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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ   ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Στο  Νεστόριο, σήμερα  την  20η   του μηνός   Δεκεμβρίου    2021 ημέρα  Παρασκευή  
και ώρα  10:00 π.μ. η οικονομική επιτροπή του Δήμου Νεστορίου, συνήλθε σε Τακτική 
δια Περιφοράς σύγκλιση , ύστερα  από την με αριθ. πρωτ: 9235/16-12-2021 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της,  η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σε όλα τα 
μέλη της, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 10 της ΠΝΠ – ΦΕΚ  55/Α/11-03-2020 & 
παρ. 5 του αρ. 67 του N. 3852/2010 , τροπ. παρ. 1 αρ. 184 TOY N. 4635/2019 . 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο  επτά (7) μελών 
ενημερώθηκαν και αποδέχτηκαν   επτά  (7)  μέλη και ονομαστικά οι: 
 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Γκοσλιόπουλος  Χρήστος (Πρόεδρος)                      
2 Τοτονίδης Ιωάννης (Αντ/δρος)     
3 Νταούτη Ιωάννα (Μέλος)     
4 Λέκκος Κωνστ/ινος >>   
5 Μπαμπούλης    Δημήτριος >>   

6 
Σουκαλόπουλος Σπυρίδων 

>>  
Που  δεν  παρουσιάσθηκαν  αν και 
κλήθηκαν  νόμιμα 

7 Δημητριάδης Κων/ίνος >>   
 

  Η τήρηση των πρακτικών έγινε από τη Δημοτική υπάλληλο  των Διοικητικών υπηρεσιών 
του Δήμου Νεστορίου, κα Γούτσα Αικατερίνη. 
 
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Δήμαρχος  κ. Γκοσλιόπουλος  Χρήστος,  ως Πρόεδρος 
της οικονομικής  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης  με τίτλο: << Έγκριση Πράξης Διοικητικού Συμβουλίου της ΄΄ 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου 
Νεστορίου ΄΄ που αφορά τον Ισολογισμό  οικον. έτους 2020  >>    ανέφερε τα 

εξής:   
 

Έχοντας υπόψη :  

AΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 29ης 

Συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής 
του Δήμου Νεστορίου 

Αριθ. Απόφασης : 200/2021 

ΘΕΜΑ: 

Έγκριση Πράξης Διοικητικού Συμβουλίου της 
 <<Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Νεστορίου >> 

που αφορά τον Ισολογισμό  οικ. έτους 2020 
 

ΑΔΑ: 6Τ09ΩΚ2-ΘΩ0



Σελίδα 2 από 3 

 

<<Έως το τέλος Απριλίου του επόμενου της διαχειριστικής περιόδου έτους το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Επιχείρησης υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή τον Ισολογισμό και τα 

αποτελέσματα χρήσεως μαζί με τη σχετική έκθεση των ελεγκτών του άρθρου 261 του 

Δ.Κ.Κ., 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. Η  Οικονομική Επιτροπή  μέσα σε (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.3463/2006) . 
 Ο Ισολογισμός και απολογισμός υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Επιχείρησης 

και τον υπεύθυνο Λογιστή (Κ.Υ.Α.50891/10.9.2007 άρθρο 3 – ΦΕΚ1876/Β΄/14-9-2007). 
 Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Οικονομική Επιτροπή , παρέχει 
σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσης της 

επιχείρησης, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία αυτής.  

 Μετά την έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή , ο Ισολογισμός, κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης, ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και η έκθεση των ορκωτών 

ελεγκτών δημοσιεύεται σε μία 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.50891/10-9-2007 άρθρο 6 – ΦΕΚ 1876/Β΄/14-9-2007 )>>. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού & 
Αθλητισμού Δήμου Νεστορίου είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στην  Οικονομική 

Επιτροπή τον Ισολογισμό. 

 Μας έστειλε λοιπόν την αριθ. 18/2021 απόφασή του για να  εγκρίνουμε τον 

Ισολογισμό και τον Πίνακα Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικού έτους 2020 . 
 Η κα. Νταούτη Ιωάννα,   Πρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου ζήτησε τον λόγο, 

αναφέροντας γενικά τα εξής:  
 Οι οικονομικοί πόροι της επιχείρησης  είναι: τα έσοδα από την  οικονομική 
ενίσχυση για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. 

 Tα χρήματα από το ``Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι΄΄ χρησιμοποιήθηκαν 
αποκλειστικά για ανάγκες του προγράμματος . 

  
 

Η  Οικονομική Επιτροπή    
 

 Αφού άκουσε και είδε: 

 Τις διατάξεις των άρθρων 64&67 του Ν. 3852/2010 

 Την αριθ. 18/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.). 

 Τo άρθρο 260 παρ. 4 <<Διαχείριση>> του N. 3463/2006 

 Την υπ΄αριθ.51/28-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών <<Διοικητικά Συμβούλια 

Ιδρυμάτων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, επιχειρήσεων δήμου και Περιφερειών>>. 

 Το ΦΕΚ 1321/Β΄/16-6-2011 όπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 παρ. 1&2 του Ν. 3852/2010 

έγινε η συγχώνευση υφιστάμενων Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Νεστορίου και σύσταση 

ενιαίας με την επωνυμία: <<Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου 

Νεστορίου>> (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.). 

 Το άρθρο 40 του Ν.4735/ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020 

 Μετά από διαλογική  συζήτηση  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

              1ον: Εγκρίνει την αριθ.18/2021  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

<<Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Νεστορίου>> 

(ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.) που αφορά στον Ισολογισμό οικ. έτους 2020 . 
 2ον: Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο 

Πρόγραμμα <<Διαύγεια>>   

  
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  200/2021  
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό. 

  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                         (Ακολουθούν υπογραφές) 

 
 Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

Γκοσλιόπουλος   Χρήστος 
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