
 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ                                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
∆ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 Από το 6/2016 πρακτικό συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Μώλου Αγίου Κων/νου. 
     Στα Καµένα Βούρλα  και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα συνεδριάσεων  ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου) σήµερα την 25η       του µηνός Απριλίου  του έτους 2016 ηµέρα της εβδοµάδας Μ. 
∆ευτέρα και ώρα 19.00 µ.µ.  έπειτα από την έγγραφη   πρόσκληση της Προέδρου Κουκούλη Ευαγγελίου 
Γεωργίας,  µε  αριθµ. Πρωτ.: 4.125/20-4-2016  που έγινε και επιδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρων 67  του ν. 3852/10 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μώλου Αγίου 
Κων/νου µε την παρουσία και απουσία των κάτωθι ∆ηµοτικών Συµβούλων 
          Π α ρ ό ν  τ ε ς                                                                                    Α π ό ν  τ ε ς 
1. Κουκούλη Ευαγγελίου Γεωργία, Πρόεδρος                              1.Σταθόπουλος Παν., ∆ηµ. Σύµβ. 
2. Γιαννακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος                               2.∆αλαµάγκας Βασ.,          # 
3. Παπακωνσταντίνου Πλατανιά Ελένη, Γραµµατέας                 3.Ανδρεόπουλος Γεωρ.,     # 
4. Μακρυνίτσας ∆ηµήτριος, ∆ηµ. Σύµβουλος                              4.Σωσώνης Ιωάννης,           # 
5. Τριανταφύλλης Νικόλαος,         #                                                  που δεν έλαβαν µέρος  ενώ 
6. Πλατανιάς Ιωάννης ,                   #                                                 προσκλήθηκαν νόµιµα 
7. Καραµανώλης Αθανάσιος,           #                                 
8. Κριτσόβας ∆ηµήτριος,                   #      
9. Παντράς Χρήστος,                        #                                 
10. Μπεζάτη Ευφροσύνη,                   # 
11. Ζαγγανά-∆ηµητρακάκη Ελένη,      # 
12. Χρήστου Αικατερίνη,                      #            
13. Βούλγαρης Παναγιώτης,                # 
14. Πενταλιός Λεωνίδας,                      #                                    
15. Μακρόπουλος Κων/νος,               #         
16. Τσώµος ∆ηµήτριος,                       #            
17. Παπαρίζου Ιωάννα,                       # 
18. Παταργιάς Κων/νος,                      # 
19. Φακίρης Ταξιάρχης,                     # 
20. Τρίγκας  Βασίλειος,                     #              
21. Φλωράκης Αθανάσιος,                #      
22. Νικολόπουλος Σπυρίδων,            # 
23. ∆ηµόπουλος Ευστάθιος,              # 
 Στη συνεδρίαση  παραβρέθηκε ο ∆ήµαρχος Μώλου Αγίου Κων/νου Συκιώτης Ιωάννης. 

Στη συνεδρίαση τηρήθηκαν πρακτικά µε τη βοήθεια  µαγνητοφωνικής  συσκευής και 
παραβρέθηκε και η ∆ηµοτική Υπάλληλος Χονδροδήµου Λουκία για την τήρηση πρόχειρων συνοπτικών 
πρακτικών. 
         Έτσι µε νόµιµη σύνθεση και απαρτία, εφόσον από τα είκοσι επτά (27) µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και τον ∆ήµαρχο, είναι παρόντα  τα είκοσι τρία    (23) µέλη και ο ∆ήµαρχος , η Πρόεδρος 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για να συζητήσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, τα παρακάτω  θέµατα 
της ηµερήσιας διάταξης και αποφασίζει όπως παρακάτω: 
……………………………………………………………………………………………………….. 
Θέµα 25ο:«Ενηµέρωση και λήψη απόφασης για την Ολοκλήρωση της Εκκαθάρισης της 

∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ήµου Καµένων Βούρλων – Κ.Ε.Κ.Α.Β. (πρώην 
∆ΕΠΑΚΑΒ)» 
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Αριθµός Απόφασης:6/94/2016 
Η  Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κουκούλη Ευαγγελίου Γεωργία,  για το ανωτέρω 

θέµα  της ηµερήσιας διάταξης,   είπε: Για το ανωτέρω θέµα έχουµε µαζί µας τον κ. Παπαγεωργίου 
Αλέξανδρο, ο οποίος είναι Ορκωτός Λογιστής, εκπρόσωπος του εκκαθαριστή και έχει ασχοληθεί µε 
το αντικείµενο, καθώς επίσης και το δικηγόρο τον κ. Τάτση Αγαµέµνων, οι οποίοι θα µας 
ενηµερώσουν για το θέµα αυτό. Θα ήθελα να τηρηθεί αυστηρά κατάλογος οµιλητών για να µην 
έχουµε θέµατα και θα ξεκινήσω µε το τελευταίο έγγραφο που λάβαµε , το οποίο έχει ως εξής: 

«Αθήνα, 11 Απριλίου 2016 
Προς το ∆ήµαρχο ∆ήµου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου 
Προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου 
Κοινοποίηση:  ∆.Ο.Υ. Λαµίας – Στυλίδας (υπόψη κου Αντωνίου Σακκά) 
ΘΕΜΑ : ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.Κ.Α.Β.   
Σε συνέχεια του από 1/4/2016 (αριθµ. Πρωτ. 3514/1.4.2016) «Πρωτοκόλλου παράδοσης 

παραλαβής επιδοθέντων εγγράφων ∆.Ο.Υ. Λαµίας – Στυλίδας της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Καµένων Βούρλων» από εµένα, ως Εκκαθαριστή της Κ.Ε..Κ.Α.Β, προς τον ∆ήµο 
Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου, σας επισηµαίνω τα εξής: 

Από τα έγγραφα που σας παραδόθηκαν προκύπτει οφειλή Φ.Π.Α. για τις χρήσεις 2004 και 
2006, λόγω έκπτωσης ΦΠΑ πλαστών και εικονικών τιµολογίων συνολικού ποσού € 17.488,63, 
καθώς και διάφορα πρόστιµα για τις χρήσεις 2004, 2005 και 2006 συνολικού ποσού € 92.037,01. 

Στα έγγραφα αυτά τάσσεται προθεσµία 30 ηµερών, δηλαδή µέχρι την 30/4/2016, για άσκηση 
προσφυγής ή και για κατάθεση αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς.   

∆εδοµένου ότι η Κ.Ε.Κ.Α.Β. υπάγεται στις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 10 του ν. 
4071/2012, όπως εξάλλου ρητά αναφέρεται και στις παρατηρήσεις των εκθέσεων ελέγχου της 
∆.Ο.Υ. Λαµίας – Στυλίδας, που σας παραδόθηκαν, θα πρέπει µέχρι την 30/4/2014 να µεριµνήσετε 
για τη διαγραφή του συνόλου των προσαυξήσεων από τη ∆.Ο.Υ. Λαµίας – Στυλίδας, την 
αποδοχή και την µεταφορά στις υποχρεώσεις του ∆ήµου της κύριας οφειλής,  ποσού € 
17.488,63.  

Για την κύρια οφειλή, µετά την αποδοχή της θα υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ.  
Σας υπενθυµίζω ότι στις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 ορίζονται τα 

εξής: «Οι οφειλές προς το ελληνικό δηµόσιο και το ΙΚΑ των αµιγών δηµοτικών επιχειρήσεων, του 
π.δ. 410/1995 ή των κοινωφελών επιχειρήσεων, των αστικών µη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων των 
ΟΤΑ, καθώς και των επιχειρήσεων των τέως νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων που περιήλθαν στις 
περιφέρειες, οι οποίες λύθηκαν και τελούν υπό το καθεστώς εκκαθάρισης, βεβαιωµένες ταµειακά ή 
µη έως και τις 31.12.2010 απαλλάσσονται από πρόσθετους φόρους, πρόστιµα, προσαυξήσεις 
εκπρόθεσµης καταβολής και κάθε µορφής επιβαρύνσεις και η εξόφλησή τους γίνεται 
υποχρεωτικά από τους ΟΤΑ που τις έχουν συστήσει. Από τους ίδιους ως άνω ΟΤΑ γίνεται και η 
εξόφληση οφειλών προς εργαζόµενους. Στις ανωτέρω οφειλές περιλαµβάνονται και όσες 
προκύπτουν έπειτα από έλεγχο των αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων» 

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση. 
Με εκτίµηση, 
Ο Εκκαθαριστής της Κ.Ε.Κ.Α.Β. 
Μπανίλας Ευστάθιος 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής – Μέλος της ΣΟΛ Α.Ε. 
Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 16451» 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπου οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι εξέφρασαν τις απόψεις τους. 
Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή, Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: Αυτά που γράφονται 

εδώ, ουσιαστικά αφορούν τις εκθέσεις ελέγχου της Εφορίας. Μας είχαν ζητηθεί κάποια έγγραφα, 
τους προσκοµίστηκαν, τους προσκοµίστηκε ότι άλλο υπήρχε στα αρχεία, που είχε βρεθεί,  της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης και έβγαλαν αυτό το πόρισµα. Αυτό το πόρισµα πιστεύω σας έχει δοθεί ή 
αν δε σας έχει δοθεί, έχει δοθεί εδώ προς το ∆ήµο, που λέει όλο το σκεπτικό γιατί βγήκαν εικονικά 
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και πλαστά τα τιµολόγια που αφορούν την αγορά ενός απορριµµατοφόρου και του κάδου πλύσης 
αυτού. Το απορριµµατοφόρο, το οποίο ήταν της ∆ΕΠΑΚΑΒ, της ΚΕΚΑΒ. Τώρα ουσιαστικά αυτό 
που θέλουµε εµείς είναι να πάρει µία απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και για την αποδοχή ή µη 
των συγκεκριµένων ποσών , παρατυπιών ή οποιονδήποτε ενστάσεων έχει να τις εκφράσει, γιατί 
πρέπει να γίνει άµεσα, και να πάρει και αποφάσεις σε σχέση µε την ολοκλήρωση  της εκκαθάρισης 
γενικώς γιατί πρέπει να λήξει. Έχει τραβήξει πάρα πολύ καιρό λόγω των προβληµάτων που θα 
εξηγηθούν πιστεύω, θα έχετε σίγουρα απορίες  στη συνέχεια. Τώρα δεν έχω κάτι άλλο, ο νόµος είναι 
σαφής τουλάχιστον σε ότι αφορά εµάς,  που λέει ότι κανονικά δεν  πρέπει να επιβαρυνθεί ο ∆ήµος 
µε πρόστιµα, ποινές ή προσαυξήσεις. Η Εφορία δε γνωρίζει αν θα πρέπει να γίνει αυτό. Εµείς 
είπαµε ότι θα πρέπει να γίνει ερώτηµα τόσο και από την ίδια την Εφορία της Λαµίας, αλλά και από 
εµάς από κοινού και εµείς ως εκκαθαριστές  και εσείς ως ∆ήµος, θα πρέπει να κάνουµε ένα 
ερώτηµα, το οποίο να λέει αν εµπίπτει στις κατηγορίες του άρθρου 10  του 4071 που λέει ότι 
απαλλάσσετε, αλλά θα πρέπει να γίνει ερώτηµα στο Υπουργείο να έχουµε µια ξεκάθαρη απάντηση 
για να µπορούµε να πάµε και εµείς στην Εφορία, κατ’ αρχήν, η δική µου πρόταση θα ήταν για να 
µην χάσουµε την προθεσµία να ζητήσουµε να δοθεί µια παράταση για να µπορέσει να λυθεί αυτό το 
ζήτηµα, αλλά από εκεί και πέρα αυτό είναι µια δική µου εκτίµηση. ∆εν είναι κάτι παραπάνω.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Φακίρης Ταξιάρχης, είπε: κ. Παπαγεωργίου, µπορείτε να µας πείτε 
για να γίνει σαφές στο Σώµα, γιατί οι περισσότεροι δε γνωρίζουν την ιστορία αυτή, η εκκαθάριση, 
µπορείτε χρονικά να µας πείτε, ότι αν αύριο εµείς πάρουµε µια παράταση, ότι θα τελειώσει σε ένα 
µήνα, σε δύο , σε τρείς, σε πέντε , σε δέκα, σε δεκαοκτώ, σε είκοσι δύο χρόνια; Το λέω έτσι λίγο 
τραγικά, αλλά πείτε µου. 

Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή, Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: Αυτά  που ορίζει ο νόµος 
είναι ότι όφειλε η εκκαθάριση να έχει ολοκληρωθεί τρία χρόνια από την ηµεροµηνία έναρξής της. 
Και για αυτό ζητάµε και την παράταση, γιατί  έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί τα τρία χρόνια. Γιατί δεν 
τελείωσε τώρα. Αυτό ζητάµε. Κατ’ αρχήν, είχαµε εκκρεµείς υποθέσεις µε την Εισαγγελία, µε το 
Σ∆ΟΕ. Υπήρχαν πάρα πολλά προβλήµατα  από την αρχή της εκκαθάρισης σε ότι αφορά την 
παραλαβή ακόµα και των απλούστερων πραγµάτων, των βιβλίων της επιχείρησης. Τα βιβλία δεν 
υπήρχαν, είχαν καταστραφεί και οι σκληροί δίσκοι του υπολογιστή και είχαν χαθεί πάρα πολλά από 
τα αρχεία της επιχείρησης. Παραλάβαµε από µόνοι µας, κάναµε ένα πρωτόκολλο, καταγράψαµε ένα 
προς ένα όλα τα έγγραφα της επιχείρησης και προσπαθήσαµε να αναπαραγάγουµε όλα τα βιβλία 
από αρχή έναρξής της, το οποίο ήταν πάρα πολύ χρονοβόρο γενικώς σαν διεργασία. Σε όλο αυτό 
ήρθε, γενικώς  ότι δεν υπήρχε µια συνεργασία µε την πρώην ∆ηµοτική Αρχή και µε τον πρώην 
Πρόεδρο της Κοινωφελούς, ώστε να µπορέσουµε να, αυτός που θα έπρεπε να έχει παραδώσει είναι 
ο κος Αντωνίου που ήταν Πρόεδρος και Ταµίας της Επιχείρησης. Της προηγούµενης, εννοώντας 
από αυτήν που µας ανέθεσε. Εµείς δεν παραλάβαµε τίποτα τέλος πάντων, δεν ήρθε κανένας να µας 
παραδώσει. Ότι κάναµε σχεδόν το κάναµε µόνοι µας. Τώρα αν υπάρχει κάποια καθυστέρηση 
επιπλέον, εµείς έχουµε στείλει, εδώ µνηµονεύονται, έχει ένα έγγραφο του 2013, που ήταν όταν 
βγάλαµε το πόρισµα για κάποια πράγµατα και απεστάλη και προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και προς 
τον τότε ∆ήµαρχο κ. Τετριµίδα και προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαµίας, στο οποίο  εκεί 
µνηµονεύονται ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά ενηµερωτικές επιστολές που είχαµε στείλει 
προς το ∆ήµο και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Τώρα το αν ενηµερωνόταν το τότε ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
αυτό δεν το γνωρίζω εγώ, δε µπορώ να το ξέρω, θα πρέπει να είχαν αναγνωστεί όλα. Όλα αυτά, 
σαφώς. Οπότε θεωρώ ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σε όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης λάµβανε, 
όποτε είχαµε κάποια εξέλιξη ή οποιοδήποτε πρόβληµα παρουσιαζόταν, άµεσα ενηµερωνόταν από 
εµάς. Και αυτό ήταν το µέληµά µας να µην υπάρχουν εκκρεµότητες σε αυτά τα θέµατα.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Παταργιάς Κων/νος, είπε: Όσον αφορά τα πλαστά τιµολόγια. Σε 
ποια περίοδο και σε ποιο αντικείµενο αναφέρονται; Και τι ποσά. 

Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή, Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: Είναι δύο τιµολόγια  
ουσιαστικά, τα οποία αφορούν την αγορά ενός απορριµµατοφόρου , που έγινε το 2004. Αυτό το 
απορριµµατοφόρο, έκρινε, τώρα αν θέλετε να σας πω εν τάχει το σκεπτικό της απόφασης  γιατί 
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κρίθηκαν εικονικά, µπορώ να σας το πω. ∆ηλαδή, προφορικά  µια ενηµέρωση. Το όλο σκεπτικό 
υπάρχει µέσα στην έκθεση που µας επιδόθηκε, είναι πολλά. 2004 και 2006 είναι. 2004 µου φαίνεται 
και  2006 ήταν το δεύτερο τιµολόγιο. Το ένα αφορούσε την αγορά του απορριµµατοφόρου και το 
άλλο αφορούσε έναν κάδο πλύσης, ο οποίος είχε τοποθετηθεί επάνω στο απορριµµατοφόρο. Τα 
ποσά είναι συνολικά µαζί µε το ΦΠΑ 124.000,00 ευρώ. Ήταν 84.000,00 συν το ΦΠΑ. Τώρα γιατί 
κρίθηκαν εικονικά; Κάποιες από τις ενδείξεις εικονικότητας ήταν κατ’ αρχήν,  υπήρχε ο εκδότης ο 
οποίος ήταν ο Φιλώτας Στάθης, ένας εισαγωγέας, δε ξέρω, αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη, ότι 
γενικώς ήταν εκδότης εικονικών τιµολογίων. Από εκεί ξεκίνησε απ’ ότι πιστεύω, απ’ ότι 
καταλαβαίνω η έρευνα. Μας κάλεσε το Σ∆ΟΕ να προσκοµίσουµε τα τιµολόγια, τα οποία βέβαια 
είχαµε λάβει εµείς. Προφανώς αυτά δεν είχαν δηλωθεί σε δικές του συγκεντρωτικές καταστάσεις, 
όχι προφανώς, δεν είχαν απ’ ότι µας είπαν  δηλωθεί σε συγκεντρωτικές καταστάσεις, που 
υποχρεούνται να αποστέλλουν οι επιχειρήσεις, πελατών – προµηθευτών. Ο αριθµός, ενδεικτικά σας 
λέω, ο αριθµός πλαισίου που αναφερόταν πάνω στο τιµολόγιο  και στο   δελτίο αποστολής, ήταν 
διαφορετικός από τον αριθµό πλαισίου του απορριµµατοφόρου που µεταβιβάσθηκε, η ηµεροµηνία 
εισαγωγής του απορριµµατοφόρου ήταν έξι µήνες µεταγενέστερη από την ηµεροµηνία πώλησης του 
εν λόγω απορριµµατοφόρου  και ότι µία επιταγή από τις οποίες εξοφλήθηκε, την εισέπραξε κάποιος 
ο οποίος ήταν συσχετιζόµενος µε την κοινωφελή επιχείρηση.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Τσώµος ∆ηµήτριος, είπε: Θα ήθελα να µε ενηµερώσετε, αν το 
πόρισµα του Σ∆ΟΕ είναι στα χέρια σας;  

Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή, Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: Και στα δικά σας χέρια.  
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Τσώµος ∆ηµήτριος, είπε: ∆εν το έχουµε. 
Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή, Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: Αυτή τη στιγµή δεν το 

έχω µαζί µου. Το κοινοποιήσαµε . 
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κουκούλη Ευαγγελίου Γεωργία, είπε: Σας το έδωσα 

κ. Τσώµο εγώ. 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Τσώµος ∆ηµήτριος, είπε: Όχι το πόρισµα. Τις εκθέσεις. Εκθέσεις 

ελέγχου. 
Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή, Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: Αυτό είναι το πόρισµα. 

Οι εκθέσεις ελέγχου. 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Τσώµος ∆ηµήτριος, είπε: Έχει βγάλει κάποιο αποτέλεσµα; 
Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή, Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: Το αποτέλεσµα είναι 

αυτό που µας καλεί εµάς τώρα, σαν εκκαθαριστές και σαν ∆ήµο, να αποδεχθούµε ή να πούµε τις 
ενστάσεις µας.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Τσώµος ∆ηµήτριος, είπε: Εσείς κατά τη γνώµη σας, κατά τη γνώµη 
σας εσείς θα µας πείτε, υπάρχει εικονικότητα ή δεν υπάρχει;  

Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή, Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: Θα σας πω τι γίνεται. 
Επειδή το θέµα εικονικότητας κρίνεται όχι από εµάς, ούτε ως Ορκωτούς, ούτε ως πολίτες, κρίνεται 
από την Εφορία και η Εφορία σου λέει ότι αυτό είναι εικονικό και εσύ έχεις το βάρος της απόδειξης 
της µη εικονικότητας του συγκεκριµένου, τώρα να σας πω, Υπάρχουν κάποια πράγµατα που 
δηµιουργούν αµφιβολίες περί της ορθότητας του τιµολογίου, υπάρχουν και κάποια πράγµατα  που η 
ύπαρξη και µόνο του απορριµµατοφόρου  σε κάνει να απορείς αν είναι εικονικό ή όχι. Το θέµα είναι 
ότι το σκεπτικό της Εφορίας που εγώ σας είπα χωρίς καµία κρίση, δε µπορώ να πω αν είναι σωστό ή 
λάθος. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Τσώµος ∆ηµήτριος, είπε: Η ύπαρξη της επιταγής που έχει γίνει 
οπισθογράφηση, ποιος την έχει εισπράξει;  

Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή, Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: ∆ε γνωρίζω αυτά. ∆ε 
γνωρίζω. Εµένα αυτό που µου είπε η Εφορία 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Τσώµος ∆ηµήτριος, είπε: Είστε Ορκωτός και πρέπει να ξέρετε ποιος 
την έχει υπογράψει, εισπράξει. 
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Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή, Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: Όχι, εµείς είµαστε 
εκκαθαριστές. Το αν είµαι Ορκωτός κατ’ επάγγελµα, εντάξει. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Τσώµος ∆ηµήτριος, είπε: Εκκαθαριστής. 
Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή, Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: Εγώ σαν εκκαθαριστής, 

έχουµε την ευθύνη για κάποια πράγµατα. Κυρίως σε ότι αφορά τη διαδικασία κλεισίµατος της 
επιχείρησης. Τώρα από εκεί και πέρα ούτε Εισαγγελείς είµαστε. ∆ε µπορώ να το γνωρίζω εγώ. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Τσώµος ∆ηµήτριος, είπε: Ρωτώ αν ξέρετε. 
Ο Αγαµέµνων Τάτσης, δικηγόρος, είπε: Την πορεία µιας επιταγής, επ’ αυτού µόνο, δε µπορεί 

να τη γνωρίζει κανείς κυρίως λόγω του τραπεζικού απορρήτου. Ο τελικός δικαιούχος, ο τελευταίος, 
αυτός που εισπράττει το αξιόγραφο, προκύπτει µετά από έρευνα των αρχών, της Εισαγγελίας ή του 
Σ∆ΟΕ. Μέσα στο πόρισµα, στην Έκθεση Ελέγχου, το λέµε πόρισµα, Έκθεση Ελέγχου τυπικά 
λέγεται ποιος εισέπραξε κάποιες, ποιοι εισέπραξαν όλες τις επιταγές και ποιες συγκεκριµένα 
επιταγές.  

 Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή, Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: ∆ιευκρίνιση.Μέχρι την 
ηµεροµηνία παραλαβής του συγκεκριµένου εγγράφου, µία Τράπεζα µου φαίνεται δεν είχε καν 
απαντήσει ακόµα για το ποιος εισέπραξε µία από τις επιταγές. Αυτό που λέει µέσα η Έκθεση, είναι 
ότι εισπράχθει για µία, την οποία γνωρίζουν ποιος την εισέπραξε.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Τσώµος ∆ηµήτριος, είπε: Εµείς µπορούµε να το ξέρουµε ποιος την 
εισέπραξε; 

Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή, Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: Είναι µέσα στην Έκθεση.  
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Τσώµος ∆ηµήτριος, είπε: ∆εν την έχουµε την Έκθεση στα χέρια 

µας. Την έχει κάποιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος;  
Ο Αγαµέµνων Τάτσης, δικηγόρος, είπε: Για την Έκθεση Ελέγχου.  
Ο ∆ηµήτριος Κεφάλας, πρώην ∆ήµαρχος - Πρόεδρος της ∆ΕΠΑΚΑΒ, είπε: Θέλω να ρωτήσω 

το εξής: Αναφερθήκατε σε εικονικά  τιµολόγια. Εικονικότητα µάλλον. Κάποια τιµολόγια που δεν 
είναι πιθανόν σωστά. Τι βαθµό ευθύνης µπορεί να έχει κάποιος ο οποίος παραλαµβάνει από το 
∆ήµο είτε είναι υπάλληλος είτε ο προϊστάµενος που ήταν ο φυσικός ο ∆ήµαρχος ή ο Πρόεδρος της 
∆ΕΠΑΚΑΒ ή κλπ, το ∆.Σ. της επιχείρησης, κ.λ.π.. µπορούσαν να το γνωρίσουν αυτό, ότι είναι 
εικονικό το τιµολόγιο ή όταν αγοράσαµε κάποιο προϊόν, δώσαµε τα λεφτά, µας έδωσαν το 
τιµολόγιο, και έπρεπε…. Αυτό νοµίζω ότι πρέπει να διευκρινιστεί προς το Σώµα για να µην 
παρέχεται η εντύπωση ότι οι υπάλληλοι ή ο ∆ήµαρχος ή ο Πρόεδρος ή το ∆.Σ. της ∆ΕΠΑΚΑΒ είχαν 
γνώση ότι παρέλαβαν ένα πλαστό τιµολόγιο. Γιατί εµένα µε εκπλήσσει αυτό τώρα το οποίο   
ακούστηκε. Μιλάτε βέβαια για εικονικότητα που µπορεί τυπικά να είναι εντάξει στην ουσία όµως το 
τιµολόγιο να πάσχει. ∆εν το κατάλαβα καλά. Αυτό θέλω να διευκρινιστεί σας παρακαλώ πολύ γιατί 
είναι ένα σωρό άτοµα τα οποία θίγονται εάν δεν διευκρινιστεί η κατάσταση αυτή. Και πρώτος εγώ 
βέβαια  που είµαι ο φυσικός προϊστάµενος τότε της επιχείρησης. 

Ο Αγαµέµνων Τάτσης, δικηγόρος, είπε: Όταν µιλάει η αρµόδια υπηρεσία, δηλαδή το Σ∆ΟΕ, 
συνέταξε µια Έκθεση Ελέγχου και βασίστηκε όχι µόνο σε ένα στοιχεία αλλά σε περισσότερα από 
ένα που χαρακτηρίζουν κατ’ αρχάς τη συναλλαγή ή µέρος αυτής ως εικονική και στη συνέχεια το 
τιµολόγιο. Τα στοιχεία που βασίστηκε η Έκθεση είναι τα εξής: το πρώτο είναι ότι από τις επιταγές 
που εκδόθηκαν από τη ∆ηµοτική Επιχείρηση για αποπληρωµή του τιµήµατος, µία επιταγή φέρεται 
να εισπράχθηκε από άσχετο πρόσωπο, δηλαδή την κυρία Καλούδα Αικατερίνη, η οποία τυγχάνει 
σύζυγος του Κασσαβού Ιωάννη, που ήταν τότε ∆ιευθύνων Σύµβουλος, έτσι λέει η Έκθεση, στη 
∆ΕΠΑΚΑΒ. Το δεύτερο στοιχείο που είναι σηµαντικό και θα έπρεπε να το ελέγξει ο αρµόδιος 
υπάλληλος του ∆ήµου, είναι ότι άλλο αριθµό πλαισίου αναφέρει το τιµολόγιο και άλλο όχηµα 
παρέλαβε, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όποιος είναι υπεύθυνος. Ποιος ήταν ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
τότε, αυτός. Έπρεπε να ελέγξει, δε µπορεί να εµφανίζεται το τιµολόγιο να λέει αριθµό πλαισίου 
τάδε, που µπορεί να αντιστοιχεί σε ένα όχηµα καινούργιο ή αρίστης κατάστασης και να 
παραλαµβάνεται όχηµα µε διαφορετικό αριθµό πλαισίου. Και αυτό δεν είναι µόνο φορολογική 
παράβαση, έχει και ποινική διάσταση. Από εκεί και πέρα έχει και κάποια άλλα στοιχεία µέσα, δε 
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βασίστηκε µόνο σε αυτά η Έκθεση Ελέγχου του Σ∆ΟΕ, έχει και άλλα στοιχεία αλλά τα κυρίαρχα 
στοιχεία είναι αυτά. Επίσης υπάρχει και η κατάθεση – δήλωση  στο Σ∆ΟΕ ενός υπαλλήλου που λέει 
ότι το σύστηµα πλύσης που φέρεται στο τιµολόγιο, δεν τοποθετήθηκε ποτέ. ∆ε χρησιµοποιήθηκε 
ποτέ. Αυτά συνεκτίµησε η αρχή και προχώρησε στη σχετική έκθεση ελέγχου που έστειλε στην 
αρµόδια ∆ΟΥ και η αρµόδια ∆ΟΥ καταλόγισε τα σχετικά πρόστιµα. Η ευθύνη του δηµόσιου 
υπολόγου είναι δεδοµένη. ∆ε µπορεί να παραλαµβάνεις ένα τιµολόγιο χωρίς να ελέγξεις τι 
παραλαµβάνεις. Και να πληρώνεις χωρίς να ελέγχεις τι παραλαµβάνεις. Βεβαίως αυτό δε σηµαίνει 
ότι µετακυλύετε και η ευθύνη, η ποινική ευθύνη εννοώ, κατευθείαν και άνευ εταίρου τινός σε, ποιος 
ήταν ∆ήµαρχος και ποιος ήταν Αντιδήµαρχος υπεύθυνος για τη διαχείριση. Αλλά ο συγκεκριµένος 
υπόλογος, ο κάθε συγκεκριµένος υπόλογος, έχει ατοµική ευθύνη.  

Ο ∆ηµήτριος Κεφάλας, πρώην ∆ήµαρχος - Πρόεδρος της ∆ΕΠΑΚΑΒ, είπε: Να ρωτήσω κάτι 
πάνω σε αυτό, αν µου επιτρέπετε µισό λεπτό ακόµα; Ο συγκεκριµένος ∆ιευθύνων Σύµβουλος, για 
τον οποίο αναφέρεστε  ήταν ένας και µοναδικός, δεν άλλαξε ποτέ µέχρι που εγώ παρέδωσα το 2006. 
Επειδή είχαµε και κάποια άλλα προβλήµατα µε το συγκεκριµένο και αναγκαστήκαµε να τον 
διακόψουµε κάποια στιγµή, µε ενδιαφέρει προσωπικά το θέµα, διότι έπρεπε ο ∆ιευθύνων αυτός 
Σύµβουλος να µας έχει ενηµερώσει αν υπήρχαν τέτοια προβλήµατα, γεγονός το οποίο, απ’ ότι 
ρώτησα και τα µέλη του ∆.Σ. τότε, δεν έχει γίνει ποτέ. Εγώ τώρα µε έκπληξή µου σας λέω το ακούω. 
Και µαζί σας και µαζί µε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και αν δεν το κάνετε εσείς θα το κάνω εγώ µόνος 
µου, εάν υπάρχουν ευθύνες στο συγκεκριµένο κύριο, θα τις κάνω εγώ παρ’ όλο που ήταν χρόνια 
συνεργάτης µας. 

Ο Αγαµέµνων Τάτσης, δικηγόρος, είπε: Εγώ λοιπόν αυτό που θα έλεγα, γιατί όταν γνωρίζεις 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ως όργανο και έχει και την ιδιότητα και τα µέλη του, του υπαλλήλου, χρέος 
ενός νοµικού συµβούλου που εισηγείται είναι να θέσει υπόψη του Σώµατος και τις  ευθύνες που 
υπάρχουν. Για να µην κατηγορηθείτε αύριο, ατοµικά τα µέλη και ο ∆ήµαρχος και οι Αντιδήµαρχοι 
και όλοι, για αδικήµατα που συντρέχουν µε τη συγκεκριµένη κατάσταση. ∆ηλαδή το αδίκηµα της 
παράβασης καθήκοντος και της απιστίας. Εδώ ετέθη το θέµα, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο βεβαίως δεν 
είναι ούτε δικαστήριο, ούτε Εισαγγελική Αρχή, αλλά έχετε υποχρέωση από τη στιγµή που περιήλθε 
σε γνώση σας πιθανή τέλεση αξιοποίνων πράξεων, αυτές να τις διαβιβάσετε στον Εισαγγελέα. Και 
να κρίνουν οι αρµόδιες δικαστικές αρχές. Επίσης να εγκρίνετε την άσκηση αγωγής γιατί εκτός από 
εκείνο το θέµα του πλαστού εικονικού, µε το οποίο καλείται ο ∆ήµος να πληρώσει αυτά τα ποσά ή 
όποιο ποσό τελικά καταλήξει µετά τις εκπτώσεις που θα γίνουν και την απόσβεση προστίµων κ.λ.π., 
κ.λ.π., υπάρχει και το ζήτηµα το σοβαρό, του ταµειακού ελλείµµατος. Σύµφωνα λοιπόν µε την 
έκθεση που έχει περιέλθει σε γνώση του ∆ήµου ήδη από 2013, µου ζητήθηκε να ενηµερώσω για 
αυτό το φάκελο ΚΕΚΑΒ. Εδώ προκύπτουν  δύο πράγµατα από αυτό. ∆ύο σηµαντικά ζητήµατα. Το 
ένα το ζήτηµα, των πλαστών εικονικών τιµολογίων, που έχει ποινική διάσταση και φορολογική και 
άµεσα χρηµατοοικονοµική γιατί θα κληθεί ο ∆ήµος να πληρώσει έστω και µειωµένο ένα ποσό, και 
το δεύτερο ζήτηµα είναι το ζήτηµα του ταµειακού ελλείµµατος. Μελετώντας εισηγητικά  
σηµειώµατα του Ορκωτού Λογιστή, που τυγχάνει και εκκαθαριστής, προέκυψε ότι, κατ’ αρχήν δεν 
υπήρχε τυπικότητα στη λογιστική καταγραφή στη ∆ηµοτική επιχείρηση. Παρά την έγγραφη 
ενηµέρωση και πρόσκληση του εκκαθαριστή, προς τον τότε Πρόεδρο να παραδώσει τα βιβλία και 
στοιχεία της επιχείρησης, αυτά δεν παραδόθηκαν. Και από την αντιπαραβολή των εσόδων που είχε 
η ∆ηµοτική Επιχείρηση, που από όσο γνωρίζω τα έσοδα ήταν από κάποια λιµενικά τέλη ιδιωτών, 
από κάποια ψιλοµαθήµατα που έκανε σε παιδιά της περιοχής και από την επιχορήγηση που έπαιρνε 
από το ∆ήµο. Έχοντας αντιπαραβάλει ο ορκωτός λογιστής , το ΣΟΛ δηλαδή, τα έσοδα και τα 
παραστατικά πληρωµής, προκύπτει ότι βρίσκονται εις χείρας του τότε Προέδρου, που τύγχανε µε 
την απόφαση που τον ορίσατε Πρόεδρο, ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο εννοώ, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
όρισε, είχε ταυτόχρονα και την ιδιότητα του ταµία. ∆ηλαδή εις χείρας του βρίσκονται αυτά τα 
χρήµατα, σύµφωνα µε τη λογιστική κατάσταση. Από την αντιπαραβολή των στοιχείων προκύπτει 
ότι υπάρχει ταµειακό έλλειµµα 119.000,00 ευρώ.  
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Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή, Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: Εµάς, όταν έγινε, 
ουσιαστικά όταν πάρθηκε η απόφαση να εκκαθαριστεί, να  λυθεί και να τεθεί υπό εκκαθάριση η 
∆ηµοτική Επιχείρηση, είχε αλλάξει η ∆ηµοτική Αρχή.  

Ο ∆ήµαρχος Συκιώτης Ιωάννης, είπε: Μιλάτε για ποια περίοδο; 
Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή, Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: Για το 2011. Ήταν µε τη 

συγχώνευση των ∆ήµων τότε, µε το Καλλικράτη, οπότε αναγκαζόταν ο νέος ∆ήµος αυτός να κλείσει 
κάποιες από τις επιχειρήσεις που είχε, επειδή είχε ένα πλεόνασµα  µικρό έτσι όπως είχε γίνει. 
Πάρθηκε η απόφαση το 2011 λοιπόν να λυθεί αυτή η συγκεκριµένη επιχείρηση. ∆ε µπορούσε, δεν 
είχε δράση. Εγώ προσπαθώ να το πω πολύ συµπτυγµένα γιατί είναι, όπως και έχει, για οποιονδήποτε 
λόγο, έπρεπε  να τεθεί υπό εκκαθάριση αυτή η επιχείρηση. Ήρθαµε λοιπόν και βρήκαµε αυτά που 
σας περιέγραψα, ότι δεν µας παρέδωσε κανένας. Εκεί µε τις ενηµερώσεις που είχαµε κάνει, ίσως 
όφειλε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τότε, να έχει καλέσει τον Πρόεδρο για λογοδοσία. Αλλά αυτό δεν 
είναι κάτι το οποίο µπορούµε εµείς  να πούµε τι θα το κάνει ή όχι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Για τον 
κ. Αντωνίου ήταν τότε. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είχε εκλέξει ένα ∆ιοικητικό Συµβούλιο, στον οποίο 
προέδρευε ο ∆ήµαρχος ο ίδιος τότε ο κος Αντωνίου. Κάποια στιγµή λοιπόν εκτός από Πρόεδρος 
έγινε και ταµίας. Και όλες οι εισπράξεις πηγαίνανε  στον ταµία που ήταν και Πρόεδρος που ήταν 
και ∆ήµαρχος. Τα βιβλία καταστραφήκαν, όπως είπαµε. ∆ε µπορούµε να ξέρουµε µε αυτό τι 
κάνανε. Εµείς ερχόµαστε µετά από µια 10ετία να πούµε. Υπήρχαν κάποια βιβλία πρακτικών 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, αλλά από τη στιγµή που δεν υπάρχουν, δεν είχαν τον τύπο ούτως ή άλλως. 
Το 2013 έγινε µία ενηµέρωση στην οποία να σας πω έτσι επιγραµµατικά λίγο, ότι θεωρηµένο βιβλίο 
απογραφών ήταν τελευταία φορά ενηµερωµένο το 2004. Θεωρηµένο ισοζύγιο που όφειλε να έχει 
και συγκεντρωτικές προµηθευτών – πελατών ήταν το 2004. Αθεώρητα ισοζύγια, δηλαδή ένα 
πρόχειρο ισοζύγιο, βρήκαµε µέχρι και το 2006. Αλλά δε µπορείς να στηριχτείς. Ισολογισµοί έγιναν 
µέχρι το 2008 αλλά δεν ξέρουµε πως έγιναν αυτοί οι ισολογισµοί. ∆ηλώσεις φορολογίας 
εισοδήµατος έγιναν µέχρι το 2008. Το 2009, 2010, 2011 δεν έγιναν αυτές οι δηλώσεις. Αντίστοιχα 
δεν έγιναν αποδόσεις φόρου µισθωτών υπηρεσιών, δεν έγιναν οι αποδόσεις για ΙΚΑ, δεν έγινε 
τίποτα. Εποµένως δεν υπήρχε γενικότερα µία τάξη. Υπήρχε αταξία και διαχειριστική και στο αρχείο 
ώστε να µπορείς και να βγάλεις και άκρη εύκολα για το τι έχει γίνει και τι όχι στην επιχείρηση.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Τσώµος ∆ηµήτριος, είπε: Είχε γίνει αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 
µε λεφτά του ∆ήµου;  

Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή, Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: Μέτοχος πάντα ήταν ο 
∆ήµος. Ο ∆ήµος εισέφερε το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο είχε γίνει επί κου Κεφάλα και ήταν όλα 
εντάξει. ∆ηλαδή έχουµε δει ότι έγιναν οι καταβολές κανονικότατα, ότι είχαν δοθεί κάποια χρήµατα, 
µάλιστα είχαν δοθεί, απ’ ότι θυµάµαι, βλέποντας και κάποια χρήµατα και από τον ίδιο τον κ. 
Κεφάλα, από το ∆ήµο ουσιαστικά, επιπλέον και µετά γύρισαν, είχαν γίνει κάποιες δοσοληψίες οι 
οποίες έκλειναν, ήταν  εντάξει. Σε ότι αφορά το κεφάλαιο ή τις σχέσεις µεταξύ ∆ήµου και 
κοινωφελούς  υπήρχε ένα µελανό σηµείο, το µοναδικό που βρήκαµε εµείς, όπου ανέθεσε ο ∆ήµος 
να κάνει µία δράση, ένα πανηγύρι, ένα αποκριάτικο, µία διοργάνωση τέλος πάντων, στην οποία 
τιµολογήθηκε από τη ∆ηµοτική Επιχείρηση για 40 χιλιάρικα και επειδή δεν το ενέκρινε ο 
Επίτροπος, θεώρησε καλό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να πει Ο.Κ.  δεν πληρώνουµε. Το θέµα είναι ότι 
αυτό µας δηµιούργησε εµάς ένα επιπλέον πρόβληµα στο να εξοφλήσουµε τις υποχρεώσεις.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Τσώµος ∆ηµήτριος, είπε: Αυτό πότε είχε γίνει; Ποια χρονολογία; 
 Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή, Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: Αυτά είχαν γίνει το 

2008. 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Τσώµος ∆ηµήτριος, είπε: Το 2008. Ένα άλλο θέµα, από τα εξτρε 

της τράπεζας, κατά την περίοδο του Αντωνίου, βρεθήκανε που έχουν πάει τα λεφτά; το ελέγξατε;  
Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: Επειδή, τα περισσότερα 

δινόντουσαν, ακόµα και επιταγές, αυτό έδειχνα προηγουµένως στο δικηγόρο εδώ, υπήρχαν ακόµα 
και επιταγές όταν κοβόντουσαν προς την κοινωφελή επιχείρηση, αυτές εισπράττονταν από τον 
Ταµία, οπότε δεν έµπαιναν στην Τράπεζα.  
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Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Τσώµος ∆ηµήτριος, είπε: Με οπισθογραφή του ίδιου του ταµία 
δηλαδή;  

Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή, Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: Τις εισέπραττε. Οπότε 
εγώ από εκεί και πέρα δε µπορώ να ξέρω που πήγαν τα χρήµατα. Για αυτό καλέσαµε τότε, τον τότε 
Πρόεδρο , που κανονικά θα έπρεπε να µας έχει παραδώσει, καλέσαµε εξωδίκως να µας προσκοµίσει 
όλες τις πληρωµές που είχε διενεργήσει για λογαριασµό της Κοινωφελούς  για να καλυφθεί 
τουλάχιστον αυτό το έλλειµµα που διαφαινόταν. Γιατί είναι 111.000,00 ευρώ που ουσιαστικά 
προκύπτουν από έγγραφα τα οποία φέρουν την υπογραφή του ταµία και Προέδρου, ότι έπαιρνε 
χρήµατα από την κοινωφελή, έχει στις επιταγές επάνω, παραδόθηκε στον ταµία, µε όνοµα και 
υπογραφή από κάτω και τον καλέσαµε να µας προσκοµίσει τι πληρωµές έγιναν από αυτά τα 
χρήµατα, έτσι ώστε να κλείσει τουλάχιστον η ψαλίδα. ∆εν ήρθε ποτέ, δε µπορέσαµε να κάνουµε 
κάτι. Όλες οι οχλήσεις, εµείς πήγαµε και στην Εισαγγελία, αν µπορούσαµε να κάνουµε κάτι από την 
πλευρά µας, ώστε να αναγκαστεί, ο Εισαγγελέας µας είπε να µην κάνετε καµία κίνηση γιατί µπορεί 
αν κάνετε κάποια καταγγελία να σας , κινηθεί εναντίον σας ότι τον διαβάλλεται. ∆ηλαδή ούτε  για 
Εισαγγελική παραγγελία δε θα µπορούσαµε να είχαµε κάνει. Οπότε κάναµε το εξώδικο και 
σταµατήσαµε εκεί και παραλάβαµε µόνοι µας. Πριν την έναρξη της εκκαθάρισης ουσιαστικά. Το 
2012 αυτό. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Τσώµος ∆ηµήτριος, είπε: Άρα λοιπόν πρέπει να µας πει και ο κος 
Τάτσης πότε παραγράφονται αυτά και µέχρι πότε πρέπει να γίνει η εκκαθάριση. 

Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή, Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: Η εκκαθάριση έπρεπε να 
είχε ολοκληρωθεί τρία χρόνια από τότε που αναλάβαµε και πρέπει να γίνει, µέσα στο έγγραφο που 
σας έχουµε στείλει, είναι και η παράταση που θα πρέπει να αιτηθούµε προς την Περιφέρεια. Θα 
πρέπει να υπάρξει αίτηση για παράταση ώστε να µπορέσει να συνεχίσει και να µπορούµε να 
συνεχίσουµε και εµείς. Από τη στιγµή που έχουµε φτάσει, εµείς περιµέναµε το πόρισµα και από το 
Σ∆ΟΕ, δε µπορούσαµε να κλείσουµε, δηλαδή πηγαίναµε στην Εφορία για να κλείσουµε τα βιβλία 
και µας έλεγαν δεν µπορείτε να κλείστε υπάρχει εκκρεµής υπόθεση. Από τη στιγµή που 
ολοκληρώθηκε αυτό, εµείς δεν έχουµε άλλες εργασίες εάν γίνουν αυτά που λέµε µέσα στην 
επιστολή. ∆ηλαδή να αναλάβει, κουρέψαµε, αυτό δε ξέρω αν το γνωρίζετε, υπήρχαν κάποιες 
υποχρεώσεις προς προµηθευτές, εµείς προσπαθήσαµε κακώς – καλώς , επειδή υπήρχαν και 
δυσκολίες ούτως ή άλλως και στον καινούργιο ∆ήµο, είπαµε στους προµηθευτές αυτούς να δεχθούν 
ένα κούρεµα 50%  για ποσά τα οποία τους οφείλονταν από το 2010 µε δικαστικές αποφάσεις στις 
περισσότερες περιπτώσεις που είχαν εκδικάσει τόκους υπερηµερίας και δικαστικά έξοδα, αυτά τα  
αφήσαµε κατά µέρος και κουρέψαµε την κύρια οφειλή κατά 50%. Και σας προσκαλούµε να 
δεχθείτε αυτές τις συµβάσεις,  τις οποίες υπογράψαµε εµείς µε το 50% κούρεµα, έτσι ώστε να 
πληρώσετε, να αναλάβει δηλαδή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ο ∆ήµος πλέον βάσει του Ν. 4172 που 
έδινε το δικαίωµα αυτό, να πληρωθούν οι προµηθευτές, η Εφορία, το ΙΚΑ, που ούτως ή άλλως είναι 
δικής σας υποχρέωση, και οι µισθοί των υπαλλήλων που βρισκόντουσαν και µισθοδοτούνταν µέχρι 
το 2011, µέχρι το 2010 και τον 3ο του 2011, από τη ∆ηµοτική Επιχείρηση, για να µπορέσει να 
ολοκληρωθεί. Αλλιώς δε µπορεί να ολοκληρωθεί αν δεν πληρωθούν αυτές οι υποχρεώσεις. Σε 
περίπτωση που δεν δεχθείτε να πληρωθούν όλες αυτές οι απαιτήσεις , θα πρέπει να ασκηθεί αγωγή, 
αναγκαστικά από τη στιγµή που υπάρχει αυτό το έλλειµµα, κατά του κου Αντωνίου και κατά του 
∆ήµου από µεριάς µας. Το πρόβληµα, γιατί πρέπει να ασκηθεί κατά του ∆ήµου; Για το τιµολόγιο 
των 40.000 ευρώ, το οποίο δεν έχετε ξοφλήσει. Μπροστά σε άλλα είναι λίγα, να βέβαια, αλλά το 
θέµα είναι ότι θα πρέπει ο ∆ήµος να πληρώσει δικηγόρο για να στραφεί εναντίον του ιδίου. Το 
οποίο είναι λίγο οξύµωρο. Εµείς δεν έχουµε λεφτά, µετρητά η Κοινωφελής Επιχείρηση έχει 19,00 
ευρώ  στην Τράπεζα, τα οποία θα σας παραδοθούν µε τη λύση, να έχετε να λαµβάνετε και κάτι, σε 
µετρητά θα σας τα δώσουµε. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Φακίρης Ταξιάρχης, είπε: Καµένα Βούρλα, 24-1-2011. Κοινωφελής 
Επιχείρηση Καµένων Βούρλων, ΚΕΚΑΒ. ∆/νση: Αγίου Παντελεήµονος 8. Τηλ. τάδε. Προς  τον 
τότε ∆ήµαρχο ∆ήµου Μώλου Αγίου Κων/νου. Θέµα: Υποβολή στοιχείων. Σε απάντηση του 
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σχετικού εγγράφου σας µε αριθµό πρωτ. 414/12-1-2011, (12-1-2011 είναι έξι εργάσιµες ηµέρες από 
τη λήψη των καθηκόντων του τότε ∆ηµάρχου, έξι µόνο µέρες), περί υποβολής στοιχείων , σας 
ενηµερώνουµε τα εξής: Πρώτον. Η ΚΕΚΑΒ πρώην ∆ΕΠΑΚΑΒ, δεν είναι υπόχρεη στο να τηρεί 
βιβλία εσόδων εξόδων. ∆εύτερον. Τα περιουσιακά στοιχεία, (τα ξέρετε κ. Παπαγεωργίου, τα ξέρετε, 
να τα λέµε όµως)  

Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή, Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: Αυτό είναι ένα έγγραφο 
το οποίο είχε τέσσερα ποσά.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Φακίρης Ταξιάρχης, είπε: Τα περιουσιακά στοιχεία είναι αυτά, 
απορριµµατοφόρο, υπολογιστές κ.λ.π. και οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις της επιχείρησης είναι οι 
εξής: µισθοί υπαλλήλων 70.523 

Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή, Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: Σε ποιους υπαλλήλους; 
 Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Φακίρης Ταξιάρχης, είπε: Υποχρεώσεις προς ΙΚΑ 53.494,29 
Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: Από ποιες περιόδους; 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Φακίρης Ταξιάρχης, είπε: Υποχρεώσεις προ ∆ΟΥ 18.000  
Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: Από ποιες δηλώσεις; 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Φακίρης Ταξιάρχης, είπε: Τιµολόγια οφειλές 106.852,07 
Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: Από ποια τιµολόγια; 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Φακίρης Ταξιάρχης, είπε: Τα παραπάνω ποσά, αυτό είναι 

σηµαντικό, δίδονται µε κάθε επιφύλαξη.  
Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: Αυτό τι επιφύλαξη έχει, ο 

Πρόεδρος, ο ίδιος ο Πρόεδρος επιφύλαξη και καµία ανάλυση. Τέσσερα ποσά. Είναι τέσσερα ποσά. 
Αυτά λάβαµε.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Φακίρης Ταξιάρχης, είπε: Τα λέω αυτά για να πάµε λίγο µε τη σειρά  
γιατί δεν έχει κλείσει αυτή η επιχείρηση. Γιατί δε µπορεί να λυθεί. Άµα προχωρήσουµε και 
πάρουµε, όταν θα κάνουµε τοποθετήσεις θα πούµε και άλλα.  

Ο ∆ηµήτριος Κεφάλας, πρώην ∆ήµαρχος - Πρόεδρος της ∆ΕΠΑΚΑΒ, είπε: Επειδή σε 
ορισµένα θέµατα, δεν είχαµε ούτε τη γνώση εµείς για να παρακολουθήσουµε κάποιο ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο και ενδεχοµένως να έχουµε ένα µέρος ευθύνης, µικρό ή µεγάλο δεν το κρίνω εγώ, θα 
παρακαλούσα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και το ∆ήµαρχο να καλέσει εδώ τον κ. Κασσαβό Γιάννη, τον 
τότε ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, µέχρι το 2004 – 2005 , γιατί εγώ για µικρότερες παραλείψεις που 
έκανε, θυµάστε ήσασταν ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Πρόεδρε, τότε που µας κατηγορούσε, µε τα 
τιµολόγια της βενζίνης και αναγκάστηκα επειδή αυτός είχε δώσει την εντολή και τον έδιωξα από 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο. Για ένα τόσο σηµαντικό θέµα, να µην επισείονται και στο πρόσωπο το δικό 
µου αλλά και του τότε ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΠΑΚΑΒ, του κου Ξυδιά, του κου 
Καραµανώλη, της κας Σµοκοβίτη και ποιόν παραλείπω, και τον Νίκο το Φαλάρα. Είµαστε άνθρωποι 
που ζούµε εδώ σε µια µικρή κοινωνία και το να ακούγεται τόσο δα, νοµίζω ότι έχει υποχρέωση να 
τον καλέσει. Αν δεν τον καλέσετε εσείς, κάντε πρόταση να τον καλέσει ο Εισαγγελέας. 

Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κουκούλη Ευαγγελίου Γεωργία, είπε: Θα τον 
καλέσει ούτως ή άλλως ο Εισαγγελέας. 

Ο ∆ήµαρχος Συκιώτης Ιωάννης, είπε: Να πω κάτι και µε συµπληρώνουν και ο δικηγόρος που 
έχουµε εδώ και  ο κος Παπαγεωργίου, το αν θα καλέσει τον Κασσαβό, νοµίζω είναι ∆ήµαρχος, αυτό 
είναι θέµα Εισαγγελέα.  

Ο Αγαµέµνων Τάτσης, δικηγόρος, είπε: Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δε µπορεί να κάνει 
ανακριτικά καθήκοντα. Αυτό είναι, στην ουσία , τον καλείς σε µία απολογία. ∆εν έχει τέτοια 
αρµοδιότητα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. ∆ηλαδή είναι προανακριτική πράξη, δε νοµιµοποιείται. Να 
δώσει εξηγήσεις; Έχει ενηµερωθεί από το Σ∆ΟΕ. Κοιτάτε να δείτε, από την εµπειρία µου, ο 
συγκεκριµένος κύριος προφανώς έχει ενηµερωθεί από το Σ∆ΟΕ, που του ζήτησε τιµολόγια, 
αντίγραφα, τα ξέρει τα θέµατα. Και ξέρει και το άνοιγµα του λογαριασµού της συζύγου του και τα 
ξέρει όλα. Αυτά τα καταγράφει το Σ∆ΟΕ. ∆εν είναι νοµίζω, παρέλκη. Εδώ πέρα υπάρχει ένα  θέµα 
και εγώ  αυτό που εισηγούµαι  κυρίως και για τη διαφύλαξη της νοµιµότητας αλλά και της ατοµικής 
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νοµιµότητας των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Υπάρχει µία έκθεση και υπάρχουν και δύο 
πορίσµατα που προκύπτουν παράνοµες πράξεις. Ποια είναι η υποχρέωση που έχετε και ατοµικά 
αλλά και ως όργανο; Να τα διαβιβάσετε στον Εισαγγελέα, χωρίς καµία αξιολογική κρίση. Εσείς δεν 
είστε δικαστήριο και αυτό εισηγούµαι, χωρίς καµία αξιολογική κρίση και αυτό προφορικά 
εισηγήθηκα στον κ. ∆ήµαρχο και το λέω και επισήµως ως νοµικός ενώπιων σας. Χωρίς καµιά 
αξιολόγηση, να διαβιβασθεί µία αναφορά προς τις αρµόδιες αρχές που να λέει: προέκυψαν δύο 
στοιχεία, ένα είναι το ταµειακό έλλειµµα, διότι, κοιτάτε ο τρόπος που πήγε  στον Εισαγγελέα, τώρα 
δεν είναι νοµική. Έχει  πάει ανεπίσηµα ως πληροφορία και όχι ως, στη µορφή αναφοράς και µε τον 
τρόπο που πήγε και ενόψει του γεγονότος ότι αυτά έχουν περιέλθει σε γνώση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, εσείς πρέπει κάπως να αντιδράσετε. Η αντίδραση είναι , κύριε Εισαγγελέα, τώρα σας 
το λέω συνοπτικά και περιεκτικά µε τελίτσες, πληροφορηθήκαµε αυτά, επιφυλασσόµενος ο ∆ήµος 
των αστικών αξιώσεών του, τα ποσά που τελικώς θα προκύψουν, επειδή από αυτά τα έγγραφα 
συνάγεται η πιθανή τέλεση αξιοποίνων πράξεων , παρακαλούµε για τα δέοντα. Το έκανα πολύ 
συνοπτικό, αλλά σας λέω τη γενική. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα ταµειακό έλλειµµα, 110.000,00 
ευρώ. Πως προκύπτει;  Έσοδα – έξοδα. Έρχεται ο ΣΟΛ, ο ΣΟΛ ήρθε, Ορκωτοί Λογιστές, βαρύνεται 
η υπογραφή τους, έχουν και τις ευθύνες τους, και λέει έτσι. Αν θέλει, θα µπορούσε να πει, ο ταµίας 
του ∆ήµου, εγώ δεν ξέρω πρόσωπα , αν ήταν ∆ήµαρχος, αν ήταν Αντιδήµαρχος, εγώ βλέπω ότι είχε 
οριστεί ταµίας και ήταν υπόλογος για την χρηµατοοικονοµική διαχείριση. Και βλέπω και αυτό 
ξενίζει εν πάση περιπτώσει για έναν ηµιδηµόσιο φορέα και µε το ειδικό καθεστώς που έχουν οι 
∆ηµοτικές Επιχειρήσεις εννοώ, να κάνει συναλλαγές και αναλήψεις ατοµικά ο ταµίας. Αυτά δε 
γίνονται έτσι στο δηµόσιο. ∆ε µπορεί να πηγαίνει στο γκισέ ο ταµίας και να εισπράττει επιταγές. Θα 
µπορούσε να πει, όχι παιδιά, έχετε βασιστεί σε λάθος στοιχεία, διότι δεν είναι έτσι που λέτε το 
έλλειµµα, διότι έγινε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Αλλά εκκλήθηκε µε εξώδικο και δεν το απέστειλε. 
Εγώ τα πρόσωπα ως νοµικός δεν τα γνωρίζω, προφανώς εδώ τα ξέρετε όλοι και ξέρετε καλύτερα τι 
έχει γίνει, εγώ σας λέω τεχνικά, νοµικά τι πρέπει να γίνει. Και για να τα συνοψίσουµε καταλήγω. 
Εισηγούµαι σε εσάς, δια της κας Προέδρου, να λάβετε απόφαση που να εξουσιοδοτήσετε το 
∆ήµαρχο να παράσχει εξουσιοδότηση στο δικηγόρο να συντάξει σχετική αναφορά κατά τους όρους 
και τους τρόπους που σας είπα, να εγκριθεί η άσκηση αγωγής για το υφιστάµενο ταµειακό έλλειµµα, 
διότι εδώ έχετε και µία άλλη ευθύνη, αυτά µε το Ν. 4071/2012 έχετε καταστεί υπόχρεοι, ο ∆ήµος, 
σας λέει ότι εδώ έρχεται από το πουθενά ένα µπουγιουρντί να το πληρώσετε. Εσείς δεν πρέπει να το 
αναζητήσετε ως ∆ήµος; Αν δεν το κάνετε θα διωχθείτε για απιστία και παράβαση καθήκοντος. 
Απλά. Ατοµικά κάθε µέλος. Τώρα και για να απαντήσω και σε ένα ερώτηµα που ετέθη για τα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΕΚΑΒ. Εγώ ξέρω το εξής, γιατί έχω θητεύσει και σε ∆ιοικητικά 
Συµβούλια οργανισµών κλπ, όταν διαφωνείς κάτι ή το καταγγέλλεις ή παραιτείσαι. Αν δεν κάνεις 
τίποτα από αυτά το αποδέχεσαι.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Πλατανιάς Ιωάννης, είπε: Μέσα σε  όλη αυτή την  έκθεση που µας 
έχετε δώσει, υπάρχει και  το προσωπικό. Υπάρχουν διαφορές δηλαδή στις µισθοδοσίες του 
προσωπικού οι οποίες είναι πάρα πολύ µεγάλες. Απ’ ότι βλέπω εδώ πέρα ήταν έξι άτοµα. Οι τρείς 
είτε έχουν εξοφληθεί είτε τους χρωστούν πάρα πολύ λίγα χρήµατα, µάλιστα κάποιος έχει πάρει και 
παραπάνω και οι άλλοι τρεις έχουν διαφορές της τάξης των 20 και των 30 χιλιάδων ευρώ ο καθένας. 
Με αυτά τα άτοµα, γιατί όλοι ξέραµε ότι αυτά τα άτοµα κάνανε τη δουλειά, δηλαδή υπήρχαν εδώ 
πέρα, τους ξέραµε , τι θα γίνει;    

  Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: Αυτοί που έµειναν 
τελευταίοι ήταν αυτοί οι τρεις στους οποίους αναφέρεστε. Οι προηγούµενοι οι οφειλές τους είχαν 
εξοφληθεί γιατί ήταν όταν υπήρχαν ακόµα χρήµατα. Υπάρχει ένα ποσό το οποίο, στο τέλος της 
έκθεσης γράφουµε ακριβώς τι καλείστε να πληρώσετε σα ∆ήµος. Κανονικά θα πρέπει να 
επιβαρυνθούν στο δικό σας προϋπολογισµό και να πληρωθούν από εσάς. Εµείς έχουµε τις 
µισθοδοτικές καταστάσεις οι οποίες παραµένουν ανεξόφλητες. Τι γίνεται τώρα; Υπόλοιπο 
76.000,00 ευρώ. Αυτό τώρα, το θέµα νοµιµότητας των προσλήψεων, το θέµα γιατί δούλευαν αυτοί 
και αν δούλευαν έτσι όπως έπρεπε να δουλεύουν, αυτό δε µπορώ να το ξέρω και δεν υπεισέρχοµαι 
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σε αυτό. Εννοώντας, το ξέρω ότι δουλεύανε, εννοώντας ότι µπορεί κάποιος να πει, δεν ήταν νόµιµες 
οι προσλήψεις τους ή είχαν λήξει ή …, αυτό εµένα δε µε ενδιαφέρει. Εγώ βλέπω µια οφειλή στα 
βιβλία. Η οποία πως προκύπτει; Από µισθοδοτική κατάσταση. Για εµένα που είµαι λογιστής και δεν 
κοιτάω τίποτα άλλο, όπως δε µε ενδιαφέρει το πρόσωπο, εγώ δεν κοιτάω ποιος είναι, αν είναι η κα 
Μπέλλη ή ο κος Τρίγκας ή οποιοσδήποτε άλλος, εγώ κοιτάω ότι είναι ένας αριθµός σε ένα χαρτί και 
φαίνεται ότι χρωστάω. Ο νόµος λέει µέσα, ο 4172, αυτός που λέει ότι κόβει τα πρόστιµα, λέει ότι οι 
οφειλές προς το προσωπικό πρέπει να περάσουν στο ∆ήµο. Εδώ όµως είναι ένα νοµικό θέµα, το 
οποίο, εγώ δε µπορώ να σας πω τη δική µου άποψη ένα είναι θέµα παραγραφής, αν. ∆ε µπορώ να το 
ξέρω αυτό.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Πλατανιάς Ιωάννης, είπε: Αν αυτά τα χρήµατα δεχθούµε ότι 
επιβαρύνουν εµάς πλέον. Εµείς µπορούµε να τα διεκδικήσουµε µέσω της δικαστικής οδού πλέον 
από αυτούς; 

Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: Όχι. Οτιδήποτε χρωστάτε 
προς τρίτους, προσωπικό, ΙΚΑ, ∆ΟΥ και προµηθευτές, είναι δουλειές που είχαν γίνει πραγµατικά 
για τη ∆ΕΠΑΚΑΒ, ΚΕΚΑΒ , για την κοινωφελή επιχείρηση. Που είχε αναλάβει το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, είχε παραλάβει το αποτέλεσµα των εργασιών, παροχής υπηρεσιών ή αγορών ή 
οτιδήποτε θεωρητικά νόµιµα. Στο 90% των περιπτώσεων, αν εξαιρέσουµε το προσωπικό, έχουν 
δικαστικές αποφάσεις που τους δικαιώνουν. Και µάλιστα έχουν τελεσιδικίσει αυτές γιατί δεν 
ασκήθηκε από κανέναν έφεση. Εποµένως µιλάµε για αποφάσεις οι οποίες έχουν τελεσιδικίσει από 
2010, 2011 και 2012, για χρέη τα οποία δεν παραγράφονται, δε γίνεται τίποτα. Ή θα πληρωθούν ή 
θα µένουν.  

Ο Αγαµέµνων Τάτσης, δικηγόρος, είπε: Υπάρχει µια ευαισθησία στους εργαζόµενους και εγώ 
που ήµουν και σύνδικος σε πτωχεύσεις πάντα πρόσεχα. Αυτοί οι εργαζόµενοι ζήτησαν τα λεφτά 
τους; ∆ε λέω δικαστικά. Στο ∆ήµο. Ήρθαν οι άνθρωποι και είπαν οφείλονται αυτά; Το λέω αυτό 
γιατί, εντάξει εµείς οι δικηγόροι έχουµε και ένα περίεργο µυαλό, διεστραµµένο. ∆ε ξέρω πότε, αν 
ήρθαν οι άνθρωποι, γιατί και εµένα µου κάνει εντύπωση που δεν έχει ασκηθεί αγωγή για αυτά τα 
ποσά. Όταν οφείλονται 20.000 σε έναν εργαζόµενο , για εργαζόµενο, δεν είναι εµπορική απαίτηση, 
είναι µεγάλο νούµερο. Και εµένα µου κάνει εντύπωση.  

Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: Μας παίρνουν συνέχεια 
εµάς τηλέφωνο , µας έπαιρναν καθ’ όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης και µάλιστα υπήρχε και η 
πεποίθηση ότι αν στραφούµε εναντίον του ∆ήµου δικαστικά, αυτοί είχαν πάντα την ελπίδα για 
πρόσληψη στο ∆ήµο και µου φαίνεται ότι είχαν ασκήσει αγωγή να τους προσλάβει ο ∆ήµος. Ότι 
κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του ∆ήµου και ότι θα έπρεπε να προσληφθούν. Οπότε δεν 
ήθελαν να κινήσουν απ’ ότι µας είπαν προφορικά σας το λέω και δεν είναι κάποια άποψη που 
µπορώ να τη µεταφέρω επίσηµα , ότι δε ήθελαν να ασκήσουν αγωγή για να µην έχουν αυτή την 
αντιδικία επειδή θέλουν να γίνουν υπάλληλοι του ∆ήµου.  

Ο υπάλληλος της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Γιαννουλάκης Αθανάσιος, είπε: Όταν 
λέµε ότι αναλαµβάνει το χρέος ο ∆ήµος, δεν το αναλαµβάνει σαν εγγυητής αλλά σαν καθολικός 
διάδοχος. ∆ηλαδή  το χρέος διαγράφεται από τη δηµοτική επιχείρηση και βεβαιώνεται στο ∆ήµο. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, αφού δε χρωστάει τίποτα, της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης, και αναλαµβάνει όλη την ευθύνη τώρα ο ∆ήµος. 

Ο Αγαµέµνων Τάτσης, δικηγόρος, είπε: Άλλο η οφειλή, υπάρχει µια οφειλή χρωστάω σε έναν 
προµηθευτή, είναι µια συναλλαγή, βεβαίως υπάρχει απαλλαγή. Άλλο αυτό, άλλο αν έχουν τελεστεί 
αξιόποινες πράξεις. 

Ο υπάλληλος της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Γιαννουλάκης Αθανάσιος, είπε: Πάµε 
τώρα στο αναλαµβάνει το χρέος ο ∆ήµος, το αποδέχεται το αναλαµβάνει ως καθολικός διάδοχος. 
Πάµε τώρα στα εντάλµατα. Κόβουµε το ένα της µισθοδοσίας. Αυτό πάει στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Εκεί κοιτάει πρώτα την παραγραφή. Η µισθοδοσία έχει παραγραφεί. Τα µόνα που θα πληρωθούν 
είναι δικαστικές αποφάσεις και το δηµόσιο και το ΙΚΑ. Και δεν θα πληρωθούν µόνο οι εργαζόµενοι 
γιατί όλα τα άλλα είναι δικαστικές αποφάσεις. 
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Ο Αγαµέµνων Τάτσης, δικηγόρος, είπε: Μου λέτε ότι δεν είναι µαϊµού, πραγµατικά οι 
άνθρωποι δούλεψαν. Ποιοι τους συµβούλεψαν;  

Ο ∆ήµαρχος Συκιώτης Ιωάννης, είπε: Κανονικά δε θα έπρεπε να πληρωθούν τα παιδιά που 
δούλεψαν; Και το ξέρουµε όλοι ότι δούλεψαν. 

Ο Αγαµέµνων Τάτσης, δικηγόρος, είπε: Εγώ συµφωνώ ότι πρέπει να πληρωθούν και να 
προσπαθήσω να βρω πως. 

Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: Ο νόµος λέει για 
αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για οποιαδήποτε πληρωµή. ∆εν  νοµίζω ότι ο 
Επίτροπος θα κοιτάξει 

Ο υπάλληλος της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Γιαννουλάκης Αθανάσιος, είπε: Ξεκινά 
µε την παραγραφή. Οι υπάλληλοι είναι διετία ή πενταετία. ∆ιετία είναι µάλλον.  

Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: ∆εν υπεισέρχοµαι σε 
αυτό. Το ΙΚΑ και το ∆ηµόσιο δεν υπάρχει παραγραφή. Και στις δικαστικές αποφάσεις. Αυτά είπαµε 
δε µπορούµε να µπούµε σε αυτά, δε µπαίνουµε σε αυτά. Ουσιαστικά οι κύριες οφειλές 
συµπεριλαµβανοµένου και τις εταιρείας στην οποία ανήκω, δέχθηκαν το κούρεµα του χρέους, είναι 
στο σύνολο γύρω στις 25.000,00 ευρώ. Υπήρχαν δύο οφειλές οι οποίες δε δέχθηκαν να κουρευτούν, 
οπότε, αυτές είναι το Περιφερειακό Θέατρο, είναι ο Φίλος και άλλος ένας. Όλοι έχουν στείλει  
δικαστικές αποφάσεις, δεν υπάρχει κανένας χωρίς δικαστική απόφαση. ∆εν υπήρχε δικηγόρος για 
να ασκήσει εφέσεις. Και οι περισσότερες από αυτές τις υποθέσεις ήταν πριν αναλάβουµε εµείς την 
εκκαθάριση. Το θέµα είναι ότι τώρα που µπήκα εγώ προχθές στους κωδικούς της εταιρείας, της 
επιχείρησης, οι βεβαιωµένες στη ∆.Ο.Υ. οφειλές, που περιλαµβάνουν κάποια από τα πρόστιµα του 
ΦΠΑ είναι γύρω στις 45.000, χωρίς περικοπή, δεν έχουν λογιστεί όλα ακόµη τα πρόστιµα. Αυτό από 
προσωπική επαφή που είχαµε µε τον Ελεγκτή, είπε ότι θα υπάρξει κούρεµα των προστίµων ή θα το 
κοιτάξει. Υπάρχει ένα µεγάλο πρόβληµα. Ότι επειδή υπάρχουν και άλλα θέµατα που ενδέχεται να 
µην είναι τόσο εντάξει σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις της προς την Εφορία, γνώµη µου θα ήταν ότι 
δε συµφέρει κανέναν να γίνει επιπλέον έλεγχος από την Εφορία. Χωρίς να θέλω να πω τίποτα µε 
αυτό. Τα πρόστιµα αυτά του ΦΠΑ είναι αρκετά µεγάλα, δε ξέρω αν υπάρχουν Φόροι Μισθωτών 
Υπηρεσιών, παρακρατούµενοι άλλοι φόροι που θα έπρεπε να υπάρχουν. ∆εν υπάρχουν τέτοια 
πράγµατα, οπότε καλό θα ήταν να εξοφληθούν τώρα τα πρόστιµα. Στο ΙΚΑ είναι 58.000 το ποσό 
που οφείλεται και αυτό θα περάσει ούτως ή άλλως στο λογαριασµό του ∆ήµου, το έχετε αναλάβει 
ήδη. Στην Εφορία ούτως ή άλλως έχει ένα χαρτί, ένα έγγραφο η Εφορία που λέει ότι αυτή η 
επιχείρηση ανήκει σε αυτές τις επιχειρήσεις που είναι του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 4071, οπότε θα 
έρθει και αυτό το ποσό σε εσάς θέλετε, δε θέλετε. Απλώς να το ξέρετε και να έχετε προνοήσει.  

Ο ∆ήµαρχος Συκιώτης Ιωάννης, είπε: Στο δια ταύτα. 
Ο ∆ηµοτικός Υπάλληλος Νικολόπουλος Σπυρίδων, είπε: Πόσα χρωστάµε; 
Ο υπάλληλος της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Γιαννουλάκης Αθανάσιος, είπε: 

Χρωστάµε 250.000.00 ευρώ  
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κουκούλη Ευαγγελίου Γεωργία, είπε: ∆εν έχει 

τελειώσει ακόµα η εκκαθάριση ,  για αυτό θα αναλάβει να συνεχίσει. 
Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: Υπάρχουν κάποιες 

αποφάσεις που πρέπει να παρθούν εδώ από εσάς, µε αυτό το έγγραφο. Η δική µας εισήγηση είναι να 
παρθούν όλες, να εγκριθεί ο ισολογισµός ώστε να τον προσκοµίσουµε στην Εφορία και να 
δροµολογηθεί, δε θα πάρει παραπάνω από δύο µήνες να κλείσουν από εµάς τα βιβλία της 
επιχείρησης. Τώρα από εκεί και πέρα αν θα έχει αναλάβει ο ∆ήµος τη δικαστική οδό, προσφυγής 
τέλος πάντων, κατά του ταµία που όφειλε να έχει  

Ο ∆ήµαρχος Συκιώτης Ιωάννης, είπε: κ. Παπαγεωργίου, να σας διακόψω. Αυτό, δηλαδή θα 
το κάνατε και εσείς, για να καταλάβουµε. 

Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: Αυτό θα το κάναµε και 
εµείς. Το θέµα είναι ότι εµείς δεν είχαµε τα χρήµατα και σε περίπτωση που το κάναµε θα έπρεπε να 
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αµειβόµαστε για όλο το διάστηµα όσο να τελεσιδικίσει η απόφαση µε τον κ. Αντωνίου, το οποίο ο 
δικηγόρος θα σας πει πόσος καιρός θα ήταν.  

Ο Αγαµέµνων Τάτσης, δικηγόρος, είπε: Αυτά είναι από πλευράς του ΣΟΛ, των Ορκωτών 
Λογιστών, επί του νοµικού ζητήµατος, εγώ εισηγήθηκα, το είπα και πριν, το ξαναλέω, να χορηγηθεί 
εξουσιοδότηση να ασκηθεί, να υποβληθεί µηνυτήριος αναφορά , να δηλωθεί παράσταση πολιτικής 
αγωγής του ∆ήµου και να εγερθούν οι σχετικές αγωγές για κάθε ποσό ήθελε προκύψει εξαιτίας της 
αδικοπραξίας.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Παταργιάς Κων/νος, είπε: Εγώ δε θα πω πολλά, θα συµφωνήσω µε 
τις δύο εισηγήσεις απόλυτα, δε χρειάζονται περισσότερα λόγια. Αυτά που προτείνονται, να 
εξουσιοδοτηθεί και να προχωρήσουν. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μακρυνίτσας ∆ηµήτριος, είπε: ∆ε θα σας κουράσω πολύ γιατί 
ακουστήκαν αρκετά. Βέβαια δε ξέρω πόσοι διάβασαν αναλυτικά τα στοιχεία. Εγώ θα κάνω µια 
µικρή ανασκόπηση όσον αφορά τα χρέη. Το 2004, στον ισολογισµό που πήρα µόλις πριν µισής 
ώρας, αν και σε µια τοπική εφηµερίδα που εκδίδαµε σα ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ 
παρακολουθούσαµε τα ∆ηµοτικά Συµβούλια και είχα µαζέψει και από εδώ κάποια στοιχεία, που 
είναι και ενδιαφέροντα για το Σώµα, το 2004 λοιπόν µπήκε η εταιρεία µέσα 48.000 ευρώ. 
Ενηµερώθηκε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ήρθε δηλαδή ισολογισµός, κύριοι µπήκαµε 48 χιλιάρικα.  Η 
αντιπολίτευση γκρίνιαζε, γιατί να µπούµε 48 χιλιάρικα µέσα. ∆ώστε µετοχικό κεφάλαιο κι άλλο και 
θα πάµε καλά, η συµπολίτευση τότε. Έρχεται το 2005. Ισολογισµός. Αυτά δεν ακουστήκανε 
καθόλου. Λοιπόν 91.500 µέσα. Τώρα αν τα νούµερα είναι λάθος, νοµίζω ότι δεν είναι λάθος, τα 
κατάλαβα. Έχω και του κ. Φακίρη τοποθετήσεις εδώ που γκρίνιαζε τότε και καλά έκανε. Λοιπόν 
2006, 97.000 ευρώ µέσα. Σε ένα χρόνο 97.000 ευρώ. Ισολογισµός εδώ, πολλές φορές τα ζήταγε και 
η αντιπολίτευση αυτά. ∆εν ερχόντουσαν. Ή ερχόντουσαν και τα διαβάζανε από καθ’ έδρας, δεν 
ερχόντουσαν κάτω. 2007, νέα ∆ιοίκηση, 64.000 ευρώ. Ενηµερωµένο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Τέλος 
πάντων όφειλε να ενηµερωθεί. Αν και νοµίζω οι ισολογισµοί, από το προσωπικό µου αρχείο, πρέπει 
να ερχόντουσαν οι ισολογισµοί. 2008, είπατε τα τελευταία στοιχεία, 10.500, ήταν πολύ λίγο το 
µέσα, µέσα πάντως. Σταθερή. Συνολικά χρέη, τώρα από ότι βλέπω εγώ εδώ πέρα και από αυτά που 
ακουστήκαν και απ’ όσα ήξερα τα προηγούµενα χρόνια, προς τρίτους, τα παιδιά ,προµηθευτές, χίλια 
δυο, 265.000 ευρώ. Έτσι τα έχω µετρήσει εγώ. Τόσα λέει. Και άλλα 300 χιλιάρικά, εγώ νοµικός δεν 
είµαι, κυρίως δεν είµαι οικονοµολόγος αλλά τείνουµε να γίνουµε οικονοµολόγοι εδώ πέρα στο 
τέλος. Άλλες 300.000 ευρώ το µετοχικό κεφάλαιο. Που είναι το µετοχικό κεφάλαιο; ∆ηλαδή µια 
επιχείρηση που ας πούµε ότι είναι όχι υγιείς, οριακά υγιείς, θα πρέπει µε το που έκλεισε το 2011να 
µας είχε φέρει ή 300.000 ευρώ σε µετοχικό κεφάλαιο που της έδωσε ο ∆ήµος ή ακίνητα αξίας 
300.000 ευρώ. Ότι εγώ αγόρασα ένα οικόπεδο που κάνει 300.000 ευρώ, βρε αδερφέ.  

Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: Για να καταλάβετε πως 
λειτουργεί ο ισολογισµός. Αν  αθροίζετε τις ζηµιές κάθε χρόνου, αυτό είναι το µετοχικό κεφάλαιο. 
Σας έδωσε πολύ ωραίες ζηµιές κάθε χρόνο. Αναλώθηκε.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μακρυνίτσας ∆ηµήτριος, είπε: Προσέξτε λίγο. ∆ε διαφωνώ, αυτό 
λέω ότι µια υγιείς επιχείρηση θα έπρεπε αν µη τι άλλο να µη µπαίνει µέσα και να έχει στο τέλος, στο 
κλείσιµό της και ένα µετοχικό κεφάλαιο. Καλά δεν τα λέω; Λοιπόν. Η ζηµιά λοιπόν για το ∆ήµο 
µας, ένας ∆ήµος, µακάρι να τα βρίσκαµε σαν  Καλλικρατικός ∆ήµος, να τα είχαµε στο 
χρηµατοκιβώτιο, ήταν 365.000 ευρώ. Συν το τι έχουµε πληρώσει τώρα τα πέντε χρόνια, έχουµε 
πληρώσει εδώ τους κυρίους που έρχονται, το ΣΟΛ, έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα, εγώ πιστεύω ότι έχουµε 
περάσει τις 600.000 ευρώ. Βέβαια από την κουβέντα συνάγεται το εξής συµπέρασµα. Κάποια 
τυπικά είναι, έχουν µια νοµιµότητα τα χρέη, δηλαδή πληρώναµε µισθούς το 2004, 41.000 ευρώ. 
Παροχή υπηρεσιών, µπαίναµε µέσα γιατί εισπράτταµε κάτι από τις κιθάρες και τις βάρκες, 
πληρώναµε όµως τους υπαλλήλους, 7.000 ευρώ. Το 2005, 58 από τους µισθούς της διοικητικής  
λειτουργίας, δηλαδή ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και δε ξέρω ποιοι άλλοι έπαιρναν λεφτά, γιατί 
ακουγόντουσαν πολλά εδώ πέρα. Παροχή υπηρεσιών, 41.000 ευρώ.  ∆ηλαδή κάποια ήταν 
νοµιµότυπα, όπως υπαινίχθηκε και ο κος Παπαγεωργίου. Κάποια όπως, τα εικονικά τιµολόγια, όπως 
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τα χρέη προς τρίτους  που αυτή τη στιγµή τα ζητάνε και εµείς θεωρητικά µπορούµε να στραφούµε 
για αυτό το πράγµα, προς τον κ. Αντωνίου απ’ ότι υπαινίσσεστε, δεν έχουν πλήρη κάλυψη. Εγώ 
λοιπόν βλέποντας σαν ∆ηµοτικός Σύµβουλος, συγκεκριµένα πράγµατα, δε µπορώ να 
εξουσιοδοτήσω εν λευκώ, γιατί εγώ έτσι εν λευκώ το καταλαβαίνω, αγαπητοί συνάδελφοι, ένας 
νοµικός σύµβουλος, µια µήνυση του ∆ήµου, προς ποιους; Λέει η εισήγηση, πρώτον να ορίσετε 
συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση της απογραφής έναρξης εκκαθάρισης, να 
αποφασίσετε αν θα προβούµε σε ενέργειες για λογοδοσία του απερχόµενου Προέδρου του ∆.Σ., του 
κ. Αντωνίου δηλαδή, εδώ δεν είµαστε κατ’ αγνώστων, είµαστε συνδηµότες, βρισκόµαστε κάθε 
µέρα. 

Ο ∆ήµαρχος Συκιώτης Ιωάννης, είπε: Όχι δεν είναι , συγνώµη που σας διακόπτω κ. 
Μακρυνίτσα, εγώ δεν πιστεύω ότι αναφέρθηκαν κατά ενός υπευθύνου ονοµαστικά. ∆εν είναι αυτό.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μακρυνίτσας ∆ηµήτριος, είπε: Ακούστε λοιπόν.  
Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: Είναι του 2013, αυτό που 

διαβάζετε.  
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μακρυνίτσας ∆ηµήτριος, είπε: Περιµένετε λίγο. Εδώ ή θα πάµε, 

κατά τη δική µου γνώµη, και αυτή θα είναι και η πρότασή µου, ή θα το κουκουλώσουµε, τι να πω να 
το κουκουλώσουµε ή δεν µπορούµε να φωτογραφίζουµε έναν και να αφήνουµε τους υπόλοιπους. 
Εγώ απ’ όσο έχω πληροφορηθεί και προσπάθησα και µια έρευνα να κάνω µε άλλους ∆ήµους που 
είχαν αντίστοιχα πράγµατα, µπορεί να φωτογραφήθηκε ένας, να πήγε στο δικαστήριο ένας και 
αυτός ο ένας να γυρίσει και να κυνηγήσει το τωρινό ∆ηµοτικό Συµβούλιο για εσκκεµένη 
φωτογραφική απόφαση εναντίον του, ενώ ήταν γνώστες όλα τα ∆ιοικητικά Συµβούλια, το 
υπαινίχθηκε ο κος Τάτσης, όλα τα ∆ιοικητικά Συµβούλια της Α.Ε. αλλά και όλοι οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι. Ξέρω περίπτωση ∆ήµου και γειτονικού µας κιόλας µην τον ονοµάσω που πήγαν 
κατηγορούµενοι όλοι οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι. Γιατί; Γιατί κουκούλωσαν την υπόθεση. Και ήρθε 
ένας από το παρελθόν και λέει, κύριε µε ποιο δικαίωµα εσύ φωτογράφησες τον κ. Μακρυνίτσα, τον 
κ. Τριανταφύλλη, τον Α, τον Β, και άφησες τους άλλους απέξω; Ενώ όλα αυτά ήταν γνωστά, έχω 
δηµοσιεύµατα εδώ πέρα, τι να σας πω, να σας πω. Ο κος Έξαρχος το 2006:Η επιχείρηση είναι 
αµαρτωλή, χρειάζεται άµεση εξοµολόγηση από τον Πατριάρχη. Να γίνει έλεγχος από ∆ηµόσιους 
Ελεγκτές. Ο κος Καραµανώλης, ως Αντιπρόεδρος της Επιχείρησης: Αναλαµβάνω τις πολιτικές 
ευθύνες. ∆ε γνώριζα για τα τιµολόγια. Ο κος Ξυδιάς, ως Αντιπρόεδρος: Αναλαµβάνω τις πολιτικές 
ευθύνες. ∆ηλαδή, και από το 2004 κιόλας υπήρχαν αναφορές, από την Αντιπολίτευση. Και εµείς θα 
πάµε να φωτογραφήσουµε τον τελευταίο διαχειριστή επειδή τα 19 χιλιάρικα δεν τα έδωσε, εγώ έτσι 
καταλαβαίνω, 19.000 ευρώ και ο κος Κασσαβός, ο οποίος προφανώς είχε ευθύνες. Εδώ ζητούσε η 
Αντιπολίτευση από το 2002 έως το 2006 να έρθει ο κος Κασσαβός, κ. Φακίρη ήσουν Σύµβουλος, 
και δεν ερχόταν. Ζητά ο κος Κεφάλας, να έρθει ο κος Κασσαβός. Ο κος Κασσαβός πληρωνόταν 
1.500, 2.000, 2.500 το µήνα και δεν ερχόταν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ενηµερώσει για τους 
ισολογισµούς. Εγώ ήµουν εδώ πέρα σαν δηµότης και όλος ο κόσµος αγρόν ηγόραζε. ∆ηλαδή θα 
κυνηγήσουµε έναν για τα 19 χιλιάρικα; Όχι. 

Ο ∆ήµαρχος Συκιώτης Ιωάννης, είπε: Λάθος όµως σκέφτεσε. 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μακρυνίτσας ∆ηµήτριος, είπε: Εγώ προτείνω, προτιµώ , για αυτό 

θέλω να ακούσω και τη δικιά σας άποψη συνάδελφοι, εγώ προτείνω εάν θα κινηθούµε, γιατί 
µπορούµε να πούµε, κοιτάξτε ο ∆ήµος έχει συνέχεια, τα αναλαµβάνουµε, από την αρχή είχα πει να 
αναλάβουµε όλα τα χρέη, γιατί τα παιδιά δουλέψανε, τα έφαγε το λιοπύρι, δεν µπορεί να µην τα 
πληρώνουµε και να τραβάµε πίσω,   

Ο ∆ήµαρχος Συκιώτης Ιωάννης, είπε: ∆ηµήτρη, δεν κάνουµε πολιτική για τα παιδιά. 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μακρυνίτσας ∆ηµήτριος, είπε: Και όλους, τους προµηθευτές,  
Ο ∆ήµαρχος Συκιώτης Ιωάννης, είπε: Για όλους. 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μακρυνίτσας ∆ηµήτριος, είπε: Ναι ∆ήµαρχε, εγώ από το 2011, 

ήσουν εδώ Σύµβουλος, έλεγα να τα αναλάβουµε να τελειώνει η υπόθεση. Ωραία. Πιθανόν να µη 
γινόταν, και εγώ είναι η αλήθεια ότι δεν έχω γνώσεις νοµικές, πιθανόν να µη γινόταν. Για µένα 
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πρέπει να , δηλαδή το πρώτο που λένε να αναλάβουµε εµείς τις ευθύνες, συµφωνώ αλλά όµως δε 
µπορούµε να φωτογραφήσουµε έναν άνθρωπο, όταν κατ’ εξακολούθηση η επιχείρηση έµπαινε µέσα 
µε τα τσαρούχια, σας τα διάβασα, και έχω και τα πιο αναλυτικά, είναι και οι ισολογισµοί εδώ και 
άρα ή θα πάµε στα ∆ιοικητικά Συµβούλια και στους Συµβούλους αν χρειαστεί, γιατί τα ξέρανε. 
∆ηλαδή εµένα αν µου έρθει τώρα ο ∆ήµαρχος εδώ και να µου πει ότι µια, η Πρωτοβάθµια 
Εκπαίδευση που είναι ή η ∆ευτεροβάθµια, µπαίνει 50.000 ευρώ µέσα και 60 και θα σφυρίζω 
αδιάφορα; Θα την κλείσω εκείνη την ώρα. Ή θα παραιτηθώ εκείνη την ώρα. Και δεν έγινε τίποτα. 
Λοιπόν αν δεν δω χαρτί, τι θα γράψουνε, δεν υπογράφω τίποτα. Εν λευκώ εξουσιοδότηση σε 
κανέναν νοµικό σύµβουλο δε δίνω εγώ.  

Ο ∆ήµαρχος Συκιώτης Ιωάννης, είπε: Ωραία, λοιπόν να πάρω και εγώ το λόγο και να 
δευτερολογήσω ξανά. Μακριά από εµένα να στραφώ κατά ενός ανθρώπου που δεν είναι και παρόν 
εδώ, για τον Αντωνίου. Όχι να πάρω εγώ την πολιτική ευθύνη  και να το πω. Αν καταλάβατε καλά 
όµως, γιατί δεν καταλάβατε καλά, στρέφεται κατά παντός υπευθύνου. Είναι έτσι κ. Τάτση; Και όχι 
ενός συγκεκριµένου ανθρώπου. Πως δεν είναι κ. Μακρυνίτσα. Ξέρετε ποιος είναι ο υπεύθυνος; Εδώ 
πάει σε Εισαγγελέα η υπόθεση. ∆εν την καπελώνουµε την υπόθεση.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μακρυνίτσας ∆ηµήτριος, είπε: Η εισήγηση λέει, φωτογραφίζει 
συγκεκριµένο άνθρωπο. 

Ο ∆ήµαρχος Συκιώτης Ιωάννης, είπε: Όχι.  
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κουκούλη Ευαγγελίου Γεωργία, είπε: Αυτή είναι 

του 2013 η εισήγηση. 
Ο ∆ήµαρχος Συκιώτης Ιωάννης, είπε: Πότε είναι αυτή; Πότε είναι; Τώρα µιλάτε για το 2013 

εσείς.  
Ο Αγαµέµνων Τάτσης, δικηγόρος, είπε: Έχετε µπερδευτεί. Είναι το χαρτί. 
Ο ∆ήµαρχος Συκιώτης Ιωάννης, είπε: Τώρα είµαστε 2016. 
Ο Αγαµέµνων Τάτσης, δικηγόρος, είπε: Έχουµε µπερδευτεί. Είναι τον 7ο του 2013 αυτό. 

Ίσως δε ξέρω, ίσως να µην έγινα εγώ κατανοητός. Στο κοµµάτι της εισήγησης αυτής που έκανα 
προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, προς το Σώµα, δεν ήταν για την εν γένει διαχείριση του ∆ήµου, της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης. Για το αν ήταν καλές οι πράξεις και επωφελής ή όχι ή αν είναι ποινικά 
αξιόλογο το γεγονός αν παρέδωσε κέρδη ή αν είχε ελλείµµατα. ∆ηλαδή σε αυτά που αναφέρετε. 
Εγώ δεν αναφέρθηκα καθόλου σε αυτά. Αυτό είναι πολιτικό θέµα. Και είναι θέµα πολιτικής 
αξιολόγησης. Εγώ µίλησα αποκλειστικά και µόνο για δύο πράγµατα. Που είναι το ταµειακό 
έλλειµµα που προκύπτει από µία έκθεση του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών και το δεύτερο είναι οι 
πράξεις που καταµηνύθηκαν, που βεβαιώθηκαν από την ∆ηµόσια Αρχή και περιήλθαν σε γνώση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. Εγώ µίλησα για αυτά. Τα άλλα, το πώς λειτούργησε ιστορικά αυτή η 
∆ηµοτική Επιχείρηση είναι θέµα µίας ανάλυσης µη νοµικής. Αν από αυτή την ανάλυση προκύψουν 
και άλλα ζητήµατα που µπορεί να έχουν νοµικό ενδιαφέρον, αυτό είναι άλλο ζήτηµα. Εγώ όµως για 
να σας διορθώσω σε αυτό που µου είπατε για την εν λευκώ εξουσιοδότηση, δε δίνετε καµία εν 
λευκώ εξουσιοδότηση και ούτε φωτογραφίζετε κανένα πρόσωπο. Αντιθέτως θα ήταν νοµικώς 
επικίνδυνο να µπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σε µία κουβέντα προσωποποίησης ευθυνών. ∆ιότι 
αυτόµατα µεταβάλλεται από πολιτικό όργανο πολιτικής διαχείρισης σε ανακριτικό όργανο. Εγώ 
αυτό που είπα είναι πολύ απλό νοµίζω. Χωρίς να φωτογραφίζει κανέναν και για αυτό όπως είδατε 
εγώ δεν ανέφερα σε όλη την εισήγησή µου κανένα όνοµα. Γιατί το όνοµα , η προσωποποίηση, δεν 
είναι αρµοδιότητα δική µου ή δική σας ως εισήγηση. Είναι αρµοδιότητα των ανακριτικών και 
Εισαγγελικών αρχών. Εσείς αν δεν στείλετε εισήγηση, αν δεν στείλετε αυτό, µόλις 
πληροφορηθήκατε τέλεση παράνοµων πράξεων, δεν πάτε στον Εισαγγελέα, έχετε διαπράξει το 
αδίκηµα της παράβασης καθήκοντος και της απιστίας. Απλά είναι τα πράγµατα. Χωρίς να 
κατονοµάζεται κανένας , χωρίς να χρωµατίζεται πολιτικά τίποτα, εσείς παρέχετε την εξουσιοδότηση 
να συνταχθεί µία αναφορά προς την Εισαγγελία που θα περιέχει, τι θα περιέχει δηλαδή; Απλά το 
πόρισµα αυτό που λέει εκατόν δέκα και το θέµα του Σ∆ΟΕ. Θα είναι ευχής έργον όλους εκείνους 
που θα καλέσουν οι Εισαγγελικές Αρχές, να προσκοµίσουν τα ανάλογα έγγραφα, γιατί εδώ έρχεται 

ΑΔΑ: 7Ν2ΓΩΚ1-ΙΔΡ



 

και λέει ότι στείλαµε εξώδικο  και δεν µας προσκοµίστηκαν και να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει 
κανένα ταµειακό έλλειµµα. Και εκεί βεβαίως δεν υπάρχει κανένα θέµα να στραφεί ο οποιοσδήποτε 
εναντίον του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, του ∆ηµάρχου, των Αντιδηµάρχων ή των αρµόδιων 
εποπτευοµένων οργάνων. ∆ιότι εσείς έχετε εκ του νόµου υποχρέωση. Πρόβληµα ξέρετε πότε θα 
υπήρχε; Όταν έλεγες ότι αυτά τα χρήµατα τα έκλεψες. Εδώ τι του λες, σε µία αγωγή; Είσαι ταµειακά 
υπόλογος, αυτό υπάρχει, οποιοσδήποτε είναι ταµειακά υπόλογος και κατά το κλείσιµο υπάρχει 
αυτός ο αντιλογισµός. Φέρ’ τα, αν έχεις χαρτιά που είναι λιγότερα, απόδειξέ το. Αλλά αν δεν τα 
ζητήσετε αυτά τα χρήµατα του ταµειακού ελλείµµατος, µπορώ εγώ να εισηγηθώ σε ένα ∆ηµοτικό  
όργανο όταν έρχεται και λέει ο Ορκωτός Λογιστής ότι υπάρχει ταµειακό έλλειµµα 110.000, να 
εισηγηθώ σε ένα ∆ηµοτικό Συµβούλιο να µην ασκήσει αγωγή; Ποια η θέση η δική σας, ποια η θέση 
η δική µου ως νοµικού; Θα πάτε για τα σίδερα, για παράβαση καθήκοντος. Απλό. Είναι και απιστία, 
συγνώµη είναι και τα δύο. Επειδή πιθανόν µε τους τόκους ξεπερνά τις 120.000 είναι 
κακουργηµατική. 

Η ∆ηµοτική Σύµβουλος Παπακωνσταντίνου Πλατανιά Ελένη, είπε: Σύµφωνα  µε όσα µας 
έχει πει ο δικηγόρος εδώ πέρα και οι Ορκωτοί Λογιστές,  εµείς δεν είµαστε δικαστήριο, όπως 
ανέφερε κιόλας. Εµείς έχουµε ενδείξεις και αποχρώσεις για κακοπιστία, κακοδιαχείριση και ότι 
άλλο θέλετε πέστε το. ∆ιότι δε µπορεί να µας λένε εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα εικονικό πιθανόν 
τιµολόγιο, των 75.000, δε µπορεί να µας λένε ότι δεν υπάρχουν βιβλία, ότι καταστράφηκε ο 
σκληρός δίσκος, ότι καταστράφηκε, καταστράφηκε, αλλά ότι έβγαλε φτερά και πέταξε δεν το ξέρω, 
διότι την καταστροφή µπορεί να τη δώσουν σε ειδικούς και να βγάλουν στοιχεία. Τη δώσατε; Εγώ 
είµαι της γνώµης και θα το ψηφίσω βέβαια , να πάει προς τον Εισαγγελέα και ο Εισαγγελέας να 
πράξει τα δέοντα. ∆εν καταδικάζουµε κανέναν, όλοι είναι αθώοι µέχρι αποδείξεως του εναντίον. 
Αλλά όχι όµως να το κουκουλώσουµε έτσι.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Φακίρης Ταξιάρχης, είπε: ∆υο κουβέντες µόνο θα πω. Κατ’ αρχήν 
ήταν πλήρης η εισήγησή σου κ. Παπαγεωργίου, εγώ τα ήξερα, ευτυχώς τα έµαθαν όλοι. Συµφωνώ 
απόλυτα µε την ουσιαστική εισήγηση που κάνει ο νοµικός, γιατί όντως εµείς δεν είµαστε δικαστές. 
Θα συµφωνήσω, θα µου πεις µε όλους συµφωνείς, θα συµφωνήσω σε πολλά τώρα µε τον κ. 
Μακρυνίτσα , τον Αντιδήµαρχο, έτσι τα λέγαµε από χρόνια. Όµως θα µου επιτρέψεις ∆ηµήτρη, να 
σου ζητήσω να πεις δηµόσια µια συγνώµη σε εµένα γιατί στην τελευταία Οικονοµική Επιτροπή πριν 
κάνα χρόνο, είπε ότι η ∆ιοίκηση, επειδή υπέγραφε τα εντάλµατα του ΣΟΛ, ότι πρόκειται για µεγάλο 
σκάνδαλο η υπόθεση της ∆ΕΠΑΚΑΒ και της ΚΕΚΑΒ. Τώρα που νοµίζω ενηµερώθηκες 
πληρέστερα, εγώ αν µου τη ζητήσεις δηµόσια θα την αποδεχθώ, ειλικρινά µέσα από την καρδιά µου, 
εάν όµως δεν το κάνεις, δε ξέρω.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ηµόπουλος Ευστάθιος, είπε: Κατ’ αρχήν νοµίζω ότι συµφωνούµε 
όλοι σε αυτό, ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι ένα πολιτικό όργανο και πρέπει κατ’ αρχήν να το 
αντιµετωπίσουµε, να το προσεγγίσουµε πολιτικά το ζήτηµα. Κατ’ αρχήν. Η γνώµη µου λοιπόν, η 
γνώµη µας είναι, της παράταξής µας, ότι, και είναι από χρόνια, δεν είναι σηµερινή, ότι αυτές οι 
∆ηµοτικές Επιχειρήσεις δηµιουργήθηκαν, από τη µέρα µάλλον που δηµιουργήθηκαν λειτούργησαν 
και λειτουργούν µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια. Επειδή λοιπόν είναι ένα αναπόσπαστο κύτταρο 
της κοινωνίας µας, δε µπορεί να µην εµφανίζονται, δυστυχώς, και τέτοιου είδους καταστάσεις, 
τέτοιου είδους περιστατικά, γεγονότα κλπ. Με αυτή την έννοια λοιπόν, εµείς πολιτικά 
καταδικάζουµε αυτού του είδους τις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις, έτσι όπως λειτούργησαν τόσα χρόνια  
και έτσι όπως λειτουργούνε σήµερα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο κοµµάτι, αν το κατάλαβα καλά 
και διορθώστε µε και εσείς κ. ∆ήµαρχε και εσείς κ. Τάτση αν το λέω λάθος, αυτό που όλοι µας 
επιθυµούµε, και εγώ, είναι να κινηθεί µία ενδεχοµένως νοµική διαδικασία στην οποία ο ∆ήµος, ο 
ρόλος που πρέπει να παίξει είναι να διευκολύνει τις δικαστικές αρχές όσο µπορεί ώστε να αποδοθεί 
δικαιοσύνη, ούτε φωτογραφικά, όπως κατά τη γνώµη µου σωστά προσέγγισε ο κος Μακρυνίτσας, 
ούτε αποσπασµατικά. Αλλά στο σύνολο λειτουργίας όλων αυτών των ετών της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης. Σε αυτήν λοιπόν ακριβώς τη λογική, αν αυτό το κατάλαβα καλά και είναι έτσι, εµείς 
συµφωνούµε και θα ψηφίσουµε κάτι τέτοιο. Και να την το πολυεξειδικεύσουµε, να µην το 
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πολυεξειδικεύσω τώρα και εγώ, δεν έχει κανένα νόηµα. Υπό αυτή την έννοια νοµίζω πρέπει να το 
αντιµετωπίσουµε ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο, νοµίζω ότι αυτή είναι η ωριµότητα του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου που πρέπει να δείχνει και επιτρέψτε µου να πω, γιατί εµείς από εκεί ξεκινάµε και εκεί 
καταλήγουµε, ο καθένας ας βγάλει και τα δικά του πολιτικά συµπεράσµατα για όλα αυτά που 
συνέβησαν και για όλα αυτά που ενδεχοµένως να συµβούν και επιβεβαιώστε µε κ. Τάτση, δεν είναι 
η πρώτη ∆ηµοτική Επιχείρηση, στην Ελλάδα εννοώ, που συµβαίνουν τέτοια πράγµατα.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μακρυνίτσας ∆ηµήτριος, είπε: ∆υο πράγµατα. Κατ’ αρχήν είχα 
αναφερθεί, αρκετές φορές στην Οικονοµική Επιτροπή, ίσως και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι είναι 
πάρα πολλά τα λεφτά που πληρώσαµε από το 2011 µέχρι εδώ, για έναν έλεγχο που, όπως είπατε και 
εσείς θα έπρεπε να έχει τελειώσει σε τρία χρόνια, δε ξέρω, τα λεφτά, απ’ ότι µου έχουν πει από την 
Οικονοµική είναι πάνω από 60.000 ευρώ, σε Ορκωτούς Λογιστές. Για µια δουλειά η οποία είναι 
πολύ λίγη σε σχέση µε αυτά που τελικά γίνανε. ∆ηλαδή δεν ήταν καµιά επιχείρηση που ήταν καµιά 
βιοµηχανία. Αυτό τι να πάρω πίσω κ. Φακίρη, δεν παίρνω τίποτα πίσω. Τα λεφτά δε µας 
περισσεύουν να δίνουµε 1.500 κάθε µήνα, δίναµε κάποια χρόνια 1.500 κάθε µήνα, για µια 
διαδικασία, η οποία, είναι µια εταιρεία το Σώµα Ορκωτών Λογιστών, αλλά νοµίζω ότι δεν είναι του 
παρόντος τώρα κ. Πρόεδρε, να το εξειδικεύσουµε και να το προχωρήσουµε. Που γίνεται ακόµα και 
µε παζάρεµα η αµοιβή της. Απ’ ότι ρώτησα απ’ το ίδιο το Σώµα Ορκωτών Λογιστών. ∆ε µπορώ 
δηλαδή τώρα  εγώ να νοιώσω ότι για ένα άνοιγµα  265.000 ευρώ , δώσαµε 60.000 ευρώ στους 
Ορκωτούς Λογιστές. Τι να πάρω πίσω; Εγώ λυπάµαι και το τελευταίο ευρώ από αυτό το ∆ήµο. 
Αλλά η ουσία η σηµερινή είναι, να συνεχίσω από εκεί που σταµάτησε ο κος ∆ηµόπουλος, ότι θα 
πρέπει και εγώ θα το ζητήσω να γραφτεί κα πρακτικογράφε µέσα, ότι θα πρέπει ο ∆ήµος, εφόσον 
αποφασίζουµε να στραφούµε δικαστικά για να διαφυλάξουµε κ. ∆ήµαρχε, τα συµφέροντά µας, θα 
πρέπει από την έναρξη λειτουργίας της µέχρι το πέρας, οι ευθύνες να αποδοθούν ανάλογα και 
ανάλογα µε τα χρέη που έχουν γίνει. Γιατί πάλι στη δευτερολογία, τριτολογία, πεπτολογία των 
φίλων που ήρθαν εδώ σήµερα, πάλι για έναν ταµία πάλι άκουσα. Εγώ πραγµατικά και δε χρειάζεται 
να απαντήσετε, εντάξει µη κουράζουµε και τους υπόλοιπους, εγώ θέλω να γραφτεί αυτό, ότι θα 
πρέπει εφόσον ζητάµε λεφτά , εφόσον πάµε εκεί, πρέπει από την αρχή µέχρι το τέλος. Γιατί τα χρέη 
δεν τα δηµιούργησε ένας. Τώρα αν έπεσαν στις πλάτες του ενός, όλα µαζί, ε όχι. Ο καθένας 
αναλογικά.  

Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή, Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: Μία µόνο, απλώς, 
διευκρίνιση. Απλώς θα πρέπει να δοθεί η παράταση και να γίνει νέα σύµβαση για να συνεχιστεί η 
εκκαθάριση. Τα δύο τελευταία χρόνια , δεν έχουµε πάρει αµοιβή καθόλου. Το γνωρίζετε αυτό. ∆ύο 
χρόνια ακριβώς και ανεβοκατεβαίνουµε µε δικά µας έξοδα. Και στη Λαµία και στον Εισαγγελέα και 
στην Εφορία και σε όλα. Τέλος πάντων, αυτό δεν αφορά εδώ. Απλώς θα  πρέπει να γίνει και νέα 
σύµβαση. Ούτως ή άλλως θα τα εγκρίνετε ή όχι. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Φακίρης Ταξιάρχης, είπε: για ένα λεπτό µόνο. Θυµίζω ότι η 
εταιρεία από 1-1-2014 έως 30-6-2014, έπαιρνε 600 ευρώ το µήνα συν ΦΠΑ. Και από 1-7-2014 έως 
3-9-2014, που ήταν η σύµβασή της, δεν πήρε ευρώ. Με αυτά που λέει ο κος Παπαγεωργίου, ότι 
πήγαιναν αριστερά δεξιά, κάνανε όλα αυτά τα χρόνια, κάνανε περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ χωρίς 
αµοιβή. Και κάνετε ακόµα. Θυµίζω και κάτι άλλο, το έχω και µπροστά µου. Πότε λάβατε κ. 
Παπαγεωργίου, την προεκκαθάριση εν πάση  περιπτώσει, έτσι θα την ονοµάσω εγώ τώρα; 1-4-2016. 
Τώρα. Από την ∆ΟΥ. Υπήρχε µια σοβαρή εκκρεµότητα µε τη ∆ΟΥ.  ∆ε µπορούσαµε να ξέρουµε 
τίποτα. Και επιµένετε κ. Μακρυνίτσα ότι το µέγα σκάνδαλο, ήταν τα 45.000, εσύ το είπες 

Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κουκούλη Ευαγγελίου Γεωργία, είπε: Αφήστε αυτά 
τα προσωπικά. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Φακίρης Ταξιάρχης, είπε: Επιµένετε λοιπόν , µε αυτόν τον αχταρµά 
εδώ µέσα , τα 300.000 ευρώ µετοχικό κεφάλαιο, τα 265.000 ευρώ ταµειακό έλλειµµα, επιµένετε ότι 
το µέγα σκάνδαλο της ∆ιοίκησης, γιατί έχετε προσωπικά ζητήµατα, ήταν τα 45 χιλιάρικα που πήραν 
οι Ορκωτοί. Εάν αυτό λοιπόν είναι το µέγα σκάνδαλο τότε είναι βόµβα µεγατόνων τα 600 χιλιάρικα 
που µπήκε µέσα η ∆ΕΠΑΚΑΒ. 

ΑΔΑ: 7Ν2ΓΩΚ1-ΙΔΡ



 

Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κουκούλη Ευαγγελίου Γεωργία, είπε: Ας το 
τελειώσουµε τώρα.  

Ο Αγαµέµνων Τάτσης, δικηγόρος, είπε: Α. Παροχή εξουσιοδότησης για υποβολή αναφοράς, 
µηνυτήριας αναφοράς και δε µιλάω για αγωγή και έγκληση που στρέφεται κατά προσώπων, µιλάω 
για µηνυτήρια αναφορά  µε βάση τα έγγραφα που περιήλθαν σε  γνώση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
δηλαδή τις εκθέσεις ελέγχου του Σ∆ΟΕ, που είναι δηµόσια έγγραφα και την έκθεση του Ορκωτού. 
Πιθανόν να κινηθεί και παράλληλα η διαδικασία, µπορεί να το κινήσει και το ∆ηµόσιο µόνο του, 
αλλά το θέµα είναι εσείς να είστε καλυµµένοι. Β. Παροχή εξουσιοδότησης για άσκηση αγωγής για 
την αναζήτηση, αστικής αγωγής, του χρηµατικού υπολοίπου που καταλογίζεται, που φαίνεται στο 
έγγραφο. Και µακάρι δηλαδή σε µια εξωδικία, εκτός να έρθουν τα έγγραφα επιτέλους και να 
αποδειχθεί ότι δεν οφείλεται τίποτα. 

Ο εκπρόσωπος του εκκαθαριστή, Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, είπε: Η ανάληψη των 
υποχρεώσεων της υπό εκκαθάρισης ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ήµου Καµένων Βούρλων – ΚΕΚΑΒ, 
∆ΕΠΑΚΑΒ, βάση του άρθρου 109 παρ 7 του Ν. 4071/2012, που χρειάζεται αιτιολογική έκθεση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου για την πληρωµή όποιων υποχρεώσεων αναλάβει τελικά. Η έγκριση, η 
αίτηση παράτασης από την Περιφέρεια µέχρι το τέλος του 2016, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
και η έγκριση του ισολογισµού εκκαθάρισης που επισυνάπτεται στο έγγραφό µας, το οποίο είναι 
ουσιαστικά αυτό που θα παραδοθεί και στην Εφορία µε τη λύση. Τώρα από εκεί και πέρα θα πρέπει 
να δοθεί και το έγγραφο προς τη ∆ΟΥ σε ότι αφορά τα πρόστιµα, δηλαδή το τι δέχεται, µέχρι τις 30-
4. Και θα συνεργαστούµε µαζί ουσιαστικά, για να µειωθεί το πρόστιµο, να µην υπάρξουν τέλος 
πάντων τα πρόστιµα και οι προσαυξήσεις. Γιατί µε το που θα γίνει αυτή η αίτηση προς τη ∆ΟΥ, θα 
πρέπει να υποβάλουµε και εµείς όλες τις τροποποιητικές δηλώσεις από το 2004 µέχρι το 2016. Είναι 
αυτές οι 120 δηλώσεις. 

Στο σηµείο αυτό η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση - πρόταση της Προέδρου,  τη σύµφωνη 

γνώµη του ∆ηµάρχου,   έχοντας υπόψη του και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,  
ύστερα από διαλογική συζήτηση,  οµόφωνα  

Α  π ο φ α σ ί ζ ε ι 
Εγκρίνει: 

Την ανάληψη από το ∆ήµο Μώλου Αγίου Κων/νου των µη παραγεγραµµένων υποχρεώσεων, όπως 
αυτές προκύπτουν µε την από 21 Μαρτίου 2016 εισήγηση του εκκαθαριστή,  της υπό 
εκκαθάρισης ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ήµου Καµένων Βούρλων – ΚΕΚΑΒ, ∆ΕΠΑΚΑΒ, βάση 
του άρθρου 109 παρ 7 του Ν. 4071/2012. 

•         Την αποδοχή από το ∆ήµο Μώλου Αγίου Κων/νου των απαιτήσεων και περιουσιακών 
στοιχείων, όπως αυτά αναλύονται στην από 21 Μαρτίου 2016 εισήγηση του εκκαθαριστή,  της 
υπό εκκαθάριση ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ήµου Καµένων Βούρλων – ΚΕΚΑΒ, ∆ΕΠΑΚΑΒ. 

•         Την διεκδίκηση των ποσών που οφείλονται προς την υπό εκκαθάριση ∆ηµοτική Επιχείρηση 
∆ήµου Καµένων Βούρλων – ΚΕΚΑΒ, ∆ΕΠΑΚΑΒ όπως αυτές προκύπτουν µε την από 21 
Μαρτίου 2016 εισήγηση και την από 10 Ιουνίου 2013 έκθεση του εκκαθαριστή, από τον πρώην 
ταµία ή πρώην µέλη της ∆ιοίκησης της υπό εκκαθάριση ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ήµου 
Καµένων Βούρλων – ΚΕΚΑΒ, ∆ΕΠΑΚΑΒ. 

•         Την παράταση της εκκαθάρισης µέχρι την 31/12/2016 και την υποβολή αίτησης παράτασης 
εκκαθάρισης προς την Περιφέρεια µέχρι την ως άνω ηµεροµηνία, ώστε να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία. 

•         Τον ισολογισµό εκκαθάρισης όπως αυτός εµφανίζεται στην από 21 Μαρτίου 2016 εισήγηση του 
εκκαθαριστή , και που θα παραδοθεί στην Εφορία µε τη ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και την 
οριστική λύση της επιχείρησης. 
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•         Αποστολή  προς τη ∆ΟΥ εγγράφου σε ότι αφορά την διαγραφή των προστίµων που 
αναφέρονται στις εκθέσεις ελέγχου της ∆ΟΥ και την µεταφορά στο ΑΦΜ του ∆ήµου των 
κύριων οφειλών, µέχρι τις 30-4. 

• Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο για: 
Α. Να παράσχει εξουσιοδότηση σε νοµικό σύµβουλο, για την υποβολή µηνυτήριας αναφοράς  
µε βάση τα έγγραφα που περιήλθαν σε  γνώση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, δηλαδή τις εκθέσεις 
ελέγχου του Σ∆ΟΕ, που είναι δηµόσια έγγραφα και την έκθεση του Ορκωτού λογιστή.  
Β. Να παράσχει εξουσιοδότηση και έγκριση σε νοµικό  σύµβουλο, για άσκηση αγωγής για 
λογαριασµό της ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ήµου Καµένων Βούρλων – Κ.Ε.Κ.Α.Β. (πρώην 
∆ΕΠΑΚΑΒ) (λόγω του ότι ο ∆ήµος είναι αστικώς υπεύθυνος για τις οφειλές της ∆ηµοτικής 
επιχείρησης), για την αναζήτηση , του χρηµατικού υπολοίπου που καταγράφεται στην έκθεση 
του ορκωτού λογιστή. 
 Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μακρυνίτσας ∆ηµήτριος, είπε ψηφίζω µε την παρατήρηση ότι θα 

πρέπει εφόσον ζητάµε λεφτά , εφόσον πάµε εκεί, πρέπει από την αρχή µέχρι το τέλος και οι ευθύνες 
να αποδοθούν ανάλογα και ανάλογα µε τα χρέη που έχουν γίνει. 
 Η απόφαση έλαβε αριθµό : 6/94/2016 
……………………………………………………………………………………………………. 
 Αφού  τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης η Πρόεδρος έληξε τη συνεδρίαση και το 
πρακτικό υπογράφεται όπως παρακάτω: 
       Ο ∆ήµαρχος                             Η Πρόεδρος                            Η Γραµµατέας       
    Συκιώτης Ιωάννης        Κουκούλη Ευαγγελίου Γεωργία         Παπακωνσταντίνου Πλατανιά Ελένη  
         

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Γεώργιος, Μακρυνίτσας ∆ηµήτριος, Τριανταφύλλης Νικόλαος, Πλατανιάς 
Ιωάννης, Καραµανώλης Αθανάσιος, Κριτσόβας ∆ηµήτριος, Παντράς Χρήστος, Μπεζάτη 
Ευφροσύνη, Ζαγγανά –∆ηµητρακάκη Ελένη, Χρήστου Αικατερίνη, Βούλγαρης Παναγιώτης, 
Πενταλιός Λεωνίδας, Μακρόπουλος Κων/νος, Τσώµος ∆ηµήτριος, Παπαρίζου Ιωάννα, Παταργιάς 
Κων/νος, Φακίρης Ταξιάρχης,  Τρίγκας  Βασίλειος, Φλωράκης Αθανάσιος, Νικολόπουλος 
Σπυρίδων, ∆ηµόπουλος Ευστάθιος. 

 
Καµένα Βούρλα , 12-5-2016 

Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 

Κουκούλη Ευαγγελίου Γεωργία 
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