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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληρ.vorria@dionysos.gr                                                                                                    
                                                                              

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑΤΑ : Έγκριση α)Πρακτικού Νο.1 του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Ανάθεση 
παροχής  υπηρεσιών τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή Λογιστή των οικονοµικών 
καταστάσεων  του ∆ήµου για τις χρήσεις 2014-2015» συνολικού προϋπολογισµού 
17.000,00,€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% και β) Της υπ’αριθµ 27702/01-10-2015 
Γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, για την  υπ΄αριθµ 27572/30-9-2015 
υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας «ABACUS ελεγκτική Α.Ε» κατά του Πρακτικού Νο. 1  

 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 

 

2. Τις διατάξεις  του  Π∆  28/1980  «Περί  εκτελέσεως  έργων  και  προµηθειών  των  Ο.Τ.Α»   

(ΦΕΚ  11/Α), όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα. 
 

3. Την υπ’ αριθµ. 95/16-04-2015 Απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της εν λόγω 
ανάθεσης υπηρεσίας  «Τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή Λογιστή των οικονοµικών καταστάσεων  
του ∆ήµου για τις χρήσεις 2014-2015» συνολικού προϋπολογισµού 17.000,00,€ συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. 23%  

4. Την  210/30-6-2015  Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκε : α) η δαπάνη 
ανάθεσης υπηρεσιών τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή των οικονοµικών καταστάσεων του 
∆ήµου ο.ε. 2014 & 2015 β) η  διάθεση πίστωσης, ποσού 17.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ,  σε 
βάρος του το Κ.Α. 10.6142.0022 µε την ονοµασία «Αµοιβές ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για έλεγχο 
οικονοµικών καταστάσεων ο.ε. 2014 & 2015» του  προϋπολογισµού  του ∆ήµου ο.ε. 2015.(ΠΑΥ 
525/2015 γ) η υπ΄αριθ. 01/2015 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για την  ανάθεση των 
υπηρεσιών του τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου 
ο.ε. 2014 & 2015 δ) οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση 
παροχής υπηρεσιών «Τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή των οικονοµικών καταστάσεων του 
∆ήµου ο.ε. 2014 & 2015. 

5. Το Πρακτικό Νο1 (16/9/2015) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 143/2015 Α∆Σ.(που αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : «κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού 
σύµφωνα µε την αριθµ πρωτ 24403/1762/01-9-2015 διακήρυξη προσήλθαν και κατέθεσαν φάκελο 
προσφοράς οι κάτωθι επιχειρήσεις:1 Συνεργαζόµενοι ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών-Φ.Νέγρη 
3 – ΑΘΗΝΑ, 2. «GRANT THORNTON» Ζέφυρου 56 – Π. Φάληρο, 3.«KRESTON »  Αλεξάνδρας 192Β-
ΑΘΗΝΑ, 4.«DFK PDAUDIT»  Β. Σοφίας 4 & Λ. Κηφισίας 153 – Μαρούς, 5.«ABACUS» Ελεκτική ΑΕ  Πιερία 
1Α –ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 6.«TMS AE » Λουκιανού 6- ΑΘΗΝΑ, 7. «OLYMPIA» Πατησίων 81&Χέϋδεν-ΑΘΗΝΑ 
Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης των φακέλων δηλ. της 10:00 o Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη παράδοσης 
των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο 
αυτό και προχωράει στον έλεγχο των δικαιολογητικών των εταιρειών που κατέθεσαν προσφορά. Η 
αποσφράγιση των φακέλων των συµµετεχόντων και παραλαβή-µονογραφή των δικαιολογητικών 
συµµετοχής κατά τη σειρά επίδοσής τους. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία µε τίτλο «ABACUS» Ελεγκτική ΑΕ 
προσκόµισε την µε αριθµ. πρωτ. 336/27-11-2014 βεβαίωση από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, 
περί µη πειθαρχικής καταδίκης, η οποία δεν είναι σε ισχύ λόγω παρέλευσης του εξάµηνου από την 



ηµεροµηνία έκδοσής της. Συνεπώς η ανωτέρω εταιρεία αποκλείεται από τη περαιτέρω διαδικασία του 
διαγωνισµού. 
Τα δικαιολογητικά των υπολοίπων εταιρειών διαπιστώθηκε ότι είναι σύµφωνα µε τους όρους διακήρυξης 
του διαγωνισµού.  
Ακολούθως έγινε αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών και µετά από έλεγχο κρίθηκε ότι όλες οι 
Τεχνικές Προσφορές είναι σύµφωνες µε τους όρους διακήρυξης του διαγωνισµού. 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού θα προχωρήσει στο άνοιγµα των 
οικονοµικών προσφορών των εταιρειών που συνεχίζουν στο διαγωνισµό, στις 6-10-2015 ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου – Αγ. Στέφανος). 

 
6. Την υπ΄αριθµ 27572/30-9-2015 υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας «ABACUS ελεγκτική Α.Ε» κατά του 

Πρακτικού Νο. 1  

 
7. Την υπ’αριθµ 27702/01-10-2015 Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που απορρίπτει την 

υπ΄αριθµ 27572/30-9-2015 υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας «ABACUS ελεγκτική Α.Ε»  

 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε να ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για: 
 
1.- Την έγκριση του πρακτικού Νο1,  της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. 
 
2.- Την αποδοχή  της υπ’αριθµ 27702/01-10-2015 Γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
   

ΣΤΕΛΛΑ  ΣΟΦΙΑ  ΜΑΓΓΙΝΑ 

Συνηµµένα: 1.)Το πρακτικό Νο1 του 
διαγωνισµού της 16ης Σεπτεµβρίου
2015, 2)Η υπ’αριθµ 27572/30-9-15 
ένστασης της εταιρείας ABACUS
ελεγκτική AE, 3)Η υπ’αριθµ 27702 
01-10-15 γνωµοδότησης της Ε∆ 
 
Κοινοποίηση: 
1. Τµήµα Προµηθειών 
2. Τµήµα Λογιστηρίου 

  



 
 
 
 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

  Άγιος Στέφανος, 29-9-2015 
  Αριθ. Πρωτ.: -27430 

   
Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο
: 

2132030600 
  

Αριθ. Fax: 2132030630   
    

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 
  

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την 143/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την «Ανάθεση παροχής  υπηρεσιών τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή 
Λογιστή των οικονοµικών καταστάσεων  του ∆ήµου για τις χρήσεις 2014-2015» επίσηµων 
προϋπολογισµού δαπάνης 17.000,00,€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%  
 
 Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε σήµερα 16 Σεπτεµβρίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
09:30, σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανωτέρω υπηρεσία, ύστερα από την αριθ. 24411/1-9-
2015 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, αποτελούµενη από τους: 
 
Κωστάκη ∆ηµήτριο, ∆ηµ.Σύµβουλο, ως Πρόεδρο 
Μαντόπουλο Σπυρίδων, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 
Μπελιά Θέκλα Μαρία, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος. 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη διεξαγωγή 
της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα 09:30-10:00 της 
δηµοπρασίας, κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους. 

Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν και κατέθεσαν φάκελο προσφοράς οι 
ακόλουθες εταιρείες: 

• Συνεργαζόµενοι ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών-Φ.Νέγρη 3 – ΑΘΗΝΑ 

• «GRANT THORNTON» Ζέφυρου 56 – Π. Φάληρο  

• «KRESTON »  Αλεξάνδρας 192Β-ΑΘΗΝΑ 

• «DFK PDAUDIT»  Β. Σοφίας 4 & Λ. Κηφισίας 153 – Μαρούσι 

• «ABACUS» Ελεκτική ΑΕ  Πιερία 1Α –ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

• «TMS AE » Λουκιανού 6- ΑΘΗΝΑ 

• «OLYMPIA» Πατησίων 81&Χέϋδεν-ΑΘΗΝΑ 
 
 Μετά το πέρας της ώρας επίδοσης των φακέλων δηλ. της 10:00 o Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη 
παράδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό 
στο σηµείο αυτό και προχωράει στον έλεγχο των δικαιολογητικών των εταιρειών που κατέθεσαν προσφορά. Η 
αποσφράγιση των φακέλων των συµµετεχόντων και παραλαβή-µονογραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής 
κατά τη σειρά επίδοσής τους. 
 

Από τον ελέγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία µε τίτλο «ABACUS» Ελεγκτική ΑΕ 
προσκόµισε την µε αριθµ. πρωτ. 336/27-11-2014 βεβαίωση από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, περί 
µη πειθαρχικής καταδίκης, η οποία δεν είναι σε ισχύ λόγω παρέλευσης του εξάµηνου από την ηµεροµηνία 
έκδοσής της. Συνεπώς η ανωτέρω εταιρεία αποκλείεται από τη περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού. 

 



Τα δικαιολογητικά των υπολοίπων εταιρειών διαπιστώθηκε ότι είναι σύµφωνα µε τους όρους 
διακήρυξης του διαγωνισµού. 

 
Ακολούθως έγινε αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών και µετά από έλεγχο κρίθηκε ότι όλες οι 

Τεχνικές Προσφορές είναι σύµφωνες µε τους όρους διακήρυξης του διαγωνισµού. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού θα προχωρήσει στο άνοιγµα των 

οικονοµικών προσφορών των εταιρειών που συνεχίζουν στο διαγωνισµό, στις 6-10-2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 π.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου – Αγ. Στέφανος) 

 
 

 
 Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

 

 

              ∆ηµήτριος Κωστάκης 

1) Σπυρίδων Μαντόπουλος 

 

 

2) Μπελιά Θέκλα Μαρία 

 

 

Συνηµµένα: 

• Πίνακας 1 Συµµετεχόντων 

• Πίνακας 2 ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Άγιος Στέφανος, 01-10-2015 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  Αρ.Πρωτ :27702 

Προς : 
Τµήµα Προµηθειών  

Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030630   

  
 
 

 

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ  
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που συστήθηκε σύµφωνα µε την αριθ. 143/2015 Απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  ∆ήµου   ∆ιονύσου, για την «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τακτικού ελέγχου από 
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου για τις χρήσεις  2014 & 2015» 
προϋπολογισµού δαπάνης  17.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% για την  υπ΄αριθµ 
27572/30-9-2015 υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας «ABACUS ελεγκτική Α.Ε» κατά του 
Πρακτικού Νο. 1  

 
Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνήλθε την 1η  Οκτωβρίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00, σε 

συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αποτελούµενη από τους : 

 

1. Κωστάκη ∆ηµήτριο, ως Πρόεδρο 

2. Μαντόπουλο Σπυρίδωνα , υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

3. Κανλή Ειρήνη, υπάλληλο του ∆ήµου, ως Μέλος 

  

Με το υπ’αριθµ Νο.1 Πρακτικό της, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού πρότεινε προς την Οικονοµική Επιτροπή  τον 
αποκλεισµό της εταιρείας  «ABACUS Ελεγκτική Α.Ε» από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού , διότι 
προσκόµισε την µε αριθµ. πρωτ. 336/27-11-2014 βεβαίωση από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, περί 
µη πειθαρχικής καταδίκης, η οποία δεν είναι σε ισχύ λόγω παρέλευσης του εξάµηνου από την ηµεροµηνία 
έκδοσής της. 

 
Κατά του ανωτέρω Πρακτικού υποβλήθηκε η υπ΄αριθµ 27572/30-9-2015 ένσταση της εταιρείας «ABACUS 
Ελεγκτική Α.Ε»  
Σύµφωνα µε το άρθρο 20 Π.∆. 28/80, η ένσταση είναι εµπρόθεσµη και εξετάζεται στη συνέχεια.  

 
Η εταιρεία «ABACUS Ελεγκτική Α.Ε» στην ένσταση της υποστηρίζει ότι :  



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Η Ε.∆. λαµβάνοντας υπόψη : α) τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ 2 του Π.∆. 118/2007 το οποίο τροποποιεί τις 
διατάξεις του άρθρου 17 του Π.∆.28/80 σύµφωνα µε το οποίο «…πάσης φύσης πιστοποιητικά πρέπει να έχουν 
ηµεροµηνία έκδοσης εντός εξαµήνου πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού…» (παράγραφοι 
1& 2 της ένστασης)  και  
β) την µε αριθµ Πρωτ 164Β/25-9-2015 διαβιβασθείσα εκπρόθεσµα Βεβαίωση του Σ.Ο.Ε.Λ 
 

 
Η Ε.∆. προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή  την  απόρριψη  της  ένστασης της εταιρείας «ABACUS 
Ελεγκτική Α.Ε», για τους λόγους που αναπτύσσονται παραπάνω . 

 
 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

  

Κωστάκης ∆ηµήτρης  1) Μαντόπουλος Σπυρίδων  

 

2) Κανλή Ειρήνη 

  

 
 


