
  
 

  

   

  Αριθ. Μελέτης: 13 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Ληξούρι: 06.03.2023  
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ :ΑΦΩΝ ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ 4  
Τ.Κ.: 28200, ΛΗΞΟΥΡΙ 
Τηλέφωνο :26713 – 60904  

FAX: 26710 – 93495 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

«Έλεγχος  Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2022(1/1-31-12-2022»  
CPV:79212100-4 

Έχοντας υπόψη: 
1.Το άρθρο 83 του  Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 247 Α΄) και με βάση τα επιτρεπόμενα χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται με τις 
εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
2.Την εγκύκλιο 05 (Αρ. Πρωτ. 7243/2009) Υπουργείου  Εσωτερικών περί «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή 
των διατάξεων των άρθρων 18,20,21 του Ν. 3731/2008 σε θέματα έργων και υπηρεσιών των ΟΤΑ Α΄ βαθμού». 
3.Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 
4. Το άρθρο 209 και ιδίως την παρ 4 και την παρ 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 η οποία προστέθηκε με 
την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
5.Το άρθρο 154 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ  43/09-03-2019 τ.Α΄)  
6.Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
7.Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 
Προτιθέμεθα να αναθέσουμε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 163 του N. 3463/06, τις ελεγκτικές 
διαδικασίες που ο «ΕΛΕΓΚΤΗΣ» θα κρίνει κατάλληλες με βάση τους κανόνες των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου 
και τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής, που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως αυτές 
ισχύουν, με τελικό σκοπό την παράδοση στο Δημοτικό Συμβούλιο του προβλεπόμενου πιστοποιητικού 
ελέγχου (έκθεσης ελέγχου σύμφωνα με τα παραπάνω πρότυπα) επί των οικονομικών καταστάσεων που θα 
συντάξει η Οικονομική Επιτροπή. 
Επιπρόσθετα, ο έλεγχος: 
α) θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους κανόνες των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου, καθώς και τις ελεγκτικές 
διαδικασίες, τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 
Αυτές οι διαδικασίες και τα πρότυπα προβλέπουν τον προγραμματισμό και τη διενέργεια του ελέγχου, με 
σκοπό την σχετική εξασφάλιση του «ΕΛΕΓΚΤΗ» ότι οι οικονομικές καταστάσεις του «ΔΗΜΟΥ» δεν 
περιλαμβάνουν σημαντικά λάθη. 
β. Ο «ΕΛΕΓΚΤΗΣ» θα εξετάσει σε δειγματοληπτική βάση τα βιβλία και τα στοιχεία εκείνα που τεκμηριώνουν 
τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει 
επίσης αφενός μεν την εκτίμηση των λογιστικών μεθόδων που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των 
εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση του «ΔΗΜΟΥ» και αφετέρου την αξιολόγηση της συνολικής 
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 
γ. Λόγω της φύσης των ελεγκτικών επαληθεύσεων και άλλων σύμφυτων περιορισμών ενός ελέγχου 
(δειγματοληπτική βάση), αλλά και της πιθανότητας ύπαρξης άλλων συμφυών περιοριστικών καταστάσεων 
(όπως π.χ. αλληλοσυγκρουόμενα καθήκοντα και αρμοδιότητες, πλαστογραφία κ.λπ.), που μπορεί να 
συναντηθούν σε οποιοδήποτε λογιστικό ή διαχειριστικό σύστημα, υπάρχει κίνδυνος να παραμείνουν 



ανεξιχνίαστες ακόμα και ουσιαστικές ανακρίβειες ή είναι πιθανό να μη γίνει δυνατή η ανεύρεση σημαντικών 
λαθών, παραλείψεων, ατασθαλιών ή ακόμη και παρανόμων ενεργειών. 
δ. Γίνεται δεκτό ότι η Οικονομική Επιτροπή έχει την ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, κατά 
τρόπο που να απεικονίζουν ακριβοδίκαια την περιουσιακή διάρθρωση, την οικονομική θέση και τα 
αποτελέσματα του «ΔΗΜΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/99 και τις προαναφερόμενες διατάξεις. 
Επίσης είναι μέλημα και ευθύνη της Διοίκησης η επιλογή και εφαρμογή των πλέον κατάλληλων λογιστικών 
μεθόδων και αρχών, η σύννομη τήρηση των βιβλίων και στοιχείων και ο σχεδιασμός και εφαρμογή ενός 
επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου, που να διασφαλίζει τα περιουσιακά και λοιπά στοιχεία του 
«ΔΗΜΟΥ». 
ε. Ο «ΕΛΕΓΚΤΗΣ» κατά τη διάρκεια του ελέγχου είναι πιθανό να λάβει προφορικές διαβεβαιώσεις από τη 
Διοίκηση του «ΔΗΜΟΥ». Όταν αυτός το κρίνει απαραίτητο για τους σκοπούς του ελέγχου, οι διαβεβαιώσεις 
αυτές του χορηγούνται γραπτώς μαζί με τις έγγραφες διαβεβαιώσεις που προβλέπονται από τα ελεγκτικά 
πρότυπα. 
στ. Με σκοπό να βοηθήσει ο «ΕΛΕΓΚΤΗΣ» στην ενδεχομένως πιο επιτυχή ή αποτελεσματική εκπλήρωση των 
καθηκόντων της Διοίκησης του «ΔΗΜΟΥ» ή και της λειτουργίας του, ο «ΕΛΕΓΚΤΗΣ», σύμφωνα και με τις 
διατάξεις του άρθρου 163 του N. 3463/06, μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, θα διατυπώσει τις τυχόν υπάρχουσες προτάσεις του και τις υποδείξεις του, καθώς και όσα 
σημαντικά υπέπεσαν στην αντίληψή του, στο πλαίσιο του δειγματοληπτικού κατά τα παραπάνω ελέγχου, σε 
ειδική αναλυτική έκθεσή του 
ζ) Οι πιο πάνω εργασίες συμφωνείται ρητά ότι θα εκτελεστούν από τον «ΕΛΕΓΚΤΗ» κατά τη διάρκεια του 
έτους και κυρίως μετά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων από τον «ΔΗΜΟ» σε χρόνους που ο ίδιος 
θα επιλέγει, 
η) Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής υποχρεούται να παραδώσει το προβλεπόμενο παραπάνω πιστοποιητικό 
ελέγχου, εντός ευλόγου χρόνου από της παραδόσεως σ’ αυτόν επί αποδείξει των οικονομικών καταστάσεων 
υπογεγραμμένων νόμιμα 
θ) Ως χρόνος λήξης της υπηρεσίας(Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2022 (1/1-31-12-2022) ορίζεται 
η 31/12/2023, 
ι) Η εταιρεία και οι ελεγκτές της από τις διατάξεις του νόμου που διέπει τους ελεγκτές (Ν. 4449/2017) έχουν 
υποχρέωση εχεμύθειας και να διαχειρίζονται τα δεδομένα αυτά σύμφωνα με το νόμο. 
ια) Ο έλεγχος θα εκτελεστεί στο Δήμο και στα γραφεία της ελεγκτικής εταιρείας υπό την επίβλεψη του 
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ο «ΔΗΜΟΣ» είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις οδηγίες και υποδείξεις του 
«ΕΛΕΓΚΤΗ», όσον αφορά την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας, και να του παρέχει όλα τα στοιχεία για 
την εκτέλεση της εργασίας του σύμφωνα με το νόμο. Αναλυτικότερα ακολουθεί ο εξής ενδεικτικός 
προϋπολογισμός: 

Είδος Υπηρεσίας  Τιμή Μονάδας Ποσότητα ΣΥΝΟΛΟ(με ΦΠΑ 24%) 
 CPV Χωρίς ΦΠΑ 24%   
     

2. Αποζημίωση ορκωτών 
λογιστών για οικονομικό έλεγχο 
Δήμου ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2022 

(1/1-31-12-2022) 
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10.000,00€ 
 
 
 

1 
 
 
 

12.800,00€ 
 
 
 

Η ενδεικτική απαιτούμενη πίστωση της ανωτέρω αναφερομένης υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα 
χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (12.800,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  24%. 
Η δαπάνη των ανωτέρω υπηρεσιών θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2023 και 
συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 00.6162.00 Αποζημίωση ορκωτών λογιστών για οικονομικό έλεγχο Δήμου Ληξουρίου 
ΧΡΗΣΗΣ 2022 (1/1-31-12-2022). 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ  
ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
Τμήματος Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου                                          ΜΑΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

 Αν. Προϊστάμενος  
 Δ/νσης Οικονομικών 



 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο της μελέτης 

Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του 
Δήμου Ληξουρίου χρήσης 1-1-2022 έως και 31-12-2022. 
Χορήγηση Πιστοποιητικού ελέγχου (Έκθεσης τακτικού Ελέγχου) χρήσης 2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 9 του Ν.2880/2001 & του άρθρου 15 του Ν.3146/2003, ως & των άρθρων 163 & 164 του Ν.3463/06 
όπως ισχύουν, τις ελεγκτικές διαδικασίες, με βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το 
Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών 
Προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου (Έκθεση Ελέγχου) αναφέρεται εάν ο Δήμος εφάρμοσε 
ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων & Κοινοτήτων & των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίοι 
αφορούν το οικονομικό, λογιστικό & διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης & όλες τις 
παρατηρήσεις που αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή 
ορθότητα των κονδυλίων του Ισολογισμού ή των Αποτελεσμάτων χρήσης. 
Κατάρτιση Αναλυτικής Έκθεσης Ελέγχου (Έκθεση Τακτικού Ελέγχου χρήσης 2022), στην οποία 
περιλαμβάνονται τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχο, παραθέτοντας επιπροσθέτως και τις αναγκαίες 
υποδείξεις για κάθε θέμα. H Έκθεση Ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή στο Δημοτικό 
συμβούλιο και στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου. 
Για την υλοποίηση της παρούσας εργασίας θα εφαρμοστούν: 
1. Οι διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 
2. Οι διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006. 
3. Οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 
4.Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 
5. Οι διατάξεις 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. 
6. Οι διατάξεις του Ν. 4555/2018 
7. Ο Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ2016/679/GDPR) 
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο. 
H κατακύρωση θα γίνει στον υποψήφιο ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις 
προδιαγραφές της μελέτης. 

Άρθρο 2ο 
Δικαιούχοι συμμετοχής - απαιτούμενα δικαιολογητικά 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Ορκωτοί Λογιστές φυσικά ή νομικά πρόσωπα ,ενώσεις ή κοινοπραξίες 
Ορκωτών Λογιστών μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΕΛ). 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στην 
εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς: 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
(  Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών) 
Δ/ΝΣΗ: Αφων Ιακωβάτων 5 ,τκ 28200 Ληξούρι Κεφαλονιάς  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την υπηρεσία με τίτλο:« Έλεγχος  Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2022(1/1-31-12-
2022»  
CPV:79212100-4 
Προϋπολογισμού μελέτης : 12.400,00€ (με Φ.Π.Α.) 
(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών  …/03/2023). 
«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 
Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.(υποψήφιος ανάδοχος) 
Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει : 
1. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, που τηρείται στο κράτος – μέλος 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά του. 
2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας: 
Έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της εν λόγω υπηρεσίας, 
σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Ληξουρίου και τα 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου 
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
αφορά τους διαχειριστές, 



β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε δημοπρασίες 
5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε δημοπρασίες 
6. Βεβαίωση εγγραφής στο ειδικό μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών (ΣΟΕΛ) 
7. Βεβαίωση του ΣΟΕΛ η οποία να πιστοποιεί ότι δεν έχουν υποπέσει σε παράπτωμα κατά την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τουςαπόφαση για σοβαρό αδίκημα 
από το Εποπτικό Συμβούλιο 
8. Τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ του ενός (1) Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με τον Αναπληρωματικό 
του, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου 
9. Τα πιστοποιητικά για φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξίας ότι είναι 
πιστοποιημένα κατά ISO 9001/2008 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) και ISO27001/2013 (Σύστημα 
Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών). 
10. Την οικονομική προσφορά που δεν θα πρέπει να υπερβεί το ποσό των 12.400,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Άρθρο 3 
Υποχεώσεις αναδόχου 
Ο μειοδότης φέρει την παρακάτω ευθύνη 
1.-Από μέρους της μειοδότριας εταιρίας ή κοινοπραξίας η αθέτηση οποιουδήποτε όρου της παρούσας 
διαδικασίας και της σύμβασης, παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να την κηρύξει έκπτωτο με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτρωπής. 
2.-Ο Ορκωτός Ελεγκτής που θα διοριστεί για τον τακτικό έλεγχο έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 
άρθρου 16 του Π.Δ.226/92 και θα υπογράψει το σχετικό πιστοποιητικό ή την έκθεση ελέγχου επ΄ ονόματι του 
και για λογαριασμό της εταιρίας ή κοινοπραξίας που του αναθέτει τον έλεγχο. 
3.-Αν ο τακτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου ανατεθεί σε δύο ή περισσότερους 
τακτικούς ελεγκτές από την επιλεγείσα εταιρία ή κοινοπραξία ελεγκτών, οι ελεγκτές διενεργούν από κοινού 
τον έλεγχο και ευθύνονται εξ΄ ολοκλήρου για κάθε βλάβη από τη χρήση του πιστοποιητικού ελέγχου. Οι 
ελεγκτές εκδίδουν ενιαίο πιστοποιητικό ελέγχου στο οποίο διαχωρίζουν την γνώμη τους σε περίπτωση 
διαφωνίας. 
4.-Ο Ορκωτός Ελεγκτής ευθύνεται για κάθε ζημία εκ θετικής ενέργειας ή παραλείψεως του κατά τον έλεγχο 
και την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου, εφ΄ όσον αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια του 
ασκήσαντος τον έλεγχο και αποδεδειγμένα προκλήθηκε από την χρήση του πιστοποιητικού ελέγχου, 
συνυπεύθυνης και της εταιρίας ή κοινοπραξίας όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 19 του Π.Δ. 226/92. 
5.-Ο διορισθείς ορκωτός λογιστής δεν μπορεί να αρνηθεί μετά την υπογραφή σύμβασης την διενέργεια 
ελέγχου ή διακοπή αυτού. Σε περίπτωση διακοπής του ελέγχου για οποιονδήποτε λόγο, ο Δήμος δεν 
υποχρεούται σε αποζημίωση παρά μόνο των δεδουλευμένων ωρών. Η δε γνωστοποίηση αδικαιολόγητης 
διακοπής ελέγχου δεν τον απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις του προς το Δήμο. 
Η εταιρία υποχρεούται να διορίσει και αναπληρωματικό / ούς υπεύθυνο / ους ορκωτό λογιστή για την 
περίπτωση κωλύματος του πρώτου. 
6.-Ο Ορκωτός Ελεγκτής ή αναπληρωτής ο οποίος θα συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου υποχρεούται να 
παρίσταται στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία θα αποφασίσει για την έγκριση του 
Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης του οικονομικού έτους 2021, ύστερα από σχετική πρόσκληση 
του Δήμου. Σε περίπτωση μη προσέλευσης του στηνανωτέρω συνεδρίαση ο Δήμαρχος κοινοποιεί με έγγραφο 
του την απουσία του ορκωτού λογιστή, το δε συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τον ορκωτό λογιστή 
που δεν προσήλθε από επόμενο έλεγχο του Δήμου (άρθρο 163 παρ.4 του Ν.3463/2006.) 

Άρθρο 4ο 
Τόπος και χρόνος παροχής των υπηρεσιών 
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. 
Η εργασία του ελεγκτή ορκωτού λογιστή θα διαρκέσει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως το 
τέλος του έργου (ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και δημοσίευση Ισολογισμού έτους 2022 ) και σε κάθε 
περίπτωση έως και 31-12-2023 

Άρθρο 5ο 
Χρηματοδότηση - Τρόπος πληρωμής 
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 12.800,00€ στον προϋπολογισμό 
του Δήμου του έτους 2023 στο Κ.Α. 00.6162.00 με τίτλο «Αποζημίωση ορκωτών λογιστών για οικονομικό 
έλεγχο Δήμου Ληξουριου»  για το οικ. Έτος 2022. 
Η αμοιβή δύναται να καταβληθεί συνολικά με τη λήξη της σύμβασης είτε τμηματικά αφού προσκομιστούν 
στο Δήμο από τον ανάδοχο τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις 



του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
 

Άρθρο 6ο 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη και 
εισφορές, υπέρ του Δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 

Άρθρο 7ο 
Επίλυση διαφορών 
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την 
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω 
οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κεφαλονιά. 
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