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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.720,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1 Τεχνική Περιγραφή 

2 Τιμολόγιο Μελέτης 

3 Συγγραφή Υποχρεώσεων 

4 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 
 
  

 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

 
CPV: 79212100-4   

(Υπηρεσίες Οικονομικού Διαχειριστικού Ελέγχου) 
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η τεχνική περιγραφή αυτή συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και  
αφορά στην διενέργεια  τακτικού οικονομικού ελέγχου της διαχείρισης της επιχείρησης που 
διενεργείται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, οι οποίοι έχουν λάβει άδεια άσκησης 
επαγγέλματος (επαγγελματική άδεια), οι ίδιοι, καθώς και το ελεγκτικό γραφείο του οποίου είναι μέλη 
από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, σύμφωνα με τον ν.4449/2017 και είναι 
μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ). 
 
 Η δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 3.720,00€ με ΦΠΑ. Υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Υ της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών έτους 2022 και οι 
υπηρεσίες θα βαρύνουν τους κωδικούς 61.00.04 με τίτλο: «ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» με 
πιστώσεις ύψους 3.000,00 € και τον κωδικό 54.00.29 με τίτλο: «Φ.Π.Α. ΕΞΟΔΩΝ – ΔΑΠΑΝΩΝ» με 
πιστώσεις ύψους 720,00 €.   
 
Χρόνος περαίωσης: Το αργότερο έως 31-12-2022. 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

  
Αντικείμενο της εργασίας που θα εκτελεστεί από τον «Ανάδοχο», (2) δύο ορκωτούς ελεγκτές 

λογιστές, είναι αυτή που αναφέρεται στον τίτλο της μελέτης. Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ισχύουν και συγκεκριμένα με βάση το Ν.4412/2016 και το Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06). 

 
Ο «Ανάδοχος» είναι υποχρεωμένος : 
 

 Να ελέγξει τις προβλεπόμενες από το νόμο οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2021. 

 Να χορηγήσει την Έκθεση Ελέγχου εντός ενός μηνός από την κατάρτιση των Οικονομικών 
Καταστάσεων. 

 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ: 3.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο :  Αντικείμενο εργασίας 
Η τεχνική αυτή έκθεση συντάσσεται από την Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών και αναφέρεται  στις εργασίες 
διενέργειας του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της χρήσεως 2021 από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές – 
Λογιστές.  
Άρθρο 2ο:  Ισχύουσες διατάξεις 

Για την εργασία του τίτλου ισχύουν οι διατάξεις :       
 Του Ν.4412/2016 
 Το άρθρο 18 του Ν. 1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 4483/17 
 Τις διατάξεις του Ν.4449/17 
 την παρ 4 του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.7 του άρθρου 6 του 
Ν.2307/1995, την παρ.3 του άρθρου 18 του Ν.3320/2005 και το άρθρο 7 του Ν. 4483/2017: 
«1. Ο τακτικός οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης της επιχείρησης διενεργείται από δύο (2) 
ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Λογιστών της παρ. 
1 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 (Α' 120). 
2. Οι ορκωτοί ελεγκτές επιλέγονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από διαδικασία 
υποβολής προσφορών που διενεργείται από την επιχείρηση, με κριτήριο την οικονομικότερη 
προσφορά. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α.. 
3. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί επιλογής των ορκωτών ελεγκτών υποβάλλεται στον 
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος διορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές που 
επιλέχθηκαν κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.» 
 
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4449/17: 
«1.Δικαίωμα διενέργειας υποχρεωτικού ελέγχου έχουν μόνο οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι 
ελεγκτικές εταιρείες που έχουν λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος (επαγγελματική άδεια) και είναι 
μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) που έχει συσταθεί με το άρθρο 1 του π.δ. 
226/1992 (Α΄ 120). Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές εφόσον εντάσσονται με οποιαδήποτε έννομη σχέση 
στη δύναμη ελεγκτικής εταιρείας μπορούν να διενεργούν συγχρόνως υποχρεωτικούς ελέγχους για 
λογαριασμό μίας μόνο ελεγκτικής εταιρείας.» 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4449/17: 
«1. Η αμοιβή για υπηρεσίες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία δεν επιτρέπεται να 
εξαρτάται από οποιαδήποτε αίρεση. Αμοιβές υπό αίρεση είναι οι αμοιβές για ελεγκτικές εργασίες που 
υπολογίζονται σε προκαθορισμένη βάση σε σχέση με το αποτέλεσμα ή την έκβαση μιας συναλλαγής ή 
το αποτέλεσμα του εκτελούμενου έργου. Επίσης, δεν επιτρέπεται η αμοιβή για τη διενέργεια 
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υποχρεωτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, που επηρεάζεται από την 
παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οντότητα ή σε θυγατρική της ή σε συγγενή 
της ή σε από κοινού ελεγχόμενη οντότητα, από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία ή 
από συνδεδεμένο μέρος της ελεγκτικής εταιρείας ή από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία 
που ανήκει στο ίδιο δίκτυο με αυτούς. 
2. Εάν οι αμοιβές υποχρεωτικού ελέγχου που αναλαμβάνεται για πρώτη φορά είναι μικρότερες σε 
ποσοστό 15% και άνω από τις αμοιβές της προηγούμενης χρήσης, τότε ο συγκεκριμένος υποχρεωτικός 
έλεγχος δύναται να εντάσσεται στο ετήσιο πρόγραμμα ποιοτικών ελέγχων της Ε.Λ.Τ.Ε.. 
3. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία υποχρεούται να επιφυλαχθεί για την αποδοχή 
της εντολής ελέγχου μιας οικονομικής μονάδας, αν η προς έλεγχο οντότητα δεν έχει εξοφλήσει 
πλήρως τη νόμιμη αμοιβή ελέγχου της προηγούμενης χρήσεως ή χρήσεων. Η επιφύλαξη αυτή 
γνωστοποιείται εγγράφως στη διοίκηση της οικονομικής μονάδας, με κοινοποίηση στην Ε.Λ.Τ.Ε. και 
μπορεί να αρθεί μετά από έγκριση της Ε.Λ.Τ.Ε..» 
Άρθρο 3ο: Γενικές – ειδικές απαιτήσεις 
Οι εργασίες διενέργειας τακτικού διαχειριστικού ελέγχου χρήσεως 2021 από δύο (2) ορκωτούς 
λογιστές περιλαμβάνει : 
1.1  Έλεγχος των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων :  

 Ισολογισμού 

 Λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, 

 Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, 

 Προσαρτήματος της Δ.Ε.Υ.Α. , 
1.2  Εφαρμόζουν τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - 
Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων.  
1.3  Χορηγούν έκθεση ελέγχου,  
1.4  Καταρτίζουν έκθεση ελέγχου υπογεγραμμένη από τους δυο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον 
διαχειριστικό έλεγχο, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχο, 
παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις για κάθε θέμα. 
1.5 Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν οι ελεγκτικές εταιρείες ή ελεγκτικά γραφεία, τα οποία 
έχουν διενεργήσει ελέγχους σε Δ.Ε.Υ.Α. τουλάχιστον δεκαπέντε (15) χρήσεων, την τελευταία 
πενταετία (από τη χρήση 2016 και εντεύθεν). 
Προς απόδειξη τούτου, θα πρέπει να προσκομισθούν οι ισολογισμοί και οι αντίστοιχες εκθέσεις 
ελέγχου, μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ο μειοδότης δεν προσκομίσει τα 
εν λόγω δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε(15) ημερών από την ημερομηνία κατακύρωσης από το Δ.Σ. 
ως μειοδότη, τότε ακυρώνεται και κηρύσσεται μειοδότης ο δεύτερος με την χαμηλότερη προσφορά 
κ.ο.κ. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 

Α/Α Είδος Εργασίας Μ.Μ. 
Ποσό-
τητα 

Τιμή 
Μονάδας 

(€) 

Δαπάνη 
(€) 

1 

1) Έλεγχος των Ετήσιων Οικονομικών 
Καταστάσεων :  

 Ισολογισμού 

 Λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, 

 Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, 

 Προσαρτήματος της ΔΕΥΑ,  
2) Εφαρμόζουν τις αρχές και τους κανόνες 
ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα 
Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες 
συμφωνούν με τις βασικές αρχές των 
διεθνών ελεγκτικών προτύπων.  
3) Χορηγούν  έκθεση διαχειριστικού 
ελέγχου χρήσης 2021 υπογεγραμμένη από 
τους δυο (2) ελεγκτές. 

Υπηρεσία 1 3.000,00 3.000,00 

    Σύνολο 3.000,00 

    ΦΠΑ24% 720,00 

    Γεν.Σύνολο 3.720,00 
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