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Κομοτηνή 14/02/2019
Αρ.Πρωτ.: 924

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΟΡΚΩΣΩΝΕΛΕΓΚΣΩΝ – ΛΟΓΙΣΩΝ ΧΡΗΗ 2018
Ο Πρόεδροσ του Δ.. τησ ΔΕΤΑ Κομοτηνήσ του Δήμου Κομοτηνήσ,
ζχοντασ υπόψη:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 18 του Ν.1069/80 (ΦΕΚ 191/Α’/1980), όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
2. Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4, του άρκρου 8, του Ν. 3919/2011(ΦΕΚ
32/Α’/
2011).
3. Σο με αρικμό πρωτοκόλλου 45838/12-06-2014 ζγγραφο τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ – Θράκθσ, Γενικι Διεφκυνςθ
Εςωτερικισ λειτουργίασ, Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ.
4. Σθν υπ' αρικμό 24/2019 Απόφαςθ του Δ.. τθσ ΔΕΤΑΚ.
Προβαίνει ςε Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την Παροχή
Τπηρεςιϊν Ορκωτοφ Ελεγκτή – Λογιςτή, για ζλεγχο των οικονομικϊν
χρήςεων τησ ΔΕΤΑΚ, ζτουσ 2018:
1. Δικαιοφχοι ςυμμετοχισ κα είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενώςεισ
αυτών που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα, ωσ Ορκωτοί Ελεγκτζσ Λογιςτζσ εταιριών ι Κοινοπραξιών.
2. Αντικείμενο είναι θ διενζργεια του τακτικοφ διαχειριςτικοφ ελζγχου
τθσ χριςθσ 2018 τθσ ΔΕΤΑ Κομοτθνισ του Διμου Κομοτθνισ, από δφο
( 2 ) Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ - Λογιςτζσ.
3. Ο τόποσ διενζργειασ του ελζγχου είναι θ ζδρα τθσ ΔΕΤΑ Κομοτθνισ
(Μπακάλμπαςθ 6,Σ.Κ. 69132 Κομοτθνι).
4. Σο τελικό παραδοτζο αποτζλεςμα του ελζγχου, κα είναι θ παράδοςθ
ζκκεςθσ του διαχειριςτικοφ ελζγχου τθσ χριςθσ 2018, υπογεγραμμζνθ από
τουσ δφο ( 2 ) Ελεγκτζσ που κα διενεργιςουν τον διαχειριςτικό ζλεγχο.
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Α) Σα απαιτοφμενα δικαιολογητικά που πρζπει να κατατεθοφν είναι:
1. Αίτθςθ ςτθν οποία οι ενδιαφερόμενεσ Εταιρίεσ ι Κοινοπραξίεσ κα
αναφζρουν τθν πρόκεςι τουσ για ςυμμετοχι ςτθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ, κακώσ και τα ονοματεπώνυμα και τουσ ΑΜ ΟΕΛ των δφο (
2 ) Ορκωτών Λογιςτών, που προτείνουν για τθ διενζργεια του ελζγχου.
2. Οικονομικι Προςφορά.
3. Βεβαιώςεισ εργαςιακισ εμπειρίασ ι και πρόςκετων επαγγελματικών
δραςτθριοτιτων. Η τιρθςθ των ςτοιχείων που κα κατατεκοφν κα είναι
εμπιςτευτικι.
 Επιπλζον των ανωτζρω, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4412/2017,
απαιτοφνται Αςφαλιςτική και Φορολογική ενημερότητα καθϊσ και
αντίγραφο Ποινικοφ Μητρϊου.
Β) Σα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά μαηί με τθν οικονομικι προςφορά κα
κατατίκενται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ « ΕΚΔΗΛΩΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΡΚΩΣΟΤ ΛΟΓΙΣΗ», πάνω
ςτον οποίο κα αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ Ελεγκτικισ Εταιρίασ ι Κοινοπραξίασ.
Ο κλειςτόσ φάκελοσ κα αποςτζλλεται ι κα κατατίκεται ςτθ Γραμματεία τθσ ΔΕΤΑ
Κομοτθνισ ςτθν Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ: Μπακάλμπαςη 6 , Σ.Κ. 69132 Κομοτηνή, ζωσ
και τισ 28 Φεβρουαρίου 2019.
Οποιαδιποτε προςφορά που δεν κα παραλθφκεί τθν ωσ άνω θμερομθνία και ώρα,
αςχζτωσ θμερομθνίασ αποςτολισ, δε κα δε κα γίνεται δεκτι από τθ ΔΕΤΑΚ.
Η πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κομοτθνισ,
ςτον πίνακα ανακοινώςεων τθσ Επιχείρθςθσ και να αποςταλεί ( από τθ ΔΕΤΑΚ ) με
μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτο ώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιςτών
( info@soel.gr ) για ενθμζρωςθ των μελών του.
Η τελικι επιλογι κα γίνει φςτερα από αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικών και τθσ
οικονομικισ προςφοράσ, από τθν αρμόδια Επιτροπι αξιολόγθςθσ, που ορίηεται με τθν
15/2019 απόφαςθ του Δ. τθσ ΔΕΤΑΚ.
1. Σο κριτήριο ανάθεςησ του ελζγχου θα είναι η πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομική άποψη προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμήσ (χαμηλότερη τιμή).
2) Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορών, τον ζλεγχο νομιμότθτασ και τον οριςμό
με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ των Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιςτών, κα υπογραφεί ςφμβαςθ ανάκεςθσ του ελζγχου με τον ανάδοχο. Η
πλθρωμι κα γίνει μετά τθν παράδοςθ ςτθ ΔΕΤΑ Κομοτθνισ τθσ ζκκεςθσ του ελζγχου τθσ
χριςθσ του 2018, τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ τιμολογίου και τον ζλεγχο από τθν Τπθρεςία
Επιτρόπου Νομοφ Ροδόπθσ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΟΤ Δ.. ΣΗ Δ.Ε.Τ.Α.Κ.
ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΡΑΣΑΤΡΟΤ
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