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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ  
ΓΙΑ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

ΟΡΚΩΣΩΝ  ΕΛΕΓΚΣΩΝ– ΛΟΓΙΣΩΝ  
 
 
Ο Πρόεδροσ τησ ΔΕΤΑ Ωραιοκϊςτρου ϋχοντασ υπόψη του:  
 
α)Σο Ν. 1069/1980 «Περύ κινότρων δια την ύδρυςιν Επιχειρόςεων Τδρεύςεωσ 
και Αποχετεύςεωσ» όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει ςόμερα. 
β)Σο υπ. αρ. 45838/12-06-2014 ϋγγραφο τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ  
Μακεδονύασ – Θρϊκησ  με θϋμα “Διαδικαςύα  οριςμού  Ορκωτών  Ελεγκτών  
Λογιςτών  ςε  τακτικό  διαχειριςτικό  ϋλεγχο”. 
γ)Σισ διατϊξεισ το Ν. 3919/2011 ϊρθρο 8. 
δ)Σην  υπ’  αρ.  51/2017  απόφαςη  του  Διοικητικού  υμβουλύου. 
  
Προβαύνει ςε πρόςκληςη ενδιαφϋροντοσ για την παροχό Τπηρεςιών Ορκωτού 
Ελεγκτό – Λογιςτό:  
 
1) Δικαιούχοι υμμετοχήσ: Υυςικϊ η νομικϊ πρόςωπα ό ενώςεισ αυτών που 
λειτουργούν νόμιμα ςτην Ελλϊδα, ωσ Ορκωτού Ελεγκτϋσ – Λογιςτϋσ εταιρειών ό 
κοινοπραξύεσ.  
2) Αντικείμενο: Οι υπηρεςύεσ αφορούν τον τακτικό οικονομικό ϋλεγχο τησ 
ΔΕΤΑ Ωραιοκϊςτρου  για το ϋτοσ 2015  και  το  ϋτοσ  2016.  
3) Σόποσ παροχήσ Τπηρεςιών εύναι η ϋδρα τησ ΔΕΤΑ Ωραιοκϊςτρου.  
4) Παραδοτέα: Έκθεςη Ελϋγχου για την οικονομικό χρόςη ϋτουσ 2015  και  
Έκθεςη Ελϋγχου για  την  οικονομικό  χρόςη  ϋτουσ  2016.  
5) Απαιτούμενα δικαιολογητικά:  
 Α) Αύτηςη ςτην οπούα οι ενδιαφερόμενοι θα αναφϋρουν την πρόθεςό τουσ για 
ςυμμετοχό ςτην πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ. 
 Β) Οικονομικό Προςφορϊ. 
 Γ)Βεβαιώςεισ εργαςιακόσ εμπειρύασ ό και πρόςθετων επαγγελματικών 
δραςτηριοτότων. Η τόρηςη των ςτοιχεύων που αποςτϋλλονται εύναι 
εμπιςτευτικό.  
Δ)ύμφωνα με  τισ  διατϊξεισ  του  Ν.  4412/2016  απαιτούνται Αςφαλιςτικό  
και  Υορολογικό  Ενημερότητα  και  Αντύγραφο  Ποινικού  Μητρώου. 



6) Σόποσ και χρόνοσ Τποβολήσ Δικαιολογητικών και προςφοράσ. Σα 
απαιτούμενα δικαιολογητικϊ μαζύ με την οικονομικό προςφορϊ θα 
υποβϊλλονται εντόσ ςφραγιςμϋνου φακϋλου με την ϋνδειξη «ΕΚΔΗΛΩΗ 
ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ 
ΛΟΓΙΣΗ» επύ του οπούου να αναγρϊφονται τα ςτοιχεύα του υποψηφύου 
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνςη, τηλϋφωνο επικοινωνύασ). Ο ςφραγιςμϋνοσ 
φϊκελοσ θα κατατύθεται ςτο  πρωτόκολλο τησ ΔΕΤΑΩ (πλατεύα Δημ. Λύγδα  
Μελιςςοχώρι  Σ.Κ. 57018 ) ϋωσ  25   Αυγούςτου  2017 ημϋρα Παραςκευό  και 
ώρα 11:00π.μ.. Προςφορϋσ που θα λαμβϊνονται μετϊ την ανωτϋρω προθεςμύα 
θα θεωρούνται εκπρόθεςμεσ και δεν θα λαμβϊνονται υπ’ όψιν. Η επιλογό θα 
γύνει ύςτερα από αξιολόγηςη των δικαιολογητικών και τησ τιμόσ  από  την  
επιτροπό  αξιολόγηςησ  προςφορών  η  οπούα  θα  αποςταλεύ το  πρακτικό για  
τελικό  επιλογό  ςτο Διοικητικό  υμβούλιο.   
7) Κριτήριο ανάθεςησ: Η πιο ςυμφϋρουςα προςφορϊ.  
8) Τπογραφή ύμβαςησ – Αμοιβή αναδόχου και τρόποσ πληρωμήσ: Η 
πληρωμό του αναδόχου τησ  υπηρεςύασ  θα γύνει μετϊ την βεβαύωςη εκτϋλεςησ 
των εργαςιών και την ϋκδοςη τιμολογύου παροχόσ υπηρεςιών  και  μετϊ  τον  
ϋλεγχο  από  την  Τπηρεςύα  Επιτρόπου. 
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