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 ΑΠΟΠΑΚΑ
Απφ ηα Ξξαθηηθά ηεο απφ 8.12.2021
ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο Λν. 17/2021 ηνπ Γ.Π.
ηνπ
Γήκνπ
Λέαο
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο
Σαιθεδφλαο, ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην
παξαθάησ ζέκα:


ΘΔΚΑ: «Έγθξηζε αλάζεζεο ζε νξθωηνύο ειεγθηέο ηνπ ειέγρνπ ηεο
Θνηλωθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ρξήζε 2020, βάζεη ηεο αξηζ.
210/2021 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ»
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΞΛΞ πνπ θπξψζεθε
κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020, ηεο αξηζ. 68 θαζψο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ
ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. (ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ) ζήκεξα ζηηο 8.12.2021,
εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 8 κ.κ., ζην θηίξην ηνπ Ξαγθφζκηνπ Ξνιηηηζηηθνχ Ηδξχκαηνο
Διιεληζκνχ Γηαζπνξάο (Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ.) επί ησλ νδψλ Γεθειείαο 152 & Αηηαιείαο 2-Λέα
Φηιαδέιθεηα [εθηάθησο, ιφγσ κε δηαζεζηκφηεηαο ηεο θιεηζηήο αίζνπζαο πνιιαπιψλ
ρξήζεσλ ηνπ Δληαίνπ Ιπθείνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο «Κίιηνο Θνπληνπξάο» (Θεζζαινλίθεο
θαη Ιαραλά)] χζηεξα απφ ηελ αξηζ. πξση. 26572/3-12-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε
(Αξ. Ξξφζθιεζεο 20/2021) ηνπ Ξξνέδξνπ απηνχ θ. Γεκεηξίνπ Θαληαξέιε, πνπ
δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη επηδφζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθφ ζε
θάζε Πχκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη ζηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ
ησλ Γεκ. Θνηλνηήησλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο Σαιθεδφλαο, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 67 παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»).
O Γήκαξρνο : ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
Ν Ξξφεδξνο : ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ
Ν Γξακκαηέαο : ΓΔΩΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΩΣΟΤ

1

ΑΔΑ: 6ΧΞΤ46ΜΩ0Ι-Κ0Ω

ΤΛΘΔΖ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ

ΓΔΥΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ
ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ
ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΞΟΗΓΥΛ
ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΞΑΞΑΘΥΠΡΑ ΑΛΘΖ
ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΥΡΖΟΗΝΠ
ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΠΞΟΗΓΥΛ
ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ
ΘΝΡΠΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ
ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ
ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ
ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ
ΛΡΑΡΠΖΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
ΑΛΑΓΛΥΠΡΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ
ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ

ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ-ΙΔΥΛΗΓΝΞΝΙΝΠ
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ
ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΓΘΝΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΑ
ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ
ΞΑΞΑΙΝΘΑ ΔΡΣΗΑ
ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ
ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ
ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ

Πηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ,
ηεξψληαο ηα πξφρεηξα πξαθηηθά απηνχ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ Γηνηθεηηθνχ,
κφληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010
«Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 κειψλ ήηαλ 32 παξφληεο
θαη 1 απψλ, σο αθνινχζσο:
ΓΖΚΑΡΥΟ : ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ ________

Γεωξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Σάθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο ππξίδωλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Παπαθώζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο ωηήξηνο
Κπεξδέζεο ππξίδωλ
Κπίγαιεο Θωλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινύζνο Υξήζηνο
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
Ληάηζεο Θωλζηαληίλνο
Θαιακπόθεο Ηωάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε

Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
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Γξεηδειηάο Παληειήο
Γξεηδειηάο Υξήζηνο
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο
Ιαδαξίδεο Πέηξνο
Σνκπνύινγινπ-Ιεωληδόπνπινο Υαξάιακπνο
Σνκπνύινγινπ Θωλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο
εξεηάθεο Ληθόιανο
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
Εαραξηάδεο Ηωάλλεο
Θωλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Παπαινπθά Δπηπρία
Οπζηακπαζίδεο Ηωάλλεο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή νθία
Γνύιαο Αιέμαλδξνο

Πεκεηψλεηαη φηη ζηελ Ππλεδξίαζε ήηαλ παξώλ ν Ξξφεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο
Θνηλφηεηαο Λ. Σαιθεδφλαο θ. Ζιίαο Γθξίληδαιεο.

Πξνζειεύζεηο-Απνρωξήζεηο :

 Ν θ. Η.Θαιακπφθεο απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηελ
ςεθνθνξία επί ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
Απνπζίεο :

Ν Γεκνηηθφο Πχκβνπινο θ. Αξ.Βαζηιφπνπινο απνπζίαδε δηθαηνινγεκέλα ιφγσ αζζελείαο,
έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π..

Ν θ. Ξξφεδξνο, παξνπζία ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειψλ, θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζην 1ν
ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο.

Νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ φξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ
ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ηελ
ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθψο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή
θαη ηνπο εηδηθνχο αγνξεηέο πνπ επηζπκνχλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ.
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1ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ν θ. Ξξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 1ν Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο θαη κε
βάζε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 6681/24-11-2021 δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηεο Θνηλσθεινχο
Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ αλέθεξε πξνο ην Πψκα, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα:
ΘΔΚΑ: Έγθξηζε αλάζεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ δηαρεηξηζηηθνύ ειέγρνπ
ρξήζεο 2020 ηεο Θνηλωθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ.
Υαιθεδόλαο
Παο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ‟ αξ. 210/2021 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο
Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ΓΛΦΛΣ κε ηελ νπνία πξνηείλεηαη ε αλάζεζε ηεο παξνρήο
ππεξεζηψλ ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ νξθσηψλ ειεγθηψλ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο
2020, θαη παξαθαινχκε φπσο εηζαρζεί πξνο έγθξηζε απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην.
Ξαξακέλνπκε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε.
ΞΔΟΗΙΖΤΖ: Νξηζκφο νξθσηψλ ειεγθηψλ γηα ηνλ
δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο
Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Σαιθεδφλαο γηα ηελ
ρξήζε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020.
ΑΠΟΠΑΚΑ ΑΠΌ ΣΟ 24ν ΠΡΑΘΣΗΘΟ ΣΖ ΤΛΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΘ.
ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
ΣΖ
ΘΟΗΛΩΦΔΙΟΤ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
ΓΖΚΟΤ
Λ.
ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ – Λ. ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ.
Πήκεξα, 22-11-2021, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 18:00, ζπλήιζε ην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Σαιθεδφλαο
ζε ηειεδηάζθεςε κε απνκαθξπζκέλε ζχλδεζε κέζσ ηνπ e-precence.gov.gr , ζε
ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο θ. Θαξαβία
Γεψξγηνπ.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη απφ ην ζχλνιν ησλ παξαθάησ
έληεθα (11) κειψλ πνπ νξίζζεθαλ κε ηελ 19/2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ θαη ηελ 323/2020 απφθαζε Γεκάξρνπ:
ΡΑΘΡΗΘΑ ΚΔΙΖ
1. Θαξαβίαο Γεψξγηνο, Ξξφεδξνο
2. Γνπβαλάο Αιέμαλδξνο, Αληηπξφεδξνο
3. Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο, κέινο
4. Ιάιε Αζαλαζία, κέινο
5. Εαραξηνπδάθεο Κηραήι, κέινο
6. Πεβαζηφο Γεψξγηνο, κέινο
7. Ακπαηδφγινπ Πηαπξνχια, κέινο
8. Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο, κέινο
9. Ηζπάζνπ Σξηζηίλα, κέινο
10. Θξανπλάθεο Ληθφιανο, κέινο
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11. Θπξηαδφπνπινο Σξήζηνο, κέινο, εθπξφζσπνο εξγαδνκέλσλ
ΑΞΝΛΡΔΠ
1. Ηζπάζνπ Σξηζηίλα
2. Ιάιε Αζαλαζία
3. Εαραξηνπδάθεο Κηράιεο
Νη νπνίνη δελ ζπκκεηείραλ αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ.
Πηελ ζέζε ηνπ θ. Θαληαξέιε Γεκήηξηνπ ζπκκεηείρε ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο
θ. Κπεξδέζεο Πππξίδσλ.
Ν θ. Θπξηαδφπνπινο ζπλδέζεθε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
ζπδήηεζεο ηνπ 2νπ ζέκαηνο θαη ν θ. Γνπβαλάο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ
6νπ ζέκαηνο ηεο Ζ/Γ.
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ εθφζνλ δηαπηζηψζεθε απαξηία, θαη εηζεγνχκελνο ην 7ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηα εμήο:
Θέκα: Οξηζκόο νξθωηώλ ειεγθηώλ γηα ηνλ δηαρεηξηζηηθό έιεγρν ηεο
Θνηλωθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Υαιθεδόλαο γηα ηελ
ρξήζε ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020. –
Πηα άξζξα 260 θαη 261 ηνπ Λ. 3463/06 αλαθέξνληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ
δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ Θνηλσθειψλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ππγθεθξηκέλα
ζην άξζξν 261 ηνπ Λ. 3463/06 πξνβιέπεηαη φηη: «ν ηαθηηθφο δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο
ησλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη απφ δχν ειεγθηέο πνπ επηιέγνληαη θαη δηνξίδνληαη απφ ην
Γεκνηηθφ ή Θνηλνηηθφ Ππκβνχιην ζηελ αξρή θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο. Κε ηελ ίδηα
απφθαζε νξίδεηαη θαη ε ακνηβή ηνπο. Υο ειεγθηέο νξίδνληαη νξθσηνί ειεγθηέο ή
πξφζσπα πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα νξηζηνχλ ειεγθηέο ζε αλψλπκε εηαηξεία. Ν
νξηζκφο νξθσηψλ ειεγθηψλ είλαη ππνρξεσηηθφο ζηνλ έιεγρν επηρείξεζεο πνπ έρεη
εηήζην θχθιν εξγαζηψλ κεγαιχηεξν απφ έλα εθαηνκκχξην πεληαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ
(1.500.000,00€)».
Δπίζεο, ζην άξζξν 6, παξ. ε, ηνπ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΠ ηεο
ΘΔΓΛΦΛΣ πξνβιέπεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη ην ΓΠ «γλσκνδνηεί γηα φια ηα ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ηελ Δπηρείξεζε, εθφζνλ απηά ηα ζέκαηα αλήθνπλ ζηελ απνθαζηζηηθή
αξκνδηφηεηα ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ».
Ρα ινγηζηηθά βηβιία ηεο Θνηλσθεινχο επηρείξεζεο ΓΛΦΛΣ ηεξνχληαη κε βάζεη
ηηο αξρέο ηνπ Γεληθνχ Ινγηζηηθνχ Πρεδίνπ θαη ην δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα εγγξαθψλ,
απφ ηα νπνία πξνθχπηνπλ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο, ν Ηζνινγηζκφο θαη ε „Έθζεζε
Ξεπξαγκέλσλ. Θαηά ηνλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν απηψλ πξνθχπηεη ε έθζεζε ειέγρνπ
ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ.
Ξξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί
ηαθηηθφο δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο νξθσηψλ
ειεγθηψλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ έηνπο 2020 ην νπνίν δελ έρεη αλαηεζεί έσο
ζήκεξα, ην ΓΠ ηεο επηρείξεζεο κε ηελ αξηζκ. 201/2021 (ΑΓΑ 6Ι7346ΚΔΓΔ-ΗΟΛ)
απφθαζε ηνπ ελέθξηλε ηελ δηάζεζε ηεο απαηηνχκελεο πίζησζεο, ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηδφκελνπ πνζνχ ηξηψλ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ επξψ (3500,00€),
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ θφξσλ θαη ινηπψλ θξαηήζεσλ, θαη
ηελ θαηαρψξεζε ηεο 217/2021 (ΑΓΑ 615446ΚΔΓΔ-7ΝΣ) απφθαζεο αλάιεςεο
ππνρξέσζεο (ΑΑ) ζην κεηξψν δεζκεχζεσλ ηεο ΘΔΓΛΦΛΣ εηο βάξνο ηνπ Θ.Α. 6118
(Ακνηβέο θαη έμνδα νξθσηψλ ινγηζηψλ γηα ην έηνο 2020), ζπλνιηθήο πίζησζεο
3500,00 επξψ, ηνπ αλακνξθσκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο
2021.
Πηελ ζπλέρεηα, ε ππεξεζία δηελήξγεζε δηεξεχλεζε ηεο αγνξάο θαη απέζηεηιε
πξφζθιεζε γηα ππνβνιή πξνζθνξάο πξνο ηηο ειεγθηηθέο
Δηαηξείεο: (α)
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GRANDTHORΛTONΑ.Δ., ε νπνία δηελήξγεζε ηνλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν γηα ηα έηε
2011-2019, θαη (β) ζηελ ειεγθηηθή εηαηξεία PKF Hellas Νξθσηνί Διεγθηέο Ινγηζηέο Πχκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ
Ζ εηαηξεία GRANDTHORNTON ππέβαιιε ηελ ππ‟ αξ. 6328/8-11-2021
νηθνλνκηθή πξνζθνξά, κε ηελ νπνία πξνζέθεξε ηελ ηηκή ησλ2.800,00 επξψ πιένλ
Φ.Ξ.Α. 24% πνζνχ 672,00€, ήηνη ην πνζφ ησλ 3472,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Ξ.Α. θαη φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ θξαηήζεσλ, γηα ηηο ππεξεζίεο δηαρεηξηζηηθνχ
ειέγρνπ απφ ηελ νξθσηή ειέγθηξηα θ.Σξπζαλζνπνχινπ Καξίλα (Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι.15281)
κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Κπηδίκε Ληθφιαν (Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι. 37861).Ρα ηερληθά ζηνηρεία
ηεο αλσηέξσ πξνζθνξάο γηα ηνλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ηεο ΘΔΓΛΦΛΣ θαιχπηνπλ ηηο
απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο θαζψο πξνβιέπεηαη φηη ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηα
Διιεληθά Διεγθηηθά Ξξφηππα, ηα νπνία είλαη ελαξκνληζκέλα κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά
Ξξφηππα πνπ αθνινπζεί ε ειεγθηηθή εηαηξεία GrantThornton.
Ζ εηαηξεία PKF Hellas Νξθσηνί Διεγθηέο Ινγηζηέο - Πχκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ
ππέβαιιε ηελ ππ‟ αξ. 6314/5-11-2021 νηθνλνκηθή πξνζθνξά, κε ηελ νπνία
πξνζέθεξε ηελ ηηκή ησλ 5000,00 επξψ πιένλ Φ.Ξ.Α. 24% πνζνχ 1200,00€, ήηνη ην
πνζφ ησλ 6200,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. θαη φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ
θξαηήζεσλ, γηα ηηο ππεξεζίεο δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ απφ ζπλεξγάηεο ηεο νη νπνίνη
δελ νξίζηεθαλ ζηελ πξνζθνξά ηεο. Ρα ηερληθά ζηνηρεία ηεο αλσηέξσ πξνζθνξάο γηα
ηνλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ηεο ΘΔΓΛΦΛΣ θαιχπηνπλ ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο
θαζψο πξνβιέπεηαη φηη ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Ξξφηππα,
ηα νπνία είλαη ελαξκνληζκέλα κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Ξξφηππα πνπ αθνινπζεί ε
ειεγθηηθή εηαηξεία.
Θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ ππνβιήζεθαλ, ε επηηξνπή
αμηνιφγεζεο ηεο ΘΔΓΛΦΛΣ, ε νπνία νξίζηεθε κε ηελ αξηζκ. 244/2020 απφθαζε ΓΠ,
κε ην ππ‟ αξ. 57/2021 πξαθηηθφ ηεο γλσκνδφηεζε ππέξ ηεο αλάζεζεο ηεο ελ ιφγσ
ππεξεζίαο ζηελ εηαηξεία GRANDTHORNTONεθφζνλ αθ‟ ελφο πξνζέθεξε ηελ
ρακειφηεξε ηηκή γηα παξνρή ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηνπλ ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο
κειέηεο 52/2021 ηεο ππεξεζίαο, αθεηέξνπ ππέβαιε φια ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηήζεθαλ βάζεη ηνπ Λ. 4412/16.
Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ην ΓΠ κπνξεί λα γλσκνδνηήζεη πξνο ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην ΓΛΦΛΣ πνπ έρεη ηελ απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα νξηζκνχ ησλ νξθσηψλ
ειεγθηψλ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ ηεο ΘΔΓΛΦΛΣ γηα ηελ ρξήζε
ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 ζηελ εηαηξεία GRANDTHORΛTON, ε νπνία πξνζέθεξε
ηελ ρακειφηεξε ηηκή θαζψο θαη
γηα ιφγνπο αμηνπηζηίαο, εγθπξφηεηαο θαη
εκπηζηνζχλεο θαη ιφγσ ηεο γλψζεο πνπ έρνπλ ήδε ζηα δεηήκαηα ηεο Θνηλσθεινχο
Δπηρείξεζεο.
Υο εθ ηνχηνπ:
Εεηείηαη απφ ην ΓΠ ηεο επηρείξεζεο (α) λα πξνηείλεη πξνο ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην ΓΛΦΛΣ ηελ αλάζεζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ ηεο ΘΔΓΛΦΛΣ γηα ηελ
ρξήζε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 ζηελ εηαηξεία GRANTTHORNTON κε ηαθηηθή
ειέγθηξηα ηελ θ. Σξπζαλζνπνχινπ Καξίλα (Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι.15281) κε αλαπιεξσηή ηνλ
θ. Κπηδίκε Ληθφιαν (Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι. 37861), ζχκθσλα κε ην ζθεπηηθφ ηεο εηζήγεζεο,
θαη (β) λα δηαβηβάζεη ηελ απφθαζε απηή πξνο έγθξηζε απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην
ΓΛΦΛΣ.
Πηελ ζπλέρεηα ν Ξξφεδξνο θάιεζε ην Γ.Π. λα πάξεη απφθαζε ζρεηηθά κε ην
ζέκα. Ρν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, πξνέβε ζε
δηαινγηθή ζπδήηεζε θαηά ηελ νπνία ηα κέιε δηαηχπσζαλ ηηο απφςεηο ηνπο.
Θαηφπηλ, έρνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ, ηα κέιε πξνέβεζαλ ζε
ςεθνθνξία.
Υο απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο ην ΓΠ:
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Απνθαζίδεη νκόθωλα
Α.
Δηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ΓΛΦΛΣ ηελ αλάζεζε ηνπ
δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ ηεο ΘΔΓΛΦΛΣ γηα ηελ ρξήζε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020
ζηελ εηαηξεία GRANTTHORNTON κε ηαθηηθή ειέγθηξηα ηελ θ. Σξπζαλζνπνχινπ
Καξίλα (Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι.15281) κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Κπηδίκε Ληθφιαν (Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι.
37861), ζχκθσλα κε ην ζθεπηηθφ ηεο εηζήγεζεο.
Β.
Ζ παξνχζα απφθαζε λα δηαβηβαζηεί πξνο έγθξηζε απφ ην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην ΓΛΦΛΣ.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αξ. 210/2021
Αθνινχζσο ηνλ ιφγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί
αγνξεηέο απηψλ θαζψο θαη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απφςεηο, ηηο
αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο.
Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο o θ. Ξξφεδξνο έζεζε ην ζέκα σο εηζάγεηαη
ζε ςεθνθνξία ελψπηνλ ηνπ Πψκαηνο.
Κεηά ηαχηα, ην Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία
ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη :




Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο
ηζρχεη
Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 260 θαη 261 ηνπ Λ. 3463/06 (Γ.& Θ. Θψδηθαο)
Ρελ αξηζ. 210/2021 απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηεο ΘΔΓΛΦΛΣ.

θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ
Α. Δγθξίλεη, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 210/2021 απφθαζε-πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ, ηελ αλάζεζε ηνπ
δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ ηεο ΘΔΓΛΦΛΣ γηα ηελ ρξήζε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020
ζηελ εηαηξεία GRANDTHORΛTON κε ηαθηηθή ειέγθηξηα ηελ θ. Υξπζαλζνπνύινπ
Καξίλα (Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι.15281) θαη αλαπιεξσηή απηήο ηνλ θ. Κπηδίκε Λίθν (Α.Κ.
Π.Ν.Δ.Ι. 37861), ζχκθσλα κε ην ζθεπηηθφ ηεο εηζήγεζεο ηεο αλσηέξσ απφθαζεο.
Β. Οξίδεη ηελ ακνηβή ησλ αλσηέξσ νξθσηψλ ειεγθηψλ, ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζ.
πξση. 6328/8-11-2021 νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο, ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ
ηξηψλ
ρηιηάδσλ
ηεηξαθνζίσλ
εβδνκήληα
δχν
επξψ
(3.472,00
€),
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. θαη φισλ ησλ ινηπψλ θξαηήζεσλ, ε δαπάλε ηεο νπνίαο
πξφθεηηαη λα βαξχλεη ηελ πίζησζε ηνπ Θ.Α. 6118 (“Ακνηβέο νξθσηψλ ινγηζηψλ γηα ην
νηθ. έηνο 2020”), ζπλνιηθήο πίζησζεο 3.500,00 επξψ, ηνπ αλακνξθσκέλνπ
πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Λνκ. Ξξνζψπνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021, εγθξίλνληαο
επίζεο ηελ θαηαρψξεζε ζην κεηξψν δεζκεχζεσλ ηεο επηρείξεζεο ηεο αξηζ.
217/2021 ζρεηηθήο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ΑΑ, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ
ηεθκεξησκέλν αίηεκα ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. ηνπ Λ.Ξ..
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Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 112/2021.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ..

ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ

ΓΔΩΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΩΣΟΤ

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ..
Γεσξγακιήο Ιχζζαλδξνο
Ράθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο Πππξίδσλ
Ξαπαθψζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεψξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινχζνο Σξήζηνο
Αλαληάδεο Ληθφιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπφθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Ξαληειήο
Γξεηδειηάο Σξήζηνο
Ιαδαξίδεο Ξέηξνο
Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Σαξάιακπνο
Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζφπνπινο Ξαλαγηψηεο
Πεξεηάθεο Ληθφιανο
Γθνχκα Γαλάε-Δχα
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Ξαπαινπθά Δπηπρία
Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή Πνθία
Γνχιαο Αιέμαλδξνο

8

ΑΔΑ: 6ΧΞΤ46ΜΩ0Ι-Κ0Ω

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε Γηεθπ/ζεσο
Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ
ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ

Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζωηεξηθή Γηαλνκή :
-

Θνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ Λ.Φ.-Λ.Σ.
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ
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