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Δ/ΝΗ Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ  ΤΠΗΡΕΙΩΝ           Υαλκίδα     22/08/2019 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ       

Αρμόδιος: Μαστρογιάννη Ελένη 

         ΚΑΣΑΦΩΡΙΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 
 

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 
  
 

 ύμφωνα με το αρ. πρωτ. 4443/48167/17-3-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας – τερεάς Ελλάδας, το οποίο εκδόθηκε για την εφαρμογή των 

διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3919/2011 (ΥΕΚ 31 Α/2011) σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1069/1980 (ΥΕΚ 191 Α/1980) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα, αλλάζει η διαδικασία ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στις Δ.Ε.ΤΑ.  

ύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4483/2017 ισχύουν τα κάτωθι: 

1. Ο τακτικός οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης της επιχείρησης διενεργείται από δύο (2) 

ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών 

Λογιστών της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 (Α΄ 120). 

2. Οι ορκωτοί ελεγκτές επιλέγονται με απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου, ύστερα από 

διαδικασία υποβολής προσφορών που διενεργείται από την επιχείρηση, με κριτήριο την 

οικονομικότερη προσφορά. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών βαρύνει τη Δ.Ε.Τ.Α.. 

3. Η απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου περί επιλογής των ορκωτών ελεγκτών 

υποβάλλεται στον υντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος διορίζει 

τους ορκωτούς ελεγκτές που επιλέχθηκαν κατά τη διαδικασία της προηγούμενης 

παραγράφου. 

 

 
 
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της εργασίας έχει ως εξής: 
 
 

 
Περιγραφή Εργασίας 

 
Ελεγκτικές ώρες 

 
Σιμή ανά ώρα 

Έλεγχος οικονομικών 
καταστάσεων έτους 
2018   
CPV: 79212100-4    

   

 
400 

 
15,00€ 

 
Καθαρή αξία 

 
6.000,00€ 

 
Υ.Π.Α. 24% 

 
1.440,00€ 

 
Σελική Αξία 

 
7.440,00€ 
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 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 υντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι εργασίες ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του έτους 

2018 θα αρχίσουν μετά τον ορισμό των ορκωτών ελεγκτών λογιστών από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Ο χρόνος πραγματοποίησης του ελέγχου καθορίζονται σε 400 

ελεγκτικές ώρες. 

 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, εφόσον του ζητηθεί από την Επιχείρηση. 

 Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 

Δ.Ε.Τ.Α.Φ. (www.deyax.gr), και θα 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 2019. 

 

    

 

   Η Δ/ντρια Διοικ/κών  

         & Οικ/κών Υπηρεσιών 

                                                                          

 

                                                                              Νίκη Ζαχαρού 

 

 

 

 




