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ΕΓΚΡΙΝΑΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΧΡΗΣΗΣ 2019 

ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΑΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 

 

Η τοποθέτησή μου στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής: 

► Εξακολουθεί η δήλωση κατά τη συζήτηση του απολογισμού 2019, με την 249/2021 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής. 

Εγκρίνω τον οικονομικό απολογισμό, κατά συνέπεια και τον Ισολογισμό χρήσης 2019, όπως έχουν 

αποτυπωθεί στα οικονομικά στοιχεία της Υπηρεσίας και των Ορκωτών Λογιστών, αλλά δεν εγκρίνω 

τον Πολιτικό απολογισμό , γιατί το έργο που πραγματοποιήθηκε ήταν ελάχιστο και συγκεκριμένα 

μόλις το 15,9% του τεχνικού προγράμματος υλοποιήθηκε. 

Όσον αφορά την εξέταση των στοιχείων του Ισολογισμού αξιοπερίεργα είναι τα εξής στοιχεία: 

1. Ο Κύκλος Εργασιών (τζίρος) είναι 29.563.632 € και τα ταμειακά διαθέσιμα  στο τέλος του ίδιου 

χρόνου (31/12/19) 27.019.567 €!!!! Σήμερα δε, ξεπερνούν τα 34.000.000 €. Φανταστείτε οποιαδήποτε 

επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο να παρουσιάζει αυτά τα νούμερα. 

2. Η χρήση για 8η συνεχόμενη χρονιά είναι πλεονασματική  με κατακόρυφη αύξηση κερδών, που 

ανήλθε σε 3.311.687 €, έναντι 1.947.248 € το 2018. 

3. Τα συσσωρευμένα πλεονάσματα από το 2011 μέχρι και το 2019 ανέρχονται στο ιλιγγιώδες ποσόν 

για τα μεγέθη του Δήμου Κορινθίων των 15.975.650 € !!!!! 

Αυτό το ποσόν θα μπορούσε να αποτυπωθεί σε έργο, πράγμα που δεν έγινε, αλλά δυστυχώς η ίδια 

εικόνα είναι και τα επόμενα δύο έτη 2020 και 2021. 

4. Οι Πιστωτικοί Τόκοι των καταθέσεων στις Τράπεζες ανέρχονται σε 397.283 €, παρά το γεγονός ότι 

τα επιτόκια είναι σχεδόν μηδενικά, ενώ το σύνολό τους την τελευταία πενταετία ανέρχεται σε 

1.414.514 €, περισσότερα δηλαδή από όσα δαπανήσαμε  για την πλατεία Περιβολάκια. 

Φανταστείτε τα επιτόκια  να ήσαν της τάξης του 6-7%, όπως ήταν την τετραετία 2007-10. Θα είχαμε 

πιστωτικούς τόκους  πάνω από 2.000.000 € ετησίως. Αυτός όμως δεν είναι ο σκοπός του Δήμου, που 

είναι κοινωνικός φορέας. 
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5. Πληρώσαμε Φόρο Εισοδήματος το 2019 184.134 € που αφορά τη φορολογία εισοδήματος με 

κλίμακα 26% από τόκους καταθέσεων και ενοίκια. Συνολικά τη τελευταία εξαετία 2014-19 

πληρώσαμε 930.583 € φόρο εισοδήματος. 

► Δηλαδή δεν παρήγε έργο ο Δήμος μας με συνέπεια 

► Να βάλουμε τα χρήματα στις Τράπεζες με συνέπεια 

► Να πληρώσουμε φόρο εισοδήματος  για τις καταθέσεις αυτές. 

6. Πέραν των παρατηρήσεων αυτών τοποθετούμαι και για δύο παρατηρήσεις των Ορκωτών. Όπως τα 

ακίνητα του Δήμου. Η μόνη ουσιαστική ενέργεια που έχει γίνει είναι η έρευνα και η καταγραφή  των 

615 περίπου ακινήτων  από την αρμόδια επιτροπή υπό την προεδρία μου  τη τριετία 2013-16, όπως 

εγκρίθηκε το 2016 με την 351/2016 ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Απαιτούνται 

περαιτέρω ενέργειες, όπως εκτιμήσεις, κτηματολόγιο κλπ. Πρόταση μου είναι να συσταθεί ειδικό 

Γραφείο  στο Δήμο από εξουσιοδοτημένο  προσωπικό με σκοπό τις συμπληρώσεις, διορθώσεις, 

καταχωρήσεις εκτιμήσεων κλπ. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Σπύρος Πλατής θα μπορούσε να 

βοηθήσει τα μέγιστα  στην προσπάθεια αυτή  διότι είναι και γνώστης του αντικειμένου. 

7. Τέλος σχετικά με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις η Λύση των οποίων έχει γίνει από το 2011 από το 

Δημοτικό Συμβούλιο και ουσιαστικά είναι  στο καθεστώς εκκαθάρισης  αναρωτιέμαι  γιατί ακόμα  και 

σήμερα  δεν έχει γίνει η ειδική εκκαθάριση, όπως προβλέπει ο νόμος. Δεν είναι δα και τόσο μεγάλο το 

αντικείμενο δράσης τους και ποσοτικά και χρονικά για να μην έχει ολοκληρωθεί. 
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