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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

ΓΙΑ ΤHΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  

«ΤΑΚΤΙΚΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018 ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-
ΛΟΓΙΣΤΕΣ » 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
 

Έχοντας υπόψη:  

 

1. Τον Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ  Α’191/23-
8-1980) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μετά τη δημοσίευση του Ν.4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον 

εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης 

Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)-κλπ» (ΦΕΚ Α’107/31-07-2017). 
2. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) και ειδικότερα τα άρθρα 1 και 2, τα άρθρα 222 έως 338 
του Βιβλίου ΙΙ «Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών πρώην εξαιρουμένων τομέων (Οδηγία 

2014/25/ΕΕ) για τη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων που συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς όπως η 
ΔΕΥΑΘ, και επιπλέον τα άρθρα του Βιβλίου Ι για τα οποία ρητά ορίζεται η ισχύς τους για τις συμβάσεις του 

Βιβλίου ΙΙ ή παραπέμπει σ’ αυτές το Βιβλίο ΙΙ. 

3. Τις διατάξεις για την οικονομική διαχείριση στις Δ.Ε.Υ.Α.: 
3.1. Του ιδρυτικού νόμου Ν.1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ  Α’191/23-8-1980) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μετά το Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 
Α’107/31-07-2017) άρθρο 17 παρ.1 και άρθρο 5 παρ. 1 περ. ε, σύμφωνα με τα οποία η οικονομική 

διαχείριση εκάστης επιχειρήσεως ενεργείται επί τη βάσει ιδίου Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και 

το Δ.Σ. των Δ.Ε.Υ.Α. ψηφίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και τις επιμέρους τροποποιήσεις του. Η 
επιχείρηση έχει ιδίαν ταμιακή υπηρεσία, διατάκτης δε των δαπανών αυτής είναι ο Γενικός Διευθυντής εν 

συμπράξει μετά του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών της Επιχειρήσεως ή οι νόμιμοι 
αναπληρωτές τους. 

3.2. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’143/28-06-2014),  
3.3. Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α’145/05-08-2016) όπως ισχύει. 

3.4. Του Β.Δ. 17.5/15-06-1959 «Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και. Κοινοτήτων» 
(ΦΕΚ Α’114/15-06-1959). 

3.5. Της Εγκυκλίου με αριθμό 30 και αριθ. πρωτ. 19664/20-04-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ4ΑΓ3Κ-1) 

«Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 113/2010 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” (ΦΕΚ 

194/Α) στους δήμους και στα δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ.». 
3.6. Της εγκυκλίου του Υπ. Οικ. 2/86708/0026/28-11-2017 με θέμα «Ανατροπές και αναλήψεις 

υποχρεώσεων». 
4. Τις ειδικές διατάξεις για την παροχή υπηρεσίας του θέματος: 

4.1. Του άρθρου 18 «Διαχειριστικός Έλεγχος» του Ν. 1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του 

Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α'),  σύμφωνα με το οποίο:  
4.1.1. Ο τακτικός οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης της επιχείρησης διενεργείται από δύο (2) 

ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Λογιστών της 
παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 (Α' 120). 

4.1.2. Οι ορκωτοί ελεγκτές επιλέγονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από διαδικασία 
υποβολής προσφορών που διενεργείται από την επιχείρηση, με κριτήριο την οικονομικότερη 

προσφορά. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α. 
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4.1.3. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί επιλογής των ορκωτών ελεγκτών υποβάλλεται στον 

Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος διορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές που 
επιλέχθηκαν κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου. 

4.2. Του Π.Δ. 226/1992 (ΦΕΚ 120/14.07.1992 τεύχος Α) «Περί συστάσεως οργανώσεως και λειτουργίας του 

Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του 
επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή». 

4.3. Του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 3919/2011, με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 6 του άρθρου 18 του 
Π.Δ. 226/92 ως εξής: «Η αμοιβή ελέγχου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 καθορίζεται με ελεύθερη 

συμφωνία των μερών, ιδίως βάσει των προϋπολογιζόμενων ωρών διενέργειας του ελέγχου από το 
νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. Οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία μπορούν να 

αναρτούν ενδεικτικές ωριαίες τιμές και τα κριτήρια εφαρμογής τους στο διαδικτυακό τους τόπο». 

5. Την με αρ. 83/13-06-2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ, σύμφωνα με την οποία:  
5.1. Εγκρίνει και παραλαμβάνει τη με αριθ. 4/2019 θεωρημένη μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών & 

Οικονομικών Υπηρεσιών με τίτλο: «Τακτικός Οικονομικός Έλεγχος χρήσης 2018 της ΔΕΥΑΘ από 
Ορκωτούς Ελεγκτές- Λογιστές» προϋπολογισμού 3.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 840,00 €, σύνολο 

4.340,00 €. 

5.2. Εγκρίνει την διενέργεια της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Τακτικός Οικονομικός Έλεγχος χρήσης 2018 
της ΔΕΥΑΘ από Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές», από την υποχρέωση που δημιουργείται μέσα στα 

πλαίσια που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία. 
5.3. Εγκρίνει τη δαπάνη της με αύξοντα αριθ. 64/10-06-2019 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης, του 

διατάκτη της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., δεσμεύει και διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού 4.340,00 €, ως εξής: 
5.3.1. Ποσό 3.500,00 € σε βάρος του κωδικού λογιστικής 61.90.00.01 «Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών 

Κλείσιμο Χρήσης 2018», το οποίο θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

οικονομικού έτους 2019 για την διενέργεια της εν λόγω παροχής υπηρεσίας για το έτος 2019. 
5.3.2. Φ.Π.Α. 840,00 € σε βάρος του κωδικού λογιστικής 54.00.29.24 «Φ.Π.Α. Δαπανών-Εξόδων 

Λογαριασμών Ομάδων 6 και 8 24%», το οποίο θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 
της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. οικονομικού έτους 2019 για την διενέργεια της εν λόγω παροχής υπηρεσίας για το 

έτος 2019. 

5.4. Ο τρόπος υλοποίησης της υπηρεσίας να είναι με ανάδοχο. Η ανάδειξη προτεινόμενου αναδόχου 
παροχής της υπηρεσίας, που θα οριστεί στη συνέχεια με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, σε εφαρμογή του άρθρου 18 «Διαχειριστικός Έλεγχος» του Ν. 1069/80, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α') να γίνει ως εξής:   

5.4.1. Η ΔΕΥΑΘ να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή κλειστών προσφορών 

για παροχή υπηρεσιών ορκωτών ελεγκτών λογιστών, σύμφωνα με το σχέδιο πρόσκλησης που 
τίθεται υπόψη του ΔΣ. Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα 

ανακοινώσεων της Επιχείρησης και θα κοινοποιηθεί με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο Σώμα 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

5.4.2. Στην πρόσκληση αναφέρονται οι δικαιούμενοι συμμετοχής, το αντικείμενο της υπηρεσίας, το 
τελικά παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, το κριτήριο ανάθεσης που είναι η οικονομικότερη 

προσφορά, τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ο τύπος και ο χρόνος υποβολής των προσφορών, 

καθώς κάθε άλλη προϋπόθεση που κρίνεται απαραίτητη. 
5.4.3. Η Επιχείρηση μετά τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών θα προβεί στην επιλογή του 

αναδόχου παρόχου της υπηρεσίας σύμφωνα με το κριτήριο επιλογής και θα τον προτείνει με 
απόφαση του ΔΣ στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

5.4.4. Η απόφαση του ΔΣ, καθώς και ο φάκελος της διαδικασίας επιλογής αναδόχου με όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία θα διαβιβαστούν για έλεγχο νομιμότητας προκειμένου να οριστούν με 
απόφαση του Συντονιστή οι ορκωτοί λογιστές που θα διενεργήσουν τον τακτικό έλεγχο της 

Επιχείρησης. Ο ορισμός των ορκωτών λογιστών θα κοινοποιηθεί στη ΔΕΥΑΘ. 
5.5. Στη συνέχεια να γίνει απευθείας ανάθεση από το ΔΣ της ΔΕΥΑΘ της εν λόγω υπηρεσίας στους 

ορισθέντες, από τον Γεν. Γραμματέα Α.Δ.Θ.Σ.Ε., ορκωτούς λογιστές, σύμφωνα με το αρθ. 328 του 
βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

5.6. Εγκρίνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως αυτή τέθηκε υπόψη του ΔΣ. 
5.7. Η υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Τακτικός Οικονομικός Έλεγχος χρήσης 2018 της ΔΕΥΑΘ 

από Ορκωτούς Ελεγκτές- Λογιστές»» να γίνει σε εφαρμογή των διατάξεων του Βιβλίου  ΙΙ του Ν. 
4412/2016 (άρθρα 222 έως 338), β) συμπληρωματικά οι διατάξεις του Κεφαλαίου II του Μέρους Β' του 

Βιβλίου Ι (άρθρα 134 έως 221) του παρόντος νόμου, γ) οι όροι της σύμβασης και δ) συμπληρωματικά ο 

Αστικός Κώδικας. 
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Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο 

«Τακτικός- Οικονομικός Έλεγχος Χρήσης 2018 της ΔΕΥΑΘ από Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές» 
 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας πρόκειται να συνάψει σύμβαση με ανάδοχο για την υλοποίηση της γενικής υπηρεσίας της παρ. 9 

του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,  με τίτλο «Τακτικός- Οικονομικός Έλεγχος Χρήσης 2018 της ΔΕΥΑΘ από 

Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές», με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 
❖ Είδος διαδικασίας: Η ανάδειξη αναδόχου θα γίνει από το ΔΣ της Επιχείρησης με τη διαδικασία της «Απευθείας 

ανάθεσης» σε εφαρμογή των διατάξεων του αρθ. 328 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Θα έχει προηγηθεί η 

επιλογή - ανάδειξη προτεινόμενου αναδόχου παροχής της υπηρεσίας με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά 

ύστερα από διαδικασία υποβολής προσφορών, που θα διοριστεί στη συνέχεια με απόφαση του Συντονιστή της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε εφαρμογή του άρθρου 18 «Διαχειριστικός Έλεγχος» του Ν. 1069/80, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α') . 
❖ Έγγραφα της Σύμβασης: Φάκελος Μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών με α/α 4/2019, 

στην οποία αναλύονται η σκοπιμότητα υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης, το φυσικό και οικονομικό 

αντικείμενο της σύμβασης, η χρονική διάρκεια αυτής καθώς και ο προϋπολογισμός της σύμβασης και το 
υπόδειγμα εντύπου οικονομικής προσφοράς, τα οποία αποτελούν τα έγγραφα της σύμβασης, υπό την έννοια 

του  Ν. 4412/2016 (αρθ. 2, παρ.1, υποπερ. 14). 
❖ Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο τακτικός 

οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης της ΔΕΥΑΘ. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης 
δίδεται στα συνημμένα έγγραφα της σύμβασης. 

❖ Κωδικοί CPV: 79211000-6-Λογιστικές υπηρεσίες. 

❖ Εκτιμώμενη αξία: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αναλύεται ανέρχεται στο ποσό των 3.500,00 €, πλέον 
Φ.Π.Α. 840,00 €, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.340,00 €, η οποία θα καλυφθεί από ιδίους πόρους 

της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  
❖ Χρηματοδότηση-Έγκριση δέσμευσης πίστωσης-Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης: Φορέας 

χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΔΕΥΑΘ. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει τους κωδικούς: 

61.90.00.01 «Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών Κλείσιμο Χρήσης 2018» και  54.00.29.24 «Φ.Π.Α. Δαπανών-Εξόδων 
Λογαριασμών Ομάδων 6 και 8 24%» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα. Για την 

παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με α/α 64/10-06-2019 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης με δέσμευση 
πίστωσης ποσού 3.500,00 € πλέον ΦΠΑ 840,00 € για το οικονομικό έτος 2019 και η σχετική Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης θα γίνει με απόφαση του ΔΣ πριν την απόφαση ανάθεσης της σύμβασης.     

❖ Κριτήριο Ανάθεσης: Η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» αποκλειστικά βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή 

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά βάσει του ανωτέρω κριτηρίου ανάθεσης, εφόσον 

ο αναθέτων φορέας επαληθεύσει, ότι πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις: 

❖ Ο προσφέρων δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή του στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει 
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 (λόγοι αποκλεισμού) του ν. 4412/2016 και  

❖ Ο προσφέρων πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση από τον 
αναθέτοντα φορέα Ειδικότερη μνεία στη χρήση των υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων 

επιλογής για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης γίνεται παρακάτω: 

A.  Λόγοι Αποκλεισμού 

1. Κάθε προσφέρων αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα 
μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των περιπτώσεων της 

παρ. 1 του αρθ. 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι υπάρχει 
εις βάρος του προσφέροντος  αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

1.1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,  

1.2. δωροδοκία  
1.3. απάτη,  

1.4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 
1.5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,  

1.6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,  

Η υποχρέωση αποκλεισμού προσφέροντος εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε  αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του εν λόγω προσφέροντος ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 
και πιο αναλυτικά αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
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ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, 
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.»  

2. Κάθε προσφέρων αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα 
μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των περιπτώσεων της 

παρ. 2α) και 2β) του αρθ. 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι: 
α) Ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με  τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  

ή/και  

β) ο αναθέτων φορέας μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Διευκρινίζεται ότι αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 

B. Κριτήρια Επιλογής 

• Καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 

κράτος εγκατάστασής τους. 

• Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Α) Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παρουσιάσουν και να καταθέσουν ομάδα εργασίας που θα περιλαμβάνει 

δύο ορκωτούς – λογιστές με τους αναπληρωματικούς τους, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 

Ορκωτών Λογιστών.  

Β) Οι προσφέροντες απαιτείται να έχουν εμπειρία Τακτικό- Οικονομικό Έλεγχο Χρήσης σε Δήμους, Δ.Ε.Υ.Α., 

Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς ως και Ν.Π.Ι.Δ. στην Ελλάδα ή αντιστοίχως σε χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Δικαιούμενοι Συμμετοχής θα είναι νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις φυσικών προσώπων που λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα ή αντιστοίχως σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές. 

 
Ο φάκελος συμμετοχής θα πρέπει να είναι σφραγισμένος και να περιλαμβάνει σε ξεχωριστό υποφάκελο τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και σε ξεχωριστό υποφάκελο την οικονομική προσφορά. 

1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα πρέπει να κατατεθούν είναι: 
1.1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οποία θα αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα και οι ΑΜ ΣΟΕΛ 

των δύο (2) Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών και των αναπληρωτών τους. 
1.2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων, 

από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παρ. 1 του αρθ. 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
147 Α/2016) και να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.  

1.3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, από τους αρμόδιους 
ασφαλιστικούς φορείς από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παρ. 2 του αρθ. 73 

του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/2016).  
1.4. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, από την αρμόδια 

αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παρ. 2 του αρθ. 73 του Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ 147 Α/2016). 
1.5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση ο οικονομικός φορέας. Επίσης 

ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 

εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε άλλη 
ανάλογη διαδικασία. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν 

καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της 
επιχείρησης.   

1.6. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 

αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 
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1.7. Απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης. Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 

είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση σε ισχύ νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 

σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 

έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου. Συγκεκριμένα, Τα νομικά πρόσωπα, ανάλογα την νομικής τους μορφή, απαιτείται 
να προσκομίσουν: 

1.7.1. Τα νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.), απαιτείται να προσκομίζουν: 
1.7.1.1. Το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο 

ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας. 
1.7.1.2. Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την 

οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν 

μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, 
με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

1.7.1.3. Τα νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), 
απαιτείται να προσκομίζουν: 

1.7.1.4. Το συμφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, 
καθώς και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της συμμετέχουσας στην εν λόγω 

διαδικασία απευθείας ανάθεσης εταιρείας. 

1.8. Αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την απόκτηση εμπειρίας του οικονομικού φορέα, , 
στον Τακτικό- Οικονομικό Έλεγχο Χρήσης σε Δήμους, Δ.Ε.Υ.Α., Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς ως 

και Ν.Π.Ι.Δ. στην Ελλάδα ή αντιστοίχως σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. βεβαιώσεις καλής 
εκτέλεσης όρων σύμβασης).  

1.9. Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 

εγκατάστασης, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά του κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 

4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά 

τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

2. Ο Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών θα είναι ως εξής: 

2.1. Οι ενδιαφερόμενοι παραδίδουν, σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο την προσφορά τους, ο οποίος να 
περιλαμβάνει σε ξεχωριστό υποφάκελο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και σε ξεχωριστό 

υποφάκελο την οικονομική προσφορά. 
2.2. Στον ενιαίο σφραγισμένο οποίο θα αναγράφεται:  

2.2.1. ο τίτλος της αναθέτουσας υπηρεσίας. 

2.2.2. η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" . 
2.2.3. η επωνυμία του συμμετέχοντος. 

2.2.4. Οι προσφορές των νομικών προσώπων υπογράφονται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.  Η 
σύμπραξη /ένωση παρόχων υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από 

όλα τα φυσικά πρόσωπα  που την αποτελούν.  
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της επιχείρησης ή να αποσταλούν 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – 

Αποχέτευσης Θήβας, θέση ¨Χοροβοϊβόδα¨, Τ.Κ. 322  00 - Θήβα, τηλ.: 22620-22147 & 2262025947 
μέχρι την 02-07-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. 

Η παραλαβή και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει σε εφαρμογή του Ν. 4412/2016, την ημέρα 
και ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών, δηλαδή στις 02-07-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 

10:30 πμ. 

 
3. Η Ανακήρυξη & Κατακύρωση Αναδόχου θα γίνει σε εφαρμογή του  Του άρθρου 18 «Διαχειριστικός Έλεγχος» 

του Ν. 1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α') , 
ως εξής:   
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3.1. Η Επιχείρηση μετά τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών θα προβεί στην επιλογή του 

προτεινόμενου  αναδόχου, παρόχου της υπηρεσίας, σύμφωνα με το κριτήριο επιλογής που είναι τη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), και θα τον 

προτείνει με απόφαση του ΔΣ στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

3.2. Η απόφαση του ΔΣ, καθώς και ο φάκελος της διαδικασίας επιλογής αναδόχου με όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία θα διαβιβαστούν για έλεγχο νομιμότητας προκειμένου να οριστούν με απόφαση του Συντονιστή 

οι ορκωτοί λογιστές που θα διενεργήσουν τον τακτικό έλεγχο της Επιχείρησης. Ο ορισμός των ορκωτών 
ελεγκτών-λογιστών θα κοινοποιηθεί στη ΔΕΥΑΘ.  

3.3. Η ΔΕΥΑΘ, μετά την κοινοποίηση της απόφασης του ορισμού των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών από τον 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ την αποδέχεται και αναθέτει 

την υπηρεσία διενέργειας του ελέγχου.  

4. Μετά την ανάθεση της υπηρεσίας θα υπογραφτεί σύμβαση υπηρεσίας με τίτλο «ΤΑΚΤΙΚΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018 ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ». Ο τόπος παροχής της υπηρεσίας 

είναι στα γραφεία της ΔΕΥΑΘ, που βρίσκονται στην Ταχ. δ/νση: Θέση Χοροβοϊβόδα – Θήβα, Τ.Κ. 32200, στην 
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θήβας ( ΕΕΛ) και η  προθεσμία λήξης της παροχής υπηρεσίας ορίζεται 

συνολικά σε τέσσερις (4) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και εφόσον η ανάδοχος 

έχει υποβάλλει στην ΔΕΥΑΘ την έκθεση του διαχειριστικού ελέγχου του έτους 2018, υπογεγραμμένη από 
τους δύο ελεγκτές που έχουν διενεργήσει τον έλεγχο.   

5. Η πληρωμή της αναδόχου θα καταβληθεί με την παράδοση του σχετικού Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών  και 
της έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2018 και εφόσον υπάρχει πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής της παροχής υπηρεσίας από την αρμόδια επιτροπή και όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.  Στο ποσό 
της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε 

καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την 

διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 
 
 
 
 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ.  ΔΕΥΑΘ 
 
 
 
 
 
 

Αλέκος  Στάϊκος 
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