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  ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ          ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ                                                    

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

---------------------------- 

 Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό    14/2016 

πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ 

  Αξηζκόο απόθαζεο: 171/2016            

       

  ΘΔΜΑ: ΟΡΘΜΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΘΣΗ ΓΘΑ ΣΟΝ ΕΛΕΓΥΟ 
ΘΟΛΟΓΘΜΟΤ-ΑΠΟΛΟΓΘΜΟΤ ΥΡΗΕΩ 2014 ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 
ΣΡΟΘΖΗΝΘΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ. 
 
 
ηνλ Γαιαηά θαη ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Γπκλαζίνπ Γαιαηά, ζήκεξα ηελ13 

ε
 ηνπ κήλα  

Iνπλίνπ ηνπ έηνπο 2016, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ώξα 19:00 κκ. ζπλήιζε 

ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, κεηά  από ηελ  

αξηζκ. 3305/9-06-2016 έγγξαθε  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκ. /ιίνπ,  πνπ 

επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 95 ηνπ 

Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 13, ήηνη: 
  Α.- ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

Παρόνηες  

1.-Παηοσλιάς  Κωνζηανηίνος (Πρόεδρος),  2.- Πανηελής Βαζίλειος, 3.- Μπακάλη  

Μαρίνα, 4.- ηάϊκοσ Μαρία, 5.- Υριζηόθας  Δσζηράηιος, 6.-αμπάνης  

Γημήηριος, 7.- Κανέλλοσ Δλένη, 8.- Κακούρης Νικόλαος, 9.- Οικονόμοσ 

ηράηος, 10- Κεραμίδας Γεώργιος,  11.- Καρνέζης  πσρίδων, 12.- Μπιζηίνα 

Γέζποινα,13.Παπαϊωάννοσ πσρίδων 

 

Απόληεο 

1.Οηθνλόκνπ Αλάξγπξνο,2.Αλαγλσζηόπνπινο Γεώξγηνο,3.Μπόγξεο 

Νηθόιανο,4.Μπάθαο Νεθηάξηνο,5.Γαξζηλόο Νίθνο-ηξάηνο,6.Αλδξένπ 

Υξπζνύια,7..Ρειάθε Θενδώξα,8.Αζαλαζίνπ άββαο. 

 

  Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Κσλζηαληίλνο Γ. Καξαγηάλλεο , Παξώλ. 

 

  Γ.-ΠΡΟΔΓΡΟΗ  Γ. & Σ. ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1.- Φπρνγπηνύ Γήκεηξα Σ.Κ. Λνπηξόπνιεο, 2.-Κνηδηάο ηακάηηνο 

Σ.Κ.Σαθηηθνύπνιεο. 3.- Αλησλίνπ Πέηξνο Σ.Κ. Γξπόπεο.4.-Εεξβόο ηακάηηνο Σ.Κ. 

Άλσ Φαλαξίνπ 

 

ΑΠΟΝΣΔ 

1.- Γαξεκά Αξγπξία Σ.Κ. Κπςέιεο, .2-Λαδάο Αλαζηάζηνο Γ.Κ.Γαιαηά,3.-

Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπλνππίηζαο,4.-Υαηδίλαο Γεώξγηνο 

Σ.Κ.Μεγαινρσξίνπ, 5.-Κνπηζνπκπέιεο Γεώξγηνο Σ.Κ.Σξνηδήλνο,6.-Καπέιινο 

Πνιπδεύθεο Σ.Κ.Καξαηδά 
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Σα πξαθηηθά ηήξεζε ν ηαθηηθόο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο θ. Δπάγγεινο Κόιιηαο. 

 

 

Αριθμός Θέμαηος:  7
ο
                                           ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:171/2016 

 

 ΘΔΜΑ: ΟΡΘΜΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΘΣΗ ΓΘΑ ΣΟΝ ΕΛΕΓΥΟ 
ΘΟΛΟΓΘΜΟΤ-ΑΠΟΛΟΓΘΜΟΤ ΥΡΗΕΩ 2014 ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 
ΣΡΟΘΖΗΝΘΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ. 
 
 

   Ο Πξόεδξνο εθθώλεζε ην 7
ν
   ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο «Οξηζκόο νξθσηνύ 

ειεγθηή – ινγηζηή γηα ηνλ έιεγρν Ηζνινγηζκνύ – Απνινγηζκνύ ρξήζεσο 2014 

ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ» έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ Γήκαξρν νπνίνο 

αλέθεξε όηη ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 3202/2003 (ΦΔΚ 284
 

Α’) θαη ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν. 3463/2006, νξίδεηαη πσο νη Γήκνη πνπ εθαξκόδνπλ ην 

θιαδηθό ινγηζηηθό ζρέδην ππνρξενύληαη, γηα ηνλ έιεγρν ησλ  νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ θάζε νηθνλνκηθνύ έηνπο, λα νξίδνπλ ηνλ νξθσηό ειεγθηή - ινγηζηή  θαη 

ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Ο ηζνινγηζκόο θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, πξηλ ηελ 

ππνβνιή ηνπο ζην δεκνηηθό  ζπκβνύιην, ειέγρνληαη από έλαλ νξθσηό ειεγθηή – 

ινγηζηή. 

Ο νξθσηόο ειεγθηήο - ινγηζηήο, γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ  (ηζνινγηζκνύ, ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, πίλαθα 

δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ θαη  πξνζαξηήκαηνο) ηνπ Γήκνπ, εθαξκόδεη ηηο αξρέο θαη 

ηνπο θαλόλεο ειεγθηηθήο πνπ αθνινπζεί  ην ώκα Οξθσηώλ Διεγθηώλ - Λνγηζηώλ, νη 

νπνίεο ζπκθσλνύλ κε ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ δηεζλώλ  ειεγθηηθώλ πξνηύπσλ. ην 

ρνξεγνύκελν πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ ηνπ, ν νξθσηόο ειεγθηήο -  ινγηζηήο αλαθέξεη 

εάλ ν Γήκνο εθάξκνζε νξζά ην θιαδηθό ινγηζηηθό ζρέδην Γήκσλ θαη  Κνηλνηήησλ 

θαη εάλ ηεξήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα θαη ησλ  

αληίζηνηρσλ θαλνληζηηθώλ ξπζκίζεσλ νη νπνίεο αθνξνύλ ην νηθνλνκηθό, ινγηζηηθό 

θαη  δηαρεηξηζηηθό ζύζηεκα ησλ Γήκσλ. Πεξηιακβάλεη επίζεο θαη όιεο ηηο 

παξαηεξήζεηο πνπ  αθνξνύλ ζε ζεκαληηθέο αλεπάξθεηεο πνπ έρνπλ νπζηώδε 

επίδξαζε ζηελ αθξίβεηα ή νξζόηεηα  θνλδπιίσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ ή ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν  Γήκαξρνο γλσξίδεη ζην πκβνύιην όηη έπεηηα από έξεπλα 

γηα ηελ  εμεύξεζε  Οξθσηνύ  Λνγηζηή γηα ηελ πξναλαθεξόκελε εξγαζία ππάξρνπλ νη 

θάησζη ηξεηο πξνζθνξέο πιένλ Φ.Π.Α: 

1) MAZARS Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο Δπηρεηξεκαηηθνί ύκβνπινη Α.Δ. 

πνζό 6.650,00 επξώ. 

2) HBP Οξθσηνί Διεγθηέο-Λνγηζηέο Δ.Π.Δ πνζό 7.000,00 επξώ. 

3) ΟΛ Οξθσηνί Λνγηζηέο  πνζό 6.500,00 επξώ 

Πξόηεηλε όπσο αλαζέζνπκε ζηελ ΟΛ Οξθσηνί Λνγηζηέο  ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  (ηζνινγηζκνύ, ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, 

πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ θαη  πξνζαξηήκαηνο) ηνπ Γήκνπ ρξήζεο 

2014,δηόηη είλαη πην ζπκθέξνπζα γηα ηνλ Γήκν. 

 

    Ο Πξόεδξνο Κάιεζε ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη 

 Σν Γ. . αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ  

 Σηο § 1,2 & 3 ηνπ άξζξνπ 163 ηνπ Ν.3663/06 
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 Σελ αλάγθε νξηζκνύ νξθσηνύ ειεγθηή - ινγηζηή ιόγσ εθαξκνγήο ηνπ 

θιαδηθνύ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ 

 Μεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

1.- Αλαζέηεη ηνλ έιεγρν ηνπ ηζνινγηζκνύ  ρξήζεσο 2014 ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-

Μεζάλσλ ζηελ εηαηξεία ΟΛ Οξθσηνί Λνγηζηέο.   

2.- Ζ ακνηβή νξίδεηαη ζε (8.060,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24% θαη ζα 

βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ νηθνλ. έηνπο 2016  ζηνλ Κ.Α. 00.6117.004 

ησλ ΔΞΟΓΧΝ. 

 
 
 
 
 
Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 171/2016.  

   Ο Πξόεδξνο          Σα Μέιε 

          Τπνγξαθή                                                                  ππνγξαθέο 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

 

 

Κσλζηαληίλνο Παηνπιηάο 


