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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής 

Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας με την αριθ. 40/18 απόφασή του ενέκρινε τον ισολογισμό, 

τις οικονομικές καταστάσεις  και την έκθεση διαχείρισης 2017. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 256 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.) προβλέπεται ότι: 
«1. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης εγκρίνονται από το 

δημοτικό συμβούλιο, αν αυτές αφορούν: 

α) Την ψήφιση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων. 

β) Την αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνση αυτών με εμπράγματο δικαίωμα. 

γ) Τη διάθεση των καθαρών κερδών ή τη διενέργεια επενδύσεων. 

δ) Την αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης. 

ε) Τη συγχώνευση ή τη λύση της επιχείρησης. 

στ) Τη σύναψη δανείων και 

ζ) Την έγκριση των κανονισμών του επομένου άρθρου. 

2. Για τη νόμιμη λήψη ή έγκριση των ανωτέρω αποφάσεων απαιτείται η πλειοψηφία του 

συνόλου των μελών του αντίστοιχου συμβουλίου. 

3. Η έγκριση παρέχεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η απόφαση στο 

δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι η 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου έχει εγκριθεί. ». 

Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 260 του ανωτέρω νόμου 

(Κ.Δ.Κ.) προβλέπεται ότι: 
«4. 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.». 

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το συμβούλιο για την έγκριση ή μη 

της με αριθ. 40/2018 απόφασης του δ/κού συμβουλίου της ΚΕΠΑ «Έγκριση 

ισολογισμού, οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης έτους 2017».  
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