
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ            
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ                           
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 8/2018 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 01 του μήνα Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30’ 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3337/25-05-18  πρόσκληση 
του Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της 
έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 
3463/2006) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 22 ) 

1. Καρατέγος Μιχάλης   14. Βλάγκας Ιωάννης 

2. Τσεργάς Κων/νος  15. Τσέτσιλας Δημήτριος  

3. Πανάγου Ελευθερία  16. Μανώλης Γεώργιος 

4. Μπουζέκης Ευθύμιος  17. Μπίκας Χρήστος 

5. Νταφούλης Κων/νος  18. Τζέκας Θωμάς 

6. Σαϊτης Αστέριος  19. Καραναστάσης Αθανάσιος  

7. Αργυρίου Ιωάννης   20. Τσούγιας Χρήστος           

8. Ζησάκη Ξανθή  21. Κυρίτσης Γεώργιος  

9. Τσάτσαρης Χρήστος  22. Μαϊμάρης Δημήτριος 

10. Τσιαπλές Θωμάς  23. -- 

11. Διψάνας Αχιλλεύς  24. -- 

12. Ζάχος Βασίλειος  25. 
--
 

13. Έξαρχος Γεώργιος  26. -- 

   
 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 5) 

1. Γκατζόγιας Παναγιώτης    4. Νικολάου Γεώργιος 

2. Κακαγιάννης Χρήστος   5. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία   

3. Ντόντος Γεώργιος   Αν και νόμιμα κληθέντες 

  
 Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
 Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  
Κοινοτήτων [Καλότυχος Γεώργιος, Μιχαλάκης Σωτ., Ζαφείρης Ζ., Λαΐνας Αθ.,Καραπάνου-
Μαγαλιού Αν.] καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος Ι., Καραμανές 
Νικ.]. 

 
ΘΕΜΑ (2o). «Ορισμός Ορκωτού λογιστή, για τη χρήση του 2017» 
Αριθμός   Απόφασης  ( 106 ) 
 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 163 του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:  
1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει 
δια μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του 
οικονομικού έτους που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της 
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διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο 
λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, 
ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία.  
2. Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή 
τα προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον 
απολογισμό και, προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο 
Δήμων και Κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της 
στο δημοτικό συμβούλιο.  
3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό 
συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. 
Οι Δήμοι 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. 
 O ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως 
αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου, 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 Δήμος εφάρμοσε ορθά το 
κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του 
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες 
αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει 
επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν 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 Δήμος Τεμπών εφαρμόζει το κλαδικό λογιστικό σχέδιο παρίσταται ανάγκη 
ορισμού ορκωτού ελεγκτή- λογιστή και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων του Δήμου σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ να οριστεί ορκωτός ελεγκτής – λογιστής του 
Δήμου Τεμπών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2017, από 
την ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε., ο κ. Δημήτριος Αχ. Ζυγελόπουλος με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15861 
και αναπληρωτής του να οριστεί ο κ. Πολύζος Απόστολος με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14491 σε 
περίπτωση που ο πρώτος αδυνατεί να διεκπεραιώσει τα καθήκοντά του στο Δήμο, έναντι 
συνολικής αμοιβής ποσού 6.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. και σας καλώ να ψηφίσουμε επ’ αυτού. 

 
Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του 

Ν.3852/2010, το Ν.3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση  [Μειοψήφησε ο κ. Μπίκας 
ο οποίος ψήφισε ΛΕΥΚΟ]. 

 
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία 

 
 Ο ρ ί ζ ε ι  Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή του Δήμου Τεμπών, για τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2017, από την ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε., 

τον κ. Δημήτριο Αχ. Ζυγελόπουλο με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15861 και αναπληρωτή του ορίζει τον κ. 
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ΠΠοολλύύζζοο  ΑΑππόόσσττοολλοο με ΑΑ..ΜΜ..  ΣΣ..ΟΟ..ΕΕ..ΛΛ..  1144449911,, σε περίπτωση που ο πρώτος αδυνατεί να 

διεκπεραιώσει τα καθήκοντά του στο Δήμο, έναντι συνολικής αμοιβής ποσού 6.000,00 € 

πλέον Φ.Π.Α. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 106/2018 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

               (υπογραφή)                      (υπογραφές) 
 

Πιστό αντίγραφο 
           O Πρόεδρος Δ.Σ. 
 
 
            Καρατέγος  Μιχ. 
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