ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΎΓΡΔΤΗΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΙΝΩΑ ΠΔΓΙΑΓΑ
(Γ.Δ.Τ.Α.Μ.Π.)
Κνξαή 1, Αξθαινρώξη Κξήηεο
Σ.Κ.
: 703 00
Πιεξνθνξίεο : Κνδπξάθεο Αληώλεο
Σειέθσλν
: 28910 22222 – 29140
E-mail:
: info@deyamp.gr
www.deyamp.gr

Αξθαινρώξη, 20/08/2019
Αξ. Πξση.: 1434

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΡΚΩΣΩΝ ΕΛΕΓΚΣΩΝ – ΛΟΓΙΣΩΝ

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Μηλώα Πεδηάδαο έρνληαο ππόςε ηνπ:
α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1069/1980 «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ
Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο» όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη ζήκεξα
β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 4483/2017
γ) Σν ππ. αξ. 4561/22-04-2015 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο
κε ζέκα «Γηαδηθαζία νξηζκνύ Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ ζε ηαθηηθό
δηαρεηξηζηηθό έιεγρν»
δ) Σελ ππ. αξ. 58/24-09-2018 νκόθσλε απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Μ.Π.
(ΑΓΑ: 64Φ7ΟΔΛ-4ΑΩ)
ε) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3919/2011
ζη) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν.4412/2016
δ)Σελ ππ’ αξηζκόλ 122/10-06-2019 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο
Πξνβαίλεη ζε πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ
Οξθσηώλ Διεγθηώλ – Λνγηζηώλ κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα
από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζε ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή), ελδεηθηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ € 3.500,00 (πιένλ Φ.Π.Α.), κε θσδηθό CPV: 79212100-4.
Δικαιούτοι ζπκκεηνρήο ζα είλαη θπζηθά πξόζσπα ή λνκηθά πξόζσπα ή ελώζεηο
απηώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζηελ Διιάδα, σο Οξθσηνί Διεγθηέο – Λνγηζηέο
εηαηξηώλ ή θνηλνπξαμίαο.

Ανηικείμενο είλαη ε δηελέξγεηα ηνπ ηαθηηθνύ δηαρεηξηζηηθνύ ειέγρνπ ηεο ρξήζεο
2018 ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Μ.Π., από δύν (2) Οξθσηνύο Διεγθηέο – Λνγηζηέο.
Ο ηόπος διενέργειας ηνπ ειέγρνπ είλαη ε έδξα ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Μ.Π. (Κνξαή 1,
Αξθαινρώξη Κξήηεο).
Σν ηειηθό παξαδνηέν απνηέιεζκα ηνπ έιεγρνπ, ζα είλαη ε παξάδνζε έκθεζης ηοσ
διατειριζηικού ελέγτοσ ηης τρήζης 2018 ππνγεγξακκέλε από ηνπο δύν (2)
Διεγθηέο πνπ ζα δηελεξγήζνπλ ηνλ δηαρεηξηζηηθό έιεγρν.
Σα απαηηνύκελα δικαιολογηηικά είλαη:
- Αίηεζε ζηελ νπνία νη ελδηαθεξόκελεο Δηαηξίεο ή Κνηλνπξαμίεο ζα αλαθέξνπλ ηελ
πξόζεζή ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζηελ πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο, θαζώο θαη ηα
νλνκαηεπώλπκα θαη ηνπο ΑΜ ΟΔΛ ησλ δύν (2) Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ,
πνπ πξνηείλνπλ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ.
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- Τπεύζπλε Γήισζε όηη είλαη κέιε ηνπ ώκαηνο Οξθσηώλ Διεγθηώλ (ΟΔΛ)
- Απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο
- Απόζπαζκα

πνηληθνύ κεηξώνπ. ηηο πεξηπηώζεηο Δηαηξηώλ Πεξηνξηζκέλεο

Δπζύλεο (ΔΠΔ) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) αθνξά ηνπο δηαρεηξηζηέο
θαη ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ (Α.Δ.) ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν
θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
- Πηζηνπνηεηηθό νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή
ζ΄απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο πνπ έρεη εθδνζεί ην πνιύ ζε έμη (6) κήλεο
πξηλ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο.
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ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΕΚΔΗΛΩΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΡΚΩΣΩΝ ΛΟΓΙΣΩΝ»,
πάλσ ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο Διεγθηηθήο Δηαηξίαο ή
Κνηλνπξαμίαο. Ο θιεηζηόο θάθεινο ζα απνζηέιιεηαη ή ζα θαηαηίζεηαη ζηε

Γξακκαηεία ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Μ.Π. ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε Κνξαή 1, Σ.Κ. 703 00,
Αξθαινρώξη Κξήηεο, έσο θαη ηελ 6η επηεμβρίοσ 2019 και ώρα 14.00.
Πξνζθνξέο πνπ ζα ιεθζνύλ κεηά ηελ παξαπάλσ πξνζεζκία ζα ζεσξεζνύλ
εθπξόζεζκεο θαη δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε. Η ηειηθή επηινγή ζα γίλεη από ην Γ..
ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Μ.Π. θη έπεηηα από αμηνιόγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη ηεο
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.
Η ρακειόηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ιεθζεί ππόςηλ από ην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Μ.Π. κε βάζε ηελ νπνία ζα ππνβάιιεη ηελ πξόηαζε ζηε
Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο γηα ηελ αλάζεζε ηνπ
ειέγρνπ.
Η ηειηθή απόθαζε αλάζεζεο ηνπ ειέγρνπ ζα ιεθζεί από ηε Γεληθή Γξακκαηεία ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από ηελ
θείκελε λνκνζεζία.
Μεηά ηελ αλάζεζε θαη ηνλ δηνξηζκό από ηελ πληνλίζηξηα ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Κξήηεο, ζα ππνγξαθεί ζύκβαζε αλάζεζεο ηνπ ειέγρνπ κε ηνλ αλάδνρν
θαη ε πιεξσκή ζα γίλεη ακέζσο κεηά ηελ παξάδνζε ζηε Γ.Δ.Τ.Α. Μηλώα Πεδηάδαο
ηεο έθζεζεο ηνπ ειέγρνπ ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο 2018 θαη ηεο έθδνζεο ηνπ
ζρεηηθνύ ηηκνινγίνπ.
Η πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Γ.Δ.Τ.Α. Μηλώα Πεδηάδαο (www.deyamp.gr), ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα
αλαθνηλώζεσλ θαη ζα θνηλνπνηεζεί ζην ώκα Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ κε
κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεύζπλζε: info@soel.gr.

Ο Πρόεδρος ηοσ Δ.. ηης Δ.Ε.Τ.Α.Μ.Π.

Μιτάλης Ε. πσριδάκης

