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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  5/2016 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης :  40/2016   
Στα Ψαρά σήμερα την 25η του μήνα Απριλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και
ώρα 19:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Ψαρών,  ύστερα  από  την  με  αριθμό  Πρωτ.
441/21-4-2016  έγγραφη  πρόσκληση  της  Προέδρου  του,  η  οποία  επιδόθηκε  και  δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
Διαπιστώθηκε  πως  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  δεδομένου  ότι  σε  σύνολο  δεκατριών  (13)  μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Βασιλικής Ιωάννης
2) Θυριανός  Μιχαήλ
3) Δημητρέλης Νικόλαος
4) Παπαμιχάλης Ιωάννης
5) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
6) Κουτσοδόντη Βασιλική
7) Κούτικα Αγγελική

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε

να συζητηθεί και το εξής εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα:
1) Αποδοχή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς  Πόρους έτους 2016 για την κάλυψη

λειτουργικών δαπανών των σχολείων και απόδοση των πιστώσεων αυτών στις σχολικές επιτροπές.
Το  Δ.Σ.  αποδέχεται  ομόφωνα  τη  πρόταση  της  προέδρου  και  εισηγούμενη  το  6ο θέμα  της

ημερήσιας  διάταξης έδωσε  το  λόγο  στον  κ.  Δήμαρχο  ο  οποίος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  την
εισήγηση του αρμοδίου υπαλλήλου:

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  163  του  Ν.  3463/2006  υποχρεούμαστε  σε  έλεγχο  του
ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης από ορκωτούς ελεγκτές. Προκειμένου ο Δήμος μας να
προχωρήσει  απρόσκοπτα  στην  σύνταξη  του  ισολογισμού  έτους  2015  πρέπει  να  ελεγχθεί  από
ορκωτό λογιστή.

Έχει  κατατεθεί  σχετική  προσφορά  και  προτείνεται  να  ανατεθεί  ο  υποχρεωτικός  έλεγχος  των
οικονομικών καταστάσεων του δήμου μας έτους 2015, στην εταιρία ΣΟΛ Α.Ε. (Συνεργαζόμενοι
Ορκωτοί  Λογιστές  Ανώνυμη  Εταιρεία  Ορκωτών  Ελεγκτών)  και  συγκεκριμένα  στον  Ορκωτό
Ελεγκτή Λογιστή κ. Μπάρλα Παναγιώτη, Α.Μ. ΣΟΕΛ 29701 ως τακτικό ελεγκτή και κ.  Πήττα
Χριστίνα, Α.Μ. ΣΟΕΛ 14471 ως αναπληρωματικό ελεγκτή.
Η αμοιβή που απαιτείται για την διενέργεια του εν λόγω ελέγχου θα ανέλθει στις Πέντε Χιλιάδες
ευρώ (5.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.
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ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε ορκωτό ελεγκτή – λογιστή του
ελέγχου χρήσης οικονομικού έτους 2015

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Κουτσοδόντη Αγγελική
3) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
4) Φρατζέσκου Αθηνά
5) Χατζησκουλίδης Χρήστος
6) Μπεναρδής Γεώργιος

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΑΔΑ: Ω373ΩΗΧ-3ΩΔ



Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

10-6115.001  με  τίτλο  «Αμοιβές  λοιπών  εκτελούντων  ως  ελεύθεροι  επαγγελματίες»  του
προϋπολογισμού του δήμου έτους 2016.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη: 
 Τις  διατάξεις  του  άρθρου  163  του  Ν.  3463/2006  Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων  και

Κοινοτήτων
 Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010
 Την ανωτέρω προσφορά

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει  την  ανάθεση  του  υποχρεωτικού  ελέγχου  των  οικονομικών  καταστάσεων
(αποτελέσματα χρήσης – ισολογισμού έτους 2015) του Δήμου Ψαρών στην εταιρία ΣΟΛ Α.Ε.
(Συνεργαζόμενοι  Ορκωτοί  Λογιστές  Ανώνυμη  Εταιρεία  Ορκωτών  Ελεγκτών)  –  Φωκίωνος
Νέγρη  3,  11257  Αθήνα,  και  συγκεκριμένα  στον  Ορκωτό  Ελεγκτή  Λογιστή  κ.  Μπάρλα
Παναγιώτη, Α.Μ. ΣΟΕΛ 29701 ως τακτικό ελεγκτή και κ. Πήττα Χριστίνα, Α.Μ. ΣΟΕΛ 14471
ως αναπληρωματικό ελεγκτή.

2. Η αμοιβή που απαιτείται για τη διενέργεια του ελέγχου θα ανέλθει στις Πέντε Χιλιάδες ευρώ
(5.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-
6115.001  με  τίτλο  «Αμοιβές  λοιπών  εκτελούντων  ως  ελεύθεροι  επαγγελματίες»  του
προϋπολογισμού του δήμου έτους 2016.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  40/2016
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος

ΑΔΑ: Ω373ΩΗΧ-3ΩΔ
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