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Τοποθέτηση ∆ηµάρχου Χανίων, Τ. Βάµβουκα, σε Συνέντευξη
Τύπου για ισολογισµό και οικονοµικά πεπραγµένα ∆ήµου

Χανίων, έτους 2014  
                                           

Θα αναφερθώ στον ισολογισµό, τον απολογισµό και τα οικονοµικά πεπραγµένα του
έτους 2014,  που αφορούν κυρίως την περίοδο της προηγούµενης δηµοτικής αρχής,
θέµατα, τα οποία θα συζητηθούν στο σηµερινό ∆.Σ..

Τα  αποτελέσµατα  ήλθαν  να  επιβεβαιώσουν  την  αλήθεια  των  λόγων  µας.  Έγκαιρα
ενηµερώσαµε  τους  δηµότες  µας  για  τα  οικονοµικά  προβλήµατα  του  ∆ήµου,  που
παραλάβαµε  και  κάποιοι  βιάστηκαν  τότε  να  µας  πουν  ότι  είχαµε  έµµονες  ιδέες
απέναντι  στην  εικόνα  ωραιοποίησης,  που  προσπάθησε  να  παρουσιάσει  η
προηγούµενη διοίκηση. Μας έλεγε ο κ. Σκουλάκης ότι είχε στην τράπεζα 9 εκ. ευρώ
όταν παρέδωσε και του λέµε ότι εµείς είχαµε στις 31/12/2015 το ποσό των 14 εκ.
ευρώ, αλλά δεν λέµε ότι λύσαµε τα οικονοµικά του ∆ήµου, µε όλες τις υποχρεώσεις,
που παραλάβαµε και συνεχίζουµε να κουβαλάµε. 

Το 2014 είναι η πρώτη χρονιά, που ο “Καλλικρατικός” ∆ήµος Χανίων παρουσιάζει
ελλειµµατική χρήση, κατά 657.000 €.

Αυτό οφείλεται κυρίως στην κατάρρευση των ιδίων εσόδων του ∆ήµου κατά 26%,
ήτοι κατά 5.244.000 €, που προκλήθηκε αποκλειστικά από την επιζήµια πολιτική, που
άσκησε κατά τον τελευταίο χρόνο της θητείας της η προηγούµενη δηµοτική αρχή, η
οποία  είχε  επιλέξει  να  εξυπηρετεί  τις  πολιτικές  της  σκοπιµότητες,  εις  βάρος  της
ισονοµίας  των  πολιτών  και  της  ορθής  διαχείρισης  και  της  διαφάνειας  των
οικονοµικών του ∆ήµου.  

Η δε διαφορά αυτή θα κατέληγε σε τραγωδία για τα οικονοµικά του ∆ήµου, αν δεν
αυξανόταν η κρατική επιχορήγηση κατά 3.150.000 € σε σχέση µε το 2013 και αν δεν
µειώνονταν  τα  έξοδα  µισθοδοσίας,  λόγω  µείωσης  προσωπικού,  κατά  1.209.000  €.
Τότε το έλλειµµα από την κακή διαχείριση θα υπερέβαινε τα 5 εκ. ευρώ.

Και  µάλιστα   πρέπει  να  τονίσω  ότι  τους  4  τελευταίους  µήνες  του  2014,  που
αναλάβαµε  εµείς,  συγκρατήσαµε  τα  έξοδα  και  επιστρέψαµε  στα  σχέδια  πόλης
550.000  € από  τα  2.514.000  €,  που  η  προηγούµενη  δηµοτική  αρχή  είχε
χρησιµοποιήσει για άλλους σκοπούς.
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Αυτή η βελτίωση των οικονοµικών δεικτών του ∆ήµου µας µπορώ να σας βεβαιώσω
ότι συνεχίστηκε από τη δική µας διοίκηση και  το 2015,  παρά την πολύ δυσκολότερη
οικονοµική συγκυρία µε τα «capital controls», αλλά περισσότερα στοιχεία θα δοθούν
όταν ολοκληρωθεί η έκθεση των ορκωτών για τη χρήση του 2015.

Επιβεβαιωθήκαµε  πλήρως  για  την  ακαταστασία  του  ταµείου  του  ∆ήµου  και  να
θυµίσω ότι το  καλοκαίρι του  2014 ψάχναµε  εκείνα  τα 2,5 εκ. των ανταποδοτικών
τελών,  που  τρεις  φορές  είχαν  αλλάξει θέση  και που  τελικώς  τα  βρήκαµε  εµείς  σε
συνεργασία  µε  τους  ορκωτούς  λογιστές  και  πληρώσαµε  τα  οφειλόµενα  στους
εργαζοµένους της ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α.

Παραλάβαµε  ένα  πλήθος  περιπτώσεων  οικονοµικής  ακαταστασίας  µεταξύ  των
οποίων αβεβαίωτα έσοδα από κλήσεις της δηµοτικής αστυνοµίας, ύψους 919.000 €
µέχρι  το  2012, ακαθάριστες  κλήσεις  πρώτου  εξαµήνου  2013 και  µη  βεβαιωµένες
κλήσεις της Ελληνικής Αστυνοµίας, ύψους 594.000€ µέχρι το 2013.

Αυτά έχουν ήδη βεβαιωθεί από εµάς.

Τα σχέδια πόλης είναι µία βόµβα στα θεµέλια του ∆ήµου µας.  Μας τα παρέδωσαν σε
πλήρη αταξία. Στέρησαν από το ταµείο των ανταποδοτικών 2,5 εκ. ευρώ, που αντί για
έργα χρησιµοποιήθηκαν για την κάλυψη άλλων υποχρεώσεων του ∆ήµου, ενώ δεν
εµφανίζονται οι υποχρεώσεις του ∆ήµου για αποζηµιώσεις σχεδίου πόλης, ύψους 6,7
εκ. ευρώ. Την ίδια στιγµή δεν έχουν ενηµερώσει τους δηµότες για τα οφειλόµενα,
ύψους  4  εκ.  ευρώ.  Αυτό  θα  έχει  δύο  αρνητικές  συνέπειες,  διότι  οι  δηµότες  θα
πληρώσουν  προσαυξήσεις  και  ο ∆ήµος  θα  σύρεται  στα  δικαστήρια  µε  κίνδυνο  να
πληρώσει  µεγάλα  ποσά.  Απ΄  όλη  αυτή  την  αταξία  κινδυνεύει  η  υλοποίηση  των
σχεδίων πόλης, εκτός του ό,τι έχει ήδη στερήσει από τους δηµότες τα έργα κοινής
ωφέλειας: πάρκα, δρόµους, πλατείες, κ.λ.π.

Και  δεν  έφταναν  όλα   αυτά,  αλλά  δόθηκαν  αποζηµιώσεις  για  να  απαλλοτριώσουν
σκανδαλωδώς  οικόπεδα  σε  περιοχές  του  σχεδίου  πόλης  από  όπου  δεν  είχαν
εισπραχθεί  οι  εισφορές,  αφήνοντας  σε  εκκρεµότητα  άλλες  αποζηµιώσεις
απαλλοτριώσεων  από  περιοχές,  που  είχαν  ήδη  εισπραχθεί  οι  εισφορές.
Χαρακτηριστικό  παράδειγµα  είναι  η  απαλλοτρίωση  οικοπέδου,  αξίας  1,5  εκ.  €
προοριζόµενου για σχολείο στη µοναδική περιοχή  του ∆ήµου, που δεν το χρειάζεται.
  
Παραλάβαµε επίσης τη βόµβα των ανείσπρακτων ληξιπρόθεσµων οφειλών πολιτών,
ύψους  33.700.000  €  και  η  Υπηρεσία  καταβάλλει  µεγάλη  προσπάθεια  για  την
είσπραξή τους.

Εκκρεµούν επιπλέον αγωγές, που ανέρχονται στα 5.786.000 € από αξιώσεις τρίτων
προς τον ∆ήµο, κάτι που προκαλεί ανησυχία για το µέλλον.

Η απουσία της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας οδήγησε σε δραµατικά µειωµένα έσοδα από
την  κατάληψη  δηµοτικών  χώρων  και  την  ελεγχόµενη  στάθµευση,  αλλά
δηµιουργήσαµε τη νέα Υπηρεσία ελέγχου κοινόχρηστων χώρων, καλύπτοντας αυτό
το κενό, ενώ τα έσοδα σταδιακά επανέρχονται. 
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Ο ∆ήµος Χανίων είναι ένας βιώσιµος ∆ήµος, που ακόµα και σε περιόδους κρίσης δεν
θα  έπρεπε  να  αντιµετωπίζει  οικονοµικά  προβλήµατα.  Αυτό  που  χρειάζεται  είναι  η
σωστή οργάνωση των οικονοµικών του, η σωστή αξιοποίηση της περιουσίας του και
η ίση αντιµετώπιση των δηµοτών. Όλα αυτά εργαζόµαστε για να τα θεραπεύσουµε
σταδιακά  και  συστηµατικά  παρά  τις  δυσκολίες  και  τις  αντιδράσεις,  που
αντιµετωπίζουµε. 

Σας ευχαριστώ. 
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