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Εργασία ελέγχου του Ισολογισµού και των
Αποτελεσµάτων χρήσης έτους 2011 του
∆ήµου Πειραιά προϋπολογισµού 20.000,00 €
πλέον Φ.Π.Α 23%.

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
∆ηµόσιο πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης, την
χαµηλότερη τιµή, προκειµένου να συνάψει σύµβαση παροχής λογιστικών υπηρεσιών µε εταιρία ή
κοινοπραξία Ορκωτών Λογιστών µε σκοπό τον έλεγχο του Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων
Χρήσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 2011.

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διενέργεια του διαγωνισµού γίνεται σύµφωνα µε τις κάτωθι διατάξεις:
1 Των άρθρων 163 & 175 παρ. 1 & 2 του Ν. 3463/08-06-2006 περί «Κύρωσης του Κώδικα
∆ήµων και Κοινοτήτων» σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π∆ 226/92
2 Του Π.∆ 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ», όπως τροποποιήθηκε
µεταγενέστερα.
3 Του Ν. 3852/10 «Πρόγραµµα Καλλικράτης»
4 Του Π.∆. 315/99 περί εφαρµογής του ∆ιπλογραφικού Λογιστικού Συστήµατος στους Ο.Τ.Α.
5 Του Ν. 2231/94.
6 Του άρθρου 38 Ν. 2733/99
7 Του Π.∆ . 341/97.
8 Του µε αριθµό 40116/02 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.
9 Του µε αριθµό 623/07-05-97 κανονισµού επαγγελµατικής δεοντολογίας των µελών του
Σ.Ο.Ε.Λ.
10 Του άρθρου 8 του Ν. 3919/11 περί « Αρχής της επαγγελµατικής ελευθερίας»
κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η παρούσα µελέτη αφορά την ανάθεση εργασίας σε Ελεγκτική εταιρεία ή κοινοπραξία Ορκωτών
Λογιστών, που θα διενεργήσει έλεγχο των µηχανογραφηµένων βιβλίων , των δικαιολογητικών ,των
παραστατικών , της εγκυρότητας καταχώρησης των εγγραφών και πράξεων, για τη διαπίστωση
εάν οι οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν µε ορθό και ακριβή τρόπο τα οικονοµικά δεδοµένα ,

την ανακάλυψη τυχόν λογιστικών σφαλµάτων και διόρθωσή τους , ώστε κατά την ηµεροµηνία
σύνταξης του Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων Χρήσης 2011 να προσδιορίζονται επακριβώς
όλα τα στοιχεία και οι µεταβολές για την εξαγωγή σωστών συµπερασµάτων .
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσόν των 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
(23%), οπότε η συνολικά απαιτούµενη δαπάνη ανέρχεται σε 24.600,00 €.
Η ανωτέρω εργασία θα βαρύνει τον Κ.Α. 10 6142.03 του προϋπολογισµού του ∆ήµου
οικονοµικού έτους 2012.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, Ι. ∆ραγάτση 10 (Αίθουσα ∆ηµοτικού
Συµβουλίου), την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί µε την περιληπτική διακήρυξη του κ.
∆ηµάρχου, ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΤΕΥΧΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Τα τεύχη δηµοπράτησης, τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία της εργασίας, είναι κατά
σειρά ισχύος τα κατωτέρω ,και αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης.
1. Η παρούσα διακήρυξη
2. Η συγγραφή υποχρεώσεων.
3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός.
4. Η τεχνική έκθεση
5. Η προσφορά του ∆ιαγωνιζοµένου.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν όσες ηµεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες ή κοινοπραξίες
ορκωτών λογιστών δραστηριοποιούνται νόµιµα στην Ελλάδα και είναι εγγεγραµµένες στο ειδικό
µητρώο του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) και διαθέτουν βεβαίωση εµπειρίας σε
ελέγχους οικονοµικών καταστάσεων ΟΤΑ Α βαθµού µε πληθυσµό άνω των 100.000 κατοίκων και µε
έσοδα άνω των 80.000.000 ευρώ που θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση επικυρωµένου
αντιγράφου εκθέσεως ελέγχου ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή που προσαρτάται στον
Ισολογισµό.

ΑΡΘΡΟ 7ο
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δικαιούµενοι συµµετοχών υποβάλλουν µε την αίτηση συµµετοχής τα κάτωθι δικαιολογητικά,
τα οποία πρέπει να υποβάλλονται την ηµέρα του διαγωνισµού.
1. Πιστοποιητικό του Εποπτικού Συµβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. ότι είναι εγγεγραµµένοι στο Ειδικό
Μητρώο Ορκωτών Λογιστών.
2. ∆ήλωση ότι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της ∆ιακήρυξης και της συγγραφής
υποχρεώσεων και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.Στη δήλωση δεν επιτρέπεται καµία
αναγραφή η οποία θα τροποποιεί τους όρους της διακήρυξης.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού
που αφορούν τις:
• Φορολογικές υποχρεώσεις.
• Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης όλων των απασχολουµένων και των εργοδοτών.
4. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Εταιρίας για κάλυψη έτους 2011 ότι αυτή προορίζεται για κάλυψη
ευθύνης της εταιρίας ή κοινοπραξίας ελεγκτών για αποζηµίωση οποιουδήποτε ζηµιωθέντος
φυσικού ή νοµικού προσώπου κατά την άσκηση ελέγχου ή τραπεζικά έγγραφα για τις
τοποθετήσεις της εταιρίας ή κοινοπραξίας προς επιβεβαίωση των παραπάνω.
5. Πιστοποιητικά από το αρµόδιο Πρωτοδικείο ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση
αναγκαστική διαχείριση πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι
δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, σε
πτωχευτικό συµβιβασµό, που να έχουν εκδοθεί µέχρι έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κατάθεσης της προσφοράς στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού.
6. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό
και το ειδικό επάγγελµα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή
ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης που θα έχουν και εκδοθεί το πού 6 µήνες πριν από την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
7. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο
θα προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας
8. Ειδικότερα περί αλλοδαπών φυσικών ή νοµικών προσώπων να προσκοµίσουν τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά των αρµόδιων δικαστικών ή διοικητικών αρχών της χώρας εγκατάστασης τους
και τα ως άνω έγγραφα εφόσον µεταφράζονται εις την Ελληνική στο εξωτερικό από αρµόδια
αρχή οφείλουν να φέρουν την σφραγίδα της χώρας Χάγης ( Apostile ) για να είναι αποδεικτικά
ως έγκυρα.
9. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά καταθέτουν σαν δικαιολογητικά όλα τα παραπάνω
έγγραφα πλην του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο
εγγράφου.
10. Οι συνεταιρισµοί υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1)
Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα
2)
Πιστοποιητικό από το αρµόδιο Πρωτοδικείο από το οποίο να
προκύπτει
ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις 5 και 6 του παρόντος άρθρου.
3)
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµερη ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
11. Εκπροσώπηση εταιρίας.
Για τις Α.Ε.:
• Πρακτικό του ∆.Σ. της εταιρίας που να εγκρίνει την συµµετοχή
αυτής στον ∆ιαγωνισµό και να ορίζεται ο εκπρόσωπος αυτής
κατά τις κείµενες διατάξεις,
• Αντίγραφο καταστατικού και κάθε τροποποίηση αυτού ή άλλου
ανάλογου και σχετικού εγγράφου που κανονίζει ή διέπει τα της
εταιρίας ή κοινοπραξίας ελεγκτών και τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ..
Για τις Κοινοπραξίες:
• Συµφωνητικό Σύστασης Κοινοπραξίας.
• Συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο για τον εκπρόσωπο της

κοινοπραξίας.
Για τις λοιπές µορφές Εταιριών:
• Συστατική πράξη, τυχόν τροποποιήσεις και για το καταστατικό
των Ε.Π.Ε. τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ
12. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπόκεινται σε περιορισµούς όπως αναφέρονται παρακάτω
προκειµένου
να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελµατική αξιοπιστία, η
χρηµατοπιστωτική και οικονοµική
γενικότερα, κατάσταση των συµµετεχόντων:
• Οι τυχόν Νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της εταιρίας.
• Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους
n δραστηριότητας, και εάν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση για σοβαρό αδίκηµα από
το
Εποπτικό Συµβούλιο, ή έχουν αποκλειστεί για τις διενέργειες ελέγχου της
διαχείρισης Οργανισµών, Ν.Π.∆.∆., Επιχειρήσεων, ΟΤΑ.
• ∆εν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που
ζητούνται
από την υπηρεσία.
• Ότι η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων
όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς τον ∆ηµόσιο Τοµέα.
• Η συνέπεια της εταιρίας στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της τόσο στον Ιδιωτικό όσο
και
στον ∆ηµόσιο τοµέα.
• Πίνακα – κατάλογο µε τις επωνυµίες και τις διευθύνσεις στον οποίο αναφέρονται οι
διενεργούµενοι έλεγχοι της διαχειρίσεως Επιχειρήσεων, Οργανισµών, Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆.,
• Η οικονοµική επιφάνεια της εταιρίας µε την κατάθεση αποσπάσµατος ή αντίγραφο των
ισολογισµών της, των τριών (3) τελευταίων ετών,
• Η δυναµικότητά της σε ανθρώπινο δυναµικό.
13. Νόµιµη εξουσιοδότηση προς τον εκγχωρίζοντα την προσφορά µε θεωρηµένο το γνήσιο της
υπογραφής από Αρµόδια Αρχή.
14. Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή Γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών
και
∆ανείων για ποσό ίσο προς το 5% του προϋπολογισµού χωρίς Φ.Π.Α. ως εγγύηση
συµµετοχής σε
διαγωνισµό ισχύος έξι (6) µηνών, µετά από τη λήξη του χρόνου των
προσφορών.
15. Φάκελο που θα φέρει εξωτερικά τα στοιχεία του διαγωνιζοµένου (ονοµατεπώνυµο,
πατρώνυµο,
∆ /νση) ή επωνυµία της εταιρείας και δ/νση σφραγισµένο και θα περιέχει
µέσα την προσφορά .
Ο συµµετέχων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου διακήρυξης.
Οι διαγωνιζόµενοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται αυτοπροσώπως, ή µε νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους.
Εφόσον είναι προσωπικές εταιρίες, Μον. ΕΠΕ ή Ε.Π.Ε., εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή
τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από µέλος του
∆ιοικητικού
Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση
θεωρείται νόµιµη, όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από Αρµόδια Αρχή.
Η επίδοση της προσφοράς του διαγωνιζοµένου αποδεικνύει ότι αυτός έλαβε γνώση κατά τη
σύνταξη της προσφοράς του τις γενικές συνθήκες της εργασίας.
Επιπλέον:
α) Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραµµένη στην Ελληνική γλώσσα και υπογεγραµµένη
από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας ή το νόµιµα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό της.
β) Οι σελίδες της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να είναι αριθµηµένες και µονογραµµένες.
γ) Η προσφορά πρέπει να είναι πλήρης και σαφής. Να µην περιέχει ασάφειες, ή αοριστίες που
δηµιουργούν αδυναµίες εκτίµησης.
δ) Οι προσφορές δεν πρέπει να περιέχουν ξύσµατα, αποσβέσεις, διαγραφές, προσθήκες κλπ.

ε)

Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφεροµένους ή τους νοµίµους
εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραµµένες από
όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες, από τους νόµιµους εκπροσώπους
τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη
αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Οι διαγωνιζόµενοι, ως
νοµικά πρόσωπα και συγκεκριµένα προσωπικές εταιρείες
εκπροσωπούνται από τους νόµιµα εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους τους. Οι κεφαλαιουχικές
εταιρείες και συγκεκριµένα ΕΠΕ, ΜΟΝ ΕΠΕ εκπροσωπούνται από τον διαχειριστές τους η από άλλο
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο τους ενώ οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόµιµη, όταν
η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή.
Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., ΜΟΝ ΕΠΕ & Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν καταστατικό µε όλες τις
τυχόν τροποποιήσεις, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της χρονικής διάρκειας της
εκπροσώπησης. Ειδικότερα για τις Ε.Π.Ε., ΜΟΝ ΕΠΕ, οφείλουν να καταθέσουν πρωτότυπο ή
επικυρωµένο καταστατικό µε τις τυχόν τροποποιήσεις, νοµίµως δηµοσιευµένες όπως αυτές θα
εµφαίνονται στο προσκοµιζόµενο πιστοποιητικό µεταβολών του αρµόδιου Πρωτοδικείου της έδρας
του νοµικού Προσώπου, εκδόσεως τριµήνου τουλάχιστον πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής
του διαγωνισµού, ώστε να είναι ο δυνατός ο έλεγχος της χρονικής διάρκειας και της
εκπροσώπησης. Επιπλέον το καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις των Ε.Π.Ε. και Μον. ΕΠΕ θα
συνοδεύονται από αντίγραφα των σχετικών Φ.Ε.Κ.
Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν: α) το πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη συγκρότησή
του, την εκπροσώπηση, την απόφαση για τη συµµετοχή στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και τη
χρονική διάρκεια λειτουργίας του µαζί µε το Φ.Ε.Κ. που αυτό έχει δηµοσιευθεί καθώς και το
πρακτικό περί εξουσιοδοτήσεως του νοµίµου εκπροσώπου β) Αντίγραφο του καταστατικού
σύστασης της Α.Ε µε όλα τα συµβόλαια µε τις τυχόν τροποποιήσεις, που θα συνοδεύονται από τα
αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. Επιπλέον, το καταστατικό και οι τροποποιήσεις του θα συνοδεύεται από τα
αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα
µέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες ή
κοινοπραξίες. ∆εν µπορεί επίσης να συµµετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασµό αυτός
που εκπροσωπεί διαγωνιζόµενη εταιρεία ή είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου τέτοιας
εταιρείας. ∆εν µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό υπάλληλος της
εταιρείας η οποία λαµβάνει µέρος σε αυτή, η ειδικοί σύµβουλοι που µισθοδοτούνται ή αµείβονται
µε οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή.
Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν
µαζί µε την προσφορά τους βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του
εκπροσωπούµενου από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα.
Φωτοτυπίες ανεπικύρωτες δε θα γίνονται δεκτές, εκτός αν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 του Ν. 1599/86 µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του, µε την οποία ο υποψήφιος
βεβαιώνει ότι οι φωτοτυπίες είναι γνήσια αντίγραφα από τα πρωτότυπα που βρίσκονται στα χέρια του
και τα οποία επικυρωµένα αντίγραφα, οφείλει να παραδώσει άµεσα, µε την ανάθεση του έργου σε
αυτόν.
Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες ή
κοινοπραξίες. ∆εν µπορεί επίσης να συµµετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασµό, αυτός που
εκπροσωπεί διαγωνιζόµενη εταιρεία ή είναι µέλος διοικητικού συµβουλίου τέτοιας εταιρείας.
∆εν µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό υπάλληλος εταιρείας, η
οποία λαµβάνει µέρος σε αυτή, ή ειδικοί σύµβουλοι που µισθοδοτούνται ή αµείβονται µε οποιοδήποτε
τρόπο από την εταιρεία αυτή.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα εφόσον έχουν συνταχθεί σε Αλλοδαπή γλώσσα θα µεταφράζονται
στην Ελληνική από αρµόδια Αλλοδαπή Αρχή (π.χ. Προξενείο) οφείλουν δε να φέρουν τη σφραγίδα
της Χάγης (Apostile) για να είναι αποδεκτά τα έγγραφα.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφες
προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται παρακάτω.
2. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα
περιέλθουν στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του
διαγωνισµού
3. Στις περιπτώσεις που οι υποβάλλοντες ή οι ταχυδροµικά αποστελόµενες προσφορές δεν
πληρούν όσα ορίζονται στο άρθρο αυτό, δεν λαµβάνονται υπόψη.
4. Οι προσφορές που θα περιέλθουν στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη
διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρµόδια επιτροπή
που παραλαµβάνει τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζονται από
τη διακήρυξη προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατίθενται την ηµέρα
του διαγωνισµού.
5. Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται
στην υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι διαγωνιζόµενοι θα διαγωνισθούν προσφέροντας ενιαίο ποσοστό έκπτωσης που θα
εκφράζεται σε ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό στις τιµές του τιµολογίου και του προϋπολογισµού της
µελέτης της Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Τα πρακτικά της δηµοπρασίας θα εγκριθούν από τις αρµόδιες αρχές. Αν για οποιοδήποτε
λόγο αυτά δεν εγκριθούν, ο ∆ήµος δεν έχει καµία ευθύνη.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει από την Οικονοµική Επιτροπή,
αφού αξιολογηθούν οι πρόσφορες, µε κριτήριο τη χαµηλότερη προσφορά και εφόσον διαπιστωθεί ότι
καλύπτονται οι προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα µελέτη. Οι προσφορές ισχύουν και
δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για χρονικό διάστηµα 120 ηµερών το οποίο υπολογίζεται από την
επόµενη της ηµέρας διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.
Η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής θα εγκριθεί από τον Ελεγκτή Νοµιµότητας ή τον
Γενικό Γραµµατέα Aπoκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττική
ΑΡΘΡΟ 12ο
Στους αποκλεισθέντες κατά το διαγωνισµό επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή, ενώ σε
εκείνους που θα γίνουν δεκτοί, θα επιστραφεί µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο συµβατικός χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε τρεις (3) µήνες από την υπογραφή της
σύµβασης.
Ο συµβατικός χρόνος µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από
αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από την λήξη του.
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος
για ποσό που καλύπτει το 5% της καθαρής προυπολογισθείσης αξίας της µελέτης (χωρίς το
Φ.Π.Α.) της µελέτης.

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ επι τουλάχιστον 180 ηµερών από την εποµένη
διενέργειας του διαγωνισµού.
2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει
εγγυητική επιστολή καλής που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας της
µελέτης, χωρίς Φ.Π.Α.
Μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως επιστρέφεται στον ανάδοχο η εγγυητική καλής εκτέλεσης
αφού έχει γίνει η οριστική παραλαβή των ειδών.
ΑΡΘΡΟ 15ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψηφίους για χρονικό διάστηµα 120 ηµερών, το
οποίο υπολογίζεται από την από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερου του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς προσφορά µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την
λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την
διακήρυξη
ΑΡΘΡΟ 16ο
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο τελευταίος µειοδότης έχει την υποχρέωση να προσέλθει σε διάστηµα από πέντε (5) έως και
δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
σχετικά µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης,
προσκοµίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης. Αν δεν προσέλθει
θα κηρυχθεί έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε όλες τις νόµιµες συνέπειες, που
προβλέπονται από το άρθρο 26 του Π.∆ 28/80.
Η σύµβαση που θα υπογραφεί µε τον ανάδοχο θα περιλαµβάνει µεταξύ των άλλων και τους
παρακάτω όρους, τους οποίους αποδέχεται ο ανάδοχος δια της συµµετοχής του.
α) Ο ανάδοχος θα λάβει και θα ενηµερωθεί πλήρως για τους όρους, που αναγράφονται στη µελέτη
της Υπηρεσίας, τους οποίους ρητά και ανεπιφύλακτα θα αποδεχθεί ως έγκυρους, ισχυρούς,
απρόσβλητους και υποχρεωτικούς.
β) Ο αυτός ανάδοχος επιπρόσθετα θα δηλώσει ότι θα υποσχεθεί και θα υποχρεωθεί να εκτελέσει την
εργασία που θα αναλάβει µε την παρούσα και θα την εκτελέσει σύµφωνα µε τους όρους που
αναγράφονται στην παραπάνω µελέτη της Υπηρεσίας, που είναι συνηµµένη στην παρούσα σε
συσχετισµό και αλληλουχία προς την προσφορά του.
γ) Στην περίπτωση που οι εργασίες δεν γίνουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, η αξία των
εργασιών θα εκπέσει από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
δ) Το τίµηµα για την εκτέλεση γενικά των εργασιών θα καταβληθεί στον ανάδοχο όπως
συµφωνήθηκε. Η βεβαίωση ότι εκτελέστηκαν οι εργασίες θα αποδεικνύεται µε το πρωτόκολλο
παραλαβής της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
ε) Ο ανάδοχος θα δηλώσει ότι δε θα έχει δικαίωµα να ζητήσει την αύξηση ή την αναπροσαρµογή του
παραπάνω συµφωνηθέντος ποσού του τιµήµατος είτε γιατί θα ανατιµηθούν οι παραπάνω εργασίες
είτε γιατί θα αλλάξουν απρόοπτα τα περιστατικά στα οποία οι συµβαλλόµενοι θα στηρίξουν τη
µελλοντική σύµβαση, ώστε η εκτέλεση αυτής να γίνεται υπερβολικά δύσκολη για τον ανάδοχο είτε
για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.
Επίσης ο ανάδοχος θα συνοµολογήσει µε τη µελλοντική σύµβαση ότι αυτή θα καταρτισθεί
σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό του οποίου την ακρίβεια ρητά εγγυάται και εποµένως αυτός θα
παραιτηθεί ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωµά του, το οποίο απορρέει τόσο από τις
ισχύουσες ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας ∆ήµων και Κοινοτήτων, όσο και από τα άρθρα
200,281,388,696, και 697 του Αστικού Κώδικα.
στ) Οι περιπτώσεις που δε ρυθµίζονται ή δεν προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη και θα
ανακύψουν κατά την εκτέλεση της σύµβασης και µέχρι της οριστικής παραλαβής των παραπάνω
εργασιών θα ρυθµίζονται από τις ειδικές διατάξεις της περί ∆ήµων και Κοινοτήτων νοµοθεσίας.
ζ) Ο ανάδοχος για την καλή εκτέλεση των όρων και συµφωνιών της σύµβασης θα καταθέσει
εγγυητική επιστολή, η οποία θα επιστραφεί σε αυτόν άτοκα µετά την πλήρη και τέλεια εκτέλεση της
σύµβασης.

η) Τα κηρύκεια δικαιώµατα, τα έξοδα δηµοσίευσης της αρχικής και τυχόν επαναληπτικής διακήρυξης,
το τέλος του χαρτοσήµου και ΟΓΑ, οι επιβαλλόµενες κρατήσεις από φόρους και δη φόρος
εισοδήµατος 8%, τα τέλη και δικαιώµατα, σύµφωνα µε τους ισχύοντες φορολογικούς νόµους,
καθώς και όλες οι υπόλοιπες υποχρεώσεις από τα διάφορα ασφαλιστικά ή µη Ταµεία και
Οργανισµούς, υπέρ ΤΑ∆ΚΥ 2% και λοιπών νοµικών προσώπων ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου
βαρύνουν τον ανάδοχο.
θ) Ο ανάδοχος θα δηλώσει ότι θα παραιτηθεί από το δικαίωµα να προσβάλει ή να αµφισβητήσει το
κύρος και το περιεχόµενο της σύµβασης για οποιονδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό.

ι)

Ο ανάδοχος δεσµεύεται ότι θα τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
σύµβαση, αλλιώς θα κηρύσσεται έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αµοιβή για τη διενέργεια ελέγχου εισπράττεται από την εταιρία ή κοινοπραξία η οποία εκδίδει
κατά τον νόµο το προβλεπόµενο παραστατικό .
Η εξόφληση της προσυµφωνηθείσας αµοιβής θα γίνει εντός εβδοµήντα (70) εργάσιµων ηµερών
µετά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου και τη θεώρηση του αντίστοιχου χρηµατικού
εντάλµατος , όπως ορίζει το Π.∆. 172/97.
Σε περίπτωση δε που το σχετικό χρηµατικό ένταλµα δεν εξοφληθεί µέχρι τη λήξη του τρέχοντος
οικονοµικού έτους , και επανεκδοθεί στο επόµενο έτος , σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1
παρ. 6 και 31 του από 17/5/-15/6/1959 Βασ. ∆/τος , το ανάλογο τίµηµα της δαπάνης θα
καταβληθεί στον δεύτερο συµβαλλόµενο εντός εβδοµήντα (70) εργάσιµων ηµερών από την
άσκηση του προληπτικού ελέγχου και τη θεώρηση του επανεκδοθέντος πλέον χρηµατικού
εντάλµατος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
ΑΡΘΡΟ 18ο
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στον Τύπο, σύµφωνα µε το Π.∆ 28/80
και το Ν.3548/2007, καθώς και στο ΦΕΚ/Τεύχος ∆∆Σ, σύµφωνα µε το Ν. 2741/99.
Τα έξοδα δηµοσίευσης της δηµοπρασίας και τυχόν επαναληπτικής, τα κηρύκεια και τα έξοδα
σύναψης της σύµβασης βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανακηρυσσόµενο ανάδοχο (Ν. 3801/09), ο
οποίος, εκτός από αυτά βαρύνεται µε κρατήσεις 2% υπέρ ΤΑ∆ΚΥ, σύµφωνα µε το νόµο, καθώς και µε
κάθε άλλη κράτηση που νόµιµα έχει επιβληθεί µέχρι την ηµέρα δηµοσίευσης της παρούσας. Σε τυχόν
ακύρωση ή µαταίωση του διαγωνισµού, τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν το ∆ήµο.
Η καταβολή του Φ.Π.Α. θα βαρύνει το ∆ήµο.
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ
Σαν απαράβατοι όροι χαρακτηρίζονται οι όροι που οπωσδήποτε πρέπει να πληρούνται και
που η απουσία τους ή τροποποίηση έστω και ενός καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.
Τέτοιοι όροι είναι οι ακόλουθοι:
α) Η µη έγκαιρη υποβολή της προσφοράς την προκαθορισµένη ηµέρα και ώρα.
β) Η αναφορά σε αναθεώρηση προσφερθείσας τιµής κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς.
γ)
Η µη υποβολή της προσφοράς σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 9 της παρούσας ή η µη τήρηση
του
συµφωνηµένου ποσοστού έκπτωσης.
δ) Η µη αποδοχή των ειδικών όρων ή όρου της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων.
ΑΡΘΡΟ 20ο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της παρούσας διακήρυξης και της µελέτης
προσερχόµενοι τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες στα γραφεία του Τµήµατος Οικονοµικής Επιτροπής
(∆ηµαρχιακό Μέγαρο, 8ος όροφος τηλ 2104194340-5)
ΑΡΘΡΟ 21ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις κατά της συµµετοχής κάποιου διαγωνιζοµένου ή κατά της νοµιµότητας του
διαγωνισµού υποβάλλονται στην επιτροπή µόνο εγγράφως µέχρι και την επόµενη ηµέρα από την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους ή ενστάσεις που δε θα
υποβληθούν σύµφωνα µε τα παραπάνω και όπως προβλέπεται στο Π.∆ 28/80 θεωρούνται σαν να
µην έχουν υποβληθεί.
Για τις ενστάσεις αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή.
Η ένσταση κατά της συµµετοχής διαγωνιζοµένου στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά
από τον ενιστάµενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.
Προσφυγή κατά απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής υποβάλλεται σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο άρθρο 227 του Νόµου 3852/10 καθώς και σύµφωνα µε τις διατάξεις οιονδήποτε
άλλων ειδικότερων νόµων που τυγχάνουν εφαρµογής.
ΑΡΘΡΟ 22ο
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή µη σύµφωνες
µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αντιπροσφορές (διαφοροποίηση οικονοµικής προσφοράς, τεχνικής λύσης κλπ) δε γίνονται
δεκτές σε καµία περίπτωση.
ΑΡΘΡΟ 23ο
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καµία διευκρίνιση, τροποποίηση ή
απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή όµως έχει το
δικαίωµα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από το διαγωνιζόµενο την παροχή διευκρινίσεων
σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι
υποχρεωτική για τον διαγωνιζόµενο και δε θεωρείται αντιπροσφορά.
Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να δώσουν πληροφορίες, που δεν καλύπτονται από τους όρους ή
τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στην προκήρυξη αυτή και που κατά την εκτίµησή τους
κρίνονται ουσιώδεις.
Πειραιάς,
2012
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Αντικείµενο της παρούσας µελέτης
Η παρούσα µελέτη αφορά τον έλεγχο των µηχανογραφηµένων βιβλίων , των
δικαιολογητικών ,των παραστατικών , της εγκυρότητας καταχώρησης των εγγραφών και
πράξεων, για τη διαπίστωση εάν οι οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν µε ορθό και
ακριβή τρόπο τα οικονοµικά δεδοµένα , την ανακάλυψη τυχόν λογιστικών σφαλµάτων και
διόρθωσή τους , ώστε κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού και των
Αποτελεσµάτων Χρήσης 2011 να προσδιορίζονται επακριβώς όλα τα στοιχεία και οι
µεταβολές για την εξαγωγή σωστών συµπερασµάτων .
Υποχρεώσεις του Αναδόχου
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής υποχρεούται βάσει του άρθρου 16 του Π.∆ 226/92
να υπογράψει πιστοποιητικό ελέγχου, µετά τον έλεγχο που θα διενεργήσει.
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος θα συντάξει το
Πιστοποιητικό Ελέγχου υποχρεούται να παρίσταται στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου στην οποία θα αποφασίσει για την έγκριση του Ισολογισµού και των
Αποτελεσµάτων Χρήσης του οικονοµικού έτους 2011 , ύστερα από σχετική πρόσκληση
του ∆ήµου. Σε περίπτωση µη προσέλευσής του στην ανωτέρω συνεδρίαση, ο ∆ήµαρχος
κοινοποιεί µε έγγραφό του την απουσία του Ορκωτού Λογιστή , το δε Συµβούλιο έχει το
δικαίωµα να αποκλείσει τον ορκωτό Λογιστή που δεν προσήλθε από επόµενο έλεγχο του
∆ήµου (άρθρο 26 παρ. 3 Ν.3202/2003).
Εκτός από το Πιστοποιητικό Ελέγχου , ο ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής υποχρεούται
να καταρτίσει και Έκθεση Ελέγχου , στην οποία θα συµπεριλάβει 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 , στον
Υπουργό Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους (άρθρο 15 παρ. Γ΄, Ν.3146/2003).
Προϋπολογισµός –Χρηµατοδότηση της εργασίας

Η δαπάνη για την εργασία έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 24.600,00
€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%
Η τιµή µονάδος αναφέρεται σε κατ’ αποκοπή τίµηµα και περιλαµβάνει τον έλεγχο
παραστατικών και µηχανογραφηµένων βιβλίων και την σύνταξη πιστοποιητικού και
έκθεσης ελέγχου.
Η ανωτέρω δαπάνη περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το έτος
2012 µε Κ.Α 10 6142.03
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1
Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού
Έλεγχος των µηχανογραφηµένων βιβλίων , των δικαιολογητικών ,των παραστατικών , της
εγκυρότητας καταχώρησης των εγγραφών και πράξεων για τη διαπίστωση εάν οι
οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν µε ορθό και ακριβή τρόπο τα οικονοµικά δεδοµένα ,
την ανακάλυψη τυχόν λογιστικών σφαλµάτων και διόρθωσή τους , ώστε κατά την
ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων Χρήσης 2011 να
προσδιορίζονται επακριβώς όλα τα στοιχεία και οι µεταβολές για την εξαγωγή σωστών
συµπερασµάτων .
Άρθρο 2
Όσοι θα λάβουν µέρος στον ∆ιαγωνισµό θα υποβάλουν πλήρη περιγραφή των
προσφερόµενων υπηρεσιών.
Άρθρο 3
Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα να επιλέξει ύστερα από αξιολόγηση και οικονοµοτεχνική
κατάταξη των προσφορών, εκείνη την προσφορά που ανταποκρίνεται περισσότερο στις
ανάγκες και το συµφέρον του. Μπορεί να επαναλάβει τον ∆ιαγωνισµό , λόγω ασύµφορου ,
χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν το δικαίωµα να προβάλουν καµία αξίωση κατά του
∆ήµου για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία .
΄Αρθρο 4
Υπογραφή Σύµβασης – Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Η µειοδότρια Εταιρία ή κοινοπραξία στο όνοµα της οποίας κατακυρώθηκε ο ∆ιαγωνισµός,
είναι υποχρεωµένη µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την παραλαβή της ανακοίνωσης του
αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού , να προσέλθει στο Κεντρικό ∆ηµοτικό Κατάστηµα , να

υπογράψει τη σχετική σύµβαση και να αντικαταστήσει την εγγύηση συµµετοχής της στη
δηµοπρασία µε εγγύηση ίση προς 5% (πέντε τοις εκατό) του συνολικού ποσού της
κατακυρωθείσας τιµής, για καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συντεταγµένη κατά τον ισχύοντα τύπο για
το ∆ηµόσιο .
Επιπλέον η Τράπεζα θα δηλώνει στην επιστολή ότι η παρεχόµενη εγγύηση ευρίσκεται
εντός του ανωτάτου ορίου εγγύησης προς το ∆ηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου
∆ικαίου και ότι οι υποχρεώσεις της από την εγγύηση λύονται µόνο δια της επιστροφής σ΄
αυτήν της εγγυητικής επιστολής ή µε έγγραφη δήλωση του ∆ήµου ότι εξέλειπε ο λόγος για
τον οποίο κατατέθηκε. Εγγυητικές Επιστολές που καθορίζουν διάρκεια ισχύος ή
χρονολογία λήξης δεν γίνονται δεκτές.
Η µη προσκόµιση εγγύησης σύµφωνα µε τα παραπάνω, αποκλείει την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης µε υπαιτιότητα της µειοδότριας και ισοδυναµεί µε άρνηση αυτής για
την υπογραφή της σύµβασης που συνεπάγεται σε βάρος της τις νόµιµες κυρώσεις,
δηλαδή την έκπτωση αυτής και την υπέρ του ∆ήµου κατάπτωση της εγγυητικής
συµµετοχής.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στη µειοδότρια εταιρία µετά την περαίωση του
ελεγκτικού έργου.
΄Αρθρο 5
Εάν η µειοδότρια δεν προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύµβαση εντός δέκα (10)
ηµερών από τη γνωστοποίηση σ΄ αυτήν της έγκρισης της Περιφέρειας ή δεν καταθέσει την
κατά το προηγούµενο άρθρο εγγύηση , η εγγύηση συµµετοχής ποσοστού 5% εκπίπτει
αυτοδίκαια υπέρ του ∆ήµου. Ο ∆ήµος µετά από αυτά είναι ελεύθερος να επιλέξει
οποιαδήποτε άλλη αποδεκτή προσφορά ή να επαναλάβει τη ∆ηµοπρασία.
Ο ∆ήµος και στις δύο περιπτώσεις δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε
τυχόν γενόµενης σ΄ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας από µέρους της αρνηθείσας την
υπογραφή της σύµβασης.
΄Αρθρο 6
1) Από µέρους της µειοδότριας εταιρίας ή κοινοπραξίας η αθέτηση οποιουδήποτε όρου
του παρόντος ∆ιαγωνισµού και της σύµβασης ή µη πλήρης συµµόρφωση της προς τους
όρους αυτών , παρέχει στον ∆ήµο το δικαίωµα να την κηρύξει έκπτωτο µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου .
2) Η έκπτωση της µειοδότριας εταιρίας ή κοινοπραξίας έχει σαν συνέπεια την απώλεια
υπέρ του ∆ήµου , λόγω ποινικής ρήτρας , ολόκληρου του ποσού της κατατιθέµενης
εγγύησής της από τη µη εκτέλεση της σύµβασης .
3) Ο Ορκωτός Ελεγκτής που θα διοριστεί για τον τακτικό έλεγχο έχει τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις του άρθρου 16 του Π.∆. 226/92 και θα υπογράψει το σχετικό πιστοποιητικό
ή την έκθεση ελέγχου επ΄ ονόµατί του και για λογαριασµό της εταιρίας ή κοινοπραξίας
που του αναθέτει τον έλεγχο .
4) 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 τη γνώµη τους σε περίπτωση διαφωνίας .
5) Ο Ορκωτός Λογιστής ευθύνεται για κάθε ζηµιά εκ θετικής ενέργειας ή παράλειψής του
κατά τον έλεγχο και την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου , εφόσον αυτή οφείλεται σε
δόλο ή βαριά αµέλεια του ασκήσαντος τον έλεγχο και αποδεδειγµένα προκλήθηκε από τη

χρήση του πιστοποιητικού ελέγχου , συνυπεύθυνης και της εταιρίας ή κοινοπραξίας όπως
ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 19 του Π.∆. 226/92.
6) Ο διορισθείς Ορκωτός Λογιστής δεν µπορεί να αρνηθεί µετά την υπογραφή της
σύµβασης τη διενέργεια ελέγχου ή διακοπής αυτού. Σε περίπτωση διακοπής του ελέγχου
για οποιοδήποτε λόγο , ο ∆ήµος δεν υποχρεούται σε αποζηµίωση παρά µόνο των
δεδουλευµένων ωρών.
7) Η εταιρία υποχρεούται να διορίσει και αναπληρωµατικό/ούς υπεύθυνο/ους Ορκωτό
Λογιστή σε εκτέλεση της ∆ιακήρυξης και της Σύµβασης.
8) Ο Ορκωτός Ελεγκτής ή αναπληρωτής ο οποίος θα συντάξει το Πιστοποιητικό Ελέγχου
υποχρεούται να παρίσταται στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στην οποία θα
αποφασίσει για την έγκριση του Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων Χρήσης του
οικονοµικού έτους 2011 , ύστερα από σχετική πρόσκληση του ∆ήµου. Σε περίπτωση µη
προσέλευσής του στην ανωτέρω συνεδρίαση ο ∆ήµαρχος κοινοποιεί µε έγγραφό του την
απουσία του Ορκωτού Λογιστή , το δε Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να αποκλείσει τον
ορκωτό Λογιστή που δεν προσήλθε από επόµενο έλεγχο του ∆ήµου (άρθρο 26 παρ. 3
Ν.3202/2003).
9) Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
(Ισολογισµού , Λογαριασµό Αποτελεσµάτων Χρήσης , Πίνακα ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων
και Προσαρτήµατος ) του ΟΤΑ , 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 ΟΤΑ 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 ∆ήµων .
Περιλαµβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που αναφέρονται σε σηµαντικές
ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του
Ισολογισµού ή των Αποτελεσµάτων Χρήσης.
Εκτός από το Πιστοποιητικό Ελέγχου , ο ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής υποχρεούται να
καταρτίσει και έκθεση Ελέγχου , στην οποία θα συµπεριλάβει 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 , στον
Υπουργό Εσωτερικών , ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους (άρθρο 15 παρ. Γ΄ , Ν.3146/2003).
΄Αρθρο 7
Τρόπος Πληρωµής
Η αµοιβή για τη διενέργεια ελέγχου εισπράττεται από την εταιρία ή κοινοπραξία η οποία
εκδίδει κατά τον νόµο το προβλεπόµενο παραστατικό .
Η εξόφληση της προσυµφωνηθείσας αµοιβής θα γίνει εντός εβδοµήντα (70) εργάσιµων
ηµερών µετά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου και τη θεώρηση του αντίστοιχου
χρηµατικού εντάλµατος , όπως ορίζει το Π.∆. 172/97.
Σε περίπτωση δε που το σχετικό χρηµατικό ένταλµα δεν εξοφληθεί µέχρι τη λήξη του
τρέχοντος οικονοµικού έτους , και επανεκδοθεί στο επόµενο έτος , σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 6 και 31 του από 17/5/-15/6/1959 Βασ. ∆/τος , το ανάλογο
τίµηµα της δαπάνης θα καταβληθεί στον δεύτερο συµβαλλόµενο εντός εβδοµήντα (70)
εργάσιµων ηµερών από την άσκηση του προληπτικού ελέγχου και τη θεώρηση του
επανεκδοθέντος πλέον χρηµατικού εντάλµατος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
΄Αρθρο 8
Επίλυση ∆ιαφορών

Οι διαφορές που θα εµφανιστούν από την εφαρµογή της παρούσης σύµβασης επιλύονται
σύµφωνα µε το άρθρο 273 του Ν. 3463/2006.
Άρθρο 9
Αναθεώρηση Τιµών Προσφοράς
Οι τιµές προσφοράς σε καµία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία ,
άµεσο ή έµµεσο ή έστω και εάν προκύψει πολυπλοκότητα στο ελεγκτικό έργο ή
διαπραγµάτευση αµοιβής , αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες µέχρι την
ολοκλήρωση του ελεγκτικού έργου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Πειραιάς:
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆IEYΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ
: ΛΟΓΙΣΤ. ΠΑΡΑΚ. ∆ΙΠΛ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ: ΝΙΚ. ΚΟΛΟΒΕΝΤΖΟΣ
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: ΠΛ. ΚΟΡΑΗ
ΤΑΧ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ: 18510
ΤΗΛ.
: 210 4194413.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Για την εργασία ελέγχου του Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων χρήσης έτους
2011 του ∆ήµου Πειραιά, σε εφαρµογή του κλαδικού λογιστικού σχεδίου ∆ήµων και
Κοινοτήτων, προϋπολογίσθηκε το ποσό των 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α 23%.
∆ηλαδή η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των : 24.600,00€ συµπεριλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α. 23%, (ήτοι 20.000,00€ + 4.600,00€).
Η δαπάνη θα βαρύνει τον K.A. 10 6142.03 του προϋπολογισµού οικ. έτους 2012.

