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Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τυρνάβου στις 
28/5/2021, συζητήθηκαν οι υπ.' Αριθμ. Πρωτ. 8603/26-4-2021 και 10660/27-5-2021 
επιστολές μου, τις οποίες και σας επισυνάπτω, προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, αναφορικά με κάποιες χρόνιες παθογένειες και δομικές αδυναμίες του δήμου, 
που έχουν ως αποτέλεσμα φαινόμενα κακοδιοίκησης.

Είχε προηγηθεί η υπ.' Αριθμ. Πρωτ. 14255/31-12-2020 επιστολή παραίτησής μου προς τον 
Δήμαρχο Τυρνάβου, προκειμένου να αναδειχτούν και να αντιμετωπιστούν αυτές οι 
δυσλειτουργίες.

Ωστόσο, από τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο φάνηκε ότι δεν υπάρχει η διάθεση να 
γίνει κατανοητή η ουσία του προβλήματος. Αντιθέτως, από την τοποθέτηση του επικεφαλής 
της δημοτικής παράταξης που διοικούσε τον Δήμο κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, 
εξήχθη το συμπέρασμα ότι αυτά τα προβλήματα που αναφέρονται ενδεικτικά στις επιστολές 
μου, προκλήθηκαν εξαιτίας της δικής μου ανεπάρκειας, παρά το γεγονός ότι ανέλαβα τη 
διεύθυνση των οικονομικών υπηρεσιών πριν από ένα περίπου χρόνο. Επιστέγασμα, το 
γεγονός ότι δεν μου επετράπη να τοποθετηθώ για θέματα που με αφορούσαν, σε 
συνεδρίαση του κατεξοχήν δημοκρατικού οργάνου του δήμου.

Ενδεικτικά, αναφέρθηκε ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στην οικονομική λειτουργία του 
Δήμου κατά το παρελθόν, παρά το γεγονός ότι:

• Με το υπ.' Αριθμ. Πρωτ. ΕΜΠ ΟΜ2/27/3813/οικ/2021/26-4-2021 έγγραφο της 
Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, στο οποίο περιέχεταιΈκθεση Επιθεώρησης- Ελέγχου της 
Αρχής για τους Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεός Ελλάδας, 
με αντικείμενο ελέγχου την έγκριση και την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων 
των Δήμων της Επικράτειας (απολογισμός, ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως) για 
τη χρήση του 2017, ο Δήμος Τυρνάβου είναι στη λίστα των Δήμων που ενέκριναν τα 
οικονομικά στοιχεία του 2017 με καθυστέρηση

• Ο Δήμος, δεν έχει εγκρίνει μέχρι σήμερα τις οικονομικές καταστάσεις του 2018 και 
του 2019

• Ο Δήμος δημιουργούσε και δημιουργεί συνεχώς νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, παρά 
τη σημερινή καλή εικόνα, λόγω υπηρεσιακών δυσλειτουργιών

• Σύμφωνα με το υπ.' Αριθμ. Πρωτ. 64967/6-10-2020 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, ο Δήμος το 2021 απέρριψε μη νόμιμες/ μη κανονικές δαπάνες από το 
Μητρώο Δεσμεύσεων ύψους 570.501,13 €. Κανένας δεν αναρωτήθηκε γιατί η ταμίας 
του Δήμου δεν μπορεί να τις εξοφλήσει



• Στις ενστάσεις μου για τον παράδοξο τρόπο λειτουργίας των Επιτροπών Παραλαβής 
και παρά τις προβλέψεις του Ν. 4412/2016 και τη νομολογία του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου (ενδεικτικά Πράξη 170/2018 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΔΑΠΑΝΩΝ, VII ΤΜΗΜΑ) καταγράφηκε σε συζήτηση Δημοτικού Συμβουλίου ότι έτσι 
λειτουργεί το Δημόσιο

• Εμφανίζονται περιστασιακά οφειλές που δεν είναι καταγεγραμμένες στη λογιστική 
εφαρμογή του δήμου (π.χ. οφειλές στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων ύψους 158.514,59 € στις 31/12/2012).

Διατυπώθηκε εις βάρος μου ότι κατηγορώ συναδέλφους ενώ απλά με τα έγγραφά μου 
προσπαθώ να βρω λύσεις σε χρόνιες δυσλειτουργίες και ζητώ να εφαρμοστούν όσα 
προβλέπει η νομοθεσία και ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (Απόφαση 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεός Ελλάδας με Αριθμ. 616/4016, 
ΦΕΚ αρ. φύλλου 208/τεύχος Β', 1-2-2019). Εκφράζω την οικονομική υπηρεσία εν γένει και 
όχι τον εαυτό μου.

Σύμφωνα με την αποστολή και τις αρμοδιότητες της Αρχής: «...Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας 
φιλοδοξεί να κινητοποιήσει το σύνολο των υγιών δυνάμεων του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να σχηματιστεί μία 
κοινωνική πλειοψηφία που θα απαιτεί αλλά και θα συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία 
προτύπων και μηχανισμών που θα προάγουν τη διαφάνεια, την ακεραιότητα και τη 
λογοδοσία στο σύνολο της κοινωνίας δημιουργώντας ένα περιβάλλον που δεν θα ευνοεί την 
ανάπτυξη φαινομένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς».

Επειδή στο Δήμο μας δεν έχει συσταθεί Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και λόγω ελλείψεων 
στο προσωπικό δεν αναμένεται να συμβεί άμεσα

Επειδή ανακοίνωσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι από 1/6 θα ζητήσω να γίνει δεκτή η 
παραίτησή μου, διαφορετικά θα αναγκαστώ να σταματήσω να υπογράφω, γιατί όπως 
αναλύθηκε στις επιστολές μου δεν μπορώ να συνεχίσω να εργάζομαι κάτω από τις 
συγκεκριμένες συνθήκες, ωστόσο, ο Δήμαρχος δεν κάνει δεκτή την παραίτησή μου λόγω 
υπηρεσιακών αναγκών και απροθυμίας άλλων συναδέλφων να αναλάβουν,

Επειδή μακάρι το πρόβλημα του Δήμου να είναι η δική μου ανεπάρκεια

Σας παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες προκειμένου να συνεισφέρετε στην εύρυθμη 
λειτουργία του Δήμου.

κτίμ

Τριανταφύλλου Παναγιώτης
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Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/4/2021, ο κ. Χατζηκράχτης με 
μια δόση κριτικής, αναφέρθηκε σε δημοσίευμα της ιστοσελίδας onlarissa.gr, με ημερομηνία 
17/4/2021 και με τίτλο: Εντυπωσιακή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης Δήμων του 
νομού Λάρισας μέσα στην πανδημία! Το εν λόγω άρθρο αναφέρει επί λέξει: «... Στο Δήμο 
Τυρνάβου: Κλείσιμο 2019: Διαθέσιμα: 1.200.000€ και υποχρεώσεις: 1.570.000C Κλείσιμο 
2020 : Διαθέσιμα: 440.000C (εντυπωσιακή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά) και 
υποχρεώσεις 1.365.000€! Μπορεί εδώ να υπάρχει σχετική μείωση των υποχρεώσεων σε 
σχέση με το 2019, η μείωση όμως στο 1/3 των διαθεσίμων του Δήμου λογικά 
προβληματίζει...».

Κατά τη συζήτηση, τόνισα ότι πρόκειται για στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών 
και εξήγησα ότι η εταιρεία που μας παρέχει το μηχανογραφικό πρόγραμμα για την 
οικονομική και διοικητική υποστήριξη του Δήμου, δεν συμπεριέλαβε «μία γέφυρα» στο 
σύστημα, προκειμένου να αντλούνται τα στοιχεία και από τον λογαριασμό που διαθέτει ο 
Δήμος στην Τράπεζα της Ελλάδας. Γιατί τα πραγματικά διαθέσιμα του Δήμου ήταν στις 31 
Δεκεμβρίου του 2020, 3.418.626,06 €, με την ΤτΕ να έχει υπόλοιπο 2.978.970,29 € (το 
σύστημα δεν «τράβηξε» τις καταθέσεις στην ΤτΕ). Είναι άλλωστε τα ποσά που ελήφθησαν 
υπόφη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2021, ο οποίος και εγκρίθηκε από το 
Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Πρόκειται 
για λάθος, είτε της εταιρείας είτε της υπηρεσίας, που είχα εντοπίσει τυχαία, πριν καν το 
δημοσίευμα, και ενημέρωσα την εταιρεία να το διορθώσει άμεσα, όπως και έγινε.

Επιπλέον, ο κ. Αμάρι διερωτήθηκε αν στην επικείμενη Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού η 
ενίσχυση του ΚΑΕ 10-6115 Αμοιβές λογιστών- διπλογραφικό σύστημα- λοιπές 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, αφορά την ανάθεση της λογιστικής υποστήριξης του Δήμου σε 
ιδιωτική εταιρεία. Η απάντηση μου ήταν καταφατική. Ο ένας και μοναδικός υπάλληλος που 
διαθέτει ο Δήμος με άδεια λογιστή, από τον Ιούνιο του 2020 που ανέλαβα χρέη Αναπληρωτή 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και μέχρι σήμερα, χρονικό διάστημα 
για το οποίο μπορώ να εκφέρω γνώμη, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του 

onlarissa.gr


και απουσιάζει συνεχώς, ίσως γιατί αναμένει την συνταξιοδότησή του. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Είναι 

στα καθήκοντα ενός λογιστή να εντοπίζει αντίστοιχα λάθη σαν αυτά που τόνισε ο κ. 
Χατζηκράχτης...

Με την Απόφαση Δημάρχου υπ.' Αρ. 82/26-5-2020, ορίστηκα Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, εξαιτίας της επικείμενης αποχώρησης, 
λόγω συνταξιοδότησης, του μέχρι τότε Διευθυντή. Μετά τις αρνήσεις πιο έμπειρων 
συναδέλφων, οι οποίοι κατείχαν χρόνια θέσεις ευθύνης στον Δήμο, να αναλάβουν την 
ευαίσθητη θέση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (υπ. αριθμ πρωτ. 4919/22-05- 
2020 Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Χατζηκρανιώτη Αλέξανδρου, υπ. αριθμ πρωτ. 4921/22-05- 
2020 Υπεύθυνη Δήλωση της κ. Σερλέτη Ευδοξίας, υπ. αριθμ πρωτ. 5013/26-05-2020 
Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Τσαπραλή Αναστάσιου) και λαμβάνοντας υπόψιν τις επιτακτικές 
υπηρεσιακές ανάγκες, δέχτηκα να αναλάβω αυτή την τόσο νευραλγική θέση, προκειμένου 
να συνεισφέρω με όλες μου τις δυνάμεις, στην ομαλοποίηση της οικονομικής και όχι μόνο 
λειτουργίας του Δήμου. Παρόλο που δεν είχα την απαιτούμενη εμπειρία για τη διαχείριση 
της συνολικής οικονομικής λειτουργίας, πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές ανταπεξήλθα μέχρι 
σήμερα στην πρόκληση.

Προϋπόθεση ωστόσο για να αναλάβω, ήταν να βελτιωθεί η ανύπαρκτη σχεδόν 
συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ συναδέλφων και υπηρεσιών. Εκεί εντοπίζεται, μεταξύ 
και άλλων που θα αναφερθούν εκτενέστερα παρακάτω, μία από τις αιτίες της μη ομαλής 
οικονομικής και όχι μόνο λειτουργίας του Δήμου.

Από τότε που ανέλαβα έχω να σας κοινοποιήσω ότι:

α) Από τον Αύγουστο του 2020 και μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, πληρώθηκαν ληξιπρόθεσμες 
οφειλές του Δήμου συνολικού ύψους περίπου 700.000 €. Από το 2013 μέχρι σήμερα, ο Δήμος 
δημιουργούσε συνεχώς ληξιπρόθεσμες οφειλές, με συνέπεια να εντάσσεται συνέχεια σε 
προγράμματα χρηματοδότησης, για την εξόφληση αυτών των ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων: το 2013 έλαβε περίπου 3.000.000 € και από το 2015 μέχρι το 2019 έλαβε 
περίπου 1.000.000 €. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα προγράμματα, όλα τα Χρηματικά 
Εντάλματα Πληρωμών αυτή τη φορά ελέγχθηκαν, κατά το δυνατόν, με μεγάλη επιμέλεια και 
εξοφλήθηκαν ΟΛΕΣ οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που πληρούσαν τις προϋποθέσεις 
νομιμότητας και κανονικότητας. Πληρώθηκαν, το Νοέμβριο του 2020 τιμολόγια από το 
2015(;;;) παρά το γεγονός ότι από το 2015 μέχρι το 2020, ο Δήμος είχε λάβει περίπου 
1.000.000 € χρηματοδοτήσεις για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων. Αξιοσημείωτο είναι ότι όλες 
αυτές οι χρηματοδοτήσεις, δίνονταν με τη δέσμευση και υποχρέωση να πληρωθούν, με 
απόλυτη χρονολογική σειρά και προτεραιότητα, οι παλαιότερες οφειλές και να μη 
δημιουργηθούν νέες ληξιπρόθεσμες... Είναι γεγονός, ότι για πρώτη φορά, ο Δήμος πλησιάζει 
στο να εξοφλεί τους προμηθευτές του εντός των προβλεπόμενων από το νόμο προθεσμιών.

β) Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το πρόγραμμα επιχορήγησης για την πληρωμή τελεσίδικων 
δικαστικών αποφάσεων ύψους περίπου 130.000 €, που η εκτέλεσή τους χωρίς την 
επιχορήγηση, θα απειλούσε την εύρυθμη οικονομική λειτουργία του Δήμου.

γ) Λίγο αφότου ανέλαβα, τον Ιούνιο του 2020 και για πρώτη φορά, εστάλησαν από την 
Πολεοδομία του Δήμου στην Οικονομική Υπηρεσία, πολεοδομικά πρόστιμα από το 2018 για 
ταμειακή βεβαίωση, συνολικού ύψους περίπου 1.000.000 €. Το συντριπτικό ποσοστό τους, 
αφορά τον οικισμό των Ρομά της περιοχής. Έκτοτε, υπάρχει μία σύγχυση για τον τρόπο 



βεβαίωσης αυτών των προστίμων. Με δεδομένο ότι οι περισσότεροι Δήμοι της περιοχής 
στέλνουν αυτά τα πρόστιμα για Βεβαίωση στη ΔΟΥ Λάρισας, η Πολεοδομία του Δήμου, 
αρνείται να τα στείλει τουλάχιστον στη Λάρισα, με την αιτιολογία ότι κάποιες άλλες ΔΟΥ δεν 
δέχονται να Βεβαιώσουν αυτά τα πρόστιμα, επειδή αποτελούν αποκλειστικό έσοδο των 
Δήμων και δεν υπάρχει συνεισπραξιμότητα με το Δημόσιο. Ανέλαβα προσωπικά να βρεθεί 
μια λύση σε ένα πρόβλημα που εκκρεμούσε για καιρό. Υπάρχει αλληλογραφία μου με την 
Τεχνική Υπηρεσία, το Υπουργείο Εσωτερικών ακόμα και με τους αρμόδιους υπουργούς, για 
τον τρόπο Βεβαίωσης αυτών των προστίμων, που δεν θα υπονομεύει την εύρυθμη 
οικονομική λειτουργία του Δήμου και θα σέβεται την τήρηση των αρχών της νομιμότητας και 
της ισότητας όλων έναντι του νόμου (έγγραφά μου με Αρ. Πρωτ. 8402/22-4-2021, 10585/14- 
10-2020, 6256/22-6-2020, 10083/5-10-2020).

δ) Με τα υπ.' Αρ. Πρωτ. 10160/6-10-2020 και 10338/9-10-2020 έγγραφά μου αναφορικά με 
τα πρωτογενή αιτήματα των υπηρεσιών, πριν από την Απόφαση Ανάληψης οποιασδήποτε 
Υποχρέωσης, ανέδειξα τα όσα παράτυπα γινόταν μέχρι τότε και ζήτησα τη συνεργασία όλων 
των υπηρεσιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(ΟΕΥ). Αυτό έγινε προκειμένου να δημιουργηθεί μια ροή στο Λογιστήριο, να σταματήσει να 
δημιουργεί ο Δήμος συνεχώς νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, να ελαχιστοποιηθούν τα λάθη και 
να μην πέφτει όλο το βάρος της εργασίας, των ευθυνών και της εξόφλησης των 
προμηθευτών, μόνο στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. Γιατί τα Χρηματικά Εντάλματα 
Πληρωμών θα είναι σωστότερα, όταν ο καθένας θα κάνει αυτό που του αναλογεί και όταν 
υπάρχει συνεργασία, επικοινωνία και συνεννόηση. Αντίθετα, όταν για όλα θα είναι 
υπεύθυνη μόνο η Οικονομική Υπηρεσία και συγκεκριμένα τρία- τέσσερα άτομα, είτε θα 
γίνονται λάθη, είτε θα συσσωρεύονται οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις, με δεδομένο τον 
μεγάλο φόρτο εργασίας και του ελάχιστου προσωπικού που απασχολείται. Και όταν θα 
γίνονται λάθη, δεν θα πληρώνονται οι προμηθευτές, που είναι οι μόνοι που δεν ευθύνονται. 
Δεν γίνεται να συνεχιστεί η νοοτροπία του παρελθόντος να νίνονται όλα «στο περίπου» και 
να αναλαμβάνει το βάρος και την ευθύνη της εξόφλησης των πάσης φύσεως δαπανών μόνο 
η Οικονομική Υπηρεσία και η ταμίας του Δήμου, χωρίς οι υπόλοιπες υπηρεσίες να 
αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις και ευθύνες τους, όπως άλλωστε προβλέπεται από τον ΟΕΥ. 
Δεν μπορεί το Λογιστήριο να επιβαρύνεται με εργασίες που από τον ΟΕΥ προβλέπεται ότι 
είναι υποχρέωση άλλων τμημάτων. Δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, το Λογιστήριο να 
συγκεντρώνει και να ετοιμάζει ολόκληρο τον φάκελο των δικαιολογητικών για την πληρωμή 
των καυσίμων και των δαπανών για συντήρηση και για ανταλλακτικά των οχημάτων, χωρίς 
καμία ανάμειξη και ουσιαστική εμπλοκή του αρμόδιου Τμήματος Κίνησης Οχημάτων και 
χωρίς να χρησιμοποιούνται οι δυνατότητες της λογιστικής εφαρμογής που διαθέτει ο Δήμος. 
Το Λογιστήριο θα έπρεπε να παραλαμβάνει έτοιμο τον φάκελο των δικαιολογητικών από την 
εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία και να τον ελέγχει, πριν προχωρήσει στην έκδοση του 
εντάλματος... Αντί της αυτονόητης συνεργασίας, συνάντησα την οργανωμένη αντίθεση από 
τους υπόλοιπους προϊσταμένους που εμπλέκονται, με οποιονδήποτε τρόπο, σε κάθε είδους 
δαπάνη. Υπάρχουν οι υπογραφές τους σε έγγραφο με Αρ. Πρωτ. 10232/7-10-2020, με το 
οποίο θέλουν να συνεχίσουν να κρύβονται πίσω από την εξουσιοδότηση υπογραφής του 
Δημάρχου ή απλά πίσω από την Οικονομική Υπηρεσία. Μία απλή ανάγνωση του ΟΕΥ, 
ωστόσο, αρκεί για να κατανοήσει κάθε υπηρεσία και κάθε άτομο τις αρμοδιότητες, τις 
υποχρεώσεις και τις ευθύνες του. Η μέχρι πρόσφατα παράτυπη πρακτική να διεξάγονται όλες 
οι δαπάνες του δήμου, με αποκλειστική ευθύνη και εμπλοκή μόνο της Οικονομικής 
Υπηρεσίας, ήταν η αιτία να επιβαρύνεται η Διεύθυνση με αρμοδιότητες και ευθύνες 
δυσανάλογες. Η έλλειψη προσωπικού ισχύει για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Αν οι άλλες 



υπηρεσίες επικαλούνται αυτή την έλλειψη, για να μην κάνουν ό,τι προβλέπεται σύμφωνα με 
τον ΟΕΥ, δεν είναι δυνατόν να πέφτει όλο το βάρος μόνο στην Οικονομική Υπηρεσία. Η φύση 
των ευθυνών της υπηρεσίας, με δεδομένη και την αντίστοιχη έλλειψη προσωπικού και σε 
συνδυασμό με την απροθυμία των υπολοίπων υπηρεσιών να συνεργαστούν, καθιστά το 
βάρος για τους υπάρχοντες υπαλλήλους δυσβάστακτο.

ε) Κατά την πρόσφατη εισήγησή μου για τη 2η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του 
Δήμου, αναφέρθηκα στο πρόβλημα που υπάρχει με την αδυναμία του μοναδικού λογιστή 
που διαθέτει ο Δήμος, να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και στα καθήκοντά του, με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται. Με το υπ.' Αρ. Πρωτ. 11776/11-11-2020 έγγραφό μου προς τον εν λόγω 
υπάλληλο, του ζήτησα να αναλάβει τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που του αναλογούν, 
αλλά δυστυχώς το πρόβλημα είναι δυσεπίλυτο.

στ) Ανέλαβα προσωπικά εξ' ολοκλήρου το βάρος της παρακολούθησης του προϋπολογισμού, 
των αναμορφώσεών του και της σύνταξης του προϋπολογισμού του 2021. Και όμως, σε 
τοπική ιστοσελίδα εν είδει κριτικής και με διαρροή δημοτικής παράταξης (αν και αργότερα 
ανακάλεσε), γράφτηκε ότι τον προϋπολογισμό του Δήμου τον κατάρτισε και τον συνέταξε 
ιδιωτική εταιρεία... Παρά το γεγονός ότι μέχρι πέρυσι αυτό όντως γινόταν, για πρώτη φορά 
γράφτηκε κάτι τέτοιο τώρα.

Ο Δήμος έχει δομικά και ουσιαστικά προβλήματα που όσο περνά ο χρόνος διογκώνονται, 
με αποκλειστική ευθύνη προηγούμενων υπηρεσιακών παραγόντων αλλά και προηγούμενων 
και νυν αιρετών, που δεν ενδιαφέρθηκαν πραγματικά για την επίλυσή τους.

Επειδή οι περισσότεροι από εσάς είστε χρόνια Δημοτικοί Σύμβουλοι, θέλω να σας 
ενημερώσω για τα κάτωθι:

1. Ο Δήμος δεν έχει κλείσει μέχρι σήμερα την οικονομική χρήση και τους 
Ισολογισμούς για τα έτη 2018 και 2019 και δεν έχει υποβάλλει Φορολογική Δήλωση 
για το 2019 με αποτέλεσμα να μην έχει Φορολογική Ενημερότητα

2. Από το Νοέμβριο του 2014 που πήρα μετάθεση στον Δήμο (μέσω ενδοδημοτικής 
κινητικότητας), διαπίστωσα ότι υπάρχουν ειδικοί συνεργάτες και άτομα, που 
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς υπηρεσιακές ανάγκες σε μόνιμο προσωπικό

3. Υπάρχει ουσιαστική έλλειψη λογιστή
4. Δεν υπάρχει Νομική Υπηρεσία, παρά το γεγονός ότι είναι επιβεβλημένο από την 

ψήφιση του Καλλικράτη το 2010
5. Δεν υπάρχουν υπάλληλοι επιφορτισμένοι με αρμοδιότητες Πληροφορικής, 

Προγραμματισμού, Τεχνολογίας, Μηχανοργάνωσης και Μηχανογράφησης
6. Συνιστά συστατικό δομικό πρόβλημα η διαχρονική έλλειψη αποθήκης και η μη 

επικαιροποιημένη απογραφή των πάσης φύσεως υλικών, μηχανημάτων και 
εξοπλισμού του Δήμου. Η όποια απογραφή έγινε το 2011, δεν επικαιροποιήθηκε 
ποτέ και δεν απεικονίζεται στο Μητρώο Παγίων με ότι αυτό συνεπάγεται

7. Πλήρης αδιαφάνεια και έλλειψη ελέγχου στις δαπάνες που πραγματοποιούνται 
από το αμαξοστάσιο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δαπάνες για τα καύσιμα και τις 
εργασίες συντήρησης και προμήθειας ανταλλακτικών των οχημάτων. Η όποια 
καθυστέρηση παρατηρήθηκε αναφορικά με την εξόφληση του προμηθευτή 
καυσίμων, έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά, γίνεται μια προσπάθεια στο 
βαθμό που αφορά το λογιστήριο, να απεικονίζονται όπως πρέπει οι δαπάνες 
καυσίμων, κατά το δυνατόν, στη λογιστική εφαρμογή του Δήμου



8. Υπάρχει ουσιαστική και πραγματική αδυναμία των μελών που απαρτίζουν τις 
Επιτροπές Παραλαβών να ελέγχουν αυτά που παραλαμβάνουν. Το αποτέλεσμα 
είναι υπάλληλοι να αρνούνται την τοποθέτησή τους σε αντίστοιχες Επιτροπές, παρά 
το γεγονός ότι είναι υπηρεσιακό τους καθήκον, είτε να μην υπογράφουν τα 
αντίστοιχα Πρωτόκολλα. Γιατί τα μέλη αυτών των Επιτροπών βάζουν την υπογραφή 
τους σε Πρωτόκολλα παραλαβής αγαθών και υπηρεσιών, χωρίς ποτέ να ελέγχουν 
πραγματικά αυτά που παραλαμβάνουν. Έγιναν μηνύσεις για εργασίες που 
αμφισβητείται η πραγματοποίησή τους και οι υπάλληλοι των αντίστοιχων 
Επιτροπών Παραλαβής ενδέχεται να κινδυνεύσουν για κάτι που δεν ευθύνονται. 
Πάντα έτσι λειτουργούσε ο Δήμος

9. Αποχώρησαν από τον Δήμο, μέσα από τη διαδικασία της κινητικότητας, εκλεκτοί 
συνάδελφοι με εμπειρία, με αποτέλεσμα την περαιτέρω αποδυνάμωσή του

10. Παρά τις επισημάνσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα ερωτηματολόγια που στέλνει, 
δεν υπάρχει καμία προστασία, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το νόμο, του 
χώρου όπου υπάρχει ο κεντρικός server του Δήμου, (χαρακτηριστικό, τα έγγραφα 
που χάθηκαν από κοινόχρηστους φακέλους)

11. Διαχρονική μη βεβαίωση εσόδων του Δήμου προβλεπόμενων από το νόμο, όπως 
του τέλος του 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων των καταστημάτων. Ο Δήμος 
Τυρνάβου, είναι από τους Δήμους που με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, κατά 
παράνομο τρόπο, απενεργοποίησε την είσπραξη του δημοτικού τέλους 2% του 
άρθρου 20 του ν. 2539/1997 και δημιούργησε στους οφειλέτες την πεποίθηση ότι 
δεν όφειλαν να εισπράξουν το τέλος αυτό από τους συναλλασσόμενους με 
αυτούς. Με την παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν. 4647/19, ορίζεται ότι «οφειλές που 
αφορούν στο τέλος του δύο τοις εκατό (2%) επί των ακαθαρίστων εσόδων του 
εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 και οι οποίες δεν 
κατεβλήθησαν και δεν έχουν εισπραχθεί από τον οικείο δήμο λόγω λήψης 
αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων, βεβαιώνονται αναδρομικά, χωρίς την 
επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, προσαυξήσεων ή άλλου είδους 
επιβαρύνσεων. Οι ανωτέρω οφειλές δύνανται να καταβληθούν τμηματικά σε μία 
(1) έως εκατόν είκοσι (120) δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, η οποία 
υποβάλλεται έως 30.4.2020 προς τον Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών 
του δικαιούχου δήμου, ο οποίος αποφασίζει για τον αριθμό δόσεων». Κάτι τέτοιο 
ουδέποτε συνέβη εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών στο Δήμο Τυρνάβου... 
Για πρώτη φορά, αποδεδειγμένα, στάλθηκε αίτημα για τη Χορήγηση Στοιχείων και 
Πληροφοριών Φορολογουμένων στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, προκειμένου να μας κοινοποιήσει το σύνολο των ακαθάριστων 
εσόδων για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη 
νεωγραφική περιοχή του Δήμου και που υποχρεούνται στην καταβολή του τέλους, 
με το υπ.' Αρ. Πρωτ. 13190/9-12-2020 έγγραφο της υπηρεσίας. Από τον αείμνηστο 
Δήμαρχο κ. Νασίκα που επέβαλε για πρώτη φορά αυτό το τέλος, κανένας Δήμαρχος 
ή Δημοτικός Σύμβουλος δεν ήξερε ότι παρανομεί με την μη επιβολή του; Και ενώ 
δεν έγιναν όσα προβλέπει ο παραπάνω νόμος μέχρι τις 30 Απριλίου 2020, ενώ 
κανένα Δημοτικό Συμβούλιο δεν αγγίζει αυτό το τόσο ευαίσθητο θέμα, θα ζητήσετε 
από εμένα να αναλάβω την ευθύνη για την οποία αποδεδειγμένα δεν ευθύνομαι 
από τη στιγμή που ανέλαβα στις 26 Μαΐου;

12. Κάποια από τα δημοτικά ακίνητα που εκμισθώνει ο Δήμος, δεν βγήκαν ποτέ σε 
δημοπρασία εδώ και χρόνια, όπως επιβάλλει ο νόμος, ενώ σε άλλα δινόταν 
παρατάσεις ή μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης, χωρίς δημοπρασία.



Παρατηρήθηκε το φαινόμενο στο παρελθόν, μισθωτές να κατέχουν ακίνητα του 
δήμου και να πληρώνουν ενοίκιο, χωρίς να διαθέτουν συμβόλαιο σε ισχύ!!! Αξίζει 
να αναφερθεί ότι το Αναψυκτήριο για παράδειγμα βγήκε (για πρώτη φορά;) σε 
δημοπρασία το Νοέμβριο του 2020!!! Διαχρονικά, σε οφειλέτες του Δήμου που 
χρώσταγαν ενοίκια, δεν γινόταν έξωση μετά από κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα 
που δεν κατέβαλαν το ενοίκιό τους, με αποτέλεσμα σήμερα οι οφειλές τους να 
βρίσκονται σε δυσθεώρητα ύψη. Αντίστοιχα σε οφειλέτες που χρώσταγαν 
αρδευτικά τέλη, επιτρέπονταν να ποτίζουν, σε καταστηματάρχες που χρώσταγαν 
τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, δινόταν διαπιστωτικές πράξεις ότι δεν 
χρωστούσαν και τους δινόταν οι σχετικές άδειες και γενικά ο Δήμος δεν 
υπερασπιζόταν την περιουσία του. Δημιουργούνταν έτσι δημότες δύο ταχυτήτων: 
οι συνεπείς και αυτοί που κέρδιζαν εις βάρος του συνόλου. Ας μην υπάρχει η 
απορία γιατί ο Δήμος υστερεί ως προς την είσπραξη των εσόδων του

13. Περίπου 800 οφειλέτες είναι καταχωρημένοι εδώ και πολλά χρόνια, στη λογιστική 
εφαρμογή του Δήμου με μηδενικό ΑΦΜ, με αποτέλεσμα ένα ποσό οφειλών 
καθαρής αξίας περίπου 80.000 € να πρέπει να διαγράφει. Επιπλέον, υπάρχουν 
καταχωρημένα ονόματα οφειλετών με πολλαπλές καρτέλες, για τους οποίους 
πολλές φορές γίνονται λάθη αναφορικά με τα ποσά που οφείλουν στο Δήμο. 
Αλήθεια, γιατί μπορεί να υπάρχει μία καρτέλα συναλλασσόμενου για παράδειγμα 
Τριανταφύλλου Παναγιώτης του Χρήστου και μία άλλη ως Τριανταφύλλου 
Παναγιώτης της Ανθής, ενώ πρόκειται για το ίδιο άτομο;

14. Οι εκκρεμότητες που υπάρχουν με τη Διαδημοτική Επιχείρηση των Σφαγείων 
αναφορικά με τα χρέη της και με το προσωπικό της, εκκρεμότητες που υπάρχουν 
εδώ και χρόνια και που αργά ή γρήγορα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τον 
Δήμο.

15. Τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας του Δήμου, εδώ και χρόνια, δεν είναι 
ανταποδοτικά, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα κατά την έγκριση του 
προϋπολογισμού από την Αποκεντρωμένη. Η κάλυψη των δαπανών καθαριότητας 
και φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων από το τέλος αυτό είναι υποχρεωτική (Εγκ. 
Υπ. Εσωτ. 3958/20-01-1989). Αυτό ορίζεται άλλωστε ρητά και στο άρθρο 17 του Ν. 
1080/80, σύμφωνα με το οποίο το τέλος καθαριότητας πρέπει να καλύπτει 
υποχρεωτικά όλες γενικά τις δαπάνες διεξαγωγής, λειτουργίας και βελτίωσης της 
αντίστοιχης υπηρεσίας (αποδοχές, εξοπλισμός, συντήρηση και επισκευές κ.λ.π.). 
Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, η παράλειψη του δημοτικού συμβουλίου να 
καθορίσει το τέλος στο κατάλληλο ύψος, συνιστά βαρεία παράβαση καθήκοντος 
και επισύρει κατά των μελών του την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 142 και 
147 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (άρθρα 233 και 237 αντίστοιχα του Ν 
3852/2010). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι με την προκήρυξη 3Κ/2018 ο Δήμος 
προσέλαβε πάνω από 20 άτομα στην Υπηρεσία Καθαριότητας. Πώς είναι δυνατόν η 
Υπηρεσία να είναι ανταποδοτική, όταν τα έξοδα εκτοξεύτηκαν μόνο από αυτές τις 
προσλήψεις, ενώ τα τέλη καθαριότητας δεν έχουν αυξηθεί ποτέ; Γνωρίζετε άραγε 
σε τί ποσό έχουν φτάσει οι ατιμολόγητες δαπάνες για τη συντήρηση και τα 
ανταλλακτικά των οχημάτων του δήμου;

16. Εξακολουθώ να είμαι υπεύθυνος λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδας για έργα 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και για το λογαριασμό του Κέντρου 
Κοινότητας του Δήμου. Διεξάγω τις πληρωμές μέσω του epde και της Τράπεζας της 
Ελλάδος, παρά το αυτονόητο ασυμβίβαστο που υπάρχει με τη θέση μου. Δεν έχω 
αντικατασταθεί, όπως επιβάλλεται, γιατί κανένας υπάλληλος δεν θέλει τις 



ευθύνες... Για μήνες αναζητούνταν άλλωστε το άτομο που θα ορίζονταν υπεύθυνος 
λογαριασμού για νέα έργα...

17. Εξακολουθώ να είμαι ο ένας από τους δύο διαχειριστές του λογαριασμού του 
Δήμου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, παρά το ασυμβίβαστο...

18. Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσία του Δήμου έχει μετατραπεί σε κουρελόχαρτο. 
Με το πρόσχημα της έλλειψης προσωπικού, κρύβονται όλοι πίσω από την 
Οικονομική Υπηρεσία και εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, τμήματα και υπάλληλοι δεν 
εκτελούν τον ΟΕΥ και τις προβλέψεις του

19. Το Τμήμα Λογιστηρίου, Προϋπολογισμού και Προμηθειών για πρώτη φορά είναι 
στελεχωμένο με 2 άτομα μόνιμο προσωπικό.

Δυστυχώς, πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν μάθει να αναλαμβάνουν τις ευθύνες που τους 
αναλογούν και είτε προτιμούν να κρύβονται πίσω από άλλους είτε δεν έχουν πρόβλημα στο 
να δυσχεραίνεται η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου ή ακόμα και στο να μην λειτουργεί 
τίποτα. Προσωπικά, θεωρώ ότι έχω καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες με προσωπικό 
κόστος, κατά το χρονικό διάστημα που ανέλαβα, προκειμένου να διορθωθούν πράγματα 
αλλά παρά τις όποιες επιτυχίες, πολύ φοβάμαι ότι αυτό δεν θα έχει συνέχεια, εκτός αν 
συνεχίσουμε συγκεκριμένα άτομα να θυσιαζόμαστε...

Σας αναφέρω ότι είμαι κάτοχος ενός Διδακτορικού Διπλώματος με θεματικό πεδίο τον ρόλο 
των πολιτικών κομμάτων στη διαμόρφωση του θεσμού της πρωτοβάθμιας τοπικής 
αυτοδιοίκησης και δύο Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων, το ένα στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς 
Σπουδές καιτο δεύτερο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών. Το αναφέρω 
για να αποδείξω ότι στις επικείμενες κρίσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όποτε και αν 
γίνουν, θα μπορέσω, αν θέλω, να κριθώ και να καταλάβω μία θέση Προϊσταμένου 
Διεύθυνσης, γιατί τα μόρια που διαθέτω είναι υπεραρκετά...

Δεν μου έκαναν χάρη όταν ανέλαβα τη θέση. Όταν κάποιοι δεν δέχτηκαν, δεν φοβήθηκα και 
ανέλαβα για να βοηθήσω τον Δήμο που μεγάλωσα εγώ και μεγαλώνω τα παιδιά μου. 
Ωστόσο, όχι μόνο δεν βελτιώθηκε η συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών, 
όχι μόνο δεν αναγνωρίζεται η προσωπική προσπάθεια που καταβάλω, όχι μόνο έχω δεχτεί 
επιθέσεις από... συναδέλφους, αλλά κάποιοι νοιώθουν και την ανάγκη να διαπιστώνουν 
σήμερα πράγματα, που δεν διαπίστωναν όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Αυτή είναι συνοπτικά, η κατάσταση στο Δήμο. Κατάσταση διαχρονική, που όπως γίνεται 
αντιληπτό δεν διαμορφώθηκε σήμερα. Με αυτά «παλεύουμε» καθημερινά και αυτά 
προσπαθούμε και αγωνιζόμαστε, κάποιοι λίγοι, να διορθώσουμε καταβάλλοντας 
υπεράνθρωπες προσπάθειες. Κάποιοι είστε χρόνια Δημοτικοί Σύμβουλοι, κάποιοι είστε 
νέοι. Για όσους δεν γνωρίζατε, τώρα γνωρίζετε.

Μία πρόταση: Τροποποιήστε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Καταργήστε 
όλες τις Διευθύνσεις καιτα Τμήματα και εξοικονομήστε χρήματα για τον Δήμο. Από τη στιγμή 
που κανένας δεν θέλει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του, γιατί θέλει να αμείβεται για τη Θέση 
Ευθύνης που κατέχει; Ίσως έτσι δημιουργηθεί και στο προσωπικό μία αίσθηση ομάδας.

Σκεπτόμενος ότι δεν θέλω να υπονομεύσω το επαγγελματικό μου κύρος

Επειδή κάποιοι εργαζόμαστε κάτω από συνεχή και μεγάλη πίεση, προκειμένου να καλυφτούν 
οι ανεπάρκειες άλλων και οι αδυναμίες ετών, με αποτέλεσμα τα επίπεδα εργασιακού άγχους 
να είναι μη αντιμετωπίσιμα



Αναλογιζόμενος ότι κάτω από τέτοια πίεση, με δεδομένο τον φόρτο εργασίας, αφού δεν 
κάνουν όλοι αυτό που πρέπει, την έλλειψη χρόνου, του επιτακτικού των αναγκών για να 
λειτουργήσει ο Δήμος και τη φύση της υπηρεσίας, να κινδυνεύουμε επιπλέον όσοι έχουμε 
φιλότιμο και με καταλογισμούς ποσών, σε περίπτωση λάθους εκ μέρους μας

Επειδή δεν είμαι διατεθειμένος να θυσιάσω την υγεία μου και την προσωπική και 
οικογενειακή μου γαλήνη, για να συνεχίσουν κάποιοι να «πίνουν στην υγειά των κορόιδων»

Θέτω την παραίτησή μου πάλι στη διάθεση του Δημάρχου σε συνέχεια της υπ.' Αρ. Πρωτ. 
14255/31-12-2020 παραίτησής μου. Ο Δήμος πρέπει να πιέσει ώστε να προκηρυχθούν και να 
ολοκληρωθούν γρήγορα οι κρίσεις Προϊσταμένων από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, 
προκειμένου να σταματήσει το καθεστώς των αναθέσεων σε θέσεις ευθύνης, γιατί η θητεία 
όλων έχει λήξει εδώ και χρόνια. Εκτός και αν τροποποιήσετε τον ΟΕΥ και καταργήσετε τις 
θέσεις αυτές... Το σίγουρο είναι ότι για τη θέση που κατέχω δεν πρόκειται να υποβάλλω 
αίτηση...

Με εκτίμηση

Τριανταφύλλου Παναγιώτης

Αναπλ. Προϊστ. Δ/νσης

Οικονομικών Υπηρεσιών



Τριανταφύλλου Παναγιώτης 

ΠΕ Διοικητικού, PhD, MSc 

Αναπλ. Προϊστ. Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών

Τύρναβος, 27/5/2021

Αρ. Πρωτ.: 10660

Προς: Πρόεδρο και μέλη Δημοτικού

Συμβουλίου Δήμου Τυρνάβου

Κοιν.: Δήμαρχο Τυρνάβου

Αξιότιμοι κύριοι/ Αξιότιμες κυρίες

Με αφορμή την αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και αναφορικά με το 10° 
θέμα της ημερήσιας διάταξης, σας κοινοποιώ τα κάτωθι:

Ημερομηνία αναφοράς: 27/5/2021
Διαθέσιμα Δήμου
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 2.261.041,58 €
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 1.796.843,94 €
Σύνολο: 4.057.885,52 €
Ανεξόφλητα τιμολόγια μέχρι 27/5/2021 421.928,06 €
εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις (οι 
απλήρωτες υποχρεώσεις προς τρίτους (φορείς 
εκτός Γενικής Κυβέρνησης) που αφορούν σε μη 
χρηματοοικονομικές συναλλαγές, μετά την 
πάροδο ενενήντα (90) ημερών από την 
ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησής τους)

178.657,59 €

ένα μέρος των ληξιπρόθεσμων αφορούν:
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 8.123,23 € δεν υπογράφονται 

αρμοδίως οι 
καταστάσεις με τα 
άτομα-δικαιούχους 
που παραλαμβάνουν 
το ημερήσιο γάλα

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΟΙ 11.262,91 € εκκρεμότητες με το 
αμαξοστάσιο

ΧΑΛΑΤΣΗΣ 10.781,34 € δεν υπογράφονται οι 
καταστάσεις 
δικαιούχων Μέσων 
Ατομικής Προστασίας 
από τεχνικό 
ασφαλείας και γιατρό 
εργασίας

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (που εκκρεμούν) 38.436,28 €



Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που 
πληρώθηκαν το 2020

697.514,09 €

Πρόγραμμα εξόφλησης δικαστικών 
αποφάσεων που πληρώθηκαν το 2021

130.806,17 €

Μη νόμιμες δαπάνες που αντιλογίστηκαν και 
για τις οποίες οι προμηθευτές μπορούν να 
προσφύγουν στη δικαιοσύνη

570.501,13 € δαπάνες που 
κρίθηκαν μη νόμιμες 
από την ταμειακή 
υπηρεσία λόγω 
έλλειψης 
δικαιολογητικών και 
αντιλογίστηκαν 
σύμφωνα με τις 
οδηγίες του ΥΠΕΣ

Επιπλέον, στις 6/5/2021, κοινοποιήθηκε στον Δήμο το υπ.' Αρ. Πρωτ. ΕΜΠ 
ΟΜ2/27/3813/οικ/2021/26-4-2021 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, στο οποίο 
περιέχεται Έκθεση Επιθεώρησης- Ελέγχου της Αρχής για του Δήμους της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεός Ελλάδας, με αντικείμενο ελέγχου την έγκριση και την 
υποβολή των οικονομικών καταστάσεων των Δήμων της Επικράτειας (απολογισμός, 
ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως) για τη χρήση του 2017. Οι Δήμοι εγκαλούνται ώστε 
να εφαρμόσουν όσα προβλέπονται από το νόμο. Σύμφωνα με το νόμο η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου, το αργότερο ως τις 5 Αυγούστου εκάστου έτους, υποβάλλει τον 
Απολογισμό, τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως του προηγούμενου έτους, μαζί 
με την έκθεσή της στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ένκρισή τους (αρ. 163 παρ. 2 του ν. 
3463/2006). Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έγκρισή τους μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία 2 μηνών, ήτοι έως 5 Οκτωβρίου.

Τέλος, στις 17/5/2021, μας κοινοποιήθηκε το υπ.' Αρ. Πρωτ. 17915/17-5-2021 έγγραφο του 
Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων Ν. Λάρισας και το Απόσπασμα 
Πρακτικού από την 3η/2021 Συνεδρίαση του Δ.Σ., Απόφαση υπ.' Αρ. 6, με το οποίο 
ενημερώθηκε ο Δήμος για οφειλές προς τον εν λόγω Σύνδεσμο έως τις 31/12/2012 ύψους 
158.514,59 €. Είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι στις παραπάνω μη νόμιμες δαπάνες που 
αντιλογίστηκαν, συμπεριλαμβάνονται τιμολόγια του ΦΟΔΣΑ ύψους 103.439,15 € (τιμολόγια 
από 8-6-2018 έως 26-3-2020).

εκτίμηση

Τριαντάφυλλου Παναγιώτης

Αναπλ. Προϊστ. Δ/νσης

Οικονομικών Υπηρεσιών



Τύρναβος, 31/12/2020

Αρ. Πρωτ.: 14255

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε

Με την Απόφαση υπ.' Αρ. 82/26-5-2020, μου κάνατε την τιμή να με ορίσετε Αναπληρωτή 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, εξαιτίας της επικείμενης 
αποχώρησης, λόγω συνταξιοδότησης, του μέχρι τότε Διευθυντή. Μετά τις αρνήσεις των πιο 
έμπειρων συναδέλφων και λαμβάνοντας υπόψιν τις επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες, 
δέχτηκα να αναλάβω αυτή την τόσο νευραλγική θέση, προκειμένου να συνεισφέρω με όλες 
μου τις δυνάμεις, στην ομαλοποίηση της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Παρόλο που 
δεν είχα την απαιτούμενη εμπειρία για τη διαχείριση της συνολικής οικονομικής λειτουργίας, 
πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές ανταπεξήλθα στην πρόκληση. Προϋπόθεση ωστόσο για να 
αναλάβω, ήταν να βελτιωθεί η ανύπαρκτη σχεδόν συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ 
συναδέλφων και υπηρεσιών. Εκεί εντοπίζεται άλλωστε, η κύρια αιτία της μη ομαλής 
οικονομικής λειτουργίας, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται συνεχώς νέες ληξιπρόθεσμες 
οφειλές για το Δήμο. Και ενώ από την πλευρά σας και από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, είχα 
αρκετή στήριξη και βοήθεια σε όσα μπορούσαν να διορθωθούν, παρόλο που σας ενδιαφέρει, 
όπως είναι και λογικό άλλωστε, μόνο το πως θα «γίνει η δουλειά», αδιάφορο αν κάποιοι 
πιεζόμαστε καθημερινά, η απαιτούμενη συνεργασία και επικοινωνία δεν επετεύχθη με τους 
υπόλοιπους συναδέλφους, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων.

Ανέλαβα σε μια κρίσιμη στιγμή, με πολλές εκκρεμότητες να απαιτούν επίλυση:

α) Από τον Αύγουστο του 2020 και μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, πληρώθηκαν ληξιπρόθεσμες 
οφειλές του Δήμου συνολικού ύψους περίπου 700.000 €. Από το 2013 μέχρι σήμερα, ο Δήμος 
εντάχθηκε σε διάφορα προγράμματα χρηματοδότησης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων (το 2013 έλαβε περίπου 3.000.000 € και από το 2015 μέχρι το 2019 έλαβε 
περίπου 1.000.000 €) και σε αντίθεση με τα προηγούμενα, όλα τα εντάλματα πληρωμών 
ελέγχθηκαν, κατά το δυνατόν, με μεγάλη επιμέλεια και εξοφλήθηκαν ΟΛΕΣ οιληξιπρόθεσμες 
υποχρεώσεις που πληρούσαν τις προϋποθέσεις νομιμότητας και κανονικότητας. 
Πληρώθηκαν τιμολόγια από το 2015..., παρά το γεγονός ότι από το 2015 μέχρι σήμερα, ο 
Δήμος είχε λάβει περίπου 1.000.000 € χρηματοδοτήσεις για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι όλες αυτές οι χρηματοδοτήσεις, δίνονταν με τη δέσμευση και 
υποχρέωση να πληρωθούν, με απόλυτη προτεραιότητα, οι παλαιότερες οφειλές και να μη 
δημιουργηθούν νέες ληξιπρόθεσμες... Είναι γεγονός, ότι για πρώτη φορά, ο Δήμος πλησιάζει 
στο να εξοφλεί τους προμηθευτές του εντός των προβλεπόμενων από το νόμο προθεσμιών.

β) Ολοκληρώνεται επιτυχώς το πρόγραμμα επιχορήγησης για την πληρωμή τελεσίδικων 
δικαστικών αποφάσεων ύψους περίπου 130.000 €, που η εκτέλεσή τους θα απειλούσε την 
εύρυθμη οικονομική λειτουργία του Δήμου.

γ) Τον Ιούνιο του 2020 και για πρώτη φορά, εστάλησαν από την Πολεοδομία του Δήμου στην 
Οικονομική Υπηρεσία, πολεοδομικά πρόστιμα από το 2018 για ταμειακή βεβαίωση, 
συνολικού ύψους περίπου 1.000.000 €. Από τότε, ανέλαβα προσωπικά να βρεθεί μια λύση 



σε ένα πρόβλημα που εκκρεμούσε για καιρό. Υπάρχει αλληλογραφία μου με την Τεχνική 
Υπηρεσία και το Υπουργείο Εσωτερικών, για τον τρόπο βεβαίωσης αυτών των προστίμων, 
που δεν θα υπονομεύει την εύρυθμη οικονομική λειτουργία του Δήμου, με δεδομένο ότι τα 
πρόστιμα αυτά αφορούν κυρίως τον οικισμό των ρομά της περιοχής και ότι οι περισσότεροι 
δήμοι στέλνουν, μέχρι και σήμερα, αυτά τα πρόστιμα για είσπραξη στις κατά τόπους ΔΟΥ των 
οφειλετών (έγγραφά μου με Αρ. Πρωτ. 10585/14-10-2020, 6256/22-6-2020, 10083/5-10- 
2020).

δ) Με τα υπ.' Αρ. Πρωτ. 10160/6-10-2020 και 10338/9-10-2020 έγγραφά μου αναφορικά με 
τα πρωτογενή αιτήματα των υπηρεσιών πριν από την απόφαση ανάληψης οποιοσδήποτε 
υποχρέωσης, ανέδειξα τα όσα παράτυπα γινόταν μέχρι τότε και ζήτησα τη συνεργασία όλων 
των υπηρεσιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. 
Αυτό έγινε προκειμένου να δημιουργηθεί μια ροή στο Λογιστήριο, να σταματήσει να 
δημιουργεί ο Δήμος συνεχώς νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές και να μην πέφτει όλο το βάρος 
της εργασίας, των ευθυνών και της εξόφλησης των προμηθευτών, μόνο στην Οικονομική 
Υπηρεσία και στην ταμία του Δήμου. Γιατί τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών θα είναι 
σωστότερα, όταν ο καθένας θα κάνει αυτό που του αναλογεί και όταν υπάρχει συνεργασία 
και συνεννόηση. Αντίθετα, όταν για όλα θα είναι υπεύθυνη μόνο η Οικονομική Υπηρεσία και 
συγκεκριμένα τρία- τέσσερα άτομα, είτε θα γίνονται λάθη, είτε θα συσσωρεύονται οι 
ανεξόφλητες υποχρεώσεις, με δεδομένο τον μεγάλο φόρτο εργασίας και του προσωπικού 
που απασχολείται. Και όταν θα γίνονται λάθη, δεν θα πληρώνονται οι προμηθευτές, που 
είναι οι μόνοι που δεν ευθύνονται. Δεν γίνεται να συνεχιστεί η μέχρι σήμερα νοοτροπία να 
γίνονται όλα «στο περίπου» και να αναλαμβάνει το βάρος της εξόφλησης των πάσης φύσεως 
δαπανών μόνο η ταμίας, χωρίς οι υπόλοιπες υπηρεσίες να αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις 
και ευθύνες τους, όπως άλλωστε προβλέπεται από τον ΟΕΥ. Δεν μπορεί το Λογιστήριο να 
επιβαρύνεται με εργασίες που από τον ΟΕΥ προβλέπεται ότι είναι υποχρέωση άλλων 
τμημάτων. Δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, το Λογιστήριο να συγκεντρώνει και να 
ετοιμάζει ολόκληρο τον φάκελο των δικαιολογητικών για την πληρωμή των καυσίμων και των 
δαπανών για συντήρηση και για ανταλλακτικά των οχημάτων, χωρίς καμία ανάμειξη και 
ουσιαστική εμπλοκή του αρμόδιου Γραφείου Κίνησης και χωρίς να χρησιμοποιούνται οι 
δυνατότητες της λογιστικής εφαρμογής που διαθέτει ο Δήμος. Το Λογιστήριο θα έπρεπε να 
παραλαμβάνει έτοιμο τον φάκελο των δικαιολογητικών από την αρμόδια υπηρεσία και να 
τον ελέγχει πριν προχωρήσει στην έκδοση του εντάλματος... Αντί της αυτονόητης 
συνεργασίας, συνάντησα την οργανωμένη αντίθεση από τους υπόλοιπους προϊσταμένους 
που εμπλέκονται, με οποιονδήποτε τρόπο, σε κάθε είδους δαπάνη. Υπάρχουν οι υπογραφές 
τους σε έγγραφο με Αρ. Πρωτ. 10232/7-10-2020, με το οποίο θέλουν να συνεχίσουν να 
κρύβονται πίσω από τη δική σας εξουσιοδότηση υπογραφής ή απλά πίσω από την 
Οικονομική Υπηρεσία. Μία απλή ανάγνωση του ΟΕΥ, ωστόσο, αρκεί για να κατανοήσει κάθε 
υπηρεσία και κάθε άτομο τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του. Η μέχρι 
πρόσφατα παράτυπη πρακτική να διεξάγονται όλες οι δαπάνες του δήμου, με αποκλειστική 
ευθύνη και εμπλοκή μόνο της Οικονομικής Υπηρεσίας, ήταν η αιτία να επιβαρύνεται η 
Διεύθυνση με αρμοδιότητες και ευθύνες δυσανάλογες. Η έλλειψη προσωπικού ισχύει για 
όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Αν οι άλλες υπηρεσίες επικαλούνται αυτή την έλλειψη, για να 
μην κάνουν ό,τι προβλέπεται σύμφωνα με τον ΟΕΥ, δεν είναι δυνατόν να πέφτει όλο το βάρος 
μόνο στην Οικονομική Υπηρεσία. Η φύση των ευθυνών της υπηρεσίας, με δεδομένη και την 
αντίστοιχη έλλειψη προσωπικού και σε συνδυασμό με την απροθυμία των υπολοίπων 
υπηρεσιών να συνεργαστούν, καθιςπά το βάρος για τους υπάρχοντες υπαλλήλους 
δυσβάστακτο.



ε) Είναι γνωστό το πρόβλημα που υπάρχει με την αδυναμία του μοναδικού λογιστή που 
διαθέτει ο Δήμος, να ανταποκριθείστις υποχρεώσεις του και στα καθήκοντα του, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται. Με το υπ.' Αρ. Πρωτ. 11776/11-11-2020 έγγραφό μου προς τον εν λόγω 
λογιστή, του ζήτησα να αναλάβειτις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που του αναλογούν, αλλά 
δυστυχώς το πρόβλημα είναι δυσεπίλυτο.

στ) Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα συνεργασίας και επικοινωνίας με τον υπάλληλο που του 
είχατε αναθέσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου, την ευθύνη των απ' ευθείας αναθέσεων και της 
διενέργειας των Διαγωνισμών. Το αποτέλεσμα ήταν η ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση τόσο 
η δική μου όσο και συγκεκριμένου συναδέλφου, προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες απ' 
ευθείας αναθέσεις και να ξεκινήσει η διαδικασία για τους διαγωνισμούς καυσίμων και 
τροφίμων για το 2021 (για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα και βρεθεί ο Δήμος στη 
δυσάρεστη θέση να μην μπορεί να προμηθευτεί καύσιμα για τα σχήματά του, αναγκάστηκα 
να συντάξω τη μελέτη για τον διαγωνισμό καυσίμων παραμονές Χριστουγέννων, παρόλο που 
αυτή η μελέτη υπογράφεται από την Τεχνική Υπηρεσία... και παρόλο που οι απαιτούμενες 
διαδικασίες έπρεπε να εκκινήσουν πολύ νωρίτερα. Και πρέπει να σας ενημερώσω ότι το 
πρωτογενές- τεκμηριωμένο αίτημα που συνέταξα, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία 
δεν το υπογράφει κανείς. Ούτε η προϊσταμένη του τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας που το 
υπέγραφε πέρυσι, ούτε ο προϊστάμενος του Γραφείου Κίνησης ως ο πιο άμεσα 
εμπλεκόμενος...).

ζ) Ο προαναφερθέντας υπάλληλος είναι το ίδιο άτομο που έχετε ορίσει και στατιστικό 
ανταποκριτή, αλλά οι περισσότερες απαιτούμενες ενέργειες πραγματοποιούνται από εμένα.

η) Ανέλαβα προσωπικά εξ' ολοκλήρου το βάρος της παρακολούθησης του προϋπολογισμού, 
των αναμορφώσεών του και της επικείμενης σύνταξης του προϋπολογισμού του 2021. Λόγω 
φόρτου εργασίας από την πλευρά μου, ακόμη δεν έγινε τίποτα αναφορικά με το νέο 
προϋπολογισμό, και παρά το γεγονός ότι το Τμήμα Προϋπολογισμού συγκεντρώνει τους 
επιμέρους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών, καμία υπηρεσία μέχρι σήμερα, δεν 
ενδιαφέρθηκε για τον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό.

θ) Παράλληλα με τις ευθύνες και τον φόρτο εργασίας που έχει ένας Προϊστάμενος 
Οικονομικών Υπηρεσιών, ασχολούμαι προσωπικά και με τις αρμοδιότητες όχι μόνο των 
τμημάτων της υπηρεσίας, αλλά και άλλων τμημάτων του Δήμου. Αυτό συμβαίνει γιατί 
κανένας δεν θέλει να αναλάβει τις ευθύνες του. Αξιοσημείωτο γεγονός είναι ότι, πλην 
ελάχιστων εξαιρέσεων, ΚΑΝΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟ δεν συντάσσεται με τη μορφή Σχεδίου... 
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι με το υπ'. Αρ. Πρωτ. 12844/2-12-2020 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, ζητήθηκαν οι άμεσες ενέργειες της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών (;;;) για τη δημιουργία χώρων ενταφιασμού, σε συνεννόηση με την Τεχνική 
Υπηρεσία. Αντίλοιπόν να συνεργαστούν η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος με την Τεχνική 
Υπηρεσία, για θέμα αρμοδιότητας της πρώτης, και όταν ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες 
ενέργειες να συνεργαστούν με το Τμήμα Προμηθειών για την ανάθεση, ζητείται να γίνουν οι 
διαδικασίες εξ αρχής από το Τμήμα Προμηθειών. Σημαντική λεπτομέρεια; Επικαλούνται 
έκτακτη ανάγκη αλλά για το έκτακτο και άμεσο της ανάγκης, αναφέρονται σε έγγραφο του 
Υπουργείου Υγείας με Αρ. Πρωτ. ΔΙγ/Γ.Π/οικ. 25456 και πιιεοοιιηνία 16-4-2020, και ενώ δεν 
έχουν ενημερώσει την Οικονομική Υπηρεσία για το μόνο θέμα που την αφορά άμεσα Να 
προχωρήσει σε Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού, από τη στιγμή που δεν υπήρχαν ούτε 
καν οι απαραίτητες πιστώσεις για την πραγματοποίηση της δαπάνης. Οι έννοιες 
Προγραμματισμός και Σχεδιασμός είναι άγνωστες στον Δήμο.



ι) Ακόμα και σήμερα, φαίνομαι ως ο εισπράκτορας του Δήμου, υπογράφοντας όλα τα 
διπλότυπα είσπραξης... Χωρίς βέβαια να εισπράττω...

ια) Εξακολουθώ να είμαι υπεύθυνος λογαριασμού για έργα του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων και για το λογαριασμό του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου, διεξάγοντας τις 
πληρωμές μέσω του epde και της Τράπεζας της Ελλάδος, παρά το αυτονόητο ασυμβίβαστο. 
Για μήνες αναζητούνταν άλλωστε το άτομο που θα ορίζονταν υπεύθυνος λογαριασμού για 
νέα έργα, από τη στιγμή που τα άτομα που υπηρετούν στην Οικονομική Υπηρεσία έχουν 
κάποια ασυμβίβαστα και με δεδομένο ότι κανείς άλλος δεν προθυμοποιείται για την 
εύρυθμη λειτουργία του Δήμου

ιβ) Εξακολουθώ να είμαι ο ένας από τους δύο διαχειριστές του λογαριασμού του Δήμου που 
τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, παρά το ασυμβίβαστο

ιγ) Μπήκα μπροστά για πολλά θέματα και με προσωπικό κόστος για να αλλάξουν πράγματα, 
αλλά «φωνή βοώντος εν τη ερήμω...».

Επειδή ακόμα και η επικείμενη έναρξη εντός του 2021, της διαδικασίας του Εσωτερικού 
Ελέγχου, δεν πρόκειται να επιλύσει πολλά από τα προβλήματα του Δήμου, γιατί αυτά είναι 
πρωτίστως δομικά, νοοτροπίας και έλλειψης συνεργασίας και επικοινωνίας

Αναλογιζόμένος ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι δεν έχουν μάθει να αναλαμβάνουν τις 
ευθύνες που τους αναλογούν αλλά είτε προτιμούν να κρύβονται πίσω από άλλους είτε δεν 
έχουν πρόβλημα στο να δυσχεραίνεται η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου ή ακόμα και στο να 
μην λειτουργεί τίποτα

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι συνάντησα άρνηση συνεργασίας ακόμα και για απλά πράγματα και 
δέχτηκα ακόμα και υβριστικές επιθέσεις, επειδή, χωρίς να είναι αρμοδιότητά μου αλλά στο 
πλαίσιο της καλής συνεργασίας, πρότεινα σε συνάδελφο της τεχνικής υπηρεσίας να 
πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας ενός οχήματος μέσω εντάλματος προπληρωμής για όχημα 
της τεχνικής υπηρεσίας...

Επειδή, πέρα από τα προβλήματα του υπηρετούντος προσωπικού, υπάρχουν και δομικά 
προβλήματα του ίδιου του δήμου, με αποκλειστική ευθύνη προηγούμενων υπηρεσιακών 
παραγόντων αλλά και προηγούμενων αιρετών που δεν ενδιαφέρθηκαν ουσιαστικά, 
ενδεικτικά αναφέρονται:

- ειδικοί συνεργάτες και άλλοι που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς υπηρεσιακές ανάγκες σε 
μόνιμο προσωπικό

- ουσιαστική έλλειψη λογιστή

- έλλειψη Νομικής Υπηρεσίας

- έλλειψη υπαλλήλων επιφορτισμένων με αρμοδιότητες Πληροφορικής, Τεχνολογίας και 
Μηχανοργάνωσης

- έλλειψη αποθήκης και μη επικαιροποιημένη απογραφή των υλικών και του εξοπλισμού του 
Δήμου

- πλήρης αδιαφάνεια στις δαπάνες που πραγματοποιούνται από το αμαξοστάσιο, όπως για 
παράδειγμα αναφορικά με τις δαπάνες για τα καύσιμα και τις εργασίες συντήρησης και 
προμήθειας ανταλλακτικών των οχημάτων



- ουσιαστική και πραγματική αδυναμία των μελών που απαρτίζουν τις Επιτροπές Παραλαβών 
να ελέγχουν αυτά που παραλαμβάνουν. Βάζουν την υπογραφή τους σε πρωτόκολλα 
παραλαβής, χωρίς ποτέ να τα ελέγχουν πραγματικά

- αποχώρηση από τον Δήμο, μέσα από τη διαδικασία της κινητικότητας, εκλεκτών 
συναδέλφων με εμπειρία, με αποτέλεσμα την περαιτέρω αποδυνάμωσή του

- παρά τις επισημάνσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα ερωτηματολόγια που στέλνει, καμία 
προστασία, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, του χώρου όπου υπάρχει ο κεντρικός server 
του Δήμου, (χαρακτηριστικό, τα έγγραφα που χάθηκαν από κοινόχρηστους φακέλους του 
δήμου)

- μη βεβαίωση εσόδων του Δήμου προβλεπόμενων από το νόμο, όπως του τέλος του 0,5% 
επί των ακαθάριστων εσόδων των καταστημάτων. Ο Δήμος Τυρνάβου, είναι από τους 
Δήμους που με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, κατά παράνομο τρόπο, απενεργοποίησε 
την είσπραξη του δημοτικού τέλους 2% του άρθρου 20 του ν. 2539/1997 και δημιούργησε 
στους οφειλέτες την πεποίθηση ότι δεν όφειλαν να εισπράξουν το τέλος αυτό από τους 
συναλλασσόμενους με αυτούς. Με την παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν. 4647/19, ορίζεται ότι 
«οφειλές που αφορούν στο τέλος του δύο τοις εκατό (2%) επί των ακαθαρίστων εσόδων του 
εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 και οι οποίες δεν κατεβλήθησαν 
και δεν έχουν εισπραχθεί από τον οικείο δήμο λόγω λήψης αποφάσεων των δημοτικών 
συμβουλίων, βεβαιώνονται αναδρομικά, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, 
προσαυξήσεων ή άλλου είδους επιβαρύνσεων. Οι ανωτέρω οφειλές δύνανται να 
καταβληθούν τμηματικά σε μία (1) έως εκατόν είκοσι (120) δόσεις, κατόπιν αίτησης του 
οφειλέτη, η οποία υποβάλλεται έως 30.4.2020 προς τον Προϊστάμενο των Οικονομικών 
Υπηρεσιών του δικαιούχου δήμου, ο οποίος αποφασίζει για τον αριθμό δόσεων». Κάτι τέτοιο 
ουδέποτε συνέβη εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, με αποτέλεσμα να πρέπει να 
αναλάβω πάλι εγώ το βάρος της επιβολής ενός τέλους που δεν είχε επιβληθεί ποτέ και το 
βάρος να εξηγήσω, γι' άλλη μια φορά, άλλη μια παρατυπία που γινόταν με ευθύνη πολλών... 
Για πρώτη φορά, αποδεδειγμένα, στάλθηκε αίτημα για τη Χορήγηση Στοιχείων και 
Πληροφοριών Φορολογουμένων στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
προκειμένου να μας κοινοποιήσει το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων για τα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη γεωγραφική περιοχή του Δήμου και που 
υποχρεούνται στην καταβολή του τέλους, με το υπ.' Αρ. Πρωτ. 13190/9-12-2020 έγγραφο 
της υπηρεσίας.

- περίπου 800 οφειλέτες είναι καταχωρημένοι εδώ και πολλά χρόνια, στη λογιστική 
εφαρμογή του Δήμου με μηδενικό ΑΦΜ, με αποτέλεσμα ένα ποσό οφειλών καθαρής αξίας 
περίπου 80.000 € να πρέπει να διαγράφει

- οι εκκρεμότητες που υπάρχουν με τη Διαδημοτική Επιχείρηση των Σφαγείων αναφορικά με 
τα χρέη της και με το προσωπικό της, εκκρεμότητες που υπάρχουν εδώ και χρόνια και που 
αργά ή γρήγορα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τον Δήμο.

Επειδή κουράστηκα να αναλαμβάνω και να διεκπεραιώνω την εργασία άλλων και να 
κρύβονται οι άλλοι πίσω από εμένα

Πιστεύοντας ότι ο ΟΕΥ του Δήμου έχει καταντήσει κουρελόχαρτο, αφού για όλα είναι 
υπεύθυνη μόνο η Οικονομική Υπηρεσία και από αυτή, μόνο όσοι πραγματικά εργάζονται



Θεωρώντας ότι έχω καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες με προσωπικό κόστος, κατά το 
χρονικό διάστημα που ανέλαβα, προκειμένου να διορθωθούν πράγματα και παρά τις όποιες 
επιτυχίες, πολύ φοβάμαι ότι αυτό δεν Θα έχει συνέχεια, εκτός αν συνεχίσου με συγκεκριμένα 
άτομα να θυσιαζόμαστε... Ενδεικτικά αναφέρω ότι καθημερινά προσέρχομαι πρώτος και 
φεύγω τελευταίος, πολύ πέραν του ωραρίου εργασίας, ενώ για το 2021 θα μεταφέρω 
υπόλοιπο αδείας 49 ημερών

Σκεπτόμενος ότι δεν θέλω να υπονομεύσω το επαγγελματικό μου κύρος

Επειδή κάποιοι εργαζόμαστε κάτω από συνεχή και μεγάλη πίεση, προκειμένου να καλυφτούν 
οι ανεπάρκειες άλλων, με αποτέλεσμα τα επίπεδα εργασιακού άγχους να είναι μη 
αντιμετωπίσιμα

Αναλογιζόμενος ότι κάτω από τέτοια πίεση, με δεδομένο τον φόρτο εργασίας αφού δεν 
κάνουν όλοι αυτό που πρέπει, την έλλειψη χρόνου, του επιτακτικού των αναγκών για να 
λειτουργήσει ο Δήμος και τη φύση της υπηρεσίας, να κινδυνεύουμε επιπλέον όσοι έχουμε 
φιλότιμο και με καταλογισμούς ποσών σε περίπτωση λάθους εκ μέρους μας

Επειδή δεν είμαι διατεθειμένος να θυσιάσω την υγεία μου και την προσωπική και 
οικογενειακή μου γαλήνη, για να συνεχίσουν κάποιοι να «πίνουν στην υγειά των κορόιδων»

Υποβάλλω την παραίτησή μου από την θέση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Οικονομικών 
Υπηρεσιών. Εύχομαι η κίνηση αυτή να γίνει η αφορμή για να διορθωθούν όλα τα «κακώς 
κείμενα» και να εισέλθει ο Δήμος σε μια ανοδική πορεία, που θα του επιτρέψει να 
ανταπεξέλθει στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις των δημοτών του. Μακάρι ο νέος 
χρόνος εκτός από υγεία να μας φέρει και «νέα μυαλά»...

ΤριανταφύΧλου Παναγιώτης.ου


