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[1]                                                                                                                                                                                                                                                            ∆ΗΜ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Πληρ. : Τζιαµπάζης Λουκάς  ΤΗΛ  2513500108 ΦΑΞ 2510451308                                                                             Μ  Ε  Λ  Ε  Τ  Η      ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:   «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ                                                 ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2020»                 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 01/2021  Κ.Α.:  00.6142.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕ Φ.Π.Α.: 12.499,20 €  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I.     ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ                                            ΙΙ.    ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ               ΙΙΙ.   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IV.   ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   CPV : 79210000-9:  Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου       



[2]     Ι. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  Οι υπηρεσίες «τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή των Οικονοµικών Καταστάσεων του ∆ήµου της χρήσης 2020» θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις ελεγκτικές διαδικασίες που διέπονται από τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (εφεξής ΣΟΕΛ) σε συνδυασµό και µε τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ.  Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής.  Ειδικότερα: 1. Η υπηρεσία αυτή αφορά τον έλεγχο, µε βάση το διπλογραφικό Λογιστικό Σύστηµα των µηχανογραφηµένων βιβλίων, των δικαιολογητικών, των παραστατικών , της εγκυρότητας καταχώρησης των εγγραφών και πράξεων, για τη διαπίστωση εάν οι οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν, µε ορθό και ακριβή τρόπο τα οικονοµικά δεδοµένα , την ανακάλυψη τυχόν λογιστικών σφαλµάτων και διόρθωσή τους , ώστε κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων Χρήσεως 2020 να προσδιορίζονται επακριβώς όλα τα στοιχεία και οι µεταβολές για την εξαγωγή ορθών συµπερασµάτων. Αυτές οι διαδικασίες και τα πρότυπα προβλέπουν τον προγραµµατισµό και την διενέργεια ελέγχου, µε σκοπό τη σχετική εξασφάλιση του ελεγκτή ότι οι Οικονοµικές Καταστάσεις του ∆ήµου δεν περιλαµβάνουν σηµαντικά λάθη, παραλείψεις και ανακρίβειες. 2. ∆εδοµένου ότι ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών των ∆ήµων από το Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά την νοµιµότητα, πληρότητα και κανονικότητα τους, σταµάτησε από τον Αύγουστο του 2019, πρόθεση του ∆ήµου είναι ο ανάδοχος να εξετάσει σε όσο το δυνατόν πιο ευρεία δειγµατοληπτική βάση τα βιβλία και τα στοιχεία εκείνα που τεκµηριώνουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις, επεκτείνοντας ανάλογα και τον χρόνο ελέγχου που κρίνεται απαραίτητος για την κάλυψη της απουσίας ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο να απασχοληθούν από τον ανάδοχο τουλάχιστον δύο άτοµα κατά την διενέργεια του ελέγχου προκειµένου αυτός να ολοκληρωθεί σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Αντικείµενο του ελέγχου αποτελεί η διερεύνηση ως προς την τήρηση των κανόνων και αρχών της λογιστικής και διαχειριστικής τάξης κατά τη διαχείριση, απεικόνιση και λογιστική παρακολούθηση των οικονοµικών πράξεων και συναλλαγών του ∆ήµου, σε συνδυασµό και µε τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, του προγράµµατος Καλλικράτη και αυτών της Φορολογικής Νοµοθεσίας ( Π.∆.315/1999 Κ.Λ.Σ.των ΟΤΑ και Κ.∆.Κ. Ν.3463/2006, Ν.3852/2010). 3. Ο τακτικός έλεγχος δεν υπεισέρχεται στη σκοπιµότητα των πράξεων που ελέγχει, αλλά στη νοµιµότητά τους µόνο. Η σκοπιµότητα είναι αποκλειστικό προνόµιο και ευθύνη της διοίκησης των ελεγχοµένων µονάδων, η δε εµπλοκή των ελεγκτών σε θέµατα σκοπιµότητας θα συνιστούσε υποκατάσταση της διοίκησης στο έργο της. Είναι όµως δυνατό µε ειδική εντολή, οι ελεγκτές να εξετάσουν θέµατα που άπτονται της σκοπιµότητας µιας δαπάνης και να εκφράσουν γνώµη σε συγκεκριµένα ερωτήµατα. 4. Γίνεται δεκτό ότι η Οικονοµική Επιτροπή έχει την ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, κατά τρόπο που να απεικονίζουν ακριβοδίκαια την περιουσιακή διάρθρωση, την οικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 315/1999 και τις παρακάτω αναφερόµενες διατάξεις. Επίσης είναι µέληµα και ευθύνη της ∆ιοίκησης η επιλογή και εφαρµογή των πλέον κατάλληλων λογιστικών µεθόδων και αρχών, η σύννοµη τήρηση των βιβλίων και στοιχείων και ο 



[3]  σχεδιασµός και η εφαρµογή ενός επαρκούς συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, που να διασφαλίζει τα περιουσιακά και λοιπά στοιχεία του ∆ήµου. 5. Ο ανάδοχος κατά τη διάρκεια του ελέγχου είναι πιθανό να λάβει προφορικές διαβεβαιώσεις από τη ∆ιοίκηση του ∆ήµου. Όταν αυτός το κρίνει απαραίτητο για τους σκοπούς του ελέγχου, οι διαβεβαιώσεις αυτές του χορηγούνται γραπτώς µαζί µε τις έγγραφες διαβεβαιώσεις που προβλέπονται από τα ελεγκτικά πρότυπα. 6. Με σκοπό να βοηθήσει στην ενδεχοµένως πιο επιτυχή ή αποτελεσµατική εκπλήρωση των καθηκόντων της ∆ιοίκησης του ∆ήµου ή και της λειτουργίας του, ο ανάδοχος, σύµφωνα και µε τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006, µετά την έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων από την Οικονοµική Επιτροπή, θα διατυπώσει τις τυχόν υπάρχουσες προτάσεις του και τις υποδείξεις, καθώς και όσα σηµαντικά υπέπεσαν στην αντίληψή του, στο πλαίσιο του δειγµατοληπτικού, κατά τα παραπάνω, ελέγχου σε ειδική αναλυτική έκθεσή του. Για την υλοποίηση της παρούσας εργασίας θα εφαρµοστούν οι διατάξεις:  1.   Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και                      Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ΦΕΚ   147/08.08.2016 Α΄ & τις σχετικές τροποποιήσεις που έχουν επέλθει µε το Ν. 4782/2021, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4782/2021. 2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006), όπως αυτή προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α 263/23-12-2008) και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της πα. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 143/28-06-2014), πλην των άρθρων 132 παρ. 1-5, 133 και 134.   4. Τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήµερα. 5. Άρθρο 8 του Ν. 3919/2011 περί «Αρχής της επαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργησης αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων» (ΦΕΚ Α΄ 32/02-03-2011) 6. Τις διατάξεις του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α’)  Η παροχή υπηρεσίας θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους του ∆ήµου Καβάλας στον προϋπολογισµό του έτους 2021 και σε βάρος του ΚΑ:00.6142.0002 (Αµοιβές ορκωτών λογιστών).   ∆ικαιούµενοι συµµετοχής είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών /κοινοπραξίες που λειτουργούν νόµιµα ως ορκωτοί ελεγκτές.  ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Υποβολή σφραγισµένου φακέλου στο τµήµα Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Καβάλας σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες που θα αναφέρει η Πρόσκληση υποβολής προσφοράς του τµήµατος Προµηθειών.  Ο φάκελος εξωτερικά θα αναγράφει αναλυτικά όλα τα στοιχεία του προσφέροντος και την ένδειξη  «Προσφορά για τακτικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή των Οικονοµικών Καταστάσεων του ∆ήµου της χρήσης 2020». 



[4]  Κάθε ενδιαφερόµενος που λαµβάνει µέρος στην παρούσα Πρόσκληση οφείλει να προσκοµίσει επί ποινή αποκλεισµού: 1. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986(Α’ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι: • ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή σε επαγγελµατική οργάνωση ή σε αρµόδια δηµόσια αρχή και ότι αντικείµενο τους είναι οι ζητούµενες υπηρεσίες. • δεν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016. • έλαβαν πλήρη γνώση του περιεχοµένου της Μελέτης της αρµόδιας υπηρεσίας και το αποδέχονται αυτό πλήρως και ανεπιφύλακτα. • η συµµετοχή τους δεν δηµιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016. 2. Τα φυσικά πρόσωπα ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές  Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξίας  να είναι πιστοποιηµένα κατά ISO 9001/2008 (Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας) και ISO 27001/2013 (Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών). Να προσκοµιστούν στον φάκελο της προσφοράς τα ανωτέρω πιστοποιητικά. 3. Οικονοµική προσφορά σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο.                                 ΙΙ.  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  Υποχρέωση του ανάδοχου είναι να παραδώσει, µετά τον νόµιµο έλεγχο του, εµπρόθεσµα, το πιστοποιητικό ελέγχου στο ∆ήµο για την χρήση 2020. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (Ισολογισµού, Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως, Πίνακα ∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων και Προσαρτήµατος) του Ο.Τ.Α. εφαρµόζει τις αρχές και τους κανόνες Ελεγκτικής, που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και συµφωνούν µε τις βασικές αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Στο χορηγούµενο πιστοποιητικό ελέγχου του αναφέρει εάν ο Ο.Τ.Α. εφάρµοσε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο ∆ήµων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του ∆.Κ.Κ. και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθµίσεων οι οποίες αφορούν το οικονοµικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστηµα των δήµων.  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 καταρτίσει και Έκθεση Ελέγχου, στην οποία θα συµπεριλαµβάνει τα όσα ενδεχοµένως προκύψουν από τον έλεγχό του, παραθέτοντας επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέµα. Η Έκθεση Ελέγχου θα υποβληθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και στην συνέχεια θα διαβιβασθούν στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας (άρθρο 163 παρ 3 του Ν.3463/2006).        Η όλη εργασία θα πρέπει να διεξαχθεί σε τουλάχιστον 240 ώρες, από τουλάχιστον δύο ελεγκτές, εκ των οποίων θα πρέπει να απασχοληθεί τουλάχιστον 120 ώρες ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής που θα υπογράψει τις Οικονοµικές Καταστάσεις και τον Ισολογισµό του ∆ήµου, θα ολοκληρώσει τις εργασίες του µε την παράδοση της Έκθεσης Ελέγχου. 



[5]    Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος θα συντάξει το Πιστοποιητικό Ελέγχου υποχρεούται να παρίσταται στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όπου θα αποφασίστει η έγκριση του Ισολογισµού και των Αποτελεσµάτων Χρήσης της Οικονοµικής χρήσεως  από 01/01/2020-31/12/2020 ύστερα από σχετική πρόσκληση του ∆ήµου. Σε περίπτωση µη προσέλευσής του στην ανωτέρω συνεδρίαση ο ∆ήµαρχος κοινοποιεί µε έγγραφό του την απουσία του Ορκωτού Λογιστή, το δε Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να αποκλείσει τον ορκωτό Λογιστή που δεν προσήλθε από επόµενο έλεγχο του ∆ήµου (άρθρο163 παρ. 4 του 3463/2006).  Τα αντισυµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Ν.2472/1997 περί προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και στις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.          ΙΙΙ.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   
1. Η αµοιβή του αναδόχου για την ολοκλήρωση της ανωτέρω υπηρεσίας προϋπολογίζεται να ανέλθει µέχρι το ποσό των 10.080,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.    Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΩΡΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΔΑΠΑΝΗ 1 79210000-9 Παροχή υπηρεσιών  λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 2020.  120 42€ 5.040,00€ 2 79210000-9 Παροχή υπηρεσιών  λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 2020. 120 42€ 5.040,00€  ΑΞΙΑ   10.080,00€  Φ.Π.Α. 24%   2.419,20€  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.   12.499,20€   Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.  2.   Το ποσό αυτό θα καταβληθεί εφάπαξ µε την περάτωση της υπηρεσίας, ήτοι µε την παράδοση υπογεγραµµένων πιστοποιητικών (εκθέσεων ελέγχου), την αποδοχή του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  και µετά από την έκδοση από τον ανάδοχο του σχετικού τιµολογίου παροχής υπηρεσιών. 3.    Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε τα έξοδα που αφορούν φόρους τέλη και κρατήσεις, πλη, του ΦΠΑ.     



[6]         IV.  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι παραπάνω υπηρεσίες θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο µετά την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ήµο.  Το πιστοποιητικό θα πρέπει να παραδοθεί έως το τέλος  Οκτωβρίου του 2020 και η έκθεση ελέγχου 15 ηµέρες τουλάχιστον πριν την συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα εγκρίνει τον Ισολογισµό του έτους 2020.  Οι ανωτέρω ηµεροµηνίες µπορεί να παραταθούν µε  αιτιολογηµένη απαίτηση του ∆ήµου λόγο αντικειµενικών δυσχερειών που µπορεί να προκύψουν για τις υπηρεσίες του ∆ήµου κατά την διάρκεια του ελέγχου.  Οι υπηρεσίες σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθούν µε την παράδοση της έκθεσης µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2021.   Τόπος παροχής υπηρεσιών ορίζεται ο χώρος του ∆ηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου (Κύπρου 10), όπου θα διενεργηθεί ο έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων υπό την επίβλεψη του ανάδοχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ο ∆ήµος είναι υποχρεωµένος να ακολουθεί τις οδηγίες και τις υποδείξεις του ανάδοχου, όσον αφορά την εκτέλεση της συγκεκριµένης υπηρεσίας και να του παρέχει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται σύµφωνα µε το Νόµο.  Ο Ελεγκτής Λογιστής που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσίας θα είναι υποχρεωµένος να έχει συνεχή επαφή και συνεργασία µε τα στελέχη των Οικονοµικών υπηρεσιών του ∆ήµου καθ'όλη τη διάρκεια της σύµβασης, προκειµένου να επιλύνονται έγκαιρα τα τυχόν ανακύπτοντα προβλήµατα στην οικονοµική διαχείριση του ∆ήµου και να παρέχει συνεχώς οδηγίες για την σωστή αποτύπωση των οικονοµικών πράξεων του ∆ήµου.                   Ο   Συντάξας                                    Η Προϊσταµένη                  Τµήµατος Λογιστηρίου             Ο Προϊστάµενος ∆/νσης               Οικονοµικού                      
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