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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ  

3η Συνεδρίαση της 8ης Μαρτίου 2021 

Ημέρα: Δευτέρα 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

 

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξεκινάμε τη σημερινή συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την έγκριση 

ισολογισμού του Δήμου Επιδαύρου οικονομικού έτους 2018. Πριν ξεκινήσουμε 

θα μου επιτρέψετε να πω χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες μιας και έχουν 

σήμερα τη γιορτή και ειδικά στις δικές μας εδώ του Συμβουλίου, χρόνια σας 

πολλά. Παρών πριν ξεκινήσω είναι και ο κύριος Ντάμπος, ο Παντελής ο 

Ντάμπος ο Ορκωτός Λογιστής για το Δήμου Επιδαύρου, ο Νίκος ο 

Αναστασόπουλος λογιστής του Δήμου για τυχόν διευκρινίσεις και για την 

εισήγηση του πρώτου θέματος. Προχωράμε σε παρουσίες. 

Παρών είναι ο κύριος Μαγγέλης, ο κύριος Μαργιόλας, η κυρία Σμυρλή, 

ο κύριος Παύλου, ο κύριος Γιαννάκης, ο κύριος Λαλιώτης, ο κύριος Ρώτας, ο 

κύριος Κουστένης, η κυρία Τουρλούκη, ο κύριος Τσιλογιάννης, ο κύριος 

Ξυπολιάς, ο κύριος Οικονόμου, ο κύριος Γαλάνης Αθανάσιος, η κυρία 

Διαλιάτση, ο κύριος Μπουρδάκος, ο κύριος Σαρρής, ο Δήμαρχος ο κύριος 

Χρόνης, εγώ. Είναι από το Τοπικό της Αρχαίας Επιδαύρου ο Πρόεδρος ο 

Γιώργος ο Βερδελής. Αν έχω ξεχάσει κάποιον, ο Γιώργος ο Αποστολόπουλος 

κρατάει τα πρακτικά, αν έχω ξεχάσει κάποιον πιθανώς γιατί δεν τον βλέπω 

στην οθόνη, δεν νομίζω όμως.  

 

 



2 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση ισολογισμού του Δήμου Επιδαύρου οικονομικού 

έτους 2018»  

 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Καλησπέρα λοιπόν σε όλους, θα γίνει ενημέρωση μετά στην κανονική, 

το επόμενο συμβούλιο που έχουμε θα ξεκινήσουμε με το μοναδικό θέμα του 

πρώτου συμβουλίου την έγκριση του Δήμου Επιδαύρου οικονομικού έτους 

2018. 

 Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 

«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» ο ορκωτός λογιστής κ. Ντάμπος Παντελής 

μας έστειλε την έκθεση ελέγχου του ισολογισμού χρήσεως 2018 του Δήμου 

Επιδαύρου.  

Η Οικονομική Επιτροπή με την 162/2020 απόφαση έχει προβεί σε προέλεγχο 

του ισολογισμού. Με το 1016/5-03-2021 έγγραφο του κ. Δημάρχου, 

προκλήθηκε ο κ. Ντάμπος να παρευρεθεί καθώς και ο κύριος Αναστασόπουλος 

λογιστής του Δήμου Επιδαύρου να παρευρεθεί  στη σημερινή συνεδρίαση. 

 Παρακαλώ να ξεκινήσει ο κύριος Αναστασόπουλος να εισηγηθεί το 

συγκεκριμένο θέμα. 

κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ απόψε για να κλείσουμε τη χρονιά του 

2018. Θα σας πω 3-4 νούμερα τα οποία μπορεί να είναι ενδεικτικά. Το 

συμπέρασμα είναι ότι ο Δήμος το 2018 έκλεισε με ζημιές 221 χιλιάρικα και 

μέσα σε αυτές τις ζημιές είναι και οι αποσβέσεις. Τα έσοδα του Δήμου ήταν 

243 χιλιάρικα τα έξοδά του ήταν 264. Τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου 

ήταν 732 χιλιάρικα στο τέλος της χρονιάς, οι απαιτήσεις που είχε ο Δήμος στο 

τέλος του 2018 ήταν 585 χιλιάρικα έναντι 571 που είχε την προηγούμενη 

χρονιά. Σε γενικές γραμμές ο Δήμος ήταν όσα έξοδα είχε τόσα και έσοδα, γιατί 

αν αφαιρέσουμε τις αποσβέσεις θα παρατηρήσετε ότι οι αποσβέσεις είναι 223 

χιλιάρικα και οι ζημιές του είναι 221, οπότε ήταν και με 2 χιλιάρικα κέρδη. 
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Τώρα για περαιτέρω ανάλυση ότι άλλο θέλετε είναι εδώ και ο κύριος Ντάμπος 

να ρωτήσετε και να σας απαντήσουμε στις απορίες σας. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Ντάμπο, καλησπέρα σας. 

κ. ΝΤΑΜΠΟΣ: 

 Καλησπέρα και από εμένα κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, δημοτικοί 

σύμβουλοι και λοιπά μέλη. Θα ξεκινήσω με την ανάγνωση της έκθεσης των 

ορκωτών και από εκεί και πέρα ότι ερωτήματα έχετε θα σας απαντήσουμε. 

Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Επιδαύρου οι 

οποίες αποτελούνται από τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018, την 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων και τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της 

χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό Προσάρτημα. 

Κατά τη γνώμη μας εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που 

μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας βάση για γνώμη με 

επιφύλαξη, η ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από 

κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική θέση του Δήμου Επιδαύρου κατά την 

31η Δεκεμβρίου 2018 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση 

που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του 

Προεδρικού Διατάγματος 315/1999 κλαδικό λογιστικό σχέδιο οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. «Βάση για γνώμη με επιφύλαξη», από τον έλεγχό μας 

προέκυψαν τα εξής: ορισμένα ακίνητα της αρχικής απογραφής της 1/1/2011 

του Δήμου Επιδαύρου έχουν αποτιμηθεί με αξία μνήμης 0,01 ευρώ ενώ θα 

έπρεπε να είχαν αποτιμηθεί στις αντικειμενικές τους αξίες σύμφωνα με τα 

οριζόμενα που προβλέπονται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Από το 

Δήμο δεν τέθηκαν υπόψιν μας στοιχεία από τα οποία θα μπορούσαμε να 

εκτιμήσουμε την αξία αυτή η οποία θα αύξανε το κεφάλαιο του Δήμου. 

 Δεύτερον, στο υπόλοιπο του λογαριασμού Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης 

περιλαμβάνονται συμμετοχές σε δύο Ανώνυμες Εταιρείες μη εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο οι οικονομικές καταστάσεις των οποίων ελέγχονται από 

Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και μία μη Αστική Κερδοσκοπική Εταιρεία μη 

εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, οι οικονομικές καταστάσεις της οποίας δεν 

ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και η αξία κτήσης τους ανέρχεται 
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στο ποσό ευρώ 18.076,86 και ποσό ευρώ 2.999,00 ευρώ αντίστοιχα. Η 

εσωτερική λογιστική αξία των συμμετοχών αυτών ανέρχεται στο ποσό των 

ευρώ 1.611,41 ευρώ και ποσό ευρώ 2.999 αντίστοιχα. Δεν έχει σχηματιστεί 

πρόβλεψη υποτίμησης των συμμετοχών αυτών ποσού 16.465,45 ευρώ με 

συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού τα ίδια κεφάλαια και τα 

αποτελέσματα να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα, τα δε αποτελέσματα της 

χρήσεως μειωμένα κατά 335,42 ευρώ και τα αποτελέσματα των 

προηγούμενων χρήσεων αυξημένα κατά 16.800,87 ευρώ.  

Τρίτον, στο υπόλοιπο του λογαριασμού ενεργητικού απαιτήσεις από 

πώληση αγαθών και …. περιλαμβάνεται και ποσό ευρώ 494.772,97 το ποίο 

αφορά καθυστερημένες απαιτήσεις από έσοδα του Δήμου που είχαν βεβαιωθεί 

σε προηγούμενες χρήσεις. Για το ανωτέρω ποσό δεν έχει σχηματιστεί ισόποση 

πρόβλεψη για ζημιά που τυχόν προκύψει κατά τη ρευστοποίηση αυτών. Λόγω 

του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής η αξία των απαιτήσεων από 

πώληση αγαθών και υπηρεσιών και τα ίδια κεφάλαια του Δήμου εμφανίζονται 

αυξημένα κατά ποσό 494.772,97, τα δε αποτελέσματα της χρήσεως μειωμένα 

κατά 53.435,89 ευρώ και τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων 

αυξημένα κατά 548.208,86 ευρώ. Σύμφωνα με επιστολή του Νομικού 

Συμβούλου του Δήμου εκκρεμούν εναντίον του Δήμου αγωγές προσωπικού 

και τρίτων συνολικού ποσού 236 χιλιάδες ευρώ περίπου. Η τελική έκβαση των 

ανωτέρω αγωγών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο λόγω 

μη τελεσίδικων αποφάσεων και ως εκ τούτου δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη 

στις οικονομικές καταστάσεις. 

Πέντε, οι φορολογικές υποχρεώσεις του Δήμου καθώς και οι 

υποχρεώσεις από κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών δεν έχουν εξεταστεί για 

τις μη παραγεγραμμένες χρήσεις για τις φορολογικές αρχές και τα ασφαλιστικά 

ταμεία, ως εκ τούτου οι φορολογικές και οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις του 

Δήμου δεν έχουν καταστεί οριστικές. Ο Δήμος δεν έχει προβεί σε εκτίμηση 

των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που τυχόν καταλογιστούν σε 

μελλοντικό έλεγχο και δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη για αυτή την 

ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη 
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διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που 

απαιτείται.  

«Έμφαση Θέματος» εφιστούμε την προσοχή σας στο εξής, ο Δήμος 

δεν τήρησε το προβλεπόμενο από το Προεδρικό Διάταγμα 315/1999 κλάδο 

της αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται 

επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.  

«Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων», 

επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της 

έκθεσης διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 

31/12/2018. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε από τον έλεγχό μας για το 

Δήμο Επιδαύρου και το περιβάλλον του δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις 

ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης της Οικονομικής Επιτροπής, εκτός από τις 

επιπτώσεις των θεμάτων που περιγράφονται στην παράγραφο «Βάση για 

γνώμη με επιφύλαξη» της έκθεσης ελέγχου. Ο Δήμος άρχισε να τηρεί 

λογιστικά βιβλία με τη διπλογραφική λογιστική μέθοδο από την 1/1/2011 και 

το άνοιγμά τους έγινε με βάση την απογραφή που διενεργήθηκε σύμφωνα με 

την παράγραφο 1.1.108 του κλαδικού λογιστικού σχεδίου Δήμων, Προεδρικό 

Διάταγμα 315/1999.  

Αυτά είναι τα ευρήματα του ελέγχου μας, είμαστε στη διάθεσή σας να 

απαντήσουμε ότι θέλετε.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ντάμπο. Θα προχωρήσουμε σε 

ερωτήσεις. Παρακαλώ ποιοι θα ήθελα να  κάνουν ερωτήσεις; Ο κύριος 

Μπουρδάκος. Δεν βλέπω κάποιον άλλον, άρα κύριε Μπουρδάκο έχετε το λόγο. 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: 

 Καλησπέρα. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε την έκθεση ελέγχου που μας 

διάβασε τώρα ο κύριος Ντάμπος μας την έχετε στείλει; Ευχαριστώ.  

κ. ΝΤΑΜΠΟΣ: 

 Η έκθεση ελέγχου είναι επισυναπτόμενη κάτω από τον Ισολογισμό τον 

οποίο τον έχουμε αποστείλει στο Δήμο προς παραλαβή από τις 16/12/2020.  
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κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Κάποια άλλη ερώτηση κύριε Μπουρδάκο; 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ: 

 Η ερώτησή μου ήταν προς το Δήμο, όχι προς τον κύριο Ντάμπο, 

ευχαριστώ. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Είναι περασμένο μέσα στον Ισολογισμό. Είναι η απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής.  

κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

 Αν έχετε τον Ισολογισμό το μεγάλο φύλλο που σας έχουμε στείλει 

κάτω από τον Ισολογισμό περιλαμβάνεται και η έκθεση ελέγχου.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Εντάξει κύριε Μπουρδάκο; Κύριε Μπουρδάκο δεν σας ακούμε. 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ:  

 Λέω εμείς στα έγγραφα που έχουμε πάρει δεν υπάρχει αυτό που 

διάβασε  τώρα ο κύριος Ντάμπος, υπάρχει η απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής με το σχέδιο εδώ, αλλά όλα αυτά που μας είπε ο κύριος Ντάμπος 

δεν υπάρχουν. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Να ρωτήσω κάτι, εσείς το αναζητήσατε και δεν σας το έδωσαν; 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ:  

 Εμείς  όχι δεν το αναζητήσαμε, δεν γνωρίζαμε ότι έπρεπε να πάρουμε 

και αυτό το έγγραφο που μας διαβάσατε τώρα.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Αυτό το έγγραφο αναφέρεται αναλυτικά σε αυτό που έχετε πάρει εδώ 

πέρα.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ:  

 Υπάρχει αναλυτικά αυτά που μας είπε ο κύριος Ντάμπος; 

κ. ΝΤΑΜΠΟΣ: 

 Έχετε το βιβλίο;  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Το βιβλίο, το παράρτημα.  
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κ. ΝΤΑΜΠΟΣ: 

 Εσείς απ’ ότι βλέπω πρέπει να έχετε την έκθεση Οικονομικής Επιτροπής 

αυτό που κρατάτε στα χέρια σας; 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ:  

 Ναι. 

κ. ΝΤΑΜΠΟΣ: 

 Εκτός απ’ αυτό δεν έχετε κάτι άλλο; 

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ:  

 Όχι. 

κ. ΝΤΑΜΠΟΣ: 

 Αυτά έχουν σταλεί στο Δήμο προς διάθεση, αν δεν το αναζητήσατε, 

αυτό δεν γνωρίζω.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Οπότε να κάνετε ένα έγγραφο να το παραλάβετε κύριε Μπουρδάκο.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ:  

 Οι υπόλοιποι Δημοτικοί Σύμβουλοι το έχουν;  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Εάν το έχουν αναζητήσει σαφώς και το έχουν πάρει, δεν είναι κρυφό.   

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ:  

 Απ’ ότι κατάλαβα έπρεπε να έχει σταλεί με τις εισηγήσεις, αυτό λέει ο 

κύριος Μπουρδάκος, έτσι; Δεν είχε σταλεί με τις εισηγήσεις, όποιος το 

αναζήτησε.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Η εισήγηση σας έχει σταλεί, η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

την εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού εσόδων…  

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ:  

 Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μας έχει σταλεί, ο Ισολογισμός 

δεν έχει σταλεί. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Κύριε Δήμαρχε. 
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κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

 Προφανώς είχε στην Οικονομική όταν πήραμε, καλησπέρα καταρχάς 

και από εμένα, προφανώς είχε σταλεί στην Οικονομική, ο κύριος Μπουρδάκος 

δεν είναι στην Οικονομική Επιτροπή, άρα δεν το έχει πάρει ή επειδή έχουμε 

πει να παίρνει όλα τα θέματα ή το έχει πάρει και το έχει στον προηγούμενο 

φάκελο, τέλος πάντων, μάλλον δεν έχει σταλεί, τουλάχιστον στον κύριο 

Μπουρδάκο που το λέει και στον κύριο Τσιλογιάννη, αλλά πρέπει να υπήρχε 

στην Οικονομική, στο φάκελο της Οικονομικής. Αλλάζει κάτι να συνεχίσουμε; 

Αλλάζει κάτι αυτό; 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Κάποια άλλη ερώτηση; Προχωράμε σε τοποθετήσεις. Κύριε Δήμαρχε 

έχετε το λόγο.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

 Εγώ να πω ότι είναι μία περίοδος που δεν ήταν η παρούσα σύνθεση 

του Δημοτικού Συμβουλίου σε αυτή την.., που αναφερόμαστε, βέβαια θα 

πρέπει να προχωρήσουμε με βάση το πόρισμα των Ορκωτών και της 

Οικονομικής Υπηρεσίας αλλά και του Λογιστή του Δήμου του κυρίου 

Αναστασόπουλου και του κυρίου Ντάμπου και της Οικονομικής Υπηρεσίας. 

Εμείς επειδή πολλά έχουν ακουστεί τελευταία και έχουν ειπωθεί και έχουν 

γραφτεί όταν υπάρχει πόρισμα Ορκωτών Λογιστών το παίρνουμε ως δεδομένο 

ότι έχει γίνει σωστά η δουλειά. Τώρα όποιος νομίζει ότι αυτό είναι ένα 

πρόβλημα μπορεί να το καταθέσει. Από εκεί και μετά καταλαβαίνω την, για 

πολλούς, την άγνοια του 2018 όσον αφορά την απόφαση ας πούμε, γιατί δεν 

ήμαστε εδώ. Προτείνω όμως να ψηφιστεί ο Ισολογισμός να προχωρήσουμε 

πιο κάτω, είναι μια περίοδος που δεν έχουμε πλήρη εικόνα όλοι αλλά σας είπα 

και πάλι εμπιστευόμαστε την έκθεση των Ορκωτών και προχωρούμε για την 

επόμενη χρονιά, για να κλείσουμε σιγά σιγά ότι εκκρεμότητα υπάρχει τέλος 

πάντων. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Υπάρχει κάποια τοποθέτηση; Ο κύριος Γαλάνης Αθανάσιος, ο κύριος 

Μπουρδάκος. Κύριε Γαλάνη έχετε το λόγο.   
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κ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ:  

 Πράγματι όπως είπε και ο Δήμαρχος πάω λίγο πιο κάτω είναι μια 

περίοδος από  το 2018 είναι τρία χρόνια πίσω, όπως καταλαβαίνετε είναι 

νούμερα, θεωρώ ότι πρώτος εγώ και σχεδόν όλοι μας η άγνοια περί 

λογιστικών και αν εφαρμόστηκε ή δεν εφαρμόστηκε όπως είπε ο κύριος 

Ντάμπος πριν από λίγο κάτι, μιλάμε για ζημιές 221 χιλιάδες, ακούει ο κόσμος 

αυτή τη στιγμή που μας βλέπει, διαθέσιμα 732, σίγουρα παραξενεύεται πως 

γίνεται να είσαι 221 χιλιάδες μέσα και να έχεις και 700 χιλιάδες στο ταμείο 

σου. Επειδή είναι νούμερα και όσο και να το συζητάμε άκρη δε θα βρούμε εγώ 

θα ψηφίσω ναι όχι στην έγκριση του Ισολογισμού, στην έγκριση της έκθεσης 

του Ορκωτού Λογιστή. Στηριζόμαστε σε αυτή, δεν γνωρίζουμε γιατί ήταν άλλη 

περίοδος, άκουσα κάποιες παρατηρήσεις από τον κύριο Ντάμπο και είπε ότι σε 

κάποια σε άλλα σημεία υπάρχουν κάποιες άλλες, με έβαλε ένα σημείο κάπου 

να υπάρχει προσοχή στον 315 του ’99 και κάποια άλλο λογιστικά κομμάτια αν 

έχουν τελική ή δεν έχουν. Δε μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε, είναι 

αδύνατον να βρούμε αυτή τη στιγμή. Κλείνοντας εμείς λέμε ναι στην έκθεση 

του Ορκωτού Λογιστή ως προς τον Ισολογισμό του 2018, να είναι 

καταγεγραμμένο και ότι προκύψει στο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Το λόγο έχει ο κύριος Μπουρδάκος.  

κ. ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΣ:  

 Εμείς πρώτα απ’ όλα θα θέλαμε να θυμίσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο 

ότι οι αντίστοιχες εκθέσεις προηγούμενων ετών άμα θυμάστε μας τις είχε 

μοιράσει ο κύριος Μαγγέλης την ώρα του Συμβουλίου, άρα δεν είναι τυχαίο 

ότι ούτε σήμερα πήραμε την έκθεση ελέγχου. Επίσης θα θέλαμε να κάνουμε 

μία πρόταση με την ευκαιρία της συζήτησης του Ισολογισμού, επειδή πολλά 

γράφτηκαν και ακούστηκαν τις προηγούμενες μέρες για το αποτέλεσμα του 

ελέγχου στις Σχολικές Επιτροπές στον τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο 

ακούσαμε μάλιστα τον κύριο Δήμαρχο να λέει για πολλοστή φορά για το 

ζήτημα που αφορούσε την προηγούμενη Δημοτική Αρχή ότι το σταματάει εδώ 

και δεν το συνεχίζει να βρει την άκρη. Την ίδια φράση είχε επαναλάβει και στο 

προηγούμενο, πιο προηγούμενο δηλαδή Δημοτικό Συμβούλιο σε ερώτηση που 
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του έγινε σχετικά με το κόστος των καυσίμων και γενικά έχει επαναληφθεί 

άλλες 4-5 φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επιπλέον τόσο για τον Απολογισμό 

του 2018 περίοδο για την οποία συζητάμε σήμερα όσο και τον Απολογισμό 

του 2019 δεν μας έχει δοθεί κανένα στοιχείο με όποιον τρόπο και αν 

απευθυνθήκαμε. Υπάρχει συνεπώς ένα πέπλο αποσιώπησης των πεπραγμένων 

της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Προτείνουμε λοιπόν στο Δημοτικό 

Συμβούλιο να γίνει έλεγχος αντίστοιχος με αυτόν των Σχολικών Επιτροπών με 

ευθύνη των κρατικών υπηρεσιών στο Δήμο, για όλες τις προηγούμενες 

χρονιές και το ίδιο προτείνουμε να κάνει και το Συμβούλιο της ……αν δεν έχει 

πάρει κάποια σχετική απόφαση. Όσον αφορά τον ισολογισμό που έχουμε 

μπροστά μας σήμερα με έκπληξη διαβάζουμε για δυσμενή οικονομική 

συγκυρία την οποία αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Να θυμίσουμε ότι το 2018 πέρα 

από το ποσοστό ανάπτυξης 2% που είχε η χώρα ήταν και το έτος που 

τελείωσαν τα μνημόνια. Απ’ ότι φαίνεται λοιπόν τα μνημόνια τελείωσαν αλλά 

οι κατευθύνσεις και οι νόμοι τους είναι εδώ και τα εφαρμόζετε μέχρι κεραίας. 

Καταψηφίζουμε λοιπόν τον Ισολογισμό ως αντιλαϊκό γιατί το μόνο που έκανε 

η τότε Δημοτική Αρχή ήταν να χαρατσώσει το λαϊκό εισόδημα με πάνω από 1 

εκατομμύριο ευρώ τέλη και φόρους, να σημειώσω ότι χρωστάει άλλα τόσα, 

και να του αφήσει ζημιές 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ευχαριστώ.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Κλείνοντας το λόγο θα τον πάρει ο Δήμαρχος.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

 Μάλλον ο κύριος Μπουρδάκος δεν καταλαβαίνει τι λέμε. Είπαμε εμείς 

ποτέ ότι ή δείξαμε με τις πράξεις μας ότι προσπαθούμε να αποσιωπήσουμε 

κάτι; Τουναντίον, ποτέ όμως δεν κυνηγάμε φαντάσματα, ξεκάθαρα, ότι λέμε 

το λέμε με στοιχεία, αυτό λέμε, δεν έχουμε κάτι με τους ανθρώπους που 

διοικούσαν πριν συλλήβδην για να κυνηγάμε μία κατάσταση. Εμείς θέλουμε να 

κάνουμε πέντε πράγματα, από εκεί και μετά ότι βγαίνει το ψάχνουμε και αν 

δεν το καταλαβαίνετε μάλλον δεν παρακολουθείτε. Επίσης λέτε να γίνε 

έλεγχος όπως έγινε στις Σχολικές Επιτροπές, αυτό ψηφίζουμε σήμερα, την 

έκθεση του Ορκωτού Λογιστή, αυτό έγινε. Τώρα από εκεί και μετά αν θέλουμε 

να ψάξουμε πίσω τι έχει γίνει και για τις Σχολικές Επιτροπές και για όλα, αν και 



11 
 

θα τα ψάξουν οι αρμόδιοι αυτοί που πρέπει, και με τη σύμφωνη γνώμη 

προφανώς όλων, να κάτσουμε να δούμε και ποιοι ψήφιζαν τους απολογισμούς 

στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν φωνάζαμε εμείς ως Αντιπολίτευση ότι υπάρχει 

πρόβλημα και να το δούμε σε επόμενη συνεδρίαση. Εκεί λοιπόν η Λαϊκή 

Συσπείρωση είχε ψηφίσει υπέρ των απολογισμών, αυτών που ψάχνουμε 

τώρα. Για γυρίστε λίγο πίσω στα πρακτικά να τα δείτε, γιατί αν δεν είχε 

ψηφίσει τότε η Λαϊκή Συσπείρωση ήταν 10 της Δημοτικής Αρχής και δεν 

πέρναγε λοιπόν. Μόλις αποχωρήσαμε τέλος Αυγούστου από το Δημοτικό 

Συμβούλιο εάν αποχωρούσε και η Λαϊκή Συσπείρωση δεν πέρναγε, απλά 

πράγματα. Λοιπόν μην κάνετε σε εμάς μαθήματα κύριε Μπουρδάκο, ψάχτε 

λίγο πίσω τα πρακτικά. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Να προχωρήσουμε λοιπόν. Ποιοι καταψηφίζουν; Απ’ ότι κατάλαβα 

καταψηφίζει ο κύριος Μπουρδάκος, κάποιος άλλος γιατί δεν μπορώ να σας έχω 

όλους στην οθόνη δυστυχώς. Ωραία προχωράμε λοιπόν είναι μόνο ο κύριος 

Μπουρδάκος καταψη.., κύριε Τσιλογιάννη καταψηφίζετε; 

κ. ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: 

 Ναι, μιλάμε για ισολογισμό να μην μπερδευόμαστε και τον εγκρίνουμε.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ναι Ισολογισμό. Άρα καταψηφίζει μόνο ο κύριος Μπουρδάκος. Σας 

ευχαριστούμε κύριε Ντάμπο.   

κ. ΝΤΑΜΠΟΣ:  

 Ευχαριστώ και εγώ πολύ. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Ευχαριστούμε για το χρόνο σας και για  τις διευκρινίσεις που δώσατε. 

Εάν θέλετε να αποχωρήσετε μπορείτε γιατί θα προχωρήσουμε στη δεύτερη 

συνεδρίαση, εάν δε θέλετε μπορείτε να μείνετε μαζί μας.  

κ. ΝΤΑΜΠΟΣ:  

 Εμείς είμαστε διαθέσιμοι να απαντήσουμε σε ότι θέλετε, να 

ευχαριστήσω τις Οικονομικές Υπηρεσίες για τη συνεργασία για άλλη μια χρονιά 

προκειμένου να διεκπεραιωθεί ο έλεγχός μας. Οτιδήποτε άλλο είμαστε πάντα 

στη διάθεσή σας από όποιον προέρχεται και η ερώτηση προκειμένου να μην 



12 
 

υπάρχουν αμφιβολίες είτε για τον έλεγχό σας είτε και για τα πεπραγμένα τα 

οποία υπογράφουμε, γιατί δεν υπογράφουμε έτσι απλά, γίνεται κάποιος 

έλεγχος και από εκεί και πέρα βγαίνει η έκθεσή μας η οποία στηρίζεται στα 

ευρήματά μας. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία εις το επανιδείν ελπίζω.  

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Σας ευχαριστούμε πολύ.   

κ. ΝΤΑΜΠΟΣ: 

 Να σας ευχαριστήσω πολύ καλή συνέχεια και ότι θέλετε είμαστε στη 

διάθεσή σας, καλή συνέχεια. 

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Σας ευχαριστούμε και πάλι καλό σας βράδυ.  
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