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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

Διενέργειας  για την εκτέλεση εργασίας 
< ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ > 

 
με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

 
Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ανακοινώνει τη διενέργεια για την εκτέλεση εργασίας, 
<ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ>, που περιλαμβάνει περιληπτικά τις κάτωθι 
εργασίες: 
 

1. Τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος χρήσης 
2011 

 
2. Χορήγηση Πιστοποιητικού ελέγχου (Έκθεσης τακτικού  Ελέγχου)  χρήσης  2011 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  2011), 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. 

 
Ο έλεγχος θα διενεργηθεί μέσα σε πλαίσια συνεργασίας και κατανόησης με τα Στελέχη των  
ελεγχόμενων Υπηρεσιών του Δήμου και σύμφωνα  πάντα με  τα Πρότυπα  που έχουν  υιοθετηθεί  από 
το  Εποπτικό  Συμβούλιο του Σώματος Ελεγκτών Λογιστών. 

 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του  ελέγχου θα παρέχονται χωρίς  ιδιαίτερη αμοιβή  συμβουλές & υποστήριξη σε 
θέματα  λογιστικής  φύσης,  φορολογικής  & εργατικής  νομοθεσίας καθώς και σε θέματα Ν. 3852/7-6-
2010 περί « Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».  
 
Η ανωτέρω εργασία θα ανατεθεί με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με 
σφραγισμένες προσφορές,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την  29-5-2012  ημέρα Τρίτη και ώρα  12.00 μ., να καταθέσουν 
τις προσφορές τους. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών εφ' 
όσον ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της  ανάθεσης. 
 



Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς με ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
α. Η λέξη "Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α" με κεφαλαία γράμματα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την διαδικασία της 
    προμήθειας. 
γ. Η ημερομηνία της προσφοράς  
δ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα  
ε. Ο αριθμός της μελέτης.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την παραλαβή τεύχους τεχνικών προδιαγραφών οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  
στο Τμήμα Λογιστηρίου. ( τηλ. 2132049072 & 073) 
 
 
 
            Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Με εντολή Δημάρχου 
                  Ο  Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών 
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