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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ      

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 129 
Απόσπασμα από το πρακτικό της 24-5-2018 συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου 

 

Θέμα: Έγκριση Ισολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου 

Κασσάνδρας (ΚΕΔΗΚ) για τη χρήση του έτους 2016. 

 

      Στην Κασσάνδρεια, σήμερα την 24η Μαίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 το 

Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα 

Κασσάνδρειας, ύστερα από την 8092/18-5-2018 πρόσκληση του Προέδρου που 

δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με το 

άρθρο 67  του Ν.3852/2010. 

   Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντες οι 16. Αναλυτικά: 

     Παρόντες                                                         

            

Απόντες 

 

1. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

2. ΦΤΙΚΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

3. ΚΟΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ 

4. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

5. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

6. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

7. ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

8. ΣΤΑΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

9. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

11. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

12. ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

13. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

14. ΒΑΜΒΑΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 

15. ΠΟΤΙΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 

16. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

1. ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

2. ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

4. ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

5. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 

6. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

7. ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 

8. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΡΗΓΑΣ 

9. ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

10. ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

11. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

  

Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας κ. Κυρίτσης Βασίλειος προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στη 

συνεδρίαση.       

 Επίσης, στη συνεδρίαση εκλήθησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, ο 

Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, η Δ/ντρια 

Διοικητικών Υπηρεσιών, ο Νομικός Σύμβουλος, εκ των οποίων παρευρέθησαν ο Πρόεδρος 

της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας, ο ορκωτός λογιστής της ΚΕΔΗΚ καθώς και η δημοτική 

υπάλληλος  Αγοραστού Πολυξένη για την τήρηση των πρακτικών.  

Μετά από ομόφωνη συναίνεση του Σώματος και του Δημάρχου συζητήθηκαν δύο θέματα 

(2)  εκτός ημερήσιας διάταξης (άρθρο 67  παρ. 7 του Ν 3852/2010) και προηγήθηκε η 

συζήτηση του 6.2 θέματος της Η.Δ. προς εξυπηρέτηση του ορκωτού λογιστή. 

Ο Αντιδήμαρχος Πούλιος Σ. και ο Δ.Σ. Κόχειλας Ι.  απουσιάζουν δικαιολογημένα από τη 

συνεδρίαση.  

Ο Δ.Σ. Λειβαδιώτης Αναστάσιος αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων Ε.Η.Δ., οι  Δ.Σ. 

Στακινός Β. και Ποτίογλου Π. αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 4.1 θέματος της Η.Δ., 

αφού υπέγραψαν όλοι τους στο Πρόχειρο Πρακτικό. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
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   Ο Πρόεδρος ζήτησε να προηγηθεί η συζήτηση του 6.2 θέματος της Η.Δ.¨Έγκριση 

Ισολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας για τη χρήση του έτους 

2016¨  στην αρχή της ημερήσιας διάταξης ως 1.1, διότι ο ορκωτός λογιστής που 

παρευρισκόταν στη συνεδρίαση, έπρεπε να αποχωρήσει. Το Σώμα και ο Δήμαρχος 

συμφώνησαν με την πρόταση του Προέδρου.  

 

   Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΚ κ. Κουκουβίνος Χ. ζήτησε από το Σώμα την έγκριση του 

ισολογισμού της Επιχείρησης για το έτος 2016 μαζί με τις παρατηρήσεις που συνοδεύουν 

την έκθεση των ορκωτών λογιστών.  

   Σύμφωνα με τον κανονισμό διαχείρισης (άρθρο 3), το άρθρο 282 του Π.Δ. 410/95, το 

Π.Δ. 520/88 και το Ν 25027/84, το Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Κ. πρέπει να εγκρίνει τον ισολογισμό 

της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας, για τη χρήση του έτους 2016. Το 

Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Κ., με την αριθ. 307/2017 απόφασή της, ενέκρινε τον ισολογισμό της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας (ΚΕΔΗΚ) για τη χρήση του έτους 2016, 

όπως αυτός εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

απόφασης αυτής.  

Με την υπ’ αριθμ. 6/2018 απόφασή του, το Δ.Σ. της ΚΕΔΗΚ ενέκρινε την έκθεση Τακτικού 

Διαχειριστικού Ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης της ΚΕΔΗΚ έτους 2016, την οποία 

συνέταξε η Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Συμβούλων Επιχειρήσεων GRANT 

THORTON Α.Ε., κατόπιν σχετικής ανάθεσης.  

   Σύμφωνα με το άρθρο 260 παρ. 4 του Ν 3463/2006 το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει 

για την έγκριση ή μη του ισολογισμού διατυπώνοντας σχετικά και τις παρατηρήσεις του.  

Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος ζήτησε από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Σοφή Ανδρέα να 

κάνει μια συνοπτική παρουσίαση της έκθεσής του. 

Ο κ. Ανδρέας Σοφής ενημέρωσε το Σώμα αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης 

που συντάχτηκε και τόνισε ότι η η εικόνα της ΚΕΔΗΚ έχει βελτιωθεί διότι οι παρατηρήσεις 

του ισολογισμού του προηγούμενου έτους λήφθηκαν υπόψη από τους νέους λογιστές. 

 

  Ακολούθησε συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και ο 

Πρόεδρος ζήτησε την έγκριση του Ισολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου 

Κασσάνδρας (ΚΕΔΗΚ) για τη χρήση του έτους 2016 καθώς και της έκθεσης Τακτικού 

Διαχειριστικού Ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης της ΚΕΔΗΚ έτους 2016 και έθεσε το 

θέμα σε ψήφιση, λαμβάνοντας υπόψη όσα αναλυτικά ειπώθηκαν από τον ορκωτό ελεγκτή - 

λογιστή, τον Πρόεδρο της ΚΕΔΗΚ και τον κ. Δήμαρχο.  

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 

  

 τα άρθρα 256 & 260 Ν. 3463/06  

 τον κανονισμό διαχείρισης (άρθρο 3), το άρθρο 282 του Π.Δ. 410/95, το Π.Δ. 520/88 και 

το Ν 25027/84  

 τις αριθ. 307/2017 & 6/2018 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης  

 την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών  

 τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης έτους 2016 και την κατάσταση λογαριασμού 

γενικής εκμετάλλευσης  

Και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(Με δεκατρείς -13- ψήφους ΥΠΕΡ της εισήγησης, μία -1- ψήφο ΚΑΤΑ του Λειβαδιώτη 

Αντώνη και μία -1- ψήφο ΠΑΡΩΝ του Ποτίογλου Πρόδρομου) 

 

1. Παραλαμβάνει – εγκρίνει ως δέσμια αρμοδιότητα, τον Ισολογισμό της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας (ΚΕΔΗΚ) για τη χρήση του έτους 2016 με τις 

παρατηρήσεις των ορκωτών λογιστών, όπως αποτυπώνονται εγγράφως στην έκθεση των 

ορκωτών ελεγκτών, το σώμα της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

απόφασής μας.  

2. Τη δημοσίευση των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο N. 3548/07 

άρθρο 6 παρ 7.  

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

άρθρο 24 του ν.3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  129/2018 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
         Υπογραφή                                                                   Υπογραφές 

                                   Ακριβές απόσπασμα 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   του Δ.Σ. 

 

 

                                      

           ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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