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Απόσπασμα από το πρακτικό της 23-5-2017 συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου
Θέμα: Έγκριση Ισολογισμού της Κοινωφελούς
Κασσάνδρας για τη χρήση του έτους 2015.

Επιχείρησης

του

Δήμου

Στην Κασσάνδρεια, σήμερα την 23η Μαίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το
Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα
Κασσάνδρειας, ύστερα από την 8515/19-5-2017 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
1. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2. ΦΤΙΚΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
3. ΚΟΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ
4. ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
7. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
10. ΣΤΑΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
13. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14. ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
15. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
16. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Απόντες
1. ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
3. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
4. ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΡΗΓΑΣ
7. ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8. ΚΟΡΔΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
9. ΒΑΜΒΑΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
10. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11. ΠΟΤΙΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

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, οι ορκωτοί λογιστές
της ΚΕΔΗΚ, εκ των οποίων παρευρέθησαν ο Διευθυντής Οικονομικών, οι Πρόεδροι των
Τοπικών Κοινοτήτων Φούρκας και Καλλιθέας, οι ορκωτοί λογιστές της ΚΕΔΗΚ, ο
Πρόεδρος της ΑΝΕΤΧΑ, καθώς και η δημοτική υπάλληλος Αγοραστού Πολυξένη για την
τήρηση των πρακτικών.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος Δ.Σ. και ο επικεφαλής της
μείζονος μειοψηφίας εξέφρασαν τη θλίψη τους και τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους για
τον απρόσμενο και πρόωρο χαμό του Δημοτικού Συμβούλου Μικρόπουλου Δημήτριου, ο
οποίος υπηρέτησε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την τοπική κοινωνία επί σειρά ετών και
διακρίθηκε για την εργατικότητα, την ευσυνειδησία, την εντιμότητα, το ήθος και την
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ηπιότητα του χαρακτήρα του, αλλά και το πάθος του για την πρόοδο και την ανάπτυξη
του τόπου μας, ενώ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή ως ελάχιστος φόρος τιμής στον
εκλιπόντα.
Στη συνέχεια, καλωσόρισαν το νέο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Λειβαδιώτη
Αναστάσιο.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Μετά από ομόφωνη συναίνεση του Σώματος και του Δημάρχου συζητήθηκε ένα θέμα (1)
εκτός ημερήσιας διάταξης (άρθρο 67 παρ. 7 του Ν 3852/2010) και προηγήθηκε η
συζήτηση του 5.2 θέματος της Η.Δ. Επίσης, τα θέματα 3.3 και 3.4 αριθμήθηκαν ως 4.1
και 4.2 διότι αφορούν την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Ο Δ.Σ. Στακινός Βασίλειος αποχώρησε οριστικά μετά το 4.1 θέμα όπως τροποποιήθηκε η
Η.Δ., αφού υπέγραψε στο Πρόχειρο Πρακτικό. Ο Δ.Σ. Λειβαδιώτης Αντώνιος αποχώρησε
από την αίθουσα κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ. όπως αυτή τροποποιήθηκε.
Ο Πρόεδρος ζήτησε να προηγηθεί η συζήτηση του 5.2 θέματος της Η.Δ.¨Έγκριση
Ισολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας για τη
χρήση του έτους 2015¨, διότι ο ορκωτός λογιστής που παρευρισκόταν στη
συνεδρίαση, έπρεπε να προλάβει την βραδυνή του πτήση για Αθήνα. 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 2015 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 2015.
Το Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Κ., με την αριθ. 50/2017 απόφασή της, ενέκρινε τον ισολογισμό
της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας (ΚΕΔΗΚ) για τη χρήση του έτους
2015, όπως αυτός εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο, που αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της απόφασης αυτής.
Με την υπ’ αριθμ. 112/2017 απόφασή του, το Δ.Σ. της ΚΕΔΗΚ ενέκρινε την έκθεση
Τακτικού Διαχειριστικού Ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης της ΚΕΔΗΚ έτους 2015,
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. Βαργεμέζη
Χρήστο να κάνει μια συνοπτική παρουσίαση της έκθεσής του.
Ο κ. Βαργεμέζης παίρνοντας το λόγο είπε:
΄Εχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της ΚΕΔΗΚ για τη χρήση 2015, έχει εκδοθεί
μια πολύ αναλυτική έκθεση με τα πορίσματα ελέγχου και αναφερόμαστε όχι μόνο σε
κονδύλια ισολογισμού, αλλά και σε θέματα διαχείρισης. Θα επισημάνουμε δυο-τρία
θέματα ως τα πιο σημαντικά, θα τα διαβάσω απευθείας από την έκθεση ελέγχου και μετά
να δεχτώ οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε. Λοιπόν, το πρώτο θέμα, το βασικό μας, είναι τα
χρηματικά διαθέσιμα, όπως και την προηγούμενη χρονιά. Το υπόλοιπο του ταμείου την
31-12-2015 ανέρχονταν σε 206.543,32€. Στις 4-1-2016 πραγματοποιήθηκε
καταμέτρηση των ταμειακών διαθεσίμων της επιχείρησης, παρουσία της ταμία, κας
Παντζελιουδάκη Μαρίας. Το ποσό που καταμετρήθηκε ανήλθε σε 7.810,97 και
συντάχθηκε το σχετικό πρωτόκολλο καταμέτρησης. Το ποσό του λογαριασμού του
ταμείου που ήταν καταχωρημένο στα βιβλία της επιχείρησης τη συγκεκριμένη
ημερομηνία ανέρχονταν σε 206.543,32, δηλαδή παρατηρείται ένα έλλειμμα ταμείου
ποσού 198.732,35. Σύμφωνα με τη διοίκηση της επιχείρησης, η διαφορά οφείλονταν στο
ότι εκκρεμούσαν η μεταφορά του ταμειακού ελλείμματος της προηγούμενης διοίκησης
από το λογαριασμό λογιστικής «Ταμείο» σε λογαριασμός λογιστικής «Απαιτήσεις», γιατί
ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί ο ακριβής προσδιορισμός και καταλογισμός του ποσού του
ελλείμματος στον πρώην Πρόεδρο της επιχείρησης και δεύτερον ότι η φύλαξη μέρους
των χρημάτων γινόταν εκτός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, με υπεύθυνο
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επίβλεψης διαφύλαξης τον Πρόεδρο της επιχείρησης, κ. Κουκουβίνο Χαρίλαο. Στις 18-12017 διενεργήσαμε νέα καταμέτρηση των ταμειακών διαθεσίμων της επιχείρησης,
παρουσία του Προέδρου της επιχείρησης, κ. Κουκουβίνου Χαρίλαου και της ταμία, κας
Παντζελιουδάκη Μαρίας. Συγκεκριμένα καταμετρήσαμε το ποσό των 12.508,14€, το
οποίο και συμφωνεί με το υπόλοιπο των ταμειακών διαθεσίμων που ήταν καταχωρημένο
στη Γενική Λογιστική και στο λογαριασμό «Ταμείο» κατά την παραπάνω ημερομηνία. Θα
πρέπει να αναφέρουμε ότι η εκλογή μας ως ελεγκτές της επιχείρησης για τη χρήση 2015
πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 299 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Κασσάνδρας στις 15-12-2016, δηλαδή ένα χρόνο μετά. Λόγω της μεταγενέστερης
εκλογής μας, καθώς επίσης και του τρόπου τήρησης και παρακολούθησης του ταμείου,
για το οποίο θα αναφερθούμε παρακάτω, δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε την εξέλιξη
του υπολοίπου του ταμείου και διατηρούμε επιφυλάξεις σχετικά με το ακριβές ύψος του
κατά 31-12-2015. Σχετικά με το θέμα που αναφέραμε στην έκθεση της προηγούμενης
χρήσης, στις 28-11-2014 πραγματοποιήθηκε καταμέτρηση των ταμειακών διαθεσίμων
της επιχείρησης κατά τη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής του απερχόμενου από τον
νέο Πρόεδρο της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, ο απερχόμενος Πρόεδρος, κ. Οικονόμου
Ρήγας, παρέδωσε τη διαχείριση της επιχείρησης, καθώς και το ταμείο, στον νέο
Πρόεδρο, κ. Χαρίλαο Κουκουβίνο. Το ποσό που καταμετρήθηκε ανήλθε σε 2.350€ και
συντάχθηκε το σχετικό πρωτόκολλο καταμέτρησης. Το ποσό του λογαριασμού του
«Ταμείου» που ήταν καταχωρημένο στα βιβλία της επιχείρησης τη συγκεκριμένη
ημερομηνία, 28-11-2014, ανέρχονταν σε 179.526,39 και προκύπτει διαφορά, έλλειμμα
ταμείου, ποσό 177.176,39 σε σχέση με το αντίστοιχο υπόλοιπο που καταμετρήθηκε κατά
την ημερομηνία παράδοσης-παραλαβής. Από την Οικονομική Υπηρεσία και τη διοίκηση
της επιχείρησης μας γνωστοποιήθηκε ότι η διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι
πραγματοποιήθηκαν πληρωμές άνευ παραστατικών από τον πρώην Πρόεδρο, κ. Ρήγα
Οικονόμου, για τις οποίες οι καταχωρήσεις στη Γενική Λογιστική δεν είχαν
πραγματοποιηθεί, διότι οι συμβάσεις δεν είχαν εγκριθεί από τον Επίτροπο κι έτσι δεν
ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές τους ή υπήρχε υπέρβαση του
προβλεπόμενου ποσού σύμβασης για τη χρήση 2014. Δεν μας προσκομίστηκαν τα
νομιμοποιητικά στοιχεία ή κάποια άλλη τεκμηρίωση και επομένως δεν μπορούμε να
επαληθεύσουμε-βεβαιώσουμε ούτε τις ανωτέρω πληρωμές, ούτε την πραγματοποίηση
των συναλλαγών. Για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχουν και φορολογικές επιπτώσεις,
δεδομένου ότι πραγματοποιήθηκαν πληρωμές εξόδων προμηθειών χωρίς να υπάρχουν ή
να έχουν εκδοθεί τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η διοίκηση της επιχείρησης προέβη σε
καταλογισμό του ποσού των 157.864,74 ως έλλειμμα ταμείου στον πρώην Πρόεδρο της
επιχείρησης, κ. Οικονόμου Ρήγα και γνωστοποίησε το θέμα στις αρμόδιες εποπτικές
αρχές, ώστε να επιληφθούν επί του θέματος. Έως την ημερομηνία σύνταξης της
παρούσας έκθεσης δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη. Για όλους τους ανωτέρω λόγους
διατηρούμε επιφυλάξεις ως προς την ορθή απεικόνιση τόσο των κινήσεων, καθώς επίσης
και του ύψους του λογαριασμού των ταμειακών διαθεσίμων της επιχείρησης. Ένα άλλο
θέμα που θα ήθελα έτσι να αναφέρω και είχαμε αναφέρει και για τη χρήση 2014, τα
έσοδα από παραχώρηση και διαχείριση Φεστιβάλ Κασσάνδρας. Πάλι παρατηρήθηκαν
πολύ χαμηλά έσοδα σε σχέση με τις παραστάσεις που έχουνε δοθεί, δηλαδή παραστάσεις
«Αχαρνής» υπάρχει έσοδο 500€, για τη θεατρική παράσταση «Ο Μάγος του Οζ» υπάρχει
έσοδο 100€, διάφορες άλλες θεατρικές παραστάσεις, εκατό, εκατόν είκοσι και 450€.
Επίσης, βέβαια τη δύσκολη περίοδο των capital control υπήρχαν ορισμένες παραστάσεις,
οι οποίες ναι μεν είχαν κλείσει, αλλά είχαν ακυρωθεί, οπότε υπήρχαν συμφωνητικά
αλλά δεν υπάρχει κάποια καταγραφή εσόδου και σύμφωνα με τους υπεύθυνους της
επιχείρησης οι παραπάνω εκδηλώσεις είτε αναβλήθηκαν, είτε δεν υπήρχε αναμενόμενη
προσέλευση, με αποτέλεσμα να μην εισπραχθεί τίμημα. Και καταλήγουμε ότι δεδομένου
ότι ο τρόπος υπολογισμού του εσόδου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επαληθευτεί
από εμάς, οι ισχυρισμοί των υπευθύνων της επιχείρησης για την είσπραξη τιμήματος δεν
μπορούν να επιβεβαιωθούν από εμάς, το τίμημα που εισέπραξε η επιχείρηση για κάθε μία
συναυλία είναι αρκετά χαμηλό, στο ιδιαίτερα χαμηλό τίμημα για την παραχώρηση του
χώρου του αμφιθεάτρου Σίβηρης περιλαμβάνεται σαν υποχρέωση της επιχείρησης η
παροχή τριφασικού ρεύματος και η παρουσία ηλεκτρολόγου καθ’ όλη τη διάρκεια των
παραστάσεων, η αμοιβή του οποίου βαρύνει την επιχείρηση, τέταρτον, το σύνολο της
είσπραξης των εισιτηρίων από τις συναυλίες ανήκουν στους καλλιτέχνες, επομένως
διατηρούμε επιφυλάξεις ως προς το κατά πόσο ο ορισμός ενός τόσο χαμηλού συμβατικού
τιμήματος λειτουργεί προς όφελος της επιχείρησης και θα πρέπει να διερευνηθούν οι
αιτίες που οδήγησαν σε τόσο χαμηλό συμβατικό τίμημα. Λόγω των ανωτέρω, δεν
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μπορούμε να βεβαιώσουμε-προσδιορίσουμε το ακριβές ποσό της συγκεκριμένης
κατηγορίας εσόδων. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα ευρήματα στην έκθεσή μας, αλλά αυτά
τα δυο πιστεύουμε ότι είναι τα πιο σημαντικά. Ό,τι έχουμε βρει έχει καταγραφεί πλήρως
στην έκθεση και έχει υποβληθεί και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΗΚ και απ’ όσο
γνωρίζω και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε
ερώτηση.
Μια διευκρίνιση, γιατί ανέφερα κάτι για το ταμείο, για να κάνω τη διευκρίνιση. Δεν είναι
νομικό κείμενο, είναι οικονομικό κείμενο το δικό μας. Όταν λέμε ότι η διοίκηση της
επιχείρησης προέβη σε καταλογισμό του ποσού των 157.000 ως έλλειμμα ταμείου στον
πρώην Πρόεδρο της επιχείρησης, κ. Οικονόμου Ρήγα, και γνωστοποίησε το θέμα στις
αρμόδιες εποπτικές αρχές, εννοούμε ότι αυτό το ποσό μεταφέρθηκε από το ταμείο και
χρεώθηκε ως προσωρινή διαφορά απαίτησης από την προηγούμενο Πρόεδρο, η οποία
προσωρινή διαφορά θα οριστικοποιηθεί μόλις οριστικοποιηθεί και ο έλεγχος από το Σώμα
Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημοσίας Διοίκησης, ο οποίος από όσο γνωρίζω είναι σε εξέλιξη.
Αυτό, δεν έχει γίνει κάποιος επίσημος καταλογισμός, είναι μια προσωρινή διαφορά, η
οποία διερευνάται. Απλά δεν μπορούσε να παραμείνει αυτό το ποσό στο ταμείο.
Ο Δ.Σ. κ. Λειβαδιώτης Αντώνης είπε: Πριν προχωρήσετε στη διαδικασία, εγώ θα
αποχωρήσω από την αίθουσα, γιατί δεν έχω ψηφίσει μέχρι σήμερα ούτε τη συγκρότηση
του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, γιατί θεωρούσα ότι πάντοτε αυτές οι
επιχειρήσεις κάνουν παιχνίδια εις βάρος των δημοτών.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Να ευχαριστήσουμε για την παροχή των πληροφοριών και να κάνετε λίγο
υπομονή και σε εμένα και στους Συμβούλους, οι οποίοι πιθανόν έχουν τη διάθεση να
ενημερωθούν, μην έχοντας το δικό σας επιστημονικό υπόβαθρο όσον αφορά το τι είναι
ισολογισμός και πώς κάθε απαίτηση, κάθε δαπάνη φαίνεται σαν μια εγγραφή και στην
ουσία αποτυπώνει το έλλειμμα ενός ταμείου. Θα επαναλάβω εγώ ορισμένα πράγματα,
όπως τα έχω καταλάβει, υποψιάζομαι ότι οι απορίες ή οι σκέψεις οι δικές μου θα
ταυτίζονται με αρκετών Συμβούλων, εννοείται ότι κάποιος μετά μπορεί να κάνει την
ερώτησή του και θα με επιβεβαιώσετε. Στην ουσία με το που παρέδωσε το ταμείο η
προηγούμενη διοίκηση στην τωρινή, έπρεπε να υπάρχουν στα υπόλοιπα του ταμείου ένα
ποσό γύρω στις 170.000€ και όταν λέμε ταμείο, εννοούμε καταθέσεις ή στο ταμείο, στο
συρτάρι της σε ένα γραφείο της ΚΕΔΗΚ ή να τα φυλάει ο Πρόεδρος ή κάποιος
υπάλληλος και αν τον πεις, 12.000, φέρτα μου τώρα σε παρακαλώ, για να βεβαιωθώ ότι
αυτά υπάρχουν. Σωστά;
ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ : Σωστά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Άρα από τη συγκεκριμένη διαδικασία, εσείς ελέγξατε ότι θα έπρεπε να
υπάρχουν στο ταμείο 158.000€, οι οποίες δεν υπάρχουν.
ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ : Το υπόλοιπο του ταμείου την 31-12-2014 ήταν 157.000 αν θυμάμαι
καλά. Αυτά που παρέδωσε η προηγούμενη διοίκηση ήταν 2.350, αλλά τότε το ταμείο
όταν το παρέδωσε, το λογιστικό υπόλοιπο ήταν 179.000, απλά μετά από όσο
καταλαβαίνω ήρθανε παραστατικά εξόδων, τα οποία είχαν πληρωθεί, απλά δεν είχαν
καταχωρηθεί και το υπόλοιπο μειώθηκε στις 157.000.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Στην ουσία, λοιπόν, εσείς σαν οικονομικός ελεγκτής των βιβλίων της
εταιρείας μας λέτε ότι υπάρχει ένα ποσό 155.000, το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει σαν
χρήματα, είτε σε έναν τραπεζικό λογαριασμό, είτε σε ένα συρτάρι και δεν υπάρχει. Και
φυσικά ήταν απόλυτα κατανοητό ότι ο δικό σας ο ρόλος εδώ πέρα είναι λογιστικός και
όχι νομικός. Τη λεπτομέρεια για το πού καταχωρούνται αυτά στον ισολογισμό σε σχέση
με το πού βρίσκεται η διαδικασία, αν έχει ζητήσει καταλογισμό η τωρινή διοίκηση, αν
έχει βγει το πόρισμα του Σώματος Ελεγκτών Οικονομικών Επιθεωρητών είναι
λεπτομέρεια την οποία ακούμε πιστεύω με… και δεν μπορούμε να… αντιληφθούμε την
τεχνική της μορφή, γι’ αυτό και είναι και ο δικός σας ρόλος εδώ. Αυτό το οποίο στην
καταμέτρηση του ταμείου του 2015, όπου υπήρχε ένα ποσό… νομίζω στο ταμείο το είχε
ο Πρόεδρος, ο κ. Κουκουβίνος, για τι ποσό μιλάμε;
ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ : Την 31-12-2015 το ποσό ήτανε στο ταμείο, 200.000, αλλά εκεί μέσα
συμπεριλαμβάνονται και τα εκατόν πενήντα εφτά, 206.543,32.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Και στον τελευταίο έλεγχο που έγινε το 2017;
ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ : Το υπόλοιπο του ταμείου - αυτό που καταμετρήθηκε ήταν 12.508,14 και
το οποίο συμφωνεί με το υπόλοιπο των ταμειακών διαθεσίμων, έτσι όπως είναι στα
λογιστικά βιβλία.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αυτό το τελευταίο που είπατε εγώ το αντιλαμβάνομαι ως εξής: πλην του
αρχικού ποσού που έγινε από τη μετάβαση της προηγούμενης διοίκησης στην τωρινή,
δεν υπάρχει κάποιο άλλο ποσό, το οποίο αναφέρεται στα λογιστικά βιβλία και δεν
υπάρχει σαν αντίκρισμα σε ένα ταμείο ή σε έναν τραπεζικό λογαριασμό.
ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ : Η τελευταία εικόνα που έχω είναι από τον Γενάρη του 2017.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι, ναι, για την τελευταία εικόνα μιλάμε, λογικά. Πλην εκείνου του
ποσού, δεν υπάρχουν ποσά τα οποία εγγράφονται λογιστικά κάπου σαν έσοδα ή σαν
κεφάλαια τα οποία δεν υπάρχουν σε έναν τραπεζικό λογαριασμό, το κάνω για να
καταλάβουμε όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ποσό το οποίο
θα έπρεπε να είναι κάπου και δεν είναι. Αν το λέω πάλι σωστά.
ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ : Την 18-1-2017.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ωραία. Άρα αυτό είναι το ένα, η μία, ο ένας παράγοντας που είπατε. Άρα
αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ σαν ένας Δημοτικός Σύμβουλος ή σαν ένας Δήμαρχος που
η γνώση μου των οικονομικών δεν είναι αντίστοιχη με τη δικιά σας, είναι ότι αυτή τη
στιγμή το ταμείο της επιχείρησης είναι εντάξει.
ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ : Ναι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την έκφραση, άλλη, καθαρό ή τέτοιο, γιατί
είναι ζήτημα νομικής διερεύνησης για το τι και πώς και ας μην βιαστούμε εδώ πέρα να
γίνουμε δικαστήριο. Αυτό είναι το πρώτο που κατάλαβα και νομίζω ότι θα ήταν απορία
και κάποιων Δημοτικών Συμβούλων, εξαρτάται ότι… οποιοσδήποτε τώρα μπορεί να θέλει
να ρωτήσει.
ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ : Ναι. Συνεχίστε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ξέρω ότι η γλώσσα μου είναι πολύ απλοποιημένη, αλλά είναι υποχρεωτικά
να είναι σε αυτό το επίπεδο για να καταλάβω πρώτα απ’ όλα εγώ ο ίδιος. Μια δεύτερη
παρατήρηση την οποία κάνατε και είμαι πεπεισμένος ότι αυτό είναι στο πλαίσιο των
υποχρεώσεων που έχετε σαν ορκωτός λογιστής, δεν ήταν κάτι το οποίο αυτοβούλως
είπατε να δείτε, είναι τα έσοδα τα οποία παρουσίασε το 2015 η επιχείρηση από το
Φεστιβάλ Κασσάνδρας.
ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ : Σωστά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αυτό, σας το ξαναείπα, είναι μία αρμοδιότητα την οποία σας δίνει ο νόμος
και φυσικά αυτό το κάνετε σε σύγκριση με ισολογισμούς άλλων ετών, επόμενων ετών;
Είναι κάτι το οποίο δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια και συνέβη τώρα; Είναι κάτι
το οποίο συνέβη τότε και δεν συνέβη τα επόμενα χρόνια ή είναι μια τακτική η οποία
είναι...;
ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ : Το συγκεκριμένο θέμα μας είχε απασχολήσει και τις προηγούμενες
χρήσεις, το 2014, 2013… 2014 σίγουρα, το 2013… και νομίζω και το 2013. Δεν θυμάμαι.
Ξέρω ότι απλά το 2016 έχει γίνει άλλος τρόπος αντιμετώπισης…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Νομίζω ότι σε αυτά έχει αρκετές έτσι, αρκετά πράγματα να μας εξηγήσει ο
Πρόεδρος και απλά να πω στο Σώμα και νομίζω ότι είναι αντιληπτό από όλους ότι
υπάρχουν δράσεις με τις οποίες ο Δήμος και πόσο μάλλον η Κοινωφελής Επιχείρηση του
Δήμου Κασσάνδρας δεν τις κάνει με αποκλειστικό σκοπό το έσοδο, το οικονομικό έσοδο.
Βέβαια καλά είναι πλέον από τη νομοθεσία ή από την κοινή λογική ή τη νοικοκυροσύνη
να φροντίζουμε οι δράσεις μας περίπου να είναι ανάλογα με τα έσοδά μας, αυτή είναι η
κλασική μας υποχρέωση με βάση του προϋπολογισμού του Δήμου, απλά πιστεύω ότι όλα
τα προηγούμενα χρόνια και σε συνδυασμό με τις… με την αλλαγή που υπήρξε στα
οικονομικά των Ελλήνων, ήταν και εντολή δικιά μου προς τον κ. Πρόεδρο να στηριχτεί
σαν θεσμός το Φεστιβάλ της Κασσάνδρας, να υπάρχει μία σειρά παραστάσεων ακόμα και
με γνώση μας ότι οι καλλιτέχνες πλέον σήμερα, αναλαμβάνοντας το ρίσκο πολύ χαμηλής
συμμετοχής, ήθελαν να κλείσουν πολλές φορές με ένα τίμημα, το οποίο είναι ευτελές
κατά τη δικιά μας λογική, το χώρο για τη συναυλία, αυτό όμως ήταν μια λογική, μια
διαδικασία, η οποία επικρατούσε σε συντριπτικά μεγάλο αριθμό συναυλιακών χώρων
στην Ελλάδα και θέλω όχι να στηρίξω τον κ. Πρόεδρο, απλά να ενημερώσω ότι η εντολή
η οποία πήρε ο κ. Πρόεδρος από μένα είναι ότι με ενδιαφέρει, ειδικά το 2015 όπου οι
ακυρώσεις ήταν η μία μετά την άλλη, να στηριχτεί ο θεσμός του Φεστιβάλ σαν πρώτη
προτεραιότητα και ας μην βγάλουμε ένα ευρώ, αυτό ήταν η λέξη μου, κέρδος από το
Φεστιβάλ απλά να διατηρήσουμε μια δράση, η παύση της οποίας θα είχε πιστεύω πολύ
αρνητικό αντίκτυπο στην περιοχή μας. Θα παρακαλούσα λίγο τον κ. Πρόεδρο να μας
εξηγήσει εν μέρει και για το ακροατήριό μας και για τον κ. Λειβαδιώτη που είναι
καινούριος Σύμβουλος, γιατί εκείνα τα χρόνια, το 2014, το 2015, αν άλλαξε κάτι το
2016, είχατε τόσο χαμηλό τίμημα, κ. Κουκουβίνε, γιατί εγώ σαν πολίτης, αν ακούω ότι
το αμφιθέατρο της Σίβηρης είχε 500€ έσοδα από μία συναυλία, το πρώτο που θα σκεφτώ
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είναι, πω-πω με κοροϊδεύουν. Που δεν επιτρέπεται (…) αλλά οφείλουμε σε αυτόν τον
πολίτη να δώσουμε μια πειστική απάντηση. Σας ευχαριστώ.
Ο Δ.Σ. και Πρόεδρος της ΚΕΔΗΚ κ. Κουκουβίνος Χαρίλαος είπε:
Ναι, κ. Δήμαρχε, να απαντήσω. Όλα αυτά που λέτε είναι πολύ σωστά, η πρώτη χρονιά
που αναλάβαμε σαν διοίκηση του Φεστιβάλ ήταν το 2015, γιατί όπως ξέρετε παραλάβαμε
την επιχείρηση το Νοέμβριο, κινηθήκαμε στα πλαίσια των προηγούμενων διοικήσεων και
νομίζω, μέσα στο λόγο σας είπατε ότι σκοπός του αμφιθεάτρου δεν είναι να έχει κέρδος,
απλά να, πρώτα να προσφέρει κάποια ποιότητα και να ‘ρθουν καταρχήν τα ονόματα που
θέλουμε, τα γνωστά στο χώρο, για να κάνουν τις συναυλίες και τα θέατρα και μετά, αν
υπάρχει κέρδος, καλώς να υπάρχει. Βλέπαμε ότι με την τακτική που υπήρχε πριν,
νοικιάζαν το θέατρο με ένα πολύ μικρό ποσόν, απλά για να ‘ρθουν οι καλλιτέχνες, και
από κει και πέρα δεν μας ενδιέφερε άμα θα έχουμε κέρδος ή όχι. Αυτό κάναμε κι εμείς το
2015, που όπως όλοι ξέρετε… τις ιδιαιτερότητες που υπήρχανε εκείνη τη χρονιά με τα
capital control, ακυρώθηκαν πάρα πολλές συναυλίες και όπως είπε και ο κύριος λογιστής
ο ορκωτός, ο κ. Βαργεμέζης, μια παράσταση ας πούμε «Ο Μάγος του Οζ» ήτανε 100€,
ενώ στο συμφωνητικό έλεγε ένα ευρώ το εισιτήριο ή κάτι, δεν μπορώ να ξέρω απ’ έξω.
Αυτή η παράσταση ήταν ένα παιδικό θέατρο και είχε έσοδα 400€. Πώς να πεις στον
καλλιτέχνη να σου δώσει εσένα πεντακόσια που ήταν το ελάχιστο όριο; Αντιμετωπίσαμε
τέτοιες πολλές καταστάσεις και τελικά είπαμε του χρόνου, το 2016, να αλλάξουμε λίγο
το σκεπτικό και να δώσουμε το Φεστιβάλ σε ένα τρίτο πρόσωπο και να το διοργανώσει
αυτός με ένα αντίτιμο της τάξης των 15.000€. Δεν νομίζω όμως ότι και το 2014 ή το
2015 σαν χρονιά πήγε άσχημα από έσοδα. Βγάλαμε από χορηγούς και από συναυλίες,
τις μεγάλες συναυλίες που ήταν ένα ευρώ το εισιτήριο το κέρδος της ΚΕΔΗΚ, γύρω στα
δώδεκα με 14.000€, δεν θυμάμαι ακριβώς απ’ έξω, ενώ τα άλλα χρόνια, 2012, 2013,
2011 άμα κοιτάξετε τα έσοδα του αμφιθεάτρου συνολικά δεν ήταν πάνω από 500€. Π.χ.
ας πούμε, όπως θυμάμαι παλιότερα στον Χαρούλη… νοικιάσαμε το αμφιθέατρο όλο με
100€ και εμείς πήραμε ένα ευρώ το εισιτήριο, πήραμε γύρω στις 3.000. Κάπως έτσι
κινούμαστε, πάντα γνώμονας είναι να γίνονται οι παραστάσεις, γιατί και φέτος πάλι
αντιμετωπίζουμε πρόβλημα, πολλοί καλλιτέχνες, μετά τη μείωση εξόδων των πολιτών με
την οικονομική κρίση, θεωρούν σαν τέταρτη και πέμπτη επιλογή τη διασκέδαση και δεν
μπορούν να δώσουν ούτε τα 15€ για να παρακολουθήσουν ένα… μια συναυλία κι έτσι
αναγκάζονται να κινούνται γύρω από το χώρο των Αθηνών και να μην ανεβαίνουν
εύκολα στη Μακεδονία. Βέβαια έχουμε κάποια θέατρα και φέτος, προσπαθούμε να
πάρουμε και κάποια ονόματα και νομίζω κινούμαστε σε αυτό το δρόμο να έχουμε πρώτα
τους καλλιτέχνες και τα θέατρα εδώ, πάρα να κοιτάμε το κέρδος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Πρόεδρε. Κάποιος συνάδελφος, ερωτήσεις. Ορίστε;
ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ : Μια διευκρίνιση να κάνω λίγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως.
ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ : Το 2015 οι μουσικές συναυλίες που έγιναν, που είχαν ονόματα, ας πούμε
η Ελεωνόρα Ζουγανέλη ή ο Ρέμος, δεν είχαν 100€ τίμημα, ούτε διακόσια. Δηλαδή, από
τον Ρέμο εισέπραξε 4.000. Αλλά για τις θεατρικές παραστάσεις υπάρχει μόνο το 100€
τίμημα, που είναι για τους λόγους που αναφέρετε εδώ πέρα, ότι θέλατε να κάνετε σαν
κοινωφελή δραστηριότητα. Αλλά συναυλίες που είχαν παραπάνω προσέλευση κόσμου
δεν υπήρχαν. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν. Το 2015 δεν υπήρχε κάποια συναυλία.
Υπήρχαν ακυρώσεις στις συναυλίες, όπως ας πούμε ο Νταλάρας ακυρώθηκε ή κάποια
άλλα ονόματα ας πούμε που ήταν κλεισμένα, η Μαρία Άρνη ας πούμε, που μπορεί να
είχε κόσμο, δεν ήρθαν για συναυλίες, αυτές είχαν ακυρώσει. Αλλά το χαμηλό τίμημα
ήταν μόνο σε θεατρικές παραστάσεις. Τις γράφουμε αναλυτικά κιόλας.
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ : Και να συμπληρώσω τώρα εδώ στην παρέμβαση που κάνατε, και εμείς
και οι παλιότερες διοικήσεις του αμφιθεάτρου στις… πέρα από τις συναυλίες τώρα που
αλλάξαμε λίγο το σκεπτικό, για τις θεατρικές παραστάσεις το σκεπτικό πάντα ήταν να
‘ρθουν. Όπως τώρα το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το κάνουμε χωρίς να έχουμε
κανένα κέρδος, απλά βάζουμε ένα τυπικό αντίτιμο για να φαίνονται σαν διοργανωτές και
να έχουν την ευθύνη, να μην έχουμε εμείς την ευθύνη και έτσι καταλήγουμε στο 100€.
Αλλιώς δεν έρχονται καν, το δηλώνουν από την αρχή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να ενημερώσω λίγο το Σώμα ως λίγο πιο παλιότερος, και πιο παλιά
ερχόταν θεατρικές παραστάσεις αρκετά μεγάλες εδώ, δεν πληρώναμε εμείς τίποτα,
ερχόταν δωρεάν. Ερχότανε, ήτανε πληρωμένοι είτε από τον ΕΟΤ, είτε από το Υπουργείο
Πολιτισμού, εμείς εισπράτταμε τα εισιτήρια, γι’ αυτό και είχαμε έσοδα. Δεν πληρώναμε

Σελίδα 6 από 9

ΑΔΑ: ΩΡΒ6ΩΕΘ-Ι1Μ
τίποτα στις θεατρικές παραστάσεις. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό, οι επιχορηγήσεις από το
Υπουργείο Πολιτισμού κλπ δεν υπάρχουν. Οι θεατρικές παραστάσεις λειτουργούν σαν
ιδιωτικές επιχειρήσεις, έρχονται εδώ και προσπαθούν με τα εισιτήρια που θα κόψουν να
επιβιώσουν κι αυτοί και αν υπάρχουν κάποια έσοδα, να περισσέψουν και για το θέατρο.
Eπιλογή της ΚΕΔΗΚ και πιστεύω και η δική μας η φιλοσοφία θα είναι προς αυτήν την
κατεύθυνση, ότι θέλουμε παραστάσεις, δεν θέλουμε να βγάλουμε κέρδος από το
Φεστιβάλ, θέλουμε να υπάρχουν παραστάσεις και να υπάρχει ο θεσμός σε λειτουργία.
Αυτά ήθελα να πω, να σας ενημερώσω ότι παλιότερα δεν τα πληρώναμε γι’ αυτό και
είχαμε κάποια έσοδα από τις θεατρικές παραστάσεις.
ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ Β. : Η επανάληψη μήτηρ μαθήσεως, κ. Δήμαρχε. Έτσι κι αλλιώς τα είχαμε
ξανασυζητήσει αυτά, κατανοητό. Τα ψηφίσαμε, ομόφωνα είπαμε όλοι στο προηγούμενο
Συμβούλιο ότι αυτά έπρεπε να πάρει το δρόμο του, έτσι; Επειδή αναφερθήκατε σε
κάποιο σημείο στη σελίδα 29 και λέτε, με την υπ’ αριθμόν τάδε απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου, λόγω της μεταγενέστερης εκλογής μας, καθώς επίσης και του
τρόπου τήρησης και παρακολούθησης του ταμείου, για το οποίο θα αναφερθούμε
παρακάτω, την εξέλιξη και λοιπά. Νομίζω Πρόεδρε, ότι ο ορισμός των ελεγκτών της
επιχείρησης για τη χρήση 2015 πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 299 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κασσάνδρας στις 15-12-2016. όμως τους είχαμε
ορίσει νωρίτερα από την αρχή της χρονιάς αλλά λόγω του θέματος τότε που τον όριζε ο
Δήμος, δεν μπορούσαμε να τον πληρώσουμε εμείς γιατί δεν…
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ : Δεν δεχόταν το ένταλμα του Δήμου ο Επίτροπος, έπρεπε να γίνει
δαπάνη από την επιχείρηση.
ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ Β. : Σε αυτό το διάστημα, εννοώ δηλαδή ότι οι ορκωτοί είχαν δουλέψει,
δηλαδή δεν νομίζω ότι πήγαν ξαφνικά δηλαδή, όλο αυτό το διάστημα ... Είχαμε πάρει
την απόφαση απλώς σαν διευκρίνιση αυτό, τίποτε άλλο. Δεν έχω, Πρόεδρε, δεν έχω κάτι
να πω εδώ πέρα. Σαφώς, όπως και στην προηγούμενη φορά, αποδεχόμαστε αυτό εδώ
πέρα το τέτοιο, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τη δικιά τους δουλειά κι εμείς θα
κάνουμε τη δικιά μας δουλειά όπως ορίζει ο νόμος. Πρέπει να το προωθήσετε εσείς εκεί
πέρα που πρέπει να το προωθήσετε.
ΦΑΣΟΥΛΑΣ : 31-12-2015 μπορείτε να μου πείτε λίγο το ταμειακό υπόλοιπο;
ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ : Ταμειακό, μπορώ να σας πω σίγουρα 18-1-2017 που έγινε η
καταμέτρηση, που είναι 12.508,14. Στις 4-1-2016 ήταν 7.810,97, δεν θυμάμαι τώρα
άμα είχε… μεσολάβησε Σαββατοκύριακο.
ΦΑΣΟΥΛΑΣ : Ουσιαστικά εδώ τώρα έχουμε μια διαφορά δηλαδή 200.000 περίπου, έτσι;
ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ : 198.732.
ΦΑΣΟΥΛΑΣ : Εκατόν πενήντα πέντε δεν θα έπρεπε να είναι;
ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ : Ήταν 157.000 η διαφορά που μεταφέρθηκε ως προσωρινή διαφορά προς
διερεύνηση και χρεώθηκε στον προηγούμενο Πρόεδρο της επιχείρησης.
ΦΑΣΟΥΛΑΣ : Ακριβώς.
ΒΑΡΓΕΜΕΖΗΣ : Και το υπόλοιπο, έχουμε, ουσιαστικά μια επιβεβαίωση από τον Πρόεδρο
της επιχείρησης, κ. Κουκουβίνο, ότι, ήταν υπεύθυνος και διαφύλαξης του ταμείου, το
φύλαττε ο ίδιος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καλώς. Άλλος συνάδελφος θέλει να ρωτήσει κάτι; Μπαίνει το θέμα για
έγκριση, του ισολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας για τη
χρήση του 2015. Εγκρίνεται;
ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ Β. : Ως έχει, με τις παρατηρήσεις…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ως έχει, με τις παρατηρήσεις των ορκωτών λογιστών.
ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ Β. : Και εξουσιοδοτούμε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καλώς. Ευχαριστούμε μπορείτε να αποχωρήσετε οι ορκωτοί για να
προλάβετε την πτήση σας.
Μετά από την ανωτέρω συζήτηση όπως απομαγνητοφωνήθηκε ο Πρόεδρος ζήτησε την
έγκριση Ισολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας (ΚΕΔΗΚ) για
τη χρήση του έτους 2015 καθώς και της έκθεσης Τακτικού Διαχειριστικού Ελέγχου της
οικονομικής διαχείρισης της ΚΕΔΗΚ έτους 2015 και
έθεσε το θέμα σε ψήφιση,
λαμβάνοντας υπόψη όσα αναλυτικά ειπώθηκαν από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή
Βαργεμέζη Χρήστο, τον Πρόεδρο της ΚΕΔΗΚ και τον κ. Δήμαρχο.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο της Κ.Ε.ΔΗ.Κ. Κουκουβίνο Χ., τον ορκωτό λογιστή,
τον Δήμαρχο και έλαβε υπόψη του:
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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. 50/2017 & 112/2017 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της
επιχείρησης
την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών
τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης έτους 2015 και την κατάσταση
λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Παραλαμβάνει – εγκρίνει ως δέσμια αρμοδιότητα, τον Ισολογισμό της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας (ΚΕΔΗΚ) για τη χρήση του έτους 2015 με τις
παρατηρήσεις των ορκωτών λογιστών, διατηρώντας κάθε νόμιμη επιφύλαξη,
επισημαίνοντας τα όσα με λεπτομέρεια αποτυπώνονται εγγράφως στην έκθεση των
ορκωτών ελεγκτών, το σώμα της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
απόφασής μας.
Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για τις από το νόμο προβλεπόμενες ενέργειες.
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 93/2017
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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