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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

    Σύμφωνα με τον Άρθρο 154 του Ν.4600/2019 - Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 ο Δήμος
Κέρκυρας έχει διασπασθεί και έχουν προκύψει 3 νεοσύστατοι Δήμοι:

1. Η περίπτωση Α΄ της υποπαραγράφου 24 της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) 
αντικαθίσταται ως εξής:   Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:

1. Δήμος Βόρειας Κέρκυρας με έδρα την Αχαράβη, αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Αγίου 
Γεωργίου, β. Εσπερίων, γ. Θιναλΐου 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.

Και σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7  του Νόμου 4623/2019 - Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής των άρθρων 
155 και 157 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43) όπου :

Για την χρήση από 1.1.2019 έως 31.8.2019, καθώς και για τυχόν προηγούμενες χρήσεις για τις οποίες δεν 
έχουν συνταχθεί οικονομικές καταστάσεις, αυτές συντάσσονται από τον δήμο που αποτελούσε την έδρα του 
καταργηθέντος. Μετά τον έλεγχό τους από ορκωτό ελεγκτή, ο οποίος ορίζεται από τον εν λόγω δήμο, η 
αμοιβή του οποίου βαρύνει όλους τους δήμους, οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται μόνο από το 
δημοτικό συμβούλιο του ανωτέρω δήμου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) οι Δήμοι που 
εφαρμόζουν  το κλαδικό  λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται για τον έλεγχο  των οικονομικών καταστάσεων 
(ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και 
προσαρτήματος), κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και τον αναπληρωτή
του, συνεπώς οφείλει λόγω και των ανωτέρω ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων  να 
ξεκινήσει την διαδικασία για ανάθεση του ελέγχου για τον πρώην Δήμο Κέρκυρας για το διάστημα από 
1.1.2019 έως 31.8.2019  και για τον  Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για το διάστημα 
από 31.8.2019 έως 31.12.2019 

Ο έλεγχος  των οικονομικών καταστάσεων διενεργείται  πριν την υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο
σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται από το Νόμο. Ο ορκωτός ελεγκτής για τον έλεγχο των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως 
αποτελεσμάτων και παραρτήματος) του Δήμου, 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

1.Περιγραφή εργασιών 

Περιληπτικά περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:

Τμήμα Α} για το διάστημα από  1/01/2019 μέχρι 31/08/2019 για τον Δήμο Κέρκυρας  

Τμήμα Β} για το διάστημα από  1/09/2019 μέχρι 31/12/2019 για τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και
Διαποντίων Νήσων:

1. Τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τις προαναφερθείσες ημερομηνίες των ανωτέρω
Δήμων . 

2. Χορήγηση Πιστοποιητικού ελέγχου (Έκθεσης τακτικού Ελέγχου) σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 9 του Ν.2880/2001 & του άρθρου 15 του Ν.3146/2003, ως & των άρθρων 163 & 164 του
Ν.3463/06  όπως  ισχύουν,  τις  ελεγκτικές  διαδικασίες,  με  βάση  τις  αρχές  και  τους  κανόνες
ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών οι οποίοι είναι σύμφωνοι με
τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου
(Έκθεση Ελέγχου) αναφέρεται εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων
& Κοινοτήτων & των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίοι αφορούν το οικονομικό,
λογιστικό & διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης & όλες τις παρατηρήσεις
που αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα
των κονδυλίων του Ισολογισμού ή των Αποτελεσμάτων χρήσης. 

3. Κατάρτιση Αναλυτικής Έκθεσης Ελέγχου (Έκθεση Τακτικού Ελέγχου χρήσης 2019), στην οποία
περιλαμβάνονται  τα  όσα  προέκυψαν  από  τον  έλεγχο,  παραθέτοντας  επιπροσθέτως  και  τις
αναγκαίες υποδείξεις για κάθε θέμα. H Έκθεση Ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή –
λογιστή στο Δημοτικό συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

Η  συνολική  δαπάνη  προϋπολογίστηκε  στο  ποσό  των  7.440,00€ 
(συμπερ. Φ.Π.Α 24%) και θα βαρύνει τους :  Κ.Α.  10.6142.002  «Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον
έλεγχο  των  οικονομικών  στοιχείων  Ισολογισμού  Δήμου  Κέρκυρας  έτους  2019  »  με  το  ποσό  των
4.960,00 € και Κ.Α. 10.6142.003  «Αμοιβή ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων
Ισολογισμού  Δήμου  Κεντρικής  Κέρκυρας  και  Διαποντίων  Νήσων   έτους  2019  »  με  το  ποσό  των
2.480,00€ .

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο

Αντικείμενο  της μελέτης
    Η παρούσα μελέτη αφορά  :
 α) τον Δήμο  Κέρκυρας   για τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων Ισολογισμού για το διάστημα 
από 01-01-2019 μέχρι 31/08/2019  και 
 β) τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων 
Ισολογισμού για το διάστημα από 01-08-2019 μέχρι 31/12/2019 . 

Αναλυτικά: 
-Την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων . 

-Την χορήγηση Πιστοποιητικού ελέγχου (Έκθεσης τακτικού Ελέγχου) χρήσης 2019 για τα συγκεκριμένα
χρονικά διαστήματα όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του
Ν.2880/2001 & του άρθρου 15 του Ν.3146/2003, ως & των άρθρων 163 & 164 του Ν.3463/06 όπως
ισχύουν, τις ελεγκτικές διαδικασίες, με βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το
Σώμα  Ορκωτών  Ελεγκτών  Λογιστών  οι  οποίοι  είναι  σύμφωνοι  με  τις  βασικές  αρχές  των  Διεθνών
Ελεγκτικών Προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου (Έκθεση Ελέγχου) αναφέρεται εάν ο
Δήμος  εφάρμοσε  ορθά  το  Κλαδικό  Λογιστικό  Σχέδιο  Δήμων  &  Κοινοτήτων  &  των  αντίστοιχων
κανονιστικών ρυθμίσεων οι  οποίοι  αφορούν το  οικονομικό,  λογιστικό  & διαχειριστικό σύστημα των
Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης & όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν σε σημαντικές 



ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα των κονδυλίων του Ισολογισμού ή
των Αποτελεσμάτων χρήσης. 

-Την  κατάρτιση  Αναλυτικής  Έκθεσης  Ελέγχου  (Έκθεση  Τακτικού  Ελέγχου  χρήσης  2019)  για  τα
συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω, στην οποία περιλαμβάνονται τα
όσα προέκυψαν από τον έλεγχο, παραθέτοντας επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις για κάθε θέμα.
H Έκθεση Ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή στο Δημοτικό συμβούλιο και στον
Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

Για την υλοποίηση της παρούσας εργασίας θα εφαρμοστούν:
1. Οι διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 
2. Οι διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006. 
3. Οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
4. 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.

5. Οι διατάξεις του Ν. 4555/2018

6. Το  Άρθρο 154 του Ν.4600/2019

7. Ο Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ2016/679/GDPR)

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο.
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.

Άρθρο 2ο
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: Τμήμα Α για την υπηρεσία με τίτλο:«Ελεγχος των οικονομικών στοιχείων του Ισολογισμού 
Δήμου Κέρκυρας έτους 2019»  Προϋπολογισμού μελέτης : 4.960,00 €  (με Φ.Π.Α.)
 και Τμήμα Β  για την υπηρεσία με τίτλο:«Ελεγχος των οικονομικών στοιχείων του Ισολογισμού Δήμου  
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2019»:Προϋπολογισμού μελέτης : 2.480,00 €  (με Φ.Π.Α.)
(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών:                                        ).

«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 :

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. Απόσπασμα ποινικού μητρώου



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 για συμμετοχή σε δημοπρασίες
5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε δημοπρασίες
6. Βεβαίωση  εγγραφής στο ειδικό μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών (ΣΟΕΛ)
7. Βεβαίωση  του ΣΟΕΛ η οποία να πιστοποιεί  ότι  κανένα μέλος  της ομάδας ελέγχου,  δεν έχει

υποπέσει σε παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση για σοβαρό αδίκημα από το Εποπτικό Συμβούλιο

8. Τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο  (2) Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με τους
αναπληρωματικούς τους, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου 

9. Τα πιστοποιητικά για φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν
νόμιμα  στην  Ελλάδα,  ως  Ορκωτοί  Ελεγκτές  Λογιστές  εταιριών  ή  κοινοπραξίας  ότι  είναι
πιστοποιημένα  κατά  ISO  9001/2015  για  παροχή  υπηρεσιών  Ορκωτού  Λογιστή   και
ISO27001/2013 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών). 

10. Να διαθέτει επαρκές ελεγκτικό προσωπικό το οποίο θα απαρτίζεται τουλάχιστον από 30 άτομα
ελεγκτικό  προσωπικό,  εκ  του  οποίου  30  τουλάχιστον  νόμιμους  ελεγκτές  (ορκωτοί  ελεγκτές
λογιστές),  προκειμένου  να  είναι  σε  θέση  να  ανταποκριθεί  αποτελεσματικά  και  έγκαιρα  στις
απαιτήσεις της εργασίας, παρέχοντας την δυνατότητα στην υπηρεσία να εκτελεί απρόσκοπτα το
έργο της και με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας
ο οποίος πληθυσμιακά και οικονομικά βρίσκεται ανάμεσα στους πρώτους Δήμους της χώρας.. Η
ανωτέρω επάρκεια θα προκύπτει με δήλωση- βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.

11. Την οικονομική προσφορά   

Άρθρο 3
Υποχεώσεις αναδόχου

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 τον τακτικό έλεγχο έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
του άρθρου 16 του Π.Δ.226/92 και θα υπογράψει το σχετικό πιστοποιητικό ή την έκθεση ελέγχου επ΄
ονόματι του και για λογαριασμό της εταιρίας ή κοινοπραξίας που του αναθέτει τον έλεγχο.
3.-Αν ο τακτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου 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 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 του πιστοποιητικού ελέγχου, εφ΄ όσον αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια
του ασκήσαντος τον έλεγχο και αποδεδειγμένα προκλήθηκε από την χρήση του πιστοποιητικού 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
ελέγχου ή διακοπή αυτού. 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 το πιστοποιητικό ελέγχου υποχρεούται να
παρίσταται στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία θα αποφασίσει για την έγκριση του
Ισολογισμού  και  των  Αποτελεσμάτων  Χρήσης  του  οικονομικού  έτους  2019,  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).

Άρθρο 4  ο  
Τόπος και χρόνος παροχής των υπηρεσιών

Τόπος  παροχής  υπηρεσιών  ορίζεται  ο  χώρος  του  Δημοτικού  Καταστήματος  του  Δήμου  Κεντρικής
Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, 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 το τέλος του έργου (ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και δημοσίευση Ισολογισμού έτους 2019
για  το  διάστημα  από  1-1-2019  μέχρι  31/08/2019  για  τον  Δήμο  Κέρκυρας  και  από  1/09/2019  μέχρι
31/12/2019 για τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων).

Άρθρο 5ο
Χρηματοδότηση - Τρόπος πληρωμής

           Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020 και κατανέμεται ως εξής:  Κ.Α. 10.6142.002  με
τίτλο  «Έλεγχο των οικονομικών στοιχείων του Ισολογισμού Δήμου Κέρκυρας έτους 2019» ποσό
4.960,00 ευρώ και Κ.Α. 10.6142.003  με τίτλο «Ελεγχος των οικονομικών στοιχείων του Ισολογισμού
Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2019» ποσό  2.480,00 ευρώ.

               Η αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή για το Τμήμα Α θα  βαρύνει και τους 3 νεοσύστατους Δήμους.   
        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. 

                                                                              Άρθρο 6ο  
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, εκτός από τον Φ.Π.Α. τον οποίο επιβαρύνεται ο Δήμος.

Άρθρο 7ο
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

Κέρκυρα,  10/11/2020

Η  Συντάξασα

Καντάρου ΄Αννα Μαρία

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Κέρκυρα,      10/11/2020

Η  Προϊσταμένη 

Μουζακίτη Ελένη 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κέρκυρα,    10/11/2020 
     H  Διευθύντρια  
Οικονομικών Υπηρεσιών

Κατερέλου Σπυριδούλα 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΜΕΛΕΤΗ: Έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές    
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                            οικονομικού έτους 2019       
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                    
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                            Προϋπολογισμός:  7.440,00€ 
                                                                                              

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών σε εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών  για:
ΤΜΗΜΑ Α  :   Ε  λεγχος των οικονομικών στοιχείων του Ισολογισμού Δήμου Κέρκυρας έτους 2019   (για
το διάστημα από 1-1-2019 μέχρι 31/08/2019) και 
ΤΜΗΜΑ  Β : Ελεγχος  των  οικονομικών  στοιχείων  του  Ισολογισμού  Δήμου  Ελεγχος  των
οικονομικών στοιχείων του Ισολογισμού Δήμου Κέρκυρας έτους 2019 (για το διάστημα από 31-08-
2019 μέχρι 31/12/2019) 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 7.440,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
και θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6142.002  και Κ.Α. 10.6142.003 του Δημοτικού προϋπολογισμού 2020 
Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων 

Περιγραφή Ποσοτητα Σύνολο 

Έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές            
ΤΜΗΜΑ Α 

1 4.000,00

Έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές            
ΤΜΗΜΑ Β

1 2.000,00

Φπα 24% 1.440,00

Γενικό Σύνολο 7.440,00

CPV :   79210000-9  

                                                                     

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Κέρκυρα, 10/11/2020

Η  Συντάξασα

Καντάρου ΄Αννα Μαρία

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Κέρκυρα,     10/11/2020

Η  Προϊσταμένη 

Μουζακίτη Ελένη 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κέρκυρα,    10/11/2020 
     H  Διευθύντρια  
Οικονομικών Υπηρεσιών

Κατερέλου Σπυριδούλα 



       
                                                                                  Έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές           
                                                                                       οικονομικού έτους 2019         
                                                                                       Προϋπολογισμός: 7.440,00  € 
                                     

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Περιγραφή Ποσοτητα Σύνολο 

Έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές            
ΤΜΗΜΑ Α 

1

Έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές            
ΤΜΗΜΑ Β 

1

Φπα 24%

Γενικό Σύνολο 

                                                                                       …………………../…./2020

                                                                                       Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                             


