
                                                             Θεσσαλονίκη  22/05/2018 
                                                     Αρ. πρωτ  2116                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ                                 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ                                    
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» 
28ης Οκτωβρίου 99, τ.κ. 54642 
Πληροφ.: Αργυρώ Χαμουργιωτάκη 
Τηλέφωνο: 2310941777 εσωτ. 21 
agstyl1@otenet.gr  
 
 
 
ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσίας 
διενέργειας τακτικού ελέγχου οικονομικών καταστάσεων του ∆ηµοτικού 
Βρεφοκοµείου Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», της διαχειριστικής χρήσης 
2017» 

 
Το ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο Αγ. Στυλιανός», σύµφωνα µε το άρθρο 
118 του Ν. 4412/2016 για απευθείας αναθέσεις προτίθεται να πραγματοποιήσει 
σύµφωνα µε την υπ. αριθµ.137/2018 απόφαση ∆.Σ., παροχή υπηρεσίας διενέργειας 
τακτικού ελέγχου οικονομικών καταστάσεων του ∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου 
Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», της διαχειριστικής χρήσης 2017, με την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάση τιμής.  
Συνολικής δαπάνης τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α 
 
Α)ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
1.Ο Έλεγχος θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τους κανόνες των ∆ιεθνών Προτύπων 
Ελέγχου, καθώς και τις ελεγκτικές διαδικασίες ,τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής 
που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Αυτές οι διαδικασίες και τα 
πρότυπα προβλέπουν τον προγραµµατισµό και διενέργεια του ελέγχου.  
2.Ο διενεργών τον έλεγχο θα εξετάσει σε δειγµατοληπτική βάση τα βιβλία και τα 
στοιχεία εκείνα που τεκµηριώνουν τα ποσά και πληροφορίες που περιλαµβάνονται 
στις οικονοµικές καταστάσεις.  
3.Ο ελεγχόµενος φορέας θα είναι αρµόδιος και θα έχει την ευθύνη της σύνταξης των 
οικονοµικών καταστάσεων κατά τρόπο που να απεικονίζουν ακριβοδίκαια την 
περιουσιακή διάθρωση ,την οικονοµική θέση και τα αποτελέσµατά του. Επίσης θα 
είναι µέληµα και ευθύνη του η επιλογή και εφαρµογή των πλέον κατάλληλων 
λογιστικών µεθόδων και αρχών, η σύννοµη τήρηση των βιβλίων και στοιχείων ,ο 
σχεδιασµός και η εφαρµογή ενός επαρκούς συστήµατος εσωτερικού ελέγχου που να 
διασφαλίζει τα περιουσιακά και λοιπά στοιχεία του.  
Β)ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Οι παραπάνω εργασίες υπολογίζονται ότι θα εκτελεσθούν µετά τη σύνταξη των 
οικονοµικών καταστάσεων του ελεγχόµενου φορέα σε χρόνο που ο ίδιος θα επιλέξει. 
Ο διενεργών τον έλεγχο υποχρεούται να παραδώσει την προβλεπόµενη παραπάνω 
έκθεση ελέγχου εντός εύλογου χρόνου από της παραδόσεως σ’ αυτόν επί αποδείξει 
των παραπάνω εγγράφων (του ισολογισµού, των αποτελεσµάτων χρήσεως, κ.λ.π.) 
υπογεγραµµένων νόµιµα από τον ελεγχόµενο φορέα.  
Η ανωτέρα εργασία θα πραγµατοποιηθεί ως ακολούθως :  



Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 
114/2006 τ.α΄), ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας: «Η παροχή των κάθε είδους 
υπηρεσιών των ∆ήµων, πλην αυτών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 
3316/2005(ΦΕΚ 42 Α΄), ρυθµίζεται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα 
από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµοσίας ∆ιοίκησης Αποκέντρωσης 
Οικονομίας και Οικονοµικών. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 273 
του Ν. 3463/2006: Μέχρι την έκδοση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος της παρ. 2 του 
άρθρου 209 οι κάθε είδους υπηρεσίες, εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄), διενεργούνται σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980(ΦΕΚ 11 Α΄), µε την επιφύλαξη των ειδικών 
ρυθµίσεων του Π.∆. 346/1998 (ΦΕΚ 230 Α΄), ως ισχύει.  
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, που 
προστέθηκε µε τις όµοιες της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008(ΦΕΚ 263/23-
12-2008 Τ.Α΄): Οι ∆ήµοι δύνανται να αναθέτουν απευθείας παροχή υπηρεσιών, που 
δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005(ΦΕΚ 42 Α), σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), ως προς τα επιτρεπτά 
χρηµατικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται µε τις εκάστοτε εκδιδόµενες αποφάσεις του 
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται 
απόφαση ∆ηµάρχου χωρίς προηγούµενη απόφαση του Συµβουλίου. Στην περίπτωση 
αυτή τα συντασσόµενα τεύχη εγκρίνονται από τον ∆ήµαρχο.  
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, που 
τροποποιήθηκε µε τις όµοιες της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 
42/23-2-2007 Τ. Α΄): «Οι µελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη (περιγραφή, 
συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές προµηθειών, για την εκτέλεση 
των οποίων δεν απαιτούνται λόγω της φύσης τους τεχνικές γνώσεις ή τεχνική 
εµπειρία µπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την 
πίστωση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται από τον 
Προϊστάµενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρµόδιας υπηρεσίας του ΟΤΑ, 
τηρουµένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. H επίβλεψη, η 
παρακολούθηση και εποπτεία των ανωτέρω συµβάσεων γίνεται από τις αντίστοιχες 
εξολοκλήρου αρµόδιες υπηρεσίες του Ο.Τ.Α., µε ανάλογη εφαρµογή των σχετικών 
διατάξεων. Για τις ανωτέρω υπηρεσίες και προµήθειες που η δαπάνη τους δεν 
υπερβαίνει το ποσό, µέχρι του οποίου γίνεται απευθείας ανάθεση, η ανάθεση γίνεται 
µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, την περιγραφή της υπηρεσίας την περιγραφή 
της προµήθειας και τα τυχόν λοιπά στοιχεία, τα οποία περιέχονται σε σχετική 
απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου, που 
υποκαθιστούν τη µελέτη και τα ανωτέρω τεύχη». 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 83 του Ν. 3462/1995 (ΦΕΚ 247/27-
11-1995 Τ. Α΄), Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και 
άλλες διατάξεις, επιτρέπεται η µε απευθείας ανάθεση σύναψη σύµβασης προµήθειας 
προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων για ετήσια δαπάνη µέχρι ποσού 
1.500.000 δραχµών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών τα ανωτέρω ποσά 
δύναται να αναπροσαρµόζονται.  
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ. αριθµ. 35130/9-8-2010 Απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291/11-8-2010 Τ.Β΄), αύξηση των χρηµατικών ποσών για τη 
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχής 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων και την υπ. αριθµ. 21437/5- 5-2011 εγκύκλιο του 
ΥΠ.ΕΣ.Α.Η∆., µε θέµα «Παρέχονται οδηγίες σχετικά µε την αναπροσαρµογή των 
χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δηµοσίων 
συµβάσεων των ΟΤΑ Α΄βαθµού»:  
1.Αναπροσαρµόζουµε τα ποσά για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν 
προµήθεια προϊόντων παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ως ακολούθως :  
α) Με απευθείας ανάθεση µέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €). 
2.Οι περιορισµοί των άνω ποσών αναφέρονται σε σχέση µε το ύψος της 



εγγεγραµµένης ετήσιας πίστωσης κατά Ειδικό Φορέα και Κ.Α.Ε. στον 
προϋπολογισµό κάθε φορέα και στα ποσά αυτά δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 
 
Ο υπογράφων τη σύμβαση  βαρύνεται με κράτηση φόρου εισοδήματος  στο καθαρό 
ποσό της αξίας και κάθε τυχόν νόμιμη δαπάνη. Επιπλέον τον προμηθευτή βαρύνει 
κράτηση 0,06 % η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης για τις λειτουργικές ανάγκες της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4013/15-9-2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 375 
παρ.7 του Ν.4412/2016 και κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης. (παρ.3 του άρθρου 350 του Ν.4412/2016 και ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 
969/22.03.2017 τεύχος Β')) 
 
 
Η παραπάνω πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του 
∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου, https://www.agios-stylianos.gr/ σύµφωνα µε τον ισχύοντα 
νόµο 4412/2016.  
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους από την 22/05/2018 
μέχρι την 29/05/2018, στο γραφείο Προμηθειών του Ιδρύµατος, με φυσικό (οδός 
28ης Οκτωβρίου 99, Θεσσαλονίκη ) ή ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονική διεύθυνση : 
agstyl1@otenet.gr). 
Επιπλέον, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 
παρακαλούμε, οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν φορολογική και 
ασφαλιστική ενημερότητα. 

Για πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Ιδρύματος, (αρμόδια υπάλληλος 
Χαμουργιωτάκη Αργυρώ) τηλ 2310-941777 µε εσωτερικό 21, κατά τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες. 

 
 

Η Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 

 
 
 
 
 

Γναρδέλλη Μελποµένη 


