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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το µε αρ. 22/2011 πρακτικό της από 28ης Νοεµβρίου 2011 τακτικής συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθµός απόφασης :  244/ 2011 

Περίληψη: «Ορισµός ορκωτού ελεγκτή µε τον αναπληρωτή του για το 

οικονοµικό έτος 2012 και καθορισµός αµοιβής του» 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την 28η , του 
µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:30, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 16864/ 23-11-2011 έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε µέλος του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) ΦΕΚ 
Α114/2006, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.  
     Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) µελών βρέθηκαν  
παρόντα τα είκοσι πέντε (25) µέλη και απόντα τα δύο (2) µέλη και συγκεκριµένα: 
 
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

2. Μπουτάσης Ελευθέριος  15. Ρούµπης Γεώργιος 

3. Κωστάρας Σταύρος 16. Λένης Φίλιππος 

4. Φερεντίνος Λάµπρος 17. ∆άλλας Γεώργιος  

5. Τσέκας Νικόλαος 18. Γκίκας Θωµάς 

6. Βλάχος Παρασκευάς 19. Φερεντίνος Μιλτιάδης 

7. Μποροδήµου Γεωργία 20. Γκίζας Χρήστος 

8. Μπάντιος Ελευθέριος 21. Μποροδήµος Ιωάννης 

9. Στεργίου Παναγιώτης 22. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 

10. Μάνος Κων/νος 23. Καψάλης ∆ηµήτριος 

11. Νικολαϊδου Ελένη 24. Λάγκαρη Ειρήνη 

12. Τσότσης ∆ηµήτριος 25.Μποροδήµος Κων/νος 

13. Μπεράτης Γεώργιος 26. Τόλης Χριστόφορος 

14. Σωτηρίου Παναγιώτης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 

1. Μπουτάσης Ελευθέριος 

2. ∆άλλας Γεώργιος 

 

27. Ρέγκας Λαέρτης 
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 Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι Εκπρόσωποι 
των Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήµου Φιλιατών. 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, χωρίς ψήφο. 
     Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Φιλιατών, κα 
Παπαδοπούλου Σοφία. 
     Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα αποφασίστηκε η 
συζήτηση  ενός (1) θέµατος εκτός ηµερησίας διάταξης, το οποίο είναι: «Συγκρότηση επιτροπής 
παραλαβής (ΕΠΠΕ) του έργου : Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης του ∆ήµου 
Φιλιατών» 
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον  
Α/δήµαρχο κ. Μάνο Κων/νο, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής: 
Με τις παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 163 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), 
ορίζονται τα εξής:   
 
«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου υποβάλλει δια  
µέσου του δηµάρχου στη δηµαρχιακή επιτροπή λογαριασµό της διαχείρισης του οικονοµικού  
έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαµβάνει ο λογαριασµός της διαχείρισης ορίζονται µε  το 
προεδρικό διάταγµα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασµός υποβάλλεται ενιαίος,  
ανεξάρτητα από τις µεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που  
ενεργούν την ταµειακή υπηρεσία. 
2. Μέσα σε δύο (2) µήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δηµαρχιακή επιτροπή τα  
προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ηµέρες µετά τη λήξη του διµήνου, υποβάλλει τον  
απολογισµό και, προκειµένου για ∆ήµους που εφαρµόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο ∆ήµων  
και Κοινοτήτων, τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως, µαζί µε έκθεσή της στο  
δηµοτικό συµβούλιο. 
3. Ο ισολογισµός και τα αποτελέσµατα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο 
δηµοτικό  συµβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. 
Οι ∆ήµοι που εφαρµόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο 
των  οικονοµικών καταστάσεων κάθε οικονοµικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό 
ελεγκτή - λογιστή  και τον αναπληρωτή του µέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους 
αυτού. 
Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων  
(ισολογισµού, λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων και  
προσαρτήµατος) του ∆ήµου, εφαρµόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί  
το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες συµφωνούν µε τις βασικές αρχές των 
διεθνών  ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούµενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός 
ελεγκτής -  λογιστής αναφέρει εάν ο ∆ήµος εφάρµοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο ∆ήµων 
και  Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των  
αντίστοιχων κανονιστικών ρυθµίσεων οι οποίες αφορούν το οικονοµικό, λογιστικό και  
διαχειριστικό σύστηµα των ∆ήµων. Περιλαµβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που  
αφορούν σε σηµαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα  
κονδυλίων του ισολογισµού ή των αποτελεσµάτων χρήσεως. 
Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής υποχρεούται να  καταρτίζει 
και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαµβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό  του, 
παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέµα. Η έκθεση  ελέγχου 
υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο δηµοτικό συµβούλιο και στον  Γενικό 
Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας» 
 
Επειδή ο ∆ήµος Φιλιατών εφαρµόζει το κλαδικό λογιστικό σχέδιο παρίσταται ανάγκη ορισµού 
ορκωτού ελεγκτή- λογιστή και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονοµικών 
καταστάσεων του ∆ήµου σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις. Επειδή δεν υπήρξε άλλη 
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προσφορά από άλλα ελεγκτικά γραφεία, µετά από προφορική πρόσκληση, και επειδή το 
συγκεκριµένο γραφείο ήδη διενεργεί διαχειριστικό έλεγχο για τις χρήσεις οικονοµικών ετών 
2005-2010 και υπάρχει καλή συνεργασία και µε τους υπαλλήλους του ∆ήµου που συνεργάζονται 
για τον έλεγχο, και η παρουσία τους στο ∆ήµο είναι τακτική, προτείνεται ο έλεγχος των 
οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2012 (διαχειριστική χρήση 1-1-2011 
έως 31-12-2011) και συγκεκριµένα ορκωτός ελεγκτής – λογιστής του ∆ήµου  Φιλιατών για το 
οικονοµικό έτος 2012 να οριστεί η κ. Παππά Ελένη, Α.Μ. ΣΟΕΛ 22731 και αναπληρωτής της να 
οριστεί ο κ. Κωσταρέλη Ιωάννη, Α.Μ. ΣΟΕΛ 13691 σε περίπτωση που ο πρώτος αδυνατεί να 
διεκπεραιώσει τα καθήκοντά του στο ∆ήµο και σας καλώ να ψηφίσουµε επ’ αυτού. Η αµοιβή του 
ορκωτού ελεγκτή ορίζεται σε €10.560,00 πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι €12.988,80 
συµπεριλαµβανοµένου ο ΦΠΑ,  σύµφωνα µε την Α.Π. 68986/25-11-2011 οικονοµική προσφορά 
του ΣΟΛ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.: 10-6115 προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2012. 
 
     Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν 
σχετικά. 
    Κατά την ψηφοφορία καταψήφισαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι: κ.κ. Σπανοπούλου-Σάρρα 
Ηλιάνα, Γκίζας Χρήστος, Μποροδήµος Ιωάννης, Γκίκας Θωµάς, Λάγκαρη Ειρήνη και Καψάλης 
∆ηµήτριος, ισχυριζόµενοι ότι θα έπρεπε να υπήρχε και δεύτερη  οικονοµική προσφορά. 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του Α/δηµάρχου κ. Μάνου Κων/νου, την 
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Τον ορισµό ορκωτού – λογιστή του ∆ήµου  Φιλιατών για το οικονοµικό έτος 2012 που είναι η 
κ. Παππά Ελένη, Α.Μ. ΣΟΕΛ 22731 και αναπληρωτής της ο κ. Κωσταρέλη Ιωάννη, Α.Μ. 
ΣΟΕΛ 13691 σε περίπτωση που η πρώτη αδυνατεί να διεκπεραιώσει τα καθήκοντά της στο 
∆ήµο.  
    Η αµοιβή του ορκωτού ελεγκτή ορίζεται σε €10.560,00 πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι €12.988,80 
συµπεριλαµβανοµένου ο ΦΠΑ,  σύµφωνα µε την Α.Π. 68986/25-11-2011 οικονοµική 
προσφορά του ΣΟΛ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.: 10-6115 προϋπολογισµού οικονοµικού 
έτους 2012. 
Επίσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για κάθε παραπέρα ενέργεια. 
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν µέρος 
στη συνεδρίαση αυτή. 
 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους. 

 
                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     (Υπογραφές) 
            ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ 

 
 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 
 

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ  
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