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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 115/2012                                  
 
                                                                                             
                                                                          Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Λήψη απόφασης για Έγκριση Τεχνικής 
Περιγραφής-Συγγραφής Υποχρεώσεων  
"Ανάθεση Εργασίας σε Ορκωτό Λογιστή", για 
έλεγχο χρήσης 2012». 

 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 10 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 
2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 
13973/22/6-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 
Χαράλαµπου Μπόβου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και 
δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό ∆΄. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Μπόβος Χαράλαµπος, Πρόεδρος  2) Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος 
Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος 3) Καραβίας Γεώργιος 4) Σιµιγδαλά Ειρήνη και 5)  
Καβακοπούλου Αγανίκη, µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή       2) Παπαλουκά Ευτυχία        
3) Κόντος Σταύρος      και 4) Βαλασσάς Βεργής 

 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 1ο  θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, το οποίο 
οµόφωνα η Ο.Ε., βάσει του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/10, συµφώνησε να 
συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε:  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 13997/6-12-2012 εισήγηση της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών επί του θέµατος : 
 
 
Θ Ε Μ Α: Λήψη απόφασης για Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής-
Συγγραφής Υποχρεώσεων  "Ανάθεση Εργασίας σε Ορκωτό Λογιστή", 
για έλεγχο χρήσης 2012. 
 
Σχετ.:  
- Ν. 3463/2006 (νέος ∆.Κ.Κ.), άρθρο 103 παρ. 2, άρθρο 209 παρ. 2, 

άρθρα 163 και 165, άρθρο 273 παρ. 1 
- Π.∆. 315/99 (ΦΕΚ 302/Α/99) "περί ορισµού του περιεχοµένου και του 

χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου 
∆ήµων και Κοινοτήτων" 

- Τα ∆ιεθνή και Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα 
- Ν. 2880/2001, αρ. 8 και 9 
- Ν. 3146/2003 άρθρο 15 
- Ν. 3202/2003 άρθρο 26 
- Π.∆. 28/80 "περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α."  
- Ν. 2190/1920 " Περί Ανωνύµων Εταιριών ", άρθρο 37  
- Ν. 2623/1998, άρθρο 9, παρ. 9 (όπως αντικατέστησε την παρ. 2 του 

άρθρου 17 του Ν. 2539/1997) 
- Υπ' αρ. 29/2007 (αρ. πρωτ. εγγράφου 19349/03.04.2007) Εγκύκλιος 

της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΣ∆∆Α 
- Υπ' αρ. 2/2007 (αρ. πρωτ. εγγράφου 2037/11.01.2007) Εγκύκλιος της 

∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΣ∆∆Α 
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Κύριε Πρόεδρε , 
 

Από τα άνωθεν αναφερόµενα σχετικά έγγραφα, προκύπτει ότι οι ∆ήµοι 
στους οποίους έχει εφαρµοστεί το διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα (κλαδικό 
λογιστικό σχέδιο ∆ήµων και Κοινοτήτων), υποχρεούνται να ορίζουν, για τον 
έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων κάθε έτους, τον Ορκωτό Ελεγκτή-
Λογιστή και τον Αναπληρωτή του µέχρι το τέλος  του έτους αυτού.              

 
Στα πλαίσια αυτά οι Ο.Τ.Α α' βαθµού επιλέγουν, βάσει της 

προβλεπόµενης νοµοθεσίας, Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των 
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεών τους (Ισολογισµό, Λογαριασµό 
Αποτελεσµάτων Χρήσεως, Πίνακα ∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων, Προσάρτηµα), 
ο οποίος εφαρµόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί 
το Σώµα ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, οφείλει να συντάξει και να χορηγήσει 
στον ∆ήµο Έκθεση Ελέγχου και Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου. 

 
∆εδοµένων των ανωτέρω, σας  διαβιβάζουµε φάκελο της ΑΜ 98/2012 

πιο πάνω παροχής εργασίας, για την οποία συντάχθηκε από το Λογιστή του 
∆ήµου, κατόπιν εντολής του ∆/ντη Οικονοµικών Υπηρεσιών, σχετική Τεχνική 
Έκθεση-Μελέτη µε την περιγραφή της εργασίας του Ελέγχου, την Συγγραφή 
Υποχρεώσεων του Αναδόχου, τον Χρόνο Εκτέλεσης της εργασίας, τον 
ενδεικτικό  Προϋπολογισµό και τον τρόπο πληρωµής της γενοµένης δαπάνης, 
στοιχεία που πρέπει οπωσδήποτε να περιληφθούν στη Σύµβαση που θα 
υπογράψει ο Ορκωτός Λογιστής µε τον ∆ήµο.  

 
Λαµβάνοντας υπ' όψη τα παραπάνω, παρακαλούµε όπως σε επόµενη 

συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής : 
Εισάγετε το θέµα για λήψη απόφασης για Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής-
Συγγραφής Υποχρεώσεων  "Ανάθεση Εργασίας σε Ορκωτό Λογιστή", για 
έλεγχο χρήσης 2012. 
 
 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 23/2012 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, τις λοιπές αναφερόµενες στην εισήγηση 
διατάξεις και µελέτησε όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη 
της, 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία 
 

Εγκρίνει την Τεχνική Περιγραφή-Συγγραφή Υποχρεώσεων  "Ανάθεση 
Εργασίας σε Ορκωτό Λογιστή"  για τον έλεγχο των οικονοµικών στοιχείων του 
∆ήµου χρήσης 2012, όπως προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
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• Επισηµαίνεται ότι η ψήφιση της σχετικής πίστωσης θα γίνει σε βάρος 
του σχετικού κωδικού του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2013. 

 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (µειοψήφισε) ο κ. Χ.Τοµπούλογλου-
Λεωνιδόπουλος, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της διενέργειας πρόχειρου 
διαγωνισµού για την ανάθεση της συγκεκριµένης εργασίας-υπηρεσίας. 
 
 

 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  115/2012 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

            Αβραµίκου Αναστασία 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 

1. Τµήµα Λογιστηρίου 
2. Ταµειακή Υπηρεσία 
3. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
4. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
5. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 

 
 

 
Συνηµµένο : Τεχνική Περιγραφή-Συγγραφή Υποχρεώσεων (Α.Μ. 98/2012). 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΕΡΓΑΣΙΑ         :      "Ανάθεση εργασίας σε 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ                                 (παροχή υπηρεσίας) Ορκωτό Λογιστή" 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Α.Μ.                 :    98/2012      
                                                                 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ. : € 12.000,00 .-  (µε ΦΠΑ)  

∆ΗΜΟΣ  ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ      Κ.Α. 00.6115.001  
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
Σύµφωνα µε το Π.∆. 315/1999 "περί Ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου 
ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ∆ήµων και Κοινοτήτων 
(Ο.Τ.Α. Α' Βαθµού)" καθώς και το άρθρο 6 του Ν. 3345/2005, καθιερώνεται η 
υποχρεωτική εφαρµογή του ∆ιπλογραφικού Συστήµατος, η υποχρεωτική τήρηση 
του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ο.Τ.Α. Α' Βαθµού καθώς και η σύνταξη των 
παρακάτω αναφεροµένων ετήσιων οικονοµικών καταστάσεών τους: 
 
- Κατάσταση του Ισολογισµού τέλους χρήσεως (παρ. 4.1.103 του Π.∆. 315/1999) 
- Κατάσταση του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως (παρ. 4.1.202 Π.∆. 
315/1999)   
- Πίνακας ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων Χρήσεως (παρ. 4.1.302 Π.∆. 315/1999) 
- Φύλλο µερισµού των δαπανών της χρήσεως στις βασικές λειτουργίες του 
∆ήµου  
- Κατάσταση του Λογαριασµού Γενικής Εκµετάλλευσης (παρ. 4.1.402 Π.∆. 
315/1999) 
- Προσάρτηµα του Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων Χρήσεως (παρ. 4.1.501 
Π.∆. 315/1999) 
 
Οι εν λόγω 6 οικονοµικές καταστάσεις που θα αφορούν τη χρήση του 2012 θα 
συνταχθούν νοµίµως από τις Υπηρεσίες του ∆ήµου µας και θα ελεγχθούν από τον 
Ορκωτό Ελεγκτή στον οποίο θα ανατεθεί η συγκεκριµένη εργασία. 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 
 
Ο έλεγχος του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή θα πρέπει να διενεργηθεί σύµφωνα µε 
τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, τα οποία είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα (Φ.Ε.Κ. 1589/Β΄/2004), µε σκοπό την διακρίβωση της 
απεικονιζόµενης πληρότητας και σαφήνειας των αποτελεσµάτων των εργασιών 
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του ∆ήµου για τη χρήση 2012 (ελεγχόµενο χρονικό διάστηµα: 01.01.2012 - 
31.12.2012), βάσει των Λογιστικών Προτύπων που καθορίζονται από την 
Ελληνική εταιρική νοµοθεσία. 
Τα Ελεγκτικά Πρότυπα απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού 
έργου έτσι ώστε να διασφαλίζεται η βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδη λάθη και τυχόν παραλείψεις. 
 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
 
Ο διενεργούµενος έλεγχος του Ορκωτού Λογιστή θα πρέπει οπωσδήποτε να 
διαλαµβάνει, µεταξύ άλλων, και  τα ακόλουθα- ενδεικτικά αναφερόµενα - στοιχεία : 
 

- να αξιολογεί τις λογιστικές αρχές που ακολούθησε ο ∆ήµος, τις 
εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης και γενικότερα της παρουσίασης των 
δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις, 

- να εντοπίζει τυχόν λάθη ή παραλείψεις που ενδέχεται να σηµειώθηκαν 
στην οικονοµική διαχείριση του ∆ήµου κατά τη διάρκεια της 
εξεταζόµενης χρήσεως, 

- να εκτιµήσει την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος 
εσωτερικού ελέγχου του ∆ήµου ως προς τις διαχειριστικές διαδικασίες, 

- να διαπιστώνει εάν ο ∆ήµος εφάρµοσε ορθώς και νοµίµως τις διατάξεις 
της ισχύουσας νοµοθεσίας (π.χ. ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, 
Βασιλικά ∆ιατάγµατα, Προεδρικά ∆ιατάγµατα, Νόµους, Κοινές 
Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιους Υπουργείων κ.α. ) που πρέπει να 
διέπει τις λειτουργίες του, ιδίως την διαχειριστική-οικονοµική , 

- να ελέγχει εάν ο ∆ήµος τήρησε και αποτύπωσε νόµιµα τα λογιστικά του 
βιβλία (π.χ. Ηµερολόγια, Καθολικά, Ισοζύγια, Εντάλµατα Πληρωµών, 
Γραµµάτια Εισπράξεων κ.α.), εάν εφάρµοσε σωστά το διπλογραφικό 
σύστηµα (Γενική Λογιστική - ∆ηµόσιο Λογιστικό), εάν λειτούργησε και 
ενηµέρωσε οµαλά τους λογαριασµούς του και εάν πραγµατοποίησε 
νόµιµα και µε διαφάνεια τις συναλλαγές του, 

- να ελέγξει εάν ο ∆ήµος εφάρµοσε την Αναλυτική Λογιστική, 
- να ελέγξει εάν ο ∆ήµος διαµόρφωσε και εφάρµοσε ένα επαρκές 

σύστηµα εσωτερικού ελέγχου έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα 
των παραγοµένων στοιχείων και πληροφοριών και να αποκλείεται η 
διάπραξη ουσιαστικών λαθών ή παραλείψεων, 

- να αξιολογήσει αντικειµενικά και βάσει αριθµητικών οικονοµικών 
δεδοµένων, εάν ο ∆ήµος διαχειρίσθηκε παραγωγικά και νόµιµα την 
περιουσιακή (ακίνητη και κινητή) του κατάσταση, τις πάσης φύσεως 
υποχρεώσεις του, τις κρατικές επιχορηγήσεις ως και τα δάνεια που 
έλαβε κ.α., υπό το πρίσµα του κόστους, της αποτελεσµατικότητας και 
της συνεισφοράς αυτών στην επίτευξη του έργου του ∆ήµου, 

- να περιλαµβάνει την εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων ώστε αυτά να 
στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου, 

- να συµβουλεύει εγγράφως, εάν παραστεί ανάγκη, τις Υπηρεσίες και τη 
∆ιοίκηση του ∆ήµου, για τυχόν προβλήµατα που εντόπισε και αφορούν 
εν γένει το οικονοµικό-διαχειριστικό σύστηµα που εφαρµόζει ο ∆ήµος, 
µε σκοπό την διόρθωση αυτών και όχι απλά τον εντοπισµό τους.  
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Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής οφείλει να χρησιµοποιεί τα πλέον σύγχρονα 
(µηχανογραφικά, λογισµικά και µή) εργαλεία ελέγχου οικονοµικής διαχείρισης, έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται η ταχύτητα, διαφάνεια, επιστηµονικότητα, αξιοπιστία και 
αντικειµενικότητα επί του πορίσµατος του ελέγχου του.  
Επίσης θα πρέπει να φροντίσει για την όσο το δυνατόν µικρότερη χρονική 
επιβάρυνση των υπαλλήλων των διαφόρων τµηµάτων της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
του ∆ήµου.    
 
Ο έλεγχος του Ορκωτού δεν δύναται να εισέρθει σε ζητήµατα σκοπιµότητας, εκτός 
εάν του χορηγηθεί ειδική προς τούτο εντολή, από τη διοίκηση του ∆ήµου.  
 
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του, ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής οφείλει να 
συντάξει και να χορηγήσει στον ∆ήµο Έκθεση Ελέγχου καθώς και Αναλυτική 
Έκθεση Ελέγχου αντιστοίχως, για τη χρήση 2012. 
 
Στην χορηγούµενη Έκθεση Ελέγχου του, ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής θα 
πρέπει να αναφέρει εάν ο ∆ήµος εφάρµοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των 
∆ήµων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του ∆ηµοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα και των σχετικών κανονιστικών ρυθµίσεων, οι οποίες αφορούν 
το οικονοµικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστηµα του ∆ήµου. Επίσης θα 
περιλαµβάνει και όλες τις παρατηρήσεις για τυχόν σηµαντικές ανεπάρκειες που 
έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του Ισολογισµού ή 
των Αποτελεσµάτων Χρήσεως. 
 
Εκτός από το Έκθεση Ελέγχου, ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής υποχρεούται να 
καταρτίζει και Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου, στην οποία θα περιλαµβάνει όσα 
προέκυψαν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας επιπροσθέτως και τις αναγκαίες 
υποδείξεις του για κάθε θέµα. 
Η Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου υποβάλλεται από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή του 
∆ήµου στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, στον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας, 
ήτοι της Περιφερείας Αττικής όπου υπάγεται ο ∆ήµος µας, στο Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους καθώς και στο Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης. 
 
Επίσης ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής που συνέταξε την Έκθεση Ελέγχου ή 
αναπληρωτής του, καλείται και οφείλει να παρίσταται σε ειδική Συνεδρίαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου στην οποία συζητείται η έγκριση του Απολογισµού ή και του 
Ισολογισµού καθώς και των Ετήσιων Αποτελεσµάτων Χρήσεως του ∆ήµου. Η 
απουσία του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή ή του αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη 
λήψη απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται η 
εµπρόθεσµη πρόσκλησή του στην ειδική συνεδρίαση του ∆.Σ. 
Ο ∆ήµαρχος µε έγγραφό του κοινοποιεί την απουσία του Ορκωτού Ελεγκτή-
Λογιστή από τη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο Σώµα Ορκωτών 
Ελεγκτών, το ∆.Σ. δε, έχει δικαίωµα να αποκλείσει τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή 
που δεν προσήλθε, από επόµενο έλεγχο στο ∆ήµο. 
 
Οι Υπηρεσίες του ∆ήµου είναι υποχρεωµένες να παρέχουν στον Ορκωτό Λογιστή 
όλα εκείνα τα στοιχεία που θα ζητηθούν, σύµφωνα µε τον Νόµο και τα οποία είναι 
απαραίτητα για την αντικειµενική και ολοκληρωµένη διενέργεια του οικονοµικού 
ελέγχου για το έτος 2012. 
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ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006 " M.. έως το τέλος Μαϊου εκείνος που 
ενεργεί την ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου υποβάλλει MM. στην Οικονοµική 
Επιτροπή λογαριασµό της διαχείρισης του οικονοµικού έτους που έληξε. Τα 
στοιχεία MM. που ενεργούν την ταµειακή υπηρεσία, MM µέσα σε δύο µήνες 
αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η Οικονοµική Επιτροπή τα προελέγχει και 
το αργότερο πέντε ηµέρες µετά τη λήξη του διµήνου υποβάλλει τον απολογισµό και 
προκειµένου για ∆ήµους που εφαρµόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο ∆ήµων και 
Κοινοτήτων, τον Ισολογισµό και τα Αποτελέσµατα Χρήσεως, µαζί µε έκθεσή της 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο MM." 
 
Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος εκτέλεσης του ελέγχου ορίζεται σε ετήσια βάση και 
αρχίζει άµεσα από την υπογραφή της Σύµβασης συνεργασίας και την έγγραφη, εκ 
µέρους του ∆ήµου, ειδοποίηση προς τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή που θα επιλεγεί 
και ολοκληρώνεται µε την παράδοση, από πλευράς του ελεγκτή, το αργότερο µέχρι 
την 5η Αυγούστου 2013, της 'Έκθεσης Ελέγχου  και της Αναλυτικής Έκθεσης 
Ελέγχου για τη χρήση 2012.  
 
Η εργασία ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου από τον Ορκωτό 
Ελεγκτή-Λογιστή, θα πρέπει να λάβει χώρα τόσο κατά τη διάρκεια του οικονοµικού 
έτους που αυτές αφορούν, όσο και κυρίως µετά τη σύνταξη των εν λόγω 
καταστάσεων από τις Υπηρεσίες του ∆ήµου, πάντα όµως µέσα στα προβλεπόµενα 
από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία χρονικά όρια και εντός εύλογου χρονικού 
διαστήµατος. 
 
Η επίβλεψη, παρακολούθηση και εποπτεία της ορθής εκτέλεσης της εργασίας του 
Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή θα γίνεται από την καθ' ύλη αρµόδια Υπηρεσία, ήτοι την 
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.  
 
Ο Ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η συγκεκριµένη εργασία, θα πρέπει, κατά την 
υπογραφή της Σύµβασης, να προσκοµίσει Εγγυητική Επιστολή για την καλή 
εκτέλεση της εργασίας και πιστή εφαρµογή των όρων της Σύµβασης, η οποία θα 
πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισµένο Πιστωτικό Ίδρυµα στην Ελλάδα και θα 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού της εργασίας χωρίς Φ.Π.Α., 
µη συνυπολογιζοµένης της έκπτωσης που τυχόν επιτεύχθηκε κατά τη δηµοπρασία, 
εφ' όσον βεβαίως διενεργηθεί δηµοπρασία.    
 
Επίσης ο Ανάδοχος Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής φέρει ακεραίως τον κίνδυνο της 
εµπρόθεσµης και προσήκουσας εκτέλεσης του ελέγχου των Οικονοµικών 
Καταστάσεων χρήσεως 2012 του ∆ήµου Φιλαδελφείας Χαλκηδόνος, έτσι όπως 
αυτή ορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 
   
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΟΣΤΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Η δαπάνη για την αµοιβή της εργασίας ελέγχου των Οικονοµικών καταστάσεων του 
∆.Φ.Χ. από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή είναι συνάρτηση του αριθµού των ελεγκτικών 
ωρών που θα απαιτηθούν καθώς και της ποιότητας των προσφεροµένης 
υπηρεσίας του και προϋπολογίζεται στο ποσόν των EURO 9.756,10.- χωρίς 
Φ.Π.Α. και EURO 12.000,00.- µε Φ.Π.Α. 23%, το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α. 
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00.6115.001 µε τίτλο «Ανάθεση εργασίας σε Ορκωτό Ελεγκτή», στον υπό 
κατάρτιση προϋπολογισµό του έτους 2013. 
 
Σηµειώνεται ότι το ελάχιστο ωροµίσθιο των Ορκωτών Ελεγκτών καθορίζεται από το 
Εποπτικό Συµβούλιο του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, το οποίο από 
01.03.2008 προσδιορίσθηκε σε € 44,00.- ανά ώρα υποχρεωτικού ελέγχου.  
 
Η προσφερόµενη τιµή επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού είναι σταθερή και 
αµετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της Σύµβασης και δεν υπόκεινται για 
κανένα λόγο σε αναθεώρηση, η δε Σύµβαση θα καταρτισθεί επί τη βάσει 
προϋπολογισµού σταθερού και αναλλοίωτου καθ' όλη τη διάρκεια της Σύµβασης, 
της οποίας την ακρίβεια ρητώς και ανεπιφυλάκτως εγγυάται ο Ανάδοχος και δεν 
δύναται αυτός να ζητήσει τυχόν αύξηση και αν ακόµη υπερτιµήθηκαν ή αυξήθηκαν 
οι προϋπολογισθείσες εργασίες.  
 
Ο κάθε ενδιαφερόµενος οφείλει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των 
εργασιών που απαιτεί ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων των Ο.Τ.Α. α' 
βαθµού, έτσι όπως καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.    
 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
 
Η συµφωνηθείσα αµοιβή θα καταβληθεί εφάπαξ και ολοσχερώς στον Ορκωτό 
Ελεγκτή µετά την επιτυχή περάτωση της εργασίας του, την έγκαιρη παράδοση των 
νοµίµως συνταγµένων Εκθέσεως Ελέγχου και Αναλυτικών Εκθέσεων Ελέγχου 
καθώς και κατόπιν εκδόσεως ισόποσου θεωρηµένου Τιµολογίου Παροχής 
Υπηρεσιών από µέρους του, το οποίο στη συνέχεια θα εκκαθαρισθεί αρµοδίως, θα 
ενταλµατοποιηθεί µε Χρηµατικό Ένταλµα Πληρωµής από το Λογιστήριο του 
∆ήµου, θα αποσταλεί για προληπτικό έλεγχο στην αρµόδια Υπηρεσία Επιτρόπου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τέλος θα διαβιβασθεί στην Ταµειακή Υπηρεσία του 
∆ήµου για την πληρωµή του δικαιούχου Ελεγκτή.  
 
 
 
                                                                                Νέα Φιλαδέλφεια, 5.12.2012 
 
 
 
 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                      Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
(Από τεχνοοικονοµικής, νοµικής και 
συµβατικής άποψης) 
 
Ο  ∆/ντης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆.Φ.Χ. 
 
 
ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ ΛΑΡ∆ΗΣ                                                          ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΟΥ 
                                                                                       ΠΕ Οικονοµικού-Λογιστικού 
                                                                                             Λογιστής ∆.Φ.Χ.  
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