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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Αριθ. πρωτ.: 64614

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα Πρακτικά της 42ης/2014 τακτικής συνεδρίασης της 16-10-2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 309/2014

της νέας Δημοτικής Περιόδου

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
– ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΣΕ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ – ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΥΤΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ »
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 16 του μηνός Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30
μ.μ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από την
με αριθ. πρωτ: 62749/10-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Με το αρ.πρωτ. 63375/15-10-14 έγγραφο αναβλήθηκε η 42η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
που είχε καθοριστεί να συνεδριάσει στις 15/10/2014 λόγω 24ης απεργίας των εργαζομένων του Δημου
Κερατσινίου - Δραπετσώνας και καθορίστηκε να γίνει στις 16/10/2014 την ίδια ώρα.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν
παρόντα στη συνεδρίαση οκτώ (8) μέλη και ονομαστικά οι :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1)Βρεττάκος Χρήστος (Πρόεδρος – Δήμαρχος), 2) Καπουσίζογλου Ελένη 3) Μιχάλογλου Στυλιανή, 4)Ντέρου
Κυριακή, 5)Σαββοπούλου Βάια, 6)Βαρλά Σταυρούλα (αναπληρωματικό μέλος), 7)Ρέπα – Νικάνδρου
Γαρυφαλλιά (αναπληρωματικό μέλος) και 8)Κούβαρης Κωνσταντίνος (αναπληρωματικό μέλος).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Λαμπρίδης Χρήστος, 2)Περδίκη Παναγιώτα, 3)Μελάς Φώτιος και 4) Καραγιαννίδης Παναγιώτης.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καπουσίζογλου Ελένη,
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια εισήγαγε από την ημερήσια διάταξη το 6ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στο με αριθμ. πρωτ.
62757/10-10-2014 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, το οποίο έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 2880/2001, του άρθρου 15 του Ν. 3146/2003 και
του άρθρου 26 του Ν. 3202/2003, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου υποβάλλει τον Ισολογισμό και την
κατάσταση λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως στο Δημοτικό Συμβούλιο, μαζί με σχετική έκθεσή της.
Πριν την υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από
Ορκωτό Λογιστή.
Σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003, οι Δήμοι που εφαρμόζουν το Διπλογραφικό Σύστημα υποχρεούνται σε
έλεγχο των Ισολογισμών και των Αποτελεσμάτων Χρήσης.
Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων αυτών, έχει ως αντικείμενο την σύνταξή τους σύμφωνα με το
Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτό ορίζεται στο Π.Δ. 315/1999 περί «εφαρμογής
του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στους ΟΤΑ».
Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και συμφωνούν με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων.
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Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους οι Δήμοι πρέπει να ορίζουν τον
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου εκάστου έτους, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3345/2005 και του Ν. 3463/2006.
Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής υποχρεούται βάση του άρθρου 16 του Π.Δ. 226/1992 να υπογράψει
πιστοποιητικό ελέγχου, μετά τον έλεγχο που θα διενεργήσει.
Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ή ο αναπληρωτής του, οποίος θα συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου
υποχρεούται να παρίσταται στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία θα αποφασίσει για την
έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης του οικονομικού έτους 2014, ύστερα από σχετική
πρόσκληση του Δήμου.
Εκτός από το Πιστοποιητικό Ελέγχου, ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής υποχρεούται να καταρτίσει και έκθεση
Ελέγχου, στην οποία θα συμπεριλάβει όσα ενδεχομένως προκύψουν από τον έλεγχο του, παραθέτοντας
επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα.
Η όλη εργασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του 2015, μετά την χορήγηση της Έκθεσης Ελέγχου και
σύμφωνα με τις προθεσμίες του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006.
Ως εκ τούτου προτείνεται όπως ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα.
Ειδικότερα αντικείμενα του ελέγχου θα αποτελέσουν τα εξής:
Ο Ισολογισμός της 31/12/2014
Η κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 01/01/2014 – 31/12/2014
Ο πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων 31/12/2014
Το φύλλο μερισμού των δαπανών της χρήσης 2014 στις βασικές λειτουργίες του Δήμου
Η Κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης της χρήσης 2014
Το προσάρτημα του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2014
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
- Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
- Οικονομική Προσφορά.
- Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.
Τόπος και χρόνος Υποβολής:
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται εντός σφραγισμένου
φακέλου με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ» επί του οποίου να αναγράφονται τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας). Ο σφραγισμένος φάκελος θα
κατατίθεται στη Γραμματεία του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας(ισόγειο), Ελευθερίου Βενιζέλου 200 Τ.Κ.
18756 Κερατσίνι, μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και έως ώρα 13:00 μ.μ. Προσφορές που θα
λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Η
τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της τιμής από την Οικονομική
Επιτροπή.
Κριτήριο ανάθεσης: Η οικονομικότερη προσφορά
Προϋπολογισμός δαπάνης: 16.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%)
Αμοιβή αναδόχου και τρόπος πληρωμής:
Η πληρωμή του αναδόχου του έργου θα γίνει μετά την βεβαίωση εκτέλεσης των εργασιών και την έκδοση
τιμολογίου παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται το Σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, την παρ. 4 του
άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007,όπως αποφασίσει τα ακόλουθα:
Α) Εγκρίνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών
Ελεγκτή – Λογιστή με τους ακόλουθους όρους:

Ορκωτού
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1.

Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι
νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα.

2.

Αντικείμενα του ελέγχου θα αποτελέσουν τα εξής:
Ο Ισολογισμός της 31/12/2014
Η κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 01/01/2014 – 31/12/2014
Ο πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων 31/12/2014
Το φύλλο μερισμού των δαπανών της χρήσης 2014 στις βασικές λειτουργίες του Δήμου
Η Κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης της χρήσης 2014
Το προσάρτημα του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2014

3.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
- Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για
συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
- Οικονομική Προσφορά.
- Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

4.

Τόπος και χρόνος Υποβολής:
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται εντός σφραγισμένου
φακέλου με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ» επί του οποίου να αναγράφονται τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας). Ο σφραγισμένος φάκελος θα
κατατίθεται στη Γραμματεία του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (ισόγειο) , Ελευθερίου Βενιζέλου 200,
Τ.Κ. 18756 Κερατσίνι, μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και έως ώρα 13:00 μ.μ.
Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα
λαμβάνονται υπ’ όψιν. Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της
τιμής από την Οικονομική Επιτροπή.

5.

Κριτήριο ανάθεσης: Η οικονομικότερη προσφορά

6.

Προϋπολογισμός δαπάνης: 16.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%)

7.

Αμοιβή αναδόχου και τρόποι πληρωμής:
Η πληρωμή του αναδόχου του έργου θα γίνει μετά την βεβαίωση εκτέλεσης των εργασιών και την
έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Β)

Την έγκριση της σχετικής δαπάνης με Κ.Α. 10.6142.0014 και τίτλο «Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών
Λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2014 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας»,
που ανέρχεται στο ποσό των 16.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) στον υπό κατάρτιση
Δημοτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015.
Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη:
1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 9 παρ.1 του Ν.2880/2001
3. Το άρθρο 15 του Ν.3146/2003
4. Το άρθρο 26 του Ν.3202/2003
5. Το Π.Δ 315/1999
6. Το άρθρο 6 του Ν.3345/2005
7. Το Ν.3463/2006
8. Το άρθρο 16 του Π.Δ 226/1992
9. Το άρθρο 163 του Ν.3463/2006
10. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
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11. Το άρθρο 209 παρ.4 του Ν.3463/2006
12. Το άρθρο 22 παρ.3 του Ν.3536/2007
και μετά από διαλογική συζήτηση, η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καπουσίζοσλου Ελένη έθεσε
το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών
Ελεγκτή – Λογιστή με τους ακόλουθους όρους:

Ορκωτού

1. Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα.
2. Αντικείμενα του ελέγχου θα αποτελέσουν τα εξής:
Ο Ισολογισμός της 31/12/2014
Η κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 01/01/2014 – 31/12/2014
Ο πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων 31/12/2014
Το φύλλο μερισμού των δαπανών της χρήσης 2014 στις βασικές λειτουργίες του Δήμου
Η Κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης της χρήσης 2014
Το προσάρτημα του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2014
3. Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
- Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για
συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
- Οικονομική Προσφορά.
- Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.
4. Τόπος και χρόνος Υποβολής:
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται εντός
σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ- ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ» επί του οποίου να αναγράφονται τα στοιχεία του
υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας). Ο σφραγισμένος φάκελος θα
κατατίθεται στη Γραμματεία του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (ισόγειο) , Ελευθερίου Βενιζέλου
200, Τ.Κ. 18756 Κερατσίνι, μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και έως ώρα 13:00 μ.μ.
Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν
θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και
της τιμής από την Οικονομική Επιτροπή.
5. Κριτήριο ανάθεσης: Η οικονομικότερη προσφορά
6. Προϋπολογισμός δαπάνης: 16.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%)
7. Αμοιβή αναδόχου και τρόποι πληρωμής:
Η πληρωμή του αναδόχου του έργου θα γίνει μετά την βεβαίωση εκτέλεσης των εργασιών και την
έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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Β) Την έγκριση της σχετικής δαπάνης με Κ.Α. 10.6142.0014 και τίτλο «Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών
Λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2014 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας»,
που ανέρχεται στο ποσό των 16.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) στον υπό κατάρτιση
Δημοτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (309).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 20-10-2014
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
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