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Θέμα: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για 
Έλεγχο Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2018 του Δήμου 
Αλεξανδρούπολη από Ορκωτό – Λογιστή, προϋπολογισμού 3.968,00 €» 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  184/2019 

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 
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 Ν. 4555/2018 – Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι. 
6. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί 

νόμιμα με την αριθμ. 1061 απόφαση ανάληψης δαπάνης. 
7. Τις υποβληθείσες προσφορές. 
8. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 

2019. 
8. Ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία του δήμου, απαιτείται η παροχή της 

υπηρεσίας για: 
- Έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2018 

(Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2018, αποτελέσματα χρήσεως 2018, 
πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων 2018, προσάρτημα ισολογισμού 
2018). 

- Γραπτή διατύπωση σχετικών παρατηρήσεων (συνοπτική έκθεση 
επί του σώματος του ισολογισμού 31ης Δεκεμβρίου 2018 

- Η σύνταξη αναλυτικής έκθεσης ελέγχου χρήσης 2018, η οποία 
λόγω ποσού μπορεί να ανατεθεί απευθείας.      

9. Την αριθ. 57328/16-9-2014,58262/19-9-2014 απόφαση του Δημάρχου 
που αφορά μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Δ/κων-
Οικονομικών Υπηρεσιών για προμήθειες αγαθών μέχρι τα χρηματικά 
όρια απευθείας ανάθεσης και παροχής υπηρεσιών για τα χρηματικά 
όρια μέχρι 20.000,00 €.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α. Εγκρίνουμε την εκτέλεση της εργασίας για: 
-  Έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2018 (Ισολογισμός 
31ης Δεκεμβρίου 2018, αποτελέσματα χρήσεως 2018, πίνακας διάθεσης 
αποτελεσμάτων 2018, προσάρτημα ισολογισμού 2018). 
- Γραπτή διατύπωση σχετικών παρατηρήσεων (συνοπτική έκθεση επί του 
σώματος του ισολογισμού 31ης Δεκεμβρίου 2018 
- Η σύνταξη αναλυτικής έκθεσης ελέγχου χρήσης 2018, προϋπολογισμού 
3.968,00 €, με απευθείας ανάθεση. 
      
Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο: Έλεγχος 
Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2018 του Δήμου Αλεξανδρούπολη από 
Ορκωτό – Λογιστή . 
 
Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας για Έλεγχο Οικονομικών 
καταστάσεων χρήσεως 2018 του Δήμου Αλεξανδρούπολη από Ορκωτό – 
Λογιστή, στην Ksi GREECE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΚΕ, με ΑΦΜ 800478384, Δ.Ο.Υ.: 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεμέτης, 15125, 
Μαρούσι Αθήνα, τηλ.επικ.:2114110991 & fax: 2114111727, έναντι του ποσού 
των 3.968,00 €. 

Δ. Οι εργασίες από το συγκεκριμένο πάροχο θα εκτελούνται εφάπαξ και 
εφόσον προκύπτει αναγκαιότητα παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

 

Ε. Η διάθεση πίστωσης ποσού 4.997,70 €,, σε βάρος του Κ.Α.: 10.6142.001 
με τίτλο «Δαπάνη αμοιβής ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο & 
πιστοποίηση της προηγούμενης οικονομικής χρήσης» του προϋπολογισμού 
εξόδων έτους 2018, έγιναν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
ΣΤ. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας ποσού 3.968,00 €, θα γίνει με την 
έκδοση εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού 
τιμολογίου. 

 

 
                                                 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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