
[1] 
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος                                                        Απόσπασµα  
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                               Από το πρακτικό της  2 - 4 - 2012 
                                                                                                             συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689 και 690 
 
Αριθ.  Απόφ. 138/2012 
 
 
ΘΕΜΑ: Ορισµός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο χρήσεων για τα έτη 2009 και 2010 
στη ∆ηµοτική επιχείρηση Κ.∆.Ε.Π.Κ.Α.Α  
 
 Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 2α του µήνα Απριλίου του έτους 
2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 4383/29- 3-2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10.  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  
ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Μπουντούρη Παρασκευή, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς 
Ευστράτιος, Κουσίδης Γεώργιος, Αρπατζάνη Μαρία, Μεζίκης Βασίλειος, Καζαντζίδης Γεώργιος, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη,  Λεµονίδου ∆έσποινα, 
Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Κατσαρός 
Ιωάννης, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή,  Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Πατσιάς   
Γεώργιος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αγοραστός Κωνσταντίνος. 
 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά 
κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά  
παρέστη µόνον ο κ. Κεσόγλου Παύλος, πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 14ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο ∆.Σ. κος Αβραµίδης Κ. έθεσε 
υπ’ όψιν των µελών ότι ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος των επιχειρήσεων γίνεται από δύο 
ελεγκτές, που επιλέγονται και διορίζονται από το δηµοτικό 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  ευρώ. (1.500.000,00 €)   
(παράγραφος 1 του άρθρου 261 του Ν.3463/2006). 
Ελεγκτές σε ανώνυµη εταιρεία µπορούν να οριστούν πτυχιούχοι Ανώτατων σχολών που έχουν 
άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος από το οικονοµικό επιµελητήριο της Ελλάδος  
(άρθρο 36α ΚΝ 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν.2339/95) 
Η διαχειριστική περίοδος των δηµοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων αρχίζει την 1η 
Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου του ίδιου έτους. ( ΚΥΑ 50891/10.09.2007 –άρθρο 1) 
Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος της επιχείρησης από τα πρόσωπα της παραγρ.1 του άρθρου 
261 του Ν.3463/06 διενεργείται µέχρι το τέλος Απριλίου του εποµένου της διαχειριστικής περιόδου 
έτους. ( ΚΥΑ 50891/10.09.2007 –άρθρο 8). 
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Η κοινωφελής δηµοτική επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης µας απέστειλε την 
13/2012 απόφαση του διοικητικού της συµβουλίου, που αφορά την διενέργεια τακτικού 
διαχειριστικού ελέγχου χρήσης 2009 και 2010 της πρώην Κ∆ΕΠΚΑΑ 
Σύµφωνα µε επικοινωνία που είχαµε µε το Σώµα Ορκωτών Λογιστών, µας απέστειλε την 
προσφορά του για την αµοιβή ελέγχου των παραπάνω χρήσεων και µας προτείνει τους ορκωτούς 
ελεγκτές λογιστές  : 
1)  Τσαραµανίδη Γρηγόριο Α.Μ ΣΟΕΛ 37861   
2)  Γεροκωστοπούλου Ελένη  Α.Μ ΣΟΕΛ 33531, ως τακτικούς  και 
1) Χάϊδο ∆ηµήτριο Α.Μ ΣΟΕΛ 15111, 
2) Σκαµπαβίρια Γεώργιο  Α.Μ ΣΟΕΛ 14661, ως αναπληρωµατικούς. 
Η αµοιβή τους θα είναι 4.500,00 € ανά χρήση συν Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 
επιχείρησης  
Η έκθεση των ελεγκτών θα δοθεί στο δηµοτικό Συµβούλιο και θα  κοινοποιηθεί στην επιχείρηση, 
προκειµένου να εκφέρει γνώµη το διοικητικό της συµβούλιο..    
 
Γιαυτό το λόγο καλείται το ∆ηµοτικό συµβούλιο να αποφασίσει για την διενέργεια του τακτικού       
διαχειριστικού ελέγχου και να ορίσει τους ελεγκτές. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, την υπ΄αριθ. 13/2012 απόφαση της Κ∆Ε∆ΑΜ 
 
                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                               Οµόφωνα  
Α). Εγκρίνει τον ορισµό των παρακάτω ελεγκτών από το Σώµα Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) για την 
διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου χρήσης 2009 και 2010 της πρώην Κ∆ΕΠΚΑΑ: 
 

• Τσαραµανίδη Γρηγόριο Α.Μ ΣΟΕΛ 37861   
•  Γεροκωστοπούλου Ελένη  Α.Μ ΣΟΕΛ 33531, ως τακτικούς  και 
• Χάϊδο ∆ηµήτριο Α.Μ ΣΟΕΛ 15111, 
• Σκαµπαβίρια Γεώργιο  Α.Μ ΣΟΕΛ 14661, ως αναπληρωµατικούς. 

Η αµοιβή τους θα είναι 4.500,00 € ανά χρήση συν Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 
επιχείρησης  
Η έκθεση των ελεγκτών θα δοθεί στο δηµοτικό Συµβούλιο και θα  κοινοποιηθεί στην επιχείρηση, 
προκειµένου να εκφέρει γνώµη το διοικητικό της συµβούλιο..    
  
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 138/2012 
 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                           
                                       Ακριβές  Απόσπασµα  
                                        
                                       Αµπελόκηποι 3 - 4 -2012                                                
                                                
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο Πρόεδρος   
 
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος 


