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Οικονοµική Επιτροπή
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Χερσονήσου βάσει της υπ’ αρ. 589/2011 απόφασης του ∆.Σ. προσκαλεί
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, να υποβάλουν προσφορά για τον έλεγχο οικονοµικών
καταστάσεων της χρήσεως που λήγει την 31 ∆εκεµβρίου 2011, για την ανάθεση των Υπηρεσιών Ορκωτού
Ελεγκτή – Λογιστή , εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την ανάρτηση της παρούσας στον δικτυακό
τόπο του ∆ήµου Χερσονήσου.
1. Αντικείµενο:
Οι υπηρεσίες αφορούν τον έλεγχο της νοµιµότητας και ακρίβειας των εγγραφών στα βιβλία του ∆ήµου
Χερσονήσου., τον έλεγχο κάλυψης των εγγραφών µε νοµότυπα δικαιολογητικά, την επαλήθευση-εξακρίβωση
και διασταύρωση των εσόδων και εξόδων καθώς και την τήρηση των όλων προβλεποµένων που διέπουν την
λειτουργία του ∆ήµου., στα πλαίσια των ελεγκτικών αρχών και κανόνων που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών, που είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα .Οι ελάχιστες ώρες καθορίστηκαν
σε 312 για το έτος 2011 από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι η έδρα του ∆ήµου Χερσονήσου (Πρώην Αµερικάνικη Βάση
Γουρνών).
3. Χρονοδιάγραµµα:
Η παροχή των υπηρεσιών θα διαρκέσει από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης έως και το τέλος του
έργου (ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και δηµοσίευση Ισολογισµού έτους 2011).
4. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής:
α. Υποψήφιοι µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που εργάζονται ή λειτουργούν
νοµίµως στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ως Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές.
5. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφοράς:
Η οικονοµική προσφορά (το ποσό της προσφοράς θα αναγράφεται µε και χωρίς ΦΠΑ) θα αποστέλλεται µε
FAX στον αριθµό 2813404608 µέχρι και την 28 ∆εκεµβρίου 2011 µέχρι 15.00 µµ το αργότερο. Οι
υποβληθείσες προσφορές θα λαµβάνουν και αριθµό πρωτοκόλλου. Προσφορές που θα υποβάλλονται µετά
την ανωτέρω προθεσµία θα θεωρούνται εκπρόθεσµες και δε θα λαµβάνονται υπόψη.
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