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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΡΚΩΣΩΝ 

ΕΛΕΓΚΣΩΝ – ΛΟΓΙΣΩΝ ΥΡΗΗ 2018 

 

Ο Πρόεδρος τοσ Δ.. της ΔΕΤΑ Θέρμης τοσ Δήμοσ Θέρμης, έτοντας 

σπόυη: 

1) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.1069/80 ( ΦΔΚ 191 / Α’ / 1980 ), 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

2) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4, ηνπ άξζξνπ 8, ηνπ Ν. 3919 / 2011 ( 

ΦΔΚ 32 / Α’ / 2011 ). 

Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, Γεληθή Γηεύζπλζε Δζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο, 

Γηεύζπλζε Γηνίθεζεο. 

3) Τελ ππ' αξηζκό  17 /2019  Απόθαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο ΓΔΥΑ  

Προβαίνει ζε Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος για ηην 

Παροτή Τπηρεζιών Ορκωηού Δλεγκηή – Λογιζηή, για έλεγτο ηων 

οικονομικής  τρήζης ηης ΓΔΤΑΘ, έηοσς 2018: 

1) Γηθαηνύρνη ζπκκεηνρήο ζα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ή ελώζεηο 

απηώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζηελ Διιάδα, σο Οξθσηνί Διεγθηέο - Λνγηζηέο 

εηαηξηώλ ή Κνηλνπξαμηώλ. 

2) Αληηθείκελν είλαη ε δηελέξγεηα ηνπ ηαθηηθνύ δηαρεηξηζηηθνύ ειέγρνπ ηεο 

ρξήζεο 2018 ηεο ΓΔΥΑ Θέξκεο ηνπ Γήκνπ Θέξκεο, από δύν ( 2 ) Οξθσηνύο 

Διεγθηέο – Λνγηζηέο. 

3) Ο ηόπνο δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ είλαη ε έδξα ηεο ΓΔΥΑ Θέξκεο ( 

Μαθξπγηάλλε 15Α, Τ.Κ. 57001 Θέξκε Θεζζαινλίθεο ). 

4) Τν ηειηθό παξαδνηέν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ, ζα είλαη ε παξάδνζε 

έθζεζεο ηνπ δηαρεηξηζηηθνύ ειέγρνπ ηεο ρξήζεο 2018, ππνγεγξακκέλε από ηνπο 

δύν ( 2 ) Διεγθηέο πνπ ζα δηελεξγήζνπλ ηνλ  δηαρεηξηζηηθό έιεγρν. 

Α). Τα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα θαηαηεζνύλ είλαη: 

α). Αίηεζε ζηελ νπνία νη ελδηαθεξόκελεο Δηαηξίεο ή Κνηλνπξαμίεο ζα 

αλαθέξνπλ ηελ πξόζεζή ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζηελ πξόζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο, θαζώο θαη ηα νλνκαηεπώλπκα θαη ηνπο ΑΜ ΣΟΔΛ ησλ δύν ( 2 ) 

Οξθσηώλ Λνγηζηώλ, πνπ πξνηείλνπλ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ. 

β). Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 

γ). Βεβαηώζεηο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ή θαη πξόζζεησλ επαγγεικαηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Η ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα θαηαηεζνύλ ζα είλαη 

εκπηζηεπηηθή. 



 Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, 

απαηηνύληαη Αζθαλιζηική και Φορολογική ενημερόηηηα καθώς και 

ανηίγραθο Ποινικού Μηηρώοσ. 

Β). Τα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά καδί κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα 

θαηαηίζεληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε « ΔΚΓΗΛΩΗ 

ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΟΡΚΩΣΟΤ 

ΛΟΓΙΣΗ », πάλσ ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο Διεγθηηθήο 

Δηαηξίαο ή Κνηλνπξαμίαο.  

Ο θιεηζηόο θάθεινο ζα απνζηέιιεηαη ή ζα θαηαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία ηεο 

ΓΔΥΑ Θέξκεο ζηελ Ταρπδξνκηθή Γηεύζπλζε: Μακρσγιάννη 15Α , Σ.Κ. 57001 

Θέρμη Θεζζαλονίκης , έσο θαη ηην  18Η-03-2019 και ώρα η 14:00. 

Οπνηαδήπνηε πξνζθνξά πνπ δελ ζα παξαιεθζεί ηελ σο άλσ εκεξνκελία 

θαη ώξα, αζρέησο εκεξνκελίαο απνζηνιήο, δε ζα δε ζα γίλεηαη δεθηή από ηε 

ΓΔΥΑΘ. 

Η πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Δ.Υ.Α. 

Θέξκεο, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο θαη λα απνζηαιεί ( από ηε 

ΓΔΥΑΘ ) κε κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζην Σώκα Οξθσηώλ Διεγθηώλ 

Λνγηζηώλ ( info @ soe l . gr ) γηα ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηνπ. 

Η ηειηθή επηινγή ζα γίλεη ύζηεξα από αμηνιόγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη 

ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο, πνπ νξίδεηαη 

κε ηελ σο άλσ   17  /2019 ΑΓΣ. 

1). Τν θξηηήξην αλάζεζεο ηνπ ειέγρνπ ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή). 

2). Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ηνλ έιεγρν λνκηκόηεηαο θαη ηνλ 

νξηζκό κε απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ησλ 

Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ, ζα ππνγξαθεί ζύκβαζε αλάζεζεο ηνπ ειέγρνπ κε 

ηνλ αλάδνρν. Η πιεξσκή ζα γίλεη κεηά ηελ παξάδνζε ζηε ΓΔΥΑ Θέξκεο ηεο 

έθζεζεο ηνπ ειέγρνπ ηεο ρξήζεο 2018 ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί 

κέρξη ηελ 30 ε -09-2019, θαη ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ ηηκνινγίνπ. 

 

 

                    Ο Νόκηκνο Δθπξόζσπνο ηεο ΓΔΥΑ Θέξκεο 

Πονερίδης Παναγιώτης 

Πρόεδρος τοσ ΔΣ 
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