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Δεν συμφωνούν μηχανογράφηση και λογιστήριο...

Πρόβλημα με το κλείσιμο των οικονομικών στοιχείων του 2012 αντιμετωπίζει ο δήμος
Ιωαννιτών, εξαιτίας της... ασυμφωνίας της μηχανογράφησης στην ταμιακή υπηρεσία του με
τον φυσικό απολογισμό στο τμήμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού και στο λογιστήριο,
βάσει των παραστατικών που κόπηκαν όλη τη χρονιά.

Ο έλεγχος γίνεται και με τη συνδρομή από ορκωτούς λογιστές που κάθε χρόνο ορίζονται
από το δημοτικό συμβούλιο για τον ισολογισμό και απολογισμό. προκειμένου να βρεθεί
άκρη, δεδομένου ότι η... διαφορά είναι αρκετά μεγάλη (κυμαίνεται σε πολλές εκατοντάδες
χιλιάδες ευρώ) και όπως είναι φυσικό η δημοτική αρχή και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Νίκος
Μάντης δεν γίνεται να αφήσουν τίποτε στην τύχη του.

Ο κ. Μάντης ερωτηθείς από τους «Ν.Α» για το πρόβλημα που από μηνός προέκυψε και πως
εξελίσσεται ο έλεγχος, επιβεβαίωσε την κατάσταση που περιγράφουμε και εκτίμησε ότι
σύντομα θα υπάρξει αποτέλεσμα από τις διασταυρώσεις στοιχείων που γίνονται. Ήδη
εργάζονται επί πολλές ώρες περισσότεροι από δέκα άνθρωποι από το δήμο, μαζί και
ορκωτοί λογιστές για να βρουν άκρη.
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«Είτε από την ίδια την ταμιακή υπηρεσία, είτε από τους ορκωτούς θα δοθεί λύση».
σημειώνει ο κ. Μάντης.

Πάντως, κανείς δεν μπορεί να προδιαγράψει το αποτέλεσμα και τι ακριβώς έχει συμβεί και
έτσι, τίποτε δεν πρέπει να αποκλειστεί για το αν πρόκειται καθαρά για πρόβλημα στο
μηχανογραφικό σύστημα που τον φυσικό απολογισμό ή συμβαίνει κάτι άλλο. Το ποσό είναι
μεγάλο για να αποδοθεί σε ένα μικρό λάθος ή σε κάποια παραστατικά που δεν πέρασαν στο
σύστημα.

Άλλωστε, όσο δεν κλείνει η χρήση του 2012 δημιουργείται πρόβλημα και στην νέα με την
πορεία των οικονομικών του δήμου και την διαρκή παρακολούθηση από το υπουργείο
Εσωτερικών.
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