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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ      

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 155 
Απόσπασμα από το πρακτικό της 2-10-2019 ειδικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Θέμα:   Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων 

οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Κασσάνδρας (άρθρο 163 του Δ.Κ.Κ. N 

3463/2006).  

      Στην Κασσάνδρεια, σήμερα την 2α Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 

το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα 

Κασσάνδρειας, ύστερα από την 21560/27-9-2019 πρόσκληση του Προέδρου 

Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, κατά τις 

διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από 

τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/18. 

   Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 

δεδομένου ότι από το σύνολο των είκοσι επτά (27) μελών, βρέθηκαν παρόντα και τα 

είκοσι πέντε (25) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Αναλυτικά: 

     Παρόντες                                                         
            

Απόντες 

1. ΑΛΒΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

2. ΠΑΝΤΖΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

3. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 

4. ΣΜΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

5. ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 

6. ΜΙΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

7. ΣΤΑΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

8. ΔΑΛΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

9. ΜΙΤΕΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10. ΛΕΜΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 

11. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

12. ΤΣΕΛΕΠΗ-ΜΑΚΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 

13. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

14. ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 

15. ΜΟΥΛΑΓΙΑΝΝΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

16. ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

17. ΒΑΜΒΑΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 

18. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

19. ΑΝΑΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΟΥΛΑ 

20. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

21. ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

22. ΦΤΙΚΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

23. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

24. ΣΕΡΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

25. ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ 

 

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

2. ΚΟΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ 

 

Η Δήμαρχος Κασσάνδρας κ. Χαλκιά Αναστασία προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στη 

συνεδρίαση. Επίσης, στη συνεδρίαση εκλήθησαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, οι 

Διευθυντές του Δήμου, ο Νομικός Σύμβουλος και ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής  εκ 

των οποίων παρευρέθησαν ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, ο Νομικός 

Σύμβουλος, ο ορκωτός λογιστής-ελεγκτής Βελέντζας Χρήστος, η Πρόεδρος Κοινότητας 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-74-%CF%83%CF%8D%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85/
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Φούρκας, καθώς και η δημοτική υπάλληλος  Αγοραστού Πολυξένη για την τήρηση των 

πρακτικών.  

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

  

  Σχετικά με το θέμα της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου   

Αλβανός Αθανάσιος είπε τα εξής: 

 

    Με τις παρ.1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 

(Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:  

«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου 

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 Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό 

λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα 

χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο.  

3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν τη 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.  

4. Το συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό 

ή και τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της δημαρχιακής 

επιτροπής αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του απολογισμού ή και του 

ισολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν, σε ειδική για 

αυτόν το σκοπό συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών 

υπηρεσιών του Δήμου. Στους Δήμους που εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην 

ανωτέρω ειδική συνεδρίαση καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής 

ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του 

ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή του αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη απόφασης 

του συμβουλίου, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη πρόσκλησή του στην 

ειδική συνεδρίαση. Ο δήμαρχος με έγγραφό του κοινοποιεί την απουσία του ορκωτού 

ελεγκτή - λογιστή από τη συνεδρίαση στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, το συμβούλιο δε, 

έχει δικαίωμα να αποκλείσει τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή που δεν προσήλθε, από 

επόμενο έλεγχο στο Δήμο.  

ΑΔΑ: Ψ88ΑΩΕΘ-012



 Σελίδα 3 από 10 

5. Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του 

ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 

24 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 Α΄), όπως ισχύει, υποβάλλονται για έλεγχο στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο, μέσα σε έναν (1) μήνα αφότου εκδόθηκε η πράξη του δημοτικού 

συμβουλίου που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του 

ανακοινώνεται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Σε περίπτωση μη υποβολής 

του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επιβάλλονται σε 

βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του π.δ. 774/1980 και παράλληλα 

διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του Δήμου, μετά από 

απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα 

είτε μετά από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας». 

 Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7, η κατά τις 

διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα δημοσίευση των προϋπολογισμών, 

απολογισμών, ισολογισμών και λοιπών οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, 

καθώς και η δημοσίευση των προϋπολογισμών και απολογισμών Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού 

πρέπει να γίνεται σε εφημερίδες που έχουν την έδρα τους στο δήμο ή την κοινότητα, 

στην οποία εδρεύει ο φορέας για λογαριασμό του οποίου γίνονται η δημοσίευση και οι 

οποίες περιλαμβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2 του νόμου 3548/07. Σε 

περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα, οι ανωτέρω δημοσιεύσεις 

καταχωρίζονται σε εφημερίδα που έχει την έδρα της εντός των ορίων του νομού στον 

οποίο εδρεύει ο δήμος ή η κοινότητα.  

 

Επειδή ο Δήμος ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ εφαρμόζει ενιαίο κλαδικό λογιστικό σχέδιο, με την υπ’ 

αριθμ. 244/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κασσάνδρας 

ορίστηκε για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για το 2018 η 

εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» (Σ.Ο.Λ.Α.Ε.) και ειδικότερα ο 

κ. Βελέντζας Χρήστος  Α.Μ. ΣΟΕΛ 12881 ως τακτικός ελεγκτής με αναπληρωματική 

του την Παυλίδου Σοφία Α.Μ. ΣΟΕΛ 41411.  

Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στον απολογισμό, ισολογισμό και αποτελέσματα 

χρήσης του Δήμου Κασσάνδρας για το οικον. έτος 2018 προέβη στη σύνταξη 

πιστοποιητικού ελέγχου και έκθεσης ελέγχου.  

Η Οικονομική Επιτροπή, με την αριθ. 82/2019 απόφασή της κατάρτισε τον 

απολογισμό, ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης του Δήμου έτους 2018 και τα 

υπέβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση τον Απολογισμό, Ισολογισμό του 

οικονομικού έτους 2018 προς έγκριση μαζί με τα αποτελέσματα χρήσεως με σχετική 

έκθεση.  

Ακολούθησε ανάλυση του Απολογισμού και του Ισολογισμού από τον ορκωτό λογιστή 

ο οποίος προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στη συνεδρίαση (άρθρο 163 παρ. 4 του 

Κ.Δ.Κ.). 

Ο ορκωτός λογιστής έθεσε υπόψιν του Σώματος την έκθεση ελέγχου όπου 

επισημάνθηκαν οι κάτωθι παρατηρήσεις: 

1. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τις διατάξεις του 

Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» δεν 

έχει λογιστεί αξία πιστοποιημένων έργων, για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί τα 

αντίστοιχα τιμολόγια από τους προμηθευτές, συνολικού ποσού € 1.261.594,70 με 

συνέπεια οι υποχρεώσεις και οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση να εμφανίζονται 

μειωμένες κατά ποσό € 1.261.594,70.  

2. Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσας έκθεσης ελέγχου, δεν έχουμε λάβει 

επιστολή από το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου για τυχόν αγωγές τρίτων κατά αυτού. 

Λόγω του γεγονότος αυτού, διατηρούμε επιφύλαξη για ενδεχόμενες αγωγές τρίτων 

κατά του Δήμου και την ενδεχόμενη επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης και στα ίδια 

κεφάλαια. 

 

Ο Δ/ντής Οικονομικών ανέγνωσε την Έκθεση Οικονομικής Επιτροπής για τη χρήση 

2018 και έδωσε πληροφορίες και στοιχεία στο Σώμα μετά από ερωτήματα των 

Δημοτικών Συμβούλων όπως καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

 

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Παπαγιάννης Κων/νος είπε τα εξής: 
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Σήμερα ως νέα Δημοτική αρχή , καλούμαστε να πάρουμε απόφαση για την έγκριση 

του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 . 

Μας προβληματίζει το θέμα , διότι το απελθών Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ προσκλήθηκε 

δύο φορές να συνεδριάσει, δεν πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση, λόγω έλλειψης 

απαρτίας . 

Πάγια αρχή της χρηστής διοίκησης, είναι όταν ένα νεοεκλεγέν όργανο καλείται να 

αποφασίσει και να συνεχίσει μια προηγούμενη διαδικασία ενός προηγούμενου οργάνου  

αυτού της οικονομικής επιτροπής, επαναφέρει το θέμα στο αρμόδιο όργανο  στην 

οικονομική επιτροπή , για επικαιροποίηση  της προηγούμενης απόφασης . 

ΣΗΜΕΡΑ , το Δημοτικό Συμβούλιο, θα έπρεπε να γνωρίζει από τη σημερινή  οικονομική 

επιτροπή τις όποιες ενστάσεις μπορεί να υπάρχουν. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι, 

τώρα, να θέσουμε αυτές τις ενστάσεις μας, στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι στην  

οικονομική επιτροπή. 

ΕΣΟΔΑ 

Υπάρχουν εγγραφές στα έσοδα, που δεν είναι νομιμοποιημένες και η αποδοχή τους, 

υποκρύπτει παράνομες συγκαλύψεις . 

Η εγγραφή των ποσών στα έσοδα με τις ενδείξεις αποζημίωση μισθώματος , ή 

πρόστιμο μισθώματος, ή αναγράφεται η έκφραση, με επιφύλαξη ενοικίου, είναι 

διαδικασία που απαγορεύεται, και απαγορεύεται, διότι α) Για να βεβαιωθεί πρόστιμο, ο 

νόμος απαιτεί  κάποια διαδικασία Κανονιστικές αποφάσεις – βεβαιώσεις οργάνων κ.τ.λ.  

β) Για να βεβαιωθεί , εισπραχθεί ενοίκιο με επιφύλαξη , είναι διαδικασία που δεν  

υπάρχει πουθενά , ενώ τα προηγούμενα χρόνια εισπράττονταν το ίδιο ενοίκιο ως 

αποζημίωση ενοικίου. 

Ερωτάτε κανείς γιατί; Απορρέουν από την παράνομη αυτή αποδοχή, των ενοικίων  

αυτών των εσόδων, παράνομα αποτελέσματα ; 

Η απάντηση είναι ΝΑΙ  

Οι καταθέτοντες τα δήθεν ενοίκια , παραμένουν παράνομα  εντός των  Δημοτικών  

ακινήτων , ενώ οι εισηγήσεις της οικονομικής υπηρεσίας είναι να αποβληθούν 

περίπτωση «ΙΡΙΔΑΣ», ένω έχουν λήξει οι μισθωτικές συμβάσεις τους εδώ και χρόνια. 

Α) Αποχτούν δικαιώματα ανανέωσης του μισθίου , (άσχετα που έκαναν εμπρόθεσμα 

αιτήσεις  και δεν συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο ) . 

Β) Δεν αφαιρούνταν οι άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος , που με τη λήξη του 

συμβολαίου μίσθωσης , θα έπρεπε να αφαιρεθούν . 

ΕΞΟΔΑ 

Στον απολογιστικό πίνακα των δαπανών – εξόδων εμφανίζονται έξοδα , που δεν 

πρέπει να περιβληθούν με τον τίτλο νομιμότητας ,έστω και σε  επίπεδο έγκρισης του 

Απολογισμού . 

Σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 20294/13-9-2019 έγγραφο μας, λάβαμε την απάντηση στις 

26-09-2019 στην οποία μας επισυνάπτονται διάφορα έγγραφα . Το πρώτο έγγραφο , 

είναι το ΥΠΟΜΝΗΜΑ του προϊσταμένου Δ/νσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ προς το ΣΩΜΑ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΚΗΣΗΣ που απαντά στο ΕΜΠ 1182/27-12-

2018 έγγραφο της επιθεώρησης σχετικά με την έκδοση ΧΕΠ 218 Α /2018 ΧΕΠ 

συνολικού ποσού 1.850.127,62 € με δικαιούχο την κοινοπραξία ΚΤΕΝΙΔΗΣ ΑΕ – 

ΚΟΥΦΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

Υπόψη ότι με αποφάσεις της εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου Κασσάνδρας , το θέμα 

έχει αποσταλεί στους επιθεωρητές – ελεγκτές Δημοσίας Διοίκησης . 

Με τις καταθέσεις του τότε Δημάρχου Κωνσταντίνου Καπούλα και του τότε 

Αντιδημάρχου Αστερίου Λεμονή , η κοινοπραξία κέρδισε τις δικαστικές αποφάσεις , 

Αρ.Αποφ.2209/2012, για παράνομο πλουτισμό . 

Ο Δήμος έκανε αναίρεση αριθμός 46/2013 . 

Σαφέστατα η αναίρεση αναστέλει την εκτέλεση της Εφετειακής απόφασης. Επίσης είναι 

γνωστό ότι  ο Δήμος έχει υποχρέωση να εξαντλεί όλα τα ένδικα μέσα . 

Υπόψη ότι το θέμα αυτό , το τόσο σοβαρό, ουδέποτε ήρθε για ενημέρωση και 

απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο από την πρώτη ημέρα του Καλλικράτη. 

Αντίθετα το χειρίστηκαν εξ ολοκλήρου η οικονομική επιτροπή και η εκτελεστική 

επιτροπή του Δήμου Κασσάνδρας, στέλνοντας το στους ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης . 
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Μια διαδικασία που δεν έχει τέλος, αφού νέα Αγωγή του Κο Κουφίδη που ήρθε εις 

βάρος του Δήμου ενώ ακόμα είναι απροσδιόριστο σχετικά και με τις επιταγές που 

έλαβε η Κοινοπραξία, το ύψος της οφειλής του Δήμου .Μια υπόθεση , που θα έπρεπε 

να τη διαχειριστεί το Δημοτικό Συμβούλιο.Η αναίρεση κατετέθη από το δικηγόρο 

θες/νικης ΣΤΕΡΓΙΟ Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ.Ακολουθούν διάφορα διαδικαστικά, στην εξέλιξη 

του θέματος.Στις 13 Φεβρουαρίου 2017. ο δικηγόρος Γεωργίαδης εκφράζει Γνώμη 

σχετικά με το θέμα.Εκεί φαίνεται ότι ορίζεται δικάσιμος η 19-1-2015 και στη συνέχεια 

η 20-2-2017.Δηλώνει ότι δεν μπορεί να προβλέψει ασφαλώς τις πιθανότητες 

ευδοκίμησης και ότι η όποια απόφαση , πρέπει να τηρηθεί από τα αρμόδια όργανα. 

Η Οικονομική Επιτροπή έλαβε την 426/2017 και κατά πλειοψηφία αποφάσισε την 

παραίτηση από την αναίρεση . 

Η 37/2013 απόφαση της οικονομικής επιτροπής για την ανάθεση σε δικηγόρο , κατά 

την άποψη μας είναι παράνομη, αφού δεν ακολουθήθηκε ο τύπος ανάθεσης . 

Στη συνέχεια η Δ/νση οικονομικών με Α.Π. 6319/17-4-2018 αποστέλει στο Νομικό 

Σύμβουλο του Δήμου ερώτημα σχετικά με την πληρωμή της τελεσίδικης Δικαστικής 

Απόφασης  

Στις 27-4-2018 , ο Νομικός Σύμβουλος Καραμανλής Νικόλαος στέλνει σχετική 

απάντηση .Ερωτηματικά έχουμε βέβαια , ως προς την ημερομηνία σύνταξης του ΧΕΠ , 

που έγινε στις 17-4-2018 , νωρίτερα δηλαδή από τα ερωτήματα και τις απαντήσεις του 

Νομικού Συμβούλου.Βέβαια πληρώθηκε στις 29-5-2018. 

Διαβάζοντας κάποιος προσεκτικά την άποψη του Ν.Σ. του Δήμου , παρατηρεί τη 

διατύπωση επιφυλάξεων ως προς τη διαχείριση, ενός τόσο σοβαρού ζητήματος.  

ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

Υπάρχουν πληρωμές ΧΕΠ  με αναθέσεις , έργα  που δεν συνοδέυονται με όλα εκείνα 

τα πληροφοριακά στοιχεία που να μας κατοχυρώνουν για την ασφαλή εκτίμηση του 

έργου . 

Δεν υπάρχουν οριζοντιογραφίες, για να γνωρίζουμε τον ακριβή τόπο κατασκευής των 

έργων. 

Δεν υπάρχουν αναλύσεις σχετικά με τον ακριβή τύπο των υλικών που έχουν 

χρησιμοποιηθεί και πληρωθεί. 

Το 2018 , εξελίσσεται η εργολαβία με την ΕΝΑΚΤ για την αποκομιδή των 

απορριμμάτων , καθώς και η εργολαβία με τον εργολάβο Βλαχάκη , για την μεταφορά 

των απορριμμάτων στον Αθεμούντα εργολαβίες για τις οποίες είμαστε κάθετα αντίθετοι 

, αφού τα ΧΕΠ δεν συνοδεύουν τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, τα ΑΠΔ προσωπικού, 

κατάλογος ασφαλισμένων, αντίγραφο GPS για να αποδεικνύεται η κίνηση των 

οχημάτων .Ως προς την πληρωμή προσωπικού , που το χειμώνα ανέρχοντο στα 180 

και 250 € οι μηνιαίες αποδοχές, σε αντίθεση με την υπογραφείσα σύμβαση, εργολάβου 

και Δήμου Κασσάνδρας .Πληρώνονται δικηγόροι που δεν θα έπρεπε , αφού δεν 

τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία ανάθεσης , και ενώ θα πρέπει να γνωρίζει το Δημοτικό 

Συμβούλιο , ότι σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα του Εισαγγελέα , στο Δήμο και τη 

Δημοτική Επιχείρηση για αμοιβές – αναθέσεις δικηγόρων από το 2007-2019, 

δυστυχώς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψηφίζουν, έχοντας απόλυτη άγνοια.Δεν φαίνεται 

ξεκάθαρα ποιες δικαστικές υποθέσεις αντιμετωπίστηκαν , σε ποίες ανατέθηκε νομίμως 

σε δικηγόρο , σε ποίες όχι , σε ποιες ενημερώθηκε ο νομικός σύμβουλος , σε ποίες όχι, 

σε ποίες ενημερώθηκε ο ορκωτός λογιστής σε ποίες όχι  .Ο Ορκωτός λογιστής 

αναφέρει, ότι δεν έλαβε ενημέρωση από την Νομική Υπηρεσία του Δήμου, και ο 

Δ/ντης Οικονομικών δηλώνει ότι δεν έχουν προβλεφθεί το σύνολο των δικαστικών 

δαπανών.Τι θα έπρεπε τελικά να συμπεριληφθεί ως πρόβλεψη στις δικαστικές 

δαπάνες.Σε όλα αυτά διαφωνούμε. 

Για τους λόγους αυτούς , καταψηφίζουμε τον Ισολογισμό – Απολογισμό πιστεύοντας 

ότι όλα τα παραπάνω, θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στις παρατηρήσεις της 

οικονομικής επιτροπής και των ορκωτών λογιστών, προκειμένου οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι να έχουν πλήρη ενημέρωση πριν την απόφαση τους. 

 

   Παίρνοντας το λόγο ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Κυρίτσης Βασίλειος 

είπε: Ως Δήμαρχος του 2018 θα ήθελα να επισημάνω τα εξής δύο σημεία: 
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Α. Δικαστικά προασπιστήκαμε τα συμφέροντα του Δήμου κι αυτό φαίνεται από τα 

θετικά αποτελέσματα στην υπόθεση Διονυσόπουλος, και πολλές άλλες υποθέσεις 

(εκτός από την υπόθεση Κτενίδη.) 

Β. Σχετικά με τις εισπράξεις μισθωμάτων ενώ έχουν λήξει τα μισθωτήρια συμβόλαια, 

κατατέθηκαν αιτήσεις από τους μισθωτές για  παρατάσεις μισθώσεων  και βάσει αυτών 

εισπράχτηκαν τα χρήματα. 

    
   Ο Δντης Οικονομικών Υπηρεσιών κος Πρασσάς Μ. ανέφερε τα εξής: 

   ¨Όσον αφορά τα έσοδα από μισθώματα, η οικονομική υπηρεσία είναι υποχρεωμένη 

να τα εισπράττει όταν ο μισθωτής παραμένει στο μίσθιο και το εκμεταλλεύεται. Όταν 

υπάρχει ενεργός μίσθωση το εισπράττουμε ως μίσθωμα και όταν η σύμβαση έχει λήξει 

και για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει ανανεωθεί, το εισπράττουμε ως αποζημίωση 

χρήσης, ή με επιφύλαξη. Κατακριτέο θα ήταν εάν δεν εισπράτταμε μισθώματα ενώ ο 

μισθωτής παραμένει στο μίσθιο.    

   Παίρνοντας το λόγο η Δήμαρχος κ. Χαλκιά Αναστασία είπε: Σύμφωνα με την 

εγκύκλιο 57823/2008 του ΥΠΕΣ, «...Τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων, δεν 

καθίστανται υπόλογοι κατά την έγκριση του απολογισμού του οικείου ΟΤΑ, για 

την οποία έγκριση άλλωστε έχουν δεσμία αρμοδιότητα, ακόμη και εάν ο 

απολογισμός περιλαμβάνει μη νόμιμες δαπάνες, από τις οποίες προκλήθηκε 

έλλειμμα. Εάν υπάρχει έλλειμμα, αυτό έχει δημιουργηθεί από τις συγκεκριμένες μη 

νόμιμες δαπάνες και μάλιστα σε προγενέστερο χρόνο, από εκείνον που λαμβάνεται η 

απόφαση έγκρισης του απολογισμού, η οποία βεβαίως δε συνιστά διαχειριστική πράξη, 

από την οποία μπορεί να προκληθεί εκ νέου έλλειμμα στο νομικό πρόσωπο. 

Τα δε μέλη των δημοτικών συμβουλίων, έχουν μόνο τη δυνατότητα κατά τη λήψη της 

σχετικής απόφασης, να διατυπώσουν παρατηρήσεις σχετικά με τις ευθύνες που τυχόν 

ανακύπτουν, από τη συγκεκριμένη διαχείριση. 

Επισημαίνεται ότι, τα συλλογικά όργανα της οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ 

(δημοτικό συμβούλιο, δημαρχιακή επιτροπή και κοινοτικό συμβούλιο), όταν 

επιλαμβάνονται της έγκρισης των δαπανών κατά το στάδιο της 

πραγματοποιήσεως των ευθύνονται ως υπόλογοι, ακόμη και για ελαφρά αμέλεια, 

για κάθε διαπιστούμενο έλλειμμα, το οποίο και καταλογίζεται σε βάρος τους, από το 

αρμόδιο όργανο. 

 

Υπάρχει λοιπόν μία δεύτερη από το Ελεγκτικό Συνέδριο -σε ολομέλεια κιόλας- 

Απόφαση, η 1763/2010, η οποία λέει: Δεν ελέγχεται από το συλλογικό όργανο, το 

οποίο εγκρίνει τον απολογισμό, ούτε άλλωστε είναι δυνατόν να ελεγχθεί, ιδίως στις 

μεγάλες διοικητικές οντότητες με χιλιάδες ετησίως διενεργούμενες κάθε μορφής και 

κάθε είδους δαπάνες, η νομιμότητα κάθε δαπάνης ξεχωριστά και αυτοτελώς. [...] Η 

έγκριση του απολογισμού, δηλαδή η διαπίστωση ότι τα εκτελεστικά-διοικητικά όργανα 

του δημόσιου νομικού προσώπου ενήργησαν την οικονομική διοίκηση σύμφωνα με τον 

ψηφισθέντα προϋπολογισμό, δεν προσδίδει στα μέλη του εγκρίνοντος οργάνου την 

ιδιότητα του δημοσίου υπολόγου. Επειδή μπορεί να υπάρχουν ελλείμματα, μπορεί να 

υπάρχουν οτιδήποτε, εμείς εδώ δεν έχουμε καμία ευθύνη για τα πεπραγμένα του 

απολογισμού, καμία απολύτως. Εμείς είμαστε δέσμιοι, με τις παρατηρήσεις βέβαια, να 

το ψηφίσουμε. 

 

Ο Δντης Οικονομικών Υπηρεσιών κος Πρασσάς Μ. ανέφερε τα εξής: Επειδή 

ακούστηκαν από τον αρχηγό της μείζονος αντιπολίτευσης τα σχετικά με την πληρωμή 

της κοινοπραξίας ΚΤΕΝΙΔΗΣ ΑΕ – ΚΟΥΦΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και θα καταγραφούν στην 

απόφαση του ισολογισμού, έχω να αναφέρω ότι σαν υπηρεσία, πρώτον, πληρώσαμε με 

τελεσίδικη και αμετάκλητη δικαστική απόφαση το ποσό των 1.850.000 €, μέσω του 

Προγράμματος εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Για το θέμα αυτό είχε διαβιβαστεί 

στο Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης στην Αθήνα το 2013 η υπόθεση, 

ζητήθηκαν στοιχεία, δόθηκαν και έως το 2018 το Σώμα Επιθεωρητών δεν έκανε καμία 

κίνηση, που σημαίνει την έβαλε στο αρχείο. Όταν πληρώσαμε πέρυσι το ένταλμα έγινε 

κάποια καταγγελία για τυχόν πλημμέλειες κατά την έκδοση του ΧΕΠ και κλήθηκα από 

το Σώμα Επιθεωρητών Θεσσαλονίκης και κατέθεσα το παρόν υπόμνημα, το οποίο το 

έχω δώσει και στη διοίκηση και στον κ. Παπαγιάννη και θα ήθελα να το καταθέσω και 
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στα πρακτικά, για να καταγραφούν οι απόψεις μας, της υπηρεσίας αυτής και να 

ενημερωθεί το Δ.Σ.  

Τελος στον κ. Μανώλα θα ήθελα να απαντήσω ότι την επιχορήγηση ληξιπροθέσμων 

την παίρνεις όταν καταθέτεις αίτημα με ληξιπρόθεσμα τιμολόγια ή δικαστικές 

αποφάσεις, αλλιώς δεν σου δίνουν τα χρήματα. Δεν εκταμιεύεται η επιχορήγηση και τη 

δίνεις όπου θέλεις εσύ.  Σου τα δίνουν για συγκεκριμένα τιμολόγια. 

 
  Μετά από τα ανωτέρω, τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων ο Πρόεδρος 

κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει σχετικά, τροποποιώντας την εισήγηση και 

ενσωματώνοντας σε αυτή τις παρατηρήσεις του επικεφαλή της μείζονος 

αντιπολίτευσης κ. Παπαγιάννη Κων/νου και τις παρατηρήσεις του ορκωτού  λογιστή κ. 

Βελέντζα Χρήστου. 

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη  

 το άρθρο 163 του Ν. 3463/06  

 το N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7  

 την έκθεση ελέγχου που υποβλήθηκε στο Δ.Σ. από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή  

 την υπ’ αριθμ. 82/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολή του 

απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του οικονομικού έτους 2018 

και τη σχετική έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής  

 την υπ’ αριθμ. 244/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον ορισμό 

ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και του αναπληρωτή του  

 τον απολογισμό, ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως της χρήσης του 

οικονομικού έτους 2018  

 

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(Με δεκαέξι -16- ψήφους ΥΠΕΡ της εισήγησης όπως αυτή τροποποιήθηκε των Δ.Σ. Αλβανού 

Αθανάσιου, Παντζίκη Παύλου, Λειβαδιώτη Ηρακλή, Σμυρλή Δημήτριου, Κατσάνη Αστέριου, 

Μίζογλου Φωτεινής, Στακινού Βασίλειου, Δάλλα Στυλιανής, Μιτελούδη Ιωάννη, Λεμονή Κων/ντίας, 
Κυρίτση Βασίλειου, Πούλιου Σπυρίδωνα, Φτίκα Αλκιβιάδη, Παπαδημητρίου Μαρίας, Σερέτη 

Ιωάννη, Κόχειλα Γαρύφαλλου και εννέα -9- ψήφους ΚΑΤΑ των Δ.Σ. Παπαγιάννη Κων/νου, 
Τσελεπή – Μακρή Ανδρονίκης, Λειβαδιώτη Αντώνιου, Γραμμένου Ευμορφίας, Μουλαγιαννιού 

Κλεάνθη,  Μανώλα Αργύριου, Βαμβακά Κρυσταλλίας, Κατσαρού Αθανάσιου και Ανανίδου 
Ειρηνούλας) 

 

1. Την έγκριση του Απολογισμού, Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του 

έτους 2018, όπως εμφανίζονται συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας απόφαση, με τις παρατηρήσεις του κ. Παπαγιάννη Κ. και του ορκωτού 

λογιστή. 

2. Τη δημοσίευση των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο N. 3548/07 

άρθρο 6 παρ 7.  

3. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο 

άρθρο 24 του ν.3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  155/2019 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
         Υπογραφή                                                                   Υπογραφές 

                                   Ακριβές απόσπασμα 

 

    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

ΑΛΒΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ    
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