
 

 

 

ΘΕΜΑ 

ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

24/20-12-2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

      Α/Α ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1.  626.  Έγκριση οικονομικών 

στοιχείων Δήμου 

Δράμας χρήσης 2016 – 

Ισολογισμός – 

Απολογιστικός Πίνακας 

 

Κατά πλειοψηφία 

 

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, Σολάκης Άγγελος, 

τοποθετήθηκε αναλυτικά επί των οικονομικών 

στοιχείων οικ. έτους 2016, αναφέροντας στο τέλος πως, 

ο Δήμος της Δράμας, δείχνει σήμερα ένα ισχυρό 

πλεόνασμα και ταυτόχρονα φροντίζει για τις 

επισφάλειες, καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο ποσό που 

προστίθεται στο ήδη υπάρχον ποσό των επισφαλειών, 

έχοντας συγκρατημένες τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις του και παράλληλα φροντίζοντας για την 

απογραφή της αποθήκης, που είναι ένα πολύ σημαντικό 

στοιχείο. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ζαχαριάδης 

Παύλος, 2) Μλεκάνης Μιχαήλ, 3) Χρυσοχοΐδης 

Ελευθέριος, ) Καλαϊτσίδης Γεώργιος , 5) Χαρίσκος 

Νικόλαος και 6) Μυστακίδης Ιωάννης, ανέφεραν 

ότι το θέμα αφορά στην λογιστική απεικόνιση 

δηλαδή, στο αν απεικονίζονται σωστά στον 

ισολογισμό οι δείκτες, όπως ακριβώς έκλεισαν. Επ΄ 

αυτού δεν έχουν καμία αντίρρηση. Διαφωνούν με τον 

τρόπο που έγινε η διοχέτευση των χρημάτων με 

απόφαση της δημοτικής αρχής αλλά, αυτό δεν αφορά 

στη παρόν θέμα , θα τοποθετηθούν στη συζήτηση του 

προϋπολογισμού του 2018, οπότε συναινούν. 

Συναινούν με επιφύλαξη διότι, είναι ανεπίτρεπτο η 

νομική υπηρεσία, να μην αποστέλλει επιστολή, η 

οποία θα βοηθούσε τον ορκωτό λογιστή στον έλεγχο 

στοιχείων που αφορούν σε εκκρεμοδικίες, 

διερωτώμενοι πώς επέτρεψε κάτι τέτοιο η δημοτική 

αρχή για δεύτερη φορά και προσθέτοντας πως 

κάποιος πρέπει να διοικήσει και να βάλει τα 

πράγματα στη σωστή τους βάση, στο θέμα αυτό. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χαραλαμπίδης Ανδρέας 

, ανέφερε πως ψηφίζει το θέμα. Υπήρξε σωστή 

διαχείριση με καλά αποτελέσματα, με πλεόνασμα 

μεν, υποχρεώσεις δε, ζητώντας ενημέρωση για το 

αν υπάρχουν διεκδικήσεις τρίτων, εφόσον δεν 

υπάρχει και ενημερωτικό έγγραφο της νομικής 

υπηρεσίας. 

 



Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλιόπουλος Στέργιος, 

ανέφερε πως φυσικά και ψηφίζει το θέμα ως 

λογιστική αποτύπωση, έχοντας διαφορές όμως σε 

πολιτικό επίπεδο, τις οποίες και καταθέτει  στο ΔΣ. 

Ψηφίζει το θέμα με επιφύλαξη διότι, είναι 

ανεπίτρεπτο η νομική υπηρεσία, να μην αποστέλλει 

επιστολή, η οποία θα βοηθούσε τον ορκωτό λογιστή 

στον έλεγχο στοιχείων που αφορούν σε 

εκκρεμοδικίες. 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιαμπούσης 

Αλέξανδρος, ανέφερε πως φυσικά και ψηφίζει το 

θέμα ως λογιστική αποτύπωση, έχοντας διαφορές 

όμως σε πολιτικό επίπεδο, τις οποίες και καταθέτει  

στο ΔΣ. Ψηφίζει το θέμα με επιφύλαξη διότι, είναι 

ανεπίτρεπτο η νομική υπηρεσία, να μην αποστέλλει 

επιστολή, η οποία θα βοηθούσε τον ορκωτό λογιστή 

στον έλεγχο στοιχείων που αφορούν σε 

εκκρεμοδικίες, 

 

 

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου 

Στεφανίδη Ιωάννη, ο οποίος ανέφερε πως, όπως 

είναι γνωστό, ο Οικονομικός απολογισμός – 

ισολογισμός, αποτελεί μεταξύ των άλλων, την 

πιστοποίηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού , του 

τεχνικού προγράμματος του Δήμου και των 

τροποποιήσεων, καθ’ όλη την διάρκεια του 2016. 

Είναι ένας ισολογισμός ο οποίος εμπεριέχει πολλούς 

φόρους δυσβάσταχτους για τον κόσμο, ένας 

ισολογισμός ο οποίος υιοθετεί τις πράξεις της 

Διοίκησης, με τις οποίες ως δημοτικός σύμβουλος 

έχει διαφωνήσει σε πάρα πολλά σημεία. Μπορεί το 

λιγοστό στελεχιακό δυναμικό προσωπικό των 

Οικονομικών Υπηρεσιών, να έκανε υπεράνθρωπες 

προσπάθειες για να παρουσιάσει αυτά τα στοιχεία, 

δεν μπορεί όμως να ψηφίσει ούτε την Λογιστική 

αποτύπωση γιατί, όπως είπε πολλές φορές στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό που μετράει ως στοιχείο, 

είναι ότι όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος καθώς 

και κατά πόσο αρκετές δαπάνες οι οποίες έγιναν 

σύμφωνα με το ισχύον  νομοθετικό πλαίσιο,  έπρεπε 

να γίνουν. Υπό την έννοια αυτή,  καταψηφίζει τα 

οικονομικά στοιχεία του 2016, και ως προς το 

πολιτικό σκέλος αλλά και ως προς τη λογιστική 

αποτύπωση.        

  

 

 

 

 

 

 

Δράμα   21-12-2017 

 

Η ειδική γραμματέας  

 

Μυροφόρα Ψωμά  


