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629. Υποβολή

οικονομικών Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ζαχαριάδης Παύλος, 2)
στοιχείων
Δήμου Μλεκάνης Μιχαήλ, 3) Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, )
Καλαϊτσίδης Γεώργιος και 5) Μυστακίδης Ιωάννης,
Δράμας χρήσης 2015
ανέφεραν ότι το θέμα αφορά στην λογιστική απεικόνιση
δηλαδή, στο αν απεικονίζονται σωστά στον ισολογισμό
οι δείκτες, όπως ακριβώς έκλεισαν. Επ΄ αυτού δεν έχουν
καμία αντίρρηση. Διαφωνούν με τον τρόπο που έγινε η
διοχέτευση των χρημάτων με απόφαση της δημοτικής
αρχής αλλά, αυτό δεν αφορά στη παρόν θέμα, οπότε
συναινούν, τονίζοντας πως είναι ανεπίτρεπτο η νομική
σύμβουλος, να μην στέλνει επιστολή που θα έπρεπε να
συμπεριλαμβάνεται στον ισολογισμό, για τα ποσά που
αφορούν σε εκκρεμοδικίες, διερωτώμενοι πώς επέτρεψε
κάτι τέτοιο η δημοτική αρχή και προσθέτοντας πως
κάποιος πρέπει να διοικήσει και να βάλει τα πράγματα
στη σωστή τους βάση, στο θέμα αυτό.
Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος,
ανέφερε πως ψηφίζει το θέμα μόνο ως λογιστική
αποτύπωση, έχοντας διαφορές σε πολιτικό επίπεδο, τις
οποίες και καταθέτουν ως παράταξη στο ΔΣ.
Ο δημοτικός σύμβουλος Καλφόπουλος Ευάγγελος,
ανέφερε πως φυσικά και ψηφίζει το θέμα ως λογιστική
αποτύπωση, έχοντας διαφορές όμως σε πολιτικό επίπεδο,
τις οποίες και καταθέτει στο ΔΣ.
Μειοψηφούντος
του
δημοτικού
συμβούλου
Στεφανίδη Ιωάννη, ο οποίος ανέφερε τα παρακάτω:
«Ο προϋπολογισμός του 2015, -και ο Απολογισμός,
Ισολογισμός που τώρα συζητείται, - είχε αντιλαϊκό
πρόσημο και αυτό φαίνεται από την ίδια την ανάγνωση
των αριθμών. Συρρικνώνεται το οικονομικό αποτέλεσμα
του Δήμου για δράσεις, και μάλιστα με πολύ ραγδαίο
τρόπο, ως συνέπεια της συρρίκνωσης του κρατικού
προϋπολογισμού. Ο Ισολογισμός πιστοποιεί με τον πιο
κατηγορηματικό τρόπο ότι, η δημοτική αρχή
ακολούθησε έναν τρόπο διεκπεραίωσης , ο οποίος είναι
κεντρικός σχεδιασμός και ουσιαστικά συμβιβάστηκε με
τα οικονομικά δεδομένα που έχουμε ως δήμος. Ένα πολύ
μεγάλο μέρος των χρημάτων, προέρχεται από τα
ανταποδοτικά τέλη και ουσιαστικά, τα περισσότερα
χρήματα είναι δαπάνες που ενδεχομένως θα μπορούσαν
να τις κάνουν και άλλες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.
Απλώς, αναθέτουν τις υπηρεσίες αυτές στου Δήμους για
τη διεκπεραίωση, ιδιαίτερα τις δαπάνες των ΚΑΠ και
νομίζει ότι αυτό γίνεται εκ του πονηρού διότι, με τη
συνεχή συρρίκνωση, αυτοί οι οποίοι επιχορηγούνται,
όταν στερέψουν οι στρόφιγγες, θα αρχίσουν να
διεκδικούν από τους Δήμους. Η τοποθέτησή του, που δεν
έχει καμία σχέση με τις υπηρεσίες, οι οποίες εντέλλονται

να κινηθούν βάση της πολιτικής βούλησης συμβιβασμού
με την υπάρχουσα κατάσταση, με πολύ μειωμένο
προσωπικό, με πολύ μεγάλες δυσκολίες και ενδεχομένως
με ένα πλαίσιο δημοσιοοικονομικό που καθιστά δύσκολη
τη λειτουργία τους ως υπηρεσία. Υπό την έννοια αυτή,
δεν έχει τίποτα με το προσωπικό που συντάσσει,
σχεδιάζει αλλά, με το πολιτικό προσωπικό, το οποίο
νομίζει ότι δεν κινείται σωστά και δυστυχώς αυτό
εκφράζεται και μέσω της ΚΕΔΕ. Δεν θα μπορούσε να
ψηφίσει και την λογιστική αποτύπωση γιατί, ναι μεν οι
δαπάνες μπορεί να γίνονται με νομότυπο τρόπο, το θέμα
όμως ορισμένων δαπανών για την επιχορήγηση Νομικών
Προσώπων του Δήμου και το αποτέλεσμα που παράγεται
από αυτά τα ΝΠ, νομίζει ότι και η λογιστική αποτύπωση,
που ναι μεν γίνεται με βάση τα δεδομένα αλλά, η
αξιολόγηση του αποτελέσματος δεν είναι επαρκής για να
θεμελιώνει δικαιώματα εκταμίευσης εκατοντάδων
χιλιάδων ευρώ προς ΝΠ του Δήμου, που ο σκοπός τους
δεν είναι τόσο καθαρός όσο φαίνεται. Άρα δηλαδή και
σε επίπεδο λογιστικό και σε επίπεδο πολιτικού
προσανατολισμού, καταψηφίζει.
Δράμα 01-12-2016
Η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας
Μυροφόρα Ψωμά

