
Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου
για τον

 Έλεγχο Δημοσιονομικής Διαχείρισης 
& την Πρόληψη - Κάλυψη Κινδύνου Δαπανών

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

  Μετά την κατάργηση του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τον έλεγχο και τη
διαχείριση των πόρων των ΟΤΑ και την προστασία της περιουσίας τους και του δημοσίου
χρήματος, είναι απαραίτητη η διασφάλιση και διαβεβαίωση της νομιμότητας των
αποφάσεων των δημοτικών οργάνων σε απευθείας αναθέσεις ή συμβάσεις που
συνεπάγονται την έκδοση χρηματικού εντάλματος. 
  Είναι απαραίτητο να παρέχεται εύλογη διαβεβαίωση ότι, οι λειτουργίες του φορέα
συμμορφώνονται με τις αρχές της  χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας,
της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της οικονομίας, καθώς και με τη σχετική
νομοθεσία. 

Αντικείμενο Υπηρεσιών

Παρέχουμε την δυνατότητα εγγύησης νομιμότητας των αποφάσεων των δημοτικών οργάνων
 που συνεπάγονται την έκδοση χρηματικού εντάλματος, εκ μέρους του Δήμου.  

Προβαίνουμε σε έλεγχο των αποφάσεων  που λαμβάνονται κατά τη διενέργεια διαγωνισμού 
 ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκ μέρους  του Δήμου και τη σύναψη σχετικής σύμβασης. 



Λήψη του προς πληρωμή χρηματικού εντάλματος και των σχετικών εγγράφων που το
συνοδεύουν
Μελέτη του φακέλου ως προς την ορθότητα και πληρότητα των εγγράφων αυτών
Υποβολή τυχόν παρατηρήσεων (συμπλήρωση, διόρθωση απαιτούμενων εγγράφων κλπ)
Έγγραφη επιβεβαίωση περί νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης,

 Σε περίπτωση που η ελεγχθείσα δαπάνη κριθεί εκ των υστέρων και εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος από την έκδοση του αντιστοίχου χρηματικού εντάλματος από τις αρμόδιες
ελεγκτικές αρχές ως μη νόμιμη και καταλογισθεί σε υπόλογους του Ο.Τ.Α., υποχρεούμαστε σε
αποζημίωση του Δήμου για το σύνολο του καταλογισθέντος ποσού, χωρίς να αποκλείεται η
καταβολή πρόσθετης αποζημίωσης και έως 50% επί της καταλογισθείσας δαπάνης, αν ο
έλεγχος και οι υποδείξεις μας αιτιωδώς προκάλεσαν πρόσθετη ζημία στο Δήμο.

Ειδικότερα θα προβαίνουμε κατά περίπτωση στα ακόλουθα στάδια:

 Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση, σε περίπτωση καταλογισμού εις βάρος του
Δήμου, να συντάξουμε και να παραδώσουμε στον Δήμο «σχέδιο ειδικού βοηθήματος» κατά
της πράξης καταλογισμού. Το σχέδιο αυτό, θα μπορεί να κατατεθεί ενώπιον του αρμόδιου
Δικαστηρίου.

 με την υπηρεσία μας αυτή, είναι να καλύπτονται όλοι οι εμπλεκόμενοι
 φορείς και υπάλληλοι με όφελος την αίσθηση ασφάλειας που πρέπει να αισθάνεται

 ο υπάλληλος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

Στόχος 

Ειδικοί Συνεργάτες - Σύμβουλοι της εταιρείας μας, 
μπορούν να σας επισκεφθούν το Δήμο σας, για να απαντήσουν σε κάθε ερώτημα σας

   Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος θα θέτει σε γνώση μας το σύνολο των σχετικών στοιχείων, και
παραστατικών και εμείς κατόπιν διεξαγωγής σχετικού ελέγχου μέσα σε εύλογο και αυστηρά
καθορισμένο  πλαίσιο ημερών και κατόπιν αξιολόγησης, θα παραδίδουμε  στο Δήμο έγγραφη
βεβαίωση περί της νομιμότητας  της αναληφθείσας δαπάνης ή παρατηρήσεις για τις, κατά το
νόμο, δέουσες τροποποιήσεις ή προσαρμογές


