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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή Προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας «Ετήσιος Τακτικός 

Οικονομικός Έλεγχος Ορκωτών Λογιστών επί των οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2016».  

 
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή της υπηρεσίας «Ετήσιος Τακτικός Οικονομικός 
Έλεγχος Ορκωτών Λογιστών επί των οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2016» με τη διαδικασία της απ’ 
ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και τη 
νομοθεσία περί Σ.Ο.Ε.Λ. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) Το υπ’ 
αριθ. 2090/10-02-2017 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 17EEQ005790229, β) η υπ’ αριθ. 131/16-02-2017 
Πρόταση – Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης γ) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής 
Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης - πρότασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου 
ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο 
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης ποσού 8.000€, με α/α 131/16-02-2017  και δ) 
η υπ’ αριθ.23/17-02-2017 Απόφαση της οικονομικής Επιτροπής περί διάθεση της πίστωσης  έγκριση 
της δαπάνης δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 8.000 σε βάρος του Κ.Α. 10-6115.0001 και έγκριση  
του πρωτογενούς αιτήματος με ΑΔΑΜ 17REQ005841374.  
Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που έχει τα σχετικά προσόντα να μας αποστείλει στο Δημαρχιακό 
Μέγαρο του Δήμου Καλυμνίων και στο πρωτόκολλο   μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο σχετική 
προσφορά μέχρι τις 17/03/2017 και ώρα 14:50. Ο φάκελος εξωτερικά θα αναγράφει τα στοιχεία του 
Προσφέροντα, τα στοιχεία του Δήμου, και τη φράση Προσφορά για την Παροχή της Υπηρεσίας «Ετήσιος 
Τακτικός Οικονομικός Έλεγχος Ορκωτών Λογιστών επί των οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2016».  
Οι προσφέροντες προς απόδειξη και της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, η προσφορά τους θα 
αποτελείται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: 1) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 2) στις 
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, 3) Σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου το Φυσικό Πρόσωπο. 
β. Φορολογική ενημερότητα 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα. Σε περίπτωση εταιρείας ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας, των 
ιδιοκτητών και των μελών του Δ/Σ (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
δ.  Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών λογιστών. 
ε. Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου εφόσον απαιτείται. 
στ. Οικονομική Προσφορά χρησιμοποιώντας το συνημμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της 
Υπηρεσίας η οποία επί ποινή αποκλεισμού δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή μονάδος της υπηρεσίας 
ανά είδος αποστολής.   

                

     Ο Αντιδήμαρχος 
             Διοικητικών & Οικονομικών  
                Υπηρεσιών  
 
        
       Σακελλάριος ΤΗΛΙΑΚΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος 

Πληροφ.: Μ. Μπαϊράμης  

Τηλέφωνο: 2243360151 
fax:2243360152 

ΠΡΟΣ:  ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

17PROC005891693 2017-03-08



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
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ΤΕΧΝΙΚΗ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι ο έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου 
Καλυμνίων του έτους 2016 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Π.Δ. 315/1999.  

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 του Ν.3463/2006 
του Ν. 3852/2016 του Π.Δ. 80/2016 και του Ν.4053/2012. 

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας με συγκριτικά στοιχεία παρελθόντων ετών ανέρχεται ενδεικτικά 
έως το ποσόν των 6.450€ συν Φ.Π.Α. 24%, όπως παρακάτω:  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ   

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  

1 

Ετήσιος Τακτικός 

Οικονομικός 
Έλεγχος Ορκωτών 

Λογιστών επί των 

οικονομικών 
Καταστάσεων 

Χρήσης 2016 

Ώρες  160 41,31 6450 

Σύνολο 6450 

Φ.Π.Α. 24% 1548 

Γενικό Σύνολο με Φ.Π.Α. 7998 

 
. Έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στο προϋπολογισμό του έτους 2017 και στον κωδικό Κ.Α.10-

6115.0001 με τίτλο Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών.  Η σύμβαση  θα ισχύει για έξι μήνες από την 
Υπογραφή της και έως ολοκληρώσεως του Φυσικού και Οικονομικούς της αντικειμένου.   

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την υποβολή της Έκθεσης Ελέγχου από τον ανάδοχο και 
μετά την κατά νόμο έγκριση του σχετικού εντάλματος πληρωμής.   

Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών θα κόβεται μετά το πέρας κάθε μήνα. Η καταβολή της αμοιβής θα 
γίνεται τμηματικά μετά την προσκόμιση του εκάστοτε τιμολογίου ανά μήνα μετά τη βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης των υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή και την κατά νόμο έγκριση του εκάστοτε 
χρηματικού εντάλματος. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Κάλυμνος …../..…/2017 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

ΘΕΜΑ: Παροχή της Υπηρεσίας «Ετήσιος Τακτικός Οικονομικός Έλεγχος Ορκωτών 

Λογιστών επί των οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2016» 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Της επιχείρησης ________________________, έδρα ____________________ 

Οδός_________________________________,    Αριθμός ______________ ,  

Τηλέφωνο _____________, FAX ____________________  Α.Φ.Μ. __________ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Ετήσιος Τακτικός 

Οικονομικός 
Έλεγχος 

Ορκωτών 
Λογιστών επί 

των οικονομικών 

Καταστάσεων 
Χρήσης 2016 

Ώρες  160 41,31 
  

Σύνολο  

Φ.Π.Α 24%  

Σύνολο με Φ.Π.Α.  

 
                     
                            Κάλυμνος  …./…/2017 

                                   Ο Προσφέρων 
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