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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 2
ης

/ 16-2-2015 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Θέμα 3
ο
:  Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2013 της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

«ΚΑΛΥΨΩ» Δήμου Αγιάς.  

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 16 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 1393/12-2-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 

του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και 

επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του 

Ν.4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε 

σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Αράπης Χρήστος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Κασίδας Ιωάννης 9. Κούκας Γεώργιος 

10. Μάρκου Σωτήριος 11. Μπεϊνάς Αντώνιος   

12. Λέτσιος Βασίλειος 13. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

14. Μπάτσικας Βασίλειος 15. Ριζούλης Στέφανος 

16. Σιμούλης Θωμάς 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Σουλιώτης Θεόδωρος 

20. Τσιώνης Αστέριος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος  

Απόντες 

23. Βατζιάς Αντίγονος 24. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

25. Καλαγιάς Γρηγόριος 26. Μασούρας Γεώργιος 

27. Ολύμπιος Αθανάσιος  

που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα. 

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των 

Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Δαλαμάγκας 

Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Έξαρχος Αστέριος (Μαρμαρίνης), Κεραμεύς Δημήτριος (Ποταμιάς), 

Κολοβός Κων/νος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μόσχος Θεόδωρος 

(Νερομύλων), Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Μπελιάς Αθανάσιος 

(Μελιβοίας), Ντικούδης Διαμαντής (Αετολόφου), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής 

Βασίλειος (Δήμητρας) και Τσιάρας Σωτήριος (Σωτηρίτσας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης.  

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βαλάρης Βασίλειος, ο Προϊστάμενος του 

Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης και ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κ. Παπακώστας Δημήτριος. Τα πρακτικά της 

συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ..... 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 3
ο
:  Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2013 της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

«ΚΑΛΥΨΩ» Δήμου Αγιάς.  

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

«Καλυψώ» Δήμου Αγιάς κ. Βαλάρης Βασίλειος που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής: 

 

«Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου μας με την επωνυμία «Καλυψώ», υπέβαλλε στο 

Δημοτικό Συμβούλιο τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2013 για την απαιτούμενη έγκριση. 

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία ισχύουν τα εξής: Έως το τέλος Απριλίου του επόμενου της 

διαχειριστικής περιόδου έτους το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης υποβάλλει στο δημοτικό ή 

κοινοτικό συμβούλιο τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως μαζί με σχετική έκθεση των 

ελεγκτών του άρθρου 261 του ΔΚΚ, καθώς και έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης, 

ότι τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις της νομοθεσίας και των κανονισμών της επιχείρησης. Στις ως 

άνω εκθέσεις περιλαμβάνεται ειδική αναφορά σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος δράσης του 

άρθρου 259 του ΔΚΚ. Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή, 

αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση ή μη του ισολογισμού, διατυπώνοντας σχετικά και τις 

παρατηρήσεις του επ' αυτού. (παρ 4 Άρθρο 260 Ν. 3463/06). 

 

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. 

-Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως. 

Ο ισολογισμός και ο απολογισμός υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο της επιχείρησης, 

από τον Γενικό Διευθυντή και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος, από ένα μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου και τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. (Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007 άρθρο 3 - 

Φ.Ε.Κ. 1876/14.09.2007 τ. Β’). 
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Ο ισολογισμός συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση πεπραγμένων, που συντάσσεται από τον Πρόεδρο 

και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδική αναφορά για την 

εκτέλεση του προγράμματος δράσης του άρθρου 259 του ΚΔΚ και βεβαιώνεται ότι τηρήθηκαν οι 

σχετικές νομοθετικές προβλέψεις και οι κανονισμοί της επιχείρησης. 

 

Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, παρέχει σαφή και 

πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσης της επιχείρησης, καθώς και 

πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία αυτής. (Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007 άρθρο 4- Φ.Ε.Κ. 

1876/14.09.2007 τ. Β’). 

 

Το κλείσιμο του ισολογισμού γίνεται μέχρι την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος. (παρ.12δ άρθρο 4 Κ.Φ.Α.Σ.-υποπαρ.Ε.1 άρθρο πρώτο Ν.4093/12) 

 

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. 

 

Με την υπ’ αριθμ.Γ878/2006 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ο προέλεγχος των 

λογαριασμών Οικονομικού έτους που έληξε και η σύνταξη εκθέσεως για τον οικείο ισολογισμό από τη 

Δημαρχιακή (πλέον Οικονομική) Επιτροπή και ακολούθως η έγκριση του ισολογισμού από το δημοτικό 

συμβούλιο πρέπει να γίνουν σε κάθε περίπτωση, ακόμη και πέραν του χρονικού ορίου που ορίζεται από 

τη διάταξη αυτή, δηλαδή και μετά το τέλος Απριλίου του έτους που έπεται του λήξαντος οικονομικού 

έτους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη, ενδεχομένως, ευθυνών και λοιπών συνεπειών για τα όργανα που 

καθυστέρησαν να τηρήσουν τη διαδικασία ελέγχου των λογαριασμών και εγκρίσεως του ισολογισμού.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, με την υπ’ αριθμ. 10/2015 (ΑΔΑ: 70Φ2ΟΚ6Σ-Ν2Λ) 

απόφασή του, κατάρτισε και ψήφισε τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2013 και συγκεκριμένα: 

- Την κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσεως. 

- Την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. 

- Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων. 

- Την κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως. 

- Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως. 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω πρέπει να προχωρήσουμε στην έγκριση των ανωτέρω καταστάσεων καθώς 

και στην έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου ότι τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις της 

νομοθεσίας και των κανονισμών της επιχείρησης». 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

- την εισήγηση του Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς, 

-  την Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007 Φ.Ε.Κ. 1876/14.09.2007 τεύχος Β ’- άρθρα 3- 6, 

- την παρ.12δ άρθρο 4 Κ.Φ.Α.Σ.-υποπαρ.Ε.1 άρθρο πρώτο Ν.4093/12, 

- την παρ.3 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ., 

- την ΠΟΛ 1004/04.01.2013, 

- τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2013 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης 

«Καλυψώ» και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις  

της νομοθεσίας και των κανονισμών της επιχείρησης, 
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- την υπ’ αριθμ. 10/2015 (ΑΔΑ: 70Φ2ΟΚ6Σ-Ν2Λ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Καλυψώ» Δήμου Αγιάς,   

- τη δήλωση των δημοτικών συμβούλων της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» 

κ.κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιου, Αναστασίου Ιωάννη και Αράπη Χρήστου ότι ψηφίζουν 

«παρών», 

- την αρνητική ψήφο των δημοτικών Συμβούλων της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή 

Συσπείρωση Δήμου Αγιάς», 

- την απουσία από την αίθουσα του δημοτικού Συμβούλου κ. Μπεϊνά Αντώνιου, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 
Α. Εγκρίνει τις κάτωθι οικονομικές καταστάσεις, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης 

«Καλυψώ» Δήμου Αγιάς,  του έτους 2013:  

- Την κατάσταση του ισολογισμού τέλους χρήσεως, 

- Την κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, 

- Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων,  

- Την κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως, 

- Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως, 

όπως εμφανίζονται συνημμένα και αρμοδίως υπογεγραμμένα στην υπ’ αριθμ. 10/2015 (ΑΔΑ: 

70Φ2ΟΚ6Σ-Ν2Λ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, τα οποία  αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  

 

Β.  Εγκρίνει  την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις  της 

νομοθεσίας και των κανονισμών της επιχείρησης, όπως εμφανίζεται  στο συνημμένο κείμενο το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  

 

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση 

Δήμου Αγιάς» κ.κ. Κασίδας Ιωάννη, Μαρούδα Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) που καταψήφισαν, καθώς 

και οι δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ.κ. 

Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Αναστασίου Ιωάννης και Αράπης Χρήστος που δήλωσαν "παρών". 

 

Κατά την ψήφιση του θέματος απουσίαζε από την αίθουσα ο δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπεϊνάς 

Αντώνιος. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 25/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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