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ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                    Ιερισσός,14/01/2018 
 
 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Κατευθυνόμενη δημοσιογραφική πένα με στόχο την υποβάθμιση του 

έργου της Δημοτικής Αρχής Δήμου Αριστοτέλη. 

 

Σε κατασκευή ψευδών «ειδήσεων» και πόλεμο εντυπώσεων επιδίδεται 

ιστολόγιο (blog) του Νομού, με στόχο να πλήξει το κύρος και την 

αποτελεσματικότητα τόσο της Διοίκησης, όσο και των υπηρεσιών του Δήμου 

Αριστοτέλη. Και ενώ ο Δήμος Αριστοτέλη είναι ο μόνος Δήμος στο Νομό που έχει ήδη 

λάβει έγκριση προϋπολογισμού για το 2018 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Μακεδονίας Θράκης, ο επαγγελματίας αρθρογράφος του ιστολογίου, ανέσυρε από τη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ, εντάλματα λογιστικής τακτοποίησης ποσών, που κατά πάγια τακτική του 

λογιστικού συστήματος εφαρμόζουν όλοι οι Δημόσιοι Οργανισμοί της Ελλάδας, και 

αφού τα βάφτισε «απώλειες χρηματοδότησης» και συμπέρανε «απεντάξεις έργων 

της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής (!)» έσπευσε να μεμφθεί τον Δήμο για την 

«κακοδιαχείρισή» του. 

Προς ενημέρωση λοιπόν των συνδημοτών μας, αλλά και αποκατάσταση της 

αλήθειας, δίνουμε στη δημοσιότητα πέντε (5) αποφάσεις που αναφέρονται στα 

συγκεκριμένα πέντε (5) έργα, απ’ όπου προκύπτει χωρίς αμφιβολία ότι είτε τα έργα 

έχουν ολοκληρωθεί (άρα δεν χάθηκαν), είτε έχουν εξασφαλίσει τις χρηματοδοτήσεις 

τους (ΕΣΠΑ ή ΠΔΕ).  

Συγκεκριμένα: 

1. Ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση Αρναίας. 

Η Πράξη ολοκληρώθηκε και εκδόθηκε Απόφαση Ολοκλήρωσης στις 06-03-2017. 

(βλ. εδώ) Το υπόλοιπο προς πληρωμή οικονομικό αντικείμενο ύψους 1.000 ευρώ, 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1t0X9n8NF4laRabRi52IyTjSUd14xb3QS&h=ATOF-m5zFC97QzqEXaxvcZogY6fcMtgGkru6sDVC3s_2X2TU0l3q4NECnj40pyxP4G6D3dHUs9M_3lbxD9fz6WqN3qd67yTmhKrToe-YIC3NKefmOCc8pZ5sklfkEt3wmJpixC2LXoJT_wVRUw
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υπερκαλύπτεται από το ποσό που είναι διαθέσιμο για το έργο στην Τράπεζα της 

Ελλάδας. (12.057,17 ευρώ) 

2. Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Αρναίας – 

Παλαιοχωρίου. 

Η Α’ Φάση του έργου (ΕΣΠΑ 2007-2013) ολοκληρώθηκε και το έργο εντάχθηκε προς 

ολοκλήρωση (Β’ Φάση) στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στις 13-07-2017. (βλ. εδώ)  

Η λογιστική τακτοποίηση αφορούσε την μεταφορά υπολοίπων της Α’ Φάσης, γιατί για 

τη Β’ Φάση τα εντάλματα εξυπηρετούνται από διαφορετικούς κωδικούς (νέου ΕΣΠΑ). 

3. Αποκατάσταση Βλαβών από Θεομηνίες – Πλημμύρες – Αναβάθμιση 

Αστικού Περιβάλλοντος – Σήμανση για την Οδική ασφάλεια και συναφείς 

παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν στο Δήμο Αριστοτέλη. (βλ. εδώ) 

Η Πράξη εντάχθηκε από τη Δημοτική Αρχή το 2015 στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων – Εθνικό Σκέλος (αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα αποκατάστασης των 

ζημιών από τις θεομηνίες του 2014) και έκτοτε έχουν δημοπρατηθεί και εκτελούνται 

τέσσερα έργα, για τα οποία με Απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου, για το 2018 

έχουν προβλεφθεί πιστώσεις ύψους 606.000 ευρώ. Η λογιστική τακτοποίηση από 

πλευράς του Υπουργείου Υποδομών, ποσού 51.749,00, αφορά διόρθωση και 

μεταφορά από τη μία κατανομή πληρωμών στην άλλη. Στο συγκεκριμένο έργο 

υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα σε λογαριασμό του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδας 

για όλο το επόμενο οικονομικό έτος. 

4. Κατασκευή υδρευτικών γεωτρήσεων αγωγού μεταφοράς και δεξαμενής 

αποθήκευσης πόσιμου νερού Τ.Κ. Νεοχωρίου. (βλ. εδώ)  

Η Πράξη έχει ολοκληρωθεί και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση την 16-02-2017.Η 

λογιστική τακτοποίηση αφορά το κλείσιμο των λογαριασμών του έργου. 

5. Έργα συλλογής μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Τ.Κ. Πυργαδικίων. 

(βλ. εδώ) 

Η Πράξη έχει ολοκληρωθεί και έχει εκδοθεί απόφαση ολοκλήρωσης την 17-02-2017. 

Λογιστική τακτοποίηση όπως στην προηγούμενη περίπτωση. 

Τέλος, διευκρινίζουμε ότι τα ποσά των 979.365,19 € και 573.283,71 € που 

φέρεται να προκύπτουν από το σύνολο των «ενταλθέντων» και το σύνολο του 

«υπολοίπου» αντίστοιχα, του κωδικού αριθμού εξόδου 00.8261.03 του 

προϋπολογισμού έτους 2017 με περιγραφή «Επιστροφή αχρεωστήτως 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1KOc8hZS2WtGIR8c4H_BNc0pY2-prNnHA&h=ATOysK8ft5sfzCdiC8qgPC_I0ELq76mkB7x73ssxt1BkTNYv0QhlWzWaw3k8i5RnsELRJR8lk-6ULENkp95eZn7Qypiw25drbKDKFwqjNsSR53yEuaa7Uc3tGNYxIExYG5nkRL-lxj8_2pwKFQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1e_bVSDfKxwYCtpzzUQooOriEnNeC4nMl&h=ATNTedOd2ytukfMMn_kKyuzotmH0DjtBQFevnK8Rmi7EIXMEXh9WK3c2slHl4X-i9-ooxh0KA8lcV4DZBj4WfyDQ--DSMuy9lzq4xbGRy5Un8kKUi4Duo2k4CSoHXTYVbvaD4-xAfjAOH0cpEw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1YSL0JzArYn-mrrBJSmSC_BLFAtP81lrz&h=ATMN4Sc-V-kpay87G7oM0tkSmNVgJc1Ybmm6RORzKPaA4uY_yvIN5VNm_c32YNCO7tn8nlI86mTSeR6dHsW7RIq7xvmyAHG9IjeVb92oZUNKYfJvjNCN0wSjUszY58SKsebknJtcSB2Q9ZeXwg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1NhFwtQOQNN_wgD-wwzplHojwMly9_2YT&h=ATPeExDWOQV5kAFHSmzj6MFa_31yFYy_OLcNq8NjkAO_sm7pEDDXB7elygYgrOaVOpOXqokLOdnejOaAFNW8YS8o92uZBBVpKZSxD2TUI-uT216NDB3irWljHBLH6YfjOs-prNTwKXV5UmyxSQ
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εισπραχθέντων» των επίμαχων Χρηματικών Ενταλμάτων, είναι απλές λογιστικές 

απεικονίσεις, σύμφωνα με τη δομή του σχεδίου λογιστικής διαχείρισης των ΟΤΑ και 

καμία σχέση δεν έχουν με τις οφειλές του Δήμου προς τον εργολάβο. Θα συστήναμε 

λοιπόν στους φιλόδοξους οικονομικούς αναλυτές των οικονομικών στοιχείων του 

Δήμου, να μελετήσουν πρώτα σε βάθος τον τρόπο που απεικονίζονται τα κονδύλια 

στο δημόσιο λογιστικό, πριν προβούν σε κρίσεις και ανύπαρκτες και συκοφαντικές 

κατηγορίες. 

Υπό αυτές της συνθήκες, ο Δήμος Αριστοτέλη θα αποστείλει τις 

συγκεκριμένες διευκρινίσεις προς δημοσίευση στο εν λόγω ιστολόγιο, περιμένοντας 

τη δήλωση αναγνώρισης λάθους από μέρους του, και τη δήλωση μεταμέλειας 

απέναντι στους πραγματικούς πολίτες Αριστοτέλη, τους οποίους παραπλάνησε με το 

δημοσίευμά του. Ταυτόχρονα επιφυλάσσεται για τις περαιτέρω ενέργειές του, 

διερευνώντας τη σκοπιμότητα και τυχόν ευθύνες του αρθρογράφου, αλλά και των 

λοιπών ιστολογίων που άκριτα υιοθέτησαν και αναπαρήγαγαν τα συκοφαντικά 

σχόλια, προκαλώντας βλάβη τόσο στη Δημοτική Αρχή, όσο και στην Οικονομική και 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, οι οποίες με συνέπεια και αποτελεσματικότητα 

εκτελούν τα καθήκοντά τους.  

Ακολουθούν οι πέντε Αποφάσεις που αφορούν τα συγκεκριμένα έργα. 

 

Γραφείο Επικοινωνίας & Δ. Σχέσεων 

Δήμου Αριστοτέλη 

 


