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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

 
 
   Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ Ορεστιάδας, έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1069/80. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3919/2011. 
3. Το ΑΠ:45838/12-6-2014 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης. 
4. Την υπ’ αριθµ. 78  /2017 Απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΟ 
 
  Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή 
Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή : 
 

1. ∆ικαιούχοι συµµετοχής θα είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή 
ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί 
Ελεγκτές-Λογιστές εταιριών ή Κοινοπραξιών. 

2. Αντικείµενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου 
της χρήσης 2017 της ∆ΕΥΑ Ορεστιάδας, από δύο (2)  Ορκωτούς 
Ελεγκτές-Λογιστές. 

3. Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της ∆ΕΥΑ 
Ορεστιάδας (Αγ. Θεοδώρων 202-68200 Ορεστιάδα). 

4. Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσµα  του ελέγχου, θα είναι η έκθεση 
του  διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2017, υπογεγραµµένη από 
τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό 
έλεγχο. 

5. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι: 
          Α).Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόµενες Εταιρίες ή 
Κοινοπραξίες  θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συµµετοχή στην 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και  τα ονοµατεπώνυµα  
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και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Λογιστών, που προτείνουν 
για τη διενέργεια του  ελέγχου. 
          Β). Οικονοµική Προσφορά.   
          Γ).Βεβαιώσεις εργασιακής εµπειρίας ή και πρόσθετων 
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που θα 
κατατεθούν  θα είναι εµπιστευτική. 
          ∆) φορολογική ενηµερότητα  
          Ε) ασφαλιστική ενηµερότητα 
         Στ) πιστοποιητικό ποινικού µητρώου 
         Ζ)  πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η. 
 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά το πρωτογενές αίτηµα µε κωδικό Α∆ΑΜ: 
17REQ002039530 το οποίο µπορείτε να αντλήσετε στο διαδικτυακό τόπο του 
ΚΗΜ∆ΗΣ.  
 

 
6. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µαζί µε την οικονοµική προσφορά 

θα κατατίθενται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη 
«ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ» , πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία 
της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας. Ο κλειστός φάκελος θα 
αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στη Γραµµατεία της ∆ΕΥΑ 
Ορεστιάδας στην Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Αγ.Θεοδώρων 202 -
68200 Ορεστιάδα, έως και την Τρίτη 31 Οκτωβρίου και ώρα 
14:00µ.µ. Προσφορές που θα ληφθούν, από τη ∆ΕΥΑΟ,  µετά την 
παραπάνω προθεσµία θα θεωρηθούν εκπρόθεσµες και δεν θα 
ληφθούν υπόψη. Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση 
των δικαιολογητικών και της οικονοµικής προσφοράς , από την 
αρµόδια Επιτροπή αξιολόγησης.  

7. Το κριτήριο ανάθεσης του ελέγχου θα είναι η χαµηλότερη 
οικονοµική προσφορά. 

8. Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύµβαση ανάθεσης του ελέγχου 
µε τον ανάδοχο και η πληρωµή θα γίνει αµέσως  µετά την  
παράδοση στην ∆ΕΥΑ Ορεστιάδας της έκθεσης του ελέγχου της 
χρήσης 2017 και της έκδοσης του σχετικού τιµολογίου. 

 
 

                     Ο Νόµιµος Εκπρόσωπος της ∆ΕΥΑΟ 
Πρόεδρος του ∆Σ  

                                        ΤΣΕΛΕΜΠΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
 
Η παραπάνω Πρόσκληση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ∆ΕΥΑ 
Ορεστιάδας www.deyao.gr 


