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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΟ ΔΣΟ 2020. 
 

Ο Γελ. Γηεπζπληήο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Οξεζηηάδαο, έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.1069/80(ΦΔΚ191/Α¨/1980), όπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρύεη. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3919/2011. 

3. Σν ΑΠ:45838/12-06-2014 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο θαη 
Θξάθεο. 

 
Πξνβαίλεη ζε ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ γηα ηελ παξνρή 

Τπεξεζηώλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ:  
1. Γηθαηνύρνη ζπκκεηνρήο ζα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ή ελώζεηο απηώλ πνπ 

ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζηελ Διιάδα, σο Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο –Λνγηζηέο 

εηαηξεηώλ ή Κνηλνπξαμηώλ. 
2. Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο είλαη:  

 Η ππνζηήξημε ινγηζκηθώλ εξγαζηώλ θιεηζίκαηνο ρξήζεο 
 ύληαμε Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ βάζεη ησλ Διιεληθώλ Λνγηζηηθώλ 

Πξνηύπσλ. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη ζε ΓΛΠ θαη ΔΛΠ γηα κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο κεγέζνπο ηεο Γ.Δ.ΤΑ.Οξεζηηάδαο πνπ πηζηνπνηείηαη  από 
αλάινγεο βεβαηώζεηο. 

 Η δηελέξγεηα ηνπ ηαθηηθνύ δηαρεηξηζηηθνύ ειέγρνπ ηεο ρξήζεο 2020 ηεο 

Γ.Δ.ΤΑ.Οξεζηηάδαο, από δπν(2) Οξθσηνύο Διεγθηέο Λνγηζηέο. 

 
3. Ο ηόπνο δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ είλαη ε έδξα ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Οξεζηηάδαο (ΑΓ. Θενδώξσλ 

202). 

4. Σν ηειηθό παξαδνηέν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ, ζα είλαη ε παξάδνζε έθζεζεο ηνπ 
δηαρεηξηζηηθνύ ειέγρνπ ηεο ρξήζεο 2020, ππνγεγξακκέλε από ηνπο δύν(2) Διεγθηέο πνπ 

ζα δηελεξγήζνπλ ηνλ δηαρεηξηζηηθό έιεγρν. 
5. Σα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ είλαη: 

α) Αίηηζη ζηελ νπνία νη ελδηαθεξόκελεο Δηαηξείεο ή Κνηλνπξαμίεο ζα αλαθέξνπλ ηελ 

πξόζεζε ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζηελ πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, θαζώο θαη ηα 
νλνκαηεπώλπκα θαη ηνπο ΑΜ ΟΔΛ ησλ δύν(2) Οξθσηώλ Διεγθηώλ, πνπ πξνηείλνπλ γηα 
ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ. 

Β) Βεβαιώζεις εργαζιακής εμπειρίας ή πξόζζεησλ επαγγεικαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 
ζε ΔΛΠ θαη ΓΛΠ ζε κεζαίεο επηρεηξήζεηο. Η ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα θαηαηεζνύλ ζα 

είλαη εκπηζηεπηηθή. 
6.   Σα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά καδί κε ηην οικονομική προζθορά βάζεη ηνπ 
Ν.4412/2016  

             είλαη: 



                                                                                                                

 Η θορολογική ενημερόηηηα 

 Η αζθαλιζηική ενημερόηηηα 

 Σο πιζηοποιηηικό μηηρώο 
 Σο πιζηοποιηηικό Γ.Δ.Μ.Η 

 
Καη ζα θαηαηεζεί κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΔΚΓΗΛΩΗ 

ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ-
ΛΟΓΙΣΩΝ», πάλσ ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο Διεγθηηθήο Δηαηξείαο ή 
Κνηλνπξαμίαο. Ο θιεηζηόο θάθεινο ζα απνζηέιιεηαη ή ζα θαηαηίζεηαη ζηελ ηαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε: 

ΑΓΙΩΝ ΘΔΟΓΩΡΩΝ 202,(ΓΔΤΑΟ) η.θ 68200, ζηελ Γραμμαηεία ηης σπηρεζίας έσο ζηις 4-02-
2021 ημέρα ΠΔΜΠΣΗ και ώρα 12.00π.μ. 

Μεηά ηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ζα ζεσξεζνύλ εθπξόζεζκεο θαη δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε. 
7. Η ηειηθή επηινγή ζα γίλεη ύζηεξα από ηελ αμηνιόγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε 

3/2021 ηνπ Γ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Ο. 
Μεηά ηελ αλάζεζε ζα ππνγξαθεί ζύμβαζη ανάθεζης ηοσ ελέγτοσ με ηον ανάδοτο, ν 

νπνίνο ζα ζπληάμεη θαη ζα ππνγξάςεη έθζεζε ειέγρνπ, ηελ νπνία ζα ηελ ππνβάιεη ζην Γ. ηεο 
ππεξεζίαο, όπνπ θαη ζα παξαζηεί θαηά ηελ εηδηθή ζπλεδξίαζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηνλ 
Ιζολογιζμό, εθόζνλ ηνπ δεηεζεί από ηελ επηρείξεζε. 

Η πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή 
από ηνλ πάξνρν ηζόπνζνπ εμνθιεηηθνύ ηηκνινγίνπ. 

                                                                                    

 
                                                                            Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΣΗ Γ.Δ.Τ.Α.Ο. 

                                                                                           
                                                                             ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΓΗ ΠΟΛΤΥΡΟΝΗ 

                                                                             
                                                                                          
 

 
 


