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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΟΡΚΩΤΩΝ  ΕΛΕΓΚΤΩΝ– ΛΟΓΙΣΤΩΝ  
 
 
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ωραιοκάστρου έχοντας υπόψη του:  
 
α)Το Ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως 
και Αποχετεύσεως» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 
β)Το υπ. αρ. 45838/12-06-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Μακεδονίας – Θράκης  με θέμα “Διαδικασία  ορισμού  Ορκωτών  Ελεγκτών  
Λογιστών  σε  τακτικό  διαχειριστικό  έλεγχο”. 
γ)Τις διατάξεις το Ν. 3919/2011 άρθρο 8. 
δ) Την  υπ’  αρ.  6/2016  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου. 
  
Προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού 
Ελεγκτή – Λογιστή:  
 
1) Δικαιούχοι Συμμετοχής: Φυσικά η νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές εταιρειών ή 
κοινοπραξίες  
2) Αντικείμενο: Οι υπηρεσίες αφορούν τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της 
ΔΕΥΑ Ωραιοκάστρου  για το έτος 2014.  
3) Τόπος παροχής Υπηρεσιών είναι η έδρα της ΔΕΥΑ Ωραιοκάστρου.  
4) Παραδοτέα: Έκθεση Ελέγχου για την οικονομική χρήση έτους 2014.  
5) Απαιτούμενα δικαιολογητικά:  
 Α) Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για 
συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 Β) Οικονομική Προσφορά. 
 Γ)Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται είναι 
εμπιστευτική  
6) Τόπος και χρόνος Υποβολής Δικαιολογητικών και προσφοράς. Τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα 
υποβάλλονται εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 



ΛΟΓΙΣΤΗ» επί του οποίου να αναγράφονται τα στοιχεία του υποψηφίου 
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας). Ο σφραγισμένος 
φάκελος θα κατατίθεται στο  πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΩ (πλατεία Δημ. Λίγδα  
Μελισσοχώρι  Τ.Κ. 57018 ) έως  10 Mαρτίου  2016 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 
11:00π.μ.. Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα 
θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Η επιλογή θα γίνει 
ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της τιμής  από  την  επιτροπή  
αξιολόγησης  προσφορών  η  οποία  θα  αποσταλεί το  πρακτικό για  τελική  
επιλογή  στο Διοικητικό  Συμβούλιο.   
7) Κριτήριο ανάθεσης: Η πιο συμφέρουσα προσφορά.  
8) Υπογραφή Σύμβασης – Αμοιβή αναδόχου και τρόπος πληρωμής: Η 
πληρωμή του αναδόχου της  υπηρεσίας  θα γίνει μετά την βεβαίωση εκτέλεσης 
των εργασιών και την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.   
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