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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΡΚΩΣΩΝ ΕΛΕΓΚΣΩΝ – ΛΟΓΙΣΩΝ 

Ο Πρόεδροσ του Δ.. τησ Δ.Ε.Τ.Α.. ϋχοντασ υπόψη : 

α. το υπ’ αριθ. πρωτ. 8999/13-2-2018 ϋγγραφο τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Αιγαύου 

β. τον Ν.1069/1980, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει 

γ. Σο ϊρθρο 7 του ν.4483/2017 

δ. την υπ’ αρ. 56/15-5-2019, απόφαςη του Δ.. τησ Δ.Ε.Τ.Α.. 

Προβαύνει ςε Πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ για την παροχό υπηρεςιών Ορκωτού Λογιςτό με τουσ 

εξόσ όρουσ:  

1. Δικαιούχοι ςυμμετοχόσ θα εύναι φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα ό ενώςεισ αυτών που λειτουργούν νόμιμα 

ςτην Ελλϊδα, ωσ Ορκωτού Ελεγκτϋσ-Λογιςτϋσ εταιριών ό κοινοπραξιών. 

2. Αντικεύμενο εύναι η διενϋργεια του τακτικού διαχειριςτικού ελϋγχου ςύμφωνα με τα λογιςτικϊ πρότυπα 

για το ϋτοσ  2019  τησ Δ.Ε.Τ.Α. ύρου , από δύο (2) Ορκωτούσ Ελεγκτϋσ-Λογιςτϋσ. 

3. Ο τόποσ διενϋργειασ του ελϋγχου εύναι η ϋδρα τησ Δ.Ε.Τ.Α. ύρου , Θυμϊτων περχειού 16 ύροσ. 

4. Σο τελικό παραδοτϋο αποτϋλεςμα του ελϋγχου, θα εύναι η παρϊδοςη ϋκθεςησ του διαχειριςτικού ελϋγχου και 

κλεύςιμο ςύμφωνα με τα λογιςτικϊ πρότυπα για το ϋτοσ  2019, υπογεγραμμϋνη από τουσ δύο (2) Ελεγκτϋσ που 

θα διενεργόςουν τον διαχειριςτικό ϋλεγχο. 

5. Ο προώπολογιςμόσ τησ δαπϊνησ ανϋρχεται ςε  4.000,00 €, ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α., για τον ϋλεγχο  

και κλεύςιμο ςύμφωνα με τα λογιςτικϊ πρότυπα για το ϋτοσ  2019. 

6. Σα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ που πρϋπει να κατατεθούν εύναι: 

6.1. Αύτηςη ςτην οπούα οι ενδιαφερόμενεσ Εταιρύεσ ό Κοινοπραξύεσ θα αναφϋρουν την πρόθεςό τουσ για 

ςυμμετοχό ςτην πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ, καθώσ και τα ονοματεπώνυμα και τουσ Α.Μ. .Ο.Ε.Λ. 

των δύο (2) Ορκωτών Λογιςτών, που προτεύνουν για τη διενϋργεια του ελϋγχου, οι οπούοι θα πρϋπει να ϋχουν 

διετό τουλϊχιςτον εμπειρύα ςχετικό με το αντικεύμενο για το οπούο υποβϊλλεται η αύτηςη. 

6.2. Οικονομικό Προςφορϊ, ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α. 

6.3. Βεβαιώςεισ εργαςιακόσ εμπειρύασ ό και πρόςθετων επαγγελματικών δραςτηριοτότων. Η τόρηςη των 

ςτοιχεύων που αποςτϋλλονται θα εύναι εμπιςτευτικό. 

Όλα τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ θα υποβληθούν μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, με την ϋνδειξη «ΕΚΔΗΛΩΗ 

ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΡΚΩΣΟΤ ΛΟΓΙΣΗ, ΓΙΑ ΣΗΝ Δ.Ε.Τ.Α. ΤΡΟΤ», 

πϊνω ςτον οπούο θα αναγρϊφονται τα ςτοιχεύα τησ Ελεγκτικόσ Εταιρύασ ό Κοινοπραξύασ. 

Ο κλειςτόσ φϊκελοσ θα αποςταλεύ ό θα κατατεθεύ ςτη Δ.Ε.Τ.Α. ύρου  ςτην Σαχυδρομικό Διεύθυνςη: Θυμϊτων 

περχειού 16,Ερμούπολη ΤΡΟ  ϋωσ και την 28/6/2019 και ώρα 12:00 μ.μ. Προςφορϋσ που θα παραληφθούν 

μετϊ την παραπϊνω προθεςμύα θα θεωρηθούν εκπρόθεςμεσ και δεν θα ληφθούν υπόψη. 

Η τελικό επιλογό θα γύνει ύςτερα από αξιολόγηςη των δικαιολογητικών και τησ οικονομικόσ προςφορϊσ, από  

αρμόδια επιτροπό αξιολόγηςησ προςφορών η οπούα θα ςυςταθεύ από το Δ.. τησ ΔΕΤΑ ςε επόμενη ςυνεδρύαςη 

και πριν την ημερομηνύα κατϊθεςησ των προςφορών. 

7. Σο κριτόριο ανϊθεςησ προκειμϋνου να γύνει ϋλεγχοσ για την οικονομικό διαχεύριςη τησ Δ.Ε.Τ.Α. ΤΡΟΤ , θα 

εύναι η χαμηλότερη οικονομικό προςφορϊ. 

8. Η εργαςύα του παραπϊνω ελϋγχου θα παραςχεθεύ εντόσ του 2020. 

9. Η τελικό απόφαςη ανϊθεςησ του ελϋγχου θα ληφθεύ από τη Γενικό Γραμματεύα τησ Αποκεντρωμϋνησ 

Διούκηςησ Αιγαύου, ςύμφωνα με το νόμο.  



10. Μετϊ την ανϊθεςη θα υπογραφεύ ςύμβαςη ανϊθεςησ του ελϋγχου με τον ανϊδοχο και η πληρωμό θα γύνει 

αμϋςωσ μετϊ την παρϊδοςη ςτην Δ.Ε.Τ.Α. ΤΡΟΤ τησ ϋκθεςησ του ελϋγχου  και κλεύςιμο ςύμφωνα με τα 

λογιςτικϊ πρότυπα για το ϋτοσ   2019  και τησ ϋκδοςησ του ςχετικού τιμολογύου. 

 11.Η πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ θα αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα τησ Δ.Ε.Τ.Α. ( https://deyasyrou.gr) 

και θα κοινοποιηθεύ ςτο ώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιςτών με μόνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου ςτη 

διεύθυνςη: info@soel.gr 
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