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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                     ΣΥΜΗ,  22-11-2021 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ           Αριθ. Πρωτ.: 3756  

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 

ΤΗΛ. 2246360419 

ΠΡΟΣ 

1. PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 

 Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 

Αθήνα Λ. Κηφισίας 124 – Τ.Κ. 11526 

Τηλ.: 210-7480600 

Υπόψη Ορκωτού Ελεγκτή: Κοτσιλάρα Παναγιώτη 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

(άρθρο 120 παρ.3 του Ν.4412/2016) 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την δαπάνη για τον έλεγχο του ισολογισμού 

οικονομικών καταστάσεων ετών 2020 και 2021.  

 
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 3737/19-11-

2021 (ΑΔΑ: ΩΤ3ΤΩΗΠ-3ΞΥ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την ύπαρξη διαθέσιμου 

ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη 

δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 323. 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι την 

Δευτέρα 29-11-2021 στις 9:00 π.μ.   

 

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, 

μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

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, μαζί με την προσφορά 

σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση 

νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126578
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
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εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως 

συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019). Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή 

εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του 

Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 

β. Φορολογική ενημερότητα. 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με 

την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με το τμήμα προμηθειών του Δήμου Σύμης στο 

τηλέφωνο 22463-60419 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας 29-11-2021 

στο πρόγραμμα «ΚΗΜΔΗΣ», στον «Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας» καθώς και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου μας «www.symi.gr». 

 

Συνημμένα: 
1. Η από 15-11-2021 τεχνική έκθεση – τεχνικές προδιαγραφές. 
2. Ο από 15-11-2021 Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 
3. Έντυπο Προσφοράς. 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΗΣ  
 
 

ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-79%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
http://www.symi.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                     ΣΥΜΗ,  15-11-2021 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 

ΤΗΛ. 2246360419 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ  – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Αμοιβή ορκωτού λογιστή 

 Κ.Α. 00-6117.001 

Για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σύμης, κρίνεται 
απαραίτητη η πραγματοποίηση δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας: «Αμοιβή ορκωτού 
λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ετών 2020 και 2021». 

Ο ορκωτός ελεγκτής για τον έλεγχο του ισολογισμού των ανωτέρων οικονομικών ετών, 
θα εφαρμόσει κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών 
οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων.  

Το έργο του ελεγκτή ορκωτού λογιστή συνιστάται στον έλεγχο του ισολογισμού 
οικονομικών καταστάσεων ετών 2020 και 2021, και στη σύνταξη πιστοποιητικού και 
έκθεσης ελέγχου (παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3463/206 ΔΚΔ). 

Τόπος παροχής υπηρεσιών ορίζεται ο χώρος του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου 
Σύμης, όπου θα διενεργηθεί ο έλεγχος του ισολογισμού ετών 2020 και 2021. 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 ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μηνός από την 
παράδοση των οικονομικών καταστάσεων κάθε έτους, από τις οικονομικές υπηρεσίες του 
Δήμου Σύμης. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή 
ενώσεις προσώπων που εργάζονται στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ) ως Ορκωτοί Λογιστές.  

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανωτέρω υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 
15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου και του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-
6117.001 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών – ορκωτών λογιστών» στο ποσό των 
7.500,00 ευρώ οικονομικού έτους 2021. Για το υπόλοιπο ποσό θα δεσμευτεί ανάλογη 
πίστωση στον προϋπολογισμό δαπανών οικονομικού έτους 2022.   

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016. 

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Ζούρδης Παναγιώτης 

 





4 

 

          

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 

ΤΗΛ. 2246360419 

 

 

 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών – ορκωτών λογιστών 

Κ.Α. 00-6117.001 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

1 
 Έλεγχος Ισολογισμού οικονομικού 
έτους 2020 του Δήμου Σύμης. 

Υπηρεσία 
42967000-
2 

1,00 6.048,39 6.048,39 

1 
 Έλεγχος Ισολογισμού οικονομικού 
έτους 2021 του Δήμου Σύμης. 

Υπηρεσία 
42967000-
2 

1,00 6.048,39 6.048,39 

 
   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ 12.096,78 

 
    

ΦΠΑ 24% 2.903,22 

    
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 15.000,00 

 
 

Σύμη, 15/11/2021 
 

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
Ζούρδης Παναγιώτης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 

ΤΗΛ. 2246360419 

 

 

 
 
 

Προσφορά 
Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών – ορκωτών λογιστών 

Κ.Α. 00-6117.001 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ 
ΦΠΑ 

1 
 Έλεγχος Ισολογισμού οικονομικού 
έτους 2020 του Δήμου Σύμης. 

Υπηρεσία 
42967000-
2 

1,00 
  

1 
 Έλεγχος Ισολογισμού οικονομικού 
έτους 2021 του Δήμου Σύμης. 

Υπηρεσία 
42967000-
2 

1,00 
  

 
   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ  

     
ΦΠΑ 24%  

    
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  

 
 

 
 
 

O Προσφέρων 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 




