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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                         
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ                                                                     
ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ                                                                            

                    Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από το Πρακτικό τθσ  21θσ/ 18.10.2021 Σακτικισ υνεδρίαςθσ  
του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου – Βόχασ.  

 

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 91/2021 

Θζμα 4ο: Οριςμόσ ορκωτοφ ελεγκτι – λογιςτι και αναπλιρωςθ αυτοφ για τον ζλεγχο 
οικονομικϊν καταςτάςεων οικ. ζτουσ 2020 του Διμου.  

 
τθν Αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του Δθμοτικοφ χολείου Βζλου ςτθν Κοινότθτα Βζλου ςιμερα 
τθν 18θ του μθνόσ Οκτωβρίου ζτουσ 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 20.00 ςυνιλκε ςε τακτικι  
ςυνεδρίαςθ (εγκφκλιοσ 643 Α.Π. 69472/24-09-2021), το Δθμοτικό υμβοφλιο φςτερα από τθν με 
αρικ. πρωτ. 8267/14.10.2021 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δθμοτικοφ υμβουλίου  κ. 
Βαςιλειου Σρωγάδθ, που επιδόκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 άρκρο 67 όπωσ 
τροποποιικθκε με το Ν. 4555/2018 ςτουσ Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ κακϊσ και ςτο Διμαρχο κ. 
Αννίβα Παπακυριάκο ο οποίοσ παραβρζκθκε.   
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) 
μελϊν παραβρζκθκαν παρόντα είκοςι (20) μζλθ και ονομαςτικά οι : 
 

                     ΠΑΡΟΝΣΕ - Δια ηϊςθσ                   ΑΠΟΝΣΕ  
                 1.   Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ, Πρόεδροσ                                                         1. Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ  
                 2.   Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμ., Αντιπρόεδροσ                               2. Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ  
                 3.    Περρισ Νικόλαοσ, Γραμματζασ                                                         3. Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ                                                                        

4.    Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ                                                                4. Ραχανιϊτθσ Νικόλαοσ 
                 5.    δράλθσ Μιχαιλ                                                                                    5. Κατςιφϊλθσ Παναγιϊτθσ  
                 6.    Καλλίρθ Μαρία                                                                                      6. Καραφωτιάσ Γεϊργιοσ                                                                                     
                 7.    ιάχοσ Ανδρζασ                                                                                      7. ταμπεδάκθσ Παν/τθσ 
                 8.    Ράπτθσ Θεόδωροσ                                                                                  
                 9.    Ρόηοσ Νικόλαοσ                                                                                             (δεν προςήλθαν αν και 
                 10.   Μαςτοράκοσ Άγγελοσ                                                                                προςκλήθηκαν νόμιμα) 
                 11.  Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ   
                 12.  Σριανταφφλλου Κων/νοσ                                                                   
                 13.  Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ          
                 14.  Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ 
                 15.  Πανταηισ Παναγιϊτθσ    
                 16. Δθμθτρίου Μαρία 
                 17. Βουδοφρθσ Νικόλαοσ 
                 18. Μπιτςάκου Αςπαςία 
                 19. Λιάκοσ Μιχαιλ, αποχϊρθςε μετά τθν ψιφιςθ του 9ου κζματοσ  
                 20. Καμπίτθσ Γεϊργιοσ, αποχϊρθςε μετά τθν ψιφιςθ του 9ου κζματοσ  
 
 

                                               
      τθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτιτων του Διμου. 
      Παραβρζκθκαν  ςτθ ςυνεδρίαςθ  οι κ.κ.   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
    

                 
 

- Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ   Πρόεδροσ Βζλου 
- Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ         Πρόεδροσ   Κρθνϊν          
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        ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ : 
        1.   Δθμιτριοσ Καλαντηισ           Πρόεδροσ  τιμάγκασ      2. Ευάγγελοσ Δαγρζσ  Πρόεδροσ  Νεράντηασ 

3.   Κεχαγιάσ Περίανδροσ           Πρόεδροσ Βοχαϊκοφ        4.   Γεϊργιοσ Βαςιλείου -   Πρόεδροσ  Βραχατίου       
5.   Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ  Πρόεδροσ Ζευγολατιοφ   6.  Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ Πρόεδροσ Ευαγγελιςτριασ 

        7.   Εμμανουιλ Μπακιρτηισ      Πρόεδροσ Χαλκείου         8.  Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ Πρόεδροσ Κοκκωνίου 
        9.  Ποφλλοσ Γεϊργιοσ                Πρόεδροσ Πουλίτςασ       10. Δθμθτρίου Βαςίλειοσ     Πρόεδροσ Σαρςινων 
     11.  Ντοφβοσ Βαςίλειοσ                Πρόεδροσ ουλθναρίου   12. Χαςαπάκθσ Αργφριοσ    Πρόεδροσ Μπολατίου 
     13.  Μπουγάσ Κων/νοσ                Πρόεδροσ Ελλθνοχωρίου        

 
Η τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τθν υπάλλθλο Ν. Μελίκογλου.  

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το 4ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Οριςμόσ ορκωτοφ ελεγκτι – λογιςτι 

και αναπλιρωςθ αυτοφ για τον ζλεγχο οικονομικϊν καταςτάςεων οικ. ζτουσ 2020 του Διμου» 

και ζδωςε το λόγο ςτον Αντιδιμαρχο κ. δράλθ ο οποίοσ ζκεςε υπόψθ των μελϊν  

Α. Σθν ειςιγθςθ τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ :  

ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                                                                 01 - 10 - 2021 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ, ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ & ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 
 

ΔΙΗΓΗΗ ΠΡΟ ΣΟ Γ.. ΓΙΑ ΟΡΙΜΟ ΟΡΚΩΣΟΤ  ΔΛΔΓΚΣΗ – ΛΟΓΙΣΗ  

Παξαθαινύκε θαηά ηελ πξνζερή ζπλεδξίαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ αθνύ ιάβεηε ππ’ 

όςε ζαο όηη: 

Ο ηζνινγηζκόο θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο ζην 

Δεκνηηθό  Σπκβνύιην, ειέγρνληαη από έλαλ νξθσηό ειεγθηή - ινγηζηή. 

Οη Δήκνη πνπ εθαξκόδνπλ ην θιαδηθό ινγηζηηθό ζρέδην ππνρξενύληαη, γηα ηνλ έιεγρν 

ησλ  νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θάζε νηθνλνκηθνύ έηνπο, λα νξίδνπλ ηνλ νξθσηό ειεγθηή - 

ινγηζηή  θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

Ο νξθσηόο ειεγθηήο - ινγηζηήο, γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ  (ηζνινγηζκνύ, ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, πίλαθα δηαζέζεσο 

απνηειεζκάησλ θαη  πξνζαξηήκαηνο) ηνπ Δήκνπ, εθαξκόδεη ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλόλεο ειεγθηηθήο 

πνπ αθνινπζεί  ην Σώκα Οξθσηώλ Ειεγθηώλ - Λνγηζηώλ, νη νπνίεο ζπκθσλνύλ κε ηηο βαζηθέο 

αξρέο ησλ δηεζλώλ  ειεγθηηθώλ πξνηύπσλ. Σην ρνξεγνύκελν πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ ηνπ, ν νξθσηόο 

ειεγθηήο -  ινγηζηήο αλαθέξεη εάλ ν Δήκνο εθάξκνζε νξζά ην θιαδηθό ινγηζηηθό ζρέδην Δήκσλ 

θαη  Κνηλνηήησλ θαη εάλ ηεξήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ Δεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα θαη 

ησλ  αληίζηνηρσλ θαλνληζηηθώλ ξπζκίζεσλ νη νπνίεο αθνξνύλ ην νηθνλνκηθό, ινγηζηηθό 

θαη  δηαρεηξηζηηθό ζύζηεκα ησλ Δήκσλ. Πεξηιακβάλεη επίζεο θαη όιεο ηηο παξαηεξήζεηο 

πνπ  αθνξνύλ ζε ζεκαληηθέο αλεπάξθεηεο πνπ έρνπλ νπζηώδε επίδξαζε ζηελ αθξίβεηα ή 

νξζόηεηα  θνλδπιίσλ ηνπ ηζνινγηζκνύ ή ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο. 

Εθηόο από ην πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ, ν νξθσηόο ειεγθηήο - ινγηζηήο ππνρξενύηαη 

λα  θαηαξηίδεη θαη έθζεζε ειέγρνπ, ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηα όζα πξνέθπςαλ από ηνλ 

έιεγρό  ηνπ, παξαζέηνληαο, επηπξνζζέησο θαη ηηο αλαγθαίεο ππνδείμεηο ηνπ γηα θάζε ζέκα. Η 
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έθζεζε  ειέγρνπ ππνβάιιεηαη από ηνλ νξθσηό ειεγθηή - ινγηζηή ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην θαη 

ζηνλ  Γεληθό Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο» 

Επεηδή ν Δήκνο εθαξκόδεη ην θιαδηθό ινγηζηηθό ζρέδην παξίζηαηαη αλάγθε νξηζκνύ νξθσηνύ 

ειεγθηή- ινγηζηή θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Δήκνπ 

ζύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο. Σηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2021 έρεη πξνβιεθζεί ζηνλ Κ.Α.Ε. 

10.6142.02 κε πεξηγξαθή «Ακνηβέο νξθσηώλ ειεγθηώλ - ινγηζηώλ γηα ην θιείζηκν Ιζνινγηζκνύ ηνπ 

έηνπο 2020» πνζό 10.000,00€. 

Πξνηείλεηαη ινηπόλ όπσο απνθαζίζεηε γηα ηνλ νξηζκό νξθσηνύ ειεγθηή- ινγηζηή θαη 

αλαπιεξσηή απηνύ, γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 ηνπ 

Δήκνπ.  

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ   Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΥΡΗΣΟ ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟΤ        ΑΘΑΝΑΙΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 

Β. Σθν προςφορά τθσ Εταιρείασ «υνεργαηόμενοι Ορκωτοί Λογιςτζσ Ανϊνυμθ Εταιρεία Ορκωτϊν 
Ελεγκτϊν» ΟΛ Α.Ε., οι οποίοι αναλαμβάνουν τθ διενζργεια του ελζγχου οικ. καταςτάςεων ζτουσ 
2020 του Διμου με αμοιβι 8.060,00 πλζον ΦΠΑ. 
Σθν εργαςία κα αναλάβει ωσ τακτικόσ ελεγκτισ ο κ. Γρθγόριοσ Λιοφλιασ με Α.Μ. ΟΕΛ 13781 με 
αναπλθρωματικό ελεγκτι τον κ. Ιωάννθ Ράλλθ με Α.Μ. ΟΕΛ 14521.  
 

τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ κάλεςε το υμβοφλιο να αποφαςίςει ςχετικά.  
Σο υμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν ανωτζρω ειςιγθςθ, το άρκρο 163 του Ν. 3463/2006 και το 
Ν. 4412/2016.  

                                            ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

                                                            Με 19 ψιφουσ υπζρ  
                                             και μια λευκι ψιφο του κ. Μ. Λιάκου  

 

1. Ανακζτει τον ζλεγχο οικονομικϊν καταςτάςεων του Διμου για το ζτοσ 2020, ςφμφωνα με το 

κλαδικό λογιςτικό ςχζδιο, ςτον ορκωτό ελεγκτι – λογιςτι κ. Γρθγόριο Λιοφλια με Α.Μ. ΟΕΛ 

13781 ωσ τακτικό ελεγκτι με αναπλθρωματικό ελεγκτι τον κ. Ιωάννθ Ράλλθ με Α.Μ. ΟΕΛ 

14521.  

2. Εγκρίνει τθ διάκεςθ πίςτωςθσ 8.060,00 πλζον ΦΠΑ ςε βάροσ του Κ.Α. 02.10.6142.02.  

 
Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ. 91/2021 

υντάχκθκε και υπογράφεται 
O Πρόεδροσ        Σα Μζλθ 
 

Ακριβζσ Απόςπαςμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

 
       ΒΑΙΛΕΙΟ  ΣΡΩΓΑΔΗ  
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