ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΖΜΟ ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ
ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ 6ος ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
Α.Α (61/21)
Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 6/2021 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ.
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ήκεξα ηελ 20ε Aπξηιίνπ 2021 εκέξα Σξίηε θαη από ώξα 21:00 έσο 23:30 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67,παξ.5 ηνπ Ν. 3852/2010,όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ
Ν.4635/19,αξζ..184,παξ.1,ζύκθσλα κε ηελ 18318/13-3-20 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζρεηηθά κε
«Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ
COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ»,
θαη θαηφπηλ ηεο
ππ’αξηζκ.1955/16-4-21 έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., πνπ επηδόζεθε ζε
θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006)
θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ
έιαβαλ κέξνο 19, ήηνη:
Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
Παπόνηερ
1.) Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξόεδξνο), 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) ΜάγεηξαΠάιιε Αλαζηαζία,5.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 6.)) Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,7.) νύριαο
σηήξηνο,8.)Λαδάξνπ Κσλ/λνο,9.)Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,10.) Θενδσξνπνύινπ νθία,11.)
Μέιινο Ησάλλεο,12.) Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο,13..) Καξλέδεο ππξίδσλ,14.) Αλδξένπ
Υξπζνύια, 15)..νύρια ηπιηαλή,16.) Κεξακίδαο Γεώξγηνο ,17.) Παληειήο Βαζίιεηνο,18.)
Αζαλαζίνπ άββαο,19. Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια

Απόνηερ
1)Παηνπιηάο Κσλζηαληίλνο,2.)ακπάλεο Γεκήηξηνο

Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ: Πολλάληρ Υπ. πςπίδων, Παπών.
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ:
Παπόνηερ
Οςδείρ
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Απόνηερ
1.)Νηάλνο Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο,2.) .) Κνηδηάο ηακάηηνο, Κ.Σαθηηθνύπνιεο,3.) Μνύγηνπ
Μαξία,Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,4.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,5.)Λαδάξνπ
Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,6.) Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο, 7.)Λίιινο
ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,8.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,9.) Γεξαζίκνπ
Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά., 10.) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο Γεκνηηθόο
Τπάιιεινο θ. Κόιιηαο Δπάγγεινο
Απιθμόρ θέμαηορ 3Ο /ΖΜ.Γ
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Δηζεγνύκελνο ν Πξόεδξνο ην ηξίην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δίλεη ηνλ,ιόγν ζηελ Πξόεδξν
ηεο ΓΖΚΔΓΖΣ θ. Μέιινπ , ε νπνία γλσξίδεη ζην Γ.. ηα θάησζη:
«Κύριε Πρόεδρε,
Λακβάλνληαο ππφςε:
1. Τν άξζξν 65 ηνπ Ν. 3852/2010,
2. Τν Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι),
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΘΕΜΑΣΟ ΜΕ ΥΕΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 260 ηνπ Ν. 3463/06 : «Έσο ην ηέινο
Απξηιίνπ ηνπ επφκελνπ ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ έηνπο ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο
Επηρείξεζεο ππνβάιιεη ζην Δεκνηηθφ ή Κνηλνηηθφ Σπκβνχιην ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηα
απνηειέζκαηα ρξήζεσο καδί κε ζρεηηθή έθζεζε ησλ ειεγθηψλ ηνπ άξζξνπ 261, θαζψο θαη
έθζεζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηρείξεζεο, φηη ηεξήζεθαλ νη ζρεηηθέο πξνβιέςεηο
ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλνληζκψλ ηεο Επηρείξεζεο. Σηηο σο άλσ εθζέζεηο πεξηιακβάλεηαη
εηδηθή αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ άξζξνπ 259 ηνπ
παξφληνο. Τν Δεκνηηθφ ή Κνηλνηηθφ ζπκβνχιην, κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ ππνβνιή,
απνθαζίδεη κε πξάμε ηνπ γηα ηελ έγθξηζε ή κε ηνπ ηζνινγηζκνχ, δηαηππψλνληαο ζρεηηθά θαη
ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ επ’ απηνχ.».
Επηπιένλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 261 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ :
«1. Ο ηαθηηθφο δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ησλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη απφ δχν ειεγθηέο, πνπ
επηιέγνληαη θαη δηνξίδνληαη απφ ην Δεκνηηθφ ή Κνηλνηηθφ Σπκβνχιην ζηελ αξρή θάζε
νηθνλνκηθνχ έηνπο. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη θαη ε ακνηβή ηνπο. Ωο ειεγθηέο νξίδνληαη
νξθσηνί ειεγθηέο ή πξφζσπα πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα νξηζηνχλ ειεγθηέο ζε αλψλπκε
εηαηξεία. Ο νξηζκφο νξθσηψλ ειεγθηψλ είλαη ππνρξεσηηθφο ζηνλ έιεγρν Επηρείξεζεο πνπ έρεη
εηήζην θχθιν εξγαζηψλ κεγαιχηεξν απφ έλα εθαηνκκχξην πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (1.500.000 €)
επξψ.».
Πιένλ, βάζεη ηνπ αξζξ. 40 ηνπ Ν.4735/2020 ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή εγθξίλεη ηνλ απνινγηζκφ
ηνπ Δήκνπ, θαζψο θαη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο, ηζνινγηζκνχο, απνινγηζκνχο, εηήζηα
πξνγξάκκαηα δξάζεο θαη ηηο εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη
επηρεηξήζεσλ ηνπ Δήκνπ.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ ε ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ. ζα πξέπεη έσο ην ηέινο Απξηιίνπ λα
ζπληάμεη θαη ππνβάιιεη ζηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνλ Ιζνινγηζκφ ρξήζεο 2020 αθνχ πξψηα
ηνλ ππνβάιιεη γηα ηαθηηθφ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ζε δχν (2) ειεγθηέο πνπ ζα ηνπο επηιέμεη θαη ζα
ηνπο δηνξίζεη ην Δεκνηηθφ Σπκβνχιην.
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Γηα ηελ ελαξκφληζε ηεο ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ. κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζπληάρζεθε ην ππ’ αξηζκ.
πξσηνθ. 54/03-03-2021 πξσηνγελέο αίηεκα γηα ηελ δηελέξγεηα ηαθηηθνχ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ. γηα ην έηνο 2020, εθδφζεθε ε ππ’ αξηζκ.
25/03-03-2021 Απφθαζε Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο θαη δεηήζεθαλ αλαιπηηθέο πξνζθνξέο απφ
αξκφδηεο ειεγθηηθέο εηαηξείεο.
Απφ ηελ αλσηέξσ έξεπλα αγνξάο θαη αλαδήηεζε πξνζθνξψλ ε ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ. έιαβε δχν (2)
πξνζθνξέο απφ ηηο εηαηξείεο ΣΟΛ Crowe «Σπλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο» Α.Ε. θαη
ΑΞΩΝ Οξθσηνί Ειεγθηέο Α.Ε. νη νπνίεο πξνζέθεξαλ ηα θάησζη πνζά : ΣΟΛ Crowe
«Σπλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο» Α.Ε. 2.400,00 € πιένλ Φ.Π.Α θαη ΑΞΩΝ Οξθσηνί
Ειεγθηέο Α.Ε. 3.100,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.

ΕΙΗΓΟΤΜΕΘΑ
ε αλάζεζε γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ηαθηηθνχ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ηεο ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ. γηα ην έηνο 2020 λα δηελεξγεζεί κε θξηηήξην ηελ ζπκθεξφηεξε
νηθνλνκηθά πξνζθνξά.
Καηά ζπλέπεηα εηζεγνχκεζα ε δηελέξγεηα ηνπ ηαθηηθνχ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ. γηα ην έηνο 2020 λα αλαηεζεί ζηελ εηαηξεία ΣΟΛ
Crowe «Σπλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο» Α.Ε., ε πξνζθνξά ηεο νπνίαο είλαη ρακειφηεξε
απφ ηεο εηαηξείαο ΑΞΩΝ Οξθσηνί Ειεγθηέο Α.Ε. (2.976,00€ αληί 3.100,00€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ)»
ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θαιεί ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,

Αποθαζίζει Ομόθωνα
Ζ δηελέξγεηα ηνπ ηαθηηθνύ δηαρεηξηζηηθνύ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο
ΓΖ.Κ.Δ.ΓΖ.Σ. γηα ην έηνο 2020 λα αλαηεζεί ζηελ εηαηξεία ΟΛ Crowe «πλεξγαδόκελνη
Οξθσηνί Λνγηζηέο» Α.Δ., ε πξνζθνξά ηεο νπνίαο είλαη ρακειόηεξε από ηεο εηαηξείαο ΑΞΩΝ
Οξθσηνί Διεγθηέο Α.Δ. (2.976,00€ αληί 3.100,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ,ζύκθσλα κε
ηελ εηζήγεζε ηεο θ. Πξνέδξνπ.
Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 61/2021
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

Τπνγξαθή

Τπνγξαθέο
ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ
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