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                                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός»  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»  

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ        

Αχαρνές, 31/12/2015 

         Αριθμ. πρωτ. : 92403  

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Στις Αχαρνές σήμερα 31, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 11:00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

1. ο Δήμος Αχαρνών, ο οποίος εκπροσωπείται από τον κο Ιωάννη Κασσαβό, με την 

ιδιότητα του Δημάρχου, που θα αποκαλείται εφεξής «ΔΗΜΟΣ» και 

2. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές 

Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.)» (Α.Φ.Μ.: 094394659, Δ.Ο.Υ. 

Μεγάλων Επιχειρήσεων), που εδρεύει στην οδό Φωκίωνος Νέγρη 3 – Αθήνα, η 

οποία εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον κο. Ευστράτιο Παπαρίδη, 

δυνάμει του με αριθμ. 578/09.12.2014 πρακτικού του Δ.Σ. της εταιρείας, κάτοικο 

Αθηνών,  οδού Φωκίωνος Νέγρη, Α.Φ.Μ. 021195592 κάτοχος του με αριθμ. 

ΑΑ026069/2004 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που θα αποκαλείται εφεξής στην 

παρούσα «ΕΛΕΓΚΤΗΣ», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα που παρίσταται, έχοντας υπόψη : 

1. Την περ. γ’ της παρ. 2, του άρθρου 103, του Ν. 3463/2006. 

2. Τις Διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006. 

3. Τις Διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την 

παρ. 3  

4. του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5. Τις Διατάξεις της παρ. 13, του άρθρου 20, του Ν.3731/2008. 

6. Τις Διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995. 

7. Τις Διατάξεις του άρθρου 58, του Ν. 3852/2010. 

8. Τις Διατάξεις του Π.Δ. 28/1980. 

9. Την με αριθμ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

10. Το με αριθμ. πρωτ. 5383/16-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης και Πληροφορικής, που αφορά στην ανάγκη ελέγχου των οικονομικών 

καταστάσεων του Δήμου, για τις χρήσεις οικονομικών ετών 2013 – 2014. 

11. Την με αριθμ. Γ-520/21-10-2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 

12. Την με αριθμ. 873/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: ΩΘΕΩΩΨ8-ΟΔ0), 

που αφορά στην ψήφιση πίστωσης ποσού 7.995,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.23% 

για τις ανωτέρω υπηρεσίες και στη διάθεση του υπολοίπου ποσού 16.605,00 €, 
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συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, από τον Κ.Α. 00-6142.008, προϋπολογισμού εξόδων 

του Δήμου, οικονομικού έτους 2016. 

13. Την με αριθμ. 3056 και με αριθμ. πρωτ. 89645/18-12-2015 απόφαση Δημάρχου, που αφορά 

στη διενέργεια με απευθείας ανάθεση ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του 

Δήμου, για τις χρήσεις οικονομικών ετών 2013 – 2014. 

14. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «Σ.Ο.Λ. Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών 

Ελεγκτών». 

15. Το με αριθμ. πρωτ. 91135/23-12-2015 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών. 

16. Την με αριθμ. 3157 και με αριθμ. πρωτ. 91326/28-12-2015 απόφαση Δημάρχου για την 

απευθείας ανάθεση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για τις 

χρήσεις οικονομικών ετών 2013-2014, στην εταιρεία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές 

Α.Ε.Ο.Ε.. (Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.)». 

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

στο δεύτερο των συμβαλλομένων «ΕΛΕΓΚΤΗ», τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων του Δήμου, για τις χρήσεις οικονομικών ετών 2013-2014, συνολικού ποσού 

23.812,80 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. 

Ο «ΕΛΕΓΚΤΗΣ» αναλαμβάνει την παροχή με τους κατωτέρω όρους: 

Άρθρο 1 -  Κόστος σύμβασης. 

Ως συνολική τιμή συμφωνείται το ποσό των 23.812,80 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

23%. Η πληρωμή θα γίνει μετά την εκτέλεση των εργασιών, που θα παραδοθούν στο σύνολο 

τους, από τον «ΕΛΕΓΚΤΗ», ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του «ΔΗΜΟΥ», που 

θα συντάξει και το σχετικό πρωτόκολλο. 

Το ποσό αυτό θα καταβληθεί σε δυο δόσεις μετά από την έκδοση από τον «ΕΛΕΓΚΤΗ» 

των σχετικών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, ήτοι 30% με την έναρξη του τακτικού ελέγχου 

και 70% με την υποβολή της έκθεσης του ελέγχου. 

Άρθρο 2 - Αναλυτική περιγραφή εργασιών. 

 Ο έλεγχος θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου με σκοπό τη 

διακρίβωση του κατά πόσο οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν με 

πληρότητα και σαφήνεια την οικονομική θέση του Δήμου και τα αποτελέσματα των εργασιών 

του, της χρήσης που έληξε την ως άνω ημερομηνία, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα, που 

προδιαγράφονται από την Ελληνική εταιρική νομοθεσία.  

 Ο έλεγχος θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, τα οποία απαιτούν 

το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη 
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βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και 

παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών 

στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις 

οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών 

αρχών που ακολουθούνται, των εκτιμήσεων της διοίκησης του Δήμου και γενικότερα, της 

παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις. 

 Ο δειγματοληπτικός χαρακτήρας του ελέγχου και οι εγγενείς περιορισμοί κάθε 

συστήματος λογιστικής απεικόνισης και εσωτερικού ελέγχου, καθιστούν αναπόφευκτο τον 

κίνδυνο ακόμη και ουσιώδη λάθη και παραλείψεις να παραμείνουν στην αφάνεια. Βασικός 

στόχος του ελέγχου είναι η διαμόρφωση και διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών 

καταστάσεων και όχι ο εντοπισμός και η αποκάλυψη τυχόν ατασθαλιών ή παρατυπιών που 

ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί. 

 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.λ.π.) που μπορεί να συναντηθούν σε οποιοδήποτε λογιστικό ή διαχειριστικό 

σύστημα υπάρχει κάποιος κίνδυνος ότι ακόμα και ουσιαστικές ανακρίβειες ίσως να 

παραμείνουν ανεξιχνίαστες ή είναι πιθανό να μη γίνει δυνατή η ανεύρεση σημαντικών 

λαθών, παραλείψεων, ατασθαλιών ή ακόμη και παρανόμων ενεργειών. 

 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 

«Δήμου». 

 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. 
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 Με σκοπό να βοηθήσει ο «ΕΛΕΓΚΤΗΣ» στην ενδεχομένως πιο επιτυχή ή αποτελεσματική 

εκπλήρωση των καθηκόντων της Διοίκησης του «Δήμου» ή και της λειτουργίας τους, ο 

«ΕΛΕΓΚΤΗΣ» σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 163 του N. 3463/06 θα διατυπώσει τις 

τυχόν υπάρχουσες προτάσεις του και τις υποδείξεις του καθώς και όσα σημαντικά υπέπεσαν 

στην αντίληψή του στα πλαίσια του δειγματοληπτικού κατά τα παραπάνω ελέγχου σε έκθεσή 

του. 

Άρθρο 3 - ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.  

Οι πιο πάνω εργασίες υπολογίζεται και συμφωνείται ρητά ότι θα εκτελεστούν από τον 

«ΕΛΕΓΚΤΗ» τόσο κατά τη διάρκεια του έτους όσο και κυρίως μετά την σύνταξη των 

οικονομικών καταστάσεων από τον «ΔΗΜΟ» σε χρόνο που ο ίδιος θα επιλέγει. Ο Ορκωτός 

Ελεγκτής Λογιστής υποχρεούται να παραδώσει το προβλεπόμενο παραπάνω πιστοποιητικό 

ελέγχου εντός ευλόγου χρόνου από της παραδόσεως σ’ αυτόν επί αποδείξει των παραπάνω 

εγγράφων (του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως, κ.λ.π.) υπογεγραμμένων νόμιμα. 

Άρθρο 4 -  ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

 Ο έλεγχος θα εκτελεστεί στο Δήμο Αχαρνών υπό την επίβλεψη των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών, της κας. Φλώρου Ιωάννας (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15061) ως τακτικό ελεγκτή και του κ. 

Αλιμπέρτη Νικήτα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 29031) ως αναπληρωματικό ελεγκτή. 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. 

Άρθρο 5 -  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ. 

Υποχρέωση του «ΕΛΕΓΚΤΗ» είναι να παραδώσει μετά τον κατά νόμο έλεγχό του 

εμπρόθεσμα στο «Δήμο» την έκθεση ελέγχου. 

Άρθρο 6 - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. 

Για την επίλυση των διαφορών από την παρούσα σύμβαση, αρμόδια είναι τα 

δικαστήρια της περιφέρειας της έδρας του «ΔΗΜΟΥ». 

  Η παρούσα σύμβαση δεν μπορεί να καταγγελθεί για κανένα λόγο εκτός από τους 

λόγους που προβλέπονται για την εξαίρεση πραγματογνωμόνων από τον Κώδικα Πολιτικής 

Δικονομίας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 226/92. 

Άρθρο 7 – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ.  
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 Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, κρατήσεις. 

Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο 

τμήμα και θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι: 

1. Ο προϋπολογισμός. 

2. Η οικονομική προσφορά του «ΕΛΕΓΚΤΗ». 

Ο «ΕΛΕΓΚΤΗΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 

σύμβασης. 

Η παρούσα συντάσσεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίγραφα και υπογράφεται, όπως 

παρακάτω: 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

           Για τον «ΔΗΜΟ»          Για τον«ΕΛΕΓΚΤΗ» 

Ο Δήμαρχος 

 

 

     Ιωάννης  Κασσαβός     Ευστράτιος Παπαρίδης 
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