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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

  
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µήνα Ιουλίου  του έτους 2014 και 
ώρα 10.00 π.µ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθµ. 370/2014 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 2/7/2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 370 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
12/2-7-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
    Αριθµ. Πρωτ.:17084/04-07-2014 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 

                                                          ΘΕΜΑ 

     Ορισµός ορκωτού λογιστή για την εκτέλεση εργασιών ελέγχου οικονοµικών 
καταστάσεων οικονοµικού έτους 2013 του ∆ήµου Καρδίτσας και ορκωτού λογιστή για 
την εκκαθάριση της ∆Η.Κ.Ε.Κ  (επικαιροποίηση λόγω της εφαρµογής του µητρώου 

συµβάσεων) 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 2α του µηνός Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 

13.30', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 16402/27-6-2014 έγγραφη 

πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε  

συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αγραφιώτου Ελένη  16) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 1) Αναστασίου Απόστολος 

2) Αρβανιτάκου Σοφία  17) Τσίπρας Εµµανουήλ 2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος 

3) Γούλας Σωτήριος  18) Γιοβάνης Γεώργιος 3) Μπατζιάκας Βασίλειος 

4) Ζορµπάς Ιωάννης  19) Μακροστέργιος Αθανάσιος 4) Μπουραζάνης Αθανάσιος 

5) Καραγιάννης Νικόλαος  20) Τσαντήλας Βασίλειος 5) Χλαπάνας Ηλίας 

6) Κατσιαβάρας Θωµάς  21) Χάρµπας Θωµάς 6) Βερίλλης ∆οµήνικος 

7) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος   7) Γεννάδιος Ιωάννης 

8) Κωτούλας Φίλιππος   8) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

9) Μαρκινός Αθανάσιος   9) Ντελής Ιωάννης 

10) Μουζιούρας Νικόλαος   10) Σουφλάκος Βασίλειος 

11) Νασιάκου Αλεξάνδρα    11) Παπαδηµητρίου Φώτιος 

12) Παπαγεωργίου Σταύρος   12) Αρχοντής ∆ηµήτριος 

13) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος   Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

14) Σούφλα Ουρανία    

15) Τσιούκης Λάµπρος    
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 21), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, 

σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού 

Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.  

--------------------- 

Α. Πριν από την έναρξη της συζήτησης του θέµατος η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
ανέφερε ότι το θέµα συζητείται ως κατεπείγον διότι: 
α) σε ό,τι αφορά τον ορισµό ορκωτού λογιστή για την εκτέλεση εργασιών ελέγχου 
οικονοµικών καταστάσεων οικονοµικού έτους 2013 του ∆ήµου Καρδίτσας διότι εκ 
παραδροµής δεν  είχε υποβληθεί εγκαίρως το σχετικό πρωτογενές αίτηµα στο µητρώο 
συµβάσεων. 
 και β) σε ό,τι αφορά  τον ορισµό ορκωτού λογιστή για την εκκαθάριση της ∆Η.Κ.Ε.Κ  παύει 
αυτοδίκαια η εξουσία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τις αρµοδιότητές του 
ασκούν οι εκκαθαριστές, εκτός από τις αρµοδιότητες που θα κρατήσει το ίδιο το ∆ηµοτικό ή 
Κοινοτικό Συµβούλιο. 
  Λόγω του ότι υπάρχουν υποχρεώσεις της κοινωφελούς επιχείρησης οι οποίες επί το 
πλείστον αφορούν τα χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα θα πρέπει να οριστεί άµεσα ο 
εκκαθαριστής ο οποίος αναλαµβάνει  τη διεκπεραίωση όλων των εκκρεµοτήτων που 
προέκυψαν από την ηµεροµηνία της λύσης της ∆Η.Κ.Ε.Κ( 05-05-2014) 
   Για να πληρωθούν οι προς τους Εργαζόµενους οφειλές, θα πρέπει να αρχίσει το στάδιο της 
εκκαθαρίσεως. 
   Επίσης υπάρχουν οφειλές της Επιχείρησης προς το ΙΚΑ µε δικαστικές συνέπειες της πρώην 
Προέδρου και Αντιπροέδρου , οι οποίες κατηγορούνται για την µη καταβολή ασφαλιστικών 
εισφορών. 
  Η υπόθεση τους που εκδικαζόταν στις 26-06-2014 πήρε αναβολή µε την προϋπόθεση να 
καταθέσει η Επιχείρηση ή ο ∆ήµος Καρδίτσας την απόφαση περί ορισµού του Εκκαθαριστή. 
 Τα χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα που υλοποιεί η ∆ηµοτική Επιχείρηση και τα οποία 
µεταφέρονται όλα στο ∆ήµο είναι προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής που αναφέρονται σε 
ευπαθείς κοινωνικές οµάδες ( Βοήθεια στο Σπίτι –ηλικιωµένα, ανήµπορα µοναχικά άτοµα και 
µε ειδικές ανάγκες) ( Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών- παιδιά ηλικίας 6-12 ετών 
, Κέντρο στήριξης Ροµά και ευπαθών Οµάδων ) 
 Ο φορέας ∆ιαχείρισης αυτών των προγραµµάτων που είναι η ΕΕΤΑΑ προκειµένου να 
συνεχιστεί η υλοποίηση όλων αυτών καθώς και η χρηµατοδότησή τους απαιτεί  να τους 
αποστείλουµε  άµεσα τον ορισµό του εκκαθαριστή διαφορετικά κινδυνεύουν να χαθούν  όλα 
αυτά µε συνέπεια να χαθούν θέσεις εργασίας 36 εργαζοµένων. 
 
      Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την κα Πρόεδρο και είδε τις διατάξεις του άρθρου 
65 παρ. 5 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 άρθρου 1 Ν. 4257/2014 και 
ισχύει, σύµφωνα µε τις οποίες “Ένα µήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και µέχρι την 
εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών, το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει µόνο για 
θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης 
ανάγκης, καθώς και για θέµατα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων 
έργων”  
 

                                               αποφάσισε οµόφωνα 

 

  Την έγκριση της συζήτησης του θέµατος της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο “Ορισµός 
ορκωτού λογιστή για την εκτέλεση εργασιών ελέγχου οικονοµικών καταστάσεων 
οικονοµικού έτους 2013 του ∆ήµου Καρδίτσας και ορκωτού λογιστή για την εκκαθάριση της 
∆Η.Κ.Ε.Κ  (επικαιροποίηση λόγω της εφαρµογής του µητρώου συµβάσεων)”  το οποίο 
θεωρεί ως κατεπείγον, σύµφωνα µε όσα παραπάνω εκτέθηκαν. 
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Β.Στη συνέχεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε τον ορισµό ορκωτού 
λογιστή για την εκτέλεση εργασιών ελέγχου οικονοµικών καταστάσεων οικονοµικού έτους 
2013 του ∆ήµου Καρδίτσας και ορκωτού λογιστή για την εκκαθάριση της ∆Η.Κ.Ε.Κ  
(επικαιροποίηση λόγω της εφαρµογής του µητρώου συµβάσεων)”   έλαβε υπόψη: 
 

1. Την εισήγηση του αν. προϊσταµένου τµήµατος Προµηθειών, Ιω. Κατσαούνου, ο οποίος 
ανέφερε:  
“ Στην παροχή υπηρεσιών ορκωτού λογιστή (στον ΚΑ 10-6142.0001) πρέπει να γίνει και 
ανάθεση σύµφωνα µε το οριζόµενα στο άρθρο 163 του ∆.Κ.Κ. Η παροχή υπηρεσιών 
ορκωτού λογιστή  στην αρχή της χρονιάς είχε προβλεφτεί για το ποσό των  20.000,00€.  
Για τη συγκεκριµένη υπηρεσία έχουν ήδη κατατεθεί στην Οικονοµική Υπηρεσία προσφορές 
από εταιρείες ορκωτών λογιστών. Η καλύτερη προσφορά είναι αυτή της εταιρείας ΣΟΛ (ΑΦΜ 
094394659) και ποσό 20.000,00€. Οι ορκωτοί λογιστές που προτάθηκαν είναι οι κκ 
ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΜ ΣΟΕΛ 14491) ως τακτικός ελεγκτής και ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΑΜ ΣΟΕΛ 33361) ως αναπληρωµατικός  ελεγκτής. 
 
Στην παροχή υπηρεσιών ορκωτού λογιστή (στον ΚΑ Αµοιβή εκκαθάρισης της ∆ηµοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης (∆Η.Κ.Ε.Κ.) 10-6142.0007 πρέπει να γίνει και ανάθεση σύµφωνα 
µε το οριζόµενα στο άρθρο 166 του ∆.Κ.Κ. Η παροχή υπηρεσιών ορκωτού λογιστή  στην 
αρχή της χρονιάς είχε προβλεφτεί για το ποσό των  11.000,00€. Για τη συγκεκριµένη 
υπηρεσία έχουν ήδη κατατεθεί στην Οικονοµική Υπηρεσία προσφορές από εταιρείες 
ορκωτών λογιστών.  Η καλύτερη προσφορά είναι αυτή της εταιρείας ΣΟΛ (ΑΦΜ 094394659) 
και ποσό 11.000,00€. Οι ορκωτοί λογιστές που προτάθηκαν είναι οι κκ ΠΟΛΥΖΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΜ ΣΟΕΛ 14491) ως τακτικός ελεγκτής και  ΠΑΤΣΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  (ΑΜ 
ΣΟΕΛ 11461) ως αναπληρωµατική  ελέγκτρια.” 
 
2. Την αριθµ.192/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε ανάκληση της 
υπ'αριθµ. 83/2014 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και λήψη νέας απόφασης σχετικά 
µε λύση της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας (∆Η.Κ.Ε.Κ) και µεταφορά του 
προσωπικού και των αρµοδιοτήτων της στο ∆ήµο Καρδίτσας, η οποία δηµοσιεύθηκε στο 
Φ.Ε.Κ 1142/5-5-2014, τεύχος Β'. 
 
3.Την αριθµ.245/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίνει κατ΄ 
αρχήν τον ορισµό ορκωτού λογιστή για έλεγχο καταστάσεων του ∆ήµου Καρδίτσας 
οικονοµικού έτους 2013. Το θέµα θα επανέλθει προς συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
αφού ολοκληρωθεί  η τυπική διαδικασία µε το µητρώο δηµοσίων συµβάσεων. 
 
4. Την αριθµ.255/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε την οποία εγκρίνει 
κατ΄ αρχήν τον ορισµό ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για την εκκαθάριση της ∆Η.Κ.Ε.Κ . 
Το θέµα θα επανέλθει προς συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού ολοκληρωθεί  η τυπική 
διαδικασία µε το µητρώο δηµοσίων συµβάσεων. 
 
5.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 

αποφάσισε οµόφωνα 
 

1. Ορίζει σύµφωνα µε το άρθρο 163 του ∆.Κ.Κ, για τον έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων  
της οικονοµικής χρήσης έτους 2013,  την εταιρεία “ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ” 
(ΑΦΜ 094394659) αντί του ποσού των 20.000,00 €.  Ειδικότερα ορίζονται οι κκ ΠΟΛΥΖΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΜ ΣΟΕΛ 14491) ως τακτικός ελεγκτής και ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΑΜ 
ΣΟΕΛ 11461) ως αναπληρωµατικός  ελεγκτής. 
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2. Oρίζει σύµφωνα µε το άρθρο 262 του ∆.Κ.Κ, τον  Ορκωτό  Ελεγκτή Λογιστή κ. Πολύζο 
Απόστολο µε Α.Μ. ΣΟΕΛ 14491  προκειµένου να προβεί στην εκκαθάριση της ∆ηµοτικής 
Κοινοφελούς  Επιχείρησης  (∆Η.Κ.Ε.Κ)  πού λύθηκε µε την υπ΄αριθµ. 192/2014 απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και την κα ΠΑΤΣΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΜ ΣΟΕΛ 11461) ως 
αναπληρωµατική  αυτού. 
Το ύψος της αµοιβής του ορίζεται στο ποσό των 11.000,00 € 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συµµετείχαν οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Παπαγεωργίου και Γιοβάνης λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση. 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 370/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ     ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

 
Καρδίτσα ______________ 

Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 

 


