
       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Αγαπητοί συνδημότες,

με την παρούσα παρουσιάζουμε σε όλους σας την οικονομική κατάσταση του δήμου
μας  απαντώντας  στις  ανυπόστατες  φήμες,  τις  αιτιάσεις  αλλά και  την  ανομολόγητη  βαθιά
επιθυμία ορισμένων περί δήθεν χρεωκοπίας του Δήμου Σαρωνικού.

Η αλήθεια

1. Αυτή τη στιγμή το ταμειακό διαθέσιμο είναι 7.500.000 ευρώ κατατεθειμένα στις τράπεζες
που συνεργάζεται ο δήμος. 

2.  Όλοι οι  δήμοι  της  χώρας έχουν επιβαρυνθεί  πολλαπλά τόσο από τη διετή περίοδο της
πανδημίας όσο και από τις τεράστιες αυξήσεις στην ενέργεια (ΔΕΗ, καύσιμα κλπ), από τον
τιμάριθμο - όπως άλλωστε και τα νοικοκυριά  - καθώς και από την επιβολή του ειδικού τέλους
ταφής απορριμμάτων.

Αυτό για τον Δήμο Σαρωνικού σημαίνει:

 2.700.000 ευρώ στον Ενιαίο Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής για το έτος 2022,
δηλαδή 1.700.000 ευρώ περισσότερα από τον προηγούμενο χρόνο. Αυτό προκύπτει από τη
μεγάλη αύξηση των απορριμμάτων ειδικά μετά τις πυρκαγιές των τελευταίων δύο ετών και
από το τέλος ταφής που επιβλήθηκε από την κυβέρνηση και μας επιβάρυνε κατά 700.000
ευρώ. 

 Η αύξηση στην ενέργεια θα επιβαρύνει τον δήμο μας κατά 700.000 ευρώ.

 Η αύξηση του τιμαρίθμου θα επιβαρύνει τον δήμο κατά 300.000 ευρώ για την αγορά
κάθε είδους υλικών και υπηρεσιών.

Συνεπώς οι αυξήσεις αυτές επιβαρύνουν τον δήμο κατά τουλάχιστον 2.700.000 ευρώ. 

3.  Μέσα  σε  αυτές  τις  συνθήκες  είμαστε  υποχρεωμένοι  να  εξοφλήσουμε  τα  χρέη  της
κακοδιοίκησης Σωφρόνη που άφησε κληρονομιά στον Δήμο Σαρωνικού.

➔  400.000 ευρώ κάθε χρόνο περισσότερα από όσα πλήρωνε από τη συμφωνία του για
τα  LED,  στην οποία ενώ  επιτυγχάνεται  75%  μείωση της  ενέργειας,  κοστίζει  στον  δήμο  το
επιπλέον  ποσό. Να υπογραμμίσουμε ότι το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει μετά τη μείωση του
ποσού που παίρνει  ο  εργολάβος  και  τα  3.000.000  ευρώ  μείωση  που  επιτύχαμε μετά  την
επαναδιαπραγμάτευση της υπογεγραμμένης σύμβασης. Η διοίκηση Σωφρόνη έχει υπογράψει



για τα LED σύμβαση 12.900.000 ευρώ και η νέα διοίκηση διαπραγματεύτηκε στη σύμβαση τα
9.900.000 ευρώ. 

➔ 300.000  ευρώ  από  πρόστιμα  που  πληρώνει  ο  δήμος  για  τη  διαχείριση  του
προγράμματος διανομής τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών ΤΕΒΑ της περιόδου Σωφρόνη.

➔ 300.000 ευρώ μέχρι σήμερα από πρόστιμα για τις παράνομες απευθείας ενοικιάσεις
των καντινών. Επισημαίνουμε ότι για την περίοδο 2015-2019 έχουν επιβληθεί πρόστιμα για τις
καντίνες ύψους 1.000.000 ευρώ περίπου. 

Δηλαδή 1.000.000 ευρώ πληρωτέα εντός του 2022. Το σύνολο αυτών των επιβαρύνσεων (λόγω
των αυξήσεων της τελευταίας διετίας αλλά και της κακοδιοίκησης Σωφρόνη) ανέρχεται στα
4.000.000 ευρώ. 

4. Επιπλέον, ο Δήμος Σαρωνικού από τα μέτρα στήριξης – που ορθώς έλαβε η κυβέρνηση – για
τις  επιχειρήσεις  την  περίοδο της  πανδημίας  λόγω  του Covid-19,  στερήθηκε  έσοδα  ύψους
800.000 ευρώ, χωρίς να υπάρξει καμία μέριμνα από την πολιτεία για την αναπλήρωσή τους. 

5.  Ο  Δήμος  Σαρωνικού  αυτή  τη  στιγμή  δεν  έχει  καμία  ληξιπρόθεσμη  οφειλή  σε
οποιονδήποτε: ούτε στη ΔΕΗ,  ούτε στον ΕΔΣΝΑ, ούτε στην ΕΥΔΑΠ, ούτε σε προμηθευτές
(καύσιμα κλπ). Το ταμειακό διαθέσιμο είναι 7.500.000 ευρώ κατατεθειμένα στις τράπεζες
που συνεργάζεται ο δήμος, όπως προαναφέραμε. 

Τα ενταγμένα έργα του δήμου με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ξεπερνούν τα 26.000.000
ευρώ και αναλύονται ως εξής:

 13.000.000 ευρώ από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” 

 1.200.000 ευρώ από τον “ΦΙΛΟΔΗΜΟ”

 1.000.000 ευρώ από το “Πράσινο Ταμείο”

 3.600.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ Αττικής – ΕΠΠΕΡΑΑ κλπ

 7.500.000 ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής

Οφείλουμε να τονίσουμε ότι όταν αναλάβαμε τη διοίκηση του δήμου τον Σεπτέμβριο του 2019
δεν υπήρχε κανένα ενταγμένο έργο πλην της τηλεμετρίας στην ύδρευση. 

Συμπερασματικά, η δήθεν χρεωκοπία του δήμου είναι ευσεβής πόθος του κυρίου Σωφρόνη.
Είναι προσπάθεια να αποκρύψει τις τεράστιες ευθύνες του για τη δυσβάσταχτη κληρονομιά
που άφησε στον Δήμο Σαρωνικού. Είναι προσπάθεια να αποκρύψει τα οικονομικά βάρη που
φορτώνονται στους δήμους της χώρας. Με αίσθημα ευθύνης, σύνεση, διεκδικητικό πνεύμα θα
αντιμετωπίσουμε την οικονομική κατάσταση  σε αυτή τη δυσμενή συγκυρία, αποτέλεσμα της
κυβερνητικής πολιτικής των τελευταίων χρόνων.  Όσο για τις εξαγγελλόμενες πρωτοβουλίες
διάσωσης,  το  μόνο  που  έχουμε  να  σχολιάσουμε  είναι  ότι  θα  περιμέναμε  να  ακούσουμε
συγκεκριμένες  προτάσεις  και  λύσεις  αλλά  το  μόνο  που  ακούσαμε  ήταν  μια  ανυπόστατη
κινδυνολογία μακριά από την πραγματικότητα. 

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού

Πέτρος Ι. Φιλίππου


