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Κέρκυρα 04/04/2019

«Απογραφή και αποτίμηση των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του
Δήμου Κέρκυρας , συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών διαθεσίμων αυτού
από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές»
CPV: 79211000-6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το άρθρο 154 του Ν. 4600/19 (ΦΕΚ 43/09.03.2019 τεύχος Α’) «Εκσυγχρονισμός
και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές
διατάξεις» τροποποιήθηκε ο Ν. 3852/10 και ο Δήμος Κέρκυρας διαιρείται από 1/9/19
σε τρείς νέους Δήμους ως εξής:
1. Δήμος Βόρειας Κέρκυρας με έδρα την Αχαράβη, αποτελούμενος από τις δημοτικές
ενότητες: α. Αγίου Γεωργίου, β. Εσπερίων, γ. Θιναλίου και δ. Κασσωπαίων.
2. Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα,
αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Αχίλλειων, β. Ερεικούσσης, γ.
Κερκυραίων, δ. Μαθρακίου, ε. Οθωνών, στ. Παλαιοκαστριτών, ζ. Παρελίων και η.
Φαιάκων.
3. Δήμος Νότιας Κέρκυρας με έδρα τη Λευκίμμη, αποτελούμενος από τις δημοτικές
ενότητες: α. Κορισσίων, β. Λευκιμμαίων και γ. Μελιτειέων.
Από την παρ. 6 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι:
Από την έναρξη λειτουργίας των νέων δήμων καταργείται ο υφιστάμενος Δήμος
Κέρκυρας.
Από το άρθρο 157 «Περιουσιακές σχέσεις των συνιστώμενων δήμων» του ίδιου
νόμου προβλέπεται ότι:
1. Οι δήμοι που συνιστώνται με το παρόν Μέρος υπεισέρχονται αυτοδικαίως, από την
έναρξη λειτουργίας τους και χωρίς άλλη διατύπωση, σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα
δικαιώματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις των αντίστοιχων καταργούμενων δήμων,
κατά το μέρος που αυτά αφορούν και συνδέονται με την κατά τόπο αρμοδιότητά τους
και σύμφωνα με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων. Η κυριότητα και κάθε άλλο

εμπράγματο δικαίωμα επί των ακινήτων, καθώς και η κυριότητα των δικτύων του
καταργούμενου δήμου, μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στον συνιστώμενο δήμο, εντός των
διοικητικών ορίων του οποίου βρίσκονται. Τα ακίνητα που μεταβιβάζονται στους νέους
δήμους καταχωρίζονται ατελώς στα οικεία κτηματολογικά γραφεία. Οι συνιστώμενοι
δήμοι υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας τους στις ενεργές
συμβάσεις μίσθωσης των ακινήτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών τους ορίων
και τα οποία εκμισθώνει ή μισθώνει ο αντίστοιχος καταργούμενος δήμος, καθώς και σε
ενεργές συμβάσεις δωρεάν παραχώρησης των πάσης φύσεως δημοτικών ακινήτων που
βρίσκονται εντός των διοικητικών τους ορίων. Υφιστάμενα, κατά την έναρξη
λειτουργίας των συνιστώμενων δήμων, δικαιώματα, υποχρεώσεις, διευκολύνσεις και
απαλλαγές οικονομικής και φορολογικής φύσης, όπως ιδίως αποφάσεις καθορισμού
τελών, και βεβαιώσεις ή ρυθμίσεις πάσης φύσεως οφειλών, εξακολουθούν να ισχύουν,
σύμφωνα με τις σχετικές κανονιστικές ή ατομικές πράξεις των καταργούμενων δήμων,
υπέρ ή κατά των αντίστοιχων συνιστώμενων δήμων, κατά λόγο τοπικής αρμοδιότητας.
2. Μέσα σε έναν (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι καταργούμενοι,
σύμφωνα με το παρόν Μέρος, δήμοι διορίζουν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, για την
απογραφή και αποτίμηση των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του δήμου,
συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών διαθεσίμων αυτού. Η αμοιβή του ορκωτού
βαρύνει τον προϋπολογισμό του καταργούμενου δήμου. Το έργο της απογραφής και
αποτίμησης ολοκληρώνεται την 31η Ιουλίου 2019 και η σχετική έκθεση του
ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, συνοδευόμενη από τα σχετικά παραστατικά,
διαβιβάζεται αμελλητί στην Επιτροπή της παραγράφου 3. Για τυχόν πράξεις που
διενεργηθούν από την ημερομηνία αυτή μέχρι και τη 14η Αυγούστου 2019
συντάσσεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή συμπληρωματική έκθεση, η οποία,
συνοδευόμενη από τα σχετικά παραστατικά διαβιβάζεται στην Επιτροπή της
παραγράφου 3, προκειμένου τα σχετικά στοιχεία να συνυπολογισθούν στην
πρόταση κατανομής των περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου δήμου. Από
την 16η Αυγούστου και μέχρι την 31η Αυγούστου 2019, δεν πραγματοποιείται καμία
πράξη που να αφορά πληρωμή ή είσπραξη οποιουδήποτε ποσού, πλην πράξεων που
αφορούν στην μισθοδοσία προσωπικού και κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών. Τα
σχετικά παραστατικά στοιχεία που συνοδεύουν τις ανωτέρω πράξεις διαβιβάζονται στο
δημοτικό συμβούλιο του καταργούμενου δήμου, προκειμένου να συνοπολογισθούν στην
απόφαση κατανομής της περιουσίας αυτού.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, συγκροτείται σε καθέναν από τους
καταργούμενους δήμους, Επιτροπή Κατανομής Περιουσίας Καταργούμενου Δήμου. Η
Επιτροπή αποτελείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως
πρόεδρο, τον αντιδήμαρχο του καταργούμενου δήμου που είναι αρμόδιος επί των
οικονομικών του δήμου, τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, έναν
πολιτικό μηχανικό και έναν δικηγόρο του καταργούμενου δήμου και από δύο
δημοτικούς συμβούλους, έναν από την πλειοψηφία και έναν από τη μειοψηφία, οι
οποίοι έχουν εκλεγεί σε δημοτική ενότητα καθενός από τους συνιστώμενους δήμους. Σε
περίπτωση που προκύπτει άρτιος αριθμός, στην Επιτροπή συμμετέχει και ένας ακόμη
αντιδήμαρχος, που ορίζεται από τον δήμαρχο του καταργούμενου δήμου. Ο ορισμός
των δημοτικών συμβούλων του δεύτερου εδαφίου, γίνεται με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου.
4. Έργο της Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας του Καταργούμενου δήμου είναι η
υποβολή πρότασης προς το δημοτικό συμβούλιο του καταργούμενου δήμου, σχετικά με:
α) την κατανομή των πάσης φύσεως στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της
περιουσίας του καταργούμενου δήμου στους αντίστοιχους συνιστώμενους

νεοσυσταθέντες δήμους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και
την έκθεση απογραφής και αποτίμησης του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή της
παραγράφου 2, β) τον προσδιορισμό των δήμων, οι οποίοι θα συνεχίσουν κατά λόγο
διαδοχής τις εκκρεμείς δίκες του καταργούμενου δήμου, σύμφωνα με την
παράγραφο 8 και γ) τον καθορισμό του ποσού από τα χρηματικά διαθέσιμα, κατά
την 31η Αυγούστου 2019, του καταργούμενου δήμου, που θα αποδοθεί σε κάθε
συνιστώμενο δήμο. Σε καθέναν από τους συνιστώμενους δήμους, αποδίδεται το
μέρος των διαθεσίμων που αποτελείται από τα ποσά που προέρχονται από
ειδικευμένα και προσδιορίσιμα έσοδα και αφορούν στη χωρική του αρμοδιότητα
και από το ποσό που αναλογεί σε αυτόν, από το εναπομείναν μέρος των
διαθεσίμων, με μοναδικό κριτήριο το μέγεθος του πληθυσμού του.»
Ο Δήμος Κέρκυρας σύμφωνα με το άρθρο 266 του ν. 3852/2010 και συγκεκριµένα
την παράγραφο 10, εφαρµόζει τις διατάξεις του Π.∆. 315/1999 «περί ορισµού του
περιεχοµένου και του χρόνου έναρξης της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού
Σχεδίου ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Με βάση το Π.∆. 315/1999, ως απογραφή νοείται η πλήρης και ακριβής καταγραφή
και αποτίµηση των υλικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και η επαλήθευση της
ύπαρξης και η αποτίµηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των ∆ήµων.
Ο ορκωτός ελεγκτής για την απογραφή και αποτίμηση των πάσης φύσεως
περιουσιακών στοιχείων του δήμου, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών
διαθεσίμων αυτού, 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. Η εργασία αυτή θα διενεργηθεί σύμφωνα
με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 “Ανάθεση Έργων
προσυμφωνημένων διαδικασιών συναφών με χρηματοοικονομική πληροφόρηση” με
σκοπό την εκτέλεση κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών και την υποβολή έκθεσης
επί των πραγματικών ευρημάτων.
Για την υλοποίηση της παρούσας εργασίας θα εφαρμοστούν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Το άρθρο 157 του Ν. 4600/19
Το Π.Δ. 315/99
Οι διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
Οι διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006.
Οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
Οι διατάξεις 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.
1.Περιγραφή εργασιών
Η απογραφή, αποτίμηση, ακολουθεί τα εξής βήματα:
i) Απογραφή και αποτίμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Η κατάσταση
απογραφής τους θα περιλαμβάνει κατά κατηγορία τα πάγια που αντιστοιχούν
στον κάθε νεοσύστατο Δήμο.
ii) Απογραφή των αποθεμάτων, χρεογράφων, συμμετοχών των Δήμων σε
επιχ/σεις, των πάσης φύσεως τίτλων βεβαίωσης, για τους οποίους δεν είχαν
συνταχθεί οι σχετικοί βεβαιωτικοί κατάλογοι, καθώς και των εκθέσεων
αυτοψίας των ελεγκτικών οργάνων, των βεβαιωτικών καταλόγων που
συντάχθηκαν για τους οποίους δεν είχε εκδοθεί αποδεικτικό παραλαβής
εισπρακτέων εσόδων και δεν έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο εισπρακτέων

εσόδων, των λοιπών υποχρεώσεων, των καταρτισθέντων δημοσίων
συμβάσεων, των προγραμματικών συμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη,
καθώς και των πηγών χρηματοδότησής τους, των αποφάσεων ένταξης έργων
και δράσεων στα επιχειρησιακά προγράμματα, των προσφυγών, των
εκκρεμών δικών και των ανεκτέλεστων δικαστικών αποφάσεων οικονομικού
περιεχομένου. Η κατάσταση απογραφής τους θα περιλαμβάνει κατά
κατηγορία αυτά που αντιστοιχούν στον κάθε νεοσύστατο Δήμο.
iii) Απογραφή των ταμειακώς βεβαιωμένων απαιτήσεων έναντι τρίτων που έχουν
καταχωρηθεί στο βιβλίο εισπρακτέων εσόδων αυτών, των χρηματικών
διαθεσίμων ανά κατηγορία, των υποχρεώσεων καταβολής μισθοδοσίας, των
υποχρεώσεων από υπογραφείσες συμβάσεις και των ανεξόφλητων
εκκαθαρισμένων υποχρεώσεων. Η κατάσταση απογραφής τους θα
περιλαμβάνει κατά κατηγορία αυτά που αντιστοιχούν στον κάθε νεοσύστατο
Δήμο.Η κατάσταση απογραφής τους θα περιλαμβάνει κατά κατηγορία αυτά
που αντιστοιχούν στον κάθε νεοσύστατο Δήμο.
iv) Καταγραφή (για τη σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής)
χρηματικών διαθεσίμων, που περιλαμβάνει: α) τα χρηματικά διαθέσιμα σε
τραπεζικούς λογ/σμούς και στο ταμείο , καθώς και τα μπλοκ των επιταγών, β)
τις μη αποδοθείσες κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι τυχόν ανεξόφλητες επιταγές,
γ) ο συνολικός αριθμός των εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων, δ) ο
συνολικός αριθμός και τα στοιχεία των εκδοθέντων γραμματίων είσπραξης, ε)
οι υποχρεώσεις σε φόρους/τέλη και ασφαλιστικά ταμεία, στ) οι υποχρεώσεις
πληρωμής λογ/σμών τρίτων, ζ) τα στοιχεία των χρηματικών ενταλμάτων που
παρέμειναν ανεξόφλητα και πρέπει να ακυρωθούν, η) τα στοιχεία των
ανεξόφλητων επιταγών που τυχόν υπάρχουν για την πληρωμή οφειλών προς
το Δήμο. Η κατάσταση απογραφής τους θα περιλαμβάνει κατά κατηγορία
αυτά που αντιστοιχούν στον κάθε νεοσύστατο Δήμο.
Περιληπτικά έργο της παρούσας, αποτελεί η απογραφή και αποτίμηση των πάσης
φύσεως περιουσιακών στοιχείων του δήμου, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών
διαθεσίμων αυτού.
Για τα ανωτέρω θα συνταχθεί έκθεση του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή,
συνοδευόμενη από τα σχετικά παραστατικά, η οποία θα διαβιβαστεί αμελλητί στην
Επιτροπή της παραγράφου 3του άρθρου 157 του Ν. 4600/19 μέχρι την 31η
Ιουλίου 2019. Για τυχόν πράξεις που διενεργηθούν από την ημερομηνία αυτή μέχρι
και τη 14η Αυγούστου 2019 συντάσσεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή
συμπληρωματική έκθεση, η οποία, συνοδευόμενη από τα σχετικά παραστατικά
διαβιβάζεται στην Επιτροπή της παραγράφου 3, προκειμένου τα σχετικά στοιχεία να
συνυπολογισθούν στην πρόταση κατανομής των περιουσιακών στοιχείων του
καταργούμενου δήμου.
Για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου θα παρασχεθούν από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
Από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης θα τεθούν στη διάθεση του
Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που είναι αναγκαία
για την διενέργεια της απογραφής
Η συνολική δαπάνη προϋπολογίστηκε στο ποσό των 24.800,00€ (συμπεριλαμβαν
Φ.Π.Α 24%)και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 157 του Ν. 4600/19 θα βαρύνει
τον Κ.Α. 10.6117.014 σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.4-171/2019 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου, περί αναμόρφωσης του Δημοτικού προϋπολογισμού 2019 με τίτλο
Απογραφή και αποτίμηση των πάσης φύσεως περιουσιακών

στοιχείων του Δήμου Κέρκυρας , συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών
διαθεσίμων αυτού από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές
H κατακύρωση θα γίνει στον υποψήφιο ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, μεταξύ των
προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις προδιαγραφές της μελέτης.
2.Δικαιούχοι συμμετοχής - απαιτούμενα δικαιολογητικά
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Ορκωτοί Λογιστές φυσικά ή νομικά πρόσωπα ,ενώσεις ή
κονοπραξίες Ορκωτών Λογιστών μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΕΛ) .
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο
φάκελο στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
( Πρωτόκολλο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
Δ/ΝΣΗ: Λ. Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ 49100 Κέρκυρα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την υπηρεσία με τίτλο: «Απογραφή και αποτίμηση των πάσης

φύσεως περιουσιακών στοιχείων του Δήμου Κέρκυρας , συμπεριλαμβανομένων
των χρηματικών διαθεσίμων αυτού από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές»
Προϋπολογισμού μελέτης : 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.)
(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών

/04/2019).

«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.(υποψήφιος ανάδοχος)
Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει εις ΔΙΠΛΟΥΝ:
1. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, που τηρείται
στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο πιστοποιείται
η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του.
2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας:
Έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της
εν λόγω υπηρεσίας, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας
του Δήμου Κέρκυρας και τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 ότι δεν ισχύουν οι λόγοι αποκλεισμού των
άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), αφορά τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
6. Βεβαίωση εγγραφής στο ειδικό μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών (ΣΟΕΛ)
7.- Tην προτεινόμενη οικονομική προσφορά που δεν θα πρέπει να υπερβεί το ποσό
των 24.800,00€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

3.Ο μειοδότης φέρει την παρακάτω ευθύνη:
1.-Από μέρους της μειοδότριας εταιρίας ή κοινοπραξίας η αθέτηση οποιουδήποτε
όρου της παρούσας διαδικασίας και της σύμβασης, παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να
την κηρύξει έκπτωτο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2.-Ο Ορκωτός Ελεγκτής που θα διοριστεί για την εκτέλεση της υπηρεσίας έχει τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 16 του Π.Δ.226/92 και θα υπογράψει τη
σχετική έκθεση και πιστοποιητικά επ΄ ονόματι του και για λογαριασμό της εταιρίας ή
κοινοπραξίας που του αναθέτει τον έλεγχο.
3.-Αν η αναφερόμενη υπηρεσία 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
της έκθεσης ή των πιστοποιητικών ελέγχου. Οι ελεγκτές εκδίδουν ενιαία έκθεση και
πιστοποιητικά ελέγχου στα οποία διαχωρίζουν την γνώμη τους σε περίπτωση
διαφωνίας.
4.-Ο Ορκωτός Ελεγκτής ευθύνεται για κάθε ζημία εκ θετικής ενέργειας ή
παραλείψεως του κατά τον έλεγχο και την έκδοση της έκθσης και των πιστοποιητικών
ελέγχου, εφ΄ όσον αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια του ασκήσαντος τον
έλεγχο και αποδεδειγμένα προκλήθηκε από την χρήση των πιστοποιητικών ελέγχου,
συνυπεύθυνης και της εταιρίας ή κοινοπραξίας όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου
19 του Π.Δ. 226/92.
5.-Ο διορισθείς ορκωτός λογιστής δεν μπορεί να αρνηθεί μετά την υπογραφή
σύμβασης την διενέργεια της απογραφής ή διακοπή αυτής. Σε περίπτωση διακοπής
του ελέγχου για οποιονδήποτε λόγο, ο Δήμος δεν υποχρεούται σε αποζημίωση παρά
μόνο των δεδουλευμένων ωρών. Η δε γνωστοποίηση αδικαιολόγητης διακοπής
ελέγχου δεν τον απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις του προς το Δήμο.
Η εταιρία υποχρεούται να διορίσει και αναπληρωματικό / ούς υπεύθυνο / ους ορκωτό
λογιστή για την περίπτωση κωλύματος του πρώτου.
6.-Ο Ορκωτός Ελεγκτής ή αναπληρωτής ο οποίος θα συντάξει την έκθεση της
απογραφής και τα πιστοποιητικά ελέγχου υποχρεούται να παρίσταται στην
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία θα αποφασίσει για την κατανομή
της περιουσίας αυτού, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Δήμου.
Σε περίπτωση μη προσέλευσης του στην ανωτέρω συνεδρίαση ο Δήμαρχος κοινοποιεί
με έγγραφο του την απουσία του ορκωτού λογιστή, το δε συμβούλιο έχει το δικαίωμα
να αποκλείσει τον ορκωτό λογιστή που δεν προσήλθε από επόμενο έλεγχο του Δήμου
(άρθρο 163 παρ.4 του Ν.3463/2006.)
4.Τόπος και χρόνος παροχής των υπηρεσιών
Τόπος παροχής υπηρεσιών ορίζεται ο χώρος του Δημοτικού Καταστήματος του
Δήμου, όπου θα διενεργηθεί ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων. Οι υπηρεσίες
του Δήμου υποχρεούνται να παράσχουν όλα τα στοιχεία, που απαιτούνται για την
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με το Νόμο.
Η εργασία του ελεγκτή ορκωτού λογιστή θα διαρκέσει από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης έως την 31/8/2019 που σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.
4600/19 θα εκδοθεί η απόφαση του Δ.Σ. για την κατανομή της περιουσίας στους
νεοσυσταθέντες Δήμους .
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ημερολόγιο καταγραφής των εργασιών που
εκτελεί καθώς και των ωρών που απαιτήθηκαν. Το ημερολόγιο θα αποτελεί
δικαιολογητικό για τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής των
υπηρεσιών του.

5.Χρηματοδότηση - Τρόπος πληρωμής
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού
24.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α.
10.6117.014 με τίτλο «Αμοιβή ορκωτού λογιστή για την απογραφή και
αποτίμηση της πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του Δήμου Κέρκυρας
σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4600/19(φεκ 43/9-03-19 Α)».
Η αμοιβή δύναται να καταβληθεί συνολικά με τη λήξη της σύμβασης είτε τμηματικά
αφού προσκομιστούν στο Δήμο από τον ανάδοχο τα νόμιμα παραστατικά και
δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν.
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
6.Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως
τους φόρους, τέλη και εισφορές, υπέρ του Δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων
που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7.Επίλυση διαφορών
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή
και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους,
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών
ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα
παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην
Κέρκυρα.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κέρκυρα, /04/2019

Κέρκυρα, /04/2019

Κέρκυρα,

Η Συντάξασα

Η Προϊσταμένη

H Διευθύντρια
Οικονομικών Υπηρεσιών

/04/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

«Απογραφή και αποτίμηση των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του
Δήμου Κέρκυρας , συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών διαθεσίμων αυτού
από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές»
Προϋπολογισμός: 24.800,00 €
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών σε εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών
- Λογιστών για την Απογραφή και αποτίμηση των πάσης φύσεως περιουσιακών
στοιχείων του Δήμου Κέρκυρας , συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών
διαθεσίμων αυτού .
Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6117.014 του Δημοτικού
προϋπολογισμού 2019 με τίτλο « Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την
απογραφή και αποτίμηση των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του Δήμου
Κέρκυρας σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4600/19 (ΦΕΚ 43/9-3-19 τεύχος Α)»
Σε κάθε περίπτωση με την προϋπολογιζόμενη πίστωση θα εκτελεστεί και θα
παραδοθεί όλο το ανωτέρω περιγραφόμενο έργο “Απογραφή και αποτίμηση των
πάσης
φύσεως περιουσιακών στοιχείων του Δήμου Κέρκυρας ,
συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών διαθεσίμων αυτού” . Σε περίπτωση που οι
πραγματοποιηθείσες ώρες εργασίας που θα εκτελεσθούν είναι λιγότερες από τις
ενδεικτικές ο ανάδοχος θα πληρωθεί βάση

Περιγραφή

Ώρες

Τιμή /
ώρα
(€)

Σύνολο

Η απογραφή και αποτίμηση των πάσης φύσεως περιουσιακών
στοιχείων του δήμου, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών
διαθεσίμων αυτού. Το έργο της απογραφής και αποτίμησης
ολοκληρώνεται την 31η Ιουλίου 2019 και η σχετική έκθεση
του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, συνοδευόμενη από τα σχετικά
παραστατικά, διαβιβάζεται αμελλητί στην Επιτροπή της
παραγράφου 3. Για τυχόν πράξεις που διενεργηθούν από την
ημερομηνία αυτή μέχρι και τη 14η Αυγούστου 2019
συντάσσεται από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή
συμπληρωματική έκθεση, η οποία, συνοδευόμενη από τα
σχετικά παραστατικά διαβιβάζεται στην Επιτροπή της
παραγράφου 3, προκειμένου τα σχετικά στοιχεία να
συνυπολογισθούν στην πρόταση κατανομής των περιουσιακών
στοιχείων του καταργούμενου δήμου

500

40

20.000,00

Φπα
24%

4.800,00

Γενικό
Σύνολ
ο

24.800,00

«Απογραφή και αποτίμηση των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του Δήμου Κέρκυρας ,
συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών διαθεσίμων αυτού από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές»
Προϋπολογισμός: ………. €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Περιγραφή

Ώρες

Η απογραφή και αποτίμηση των πάσης φύσεως
περιουσιακών
στοιχείων
του
δήμου,
συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών διαθεσίμων
αυτού. Το έργο της απογραφής και αποτίμησης
ολοκληρώνεται την 31η Ιουλίου 2019 και η σχετική
έκθεση του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, συνοδευόμενη
από τα σχετικά παραστατικά, διαβιβάζεται αμελλητί
στην Επιτροπή της παραγράφου 3. Για τυχόν πράξεις
που διενεργηθούν από την ημερομηνία αυτή μέχρι και
τη 14η Αυγούστου 2019 συντάσσεται από τον ορκωτό
ελεγκτή - λογιστή συμπληρωματική έκθεση, η οποία,
συνοδευόμενη από τα σχετικά παραστατικά
διαβιβάζεται στην Επιτροπή της παραγράφου 3,
προκειμένου τα σχετικά στοιχεία να συνυπολογισθούν
στην πρόταση κατανομής των περιουσιακών στοιχείων
του καταργούμενου δήμου

……

Τιμή ανά
ώρα (€)

Σύνολο

Φπα 24%
Γενικό
Σύνολο

…………………../…./2019

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

