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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 
(Ν.3463/06) οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται 
για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού 
αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος), 
κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και τον 
αναπληρωτή του.  

Ο έλεγχος διενεργείται πριν την υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με 
τις προθεσμίες που ορίζονται από το Νόμο. Ο ορκωτός ελεγκτής για τον έλεγχο των 
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων 
χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και παραρτήματος) 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.  

Το έργο του ελεγκτή ορκωτού λογιστή συνίσταται στον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων έτους 2019 και στη σύνταξη πιστοποιητικού και έκθεσης ελέγχου 
(παρ. 3 του άρθρου 163 Ν. 3463/06).  

Τόπος παροχής υπηρεσιών ορίζεται ο χώρος του Δημοτικού Καταστήματος του 
Δήμου, όπου θα διενεργηθεί ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων. Οι υπηρεσίες 
του Δήμου υποχρεούνται να παράσχουν όλα τα στοιχεία, που απαιτούνται για την 
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με το Νόμο.  
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Το έργο του ελεγκτή ορκωτού λογιστή συνίσταται στον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων έτους 2019 και στη σύνταξη πιστοποιητικού και έκθεσης ελέγχου 
(παρ. 3 του άρθρου 163 Ν. 3463/06).  

Τόπος παροχής υπηρεσιών ορίζεται ο χώρος του Δημοτικού Καταστήματος 
Καλαμπακίου (Έδρα του Δήμου), όπου θα διενεργηθεί ο έλεγχος των οικονομικών 
καταστάσεων. Οι υπηρεσίες του Δήμου υποχρεούνται να παράσχουν όλα τα στοιχεία, 
που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με το Νόμο.  

Η εργασία του ελεγκτή ορκωτού λογιστή θα διαρκέσει από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης έως και το τέλος του έργου ( ολοκλήρωση όλων των 
διαδικασιών και δημοσίευση Ισολογισμού έτους 2019 ). Δικαιούμενοι συμμετοχής 
είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που εργάζονται στην 
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ως Ορκωτοί Λογιστές Για 
τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου της διαχειριστικής χρήσης που 
λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019 η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 7.000,00 ευρώ με 
το ΦΠΑ, η οποία θα καταβληθεί με την περάτωση του έργου και μετά την έκδοση 
σχετικού τιμολογίου. Για τη πληρωμή της δαπάνης έχει προβλεφθεί πίστωση στον 
προϋπολογισμό του 2020 στον Κ.Α.10/6462.01  

 

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΤΣΕΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
2 

 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Καλαμπάκι, 16-03-2020 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ      Αριθ.Πρωτ.: 2799 
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ   
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ.Δ/νση: Νεροφράκτη & Κανάρη γωνία  
                  Καλαμπάκι 66031 
Πληροφορίες: Χ. Κιοσέογλου 
Τηλ.: 25213-52416 
Fax.: 25213-52419 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ  

  ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 έλεγχος των ετήσιων  
οικονομικών καταστάσεων  
(ισολογισμού, λογαριασμού  
αποτελεσμάτων χρήσεως,  
πίνακα διαθέσεως 
αποτελεσμάτων και  
παραρτήματος) του Δήμου 
Δοξάτου  
 

ΥΠΗΡ. 1 5.645,16 5.645,16 

ΣΥΝΟΛΟ 5.645,16 
Φ.Π.Α. 1.354,84 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.000,00 
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