
 
 

 

 

 

 

 

                                                                         Κοµοτηνή 05-06-2015 
                             Αρ.Πρωτ.:  3637 

            

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ 

ΕΛΕΓΚΤΟΥ  ΛΟΓΙΣΤΗ 
 

 Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α. Κοµοτηνής    

Έχοντας  υπόψη  : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν 1069/80 
2. Τις ∆ιατάξεις του άρθρου 8 του Ν 3919/2011 
3. Το ΑΠ 45838/12-06-2014 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας 

–Θράκης. 
4. Την  υπ΄αριθ. 92/2015 απόφαση του ∆.Σ της ∆ΕΥΑ Κοµοτηνής . 

      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 εταιρειών ή 
κοινοπραξίες.  

2) Αντικείµενο :  Είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της 
χρήσης 2013,της ∆ΕΥΑ Κοµοτηνής από δύο (2) ορκωτούς Ελεγκτές –Λογιστές.  

   3)Τόπος παροχής Υπηρεσιών: Είναι η έδρα της ∆ΕΥΑ Κοµοτηνής στην 
Κοµοτηνή. 

4)Παραδοτέα: Το τελικό παραδοτέο   αποτελέσµατα  του έλεγχου θα είναι η 
παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2013 υπογεγραµµένη 
δύο λογιστές ελεγκτές  που θα διενεργήσουν το διαχειριστικό έλεγχο.  

5) Απαιτούµενα διακαιολογητικά:   

α) Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόµενες εταιρείες οι  κοινοπραξίες θα αναφέρουν 
την πρόθεση τους για συµµετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
καθώς και τα ονοµατεπώνυµα και τους Α.Μ ΣΟΕΛ των δυο (2) ορκωτών Λογιστών  
που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου . 

        β) Οικονοµική προσφορά. 

γ) Βεβαιώσεις εργασιακής εµπειρίας η και πρόσθετων επαγγελµατικών 
δραστηριοτήτων.  

6) Τόπος και χρόνος υποβολής δικαιολογητικών και προσφοράς. 

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µαζί µε την οικονοµική προσφορά θα υποβάλλονται 
εντός σφραγισµένου φακέλου  µε την ένδειξη ‘’ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ‘’ επι του 
οποίου θα αναγράφονται τα στοιχεία της ελεγκτικής εταιρείας ή κοινοπραξίας . 

 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Μπακάλµπαση 6, Τ.Κ. 69100, Κοµοτηνή ΑΦΜ 090088051 



 

 

Ο σφραγισµένος φάκελος θα κατατίθεται στη γραµµατεία της ∆ΕΥΑ Κοµοτηνής   
Μπακάλµπαση 6 69100 Κοµοτηνή) µέχρι τις 24-06-2015  ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
14:00 αυτοπρόσωπος ή µε συστηµένη επιστολή , και θα λαµβάνει αρ. 
πρωτοκόλλου.   

 Προσφορές που θα λαµβάνονται µετά την ανωτέρα προθεσµία θα θεωρούνται  
εκπρόθεσµες και δεν θα λαµβάνονται υπ’ όψιν.  

Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της 
τιµής από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης υπηρεσιών . Η 
επιτροπή  διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης µπορεί να ζητά 
συµπληρωµατικά  στοιχεία τα οποία ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει 
εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται.  

7)Κριτήριο ανάθεσης: Η πιο συµφέρουσα προσφορά. 

8)Υπογραφή σύµβασης –Αµοιβή αναδόχων και τρόπος  πληρωµής. 

Η πληρωµή του αναδόχου του έργου µετά τη βεβαίωση εκτέλεσης των εργασιών 
και την έκδοση τιµολογίου παροχής υπηρεσιών εντός διµήνου.  

 Πληροφορίες Γκουντάκος Κων/νος τηλ. επικοινωνίας 2531025555 fax 253103324 

                                                                  
                                                             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                                                    ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α.Κ. 

 

                                                 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ  

 

 


