ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 9ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 187/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 23 του µηνός Απριλίου του έτους 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 17:00 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. 7601/19-4-2019 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
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Βλάχος Κων/νος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντοµίχης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κακλαµάνη Αναστασία
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
6
Σέρβος Κων/νος
6
Τριλίβας Χρήστος
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Κατωπόδη Ευανθία
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
Γρηγόρη Ασπασία
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
Σκληρός Παναγιώτης
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
Αραβανής Βασίλειος
11
Θερµός Ευάγγελος
11
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
Σκληρός Φίλιππος
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
Καββαδάς Θωµάς
14
Γιαννιώτης Οδυσσέας
14
Γληγόρης Κων/νος
15
Καρφάκη Μαριάννα
15
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
16
Βικέντιος Νικόλαος
16
17
Μήτσουρας Πέτρος
17
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
18
Ζουριδάκης Ευτύχιος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
19
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
δεκαεννέα (19) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν δώδεκα (12) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε µετά το 3 θέµα της Η.∆. το 10 θέµα της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος και Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 12 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 14 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 9ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. ορισµού ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο οικονοµικού έτους 2018 στην Κοινωφελή
∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ΕΠΟΚΑΛ ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος

1

Ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Έχοντας υπόψη:
• Την παρ 1 Άρθρο 261 Ν. 3463/06
• Το άρθρο 36α ΚΝ 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν. 2339/95
• Την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 8 – ΦΕΚ 1876/14.09.20007 τεύχος Β’ άρθρα 1 και 8
• Την Ελ.Συν.Κλιµ.Τµ.7 Πράξη 30/2016
• Την αριθ.πρωτ: 436/12.04.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος των επιχειρήσεων γίνεται από δυο ελεγκτές, που επιλέγονται και διορίζονται από το
δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο στην αρχή κάθε οικονοµικού έτους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η αµοιβή τους.
Ως ελεγκτές ορίζονται ορκωτοί ελεγκτές ή πρόσωπα που έχουν το δικαίωµα να οριστούν ελεγκτές σε ανώνυµη
εταιρεία. Ο ορισµός ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτικός στον έλεγχο επιχείρησης που έχει ετήσιο κύκλο εργασιών
µεγαλύτερο από ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000€) ευρώ. (παρ. 1 Άρθρο 261 Ν. 3463/06.)
η
Η διαχειριστική περίοδος των δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει
η
την 31 ∆εκεµβρίου του ίδιου έτους.(ΚΥΑ 50891/10.9.2007 άρθρο 1 – ΦΕΚ 1876/14.9.2007 τεύχος Β΄)
Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος της επιχείρησης, από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 261 του Κ∆Κ
διενεργείται µέχρι το τέλος Απρίλιου, του επόµενου της διαχειριστικής περιόδου έτους.(ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο
8 –ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β΄)
Ελεγκτές σε ανώνυµη εταιρεία µπορούν να οριστούν πτυχιούχοι Ανώτατων Σχολών που έχουν άδεια ασκήσεως
α
επαγγέλµατος από οικονοµικό επιµελητήριο της Ελλάδας (άρθρο 36 ΚΝ 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 13 του Ν. 2339/95).
∆ιορισµός υπαλλήλου Ο.Τ.Α. του ∆ήµου ο όποιος έχει συστήσει την ∆ηµοτική Επιχείρηση δεν είναι νόµιµος, µπορούν
ο
όµως να είναι υπάλληλοι άλλου Ο.Τ.Α. αρκεί να τηρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36 του ΚΝ 2190/1920.
ου
Το κλιµάκιο του 7 τµήµατος µε την Ελ. Συν. Κλιµ.Τµ.7 Πράξη 30/2016 έκρινε ότι ελεγχόµενη δαπάνη µε την οποία το
δηµοτικό συµβούλιο αναθέτει σε ελεγκτές τον έλεγχο των οικονοµικών
καταστάσεων επιχείρησής του είναι µη κανονική, εφόσον η αρχική πράξη ανάληψης υποχρέωσης από την
επιχείρηση εκδόθηκε µεταγενέστερα από την απόφαση του δηµοτικού συµβούλιου του ∆ήµου.
Με άλλα λόγια πρέπει να προηγείται της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την ανάθεση του ελέγχου των
οικονοµικών καταστάσεων δηµοτικής επιχείρησης, η πράξη ανάληψης υποχρέωσης της ∆ηµοτικής Επιχείρησης για
τη δαπάνη των ελεγκτών (η οποία δαπάνη θα αποφασιστεί µε την ανωτέρω απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου).
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω εισηγούµαι και προτείνω στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο:
1. Να εγκρίνει την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου, στην Κοινωφελή ∆ΕΠΟΚΑΛ ∆ήµου Λευκάδας,
σύµφωνα µε την παρ. 1 Άρθρο 261 Ν. 3463/06, για το οικονοµικό έτος 2018.
2. Να ορίσει ως ελεγκτές διαχειριστικού ελέγχου τους:
Α) Παπαδόπουλο Ν. Ιωάννη, αριθµός µέλους ΑΣΟΕΛ 16611
Β) Ρούσα Γ. Απόστολο, αριθµός µέλους ΑΣΟΕΛ 26511
3. Η αµοιβή των παραπάνω να οριστεί σε 2.480,00€και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Επιχείρησης,
σύµφωνα µε την αριθ.πρωτ: 436/12.04.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
4. Η έκθεση των ελεγκτών να δοθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την ολοκλήρωση της και να κοινοποιηθεί στην
Επιχείρηση, προκειµένου να εκφέρει γνώµη το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επ’ αυτής.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε δεκαπέντε (15) ψήφους, αποφασίζει:
1.
Εγκρίνει την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου, στην Κοινωφελή ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ΕΠΟΚΑΛ,
του ∆ήµου Λευκάδας, σύµφωνα µε την παρ. 1 άρθρο 261 Ν. 3463/06, για το οικονοµικό έτος 2018.
2.
Ορίζει ως ελεγκτές διαχειριστικού ελέγχου τους:
Α) Παπαδόπουλο Ν. Ιωάννη, αριθµός µέλους ΑΣΟΕΛ 16611
Β) Ρούσα Γ. Απόστολο, αριθµός µέλους ΑΣΟΕΛ 26511
3.
Η αµοιβή των παραπάνω ορίζεται σε 2.480,00€ και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Επιχείρησης,
σύµφωνα µε την αριθ.πρωτ: 436/12.04.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
4.
Η έκθεση των ελεγκτών να δοθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την ολοκλήρωση της και να κοινοποιηθεί στην
Επιχείρηση, προκειµένου να εκφέρει γνώµη το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επ’ αυτής.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 187/2019.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

2

