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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               2.11.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αριθμός Απόφασης:  355/2020 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων των Αποτελεσμάτων και της Διάθεσης των Αποτελεσμάτων της 
31.12.2019 (01.01.2019 - 31.12.2019), µε τις επί αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της 
χρήσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) 

 

 
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2η του μήνα Νοεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 19970/29-10-2020 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9)  μελών  παρόντες  στη 

συνεδρίαση ήταν οι κάτωθι:  

1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας (μέλος) 3) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος) 4) Κωνσταντίνου 

Κυριάκος (μέλος) 5) Αποστολίδου Μαρία (μέλος) 6) Κουσίδης Γεώργιος (μέλος) 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος  8) 

Τσομπανοπούλου Μελίσα (μέλος) 9) Ράπτου Όλγα  (μέλος). 

Απόντες: Ουδείς. 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική υπάλληλο Φουρκιώτη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 
 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών : 

 
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. 
 
Με τη παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4308/2014, ορίζεται ότι: «3. Η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
της περιόδου ολοκληρώνεται στο συντομότερο χρόνο από: α) έξι μήνες από τη λήξη της περιόδου ή β) το χρονικό 
όριο που επιτρέπει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τίθενται από τη φορολογική ή άλλη νομοθεσία της 
χώρας.». 
 
Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 68 του Ν.4172/2013, ορίζεται ότι: «1.Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες 
υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά όλα τα εισοδήματά τους στη Φορολογική Διοίκηση. 2. Η δήλωση 
υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους.». 
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Σύμφωνα με την παρ. 58 του άρθρου 72 του  Ν.4172/2013 (Α΄ 167), όπως προστέθηκε με το άρθρο 97 του 
Ν.4714/12020 (Α΄ 148), «58. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των φυσικών 
προσώπων του άρθρου 3 και των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του παρόντος Κώδικα 
των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 28η 
Αυγούστου 2020.». 
 
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. (Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007, άρθρο 4 παρ. 1- Φ.Ε.Κ. Β’ 
1876/14.09.2007). 
 
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 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 αφορούν: α) Την 
ψήφιση ..., του ισολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων, (…). Τη διάθεση των καθαρών κερδών (…).» 
 
Ήδη, με τη παράγραφο 1 περίπτωση γ) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (Α΄ 197), ορίζεται: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, 
αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. 
Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: γ) Εγκρίνει τον 
απολογισμό του Δήμου, καθώς και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια προγράμματα 
δράσης και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου. (…)». 
 
Μετά την έγκριση από το Δημοτικό 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 Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (Κ.Υ.Α. 
50891/10.09.2007 άρθρο 6- Φ.Ε.Κ. Β’ 1876/14.09.2007). 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. µε την υπ΄ αριθ. 68/22.06.2020 Απόφαση του, κατάρτισε τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την Διαχειριστική Χρήση που έληξε µε ημερομηνία 31.12.2019 (περίοδος 
01.01.2019 - 31.12.2019), συνοδευόμενες από το σχετικό Προσάρτημα (Σημειώσεις). 
 
Το Δ.Σ της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. µε την υπ΄ αριθ. 69/22.06.2020 Απόφαση του, ενέκρινε και αποφάσισε για την Διανομή των 
Αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31.12.2019 και κατάρτισε τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων. 
 
Με την υπ΄ αριθ. 70/22.06.2020 Απόφαση του, το Δ.Σ, της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.  κατάρτισε και ενέκρινε την Έκθεση 
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της παρ. 4 του άρθρου 260 του Ν.3463/2006, για τα πεπραγμένα της 
διαχειριστικής χρήσης που έληξε µε ημερομηνία 31.12.2019 (περίοδος 01.01.2019 -31.12.2019). 
 
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας: 
 
- Το άρθρο 260 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει. 
- Τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις του έτους 2019, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 
- Την συνημμένη Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. της παρ. 4 του άρθρου 260 του Ν.3463/2006, για τα πεπραγμένα της 
διαχειριστικής χρήσης που έληξε την 31.12.2019 (περίοδος 01.01.2019-31.12.2019), η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 
- Την από 23 Σεπτεμβρίου 2020, συνημμένη, Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των 
Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2019 της Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ., προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμπελοκήπων 
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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 Διάθεση των Αποτελεσμάτων της 31.12.2019 
(01.01.2019 - 31.12.2019), µε τις επί αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της χρήσης της 
Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ). 
 
 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του 
προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(επί των καταμετρούμενων, αποχή ψηφίζει η Ράπτου Όλγα) 

 
Α) Εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις, τα Αποτελέσματα και τη Διάθεση των Αποτελεσμάτων της 31.12.2019 
(01.01.2019 - 31.12.2019), µε τις επί αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της χρήσης της 
Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ). 
 
 
 

  Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  355/2020. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  3.11.2020  
         

        O Πρόεδρος  

             

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 
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