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

                                        

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 Κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                   Από το πρακτικό της  17 - 11 - 2014 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689- 690 
Αριθ.  Απόφ.344/2014 
 
ΘΕΜΑ: Ορισµός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή  για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων 
οικονοµικού έτους 2014.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 17ην του µήνα Νοεµβρίου του 
έτους 2014 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8,00 µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 16161/13-11-2014 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, 
Βαλάνος Νικόλαος, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σιδηρόπουλος Σάββας, 
Μανωλόπουλος Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, Καρράς Ευστράτιος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, 
Κάτζικας Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, 
Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος,  Ζωναρέλη – Λαζαρίδου 
Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος,  
Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, 
Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Εµεινίδης Αναστάσιος.  
 

Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του ∆ηµοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο 
ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επίσης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αµπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη και η κα Παλληκαρίδου Αναστασία, Πρόεδρος της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης.  
 
Ο Πρόεδρος αναφέρει το 20ον Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντ/ρχος κος Παναγιωτίδης 
Γαβριήλ έθεσε υπ’ όψιν του Συµβουλίου ότι  µε την παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006, 
ορίζεται ότι «  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 
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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 Αµπελοκήπων- Μενεµένης  εφαρµόζει το κλαδικό λογιστικό σχέδιο προβλέπεται 
ο ορισµός ορκωτού ελεγκτή - λογιστή µε τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονοµικών 
καταστάσεων του ∆ήµου σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις. 
 
Στον προϋπολογισµού έτους 2014 έχει προβλεφθεί ο σχετικός Κ.Α 10.6142.04 µε τίτλο «Παροχή 
υπηρεσιών Ορκωτού λογιστή ελέγχου ισολογισµού έτους 2014» (πρόταση ανάληψης δαπάνης 
υπ΄αριθµ. 388) από όπου και θα πληρωθεί η δαπάνη.  
 
Στο δήµο µας κατατέθηκαν δύο προσφορές:  
α) από την εταιρεία KSi Greece IKE  
β) από την εταιρία «Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές ΑΕ» 
 
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ανοίξει τις προσφορές και να αναθέσει το έργο επιλέγοντας τη 
συµφερότερη 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου 
 
                                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

             Κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 29 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου 
Μαρία, Βαλάνος Νικόλαος, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Σιδηρόπουλος Σάββας, 
Μανωλόπουλος Βασίλειος, Αποστολίδου Μαρία, Καρράς Ευστράτιος, Γυµνόπουλος Κοσµάς, 
Κάτζικας Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, 
Κωνσταντίνου Κυριάκος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Καζαντζίδης Γεώργιος,  Πεχλιβανίδης Νικόλαος, 
Αβραµίδης Μωϋσής, Κυριλλίδης Γεώργιος,  Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη – 
Χαραλαµπίδου Μαρία, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, 
Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσα), αποχή 1 (Σµήλιος Ηλίας). 
 
Α) Aφού άνοιξε και τις δύο κατατεθειµένες προσφορές, επιλέγει την  προσφορά της εταιρείας 
«Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές ΑΕ» ύψους πέντε χιλιάδες επτακόσια πενήντα (5.750,00€) 
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, εφόσον είναι εκείνη µε την χαµηλότερη τιµή και τυγχάνει η 
συµφερότερη για το ∆ήµο µας.  
 
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο της εκτέλεσης της παρούσης. 
 
                                 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 344/2014 
 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                         Αµπελόκηποι  19 - 11 - 2014 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                               Ο Πρόεδρος     
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Ε. Κουκουλιώτης                                   Βαλάνος Νικόλαος                              
 
                                                                                                                                                           


