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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014

Σαφείς ενδείξεις προόδου και βελτίωσης παρουσιάζουν τα οικονομικά του Δήμου Ιωαννιτών
σύμφωνα με τον απολογισμό – Ισολογισμό του έτους 2014 ο οποίος συζητιέται αυτή την
ώρα στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Οικονομικών, Θωμάς Γιωτίτσας, στην εισήγησή του έκανε λόγο
για δείγματα γραφής της πολιτικής που θέλει να εφαρμόσει η Δημοτική Αρχή μέχρι το
τέλος της θητείας της και η οποία βασίζεται στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη οικονομική
αυτοτέλεια του Δήμου και η μικρότερη εξάρτησή του από τις κρατικές επιχορηγήσεις.

Στον τομέα αυτό, σύμφωνα με τα όσα μετέφερε στο Σώμα ο κ. Γιωτίτσας, ο Δήμος
Ιωαννιτών κατάφερε σε σχέση με το 2013 να μείωση κατά περίπου 6% το ποσοστό της
«εξάρτησής» του από το κράτος καθώς τα χρήματα που εισέπραξε από τα κρατικά ταμεία
έφτασαν στο 60% του συνόλου των εσόδων του, τη στιγμή που το 2013 το ποσοστό αυτό
ήταν 66%.
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Από εκεί και πέρα στα θετικά προσμετράται το γεγονός ότι το 2014 συσσωρεύτηκαν τα
λιγότερα ανείσπρακτα καθώς ενταντικοποιήθηκαν οι διαδικασίες είσπραξης με το σύνολο
πάντως των ανείσπρακτων α φτάνει τα 48,2 εκ. Ευρώ.

Παράλληλα έγινε μια σοβαρή προσπάθεια περιστολής των δαπανών η οποία έφτασε στο
6,3%.

Παρόλα αυτά το 2014 έκλεισε με έλλειμμα 1.3 εκ ευρώ μειωμένο όμως κατά 500.000 ευρώ,
ενώ θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι για πρώτη φορά ο δήμος κλήθηκε να πληρώσει φόρο
εισοδήματος ύψους 228.000 ευρώ κάτι που προσμετράται στο συνολικό έλλειmμα.

Τέλος, όπως σημείωσε ο κ. Γιωτίτσας, μέσα στο 2014 ξεκίνησε και η καταγραφή ακίνητης
περιουσίας με στόχο πλήρη φάκελο για κάθε ακίνητο κάτι που θα δώσει στο δήμο το
δικαίωμα να διαχειριστεί αλλά και να αξιοποιήσει καλύτερα την ακίνητη περιουσία του

Από την εισήγηση του κ. Γιωτίτσα δεν θα μπορούσε να λείπει και η αναφορά στην υπόθεση
του ελλείμματος για την οποία τόνισε ότι η πρώην και η νυν δημοτική Αρχή, ως συνέχειά
της, ανέλαβε τις πολιτικές ευθύνες της, προσθέτοντας όμως πως ταυτόχρονα επήλθαν
αλλαγές σε μια σειρά παθογενειών που επέτρεψαν να δημιουργηθεί η υπόθεση του
ελλείμματος.

Από την πλευρά του ο Ορκωτός Λογιστής που ανέλαβε τον έλεγχο μίλησε κι αυτός για
θετικά βήματα εκ μέρους του δήμου, δίνοντας έμφαση στην ορθολογική αποτύπωση της
πάγιας περιουσίας και των εκκρεμοτήτων που υπήρχαν εδικά στο δήμο Μπιζανίου, αλλά και
την είσπραξη δικαιωμάτων εμπορίας ύδατος σε ποσό 1,4 εκ.

Στις παρατηρήσεις του ο Ορκωτός Λογιστής επέμεινε στην ανάγκη ολοκλήρωσης της
καταγραφής της ακίνητης περιουσίας όπου διαπίστωσε σοβαρές ελλείψεις καθώς φυσικά
και στην ολοκλήρωση της έρευνας για την υπόθεση του ελλείμματος ώστε να καταλογιστεί
το ποσό σε υπόλογους.
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