
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ         

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 34/2022    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

17. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021 ΣΤΗ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.

Σήμερα Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, δια ζώσης με

τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και

με  τη  συμμετοχή  των  υπολοίπων  μέσω τηλεδιάσκεψης,  σε  εφαρμογή  της  με

αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από

την  με  αριθμ.  πρωτ.  2998/10.3.2022  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  κ.

Φίλιππου Γκιούρου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –

Πρόγραμμα  Καλλικράτης» όπως  τροποποιήθηκε  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου

184,  παρ.  1,  του  Ν.  4635/2019,,  σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο  10  της  από

11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020).

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι

συμμετείχαν  τα 25 από  τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά

οι:      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 14 Μούκας Σωτήριος
2 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) 15 Μουράτογλου Ιωάννης
3 Γιώγας Δημήτριος 16 Μουστάκας Γεώργιος
4 Δελής Αθανάσιος 17 Ξυλουργίδης Αντώνιος
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5 Θεοδώρου Έλλη 18 Παπαδόπουλος Ελευθέριος
6 Θωμάς Ευάγγελος 19 Πασχάλης Αλέξανδρος
7 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 20 Ρυσάφης Αντώνιος
8 Καραμάνη Δήμητρα 21 Σαμλίδης Μιχαήλ
9 Καραπατσούδη Ελένη 22 Ταμβίσκου Ευτυχία

10 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 23 Τσεπκεντζής Ιωάννης
11 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 24 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος
12 Κίτσου Ελένη 25 Χατζόγλου Ιωάννης
13 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα
1 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 2 Τζιάκος Δημήτριος

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κων/νος Λαμπρόπουλος, Αναστάσιος Πέτκου,

Αλέξανδρος Πασχάλης, Ιωάννης Μουράτογλου, Έλλη Θεοδώρου, Ελένη Κίτσου,

Ευτυχία  Ταμβίσκου  και  Αθανάσιος  Δελής  συμμετείχαν  στη  συνεδρίαση  με  τη

διαδικασία  της  τηλεδιάσκεψης,  ενώ  ο  Πρόεδρος  και  οι  υπόλοιποι  Δημοτικοί

Σύμβουλοι συμμετείχαν δια ζώσης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γάτσης προσήλθε και συμμετείχε δια

ζώσης  στη  συνεδρίαση  μετά  τη  συζήτηση  του  1ου θέματος  της  ημερήσιας

διάταξης.

Η  Δημοτική  Σύμβουλος  κα  Ελένη  Καραπατσούδη  αποχώρησε  από  τη

συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στη  συνεδρίαση  προσκλήθηκαν  νόμιμα  οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων

Κοινοτήτων για  τα  θέματα που  περιλαμβάνονται  στην ημερήσια  διάταξη  και

αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και συμμετείχαν με τη διαδικασία της

τηλεδιάσκεψης  οι:

α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός

β. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου

γ.  Παναγίτσας  κα  Ανδρονίκη  Παρθενοπούλου,  η  οποία συνδέθηκε  στη

συνεδρίαση μετά τη  συζήτηση του 2ου  θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στη  συνεδρίαση  προσκλήθηκε  και  συμμετείχε  με  τη  διαδικασία  της

τηλεδιάσκεψης    ο  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου  της  Κοινότητας  Άρνισσας  κ.

Νικόλαος Παπαγιαννίδης. 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται δια ζώσης

στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε δια ζώσης και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική

υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα  από  τη  διαπίστωση  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  ο  Πρόεδρος

κήρυξε  την έναρξη  της  συνεδρίασης  και  τα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου
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άρχισαν  να  συζητούν  τα  θέματα,  προτάσσοντας  το  1ο θέμα  της  ημερήσιας

διάταξης (ακολούθως συζητήθηκαν τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και τα

υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης).

Ο  Πρόεδρος  θέτοντας  προς  συζήτηση  το  17ο θέμα  της  ημερήσιας

διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ.

1985/17.2.2022 εισήγηση του Δημάρχου, η οποία έχει ως εξής:

«Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος των επιχειρήσεων γίνεται από δύο

ελεγκτές,  που   επιλέγονται  και  διορίζονται  από  το  δημοτικό  ή  κοινοτικό

συμβούλιο στην αρχή κάθε  οικονομικού έτους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται

και η αμοιβή τους. Ως ελεγκτές ορίζονται  ορκωτοί ελεγκτές ή πρόσωπα που

έχουν  το  δικαίωμα  να  οριστούν  ελεγκτές  σε  ανώνυμη   εταιρεία.  Ο  ορισμός

ορκωτών  ελεγκτών  είναι  υποχρεωτικός  στον  έλεγχο  επιχείρησης  που  έχει

ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες

(1.500.000 €)  ευρώ. (παρ 1  Άρθρο 261  Ν. 3463/06)

Η  διαχειριστική  περίοδος  των  δημοτικών  και  κοινοτικών  κοινωφελών

επιχειρήσεων αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου

έτους. (ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 1- ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β’)

Ελεγκτές σε ανώνυμη εταιρία μπορούν να οριστούν πτυχιούχοι Ανώτατων

Σχολών  που  έχουν  άδεια  ασκήσεως  επαγγέλματος  από  το  οικονομικό

επιμελητήριο της Ελλάδας (άρθρο 36α ΚΝ 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε

από το άρθρο 13 του Ν. 2339/95). 

Διορισμός  υπαλλήλου  Ο.Τ.Α.  του  Δήμου  ο  οποίος  έχει  συστήσει  την

Δημοτική Επιχείρηση δεν είναι νόμιμος, μπορούν όμως να είναι υπάλληλοι άλλου

Ο.Τ.Α. αρκεί να τηρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του ΚΝ 2190/1920.  

Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη  

Την παρ 1  Άρθρο 261  Ν. 3463/06

Το άρθρο 36α ΚΝ 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του

Ν. 2339/95

την αριθ. 7/2022 απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης 

την αριθμ. 51/2022 (αριθμ. πρωτ 240/17.2.2022) απόφαση της Προέδρου

με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωση 

καλείται να αποφασίσει για:

Τη διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου σύμφωνα με την παρ 1

Άρθρο 261  Ν. 3463/06, για το οικονομικό έτος 2021 στη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.
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Τον  ορισμό  των  εξής  ελεγκτών  της  εταιρείας  ΣΟΛ  Α.Ε.  Ορκωτών

Ελεγκτών:

Α) Τσιαμούλο Αθανάσιο με Α.Μ. ΣΟΕΛ 22771 

Β) Μπατσάλα Αναστάσιο με Α.Μ. ΣΟΕΛ 42461 

Η  αμοιβή  των  παραπάνω  να  ορισθεί  σε  2.800  ευρώ  συν  ΦΠΑ  και  να

βαρύνει  τον  προϋπολογισμό  της  επιχείρησης,  σύμφωνα με  την αριθ.  51/2022

(αριθμ. πρωτ. 240/17.2.2022) απόφαση της Προέδρου  με την οποία εγκρίθηκε η

δέσμευση πίστωση. 

Η  απόφαση  που  θα  ληφθεί  να  κοινοποιηθεί  στην  επιχείρηση  και  στους

οριζόμενους με αυτή  ελεγκτές».

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στην Πρόεδρο της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. κα Αναστασία

Ιατρίδου – Βλαδίκα, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις για το

θέμα και επιπλέον πρότεινε να ληφθεί απόφαση ορισμού των ίδιων ελεγκτών και

με την ίδια αμοιβή και για το οικ. έτος 2022, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Στη  συνέχεια  δόθηκε  ο  λόγος  στον  Δημοτικό  Σύμβουλο  κ.  Αντώνιο

Ξυλουργίδη,  προκειμένου  να  θέσει  ερώτηση  σχετικά  με  το  θέμα,  την  οποία

απάντησε  η  κα  Ιατρίδου,  όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στα

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ενόψει  των  ανωτέρω  ο  Πρόεδρος  καλεί  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να

αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

την πρόταση της Προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.,  την αριθ. 7/2022 απόφαση του ΔΣ

της επιχείρησης,  την αριθμ. 51/2022 (αριθμ. πρωτ 240/17.2.2022) απόφαση της

Προέδρου  με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωση καθώς και τις διατάξεις

των άρθρων 261 του Ν.3463/2006 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φω ν α

1. Τη διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου σύμφωνα με την παρ 1

Άρθρο  261   Ν.  3463/06,  για  τα  οικονομικά  έτη  2021  &  2022  στη

ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.

2. Τον  ορισμό  των  εξής  ελεγκτών  της  εταιρείας  ΣΟΛ  Α.Ε.  Ορκωτών

Ελεγκτών:

Α) Τσιαμούλο Αθανάσιο με Α.Μ. ΣΟΕΛ 22771 

Β) Μπατσάλα Αναστάσιο με Α.Μ. ΣΟΕΛ 42461 

Η αμοιβή των παραπάνω να ορισθεί σε 2.800 ευρώ συν ΦΠΑ κατά έτος και

να βαρύνει τον προϋπολογισμό της επιχείρησης. 
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3. Η  απόφαση  που  θα  ληφθεί  να  κοινοποιηθεί  στην  επιχείρηση  και  στους

οριζόμενους με αυτή  ελεγκτές.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  34/2022

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Ακριβές απόσπασμα 

Έδεσσα  23.3.2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δελής 

Αθανάσιος, Θεοδώρου Έλλη, Θωμάς Ευάγγελος, 

Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα, 

Καραπατσούδη Ελένη, Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, 

Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου Ελένη, Λαμπρόπουλος 

Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουράτογλου 

Ιωάννης, Μουστάκας Γεώργιος, Ξυλουργίδης 

Αντώνιος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Πασχάλης 

Αλέξανδρος, Πέτκου Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος,

Σαμλίδης Μιχαήλ,

Ταμβίσκου Ευτυχία, Τσεπκεντζής Ιωάννης, 

Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης,

Αποδέκτες προς ενέργεια: 

          - Γραφείο Δημάρχου

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά):

- Πρόεδρο ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. Α. Ιατρίδου – Βλαδίκα

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών  Μ. Ρούσκα

- Αντιδήμαρχο Οικονομικών  Ι. Μουράτογλου
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