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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αριθ.: 11/2020
Συνεδρίαση ειδική του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων στις 21 Οκτωβρίου 2020
Αριθ. Απόφασης: 162/2020
ΘΕΜΑ: «Έγκριση Απολογισμού - Ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων του Δήμου
Αβδήρων χρήσεως 2019»
Στη Γενισέα, στις 21 Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική ειδική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών στο
κτίριο του Μουσείου Λαογραφικών Ενδυμασιών των Βαλκανικών Χωρών στη Γενισέα του Δήμου
Αβδήρων, ύστερα από την αριθ. 10646/16-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον
Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και
ειδικότερα του άρθρου 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ οικ. 30612/16-052020 (Β΄1869) και την παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ.Δ1α/Γ.Π.
οικ. 32009/23-05-2020 (Β΄1988)
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν
παρόντα 24 μέλη δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Τσιναρίδης Νικόλαος
2. Μαυρίδης Νικόλαος
3. Ζουρνατζίδου - Χρηστακίδου Κωνσταντινιά
4. Σταυρακάρας Φώτιος
5. Γεωργακάκης Αθανάσιος
6. Κασσέρης Κωνσταντίνος
7. Τσιτιρίδης Βασίλειος
8. Γκασιμπαγιαζίδης Βλαδίμηρος
9. Χατζηδημητρίου Ειρήνη Χρυσοβαλάντω (Βαλεντίνα)
10.Τσόγκας Αθανάσιος
11. Ντεμήρ Σαντρή (Καδρή)
12. Κριτσίνης Αθανάσιος
13. Γαλανόπουλος Σπυρίδων
14. Ομέρ Σαμπάν
15. Σαμή Μεμέτ
16. Μπαλαμπανίδου Αλεξάνδρα
17. Σουπιάδης Θεοχάρης
18. Πισκιουλόπουλος Μάριος
19. Τσολακίδης Βασίλειος
20. Βελή Ογλού Μπουλέντ
21. Τσαούς Ογλού Λουτφή
22. Γκιρετλή Τζεϊλάν
23. Γκιαουράκη Αναστασία
24. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Γαρούφας Δήμος
2. Γκιρετλή Ιλχάν
3. Σίσκος Γεώργιος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρίσταται ο Δήμαρχος Γεώργιος Τσιτιρίδης. Επίσης
παρίσταται ο Δημοτικός Υπάλληλος Κεμανετζής Παναγιώτης για την τήρηση των πρακτικών της
συνεδρίασης καθώς και η Νομική Σύμβουλος του Δήμου Ιωακειμίδου Αθηνά.
Επίσης προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων και παραβρέθηκε της Διομήδειας.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε το 1ο της ημερήσιας διάταξης
θέμα που είναι: «Έγκριση Απολογισμού - Ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων του Δήμου
Αβδήρων χρήσεως 2019» κάλεσε τον Δήμαρχο να εισηγηθεί το θέμα. Ο εισηγητής αφού έλαβε
το λόγο είπε τα εξής:
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(Ιστορικό): 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 στην (Δημαρχιακή Επιτροπή) Οικονομική 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.
1. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η (δημαρχιακή)
οικονομική 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.
2. 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.
Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
(ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και
προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί
το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των
διεθνών ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός
ελεγκτής - λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο
Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και
διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που
αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα
κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως.
Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής υποχρεούται να
καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον
έλεγχό του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η
έκθεση ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και
στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας»
Σύμφωνα με το Άρθρο 42 παρ 1 του ΒΔ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής:
1. Ο απολογισμός πίναξ περιέχει εν επικεφαλίδι μεν τον δήμον, το ονοματεπώνυμον του
δημάρχου και ταμίου μετά προσδιορισμού της διαρκείας της υπηρεσίας αυτών δια την
περίπτωσιν καθ' ην διήρκησεν αύτη καθ' όλον το έτος, εν τω κυρίω δε σώματι εμφανίζει κατά
στήλας και κατά την διάταξιν των κεφαλαίων και άρθρων του προϋπολογισμού.
α) όσον αφορά τα έσοδα: τα προϋπολογισθέντα, τα βεβαιωθέντα τα εισπραχθέντα και τα
υπόλοιπα εισπρακτέα.
β) όσον αφορά τα έξοδα: τα προϋπολογισθέντα, τας κατά την διάρκειαν του οικονομικού
έτους δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου χορηγηθείσας αναπληρωματικάς
εκτάκτους και ειδικαί πιστώσεις, τα ενταλθέντα έξοδα, τα υπόλοιπα των πιστώσεων, τας τυχόν
υπερβάσεις των πιστώσεων, τα πληρωθέντα έξοδα και τα υπόλοιπα πληρωτέα.
Σύμφωνα με το Άρθρο 43 του ΒΔ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής:
«1. Η τελική κατάστασις του λογαριασμού της χρηματικής διαχειρίσεως εμφανίζει: α) το
χρηματικόν υπόλοιπον του προηγουμένου έτους, β) τας εισπράξεις του έτους εκ τακτικών
εσόδων εν συνόλω, γ) τας εισπράξεις του έτους εξ εκτάκτων εσόδων εν συνόλω, δ) τας
πληρωμάς του έτους εις τακτικά έξοδα εν συνόλω, ε) τας πληρωμάς του έτους εις έκτακτα
έξοδα εν συνόλω και στ) το χρηματικόν υπόλοιπον.
2. Εις την κατάστασιν αυτήν προσαρτάται το γραμμάτιον εισπράξεως το βεβαιούν την
μεταφοράν του χρηματικού υπολοίπου εις την επομένην διαχείρισιν.»
Η Ταμίας του Δήμου Αβδήρων Ευστρατία Βαλσαμίδου για το Οικονομικό Έτος 2019, κατέθεσε
στην Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε
(2019).
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Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 169/2020 απόφασή της ενέκρινε τον απολογισμό –
Ισολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2019 και κατάρτισε έκθεση έπειτα από τον έλεγχο
των λογαριασμών που κατέθεσε η Δημοτική Ταμίας Ευστρατία Βαλσαμίδου και έχει ως εξής:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2019 ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ
1.- ΕΚΤΑΚΤΑ

Α.- ΕΣΟΔΑ
: 1.475.591,40

2.- ΤΑΚΤΙΚΑ

: 8.538.812,85

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

: 10.014.404,25
Β.- ΕΞΟΔΑ
: 8.044.745,63

Γ. – ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΥ
ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2020

: 1.969.658,62

Γ. ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
Τα ποσά των παγίων προκαταβολών που συστάθηκαν με απόφαση της ΟΕ, επεστράφησαν στο
ταμείο του Δήμου σύμφωνα με τις σύννομες διαδικασίες και απαλλάχθηκαν κάθε ευθύνης οι
υπόλογοι.
Δ. ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
Για τα εντάλματα προπληρωμής που εκδόθηκαν αποδόθηκαν οι κανονικά οι λογαριασμοί και
απαλλάχθηκαν κάθε ευθύνης οι υπόλογοι.
Ε.- Για τον απολογισμό - ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως όπως εμφανίζονται στις
συνημμένες καταστάσεις εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής για την
προώθησή τους προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.
(Πρόταση): Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι στο σώμα αφού λάβει υπόψη του: α) τις
διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/2006), β) τις διατάξεις του άρθρου
72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και γ) την αριθ. 169/2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου να εγκρίνει τον Ισολογισμό του Δήμου της Διαχειριστικής
Χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2019), τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τον
Απολογισμό του Δήμου Οικονομικού Έτους 2019.
Μετά το πέρας της εισήγησης και πρότασης του εισηγητή και μετά το πέρας των ερωτήσεων –
απαντήσεων ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφανθεί σχετικά.
Τσολακίδης Βασίλειος: πρέπει να δίνεται η πάγια προκαταβολή στις τοπικές κοινότητες και στους
Προέδρους. Έπρεπε ο Δήμαρχος να κάνει δημόσιο απολογισμό σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο
στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλώνουμε «παρών» εξαιτίας των πάγιων προκαταβολών.
Ακολούθησε ψηφοφορία: Επί συνόλου 24 παρευρισκομένων δημοτικών συμβούλων με 18
ψήφους υπέρ και 6 ψήφους “παρών” (Τσολακίδης Βασίλειος, Τσιναρίδης Νικόλαος, Βελή Ογλού
Μπουλέντ, Τσαούς Ογλού Λουτφή, Γκιρετλή Τζεϊλάν, Γκιαουράκη Αναστασία) εγκρίνεται το
θέμα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του εισηγητή και μετά από διαλογική
συζήτηση και ψηφοφορία, το αποτέλεσμα της οποίας αναφέρεται πιο πάνω, σε σύνολο 18
ψηφισάντων δημοτικών συμβούλων.
Αποφασίζει ομόφωνα
1. Την έγκριση του Ισολογισμού του Δήμου της Διαχειριστικής Χρήσης (1 η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2019), τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και τον Απολογισμό του Δήμου Οικονομικού
Έτους 2019, που έχει ως εξής:
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2019 ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ
1.- ΕΚΤΑΚΤΑ

Α.- ΕΣΟΔΑ
: 1.475.591,40

2.- ΤΑΚΤΙΚΑ

: 8.538.812,85

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

: 10.014.404,25
Β.- ΕΞΟΔΑ
: 8.044.745,63

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

Γ. – ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΥ
ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2020

: 1.969.658,62

2. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 24
του ν.3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 162/2020
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(Υπογραφές)
(Υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Τσιναρίδης Νικόλαος
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