
 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος,   26/10/2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:  30213 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληρ.vorria@dionysos.gr                                                                                                    
                                                                              

ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑΤΑ : Έγκριση Πρακτικού Νο.2 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  

 
 

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 υπ’αριθµ 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. Την  υπ’αριθµ 277/12-10-2015  Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκε : α) Το 
Πρακτικό Νο1 (16/9/2015) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και β)η υπ’αριθµ 27702/01-10-2015 
Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού . 

6. Το Πρακτικό Νο2 (12/10/2015) της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 143/2015 Α∆Σ.(που αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσης) σύµφωνα µε το οποίο : « σε συνέχεια του Πρακτικού Νο1 του 
διαγωνισµού «Ανάθεση παροχής  υπηρεσιών τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή Λογιστή των 
οικονοµικών καταστάσεων  του ∆ήµου για τις χρήσεις 2014-2015», ο οποίος διενεργήθηκε στις 
16.09.2014, και του σχετικού 24411/1.9.2015 εγγράφου του δήµου προς ενηµέρωση των 
συµµετεχόντων, διενεργήθηκε η αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς των εταιρειών : 

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 – Μαρούσι 
5. «TMS AE » Λουκιανού 6- ΑΘΗΝΑ 
6. «OLYMPIA» Πατησίων 81&Χέϋδεν-ΑΘΗΝΑ 

 
Οι οικονοµικές προσφορές των παραπάνω εταιρειών έχουν ως ακολούθως: 



 

Α/Α  
                      ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

Για χρήσεις (2014-2015) 

 1 Συνεργαζόµενοι ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. Ορκωτών 
Ελεγκτών 

12.054,00€ 

2 «GRANT THORNTON» 14.760,00€ 

3 «KRESTON » 12.546,00€ 

4 «DFK PDAUDIT» 9.840,00€ 

5 «TMS AE » 14.883,00€ 

6 «OLYMPIA» 11.070,00€ 

 
Όλες οι παραπάνω προσφορές είναι εντός προϋπολογισµού της µελέτης και µειοδότης προκύπτει ότι είναι η 
εταιρεία «DFK PDAUDIT» για συνολικό ποσό 8.000,00€ πλέον ΦΠΑ 23% 1.840,00€, σύνολο 9.840,00€. 
 
Κατόπιν τούτων η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού γνωµοδοτεί για την «Ανάθεση παροχής  υπηρεσιών τακτικού 
ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή Λογιστή των οικονοµικών καταστάσεων  του ∆ήµου για τις χρήσεις 2014-2015» 
στην εταιρία «DFK PDAUDIT» για ποσό 9.840,00€ (Εννέα χιλιάδες Οκτακόσια Σαράντα  ευρώ) 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε να ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για: 
 
1.- Την έγκριση του Πρακτικού Νο2,  της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. 
 
2.- Την κατακύρωση του διαγωνισµού στην  εταιρεία «DFK PD AUDIT ΑΕ » (ΑΦΜ:800383045 ∆.Ο.Υ 
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ )  αντί του  ποσού  9.840,00€ (εννέα χιλιάδων  οκτακόσιων σαράντα  ευρώ) 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

   
ΣΤΕΛΛΑ  ΣΟΦΙΑ  ΜΑΓΓΙΝΑ 

Συνηµµένα: 1.)Το πρακτικό Νο2 του 
διαγωνισµού της 12ης Οκτωβρίου 
2015,  
 
Κοινοποίηση: 
1. Τµήµα Προµηθειών 
2. Τµήµα Λογιστηρίου 

  



 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No2 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ανάθεση  παροχής  υπηρεσιών τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή Λογιστή των οικονοµικών 

καταστάσεων  του ∆ήµου για τις χρήσεις 2014-2015 
 
Στον Άγιο Στέφανο, την 12η του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού (Απόφαση 143/2015 της Οικονοµικής 
Επιτροπής) αποτελούµενη από τους κ.κ. 
Κωστάκη ∆ηµήτριο,     
Μαντόπουλο Σπυρίδων, και  
Κανλή Ειρήνη  
και σε συνέχεια του Πρακτικού Νο1 του διαγωνισµού «Ανάθεση παροχής  υπηρεσιών τακτικού ελέγχου 
από ορκωτό ελεγκτή Λογιστή των οικονοµικών καταστάσεων  του ∆ήµου για τις χρήσεις 2014-
2015», ο οποίος διενεργήθηκε στις 16.09.2014, και του σχετικού 24411/1.9.2015 εγγράφου του δήµου προς 
ενηµέρωση των συµµετεχόντων, διενεργήθηκε η αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς των εταιρειών  

 
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 
«TMS AE » Λουκιανού 6- ΑΘΗΝΑ 
«OLYMPIA» Πατησίων 81&Χέϋδεν-ΑΘΗΝΑ 

 
Οι οικονοµικές προσφορές των παραπάνω εταιρειών έχουν ως ακολούθως: 
 

Α/Α  
                      ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
          ΜΕ Φ.Π.Α. 
Για χρήσεις (2014-2015) 

 1 Συνεργαζόµενοι ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. Ορκωτών 
Ελεγκτών 

12.054,00€ 

2 «GRANT THORNTON» 14.760,00€ 

3 «KRESTON » 12.546,00€ 

4 «DFK PDAUDIT» 9.840,00€ 

5 «TMS AE » 14.883,00€ 

6 «OLYMPIA» 11.070,00€ 

 
Όλες οι παραπάνω προσφορές είναι εντός προϋπολογισµού της µελέτης και µειοδότης προκύπτει ότι είναι η 
εταιρεία «DFK PDAUDIT» για συνολικό ποσό 8.000,00€ πλέον ΦΠΑ 23% 1.840,00€, σύνολο 9.840,00€. 
 
Κατόπιν τούτων η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού γνωµοδοτεί για την «Ανάθεση παροχής  υπηρεσιών 
τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή Λογιστή των οικονοµικών καταστάσεων  του ∆ήµου για τις 
χρήσεις 2014-2015» στην εταιρία «DFK PDAUDIT» για ποσό 9.840,00€ (Εννέα χιλιάδες Οκτακόσια Σαράντα  
ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. 
 
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού  
 
Κωστάκης ∆ηµήτριος 
     
Μαντόπουλος Σπυρίδων 
 
Κανλή Ειρήνη 


