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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..29η/2014..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 28ης-11-2014 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..385/2014.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..28ης/11/2014.. της ..29ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..28η Νοεµβρίου 2014.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..11:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..37371/24-11-14.. πρόσκλησης για συνεδρίαση την 28-
11-2014, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ήµου ∆ιονύσου, που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 
του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «∆ιάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2014, για δαπάνες που θα 
διενεργηθούν µέσω της πάγιας προκαταβολής των ∆ηµοτικών κοινοτήτων του ∆ήµου». 
� ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση µελέτης, δαπάνης, διάθεση πίστωσης και όρων διακήρυξης 

πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Τακτικού ελέγχου 
από ορκωτό ελεγκτή λογιστή των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου για τη 
χρήση 2013» προϋπολογισµού ο.ε 2014». 

ΘΕΜΑ 3ο: «7η Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014». 
ΘΕΜΑ 4ο: «∆ιαµόρφωση σχεδίου προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 και υποβολή προς 
ψήφισή του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έπειτα από τη γνώµη του Παρατηρητηρίου 
Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και την έγκριση του τεχνικού προγράµµατος ∆ήµου ο.ε. 
2015 µε την αριθ. 216/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Γ΄ Τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2014». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικού No1 για την «Προµήθεια ειδών οδοσήµανσης» 
κατακύρωση διαγωνισµού προϋπολογισµού €29.476,95». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικού  No1 για την «Προµήθεια Οικοδοµικών Υλικών» 
κατακύρωση διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια υπηρεσιών Συντήρησης Η/Μ 
Εγκαταστάσεων και Υγιεινής Κτιρίων (Συντήρηση & Επισκευή Ανελκυστήρων, Εκκένωση 
βόθρων, Απεντόµωση – Μυοκτονία – Μικροβιοκτονία, απόφραξη αγωγών οµβρίων και 
φρεατίων Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων)»». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικού  No1 για τη παροχή «Υπηρεσιών επιστολικού 
ταχυδροµείου για την αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασµού ύδρευσης και λοιπών 
ταχυδροµικών αντικειµένων» προϋπολογισµού µε Φ.Π.Α. 23% συνολικής δαπάνης 
44.999,22€». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρακτικού No1 για τη παροχή «Συντήρησης και Τεχνικής 
Υποστήριξης των Εφαρµογών Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, ∆ηµοτικής κατάστασης, 
Πρωτοκόλλου και ∆ιαχείρισης Προσωπικού»  προϋπολογισµού µε Φ.Π.Α. 23% συνολικής 
δαπάνης €23.923,50». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε 2014 
για την  προµήθεια χριστουγεννιάτικων ειδών φωταγωγήσεων». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια Σάκων», 
συνολικού προϋπολογισµού 30.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου επαναληπτικού µειοδοτικού  διαγωνισµού για 
την « προµήθεια λογισµικού για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας» για την οµάδα Α». 
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ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση  όρων διακήρυξης  ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού 
για την προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών έτους 2014-2015». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για ∆απάνες 
Τελών Κυκλοφορίας Οχηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2014». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια Άλατος» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Αντλητικού Πιεστικού Συγκροτήµατος 
στην Οδό Λυκαβηττού της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνοιξης». 
ΘΕΜΑ 18ο «Συµπληρωµατική Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και 
∆ιάθεση Πίστωσης για την Παροχή Υπηρεσίας Χωµατουργικών Εργασιών για την 
Αντιµετώπιση των Συνεπειών της Έντονης Βροχόπτωσης της Τρίτης 16 Σεπτεµβρίου 2014 
στο ∆ήµο ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 19ο: «Ενηµερωτικό σηµείωµα/Γνωµοδότηση περι άσκησης ή µη αίτησης ακύρωσης 
κατά της µε αρ. 8 (θέµα 2ο)/7.7.14 απόφασης της Επιτρ. αρ. 152». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Ενηµερωτικό σηµείωµα/Γνωµοδότηση περι άσκησης ή µη αίτησης ακύρωσης 
κατά της µε αρ. 10 (θέµα 6ο)/25.8.14 απόφασης της Επιτρ. αρ. 152». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Λογαριασµός εσόδων και εξόδων Σεπτεµβρίου 2014». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση : α) δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την µαγνητοφώνηση 
αποµαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή των πρακτικών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 
β) των τεχνικών προδιαγραφών   και των όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Παροχής Υπηρεσιών Συµβούλου για 
τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων για χρηµατοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς 
Πόρους». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 73.159,20 € για την “Μελέτη 
για έργο κατασκευής αγωγών οµβρίων” στη ∆Κ Αγ. Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 50€ για την δηµοσίευση της 
υπ’ αριθ. Πρωτ. 179090/16.9.14 ανακοίνωσης της Περιφέρειας Αττικής στην εφηµερίδα 
Ηχώ των ∆ηµοπρασιών». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Επανεξέταση του αιτήµατος αποζηµίωσης της κ.Γκιτάκου Μάρθας ύστερα 
από την υπ’αρ.332/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής». Απεσύρθη από την Η.∆. 
ΘΕΜΑ 27ο: «Έκτακτη επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Πεζοπούλου 
Νίκης µετά την θεοµηνία της 22/2/2013». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Κοντάκης Κυριάκος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 2. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος     
4. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
5. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
6. Στάικος Θεόδωρος 
7. Καλαφατέλης Ιωάννης 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 

∆ιονύσου. 
Ο ∆Σ κ. Στάικος Θεόδωρος αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 4ου θέµατος της 

Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
Το 26ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης απεσύρθη.  
 

Αριθµός Απόφασης:  ..385/2014.. 
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� ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση µελέτης, δαπάνης, διάθεση πίστωσης και όρων διακήρυξης 
πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Τακτικού ελέγχου 
από ορκωτό ελεγκτή λογιστή των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου για τη 
χρήση 2013» προϋπολογισµού ο.ε 2014». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του θέµατος. 
 

Mε την υπ΄ αριθ. 131/16-4-2014 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η  
αναγκαιότητα της παροχής της υπηρεσίας «Ορισµός Ορκωτού – Ελεγκτή για τον έλεγχο 
των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου ο.ε. 2013», προϋπολογισµού (20.000,00) ΕΥΡΩ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Για την υπηρεσία αυτή έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον 
Κ.Α.10.6142.0021 ύψους 20.000,00€, µε τίτλο «Αµοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών για 
έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων Ο.Ε.2013», του προϋπολογισµού του ∆ήµου Ο.Ε. 2014, 
και η ανάθεση της παροχής της υπηρεσίας να διενεργηθεί µε τη διαδικασία του πρόχειρου 
διαγωνισµού. 
 
Σύµφωνα µε την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 «Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες, οι 
Σύνδεσµοι τους, τα νοµικά τους πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τα ιδρύµατα τους δύνανται 
να αναθέτουν απευθείας ή µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) παροχή 
υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), σύµφωνα µε 
τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), ως προς τα επιτρεπτά 
χρηµατικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται µε τις εκάστοτε εκδιδόµενες αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση 
∆ηµάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσµων, νοµικών τους προσώπων 
δηµοσίου δικαίου και ιδρυµάτων, χωρίς προηγούµενη απόφαση του συµβουλίου. Στην 
περίπτωση αυτή τα συντασσόµενα τεύχη εγκρίνονται από τον ∆ήµαρχο ή τον Πρόεδρο 
Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσµου, του δηµοτικού ή κοινοτικού προσώπου 
δηµοσίου δικαίου ή ιδρύµατος. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) 
απαιτείται απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής (νυν Οικ. Επιτροπής) ή του κοινοτικού 
συµβουλίου, του διοικητικού συµβουλίου συνδέσµων, νοµικών τους προσώπων δηµοσίου 
δικαίου και ιδρυµάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόµενα τεύχη». 
 
 Οι διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) προβλέπουν τα εξής: 
«1.Επιτρέπεται η µε απευθείας ανάθεση σύναψη σύµβασης προµήθειας προϊόντων, 
παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων για ετήσια δαπάνη µέχρι ποσού ενός 
εκατοµµυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δραχµών.  
 
 Από το ποσό αυτό και µέχρι τέσσερα εκατοµµύρια (4.000.000) δρχ. απαιτείται 
διαγωνισµός µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος) που θα διενεργείται από τριµελή 
επιτροπή. Άνω του ποσού των τεσσάρων εκατοµµυρίων (4.000.000) δρχ. απαιτείται 
σύναψη σύµβασης για προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 
κατόπιν διενέργειας τακτικού διαγωνισµού (ανοικτού ή κλειστού), βάσει της ισχύουσας 
νοµοθεσίας.  
 
 Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών τα ανωτέρω ποσά δύναται να 
αναπροσαρµόζονται.  
 
 Τα πιο πάνω χρηµατικά όρια όπως αυξήθηκαν µε την 20244710/602/ 0026/1998 
(ΦΕΚ431 Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και µε την υπ' αριθ. απόφαση 
Υπουργού Οικονοµικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) αυξήθηκαν εκ νέου µε την υπ' 
αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονοµικών 
ως εξής:  
α) Με απευθείας ανάθεση µέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 
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β) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) από του ποσού της προηγουµένης 
περίπτωσης µέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. 
 
γ) Με διενέργεια τακτικού διαγωνισµού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. 
 
 Οι περιορισµοί των ως άνω ποσών αναφέρονται σε σχέση µε το ύψος της 
εγγεγραµµένης ετήσιας πίστωσης κατά Ειδικό Φορέα και Κ.Α.Ε. στον προϋπολογισµό κάθε 
φορέα και στα ποσά αυτά δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 
 
 Τα µέλη της επιτροπής καλούνται να λάβουν απόφαση σχετικά µε την έγκριση της 
µελέτης, της δαπάνης, της διάθεσης της πίστωσης και των επισυναπτόµενων όρων 
διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών, «Τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή 
των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου για τη χρήση 2013» µε τη διαδικασία του 
πρόχειρου διαγωνισµού.  
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπ’ όψιν:   

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 
2. την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως 

αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 
3. την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  
4. το άρθρο 83 του N 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  
5. την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση 

Υπουργού Οικονοµικών 
6. τις διατάξεις του Π∆28/80 
7. την ύπαρξη εγγεγραµµένης πίστωσης στο Κ.Α. 10.6142.0021 του ο.ε. 2014  

 
προτείνεται να εγκριθούν:  
 

1. Η υπ΄αριθ. 01/2014 µελέτη ανάθεσης υπηρεσιών τακτικού ελέγχου από ορκωτό 
ελεγκτή λογιστή των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου για τη χρήση 2013. 

2.  Η δαπάνη ανάθεσης υπηρεσιών τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή των 
οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου για τη χρήση 2013. 

3. Η διάθεση πίστωσης, ποσού 20.000,00€,  σε βάρος του το Κ.Α. 10.6142.0021 µε 
την ονοµασία «αµοιβές ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για έλεγχο οικονοµικών 
καταστάσεων» του  προϋπολογισµού  του ο.ε. 2014.(ΠΑΥ ………./2014) 

4. Οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάθεση 
παροχής υπηρεσιών «Τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή των 
οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου για τη χρήση 2013».   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
        αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε 
την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 
� την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  
� το άρθρο 83 του N 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  
� την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση 
Υπουργού Οικονοµικών 
� τις διατάξεις του Π∆28/80 
� την ύπαρξη εγγεγραµµένης πίστωσης στο Κ.Α. 10.6142.0021 του ο.ε. 2014 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
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Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 

1. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 01/2014 µελέτη ανάθεσης υπηρεσιών τακτικού ελέγχου από 
ορκωτό ελεγκτή λογιστή των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου για τη χρήση 
2013. 

2.  Εγκρίνει τη δαπάνη ανάθεσης υπηρεσιών τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή 
λογιστή των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου για τη χρήση 2013 και διαθέτει 
πίστωση, ποσού €20.000,00,  σε βάρος του το Κ.Α. 10.6142.0021 µε την ονοµασία 
«αµοιβές ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων» του  
προϋπολογισµού  του ο.ε. 2014. 

3. Καταρτίζει τους επισυναπτόµενους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού 
για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή 
λογιστή των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου για τη χρήση 2013», ως 
κατωτέρω: 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ηµερ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                Αριθ. πρωτ:  
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     Αριθ. αποφ.- 
∆/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29& 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 
e-mail : vorria@dionysos.gr 
Fax : 213 2030630 
 

 
 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
 
Έχοντας υπ όψη: 
1.Τις διατάξεις: 
α.του  Π∆  28/1980  «Περί  εκτελέσεως  έργων  και  προµηθειών  των  Ο.Τ.Α»  (  ΦΕΚ  11/Α), 
όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα. 
β. του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα  την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 
209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07  
γ. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
δ. του  άρθρου  55  παρ.  1στ  του  Ν2238/94  (ΦΕΚ  151/Α)  «περί  παρακράτησης   φόρου  σε 
εµπορικές  επιχειρήσεις»  και  του  άρθρου  3  παρ.  1β  του  Ν  1726/44   (ΦΕΚ  190/Α)   περί «ΤΑ∆ΚΥ», 
ε. Του άρθρου 8 του Ν 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α) «περί κρατικών προµηθειών», 
στ. του Ν. 3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων».  
ζ. του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/08.08.2014 τεύχος Α'): Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις". 
η. του άρθρου 38 του Ν.2733/99, του υπ΄ αριθµ.623/07.05.1997 Κανονισµού Επαγγελµατικής 
∆εοντολογίας των Μελών του Σ.Ο.Ε.Λ. και του 40116/02 έγγραφου του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 
 
2.Τηνυπ’αριθµ.35130/739/09-08-2010(ΦΕΚ1291Β΄)απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 
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3.Την 131/16-04-2014  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της εν 
λόγω  ανάθεσης υπηρεσίας «Ορισµός Ορκωτού –Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων 
του ∆ήµου ο.ε. 2013»    
4.Την  ….  Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκε  η  δαπάνη   και  το 
τεύχος   τεχνικών   προδιαγραφών,   διετέθη   η   απαιτούµενη    πίστωση,  εγκρίθηκε    η    διενέργεια  
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού  για την ανάθεση   των  εργασιών και  καθορίσθηκαν   οι όροι 
του διαγωνισµού. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
Πρόχειρο µειοδοτικό  διαγωνισµό  µε  σφραγισµένες  προσφορές σύµφωνα µε την υπ’αριθµ 
…/2014  ΑΟΕ  προϋπολογισµού συνολικής δαπάνης είκοσι  χιλιάδων ευρω (20.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ) µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση της υπηρεσίας 
«Τακτικού ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή των Οικονοµικών Καταστάσεων  –του ∆ήµου για τη 
χρήση 2013» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά  στο ποσό των είκοσι  χιλιάδων  ευρω (20.000,00 € ) και 
θα βαρύνει τον Κ.Α 10.6142.0021 «Αµοιβές ορκωτών ελεγκτών –λογιστών για έλεγχο οικονοµικών 
καταστάσεων ο.ε. 2013» προϋπολογισµού 2014 του ∆ήµου (ΠΑΥ …../2014) 
 
 
 
Περιεχόµενα της ∆ιακήρυξης : 

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 

∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ–ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΣΤ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

 

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 1Ο 

Τόπος και Χρόνος ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
 

Ο  διαγωνισµός    θα   διεξαχθεί   στο   γραφείο    προµηθειών   του   ∆ήµου ∆ιονύσου (Λ. Μαραθώνος 29 & 
Αθ. ∆ιάκου 1-Αγ. Στέφανος)   την …….  του µήνα ………. του   έτους   2014,   ηµέρα ………,   
ενώπιον   της   Αρµόδιας  Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισµών του ∆ήµου ∆ιονύσου 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆ 28/80  .   
Ώρα  έναρξης  του  διαγωνισµού  ορίζεται  η   9.30 π.µ.  και  ώρα λήξης της  αποδοχής των προσφορών   
  10.00 π.µ. 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος, η επανάληψη του διαγωνισµού θα γίνει σε µέρα και ώρα 
που θα οριστεί µε νέα στον τύπο διακήρυξη 

 

Άρθρο 2 Ο 

Τεχνικές προδιαγραφές – Τεύχη δηµοπράτησης 

 
Α) Οι τεχνικές προδιαγραφές για την υπηρεσία Τακτικού ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή των 
Οικονοµικών Καταστάσεων  –του ∆ήµου για τη χρήση 2013»που περιλαµβάνονται στην από 01/2014  
µελέτη της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών  και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης .  
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Β)Τα  τεύχη  δηµοπράτησης,  τα  οποία  αποτελούν  και τα συµβατικά  στοιχεία  ,είναι  κατά 
σειρά ισχύος τα κατωτέρω: 
1.   Η παρούσα διακήρυξη. 
2.   Η   υπ’αριθ. 01/2014   µελέτη .(Παράρτηµα Α) 
3.   Τα από τον διαγωνιζόµενο πλήρη τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία που θα δοθούν µε την προσφορά 
του 

Άρθρο 3 Ο 
∆ικαίωµα Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 

 
Έχουν  νοµικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που δραστηριοποιούνται 
νόµιµα στην Ελλάδα, και είναι εγγεγραµµένοι στο Ειδικό Μητρώο του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) και στα οικεία Επιµελητήρια. 
1α. Όσοι θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα παρίστανται: 
1β. Οι ανώνυµες εταιρίες εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, το οποίο καταθέτει κατά την ηµέρα της ∆ηµοπρασίας πρακτικό του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της εταιρείας που εγκρίνει τη συµµετοχή αυτής στο διαγωνισµό,. 
 
1γ. Οι Ο.Ε., Ε.Ε., και Ε.Π.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένα 
πρόσωπο 
 
2 Οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων µπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εµφανίζονται ως 
υποψήφιοι. Η υποβολή προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα 
δηλώνονται τα µέλη της κοινοπραξίας. Αν  η κοινοπραξία επιλεγεί ως ανάδοχος  θα πρέπει να περιβληθεί 
συγκεκριµένη νοµική µορφή. 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. 
 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν θα πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των 
προσφορών, ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης ανασφάλιστο προσωπικό.  
 

Άρθρο 4 Ο 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Όσοι θα λάβουν µέρος στο ∆ιαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν κατά την 
διενέργεια αυτού τα ακόλουθα δικαιολογητικά (επί ποινή αποκλεισµού)  
 
Α. Φάκελος κυρίως Προσφοράς (∆ικαιολογητικών)  
 
1.  Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, η οποία ορίζεται 2% επί του προϋπολογισµού της δαπάνης 
της προµήθειας (χωρίς το ΦΠΑ) και θα έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς, ήτοι εκατόν είκοσι (120) ηµέρες Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων 
Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων 
 
2. Βεβαίωση του Εποπτικού Συµβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. ότι είναι εγγεγραµµένοι στο Ειδικό Μητρώο 
Ορκωτών Ελεγκτών. 
 
3. Βεβαίωση του Σ.Ο.Ε.Λ. η οποία να πιστοποιεί ότι δεν έχουν υποπέσει σε παράπτωµα κατά την άσκηση 
της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους απόφαση για σοβαρό αδίκηµα 
από το Εποπτικό Συµβούλιο. 
 
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το 
ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 
ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές σε 
ασφαλιστικά ταµεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι 
ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο 
ΙΚΑ. 
 
6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) µε γνήσιο υπογραφής του 
νοµίµου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και να δηλώνεται ότι:  
α. ∆εν κατατέθηκε αίτηση για πτώχευση. 
β. ∆εν κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης. 
γ. ∆εν τελεί υπό εκκαθάριση. 
δ. ∆εν έχει λυθεί η εταιρία ( µόνο για Α..Ε.) 
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7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) µε γνήσιο υπογραφής του 
νοµίµου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και να δηλώνεται ότι, 
µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της 
επιχείρησης και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή ΟΤΑ (η οποία 
θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής) . 
8. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) µε γνήσιο υπογραφής του 
νοµίµου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και να δηλώνεται : ότι 
έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων συνεπώς και της τεχνικής 
προσφοράς, τους αποδέχεται και υιοθετεί αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός των σηµείων εκείνων 
που δεν αποδέχεται, τα οποία θα πρέπει να αναφέρει προκειµένου να αξιολογηθούν. και ότι ο χρόνος 
εκτέλεσης των εργασιών θα ολοκληρωθεί από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και έως της 30-
04-2015 
 
 
9. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) µε γνήσιο υπογραφής του 
νοµίµου εκπροσώπου να δηλώνεται η εκπλήρωση της προϋπόθεσης ελέγχου δύο τουλάχιστον δήµων στην 
τελευταία διετία. 
 
10.Υπεύθυνη ∆ήλωση,(Ν.1599/86) θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, µε την οποία ο νόµιµος 
εκπρόσωπος της εταιρίας δηλώνει ότι δεν συντρέχει κανένα κώλυµα για την ανάληψη εκ µέρους της του 
ελέγχου του Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων Χρήσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του ∆ήµου 
∆ιονύσου, από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου20 του Ν. 3693/2008, και ότι 
ειδικότερα δεν τίθεται ζήτηµα αυτοελέγχου ή ιδίου συµφέροντος του νόµιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού 
γραφείου 
 
11. Πίνακα µε τον/τους υπεύθυνο/ους του έργου, τον/τους αναπληρωτή/τές καθώς και της οµάδας η οποία 
θα εκτελέσει το ελεγκτικό έργο 
 
 
Β. Φάκελος τεχνικής προσφοράς 
Περιγραφή του υπό εκτέλεση έργου του ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου διαχειριστικής 
περιόδου 2013, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις .Συνοπτική περιγραφή έργου και Τεχνική 
Έκθεση (Παράρτηµα Α’ Τεχνικές Προδιαγραφές  της παρούσης). 
 
Γ. Φάκελος οικονοµικής προσφοράς 
1) Με ποινή αποκλεισµού, οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο 
όπου  θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για τις συγκεκριµένες και µόνο εργασίες σε νόµισµα € 
και θα αναγράφεται αναλυτικά ή ποσότητα, η τιµή µονάδας, το ποσό δαπάνης, και η συνολική δαπάνη ήτοι  
προϋπολογισµού είκοσι  χιλιάδων ευρω (20.000,00 € ) συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.  
2) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις 
κ.λ.π. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. 
3) Οικονοµικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές 

 
 

∆ιευκρινήσεις επί των ∆ικαιολογητικών  
 
-Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη µορφή τους, γίνονται όµως 
δεκτά και ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους 
φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους, πλην της εγγυητικής επιστολής η οποία θα πρέπει να είναι 
πρωτότυπη. 
Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς που προβλέπονται στις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νοµικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.. 
(αρθ. 1 του Ν.4250/14, ΦΕΚ 74 Α΄). 
- Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η, µετά τη λήξη της προθεσµίας κατάθεση των προσφορών, υποβολή 
ελλειπόντων εγγράφων/δικαιολογητικών. 
- Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών και εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας 
και θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο συνεπάγεται τον αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου εκείνου, του οποίου 
τα δικαιολογητικά/έγγραφα βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. 
- ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
- Σε περίπτωση που η κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου ή 
κατά την αποσφράγιση των προσφορών δεν παρίσταται ο παραπάνω αλλά τρίτο πρόσωπο, απαιτείται 
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εξουσιοδότηση µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος, η οποία προσκοµίζεται από 
τον εξουσιοδοτούµενο. 
 

 

 

 

 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Άρθρο 5ο 
Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών 

 
5.1    Όσοι θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα υποβάλουν την προσφορά τους προσωπικώς. Οι 
Ανώνυµες Εταιρείες θα εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο προσερχόµενο αυτοπροσώπως που θα καταθέσει κατά την δηµοπρασία πρακτικό 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης που εγκρίνει τη συµµετοχή αυτής στο διαγωνισµό και ορίζει 
τον εκπρόσωπό της. Οι  προσφορές  των  κοινοπραξιών  πρέπει  να  είναι  υπογεγραµµένες  από  όλους 
τους  κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες, από τους νόµιµους  εκπροσώπους τους Άρθρο 3 της 
παρουσης .Οι Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή 
άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 
Κατά την δηµοπρασία είναι απαραίτητη η κατάθεση Συστατικής Πράξης των Εταιριών. 
5.2 α) Οι προσφορές θα υποβληθούν µέσα σε κλειστό φάκελο και σφραγισµένο µε την σφραγίδα του 
διαγωνιζόµενου. Πάνω στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία : 
- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
- Ο αριθµός της ∆ιακήρυξης 
- Το αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού. 
- Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
- Τα στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου (Πλήρης επωνυµία υποψηφίου, διεύθυνση, 
   αριθµός τηλεφώνου, φαξ, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). 
- Ο Αποδέκτης: ∆ήµος ∆ιονύσου, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου  ,  Αγ. Στέφανος 14565  
 
β)Τα δικαιολογητικά συµµετοχής τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο. Η Τεχνική Προσφορά τοποθετείται σε 
χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ¨ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨. Η 
οικονοµική προσφορά τοποθετείται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε 
την ένδειξη ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨.  
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εφόσον ο προµηθευτής κρίνει ότι είναι αναγκαία 
προς υποστήριξη της υποψηφιότητας του να συµπεριληφθούν στη προσφορά και δεν είναι δυνατόν, λόγω 
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν 
τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ¨ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ¨ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου 
γ) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. 
δ) Καµιά τροποποίηση ή διόρθωση της προσφοράς δεν είναι επιτρεπτή µετά την κατάθεσή της. Οι 
προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η 
δε αρµόδια Επιτροπή πρέπει κατά τον έλεγχο να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται 
όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής. Η 
Επιτροπή έχει δικαίωµα να ζητήσει από τους προσφέροντες διασαφηνίσεις σχετικές µε το περιεχόµενο και 
τους όρους των προσφορών οι δε ενδιαφερόµενοι είναι υποχρεωµένοι να δώσουν τις διασαφηνίσεις που 
τους ζητούνται. Αντιπροσφορές δεν θα γίνουν δεκτές στο διαγωνισµό όπως και οποιαδήποτε πρόταση ή 
επεξήγηση µοιάζει κατά την κρίση της επιτροπής µε αντιπροσφορά.  
5.3 Mόνο οι φάκελοι των προσφορών που θα περιέρχονται έγκαιρα στον ∆ήµο θα γίνονται δεκτοί και θα 
αποσφραγίζονται από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. 
 
Οι  προσφορές  µπορεί  επίσης  να  αποστέλλονται  ταχυδροµικά  µε  συστηµένη  επιστολή   ή µε courier  
στην   ακόλουθη διεύθυνση:  
∆ήµος ∆ιονύσου-Γραφείο Προµηθειών, Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1 - Αγ. Στέφανος 14565 µέχρι την 
προηγούµενη µέρα του διαγωνισµού ήτοι ……….και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του ∆ήµου. 

 

Άρθρο 6ο 
Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσµεύουν  τους  ενδιαφερόµενους  για  χρονικό  διάστηµα(3) 
τριών µηνών, 90 ηµέρες το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του 
διαγωνισµού. Μετά την παρέλευση του τριµήνου ο ενδιαφερόµενος µπορεί  εφ’ όσον επιθυµεί, να 
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αποσύρει την προσφορά του άνευ ποινής. 
Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

 

 

 

Άρθρο 7ο 

Εγγυήσεις 

 
Εγγύηση  Συµµετοχής : Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται στο  2% της 
προϋπολογισθείσας αξίας της µελέτης εκτός ΦΠΑ. (αρ.157 Ν.4281/2014) για κάθε διαγωνιζόµενο και 
θα κατατίθεται  υπό  µορφή  γραµµατίου  του  Τ.Π.  &  ∆.  ή  του  ΤΣΜΕ∆Ε  ή  υπό µορφή εγγυητικής 
επιστολής   αναγνωρισµένης   τράπεζας.   
Η εγγύηση  πρέπει  να  έχει   ισχύ τουλάχιστον (4)τέσσερις  µήνες 120 ηµέρες από  την  επόµενη της 
ηµεροµηνίας  διενέργειας  του  διαγωνισµού.   
 
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού υποχρεούται να 
καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% επί της αξίας 
της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση 
παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει (αρ.157 Ν.4281/2014) 
 
Οι  εγγυήσεις  συµµετοχής  και  καλής  εκτέλεσης  συντάσσονται  κατά  τον  τύπο  που  ισχύει  στο 
Ελληνικό ∆ηµόσιο  και  κατατίθενται  από  µορφή  εγγυητικής  επιστολής  
αναγνωρισµένης  τράπεζας  ή  του ΤΣΜΕ∆Ε ή γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης  
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Σε περίπτωση παράτασης της προσφοράς, τότε η εν λόγω 
εγγυητική υποχρεωτικά παρατείνεται για ίσο χρόνο. 

 

Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 8ο 

Τρόπος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 
 
Α) Παραλαβή προσφορών 
1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή και αξιολόγηση 
του διαγωνισµού επιτροπή που συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρα λήξης 
αποδοχής προσφορών , που ορίζεται στη διακήρυξη. 
2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς, ο 
οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν 
απόρριψή της. 
3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη 
της παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. 
Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς µετά την παρέλευση 
του χρόνου αυτού, µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός εάν η εµπρόθεσµη επίδοση προσφορών 
συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την παρέλευση του χρόνου όπως ορίζεται στο άρθρο 18 παρ. 7 του 
Π.∆. 28/80. 
Β) Έλεγχος δικαιολογητικών 
1.Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δηµόσια συνεδρίαση και αρχίζει από την 
επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά επίδοσής τους. Τα έγγραφα που 
βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά µεν, αλλά µε τρόπο που να φαίνεται 
εάν είναι σύµφωνα ή όχι µε τους όρους της διακήρυξης. 
2. Ο φάκελος που περιέχει την Οικονοµική Προσφορά παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σε 
αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός µε αυτόν που αναγράφηκε στον φάκελο των δικαιολογητικών. 
3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων, όσοι παρίστανται στην αίθουσα 
του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται µυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει µυστικά, ελέγχει τα 
δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων και αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν. 
4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δηµόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει αυτούς που 
αποκλείονται από τη δηµοπρασία, καθώς και τους λόγους αποκλεισµού τους, και τους καλεί να παραλάβουν 
τα σχετικά έγγραφα τους µαζί µε την σφραγισµένη προσφορά τους, υπογράφοντες σχετική δήλωση ότι δεν 
προτίθενται να υποβάλλουν ένσταση. Σε αντίθετη περίπτωση οι φάκελοι συµµετοχής και οικονοµικής 
προσφοράς τους, φυλάσσονται µε φροντίδα του προέδρου της Ε.∆. µέχρι την υπογραφή του συµφωνητικού 
της σύµβασης, οπότε 
και επιστέφονται στον διαγωνιζόµενο. 
Γ) Αποσφράγιση των Προσφορών 
1. Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δηµοπρασία, αποσφραγίζονται κατά σειρά από την 
επιτροπή και οι προσφερόµενες τιµές ανακοινώνονται δηµόσια  
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2. Προσφορές που δεν φέρουν υπογραφή του διαγωνιζόµενου ,ή  που δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους 
της διακήρυξης  απορρίπτονται.  
3. Προσφορά αόριστη ή υπό αίρεση απορρίπτεται  
 

 

Άρθρο 9ο 

Ενστάσεις κατά της δηµοπρασίας 

 
Οι ενστάσεις κατά της διεξαγωγής της δηµοπρασίας υποβάλλονται εγγράφως, µέχρι της εποµένης από της 
διεξαγωγής της δηµοπρασίας εργάσιµης ηµέρας και κατά του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας µέχρι και της 
εποµένης της ανακοινώσεως αυτού. Οι ενστάσεις καταθέτονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας και 
διαβιβάζονται ύστερα στην Οικονοµική Επιτροπή, µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του αρµοδίου για 
την αξιολόγηση οργάνου.  

 

∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ  

Άρθρο 10ο 

Αξιολόγηση –Κατακύρωση-Ακύρωση-Επανάληψη ∆ιαγωνισµού 

 
1. Ο ανάδοχος θα επιλεγεί βάσει της χαµηλότερης τιµής στο σύνολο των υπηρεσιών. 
Σε περίπτωση που περισσότεροι  προσέφεραν την ίδια τιµή, γίνεται  κλήρωση µεταξύ Τους. Ο  
ανακηρυχθείς  ανάδοχος  υποχρεούται  να  συνυπογράψει  το  πρακτικό της δηµοπρασίας 
2. Η ύπαρξη µίας και µόνο προσφοράς δεν δεσµεύει την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης να προβεί 
στη συνέχιση του διαγωνισµού εφόσον αυτή από πλευράς τεχνικών προδιαγραφών και οικονοµικής 
προσφοράς είναι συµφέρουσα για την υπηρεσία (Γνωµ. Νοµ. Συµβ. του Κράτους 547/96). 
3. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική επιτροπή, µέσα σε προθεσµία (10)  δέκα 
ηµέρών από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων. Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται 
στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, για έγκριση, είναι δε αµέσως εκτελεστή. 
4. Η ακύρωση του διαγωνισµού επιτρέπεται λόγω ασύµφορου ή συµπαιγνίας. 
5. Η δηµοπρασία µπορεί να επαναληφθεί για µία ακόµη φορά λόγω ασύµφορου. 
6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται. 
7. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
απορρίπτεται. 
8. ∆εν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 
9. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
 

Άρθρο 11ο 
Χρόνος διάρκειας της σύµβασης 

 
Η διενέργεια του ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων µε τη σύνταξη και υπογραφή του σχετικού 
Πιστοποιητικού από τον Ορκωτό (ή Ορκωτούς) Ελεγκτή Λογιστή της αναδειχθείσας εταιρίας ή 
κοινοπραξίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί από την υπογραφή της σύµβασης και έως τις 30-04-
2015 πάντα σύµφωνα µε τους όρους της από 01/2014 µελέτης της ∆/σης Οικονοµικών  Υπηρεσιών 
 
 

Άρθρο 12ο 
Παράταση της σύµβασης 

 
Εάν κατά τη διάρκεια του συµβατικού χρόνου ελέγχου προκύψουν αιτιολογηµένες δυσχέρειες που 
καθυστερούν τη διαδικασία του ελέγχου µπορεί η σύµβαση να παραταθεί µέχρι τριάντα (30) ηµέρες, 
πριν τη λήξη της σύµβασης µε Απόφαση ∆ηµοτικ. Συµβουλίου. 
 

Άρθρο 13 ο 

Εγγύηση καλής και Εµπρόθεσµης  Εκτέλεσης της Σύµβασης 
 

1. Ο ανάδοχος που στο όνοµα του κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος 
µέσα σε δέκα (10) µέρες από της παραλαβής της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σ’ 
αυτόν, να έρθει στο Κεντρικό ∆ηµοτικό Κατάστηµα, να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, και να 
αντικαταστήσει την εγγύηση συµµετοχής του στη δηµοπρασία, µε εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων 
της σύµβασης ίσης προς 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
2. Εάν ο ανάδοχος δεν έρθει να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην παραπάνω προθεσµία των δέκα (10) 
ηµερών ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση 
συµµετοχής του στη δηµοπρασία εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου. 
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3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την εκτέλεση των εργασιών και της 

λήξης της σύµβασης 

 

 

Άρθρο 14 ο 
Άρνηση υπογραφής της Σύµβασης και συνέπειες αυτής 

 
Αν ο µειοδότης δεν προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύµβαση εντός δέκα (10) ηµερών από την 
γνωστοποίηση προς αυτόν του αποτελέσµατος του διαγωνισµού κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου (χωρίς  να  απαιτείται  η 
τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 50 του Π∆ 28/1980). 
Η δε εγγύηση συµµετοχής εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ήµου. Ο ∆ήµος µετά από αυτά είναι 
ελεύθερος θα προβεί σε επανάληψη της δηµοπρασίας ή σε απευθείας ανάθεση µε διαπραγµάτευση, µετά 
από την σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Ο ∆ήµος και στις δύο 
περιπτώσεις δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν γενόµενης σ΄ αυτόν θετικής ή 
αποθετικής ζηµίας από µέρους του αρνηθέντος την υπογραφή της σύµβασης. 

 

Άρθρο 15ο 

Αθέτηση όρων της Σύµβασης  

 
1) Η από µέρους του τελευταίου µειοδότη αθέτηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος διαγωνισµού και 
της σύµβασης ή η µη πλήρης συµµόρφωσή του µε τους όρους του, παρέχει το δικαίωµα στον ∆ήµο να 
τον κηρύξει έκπτωτο µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
2) Η έκπτωση του αναδόχου έχει ως συνέπεια να εκπέσει υπέρ του ∆ήµου, λόγω ποινικής ρήτρας και 
αναπόδεικτου αποζηµίωσης, ολόκληρο το ποσό της κατατιθέµενης εγγύησής του χωρίς δικαστική 
παρέµβαση  
3)Αν ο τακτικός έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου ανατεθεί σε δύο ή περισσότερους 
τακτικούς ελεγκτές από την επιλεγείσα εταιρία ή κοινοπραξία ελεγκτών, οι ελεγκτές διενεργούν από 
κοινού τον έλεγχο και ευθύνονται εξ΄ ολοκλήρου για κάθε βλάβη από τη χρήση του πιστοποιητικού 
ελέγχου. Οι ελεγκτές εκδίδουν ενιαίο πιστοποιητικό ελέγχου στο οποίο διαχωρίζουν την γνώµη τους σε 
περίπτωση διαφωνίας. 
4)Ο Ορκωτός Ελεγκτής ευθύνεται για κάθε ζηµία εκ θετικής ενέργειας ή παραλείψεως του κατά τον 
έλεγχο και την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου, εφ΄ όσον αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αµέλεια 
του ασκήσαντος τον έλεγχο και αποδεδειγµένα προκλήθηκε από την χρήση του πιστοποιητικού 
ελέγχου, συνυπεύθυνης και της εταιρίας ή κοινοπραξίας όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 19 του 
Π.∆. 226/92. 
5)Ο διορισθείς ορκωτός λογιστής δεν µπορεί να αρνηθεί µετά την υπογραφή σύµβασης την διενέργεια 
ελέγχου ή διακοπής αυτού. Σε περίπτωση διακοπής του ελέγχου για οποιονδήποτε λόγο, ο ∆ήµος δεν 
υποχρεούται σε αποζηµίωση παρά µόνο των δεδουλευµένων ωρών. Η δε γνωστοποίηση αδικαιολόγητης 
διακοπής ελέγχου δεν τον απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις του προς το ∆ήµο για αποζηµίωση. 
6)Η εταιρία υποχρεούται να διορίσει και αναπληρωµατικό/ούς υπεύθυνο/ους ορκωτό/ους λογιστή/ές σε 
εκτέλεση της διακήρυξης και της σύµβασης 
 
7)Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (Ισολογισµού, 
Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως, Πίνακα ∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων και Προσαρτήµατος) του 
Ο.Τ.Α. εφαρµόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής, που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών και συµφωνούν µε τις βασικές αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Στο χορηγούµενο 
πιστοποιητικό ελέγχου του αναφέρει εάν ο Ο.Τ.Α. εφάρµοσε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο ∆ήµων 
και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του ∆.Κ.Κ. και των αντίστοιχων κανονιστικών 
ρυθµίσεων οι οποίες αφορούν το οικονοµικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστηµα των δήµων. 
Περιλαµβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν σε σηµαντικές ανεπάρκειες που έχουν 
ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του Ισολογισµού ή των Αποτελεσµάτων 
Χρήσεως. 

 

Εκτός από το Πιστοποιητικό Ελέγχου, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής υποχρεούται να καταρτίσει και 
Έκθεση Ελέγχου, στην οποία θα συµπεριλαµβάνει τα όσα ενδεχοµένως προκύψουν από τον έλεγχό του, 
παραθέτοντας επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέµα. Η Έκθεση Ελέγχου θα 
υποβληθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, στον Γενικό Γραµµατέα της 
Περιφέρειας. (άρθρο 163παρ 3 του Ν.3463/2006). 
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Άρθρο 16 ο 
∆απάνες που βαρύνουν τον Προµηθευτή 

 
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δηµοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης της δηµοπρασίας, του 
αρχικού διαγωνισµού και του τυχόν επαναληπτικού και οι σχετικές αποδείξεις πληρωµής προσκοµίζονται 
από αυτόν απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύµβασης (γνωµοδότηση _΄ Τµήµατος Ν.Σ.Κ. 204/2010 
– Ν.3801/2009, άρθρο 46,ΦΕΚ 163 Α΄- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α΄) η κράτηση 0,10 % υπέρ 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµόσιων Συµβάσεων (άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 4013/2011), ο 
αναλογούν φόρος εισοδήµατος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε τυχούσα νόµιµη κράτηση. Ο ΦΠΑ 
βαρύνει το ∆ήµο ∆ιονύσου. 

Άρθρο 17ο 

Αναπροσαρµογή Τιµών  

 

Οι τιµές προσφοράς ισχύουν και δεσµεύουν τον ανάδοχο για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών 

 

Άρθρο 18ο 

 

Τιµές προσφοράς 

1)Όλες οι προσφορές που αφορούν στην εκτέλεση της εργασίας θα αναφέρονται σε €. 
2)Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των 
προσφορών  

Άρθρο 19ο 

Χρόνος –Τόπος-Τρόπος Παράδοσης  

 
Ο έλεγχος θα εκτελεστεί στο ∆ήµο ∆ιονύσου υπό την επίβλεψη του ανάδοχου Ορκωτού Ελεγκτή 
Λογιστή κατά τη διάρκεια του έτους 2014. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής υποχρεούται να παραδώσει το 
µετά τον νόµιµο έλεγχο του, εµπρόθεσµα, το πιστοποιητικό ελέγχου στο ∆ήµο Ο ∆ήµος είναι 
υποχρεωµένος να ακολουθεί τις οδηγίες και τις υποδείξεις του ανάδοχου, όσον αφορά την εκτέλεση της 
συγκεκριµένης υπηρεσίας και να του παρέχει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται σύµφωνα µε το Νόµο 

 

 

 

Άρθρο 20ο 

Τρόπος Πληρωµής  

 
 
Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών,  
(µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης, για το οποίο εκδίδεται χρηµατικό ένταλµα) σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 1(παραγρ.Α΄, υποπαράγρ.Ζ.5) του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-
2013)«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 άρθ.4, για την καταπολέµηση των 
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές 
Επισηµαίνεται ότι για την εξόφληση της δαπάνης απαιτείται πλην της κατάθεσης του σχετικού 
τιµολογίου και η ταυτόχρονη υποβολή στην αρµόδια υπηρεσία και του διπλότυπου είσπραξης της 
∆/νσης Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου, µε το οποίο θα αποδεικνύεται η πληρωµή από µέρους του 
µειοδότη των προβλεπόµενων από το άρθρο 22 του Π.∆.28/80 εξόδων δηµοσίευσης (σχετικό και το 
υπ΄ αριθµ. 15 άρθρο της παρούσας διακήρυξης 

 

 

E) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Άρθρο 21ο 
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Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 

 

Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες από τις 09:30 
έως 15:00 από το Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου, Ταχ. ∆/νση Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & 
Αθ. ∆ιάκου , Αγ. Στέφανος . Αρµόδιος υπάλληλος  Βορριά  Μαρία, e-mail : vorria@dionysos.gr 
Αντίγραφο  της  διακήρυξης  και  των  παραρτηµάτων  που  τη  συνοδεύουν  : 
http://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/term/60 

 

 

Άρθρο 22ο 

 
∆ηµοσίευση 

Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 5 του 
Π.∆. 28/80 και του Ν. 3548/2007. Επίσης, περίληψη των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης θα 
δηµοσιευτεί στον ηµερήσιο τύπο  στο και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου µας. 
http://www.dionysos.gr/?q=taxonomy/term/60 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισµού και ενδεχόµενα του 
επαναληπτικού, βαρύνουν τον ανάδοχο που του κατακυρώθηκε οριστικά ο διαγωνισµός. 
 
 
 

  Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

   

   

   

  Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆/ΝΣΗ  OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ                     
 

Μ Ε Λ Ε Τ Η 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ 
ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013» 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ     
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 01/2014 
 
Κ.Α. 10.6142.0021 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.: € 20.000,00 
 
  
  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

I. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

II. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

III. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

IV. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

V. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  

  
 
 
 

 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

                  ΜΕΛΕΤΗ: 
Ανάθεσης υπηρεσιών τακτικού ελέγχου από 
ορκωτό ελεγκτή λογιστή των οικονοµικών 
καταστάσεων του ∆ήµου χρήσης 2013 
Α.Μ. 01/2014 

  
  

Ι. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Οι υπηρεσίες «τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή των Οικονοµικών Καταστάσεων του ∆ήµου 
χρήσης 2013» θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις ελεγκτικές διαδικασίες που διέπονται από τις αρχές και 
τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε συνδυασµό και µε 
τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ ,µε τελικό σκοπό την παράδοση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του προβλεπόµενου 
πιστοποιητικού ελέγχου (έκθεσης ελέγχου σύµφωνα µε τα παραπάνω πρότυπα) επί των οικονοµικών 
καταστάσεων που θα συντάξει η Οικονοµική Επιτροπή.  
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Ειδικότερα: 
1. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις ελεγκτικές διαδικασίες που διέπονται από τις αρχές 

και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών  Λογιστών σε συνδυασµό και µε 

τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. Αυτές οι διαδικασίες και τα πρότυπα προβλέπουν τον προγραµµατισµό 
και την διενέργεια  ελέγχου, µε σκοπό τη σχετική εξασφάλιση του ελεγκτή  ότι οι Οικονοµικές 

Καταστάσεις του ∆ήµου δεν περιλαµβάνουν σηµαντικά λάθη, παραλείψεις και ανακρίβειες. 

2. Ο ανάδοχος θα εξετάσει σε δειγµατοληπτική βάση τα βιβλία και τα στοιχεία εκείνα που 

τεκµηριώνουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 

Αντικείµενο του ελέγχου αποτελεί η διερεύνηση ως προς την τήρηση των κανόνων και αρχών 

της λογιστικής και διαχειριστικής τάξης κατά τη διαχείριση ,απεικόνιση και λογιστική 

παρακολούθηση των οικονοµικών πράξεων και συναλλαγών του ∆ήµου, σε συνδυασµό και µε 

τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα,του προγράµµατος Καλλικράτη και αυτών 
της Φορολογικής Νοµοθεσίας ( Π.∆.315/1999 Κ.Λ.Σ.των ΟΤΑ και Κ.∆.Κ. 

Ν.3463/2006,Ν.3852/2010). 

3. Ο τακτικός έλεγχος δεν υπεισέρχεται στη σκοπιµότητα των πράξεων που ελέγχει ,αλλά στη 

νοµιµότητά τους µόνο. Η σκοπιµότητα είναι αποκλειστικό προνόµιο και ευθύνη της διοίκησης 

των ελεγχοµένων µονάδων , η δε εµπλοκή των ελεγκτών σε θέµατα σκοπιµότητας θα 

συνιστούσε υποκατάσταση της διοίκησης στο έργο της .Είναι όµως δυνατό µε ειδική εντολή ,οι 

ελεγκτές να εξετάσουν θέµατα που άπτονται της σκοπιµότητας µιας δαπάνης και να εκφράσουν 

γνώµη σε συγκεκριµένα ερωτήµατα.   

4. Γίνεται δεκτό ότι η Οικονοµική Επιτροπή έχει την ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών 
καταστάσεων, κατά τρόπο που να απεικονίζουν ακριβοδίκαια την περιουσιακή διάρθρωση, την 

οικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 315/99 

και τις παρακάτω αναφερόµενες διατάξεις. Επίσης είναι µέληµα και ευθύνη της ∆ιοίκησης η 

επιλογή και εφαρµογή των πλέον κατάλληλων λογιστικών µεθόδων και αρχών, η σύννοµη 

τήρηση των βιβλίων και στοιχείων και ο σχεδιασµός και η εφαρµογή ενός επαρκούς συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου, που να διασφαλίζει τα περιουσιακά και λοιπά στοιχεία του ∆ήµου. 

5. Ο ανάδοχος κατά τη διάρκεια του ελέγχου είναι πιθανό να λάβει προφορικές διαβεβαιώσεις από 

τη ∆ιοίκηση του ∆ήµου. Όταν αυτός το κρίνει απαραίτητο για τους σκοπούς του ελέγχου, οι 
διαβεβαιώσεις αυτές του χορηγούνται γραπτώς µαζί µε τις έγγραφες διαβεβαιώσεις που 

προβλέπονται από τα ελεγκτικά πρότυπα. 

6. Με σκοπό να βοηθήσει στην ενδεχοµένως πιο επιτυχή ή αποτελεσµατική εκπλήρωση των 

καθηκόντων της ∆ιοίκησης του ∆ήµου ή και της λειτουργίας του, ο ανάδοχος, σύµφωνα και µε 

τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/06, µετά την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

από την Οικονοµική Επιτροπή, θα διατυπώσει τις τυχόν υπάρχουσες προτάσεις του και τις 

υποδείξεις του, καθώς και όσα σηµαντικά υπέπεσαν στην αντίληψη του, στο πλαίσιο του 

δειγµατοληπτικού, κατά τα παραπάνω, ελέγχου, σε ειδική αναλυτική έκθεση του.   

Ειδικότερα ο ανάδοχος θα αναλάβει  την παροχή υπηρεσιών «τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή 
λογιστή των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου, χρήσης 2013» µε τους όρους που περιγράφονται 
στην Αναλυτική Περιγραφή Υπηρεσιών. 
Για την υλοποίηση της παρούσας εργασίας θα εφαρµοστούν οι διατάξεις: 

• Του Π.∆. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών ΟΤΑ» 

• Του Ν. 3463/2006»Κύρωση του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» 

• Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 

• Το άρθρο 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α) 

• Την υπ΄ αριθµ. 35130/739/9.8.2010 (ΦΕΚ 1291/11.8.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργών 

Οικονοµικών.      
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Η παροχή υπηρεσίας θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους του ∆ήµου ∆ιονύσου στον προϋπολογισµό 
του έτους 2014 και σε βάρος του ΚΑ: 10-6142.0021 (Αµοιβές ορκωτού ελεγκτή λογιστή χρήση 
2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

                  ΜΕΛΕΤΗ: 
Ανάθεσης υπηρεσιών τακτικού ελέγχου από 
ορκωτό ελεγκτή λογιστή των οικονοµικών 
καταστάσεων του ∆ήµου χρήσης 2013 
Α.Μ. 01/2014 

  
 
 
 
 

ΙΙ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο κατά τη διάρκεια του έτους 2014 και κυρίως 
µετά την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ήµο, σε χρόνους που ο ίδιος θα επιλέγει. Ο 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής υποχρεούται να παραδώσει το ως παραπάνω προβλεπόµενο πιστοποιητικό 
ελέγχου, εντός εύλογου χρόνου από της παραδόσεως σ’ αυτόν επί αποδείξει των οικονοµικών 
καταστάσεων υπογεγραµµένων νόµιµα. 
 
 
 

 
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

                  ΜΕΛΕΤΗ: 
Ανάθεσης υπηρεσιών τακτικού ελέγχου από 
ορκωτό ελεγκτή λογιστή των οικονοµικών 
καταστάσεων του ∆ήµου χρήσης 2013 
Α.Μ. 01/2014 
 
 

                  
 
 

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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Ο έλεγχος θα εκτελεστεί στο ∆ήµο ∆ιονύσου υπό την επίβλεψη του ανάδοχου Ορκωτού Ελεγκτή 
Λογιστή. Ο ∆ήµος είναι υποχρεωµένος να ακολουθεί τις οδηγίες και τις υποδείξεις του ανάδοχου, όσον 
αφορά την εκτέλεση της συγκεκριµένης υπηρεσίας και να του παρέχει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται 
σύµφωνα µε το Νόµο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

                  ΜΕΛΕΤΗ: 
Ανάθεσης υπηρεσιών τακτικού ελέγχου από 
ορκωτό ελεγκτή λογιστή των οικονοµικών 
καταστάσεων του ∆ήµου χρήσης 2013 
Α.Μ. 01/2014 

 
 
 
 
 

VI. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
1. Η αµοιβή του αναδόχου για την ολοκλήρωση της ανωτέρω υπηρεσίας υπολογίζεται να ανέλθει µέχρι 

το ποσό των 20.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. €. Η αναφερόµενη αµοιβή διαµορφώθηκε 

µετά από έρευνα που έκανε ο ∆ήµος στις διαθέσιµες τιµές της αγοράς. 

2. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί εφάπαξ µε την περάτωση του έργου, ήτοι µε την παράδοση 

υπογεγραµµένου του πιστοποιητικού (έκθεσης ελέγχου) και µετά από την έκδοση από τον ανάδοχο 

του σχετικού τιµολογίου παροχής υπηρεσιών.    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

                  ΜΕΛΕΤΗ: 
Ανάθεσης υπηρεσιών τακτικού ελέγχου από 
ορκωτό ελεγκτή λογιστή των οικονοµικών 
καταστάσεων του ∆ήµου χρήσης 2013 
Α.Μ. 01/2014 

 
 
 

V. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
 

1. Υποχρέωση του ανάδοχου είναι να παραδώσει, µετά τον νόµιµο έλεγχο του, εµπρόθεσµα, το 

πιστοποιητικό ελέγχου στο ∆ήµο 

2. Τα δικαιώµατα του ανάδοχου ως προς την αµοιβή του εξαντλούνται στην συµφωνηθείσα αµοιβή 

όπως θα καθοριστεί από τη σύµβαση και η οποία θα καταβληθεί µε τον τρόπο που θα 

συµφωνηθεί και µε την έκδοση του σχετικού τιµολογίου παροχής υπηρεσιών. 

3. Τα αντισυµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον 

Ν.2472/97 περί προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα και στις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας 

∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 
 
 

  Οι Συντάκτες                                                       Η προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικού 
 
       
                 
 

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος, 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος  
∆ήµαρχος 
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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