ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 26ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 307
Στη Λευκάδα σήµερα στις 30 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00,
ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ.
25214/26-11-15 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1. Γεωργάκης Γεώργιος
Λώλη Γεωργία
1.
Γαζής Πάνος
2. Νικητάκης Μάρκος
2.
3. Περδικάρης Αθανάσιος
Κοντογεώργης Ηλίας
3.
Μαργέλης Σπυροπάνος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4.
5. Κούρτης Φίλιππος
Σκληρός Παναγιώτης
5.
6. Σέρβος Κων/νος
Σκληρός Φίλιππος
6.
Γληγόρης Κων/νος
7. Πολίτης Σπυρίδων
7.
8. Βλάχος Κων/νος
8.
9. Γκογκάκης Γρηγόρης
9.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
10.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
11. Κατηφόρης Χρήστος
11.
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
12. Φίλιππας Γεώργιος
12.
13. Θερµός Ευάγγελος
13.
Οι ∆.Σ. Γαζή Σωτηρία και Γράψας Αθανάσιος
14. Βλάχος Ευστάθιος
14.
ου
αποχώρησαν κατά την συζήτηση του 1
15. Παπαδόπουλος Ανδρέας
15.
θέµατος Ε.Η.∆.
16. Γιαννιώτης Οδυσσέας
16.
Η κα Γαζή Σωτηρία, επανήλθε πριν την συζήτηση
17. Τριλίβας Χρήστος
17.
ου
του 11 θέµατος της Η.∆, το οποίο προτάχθηκε και
18. Κατωπόδη Ευανθία
18.
ο
συζητήθηκε αµέσως µετά το 1 θέµα της Η.∆.
19. Βικέντιος Νικόλαος
19.
Οι ∆.Σ. Καββαδάς Αθανάσιος, Αραβανής Βασίλειος
20. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
20.
και Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησαν πριν την
21. Καρφάκη Μαριάννα
21.
ου
συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
22. Αραβανής Βασίλειος
22.
Ο κ. Αραβανής Βασίλειος επανήλθε πριν την
23. Καββαδάς Αθανάσιος
23.
ου
συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
24. Ζουριδάκης Ευτύχιος
24.
Η κα Καρφάκη Μαριάννα αποχώρησε πριν την
25. Καββαδάς Θωµάς
25.
συζήτηση του 4ου θέµατος της Η.∆.
26. Γράψας Αθανάσιος
26.
Οι ∆.Σ. Καββαδάς Αθανάσιος, Γράψας Αθανάσιος
27.
27.
και Ζουριδάκης Ευτύχιος, επανήλθαν πριν την
28.
28.
ου
συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
29.
29.
Οι ∆.Σ. Καββαδάς Αθανάσιος, Ζουριδάκης Ευτύχιος
30.
30.
και Γιαννιώτης Οδυσσέας, αποχώρησαν πριν την
31.
31.
ου
συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 4ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 26ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση της αρ. 28/2015 απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς
∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονοµικής, Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης ∆ήµου Λευκάδας
(∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.) περί κατάρτισης & ψήφισης ισολογισµού, χρήσης 2014.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος ∆.Σ. ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.
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Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της ∆ΕΠΟΚΑΛ, κ. Περδικάρης Αθανάσιος εισηγούµενος το θέµα, είπε στο
∆ηµ. Συµβούλιο:
«Η επιχείρηση καταρτίζει µέσα στο πρώτο τετράµηνο, του επόµενου της διαχειριστικής περιόδου έτους,
τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν:
Την κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσεως.
Την κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως.
Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων.
Την κατάσταση του λογαριασµού γενικής εκµεταλλεύσεως.
Ο ισολογισµός υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο της επιχείρησης, και τον υπεύθυνο για
την διεύθυνση του λογιστηρίου. (ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 3-Φ.Ε.Κ. 1876/14.09.2007 τεύχος Β’)
Ο ισολογισµός συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση πεπραγµένων, που συντάσσεται από τον Πρόεδρο και
εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Στην έκθεση βεβαιώνεται ότι τηρήθηκαν οι σχετικές νοµοθετικές
προβλέψεις και οι κανονισµοί της επιχείρησης.
Το κλείσιµο του ισολογισµού γίνεται µέχρι την εµπρόθεσµη υποβολή της δήλωσης φορολογίας
εισοδήµατος. (πα.12δ άρθρο 4 Κ.Φ.Α.Σ.-υποπαρ.Ε.1 άρθρο πρώτο Ν.4063/12).
Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση τήρησης βιβλίων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Γ’
κατηγορίας κατά την ισχύουσα νοµοθεσία. (παρ. 6 Άρθρο 260 Ν. 3463/06).
Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ. (υποπαρ. Ε1 άρθρο πρώτο Ν.4093/12) όπου γίνεται
παραποµπή σε βιβλία τρίτης κατηγορίας νοούνται τα διπλογραφικά βιβλία των παραγράφων 7 έως και 15
του άρθρου 4.
Το λογιστήριο της επιχείρησης κατάρτισε τις οικονοµικές καταστάσεις του έτους 2014 και συγκεκριµένα:
Την κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσεως.
Την κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως.
Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων.
Την κατάσταση του λογαριασµού γενικής εκµεταλλεύσεως.
Οι ανωτέρω καταστάσεις καταρτίθηκαν µε την αρίθµ 28/2015 απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
∆ΕΠΟΚΑΛ.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω πρέπει να προχωρήσουµε στην έγκριση της απόφασης του ∆Σ της ∆ΕΠΟΚΑΛ
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.»
Ο κ. Καββαδάς Θωµάς στη συνέχεια είπε: ∆εν µπορώ να δεχτώ τον όρο επιχείρηση, µια δοµή που έχει
στόχο να εξυπηρετεί ανάγκες των πολιτών χωρίς ιδιωτικά κριτήρια. Θα ψηφίσω λευκό.
Ο κ. Περδικάρης Αθανάσιος στη συνέχεια είπε: Προφανώς θα θέλαµε τα τροφεία να µην υπάρχουν γι΄
αυτούς που δεν έχουν δυνατότητα. Τα τροφεία τα µειώνουµε, γίνεται σηµαντική δουλειά και δεν πρέπει να
βλέπουµε την ∆ΕΠΟΚΑΛ καχύποπτα, αλλά µια δοµή που σε δύσκολους καιρούς προσφέρει σηµαντικό
έργο στη κοινωνία.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι ένας (21) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Λευκό ψήφισε ο κ. Καββαδάς Θωµάς.
Μετά από διαλογική συζήτηση και την ανωτέρω ψηφοφορία, το ∆ηµ. Συµβούλιο κατά
πλειοψηφία αποφασίζει:
Την έγκριση της αρ. 28/2015 απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής
Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονοµικής, Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης ∆ήµου Λευκάδας
(∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.) περί κατάρτισης & ψήφισης ισολογισµού, χρήσης 2014.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.307/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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