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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Η μελζτθ αυτι αφορά τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν ςε εταιρεία Ορκωτϊν Ελεγκτϊν-Λογιςτϊν και αναπλθρωτι
αυτοφ για τον τακτικοφ ζλεγχο τθσ διαχειριςτικισ χριςθσ 2018 του Διμου Κερατςινίου-Δραπετςϊνασ.
Ο ζλεγχοσ των οικονομικϊν καταςτάςεων αυτϊν, ζχει ωσ αντικείμενο τθν ςφνταξι τουσ ςφμφωνα με το Κλαδικό
Λογιςτικό Σχζδιο Διμων και Κοινοτιτων, όπωσ αυτό ορίηεται ςτο Π.Δ. 315/1999 περί «εφαρμογισ του
Διπλογραφικοφ Λογιςτικοφ Συςτιματοσ ςτουσ ΟΤΑ».
Ο Ορκωτόσ Ελεγκτισ-Λογιςτισ εφαρμόηει τισ αρχζσ και τουσ κανόνεσ ελεγκτικισ που ακολουκεί το Σϊμα
Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν οι οποίεσ ςυμφωνοφν με τισ βαςικζσ αρχζσ των Διεκνϊν Ελεγκτικϊν Προτφπων.
Μετά τον ζλεγχο που κα διενεργιςει υποχρεοφται να υπογράψει τθν ζκκεςθ ελζγχου ςτθν οποία κα
ςυμπεριλάβει όςα ενδεχομζνωσ προκφψουν από τον ζλεγχό του, παρακζτοντασ επιπροςκζτωσ και τισ αναγκαίεσ
υποδείξεισ του για κάκε κζμα.
Ο Ορκωτόσ Ελεγκτισ-Λογιςτισ ι ο αναπλθρωτισ του, ο οποίοσ κα ςυντάξει τθν ζκκεςθ ελζγχου υποχρεοφται να
παρίςταται ςτθ ςυνεδρίαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, θ οποία κα αποφαςίςει για τθν ζγκριςθ του
Ιςολογιςμοφ και των Αποτελεςμάτων Χριςθσ, φςτερα από ςχετικι πρόςκλθςθ του Διμου.
Ο προχπολογιςμόσ δαπάνθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 9.999,36 ευρώ (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.) και κα
βαρφνει τον Κ.Α. 10.6142.0006 και τίτλο «Αμοιβή ςε εταιρεία Ορκωτών Λογιςτών για τον ζλεγχο οικονομικών
καταςτάςεων ζτουσ 2018 του Δήμου Κερατςινίου-Δραπετςώνασ», του ςκζλουσ των εξόδων του Δθμοτικοφ
Προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2018.
H ανάκεςθ κα γίνει λαμβάνοντασ υπόψθ:
1.Τισ διατάξεισ του άρκρου 58 του Ν. 3852/2010
2.Με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν 4555/2018 (Κλειζθένηρ Ι)

3. Τισ διατάξεισ των άρκρων 2 παρ.31, 118 & 328 του Ν. 4412/2016
4. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 13 του άρκρου 20
του Ν. 3731/2008 και διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν περίπτωςθ 38 τθσ παρ. 1 του άρκρου 377 του Ν. 4412/2016.
5. Τθν παρ. 4 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 22 του Ν.
3536/2007.
6. Τισ διατάξεισ του άρκρου 163 του Ν.3463/2006
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Η μελζτθ αυτι αφορά τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν ςε εταιρεία Ορκωτϊν Ελεγκτϊν-Λογιςτϊν και αναπλθρωτι
αυτοφ για τον τακτικοφ ζλεγχο τθσ διαχειριςτικισ χριςθσ 2018 του Διμου Κερατςινίου-Δραπετςϊνασ.

Περιγραφή εργαςίασ
Ο ζλεγχοσ τθσ χριςθσ 2018 κα διενεργθκεί με ςτόχο τθ διακρίβωςθ του κατά πόςον οι οικονομικζσ
καταςτάςεισ του Διμου απεικονίηουν με πλθρότθτα και ςαφινεια τθν οικονομικι κζςθ του Διμου και τα
αποτελζςματα των εργαςιϊν. Ο ανάδοχοσ Ελεγκτισ ειδικότερα κα εξετάςει τα βιβλία και τα ςτοιχεία
εκείνα που τεκμθριϊνουν τα ποςά και τισ πλθροφορίεσ που περιλαμβάνονται ςτισ οικονομικζσ
καταςτάςεισ, κα εκτιμιςει τισ λογιςτικζσ μεκόδουσ που εφαρμόςτθκαν και κα αξιολογιςει τθ γενικότερθ
παρουςίαςθ των ςτοιχείων και πλθροφοριϊν ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Διμου κατά τρόπο που να
διαςφαλίηεται βεβαιότθτα ότι οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ λάκθ και
παραλείψεισ.
Ειδικότερα αντικείμενα του ελζγχου κα αποτελζςουν τα εξισ:
 Ο Ιςολογιςμόσ
 Η κατάςταςθ του Λογαριαςμοφ Αποτελεςμάτων Χριςεωσ
 Ο πίνακασ Διακζςεωσ Αποτελεςμάτων
 Το φφλλο μεριςμοφ δαπανϊν των βαςικϊν λειτουργιϊν του Διμου
 Η Κατάςταςθ του λογαριαςμοφ γενικισ εκμετάλλευςθσ
 Ζκκεςθ οικονομικισ επιτροπισ
 Το προςάρτθμα του Ιςολογιςμοφ
 Ενθμζρωςθ ςε εξειδικευμζνα φορολογικά και λογιςτικά κζματα κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ χριςθσ
Η όλθ εργαςία κα πρζπει να διεξαχκεί ςε τουλάχιςτον 280 ϊρεσ ελζγχου, εκ των οποίων κα πρζπει να
απαςχολθκεί τουλάχιςτον 40 ϊρεσ ο Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ που κα υπογράψει τισ οικονομικζσ
καταςτάςεισ και τον Ιςολογιςμό του Διμου και κα ολοκλθρωκεί μζχρι τισ 31/10/2019, πριν τθν χοριγθςθ
τθσ Ζκκεςθσ Ελζγχου και ςφμφωνα με τισ προκεςμίεσ του άρκρου 163 του Ν. 3463/2006.
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ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
Η ζςγγπαθή ςποσπεώζεων αςηή αθοπά ηην ανάθεζη ςπηπεζιών ζε εηαιπεία Οπκωηών Ελεγκηών-Λογιζηών και
αναπληπωηή αςηού για ηον ηακηικού έλεγσο ηηρ διασειπιζηικήρ σπήζηρ 2018 ηος Δήμος Κεπαηζινίος-Δπαπεηζώναρ.
Άπθπο 1ο :

Ιζσύοςζερ διαηάξειρ

Η ανάθεζη ηηρ επγαζίαρ θα γίνει ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ:

1.Τισ διατάξεισ του άρκρου 58 του Ν. 3852/2010
2.Με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν 4555/2018 (Κλειζθένηρ Ι)

3. Τισ διατάξεισ των άρκρων 2 παρ.31, 118 & 328 του Ν. 4412/2016
4. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 9 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 13 του άρκρου 20
του Ν. 3731/2008 και διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν περίπτωςθ 38 τθσ παρ. 1 του άρκρου 377 του Ν. 4412/2016.
5. Τθν παρ. 4 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006, όπωσ αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 22 του Ν.
3536/2007.
6. Τισ διατάξεισ του άρκρου 163 του Ν.3463/2006
Άπθπο 2ο :

Σςμβαηικά ζηοισεία

Τα ζςμβαηικά ζηοισεία καηά ζειπά ιζσύορ είναι:
α. Τεσνική έκθεζη
β. Τεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ
γ. Ενδεικηικόρ Πποϋπολογιζμόρ
β. Η ζςγγπαθή ςποσπεώζεων
Άπθπο 3ο :

Δικαιοφχοι ςυμμετοχήσ

Δικαιούσοι ζςμμεηοσήρ θα είναι νομικά ππόζωπα, ενώζειρ ή κοινοππαξίερ Οπκωηών Ελεγκηών Λογιζηών
πιζηοποιημένερ καηά ISO 9001:2008 και ISO 27001:2013 πος δπαζηηπιοποιούνηαι νόμιμα ζηην Ελλάδα και
οι οποίερ να έσοςν αποδεδειγμένη εμπειπία καηά ηα ηπία ηελεςηαία σπόνια ζε ηπείρ και πλέον Δήμοςρ με
έζοδα εκμεηάλλεςζηρ ιζολογιζμού μεγαλύηεπα ή ίζα ηων 20.000.000,00 εςπώ, καθώρ και
ππόζθεηα επαγγελμαηικά πποζόνηα.

Άρθρο 4ο : Απαιτοφμενα δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ
 Αίτθςθ ςτθν οποία οι ενδιαφερόμενοι κα αναφζρουν τθν πρόκεςι τουσ για ςυμμετοχι ςτθν πρόςκλθςθ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ.
 Υπεφκυνθ διλωςθ (άρκρου 8 Ν. 1599/1986) με τθν οποία δθλϊνουν ότι ζλαβαν γνϊςθ των όρων τθσ
παροφςασ μελζτθσ και ςυμφωνοφν με αυτοφσ.
 Οικονομικι Προςφορά.
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 Πιςτοποιθτικά ελζγχου από τρείσ και πλζον Διμουσ με ζςοδα εκμετάλλευςθσ ιςολογιςμοφ άνω των
20.000.000,00 ευρϊ κατά τθν προθγοφμενθ τριετία και οι οποίοι κα προςκομιςκοφν, κακϊσ και
πρόςκετων επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων.
Η τιρθςθ των ςτοιχείων που αποςτζλλονται κα είναι εμπιςτευτικι.

Άρθρο 5ο : Δικαιολογητικά κατακφρωςησ
Πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα
παρακάτω ζγγραφα τα οποία ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παρ.2 και 3 του άρκρου 80 του Ν.4412/2016 ωσ
δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων του άρκρου 73 παρ.1 και 2 :
α) απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου. Η υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ
ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων
εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
β) πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ και
γ) πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ.
Επίςθσ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει και τα απαραίτθτα νομιμοποιθτικά ζγγραφα τθσ
εταιρίασ (ι ζςτω μια υπεφκυνθ διλωςθ με τα απαραίτθτα ςτοιχεία), ζτςι ϊςτε να αποδεικνφεται ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ τθσ εταιρίασ.

Άρθρο 6ο : Κριτήριο Κατακφρωςησ
Η κατακφρωςθ τθσ εργαςίασ κα γίνει ςε ςυμμετζχοντα που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι,
εφόςον κρικεί ότι θ προςφορά του πλθροί τουσ όρουσ τθσ παροφςασ μελζτθσ.

Άρθρο 7ο : Διάρκεια και εκτζλεςησ ςφμβαςησ
Η όλθ εργαςία κα πρζπει να διεξαχκεί ςε τουλάχιςτον 280 ϊρεσ ελζγχου, εκ των οποίων κα πρζπει να
απαςχολθκεί τουλάχιςτον 40 ϊρεσ ο Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ που κα υπογράψει τισ οικονομικζσ
καταςτάςεισ και τον Ιςολογιςμό του Διμου και κα ολοκλθρωκεί μζχρι τισ 31/10/2019, πριν τθν χοριγθςθ
τθσ Ζκκεςθσ Ελζγχου και ςφμφωνα με τισ προκεςμίεσ του άρκρου 163 του Ν. 3463/2006.

Άρθρο 8ο : Αμοιβή αναδόχου και τρόποσ πληρωμήσ
Η πλθρωμι του αναδόχου του ζργου κα γίνει μετά τθν βεβαίωςθ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και τθν ζκδοςθ
τιμολογίου παροχισ υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
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ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ
Ο προχπολογιςμόσ αφορά ςτθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν ςε εταιρεία Ορκωτϊν Ελεγκτϊν-Λογιςτϊν για τον τακτικό
ζλεγχο τθσ διαχειριςτικισ χριςθσ 2018 του Διμου Κερατςινίου-Δραπετςϊνασ .
Ο προχπολογιςμόσ δαπάνθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 9.999,36 ευρώ (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.) και κα
βαρφνει τον Κ.Α. 10.6142.0006 και τίτλο «Αμοιβή ςε εταιρεία Ορκωτών Λογιςτών για τον ζλεγχο οικονομικών
καταςτάςεων ζτουσ 2018 του Δήμου Κερατςινίου-Δραπετςώνασ», του ςκζλουσ των εξόδων του Δθμοτικοφ
Προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2018.

ΔΡΓΑΗΑ

Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018

ΩΡΔ

ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΩΡΑ
(€)

280

28,80

8.064,00

ΦΠΑ 24%

1.935,36

ΓΕΝΙΚΟ
ΤΝΟΛΟ

9.999,36

ΤΝΟΛΟ
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