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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΔΑ: 71ΑΣΩΕ6-8Κ7             

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 29ης / 23 Νοεμβρίου 2014 Συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 

 

Θ Ε Μ Α 

«Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου 

Δράσης οικον. έτους 2015.» 

 

 
 

Αριθ. Αποφάσεως  671/2014  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΑΝΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ                           ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

                                                                                                   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Στο Δημοτικό Κατάστημα Καβάλας, σήμερα 23 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα 

Κυριακή και ώρα 11.00΄ συνεδρίασε δημόσια το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καβάλας, ύστερα 

από την από 20 Νοεμβρίου 2014 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 

 

       Βέρρος Αριστείδης, Δρακονάκη Ευαγγελία, Ιωσηφίδου Αναστασία, Καζανίδης Δημήτριος, 

Καλανταρίδης Ηλίας, Καρασαββίδης Ελευθέριος, Κελαϊδάκης Εμμανουήλ, Κλωνάρη Μαρία,  

Μαυρίδης Νικόλαος, Μιχαλάκης Χριστόδουλος, Μπαλτζίδου Βαρβάρα, Μπόνιας Ζήσης, 

Ξανθόπουλος Νικόλαος, Παπαδόπουλος Χρυσόστομος, Παππάς Ευάγγελος, Πασχαλίδης Χρήστος, 

Πετρόπουλος Πέτρος, Ποτόλιας Χρήστος, Σιμιτσής Κωνσταντίνος, Σωτηριάδης Σωτήριος, 

Τζατζάρης Θεόδωρος, Τουλκίδης Δημοσθένης, Τριανταφυλλίδης Χαράλαμπος, Τσανακτσής 

Φίλιππος, Τσουρουκίδης Αναστάσιος, Τσοχαταρίδης Χρήστος, Φιλιππίδης Φίλιππος, Φιλόσογλου 

Γεώργιος, Φραντζεσκάκη Μαρία, Χιώτη-Πρασσά Κυριακή. 

Κόγια Φωτεινή Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας  

 

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 

 

Αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ’ αριθ. 29/2014 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω: 

 Αγανικόλας Παράσχος, Βαρβέρης Δημήτριος, Ιωαννίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος,   

Κούφατζης Χαράλαμπος, Λυχούνας Μιχαήλ, Μουριάδης Θεόδωρος, Παπαντίδης Ιορδάνης, Παππάς 

Λεωνίδας, Τελίδης Περικλής. 

Όπως και οι κ.κ Πρόεδροι των Τ.Κ. Καβάλας. 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

 

Προσήλθαν:     

Απεχώρησαν:  
 

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία 

κλήθηκε και ήταν παρούσα η Δήμαρχος κ. Δήμητρα Τσανάκα (άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010). 

 

 



 2 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο και μοναδικό θέμα: «Ψήφιση προϋπολογισμού και 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικον. έτους 2015», ανέγνωσε την υπ’ αριθ. 26541/2014 

εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Τουλκίδη Δημοσθένη, στην οποία αναφέρονται τα 

εξής: 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4172/13 σας αποστέλλουμε την υπ. αριθ. 501/14 Απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικ. έτους 

2015» καθώς και την 575/14 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Περί τροποποίησης σχεδίου 

προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικ. έτους 2015» μαζί με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης και  

παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

Τον λόγο έλαβε η κ. Δήμαρχος και είπε «αυτός ο προϋπολογισμός κατ΄ουσίαν έχει ετοιμαστεί από την 

προηγούμενη διοίκηση, με ελάχιστες παρεμβάσεις από εμάς, αυτό συμβαίνει διότι έτσι αποφάσισε ο 

νομοθέτης ο φετινός προϋπολογισμός να γίνει από την προηγούμενη διοίκηση. Ο φετινός προϋπολογισμός 

συντάσσεται σε ένα εξαιρετικά μεταβλητό και δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, η πολύχρονη οικονομική 

κρίση έχει φέρει επιχειρήσεις και νοικοκυριά στα όρια των οικονομικών τους δυνατοτήτων. Η εύρεση 

εργασίας και αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους συμπολίτες μας είναι θέμα υψίστης σημασίας και 

σπουδαιότητας, παράλληλα μειώνονται συνεχώς τα κρατικά έσοδα από μισθώματα, από δημοτικά και 

ανταποδοτικά τέλη αλλά και η δυνατότητα είσπραξης  παρελθόντων οφειλών παρά την δυνατότητα 

ρύθμισής τους, τα κονδύλια από τους ολοένα μειούμενους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους μετά βίας πια 

επαρκούν για τα έξοδα μισθοδοσίας  και για τις απολύτως βασικές  δαπάνες επενδύσεων του Δήμου, στα 

παραπάνω έρχεται να προστεθεί και η αναπτυξιακά κενή περίοδος μεταξύ δύο προγραμματικών περιόδων, 

του νέου και του παλιού ΕΣΠΑ που δεν ευνοεί την απορρόφηση σημαντικών ευρωπαϊκών  και Εθνικών 

κονδυλίων μέσο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έργων. Όλα τα παραπάνω δεν μας απέτρεψαν 

από το να συντάξουμε ένα ρεαλιστικό προϋπολογισμό, που με προσήλωση στην είσπραξη των εσόδων 

εξορθολογεί και στοχεύει καλύτερα τις δαπάνες, δίνει το στίγμα των προθέσεων της νέας διοίκησης και 

θέτει τις βάσεις για την μελλοντική αναπτυξιακή πορεία του Δήμου. Οι στόχοι φίλες και φίλοι, ο 

προϋπολογισμός είναι κάτι παραπάνω από ανθρώπινα νούμερα, πίσω από την λογιστική και τεχνοκρατική 

διάστασή του κρύβεται μια σειρά καθημερινών θεμάτων, μια φιλοσοφία διοίκησης, ένα ολόκληρο όραμα 

για την πόλη, θέλουμε μια Καβάλα καθαρή, με σωστή αποκομιδή σκουπιδιών, με μειωμένα κόστη για τους 

πολίτες, με καθάρισμα των κάδων και εκσυγχρονισμό του στόλου των οχημάτων, με περιποιημένους 

δημόσιους χώρους, (πάρκα και πλατείες), με ανακύκλωση, με λιγότερη ατμοσφαιρική ρύπανση, θέλουμε 

μια Καβάλα ευαίσθητη με σεβασμό στον συνάνθρωπο, με προστασία των αδυνάτων, με προσβασιμότητα 

για όλους, με σύγχρονες και αποτελεσματικές υπηρεσίες πρόνοιας, με δουλειά για τους συμπολίτες μας. 

Θέλουμε μια Καβάλα τουριστική, με έμφαση στον πολιτισμό, στην ιστορία και την φύση μας, με ενίσχυση 

των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων, με προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με σαφή 

τουριστική ταυτότητα, θέλουμε μια Καβάλα ζωντανή, με αθλητικές διοργανώσεις, με πολιτιστικές δράσεις, 

με ενεργούς πολίτες, με συμμετοχικές διαδικασίες, θέλουμε μια Καβάλα δημιουργική, με σύγχρονες 

υπηρεσίες, με στήριξη της επιχειρηματικότητας, με ενεργοποίηση όλων των δημιουργικών ανθρώπινων 

πόρων, με συμμετοχή όλων των πολιτών στην ανάπτυξη. Ο φετινός προϋπολογισμός αγγίζει όλους τους 

στόχους μας, στόχο που θα επιδιώξουμε να υλοποιήσουμε με αποφασιστικότητα και μεθοδικότητα. 1ον 

ενδυναμώνουμε την κοινωνική μέριμνα με επιπλέον κονδύλια 600.000€. 2ον ενισχύουμε την τοπική 

απασχόληση με 8 μηνες συμβάσεις με κόστος 320.000€. και με έργα αυτεπιστασίας με κόστος 1.300.000€. 

3ον εξυπηρετούμε τον πολίτη με σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο, με γραφείο δημότη, με τηλεφωνικό 

κέντρο, διαδικτυακό λογισμικό διαβούλευσης. 4ον καταγραφούμε και τακτοποιούμε την ακίνητη περιουσία 

μας, δημιουργώντας προϋποθέσεις για περισσότερα έσοδα στον Δήμο μας. 5ον καθαρίζουμε και 

ομορφαίνουμε την πόλη μας. 6ον προωθούμε τον τουρισμό και τον πολιτισμό. 7ον βελτιώνουμε τις 

αθλητικές μας υποδομές για να διοργανώσουμε μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Φίλες και φίλοι 

προγραμματίζουμε και οραματιζόμαστε στη δημιουργική πόλη μια πόλη που αξιοποιεί όλο το ανθρώπινο 

κεφάλαιό της, στηρίζει όλους τους δημότες της και πατάει γερά στα δικά της πόδια. Σας ευχαριστώ πολύ». 

Τον λόγο έλαβε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών που είπε «Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. 

Θα μπορούσα, με αφορμή  

 την δύσκολη οικονομική συγκυρία,  

 την σύντομη περίοδο προετοιμασίας και διοίκησης,  

 την έλλειψη συγχρηματοδοτούμενων,  
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 τους νέους –στις θέσεις τους- προϊσταμένους,  

 την δική μου πρώτα απ όλα απειρία στο συγκεκριμένο πόστο διοίκησης,  

να βρω δικαιολογίες και αιτιολόγηση για την σύνταξη ενός τυπικού, αδιάφορου, χαλαρού, φασόν 

προϋπολογισμού.  

Να προσπαθήσω να μιλήσω για καμένη γη, για διαλυμένο δήμο, για ανάλγητο κράτος, για 

αιμοβόρα τρόικα και λοιπά κλισέ. 

Τίποτα από αυτά δε θα γίνει! 

Είμαστε διοίκηση από την 1 Σεπτεμβρίου και άρα υπεύθυνοι για την τύχη της πόλης μας και τον 

δημοτών της. Έχουμε πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα και προτεραιότητες για τις οποίες οι συνδημότες 

μας εξέλεγξαν, έχουμε πολύ όρεξη για δουλειά και έχουμε μια πόλη που αδημονεί και αξίζει να φύγει 

μπροστά! 

Με σκληρή δουλειά ήδη από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο, με διάβασμα, με διαβούλευση, με 

ώρες συζητήσεων, για να μάθουμε τα τυπικά και να προσανατολιστούμε διοικητικά, συντάξαμε σε 

στενή συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες και συμμορφούμενοι με τις -πέραν του δέοντος- 

δεσμευτικές εγκυκλίους της κεντρικής διοίκησης, το προσχέδιο του προϋπολογισμού.  

Ουσιαστικά στο μεγαλύτερο μέρος του το πλάνο είχε ήδη χαραχθεί. 

Όμως, όπως πολύ σωστά ανέφερε η κυρία δήμαρχος, ο προϋπολογισμός δεν είναι απρόσωπα 

νούμερα. Και θα προσθέσω και κάτι ακόμα:  ο προϋπολογισμός δεν είναι καν σταθερά νούμερα.  

Δεν είναι ένα στατικό συνονθύλευμα αριθμών, αυστηρά συγκεκριμένο.  

Είναι ένα ζωντανό κατασκεύασμα. Ένα δυναμικό εργαλείο που δείχνει την πορεία, επισημαίνει 

του στόχους και  οδηγεί. 

Ναι. Υπάρχουν στον τομέα των οικονομικών, πιέσεις και περιορισμοί, αλλά στο όραμά μας για τη 

πόλη δεν υπάρχουν. 

Αυτό που πράξαμε δεν είναι να βάλουμε σε τάξη τα νούμερα, αλλά τις προσδοκίες μας.  

ΑΝΑΛΥΣΗ 

Ο φετινός προϋπολογισμός συνθέτει τις εξής παραμέτρους: 

1. Το όραμα της νέας δημοτικής αρχής. 

o τις προεκλογικές δεσμεύσεις μας, τους σχεδιασμοί των αντιδημάρχων, τις σκέψεις των 

προέδρων των νομικών μας προσώπων, τις ιδέες και απόψεις των συναδέλφων της πλειοψηφίας. Αλλά 

θα σας έλεγα, πως και όποιες απόψεις και ιδέες ουσίας από την πείρα της αντιπολίτευσης τεθούν, θα 

βρουν θέση στον προϋπολογισμό 

2. Τις ανάγκες των συμπολιτών 

o Ο Δήμος είναι οι πολίτες του, κι εμείς οι υπάλληλοί  τους. Οι ανάγκες τους ήταν ο θεμέλιος 

λίθος του φετινού προϋπολογισμού 

3. Τις αμείλικτες, ασφυκτικές συνθήκες των καιρών μας 

o  Αξίζει σε αυτό το σημείο μια μικρή παρένθεση –και πιστεύω θα συμφωνήσετε- για να  

τονιστεί για άλλη μια φορά πως ως μέλη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σύνολό μας, εξακολουθούμε 

να απαιτούμε από την Κεντρική Εξουσία τα αυτονόητα δικαιώματά μας 

 Τη διαχείριση των πόρων που μας αναλογούν αντί των διαρκώς μειούμενων 

χρηματοδοτήσεων που λαμβάνουμε,  

 την κυριότητα της δημόσιας ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός του ορίου του δήμου 

και  

 τη δέσμευση πως ο κεντρικός σχεδιασμός για την περιοχή μας θα λαμβάνει σοβαρά και 

θεσμικά υπόψη του τη γνώμη μας.  

4. Διαβούλευση 

o Ήδη από τον Αύγουστο, ξεκινήσαμε τη διαβούλευση με τους φορείς της περιοχής που θα 

εντατικοποιηθεί έως τον Απρίλιο κατά την διάρκεια της σύνταξης του Επιχειρησιακού Σχεδίου αλλά 

και θα συνεχιστεί πολύ πέρα από αυτό. Στο μέλλον μέσω των εργαλείων που ήδη ετοιμάζουμε θα 

είμαστε σε θέση να συνθέσουμε κάθε δημιουργική ιδέα των πολιτών του δήμου. Μικρή η μεγάλη 

o Στη συνέχεια μιλήσαμε με το εσωτερικό περιβάλλον του δήμου με διάφορους τρόπους και 

σε διάφορα σχήματα, αντλώντας στοιχεία από την εμπειρία και την τεχνογνωσία του προσωπικού 

ενσωματώνοντας παράλληλα τις προθέσεις των αιρετών. 
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Όλα τα παραπάνω διαμορφώνουν το διαχειριστικό εργαλείο που ονομάζεται προϋπολογισμός, 

του οποίου ουσιαστικά μόνο την αρχική μορφή κρατάτε στα χέρια σας. 

Συγκεντρώσαμε αυτά  που θέλουμε για την Καβάλα,  

και τα μετουσιώνουμε σε αυτά που θα κάνουμε για την Καβάλα. 

ΣΤΟΧΟΙ 

Συνοψίζω τους στόχους που παρέθεσε και η κυρία δήμαρχος και που θα προσπαθήσω στη 

συνέχεια όσο πιο σύντομα μπορώ να σας τους αντιστοιχήσω σε κωδικούς του προϋπολογισμού: 

 Θέλουμε μια Καβάλα Καθαρή 

 Θέλουμε μια Καβάλα Ευαίσθητη 

 Θέλουμε μια Καβάλα Τουριστική 

 Θέλουμε μια Καβάλα  Ζωντανή 

 Θέλουμε μια Καβάλα Δημιουργική 

Μαζί με τα την αυστηρή ανάλυση των στόχων σε κωδικούς, παραθέτουμε παρακάτω και σημεία 

πολιτικής, που δεν μεταφράζονται απαραίτητα σε αριθμούς, και παρότι άυλα ή ανέξοδα, δε παύουν να 

είναι ουσιώδη, σημαντικά, και κομβικά στην προσπάθεια εφαρμογής του προγράμματός μας. 

Φίλες και φίλοι 

Αυτός είναι ο Προϋπολογισμός του δήμου για το έτος 2015. Και είναι μόνο η αρχή. 

Σειρά έχει το Επιχειρησιακό μας Σχέδιο 2015-2019, που θα αποτελέσει το μακρόπνοο σχέδιο 

ανάπτυξης. Θα συνταχθεί το ίδιο ουσιαστικά, μεθοδικά και κυρίως συμμετοχικά, έτσι ώστε να 

εκφράσει όχι μόνο τις προσδοκίες της δημοτικής αρχής, αλλά της πόλης ολόκληρης. 

Η επόμενη χρονιά είναι κομβική για το μέλλον του δήμου. Ίσως και τις χώρας ολόκληρης. 

Κανένας δεν περισσεύει, κανείς δεν είναι ειδήμων, κανείς δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος. 

Χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ 

 Συνεννόηση  

 Συνεργασία 

 Συναπόφαση 

 Σύμπραξη 

Σας καλώ να ψηφίσετε το νέο προϋπολογισμό και να ξεκινήσουμε σήμερα μαζί μια νέα εποχή για 

το δήμο. Σας ευχαριστώ 

   

Ο κ. Σιμιτσής έλαβε τον λόγο, «Πρόεδρε, Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτός ο 

προϋπολογισμός που ψηφίζουμε σήμερα είναι ο πέμπτος στη σειρά «Καλλικρατικός» προϋπολογισμός, 

εμένα μου επιβεβαιώνει την άποψή μου που είχα να ήτανε θετική υπέρ του Καλλικράτη, και αισθάνομαι 

δικαιωμένος γιατί αποδεικνύει ότι η συνένωση των δυνάμεων ωφελεί τους πάντες.  

Η κατάθεση του προϋπολογισμού αποτελεί κορυφαία στιγμή για την τοπική αυτοδιοίκηση, και με 

αυτόν η νέα διοίκηση καταθέτει ουσιαστικά την πρόταση και τον σχεδιασμό της για το επόμενο έτος. Ο 

προϋπολογισμός για μας είναι θετικός σε ορισμένα του σημεία, δυστυχώς όμως υπάρχουν ορισμένα 

ελαττώματα που είδαμε την περίοδο της προεκλογικής παροχολογίας. Ένα βασικό του ελάττωμα είναι 

τα επικοινωνιακά τερτίπια, γιατί μόλις τώρα είπε ο Αντιδήμαρχος ότι τα έργα αυτεπιστασίας είναι στο 

ίδιο ποσό που ήτανε και στη περασμένη διοίκηση, λοιπόν άρα προς τι η κραυγή και τα επιφωνήματα 

θαυμασμού ότι θα δώσουμε δουλειά στους ανέργους οικοδόμους αφού είναι τα ίδια τότε τα ίδια και 

σήμερα. …. Υπ΄αυτή την έννοια κ. Δήμαρχε εμείς θεωρούμε ιδίως τώρα που είναι αρχή για την νέα 

διοίκηση οφείλουμε να σταθούμε δίπλα της να την βοηθήσουμε, στο βαθμό που το ζητάει η ίδια … 

ακόμα κι αν δεν το ζητάει η ίδια έχοντας την αλαζονεία της νεόκοπης εξουσίας εμείς εδώ θα είμαστε 

και θα βοηθάμε πάντοτε με τον εποικοδομητικό λόγο.  

Υπ΄αυτή την έννοια και με όλες τις επιφυλάξεις μας ψηφίζουμε θετικά και επιφυλασσόμαστε 

για το μέλλον.      

Ο κ. Παπαδόπουλος Χ. έλαβε το λόγο, «το ζητούμενο είναι ο Δήμος να μπει σε τροχιά 

ανάπτυξης, ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός προσπαθεί να επιλύσει πυροσβεστικά ορισμένα 

προβλήματα της κοινωνίας.  
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Εμείς αναγνωρίζοντας τους περιορισμούς και τις δυσκολίες της νέας διοίκησης θα 

ψηφίσουμε θετικά, με την επισήμανση όμως ότι του χρόνου δεν θα υπάρχει δικαιολογία για 

απουσία ολοκληρωμένης πρότασης για τον Δήμο μας. 

Ο κ. Παππάς Ε. έλαβε το λόγο, «όταν συζητάμε για τον προϋπολογισμό είναι ένα άκρως 

πολιτικό θέμα απ΄την πλευρά που το βλέπει ο καθένας απ΄το τι μπορεί να κάνει, είναι βέβαια ένας 

ρεαλιστικός προϋπολογισμός μέσα στις δυνατότητες του Δήμου. Πάμε τώρα στην κ. Δήμαρχο … 

χρησιμοποιήσατε το ρήμα «θέλουμε», τι θα πει θέλουμε … θα έπρεπε να πείτε θα «κάνουμε» την 

Καβάλα όπως πρέπει και να πάει ένα βήμα μπροστά.  

Εμείς ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό, αλλά του χρόνου θα σας κρίνουμε αυστηρότερα.     
Ο κ. Βέρρος έλαβε το λόγο, «με το σημερινό προϋπολογισμό κατατίθεται η πολιτική που θα 

ασκήσει η διοίκηση την επόμενη χρονιά, άρα είναι μία σοβαρή συζήτηση. Θα περίμενα όμως να είναι 

πιο προετοιμασμένη, περίμενα από μία διοίκηση να κάνει μία πραγματική διαβούλευση. Πότε θα 

συγκληθεί αυτή η επιτροπή διαβούλευσης ; … το σίγουρο είναι ότι με αυτόν τον προϋπολογισμό δεν θα 

μπορέσετε να πετύχετε το πρόγραμμά σας. Παρασύρει η μνημονιακή κυβέρνηση και την αυτοδιοίκηση. 

Δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα και ούτε θα μπορέσετε να τα βρείτε. Αποδείξτε ότι θέλετε να πάτε 

κόντρα σε κάποια συμφέροντα κάτι που δεν έκανε η προηγούμενη διοίκηση στο θέμα του φυτωρίου που 

κόστισε και την κατασκευή του και για την επισκευή του και δεν λειτουργεί. .... κ. Τσανάκα εάν δεν 

θέλετε να περάσετε απαρατήρητη βγείτε στον κόσμο και πείτε αλήθειες … εκεί θα είμαστε μαζί σας, με 

αυτόν τον προϋπολογισμό ελπίζω να δώσετε ανάσες κι όχι ασφυξίες. Εμείς είμαστε αρνητικοί.  

Ο κ. Ποτόλιας έλαβε το λόγο, «ο προϋπολογισμός που καταθέτετε στηρίζεται στις οδηγίες που 

έχουν δοθεί από το ΥΠ.ΕΣ. βάση της εγκυκλίου επίτευξη δημοσιονομικών στόχων του μεσοπρόθεσμου, 

όπου αναφέρεται, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να συμβάλει με μειώσεις του κόστους 

λειτουργίας της. κ. Δήμαρχε καταθέτουμε την ανησυχία μας ότι σαν νέα διοίκηση θα πάρετε 

αυστηρότερα μέτρα εξαιτίας και των γενικότερων δεσμεύσεών σας, … αλλά και επειδή θα μετατρέψετε 

τον Δήμο σε επιχείρηση. Καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό που καταθέσατε, γιατί είναι 

αντιεργατικός, αντιλαϊκός, αντιαναπτυξιακός.  

  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 

77 του Ν. 4172/1, την υπ. αριθ. 501/14 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και την 575/14 

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και την ανωτέρω εισήγηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

1. Ψηφίζει το συνημμένο προϋπολογισμό Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Καβάλας 

οικονομικού έτους 2015, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής και που σε 

γενική ανακεφαλαίωση παρουσιάζει: 

ΕΣΟΔΑ: 61.774.538,14 € 

ΕΞΟΔΑ: 61.438.633,95 € 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:       335.904,19€ 

2. Εγκρίνει το συνημμένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης οικ. έτους 2015 το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής. 

 

 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 Γεώργιος Γραμμένος 

Ακριβές αντίγραφο 

Καβάλα 24 Νοεμβρίου 2014 

Ο Γραμματέας 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Ιωάννης Α. Σάρρος 



Καβάλα 15-12-2014

ΑΔΑ : 71ΑΣΩΕ6-8Κ7 Αρ. πρωτ.: 28545

Κωδικοί 

Αριθμοί
Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπ/σμός σε €

0 Τακτικά έσοδα 26.394.441,39

1 (πλην 

13)

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 2.612.812,94

2 Έσοδα παρελθόντων ετών 501.900,00

32
Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα 

παρελθόντα έτη 
4.180.985,13

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων 6.557.000,00

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 6.576.530,00

13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 14.950.868,68

Σύνολο πόρων 61.774.538,14

Κωδικοί 

Αριθμοί
Έξοδα και πληρωμές Προϋπ/σμός σε €

Έξοδα 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 8.782.700,00

61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 4.142.400,00

63, 64 Λοιπά γενικά έξοδα 503.500,00

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 985.000,00

66 Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών 1.716.400,00

67 Μεταβιβάσεις σε τρίτους 11.613.590,01

81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 2.563.000,00

82 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 6.407.000,00

85

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 

βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 4.125.032,32

Επενδύσεις

71 Αγορές 855.006,16

73 Έργα 14.701.219,52

74 Μελέτες 5.043.785,94

9111 Αποθεματικό 335.904,19

Σύνολο εξόδων και πληρωμών 61.774.538,14

                                 H

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ                                            

ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ                                                                                                                  

ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

                                                                   Δήμαρχος Καβάλας

                                                                  Δήμητρα Τσανάκα

  Η παρούσα κατάσταση εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 671/14 Απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου Καβάλας.                                


