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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 14/24-6-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου 
Σαµοθράκης.
Στη Σαµοθράκη σήµερα 24-6-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 19.30 µ.µ. το 
Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την 
αρίθµ. 4030/20-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου που 
Συµβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν.3463/2006) που 
δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του Δήµου 
Σαµοθράκης και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους Συµβούλους  για συζήτηση και 
λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: 18ο «Περί εγκρίσεως ισολογισµού Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης 
Σαµοθράκης χρήσης οικ. έτους 2009»
Αριθµ. Απόφαση: 180
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συµβούλων               
 ήταν:      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. Γαλατούµος Νικόλαος- Δηµ. Σύµβ.     1. Ατζανός Παναγιώτης- Δηµ. Σύµβ.
  2. Γιαννέλου Πολύµνια –       »       »        2. Γερονικολάκης Ανέστης- »     »
       µέχρι το 21ο θέµα                                 3. Σταφυλάς Ιωάννης –         »     »
  3.  Βίτσας Αθανάσιος –           »       »       4. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος – »»
  4. Γιαραµάνης Χρήστος –       »       »       (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
  5. Παπάς Παναγιώτης –           »       »        νόµιµα)
  6. Γλήνιας Πέτρος –                 »       »      5. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη- 
  7. Κεχαγιόγλου Στυλιανός –    »       »          Δηµ. Σύµβ. από το 22ο θέµα
  8. Κυλίµος Νικόλαος –            »        »      6. Γιαννέλου Πολύµνια- Δηµ. Σύµβ.
  9. Λάζαρης Αλέξανδρος –        »        »         από το 22ο θέµα
 10. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη- »»     7. Σαράντος Κων/νος – Δηµ. Σύµβ.
       µέχρι το 21ο θέµα                                      από το 22ο θέµα
 11. Σαράντος Κων/νος –           »       »
       µέχρι το 21ο θέµα-               »       »
 12. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-     »       »
 13. Σαράντος Κων/νος –            »       » 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήµαρχος κ. Χανός Γεώργιος και ο υπάλληλος 
του Δήµου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας η Αντιπρόεδρος  του Δηµοτικού 
Συµβουλίου κα. Γιαννέλου Πολύµνια κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 260 παρ. 4 του Ν. 3463/2006, 

«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»
Στην συνέχεια η Αντιπρόεδρος διάβασε τον Ισολογισµό της Δηµοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Σαµοθράκης για τη χρήση του 2009 καθώς και την ανάλυση του 
λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης που έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο απογραφών 
και ισολογισµού της επιχείρησης ο οποίος συντάχθηκε και υπογράφθηκε από 
εξωτερικό συνεργάτη της Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης, Τσαπαρα Δηµήτριο- 
λογιστή και την έκθεση ελέγχου επί της οικονοµικής διαχείρισης της Κοινωφελούς 
Δηµοτικής Επιχείρησης η οποία συντάχθηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές της RSM 
STYLIANOY A.E. µε έδρα – Πατρόκλου 1 & Παραδείσου, 15125 Μαρούσι Αθήνα κ. 
Τσαρδαράκη Παναγιώτη – Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 24791 και Καπλάνη Βασίλειο- Α.Μ. 
Σ.Ο.Ε.Λ. 19321  όπως επισυνάπτονται της παρούσας απόφασης και αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος.
Το Δηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσαν την εισήγηση της Αντιπροέδρου, έλαβαν 
υπόψη τα προαναφερόµενα και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

Αποφασίζει Οµόφωνα

Εγκρίνουν τον ισολογισµό και την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης για την χρήση 
από 01/01/2009 έως 31/12/2009 της Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης 
Σαµοθράκης µε την  επιφύλαξη των συµπερασµάτων που αναφέρονται στην έκθεση 
των ορκωτών ότι λόγω µη τήρησης διπλογραφικού συστήµατος για τη χρήση του 
έτους 2009, δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτούν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που 
έχει στην κυριότητά της η Κοινωφελής Δηµοτική Επιχείρηση Σαµοθράκης και δεν 
είναι δυνατόν να προσδιοριστούν τα ιδία κεφάλαια, το καταβληµένο µετοχικό 
κεφάλαιο και στο σύνολό τους οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της επιχείρησης.
Ο  ισολογισµό και την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης για την χρήση από 
01/01/2009 έως 31/12/2009 της Κοινωφελούς Δηµοτικής Επιχείρησης  έχει ως εξής:



Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

    Η Αντιπρόεδρος του Δηµοτικού Συµβουλίου           Τα Μέλη            Ο Γραµµατέας

           Γιαννέλου Πολύµνια                                        (Υπογραφές)

                                         Ακριβές Απόσπασµα

                                                            Ο Δήµαρχος

                 Χανός Γεώργιος


