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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 

       ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

 

 

Α ρ ι θ μ.  Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η ς: 25/29-12-2022 

 

Αριθμ. Απόφ.: 186/2022 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 25ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

ΘΕΜΑ 1ο.  Έγκριση ισολογισμού του Δήμου Σιντικής, χρήσης 2021. 

                                  

 

Στο Σιδηρόκαστρο, σήμερα την 29η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ειδική 

συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από τη με 

αριθμ. πρωτ. 12029/23.12.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία 

επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και στον κ. Δήμαρχο και 

δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Άρχισε η συνεδρίαση αφού το σώμα βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία με την παρουσία 

είκοσι δύο (22) μελών και την απουσία πέντε  (5) μελών, όπως: 

 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Αθανασιάδης Αναστάσιος 1 Δήμου Ιωάννης 

2 Αργυροπούλου Σταυρούλα 2 Μαυροφρύδης Κυριάκος 

3 Γεωργιάδης Άνθιμος 3 Ραβανίδης Χρήστος 

4 Δημόπουλος Κωνσταντίνος 4 Ρόδη Σουλτάνα 

5 Ζαπρίδης Ευστάθιος 5 Φραγκαλής Δημήτριος 

6 Ζλατίντσης Αντώνιος   

7 Ιντζές Νικόλαος   

8 Ιωαννίδου Μαρία   

9 Κορωνίδης Παύλος   

10 Κοσμίδης Παναγιώτης   

11 Λαζαρίδης Θεολόγος   

12 Λεωνάκης Λεωνίδας   

13 Λούγγος Ζήσης   

14 Μουμτζίδης Χαράλαμπος   

15 Νικηφόρου Κωνσταντίνος   

16 Νικολάου Λεωνίδας   

17 Παναγιωτίδης Ιωσήφ   

18 Σαββίδης Παναγιώτης   

19 Σπανίδης Ευθύμιος   
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20 Τορουνίδης Ιωάννης   

21 Τσίντσιος Γεώργιος   

22 Φυταγκουρίδου Όλγα   

 

 

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο Δήμαρχος κ. Δομουχτσίδης Φώτιος που κλήθηκε 

νόμιμα. 

Τα πρακτικά κρατήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Κεσόγλου Μαρία. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης ο κ. Τσαρδακλής Παναγιώτης, ορκωτός λογιστής 

του Δήμου Σιντικής, και ο κ. Τζιλερίδης Γεώργιος, υπάλληλος του Λογιστηρίου του 

Δήμου. 

 

Ο κ. Δήμου Ιωάννης συνδέθηκε καθυστερημένα στο πάνελ της τηλεδιάσκεψης κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης. 

Η κα Ρόδη Σουλτάνα συνδέθηκε καθυστερημένα στο πάνελ της τηλεδιάσκεψης 

αμέσως μετά την έναρξη της συζήτησης. 

 

Το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο κ. Τορουνίδης Ιωάννης, 

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, και αναφέρθηκε στη με αριθμ. 156/2022 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που συνεδρίασε την 28η Νοεμβρίου 2022 και 

ενέκρινε κατά πλειοψηφία την έκθεση ισολογισμού του Δήμου Σιντικής για το οικονομικό 

έτος 2021. Η έκθεση αποτυπώνει την οικονομική κατάσταση του Δήμου σε όλους τους 

τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται, από τις διοικητικές του λειτουργίες μέχρι και τις 

επενδύσεις, και την προοπτική ανάπτυξής του. Ουσιαστικά, παρέχει συνολική ενημέρωση 

ως προς τις ενέργειες της Διοίκησης σχετικά με τη διαχείριση των Οικονομικών του Δήμου 

αυτό το έτος. 

Ακολούθως, ο κ. Τορουνίδης κάλεσε τον κ. Τσαρδακλή Παναγιώτη, ορκωτό λογιστή 

του Δήμου, να παρουσιάσει την έκθεση του ισολογισμού του Δήμου για τη χρήση του 

2021. 

Ο κ. Τσαρδακλής, αφού έλαβε το λόγο, είπε ότι θα παρουσιάσει μια ανάλυση των 

κυριότερων μεταβολών των κονδυλίων και θα αναφερθεί στην έκθεση του ελέγχου που 

πραγματοποιήθηκε για την οικονομική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Στην 

παρούσα χρήση, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 8.142.000€, έναντι 7.493.000€ της χρήσης 

2020. Το αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης από τα λειτουργικά έσοδα και έξοδα του Δήμου 

για το 2021 είναι ζημιές 119.000€ έναντι ζημιών 756.000€ της χρήσης 2020, ενώ αφού 

προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα, το τελικό ποσό ανέρχεται στις 

609.000€ για το 2021 έναντι 600.000 για το 2020. Όσον αφορά τα κονδύλια του 

ισολογισμού, το ενεργητικό και το παθητικό διαμορφώθηκαν στα 45.311.000€ έναντι 

41.000.000€. Τα διαθέσιμα του Δήμου διαμορφώθηκαν στα 7.648.000€ έναντι 6.349.000€, 

δηλαδή παρουσίασαν μια αύξηση περίπου 1.300.000€. Το πάγιο ενεργητικό 

διαμορφώθηκε στα 36.664.000€ έναντι 37.570.000€. Το κυκλοφορούν ενεργητικό 

διαμορφώθηκε από 7.700.000€ σε 8.900.000€. Σχετικά με το παθητικό, τα ίδια κεφάλαια 
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διαμορφώθηκαν από 46.735.000€ σε 47.252.000€, διαφορά η οποία οφείλεται κυρίως 

στις μεταβολές των επιχορηγήσεων και του πλεονάσματος της χρήσης. Οι μακροχρόνιες 

υποχρεώσεις παραμένουν σχεδόν ίδιες, λόγω της αναστολής των δόσεων των δανείων στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν 

από 695.000€ σε 846.000€, διαφορά η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση του 

ποσοστού των προμηθευτών. Καταλήγοντας, ο κ. Τσαρδακλής είπε ότι το αποτέλεσμα του 

ελέγχου, που έγινε με βάση τα διεθνή πρότυπα, είναι «γνώμη χωρίς επιφύλαξη», δηλαδή 

δεν υπάρχουν παρατηρήσεις οι οποίες να επηρεάζουν την έκθεση ελέγχου, η οποία 

βέβαια συνοδεύεται και από μια αναλυτική έκθεση για κάθε κονδύλιο χωριστά. 

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος και ευχαρίστησε τον κ. Τσαρδακλή για 

την έκθεση ελέγχου που παρέδωσε στο Δήμο, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την 

απουσία παρατηρήσεων. 

Ακολούθως, το λόγο πήρε η κα Φυταγκουρίδου Όλγα και ρώτησε αν τα ποσά των 

δανείων που περιλαμβάνονται στον ισολογισμό δεν αφορούν μόνο το Δήμο, αλλά και τα 

νομικά του πρόσωπα, και συγκεκριμένα τη Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ. 

Κατόπιν αυτού, ο κ. Δήμαρχος ζήτησε από τον κ. Τζιλερίδη Γεώργιο, υπάλληλο του 

Λογιστηρίου του Δήμου, να απαντήσει στην ερώτηση. 

Ο κ. Τζιλερίδης πήρε το λόγο και είπε ότι όντως ο Δήμος έχει εξοφλήσει κάποιες 

δόσεις δανείου της Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ. στο παρελθόν, οι οποίες είναι καταγεγραμμένες, γιατί είναι 

εγγυητής του δανείου. 

Μετά από αυτό, ζήτησε το λόγο ο κ. Κορωνίδης Παύλος, Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΣΙ., 

και είπε ο Δήμος πλήρωσε κάποιες δόσεις όταν η δημοτική εταιρεία αδυνατούσε, αλλά τα 

χρήματα αυτά επιστρέφονται στο Δήμο σταδιακά. 

Στη συνέχεια, πήρε το λόγο ο κ. Παναγιωτίδης και είπε ότι τα στοιχεία, όπως 

καταγράφονται από τους ορκωτούς λογιστές, είναι λογιστικά σωστά, αλλά αυτό δε 

σημαίνει τίποτα, όπως και το γεγονός ότι αυτή η Δημοτική αρχή δεν έχει πάρει δάνεια, 

γιατί τα δάνεια μπορούν να συμβάλουν σε επενδύσεις. 

Κατόπιν, πήρε το λόγο ξανά η κα Φυταγκουρίδου Όλγα και είπε ότι ο ισολογισμός 

είναι λογιστικά σωστός, γιατί οι υπηρεσίες του Δήμου κάνουν σωστά τη δουλειά τους. 

Όμως, η παράταξή της θα καταψηφίσει τον ισολογισμό της χρήσης 2021, γιατί δε 

συμφωνεί με την οικονομική πολιτική του Δήμου. 

Ακολούθως, πήρε ξανά το λόγο ο κ. Παναγιωτίδης και είπε ότι θα καταψηφίσει τον 

ισολογισμό της χρήσης 2021, για τον ίδιο λόγο με την προλαλήσασα. 

Μετά από αυτό, το λόγο πήρε η κα Ιωαννίδου και δήλωσε ότι και η παράταξή της 

επίσης θα καταψηφίσει τον ισολογισμό, γιατί είναι κατά επί της αρχής του 

προϋπολογισμού. 

 

Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση του θέματος, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 

 

      

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αφού έλαβε υπόψη 
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 Το άρθρο 163 του ν. 3463/2006, 

 Το άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 3548/2007, 

 το πιστοποιητικό ελέγχου και την έκθεση ελέγχου που υποβλήθηκαν στο Δ.Σ. από τον 

ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, 

 την υπ’ αριθμ. 156/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολή του 

ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του οικονομικού έτους 2021,  

 την έκθεση ελέγχου διαχειριστικής χρήσης 2021,  

 τον ισολογισμό, το προσάρτημά του και τα αποτελέσματα της χρήσης του οικονομικού 

έτους 2021, 

μετά από διαλογική συζήτηση 

 

Κατά πλειοψηφία δεκατριών ψήφων (13) υπέρ και οκτώ (8) ψήφων κατά 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Την έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του έτους 2021, 

όπως εμφανίζονται συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

απόφασης.  

2. Τη δημοσίευση των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 

παρ. 7 του ν. 3548/2007. 

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

άρθρο 24 του ν. 3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Δημόπουλος Κωνσταντίνος, 2) Δήμου 

Ιωάννης, 3) Ιωαννίδου Μαρία, 4) Κοσμίδης Παναγιώτης, 5) Λαζαρίδης Θεολόγος, 6) 

Μουμτζίδης Χαράλαμπος, 7) Παναγιωτίδης Ιωσήφ και 8) Φυταγκουρίδου Όλγα. 

Ο κ. Παναγιωτίδης Ιωσήφ και η κα Φυταγκουρίδου Όλγα δήλωσαν ότι 

καταψηφίζουν τον ισολογισμό της χρήσης 2021 γιατί δεν συμφωνούν με την οικονομική 

πολιτική του Δήμου. 

Η κα Ιωαννίδου Μαρία δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα γιατί είναι αντίθετη επί 

της αρχής της κατάρτισης του προϋπολογισμού. 

 

Απείχαν της ψηφοφορίας οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Ζαπρίδης Ευστάθιος 2) 

Λούγγος Ζήσης και 3) Σπανίδης Ευθύμιος. 

                                

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 186/2022. 

Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 

Τ.Σ.Υ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τ.Υ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Τ.Υ 
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Ιντζές Νικόλαος 

Υπογραφή 1 

Υπογραφές 23 ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

ΙΝΤΖΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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