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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΝΠΔΔ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

Αντικείμενο: Υπηρεσίες ορκωτών λογιστών ελεγκτών.  

Αρ. Μελέτης: 01/2017 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 4.495,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 

CPV: 79212100-4 Υπηρεσίες οικονομικού 
διαχειριστικού ελέγχου 

   

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 

Υπηρεσιών ορκωτών λογιστών- ελεγκτών. 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Στην παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής: 

«1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής 

υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, την ταμειακή 

υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα.» 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 240 του Ν. 3463/06 ορίζεται ότι οι 

διατάξεις του άρθρου 234 του Ν. 3463/06 και της παρ. 1 του άρθρου 236 του Ν. 3463/06 

ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 

Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό  

συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. 

Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων  

(ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων 

και  προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που 

ακολουθεί  το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές 

αρχές των διεθνών  ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο 

ορκωτός ελεγκτής -  λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό 

σχέδιο Δήμων και  Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικα και των  αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, 

λογιστικό και  διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις 

παρατηρήσεις που  αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση 

στην ακρίβεια ή ορθότητα  κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως. 

Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής υποχρεούται να  

καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον 

έλεγχό του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. 

Η έκθεση  ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο 

και στον  Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. (παρ. 3 άρθρο 163 Ν. 3463/06). 
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Το ΝΠ: ¨ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΔΗΜΟΥ 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ¨, προήλθε από την συγχώνευση ΝΠ των πρώην Δήμων που αποτέλεσαν τον 

νέο Καλλικρατικό Δήμο Πεντέλης και υλοποιεί δραστηριότητες που καλύπτουν το σύνολο 

του αριθμού των κατοίκων της διευρυμένης πλέον διοικητικής περιφέρειας του  Δήμου 

Πεντέλης. 

To ΝΠ προκειμένου να ανταποκριθεί στο προαναφερθέν θεσμικό πλαίσιο για τη διενέργεια 

των παραπάνω ελέγχων ,θα αναθέσει το ανωτέρω έργο ,που αφορά τη χρήση 2014,σε 

κατάλληλο ανάδοχο, ο οποίος διαθέτει ανάλογη εμπειρία και τεχνογνωσία. Για τον σκοπό 

αυτό έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Ν.Π. ο.ε. 2017 με Κ.Α. 00-6117.014 και τίτλο 

«Υπηρεσίες ορκωτών ελεγκτών» το ποσό των 4.500,00€ προκειμένου να ορίσουμε ορκωτό 

για τον έλεγχο της χρήσης 2016. 

Η μελέτη ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα πέντε 

ευρώ (4.495,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%). 

Οι τιμές ελήφθησαν από το ελεύθερο εμπόριο. 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΜΕΛΙΣΣΙΑ   23/01/2017 ΜΕΛΙΣΣΙΑ       23/01/2017 

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 ΣΚΟΠΟΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια υπηρεσιών ορκωτών λογιστών ελεγκτών 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3463/2006, Ν. 3852/2010, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν 

και συμπληρώθηκαν, καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη σχετική νομοθεσία που αφορά 

στην εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.  

Το προτεινόμενο έργο συνίσταται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

 Στον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού 

αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του 

ΝΠΔΔ  σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα 

Ορκωτών Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών 

προτύπων. 

 Στην έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου, όπου θα αναφέρεται εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά 

το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του 

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων κανονιστικών  ρυθμίσεων οι 

οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των δήμων. 

Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν σε σημαντικές 

ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του 

ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως. 

 Στην κατάρτιση έκθεσης ελέγχου στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από 

τον έλεγχο του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε 

θέμα.  

Τα ανωτέρω αντικείμενα είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. 

 

Επιπλέον: 
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Ο ανάδοχος δεσμεύεται οτι εκτός από την παροχή εξειδικευμένων και υψηλής ποιότητας 

ελεγκτικών υπηρεσιών, θα διαφυλάττει, ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του έργου, με 

απόλυτη εχεμύθεια κάθε πληροφορία ή έγγραφο που θα αποκτήσει ή θα του δοθεί κατά την 

εκτέλεση των εργασιών και δεν θα αποκαλύψει σε τρίτους καμιά πληροφορία που έχει 

σχέση με το έργο ή με τα στοιχεία που θα περιέλθουν εις γνώση του. 

 

Τρόπος εκτέλεσης υπηρεσίας 

Οι παραπάνω εργασίες - υπηρεσίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με: 

 α) Τις διατάξεις του Ν. 3463/06, τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και τις σε εκτέλεση των 

ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις. 

 β) Την παρούσα μελέτη. 

  Παραδοτέα: 

Ο Ανάδοχος, ολοκληρώνοντας το έργο θα πρέπει να παραδώσει ενδεικτικά τα παρακάτω:  

1. Πιστοποιητικό ελέγχου για τη χρήση 2016,  

2. Έκθεση ελέγχου για τη χρήση 2016, 

3. οτιδήποτε άλλο στοιχείο ζητηθεί από τη Διοίκηση του Ν.Π. σύμφωνα προς το σχετικό 
νομοθετικό πλαίσιο 

 

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Από τη στιγμή υπογραφής της σχετικής σύμβασης και για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. 

                                                                                                                                                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΜΕΛΙΣΣΙΑ   23/01/2017 ΜΕΛΙΣΣΙΑ  23/01/2017 

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Αντικείμενο: 
Υπηρεσίες ορκωτών 
λογιστών ελεγκτών 

Αποκοπή 1 3.625,00 € 3.625,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 3.625,00 € 

ΦΠΑ (24%) 870,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.495,00 € 

 

 

 

 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΜΕΛΙΣΣΙΑ   23/01/2017 ΜΕΛΙΣΣΙΑ  23/01/2017 

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ 

  

 


