας φέρετε στις υπηρεσίες, γιατί αυτ ές
αποτυπωθήκανε. Αν είναι εύκολο. Αυτό ζητάμε. Να μας φέρετε
την απογραφή την ακίνητης περιουσίας του 2001, είναι δυνατόν
να γίνει; Γιατί δεν υπάρχει. Και αυτά αποτυπώθηκαν στο Μητρώο
Παγίων του Δήμου. Δεν ήμασταν εμείς τότε, κι αυτά νούμερα
είναι.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Άσε τώρα, συκοφαντία.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Ποια συκοφαντία; Εγώ ζητά ω να τη φέρετε.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
(ομιλία εκτός μικροφώνου )
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Μα κοιτάξτε να δείτε τώρα, μου λέτε εμένα τώρα για συκοφαντία;
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
(ομιλία εκτός μικροφώνου )
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Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Μα ο ίδιος ο ορκωτός ήρθε και σου είπε μπερδεύεις την καθαρή
θέση και μου λες εμένα για συκοφαντία.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
(ομιλία εκτός μικροφώνου )
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Ήρθες και μου είπες για μόνιμες προσλήψεις και δεν γίνονται
πουθενά.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Εγώ τσαντίστηκα και μίλησα… και είπα συγκεκριμένα νούμερα
(ομιλία εκτός μικροφώνου )
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Ναι τα οποία, έρχεται ο ίδιος ο ορκωτός και σου λέει ότι κάνεις
λάθος και επιμένεις και τσαντίζεσαι; Αντί να τσαντιστούμε εμείς
που έρχεσαι και χρησιμοποιείς αυτό το πράγμα, τσαντίζεσαι εσύ;
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
(ομιλία εκτός μικροφώνου )
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
(ομιλία εκτός μικροφώνου )
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Βαγγέλη δεν αφορά εσένα τώρα αυτό, έτσι;
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Εσύ κάνεις παραπομπές πάλι… (ομιλία εκτός μικροφώνου )
Κος Μ ΟΣΧΟΝ ΑΣ:
Εντάξει, όχι, άκουσέ με, δεν κάνω παραπομπές, εγώ το είπα και
αναλυτικά στην αρχή. Και πρόσεξέ με ξαναλέω, δεν αφορά εσένα
αυτό, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
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Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Μιλάμε για αριθμούς.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Όταν μιλάμε για αριθμούς όμως και λέει ο ορκωτό ς ότι ξέρεις
κάτι, δεν είναι αυτό που λες είναι άλλο;
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
(ομιλία εκτός μικροφώνου )
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Καλά κι εγώ βρίσκω κάτι άλλο ρε συ Βαγγέλη.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
(ομιλία εκτός μικροφώνου )
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ τέτοιου είδους σ υζήτηση, αν ο
καθένας

βρίσκει

κάτι

άλλο

κάθε

φορά

και

ξαναλέω

για

το

συγκεκριμένο το τελευτα ίο, δεν αφορά εσένα, είναι κατανοητό.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
…. πλήρως κατανοητό. Εγώ είπα….. (ομιλία εκτός μικροφώνου )
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Εγώ δεν είπα για σένα και είδες ότι… Άκουσέ με Βαγγέλη είδες
ότι για σένα και στην απάντηση και τα λοιπά…
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
(ομιλία εκτός μικροφώνου )
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Εγώ αυτό το οποίο λέω, πάντως, είναι ότι κάποια φορά, όταν
θέλουμε να κάνουμε, να μην αρχίζουμε να κάνουμε δημιουργική
λογιστική. Είναι εύκολο να γίνει δημιουργική λογιστική απ’ όλους
μας. Νομίζω ότι μπήκε σε μια σωστή βάση και οι ορκωτοί βάλανε
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σε μια σωστή βάση κάποια πράγματα. Κατανοώ σου λέω το να
διαφωνείς πολιτικά, το κατανοώ. Μέχρι εκεί όμως. Δεν μπορώ να
κατανοήσω το να κάνε ις δημιουργική λογιστική. Να αποδεικνύεται
ότι δεν την κάνεις και σωστά, την κάνεις με λάθος τρόπο, για να
μην πω τίποτα παραπάνω

και να ζητάς και τα ρέστα. Αυτό δεν

κατανοώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι ο ισολογισμός εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Οφείλω

να

πω,

όμως,

από

την

πλευρά

του

Προεδρείου

συνάδελφοι, ότι ο Ισολογισμός έχει σταλεί από την Παρασκευή,
σήμερα

έχο υμε

Τ ρίτη.

Δ εν

ξέρω

πό σες

μέρες

πριν

να

τη

στείλουμε. Έχει σταλεί από την Παρασκευή, ήρθε έντυπος γιατί
σκεφτήκαμε ότι θα χρειαζόντουσαν οι παρατ άξεις να πάρουν και
έντυπο τον Ι σολογισμό.
ΣΥΜ ΒΟΥΛΟΣ:
(ομιλία εκτός μικροφώνου )
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Για τον Ισολογισμό; Ναι συνάδελφοι, αλλά για πέστε μου εσείς.
Κώστα είσαι τόσα χρόνια δημοτικός σύμβουλος, ποια διοίκηση
έφερε έναν μήνα πριν Ισολογισμό;
ΣΥΜ ΒΟΥΛΟΣ:
(ομιλία εκτός μικροφώνου )
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Ποια διοίκηση; Όχι, ένα λεπτό, ειπώθηκε εδώ πέρα . Οι δυσκολίες
που είχαν οι υπηρεσίες για συγκεκριμένα πράγματα, όχι να
εκβιάζουμε και να λέμε και λοιπά και μετά να τους ακυρώνουμε.
Όχι να εκθειάζουμε και μετά να ακυρώνουμε.

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ Μ ΕΛΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

………………………

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

………………………

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

………………………

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔ ΗΣ ΗΛΙΑΣ

………………………

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ

………………………

21η (ΕΙΔΙΚΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
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ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

………………………

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

………………………

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

………………………

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛ ΛΑ

………………………

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ

………………………

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

………………………

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ

………………………

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

………………………

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

………………………

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ

………………………

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ

………………………

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

………………………

ΛΥΜ ΠΟΥΣΑΚΗ -ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

………………………

21η (ΕΙΔΙΚΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
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ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

………………………

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ

………………………

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

………………………

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ

………………………

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

………………………

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

………………………

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΑΠΟΥΣΑ

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΑΠΟΥΣΑ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟ Σ

`

ΑΠΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΠΩΝ

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΩΝ

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)

ΑΠΩΝ

21η (ΕΙΔΙΚΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜ ΙΛΗΤΩΝ

ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ

32

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

4,35,40

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

4,25

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

………………………

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

………………………

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙΝΟΣ

………………………

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

………………………

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ

………………………

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

………………………

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6,16,17,35,36,37,38,39

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

………………………

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

………………………

21η (ΕΙΔΙΚΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
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ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ

………………………

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔ ΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

………………………

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ

………………………

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

………………………

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

………………………

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ

………………………

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ

………………………

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

11,12,19

ΛΥΜ ΠΟΥΣΑΚΗ -ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ε . ………………………

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

13,16,17,20,21,38,39

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ

26,28,29,30,36,37,38

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

………………………

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ

………………………

21η (ΕΙΔΙΚΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
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ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

30

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 23

21η (ΕΙΔΙΚΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
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