ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2015
και ώρα 10.00 π.µ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθµ. 635/2014
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 16-12-2014.
Προς
τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από
την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 635
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
24/16-12-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας
Αρ. Πρωτ.:

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

/ 4-2-2015

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Έγκριση ισολογισµού έναρξης εκκαθάρισης της ∆ΗΚΕΚ
Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και
ώρα 18.00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 30432/12-12-2014 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους
ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αντωνίου Ελένη

17) Σβάρνας Ιωάννης

2) Αντωνίου Σωτήριος

18) Τάντος Μιχαήλ

3) Αραµπατζής ∆ηµήτριος

19) Τίκας Τριαντάφυλλος

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος

20) Ψηµµένος Κωνσταντίνος

5) Γεννάδιος Ιωάννης

21) Γούλας Σωτήριος

6) Γιαννέλος Κλεοµένης

22) Μαρκινός Αθανάσιος

7) Γούλας Γεώργιος

23) Παπαγεωργίου Σταύρος

8) ∆ιαµαντή Ευαγγελία

24) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

9) Καπράνας Απόστολος

25) Τσιούκης Λάµπρος

10) Κολοκύθα Άλκηστις

26) Βαρελάς Βάιος

11) Κουρκούνας Βασίλειος

27) Αµπαντζή Μαρία

12) Λέκκας Αλέξανδρος

28) Λάππας Σπυρίδων

13) Μαντζιάρας Παναγιώτης

29) Λέµας Ευάγγελος

14) Μπακαλάκου Σωτηρία

30) Χατζής Ηλίας

15) Ντελής Ιωάννης

31) Κρανιάς Βασίλειος

16) Ξυλοµένος Κωνσταντίνος

32) Σχορετσανίτης Ηλίας

Παπαλός Κωνσταντίνος

Αν και κλήθηκε νόµιµα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 µελών,
παρόντες ήταν 32), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το
άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται
συζήτηση

στη

των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, παρόντος του ∆ηµάρχου

Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου.
---------------------

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση
ισολογισµού έναρξης εκκαθάρισης της ∆ΗΚΕΚ και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την υπ'αριθµ. 100/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί συγχώνευσης των
∆ηµοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του ∆ήµου Καρδίτσας σύµφωνα µε το άρθρα 108 & 109
του Ν. 3852/2010 σε µια ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση µε επωνυµία “∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ (∆Η.Κ.Ε.Κ)”, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ'αριθµ.
765/40396/27-4-2011 απόφαση της Γ.Γ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας
και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθµ. 1185/9-6-2011, τ. Β'.
2. Την υπ'αριθµ. 12/2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆Η.Κ.Ε.Κ περί λύσης της
δηµοτικής επιχείρησης, ανάληψης των δραστηριοτήτων της από το ∆ήµο, µεταφορά του
προσωπικού της στο ∆ήµο και σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στον Οργανισµό
Εσωτερικής Υπηρεσίας του.
3. Την υπ'αριθµ. 192/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε η
λύση της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας (∆Η.Κ.Ε.Κ). Η απόφαση αυτή
εγκρίθηκε µε την υπ'αριθ. πρωτ. 7579/72226/15-4-2014 απόφαση της Γ.Γ Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1142/Β'/5-5-2014.
Τροποποιήθηκε µε την υπ'αριθµ. 533/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ισχύει
(εγκρίθηκε µε την υπ'αριθ. πρωτ. 20687/227552/28-11-2014 απόφαση της Γ.Γ
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας και δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3325/Β'/1112-2014.
4. Την υπ'αριθµ. 370/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (εγκριτ. Γ.Γ.Α.∆.Θ.Στ.Ελ. υπ'αριθ.
πρωτ. 1722/132116/14-7-2014), µε την οποία εγκρίθηκε ο ορισµός ορκωτού λογιστή και του
αναπληρωτή του για την εκκαθάριση της ∆Η.Κ.Ε.Κ
5.Την 15-12-2014 έκθεση του εκκαθαριστή Απόστολου Θ. Πολύζου επί του ισολογισµού
έναρξης εκκαθάρισης της ∆Η.Κ.Ε.Κ καθώς και το πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής λογιστικών
και υλικών στοιχείων της “∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ” (∆Η.Κ.Ε.Κ) ,
τα οποία έχουν ως εξής:
Θέµα: Ισολογισµός έναρξης εκκαθάρισης της ∆ΗΚΕΚ και ενηµέρωση επ’ αυτού.
Κύριοι,
Την 11/12/2014 από το Λογιστή – Ταµία της ∆ΗΚΕΚ, την πρώην ∆ιευθύντρια και τον
πρώην Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µας παραδόθηκαν ορισµένα υλικά και
λογιστικά στοιχεία από τα ζητηθέντα για τους σκοπούς της εκκαθάρισης, όπως αυτά
προκύπτουν στο συνηµµένο πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής.
Λάβαµε υπόψη τα λογιστικά δεδοµένα της ∆ΗΚΕΚ της 5/5/2014, το σχετικό
ισολογισµό που προέκυψε από αυτά καθώς και τη σχετική άποψη του λογιστή επί των
ενεργητικών και παθητικών στοιχείων όσον αφορά τη δυνατότητα ρευστοποίησης τους και
το ενεργό των οφειλών (υποχρεώσεων). Επειδή µε βάση τις δηλώσεις του Λογιστή – Ταµία,
κατά περίπτωση, προέκυψε µειωτική διαφορά περιουσίας αξίας ευρώ 1.109.485,94, σε
σχέση µε τα λογιστικά δεδοµένα, αποφασίσαµε να αποδεχθούµε τα λογιστικά δεδοµένα της
5/5/2014, εκτός των περιπτώσεων των λογ. 01,05,11,12,14,16 και να συντάξουµε τον

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:
ισολογισµό έναρξης εκκαθάρισης της επιχείρησης. Επιφυλασσόµαστε, µετά από διερεύνηση
κατά περίπτωση των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων, να ανασυντάξουµε τον εν λόγω
ισολογισµό και να σας ενηµερώσουµε για τη σχετική αναδιάρθρωση της περιουσιακής
κατάστασης της επιχείρησης.
Σας επισηµαίνουµε ότι το γεγονός της µη σύνταξης των κατά νόµο οικονοµικών
καταστάσεων των χρήσεων από τη σύσταση της µέχρι τη λύση της επιχείρησης και κατά
συνέπεια ο µη έλεγχος αυτών από τους κατά νόµο διορισµένους Ελεγκτές καθιστά αναγκαίο
τον έλεγχο των συναλλαγών της επιχείρησης καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της, µε ειδική
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, προκειµένου το σχετικό πόρισµα να ληφθεί υπόψη
από τον Εκκαθαριστή και από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στα πλαίσια της εκκαθάρισης της
∆ΗΚΕΚ.
Στη συνέχεια παραθέτουµε τον ισολογισµό έναρξης εκκαθάρισης τον οποίο
παρακαλούµε να εγκρίνεται προκειµένου να υποβληθεί στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ (∆Η.Κ.Ε.Κ.)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 5ης ΜΑΙΟΥ 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

Ι.Κεφάλαιο

5.Μεταφορικά µέσα
Μείον: αποσβέσεις

8.170,00

1.Καταβληµένο

1.467.351,43

(-5.473,90)
2.696,10

ΙV.Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων εις νέο

ΙΙΙ.Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες µακροπρόθεσµες

Αποτέλεσµα περιόδου (1/1-5/5/2014)

χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις

∆ιαφορά από τακτοποιήσεις (λογ. 11,12,14,16)

7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

5.372,08

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

8.068,18

(-3.469.621,07)
151.425,23
(-272.445,40)
(-3.590.641,24)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV)

(-2.123.289,81)

∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
11.Χρεώστες διάφοροι

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
247.403,44

Ι.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

255.940,26

3.∆άνεια Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων

353.893,98

503.343,70
ΙΙΙ.Χρεόγραφα
3.Λοιπά χρεόγραφα

ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
37.382,88

1.Προµηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες

ΙV.∆ιαθέσιµα
1.Ταµείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας

1.219,75

130.468,86
3.058,96

3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

50.190,05

5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη

30.444,88

25.976,25

6.Ασφαλιστικοί οργανισµοί

27.196,00

8.Πιστωτές διάφοροι

145.523,23
1.985.700,61
2.345.386,59

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV)

567.922,58
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+∆)

575.990,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

2.699.280,57

575.990,76
-

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4.Λοιποί λογαριασµοί τάξεως

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
0,10

4.Λοιποί λογαριασµοί τάξεως

0,10

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:
Ο Εκκαθαριστής

Παρακαλούµε, αφού λάβετε υπόψη σας όλα τα παραπάνω και εγκρίνετε τον Ισολογισµό
έναρξης της εκκαθάρισης, να προβείτε στις κατά νόµο ενέργειες και να µας κοινοποιήσετε
την απόφασή σας προκειµένου να υλοποιήσουµε την εντολή σας για την εκκαθάριση της
∆Η.Κ.Ε.Κ.

Με εκτίµηση
Απόστολος Θ. Πολύζος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Παράδοση- Παραλαβή λογιστικών και υλικών στοιχείων της “∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ” (∆Η.Κ.Ε.Κ)
Σήµερα την 11 µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014 ηµέρα Πέµπτη
γραφεία του ∆ήµου Καρδίτσας συναντήθηκαν οι:

και ώρα 13.00 στα

α) Φωτόπουλος Βασίλειος (λογιστής-ταµίας της ∆ΗΚΕΚ)
Ντανοβασίλη Ελένη (πρώην δ/ντρια της ∆ΗΚΕΚ)
Παπαδηµητρίου Χαρίλαος (πρώην πρόεδρος της ∆ΗΚΕΚ)
ως εκπρόσωποι της επιχείρησης προκειµένου να παραδώσουν λογιστικά και υλικά στοιχεία
αυτής στον εκκαθαριστή Απόστολο Πολύζο, µε βάση τις από 20/8/2014, 8/9/2014 και
3/10/2014 συνηµµένες επιστολές του προς το ∆ήµαρχο Καρδίτσας. (συν. 27 σελ. 4).
β) Πολύζος Απόστολος (ορκωτός ελεγκτής λογιστής), ως εκκαθαριστής της ∆ΗΚΕΚ
Πατσίδου Αναστασία (ορκωτός ελεγκτής λογιστής), ως αναπληρώτρια Εκκαθαριστής της
∆ΗΚΕΚ προκειµένου να παραλάβουν από τους υπό στοιχεία (α) αναφερόµενους, τα
λογιστικά και υλικά στοιχεία της.
γ) Μπακαλάκου Σωτηρία (αντιδήµαρχος οικονοµικών του ∆ήµου Καρδίτσας),
Γεννάδιος Ιωάννης (αντιδήµαρχος διοικητικών υπηρεσιών, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
προγραµµατισµού και διαφάνειας του ∆ήµου Καρδίτσας), ως παρατηρητές της παράδοσης –
παραλαβής.
Από το Λογιστή - Ταµία παραδόθηκαν:
τα υπό στοιχείο α. περιγραφόµενα λογιστικά βιβλία και λοιπά στοιχεία και έγινε η υπό
στοιχείο β. ενηµέρωση – στοιχειοθέτηση των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της
5/5/2014, ενώ στο υπό το στοιχείο γ. καταγράφονται τα µη παραδοθέντα από όσα είχαν
ζητηθεί από τον Εκκαθαριστή µε τις προαναφερόµενες επιστολές του.
α) Λογιστικά βιβλία – στοιχεία
Ισοζύγια γενικής λογιστικής για τα διαστήµατα 9/6/2011-31/12/2011 (συν. 1, σελ.24),
1/1/2012-31/12/2012 (συν. 2 σελ. 49 & 2α σελ. 2), 1/1/2013-31/12/2013 (συν. 3 σελ.
41 & 3α σελ. 2) και 1/1/2014-5/5/2014 (συν. 4, σελ. 33).
Θεωρηµένα έντυπα (βιβλίου απογραφών και ισολογισµών -σελ. 1 έως 250 (πράξη θεώρησης
7617/2011) και ισοζυγίου γενικού και αναλυτικού καθολικού – σελ. 1 έως 300 (πράξη
θεώρησης 7616/2011), µη εκτυπωµένα για όλη την περίοδο λειτουργίας της ∆ΗΚΕΚ (96-2011/5-5-2014).
Κατάσταση µπλοκ – παραστατικών (συν.28 σελ.2).

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:
Βιβλίο (µητρώου) παγίων για τα διαστήµατα 9/6/2011-31/12/2011, 1/1/2012-31/12/2012
και 1/1/2013-31/12/2013 και βιβλίου (µητρώου) παγίων της ∆ΗΚΕ ΚΑΜΠΟΥ (συν. 24,
σελ. 20).
Κατάσταση για 155 φακέλους, 3 χάρτινες συρταριέρες και φάκελους µε διάφορα στοιχεία, µε
περιγραφή του περιεχοµένου τους (συν. 5 σελ. 3).
Κατάσταση για 80 ντοσιέ, 365 φακέλους και 9 βιβλία αρχείων µε δικαιολογητικά της δράσης
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» Καρδίτσας – Καρδιτσοµάγουλας (συν. 6, σελ. 1).
Κατάσταση για αχρησιµοποίητη γραφική ύλη (συν. 7, σελ. 1).
Κατάσταση απογραφής για 121 έπιπλα των κεντρικών γραφείων της ∆ΗΚΕΚ (συν. 8, σελ.
1).
Κατάσταση απογραφής για 62 είδη ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισµού των κεντρικών
γραφείων της ∆ΗΚΕΚ (συν. 9, σελ.1).
1 Λίστα ανεξόφλητων τιµολογίων και 72 ανεξόφλητα αντίγραφά τιµολογίων Προµηθευτών
(συν. 25, σελ. 81).
Ένα ισοζύγιο Προµηθευτών γενικής λογιστικής της 5/5/2014 (συν. 26, σελ. 5).
Extraits τραπεζικών καταθέσεων όψεως, εκτός της Τράπεζας Πειραιώς (συν. 10, σελ. 41),
extraits δανειακών λογαριασµών ΤΠ&∆ (συν. 23, σελ. 4) και κίνηση λογαριασµού
βραχυπρόθεσµου δανείου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας (συν. 22, σελ. 2).
Καταστάσεις οφειλόµενων αµοιβών στο Προσωπικό (πληρωτέες κατά την 5/5/2014) των
δράσεων «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», «Κ∆ΑΠ», «∆ΙΟΙΚΗΣΗ», «ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» και
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ» (συν. 12, σελ. 5)
Προσωρινές ∆ηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών µη οριστικοποιηµένες και εκτυπώσεις
από ΓΓΠΣ οφειλών ρυθµισµένων και µη (συν. 19, σελ. 22).
Κατάσταση ανεξόφλητων ρυθµισµένων οφειλών προς το ΙΚΑ (συν. 13, σελ. 13).
Κατάσταση ανεξόφλητων µη ρυθµισµένων οφειλών προς το ΙΚΑ (συν. 14, σελ. 4).
Κατάσταση ανείσπρακτων ενοικίων από τον Εκµισθωτή του Κινηµατοθεάτρου (συν. 15, σελ.
3).
Φωτοτυπία τιµολογίου για απαίτηση της ∆ΗΚΕΚ από την ΕΕΤΑΑ (συν. 16, σελ.1).
Πρωτόκολλα καταµέτρησης ταµείου µε ηµεροµηνία 5/5/2014 και 5/11/2014 (συν. 11, σελ.
2).
Κατάσταση µε τα οφειλόµενα ενοίκια µισθωµένων ακινήτων Τρίτων έως την 5/5/2014 (συν.
17, σελ. 2).
Φωτοτυπίες δύο επιταγών εισπρακτέων (συν. 18, σελ. 4).
Αναλυτικό καθολικό γενικής λογιστικής λογ. 53.90 «Επιταγές πληρωτέες» (συν. 20, σελ.1).
Φωτοτυπία περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ περιόδου 1-6/9-6-2011 και φωτοτυπία περιοδικής
δήλωσης ΦΠΑ περιόδου 10-6/30-6-2011 (συν. 21, σελ. 2).

Περαιτέρω από το Λογιστή-Ταµία παραδόθηκαν (τα οποία παραµένουν εις χείρας
της πρώην ∆ιευθύντριας κας Ντανοβασίλη Ελένης):
•
•
•

Κλειδιά των γραφείων του α’ ορόφου της Επιχείρησης όπου φυλάσσονται οι φάκελοι
που αναφέρονται στις ανωτέρω καταστάσεις.
Κλειδιά του χρηµατοκιβωτίου της Επιχείρησης.
Κωδικοί πρόσβασης στο µηχανογραφικό αρχείο και επικοινωνίας µε τους Φορείς
(Τράπεζες, ∆.Ο.Υ.).

Τα ως άνω παραδοθέντα παραµένουν εις χείρας της πρώην ∆ιευθύντριας κας
Ντανοβασίλη Ελένης

β) Ενηµέρωση – στοιχειοθέτηση για ενεργητικά και παθητικά στοιχεία της
5/5/2014

ωδ.
ΓΛ
01
1.ΧΧ
1.99
2.ΧΧ

2.99
3.ΧΧ

3.99
4.ΧΧ

4.99
6.ΧΧ

6.99
8.ΧΧ
30
33
34
38

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:

Από το Λογιστή-Ταµία συντάχθηκε και παρατίθεται Ισολογισµός της 5/5/2014, όπως αυτός
προκύπτει από το παραδοθέν Ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής της ίδιας ηµεροµηνίας.
Ισολογισµός 5/5/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Περιγραφή
Λογαριασµοί τάξεως
Κτίρια & τεχνικά έργα
Αποσβεσµένα Κτίρια & τεχνικά έργα
Μηχανήµατα - τεχνικός εξοπλισµός
Αποσβεσµένα Μηχανήµατα - τεχνικός
εξοπλισµός
Μεταφορικά µέσα

Αξίες σε €
0,05
815.851,59
-776.443,32
21.923,48

Κωδ.
ΓΛ
05
40
41
42

-17.856,60
8.170,00

45
50

Αποσβεσµένα Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
Αποσβεσµένα Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισµός
Έξοδα πολυετούς απόσβεσης
Αποσβεσµένα Έξοδα πολυετούς
απόσβεσης
∆οσµένες εγγυήσεις
Πελάτες
Χρεώστες διάφοροι
Χρεόγραφα
Χρηµατικά διαθέσιµα
Σύνολο ενεργητικού

-5.473,90
498.476,30
-442.470,20
172.972,95
-8,80
5.372,08
247.403,44
255.940,26
37.382,88
27.196,00
848.436,21

Περιγραφή
Λογαριασµοί τάξεως
Κεφάλαιο
Αποτελέσµατα εις νέο

Αξίες σε €
-0,05
-1.467.351,43
0,00
3.318.195,84

52
53

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Τράπεχες λογ. Βραχ/σµων
υποχρεώσεων
Πιστωτές διάφοροι

-50.190,05
-1.988.759,57

54
55

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισµοί

-30.444,88
-145.523,23

Σύνολο παθητικού

-848.436,21

-353.893,98
-130.468,86

Επί των, κατά περίπτωση, ενεργητικών και παθητικών στοιχείων, που παρατίθενται στον
λογιστικό ισολογισµό της 5/5/2014, παρέχονται, από το Λογιστή-Ταµία, οι κατωτέρω
διευκρινήσεις- επισηµάνσεις.
 Εκτός από την κατάσταση (συν. 8) ορισµένων επίπλων και µόνο αυτών που ήταν στα
γραφεία της ∆ΗΚΕΚ, για τα λοιπά πάγια των λογαριασµών 11 «Κτίρια και τεχνικά
έργα», 12 «Μηχανήµατα – τεχνικός εξοπλισµός» και 14 «Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισµός» δεν συντάχθηκαν παρόµοιες αναλυτικές απογραφικές καταστάσεις. Τα
µεταφορικά µέσα του λογ. 13 φέρονται αποσβεσµένα κατά ευρώ 7.826,60 στο
µητρώο παγίων ενώ στο ισοζύγιο της γενικής λογιστικής φέρονται αποσβεσµένα κατά
ευρώ 5.473,90.
 Τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης του λογ. 16 που φέρονται πλήρως αποσβεσµένα στο
βιβλίο παγίων, ενώ εµφανίζονται µε αναπόσβεστη αξία ευρώ 172.964,15 στο
λογαριασµό της γενικής λογιστικής, δεν αντιπροσωπεύουν ρευστοποιήσιµη ενεργητική
αξία.
 Οι δοθείσες εγγυήσεις του λογ. 18 δεν καλύπτονται από κανένα σχετικό στοιχείο προς
επιβεβαίωση του εισπράξιµου αυτών.
 Από τις απαιτήσεις από Πελάτες του λογ. 30, της 5/5/2014, διαβεβαιώνεται από το
Λογιστή-Ταµία εισπράξιµη αξία ευρώ 46.780,93.
 Για τις απαιτήσεις από χρεώστες του λογ. 33 της 5/5/2014 δεν διαβεβαιώνεται από το
Λογιστή-Ταµία το εισπράξιµο αυτών εκτός δύο επιταγών εισπρακτέων συνολικής αξίας
ευρώ 2.958,90.


















ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:
∆εν υπάρχουν στοιχεία προς παράδοση για την επιβεβαίωση της ύπαρξης και
ασφαλούς ρευστοποίησης των χρεογράφων του λογ. 34.
Για τα διαθέσιµα µετρητά και τραπεζικά του λογ. 38 της 5/5/2014 παραδόθηκαν
επιβεβαιωτικά στοιχεία, εκτός της Τράπεζας Πειραιώς, όπως ανωτέρω (πρωτόκολλο –
extraits).
Το κεφάλαιο του λογ. 40 φέρεται αµετάβλητο από συστάσεως της επιχείρησης. ∆εν
υπάρχουν στοιχεία για τυχόν µεταβολές του.
Οι µεταφερόµενες ζηµιές µειώθηκαν µε τα κέρδη της περιόδου 1/1/2014-5/5/2014,
αξίας ευρώ 151.425,23, όπως προκύπτουν από τους αποτελεσµατικούς λογαριασµούς
του ισοζυγίου λογιστικής της 5/5/2014.
Οι δανειακές υποχρεώσεις του λογ. 45 της 5/5/2014 µειώθηκαν κατά ευρώ 25.995,91
µε ισόποση αύξηση των υποχρεώσεων προς το ∆ήµο Καρδίτσας, από την κατ’
εκτίµηση αποπληρωµή τοκοχρεωλυσίων.
Για τις υποχρεώσεις προς Προµηθευτές του λογ. 50 της 5/5/2014 διαβεβαιώνονται ως
ενεργές, µε βάση σχετικά τιµολόγια ανεξόφλητα που παραδόθηκαν, ορισµένες µόνο,
αξίας ευρώ 36.898,63.
Για τις υποχρεώσεις σε Τράπεζες του λογ. 52 της 5/5/2014 παραδόθηκε σχετικό
extrait προς επιβεβαίωση.
Για τις υποχρεώσεις προς διάφορους Πιστωτές του λογ. 53 της 5/5/2014
παραδόθηκαν στοιχεία προς τεκµηρίωση του ενεργού αυτών, µόνο για οφειλόµενες
αποδοχές στο Προσωπικό αξίας ευρώ 193.908,67 και για επιταγές πληρωτέες αξίας
ευρώ 3.058,96.
Από τις υποχρεώσεις προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο του λογ. 54 της 5/5/2014
επιβεβαιώνεται συνολική αξία ευρώ 36.602,46. ∆εν προκύπτει από σχετική περιοδική
δήλωση απαίτηση από ΦΠΑ αξίας ευρώ 8.844,57 συµπεριλαµβανόµενη στο ισοζύγιο
της γενικής λογιστικής και οφειλές από φόρο ελευθέρων επαγγελµατιών αξία ευρώ
2.686,99.
Για τις υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικούς Οργανισµούς του λογ. 55 της 5/5/2014
δόθηκαν στοιχεία από τα οποία προκύπτει µικρότερη οφειλή κατά ευρώ 1.438,28.

Από τα ως άνω τεκµηριωµένα ή µη ενεργητικά και παθητικά
παρακάτω ισολογισµός της 5/5/2014:

στοιχεία συντάχθηκε ο

Ισολογισµός 5/5/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Κωδ.
ΓΛ

Περιγραφή

1

Λογαριασµοί τάξεως

11.ΧΧ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αξίες σε
€

Κωδ. ΓΛ

Περιγραφή

0,00

5

Λογαριασµοί τάξεως

Κτίρια & τεχνικά έργα

0,00

40

Κεφάλαιο

11.99

Αποσβεσµένα Κτίρια & τεχνικά έργα

0,00

41

12.ΧΧ

0,00

42

12.99

Μηχανήµατα - τεχνικός εξοπλισµός
Αποσβεσµένα Μηχανήµατα - τεχνικός
εξοπλισµός

0,00

45

13.ΧΧ

Μεταφορικά µέσα

8.170,00

50

13.99

Αποσβεσµένα Μεταφορικά µέσα

-7.826,60

52

14.ΧΧ

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
Αποσβεσµένα Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισµός

0,00

53

0,00

54

14.99

Αξίες σε €
0,00
-1.467.351,43
0,00

Αποτελέσµατα εις νέο
Μακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις

3.318.195,84
-353.893,98

Προµηθευτές
Τράπεζες λογ. Βραχ/σµων
υποχρεώσεων

-36.898,63

Πιστωτές διάφοροι
Υποχρεώσεις από φόρουςτέλη

-196.967,63

-50.190,05

-36.602,46

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:
0,00

55

Ασφαλιστικοί οργανισµοί

16.99

Έξοδα πολυετούς απόσβεσης
Αποσβεσµένα Έξοδα πολυετούς
απόσβεσης

0,00

χχχχ

∆ιαφορές παράδοσης

18.ΧΧ

∆οσµένες εγγυήσεις

0,00

30

Πελάτες

46.780,93

33

Χρεώστες διάφοροι

2.958,90

34

Χρεόγραφα

38

Χρηµατικά διαθέσιµα

27.196,00

Σύνολο ενεργητικού

77.279,23

16.ΧΧ

-144.084,95
-1.109.485,94

0,00

Σύνολο παθητικού

-77.279,23

γ) Στοιχεία που δεν παραδόθηκαν στον Εκκαθαριστή από τα ζητηθέντα:
Από το Λογιστή-Ταµία δηλώνεται ότι δεν κατέστη εφικτή η εύρεση και παράδοση των
κατωτέρω:
 Εγκεκριµένες και ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Επιχείρησης, όπως
περιγράφονται µε αριθµ. 1 στην από 20/8/2014 επιστολή του Εκκαθαριστή.
 Εκτυπωµένα λογιστικά βιβλία της Επιχείρησης για τις προηγούµενες χρήσεις και για
την περίοδο 1/1/2014-5/5/2014, όπως αναφέρονται µε αριθµ. 2 στην από 20/8/2014
επιστολή του Εκκαθαριστή.
 Ορισµένα από τα στοιχεία της Επιχείρησης που περιγράφονται µε αριθµ. 3 στην από
20/8/2014 επιστολή του Εκκαθαριστή.
 Οι συµβάσεις που περιγράφονται µε αριθµ. 4 στην από 20/8/2014 επιστολή του
Εκκαθαριστή.
 Φορολογικές δηλώσεις, όπως περιγράφονται µε αριθµ. 5 στην από 20/8/2014
επιστολή του Εκκαθαριστή.
 Στοιχεία για τα υπ. αριθµ. 6 ζητηθέντα της από 20/8/2014 επιστολή του Εκκαθαριστή.
 Τίτλοι παραχωρηµένων δικαιωµάτων επί περιουσιακών στοιχείων Τρίτων ή σε Τρίτους
όπως περιγράφονται µε αριθµ. 8 στην από 20/8/2014 επιστολή του Εκκαθαριστή.
 Επιβεβαιωµένα από το ∆ικηγόρο στοιχεία. (όπως περιγράφονται µε αριθµ. 10 στην
από 20/8/2014 επιστολή του Εκκαθαριστή)
δ) Πράξεις µεσοδιαστήµατος
Από το λογιστή-ταµία κ. Βασίλειο Φωτόπουλο δηλώνεται ότι στο µεσοδιάστηµα από
5/5/2014 έως την ηµεροµηνία παράδοσης 11/12/2014 πραγµατοποίησε για την Επιχείρηση
τις κατωτέρω αναγκαίες πράξεις – συναλλαγές, οι οποίες δεν λογιστικοποιήθηκαν:

ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΣΟ∆ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 6/5 έως 11/12/2014 (Εισπράξεις-Πληρωµές)

Εισπράξεις
Αιτιολογία
ΕΕΤΑΑ
ΕΕΤΑΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ηµεροµηνία
22/5/2014
22/7/2014
5/6/2014
8/7/2014
11/8/2014
11/8/2014

Πληρωµές
Ποσό
10.576,67
236.911,19
2.200,00
3.335,00
1.000,00
2.335,00

Αιτιολογία
Ηµεροµηνία
ΕΝΟΙΚΙΑ
6/5/2014
ΕΝΟΙΚΙΑ
14/5/2014
ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ
6/5/2014
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΗΙ 2237
31/7/2014
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΗ 9938
31/7/2014
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Ποσό
2.680,96
378,00
575,00
142,23
146,98
22,00

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΤΟΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
(ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΕΝΟΙ)

12/9/2014
15/9/2014

1.666,00
2.500,00

30/6/2014

15,00
260.538,86

ΟΤΕ
ΟΤΕ

22/7/2014
23/7/2014

305,50
123,50

ΟΤΕ
ΟΤΕ
ΟΤΕ
ΟΤΕ
ΟΤΕ
ΟΤΕ
ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ

23/7/2014
23/7/2014
23/7/2014
23/7/2014
17/9/2014
5/11/2014
7/8/2014

70,00
53,00
62,50
99,00
609,50
188,50
118.284,03
123.740,70

Ο παριστάµενος εκκαθαριστής Απόστολος Πολύζος και η αναπληρώτρια αυτού Αναστασία
Πατσίδου δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και παρέλαβαν τα παραδοθέντα, ενώ επιβεβαίωσαν
την καταγραφή των µη παραδοθέντων από όσα είχαν ζητηθεί µε την από 20/8/2014
επιστολή του πρώτου προς το ∆ήµαρχο Καρδίτσας.

Οι παριστάµενοι κ. Σωτηρία Μπακαλάκου και κ. Ιωάννης Γεννάδιος, ως Παρατηρητές,
επιβεβαιώνουν την ορθότητα της διαδικασίας παράδοσης – παραλαβής των λογιστικών και
υλικών στοιχείων της ∆ΗΚΕΚ και την πληρότητα καταγραφής των εκκρεµοτήτων.
Οι Παραδίδοντες

Οι Παραλαβόντες

Οι Παρατηρητές

Βασίλειος Φωτόπουλος

Απόστολος Πολύζος

Σωτηρία Μπακαλάκου

Ελένη Ντανοβασίλη

Αναστασία Πατσίδου

Ιωάννης Γεννάδιος

Χαρίλαος Παπαδηµητρίου

6.Τις διατάξεις των άρθρων 262 και 269 Ν.3463/2009 καθώς και του άρθρου 109 του
Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 του Ν.3979/2011.
7.Τις τοποθετήσεις απόψεις, αντιρρήσεις των δηµοτικών συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν
στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης.
8.Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της έγκρισης ισολογισµού έναρξης
εκκαθάρισης της ∆ΗΚΕΚ ψήφισαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι Αντωνίου Ελένη, Αντωνίου Σωτήριος,
Αραµπατζής, Γαλανόπουλος, Γεννάδιος, Γιαννέλος, Γούλας, ∆ιαµάντη, Καπράνας, Κουρκούνας,
Λέκκας, Μαντζιάρας, Μπακαλάκου, Ντελής, Ξυλοµένος, Σβάρνας, Τάντος, Τίκας, Ψηµµένος,
Γούλας, Μαρκινός, Παπαγεωργίου, Παπαδηµητρίου, Τσιούκης. ΚΑΤΑ ψήφισε ο δηµοτικός
σύµβουλος Κρανιάς. ΛΕΥΚΟ ψήφισαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι Βαρελάς, Αµπαντζη, Λάππας,
Λέµας και Σχορετσανίτης ενώ οι δηµοτικοί σύµβουλοι Κολοκύθα και Χατζής δεν συµµετείχαν
στην ψηφοφορία λόγω απουσίας τους από την συνεδρίαση.
9.Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 Ν. 3463/2006, σύµφωνα µε τις οποίες, αν κάποιο
µέλος του συµβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη
συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τον ισολογισµό έναρξης εκκαθάρισης της “∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Καρδίτσας” (∆Η.Κ.Ε.Κ), ο οποίος έχει ως εξής:

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ (∆Η.Κ.Ε.Κ.)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 5ης ΜΑΙΟΥ 2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
5.Μεταφορικά µέσα
Μείον: αποσβέσεις

Ι.Κεφάλαιο
8.170,00

1.Καταβληµένο

1.467.351,43

(-5.473,90)
2.696,10

ΙV.Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων εις νέο

ΙΙΙ.Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες µακροπρόθεσµες

Αποτέλεσµα περιόδου (1/1-5/5/2014)

χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις

∆ιαφορά από τακτοποιήσεις (λογ. 11,12,14,16)

7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

5.372,08

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

8.068,18

(-3.469.621,07)
151.425,23
(-272.445,40)
(-3.590.641,24)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV)

(-2.123.289,81)

∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Απαιτήσεις

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.Πελάτες

247.403,44

Ι.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

11.Χρεώστες διάφοροι

255.940,26

3.∆άνεια Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων

353.893,98

503.343,70
ΙΙΙ.Χρεόγραφα
3.Λοιπά χρεόγραφα

ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
37.382,88

1.Προµηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες

ΙV.∆ιαθέσιµα
1.Ταµείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας

3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
1.219,75

5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη

25.976,25

6.Ασφαλιστικοί οργανισµοί

27.196,00

8.Πιστωτές διάφοροι

130.468,86
3.058,96
50.190,05
30.444,88
145.523,23
1.985.700,61
2.345.386,59

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV)

567.922,58
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+∆)

575.990,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

2.699.280,57

575.990,76
-

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4.Λοιποί λογαριασµοί τάξεως

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
0,10

4.Λοιποί λογαριασµοί τάξεως

0,10

Μειοψήφησαν: ΚΑΤΑ ψήφισε ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Κρανιάς. ΛΕΥΚΟ ψήφισαν οι δηµοτικοί
σύµβουλοι κ.κ Βαρελάς, Αµπαντζη, Λάππας, Λέµας και Σχορετσανίτης ενώ οι δηµοτικοί
σύµβουλοι κ.κ Κολοκύθα και Χατζής δεν συµµετείχαν στην ψηφοφορία λόγω απουσίας τους από
την συνεδρίαση.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 635/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

