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

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 Από το 2/2017 πρακτικό συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Μώλου Αγίου Κων/νου. 
     Στα Καµένα Βούρλα  και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα συνεδριάσεων  ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου) σήµερα την 22α    του µηνός Φεβρουαρίου  του έτους 2017 ηµέρα της εβδοµάδας 
Τετάρτη και ώρα 18.30 µ.µ.  έπειτα από την έγγραφη   πρόσκληση της Προέδρου Κουκούλη 
Ευαγγελίου Γεωργίας,  µε  αριθµ. Πρωτ.: 1.409/16-2-2017  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.Παπακωνσταντίνου Πλατανιά Ελ., Γραµ. 
2. Γιαννακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος                  2.Ζαγγανά ∆ηµητρακάκη Ελένη, ∆ηµ.Συµβ. 
3. Μακρυνίτσας ∆ηµήτριος, ∆ηµ. Σύµβουλος           3. Χρήστου Αικατερίνη,                  # 
4. Τριανταφύλλης Νικόλαος,         #                                4. Σωσώνης  Ιωάννης,                     #       
5. Πλατανιάς Ιωάννης,                   #                                    που δεν έλαβαν  µέρος ενώ  
6. Καραµανώλης Αθανάσιος,            #                προσκλήθηκαν νόµιµα 
7. Κριτσόβας ∆ηµήτριος,                   #                                  
8. Παντράς Χρήστος,                        #                                 
9. Μπεζάτη Ευφροσύνη,                   #         
10. Βούλγαρης Παναγιώτης,               # 
11. Σταθόπουλος Παναγιώτης,           #                      
12. Πενταλιός Λεωνίδας,                   #                               
13. Παπαρίζου Ιωάννα,                      #                             
14. Μακρόπουλος Κων/νος,                #     
15. Τσώµος ∆ηµήτριος,                      # 
16. Παταργιάς Κων/νος,                    # 
17. ∆αλαµάγκας Βασίλειος,               # 
18. Φακίρης Ταξιάρχης,                      # 
19. Ανδρεόπουλος Βασίλειος,             #                        
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: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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 Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Σωσώνης Ιωάννης, προσήλθε κατά τη  διάρκεια των ερωτήσεων από 
τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους προς τον ∆ήµαρχο.  

Η ∆ηµοτική Σύµβουλος Ζαγγανά ∆ηµητρακάκη Ελένη, προσήλθε κατά τη  διάρκεια των 
ερωτήσεων από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους προς τον ∆ήµαρχο. 
 Η ∆ηµοτική Σύµβουλος Χρήστου Αικατερίνη, προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου  θέµατος 
προ ηµερήσιας διάταξης. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Θέµα 8ο: «Έγκριση Ισολογισµού Λήξης Εκκαθάρισης της ∆ηµοτικής Επιχείρησης µε την 

επωνυµία  «Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Καµένων Βούρλων»» 
Αριθµός Απόφασης: 2/13/2017 

Το ανωτέρω θέµα  στην πρόσκληση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  είχε αναγραφεί ως 29ο θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης, αλλά  λόγω της παρουσίας του Εκπροσώπου του Ορκωτού Λογιστή - 
Εκκαθαριστή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την ενηµέρωση του Σώµατος, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
οµόφωνα έκρινε ότι πρέπει να προταθεί και έτσι συζητείται ως 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης.  

Η  Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κουκούλη Ευαγγελίου Γεωργία  για το ανωτέρω 
θέµα  της  ηµερήσιας διάταξης,  εισηγούµενη ενώπιον του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, έθεσε υπόψη του 
Σώµατος την από 24-1-2017 επιστολή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  Εκκαθαριστή της 
«Κοινωφελής Επιχείρησης ∆ήµου Καµένων Βούρλων» Ευστάθιου Μπανίλα, µε την οποία υποβάλλει 
τον Ισολογισµό Λήξης Εκκαθάρισης της ∆ηµοτικής Επιχείρησης µε την επωνυµία  «Κοινωφελή 
Επιχείρηση ∆ήµου Καµένων Βούρλων» -Κ.Ε.Κ.Α.Β. υπό εκκαθάριση και είπε ότι στη συνεδρίαση  
παρίσταται και ο κος Παπαγεωργίου Αλέξανδρος, εκπρόσωπος του Ορκωτού Λογιστή- Εκκαθαριστή, 
για να ενηµερώσει σχετικά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπου οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι εξέφρασαν τις απόψεις τους. 
Ο εκπρόσωπος του Ορκωτού Λογιστή- Εκκαθαριστή, Παπαγεωργίου Αλέξανδρος, είπε: 

Ουσιαστικά αυτές είναι, στην επιστολή,  τα θέµατα στα οποία πρέπει να πάρετε απόφαση και 
επιπλέον µαζί µε αυτή την απόφαση για να µπορέσει να ολοκληρωθεί ουσιαστικά η εκκαθάριση της 
∆ΕΠΑΚΑΒ θα πρέπει να πάρετε απόφαση για την ανάληψη των υποχρεώσεων και των απαιτήσεων 
από αυτή την επιχείρηση και των προϊόντων της εκκαθάρισης, η οποία βρίσκεται στην έκθεση 
πεπραγµένων. ∆εν έχω κάτι άλλο να προσθέσω, αν θέλετε ερωτήσεις. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ηµόπουλος Ευστάθιος, είπε: κα Πρόεδρε, κρίνω σκόπιµο µια πολύ 
σύντοµη παρουσίαση όλου αυτού που µας έχετε µοιράσει, που έχω πάρει εγώ τουλάχιστον, δε ξέρω 
οι άλλοι σύµβουλοι, από τον κ. Παπαγεωργίου αν δεν κάνω λάθος, θα ήταν πολύ ουσιαστικό. Άρα 
αυτό καθιστά αυτό που λέω ακόµα πιο σοβαρό. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μακρυνίτσας ∆ηµήτριος, είπε: Θα ήθελα και εγώ µε µορφή 
ερώτησης ας το πούµε, να διευκολυνόµαστε όλοι, γιατί κάποιοι φαίνεται να µην έχουν ενηµερωθεί, 
αφού έχουµε σκοπό να εγκρίνουµε κιόλας, δηλαδή ψηφίζουµε κάτι για αυτό, να µας πει µε δυο 
γραµµές τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουµε, γιατί αναλαµβάνουµε υποχρεώσεις τώρα, έτσι δεν 
είναι; Εγώ θέλω επίσης να ενηµερωθώ ακριβώς πόσο στοίχισε η εκκαθάριση, δηλαδή τι πληρώσαµε 
στους ορκωτούς λογιστές και αν πληρώσαµε και σε τίποτα άλλο αυτά τα έξι χρόνια, το έχω ξανά 
αναφέρει το θέµα, απλά θέλω να το ξανά ακούσω που πήγε τελικά το µαλλί, και τι υποχρεώσεις 
αναλαµβάνουµε. Και τι στα 6-7 χρόνια, ας πούµε , γλιτώσαµε. Γιατί έγινε µια προσπάθεια να 
πουληθούν κάποια πράγµατα, δε ξέρω, κάποια στιγµή δεν πουληθήκανε. Τι έχει γίνει; Με δυο 
γραµµές για να µπορέσουµε να καταλάβουµε και εµείς τι έγινε, τι υποχρεώσεις αναλαµβάνουµε. Και 
αν τελικά κλείνει η ιστορία, ότι ανοίγµατα υπάρχουν τα παίρνει ο ∆ήµος.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Φακίρης Ταξιάρχης, είπε: Εγώ έχω ενηµερωθεί, έχω πάρει το e-mail 
και έχω ενηµερωθεί. Καλό θα ήταν γιατί είναι πολύ µικρή η εισήγηση, να πείτε την εισήγηση. Να τη 
διαβάσετε ακριβώς. 
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Ο εκπρόσωπος του Ορκωτού Λογιστή- Εκκαθαριστή, Παπαγεωργίου Αλέξανδρος, είπε: 
Ουσιαστικά, αυτή η εισήγηση, δε θα τη διαβάσω, είναι τρεις σελίδες, θα µπορείτε να τη διαβάσετε 
και εσείς, εγώ να σας πω την ουσία. Υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις της Κοινωφελούς  Επιχείρησης, 
οι οποίες είναι µε δικαστικές κυρίως αποφάσεις, τις οποίες θα πρέπει, δεν είχε λεφτά η ∆ΕΠΑΚΑΒ να 
τις πληρώσει, από την άλλη υπάρχει µία αίτηση που φαίνεται σαν ταµειακό έλλειµµα από την πρώην 
∆ιοίκηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης, τις οποίες θα πρέπει να τις αναζητήσετε από τους 
υπευθύνους υπόλογους. Τον ταµία, τον Πρόεδρο, όποιος είναι. Για αυτά έχει ασκηθεί αγωγή 
ουσιαστικά, εναντίον του πρώην Προέδρου της ∆ΕΠΑΚΑΒ, η οποία απ’ ότι ξέρω από την 
ενηµέρωση που έχω από το νοµικό που το έχει αναλάβει είναι για τον Μάρτη. Αυτό θέλω να ξέρετε 
ότι θα τραβήξει όπως όλες οι νοµικές υποθέσεις και οι δικαστικές αρκετά σε χρόνο. Αυτή η δουλειά 
ξεκίνησε από τους εκκαθαριστές µε την ενηµέρωση των βιβλίων, επειδή είχαν καταστραφεί. Έγινε  
κάποια προσπάθεια να βρούµε ακριβώς τι είχε συµβεί. Βρήκαµε, το πήγαµε στον Εισαγγελέα, το 
πήγαµε στα δικαστήρια και από εκεί τελείωσε η δική µας δουλειά. Σε ότι αφορά τώρα τις 
υποχρεώσεις αυτές που καλείστε να αναλάβετε, είναι πολύ λιγότερες από τις απαιτήσεις τις αγωγής 
αυτής. Η απαίτηση ανέρχεται περίπου στα 104.000,00, αυτό θα κριθεί σε δικαστήριο. Ουσιαστικά 
υπάρχει ένας πίνακας των υποχρεώσεων που είναι προς προµηθευτές, προς φόρους- τέλη, προς 
ασφαλιστικούς οργανισµούς και πιστωτές διάφορους, οι οποίοι είναι οι µισθοδοτούµενοι της 
∆ΕΠΑΚΑΒ, οι οποίοι δεν είχαν πληρωθεί. Ο νόµος όταν έγινε, όταν τέθηκε υπό εκκαθάριση, έλεγε 
ότι οι υποχρεώσεις προς φόρους , προς ασφαλιστικούς οργανισµούς, περνάνε κατευθείαν στο ∆ήµο 
µαζί µε τις υποχρεώσεις προς µισθοδοσίες. Εκεί υπάρχει ένα νοµικό θέµα στο οποίο δε µπορώ να 
υπεισέλθω εγώ στο αν έχουν παραγραφεί ή όχι, αλλά δε µπορώ να ξέρω τι γίνεται στο νοµικό 
κοµµάτι. Εµείς έχουµε το κοµµάτι των προµηθευτών, οι οποίοι είχαν ασκήσει αγωγές, τις οποίες 
είχαν κερδίσει, τελεσιδίκησαν και αυτές απαιτούν. Σε αυτή την προσπάθεια λοιπόν, εµείς κάναµε 
κρούση σε έναν έναν από αυτούς για µείωση, κούρεµα ουσιαστικά, αυτής της οφειλής. Σε κάποιους 
πετύχαµε ένα κούρεµα 50% , σε άλλους λιγότερο, άλλοι δε δέχθηκαν καθόλου, επειδή είπαν ότι 
έχουµε τελεσίδικες αποφάσεις. Όλα αυτά τα χαρτιά, τις συµβάσεις, υπογράφηκαν συµβάσεις στις 
οποίες παραιτούνται των δικαιωµάτων τους για τόκους, για υπερηµέρια, για οτιδήποτε δικαστικών  
αποφάσεων έξοδα και υπάρχουν τα ποσά µέσα στην έκθεση. Για αυτά θα πρέπει να πάρει το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο έναν προς έναν αιτιολογηµένη  απόφαση για την κάλυψη αυτών των 
υποχρεώσεων. Εδώ ουσιαστικά παίρνετε την οµπρέλα, που λέτε ότι αναλαµβάνω και τις υποχρεώσεις 
και τις απαιτήσεις και από εκεί και πέρα σε µεταγενέστερο χρόνο θα πρέπει να πάρετε µία απόφαση 
για καθέναν ξεχωριστά. Θα σας παραδοθούν εκτός από την έκθεση πεπραγµένων που ήδη έχει 
αποσταλεί, θα σας δοθούν οι συµβάσεις που έχουν γίνει µε αυτούς, εξωδικαστικές, ουσιαστικά 
εξωδικαστικός συµβιβασµός, τα χαρτά της Εφορίας που κλείνει στο θέµα ελέγχου, στο θέµα Φ.Π.Α., 
τα θέµατα του αυτοκινήτου που είχε, του απορριµµατοφόρου, και εκεί θα τελειώσουµε. ∆εν έχουµε 
εµείς δικαίωµα από εδώ και πέρα ούτως ή άλλως να κάνουµε καµία πράξη γιατί από το Σεπτέµβρη 
έχει λήξει η όποια παράταση είχαµε πάρει και τώρα καλείστε να πάρετε εσείς µία απόφαση για την 
απαλλαγή τη δική µας από την ευθύνη των πεπραγµένων της εκκαθάρισης βάση αυτής της έκθεσης. 
Συντάχθηκε ένας ισολογισµός, ο οποίος δε ξέρω αν θέλετε να µπω στο τεχνικό θέµα, έχουν διαγραφεί 
όλες οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις και περνάνε ουσιαστικά σαν υποχρέωση στο ∆ήµο. Αυτό, 
µέχρι εκεί. ∆εν υπάρχει κάτι άλλο. Το απορριµµατοφόρο πουλήθηκε σαν scrap, σαν παλιοσίδερα 
στον Κεφαλληνάκη, σε µια εταιρία ανακύκλωσης, διότι δεν είχε ούτε καν τροχούς, δηλαδή άξονες, 
ήταν 1.300,00 ευρώ τα οποία κατατέθηκαν, εµείς είχαµε κάνει προσπάθειες να το πουλήσουµε, 
είχαµε βάλει και αγγελίες, είχαµε κινηθεί και σε εταιρείες που είχαν απορριµµατοφόρα, είχαµε 
προσπαθήσει και από εταιρείες που ελέγχουµε µήπως ενδιαφέρονταν για αυτό το απορριµµατοφόρο, 
δεν είχε ούτε τις τεχνικές προδιαγραφές για να απορροφηθεί από την αγορά, ήταν πολύ παλιό, ήταν 
πολύ κακά συντηρηµένο.  Το απορριµµατοφόρο, το πόσο αγοράστηκε, ήταν 128.000,00 ευρώ , 
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124.000,00 , αυτό βγήκε και από τον έλεγχο της Εφορίας που είχαµε ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα 
που µας απασχόλησε και µε την Εισαγγελία για την εικονικότητα της πράξης, γιατί είχε αγοραστεί σε 
υπερβολικά µεγάλο ποσό. Είχε αγοραστεί από τον εισαγωγέα γύρω στα 12.000,00 ευρώ µαζί µε τον 
κάδο δηλαδή και στοίχισε στο ∆ήµο γύρω στις 180.000,00, τα παραστατικά έγραφαν άλλο αριθµό 
πλαισίου από αυτόν που τελικά δόθηκε, η πώληση του απορριµµατοφόρου είχε προηγηθεί της αγοράς 
του από τον εισαγωγέα, όλα αυτά λοιπόν συνηγόρησαν στο να κρίνει η εφορία ότι αυτό ήταν 
πλασµατικό σαν συναλλαγή, άσχετα αν το πήραµε, βρέθηκε µία από τις επιταγές αξίας 40.000,00 , 
εισπράχθηκε από τη σύζυγο κάποιου που ήταν σχετιζόµενος µε την ∆ηµοτική Επιχείρηση. Αυτά, το 
πόρισµα το έχετε και το είχαµε συζητήσει και σε προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, πιστεύω, δε 
ξέρω αν το θυµάστε, όλα αυτά τα είχαµε πει και σε προηγούµενο και είχε παρθεί µία απόφαση πάλι 
για την ανάληψη των υποχρεώσεων. Απλώς τώρα επανερχόµαστε µε την έκθεση πεπραγµένων. 
Τώρα, λεπτοµέρειες αν θέλετε µπορώ να σας πω, να µπούµε σε λεπτοµέρειες. Το 2004, 2005, 2006 
έγινε η ολοκλήρωση αυτής της πράξης της αγοροπωλησίας γιατί προστέθηκε και ένας κάδος πλύσης, 
ο οποίος δε χρησιµοποιήθηκε και ποτέ. 

Ο ∆ήµαρχος Συκιώτης Ιωάννης, είπε: Πότε δούλευε η ∆ΕΠΑΚΑΒ; 
 Ο εκπρόσωπος του Ορκωτού Λογιστή- Εκκαθαριστή, Παπαγεωργίου Αλέξανδρος, είπε: Από 
το 2004. 
 Ο ∆ήµαρχος Συκιώτης Ιωάννης, είπε: Πότε ιδρύθηκε; 
 Ο εκπρόσωπος του Ορκωτού Λογιστή- Εκκαθαριστή, Παπαγεωργίου Αλέξανδρος, είπε: Ήταν 
πιο πριν. Το 2003, το 2004 έγινε η αγορά, επί Κεφάλα έγινε η αγορά. Εµάς σαν εκκαθαριστές δε µας 
ενδιέφερε ποιος έχει κάνει τις πράξεις, εµείς βλέπουµε τα νούµερα και µόνο. Τώρα απλώς 
πληροφοριακά µε ρωτάτε. 
 Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ηµόπουλος Ευστάθιος, είπε: κα Πρόεδρε, επειδή εµείς δεν είµαστε 
σε καµία από αυτές τις διοικήσεις, δύο ερωτήσεις. Η µία είναι πολύ γρήγορη. Το σύνολο των 
απαιτηθέντων είναι αυτό το 104.353,03; Αυτό είναι το νούµερο;  
 Ο εκπρόσωπος του Ορκωτού Λογιστή- Εκκαθαριστή, Παπαγεωργίου Αλέξανδρος, είπε: Ναι. 
 Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ηµόπουλος Ευστάθιος, είπε: Και µια δεύτερη ερώτηση. 
 Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κουκούλη Ευαγγελίου Γεωργία, είπε: Στο ποσό αυτό 
δε συµπεριλαµβάνονται οι οφειλές προς Εφορία κ.λ.π.. 

Ο εκπρόσωπος του Ορκωτού Λογιστή- Εκκαθαριστή, Παπαγεωργίου Αλέξανδρος, είπε: 
Ουσιαστικά, το ποσό της οφειλής που ήταν βάση δικαστικών αποφάσεων ανερχόταν στις 36.890,81, 
το οποίο ήταν καθαρό ποσό χωρίς τα επιδικασθέντα δικαστικά έξοδα, τα οποία να υπολογίσετε ανά 
δικαστήριο είναι 700,00 ευρώ µαζί µε τα Εφετεία και όλα, είναι επτά περιπτώσεις γύρω στα 
15.000,00 συν τους τόκους  υπερηµερίας από τότε που δηµιουργήθηκε αυτή η υποχρέωση. 
∆ιαγράφηκαν, εµείς βάλαµε εδώ στην Έκθεση, επειδή δε µπορούσαµε να υπολογίσουµε και δε µας 
ενδιέφερε να υπολογίσουµε τους τόκους υπερηµερίας από τη στιγµή που είχανε γίνει συµβιβασµοί 
και πήγαν στα 25.946,21 σε προµηθευτές. Συν 18.000,00 την εκχώρηση στη ∆.Ο.Υ., η οποία είχε 
εκχωρηθεί , είναι ξεχωριστό, δε µπορούσαµε να κάνουµε τίποτα. Είχε εκχωρηθεί µία απαίτηση στη 
∆.Ο.Υ., τη δέχθηκε η ∆.Ο.Υ. ότι τα χρωστάει πλέον ο ∆ήµος. Από εκεί και πέρα έχουν βγει πάρα 
πολύ µεγάλα ποσά σε ότι αφορά το φορολογικό µέρος της ∆ΕΠΑΚΑΒ, τα οποία όµως πηγαίνουν 
κατευθείαν στο ∆ήµο και δε µπορούµε να κάνουµε τίποτα, είναι δηλαδή από την Εφορία. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ηµόπουλος Ευστάθιος, είπε: Αυτή θα ήταν η δεύτερή µου ερώτηση 
για αυτό σας διακόπτω. Αυτό είναι, αυτό που περιγράφετε στην 4 σελ., που λέει, η επιχείρηση δεν 
έχει ελεγχθεί φορολογικά για καµία από τις εν λειτουργία χρήση της; 

Ο εκπρόσωπος του Ορκωτού Λογιστή- Εκκαθαριστή, Παπαγεωργίου Αλέξανδρος, είπε: Από 
τη στιγµή που κλείνει και εκκαθαρίζεται µία επιχείρηση πηγαίνουµε στην Εφορία και γίνεται, σε 
κάποιες φορές γίνεται σε άλλες όχι, εδώ στη συγκεκριµένη περίπτωση επειδή υπήρχε ήδη έλεγχος , 
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παίρνουµε υπογραφή από το Τµήµα Ελέγχου ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο, καµία άλλη ανέλεγκτη 
υποχρέωση. Οπότε, µπορεί να  µην είχαν ελεγχθεί καµία από τις χρήσεις, µε την εκκαθάριση έχουν 
υπογραφεί από την Εφορία ότι είναι πλέον ελεγµένα. Από το Τµήµα Ελέγχου υπογραφής στην 
Εφορία. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ηµόπουλος Ευστάθιος, είπε: Και γιατί µπαίνει ως παρατήρηση στην 
έκθεσή σας; 

Ο εκπρόσωπος του Ορκωτού Λογιστή- Εκκαθαριστή, Παπαγεωργίου Αλέξανδρος, είπε: Γιατί 
προέκυψαν υποχρεώσεις φορολογικές, οι οποίες δεν αφορούσαν το διάστηµα της εκκαθάρισης, αλλά 
αφορούσαν διαστήµατα πριν το 2011. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ηµόπουλος Ευστάθιος, είπε: Αυτό σας ρώτησα. Εποµένως αυτό που 
είπατε προηγουµένως το περιγράφεται µε αυτήν εδώ τη φράση. 

Ο εκπρόσωπος του Ορκωτού Λογιστή- Εκκαθαριστή, Παπαγεωργίου Αλέξανδρος, είπε: 
Ακριβώς. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ηµόπουλος Ευστάθιος, είπε: Η οποία δε µπορούµε να ξέρουµε και 
το ύψος αυτής; 

Ο εκπρόσωπος του Ορκωτού Λογιστή- Εκκαθαριστή, Παπαγεωργίου Αλέξανδρος, είπε: Το 
ξέρουµε πλέον το ύψος, απλώς  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ηµόπουλος Ευστάθιος, είπε: Της φορολογικής απαίτησης µιλάω. 
Ο εκπρόσωπος του Ορκωτού Λογιστή- Εκκαθαριστή, Παπαγεωργίου Αλέξανδρος, είπε: Της 

φορολογικής υποχρέωσης λέτε.  
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ηµόπουλος Ευστάθιος, είπε: Της υποχρέωσης, ναι. Το ξέρουµε το 

ύψος; 
Ο εκπρόσωπος του Ορκωτού Λογιστή- Εκκαθαριστή, Παπαγεωργίου Αλέξανδρος, είπε: Η 

φορολογική υποχρέωση αυτή τη στιγµή ανέρχεται στα 180.000,00 ευρώ, αλλά εδώ υπάρχει και ένα 
ερώτηµα το οποίο έχει υποβληθεί και από εµάς και από το ∆ήµο γιατί µέσα σε αυτά τα ποσά είναι και 
το πρόστιµο το οποίο έχει υποβληθεί για τη λήψη εικονικού τιµολογίου. Ο νόµος ορίζει για τις υπό 
εκκαθάριση επιχειρήσεις ότι απαλλάσσονται από πρόστιµα και προσαυξήσεις. Εµείς και η έκθεση 
ελέγχου λέει ότι αυτό αποτελεί πρόστιµο, η Εφορία το θεωρεί κύρια οφειλή. Η ∆.Ο.Υ. Λαµίας. Γύρω 
στις 110.000,00 ευρώ. Γιατί είναι το τριπλάσιο του Φ.Π.Α. που είχε το τιµολόγιο. Αυτό έγινε και από 
εµάς ερώτηµα και από το ∆ήµο ως άµεσα ενδιαφερόµενο. 

Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κουκούλη Ευαγγελίου Γεωργία, είπε: Είναι ποινή 
ουσιαστικά. 

Ο εκπρόσωπος του Ορκωτού Λογιστή- Εκκαθαριστή, Παπαγεωργίου Αλέξανδρος, είπε: Άρα 
ουσιαστικά απάντησε στο ∆ήµο το Υπουργείο Οικονοµικών. Τέλος πάντων το θέµα είναι ότι η 
∆.Ο.Υ. όπως και να έχει, κάποια στιγµή µε το που ολοκληρωθεί η διαδικασία  τεχνικά  από την 
πλευρά τους, όλα τα ποσά αυτά θα περάσουν στο Α.Φ.Μ. του ∆ήµου και θέλοντας και µη ο ∆ήµος θα 
πρέπει να τα εξοφλήσει. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ηµόπουλος Ευστάθιος, είπε: Φαντάζοµαι ότι επίσηµα δε µπορείτε 
να µου απαντήσετε στην ερώτηση, φαντάζοµαι. Έστω όµως θα ήθελα µια εκτίµηση. Το σύνολο του 
πόσο θα κοστίσει όλο αυτό στους δηµότες µας, ποιο θα είναι κατά την εκτίµησή σας; 

Ο εκπρόσωπος του Ορκωτού Λογιστή- Εκκαθαριστή, Παπαγεωργίου Αλέξανδρος, είπε: 
Θέλετε να σας πω πόσο κόστισε η ∆ΕΠΑΚΑΒ, µαζί και η εκκαθάριση και ότι πληρώσει; 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ηµόπουλος Ευστάθιος, είπε: Το σύνολο. Γιατί τα νούµερα που 
θυµόµουνα εγώ ήταν πολύ µεγαλύτερα και συνήθως θυµάµαι καλά. 

Ο εκπρόσωπος του Ορκωτού Λογιστή- Εκκαθαριστή, Παπαγεωργίου Αλέξανδρος, είπε: Είναι 
25.946,21 για τους προµηθευτές, τους οποίους θα πρέπει να εξοφλήσετε. 26.000,00. 74.000,00 
περίπου είναι από τα βιβλία της επιχείρησης και 85.000,00 λένε οι υπάλληλοι τους οποίους 

ΑΔΑ: ΨΕ20ΩΚ1-Χ9Λ



απασχολούσε και δεν τα έχει εξοφλήσει. 130.000,00 περίπου είναι της Εφορίας. 18.000,00 είναι αυτά 
που έχουν εκχωρηθεί από απαιτήσεις της ∆.Ο.Υ.. 40.000,00 πιστεύω τόσο είναι το ποσό που στοίχισε 
η εκκαθάριση στο σύνολό της. Τα δικαστικά τα οποία, για την απαίτηση από τον πρώην Πρόεδρο για 
το ταµειακό έλλειµµα, το οποίο δε µπορούµε να ξέρουµε πόσο θα στοιχίσει στο τέλος, αν θα γίνουν 
εφέσεις ή οτιδήποτε, µείον αν λάβετε τα 104.000,00 της απαίτησης αυτής που, ουκ αν λάβεις παρά 
του µη έχοντος. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα χρήµατα. Αυτά είναι όλα που έχουν δηµιουργηθεί από την 
αρχή της λειτουργίας της επιχείρησης µέχρι και τη σηµερινή της κατάσταση. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Νικολόπουλος Σπυρίδων, είπε: Είπε προηγούµενα ο λογιστής ο 
ορκωτός, ότι κάποια ποσά από αυτά πιθανόν να έχουν παραγραφεί. Αλλά αυτό λέει αφορά το τεχνικό 
κοµµάτι και εγώ δε µπορώ να υπεισέλθω. Η ερώτησή µου αφορά τη διοίκηση τώρα του ∆ήµου. Έχει 
ερωτηθεί νοµικός, ποια από αυτά πιθανόν να µπαίνουν σε παραγραφή, ούτως ώστε να γλιτώσουµε 
τίποτα; γιατί είναι µισό µιλιόνι , δεν είναι λίγα.    

Ο εκπρόσωπος του Ορκωτού Λογιστή- Εκκαθαριστή, Παπαγεωργίου Αλέξανδρος, είπε: 
Ουσιαστικά οι παραγραφές αφορούν µόνο το προσωπικό. Μόνο το προσωπικό. Ο νόµος λέει τι; Στο 
συγκεκριµένο θέµα των αµοιβών του προσωπικού , έχει µία ασάφεια ο νόµος έτσι όπως ήταν 
ορισµένος, οπότε δε µπορώ να ξέρω πως θα ερµηνευτεί. Οι δε µισθωτοί δεν είχαν ασκήσει αγωγές ή 
τουλάχιστον δεν είχαµε λάβει γνώση, οπότε από εκεί και πέρα τι θα κάνει ο ∆ήµος είναι θέµα δικό 
του και µε τη συµβουλή του νοµικού του συµβούλου. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό που θέλω να πω 
εγώ είναι, εάν κινηθούν δικαστικά οι υπάλληλοι, δε µπορώ να σας πω τι θα γίνει. ∆εν έχω µαντικές 
ικανότητες. 

Ο ∆ήµαρχος Συκιώτης Ιωάννης, είπε: Το πρώτο που πρέπει να πληρώσει ο ∆ήµος είναι τους 
τέσσερις υπαλλήλους. Και αυτό θα κάνουµε, αυτό θα πράξουµε. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Φακίρης Ταξιάρχης, είπε: ∆ε θα κάνω τοποθέτηση, θα πω το εξής.  
Ο ∆ήµαρχος Συκιώτης Ιωάννης, είπε: Έχει παραστατικά. 
Ο εκπρόσωπος του Ορκωτού Λογιστή- Εκκαθαριστή, Παπαγεωργίου Αλέξανδρος, είπε: Ο 

νόµος έλεγε ότι οι υποχρεώσεις προς το προσωπικό εξοφλούνται από το ∆ήµο. Αυτό είναι ένα σηµείο 
το οποίο αν το ερµηνεύσεις στενά σηµαίνει ότι είναι υποχρέωση του ∆ήµου. Όπως και να έχει. 

Ο ∆ήµαρχος Συκιώτης Ιωάννης, είπε: Εδώ το ερώτηµα είναι, γιατί τα παιδιά , οι εργαζόµενοι, 
ποιος τους έλεγε να µην κάνουν ένσταση και να προσφύγουν στα δικαστήρια; Τόσα χρόνια. Αυτό να 
αναρωτηθούµε µέσα στην αίθουσα. Ποιος τους οδηγούσε στο να µην κάνουνε 

Ο εκπρόσωπος του Ορκωτού Λογιστή- Εκκαθαριστή, Παπαγεωργίου Αλέξανδρος, είπε: Οι 
δηµοτικές αρχές. 

Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κουκούλη Ευαγγελίου Γεωργία, είπε: Οι δηµοτικές 
αρχές. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Παταργιάς Κων/νος, είπε: Ποιος; Πέστε το. ∆εν έχουν ονόµατα; 
Ο ∆ήµαρχος Συκιώτης Ιωάννης, είπε: ∆εν καταλάβατε. Καταλάβατε τι λέω; Γιατί οι 

εργαζόµενοι τόσα χρόνια δεν είχαν κάνει µία ένσταση;  
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ηµόπουλος Ευστάθιος, είπε: κ. ∆ήµαρχε, συγνώµη, επειδή εγώ 

είµαι νέος εδώ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ποιους εννοείται; ∆ε ξέρω. 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Πλατανιάς Ιωάννης, είπε: Να τονίσουµε ότι 84.000,00 είναι αυτά που 

χρωστάνε σε υπαλλήλους. Γιατί κάποιοι υπάλληλοι είναι πλήρως εξοφληµένοι. Όταν σε κάποιους 
άλλους χρωστάνε 30.000,00 και 35.000,00, κάποιοι άλλοι είναι πλήρως εξοφληµένοι. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Φακίρης Ταξιάρχης, είπε: Έχουν πάρει και προκαταβολές, έχουν 
πάρει και παραπάνω.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Πλατανιάς Ιωάννης, είπε: Για να τα βάζουµε και τα πράγµατα. Το 
λέω για να το διευκρινίσω. 
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Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Παταργιάς Κων/νος, είπε: Θα πω αυτό που ήθελα, αλλά θα 
συµπληρώσω στο Γιάννη ότι εδώ καταλαβαίνουµε το εξής τώρα, ότι ναι µεν έχουν πληρωθεί αυτοί οι 
υπάλληλοι, έχουν πάρει τα χρήµατα, αλλά θα πάρουν και το µπόνους τώρα δηλαδή; Θα πάρουν και 
άλλα; Άλλοι αυτοί; Άρα έχουν πληρωθεί οι ηµέτεροι δηλαδή; 

 Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Πλατανιάς Ιωάννης, είπε: Από τους οκτώ υπαλλήλους πληρωθήκαν 
οι τέσσερις και οι άλλοι τέσσερις δεν έχουν πληρωθεί. 

Ο εκπρόσωπος του Ορκωτού Λογιστή- Εκκαθαριστή, Παπαγεωργίου Αλέξανδρος, είπε: Για να 
διευκρινίσω. Συγκεκριµένα, επειδή η ∆ΕΠΑΚΑΒ  τα τελευταία χρόνια λειτουργίας της δεν είχε 
χρήµατα, δεν χρηµατοδοτείτο από το ∆ήµο και δεν είχε ταµείο ουσιαστικά, οι υπάλληλοι δούλευαν, 
δεν τους είχαν σταµατήσει, δεν τους είχαν παύσει και δούλευαν κανονικά, ένας από αυτούς µέχρι και 
τις αρχές του 2011 και δε µπορούσαν να φύγουν γιατί περίµεναν να πληρωθούν. Απ’ ότι ξέρω, επειδή 
είχε ασκηθεί και ένσταση σε αυτό το κοµµάτι από τους υπαλλήλους για να προσληφθούν από το 
∆ήµο. Και τους είχε υποσχεθεί ο ∆ήµος ότι θα τους απορροφήσει. 

Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κουκούλη Ευαγγελίου Γεωργία, είπε: Θα θέλατε να 
µας πείτε, το κενό αυτό, από πότε είναι απλήρωτοι οι εργαζόµενοι ως πότε. 

Ο εκπρόσωπος του Ορκωτού Λογιστή- Εκκαθαριστή, Παπαγεωργίου Αλέξανδρος, είπε: Ήταν 
τα τελευταία δύο χρόνια, από το 2009 έως 2011. Το 2011 ήταν ένας υπάλληλος για δύο µήνες. Και 
υπήρχαν και υποχρεώσεις, κάποιες έρχονται από το 2008. Υπήρχαν κάποιοι που έπαιρναν έναντι από 
το 2007, από το 2008. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Παταργιάς Κων/νος, είπε: ∆ε µπορώ να µιλήσω έτσι, άµα διακοπώ 
δεκαπέντε φορές. ∆ηλαδή το επιστέγασµα αυτής της απόφασης είναι ότι καταλογίζονται στους 
υπεύθυνους περίπου 101.000,00 ευρώ και όλα τα άλλα εντός παρενθέσεως τα πληρώνει ο ∆ήµος; 
Καταλάβαµε, έτσι; Έχω βάλει τελίτσες, Σπύρο. ∆ηλαδή οι υπεύθυνοι της επιχείρησης πληρώνουν 
101.000,00, αυτό τους έχει καταλογιστεί. Το υπόλοιπο ποσό το πληρώνει ο ∆ήµος. ∆ηλαδή άλλες 
200.000,00. Αυτό έχει καταλήξει. 

Ο εκπρόσωπος του Ορκωτού Λογιστή- Εκκαθαριστή, Παπαγεωργίου Αλέξανδρος, είπε: Με 
ρωτήσατε, τι κερδίζει ο ∆ήµος. Μέσα στις απαιτήσεις της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήταν και 
40.000,00 εναντίον του ∆ήµου, το οποίο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έκρινε ότι δεν πρέπει να πληρωθεί. 
Αυτά να θέλαµε, θα µπορούσαµε, θα είχαµε κινηθεί δικαστικά εναντίον του εαυτού του. Αλλά είναι 
λίγο παράδοξο ο ∆ήµος να πληρώνει τα δικαστικά έξοδα να κινηθεί εναντίον του εαυτού του. Οπότε 
αυτά τα 40.000,00 διαγράφονται και αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις συν τα 100.000,00 τα οποία 
υποτίθεται ότι θα απαιτηθεί  από τον …, θα καταλογιστούν. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ηµόπουλος Ευστάθιος, είπε: ∆εν είναι έτσι όπως το λέει ο κος 
Παταργιάς πάντως. Γιατί απάντησε προηγουµένως ο κος Παπαγεωργίου. Ουκ αν λάβεις παρά του µη 
έχοντος. Ούτε τα 104.000,00 θα πάρουµε. Συµφωνούµε κ. Παταργιά, ήταν ρητορικό. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Παταργιάς Κων/νος, είπε: Ακούσαµε και σε προηγούµενο 
Συµβούλιο, ακούσαµε και τώρα, ότι υπάρχει εικονικό τιµολόγιο, πλαστογραφηµένο ουσιαστικά 
τιµολόγιο και επιταγή 

Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κουκούλη Ευαγγελίου Γεωργία, είπε: Εικονικό, όχι 
πλαστογραφηµένο. Εικονικό.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Παταργιάς Κων/νος, είπε: Εικονικό. Ακούγονται για άλλους 
αριθµούς πλαισίου. 

Ο εκπρόσωπος του Ορκωτού Λογιστή- Εκκαθαριστή, Παπαγεωργίου Αλέξανδρος, είπε: Είναι 
εν µέρος, την έκρινε η εφορία, εικονική. ∆ηλαδή ότι δεν ανταποκρινόταν αυτή η συναλλαγή σε αυτό 
το απορριµµατοφόρο. Αυτό είναι θέµα της  Εφορίας όµως. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Παταργιάς Κων/νος, είπε: Ύψος; Για τι ποσό µιλάµε; 
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Ο εκπρόσωπος του Ορκωτού Λογιστή- Εκκαθαριστή, Παπαγεωργίου Αλέξανδρος, είπε: Η 
Εφορία βάζει πρόστιµο. Το τιµολόγιο το κρίνει εικονικό και βάζει το πρόστιµο. Αυτό είχε αναφερθεί 
και στην προηγούµενη συνεδρίαση, είναι στην έκθεση του Εφοριακού, του Αντώνη Σακκά, η οποία 
λέει, είχε δοθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η οποία λέει ότι µία από τις επιταγές  οι οποίες εκδόθηκαν 
για την πληρωµή του απορριµµατοφόρου, εισπράχθηκε από τη σύζυγο ενός από τους  

Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κουκούλη Ευαγγελίου Γεωργία, είπε: Του 
∆ιευθύνοντα Συµβούλου της Εταιρείας. 

Ο εκπρόσωπος του Ορκωτού Λογιστή- Εκκαθαριστή, Παπαγεωργίου Αλέξανδρος, είπε: Έλεγε 
∆ιευθύνοντα Συµβούλου αλλά ήταν ένας ∆ιευθυντής. Ουσιαστικά εκεί που είχε 

Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κουκούλη Ευαγγελίου Γεωργία, είπε: Είναι ο 
∆ήµαρχος Αχαρνών. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Παταργιάς Κων/νος, είπε: Και Πρόεδρος και Ταµίας ήταν το ίδιο 
πρόσωπο. 

Ο εκπρόσωπος του Ορκωτού Λογιστή- Εκκαθαριστή, Παπαγεωργίου Αλέξανδρος, είπε: Και 
αυτό, αλλά αυτό είναι ένα διαχειριστικό θέµα και για αυτό καταλογίζονται στο ίδιο πρόσωπο οι 
ευθύνες. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Φακίρης Ταξιάρχης, είπε: Ούτε λίγο , ούτε πολύ για τη ∆ΕΠΑΚΑΒ, 
τα έχουµε ξαναπεί εδώ µέσα, αλλά επειδή τα έχω χειριστεί και ο ίδιος και τα ξέρω καλά, οι 
λογαριασµοί έχουν ως εξής, για να ενηµερώνω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Αυτά που µας είπατε κ. 
Παπαγεωργίου είναι γύρω στις 360.000,00 - 370.000,00, εάν όλα φτάσουν ως το τέλος. Συν κάποιοι 
προµηθευτές οι οποίοι είχαν παραιτηθεί. Είπαν τελειώσαµε, δε µπορούµε να πάρουµε τίποτα. Είναι  
πολλοί αυτοί. Είπαν τα χάσαµε τα λεφτά µας, τελειώσαµε. Να µην το ξεχνάµε και αυτό. Συν 
293.000,00 ευρώ µετοχικό κεφάλαιο, το οποίο πειράχτηκε και δεν υπάρχει ούτε cents. Συν κάποιες 
επιχορηγήσεις του ∆ήµου στην ∆ΕΠΑΚΑΒ. Εκτός από την τελευταία , τα 40.000,00 ευρώ. Αυτό όλο 
το πακέτο κάνει πάνω από 800.000,00 , αν αναλογιστούµε ότι 7-8 χρόνια, για να λέµε τα πράγµατα 
µε το όνοµά τους, από το λιµάνι από τα Καµένα Βούρλα που το διαχειρίζονταν παρανόµως η 
∆ΕΠΑΚΑΒ, υπήρχαν εισπράξεις. Μία χρονιά υπήρξαν εισπράξεις µέχρι και 95.000,00 ευρώ. Μία 
χρονιά. Υπήρχαν από 40.000,00 έως 95.000,00 ευρώ. Κάποιοι πληρώνανε, κάποιοι χρυσοπληρώνανε, 
κάποιοι δεν πληρώνανε τίποτα. Όλο αυτό το πακέτο, αν βάλω και το λιµάνι, γιατί δεν απέδωσε και 
τίποτα, περνάει το 1.000.000,00. Για να ενηµερώνετε το Σώµα. Μετά θα ήθελα να ρωτήσω και τον κ. 
Γιαννουλάκη που το ξέρει. κ. Γιαννουλάκη, επειδή έχει κάνει ο κος Μακρυνίτσας κάποια ερώτηση, οι 
Ορκωτοί Λογιστές θα µπορούσαν να πληρώνονται 500,00 ευρώ το µήνα, 200,00 ή 1.000,00; Θέλω να 
µου απαντήσετε σε αυτό, όπως επίσης θέλω να µου απαντήσετε εάν, και εσείς κ. Παπαγεωργίου, εάν 
µε την εικόνα που έχετε, επειδή έχετε όλους τους φακέλους της ∆ΕΠΑΚΑΒ, από την αρχή της 
ίδρυσης της επιχείρησης, εάν το θέλετε, ήταν βιώσιµη αυτή η επιχείρηση; ∆ε φαινόταν από την αρχή 
ότι η επιχείρηση αυτή βαίνει στον πάτο; Οικονοµικά. Αυτά και αν χρειαστεί θα επανέλθω. 

Ο υπάλληλος της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Γιαννουλάκης Αθανάσιος, είπε: Το 
κόστος είναι γύρων στις 750.000,00 και 800.000,00, µαζί µε το κεφάλαιο, µαζί µε κάτι άλλα από το 
∆ήµο, µαζί µε , έχουµε κάνει κάποια ρύθµιση στη ∆.Ο.Υ. και όλα αυτά. Από τα οποία τα µισά τα 
πληρώνουµε σήµερα, βγαίνουν από σήµερα τα µισά. Τα 250.000,00 ευρώ. Έχουµε µια ρύθµιση 
100.000,00, είναι αυτά που θα αναλάβουµε, είναι γύρω στις 350.000,00. Όσο για το αν η επιχείρηση 
ήταν, είπες Ταξιάρχη, φαινόταν. Η επιχείρηση φαινότανε. Τυχαία έπεσαν κάποιοι ισολογισµοί στα 
χέρια µου και κάποιες εκθέσεις Ορκωτών Λογιστών, εκείνης της εποχής, το 2005, διαβάζω υπήρχε 
ταµειακή διευκόλυνση από το ∆ήµαρχο και από το ∆ήµο. ∆ηλαδή ο ∆ήµαρχος έδωσε 28.000,00 ευρώ 
και ο ∆ήµος έδωσε ένα ποσό που µου κάνει εντύπωση ένα ποσό 48.848,44. Το 2005. Ταµειακή 
διευκόλυνση δεν προβλέπεται πουθενά. Μόνο στο ποδόσφαιρο δε ξέρω αν προβλέπεται τώρα, δεν 
υπάρχει πουθενά σε κώδικα να λέει ταµειακή διευκόλυνση. Έκτακτη επιχορήγηση κάπου υπάρχει 
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αιτιολογηµένα. Ταµειακή διευκόλυνση δεν υπάρχει. Το ποσό αυτό , το 48.848,44 , µου έκανε 
εντύπωση και το κοιτάω, είναι ακριβώς οι επιταγές που δοθήκανε στην Εθνική Τράπεζα για τον 
Φιλώτα. Τα χρήµατα που δάνεισε ο ∆ήµος και από εκεί πήρε και τα χρήµατα ο Κασσαβός το ποσό 
αυτό. Από αυτό το ποσό. Και την ίδια εποχή που ζητούµε ταµειακή διευκόλυνση, δίνουµε 
προκαταβολή, 28.000,00 περίπου, να αγοράσουµε πλυστικό µηχάνηµα. Το οποίο το πληρώσαµε το 
2005 και το πήραµε το 2006.  

Ο εκπρόσωπος του Ορκωτού Λογιστή- Εκκαθαριστή, Παπαγεωργίου Αλέξανδρος, είπε: κ. 
Γιαννουλάκη, µισό λεπτό. Αυτά τα 28.000,00 που λέει ο κος Γιαννουλάκης είναι ένας κάδος πλύσης, 
που είναι ουσιαστικά ένα προσάρτηµα στο απορριµµατοφόρο, ένας κουβάς ουσιαστικά, µεταλλικός, 
ο οποίος, 30.000,00, τον κοστολογήσανε τόσο.  

Ο υπάλληλος της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Γιαννουλάκης Αθανάσιος, είπε: Αν 
κάναµε έναν ισολογισµό σήµερα, δεν κλείναµε την επιχείρηση. Θα είχαµε ταµείο 101.000,00. Θα 
ήταν µια χαρά η επιχείρηση. Έτσι δεν είναι; Θα ήταν µια χαρά η επιχείρηση. ∆ε θα φαινόταν το 
µέγεθος αυτό που λέµε τώρα και θα προχωρούσαµε. Θα πάω τώρα στο 2007. Βλέπω έναν ισολογισµό 
και, Λυκούδης Σπυρίδων ο Ορκωτός Λογιστής, υπογεγραµµένος. Βλέπω ταµείο, χρηµατικά 
διαθέσιµα, 46.500,00. Οι οφειλές ήταν 138.000,00 ευρώ. Βλέπω ότι από αυτά στην Τράπεζα είναι 
µόνο 4.800,00 ευρώ, τα άλλα 41.600,00 είναι στο συρτάρι, στην τσέπη του ταµία. Που σηµαίνει ότι 
δεν υπήρχαν αυτά τα χρήµατα. Γιατί , και απορώ ο έλεγχος έπρεπε να το εντοπίσει, τουλάχιστον να 
το σηµειώσει, δε ξέρω, στην έκθεσή του µπορεί να το γράφει. ∆ε µπορεί να έχεις 41.000,00 ευρώ 
στην τσέπη σου, στο συρτάρι σου. Πρέπει να τα έχεις στην Τράπεζα. Βέβαια ο έλεγχος γίνεται µετά 
από ένα χρόνο, δε µπορεί να τα εντοπίσει. Εν πάση περιπτώσει, βέβαια τότε ο Ορκωτός Λογιστής 
επειδή το Κεφάλαιο είναι αρνητικό, η επιχείρηση έπρεπε να κλείσει από το 2007. Το αναφέρει µέσα. 
Στην έκθεση γράφει ότι το κεφάλαιο είναι αρνητικό , γιατί αν πέσει κάτω από 10% το κεφάλαιο, η 
επιχείρηση έπρεπε να κλείσει. Από το 2007. ∆ηλαδή από τότε φαινόταν η επιχείρηση ότι δεν πήγαινε 
καλά. Και µετά από εκεί, η ουσία είναι ότι, επειδή εγώ δούλεψα σε µια δηµοτική επιχείρηση και πολύ 
καλή δηµοτική επιχείρηση, γιατί έγιναν οι δηµοτικές επιχειρήσεις. Να κάνω µια ενηµέρωση. Έγιναν 
για το νόµο 1262/82. Αναπτυξιακό νόµο. Για να πάρουν επιχορηγήσεις. Για να κάνουν έργα οι ∆ήµοι 
, επειδή δε µπορούσαν σα ∆ήµοι να πάρουν επιχορηγήσεις, έκαναν τα νοµικά πρόσωπα αυτά, που 
ήταν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικά, για να παίρνουν επιχορήγηση. Η Λαµία 
έκανε το Τουριστικό Περίπτερο του Αγίου Λουκά, τη διαµόρφωση του χώρου. Έκανε στην Αινιάνων, 
αίθουσα συνεδριάσεων, βιβλιοθήκη, πινακοθήκη και αίθουσα συνεδριάσεων. Έκανε στο Κάστρο το 
Αρχαιολογικό Μουσείο και το Συνεδριακό Κέντρο και το ∆ηµοτικό πάρκινγκ µέχρι τα θεµέλιά του. 
Χωρίς να επιβαρύνει το ∆ήµο τίποτα. Με χρήµατα της επιχείρησης. Ας πούµε ότι αυτή ήταν µια καλή 
επιχείρηση. Ας πάµε στην επιχείρηση του Μώλου. Είχε και ο Μώλος για επιχείρηση. ∆ηµοτική 
επιχείρηση. Πιο ύστερα. Έκανε εκδηλώσεις πανελλαδικής εµβέλειας. Έκανε το Μώλο γνωστό σε όλη 
την Ελλάδα. Όσο υπήρχε η παραλία του Μώλου δεν υπήρχαν τα Λελέικα, που τώρα πάνε στη Λαµία 
στα Λελέικα, όλοι πήγαιναν στο Μώλο. Ήταν κέντρο αναφοράς. Ήταν και αυτό µια περιουσία. 
Μπορεί να µην άφησε κτίρια, άφησε ένα όνοµα όµως, το οποίο δεν αξιοποιήθηκε κατά τη γνώµη µου 
όπως έπρεπε. Η παρούσα δηµοτική επιχείρηση δε µπορώ να πω ότι άφησε κάτι. Έναν λεκέ. Εκτός 
από τα χρέη, δε βάζω , στο οικονοµικό βάζω και µια περιουσία. Άφησε ένα λεκέ, τίποτα άλλο. Αυτό 
είναι το αποτύπωµα. Οι Ορκωτοί λογιστές έχουν και άλλα έξοδα. Έχουν δικηγόρους, τα µεταφορικά 
τους, δεν είναι µόνο η καθαρή αµοιβή τους. Υπολογίζουν την αµοιβή τους, στέλνουν την προσφορά 
τους, αλλά δε µπορούσε να βγει παρακάτω από εκεί το χρονικό διάστηµα αυτό.  

Ο εκπρόσωπος του Ορκωτού Λογιστή- Εκκαθαριστή, Παπαγεωργίου Αλέξανδρος, είπε: 
Συγκεκριµένα είχαµε δύο εκκαθαρίσεις. Μία αυτή και µία τη «ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ» η οποία έκλεισε 
άµεσα µε το 1/10 του κόστους που λέει ο λόγος, αυτής. Το πρόβληµα ποιο είναι; Ότι ο όγκος της 
συγκεκριµένης επιχείρησης, το γεγονός ότι είχαν καταστραφεί τα βιβλία, όταν πήγαµε εµείς δεν 
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υπήρχανε τίποτα, ούτε οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είχανε στοιχεία, ήταν όλα µέσα σε σακούλες, 
υπήρχε ένα  τεράστιο κόστος και χρόνος που χρειάστηκε για να µπορέσουµε να αναπαραγάγουµε όλα 
αυτά. Επειδή είχε και πάρα πολλά νοµικά θέµατα, και µε τη λήψη των εικονικών και µε την Εφορία 
και µε το Σ∆ΟΕ και µε τον Εισαγγελέα, που πηγαίναµε συνέχεια, το κόστος υπολογίστηκε βάση 
αυτού. Επειδή είχε ξεπεράσει και το χρόνο, τα τρία τελευταία χρόνια δεν έχουµε πάρει αµοιβή και δεν 
τιµολογήθηκε καµία τέτοια αµοιβή. Από πουθενά. Μόνοι µας πήγαµε παραλάβαµε. Είχαµε κάνει 
εξώδικό, έχω και το χαρτί , το έχω δώσει και στο ∆ήµο. Είχε γίνει εξώδικο προς τον Αντωνίου, που 
ήταν ο Πρόεδρος και όφειλε να µας έχει παραδώσει, είχαµε πάει και στην Εισαγγελία αλλά µας είχε 
συµβουλέψει να µην κινηθούµε δικαστικά εναντίον του Αντωνίου ως Πρόεδρο για να µπορέσουµε να 
πάρουµε τα στοιχεία γιατί µπορεί να θεωρηθεί κακόπιστο, κακόπιστη σαν κίνηση. Μόνοι µας 
ενηµερωθήκαµε µε ότι βρήκαµε στα αρχεία της επιχείρησης. Ήταν σε σακούλες, καθίσαµε τα βάλαµε 
σε τάξη, περάστηκαν, υπήρχε νοµικό τµήµα από πίσω για όλα αυτά τα θέµατα τα οποία πηγαίναµε 
και στο Σ∆ΟΕ και προσπαθήσαµε, πραγµατικά προσπαθήσαµε να πούµε ότι δεν είναι εικονικό για να 
µην έχει και κόστος η επιχείρηση. Αλλά το θέµα  είναι ότι η Εφορία είχε από εκεί και πέρα τους 
δικούς της νόµους πως κρίνει κάτι σαν εικονικό. Γιατί η δική µου άποψη η προσωπική  είναι ότι από 
τη στιγµή που αγοράστηκε ένα απορριµµατοφόρο, ως εικονικό µπορείς να πεις ότι ήταν 
υπερτιµολογηµένο ναι, σαφώς, θεωρώ ότι ήταν υπερτιµολογηµένο, αλλά από εκεί και πέρα από τη 
στιγµή που υπάρχει το απορριµµατοφόρο, µεταβιβάστηκε και είναι στην περιουσία της δηµοτικής 
επιχείρησης, δεν είναι εικονική σαν πράξη. Αλλά επειδή το ∆ηµόσιο, είτε πρόκειται για ιδιώτες, είτε 
για δηµοτική επιχείρηση, για δηµόσιο δηλαδή, θέλει να εισπράξει χρήµατα. γιατί το βλέπει ότι έχει 
αποτέλεσµα ο έλεγχος. Οπότε έβαλε αυτό το πρόστιµο. Το πιάνο. Είχαµε µια προσφορά  50.00 ευρώ 
µου φαίνεται από έναν σύλλογο εδώ, το οποίο απλώς χρησιµοποιεί.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μακρυνίτσας ∆ηµήτριος, είπε: Να πω και εγώ µερικά πράγµατα µε 
βάση αυτά που άκουσα και µε βάση αυτά που έχω ζήσει και εγώ σα δηµότης. Κατ’ αρχήν νοµίζω ότι 
είναι λάθος να είµαστε αφαιρετικοί. Και τι θέλω να πω; Θα πω κάποια πράγµατα ποιο συγκεκριµένα. 
Είναι λάθος να πούµε ότι αυτά τα 8 χρόνια που δούλεψε  η ∆ΕΠΑΚΑΒ, για το λιµάνι ας πούµε, που 
αναφέρθηκε και ο κος Φακίρης, ότι προκάλεσε µόνο ζηµιά και τίποτα άλλο. Ζηµιά παράγουµε και 
εµείς στο λιµάνι τώρα. Έχουµε 6 χρόνια σαν Καλλικράτης, πληρώνουµε έναν άνθρωπο σα φύλακα, 
µπαίνουµε 25.000,00 – 30.000,00 ευρώ µέσα το χρόνο και δε φυλάµε τόσο καλά , δεν παρέχουµε τις 
υπηρεσίες που παρείχε η ∆ΕΠΑΚΑΒ. Αυτό είναι πανθοµολογούµενο, δεν το συζητάµε. Είχα και εγώ 
βάρκα τότε , αυτά τα χρόνια και όσοι είναι από εδώ ξέρουνε ότι υπήρχαν τέσσερις άνθρωποι που 
δουλεύανε. Υπήρχε άλλη φροντίδα, άλλο να έχει τέσσερις ανθρώπους, που ήταν και διαφορετικοί 
άνθρωποι τέλος πάντων από αυτόν που έχουµε τώρα, υπήρχαν κάποιες υπηρεσίες. Το ότι έµπαινε 
µέσα, προφανώς έµπαινε µέσα και το δείχνουν και τα στοιχεία και δε θα έπρεπε να έµπαινε µέσα. Το 
λέω αυτό διότι είπαµε , δεν πρέπει να µηδενίζουµε την κατάσταση. Επίσης σαν ιδεολογία πιστεύω ότι 
δεν µπορούµε να µηδενίζουµε τις δηµοτικές επιχειρήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές δηµοτικές 
επιχειρήσεις  ανά την Ελλάδα, που είναι  όχι µόνο µη ζηµιογόνες αλλά και κερδοφόρες. Το ότι εδώ 
πέρα δε διαχειριστήκανε καλά τα πράγµατα οι δηµοτικές αρχές, αυτό είναι ξεκάθαρο. Να πω κάτι για 
το απορριµµατοφόρο. Εάν δε θυµάµαι λάθος, το απορριµµατοφόρο όταν το πήρε η ∆ΕΠΑΚΑΒ, 
πάρθηκε µία απόφαση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, εσείς ήσασταν, δε ξέρω, επί των ηµερών σας κα 
Κουκούλη; Ήταν επί του κ. Αντωνίου, την επόµενη τετραετία, ότι θα παρείχε υπηρεσίες, είχε 
συµφωνήσει µε το ∆ήµο, να παρέχει υπηρεσίες αποκοµιδής έναντι κάποιου αντιτίµου. Υπήρχε αυτή η 
απόφαση , είµαι σχεδόν σίγουρος, εσείς µπορεί να µην τη  γνωρίζετε. Τη θυµάστε κ. Παπαγεωργίου 
εσείς; ∆εν το γνωρίζετε.  

Ο εκπρόσωπος του Ορκωτού Λογιστή- Εκκαθαριστή, Παπαγεωργίου Αλέξανδρος, είπε: ∆ε 
γνωρίζω να υπήρχε απόφαση και δεν είδα  και ποσά αντίστοιχα, έσοδα. 
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Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μακρυνίτσας ∆ηµήτριος, είπε: Το λέω , επειδή ακριβώς, θυµάστε 
που είπατε ότι, η ∆ΕΠΑΚΑΒ είχε στραφεί εναντίον του ∆ήµου κάποια στιγµή, έτσι; 

 Ο εκπρόσωπος του Ορκωτού Λογιστή- Εκκαθαριστή, Παπαγεωργίου Αλέξανδρος, είπε: Όχι, 
η ∆ΕΠΑΚΑΒ, είχε µία απαίτηση από το ∆ήµο για µία αποκριάτικη γιορτή η οποία είχε γίνει. Απλώς 
αυτό είναι ένα άλλο θέµα. Ήταν αµιγώς 40.000,00 , που δεν τα ενέκρινε ο Επίτροπος. Απλώς σε ότι 
αφορά το συγκεκριµένο, εµείς στα βιβλία  και στα τιµολόγια δεν είδαµε ποτέ τιµολόγιο τέτοιο, για 
αποκοµιδή στο ∆ήµο. Υποτίθεται ότι µέσω της επιχορήγησης, θεωρώ, του ∆ήµου , κάλυπτε και το 
κόστος της αποκοµιδής των απορριµµάτων. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μακρυνίτσας ∆ηµήτριος, είπε: Πάντως θυµάµαι καλά, ότι σε 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, είχε αναφερθεί ότι θα αγορασθεί ένα απορριµµατοφόρο, ξέρετε κα Πρόεδρε, δε 
µπορώ να συγκεντρωθώ, δε µπορώ να µιλήσω 

Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κουκούλη Ευαγγελίου Γεωργία, είπε: Λίγη ησυχία. 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μακρυνίτσας ∆ηµήτριος, είπε: Είχε παρθεί απόφαση ότι θα παρέχει 

υπηρεσίες η ∆ΕΠΑΚΑΒ στο ∆ήµο. Εγώ θα θέσω στο Σώµα ένα ας πούµε αντίστοιχο παράδειγµα, 
ίσως και να µην είναι τελείως αντίστοιχο, έχει πάρει ο ∆ήµος Αγίου Κων/νου ένα απορριµµατοφόρο 
το 2008, το 2009, ο κος Φλωράκης µπορεί να το επιβεβαιώσει, µε leasing. Αυτό σταµατήσαµε νοµίζω 
πέρσι να το πληρώνουµε. Επειδή έτυχε να αθροίσω τα ποσά αυτά , δεν τα θυµάµαι τώρα, µπορεί να 
τα αθροίσουµε πολύ εύκολα, θα δείτε ότι το απορριµµατοφόρο αυτό στοίχισε τελικά, µε το leasing 
όσοι ξέρετε, τελικά  όταν αποπληρώσεις τις δόσεις έρχεται σε σένα, µένει σε σένα, αυτό στοίχισε 
ίσως και διπλάσια τιµή απ’ ότι θα στοίχιζε να το αγοράζαµε. Ποια ήταν η φιλοσοφία της δηµοτικής 
αρχής; Ψηφίστηκε, έτσι αποφάσισε τότε η ∆ηµοτική Αρχή του Αγίου Κων/νου, ότι κύριοι, εµείς από 
τη στιγµή που εµείς δεν έχουµε χρήµατα να τα δώσουµε, υποθέτω τέλος πάντων εγώ, µας λύνει τα 
χέρια, παράγει κάποιο έργο που δε µπορούµε να το παράξουµε αλλιώς ή θα πρέπει να νοικιάσουµε 
κάτι άλλο. Θυµάµαι το 2011, είχα ψάξει τότε σαν Αντιδήµαρχος να ενοικιάσουµε ένα 
απορριµµατοφόρο, στοίχιζε 5.000,00 ευρώ το µήνα. Και τελικά το εξοφλήσαµε, µας στοίχισε αρκετά 
χρήµατα, να µην πω τώρα, δε θυµάµαι και ακριβώς, µπορεί να είµαι και ανακριβής. Θέλω να πω 
δηλαδή ότι ναι µεν αγοράσαµε κάτι πανάκριβο, δεν το συζητάµε, αλλά δε µπορούµε να πούµε ότι 
αυτό το πράγµα ήταν, δε δούλεψε, δεν παρείχε υπηρεσίες. Το απορριµµατοφόρο κ. Συκιώτη δούλεψε 
µέχρι πρόπερσι. ∆ούλευε. Το απορριµµατοφόρο του ∆ήµου, της ∆ΕΠΑΚΑΒ, έγραφε ∆ΕΠΑΚΑΒ. κ. 
Φακίρη, το θυµάστε; Όταν είχαµε αναλάβει. Αυτό που λέµε ότι δεν άξιζε τίποτα, δεν άξιζε τίποτα 
γιατί αποφασίσαµε σα ∆ήµος γιατί πήραµε και τα καινούργια να το παροπλίσουµε. ∆ε πάει να πει ότι 
ανέλαβε ο Καλλικρατικός ∆ήµος ένα απορριµµατοφόρο της τάξης, αξίας 1.000,00 ευρώ. Το 
αποφασίσαµε να το παρατήσουµε. Θέλω λοιπόν να πω ότι, ας πούµε το Ωδείο. Το Ωδείο πρόσφερε 
κάποια πράγµατα στο µαθητόκοσµο. Είχε Ωδείο και ο Μώλος. ∆ε ξέρω, ήταν κερδοφόρο το Ωδείο 
του Μώλου; Εγώ ξέρω ότι ακόµα χρωστάµε. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Μέσα δεν ήταν και εκείνο; 
Θέλω να πω δηλαδή να µην είµαστε τελείως αφαιρετικοί. Επίσης η δική µου άποψη ήταν και την 
προηγούµενη τετραετία και τώρα, αν και τώρα τελείωσε η όλη ιστορία, ήταν ότι θα έπρεπε, δεν 
υπάρχει καµία άλλη λύση, αυτό διέβλεπα, παρά να αναλάβει ο ∆ήµος τις ευθύνες του  µια ώρα 
αρχύτερα και να προσπαθήσει  να συµµαζέψει την κατάσταση. Αντ’ αυτού πήγαµε πίσω πίσω την 
κατάσταση, πληρώσαµε, άκουσα σήµερα 42.000,00 ευρώ στους Ορκωτούς Λογιστές, εγώ έχω 
µιλήσει πάρα πολλές φορές µε Ορκωτούς Λογιστές, µου έχουν πει ότι είναι θέµα διαπραγµάτευσης, 
δεν είναι θέµα 1.500,00 κ. Φακίρη, ταρίφα, µου το έχουν πει ίδιοι Ορκωτοί Λογιστές. Πάµε 
παρακάτω όµως, εντάξει είναι άποψη δική µου. 

Ο ∆ήµαρχος Συκιώτης Ιωάννης, είπε: 2,5 χρόνια που είµαστε, εδώ µπροστά είναι ο κος 
Παπαγεωργίου, δεν έχουµε πληρώσει ούτε ευρώ. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μακρυνίτσας ∆ηµήτριος, είπε: ∆εν είπα για εµάς τίποτα. δεν είπα 
εγώ τίποτα για τώρα.  
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Ο ∆ήµαρχος Συκιώτης Ιωάννης, είπε: 40.000,00 είναι το όλο το ποσό που είναι όλη η υπόθεση 
δηλαδή. Από τότε που έχουν αναλάβει οι άνθρωποι. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μακρυνίτσας ∆ηµήτριος, είπε: Ωραία, εγώ πάω παρακάτω. Λέω και 
ένα τελευταίο πράγµα όµως. Για τα 300.000,00 , πολύ σωστά είπε ο κος Φακίρης, θα το έλεγα και 
εγώ  αν δεν το έλεγε, αυτά πληρωθήκανε, πάει, τα πλήρωσε ο Καµενοβουρλιώτης, ο τότε 
Καµενοβουρλιώτης, που εξαφανίστηκε ένα µετοχικό κεφάλαιο. Που θα έπρεπε εφόσον έγινε µια 
λύση επιχείρησης, να έχει αποδοθεί το µετοχικό κεφάλαιο. ∆ε νοµίζω πως το χρωστάµε ποια, έχει 
ξεµπερδέψει το µετοχικό κεφάλαιο, έχει φαγωθεί δηλαδή.  

Ο εκπρόσωπος του Ορκωτού Λογιστή- Εκκαθαριστή, Παπαγεωργίου Αλέξανδρος, είπε: 
Επειδή , εντάξει, ακούω πάρα πολλά πράγµατα τα οποία µάλλον δεν άπτονται της απόφασης εδώ, 
απλώς να διευκρινίσω κάτι. Ότι οι δηµοτικές επιχειρήσεις και δη οι κοινωφελείς, έχουνε και 
κοινωνικό σκοπό. Πολλές φορές καλύπτονταν οι ζηµιές αυτές, ήταν ζηµιογόνες ούτως ή άλλως και 
αυτές οι ζηµιές υποτίθεται ότι θα καλύπτονταν µε επιχορηγήσεις του ∆ήµου. Γιατί επιτελούσαν 
κάποιο κοινωνικό έργο. Με την αποκοµιδή απορριµµάτων, ή τα παιδιά σας να µάθουνε µουσική ή 
την αθλητική παιδεία  των δηµοτών και των παιδιών τους. Εποµένως µην το βλέπετε σαν κερδοφόρο 
ίδρυµα ότι πρέπει να βγάζει κέρδη. Από εκεί και πέρα όµως, δε ξέρω, ίσως πλατιάζουµε λιγάκι γιατί 
εδώ τα δεδοµένα είναι τι έγινε παλαιότερα. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μακρυνίτσας ∆ηµήτριος, είπε: Εγώ λέω πάντως και κλείνω µε αυτό, 
ότι θα έπρεπε κατά τη γνώµη µου απ’ την αρχή να είχαµε πιάσει το πρόβληµα από τα κέρατα και 
εµείς να καταλογίσουµε και ευθύνες. ∆ηλαδή , τι θέλω να πω. Τότε το 2011, µπορούσαµε να πούµε, 
ποιος είναι υπεύθυνος για το εικονικό τιµολόγιο; Είναι αυτός. Είναι αυτή η διοίκηση, αυτό το ∆.Σ. 
της ∆ΕΠΑΚΑΒ. Της τότε ∆ΕΠΑΚΑΒ. Να  στραφούµε εναντίον του. Εµείς αντιθέτως, τι επιλέξαµε 
να κάνουµε; Να πάµε το πράγµα προς τα πίσω, να το πάρει ένα πρόσωπο ουδέτερο που λέγεται Σώµα 
Ορκωτών Λογιστών  και αυτό το απρόσωπο να καταλήξει σε µια απρόσωπη απόφαση που πήραµε 
πριν ένα χρόνο, η οποία είπε πάµε για κατά παντός υπευθύνου, όπου δη, σε ένα κάποιο µελλοντικό 
δικαστήριο. 

Ο εκπρόσωπος του Ορκωτού Λογιστή- Εκκαθαριστή, Παπαγεωργίου Αλέξανδρος, είπε: Να 
σας διακόψω πάλι. Η κρίση του εικονικού τιµολογίου έγινε αφού µπήκε η επιχείρηση σε εκκαθάριση 
και αφού πήγαµε στην Εφορία και ουσιαστικά  ξεκίνησε µε το που µπήκε η επιχείρηση σε 
εκκαθάριση. Και το εικονικό κρίθηκε , να σας πω τι γίνεται, επειδή έχω δει καταγγελίες, το θέµα είναι 
, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και η διοίκηση της εκάστοτε επιχείρησης µένει στο γεγονός της 
νοµιµότητας της λήψης της απόφασης. Το αν ήταν ακριβό και το ενέκρινε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
αυτό δε µπορεί να το κρίνει κανένας. Η Εφορία έκρινε υπό άλλη βάση. Ότι δεν τηρήθηκαν οι νόµοι 
όπως ορίζει ο κώδικας βιβλίων και στοιχείων, η φορολογική νοµοθεσία και η νοµοθεσία που διέπει το 
φορολογικό κοµµάτι. Εποµένως αυτό κρίθηκε το ∆εκέµβρη του 2015 και δε θα µπορούσατε εσείς να 
έχετε κάνει κάτι πιο νωρίς, κακά τα ψέµατα.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ηµόπουλος Ευστάθιος, είπε: ∆υο κουβέντες θέλω να πω εγώ. Κατ’ 
αρχήν, θα πω έτσι και το παράπονο κ. Γιαννουλάκη. Πολλά υπονοούµενα, απ’ όσους µιλήσανε, εγώ 
που έτσι λίγο, δεν ήµουνα και τότε κ.λ.π., κάπου έχω µπερδευτεί. Νοµίζω όµως ότι το συµπέρασµα 
είναι ένα. Ότι το έργο το µέλι είναι γλυκό και βάζει κανείς και το δάχτυλο µέσα. Αυτού του είδους οι 
επιχειρήσεις και ας το διαψεύσει ο κος Παπαγεωργίου, συνολικότερα, δε µιλάω για την περίπτωση τη 
δική µας, είναι εκατοντάδες που γίνανε τέτοια ή παρεµφερές πράγµα. Λειτουργούσανε µε ιδιωτικό-
οικονοµικά κριτήρια. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αν συνδέσετε την αλήθεια που είπε ο κος 
Γιαννουλάκης, δηλαδή ποια; Ότι αυτές οι εταιρείες δηµιουργήθηκαν τότε, για να µπορέσουν να 
πάρουν χρήµατα από πακέτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάλτε και την αλήθεια που είπε ο κος 
Παπαγεωργίου, δηλαδή ποια; Ότι αυτές θεωρητικά δεν είχαν ως έννοια το κέρδος αλλά τις 
κοινωνικές παροχές. Και µε αυτή την έννοια θα χρηµατοδοτούνταν και από πακέτα  προϋπολογισµών 
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των ∆ήµων. Προσθέστε και µια Τρίτη αλήθεια δικιά µου η οποία λέει ότι κοπήκαν αυτά τα πακέτα 
από τους ∆ήµους και δε δόθηκαν ποτέ αυτά τα λεφτά, είναι αυτά τα παρανόµως παρακρατηθέντα που 
έχουµε συζητήσει δεκάδες φορές και έχει µαλλιάσει η γλώσσα µας εδώ µέσα, και ως αποτέλεσµα θα 
βγει η ∆ΕΠΑΚΑΒ. Αν συνθέσουµε αυτές τις τρεις αλήθειες. Η πραγµατικότητα λοιπόν είναι ότι όλα 
αυτά και είναι από θέση αρχής, όλα αυτά θα µπορούσαν να λειτουργούνε κάτω από την οµπρέλα του 
∆ήµου ως κοινωνική δοµή, η οποία θα ενισχύει, θα έχει υπηρεσίες οι οποίες θα λειτουργούνε όλα 
αυτά και θα τα λειτουργούν και πολύ καλύτερα και ξέρετε γιατί; Γιατί δε θα υπήρχε µέλι να µπει το 
δάχτυλο και γιατί δε θα ήταν ιδιωτικό-οικονοµικά τα κριτήρια. Μέσα σε αυτά αν πάµε τώρα και 
βάλουµε και το γεγονός ότι όλης της τελευταίας, αυτό το λέω και λίγο για να προβλέψουµε και το 
µέλλον χωρίς να διαθέτουµε και γυάλινη σφαίρα, αν βάλουµε το ξεπούληµα του λιµανιού, αυτό που 
ρώτησα στην αρχή για το υδατοδρόµιο και µια σειρά άλλα ζητήµατα που ιδιωτικοποιείτε , θα έχουµε 
και στο µέλλον, και να τη θυµάστε αυτή την τοποθέτηση, και δεν είναι µόνο δικιά µου τοποθέτηση, 
θα έχουµε και στο µέλλον πολύ χειρότερα πράγµατα και θα έχουµε και τότε πολιτικές ευθύνες και όχι 
µόνο και θα τις ψάχνουµε. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Φλωράκης Αθανάσιος, είπε: Κατ’ αρχήν οφείλω να δώσω µια 
απάντηση για το απορριµµατοφόρο του πρώην ∆ήµου Αγίου Κων/νου. ∆εν αγοράστηκε στη διπλάσια 
τιµή. Αγοράστηκε µε ανοιχτό δηµόσιο διαγωνισµό στην τιµή που προέβλεπε η µελέτη, άλλο αν 
πάρθηκε µε leasing. Η επιβάρυνση στο leasing είναι στην Τράπεζα. Η εταιρεία τιµολόγησε και 
αγόρασε την αξία του αυτοκινήτου. Να µη συγκρίνουµε ανόµοια πράγµατα. Μα εδώ συγκρίθηκαν 
ανόµοια πράγµατα. Η τιµή του αυτοκινήτου ήταν η καθορισµένη τιµή του εργοστασίου. Η 
κανονισµένη τιµή του εργοστασίου. ∆εν αγοράστηκε στο διπλάσιο. ∆εν πληρώθηκε στο διπλάσιο. 
Μπορούν οι οικονοµικοί να µας πούνε και πόσο πληρώνουµε µε τα leasing. Κάτι άλλο. Η 
εκκαθάριση. Όλες οι εταιρείες ακόµα και οι ιδιωτικές, όταν γίνεται η εκκαθάριση, την κάνουν 
Ορκωτοί Λογιστές. Αυτό είναι το υπεύθυνο γραφείο, αυτός είναι ο υπεύθυνος φορέας για εκκαθάριση 
επιχειρήσεων. ∆ε θα µπορούσε να την κάνει κανένας άλλος εκτός από γραφείο Ορκωτών Λογιστών. 
Αυτό λέει ο νόµος, αυτό προβλέπεται. Και ιδιωτική επιχείρηση να είναι. Τώρα, αν η εκκαθάριση θα 
µπορούσε να γίνει στα τέσσερα χρόνια ή στα έξι, θεωρώ ότι απαντήσανε το γραφείο των Ορκωτών 
Λογιστών. Και στο δια ταύτα τώρα. Αυτά θα τα πληρώσουµε. Θα πληρωθούνε. Θα επιβαρυνθούνε 
στους δηµότες. Θα απαλλαγεί και το Σώµα Ορκωτών Λογιστών από τις ευθύνες µε την απόφαση που 
θα πάρουµε. Οι ευθύνες σε ποιον θα πάνε; Στο δια ταύτα. Τι κάνουµε από εδώ και πέρα;  

Ο ∆ήµαρχος Συκιώτης Ιωάννης, είπε: Αυτά έχουν κινηθεί όλες οι νόµιµες διαδικασίες. 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Φλωράκης Αθανάσιος, είπε: Αυτό πες µας ∆ήµαρχε. Τι έχει γίνει.  
Ο ∆ήµαρχος Συκιώτης Ιωάννης, είπε: Όλα. Τα πάντα. Υπάρχει δικαστήριο τώρα. Εννοείται. 

Εδώ είχε έρθει ο κος Τάτσης, είχε ενηµερώσει το Σώµα, αν θυµάστε, τότε πάλι µε τη ∆ΕΠΑΚΑΒ, για 
αυτό ακριβώς το λόγο. Το Μάρτιο είναι το πρώτο δικαστήριο, νοµίζω. Το πρώτο δικαστήριο είναι το 
Μάρτη. Βεβαίως.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Φακίρης Ταξιάρχης, είπε: Ένα πράγµα µόνο. Ότι µε αυτό το χάλι που 
υπάρχει, που οι Ορκωτοί Λογιστές κάνανε τέσσερα χρόνια τώρα για να βγάλουν αποτέλεσµα, γιατί 
είπε κάτι ο κος Μακρυνίτσας, το 2011 λέει αδρανήσαµε. Ποιος να παραλάβει; Τι να παραλάβεις; Εδώ 
οι άνθρωποι που είναι της δουλειάς κάνανε πέντε χρόνια να βρούνε άκρη. Το 2011 τι να παραλάβεις; 
Το χάος; Αποδείχθηκε λοιπόν , η αµαρτωλή ∆ΕΠΑΚΑΒ που έλεγα τότε εγώ πριν πολλά χρόνια, ότι 
όντως δεν ήταν µόνο αµαρτωλή, ήταν πολύ πολύ αµαρτωλή. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μακρόπουλος Κων/νος, είπε: κ. Φακίρη, εσείς ήσασταν διοίκηση 
τέσσερα χρόνια µε τον κ. Τετριµίδα ∆ήµαρχο. Είχατε οχλήσεις από τους εργαζόµενους για πληρωµή; 
Γιατί δεν τους πληρώσατε τότε; Ρωτάω εγώ τώρα. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Φακίρης Ταξιάρχης, είπε: Να τους πληρώσει ποιος; Ο ∆ήµος; Αφού 
οι οφειλές ήταν ∆ΕΠΑΚΑΒ, δεν είχε γίνει εκκαθάριση. Οι οφειλές των εργαζοµένων, αν τα λέω καλά 

ΑΔΑ: ΨΕ20ΩΚ1-Χ9Λ



κ. Παπαγεωργίου, µεταφέρονται από τη ∆ηµοτική Επιχείρηση  στο ∆ήµο. Πώς να τους πληρώσουµε 
τους εργαζόµενους που δούλευαν στη ∆ΕΠΑΚΑΒ;  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μακρόπουλος Κων/νος, είπε: Ναι, αλλά τη χρηµατοδότηση όµως την 
παίρνατε από το ∆ήµο και τη δίνατε στη ∆ΕΠΑΚΑΒ. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Φακίρης Ταξιάρχης, είπε: Από 3-1-2011, η ∆ΕΠΑΚΑΒ, δεν έγινε 
καµιά συναλλαγή. 

Ο εκπρόσωπος του Ορκωτού Λογιστή- Εκκαθαριστή, Παπαγεωργίου Αλέξανδρος, είπε: Όπως 
τώρα που θα πάρετε απόφαση να πληρώσετε όσους θέλετε,  αυτούς που θέλετε βάση αυτής της 
έκθεσης, θα µπορούσε ανά πάσα στιγµή, το 2011 δε γινότανε,  αλλά από το 2014, τέλος του 2013, 
που βγήκε ουσιαστικά, βγήκαν  τα ποσά, ποιοι οφείλουν και τι οφείλεται  από τη ∆ΕΠΑΚΑΒ, θα 
µπορούσε από τότε να είχε πάρει απόφαση ο ∆ήµος να τους πληρώσει. Και αυτούς που έχουν 
δικαστικές αποφάσεις, δηλαδή όπως θα την πάρει  την απόφαση τώρα. Το πρόβληµα ποιο ήταν; 
Ούτως ή άλλως ο ∆ήµος δε νοµίζω να είχε λεφτά τότε. Ούτε τώρα θα έχει, απλώς τώρα είµαστε στο 
δια ταύτα. ∆εν παίρνει άλλη αναβολή, δεν γίνεται τίποτα. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Φακίρης Ταξιάρχης, είπε: κ. Παπαγεωργίου, θυµάµαι καλά, η 
τελευταία ενηµέρωση από τους Ορκωτούς Λογιστές, µάλιστα την έχω και µε email γιατί τα έχω όλα 
εδώ µέσα, να µην ανοίξω τώρα να δω ακριβώς ηµεροµηνία, ήταν τον Απρίλιο του 2014. Σας θυµίζω 
είχαν προκηρυχθεί εκλογές και δε µπορούσε να συµβεί τίποτα. Τα θυµάµαι λοιπόν πάρα πολύ καλά. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Παταργιάς Κων/νος, είπε: κ. ∆ήµαρχε για να το κλείσουµε. Οι 
ευθύνες ζητούνται δικαστικώς τώρα, από το ∆ήµο αυτεπάγγελτα; Έχουµε ορίσει δικηγόρους; 

Ο ∆ήµαρχος Συκιώτης Ιωάννης, είπε: Ναι, έχουν ξεκινήσει ήδη. Έχουµε δικαστήριο. Τα 
πάντα. 

Στο σηµείο αυτό η Πρόεδρος , πρότεινε την έγκριση  του Ισολογισµού Λήξης Εκκαθάρισης της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης µε την επωνυµία  «Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Καµένων Βούρλων» -
Κ.Ε.Κ.Α.Β. υπό εκκαθάριση, και  κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, τη σύµφωνη γνώµη του 
∆ηµάρχου,  έχοντας υπόψη του και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, καθώς και τις 
ανωτέρω αναφερόµενες διατάξεις,   ύστερα από διαλογική συζήτηση,   κατά  πλειοψηφία 

Α  π ο φ α σ ί ζ ε ι 
Κατά  πλειοψηφία  είκοσι πέντε (25) υπέρ και ενός (1) λευκού, εγκρίνει  τον  Ισολογισµό 

Λήξης Εκκαθάρισης της ∆ηµοτικής Επιχείρησης µε την επωνυµία  «Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου 
Καµένων Βούρλων» -Κ.Ε.Κ.Α.Β. υπό εκκαθάριση, ο οποίος έχει ως παρακάτω:. 

«“Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Καµένων Βούρλων  

- Κ.Ε.ΚΑ.Β. Υπό Εκκαθάριση” 

Καµένα Βούρλα 

ΦΕΚ 612/15.4.11 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΛΗΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΗΣΗΣ της 03/09/2016 

Περίοδος : 15 Απριλίου 2016 έως 3 Σεπτεµβρίου 2016 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία µε  
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Καµένων Βούρλων- Κ.Ε.ΚΑ.Β Υπό Εκκαθάριση 

    
Ποσά λύξης 
εκκαθάρισης   Ποσά    

Περιουσιακά στοιχεία 03/9/2016   14/4/2016   

Πάγια 0,00   5.100,00   

Μείον: Αποσβεσµένα 0,00 0,00   

Αποµειωµένα 0,00 0,00   

  0,00   5.100,00   

Αποθέµατα         

Απαιτήσεις         

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 0,00   0,00   

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 0,00   150.478,73   

Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα 0,00   0,00   

Λοιπά 0,00   19,39   

Σύνολο ενεργητικού 0,00   155.598,12   

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις         

Κεφάλαια και αποθεµατικά 104.553,03   -57.414,80   

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00   0,00   

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις -104.553,03   213.012,92   

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 0,00   155.598,12   

    

Σηµείωση : Η επιχείρηση είναι πολύ µικρή οντότητα και κάνει χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16 (Ν. 
4308/2014) 

Τα ποσά των δυο περιόδων δεν είναι συγκρίσηµα καθώς η παρούσα περίοδος είναι υποδωδεκάµηνη 

          

Κατάσταση Αποτελεσµάτων     

  
Παρούσα 
Περίοδος 

Προηγούµενη 
Περίοδος   

  
15/4/2016-
03/9/2016 15/4/2015-14/4/2016   

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 0,00 0,00   

Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00 0,00   
Μεταβολές αποθεµάτων (εµπορεύµατα, προϊόντα, 
ηµικατ/µένα) 0,00 0,00   

Αγορές εµπορευµάτων και υλικών 0,00 0,00   

Παροχές σε εργαζόµενους 0,00 0,00   

Αποσβέσεις ενσωµάτων παγίων και άυλων στοιχείων 0,00 0,00   
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Λοιπά έξοδα και ζηµιές 0,00 0,00   

Λοιπά έσοδα και κέρδη 1.382,00 0,00   

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) 0,00 0,00   

Αποτέλεσµα προ φόρων 1.382,00 0,00   

Φόροι 0,00 0,00   

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους 1.382,00 0,00   

            

Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της 3ης Σεπτεµβρίου 2016 
(Βάση των Άρθρων 29 και 30 του Ν 4308/2014)   

Η επιχείρηση κάνει χρήση των απαλλαγών της παραγράφου 8 Άρθρου 30 του Ν.4308/2014 

1. Πληροφορίες σχετικές µε την Επιχείρηση  
 

α) Επωνυµία: «Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Καµένων Βούρλων - Κ.Ε.ΚΑ.Β. Υπό Εκκαθάριση» 

β) Νοµικός τύπος: ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 

γ) Περίοδος αναφοράς: 15.4.2016 - 03.09.2016 (Λήξης Εκκαθάρισης) 

δ)  ∆ιεύθυνση της έδρας: Καµένα Βούρλα, 

ε) Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Καµένων Βούρλων τέθηκε σε εκκαθάριση µε τις υπ' αρ. 
αποφάσεις  4/60/2011 του ∆ήµου Μώλου – Αγίου Κωσταντίνου (ΦΕΚ 612/15.4.11). Οι χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις δεν συνταχτήκαν µε βάση την  παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας. 

στ) Η «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» βάσει των κριτηρίων του  νόµου  Ν. 4308/2014  όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
ανήκει στην κατηγορία, «Πολύ Μικρές» οντότητες. 

ζ)  Τα όργανα εκκαθάρισης  δηλώνουν  ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 
συµφωνία µε τον παρόντα νόµο. 

η) Τα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό 
νόµισµα της υπό εκκαθάριση Επιχείρησης.  

θ) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόµενης 
δραστηριότητας 

 
Η επιχείρηση δεν θα συνεχίσει τη λειτουργία της. (βλ. Περίπτωση ε. Παραγράφου 1 της παρούσας) 

3. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

∆εν συντρέχει η περίπτωση. 

4. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόµενες επιβαρύνσεις που δεν 
εµφανίζονται στον ισολογισµό. 
Η επιχείρηση δεν έχει  ελεγχθεί φορολογικά για καµία από τις εν λειτουργεία χρήσεις της.  
Η επιχείρηση περιλαµβάνεται στις επιχειρήσεις, που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 
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4071/2012 και εποµένως όλες οι υποχρεώσεις προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο και τους Ασφαλιστικούς 
Οργανισµούς εξοφλούνται υποχρεωτικά από τους ΟΤΑ που τις έχουν συστήσει.  

5. Ανάλυση Κονδυλίου «Κεφάλαια και αποθεµατικά». 
Το Κονδύλι του Ισολογισμού «Κεφάλαια και αποθεµατικά» διαμορφώθηκε ως εξής: 

Κεφάλαιο 293.740,00 

Αποτελέσµατα εις νέο (έναρξης) -351.154,80 

Κεφάλαια και αποθεµατικά έναρξης -57.414,80 

Πλεόν ∆ιαγραφή υποχρεώσεων 

1. Προµηθευτές 58.946,11 

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 21.107,09 

6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 58.660,21 

11. Πιστωτές ∆ιάφοροι 74.299,51 

12. Μέτοχοι έλλειµα εκκαθάρισης 0,00 

Σύνολο υποχρεώσεων (Γ ΙΙ) 213.012,92 

Μείον ∆ιαγραφή απαιτήσεων/παγίων 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 5.100,00 

11. Χρεώστες διάφοροι 45.925,70 

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 19,39 

Σύνολο Περιουσίας/ απαιτήσεων 51.045,09 

Αποτελέσµατα εις νέο (λήξης) -189.186,97 

Κεφάλαιο 293.740,00 

Κεφάλαια και αποθεµατικά τέλους 104.553,03 

6.  Λοιπές πληροφορίες 
1) Η σύνταξη του Ισολογισµού Έναρξης Εκκαθάρισης της 1ης, 2ης , 3ης ,4ης , 5ης και 6ης χρήσης Εκκαθάρισης, 

καθώς και της περιόδου από 15.4.2016 έως 03.09.2016  έγινε µετά από απογραφή που έγινε µε ότι στοιχεία 
βρέθηκαν στο αρχείο της επιχείρησης καθώς δεν παραδόθηκαν στον εκκαθαριστή από την πρ. διοίκηση ενώ 
είχε καταστραφεί µέρος του αρχείου και το ηλεκτρονικό πρόγραµµα που αυτά τηρούνταν. 

2) Με την από αρ. Πρωτ. 4610/117631 της 08-07-2016 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας δόθηκε παράταση στην εκκαθάριση µέχρι την 03/09/2016. Σύµφωνα 
µε διατάξεις της ΚΥΑ 5081/10.09.2007 (ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β’) Άρθρο 9 παρ. 6 όρίζεται ότι το 
στάδιο της εκκαθάρισής σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί την πενταετία. Εποµένως η ως άνω 
αναφερόµενη ηµεροµηνία (3/9/2016) αποτελεί και την οριστική ηµεροµηνία λήξης της εκκαθάρισης. 

3) Στην κατάρτηση των οικονοµικών καταστάσεων δεν συµπεριλήφθησαν υποχρεώσεις προς την ∆ΟΥ που 
αφορούν σε επιβολή προστίµου ΦΠΑ καθώς και λοιπά πρόστιµα και προσαυξήσεις, καθώς αφενός όλες οι 
υποχρεώσεις αυτές (µετά την διαγραφή προστίµων και προσαυξήσεων όπως ορίζουν οι αντίστοιχες διατάξεις 
του Ν. 4071/2012 όπως έχουν τροποποιηθείο και ισχύουν) εξοφλούνται υποχρεωτικά από τον ΟΤΑ που 
συνέστισε τις επιχειρήσεις αυτές, αφετέρου δεν είχε γίνει γνωστό το ακριβές ποσό κύριων οφειλών που 
προέκυπταν µετά την διαγραφή των επιβληθέντων προστίµων. ∆εν έγινε καµία εκτίµηση του ποσού καθώς 
αυτό θα πρέπει να διακανονιστεί και να διαχειριστεί από τον ∆ήµο Μώλου – Αγίου Κωσταντίνου.  

4) Έγινε παράδοση του ΦΙΧ απορρηµατοφόρου της επιχείρησης σε εταιρεία ανακύκλωσης στις 2/9/2016 µε 
σκοπό την καταστροφή του. Το όχηµα είχε εκτιµηθεί στην απογραφή έναρξης και εµφανίζεται στο αντίστοιχο 
κονδύλι των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων στην συγκριτική προηγούµενη περίοδο 15/4/2015-14/4/2016 
(Πάγια) ποσού € 5.100,00. Η διαγραφή ολοκληρώθηκε σύµφωνα µε το υπ αρ. πρωτ. 13557 έγγραφο του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών στις 7.9.2016. 
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5) Οι  βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις που εµφανίζονται τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αφορούν σε: 
a. Απαίτηση ποσού € 103.171,03 κατά του πρ. Ταµεία και προέδρου της κοινωφελούς επιχείρησης που 

βρέθηκε ως έλλειµα ταµείου κατά την διενεργηθείσα απογραφή έναρξης. Το ποσό εµφανίζεται 
αφαιρετικά καθώς µετά την τελεσιδίκηση αγωγής που κατατέθηκε (25/4/2016, Δικόγραφο αγωγής 

160/ΤΜ/29/16) το ποσό θα περιέλθει στον ∆ήµο Μώλου Αγίου Κωσταντίνου. Όπως αποφασίστηκε µε 
την υπ αρισθµό 6/94/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

b. Στην εν λόγω αγωγή το αιτηθέν από το δικαστήριο ποσό ανέρχεται σε €111.620,99. 
c. Ποσό € 1.382 που εισπράχθηκε από την εταιρεία ανακύκλωσης που παραδόθηκε το Απορρηµατοφόρο 

της επιχείρησης και αποδόθηκαν απ’ ευθείας στον ∆ήµο Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου. 

6) Με την υπ’ αρ. 6/94/2016  απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου του ∆ήµου Μώλου Αγίου Κωσταντνίνου ο 
∆ήµος αναλαµβάνει όλες τις µη παραγεγραµµένες υποχρεώσεις της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς επιχείρησης. Οι 
υποχρεώσεις αυτές έχουν αποµειωθεί κατά περίπου 50% σε σχέση µε τα ποσά που είχαν αναγνωριστεί κατά 
την αποτίµηση τους έναρξης της εκαθάρισης βάση σχετικών υπογεγραµµένων συµβάσεων συµβιβασµού µε 
τους δικαιούχους και οι οποίες κοινωποιήθηκαν στον ∆ήµο µε την από 21/3/2016 εισήγηση του εκκαθαριστή 
προς το ∆ηµοτικό συµβούλιο.  
 

Καµένα Βούρλα , 23 ∆εκεµβρίου  2016 
Ο Εκκαθαριστής 

 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π. ΜΠΑΝΙΛΑΣ 

 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125» 

Λευκό δήλωσε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ηµόπουλος Ευστάθιος 
Η απόφαση έλαβε αριθµό : 2/13/2017 

……………………………………………………………………………………………………. 
 Για το θέµα αυτό  συντάχθηκε το παρόν 
                     Ο ∆ήµαρχος                               Η Πρόεδρος                     Τα Μέλη 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καµένα Βούρλα , 2-3-2017 

Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 

Κουκούλη Ευαγγελίου Γεωργία 
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