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ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την έκθεση αυτή προβλέπεται η εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών ελέγχου των
οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2018 (1/1/2018-31/12/2018) του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού
(ισολογισμός,
λογαριασμός
αποτελεσμάτων
χρήσης,
πίνακας
διάθεσης
αποτελεσμάτων και προσάρτημα).
Περιληπτικά περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:
1. Τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού χρήσης 2018
2. Χορήγηση Πιστοποιητικού ελέγχου (Έκθεσης τακτικού Ελέγχου) χρήσης 2018
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.
3. Κατάρτιση Αναλυτικής Έκθεσης Ελέγχου (Έκθεση Τακτικού Ελέγχου χρήσης 2018),
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
Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας
Θα εφαρμοστούν οι αρχές και οι κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών
Ελεγκτών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 και του Ν.3463/2006
και προτείνεται να γίνουν με απ΄ ευθείας ανάθεση μετά από συλλογή προσφορών.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό € 8.000,00
συμπεριλαμβανόμενου και του Φ.Π.Α. που θα επιβαρύνει τις εργασίες.
Η δαπάνη προέρχεται από δημοτικούς πόρους και θα επιβαρύνει τον Κ.Α.10.6142.008
«Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών χρήσης του προϋπολογισμού του έτους 2018»
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