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Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αρμόδιος: Μαζηρογιάννη Ελένη    Αρ.πρωη. :    4911/10-08-2017  
Σηλ.: 22210 62615 
Fax: 22210 62617 
e-mail: gprom@deyax.gr 

 

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω  Η   Ε Ν Δ Ι Α Υ Ε Ρ Ο Ν Σ Ο   

Γ ι α  τ ο ν  «Ορισμό ορκωτού ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων έτους 2016 της ΔΕΤΑΦ», προϋπολογισμού 10.000,00€ πλέον ΥΠΑ. 

 

 

 

ΑΠΟ: ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
ΓΡΑΥΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Προς κάθε ενδιαφερόμενο 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ:   

ΣΗΛ:   

FAX:   

 
ΘΕΜΑ: Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων έτους 
2016 της ΔΕΤΑΦ 

 
ΚΑ: 610000 & 54006123 

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της εργασίας έχει ως εξής: 
Περιγραφή Εργασίας Ελεγκτικές ώρες Σιμή ανά ώρα 

Έλεγχος οικονομικών 

καταστάσεων έτους 

2015 

400 25,00€ 

 
Καθαρή αξία 

 
10.000,00€ 

 
Υ.Π.Α. 24% 

 
2.400,00€ 

 
Σελική Αξία 

 
12.400,00€ 
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Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε σφραγισμένη προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη τα 
παρακάτω : 

Α) Δεκτοί για την υποβολή προσφορών γίνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα, Ενώσεις ή 

Κοινοπραξίες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην 

Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένα στο Ειδικό Μητρώο του ώματος Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών (.Ο.Ε.Λ.) 

 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά με ποινή αποκλεισμού 

1) Βεβαίωση του Εποπτικού υμβουλίου του .Ο.Ε.Λ. ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό 

Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών. 

2) Βεβαίωση του .Ο.Ε.Λ. η οποία να πιστοποιεί ότι δεν έχουν υποπέσει σε παράπτωμα 

κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν έχει εκδοθεί εις 

βάρος τους απόφαση για σοβαρό αδίκημα από το Εποπτικό υμβούλιο. 

3) Σ.Ε.Τ.Δ.  

4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 

τους σ’ αυτό , το οποίο θα έχει ισχύ την ημέρα υποβολής των προσφορών. 

5) Πίνακα με τον/τους υπεύθυνο/ους του έργου, τον/τους αναπληρωτή/τές 

καθώς και της ομάδας η οποία θα εκτελέσει το ελεγκτικό έργο και την προϋπηρεσία 

τους σε ανάλογο ελεγκτικό έργο. 

6) Βεβαίωση καλής συνεργασίας από φορέα του Δημοσίου, για εκτέλεση ανάλογου 

ελεγκτικού έργου την τελευταία πενταετία. 

7) Περιγραφή του υπό εκτέλεση έργου του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της 

ΔΕΤΑΦ διαχειριστικής περιόδου 2016 όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 

8) Απαραίτητη η κατάθεση συστατικής πράξης, για κάθε μορφή εταιρείας (για τις Α.Ε. 

ΥΕΚ) 

9) Τπεύθυνη Δήλωση,(Ν.1599/86) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την 

οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας δηλώνει ότι: 

τη δύναμη του έχει ελεγκτικό προσωπικό τουλάχιστον 15 ατόμων, εκ των οποίων οι 
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5 να είναι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, με προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε 

ανάλογο ελεγκτικό έργο. Αναφέρονται τα ονόματά τους. 

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, 
από Δημόσια Αρχή. Σα δημόσια έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα 
των πρωτότυπων ενώ τα ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα 
των πρωτότυπων εγγράφων που έχουν προηγουμένως μεταφραστεί στην ελληνική 
γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από δικηγόρο ή αρμόδια δημόσια 
αρχή (άρθρο 1 του Ν.4250/2014). 

 

Β) Αντικείμενο Ελέγχου 

Η διενέργεια ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων 2016 της ΔΕΤΑΦ. 

 
 Γ) Υάκελος οικονομικής προσφοράς 

 

1) Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο. τον φάκελο 

θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για τις συγκεκριμένες εργασίες σε € και 

θα αναγράφεται η συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου και του Υ.Π.Α. 

2) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λπ. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα. 

3) Οικονομικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. 

4) Προσφορές που για οποιονδήποτε λόγω υποβάλλονται μετά την ημερομηνία και 

ώρα λήξης υποβολής των προσφορών,  δεν λαμβάνονται υπόψη. 

5) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

6) Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

7) Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον 10 μηνών. 

8) Οικονομικοί όροι των διαγωνιζομένων δεν γίνονται δεκτοί. 

Δ) Σρόπος παραλαβής προσφορών 
 

1. Παραλαβή προσφορών 
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1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια για τη διεξαγωγή διαγωνισμών 

παροχής υπηρεσιών επιτροπή που συνεδριάζει δημόσια, μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής 

προσφορών, που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. 

2. ε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφοράς, ο 

οποίος αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή 

της. 

• Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της 

παράδοσης των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η 

για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, με 

ποινή ακυρότητας της διαδικασίας, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση προσφορών 

συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την παρέλευση του χρόνου . 

• ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ «Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων έτους 2016 της ΔΕΤΑΦ», προϋπολογισμού 10.000,00 € πλέον 

ΥΠΑ. 

• Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της 

ΔΕΤΑΦ, Νεοφύτου 69 – Φαλκίδα, μέχρι και 21/08/2017,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 

π.μ. 

3. Η ισχύς της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε δέκα μήνες. Οι τιμές θα πρέπει να 

αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως και δεν θα συμπεριλαμβάνουν το ΥΠΑ. 

Επίσης, οποιαδήποτε επιπλέον χρέωση υπάρξει πρέπει να δηλωθεί. την προσφορά δεν θα 

αναγράφονται εκπτώσεις . 

4. Η επιλογή του παρόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει 

χαμηλότερης τιμής. Ο τελευταίος μειοδότης θα υπογράψει σύμβαση μετά την έγκριση του 

αποτελέσματος από το Δ.. και της νομιμοποίησης της απόφασης από τον Γ.Γ. της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι εργασίες ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του έτους 
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2016 θα αρχίσουν μετά τον ορισμό των ορκωτών ελεγκτών λογιστών από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Ο χρόνος πραγματοποίησης του ελέγχου καθορίζονται σε 400 

ελεγκτικές ώρες. 

5. Ο Ελεγκτής θα συντάξει και θα υπογράψει έκθεση ελέγχου, την οποία θα υποβάλλει στο 

Διοικητικό υμβούλιο, όπου και θα παραστεί κατά την ειδική συνεδρίαση που θα 

πραγματοποιηθεί για τον Ισολογισμό. 

 Σο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, που θα υποβάλλει ο συμμετέχων, θα έχει την 

εξής μορφή : 

Για τον «Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων έτους 2016 της ΔΕΤΑΦ», προϋπολογισμού 10.000,00€ πλέον ΥΠΑ. 

 

ΟΛΟΓΡΑΥΩ (ΠΛΕΟΝ ΥΠΑ): 

Σόπος & ημερομηνία : 

Ονοματεπώνυμο : 

Φρόνος ισχύος της προσφοράς : 
φραγίδα & Τπογραφή : 

Περιγραφή Εργασίας Ελεγκτικές ώρες Σιμή ανά ώρα 

Έλεγχος οικονομικών 

καταστάσεων έτους  

2016 

 

201652015 

 

 € 

Καθαρή αξία  € 
Υ.Π.Α. 24% € 
Σελική Αξία 

€ 
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 Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 

Δ.Ε.Τ.Α.Φ. (www.deyax.gr) , στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δ.Ε.Τ.Α.Φ. και να 

κοινοποιηθεί στο ώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (.Ο.Ε.Λ.) με ηλεκτρονική 

αλληλογραφία στη διεύθυνση: info@soel.gr 

Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 610000 και Κ.Α. 54006124 του προϋπολογισμού της 

επιχείρησης οικονομικού έτους 2017. 

 

 

    

 

   O ΠΡΟΕΔΡΟ Δ/ΔΕΤΑΥ  

          

                                                                          

 

                                                                              Γεώργιος ανιδάς 

 

 

 

 




