ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α∆Α: 68Π2ΩΕ6-ΝΘΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 31ης / 17 ∆εκεµβρίου 2018 Συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας
ΘΕΜΑ
«Σύνταξη Έκθεσης και του Ισολογισµού και των
Αποτελεσµάτων Χρήσης έτους 2017»
Αριθ. Αποφάσεως 928/2018
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΑΝΑΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καβάλας, σήµερα 17 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 19.00΄ συνεδρίασε δηµόσια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καβάλας, ύστερα
από την από 13 ∆εκεµβρίου 2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στους
∆ηµοτικούς 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, ∆ρακονάκη Ευαγγελία, Ιωσηφίδου Αναστασία, Καζανίδης ∆ηµήτριος,
Καλανταρίδης Ηλίας, Καρασαββίδης Ελευθέριος, Κελαϊδάκης Εµµανουήλ, Κουφατζής
Χαράλαµπος, Κυριακίδης Ιωάννης, Μουριάδης Θεόδωρος, Μπαλτζίδου Βαρβάρα, Μπόνιας Ζήσης,
Παπαδόπουλος Χρυσόστοµος, Παππάς Ευάγγελος, Πετρόπουλος Πέτρος, Ποτόλιας Χρήστος,
Προυσαεύς Σπυρίδων, Σιµιτσής Κωνσταντίνος, Σωτηριάδης Σωτήριος, Τζατζάρης Θεόδωρος,
Τουλκίδης ∆ηµοσθένης, Τσανακτσής Φίλιππος, Τσουρουκίδης Αναστάσιος, Τσοχαταρίδης Χρήστος,
Φιλιππίδης Φίλιππος, Φιλόσογλου Γεώργιος, Χιώτη-Πρασσά Κυριακή,
Αν και κλήθηκαν νόµιµα όλοι οι κ.κ. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των ∆ηµοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων, παρευρέθησαν οι:
Κόγια Φωτεινή Πρόεδρος ∆ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας
Χαραλαµπίδης Κωνσταντίνος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Λυδίας
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
Αν και κλήθηκαν νόµιµα µε την υπ’ αριθ. 31/2018 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω:
Αγανικόλας Παράσχος, Ιωαννίδου Αικατερίνη, Κλωνάρη Μαρία, Λυχούνας Μιχαήλ,
Μαυρίδης Νικόλαος, Μιχαλάκης Χριστόδουλος, Μουρτασάγας Νικόλαος, Ξανθόπουλος Νικόλαος,
Παπαντίδης Ιορδάνης, Παππάς Λεωνίδας, Τελίδης Περικλής, Τριανταφυλλίδης Χαράλαµπος,
Φραντζεσκάκη Μαρία,
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Προσήλθαν:
Απεχώρησαν:
Επανήλθαν:
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία
κλήθηκε και ήταν παρούσα η ∆ήµαρχος κ. ∆ήµητρα Τσανάκα (άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010).

1

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα: «Σύνταξη Έκθεσης και του Ισολογισµού και των
Αποτελεσµάτων Χρήσης έτους 2017», ανέγνωσε την υπ’ αριθ. 43583/2018 εισήγηση του
Αντιδηµάρχου κ. Καλανταρίδη Ηλία, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αριθµό 44ης /10 ∆εκεµβρίου 2018 Συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καβάλας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αριθ. απόφασης 480/2018
«Σύνταξη Έκθεσης και του Ισολογισµού και των
Αποτελεσµάτων Χρήσης έτους 2017»
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΛΑΝΤΑΡΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καβάλας, σήµερα στις 10 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους
2018 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 9.30΄ συνεδρίασε δηµόσια η Οικονοµική
Επιτροπή ∆ήµου Καβάλας, µετά την από 6 ∆εκεµβρίου 2018 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε στα µέλη της.
Λόγω του ότι τα τακτικά µέλη κ.κ. ∆ρακονάκη Ευαγγελία και Ιωσηφίδου Αναστασία
είχαν δηλώσει κώλυµα συµµετοχής στην εν λόγω συνεδρίαση, κλήθηκαν και ήταν παρόντα
τα αναπληρωµατικά µέλη κ.κ. Μπόνιας Ζήσης και Τσουρουκίδης Αναστάσιος.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Μπόνιας Ζήσης, Τουλκίδης ∆ηµοσθένης, Τσουρουκίδης Αναστάσιος, Φραντζεσκάκη
Μαρία.
ΑΠΟΝΤΕΣ
Αν και κλήθηκαν νόµιµα µε τη µε αριθµό 44/2018 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω:
Κελαϊδάκης Εµµανουήλ, Μουριάδης Θεόδωρος, Παπαδόπουλος Χρυσόστοµος,
Φιλιππίδης Φίλιππος.
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Προσήλθαν:
Απεχώρησαν:
Επανήλθαν:
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας (άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010) και έχοντας υπόψη
την υπ’ αριθ. 119/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας, την υπ’ αριθ.
9314/2017 απόφαση ∆ηµάρχου 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 2016», ανέγνωσε την υπ’
αριθ. 43583/2017 εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Καλανταρίδη Ηλία, στην οποία
αναφέρονται τα εξής:
Με τις παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 163 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
(ν.3463/2006) ορίζονται τα εξής:
«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου
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 διάταγµα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασµός υποβάλλεται
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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 ∆ήµους που εφαρµόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο
∆ήµων 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 ∆ήµοι 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
αποτελεσµάτων χρήσεως οικονοµικού έτους 2017, όπως εµφανίζονται στις συνηµµένες
καταστάσεις και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της επιτροπής για την προώθησή τους για την
απαραίτητη έγκρισή από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των
άρθρων 72 του Ν. 3852/2010, 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
2017 του ∆ήµου 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 ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καβάλας
για την χρήση 2017.
1. Γενικά
Σας υποβάλλουµε συνηµµένα την έκθεση διαχείρισης της Οικονοµικής Επιτροπής,
παρατηρήσεις µας πάνω σε αυτήν, και σας παρακαλούµε να την εγκρίνετε.

µε τις

2. Εξέλιξη των εσόδων
Τα οργανικά έσοδα του ∆ήµου της χρήσεως 2017 ανήλθαν στο ποσό των € 30.933.289,15.
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού € 2.505.934,52, τα
έσοδα προηγούµενων χρήσεων ποσού € 532.646,60 και τα έσοδα από προβλέψεις προηγουµένων
χρήσεων 249.784,73 τα συνολικά έσοδα του ∆ήµου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των €
34.221.655,00. Στα παραπάνω έσοδα δεν περιλαµβάνονται ποσά ύψους € 2.208.452,99 τα οποία
αποτελούν επιχορηγήσεις του ∆ηµοσίου προς τον ∆ήµο για την κατασκευή ή απόκτηση παγίων
περιουσιακών στοιχείων.
3. Ανάλυση εσόδων
Η ανάλυση των Εσόδων της χρήσεως 2017 έχει ως εξής:

3

- Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών
- Έσοδα από φόρους εισφορές πρόστιµα & προσαυξήσεις
- Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισµό
- Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
- Έσοδα κεφαλαίων
- Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
- Έσοδα προηγουµένων χρήσεων
- Έσοδα από προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων
Σύνολο

€
€
€
€
€
€
€
€
€

9.284.222,46
1.641.343,48
19.224.285,36
655.324,44
128.113,41
2.505.934,52
532.646,60
249.784,73
34.221.655,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.274.165,43
8.838.822,77
1.078.937,10
2.705.177,19
194.485,19
4.237.887,40
135.935,79
3.561.693,53
12.259.859,41
41.881,80
187.856,81
62.338,59
34.579.041,01

4. Ανάλυση εξόδων
Η ανάλυση των Εξόδων της χρήσεως 2017 έχει ως εξής :
- Αναλώσιµα υλικά & ανταλλακτικά παγίων
- Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
- Αµοιβές και έξοδα αιρετών και τρίτων
- Παροχές τρίτων
- Φόροι τέλη
- ∆ιάφορα έξοδα
- Τόκοι & έξοδα χρηµατοδοτήσεως
- Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων
- Χορηγίες – Επιχορηγήσεις – ∆ωρεές
- Λοιπές προβλέψεις εκµετάλλευσης
- Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
- Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Σύνολο

5. Κατανοµή των εξόδων στις υπηρεσίες του ∆ήµου
Το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των € 30.370.997,66. Τα έξοδα
διοικητικής λειτουργίας του ∆ήµου ανήλθαν στο ποσό των € 3.622.080,59, τα έξοδα λειτουργίας
δηµοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των € 194.712,78 και τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα στο ποσό
των € 135.935,79.
Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δηµοσίων σχέσεων και
χρηµατοοικονοµικών, ανήλθε στο ποσό των € 34.323.726,82.
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν, οι προβλέψεις υποτιµήσεως τίτλων και χρεογράφων ποσού
5.118,79, τα έξοδα προηγουµένων χρήσεων ποσού € 187.856,81 καθώς και τα έκτακτα και ανόργανα
έξοδα € 62.338,59, τα συνολικά έξοδα του ∆ήµου θα ανέλθουν στο ποσό των € 34.579.041,01
Η διαφορά µεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2017 ποσού € 34.221.655,00 µείον τα
συνολικά έξοδα της χρήσεως 2017 ποσού € 34.579.041,01 αποτελεί το έλλειµµα της χρήσεως το οποίο
ανέρχεται σε € (357.386,01).
6. Πάγια στοιχεία
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισµό του ∆ήµου της 31.12.2017 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται
στο ποσό των € 158.898.537,01 και αφαιρουµένων των αποσβέσεων ποσού € 70.733.971,11 η
αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € 88.164.565,90.
7. ∆άνεια
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Τα δάνεια του ∆ήµου είναι προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανέρχονται στο ποσό των €
1.725.679,60 (Μακροπρόθεσµα € 1.186.681,24 και πληρωτέα έως το τέλος της επόµενης χρήσης €
538.998,26).
8. Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις
Το σύνολο των υποχρεώσεων του ∆ήµου (µακροπρόθεσµων & βραχυπρόθεσµων) ανέρχονται στο
ποσό των € 6.107.494,16, ενώ οι απαιτήσεις του ∆ήµου ανέρχονται στο ποσό των € 9.285.151,29.

Καβάλα, 30 Απριλίου 2018
Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ
Α.∆.Τ. ΑΒ 907020
Στη συνέχεια o Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Τον λόγο έλαβε ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών κ. Καλανταρίδης Ηλίας ο οποίος έκανε
εκτενή αναφορά και ανάλυση του Ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης 2017 λέγοντας,
«Το 2017 υπήρχε µια µείωση στα συνολικά έσοδα του ∆ήµου σε σχέση µε το 2016 κατά 358.500
ευρώ περίπου. H αύξηση του γενικού κόστους λειτουργίας του ∆ήµου κατά 613.400 ευρώ
περίπου σε σχέση µε το 2016 οδήγησε στην µείωση του µικτού πλεονάσµατος σε σχέση µε το
2016 κατά 971.900 ευρώ περίπου. Η διαφορά αυτή καλύφθηκε εν µέρει από τα έσοδα
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, λοιπών επιχορηγήσεων και δωρεών που ανήλθαν στο
ποσό των 655.000 ευρώ περίπου, αλλά σε συνδυασµό µε τη αρνητική διαφορά που προκύπτει
από τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα (πιστωτικοί και χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
τραπεζών) και τα έκτακτα αποτελέσµατα εσόδων – εξόδων και προβλέψεων που ανέρχεται στο
ποσό των 40.600 ευρώ περίπου µειώνουν το έλλειµµα των 971.900 ευρώ στο τελικό έλλειµµα
των 357.500 περίπου ευρώ.
Όσον αφορά τις υποχρεώσεις προς τους προµηθευτές οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι για
τρίτη συνεχόµενη χρονιά παρουσιάζονται ιδιαίτερα χαµηλές, στα 1.524.020,82 ευρώ το 2017
έναντι 2.043.735,26 το 2016 και 2.021.233,43 το 2015. Η υποχρέωση αυτή αποτελεί το
χαµηλότερο ποσό που οφείλει ο ∆ήµος σε προµηθευτές από την ίδρυση του νέου ∆ήµου µε το
σχέδιο Καλλικράτης.
Οφείλουµε ακόµα να επισηµάνουµε την διατήρηση των ταµειακών αποθεµάτων του
∆ήµου σε υψηλά επίπεδα, 9.978.612,62 ευρώ το 2017 έναντι 10.867.865,90 το 2016. Το γεγονός
αυτό σε συνδυασµό µε τον πολύ καλό δείκτη κάλυψης τόσο των βραχυπρόθεσµων όσο και του
συνόλου των υποχρεώσεων (βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων) σε σχέση µε το
κυκλοφορούν ενεργητικό (19.364.266,07 ευρώ κυκλοφορούν ενεργητικό έναντι 4.920.812,92
ευρώ βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων ή 6.107.494,16 ευρώ συνολικές υποχρεώσεις)
σχηµατίζουν ένα δείκτη τρία περίπου προς ένα. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι ακόµα και αν ο
∆ήµος στο επόµενο έτος σταµατούσε να εισπράττει έσοδα από την δραστηριότητά του, θα
µπορούσε να καλύψει τις υποχρεώσεις του τρείς φορές.
Επίσης οφείλουµε να επισηµάνουµε τις υψηλές προβλέψεις που έχουν σχηµατιστεί, ύψους
3.600.000 ευρώ περίπου, για να θωρακίσουν τον ∆ήµο από τυχόν σηµαντικές επισφάλειες που
µπορεί να προκύψουν από την µη είσπραξη βεβαιωµένων απαιτήσεων που ανέρχονται σε
5.950.000 ευρώ περίπου, όπως και τις προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους ύψους 3.060.000
ευρώ περίπου, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των προβλέψεων από πιθανές µελλοντικές ζηµίες
σε 6.660.000 περίπου ευρώ, ποσό που έχει ήδη συµπεριφερθεί στα αποτελέσµατα τόσο των
προηγούµενων όσο και στη χρήση του 2017 που εξετάζουµε. Από το γεγονός αυτό σε συνδυασµό
µε την εξαιρετικά χαµηλή µακροπρόθεσµη δανειακή επιβάρυνση του ∆ήµου που ανέρχεται στο
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ποσό του 1.186.681,24 ευρώ, τα οποία θα αποπληρωθούν σταδιακά µέσα στην επόµενη εξαετία,
και τα οποία ποσοστιαία αποτελούν µόλις 1,02 % επί του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων,
προκύπτει ότι η χρηµατοοικονοµική κατάσταση του ∆ήµου στο τέλος του 2017 εξακολουθεί να
είναι πάρα πολύ καλή και καταδεικνύει τη συνετή οικονοµική διαχείριση που ασκείται από
πλευράς διοίκησης και τη σηµαντική προσπάθειά της να θωρακίσει και να εξασφαλίσει την
απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου προς όφελος των δηµοτών µέσα σε µια
εξαιρετικά δυσχερή οικονοµικά περίοδο»»
Ο κ. Σιµιτσής ως επικεφαλής της παράταξής του δήλωσε, «Ο ισολογισµός των ∆ήµων
είναι ένα τεχνικό κείµενο γεµάτο αριθµούς και λογιστικούς όρους. ∆είχνει την τυπικά σωστή
λειτουργία της Οικονοµικής Υπηρεσίας. Μέχρι εκεί µονάχα. ∆ιότι κατά τα άλλα δεν
παρουσιάζει την υλοποίηση του προϋπολογισµού, που ανατρέπεται συνεχώς από την ίδια τη
διοίκηση που τον ψήφισε. Ούτε µπορεί να δείξει αν οι πολιτικές και οι δράσεις που
προσπάθησε να εφαρµόσει η διοίκηση ήταν αποτελεσµατικές ή, αντίθετα, επρόκειτο για λίθους
και πλίνθους ατάκτως ερριµµένους.
Υπό την έννοια αυτή δεν θα είχαµε αντίρρηση να ψηφίσουµε τον Ισολογισµό ως µια απλή
λογιστική αποτύπωση της οικονοµικής λειτουργίας του για το έτος 2017. Όµως τα πράγµατα,
δυστυχώς για όλους µας, δεν είναι τόσο απλά.
Από την έκθεση των ορκωτών λογιστών προκύπτει ότι µπήκε στις Προβλέψεις
Υποχρεώσεων για το νέο έτος ποσό 2.379.401,98€, που αφορά υποτιθέµενο χρέος µας προς τη
∆ΕΠΟΣ. Πρόκειται για σοβαρό πολιτικό ατόπηµα, διότι για πρώτη φορά στην ιστορία του
∆ήµου µας εµφανίζεται µια διοίκηση να αποδέχεται επίσηµα πως υπάρχει τέτοια οφειλή, όταν
µέχρι τώρα όλοι ισχυριζόµασταν πως η ∆ΕΠΟΣ οφείλει στον ∆ήµο αυτό το ποσό. Εκεί που µας
χρωστούσανε, µας παίρνουνε το βόδι. Ή µάλλον το χαρίζουµε εµείς.
Λογιστικά, πάντως, µε την εγγραφή αυτού του ποσού µεγαλώνει το Παθητικό του ∆ήµου
και καταφέρνει η διοίκηση να το φέρει στα ίσα µε το Ενεργητικό. Κρύβει έτσι το πλεόνασµα
των 2.379.401,98€ που υπάρχει στο Ταµείο µας. Αν αυτό το πλεονασµατικό ποσό προστεθεί στο
ποσό των 9.978.612,62€ του Ενεργητικού, που αφορά τα «∆ιαθέσιµα», τότε αποδεικνύεται το
µέγεθος της απραξίας της σηµερινής διοίκησης του ∆ήµου µας. Το πραγµατικά διαθέσιµο ποσό
είναι 12.358.013€! Ένα ιλιγγιώδες χρηµατικό πλεόνασµα!
Κυρία δήµαρχε,
Λυπάµαι πολύ αλλά ο ισολογισµός του 2017 αποδεικνύει την οικτρή αποτυχία σας. Το
πλεόνασµα δεν οφείλεται σε δικές σας προσπάθειες να αυξήσετε τα έσοδα και να µειώσετε τα
έσοδα. ∆εν οφείλεται σε χρηστή διοίκηση ούτε σε περιορισµό της σπατάλης. Οφείλεται
ξεκάθαρα στην απραξία σας. Στο γεγονός ότι δεν κάνατε κανένα σοβαρό έργο. Ότι δεν
ετοιµάσατε µελέτες. Ότι αφήσατε την πόλη και τις κοινότητες κυριολεκτικά ανοχύρωτες και
µισογκρεµισµένες περιοχές.
Λυπάµαι αυτόν που θα σας διαδεχθεί, γιατί θα έχει πραγµατικά πολύ µεγάλη δουλειά να
κάνει για να καλύψει το χαµένο έδαφος.»
Ο κ. Παπαδόπουλος ως επικεφαλής της παράταξής του δήλωσε, «να ευχαριστήσουµε την
υπηρεσία για τα στοιχεία που µας έδωσε. Στην περσινή συνεδρίαση του Ισολογισµού µας είχατε
φέρει και πίνακες στοιχείων φέτος όχι, µήπως φοβάστε; Στα διαθέσιµα δεν βλέπουµε
αξιοποίηση πόρων και δεν βλέπουµε καµία νέα κατεύθυνση για νέα κεφάλαια. Ενώ το 2016
είχαµε µία κερδοφορία γύρω στις 400.000 βλέπω ότι στο 2017 έχουµε απώλειες 300.000. στις
απαιτήσεις βλέπω από τα 5.000.000 που ήταν το ΄16 το ΄17 αυξήθηκαν άρα βλέπουµε ότι ο
∆ήµος δεν εισπράττει. Από την µία πληρώνει και από την άλλη δεν εισπράττει, είµαι
αρνητικός»
Ο κ. Παππάς Ε., ως επικεφαλής της παράταξής του δήλωσε, «δεν ικανοποιήθηκα από τις
απαντήσεις που πήρα από τον υπηρεσιακό παράγοντα και κρίνοντας πολιτικά λέω µε τέτοιο
αποθεµατικό είναι δυνατόν να παραπονιούνται ότι δεν γίνεται κάτι; Και γιατί όταν λέµε γιατί
δεν γίνονται έργα λέτε ότι δεν έχουµε χρήµατα. Εδώ οι ίδιοι δηλώνετε ότι έχετε επειδή ο
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Ισολογισµός είναι µία τεχνική που µπορείς να ισοσκελίζεις όπως θέλεις τα οικονοµικά. Με λίγα
λόγια έτσι περάσατε την τετραετία σας και δεν µπορώ να φανταστώ την επόµενη µέρα µετά τις
εκλογές, γι΄αυτό και πολιτικά λέω όχι».
Ο κ. Βέρρος ως επικεφαλής της παράταξής του δήλωσε, «για τα οικονοµικά µόνο η
εκάστοτε διοίκηση µπορεί να γνωρίζει. Μακάρι να υπάρχει αυτό το πλεόνασµα. Εάν όµως είναι
πραγµατικό έτσι … πως είναι δυνατό να παρουσιάζει αυτή την εικόνα ο ∆ήµος. ∆εν θέλουµε να
πούµε κάτι παραπάνω γιατί και για τον Ισολογισµό και τον Προϋπολογισµό έχουµε καταθέσει
τις προτάσεις µας που ήµασταν αρνητικοί, έτσι και τώρα είµαστε αρνητικοί»
Ο κ. Ποτόλιας λαµβάνοντας το λόγο είπε, «Στη σηµερινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου για τον οικονοµικό απολογισµό και τον ισολογισµό του 2017, για µια ακόµα φορά
φάνηκε ότι ο ∆ήµος λειτουργεί µέσα στα ασφυκτικά πλαίσια που έχει καθορίσει το κεντρικό
κράτος, δηλαδή περίπου ως µια Ανώνυµη Εταιρεία, υλοποιώντας τις κεντρικές κατευθύνσεις
που είναι καταστροφικές για τους δηµότες. Αυτό γίνεται προσπάθεια από όλες τις πλευρές που
δέχονται αυτού του τύπου την ανάπτυξη, να το κρύψουν πίσω από λεπτοµέρειες και αριθµούς.
Από τον ισολογισµό φαίνεται ότι περισσότερα από τα µισά έσοδα (64%) του ∆ήµου,
προέρχονται στην ουσία από φορολογία-ανταποδοτικά τέλη από τους δηµότες, ενώ η κρατική
χρηµατοδότηση ολοένα και µειώνεται. Είναι χαρακτηριστικό ότι το προσωπικό του δήµου
βαίνει διαρκώς µειούµενο, πράγµα που έχει ως αποτέλεσµα από τη µια οι εργολάβοι να κάνουν
πάρτι (π.χ. Πράσινο) ενώ η Υπηρεσία Καθαριότητας να υπολειτουργεί και να περιµένει
8µηνίτες, 5µηνίτες ή 2µηνίτες για να δουλέψει. Θεωρούµε ότι οι δοµές διοίκησης και
διεύθυνσης κάθε επιπέδου πρέπει να λειτουργούν ενταγµένες σε κεντρικό σχεδιασµό, πρέπει να
έχουν κίνητρο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Στη βάση αυτής της αντίληψης και σε γραµµή αντιπαράθεσης µε την πολιτική
ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηµατικότητας προβάλουµε και διεκδικούµε τους εξής
στόχους πάλης:

Πλήρης, επαρκής κρατική χρηµατοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών
του ∆ήµου.

Πλήρη επιστροφή των παρακρατηθέντων φόρων από τους ΟΤΑ τους οποίους
απεµπόλησε η πρώην ΚΕ∆ΚΕ και η τωρινή ΚΕ∆Ε, γιατί είναι χρήµατα που ανήκουν στους
εργαζόµενους, αφαιρούνται από το εισόδηµά τους και αναπληρώνονται από πρόσθετους
φόρους, τέλη, κλπ.

Να καταργηθεί κάθε είδους τοπική φορολογία, ανταποδοτικών, αντισταθµιστικών
και άλλων τελών που χτυπάνε το λαϊκό εισόδηµα.

Να µονιµοποιηθούν όλοι οι συµβασιούχοι χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
∆ιαφωνούµε ριζικά µε ευέλικτες µορφές εργασίας.

Απαιτούµε έργα υποδοµής και πόρους από το κράτος που κατευθύνονται για
κάλυψη των αναγκών της λαϊκής οικογένειας, όπως προστασία από πληµµύρες, προστασία
περιβάλλοντος, άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ. Ο σχεδιασµός, µελέτη, κατασκευή των
έργων να γίνεται από δηµόσιο κατασκευαστικό φορέα µε ευθύνη του κράτους, να ελεγχθούν
άµεσα όλες οι δηµόσιες υποδοµές και τα έργα. Επιβεβαιώθηκε µε τραγικό τρόπο, ευτυχώς
χωρίς θύµατα, µετά τη πτώση της γέφυρας στο π. Νοσοκοµείο, ότι οι δηµόσιες εγκαταστάσεις
δεν ελέγχονται και δε συντηρούνται. Στην κατεύθυνση που προτείνει η Λαϊκή Συσπείρωση
µπορεί να υπάρξει όφελος για τις λαϊκές οικογένειες, για τους ανέργους, για τους εργαζόµενους
και τη νεολαία της περιοχής. Καλούµε τα λαϊκά στρώµατα να παλέψουν για τα δικαιώµατά
τους, να συνταχθούν µε τις θέσεις της "Λαϊκής Συσπείρωσης"», να δυναµώσουν και µε την
ευκαιρία των εκλογών στη Τοπική ∆ιοίκηση τη φωνή της λαϊκής αντιπολίτευσης, µε ισχυρό
ΚΚΕ. Έχοντας στο µυαλό µας τα παραπάνω καταψηφίζουµε την έκθεση του Ισολογισµού και
των Αποτελεσµάτων Χρήσης έτους 2017.»
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65
του Ν. 3852/2010 και την ανωτέρω εισήγηση, µειοψηφούντων των κ.κ. Σιµιτσή, Μουριάδη,
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Τσοχαταρίδη, Παπαδόπουλου, Προυσαεύς, Παππά Ε., Κελαϊδάκη, Καρασαββίδη, Βέρρου,
Σωτηριάδη και Ποτόλια,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Καταρτίζει τον Ισολογισµό και τα αποτελέσµατα Χρήσης οικονοµικού έτους 2017 του
∆ήµου Καβάλας όπως εµφανίζονται στις συνηµµένες καταστάσεις οι οποίες αποτελούν
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης.

Ο Πρόεδρος
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Γεώργιος Γραµµένος
Ακριβές αντίγραφο
Καβάλα 18 ∆εκεµβρίου 2018
Ο Γραµµατέας
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Ιωάννης Α. Σάρρος
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