
 

                                                                 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ 
Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν 
 
Δ/νςθ  : Γοφρνεσ  
Σ.Κ.  : 700 14 
Πλθροφορίεσ: Χαράλαμποσ Κοφτουλασ 
Σθλ.  : 2813404620 
FAX  : 2813404608 
e-mail  : b.koutoulas@hersonisos.gr  
 

ΘΕΜΑ: «Παρατθριςεισ ορκωτϊν ελεγκτϊν – λογιςτϊν, ςτο πλαίςιο του 

ιςολογιςμοφ ζτουσ 2016, ςχετικζσ με τθ λειτουργία τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ 
Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν». 

          

χετικά:  

1. Η ζκκεςθ των ορκωτϊν ελεγκτϊν – λογιςτϊν επί του ιςολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 
2016. 

2. Σο υπϋ αρ. 16419/7 – 12 – 2017 ζγγραφο τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ. 

 

«Σα κείμενα ςε ειςαγωγικά και με ζντονθ γραφι είναι αυτοφςια από τθν ζκκεςθ των 
ορκωτϊν ελεγκτϊν» 

 

Κφριε Αντιδιμαρχε. 

      τθν ζκκεςθ των ορκωτϊν ελεγκτϊν – λογιςτϊν επί του ιςολογιςμοφ οικονομικοφ 
ζτουσ 2016, περιλαμβάνονται παρατθριςεισ ςχετικζσ με τθ λειτουργία τμθμάτων τθσ 
Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου. 

υγκεκριμζνα, τα ςθμαντικότερα που επιςθμαίνονται είναι: 

 «Η κυριότθτα των ακινιτων δεν επιβεβαιϊκθκε από τθ Νομικι Τπθρεςία  
του Διμου κυρίωσ λόγω του πλικουσ των ακινιτων. » 
 
Αρμόδια θ Νομικι Τπθρεςία. 
 

Προσ 
 

Σον κ. Εμμανουιλ Πλευράκθ, 
Αντιδιμαρχο Οικονομικϊν Θεμάτων και 

Περιουςίασ. 
 

   Γοφρνεσ, 05/02/2018. 
Αρ. πρωτ. 26593/2017. 
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Σο Σμιμα Εςόδων και Περιουςίασ, όπωσ κατϋ επανάλθψθ ςασ ζχω επιςθμάνει, 
δεν είναι ςε κζςθ να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ διαχείριςθσ τθσ τεράςτιασ 
ακίνθτθσ (κυρίωσ) περιουςίασ του Διμου, λόγω απουςίασ υπθρεςιακϊν 
ςτελεχϊν. 
το πλαίςιο των αρμοδιοτιτων και τθσ ευκφνθσ μου (άρκρα 17 και 25 του Ν. 
4270/2014) το αμζςωσ προςεχζσ διάςτθμα κα ςασ επανυποβλθκεί 
τεκμθριωμζνθ πρόταςθ επί του κζματοσ. υγκεκριμζνα κα προτείνεται θ 
αναμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ με τθ δθμιουργία ανάλογων Κ.Α. για τθν 
ανάκεςθ τθσ ΕΡΓΑΙΑ – ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΚΑΙ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΗ 
ΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ με διαγωνιςμό, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του Ν. 4412/2016, ςε ειδικό εξωτερικό ςυνεργάτθ (νομικό – τοπογράφο) και 
τθν ανάκεςθ τθσ περίφραξθσ και ςιμανςθσ των δθμοτικϊν ακινιτων.  
 

 «Δεν υπάρχει αςφαλιςτικι κάλυψθ για καμία κατθγορία παγίων (πλθν των 
μεταφορικϊν μζςων). » 
 
το πλαίςιο αρμοδιοτιτων και ευκφνθσ μου (άρκρα 17 και 25 του Ν. 
4270/2014) το αμζςωσ προςεχζσ διάςτθμα κα ςασ υποβλθκεί πρόταςθ επί του 
κζματοσ. υγκεκριμζνα κα προτείνεται θ αναμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ 
με τθ δθμιουργία ανάλογων Κ.Α. για τθν αςφάλιςθ όλων των παγίων του 
Διμου. 
 
 

 «ε ετιςια βάςθ κα πρζπει να διενεργείται φυςικι απογραφι των κινθτϊν 
παγίων του Διμου, ζλεγχοσ και ςφγκριςθ αυτισ με τα δεδομζνα του 
μθτρϊου παγίων. » 
και, 

 «Οι αναλϊςεισ υλικϊν ανιλκαν ςτο ποςό των 173.971,43 € και αφοροφν 
κυρίωσ υλικά ςυντθριςεωσ κτιρίων, επιςκευισ δρόμων, υλικά πραςίνου κ.α. 
τα πλαίςια τθσ χρθςτισ διαχείριςθσ ςυςτινεται θ παρακολοφκθςθ των 
αναλωςίμων με τθ χριςθ εξειδικευμζνου λογιςμικοφ (βιβλίο αποκικθσ). Η 
ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι (module) κα πρζπει να παράςχει αναφορζσ (report) 
ωσ προσ το απόκεμα τζλουσ, το κόςτοσ αναλωςίμων ανά ζργο, τθν 
διακφμανςθ τθσ τιμισ των υλικϊν κ.α. » 
 
Σο τμιμα Προμθκειϊν, από τθ ςφςταςθ του και μζχρι ςιμερα, ζχει καταφζρει 
να υλοποιεί τισ γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ των προμθκειϊν και των 
υπθρεςιϊν, μζχρι και τισ παραλαβζσ των υλικϊν. Σο βαςικό που δεν ζχει 
ακόμα υλοποιθκεί είναι θ λειτουργία αποκικθσ υλικοφ, κζμα που ζχει 
«παγϊςει», χωρίσ να υπάρχει επίςθμα κάποιοσ λόγοσ.   
 
το πλαίςιο των αρμοδιοτιτων και τθσ ευκφνθσ μου (άρκρα 17 και 25 του Ν. 
4270/2014), παρακαλϊ να υποδείξετε άμεςα το ςθμείο όπου κα δθμιουργθκεί 
και κα λειτουργιςει θ αποκικθ των υλικϊν του Διμου. Η ειδικι εφαρμογι (αν 
κρικεί αναγκαία) για τθν παρακολοφκθςθ και λειτουργία τθσ αποκικθσ κα 
αγοραςτεί και κα εγκαταςτακεί άμεςα. Όπωσ ςασ ζχω ενθμερϊςει, πολφ 
ςφντομα και εντόσ του 2018, κα απαιτείται θ αποςτολι επιπλζον οικονομικϊν 



ςτοιχείων του Διμου ςτον κόμβο τθσ Ε.Ε.Σ.Α.Α. και ςτο Τπουργείο Εςωτερικϊν, 
που κα περιλαμβάνουν και ςτοιχεία αποκικθσ («Κατάςταςθ Μεταβολϊν 
Κακαρισ Θζςθσ» και «Κατάςταςθ Χρθματοροϊν»). Η ζλλειψθ αποκικθσ 
(ςχετικά με τισ προμικειεσ, τα πάγια κινθτά και εξοπλιςμό) και θ απουςία 
ολοκλθρωμζνθσ αποτφπωςθσ – καταγραφισ – επιβεβαίωςθσ κυριότθτασ – 
πραγματικισ οικονομικισ εκτίμθςθσ (τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ), κα 
καταςτιςουν αδφνατθ τθν αποςτολι των οικονομικϊν ςτοιχείων, με 
ςυγκεκριμζνεσ πλζον κυρϊςεισ για τον Προϊςτάμενο Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν 
(περικοπι αποδοχϊν) και το Διμο (περικοπι Κ.Α.Π.). Επιπλζον κα απαιτθκεί 
ΑΜΕΑ να γίνει από τισ διάφορεσ υπθρεςίεσ απόςυρςθ – καταςτροφι των 
άχρθςτων υλικϊν και των εγκαταλειμμζνων μθχανθμάτων και γενικά όλων των 
κινθτϊν τα οποία είναι ςε αχρθςτία, προκειμζνου να αφαιρεκοφν από τα 
πάγια του Διμου. 
 
Σο Σμιμα Εςόδων και Περιουςίασ καλείται επίςθσ να αντιμετωπίςει – και να 
επιλφςει – το πρόβλθμα τθσ μθ ζνταξθσ ακόμα, μζχρι ςιμερα, τθσ υπθρεςίασ 
άρδευςθσ ςε διεφκυνςθ του Διμου. Πρζπει να υπάρξει ουςιαςτικι λειτουργία 
τθσ υπθρεςίασ, θ οποία ςασ υπενκυμίηω είναι ανταποδοτικι, προκειμζνου να 
διαφυλαχκοφν τα ζςοδα τθσ υπθρεςίασ και να υπάρξει ςωςτι παροχι τθσ 
υπθρεςίασ προσ τουσ δθμότεσ. 
 
 

 «Εκκρεμοφν διάφορεσ βεβαιϊςεισ (Καςτρίου, Δαιδάλου, διάφορα τζλθ 
κλπ).» 
 
Σο Σμιμα Εςόδων και Περιουςίασ ζχει προβεί ςε βεβαιϊςεισ. Τλοποιοφνται οι 
βεβαιϊςεισ χρονολογικά, με γνϊμονα τθ μθ παραγραφι απαιτιςεων του 
Διμου. 
 
 

 «Δεν λάβαμε επιςτολι από το νομικό τμιμα του Διμου Χερςονιςου και ωσ 
εκ τοφτου δεν είμαςτε ςε κζςθ να εκτιμιςουμε τθν επάρκεια τθσ 
«Πρόβλεψθσ επίδικων υποκζςεων». » 
 
Αρμόδια θ Νομικι Τπθρεςία. Η απουςία πρόβλεψθσ επίδικων υποκζςεων, 
δθμιουργεί πρόβλθμα ςτθν ορκι απεικόνιςθ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ του 
Διμου. Οι μθνιαίεσ οικονομικζσ αναφορζσ του Διμου που αποςτζλλονται ςτο 
Τπουργείο Εςωτερικϊν δεν είναι ορκζσ, με αποτζλεςμα να ζχουμε τακτικζσ 
παρατθριςεισ από το Παρατθρθτιριο Οικονομικισ Αυτοτζλειασ των Ο.Σ.Α. 
 
 

 «Σζλθ παρεπιδθμοφντων και επί των ακακαρίςτων εςόδων κζντρων 
διαςκζδαςθσ, εςτιατορίων, και ςυναφϊν επιχειριςεων. υνιςτάται θ 
καταγραφι – απογραφι των επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται εντόσ 
των γεωγραφικϊν ορίων του Διμου Χερςονιςου και ο κακοριςμόσ, από τισ 
οικονομικζσ υπθρεςίεσ του Διμου, του αναλογοφν τζλουσ  (0,5% ι 5%)» 
 



 «Σζλθ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ. φμφωνα με το άρκρο 1 του Ν. 25/75 θ 
βεβαίωςθ των τελϊν κακαριότθτασ και φωτιςμοφ ςυντελείται με τουσ 
καταλόγουσ (λογαριαςμοφσ) τθσ Δ.Ε.Η. φμφωνα με το άρκρο 4 του Ν. 25/75 
θ εκκακάριςθ διενεργείται μζςα ςτον  τρίτο μινα από τθ λιξθ του μινα που 
ανικουν λογιςτικά οι λογαριαςμοί. Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτισ 
διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 4 του παραπάνω νόμου για τον ακριβι 
κακοριςμό των ςυντελεςτϊν ανά κατθγορία και τθν ορκι κλιμάκωςθ του 
ςυντελεςτι με τθ χριςθ πλαςματικοφ εμβαδοφ όπου απαιτείται. 
Επιςθμαίνεται ότι τζλθ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ που δεν ειςπράχκθκαν 
από τθν Δ.Ε.Η εντόσ του 2016, κοινοποιικθκαν ςτον Διμο προκειμζνου να 

βεβαιωκοφν από τθν υπθρεςία εςόδων.»  
 
Σο Σμιμα Εςόδων και Περιουςίασ ζχει προβεί ςε βεβαιϊςεισ. Τλοποιοφνται οι 
βεβαιϊςεισ χρονολογικά, με γνϊμονα τθ μθ παραγραφι απαιτιςεων του 
Διμου. Σα ανείςπρακτα μζςω Δ.Ε.Η. ζχουν ιδθ βεβαιωκεί από 29/9/2017. 
Άρχιςε να διενεργείται ζλεγχοσ ςτισ παροχζσ που είναι ςτο Α.Φ.Μ. του Διμου 
και με τθν επερχόμενθ διαγωνιςτικι διαδικαςία επιλογισ παρόχου θλεκτρικισ 
ενζργειασ, κα υπάρξει ακριβισ αποτφπωςθ των παροχϊν θλεκτρικισ 
ενζργειασ. 
 
Επιπλζον, κα ςασ προςκομίςω άμεςα ειςιγθςθ για 24ωρθ & 12ωρθ λειτουργία 
κακϊσ και λειτουργία τισ Κυριακζσ και εξαιρζςιμεσ θμζρεσ διαφόρων 
τμθμάτων τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ του Διμου Χερςονιςου, προκειμζνου 
να είναι δυνατι θ πρόςκετθ εργαςία των υπαλλιλων. 
 
 

 «Σζλοσ ακίνθτθσ περιουςίασ (Σ.Α.Π.). φμφωνα  με τισ διατάξεισ του Ν. 
2130/97 επιβάλλεται  υποχρεωτικά υπζρ των διμων και κοινοτιτων τζλοσ 
ακίνθτθσ περιουςίασ το ιμιςυ του οποίου διατίκεται για καταβολι  
αποηθμιϊςεων για απαλλοτρίωςθ ι ρυμοτόμθςθ ακινιτων και το υπόλοιπο 
ελεφκερα ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Διμου.» 
 

Σο Σμιμα Εςόδων και Περιουςίασ ζχει προβεί ςε βεβαιϊςεισ. Τλοποιοφνται οι 
βεβαιϊςεισ χρονολογικά, με γνϊμονα τθ μθ παραγραφι απαιτιςεων του 
Διμου. 
 
 

 «Δεν λάβαμε επιςτολι από τθν Νομικι Τπθρεςία του Διμου για τθν ζκβαςθ 
των επίδικων υποκζςεων κακϊσ και τθν φπαρξθ νζων που δθμιουργικθκαν 
ςτθ χριςθ 2016. Λόγω του γεγονότοσ αυτοφ, διατθροφμε επιφφλαξθ για 
ενδεχόμενεσ αγωγζσ τρίτων κατά του Διμου και τθν ενδεχόμενθ επίδραςθ 
ςτα αποτελζςματα χριςθσ και ςτα ίδια κεφάλαια. » 
 

Αρμόδια θ Νομικι Τπθρεςία. Η απουςία πρόβλεψθσ επίδικων υποκζςεων, 
δθμιουργεί πρόβλθμα ςτθν ορκι απεικόνιςθ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ του 
Διμου. 
 



 

 «Ο  Διμοσ φζρεται δικαιοφχοσ αποηθμιϊςεων από μετατροπι ειςφοράσ γθσ 
ςε χριμα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Π.Δ. 6/78 για ζξι περιπτϊςεισ 
ςυνολικοφ ποςοφ 2.897.860,03 €. φμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία θ 
ταμιακι βεβαίωςθ τθσ οφειλισ μπορεί να γίνει μετά τθν ζκδοςθ τθσ 
απόφαςθσ του Δικαςτθρίου που κα κακορίςει οριςτικι τιμι μονάδοσ. 
(χετικά άρκρα 4 ΒΔ 17/5-15/6 1959, Δ. Πρ. Ακ. 3827/1991). 

   Οι ςχετικζσ υποκζςεισ είναι: 

Αντίδικοσ Δικάςιμοσ Ποςό 

Aldemar A.E.                              759.235,52 

Κρομμυδάκθσ Α.Ε. 23.09.2014 981.514,20 

Πανευρϊπα Α.Ε. 23.09.2014 403.241,60 

GOLF RESIDENCE  594,00 

τζλλα Μπθτσ Α.Ε. 12.11.2013 678.622,53 

απουνάκθσ Α.Ε.                              74.652,18 

φνολα                            2.897.860,03 

 

Δεν λάβαμε επιςτολι από τθν Νομικι Τπθρεςία για τθν ζκβαςθ των παραπάνω 
υποκζςεων.» 

 

Κφριε Αντιδιμαρχε. 

         Για μια ακόμθ φορά κζλω να ςασ μεταφζρω τθν αγωνία των ςτελεχϊν των 
Σμθμάτων Εςόδων – Περιουςίασ, Προμθκειϊν και εμοφ για τθν αδυναμία κάλυψθσ 
όλου του φάςματοσ των κεςμοκετθμζνων εςόδων του Διμου (πάνω από 30 πθγζσ), 
τον ζλεγχο τθσ δθμοτικισ περιουςίασ και τθν παρακολοφκθςθ των προμθκειϊν. Οι 
υπάλλθλοι που υπθρετοφν ςτα τμιματα Εςόδων – Περιουςίασ  (6 υπάλλθλοι) και 
Προμθκειϊν (2 υπάλλθλοι) δεν επαρκοφν να καλφψουν τισ διευρυμζνεσ ανάγκεσ του 
Καλλικρατικοφ Διμου. Η παρακολοφκθςθ των εςόδων με τθν ζλλειψθ προςωπικοφ 
αντί να προςεγγίηει χρονικά το ςιμερα, ςυνεχϊσ  πθγαίνει προσ τα πίςω, με ςυνζπεια 
τθν πλθμμελι εξυπθρζτθςθ των δθμοτϊν, τθν φπαρξθ παραπόνων των δθμοτϊν για 
τθν κακυςτζρθςθ βεβαίωςθσ οφειλϊν, τθν απϊλεια εςόδων για το Διμο το φψοσ τθσ 
οποίασ δεν μπορεί να υπολογιςτεί, τθν αδυναμία παρακολοφκθςθσ και αξιοποίθςθσ 
τθσ δθμοτικισ περιουςίασ και τθν πλθμμελι διαχείριςθ των προμθκειϊν.  

            Για τουσ παραπάνω λόγουσ ςασ ηθτϊ για μια ακόμθ φορά τθ μζριμνα εκ 
μζρουσ ςασ για τθν επίλυςθ του κζματοσ του προςωπικοφ. Είναι απολφτωσ αναγκαία 
θ ςτελζχωςθ του Σμιματοσ Εςόδων – Περιουςίασ με πζντε (5) τουλάχιςτον 
υπαλλιλουσ που ζχουν ειδικότθτα οικονομικοφ. 



             ασ ενθμερϊνω ότι ζχω διερευνιςει και τθν περίπτωςθ ανάκεςθσ ςε 
εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ διαφόρων εργαςιϊν με διαγωνιςτικι διαδικαςία, αλλά θ 
άποψθ του Ελεγκτικοφ υνεδρίου είναι ΑΠΟΛΤΣΑ αρνθτικι, με προτροπι για 
αναδιάταξθ του προςωπικοφ του Διμου.  

             ασ ενθμερϊνω επίςθσ  ότι ο Διμοσ μασ δεν ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία τθσ 
κινθτικότθτασ ωσ φορζασ υποδοχισ υπαλλιλων, αλλά μόνο αποχϊρθςθσ, με ιςχυρό 
ενδεχόμενο περαιτζρω μείωςθσ του προςωπικοφ.  

Ευελπιςτϊντασ ςε κετικι ανταπόκριςθ. 

Με εκτίμθςθ,  

Ο Διευκυντισ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν 

 

 

Χαράλαμποσ Κοφτουλασ 

 

υνθμμζνα:  

- Σο υπϋ αρ. 16419/7 – 12 – 2017 ζγγραφο τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ. 

Κοινοποίθςθ:  

- Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Κριτθσ, Σμιμα Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και Νομικϊν Προςϊπων. 
- Grant Thornton Greece (ορκωτοί λογιςτζσ). 
- Δθμοτικό υμβοφλιο. 

Εςωτερικι διανομι: 
- κ. Ιωάννθ Μαςτοράκθ, Διμαρχο Χερςονιςου. 
- Αντιδιμαρχο Διοικθτικϊν κ. Κων/νο Παρλαμά. 
- Γενικι Γραμματζασ κα. Αναςταςία Νθςτικάκθ. 
- Αναπλθρϊτρια Προϊςτάμενθ τμιματοσ Προχπολογιςμοφ – Λογιςτθρίου κα. Θεονφμφθ 

κυβαλάκθ. 
- Αναπλθρωτι Προϊςτάμενο τμιματοσ Προμθκειϊν κ. Κων/νο Καλακάκθ. 
- Αναπλθρωτι Προϊςτάμενο τμιματοσ Εςόδων & Περιουςίασ κ. Δθμιτριο Κουρμουλάκθ. 
- Αρχείο. 
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