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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την ανάδειξη  αναδόχου υλοποίησης της υπηρεσίας με τίτλο:  

«ΤΑΚΤΙΚΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2020 & 2021 ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ  

ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ» 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας, σε εφαρμογή της με αρ. 214/12-11-2021 απόφασης (ΑΔΑ:6Ο9ΦΟΡΤΘ-ΠΣΦ/17-12-2022) του Δ.Σ. 
της ΔΕΥΑΘ, πρόκειται να συνάψει σύμβαση με ανάδοχο για την υλοποίηση 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 «ΤΑΚΤΙΚΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020 & 2021 ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ ΑΠΟ 

ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ», με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

 

❖ Είδος διαδικασίας: Η ανάδειξη αναδόχου θα γίνει, σε συνέχεια της παρούσας ανοικτής πρόσκλησης υποβολής 

προσφορών, με τη διαδικασία της «Απευθείας ανάθεσης», σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/2016 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα του Άρθ. 328 του νόμου, μετά τον διορισμό των ορκωτών λογιστών του επιλεγέντος 

υποψήφιου αναδόχου, από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για τη διενέργεια του ελέγχου, 

σε εφαρμογή του Αρθ. 18 του Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως». 

  

❖ Έγγραφα της Σύμβασης: Φάκελος Μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών με α/α 06/2021, 
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 χρήσης 2019 της ΔΕΥΑΘ από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές. Αναλυτική περιγραφή του 
φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα συνημμένα έγγραφα της σύμβασης. 

 
❖ Κωδικοί CPV: 79211000-6 (Λογιστικές υπηρεσίες). 

 

❖ 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). 

 
❖ Διάρκεια της σύμβασης: Η προθεσμία λήξης της παροχής υπηρεσίας ορίζεται συνολικά σε οκτώ (8) μήνες από 

την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων 
που ορίζει η κείμενη νομοθεσία. 

 

❖ Εκτιμώμενη αξία-Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 
7.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.680,00 € και η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.Π.Α. στο ποσό των 

8.680,00 €, η οποία θα καλυφθεί με ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και αναλύεται ως εξής: 

 

o Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 3.500,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% 840,00 €, που θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό 

του οικονομικού έτους 2021 για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας εντός του έτους 2021. 

o Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 3.500,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% 840,00 €, που θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό 
του οικονομικού έτους 2022 για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας  εντός του έτους 2022. 

 
❖ Χρηματοδότηση – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης – Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης: Φορέας 

χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΔΕΥΑΘ. Η δαπάνη για την πληρωμή της σύμβασης θα βαρύνει 

τις σχετικές πιστώσεις των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2021 & 2022 του Φορέα. Για την παρούσα 
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διαδικασία έχει εκδοθεί: Η με αριθ. 214/12-11-2021 απόφαση (ΑΔΑ:6Ο9ΦΟΡΤΘ-ΠΣΦ/17-12-2022, σύμφωνα με 
την οποία εγκρίνονται οι δαπάνες της με αυξ. αριθ. 136 και αριθ. πρωτ. 3211/11-11-2021 Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 21REQ009517571/11-11-2021 & ΑΔΑ: ΨΥΒ2ΟΡΤΘ-ΧΦΜ) του διατάκτη της ΔΕΥΑΘ και 

διατίθεται το ποσό των 7.000,00 € από τον ΚΑΔ 61.90.0002 «Αμοιβές ορκωτών λογιστών ΚΛ. ΧΡ. 2020 & 2021», 
πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.680,00 € από τον ΚΑΔ 54.00.29.24 «ΦΠΑ Εξόδων-Λογαριασμών ομάδων 6 & 8 24%»  

 
❖ 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 δικαιούται συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
❖ 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 του άρθρου 74 (Αποκλεισμός οικονομικού 
φορέα από δημόσιες συμβάσεις) του Ν. 4412/2016 και  

❖ Ο προσφέρων πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση από τον 
αναθέτοντα φορέα. 

 

Ειδικότερη μνεία στο δικαίωμα συμμετοχής, στη χρήση των υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων 

επιλογής για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης γίνεται παρακάτω: 

1. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
 

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

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 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: 
2.1.1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,  

2.1.2. δωροδοκία  

2.1.3. απάτη,  
2.1.4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

2.1.5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,  
2.1.6. 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. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 

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

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις 
της παραγράφου 2.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη. 

2.2. Κάθε προσφέρων αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 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  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   
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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. 

2.3. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 
2.4. 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) ο λόγος του αρθ. 74 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 
Α/2016) , ήτοι:   Εάν έχει επιβληθεί στον οικονομικό φορέα αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε εν εξελίξει 

και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιου για θέματα 

καταπολέμησης διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.  Ο αποκλεισμός οικονομικού 
φορέα από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Βιβλίου Ι, σύμφωνα με τις προηγούμενες 

παραγράφους, επιφέρει αυτοδίκαια και τον αποκλεισμό του από μελλοντικές ή εν εξελίξει διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών του Βιβλίου II (άρθρα 222 έως 338) ή συμβάσεων 
παραχώρησης έργων και υπηρεσιών του ν. 4413/2016 (Α΄ 148) για ίσο χρονικό διάστημα. 

 
3. Κριτήρια Επιλογής 

3.1. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

3.1.1. Καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 

να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο. 

3.1.2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Οι προσφέροντες απαιτείται να έχουν «(α) τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης 

ευθύνης  «ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)» με εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 

εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ ή είναι Ε.Κοιν. με συνεταιριστικό κεφάλαιο τουλάχιστον εξήντα 

χιλιάδων (60.000) ευρώ» και (β) την αναγκαία χρηματοοικονομική ευρωστία και φερεγγυότητα, 

σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών. 

3.1.3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

3.1.3.1. Οι προσφέροντες απαιτείται να διαθέτουν οργανωτική και διοικητική δομή κατάλληλη να  
εξασφαλίσει την αξιόπιστη, συνετή και χρηστή άσκηση δραστηριότητας προμήθειας, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών.  

3.1.3.2.  Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν ομάδα εργασίας που θα περιλαμβάνει δύο 
ορκωτούς – λογιστές με τους αναπληρωματικούς τους, οι οποίοι ως Ορκωτοί Ελεγκτές-

Λογιστές στη χώρα εγκατάστασής τους, με αποδεικτικά προς τούτο έγγραφα.  
3.1.3.3.  Οι προσφέροντες απαιτείται να έχουν εμπειρία 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.  
3.1.3.4.  

 
4. Τρόπος σύνταξης και υποβολής Προσφορών-Αποδεικτικά μέσα 

Συνημμένα αποστέλλουμε τον Φάκελο Μελέτης και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, και εφόσον σας ενδιαφέρει 
στα πλαίσια της δυνατότητας της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης, παρακαλούμε να μας υποβάλετε 

προσφορά σε κλειστό φάκελο μέχρι τις 27-05-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μμ, στα γραφεία της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. που βρίσκονται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θήβας, στην Ταχ. Δ/νση: Θέση 
Χοροβοϊβόδα, Τ.Κ. 32200 - Θήβα. Στον ενιαίο σφραγισμένο θα αναγράφεται ο τίτλος της αναθέτουσας υπηρεσίας, 

τα στοιχεία του συμμετέχοντος, η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" και ο τίτλος της σύμβασης. Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι 
δύναται να υποβάλουν προφορά ηλεκτρονικά στο e-mail της ΔΕΥΑΘ info@deyathivas.gr με τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά ψηφιακά υπογεγραμμένα.      

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#book_II
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art222
mailto:info@deyathivas.gr
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Ο φάκελος της Προσφοράς θα πρέπει να εμπεριέχει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπογεγραμμένη από 
τον οικονομικό φορέα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα 

(σε περίπτωση νομικού προσώπου), ή από όλα τα φυσικά πρόσωπα που αποτελούν σύμπραξη /ένωση παρόχων 

η οποία υποβάλλει κοινή προσφορά, και να συνοδεύεται από: 
1. Ξεχωριστό σφραγισμένο ή ηλεκτρονικό φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο 

οποίος θα εμπεριέχει τα αποδεικτικά μέσα για την επαλήθευση περί μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού και ελέγχου 
πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του οικονομικού φορέα, ήτοι: 

1.1. Αποδεικτικά μέσα περί μη υπάρξεως των λόγω αποκλεισμού: 

1.1.1. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, ψηφιακά υπογεγραμμένη ή μέσω της 
εφαρμογής του gov.gr, εκ μέρους του νομικού προσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 

79Α του του Ν. 4412/2016, από την οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παρ. 1 
του αρθ. 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/2016), η οποία  να έχει συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.  

1.1.2. 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).  
1.1.3. 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). 

1.1.4. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα, ψηφιακά υπογεγραμμένη ή μέσω 

της εφαρμογής του gov.gr, ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα 
με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 και να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
1.2.  Αποδεικτικά μέσα πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής. 

1.2.1. Προς απόδειξη της καταλληλόλητας άσκησης της επαγγελματικής 

δραστηριότητας των προσφερόντων: 
Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, το οποίο στην 

περίπτωση των συμβάσεων προμηθειών είναι το μητρώο «Βιοτεχνικού ή Εμπορικού ή 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου», με το οποίο πιστοποιείται ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 

απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης, το οποίο πρέπει 
να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, 

εκτός εάν φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.  

1.2.2. Προς απόδειξη της τεχνικής ικανότητας των προσφερόντων: 
1.2.2.1. Nα καταθέσουν την ομάδα εργασίας που θα περιλαμβάνει δύο 

ορκωτούς – λογιστές με τους αναπληρωματικούς τους, οι οποίοι να λειτουργούν 
νόμιμα ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές στη χώρα εγκατάστασής τους, με 

αποδεικτικά προς τούτο έγγραφα. Σημειώνεται ότι για τους ασκούντες τη 

δραστηριότητα στην Ελλάδα απαιτείται βεβαίωση από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, 
ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Λογιστών (Θα αναφέρονται οι ΑΜ 

ΣΟΕΛ). 
1.2.2.2. 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). 
1.3. Αποδεικτικά μέσα Απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης. Τα νομικά πρόσωπα με τη μορφή 

Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.), απαιτείται να προσκομίζουν: 

1.3.1. Το σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί 

έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

1.3.2. Το σχετικό γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών 

του νομικού προσώπου, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 

 

 
2. Ξεχωριστό σφραγισμένο ή ηλεκτρονικό φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος θα 

αποσφραγιστεί μόνο εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» θα 
περιλαμβάνει συμπληρωμένο το υπόδειγμα εντύπου οικονομικής προσφοράς, στο οποίο θα αναγράφει τα στοιχεία 

του προσφέροντος και την προσφερόμενη συνολική τιμή για την περιγραφόμενη παροχή υπηρεσίας. Η τιμή 

μονάδας ανά ώρα και η συνολική τιμή πρέπει να δοθούν με στρογγυλοποίηση σε δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 
3. Διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης 

3.1. 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 27-05-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μμ. 
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3.2. Ο Αναθέτων Φορέας με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης της προσφοράς, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά για την οποία συντρέχει λόγος απόρριψης σύμφωνα με το αρθ. 

91 «Λόγοι απόρριψης προσφορών» του Ν. 4412/2016. 

3.3. Η κατακύρωση της διαδικασίας και η ανάδειξη αναδόχου θα γίνει σε εφαρμογή του 4412/2016 και 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:   
3.3.1. Η Επιχείρηση μετά τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών θα προβεί στην επιλογή του 

προτεινόμενου υποψήφιου 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 Συντονιστή της 

οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
3.3.2. Η απόφαση του ΔΣ, καθώς και ο φάκελος της διαδικασίας επιλογής αναδόχου με όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία θα διαβιβαστούν προκειμένου να διοριστούν με απόφαση του 

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

3.3.3. Η ΔΕΥΑΘ, μετά την κοινοποίηση της απόφασης του διορισμού των ορκωτών ελεγκτών-
λογιστών από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με απόφαση του το Δ.Σ. της 

ΔΕΥΑΘ αφού την αποδεχθεί, θα αναθέσει στον υποψήφιο ανάδοχο την υπηρεσία διενέργειας 
του ελέγχου.  

3.4. Μετά την ανάθεση της υπηρεσίας θα υπογραφτεί σύμβαση υπηρεσίας του Ν. 4412/2016 με τίτλο 

«ΤΑΚΤΙΚΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2020 & 2021 ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ». 

  
4. Πληρωμή του αναδόχου:  

Η πληρωμή της αναδόχου θα καταβληθεί με την παράδοση του σχετικού Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών και 

της έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου τις χρήσεις 2020 και 2021 αντίστοιχα για το έτος που αφορούν 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 Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

 

 

Κωνσταντίνος Βόλης 
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