
 
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α Σ  Μ  Α 

 
 Εκ του υπ’ αριθ. 12/6-3-2018  πρακτικού ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτροπής του 

Δήμου Μεγαρέων 
 

Αριθμός Απόφασης:   73/2018 Έγκριση τεχνικής περιγραφής και της δαπάνης για τις εργασίες ε-
λέγχου και αξιολόγησης ορκωτών ελεγκτών του προγράμματος 

αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας του Δήμου Μεγαρέων και 
δέσμευση αντίστοιχης πίστωσης  

 
Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα  6-3-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00  η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ αριθ. 
Πρωτ.: 4181/2-3-2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου  Μεγαρέων κ. 
Γρηγορίου Σταμούλη  που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα ,με τα 
άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος Α’)  

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) Δ.Σ/λων ευρέθησαν παρό-
ντες έξι (6) ήτοι: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ 

2 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ 

3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 

4 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ  

5 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ  

6   

    
  Συνεχιζομένης της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας,  ο Πρόεδρος και 
Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 2ο θέμα   του εκτός ημερησίας Δ/ξεως 
που αναφέρεται στην περίληψη θεωρηθέντος ως  κατεπείγοντος κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως της 
Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 6 του Ν.3852/2010 και θέτει υπ’ όψη των 
μελών της Επιτροπής, την υπ’ αριθ. πρωτ. 4356/6-3-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών, Τμήμα πρ/σμού- Λογιστηρίου, στην οποία αναφέρει τα εξής: 
 
ΘΕΜΑ  Έγκριση  τεχνικής περιγραφής και της δαπάνης για τις εργασίες ελέγχου και αξιολό-

γησης ορκωτών ελεγκτών του προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργιάς 
του δήμου Μεγαρέων και δέσμευση αντίστοιχης πίστωσης. 

  
Α’ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Ο Δήμος Μεγαρέων προτίθεται έχει ήδη υποβάλει αίτημα προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων για την αναχρηματοδότηση των ήδη συναφθέντων δανείων του, σε εφαρμογή των διατά-

ξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 81 του Ν.4316/2014. Η αίτηση αυτή εκτός των άλλων δικαιολο-

γητικών, σύμφωνα με το από Ιανουάριο 2015 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 

πρέπει να συνοδεύεται από «Πρόγραμμα Αποκατάστασης της Οικονομικής Λειτουργίας του Δήμου» 

εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο και επιπλέον να συνοδεύεται από έκθεση εκτίμησης αυτού 

από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.  

Για το σκοπό αυτό έχει εγγραφεί στο προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018, πί-

στωση ποσού 2.480,00€ στον Κ.Α 10.6142.0008, με τίτλο: «Αμοιβή ορκωτού λογιστή για την έκθε-

ση αποτύπωσης της οικονομικής κατάστασης του Δήμου (αρ. 81 Ν. 4316/14) "Αναχρηματοδότηση 

δανείων"».  
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Συγκεκριμένα το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 288/2017 απόφαση (ΑΔΑ : 

ΩΡ7ΖΩΚΠ-8ΑΠ), ενέκρινε την υποβολή αιτήματος για την υπαγωγή του Δήμου Μεγαρέων στις δια-

τάξεις του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014 παρ. 1 και 2, με σκοπό την αναχρηματοδότηση των δανεί-

ων του, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.  

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σχετικά με τις 

«Διαδικασίες και Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συνομολόγηση δανείων με Δήμους, Περιφέ-

ρειες, Συνδέσμους, Ενώσεις και Νομικά Πρόσωπα αυτών με αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδό-

τηση ήδη συναφθέντων δανείων τους με το Τ.Π.&Δ. ή με Πιστωτικά Ιδρύματα της Ελλάδος ή του 

Εξωτερικού σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ.1 και 2 του αρ.81 του Ν.4316/2014» απαιτείται 

έκθεση εκτίμησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η οποία θα αποτυπώνει την υπάρχουσα οικονομική 

θέση του Δήμου, όπως επίσης και την οικονομική κατάσταση του όπως έχει διαμορφωθεί.  

Για τον λόγο αυτό πρέπει να ανατεθεί σε Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή η αξιολόγηση του «Προ-

γράμματος Αποκατάστασης της Οικονομικής Λειτουργίας του Δήμου» η οποία θα περιλαμβάνει συ-

γκεκριμένες προσυμφωνημένες εργασίες.  

Η δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία θ’ ανέλθει στο ποσό των 2.000,00 €, μη συμπεριλαμβα-

νομένου ΦΠΑ 24% (2.480,00 € με ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6142.0008 του σκέλους των ε-

ξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018. 

Η παραπάνω εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’), του 

άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’), και του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 (143 Α’). 

 

Β’ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Περιγραφή Εργασιών CPVS Μονάδα 
Μέτρη-

σης 

Ποσό-
τητα 

Τιμή 
Μονά-

δας 

ΔΑΠΑΝ
Η 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ 
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

79200000-
6 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 2.000,00 2.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ  2.000,00 

ΦΠΑ 24%  480,00  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  2.480,00  

 
Η παραπάνω τεχνική περιγραφή έλαβε ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος από το ΚΗΜΔΗΣ : 

18REQ002756530 
Σύμφωνα με τα παραπάνω και προκειμένου να ορίσουμε ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές για 

τον έλεγχο και την αξιολόγηση του προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργιάς του δή-
μου μας, για την ολοκλήρωση του αιτήματος αναχρηματοδότησης των δανείων του Δήμου μας, πα-
ρακαλούμε όπως προβείτε στη λήψη απόφασης για την έγκριση  της παρούσας τεχνικής περιγραφής 
και της δαπάνης καθώς και τη δέσμευση αντίστοιχης πίστωσης ποσού 2.480,00 € σε βάρος του Κ.Α. 
10.6142.0008 «Αμοιβή ορκωτού λογιστή για την έκθεση αποτύπωσης της οικονομικής κατάστασης 
του Δήμου (αρ. 81 Ν. 4316/14) "Αναχρηματοδότηση δανείων"», του σκέλους των εξόδων, του προ-
ϋπολογισμού έτους 2018. 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις 
Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 τ.Α/7-6-2010   
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

  

Α)ΘΕΩΡΕΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  

 

Β)Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή  για τις εργασίες ελέγχου και αξιολόγησης ορκωτών ελεγκτών του 
προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας του Δήμου Μεγαρέων ως: 

 

Περιγραφή Εργασιών CPVS Μονάδα 
Μέτρη-

σης 

Ποσό-
τητα 

Τιμή 
Μονά-

δας 

ΔΑΠΑΝ
Η 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ 
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

79200000-
6 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 2.000,00 2.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ  2.000,00 

ΦΠΑ 24%  480,00  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  2.480,00  

 
 

Γ) Εγκρίνει την δαπάνη και την δέσμευση αντίστοιχης πίστωσης ποσού 2.480,00 € σε βάρος του Κ.Α. 
10.6142.0008 «Αμοιβή ορκωτού λογιστή για την έκθεση αποτύπωσης της οικονομικής κατάστασης 
του Δήμου (αρ. 81 Ν. 4316/14) "Αναχρηματοδότηση δανείων"», του σκέλους των εξόδων, του προ-
ϋπολογισμού έτους 2018. 
 
Δ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
3 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   73/2018 

 
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΡΩΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Μέγαρα 6-3-2018 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
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