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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                     ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
                     Π. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                        Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                               Από το πρακτικό της 10-06-2019 

        συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 152 / 2019       

Θέµα: Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων των Αποτελεσµάτων και της ∆ιάθεσης των 
Αποτελεσµάτων της 31.12.2018 (01.01.2018 - 31.12.2018), µε τις επί αυτών Εκθέσεις του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της χρήσης της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης Αµπελοκήπων Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ).   
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 10η του µήνα Ιουνίου έτους 2019, 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 10549/06-06-2019 έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα 
τριών (33) µελών ήταν δεκαεννιά (19) και απόντες δεκατέσσερις (14) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν 
και κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Κεσόγλου Παύλος 2 Μεζίκης Βασίλειος 
3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3 Καρράς Ευστράτιος 
4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 
5 Σιδηρόπουλος Σάββας 5 Κυριλλίδης Γεώργιος 
6 Γρούγιος Ηλίας 6 Αθανασιάδης Ιωάννης 
7 Μανωλόπουλος Βασίλης 7 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 
8 Κατζικάς Γεώργιος 8 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
9 Σουσλόγλου Νικόλαος 9 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
10 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 10 Λαδάς Παράσχος 
11 Αποστολίδου Μαρία 11 Μαυρίδου Αναστασία 
12 Κωνσταντίνου Κυριάκος 12 Νοτάκης Ιωάννης 
13 Ναλπαντίδου Αφροδίτη 13 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
14 Γυµνόπουλος Κοσµάς 14 Σµήλιος Ηλίας 
15 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 15  
16 Εµεινίδης Αναστάσιος 16  
17 Καζαντζίδης Γεώργιος 17  
18 Αβραµίδης Μωυσής 18  
19 Γκαλέτσης Αθανάσιος 19  
20  20  
21  21  
22  22  
23  23  
24  24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι 
των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη και η κα. Παληκαρίδου 
Αναστασία αντίστοιχα. 
 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία 
κλήθηκε και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 
95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα 
Καλλικράτης».  
 
Ο ∆.Σ. κ. Σµήλιος Ηλίας απέστειλε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην προ ηµερησίας συζήτηση επιστολή 
που δηλώνει την διαφωνία του σε ότι αφορά το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο πρόεδρος της Κ∆Ε∆ΑΜ κ. 
Αβραµίδης Κυριάκος έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι : 
     Με την παράγραφο 4 του άρθρου 260 του Ν.3463/2006 ορίζεται: «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, 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 παρόντος. 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». 
 
Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 260 του Ν.3463/2006, οι κοινωφελείς επιχειρήσεις έχουν την 
υποχρέωση τήρησης βιβλίων του Κώδικα Βιβλίων και  Στοιχείων Γ΄ κατηγορίας κατά την ισχύουσα 
νοµοθεσία. 
 
Ο ισολογισµός συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση πεπραγµένων, που συντάσσεται από τον Πρόεδρο 
και εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Στην έκθεση περιλαµβάνεται ειδική αναφορά για την 
εκτέλεση του προγράµµατος δράσης του άρθρου 259 του Κ∆Κ και βεβαιώνεται ότι τηρήθηκαν οι 
σχετικές νοµοθετικές προβλέψεις και οι κανονισµοί της επιχείρησης. (Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007 άρθρο 4 
παρ. 1- Φ.Ε.Κ. Β’ 1876/14.09.2007). 
 
Η έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς το ∆ηµοτικό 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 παρ. 2- Φ.Ε.Κ. 
Β’ 1876/14.09.2007). 
 
Με την παρ. 1. του άρθρου 256 του Ν.3463/2006 (Κ.∆.Κ.), ορίζεται ότι: «1. Οι αποφάσεις του 
διοικητικού συµβουλίου της επιχείρησης εγκρίνονται από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο, αν αυτές 
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αφορούν: α) Την ψήφιση ..., του ισολογισµού και της έκθεσης πεπραγµένων, β)...,  γ) Τη διάθεση των 
καθαρών κερδών ..., δ) ..., ζ) ...». 
 
Μετά την έγκριση από το ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο, ο ισολογισµός, η κατάσταση 
αποτελεσµάτων χρήσης, ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων και η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών 
δηµοσιεύεται σε µια ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα, ή αν δεν υπάρχει τέτοια, σε εφηµερίδα 
που εκδίδεται εντός των ορίων του νοµού που εδρεύει η επιχείρηση, κατά την κρίση του Προέδρου του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτής (Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007 άρθρο 6- Φ.Ε.Κ. Β’ 1876/14.09.2007). 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. µε την υπ΄ αριθ. 80/14.03.2019 Απόφαση του, κατάρτισε τις 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για την ∆ιαχειριστική Χρήση που έληξε µε ηµεροµηνία 31.12.2018 
(περίοδος 01.01.2018 - 31.12.2018), συνοδευόµενες από το σχετικό Προσάρτηµα (Σηµειώσεις).  
 
Το ∆.Σ της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. µε την υπ΄ αριθ. 81/14.03.2019 Απόφαση του, ενέκρινε και αποφάσισε για την 
∆ιανοµή των Αποτελεσµάτων της χρήσης που έληξε την 31.12.2018 και κατάρτισε τον Πίνακα 
∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων. 
 
Ενώ µε την υπ΄ αριθ. 82/14.03.2019 Απόφαση του, το ∆.Σ. κατάρτισε και ενέκρινε την Έκθεση 
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της παρ. 4 του άρθρου 260 του Ν.3463/2006, για τα 
πεπραγµένα της διαχειριστικής χρήσης που έληξε µε ηµεροµηνία 31.12.2018 (περίοδος 01.01.2018 - 
31.12.2018). 
 
Παρακαλούµε, αφού λάβετε υπόψη σας:  
- Το άρθρο 260 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει. 
- Τις συνηµµένες Οικονοµικές και χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις του έτους 2018, που αποτελούν 
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 
- Την συνηµµένη Έκθεση ∆ιαχειρίσεως του ∆.Σ. της παρ. 4 του άρθρου 260 του Ν.3463/2006, για τα 
πεπραγµένα της διαχειριστικής χρήσης που έληξε την 31.12.2018 (περίοδος 01.01.2018-31.12.2018), 
η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 
- Την από 29 Μαρτίου 2019, συνηµµένη, Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2018  της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης, σύµφωνα µε το άρθρο 261 του Ν.3463/2006 (Κ.∆.Κ.), η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 
 
Να εγκρίνετε τις Οικονοµικές Καταστάσεις τα Αποτελέσµατα και τη ∆ιάθεση των Αποτελεσµάτων της 
31.12.2018 (01.01.2018 - 31.12.2018), µε τις επί αυτών Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 
Ελεγκτών της χρήσης της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Αµπελοκήπων Μενεµένης 
(Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ)   
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις αναλυτικές τοποθετήσεις των µελών  
 

                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α) Εγκρίνει τις Οικονοµικές Καταστάσεις τα Αποτελέσµατα και τη ∆ιάθεση των Αποτελεσµάτων της 
31.12.2018 (01.01.2018 - 31.12.2018), µε τις επί αυτών Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 
Ελεγκτών της χρήσης της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Αµπελοκήπων Μενεµένης 
(Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ)   

 
Β) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

         
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 152 / 2019. 
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Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
 
 
           Ο Πρόεδρος                                                        Τα Μέλη 
  
 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
                 Αµπελόκηποι  11 - 06 - 2019 
 
Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                       Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                              Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 


