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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 

           
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 

"ΟΡΑΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ" ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ 

ΧΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ. 

 

  
 Μετά από χρόνια σιωπής και απραξίας της προηγούμενης διοίκησης, 

με έκπληξη διαβάσαμε το από 18-4-2016 δελτίο τύπου -διακήρυξή της περί 

ηθικής διαχείρισης και χρηστής διοίκησης! Η αλήθεια ωστόσο απέχει 

παρασάγγας από τα αναφερθέντα στο εν λόγω δελτίο. 

    Κατά τη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης διοίκησης, δεν 

εισπράχθηκε ούτε ένα ευρώ από τα οφειλόμενα μισθώματα της εν λόγω 

ανώνυμης εταιρείας! Ευθαρσώς το παραδέχτηκαν οι εκπρόσωποι της 

αντιπολίτευσης σε προηγούμενο Δ.Σ. Παραδέχτηκαν επίσης ότι 

"βρισκόντουσαν σε αδιέξοδο διότι η Α.Ε. δεν απέδιδε μισθώματα …". Δεν 

εστάλη ωστόσο από μέρους τους ούτε καν ένα εξώδικο (!) παρότι τα 

μισθώματα αποτελούν  βασικό έσοδο για τη λειτουργία του νομικού 

προσώπου αλλά και του Δήμου. Στα όρια της παραγραφής ασκήθηκε πολύ 

καθυστερημένα  αγωγή στο Ειρηνοδικείο,  λίγες ημέρες πριν αποχωρήσει 

από την διοίκηση του Δήμου η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Με τεράστια 

καθυστέρηση πέντε (5) ολόκληρων ετών (!) και κίνδυνο παντελούς 

απώλειας εσόδων για το Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο. 

      Ενδεικτικά αναφέρουμε λοιπόν πως ουδέποτε ενημερωθήκαμε από 

μέρους τους ως νέο Δ.Σ. του Α.Π.Κ. αλλά και ως νέα διοίκηση (όχι μόνο 
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γραπτώς ως όφειλαν σαν απερχόμενη διοίκηση, αλλά ούτε καν προφορικά) 

για την εκκρεμοδικία της υπόθεσης -και άλλων ακόμη υποθέσεων- με 

αποτέλεσμα να κινδυνεύσει να δικαστεί ερήμην του Α.Π.Κ.  Από τυχαίο 

γεγονός και συγκυριακή ειδοποίηση δικηγόρου της περιοχής που υπέπεσε 

στην αντίληψή του, ενημερωθήκαμε για την εκκρεμοδικία της εν λόγω 

υπόθεσης, αποτρέποντάς την ερημοδικία του Ν.Π.Δ.Δ την τελευταία 

στιγμή! Κι αυτό γιατί ουδέποτε έλαβε χώρα από  την προηγούμενη 

διοίκηση απόφαση ανάθεσης  σε δικηγόρο για να παρασταθεί στην 

εκδίκαση της υπόθεσης και να εκπροσωπήσει το Α.Π.Κ. αλλά και τα 

συμφέροντα του Δήμου γενικότερα (εδώ υπάρχει σίγουρα παράβαση 

καθήκοντος που πρέπει να δει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μ-Θ). Ουδέποτε 

έλαβε χώρα από μέρους της, απόφαση Δ.Σ  που να δίνει εντολή  

καταγγελίας της εν λόγω μίσθωσης, ως απαιτεί ο νόμος .  

       Μέσα σε πολύ σύντομο λοιπόν χρονικό διάστημα και μετά από τόσες 

παραλείψεις που προηγήθηκαν και τις οποίες πολύ καλά γνωρίζει η 

προηγούμενη διοίκηση, τρέξαμε να προλάβουμε τα χειρότερα πράττοντας 

με γνώμονα το συμφέρον του Ν.Π.Δ.Δ. αλλά και του Δήμου. Κατόπιν της 

απαραίτητης και επίπονης έρευνας και νομικής συμβουλής διαπιστώθηκε 

ότι υπήρχαν λόγοι  για τους οποίους η παλαιά  καταγγελία της μίσθωσης 

(πέραν όλων των άλλων) έπασχε . Πιθανολογήθηκε βάσιμα ότι υπήρχε 

μεγάλος κίνδυνος απόρριψής της. Έλαβε δε, χώρα από πλευράς της 

προηγούμενης διοίκησης μια αδικαιολόγητα καθυστερημένη, μετά από τόσα 

χρόνια απραξίας, και ακυρώσιμη  καταγγελία η οποία σε πολύ μεγάλη 

πιθανότητα, βάσει νομολογίας δε θα ευδοκιμούσε. Πέραν της απώλειας των 

μισθωμάτων θα δημιουργούσε και περαιτέρω προβλήματα όπως η 

παράνομη παραμονή στο μίσθιο του μισθωτή και μάλιστα χωρίς να 

πληρώνει ευρώ εδώ και χρόνια λόγω των προηγουμένων πράξεων και 

παραλείψεων !   

       Συνεπώς, μεταξύ άλλων τα παραπάνω  υπαγόρευσαν την ανάγκη ενός 

άκρως επωφελούς υπό τις υπάρχουσες συνθήκες συμβιβασμού. 

Εξετάστηκαν και συνεκτιμήθηκαν οι νομικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις 

και οι παράμετροι της υπόθεσης. Κατορθώσαμε να εξασφαλίσουμε άμεση 

ρευστότητα, με γνώμονα το συμφέρον του Α.Π.Κ. αλλά και του Δήμου 

γενικότερα. Επιλέξαμε την πλέον δόκιμη, συμφέρουσα και ρεαλιστική 
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λύση. Λειτουργήσαμε σε κάθε περίπτωση ως διοίκηση στα πλαίσια και 

εντός των ορίων της διακριτικής ευχέρειας που ο νόμος μας παρέχει. 

Πράττοντας τα νόμιμα και μάλιστα μέσα σε λίγους μήνες υπό ιδιαιτέρως 

αντίξοες συνθήκες. Και θα συνεχίσουμε να πράττουμε κάθε νόμιμη 

ενέργεια  χωρίς χρονοτριβή, διαφυλάττοντας τα συμφέροντα του Δήμου 

και όλων των Δημοτών μας. 

        Απορία ωστόσο προξενεί το όψιμο ενδιαφέρον της προηγούμενης 

διοίκησης  για την είσπραξη ενοικίων των ακινήτων του Δήμου. Εφόσον, 

ως προηγούμενη δημοτική αρχή, επεδείκνυε την πρέπουσα εποπτεία και 

ανάλογο ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της θητείας της, προφανώς και θα 

είχε κατορθώσει  να εισπράξει έστω ένα μικρό ποσό από τα οφειλόμενα 

μισθώματα και αν μη τι άλλο θα είχε πράξει τα δέοντα για την αποβολή 

ενός  δύστροπου μισθωτή κατά τη λήξη της μισθώσεως, ως κατά νόμο 

όφειλε.  

 Οι τωρινοί όψιμοι τιμητές και ομιλούντες περί χρηστής διαχείρισης 

δημοτικών περιουσιακών στοιχείων θα έπρεπε κατ’ ελάχιστον να έχουν 

πράξει τα αυτονόητα για την έγκαιρη  διεκδίκηση και διαφύλαξή τους. Αντ’ 

αυτού επέτρεψαν επί σειρά ετών σε ιδιώτες να παραμένουν παράνομα στο 

μίσθιο και μάλιστα στα τόσα χρόνια θητείας τους δεν κατάφεραν να 

εισπράξουν  ούτε ένα ευρώ από οφειλόμενα μισθώματα ! Ηχούν λοιπόν 

ειρωνικά στα αυτιά μας τόσο το  εν λόγω δελτίο τύπου όσο και οι 

αστήρικτες αιτιάσεις τους περί δήθεν "ελάττωσης της περιουσίας του 

Δήμου", καθώς μας θυμίζουν τη σοφή λαϊκή  ρήση «κοίτα ποιος μιλάει…» 

       Ενημερώνουμε δε σε κάθε περίπτωση πως η εν λόγω μίσθωση έχει 

αμελλητί καταγγελθεί από τη διοίκησή μας και έχει ζητηθεί η απόδοση της 

χρήσης του εν λόγω μισθίου, καθώς έχει ήδη προ πολλού κατατεθεί η 

σχετική (από 11.1.2016 με αρ.1/11.01.2016) αγωγή  μας ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Αρναίας, με αρχική δικάσιμο την 22 Μαρτίου 2016. Η εν 

λόγω δίκη έλαβε αναγκαστική αναβολή λόγω της παρατεταμένης 

πανελλαδικής αποχής των δικηγόρων. Αυτονόητα θα ακολουθήσουν τα 

νόμιμα. Οι όποιες αιτιάσεις λοιπόν  περί "ανικανότητας, εμπάθειας, 

περιφρόνησης των διαδικασιών, των νόμων" κλπ., θα μπορούσαν κάλλιστα 

και καλοπροαίρετα να εκληφθούν ως ένα ελπιδοφόρο δείγμα αυτοκριτικής 
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της προηγούμενης διοίκησης για τη στάση της απέναντι στο συγκεκριμένο 

ζήτημα - και όχι μόνο - κατά τη διάρκεια της θητείας της.  

        Τονίζουμε ωστόσο πως στόχος τόσο της νέας Δημοτικής Αρχής όσο 

και του Α.Π.Κ. είναι η άσκηση αποτελεσματικής και χρηστής διοίκησης σε 

πολύ δύσκολες μάλιστα εποχές, με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου και 

όλων των δημοτών. Αρνούμαστε λοιπόν να ακολουθήσουμε –κατά την 

προσφιλή μέθοδο της νυν αντιπολίτευσης και πρώην δημοτικής αρχής – το 

γαϊτανάκι λασπολογίας, σπίλωσης και συκοφάντησης πολιτικών αντιπάλων 

που μόνο στόχο έχουν τη δημιουργία εντυπώσεων, άσκοπων 

αντιπαραθέσεων και τον αποπροσανατολισμό εντέλει των δημοτών μας από 

τα τρέχοντα καθημερινά προβλήματα του τόπου μας, για την αντιμετώπιση 

των οποίων καθημερινά μοχθούμε. 
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