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Πολύκαστρο, 8-4-2020
Αριθμ. πρωτ.: 14658

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΡΚΩΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Παιονίας, έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1069/80 (ΦΕΚ 191/Α’/1980),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4483-2017 και
2) Την υπ’ αριθμ. 11/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ,
προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση
υπηρεσιών Ορκωτών - Ελεγκτών Λογιστών, για την διενέργεια τακτικού
διαχειριστικού ελέγχου χρήσεως 2018 της Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας, σύμφωνα με τα
λογιστικά πρότυπα, με την διαδικασία υποβολής προσφορών με κριτήριο
ανάθεσης την οικονομικότερη προσφορά και με τους εξής όρους:
1. Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί ΕλεγκτέςΛογιστές εταιριών ή κοινοπραξιών.
2. Αντικείμενο είναι η διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου και
έλεγχο - κλείσιμο σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα για το έτος 2018 της
Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας, από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές.
3. Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας,
Πλάτωνος 1, Τ.Κ. 61200, Πολύκαστρο.
4. Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση
έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2018 της ΔΕΥΑ Παιονίας και
έλεγχο - κλείσιμο σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα, υπογεγραμμένη από
τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.
5. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 6.000.00 €, πλέον
του Φ.Π.Α. που θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Π..
6. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κατατεθούν μέσα σε
σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ
ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ
ΔΕΥΑ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018» επί του οποίου πρέπει να
αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση,
τηλέφωνο επικοινωνίας) και ο οποίος θα περιέχει δύο υποφακέλους:
α) Ένα φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
σφραγισμένο, που θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού όλα τα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά:
Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες εταιρείες ή κοινοπραξίες θα
αναφέρουν την πρόθεση τους για συμμετοχή στην πρόσκληση
ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2)
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με τους αναπληρωματικούς τους, που
προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου (εντός τελευταίου τριμήνου), στις
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), αφορά τους διαχειριστές και στις περιπτώσεις των
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ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε δημοπρασίες.
Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε δημοπρασίες.
Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους που έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας.
Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης του νομικού προσώπου.
Βεβαίωση του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ ότι είναι
εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών.
Βεβαίωση του Σ.Ο.Ε.Λ., η οποία να πιστοποιεί ότι δεν έχουν υποπέσει
σε παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
και δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους απόφαση για σοβαρό αδίκημα από το
Εποπτικό Συμβούλιο.
Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας (κατ’ ελάχιστο 3ετή εμπειρία σε
διαχειριστικούς ελέγχους Ο.Τ.Α., Δ.Ε.Υ.Α. ή και πρόσθετων επαγγελματικών
δραστηριοτήτων). Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι
εμπιστευτική.
Βεβαίωση-υπεύθυνη δήλωση ότι δύνανται να ολοκληρώσουν τον
έλεγχο και να παραδώσουν την έκθεση το αργότερο σε 120 ημερολογιακές
ημέρες από την παραλαβή της πρόσκλησης για υπογραφή σύμβασης.
β) Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σφραγισμένο,
που θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α., που πρέπει να είναι αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ και μέχρι 2
δεκαδικά ψηφία και θα έχει διάρκεια ισχύος 4 μήνες. Προσφορά που θέτει όρο
αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ο κλειστός φάκελος θα αποσταλεί ή θα κατατεθεί στη Δ.Ε.Υ.Α.
Παιονίας στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πλάτωνος 1, Τ.Κ. 61200,
Πολύκαστρο, έως και την 27/04/2020 και ώρα 11:00 π.μ.. Προσφορές που θα
παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες
και δεν θα ληφθούν υπόψη.
7. Η τελική επιλογή θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Π.
ύστερα από πρόταση αξιολόγησης των δικαιολογητικών και της οικονομικής
προσφοράς από την επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας.
8. Η απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. θα προτείνει τον ορισμό των
Ορκωτών-Ελεγκτών Λογιστών από τον Γενικό Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Μετά την απόφασή του θα
υπογραφεί η σύμβαση της εργασίας.
9. Η πληρωμή θα γίνει, μετά την παράδοση στην Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας της
έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2018 της ΔΕΥΑ Παιονίας, που
θα συνοδεύονται από τιμολόγιο και κατόπιν της έκδοσης του χρηματικού
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εντάλματος και την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην
οικονομική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Π..
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2343020040 τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΚΑΡΑΘΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

