
               Με ηελ αξ. 74445/29-12-2010 απόθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ 
Εζσηεξηθώλ Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο απνθαζίζζεθε ν 
θαζνξηζκόο ηεο δηαδηθαζίαο, ηνπ ηξόπνπ θαη ηεο απνηύπσζεο ηεο απνγξαθήο 
ησλ πάζεο θύζεσο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ, 
θαζώο θαη ησλ δηαζέζηκσλ ρξεκαηηθώλ κέζσλ ησλ δήκσλ πνπ ζπληζηώληαη 
θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3852/2010. 
          Τν άξζξν 2 παξ. 1 ηεο αλσηέξσ απόθαζεο αλαθέξεη ηε ζπγθξόηεζε 
Επηηξνπήο Απνγξαθήο, ελώ ην άξζξν 4 νξίδεη όηη: ε Επηηξνπή Απνγξαθήο 
νινθιεξώλεη ην έξγν ηεο, έσο ηελ 28-2-2011 θαη παξαδίδεη αληίγξαθν ηεο 
έθζεζεο απνγξαθήο ζην Δήκαξρν θαη ζηνλ Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο 
Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ. Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ζπγθαιεί ηελ 
Επηηξνπή ακέζσο θαη εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο από ηελ θείκελε λνκνζεζία 
πξνζεζκίαο. Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηελ θαηαρώξεζε ηεο 
απνγξαθήο έλαξμεο ζην βηβιίν απνγξαθώλ θαη ηζνινγηζκώλ ηνπ δήκνπ, 
θαζώο θαη γηα ηνλ νξηζκό νξθσηνύ ειεγθηή-ινγηζηή θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ, 
γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνγξαθήο έλαξμεο. 
         Γηα ηνλ θαιύηεξν ζπληνληζκό ηεο Επηηξνπήο Απνγξαθήο θαη ηνλ 
ζηαδηαθό έιεγρν ησλ Πξσηνθόιισλ Παξάδνζεο θαη Παξαιαβήο ησλ θάζεσλ 
ηεο απνγξαθήο θαη απνηίκεζεο, πξνηείλεηαη ν νξηζκόο νξθσηνύ ειεγθηή-
ινγηζηή λσξίηεξα από ηνλ θαηαιεθηηθό ρξόλν νινθιήξσζεο ηεο απνγξαθήο 
ηνπ άξζξνπ 4 ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ηνπ ΥΠ. ΕΣ. ΑΠ. ΗΛ.Δ. 
Η επηινγή νξθσηνύ ινγηζηή γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο απνγξαθήο είλαη 
εμαηξεηηθά ζεκαληηθό δήηεκα θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο πξαθηηθά δελ κπνξεί λα 
εμαληινύληαη κόλν ζηελ πξνζθεξόκελε ηηκή, αιιά θπξίσο πξέπεη λα 
αμηνινγεζνύλ ε εκπεηξία, ε γλώζε θαη ε ζπλέπεηα. Από έξεπλα πνπ 
δηελεξγήζεθε πξνηείλεηαη ε εξγαζία λα αλαηεζεί ζηελ θα Μαξίλα 
Φξπζαλζνπνύινπ κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Δεκ. Νηδαλάην ηεο ειεγθηηθήο 
εηαηξίαο GRANT THORNTON Α.Ε Η ζπγθεθξηκέλε νξθσηή ειέγθηξηα, δηαζέηεη 
πνιύ κεγάιε εκπεηξία ζην ρώξν ησλ ΟΤΑ θαη έρεη δεζκεπηεί λα παξαθνινπζεί 
ην έξγν ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο ζε όιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ηεο, ώζηε 
έγθαηξα λα εληνπηζηνύλ ηπρόλ θελά ή ιάζε θαη λα δηνξζσζνύλ άκεζα, πξηλ 
ηελ ζπκπιήξσζε ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο πνπ πξνβιέπεηαη λα ζπληαρζεί κέρξη 
28.2.2011. Η ακνηβή πνπ πξνηείλεηαη πξνέθπςε από δηαπξαγκάηεπζε θαη 
αλέξρεηαη ζε 16.000,00€ πιένλ Φ.Π.Α. Η ηηκνιόγεζε ηεο ακνηβήο θαη ε 
εμόθιεζή ηεο έρεη ζπκθσλεζεί όηη ζα γίλεη κεηά ηελ 31ε.3.2011, γηα ηελ 
απνθπγή ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έγθξηζε ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ζηηο πιεξσκέο.  
Πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηνπο όξνπο ηεο εξγαζίαο, ηελ εκπεηξία θαη άιια 
ζρεηηθά δεηήκαηα, εκθαλίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξνζθνξά πνπ επηζπλάπηεηαη. 
 
Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ην άξζξν 72 παξ.1 ηνπ Ν. 
3852/2010 θαη ηηο όκνηεο ηνπ άξζξνπ 267 ηνπ αλσηέξσ λόκνπ θαζώο θαη ηελ 
αξ. 74445/29-12-2010 απόθαζε ηνπ ΥΠ.ΕΣ.ΑΠ.ΗΛ.Δ 

 
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

 
1. Οξίδεη νξθσηό ειεγθηή-ινγηζηή ηελ θ. Μαξίλα Φξπζαλζνπνύινπ ηεο 

εηαηξείαο GRANT THORNTON A.E.κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Δεκήηξην 



Νηδαλάην γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο πηζηνπνίεζεο ηεο 
«Απνγξαθήο έλαξμεο ηεο 1-1-2011 θαη ηνπ Ιζνινγηζκνύ Έλαξμεο 1-1-
2011 ηνπ Δήκνπ Φηινζέεο-Χπρηθνύ». 

2. Η αλσηέξσ δαπάλε πνζνύ € 16.000,00 πιένλ Φ.Π.Α. 23% ζα 
πξνβιεθζεί θαη ζα βαξύλεη θσδηθό αξηζκό ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 
2011. 

3. Εμνπζηνδνηεί ηνλ Δήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 
 

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 8/2011 
 
Ζ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ 
     ΡΑ ΚΔΙΖ 

ΜΟΗΓΑΘΖΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ  1) ΙΑΒΓΑ ΔΙΔΛΖ 
2) ΒΑΘΗΟΡΕΖ ΡΗΡΗΘΑ 

3)ΓΝΛΓΝΙΑΘΖ ΔΙΔΛΖ 

4)ΠΝΚΞΑΠΑΘΖ-ΞΑΞΑΓΖΚΝΙΖ 
ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ  

Ακριβές απόσπασμα   5) ΠΡΑΟΗΓΖΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ 
6) ΣΑΟΝΘΝΞΝΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ 

 
Τστικό  

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ-ΤΣΗΘΝ 

 
 

 
 

ΜΟΗΓΑΘΖΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ 

      


