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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Δήμος Αμφιλοχίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην απ’ευθείας ανάθεση υπηρεσίας 
«Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και αναπληρωτή αυτού, για τον τακτικό έλεγχο των 
Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης έτους 2017». 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 11.000,00 €(συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ. 10.6142.003 και τίτλο «Αμοιβή ορκωτού 
λογιστή», του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017. 

Η ανάθεση θα γίνει  σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1.  Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 
3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 
4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 

13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της 
παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006. 
6. Το πρωτογενές Αίτημα  (ΑΔΑΜ: 18REQ002797058) 
7. Η αριθμ 32/14-3-2018 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η πίστωση και εγκρίθηκε 

το αίτημα (ΑΔΑΜ :18REQ002824669 ) 
8. Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης αριθμ Α 373/ 14-3-2018 

Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της 
τιμής. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:. 

1. Οικονομική Προσφορά  όπου θα αναφέρονται τα ονόματα των δύο (2) Ορκωτών Λογιστών  
2. Αντίγραφα της άδειας ασκήσεων επαγγέλματος βαθμίδας Ορκωτού Λογιστή για τους δύο 

προτεινόμενους για ανάληψη της συγκεκριμένης υπηρεσίας 
3. Αντίγραφο της εγγραφής στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών  
4. Φωτοαντίγραφα των Αστυνομικών Ταυτοτήτων  

Σε περίπτωση ανάθεσης της υπηρεσίας  είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω 
δικαιολογητικών: 



α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. (σε περίπτωση Νομικού Προσώπου η υποχρέωση έχει ως εξής: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική. 

Η κατακύρωση της εργασίας θα γίνει σε συμμετέχοντα που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. 

O ορκωτός ελεγκτής-λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών Καταστάσεων 
(ισολογισµού, λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως, πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων και 
προσαρτήµατος) του ∆ήµου εφαρµόζει τις αρχές, και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το 
Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες συµφωνούν µε τις βασικές αρχές των διεθνών 
ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούµενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής - 
λογιστής αναφέρει εάν ο ∆ήµος εφάρµοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο ∆ήµων και 
κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των 
αντίστοιχων κανονιστικών ρυθµίσεων οι οποίες αφορούν το οικονοµικό, λογιστικό και 
διαχειριστικό σύστηµα των ∆ήµων. 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 καταρτίζει 
και έκθεση ελέγχου στην οποία θα περιλαµβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του, 
παραθέτοντας και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέµα. 
Ο έλεγχος αυτός, - λόγω της εφαρµογής του διπλογραφικού συστήµατος/κλαδικό λογιστικό 
σχέδιο των ∆ήµων και Κοινοτήτων - σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις, αντικείµενο έχει 
την σύνταξη των παραπάνω λογιστικών στοιχείων σύµφωνα µε το κλαδικό λογιστικό σχέδιο 
∆ήµων και Κοινοτήτων, όπως αυτό ορίζεται στο Π.∆. 315/1999 (ΦΕΚ 302 Α’) όπως ισχύει και είναι 

ανεξάρτητος από τον έλεγχο νοµιµότητας και κανονικότητας της διαχείρισης των ΟΤΑ, που διενεργείται από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2503/97. 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με 
το αρμόδιο τμήμα ( Γαλαζούλα Γεωργία τηλ 2642360417) 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν προσφορές μέχρι την Παρασκευή  30 
/3/2018 και ώρα 12:00 .Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο 
Δήμο  (fax , Email) στη Διεύθυνση : Γ. Στράτου ,30500 Αμφιλοχία  Τμήμα Τεχνικών Έργων και 
Συντήρησης Υποδομών  3ος όροφος , Τ. Κ. 30500.                         

                                                                                  

Ο  Γενικός Γραμματέας 

 

 

Γεώργιος Αλπός 


