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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

 

 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 32/2021 

 

 

Μ Ε Λ Ε Τ Η   

«ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΜΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 2020» 

  

 

 
Προϋπολογισμού : 11.997,00 σε ΕΥΡΩ 

Κ.Α.: 10-6115.003 

CPV: 79212100-4 

 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Τεχνική Έκθεση  

2. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  (Τεχνικές προδιαγραφές) 

3. Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων 

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
 
ΤΙΤΛΟΣ: «Αμοιβή ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων – 
Ισολογισμού Δήμου 2020» 
Προϋπολογισμός: 12.000,00 ΕΥΡΩ 
Κ.Α.: 10-6115.003 
CPV : 79212100-4 (Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου)  
 

Αρ. Μελέτης 32/2021 
 

 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η  

(Ν. 4412/2016 – Παροχή Υπηρεσιών) 
 

Η μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών σε εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών και αναπληρωτή 
αυτού για τον τακτικό έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2020 του Δήμου Ξηρομέρου. 

Ο έλεγχος των οικονομικών αυτών καταστάσεων έχει ως αντικείμενο, τη σύνταξη τους σύμφωνα με το 
Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτό ορίζεται στο Π.Δ. 315/1999 περί «Εφαρμογής 
Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στους Ο.Τ.Α.». 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής και ακολουθεί το Σώμα 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. 
Μετά τον έλεγχο που θα διενεργήσει υποχρεούται να υπογράψει την έκθεση ελέγχου, στην οποία θα 
συμπεριλαμβάνει όσα ενδεχομένως προκύψουν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας επιπροσθέτως και τις υποδείξεις 
του για κάθε θέμα. 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος θα συντάξει την έκθεση ελέγχου, 
υποχρεούται να παρίσταται στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα αποφασίσει για την έγκριση 
του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Δήμου.  

Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένη δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6115.003 με τίτλο : «ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 2020» .   

 
Η ανάθεση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 & τις σχετικές τροποποιήσεις που έχουν επέλθει με το Ν. 

4782/2021, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209  του Ν. 3463/2006 όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 

20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 
4412/2016.  

4. Την παρ.4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 
3536/2007 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006.  
 
         
Αστακός: 19 / 5 / 2021                 Θεωρήθηκε Αστακός: 19 / 5 / 2021 
       Ο Συντάξας                Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
                                                     Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 
                                                                                                         
 
 
  Μασσαλής Γεώργιος                   Στρατομήτρος Ιωάννης     
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ΤΙΤΛΟΣ: «Αμοιβή ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων – 
Ισολογισμού Δήμου 2020» 
Προϋπολογισμός: 12.000,00 ΕΥΡΩ 
Κ.Α.: 10-6115.003 
CPV : 79212100-4 (Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου)  

Αρ. Μελέτης 32/2021 
 

 
Ε Ι Δ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

  
(Τεχνικές Προδιαγραφές) 

 
Η μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών σε εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών και αναπληρωτή 

αυτού για τον τακτικό έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2020 του Δήμου Ξηρομέρου. 
 

Περιγραφή εργασίας  
 

Ο έλεγχος της χρήσης 2020 θα διενεργηθεί με στόχο τη διακρίβωσή του κατά πόσον οι οικονομικές 
καταστάσεις του Δήμου, απεικονίζουν με πληρότητα και σαφήνεια την οικονομική θέση του Δήμου και τα 
αποτελέσματα των εργασιών. Ο ανάδοχος Ελεγκτής ειδικότερα, θα εξετάσει τα βιβλία και τα στοιχεία εκείνα που 
τεκμηριώνουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις, θα εκτιμήσει τις 
λογιστικές μεθόδους που εφαρμόστηκαν και θα αξιολογήσει τη γενικότερη παρουσίαση των στοιχείων και 
πληροφοριών στις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου κατά τρόπο που να διασφαλίζεται βεβαιότητα ότι οι 
οικονομικές καταστάσεις, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις.  
 
Ειδικότερα αντικείμενα του ελέγχου θα αποτελέσουν τα εξής :  

 Ο Ισολογισμός  
 Η κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης  
 Ο πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων  
 Η Κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης  
 Το προσάρτημα του Ισολογισμού 

 
Η όλη εργασία θα πρέπει να διεξαχθεί σε τουλάχιστον 225 ώρες, εκ των οποίων θα πρέπει να απασχοληθεί 

τουλάχιστον 40 ώρες ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής που θα υπογράψει τις Οικονομικές Καταστάσεις και τον 
Ισολογισμό του Δήμου, θα ολοκληρώσει τις εργασίες του με την παράδοση της Έκθεσης Ελέγχου & όχι πέραν τις 
31/12/2021.  

 
 
Αστακός: 19 / 5 / 2021                 Θεωρήθηκε Αστακός: 19 / 5 / 2021 
       Ο Συντάξας                Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
                                                     Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 
                                                                                                         
 
 
  Μασσαλής Γεώργιος                   Στρατομήτρος Ιωάννης    
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ΤΙΤΛΟΣ: «Αμοιβή ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων – 
Ισολογισμού Δήμου 2020» 
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Αρ. Μελέτης 32/2021 
 

 
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 
Η συγγραφή υποχρεώσεων αυτή, αφορά την ανάθεση υπηρεσιών, σε εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών-

Λογιστών και αναπληρωτή αυτού για τον τακτικό έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2020, του Δήμου Ξηρομέρου.   
 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο της εργασίας 

Έλεγχος λογιστικών καταστάσεων χρήσης 2020, Δήμου Ξηρομέρου, από ορκωτούς λογιστές στο πλαίσιο 
εφαρμογής του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Π.Δ. 315/99 ο Δήμος, 
υποχρεούται να συντάξει εντός της χρήσεως 2021 τις παρακάτω οικονομικές καταστάσεις που θα αφορούν τη 
χρήση 2020, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω :  

- Κατάσταση του Ισολογισμού τέλους χρήσεως (παρ. 4.1.103 ΠΔ.315/1999) 
- Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (παρ. 4.1.202 ΠΔ 315/1999) 
- Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων Χρήσεως (παρ. 4.1.302 ΠΔ 315/1999) 
- Κατάσταση του Λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως (παρ. 4.1.402 ΠΔ 315/1999) 
- Προσάρτημα του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως (παρ. 4.1.501 ΠΔ 315/1999) 

Ο έλεγχος επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2020, θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις το 
Ν. 4412/2016 του Π.Δ. 80/2016, του Ν. 4281/14 και του ΔΚΚ άρθρα 163 και 175 του Ν. 3463/2006, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920 όπως αυτές ισχύουν με τελικό σκοπό την παράδοση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο του προβλεπόμενου πιστοποιητικού ελέγχου επί του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων 
χρήσεως που θα έχει συντάξει η Οικονομική Επιτροπή 
 

Άρθρο 2ο 
Διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης  

Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, 
καθορίζεται σε 225 ώρες εκ των οποίων θα πρέπει να απασχοληθεί τουλάχιστον 40 ώρες, ο Ορκωτός Ελεγκτής 
Λογιστής που θα υπογράψει τις Οικονομικές Καταστάσεις και τον Ισολογισμό του Δήμου, θα ολοκληρώσει τις 
εργασίες του με την παράδοση της Έκθεσης Ελέγχου & όχι πέραν τις 31/12/2021.  
 

Άρθρο 3ο 
Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης της εργασίας 

Ο ανάδοχος οφείλει να επισκεφθεί τους χώρους που αφορούν το αντικείμενο της εργασίας και να λάβει 
γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας. 

Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξίας να είναι πιστοποιημένα κατά  ISO 
9001/2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) και ISO 27001/2013 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας 
Πληροφοριών). 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, δηλαδή, θα πραγματοποιηθεί με ανάθεση, με απόφαση Δημάρχου μετά από 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογή προσφορών. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, τηρουμένων των 
τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης.    
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Προϋποθέσεις   Συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους :  
1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης το παρεχόμενο  

στην παρούσα μελέτη, «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς». 

     2. Δικαιολογητικά Ανάθεσης  

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,καθώς και για την απόδειξη της επαγγελματικής ικανότητας 
προμηθευτή στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η προμήθεια, εντός συγκεκριμένων ημερολογιακών ημερών, μετά 
από σχετική πρόσκληση, η οποία θα του αποσταλεί, θα πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:  
Α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι 
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε 
με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).  
Υπόχρεοι για την υποβολή είναι:  
1) Τα φυσικά πρόσωπα  
2) Οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές για Ο.Ε. και Ε.Ε. 
 3) Οι διαχειριστές για Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε  
4) Ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις Ανωνύμων 
Εταιρειών (Α.Ε.). 
B) Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους 
και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε 
αποκλεισμό του συμμετέχοντος και που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κατάθεσης των δικαιολογητικών.  
Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα. 
Δ) Φορολογική ενημερότητα. 
Ε) Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 
του Ν.4412/2016) . 
 

Άρθρο 4ο  
Κριτήριο Κατακύρωσης  

Η κατακύρωση της εργασίας θα γίνει σε συμμετέχοντα που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον 
κριθεί ότι η προσφορά πληροί του όρους της παρούσας μελέτης.  

 
Α ρ θ ρ ο  5ο  

Διάρκεια και εκτέλεση σύμβασης 
Ο ανάδοχος της υπηρεσίας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την 

ανακοίνωση του αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο Ξηρομέρου, σε ορισμένο χρόνο  προκειμένου 
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Η σύμβαση υπογράφεται και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζεται στις ισχύουσες διατάξεις του 
Ν. 4412/2016  και σ’ αυτήν καθορίζεται ο χρόνος και ο τόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

Η όλη εργασία θα πρέπει να διεξαχθεί σε τουλάχιστον 225 ώρες, εκ των οποίων θα πρέπει να απασχοληθεί 
τουλάχιστον 40 ώρες ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής που θα υπογράψει τις Οικονομικές Καταστάσεις και τον 
Ισολογισμό του Δήμου, θα ολοκληρώσει τις εργασίες του με την παράδοση της Έκθεσης Ελέγχου & όχι πέραν τις 
31/12/2021.  
 

Άρθρο 6ο 
Αμοιβή αναδόχου και τρόπος πληρωμής 

Η αποζημίωση του αναδόχου για τις παρεχόμενες εργασίες, θα καταβληθεί με χρηματικό ένταλμα, στο 
τέλος της εργασίας ύστερα από σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και την έκδοση σχετικού τιμολογίου παροχής 
υπηρεσιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
Άρθρο 7ο 

Δαπάνη εργασίας 
Η δαπάνη εργασίας προϋπολογίζεται στο ποσό των 9.675,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.322,00 €.  

Σύνολο δαπάνης : 11.997,00 €. 
 

Άρθρο 8ο 
Επιβαρύνσεις αναδόχου 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα που αφορούν φόρους, τέλη και κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α.  
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Άρθρο 9ο 
Ρήτρες 

Ο ανάδοχος, υποχρεούται να κάνει έναρξη εκτέλεσης των εργασιών με τον ανάλογο εξοπλισμό και 
προσωπικό εντός της προθεσμίας που ορίζει στην προσφορά του, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
χρονικό όριο των τριάντα (30) ημερών, διάστημα εκτιμώμενο ως επαρκές, από την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει την έναρξη των εργασιών, την ακριβή ημερομηνία που θα του ανακοινώσει 
η επιβλέπουσα υπηρεσία του Δήμου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα 1.000,00 € για κάθε ημέρα 
καθυστέρησης και για δέκα (10) συνολικά ημερολογιακές ημέρες. Μετά τη διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του 
διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του υποχρεώσεις, κηρύσσεται 
έκπτωτος σύμφωνα και κατ’ αναλογία με τις κείμενες διατάξεις των Ο.Τ.Α. 

Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί το έργο 
πλημμελώς και ότι μετά από συνεχή επανάληψη της αντισυμβατικής συμπεριφοράς, να τον καταστήσει έκπτωτο 
αφού πρώτα τον καλέσει με εξώδικη διαμαρτυρία και σε προθεσμία εντός δέκα πέντε (15) ημερών, να υποβάλλει 
τις απόψεις του εγγράφως. 

 
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ   

 
Άρθρο 10ο 

Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία που διέπουν του όρους της εργασίας, κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα :  

α) Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο  
β) Η τεχνική μελέτη  
γ) Η προσφορά του αναδόχου  
 

Άρθρο 11ο 
Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια και η εκτέλεση της εργασίας διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις :  
1. Το Ν.4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή τις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) & τις σχετικές τροποποιήσεις που έχουν επέλθει με το Ν. 4782/2021. 
2. Το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Κ.Δ.Κ. Ν. 3463/2006) 
3. Το Π.Δ. 315/30-12-1999 
4. Το Ν. 3852/2010 
5. Το Ν. 3919/2011 
6. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 

20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 
4412/2016.  

7. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 
3536/2007 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006.  
9. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τεύχος Α'). 

 
 

 
 
 
 
 
Αστακός: 19 / 5 / 2021                 Θεωρήθηκε Αστακός: 19 / 5 / 2021 
       Ο Συντάξας                Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
                                                     Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 
                                                                                                         
 
 
  Μασσαλής Γεώργιος                   Στρατομήτρος Ιωάννης    
 
 
 
 
 
 



Σελίδα 7 από 8 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
 
ΤΙΤΛΟΣ: «Αμοιβή ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων – 
Ισολογισμού Δήμου 2020» 
Προϋπολογισμός: 12.000,00 ΕΥΡΩ 
Κ.Α.: 10-6115.003 
CPV : 79212100-4 (Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου)  
 

Αρ. Μελέτης 32/2021 
 

 
 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   
 

Α/Α CPV 
Είδος 

Μονάδας  

Περιγραφή 
(Ένδειξη 
εργασίας) Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδος 
ανά Ώρα 

Συνολική 
χρονική 
διάρκεια 
(σε ώρες) Σύνολο 

1 79212100-4 Ορκωτός 
Λογιστής  

Αμοιβή ελέγχου 
Οικονομικών 

Καταστάσεων – 
Ισολογισμού 
Δήμου 2020 

1 43,00€ 225 9675,00€ 

  

  

      

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. 9.675,00€ 

  Φ.Π.Α. 24 % 2.322,00€ 

          Τελικό Σύνολο με Φ.Π.Α. 11.997.00€ 
 
 
 
 
         
 
Αστακός: 19 / 5 / 2021                 Θεωρήθηκε Αστακός: 19 / 5 / 2021 
       Ο Συντάξας                Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
                                                     Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 
                                                                                                         
 
 
  Μασσαλής Γεώργιος                   Στρατομήτρος Ιωάννης    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σελίδα 8 από 8 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
 
ΤΙΤΛΟΣ: «Αμοιβή ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων – 
Ισολογισμού Δήμου 2020» 
Προϋπολογισμός: 12.000,00 ΕΥΡΩ 
Κ.Α.: 10-6115.003 
CPV : 79212100-4 (Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου)  
 

Αρ. Μελέτης 32/2021 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:    

ΕΔΡΑ:   

ΟΔΟΣ: - ΑΡΙΘΜΟΣ - Τ.Κ.   

Α.Φ.Μ.:   

Δ.Ο.Υ.   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:   

E-MAIL:   

 
 

 

Α/Α CPV 
Είδος 

Μονάδας  

Περιγραφή 
(Ένδειξη 
εργασίας) Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδος 
ανά Ώρα 

Συνολική 
χρονική 
διάρκεια 
(σε ώρες) Σύνολο 

1 79212100-4 Ορκωτός 
Λογιστής  

Αμοιβή ελέγχου 
Οικονομικών 

Καταστάσεων – 
Ισολογισμού 
Δήμου 2020 

1    

  
  

      
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. 

   Φ.Π.Α. 24 % 
 

          
Τελικό Σύνολο με 

Φ.Π.Α. 
  

 
 

            …………………………, …… /…… / 2021 
 
 
 
       …….………………………………………………… 

                                                   (Υπογραφή και Σφραγίδα) 
 


