ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 9ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 180/2019
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 6 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 9ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. έγκρισης απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδας» περί
έγκρισης απολογισµού – ισολογισµού οικονοµικού έτους 2014.
Εισηγητής: Ευάγγελος Χαλικιάς, Πρόεδρος ∆ΛΤΛ
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Ο Πρόεδρος του ∆ΛΤΛ κ. Ευάγγελος Χαλικιάς, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την αρ. 72/2019 απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδας» περί έγκρισης απολογισµού – ισολογισµού
οικονοµικού έτους 2014, η οποία έχει ως εξής και ζήτησε την έγκρισή της:
Αριθµός µελών κατά Νόµο: 9
η
Συνεδρίαση: 10 /2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθµ. 10/2019 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος
Αριθµ. Απόφασης 72/2019
η

Στη Λευκάδα σήµερα την 23 του µηνός Απριλίου του έτους 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30 στην αίθουσα
συνεδριάσεων επιτροπών του ∆ήµου Λευκάδας, συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού
Ταµείου Λευκάδος, ύστερα από την αριθµ. 542/19-4-2019 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε µέλος του ∆.Σ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 67 του Ν.3852/2010.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, καθώς από τα εννέα (9) µέλη βρέθηκαν παρόντα έξι (6) µέλη:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Ευάγγελος Χαλικιάς, Πρόεδρος
Νικόλαος Βικέντιος, Αντιπρόεδρος
Βησσαρία Πολίτη, Μέλος
Νικόλαος Μπραντζουκάκης, Μέλος
Κωνσταντίνος Καββαδάς, Μέλος
Σπυρίδων Πολίτης, Μέλος

1.
2.
3.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαρία Σκαφίδα, Μέλος
Παναγιώτης Κονιδάρης, Μέλος
Ιωάννης Ζώµπος, Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆.Λ.Τ.Λ. Γεωργία ∆ιαµάντη για την τήρηση των πρακτικών.
ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ Η.∆.: Έγκριση Απολογισµού - Ισολογισµού του ∆.Λ.Τ.Λ. οικ. έτους 2014.
Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι, σύµφωνα µε το αρ. 33 του Ν.4257/2014, οι διατάξεις του Π.∆.315/1999 που ισχύουν για τους
∆ήµους περί εφαρµογής του διπλογραφικού συστήµατος λογιστικής εφαρµόζονται και στα Ν.Π.∆.∆. αυτών. Με την αριθµ.
65/2019 απόφαση ∆.Σ. εγκρίθηκαν η έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο συνοπτικός ισολογισµός και τα αποτελέσµατα
χρήσης του οικ. έτους 2014.
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρίσταται ο αναπληρωµατικός ορκωτός ελεγκτής κ. Απόστολος Ρούσας (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.
26511).
Η έκθεση του ∆.Σ. σχετικά µε την κατάρτιση απολογισµού, ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης οικονοµικού έτους
2014 του ∆.Λ.Τ.Λ., έχει ως εξής:
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µετά την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των µελών, προέλεγξε τα οικονοµικά δεδοµένα
του λογαριασµού διαχείρισης, που υπέβαλε ο Ταµίας και αποφασίζει:
1.

Ενσωµατώνει στην παρούσα απόφαση, τον υποβληθέντα απολογιστικό πίνακα µε τις παρατηρήσεις των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, και εκθέτει τα παρακάτω στοιχεία:
Α. Έσοδα Χρήσης
Χρηµατικό Υπόλοιπο
Προηγούµενης
Χρήσης

Τακτικά
Έκτακτα
Σύνολο Α

Έσοδα Χρήσης
Τακτικά Έσοδα
Έκτακτα

Προϋπολ/ντα
532.643,23

Βεβαιωθέντα
532.643,23

Εισπραχθέντα
532.643,23

Εισπρακτέα
υπόλοιπα
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

532.643,23

532.643,23

532.643,23

0,00

Προϋπολ/ντα
187.900,00

Βεβαιωθέντα
176.959,39

Εισπραχθέντα
176.959,39

Εισπρακτέα
υπόλοιπα
0,00

59.350,00

22.522,65

22.522,65

0,00
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247.250,00

199.482,04

199.482,04

0,00

779.893,23

732.125,27

732.125,27

0,00

Προϋπολ/σες
779.893,23

Ενταλθείσες
108.055,22

Πληρωθείσες
108.055,22

Αδιάθετες
Πιστώσεις
671.838,01

0,00

0,00

0,00

0,00

779.893,23

108.055,22

108.055,22

671.838,01

Σύνολο Β
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)
Β. ∆απάνες Χρήσης

Είδος
∆απάνης
Σύνολο Εξόδων
Αποθεµατικό
Σύνολο

Γ. Χρηµατικό Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης
Είδος Λογαριασµού

Χρηµατικό Υπόλοιπο
611.027,45

Τακτικά
Έκτακτα

9.802,13

Έκτακτα Ειδικευµένα

3.240,46

Σύνολο

624.070,04

2. Ενσωµατώνει στην παρούσα απόφαση τις οικονοµικές καταστάσεις Τέλους Χρήσης µε τις παρατηρήσεις των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και εκθέτει τα παρακάτω στοιχεία:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31/12/2014
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

14/1/2014

Μεταβολή %

Μεταβολή
€

2.337,00

0,00

100,00%

2.337,00

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

11.136,46

3,21

346830,22%

11.133,25

Σύνολο πάγιου ενεργητικού

11.136,46

3,21

346830,22%

11.133,25

0,00

0,00

0,00%

0,00

8.574,02

14.524,13

0,00%

-5.950,11

Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα
Σύνολο
κυκλοφορούντος
ενεργητικού

626.990,20

503.940,23

24,42%

123.049,97

635.564,22

518.464,36

22,59%

117.099,86

Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού

31.616,97

0,00

0,00%

31.616,97

680.654,65

518.467,57

31,28%

162.187,08

Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες

Σύνολο ενεργητικού

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
31.12.2014

14/1/2014

Μεταβολή %

Μεταβολή
€

496.529,90

496.529,90

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

Αποτελέσµατα εις νέον

175.570,67

0,00

100,00%

175.570,67

Καθαρή θέση

672.100,57

496.529,90

0,00%

175.570,67

0,00

0,00

0,00%

0,00

Υποχρεώσεις σε προµηθευτές
Λοιπές
βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις

6.706,88

18.254,86

-63,26%

-11.547,98

1.847,20

3.682,81

-49,84%

-1.835,61

Σύνολο υποχρεώσεων

8.554,08

21.937,67

-61,01%

-13.383,59

0,00

0,00

0,00%

0,00

Κεφάλαιο
∆ιαφορές
αναπροσαρµογής
επιχορηγήσεις- δωρεές παγίων

-

Προβλέψεις

Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού
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Σύνολο παθητικού

680.654,65

518.467,57

31,28%

162.187,08

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014
χρήση
2014
198.373,31

Κύκλος εργασιών
Μείον:

62.939,29

Κόστος πωληθέντων
Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης

135.434,02
16.792,58

Πλέον:

Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης

Μείον:

Έξοδα διοίκησης

Μείον:

Έξοδα δηµοσίων σχέσεων

0,00

Μείον:

Παροχές-χορηγίες-επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις -δωρεές

0,00

Σύνολο

152.226,60
11.106,93

Μερικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης

141.119,67

Πλέον:

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

29.350,41

Μείον:

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

0,00

Ολικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης

170.470,08
7.981,50

Πλέον:

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

Πλέον:

Έσοδα προηγούµενων χρήσεων

Μείον:

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

Μείον:

Έκτακτες ζηµίες

0,00

Μείον:

Έξοδα προηγούµενων χρήσεων

0,00

582,84
3.463,75

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα
Μείον:

175.570,67

Σύνολο αποσβέσεων παγίων

399,75

Μη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις

399,75

Αποτελέσµατα χρήσεως

175.570,67

Συντάχθηκε και υπογράφεται
Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΦΙ∆Α
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΠΟΛΙΤΗΣ
ΒΗΣΣΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΗ

Βεβαιώνεται ότι , η ανωτέρω έκθεση που αποτελείται από τρείς (3) σελίδες , είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου
που χορήγησα ηµεροµηνία 22/04/2019.
Αθήνα , 22/04/2019
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος ∆ικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16611

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.∆. 315/29.12.1999)
«ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ∆ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 21. Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε µία χρήση, από την αρχή κατά την οποία
δεν επιτρέπεται η µεταβολή από χρήση σε χρήση της καθορισµένης δοµής του ισολογισµού και του λογαριασµού
αποτελεσµάτων χρήσεως, ή οποία είναι δυνατό να γίνει µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τη
νοµοθεσία, αναφέρονται η παρέκκλιση και οι λόγοι που την επέβαλαν, µε πλήρη αιτιολόγηση της σκοπιµότητας της
παρεκκλίσεως αυτής.
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∆εν συντρέχει η περίπτωση διότι είναι η πρώτη χρήση
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 22: Αναλύσεις των συµπτυγµένων στοιχείων των κατηγοριών εκείνων του
ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς. Όταν το ΝΠ∆∆ κάνει τέτοιες συµπτύξεις, είναι υποχρεωµένο να
παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις.
∆εν έγιναν συµπτύξεις.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 23:Επεξηγηµατικές σηµειώσεις, σχετικές µε τη συγκρισιµότητα των κονδυλίων
της χρήσεως του ισολογισµού και των κονδυλίων της προηγούµενης χρήσεως, όταν τα κονδύλια που απεικονίζονται
στον ισολογισµό και στα αποτελέσµατα χρήσεως, για διάφορους λόγους, δεν είναι απόλυτα συγκρίσιµα µε τα
αντίστοιχα κονδύλια της προηγουµένης
χρήσεως.
Επίσης, σχετικές επεξηγηµατικές σηµειώσεις, όταν γίνεται
ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων λογαριασµών της προηγούµενης χρήσεως για να γίνουν αυτά συγκρίσιµα µε
τα ποσά της κλειόµενης χρήσεως.
∆εν υπάρχουν συγκριτικά κονδύλια γιατί είναι η πρώτη χρήση.
2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ.1 : Οι µέθοδοι που εφαρµόστηκαν για την αποτίµηση των διάφορων στοιχείων
των οικονοµικών καταστάσεων και οι µέθοδοι υπολογισµού διορθώσεως αξιών µε σχηµατισµό προβλέψεων ή
διενέργεια αποσβέσεων, καθώς και οι µέθοδοι υπολογισµού αναπροσαρµοσµένων αξιών, σε περίπτωση που ειδικές
διατάξεις της νοµοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν την αναπροσαρµογή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που
γίνονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις που καθορίζουν τις γενικές αρχές αποτιµήσεως, οι παρεκκλίσεις αυτές
αναφέρονται µε πλήρη αιτιολόγηση των λόγων που τις επέβαλαν και του µεγέθους των συνεπειών, που είχαν στη
διαµόρφωση των απαιτήσεων - υποχρεώσεων της περιουσιακής καταστάσεως και των αποτελεσµάτων χρήσεως του
ΝΠ∆∆.
(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα εγκαταστάσεως, αποτιµήθηκαν στην αξία της απογραφής , η οποία
είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις.
Ειδικότερα τα υπόλοιπα ενάρξεως της 14/1/2014 (αξίας κτήσεως και αποσβέσεων) των λογαριασµών των παγίων
στοιχείων, προέκυψαν κατά την απογραφή της περιουσίας του Ν.Π.∆.∆ που έγινε την 14/1/2014 και προσδιορίσθηκαν (κατά
κατηγορία παγίων) ως ακολούθως:
(1) ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως των ανωτέρω παγίων
(2) Συµµετοχές δεν υπάρχουν.
(3) Χρεόγραφα δεν υπάρχουν.
(4) Αποθέµατα δεν υπάρχουν.

στοιχείων

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 2: Σε περίπτωση που, µε βάση ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας, εφαρµόζονται
διαφορετικές µέθοδοι αποτιµήσεως από τις, γενικά νοµοθετηµένες, αναφέρεται η µέθοδος που εφαρµόστηκε και τα
στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων για τα οποία οι αξίες διαµορφώθηκαν µε τη µέθοδο αυτή. Στην περίπτωση
αυτή, οι διαφορές από την εφαρµογή της διαφορετικής µεθόδου αποτιµήσεως από τις γενικά νοµοθετηµένες
καταχωρούνται στους λογαριασµούς "διαφορών αναπροσαρµογής" του παθητικού (λογ. 41.06 -41.07), ενώ στο
προσάρτηµα αναφέρεται και η φορολογική µεταχείριση των διαφορών αυτών. Στην παραπάνω περίπτωση, στο
προσάρτηµα καταχωρείται ένας πίνακας που δείχνει τις µεταβολές των λογαριασµών "διαφορές αναπροσαρµογής",
που έγιναν µέσα στη χρήση.
∆εν εφαρµόσθηκαν διαφορετικές µέθοδοι αποτιµήσεως µε βάση ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 7: Οι συναλλαγµατικές διαφορές από απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο
νόµισµα και ο λογιστικός χειρισµός τους, δηλαδή εάν εµφανίζονται στον Ισολογισµό (λογ. πάγιων στοιχείων), ή εάν
µεταφέρονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως.
∆εν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα και δεν προέκυψαν συναλλαγµατικές διαφορές.
3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 16: Οι σηµαντικές µεταβολές των πάγιων στοιχείων, και εξόδων
εγκαταστάσεως σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, για κάθε πρωτοβάθµιο λογαριασµό του πάγιου ενεργητικού
Παρατίθεται πολύστηλος πίνακας, µε τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.
AΞΙΕΣ

Υπόλοιπο
14/1/2014

ΚΤΗΣΕΩΣ
Προσθήκες
Χρήσης
2014

Μειώσεις
Χρήσης 2014

Σύνολο
31/12/2014

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

0,00

2.460,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
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0,00

2.460,00

ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Γήπεδα – Οικόπεδα

0,00

0,00

0,00

0,00

Κτίρια και τεχνικά έργα

0,00

0,00

0,00

0,00

22.325,00

11.070,00

0,00

33.395,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.565,00

340,00

0,00

14.905,00

Μηχανήµατα-τεχνικές εγκ/σεις
Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση

0,00

0,00

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ Γ.ΙΙ

36.890,00

11.410,00

0,00

48.300,00

ΣΥΝΟΛΟ Β+Γ

36.890,00

13.870,00

0,00

50.760,00

Α Π Ο Σ Β Ε Σ Ε Ι Σ
Συσσωρευµένες
Αποσβέσεις
εως 14/1/2014

Αποσβέσει
ς χρήσης
2014

Συσσωρευµένες
Αποσβέσεις
εως 31.12.2014

Αναπόσβεστη
Αξία
31/12/2014

0,00

123,00

123,00

2.337,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Γήπεδα – Οικόπεδα
Κτίρια και τεχνικά έργα
Μηχανήµατα-τεχνικές εγκ/σεις
Μεταφορικά µέσα

•
•

0,00

0,00

0,00

276,75

22.599,45

10.795,55

0,00

0,00

0,00

0,00

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

14.564,09

0,00

14.564,09

340,91

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση

0,00

0,00

0,00

0,00

36.886,79

276,75

37.163,54

11.136,46

ΣΥΝΟΛΟ Γ.ΙΙ

•
•

0,00
22.322,70

ΣΥΝΟΛΟ Β+Γ
36.886,79
399,75
37.286,54
13.473,46
Το ∆.Λ.Τ.Λ έχει στην αρµοδιότητα του παρακάτω ακίνητα.
Ζώνη λιµένα Λευκάδας, όπως καθορίσθηκε µε την αριθµ. 8146/9-6-1970 απόφαση Νοµάρχη Λευκάδας (ΦΕΚ 175∆)
Ζώνη λιµένα ΝΥ∆ΡΙΟΥ, όπως καθορίσθηκε µε την αριθµ. ΤΥοικ.1694/Φ.5.1.7/17-6-1993 απόφαση Νοµάρχη
Λευκάδας (ΦΕΚ 746∆)
Τουριστικό περίπτερο και λουτρικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην περιοχή «Κάστρο» εντός της χερσαίας
ζώνης λιµένα Λευκάδας
Κατάστηµα που βρίσκεται στην κεντρική παραλία Λευκάδας εντός της χερσαίας ζώνης λιµένα Λευκάδας.
Το ∆ΛΤΛ δεν έχει την κυριότητα των ανωτέρω ακινήτων έχει µόνο το δικαίωµα χρήσης και εκµετάλλευσης.
Το άρθρο 22 του Ν. 2971/2001, µε τίτλο: "Καθεστώς χερσαίων χώρων ζώνης λιµένα" αναφέρει: Οι χώροι και όλα
εν γένει τα κτήµατα, που περιλαµβάνονται στη ζώνη λιµένα είναι κοινόχρηστα δηµόσια κτήµατα και ανήκουν στο
∆ηµόσιο κατά κυριότητα, η χρήση όµως και η εκµετάλλευσή τους ανήκει στον οικείο φορέα διοίκησης και
εκµετάλλευσης λιµένα.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 3: Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων–εξόδων εγκαταστάσεως και οι
διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίµηση των συµµετοχών και χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά
στην κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως.
Η ανάλυση των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων και των εξόδων εγκαταστάσεως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα
παγίων και εξόδων εγκαταστάσεως.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 4: Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του πάγιου ενεργητικού, οι οποίες γίνονται
για φορολογικούς σκοπούς, µε αναφορά σχετικών διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας.
∆εν έγιναν.
(δ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 19: Ανάλυση των λογαριασµών του ισολογισµού Β (1) «έξοδα ιδρύσεως και
πρώτης εγκαταστάσεως», Β (3) «τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» και Γ (Ι) (1) «έξοδα ερευνών και
αναπτύξεως». Σε περίπτωση που η απόσβεση των εξόδων ερευνών και αναπτύξεως δε γίνεται σύµφωνα µε το γενικό
κανόνα της πενταετίας, αλλά σύµφωνα µε ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας, αναφέρονται οι περιπτώσεις αυτές και οι
ειδικές διατάξεις στο προσάρτηµα.
∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
Ο λογαριασµός «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» Ευρώ αναλύεται ως εξής:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υπόλοιπο 14/1/2014

Λογισµικά προγράµµατα Η/Υ
ΣΥΝΟΛΟ

Προσθήκες
χρήσης 2014

Υπόλοιπο
31/12/2014

0,00

2.460,00

2.460,00

0,00

2.460,00

2.460,00

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 24: Επεξηγηµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τις συνδεµένες επιχειρήσεις,
σύµφωνα µε όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας.
Το ΝΠ∆∆ δε συµµετέχει σε επιχειρήσεις και οργανισµούς..
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 8: Πίνακας των κατεχόµενων τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων
(είδος, τεµάχια), µε την αρχική αξία κτήσεως τους και την αξία αποτιµήσεως τους στο τέλος της χρήσεως.
∆εν υπάρχουν τίτλοι πάγιας επένδυσης.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 5: Οι διαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων του ισολογισµού,
οι λόγοι στους οποίους οφείλονται και η φορολογική τους µεταχείριση.
∆ε συνέτρεξε υποτίµηση στοιχείων του ισολογισµού.

5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 6: Οι διαφορές από την αποτίµηση των αποθεµάτων και των λοιπών οµοειδών
στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιµή αγοράς πριν από την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού (διαφορές τιµής
κτήσεως και τιµής αγοράς), συνολικά κατά κατηγορίες των περιουσιακών αυτών στοιχείων
∆εν υπάρχουν αποθέµατα.
6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το αρχικό κεφάλαιο του ΝΠ∆∆ που προέκυψε κατά την απογραφή ενάρξεως της 14/1/2014 και προσδιορίσθηκε (σύµφωνα µε την
παραγρ. 1.1.108 περιπτ.7 του Π.∆. 315/1999) ως η διαφορά µεταξύ της συνολικής αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού και της
συνολικής αξίας των υποχρεώσεων αυτού, ανήλθε στο ποσό των 496.529,90 €
7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 20: Ανάλυση του λογαριασµού του ισολογισµού "λοιπές προβλέψεις" όταν
είναι αξιόλογες.
∆ε συνέτρεξε λόγος σχηµατισµού προβλέψεων.
(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 9: Οι υποχρεώσεις του ΝΠ∆∆, για τις οποίες η προθεσµία εξοφλήσεως τους
είναι µεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την - ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού, κατά κατηγορία λογαριασµών
και πιστωτή, και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται µε εµπράγµατες ασφάλειες, µε αναφορά της φύσεως και της µορφής
τους.
∆εν υπάρχουν δάνεια.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 10: Οι υποχρεώσεις που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό του Ν.Π.∆.∆,
εφόσον η παράθεση τους είναι χρήσιµη για την εκτίµηση της οικονοµικής τους καταστάσεως (π.χ. αποζηµιώσεις
απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού ή υποχρεώσεις για εξόφληση οµολογιών υπέρ το άρτιο).
Τυχόν τέτοιες υποχρεώσεις για συντάξεις, καθώς και τυχόν άλλες υποχρεώσεις αναφέρονται χωριστά.
∆εν σχηµατίσθηκαν
8 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17β: Αναλύσεις των ποσών των λογαριασµών 36.01 "έσοδα χρήσεως
εισπρακτέα" και 56.01 "έξοδα χρήσεως πληρωτέα" , αν τα ποσά αυτά είναι σηµαντικά.
1) Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα: 31.616,97 €
2) Έξοδα χρήσεως πληρωτέα δεν υπάρχουν.
9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 18: Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους οικονοµικών δεσµεύσεων από
αµφοτεροβαρείς συµβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συµβάσεις ή από την ισχύουσα νοµοθεσία επιβαλλόµενες πιθανές
υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως του ισολογισµού, εφόσον η πληροφορία αυτή
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είναι χρήσιµη για την εκτίµηση της χρηµατοοικονοµικής θέσεως του ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ.
Τυχόν υποχρεώσεις για καταβολές ειδικών µηναίων παροχών, όπως π.χ. µηνιαίων βοηθηµάτων, καθώς και οι
οικονοµικές δεσµεύσεις σε συνδεµένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά.
Στους Λογαριασµούς Τάξεως ποσού 779.893,23 € απεικονίζονται τα ποσά του προϋπολογισµού των εσόδων και εξόδων του
έτους 2014 που προκύπτουν από το ∆ηµόσιο Λογιστικό.
10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 15: Οι κάθε µορφής εγγυήσεις του ΝΠ∆∆, οι οποίες δεν εµφανίζονται στο
παθητικό του ισολογισµού, κατά κατηγορίες. Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις εµφανίζονται στους λογαριασµούς
τάξεως, γίνεται ανάλυση των λογαριασµών αυτών. Οι εµπράγµατες ασφάλειες (υποθήκες-προσηµειώσεις) αναφέρονται
χωριστά. Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων.
Υποθήκες-προσηµειώσεις δεν υπάρχουν.
11. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 13: Τα ποσά των αµοιβών που καταλογίστηκαν στη χρήση για τα µέλη των
οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους, καθώς και οι δηµιουργηµένες υποχρεώσεις για συντάξεις
προς πρώην µέλη των παραπάνω οργάνων. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.
Αµοιβές για πρόεδρο και µέλη ∆.Σ το έτος 2014 δεν υπάρχουν.
β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 14: Τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων που τυχόν δόθηκαν σε
µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως και οφείλονται κατά την ηµεροµηνία ο κλεισίµατος του ισολογισµού, µε
αναφορά του ετήσιου επιτοκίου των πιστώσεων αυτών και των ουσιωδών όρων τους, καθώς και οι υποχρεώσεις που
αναλήφθηκαν για λογαριασµό τους µε τη µορφή οποιασδήποτε εγγυήσεως. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για
κάθε κατηγορία.
∆εν υπάρχουν.
12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 11: Ο µέσος αριθµός του προσωπικού που χρησιµοποιήθηκε κατά τη διάρκεια
της χρήσεως, αναλυµένος κατά κατηγορίες, και οι αµοιβές - έξοδα προσωπικού µε ανάλυση σε µισθούς - ηµεροµίσθια
και κοινωνικές επιβαρύνσεις, µε χωριστή αναφορά αυτών που είναι σχετικές µε συντάξεις. 25. Οποιεσδήποτε άλλες
πληροφορίες που θα καθοριστούν µε ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται
µία πιστή εικόνα της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής καταστάσεως και των αποτελεσµάτων του ΝΠ∆∆, όταν αυτό
δεν επιτυγχάνεται µε όσα αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους.
(1) Μέσος όρος προσωπικού 1 άτοµο
(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:
- Τακτικό προσωπικό:
Μόνιµο
«
1
Σύνολο

1

(3) Ανάλυση αµοιβών προσωπικού:
60.01 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων
60.05 Εργοδοτικές εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης

∆ήµων

και

Ευρώ

15.871,98

Ευρώ

10.045,48

Ευρώ

18.689,72

Κοινοτήτων

Σύνολο

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 12: Η έκταση στην οποία ο υπολογισµός των αποτελεσµάτων χρήσεως
επηρεάστηκε από αποτίµηση που έγινε κατά παρέκκλιση από τις νοµοθετηµένες αρχές αποτιµήσεως, είτε στη χρήση
του ισολογισµού, είτε σε προηγούµενη χρήση.
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17α: Επεξηγηµατικές πληροφορίες για τα «έκτακτα και ανόργανα έσοδα» και
«έκτακτα και ανόργανα έξοδα», καθώς και για τα «έσοδα και έξοδα προηγούµενων χρήσεων», τα οποία εµφανίζονται
στη χρήση του ισολογισµού, όταν επηρεάζουν σηµαντικά τα αποτελέσµατα του Ν.Π.∆.∆.
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

€

3.463,75

Έκτακτα έσοδα
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

€
€
€

7.981,50
582,84
8.564,34
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13 : ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ
ΕΙΚΟΝΑΣ
(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 25: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν µε ειδικές
διατάξεις της νοµοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται µία πιστή εικόνα της περιουσίας, της
χρηµατοοικονοµικής καταστάσεως και των αποτελεσµάτων του ΝΠ∆∆, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται µε όσα
αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους.
∆εν υπάρχουν.
Λευκάδα, 15/4/2019

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΛΙΚΙΑΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΘΩΜΑΣ ΛΙΑΠΗΣ
Α.∆.Τ. Χ 374882 Α.Α.Ο.Ε.Ε. 111599

Βεβαιώνεται ότι , το ανωτέρω προσάρτηµα που αποτελείται από οκτώ (8) σελίδες , είναι αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση
Ελέγχου που χορήγησα ηµεροµηνία 22/04/2019.
Αθήνα , 22/04/2019
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ιωάννης Νικήτα Παπαδόπουλος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 16611
ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος ∆ικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος ∆ικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη:
α) την εισήγηση του Προέδρου,
Α
κείµενων διατάξεων»,
β) το Β.∆. 14/19-1-39 (ΦΕΚ 24 ) «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιµενικών Ταµείων
Α
γ) τα αρ. 163, 236, 240 και 244 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 ) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»,
Α
δ) το Π.∆. 315/1999 (ΦΕΚ 302 ) «Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού
Λογιστικού Σχεδίου ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α' Βαθµού)»,
ε) την αριθµ. 2064/941/20-2-2014 (ΒΙΕΩΟΡ1Φ-5Χ∆) απόφαση Γενικού Γραµµατέα Αποκ/νης ∆ιοίκησης Πελ/σου, ∆υτ. Ελλάδας &
Ιονίου περί έναρξης λειτουργίας του ∆.Λ.Τ.Λ.,
στ) την αριθµ. 587/10-5-2017 (17SYMV006162793) σύµβαση µε την εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.»,
ζ) την αριθµ. 65/2019 (Ψ23ΙΟΡΛΠ-Η9Ε) απόφαση ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ.Λ.,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα
Εγκρίνει την έκθεση απολογισµού, ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης οικονοµικού έτους 2014 του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος, όπως καταρτίστηκε µε την αριθµ. 65/2019 απόφαση ∆.Σ. και αναφέρεται αναλυτικά στην
παραπάνω εισήγηση.
Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας για έγκριση.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 72/2019. Αφού συντάχθηκε το παρόν, διαβάστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως.»

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα, µε δεκαεπτά (17) ψήφους, αποφασίζει:
Εγκρίνει την αρ. 72/2019 ανωτέρω απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ «∆ηµοτικό Λιµενικό
Ταµείο Λευκάδας» περί έγκρισης απολογισµού – ισολογισµού οικονοµικού έτους 2014.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 180/2019.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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