ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Απόσπασμα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 25ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 28 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:45 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το
Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 50077/22.12.2011 πρόσκληση της κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε
Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα τριάντα επτά, δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Κολιοφώτης Χαράλαμπος,
Αντιπρόεδρος, 3. Ανδρουλάκη – Λιάπη Μαρίκα, Γραμματέας, 4. Σεφτελής Κων/νος, 5. Γεωργάκης Ευάγγελος,
6. Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Βιδάλης Παναγιώτης, 9. Νικηφόρος
Ιωάννης, 10. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 11. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 12. Χατζηδάκης Γεώργιος, 13.
Δημητρόπουλος Άγγελος, 14. Γιαννάκης Χρήστος, 15. Καλλαρύτης Χρήστος, 16. Γιαννόπουλος Γεώργιος, 17.
Αντζινάς Ιωάννης, 18. Κυριακουλέας Παύλος, 19. Κοντονίκας Αλέξανδρος, 20. Βασιλείου Ανδρέας, 21.
Καλούδης Κων/νος, 22. Σερέτη Χριστίνα, 23. Καπίρη Ελένη, 24. Αναγνώστου Ιωάννης, 25. Ευσταθίου
Αναστάσιος, 26. Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 27. Κωνσταντέας Αναστάσιος, 28. Αραμπατζής Γαβριήλ, 29.
Τσατσούλη Αναστασία, 30. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 31. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 32. Μπενάς Γεώργιος,
33. Πούλος Ιωάννης, 34. Πατσαβός Παναγιώτης, 35. Πίκουλα Αργυρώ, 36. Κοκοτίνης Χρήστος και 37. Σόφης
Γεώργιος, ότι η κ. 1. Αντωνίου Ευαγγελία, 2. Βασιλακόπουλος Βασίλειος, 3.Φραγκιουδάκης Αριστείδης και
4.Λαγκαδινός Θεοφάνης, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος
Βαλασόπουλος, είναι παρών, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρών στη συνεδρίαση είναι
ο Γενικός Γραμματέας κ. Δημήτριος Αναστόπουλος.
Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, κ. Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 470/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση σε ορκωτό ελεγκτή – λογιστή του ελέγχου ισολογισμού
και αποτελεσμάτων χρήσης, οικονομικού έτους 2011.
(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ανδρουλάκη-Λιάπη, Μαρκουλάκη,
Γιαννόπουλος Παρασκευάς και Αραμπατζής Γαβριήλ)
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου τόνισε την επιτακτική ανάγκη για την συζήτηση του θέματος
που αφορά στην λήψη απόφασης σχετικά με ανάθεση σε ορκωτό ελεγκτή – λογιστή του ελέγχου ισολογισμού
και αποτελεσμάτων χρήσης, οικονομικού έτους 2011, και κάλεσε τον Αντιδήμαρχο να το εισηγηθεί.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Νικηφόρος που εισηγήθηκε την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος,
έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την υπ’ αριθ. 343/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στην οποία
αναφέρονται τα εξής: Με την 393/2011 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο παρέπεμψε το θέμα σχετικά με
την ανάθεση σε ορκωτό λογιστή ελέγχου του ισολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2011, στην
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Οικονομική Επιτροπή, η οποία αφού ζητήσει διευκρινήσεις σχετικά με τον ποιοτικό έλεγχο και την τιμή
εκάστης εταιρείας που κατέθεσαν προσφορά, να επαναφέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της
τελικής απόφασης.
Στην συνέχεια έθεσε υπόψη του Σώματος δύο επιστολές που απηύθυναν προς την Οικονομική
Επιτροπή οι δύο ενδιαφερόμενοι :
1. BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και
2. ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων, η από 30.11.2011επιστολή της BDO – Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
αναφέρει: «…Λόγω της εμπειρίας μας στον έλεγχο του Δήμου, αλλά και της απελευθέρωσης του κατωτέρου
ωρομισθίου και τελικά των αμοιβών ελέγχου, μπορούμε να διενεργήσουμε τον έλεγχο με τις 210 ώρες του ελέγχου
της προηγούμενης χρήσης, αλλά με μικρότερη αμοιβή, των 6.200,00 € πλέον ΦΠΑ.»
Επίσης στην από 21.12.2011 επιστολή της ΣΟΛ Ορκωτοί Λογιστές αναφέρεται: «….Η αμοιβή μας είναι
συνάρτηση του χρόνου που επενδύουμε για την προσφορά των υπηρεσιών μας. Ο έλεγχος των οικονομικών
καταστάσεων του Δήμου Ηλιούπολης θα περιορίζονταν στις ελάχιστες απαιτούμενες ώρες ελέγχου, ήτοι 525
ελεγκτικές ώρες, σύμφωνα με απόφαση της ΕΛ.Τ.Ε. και του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ. Δεδομένης όμως
της γνώσης και της εμπειρίας μας από τον έλεγχο προηγούμενων χρήσεων του Δήμου Ηλιούπολης, καθώς και από
τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των μεγαλύτερων Δήμων της χώρας μας, η οποία εμπειρία
προϋποθέτει την ποιοτική και έγκαιρη περαίωση του προς ανάθεση έργου, η αμοιβή που θα απαιτηθεί για την
διενέργεια του παρόντος ελέγχου θα ανέλθει συνολικά σε Ευρώ Δώδεκα Χιλιάδες (€ 12.000,00) πλέον του
αναλογούντος ΦΠΑ.»
Κατόπιν, η Οικονομική Επιτροπή εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο την ακύρωση της
διαδικασίας ανάθεσης σε ορκωτό ελεγκτή – λογιστή του ελέγχου ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης
οικονομικού έτους 2011 και την εκ νέου επανάληψή της όπου θα ζητηθούν συγκεκριμένα ποιοτικά
χαρακτηριστικά – πέραν της οικονομικής προσφοράς – αφού διαπιστώθηκε μεγάλη απόκλιση τιμών στις
οικονομικές προσφορές, καθώς επίσης δεν ήταν εφικτή η σύγκριση ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών
Από τις τοποθετήσεις του Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, στη συζήτηση που
ακολούθησε, αναδείχθηκε η ανάγκη για ποιοτικότερο και σε βάθος έλεγχο από πλευράς εκκαθαριστή, κάτι που
προϋποθέτει αφενός περισσότερες ελεγκτικές ώρες και αφετέρου μια ελεγκτική εταιρεία που να έχει την
απαιτούμενη γνώση και πείρα να ανταποκριθεί στο συγκεκριμένο έργο.
Επίσης, συνεκτιμήθηκε ότι η υφιστάμενη σχέση, μεταξύ του Δήμου Ηλιούπολης και της εταιρείας «ΣΟΛ
Ορκωτοί Λογιστές», για την εκκαθάριση όλων των Δημοτικών Επιχειρήσεων, συνηγορεί στο ότι η ανάθεση
και του ελέγχου του Δήμου στην ίδια ελεγκτική εταιρεία είναι προς το συμφέρον του Δήμου, διότι έχοντας η
ίδια εταιρεία τη συνολική εικόνα του Δήμου και των Επιχειρήσεων μπορεί να εκτελέσει καλύτερα το έργο που
της ανατίθεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
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(μειοψηφούντων των κ.κ. Αναγνώστου, Κολιοφώτη, Ευσταθίου, Κωνσταντέα, Τσατσούλη Μαργαρώνη,
Πανταζόπουλου, Μπενά, Πούλου, Πατσαβού , Πίκουλα Αργυρώ, Κοκοτίνη και Σόφη )
1. Εγκρίνει την εκτός ημερησίας διατάξεως συζήτηση του θέματος.
2. Αναθέτει στην εταιρεία «ΣΟΛ – ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ» τον έλεγχο ισολογισμού και αποτελεσμάτων
χρήσης, οικονομικού έτους 2011, και στο ποσό των 12.000 € πλέον Φ.Π.Α. λαμβάνοντας υπόψη όλες τις
προσφορές που κατατέθηκαν
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 470/2011 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Μ.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ – ΛΙΑΠΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 13.1.2012
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

3

ΤΑ ΜΕΛΗ

