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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:
Στις 25 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.15 – 12.30 μ.μ. στο Κεντρικό Κατάστημα του Δήμου
(Ι. Δραγάτση 19, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής θα γίνει ανοικτός δημόσιος
επαναληπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη
προσφορά η οποία θα καλύπτει τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη σχετική μελέτη, για την ανάθεση της
εργασίας ελέγχου του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2010 από ελεγκτική εταιρεία
ή κοινοπραξία ορκωτών λογιστών, προϋπολογισμού δαπάνης 42.240 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 28/80 περί «εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης», του
Π.Δ. 315/99 περί «εφαρμογής του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στους ΟΤΑ», καθώς και τις
όμοιες των άρθ. 163 & 175 παρ. 1 & 2 του Ν. 3463/06 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 226/92, Ν.
2231/94, Π.Δ. 341/97, του άρθ. 38 του Ν. 2733/99 του υπ’ αριθμ. 623/7-5-97 κανονισμού επαγγελματικής
δεοντολογίας των μελών Σ.Ο.Ε.Λ. και του 40116/02 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
Δεκτές στο διαγωνισμό γίνονται όσες εταιρείες ή κοινοπραξίες ορκωτών λογιστών
δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένες στο ειδικό μητρώο του Σώματος Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.).
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% του προϋπολογισμού της μελέτης, εκτός του Φ.Π.Α., δηλαδή σε
2.112 €, σε γραμμάτιο κατάθεσης του Τ.Π. & Δ. ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα
ισχύει μέχρι την επιστροφή της στον εκδότη.
Δηλώσεις θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.
Τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα από το Τμήμα Δημαρχιακής Επιτροπής και από το δημόσιο
διαδικτυακό τόπο του Δήμου: www.piraeus.gov.gr/Default.aspx?tabid=708.. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Δημαρχιακής Επιτροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες (Δημαρχείο, 8ος όρ., τηλ.: 2104194340 -5).

Η παρούσα θα σταλεί για δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος ΔΔΣ, και στον τύπο. Τα έξοδα
δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
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