
                                                                                                                

                       Αξ.Πξση.: 997/23-02-2022 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ                                                 
ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 202                                               
Σει. 25520 21107                                                       
 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΟ ΔΣΟ 2021, ζύμθωνα με ηη 
ζσνημμένη ηετνική έκθεζη. 
 

Ο Γελ. Γηεπζπληήο ηεο Γ.Δ.Υ.Α .Οξεζηηάδαο, έρνληαο ππόςε: 
Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.1069/80(ΦΔΚ191/Α¨/1980), όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρύεη. 
Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3919/2011. 
Τν ΑΠ:45838/12-06-2014 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο θαη 

Θξάθεο. 
 
Πξνβαίλεη ζε ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ γηα ηελ παξνρή Υπεξεζηώλ 
Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ:  

Γηθαηνύρνη ζπκκεηνρήο ζα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ή ελώζεηο απηώλ πνπ 
ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζηελ Διιάδα, σο Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο –Λνγηζηέο εηαηξεηώλ ή 
Κνηλνπξαμηώλ. 

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο είλαη:  
Η ππνζηήξημε ινγηζκηθώλ εξγαζηώλ θιεηζίκαηνο ρξήζεο. 
Σύληαμε Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ βάζεη ησλ Διιεληθώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ. 
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη ζε ΓΛΠ θαη ΔΛΠ γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο κεγέζνπο 
ηεο Γ.Δ.ΥΑ. Οξεζηηάδαο πνπ πηζηνπνηείηαη  από αλάινγεο βεβαηώζεηο. 
Η δηελέξγεηα ηνπ ηαθηηθνύ δηαρεηξηζηηθνύ ειέγρνπ ηεο ρξήζεο 2021 ηεο Γ.Δ.Υ.Α. 

Οξεζηηάδαο, από δπν(2) Οξθσηνύο Διεγθηέο Λνγηζηέο. 
 

Ο ηόπνο δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ είλαη ε έδξα ηεο Γ.Δ.Υ.Α. Οξεζηηάδαο (ΑΓ. 
Θενδώξσλ 202). 

Τν ηειηθό παξαδνηέν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ, ζα είλαη ε παξάδνζε έθζεζεο ηνπ 
δηαρεηξηζηηθνύ ειέγρνπ ηεο ρξήζεο 2021, ππνγεγξακκέλε από ηνπο δύν(2) Διεγθηέο πνπ ζα 
δηελεξγήζνπλ ηνλ δηαρεηξηζηηθό έιεγρν. 

Τα 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 ΣΟΔΛ 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. 
1.Βεβαίωη ηοσ Δποπηικού σμβοσλίοσ ηνπ Σ.Ο.Δ.Λ όηη είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Δηδηθό 
κεηξών Οξθσηώλ Διεγθηώλ, έθδνζεο εληόο ηνπ έηνπο. 





                                                                                                                

2. Βεβαίωζη ηοσ .Ο.Δ.Λ ε νπνία λα πηζηνπνηεί όηη δελ έρεη ππνπέζεη ζε παξάπησκα 
θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο θαη δελ έρεη εθδνζεί εηο βάξνο ηνπ 
απόθαζε γηα ζνβαξό αδίθεκα από ην Δπνπηηθό Σπκβνύιην, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
ηξηκήλνπ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 
3.Πιζηοπιηηικό ηοσ οικείοσ Δπιμεληηηρίοσ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζ 
απηό, ην νπνίν ζα έρε ηζρύεη ηελ εκέξα ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο.  
 
6.   Τα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά καδί κε ηην οικονομική προζθορά βάζεη ηνπ 
Ν.4412/2016  
             είλαη: 
Η θορολογική ενημερόηηηα ζε ηζρύ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 
Η αζθαλιζηική ενημερόηηηα (άξζξν 80 πξ. 2 ηνπ λ.4412/16) ζε ηζρύ ηελ εκεξνκελία 
ππνβνιήο πξνζθνξάο. 
Σο ποινικό μηηρώο έκδοζης ηελεσηαίοσ ηριμήνοσ ή Τπεύθσνη δήλωζη ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 43 ηνπ λ.4605/2019. Η ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο α) ζε πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ 
πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ(Ο.Δ θαη Δ.Δ.), ηνπ δηαρεηξηζηέο 
β) ζηηο πεξηπηώζεηο αλώλπκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζύλνληα Σύκβνπιν, θαζώο θαη όια 
ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 
Σο πιζηοποιηηικό Γ.Δ.Μ.Η   
(Τα πηζηνπνηεηηθά ΓΔΜΗ έθδνζεο  εληόο ηξηάληα εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 
ηνπο). 

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.κ 68200, ζηην Γραμμαηεία ηης σπηρεζίας έως ζηις 
10-03-2022 ημέρα ΠΔΜΠΣΗ και ώρα 12.00π.μ. 

Μεηά ηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ζα ζεσξεζνύλ εθπξόζεζκεο θαη δελ ζα ιεθζνύλ 
ππόςε. 

Η ηειηθή επηινγή ζα γίλεη ύζηεξα από ηελ αμηνιόγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηεο 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο ζύκθσλα κε ηελ 
απόθαζε 4/2022 ηνπ Γ.Σ ηεο Γ.Δ.Υ.Α.Ο. 

Η Πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Γ.Δ.Υ.Α.Ο.(www.deyao.gr) θαη ζα θνηλνπνηεζεί ζην Σώκα Οξθσηώλ Διεγθηώλ. 

Μεηά ηελ αλάζεζε ζα σπογραθεί ζύμβαζη ανάθεζης ηνπ ειέγρνπ κε ηνλ αλάδνρν, 
ν νπνίνο ζα ζπληάμεη θαη ζα ππνγξάςεη έθζεζε ειέγρνπ, ηελ νπνία ζα ηελ ππνβάιεη ζην 
Γ.Σ ηεο ππεξεζίαο, όπνπ θαη ζα παξαζηεί θαηά ηελ εηδηθή ζπλεδξίαζε πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηνλ Ιζνινγηζκό, 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 
                                                                             
                                                                                          
Σπλλεκέλα: ΤΔΦΝΙΚΗ ΔΚΘΔΣΗ 
 

                                       

 

 

http://www.deyao.gr/




                                                                                                                

 

      ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

ΘΔΜΑ: Έγκριζη Γιαδικαζίας Οριζμού Ορκωηών Δλεγκηών Λογιζηών για ηο 
διαχειριζηικό έλεγχο ηης χρήζης 2021. 

 Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ΔΕΤΑ θαηαξηίδνληαη ζύκθσλα κε ηα Ειιεληθά 
Λνγηζηηθά Πξόηππα (Ε.Λ.Π.) ηνπ λ.4308/2014(όπσο ηζρύεη) θα ν ππνρξεσηηθόο έιεγρνο 
απηώλ δηελεξγείηαη από πηζηνπνηεκέλνπο Οξθσηνύο Ειεγθηέο Λνγηζηέο. 

ύκθσλα κε ην ΑΠ: 45838/12-06-2014 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο 
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ην νπνίν εθδόζεθε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.4 
ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3919/2011(ΦΕΚ 31 Α/2011) ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 1069/1980(ΦΕΚ 191 Α/1980), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα 
αιιάδεη ε δηαδηθαζία νξηζκνύ Οξθσηώλ Ειεγθηώλ Λνγηζηώλ ζηηο Δ.Ε.Τ.Α. 

ύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Ν.4483/2017, όπσο ηξνπνπνηήζεθε ε παξ 4 ηνπ 
άξζξνπ 18 ηνπΝ.1069/1980, ηζρύνπλ ηα θάησζη: 

1. Ο ηαθηηθόο έιεγρνο ηεο δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο δηελεξγείηε από δύν(2) 
Οξθσηνύο Ειεγθηέο Λνγηζηέο, νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξών 
Οξθσηώλ Λνγηζηώλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ π.δ 226/1992(Α120). 

2. Οη Οξθσηνί ειεγθηέο επηιέγνληαη κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 
Δ.Ε.Τ.Α.Ο, ύζηεξα από ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξώλ πνπ δηελεξγείηαη 
από ηελ επηρείξεζε κε θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. Η νηθνλνκηθή ακνηβή 
επηβαξύλεη ηελ Δ.Ε.Τ.Α.Ο. 

3. Η απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί επηινγήο ησλ νξθσηώλ ειεγθηώλ 
ππνβάιιεηαη ζηνλ πληνληζηή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, ν νπνίνο 
δηνξίδεη ηνπ νξθσηνύο ειεγθηέο πνπ επηιέρζεζαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 
πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ. 
Ο Ελδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο έρεη σο εμήο: 
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΡΓΑΙΑ 

CPV ΠΟΑ 

ΕΛΕΓΥΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΣΟΤ 
2021 

79212100-4  

 
  

 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

4.000,00€ 

 
Φ.Π.Α  960,00€ 

 
ΤΝΟΛΟ 4.960,00€ 

  

Η επηινγή ηνπ παξόρνπ ζα δηελεξγεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο 
ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016,αθνύ πξνεγεζεί ΠΡΟΚΛΗΗ 
ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ, ε νπνία ζα αλαξηεζεί ζηελ ιζηοζελίδα ηεο 
Δ.Ε.Τ.Α.Ο.(www.deyao.gr) θαη ζα θνηλνπνηεζεί ζην ώμα Ορκωηών Δλεγκηών, κε 
ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία ζηελ δηεύζπλζε: info@soel.gr. 

Ο πάξνρνο ζα ππνγξάςεη ζύκβαζε κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο από ην 
Δ. ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Ο θαη ηελ απόθαζε νξηζκνύ Ειεγθηώλ -Λνγηζηώλ από ηνλ πληνληζηή 
ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Μαθεδνλίαο –Θξάθεο. Οη εξγαζίεο ειέγρνπ ησλ 
Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηνπ έηνπο 2021 ζα αξρίζνπλ κεηά ηνλ νξηζκό ησλ νξθσηώλ 
ειεγθηώλ από ηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε. 

http://www.deyao.gr/




                                                                                                                

Ο Ειεγθηήο ζα ζπληάμεη θαη ζα ππνγξάςεη έθζεζε ειέγρνπ, ηελ νπνία ζα 
ππνβάιιεη ζην Δηνηθεηηθό πκβνύιην, όπνπ θαη ζα παξαζηεί θαηά ηε εηδηθή ζπλεδξίαζε 
πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηνλ Ιζνινγηζκό, εθόζνλ ηνπ δεηεζεί από ηελ Επηρείξεζε.    

Η εγθεθξηκέλε δαπάλε ζα θαιπθζεί από ηνλ εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό ηνπ 
έηνπο 2022 θαη ζπγθεθξηκέλα από ηνπο Κ.Α:  61-00-0400  ΑΜΟΙΒΔ ΟΡΚΩΣΩΝ 
ΔΛΔΓΚΣΩΝ-ΛΟΓΙΣΩΝ(ΟΛ) θαη Κ.A: 54-00-2924 Φ.Π.Α ΔΞΟΓΩΝ, ζηνπο νπνίνπο 
ππάξρεη εγγεγξακκέλε πίζησζε εληόο ηνπ έηνπο 2022 θαη πξνβιέπεηαη λα θαιπθζεί από 
έζνδα ηεο Δ.Ε.Τ. Οξεζηηάδαο.  

 
 
 
 Σκήκα πξνκεζεηώλ  

                        
 
 
         Νηθνιαηδνπ Υξπζή  
 




