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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 05ης / 01 Μαρτίου 2021 Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας
ΘΕΜΑ
«Σύνταξη Έκθεσης και του Ισολογισμού και των
Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2019»
Αριθ. Αποφάσεως 55/2021
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Στο Δημοτικό Κατάστημα Καβάλας, σήμερα 01 του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 19.00΄ συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1
Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, την εγκύκλιο
426/Α.Π. 77233/13-11-20 του ΥΠ.ΕΣ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καβάλας, ύστερα από την
από 25 Φεβρουαρίου 2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στους Δημοτικούς
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι

Βακιρτζή Σαΐα, Βακιρτζής Κωνσταντίνος, Βογιατζής Δημήτριος, Βογιατζίδης Νικόλαος,
Γουνελάς Γεώργιος, Γραμμένος Γεώργιος, Δεληκάρης Σωτήριος, Δρακονάκη Ευαγγελία, Δράκος
Χαράλαμπος, Ιακωβίδης Ιωάννης, Ιωσηφίδου Αναστασία, Κελαϊδάκης Εμμανουήλ, Κουνάκος
Κωνσταντίνος, Λαζαρίδης Σωτήριος, Μαυρίδης Νικόλαος, Μιχαηλίδης Γεώργιος, Μουμτσάκης
Απόστολος, Ξανθόπουλος Νικόλαος, Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Παπαδόπουλος Σωτήριος,
Παπαδόπουλος Χρυσόστομος, Παππάς Ευάγγελος, Παππάς Λεωνίδας, Ποτόλιας Χρήστος,
Προμούσας Ιωάννης, Προυσαεύς Σπυρίδων, Σταυρίδης Κυριάκος, Τελίδης Περικλής, Τσανάκα
Δήμητρα, Τσαπανίδης Αναστάσιος, Φραντζεσκάκη Μαρία, Χρόνης Απόστολος,
Αν και κλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Κοινοτήτων, παρευρέθησαν οι:
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
Αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ’ αριθ. 05/2021 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω:
Βέρρος Αριστείδης, Ιγνατιάδης Παναγιώτης, Καλανταρίδης Ηλίας, Καλπακίδης Θεμιστοκλής,
Μουρτασάγας Νικόλαος, Μούτλιας Ιωάννης, Πετρόπουλος Πέτρος, Σωτηριάδης Σωτήριος,
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Προσήλθαν:
Απεχώρησαν:
Επανήλθαν:
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία
κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Μουριάδης Θεόδωρος (άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.
3852/2010).
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα: «Σύνταξη Έκθεσης και του Ισολογισμού και των
Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2019», ανέγνωσε την υπ’ αριθ. 34078/2020 εισήγηση του
Τμήματος Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμό 48ης /29 Δεκεμβρίου 2020 Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αριθ. απόφασης 630/2020
«Σύνταξη Έκθεσης και του Ισολογισμού
Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2019»

και

των

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Στο Δημοτικό Κατάστημα Καβάλας, σήμερα στις 29 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα
της εβδομάδος Tρίτη και ώρα 10.00΄ συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο
10, παρ. 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20, το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, την υπ΄163/29-5-2020
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ΄ αριθ.426/Α.Π. 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καβάλας μετά την από 23 Δεκεμβρίου 2020
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στα μέλη της.
Λόγω του ότι το τακτικό μέλος κ. Δρακονάκη Ευαγγελία είχε δηλώσει κώλυμα συμμετοχής στην
εν λόγω συνεδρίαση, κλήθηκε και ήταν παρόν το αναπληρωματικό μέλος κ. Ιωσηφίδου Αναστασία.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Ιωσηφίδου Αναστασία, Καλανταρίδης Ηλίας, Κελαϊδάκης Εμμανουήλ, Μιχαηλίδης
Γεώργιος, Μουμτσάκης Απόστολος, Παππάς Λεωνίδας, Χρόνης Απόστολος.
ΑΠΟΝΤΕΣ
Αν και κλήθηκαν νόμιμα με τη με αριθμό 48/2020 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω:
Ιγνατιάδης Παναγιώτης.
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Προσήλθαν:
Απεχώρησαν:
Επανήλθαν:
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας (άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 77 παρ. 1 του Ν. 4555/2018) και έχοντας υπόψη τις υπ’ αριθ. 437, 474 /2019 & 82/2020
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, την υπ’αριθ.πρωτ. 28205/2-9-2019 απόφαση
Δημάρχου Καβάλας όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθ.πρωτ. 21670/28-8-2020 απόφαση Δημάρχου
Καβάλας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Σύνταξη Έκθεσης και του
Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2019», ανέγνωσε την υπ’ αριθ. 34078/2020
εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & Αποθηκών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην
οποία αναφέρονται τα εξής:
Με τις παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν.3463/2006)
ορίζονται τα εξής:
«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια
μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που
έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό
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διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις
μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία.
2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα
προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό
και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων,
τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο.
3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό
συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.
Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και τον
αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού.
Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και
στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.»
Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε για την κατάρτιση του ισολογισμού και των
αποτελέσματα χρήσεως οικονομικού έτους 2019, όπως εμφανίζονται στις συνημμένες καταστάσεις και
εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της επιτροπής για την προώθησή τους για την απαραίτητη έγκρισή από το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Στη συζήτηση του θέματος παρέστη ο υπηρεσιακός παράγοντας κ. Τζιαμπάζης Λουκάς, ο οποίος
συνέταξε τον ισολογισμό και έδωσε τις απαραίτητες διευκρινήσεις στις ερωτήσεις που τέθηκαν.
Λαμβάνοντας το λόγο το μέλος της Επιτροπής κ. Καλανταρίδης Ηλίας ψήφισε θετικά
εκφράζοντας την άποψη του για την αρκετά καλή κατάσταση του Δήμου.
Το μέλος της Επιτροπής κ. Ιωσηφίδου Αναστασία είπε: «θα συμφωνήσω με τον κ. Καλανταρίδη
με την ‘’όποια επιφύλαξη’’ επειδή δεν έχουμε την έκθεση των ορκωτών λογιστών».
Επίσης το μέλος της Επιτροπής κ. Κελαϊδάκης Εμμανουήλ ψήφισε θετικά.
Οι τοποθετήσεις των μελών περιλαμβάνονται στο ηχογραφημένο πρακτικό της συνεδρίασης το
οποίο τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας της Οικονομικής Επιτροπής.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του
Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν.4735/2020, τις διατάξεις του άρθρου 163
του Ν..3463/2006, τις συνημμένες καταστάσεις Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως μαζί με την
Έκθεση και την ανωτέρω εισήγηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Καταρτίζει τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως οικονομικού έτους 2019 του
Δήμου Καβάλας όπως εμφανίζονται στις συνημμένες καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο
κομμάτι της παρούσας.
Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της επιτροπής για την προώθησή τους για την απαραίτητη έγκριση
από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Στη συνέχεια o Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η κ. Τσανάκα ως επικεφαλής και εκπρόσωπος της παράταξής της δήλωσε, «είμαι πάρα
πολύ υπερήφανη που παρέδωσα ένα Δήμο σε πάρα πολύ καλή οικονομική κατάσταση, είμαστε
θετικοί».
Ο κ. Παπαδόπουλος Χ., δήλωσε, «είμαστε αρνητικοί με τον ισολογισμό του 2019 διότι
ήμασταν αρνητικοί και με τον προϋπολογισμό του».
Ο κ. Παππάς Ε., ως επικεφαλής και εκπρόσωπος της παράταξής του δήλωσε, «ο
ισολογισμός είναι μία λογιστική πράξη που πρέπει να γίνει για να κλείσει μία χρονιά, είμαστε
θετικοί».
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Ο κ. Ποτόλιας δήλωσε, «τα στοιχεία του ισολογισμού δείχνουν ότι όποια διοίκηση έρθει
στο Δήμο είναι χειρότερη από τους άλλους, όχι γιατί είναι κακοί άνθρωποι αλλά επειδή
ακολουθούν την ίδια πολιτική. Εμείς ως «Λαϊκή Συσπείρωση», θα αγωνιζόμαστε να έρχονται
τα χρήματα από τη κεντρική διοίκηση και θα αγωνιζόμαστε υπέρ των εργαζομένων. Επειδή
εμείς δεν μπορούμε να συναινέσουμε με αυτή σας την πολιτική είμαστε αρνητικοί».
Ο κ. Βογιατζής λαμβάνοντας το λόγο δήλωσε, «ο ισολογισμός αφορά στο μεγαλύτερό του
μέρος την προηγούμενη διοίκηση την οποία ο κόσμος στις εκλογές την καταψήφισε, έτσι κι εγώ
καταψηφίζω τον ισολογισμό».
Ο κ. Ξανθόπουλος δήλωσε, «εξαιτίας των όσων συκοφαντιών ακούστηκαν εγώ δηλώνω
παρών».
Ο κ. Κουνάκος δήλωσε, «πρέπει να αναλογιστούμε τις ευθύνες πρέπει να δούμε τι
περιμένουν οι δημότες από εμάς. Πρέπει να συνεργαστούμε για να πάμε μπροστά και να δούμε
τα πραγματικά προβλήματα της πόλης, δηλώνω παρών».
Ο κ. Προμούσας ψήφισε ναι.
Ο κ. Δράκος δήλωσε, «αυτός ο ισολογισμός και η έκθεση της Διοίκησης συντάχθηκε όπως
ακριβώς και τα προηγούμενα χρόνια. Για όλη αυτή την εικονικότητα στον ισολογισμό δηλώνω
παρών».
Ο κ. Μαυρίδης λαμβάνοντας το λόγο δήλωσε, «κ. Πρόεδρε είμαι θετικός επί του θέματος
διότι την εποχή εκείνη ήμουν μέλος της τότε διοίκησης».
Οι αναλυτικές τοποθετήσεις των ομιλητών καθώς και οι ερωτήσεις – απαντήσεις που
ετέθησαν βρίσκονται στο ηχογραφημένο πρακτικό της συνεδρίασης το οποίο τηρείται στο αρχείο
της Γραμματείας του Δημοτικού συμβουλίου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65
του Ν. 3852/2010, του άρθρου 163 του Ν. 3463/06, την 630/2020 Α.Ο.Ε. και την ανωτέρω
εισήγηση, μειοψηφούντων των κ. Παπαδόπουλου Χ., Γουνελά, Δεληκάρη, Λαζαρίδη,
Προυσαεύς, Ποτόλια, Βογιατζή, Ξανθόπουλου, Κουνάκου και Δράκου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του Δήμου Καβάλας οικ. έτους
2019, μαζί με το προσάρτημα και την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως εμφανίζονται
στις συνημμένες καταστάσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
απόφασης.
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Κωνσταντίνος Πεφάνης
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