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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α∆Α: ΩΦΞ3ΩΕ6-ΘΟΞ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 33ης/27 ∆εκεµβρίου 2017 Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας 

 

Θ Ε Μ Α 

 

«Σύνταξη Έκθεσης και του Ισολογισµού και των 

Αποτελεσµάτων Χρήσης έτους 2016» 

Αριθ. Αποφάσεως 861/2017  

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΑΝΑΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ                      ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

                                                                                               ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καβάλας, σήµερα 27 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα 

Τετάρτη και ώρα 18.00΄ συνεδρίασε δηµόσια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καβάλας, ύστερα 

από την 22 ∆εκεµβρίου 2017 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, Ιωαννίδου Αικατερίνη, Ιωσηφίδου Αναστασία, Καλανταρίδης Ηλίας, 

Καρασαββίδης Ελευθέριος, Κελαϊδάκης Εµµανουήλ, Κλωνάρη Μαρία, Κουφατζής Χαράλαµπος, 

Μαυρίδης Νικόλαος, Μουρτασάγας Νικόλαος, Μπαλτζίδου Βαρβάρα, Μπόνιας Ζήσης, 

Ξανθόπουλος Νικόλαος, Παπαδόπουλος Χρυσόστοµος, Παπαντίδης Ιορδάνης, Πασχαλίδης 

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

Τελίδης Περικλής, Τζατζάρης Θεόδωρος, Τουλκίδης ∆ηµοσθένης, Τριανταφυλλίδης Χαράλαµπος, 

Τσανακτσής Φίλιππος, Τσουρουκίδης Αναστάσιος, Τσοχαταρίδης Χρήστος, Φιλιππίδης Φίλιππος, 

Φιλόσογλου Γεώργιος, Φραντζεσκάκη Μαρία, Χιώτη-Πρασσά Κυριακή,  

   

Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 

 

Αν και κλήθηκαν νόµιµα µε την υπ’ αριθ. 33/2017 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω: 

Αγανικόλας Παράσχος, ∆ρακονάκη Ευαγγελία, Καζανίδης ∆ηµήτριος, Λυχούνας Μιχαήλ, 

Μιχαλάκης Χριστόδουλος, Μουριάδης Θεόδωρος, Παππάς Ευάγγελος, Παππάς Λεωνίδας, 

Προυσαεύς Σπυρίδων,  

 

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). 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα: «Σύνταξη Έκθεσης και του Ισολογισµού και των 

Αποτελεσµάτων Χρήσης έτους 2016», ανέγνωσε την υπ’ αριθ. 63394/2017 εισήγηση του 

Αντιδηµάρχου κ. Καλανταρίδη Ηλία, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της µε αριθµό 46ης /07 ∆εκεµβρίου 2017  Συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καβάλας 



 2

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αριθ. απόφασης    502/2017  
   «Σύνταξη Έκθεσης και του Ισολογισµού και των 

Αποτελεσµάτων Χρήσης έτους 2016» 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΛΑΝΤΑΡΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καβάλας, σήµερα στις 07 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 

2017 ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 13.30΄ συνεδρίασε δηµόσια η Οικονοµική 

Επιτροπή ∆ήµου Καβάλας, µετά την από 01 ∆εκεµβρίου 2017 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου που δόθηκε στα µέλη της. 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Σύνταξη Έκθεσης και 
του Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων Χρήσης έτους 2016», ανέγνωσε την υπ’ αριθ. 
63394/2017 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 

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  

αποτελέσµατα χρήσεως οικονοµικού έτους 2016, 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 
2016 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. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καβάλας 

για την χρήση 2016. 

1.   Γενικά 
Σας υποβάλλουµε συνηµµένα την έκθεση διαχείρισης της Οικονοµικής Επιτροπής,  µε τις 

παρατηρήσεις µας πάνω σε αυτήν,  και σας παρακαλούµε να την εγκρίνετε. 

2.   Εξέλιξη των εσόδων 
Τα οργανικά έσοδα του ∆ήµου της χρήσεως 2016 ανήλθαν στο ποσό των € 31.616.943,19. 

 Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού  € 1.742.144,07, τα 

έσοδα προηγούµενων χρήσεων ποσού € 836.014,55  και τα έσοδα από προβλέψεις προηγουµένων 

χρήσεων 100.159,13, τα συνολικά έσοδα του ∆ήµου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των € 

34.295.260,94. Στα παραπάνω έσοδα δεν περιλαµβάνονται ποσά ύψους € 2.730.163,84 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 2016 έχει ως εξής: 

- Έσοδα από  πώληση αγαθών & υπηρεσιών                             € 8.835.471,43

- Έσοδα από φόρους εισφορές πρόστιµα  & προσαυξήσεις                    € 1.155.189,38

- Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισµό               € 20.517.773,46

- Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως € 984.242,96

- Έσοδα  κεφαλαίων                                                                                    € 124.265,96

- Έκτακτα και ανόργανα έσοδα                                                  € 1.742.144,07

- Έσοδα προηγουµένων χρήσεων                                              € 836.014,55

- Έσοδα από προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων € 100.159,13

Σύνολο € 34.295.260,94

                                                                                

4.  Ανάλυση εξόδων    
Η ανάλυση των Εξόδων της χρήσεως 2016 έχει ως εξής :  

- Αναλώσιµα υλικά & ανταλλακτικά παγίων € 948.968,82

- Αµοιβές και έξοδα προσωπικού € 9.417.788,66

- Αµοιβές και έξοδα αιρετών και τρίτων € 926.701,17

- Παροχές τρίτων € 2.903.724,74

- Φόροι τέλη € 189.519,63

- ∆ιάφορα έξοδα € 4.000.793,23

- Τόκοι & έξοδα χρηµατοδοτήσεως € 159.377,00

- Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων € 2.790.070,98

- Χορηγίες – Επιχορηγήσεις – ∆ωρεές € 12.399.227,76

- Λοιπές προβλέψεις εκµετάλλευσης € 48.016,69

- Έξοδα προηγούµενων χρήσεων € 81.509,91

- Έκτακτα και ανόργανα έξοδα € 965,66

                           Σύνολο € 33.866.664,25  
5.   Κατανοµή των εξόδων στις υπηρεσίες του ∆ήµου 
Το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των  € 29.757.604,54. Τα έξοδα 

διοικητικής λειτουργίας του ∆ήµου ανήλθαν στο ποσό των € 3.605.949,42, τα έξοδα λειτουργίας 

δηµοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των € 242.270,26  και τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα στο ποσό 

των € 159.377,00.  

Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δηµοσίων σχέσεων και 

χρηµατοοικονοµικών, ανήλθε στο ποσό των € 33.765.201,22. 

Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν, οι προβλέψεις υποτιµήσεως τίτλων και χρεογράφων ποσού 

18.987,46, τα έξοδα προηγουµένων χρήσεων ποσού € 81.509,91 καθώς και τα έκτακτα και ανόργανα 

έξοδα € 965,66, τα συνολικά έξοδα του ∆ήµου θα ανέλθουν στο ποσό των € 33.866.664,25.  
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Η διαφορά µεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2016 ποσού € 34.295.260,94 µείον τα 

συνολικά έξοδα της χρήσεως 2016 ποσού € 33.866.664,25 αποτελεί το πλεόνασµα της χρήσεως το 

οποίο ανέρχεται σε € 428.596,69. 

6.  Πάγια στοιχεία 
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισµό του ∆ήµου της 31.12.2016 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται 

στο ποσό των € 156.930.821,90  και αφαιρουµένων των αποσβέσεων ποσού € 67.502.727,00 η 

αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των € 89.428.094,90.  

7. ∆άνεια 
Τα  δάνεια του ∆ήµου είναι προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και την Εθνική 

Τράπεζα και ανέρχονται στο ποσό των € 2.242.193,27 (Μακροπρόθεσµα € 1.725.679,50 και πληρωτέα 

έως το τέλος της επόµενης χρήσης € 516.513,77).  

8. Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις  
Το σύνολο των υποχρεώσεων του ∆ήµου (µακροπρόθεσµων & βραχυπρόθεσµων) ανέρχονται στο 

ποσό των € 7.048.602,70, ενώ οι απαιτήσεις του ∆ήµου ανέρχονται στο ποσό των € 8.468.600,18.  

 

Καβάλα,  30 Νοεµβρίου 2017 
 

Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

∆ΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ 

                                                                Α.∆.Τ. ΑΒ 9…20 

 

Τον λόγο έλαβε ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών κ. Καλανταρίδης Ηλίας, ο οποίος έκανε 

εκτενή αναφορά και ανάλυση του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων του έτους 2016, 

λέγοντας καταλήγοντας ότι ο ∆ήµος Καβάλας εκπληρώνει πολύ καλά τις υποχρεώσεις του 

παρόλη την οικονοµική συγκυρία.   

 

Η κ. ∆ήµαρχος λαµβάνοντας το λόγο έκανε αναφορά στην πολύ καλή οικονοµική 

κατάσταση του ∆ήµου, η οποία οφείλεται στην πολύ καλή διαχείριση των οικονοµικών του 

∆ήµου και από τις προηγούµενες διοικήσεις κι έτσι µπορεί να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις 

του. 

 

Κατόπιν το λόγο έλαβε ο ∆/ντης οικονοµικών του ∆ήµου κ. Χατζηκωνσταντίνου ο οποίος 

ανέλυσε τους δείκτες του ισολογισµού και έδωσε τις σχετικές απαντήσεις στις ερωτήσεις που 

ετέθησαν. 

 

Λαµβάνοντας το λόγο ο κ. Σιµιτσής ως επικεφαλής της παράταξής του δήλωσε, «ο 

ισολογισµός είναι το πιο τεχνικό ζήτηµα των αποφάσεων που παίρνουµε ως ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο, τα νούµερα είναι µία πολύ δύσκολη υπόθεση γιατί δείχνουν τη µηδενική δουλειά 

που γίνεται στον τοµέα των έργων, όταν βλέπουµε ότι υπάρχει ένα ποσό µετρητών χρηµάτων 

στα 10.000.000 και δεν κατεβαίνει το οποίο βέβαια αυξάνει τη δυνατότητα του ∆ήµου να 

δουλέψει χωρίς να εισπράττει αυτό δεν είναι καλό δεν είναι πραγµατικά καλό, ο ∆ήµος αν 

κάποια στιγµή καταρρεύσουνε τα πράγµατα και δεν έχει έσοδα από το κράτος τότε θα έχει 

συµβεί µία µεγάλη καταστροφή µακριά από εδώ …, λίγο έλλειψε να την περάσουµε το 2011, 

γλυτώσαµε όµως και ερχόµαστε σήµερα να δούµε τι θα κάνουµε µε τα πολλά λεφτά που έχουµε. 

φυσικά ο ισολογισµός είναι άρτια γραµµένος δεν υπάρχει περίπτωση να διαφωνήσουµε εµείς µε 

αυτόν. Εµείς τον ψηφίζουµε λοιπόν τον ισολογισµό διατυπώνοντας και τις επιφυλάξεις µας ως 

προς ορισµένα ζητήµατα που είναι πολιτικής σηµασίας δεν είναι οικονοµικής και δίνουµε και 

τα συγχαρητήριά µας και στους εσωτερικούς και στους εξωτερικούς συνεργάτες για τα 

επιπλέον στοιχεία που προσέθεσαν και µας παρουσίασαν. ∆εν µπορώ όµως να µη σας επικρίνω 

για τη πολύ χαµηλή εισπραξιµότητα από το ΕΣΠΑ, έχουµε µεγάλο ποσό µετρητών στο ταµείο 

και τέλος να αναφέρω για το ποσό των εκδηλώσεων και δηµοσίων σχέσεων το οποίο είναι 

αυξηµένο σε σχέση µε προηγούµενα χρόνια» 
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Τον λόγο έλαβε ο κ. Παπαδόπουλος λέγοντας, «Επί της ουσίας, τα στοιχεία του 

ισολογισµού του 2016 δείχνουν ότι η διοίκησή σας αδιαφορεί για την αξιοποίηση της 

δηµοτικής περιουσίας και τη δηµιουργία νέων εσόδων. Καταδικάσατε τον ∆ήµο να µην έχει 

χρήµατα για να χρηµατοδοτήσει δράσεις προς όφελος των δηµοτών στην κοινωνική µέριµνα, 

την ποιότητα ζωής και την εξοικονόµηση πόρων και κυρίως ενέργειας στις δαπάνες για 

θέρµανση και ηλεκτρικό ρεύµα. Αντίθετα, ξοδεύετε αδικαιολόγητα µεγάλα ποσά σε δράσεις 

που δεν έχουν µετρηµένο όφελος. Κυρία ∆ήµαρχε, τα έσοδα από την κρατική επιχορήγηση δεν 

φτάνουν ούτε για τα λειτουργικά έξοδα του ∆ήµου, καλύπτουν µε το ζόρι την εσωτερική 

λειτουργία του, αλλά δεν µένουν χρήµατα για να γίνουν περισσότερες επενδύσεις και να 

καλυφθούν ανάγκες των δηµοτών. Οι πολύ χαµηλές επιδόσεις σας στους δείκτες 

κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού και πάγιου ενεργητικού που µετρούν τα έσοδα σε 

σχέση µε την περιουσία του ∆ήµου καταγράφουν την αποτυχία σας. Ψηφίζουµε αρνητικά» 

 

Τον λόγο έλαβε ο κ. Κελαϊδάκης ως εκπρόσωπος της παράταξής του λέγοντας, «από µόνος 

του ο ισολογισµός έχει ένα κοµµάτι µε την πραγµατική αποτύπωση των οικονοµικών του 

∆ήµου κι ένα κοµµάτι πλασµατικό το λογιστικό. Θέλουµε να επισηµάνουµε κάποια πράγµατα, 

ενώ έχουµε συζητήσει και έχουµε ακούσει από τη πλευρά της διοίκησης πρόθεση για αλλαγή 

πλεύσης ότι θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί ο ∆ήµος ώστε οι πολίτες να τον βλέπουν ως στήριγµα 

στα προβλήµατά τους βλέπουµε ότι ακόµα κλείνοντας και τι 17 να µην έχουµε προκρίνει ή 

σχεδιάσει προτεραιότητα σε προγράµµατα προσέλκυσης επενδύσεων. Εµείς έχουµε αποδείξει 

πολλές φορές ότι είµαστε σε αποφάσεις και πράξεις του ∆ήµου δίπλα για να βοηθήσουµε την 

καθηµερινότητα και να ανεβάσουµε το δείκτη. Εµείς θέλουµε να ανεβάσει η διοίκηση τον 

δείκτη και να λύσει περισσότερα προβλήµατα των δηµοτών. Πολιτικά τοποθετούµενοι κ. 

Πρόεδρε είµαστε αρνητικοί στον ισολογισµό θέλοντας να ασκήσουµε πίεση στη διοίκηση να 

λύσει περισσότερα προβλήµατα των δηµοτών» 

 

Τον λόγο έλαβε ο κ. Βέρρος ως επικεφαλής της παράταξής του λέγοντας, «άκουσα µε 

προσοχή τους υπηρεσιακούς παράγοντες και θα ήθελα να πω τα εξής εκ µέρους της δηµοτικής 

µας παράταξης. Μετά από αυτήν την τοποθέτηση τόσο των παραγόντων όσο και από την κ. 

∆ήµαρχο πρέπει να αποφασίσει η διοίκηση ποια είναι η οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου µας. 

Σύµφωνα µε αυτά που ακούσαµε θα έλεγα ότι είναι καλή είναι αρκετά καλή, άρα τότε θα 

πρέπει να πάψετε να διαµαρτύρεστε για τη µείωση των χρηµάτων από την κεντρική διοίκηση. 

Ο ∆ήµος δεν είναι επιχείρηση αλλά είναι θεσµός της βελτίωσης της ζωής των κατοίκων του. 

Βέβαια ο ∆ήµος θα πρέπει να αντέξει οικονοµικά σε δύσκολες συνθήκες, όµως είναι αδιανόητο 

να µην αξιοποιεί τα χρήµατα που έχει ή την ακίνητη περιουσία του και να µη τα χρησιµοποιεί. 

Λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι κοιτάξτε τρία χρόνια γεµάτα 15, 16, 17, υπάρχει η συγκεκριµένη 

διοίκηση η διοίκηση της κ. Τσανάκα, λοιπόν είναι γνωστό ότι υπάρχει πλεόνασµα εάν δεν 

υπάρχει να µας το πείτε εάν είναι λογιστικό να µας το πείτε, υπάρχουν όµως έσοδα έξοδα 

υπόλοιπο που το δείχνουν ότι υπάρχει, µήπως τα κρατάτε για την τελευταία προεκλογική 

χρονιά; Για όλους αυτούς τους λόγους είµαστε αρνητικοί» 

 

Τον λόγο έλαβε ο κ. Ποτόλιας και ανέφερε, «ο ισολογισµός που εξετάζουµε σήµερα είναι 

µεν ένα τεχνικό κείµενο, ωστόσο η βαθύτερη µελέτη του, χρησιµοποιώντας για αυτή την µελέτη 

«ταξικά γυαλιά»,  µας δείχνει το χαρακτήρα και την κατεύθυνση της οικονοµικής σας 

πολιτικής, η όποια βέβαια αποτυπώνεται και στους προϋπολογισµούς σας, που εκτός των 

άλλων υλοποιούνται σε πολύ χαµηλό ποσοστό (57% ο συγκεκριµένος), που δεν είναι άλλη από 

την οικονοµική επιβάρυνση ξανά και ξανά των δηµοτών για υπηρεσίες που έπρεπε να του 

παρέχονται δωρεάν από το κράτος, αφού αυτοί πλήρωσαν και πληρώνουν µε την άµεση και 

έµµεση φορολογία τεράστια ποσά, τα οποία διοχετεύονται ως ιδιαίτερα προνόµια σε µεγάλους 

επιχειρηµατικούς οµίλους. ∆ιαπιστώνουµε  ότι η οικονοµική σας πολιτική, που είναι ίδια µε 

αυτή του κεντρικού κράτους και η όποια ορίζεται από µνηµονικούς νόµους, αντιµετωπίζει το 

∆ήµο ως επιχείρηση µε έσοδα, έξοδα και κέρδη τα οποία φορτώνονται στα λαϊκά στρώµατα, 

δηλαδή αύξηση των ανταποδοτικών εσόδων, των φόρων και τελών από το ήδη λεηλατηµένο 
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εισόδηµα των καβαλιωτών και µείωση των δαπανών που έχουν σχέση µε την ικανοποίηση 

στοιχειωδών  αναγκών του, γι΄αυτό καταψηφίζουµε τον ισολογισµό». 

 

Η κ. Ιωαννίδου δήλωσε παρούσα. 

 

Στη συνέχεια o Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

 

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. Παπαδόπουλου, 

Κελαϊδάκη, Καρασαββίδη, Βέρρου, Μουρτασάγα, Σωτηριάδη, Ποτόλια και Ιωαννίδου,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Καταρτίζει τον Ισολογισµό και τα Αποτελέσµατα Χρήσεως οικονοµικού έτους 2016 του 

∆ήµου Καβάλας όπως εµφανίζονται στις συνηµµένες καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο 

κοµµάτι της παρούσας.  

 

 

Ο Πρόεδρος 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

 

 Γεώργιος Γραµµένος 

Ακριβές αντίγραφο 

Καβάλα 28 ∆εκεµβρίου 2017 

Ο Γραµµατέας 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

 

Ιωάννης Α. Σάρρος 


