
  
 

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               
ΔΗΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                                                                                          Δράμα 14/10/2020 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                Αρ. Πρωτ.:27587 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1 Ιουλίου                                                                         
Ταχ. Κώδικας: 66133                                                                             
Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Καρακασίδου                                              Προς: - Κάθε οικονομικό φορέα 
Τηλέφωνο: 2521350631                                                                                    
Φαξ: 2521350748                                                                                 
Ηλ. Ταχ/μείο: akara@dimosdramas.gr                  
       
     Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών ανάθεσης εργασιών ελέγχου των 
βιβλίων της Οικονομικής Υπηρεσίας σε ορκωτό ελεγκτή για το οικονομικό έτος 2021 (χρήση 2020) , με την 
διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης. 
 
     Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση εργασιών ελέγχου των βιβλίων της Οικονομικής 
Υπηρεσίας σε ορκωτό ελεγκτή για το οικονομικό έτος 2021 (χρήση 2020), σύμφωνα με την εισήγηση με 
αριθμ. πρωτ: 27025/09-10-2020 της Οικονομικών Υπηρεσιών, ενώ η δέσμευση της πίστωσης έγινε με το 
αριθμ. 20REQ007472071/14-10-2020 εγκεκριμένο. 
 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 7.440,00€ με το Φ.Π.Α. (6.000.00€ χωρίς Φ.Π.Α.) 
 
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να προβεί στην εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού. 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την προσφορά τους σφραγισμένη  έως και την Τρίτη 20/10/2019 και 
ώρα 12:00 μ.μ, στο Πρωτόκολλο 1ος όροφος γρ.103. Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω 
προθεσμία θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.  
Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται: 
Στοιχεία αποστολέα: Επωνυμία & λοιπά στοιχεία 
Προς: Δήμο Δράμας, Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, 2ος όροφος γρ.210 
Προσφορά για την ανάθεσης εργασιών ελέγχου των βιβλίων της Οικονομικής Υπηρεσίας σε ορκωτό ελεγκτή 

για το οικονομικό έτος 2021 (χρήση 2020). 

Εντός του φακέλου οι συμμετέχοντες πέραν της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να 
εσωκλείουν τα παρακάτω:  
1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι (τα 

συμμετέχοντα πρόσωπα φυσικά ή Νομικά) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ 

ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ). 

Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους (απαιτείται να εκδοθεί από όλους 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς). Σε περίπτωση που η ανωτέρω ενημερότητα δεν είναι σε ισχύ κατά 

το χρόνο της σύναψής σύμβασης , τότε, ο ανάδοχος, θα πρέπει να προσκομίσει και δεύτερη φορολογική 

ενημερότητα.  Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν την 

υποβολή της. 

2) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) (για 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ/ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ) (απαιτείται να εκδοθεί από όλους τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς), τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς 

προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι  ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Αν ο οικονομικός φορέας είναι 

Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής  ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Από τα περιεχόμενα των 

πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους. 



Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους.  Σε περίπτωση που η ανωτέρω 

ενημερότητα δεν είναι σε ισχύ κατά το χρόνο της σύναψής σύμβασης , τότε ο ανάδοχος, θα πρέπει να 

προσκομίσει και δεύτερη φορολογική ενημερότητα.  Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει 

εκδοθεί έως 3 μήνες πριν την υποβολή της. 

3) Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία, τo πιστοποιητικά ΓΕΜΗ: i) Πιστοποιητικό Ισχύουσας 

Εκπροσώπησης. 

 

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι: 

α) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 (Αποκλεισμός 
οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις) του Ν. 4412/2016. 
β) Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές είναι οι ακόλουθοι: 

………………..………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Αναλυτική κατάσταση όλων των οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, στους οποίους οφείλουν να 

καταβάλλουν εισφορές). 

γ) Δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στο άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού), παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016. 
-Ειδικότερα στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.K.E., η υποχρέωση της περίπτωση γ’ αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές και στις περιπτώσεις Α.Ε. και Α.Ε.Β.Ε., η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
-Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
δ) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (Ν. 4605/01-04-2019). 
ε) Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποδέχονται αυτούς 
ανεπιφύλακτα. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες, επί της διαδικασίας της ανάθεσης στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Δράμας, 

καθημερινά κ. Μελιάδης Μιλτιάδης στο τηλ. 2521350630. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
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ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                             
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου 
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Τηλ. : 2521350631 
Fax  : 2521350748 
                                                                                
 

 
 
 
 
 
 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 (ΧΡΗΣΗ 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Τεχνική Έκθεση  

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Οικονομική Προσφορά 

 
 
 
 

Ανάθεση εργασιών ελέγχου βιβλίων  

CPV: 79212100-4 Υπηρεσίες οικονομικού 
διαχειριστικού ελέγχου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.440,00 € 

(συµπ. Φ.Π.Α. 24%) 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες έλεγχου των βιβλίων της Οικονομικής Υπηρεσίας, για το 

οικονομικό έτος 2021 (χρήση 2020).   

Ο έλεγχος θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, με στόχο την διακρίβωση 
του κατά πόσον οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν με πληρότητα και σαφήνεια 
την οικονομική θέση του Δήμου και τα αποτελέσματα των  εργασιών του, καθώς και τον πίνακα διανομής 
κερδών της χρήσεως που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που 
προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. 

Επιπλέον τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού 
έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε 
δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των 
λογιστικών αρχών που ακολουθούνται, των εκτιμήσεων της διοίκησης του Δήμου μας και γενικότερα, της 
παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις. Ο δειγματοληπτικός χαρακτήρας του 
ελέγχου και οι εγγενείς περιορισμοί κάθε συστήματος λογιστικής απεικόνισης και εσωτερικού ελέγχου, 
καθιστούν αναπόφευκτο τον κίνδυνο ακόμη και ουσιώδη λάθη και παραλείψεις να παραμείνουν στην 
αφάνεια.  
 

 

 

 

 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΑΛΕΣ   
 

 
 
 
 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάθεση εργασιών ελέγχου βιβλίων  

CPV: 79212100-4 Υπηρεσίες οικονομικού 

διαχειριστικού ελέγχου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.440,00 € 

(συµπ. Φ.Π.Α. 24%) 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

Η κατά την μελέτη προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00€, 
πλέον 1.440,00€ για Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικά 7.440,00€. 
 
Στον προϋπολογισμό έτους 2021 θα εγγραφεί στον Κ.Α. 10.6142.02 “Αμοιβή ορκωτών 
λογιστών  πίστωση συνολικού ποσού 7.440,00€   

ΑΝΑΛΥΣΗ ΩΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: 
 

ΣΤΑΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΩΡΕΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 30 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 170 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 50 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 10 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 260 

 
 

     Δράμα    09 -10-2020 

 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΑΛΕΣ   
 

 
 
 
 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
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ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

 
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Του   ________________________________________________ 

Έδρα ________________________________________________ 

Οδός-αριθμός _________________________________________ 

 Τ.Κ._________Α.Φ.Μ._________________ΔΟΥ______________ 

Τηλέφωνο ______________________Φαξ:__________________ 

 E-mail: _______________________________________________ 

 

 

Α/Α Είδος Εργασίας 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 

Σύνολο 
 

1 

Εργασίες ελέγχου βιβλίων της 

Οικονομικής Υπηρεσίας σε ορκωτό 
ελεγκτή για το οικονομικό έτος 2021 

(χρήση 2020) 
 

Υπηρεσία 1   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 

 

Ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α……………………….………………………………………………………… 

..…………………………………………………..……………………………………………………………… 

 
 

Είναι απολύτως σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας. 
 
 

Υπογραφή-Σφραγίδα 
Προμηθευτή ή νόμιμου 

Εκπροσώπου της Εταιρείας 
 

Δράμα       /      /2020 
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(συµπ. Φ.Π.Α. 24%) 


