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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού ενδιαφέρεται να προβεί στις Υπηρεσίες «τακτικού ελέγχου από ορκωτό 

ελεγκτή των Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου χρήσης 2021, με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% που 

βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α  10-6142.011 με τίτλο «  Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών χρήσης 2021 

Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ αριθμ Α-617/2022 ανάληψη υποχρέωσης  

Παρακαλούμε , αφού λάβετε υπόψη τους όρους της υπ αριθμ 9938/01-09-2022 μελέτη της 
υπηρεσίας, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της, να μας αποστείλετε σχετική οικονομική 
προσφορά . 

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου 
https://dimosistiaiasaidipsou.gr/ μαζί με την μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου.  

Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης έως και την Παρασκευή 16/09/2022 
και ώρα 12:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), είτε ιδιοχείρως είτε ταχυδρομικώς στο κτίριο του 
Δημαρχείου Ιστιαίας 28ης Οκτωβρίου 26- Ιστιαια ΤΚ 342 00 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου,1ος όροφος.  

Δεκτές γίνονται μόνο σφραγισμένες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η 
οικονομική προσφορά. Ο Φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται. Στο φάκελο θα πρέπει να 
αναγράφoνται τα εξής: 1. ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ με την ένδειξη «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 
2020» 2. τα στοιχεία του ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ.  

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 
η οποία θα είναι σύμφωνη με την μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου και θα αφορά στο σύνολο της 
ζητούμενης υπηρεσίας του προϋπολογισμού της μελέτης.  
Η ανάθεση θα διενεργηθεί με το άρθρο 118 του ν.4412/2016, ύστερα από την υποβολή 
προσφορών όπως ορίζεται στην παρ.3 του άρθρου 120 του Ν.4412/2016. 
 
Η  προσφορά σας επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ισχύ, 
προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016) 
 

1. Καταστατικό της εταιρείας – πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης (έκδοσης έως 30 

εργάσιµων ηµερών πριν από την υποβολή του) 

2. Βεβαίωση της Εγγραφής στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ). 

3. Φορολογική (για κάθε νόμιμη χρήση)  

4. Ποινικό µητρώο (έκδοσης τελευταίου τριµήνου) ή Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 με την 
οποία να δηλώνετε ότι δεν έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα του 
αρ. 73 παρ. 1 περιπτ. α’ εως στ’ Ν. 4412/2016,. 
α) των διαχειριστών, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE) 
β) του Διευθύνοντα Συμβούλου, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) , 
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5. Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμό) από τους φορείς που είναι 
υποχρεωμένος ο οικονομικός φορέας να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές (για την κύρια 
και επικουρική ασφάλιση) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας και για τα 

μέλη της διοίκησής που εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν  

6. Αποδεδειγμένη Εργασιακή εμπειρία για παρόμοιους ελέγχους σε Δήμους (τουλάχιστον 
τρεις (3) την τελευταία πενταετία).  

7. Βιογραφικά σημειώματα, αντίγραφα τίτλων σπουδών του υπευθύνου, του ορκωτού 
λογιστή και των λοιπών στελεχών της ομάδας έργου καθώς και βεβαιώσεις σχετικής εμπειρίας 
της εταιρείας των 2 τελευταίων ετών 

8.  Η Ελεγκτική εταιρεία να έχει εγκαταστήσει και να εφαρμόζει σύστημα ISO 9001:2015 για 
Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και σύστημα ISO 27001:2013, εν ισχύ. 

 
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Συνημμένα: η υπ αριθμ 9938/01-09-2022 
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