Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 14ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 25 Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, μετά από την οικ.18562/19.6.2015 πρόσκληση του 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 έξι, δηλ. οι κ.κ. 1. Σεφτελής Κων/νος, Πρόεδρος, 2. Καλαντίδης Δημήτριος,
Αντιπρόεδρος, 3. Γιαννάκης Χρήστος, 4. Χωματά Αικατερίνη, 5. Χατζηδάκης Γεώργιος, 6. Παπαδόπουλος
Κων/νος, 7. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 8. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 9. Πανταζόπουλος Ηλίας, 10. Σερέτη
Χριστίνα, 11. Καλαρρύτης Χρήστος, 12. Ζαννιά Ευφημία, 13. Αντζινάς Ιωάννης, 14. Γιαννόπουλος
Θεμιστοκλής, 15. Δημητρόπουλος Άγγελος, 16. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 17. Καλούδης Κων/νος, 18.
Μπασούρης Μαρίνος, 19. Κούρτης Ανδρέας, 20. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 21. Νικηφόρος Ιωάννης, 22.
Γρηγορέας Ιωάννης, 23. Καπίρη Ελένη, 24. Κοκοτίνης Χρήστος, 25. Ασβεστάς Δημήτριος, 26.
Χρυσουλάκης Φώτιος, 27. Αντύπας Γεώργιος, 28. Δουβή Αγγελική, 29. Αναγνώστου Ιωάννης, 30.
Αγαδάκος Γεώργιος, 31. Τσατσούλη Αναστασία, 32. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 33. Κουρής Μιχαήλ, 34.
Πανταζόπουλος Δημήτριος, 35. Πούλος Ιωάννης, 36. Πίκουλα Αργυρώ, ότι οι κ.κ. 1. Κουρή Μαρία,
Γραμματέας, 2. Βιδάλης Παναγιώτης, 3. Γεωργίου Δημήτριος, 4. Ευσταθίου Αναστάσιος και 5. Σόφης
Γεώργιος, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι
παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρών στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός
Γραμματέας του Δήμου, κ. Αναστόπουλος Δημήτριος.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 206/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε ορκωτό ελεγκτή - λογιστή για τον διαχειριστικό έλεγχο
της ΚΕΔΗΛ για τα οικονομικά έτη 2009 και 2010, νομική δέσμευση και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

(Από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει ο δημοτικός σύμβουλος κ. Νικηφόρος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για την ανάγκη να συζητηθεί το
θέμα που αφορά την λήψη απόφασης για την ανάθεση σε ορκωτό ελεγκτή – λογιστή για τον διαχειριστικό
έλεγχο της ΚΕΔΗΛ για τα οικονομικά έτη 2009 και 2010 και ψήφιση σχετικής πίστωσης, εκτός ημερησίας
διατάξεως.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του
θέματος, είπε τα εξής: Με την αριθ. 13/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η διενέργεια
εκτάκτων διαχειριστικών ελέγχων των υπό εκκαθάριση δημοτικών επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με το άρθρο 261 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8.6.2006):
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«Διαχειριστικός έλεγχος:
1. Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος των επιχειρήσεων γίνεται από δύο ελεγκτές, που επιλέγονται και
διορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο στην αρχή κάθε οικονομικού έτους. Με την ίδια
απόφαση ορίζεται και η αμοιβή τους. Ως ελεγκτές ορίζονται ορκωτοί ελεγκτές ή πρόσωπα που έχουν το
δικαίωμα να οριστούν ελεγκτές σε ανώνυμη εταιρεία. Ο ορισμός ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτικός
στον έλεγχο επιχείρησης που έχει ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από ένα εκατομμύριο πεντακόσιες
χιλιάδες (1.500.000) ευρώ.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, μπορεί να διενεργείται έκτακτος διαχειριστικός
έλεγχος της επιχείρησης από ελεγκτές της προηγούμενης παραγράφου που ορίζονται από τον ίδιο. Με την
ίδια απόφαση ορίζεται και το ύψος της αμοιβής τους, η οποία βαρύνει την επιχείρηση. Έκτακτος
διαχειριστικός έλεγχος μπορεί επίσης να διενεργείται από ελεγκτές της προηγούμενης παραγράφου με
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να διενεργείται έκτακτος
διαχειριστικός έλεγχος και από Οικονομικούς Επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
μετά από αίτημα του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή του οικείου
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την ανάθεση σε δύο ελεγκτές
έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου, της υπό εκκαθάριση δημοτικής επιχείρησης ΚΕΔΗΛ, για τα οικονομικά έτη
2009 και 2010, να καθοριστεί το ποσό της αμοιβής τους σύμφωνα με την παρ. 2 της παραπάνω διάταξης, για
την εκτέλεση των ελέγχων (λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η επιχείρηση τελεί υπό εκκαθάριση) έχει
εγγραφεί πίστωση στον Κ.Α.Ε. 10.6115.0006 του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2015 για τον οποίο
πρέπει να αναληφθεί και σχετική νομική δέσμευση σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 113/10.
Στη συνέχεια, ο εισηγητής, πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τον διαχειριστικό έλεγχο της υπό
εκκαθάρισης δημοτικής επιχείρησης ΚΕΔΗΛ, να οριστούν οι κ.κ. Μανδηλαράς Δημήτριος και
Νιφορόπουλος Κων/νος, της εταιρείας «ΩΡΙΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» και στο ποσό των
12.000,00 € με το ΦΠΑ, για τα οικονομικά έτη 2009 και 2010.
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)
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει τη νομική δέσμευση ποσού δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000) σε βάρος του Κ.Α. 10.6115.0006
του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για τον διαχειριστικό έλεγχο της υπό εκκαθάρισης δημοτικής
επιχείρησης ΚΕΔΗΛ
3. Ψηφίζει πίστωση ποσού δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000) σε βάρος του Κ.Α. 10.6115.0006 του ισχύοντος
προϋπολογισμού του Δήμου για τον διαχειριστικό έλεγχο της υπό εκκαθάρισης δημοτικής επιχείρησης
ΚΕΔΗΛ
4. Εγκρίνει την ανάθεση σε ορκωτό ελεγκτή – λογιστή για τον διαχειριστικό έλεγχο της ΚΕΔΗΛ για τα
οικονομικά έτη 2009 και 2010 και αναθέτει στους κ.κ. Μανδηλαρά Δημήτριο και Νιφορόπουλο Κων/νο,
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της εταιρίας «ΩΡΙΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» τον διαχειριστικό έλεγχο της υπό εκκαθάρισης
δημοτικής επιχείρησης ΚΕΔΗΛ και στο ποσό των 12.000 € με το Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 206/2015 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

Χ.Γιαννάκης, Α.Χωματά, Γ. Χατζηδάκης, Κ Παπαδόπουλος, Α.Μαρκουλάκη

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε.Ψυρρόπουλος, Η.Πανταζόπουλος, Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε.Ζαννιά,

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 3.7.2015

Ι.Αντζινάς, Π.Βιδάλης, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος,Δ.Κορμά-Γκουτζιάνα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κ.Καλούδης, Μ.Μπασούρης, Α.Κούρτης, Μ.Κουρή, Α.Παναγιώταρης,
Ι.Νικηφόρος, Ι.Γρηγορέας, Δ. Γεωργίου, Ε.Καπίρη,
Χ.Κοκοτίνης, Δ.Καλαντίδης, Δ.Ασβεστάς, Φ.Χρυσουλάκης, Γ.Αντύπας,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΕΦΤΕΛΗΣ

Α.Δουβή, Ι.Αναγνώστου, Γ. Αγαδάκος, Α.Τσατσούλη, Π.Μαργαρώνης,
Α.Ευσταθίου, Μ.Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος, Ι.Πούλος, Α.Πίκουλα, Γ.Σόφης
Α.Ευσταθίου, Μ.Κουρής, Δ.Πανταζόπουλος, Ι.Πούλος, Α.Πίκουλα, Γ.Σόφης
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