ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 8ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 89/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 23 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ.9147/10.02.2021 (ΦΕΚ 534/10.02.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα
από την αριθ. πρωτ: 8946/19-2-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη
της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.
4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
3
Μαργέλη Μαρία
4 Γαζής Αναστάσιος
4
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
5 Γιαννιώτης Παναγιώτης
5
6
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Προτάσσεται οµόφωνα το 5 θέµα της Η.∆. και συζητείται µετά το θέµα Ε.Η.∆.
ο
Η κα Μαργέλη Μαρία, συµµετέχει στην συνεδρίαση από το 1 θέµα της Η.∆. το οποίο συζητήθηκε µετά το
ο
5 θέµα της Η.∆.
ου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11 θέµατος
της Η.∆. και προεδρεύει η Αντιπρόεδρος κα Μαρία Μαργέλη.
ο

ΘΕΜΑ 7 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 4/2021 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΠΟΚΑΛ µε
θέµα έγκριση έκθεσης Ορκωτών Λογιστών για το οικον. έτος 2019.
Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος ∆ΕΠΟΚΑΛ
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στην κα Αγγέλου Όλγα,
υπάλληλο της Επιχείρησης, η οποία έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την αρ. 4/2021 (Α∆Α: Ω31ΨΟΕ4Ρ0Ω∆) απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΠΟΚΑΛ µε θέµα έγκριση έκθεσης Ορκωτών Λογιστών για το
οικον. έτος 2019, που έχει ως εξής και ζήτησε την έγκρισή της:

Αριθ. Αποφ. 4/2021
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 1/2021 της συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Οικονοµικής Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης
∆ήµου Λευκάδας

1

Σήµερα, Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:30π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Λευκάδας
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής
Οικονοµικής Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης ∆ήµου Λευκάδας, ύστερα από αρίθµ. 112/09-02-2021
πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη του ∆.Σ., σύµφωνα µε το
άρθρο 3 παρ. 1 & 2 της Υ.Α. 25027/84, για λήψη απόφασης στο θέµα της ηµερησίας διάταξης:
ΘΕΜΑ: Έγκριση Έκθεσης Ορκωτών Λογιστών για το Οικονοµικό Έτος 2019.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εφτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5)
µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ρόκκος Στυλιανός
2. Τσιρογιάννης Γεώργιος
3. Γληγόρης Χρήστος
4. ∆ήµου Ευτυχία
5. Αθανασίου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σαρανταένας Ιωάννης
2. Μπουρδάρας Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Αγγέλου Όλγα, υπάλληλο της επιχείρησης.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, από τους ορισµένους από τον ∆ήµο Λευκάδας Ορκωτούς Λογιστές, των
οικονοµικών καταστάσεων έτους 2019 της ∆ΕΠΟΚΑΛ που αποτελούνται από τον Ισολογισµό, την κατάσταση
αποτελεσµάτων χρήσης και το σχετικό προσάρτηµα, καταρτίστηκε η έκθεση ελέγχου την οποία σας προωθήσαµε
και παρακαλούµε για την έγκρισή της και την προώθησή της στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας.
Το ∆Σ αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και µετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει οµόφωνα
Και εγκρίνει την έκθεση των Ορκωτών Λογιστών για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019, της Κοινωφελούς
Επιχείρησης ∆ΕΠΟΚΑΛ ∆ήµου Λευκάδας, όπως το συνηµµένο κείµενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι
της παρούσας απόφασης.
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας για
έγκρισή της.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 4/2021.»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αρ. 4/2021 (Α∆Α: Ω31ΨΟΕ4Ρ-0Ω∆) ανωτέρω απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
∆ΕΠΟΚΑΛ µε θέµα έγκριση έκθεσης Ορκωτών Λογιστών για το οικον. έτος 2019.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 89/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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