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                                                                                         Καηασωπιζηέο ζηο ΚΗΜΔΗ 

 

                                                                               Γεσγξαθηθή Πεξηνρή Φνξέα (NUTS) :EL 522 
                          
ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ                               ΣΙΣΛΟ: « Σακηικόρ διασειπιζηικόρ έλεγσορ οπκωηών 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ                             ελεγκηών-λογιζηών οικονομικών καηαζηάζεων έηοςρ 2020»           

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ                                                Απιθ. Μελέηηρ : 01/2021 

ΥΑΛΚΗΔΟΝΟ   (Δ.Ε.Τ.Α.Υ)                               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΈΣΟΤ 2021 

ΣΗΛ 23910-21113, Φαξ: 23910-21114                                  Πποϋπολογιζμόρ : 3.000€ σωπίρ ΦΠΑ 

                                                                                              K.A.E :1) 61-90-00-004 ΠΟΟ 3.000,00€ 

                                                                                                           2) 54.29.00.000 ΠΟΟ   720,00€ 

                                                                                                         Υπημαηοδόηηζη: Ίδιοι πόποι  

 

 
                               ΑΡ.ΠΡΩΤ.:0018/05-01-2021 
 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 
 

«ΣΑΚΣΙΚΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ-ΛΟΓΙΣΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΔΣΟΤ 2020.   » 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ:  3.000,00€ 
                                                                                          (Υσξίο Φ.Π.Α) 
 

                        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 3.720,00€ (με ΦΠΑ  24%)  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 

 
  - Τετνική Έκθεζη 
 - Τετνικές προδιαγραθές 
 - Σσγγραθή Υποτρεώζεων 
 - Ενδεικηικός Προϋπολογιζμός 
 - Προϋπολογιζμός Προζθοράς 
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                                                               ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 
 
χκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Ν.1069/1980 φπσο ηζρχεη ζήκεξα: 

 

1. Ο ηαθηηθφο νηθνλνκηθφο έιεγρνο ηεο δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο δηελεξγείηαη απφ δχν (2) νξθσηνχο 

ειεγθηέο ινγηζηέο, νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Οξθσηψλ Λνγηζηψλ ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 13 ηνπ π.δ. 226/1992 (Α΄ 120). 

2. Οη νξθσηνί ειεγθηέο επηιέγνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ δηαδηθαζία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ πνπ δηελεξγείηαη απφ ηελ επηρείξεζε,κε θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά. 

Η ακνηβή ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ βαξχλεη ηε Γ.Δ.Τ.Α.. 

3. Η απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί επηινγήο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ππνβάιιεηαη ζηνλ 

πληνληζηή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ν νπνίνο δηνξίδεη ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο πνπ 

επηιέρζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

 

Γηα ην ιφγν απηφ ε Γ.Δ.Τ.Α. Υαιθεδφλνο πξέπεη λα πξνβεί ζηελ πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ -Λνγηζηψλ γηα ηνλ ηαθηηθφ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ηνπ έηνπο 

2020. 

 

 Η Παξνρή Τπεξεζίαο λα εθηειεζηεί κε απεπζείαο αλάζεζε βάζε ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Ν.4412/2016 κε 

θξηηήξην αλάζεζεο ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηεο ηηκήο. 

 

Ωο πνζφ πξνυπνινγηζκνχ ηεο δηελέξγεηαο ηνπ ηαθηηθνχ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ έηνπο 2020,θαζνξίδεηαη 

ην πνζφ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ επξψ (3.000,00 €) πιένλ Φ.Π.Α 24% επηαθφζηα είθνζη επξψ(720,00 €).Γηα 

ηηο εξγαζίεο απηέο ππάξρεη εγθεθξηκέλε πίζησζε ζηνπο Κ.Α.Δ 61-90-00-004 "ΑΜΟΙΒΔ ΟΡΚΩΣΩΝ 

ΛΟΓΙΣΩΝ-ΔΛΔΓΚΣΩΝ" θαη 54-29-00-000 "Φ.Π.Α ΔΞΟΓΩΝ" αληίζηνηρα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

έηνπο 2021.  

 

 

Η παξνρή ππεξεζίαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδιοςρ πόποςρ ηεο ΓΔΤΑ Υαιθεδφλνο. 
 

       Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε,                                                                  Ο ςνηάξαρ, 

     Υαιθεδφλα 05/01/2021                                                        Υαιθεδφλα 05/01/2021   

 

   ΠΙΣΙΚΗ ΕΤΣΡΑΣΙΟ                                                   ΚΑΡΑΜΠΑ ΦΩΣΙΟ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ.                                             Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΠΔ 
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                                      ΣΕΧΝΙΚΕ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 
 
Η επζχλε ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ-Λνγηζηψλ ζα είλαη λα εθθξάζνπλ γλψκε επί ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ ηνπο.Να  δηελεξγήζνπλ ηνλ έιεγρν ηνπο 

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε θαλφλεο 

δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπλ θαη δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο 

δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε 

αλαθξίβεηα.  

Ο έιεγρνο ζα πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, 

ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο 

δηαδηθαζίεο ζα βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ 

νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε 

ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο ζα εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο 

δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο 

πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ 

δηθιίδσλ ηεο Δπηρείξεζεο. Ο έιεγρνο ζα πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ 

ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ 

απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ.  
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                                                 ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

 

 

Άπθπο 1
ο
  :  Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ 

 

 Δίλαη ε δηελέξγεηα ηνπ ηαθηηθνχ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2020, ηεο Γ.Δ.Τ.Α.  

Υαιθεδφλνο απφ δχν (2) νξθσηνχο Διεγθηέο – Λνγηζηέο, ηειηθά παξαδνηέα κηα (1) έθζεζε ειέγρνπ.  

 

Άπθπο 2
ο
  : Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

 

Η εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο : 

 

1. To N.1069/1980 «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ηελ ίδξπζηλ επηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο θαη  

    Απνρεηεχζεσο» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

2.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 226/1992, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3919/2011, άξζξν 8. 

4.Σεο εγθπθιίνπ ηνπ Τπ. Οηθ. 2/86541/0026/24-11-2018 κε ζέκα «Αλαηξνπέο θαη αλαιήςεηο 

ππνρξεψζεσλ». 

5. Σν  Ν.4412/2016  (ΦΔΚ  147/08-08-2016 ηεχρνο Α’  «πεξί Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ 

θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρχεη ζήκεξα 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ.17/1959 «Πεξί νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη ινγηζηηθνχ ησλ Γήκσλ θαη. 

Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ Α’114/15-06-1959). 

 

 

Άπθπο 3
ο
  : Υπόνορ εκηέλεζηρ ηηρ ςπηπεζίαρ 

Η παξάδνζε ηεο έθζεζεο ζα είλαη ην αξγφηεξν εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή 

ηεο πξφζθιεζεο γηα ππνγξαθή ζχκβαζεο. 

 

Άπθπο 4
ο  

: Λόγοι αποκλειζμού 

Απνθιείεηαη απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςε ζχκβαζεο πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο 

θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξνζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ε λνκηθφ  
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πξφζσπν) ε ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθσλ θνξέσλ) έλαο ε 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο :    

1. ην δηαγσληζκφ δε γίλνληαη δεθηνί απηνί πνπ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα: 

α) γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

β) γηα δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο 

ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ЕЕ С 

195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ЕЕ L 

192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

γ) γηα απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ЕЕ С 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην 

λ. 2803/2000 (A' 48), 

δ) γηα ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ЕЕ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 

απηνπξγία ή ζπλεξγεία ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

ε) γηα λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο 

απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ЕЕ L 309 ηεο 25.11.2005, ν. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (A' 166), 

ζη) γηα παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα 

ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, 

θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ЕЕ L 101 ηεο 

15.4.2011, ν. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (A' 215). 

Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα (πξνκεζεπηή-επηζθεπαζηή)  εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ 

ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (O.E. θαη 

Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, 

ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

2. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο 

θνξέαο, εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή: 

α) γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη 

β) κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο (πξνκεζεπηήο-επηζθεπαζηήο)  είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζε 

ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ 

ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 





ειίδα 6 απφ 12 

Η παξνχζα παξάγξαθνο παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ είηε θαηαβάιινληνο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο 

ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο. 

3. Οπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα απνθιεηζηεί απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

α) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε θαηάιιεια κέζα αζέηεζε ησλ ηζρπνπζψλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, 

β) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί 

ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή 

εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ, 

γ) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δηαζέηεη επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ, 

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 4412/2016 δελ 

κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 

ηνπ Ν. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

ζη) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο, 

δ) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 4412/2016, 

ε) εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηρεηξεί λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ 

αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ 

επηινγή ή ηελ αλάζεζε, 

ζ) Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε ηα θαηάιιεια κέζα, φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ. 

 

Άπθπο 5
ο
  : Δικαιούσοι ζςμμεηοσήρ  

Θα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο απηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα σο νξθσηνί 

ειεγθηέο -Λνγηζηέο εηαηξεηψλ ή θνηλνπξαμηψλ.  

Άπθπο 6
ο
  : Απαιηούμενα ζηοισεία θακέλος πποζθοπάρ  

Οη πξνζθνξέο ζα είλαη έγγξαθεο θαη ζηελ ειιεληθή Γιψζζα κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν 

νπνίνο ζα αλαγξάθεη επθξηλψο ηα αθφινπζα ζηνηρεία: «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΡΙΜΟ ΟΡΚΩΣΩΝ 

ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΛΟΓΙΣΩΝ ΓΙΑ ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ ΥΡΗΗ  ΔΣΟΤ 2020»  θαη ζα παξαδνζνχλ ζηα 
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γξαθεία (πξσηφθνιιν) ηεο Γ.Δ.Τ.Α Υαιθεδφλαο(Γ/λζε: Σέξκα Δζληθήο Αληίζηαζεο, Υαιθεδφλα  ΣΚ 

57007).  

Ο  θάκελορ ηηρ πποζθοπάρ θα εμπεπιέσει: 

1)Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο επί πνηλή απνθιεηζκνχ: 

 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) & 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ & Δ.Δ) αθνξά ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

αλψλπκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ) ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ( εθφζνλ έρεη εθδνζεί ηξεηο [3] κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο, αξζ. 43, παξ.7 πεξ. α΄ 

ππνπεξ. αδ΄ ηνπ Ν.4605/19).  

 Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ ( εθφζνλ έρεη εθδνζεί ηξεηο [3] κήλεο 

πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο, αξζ. 43, παξ.7 πεξ. α΄ ππνπεξ. αδ΄ ηνπ Ν.4605/19). 

 Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα γηα θάζε λφκηκε ρξήζε ( εθφζνλ έρεη εθδνζεί ηξεηο [3] κήλεο πξηλ ηελ 

ππνβνιή ηνπο, αξζ. 43, παξ.7 πεξ. α΄ ππνπεξ. αδ΄ ηνπ Ν.4605/19). 

 Πηζηνπνηεηηθφ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ζ’ απηφ θαη ην 

εηδηθφ επάγγεικά ηνπο ( εθφζνλ έρεη εθδνζεί ηξηάληα [30] εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ, αξζ. 

43, παξ.7 πεξ. α΄ ππνπεξ. αδ΄ ηνπ Ν.4605/19). 

Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν, απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

 Βεβαίσζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ .Ο.Δ.Λ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Δηδηθφ Μεηξψν 

Οξθσηψλ Διεγθηψλ. 

 Βεβαίσζε ηνπ .Ο.Δ.Λ ε νπνία λα πηζηνπνηεί φηη δελ έρνπλ ππνπέζεη ζε παξάπησκα θαηά ηελ 

άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ έρνπλ εθδνζεί εηο βάξνο ηνπο 

απφθαζε γηα ζνβαξφ αδίθεκα απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην. 

 Αίηεζε ζηελ νπνία νη ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο ζα αλαθέξνπλ ηελ πξφζεζε ηνπο 

γηα ζπκκεηνρή ζηελ πξφζθιεζε ελδηαθέξνληνο , θαζψο θαη ηα νλνκαηεπψλπκα θαη ηνπο ΑΜ 

ΟΔΛ ησλ δχν (2) Οξθσηψλ Διεγθηψλ  Λνγηζηψλ κε ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο ηνπο , πνπ 

πξνηείλνπλ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ.  

 Βεβαηψζεηο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαη’ ειάρηζην 3εηή εκπεηξία ζε δηαρεηξηζηηθνχο ειέγρνπο 

Ο.Σ.Α.,ή θαη πξφζζεησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, αηηήζεηο λα έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ αλαθνίλσζε γηα ηελ ππνβνιή ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ αξκνδίσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο. 

2)Σελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 

Άπθπο 7
ο
   : Σόπορ και σπόνορ ςποβολήρ δικαιολογηηικών και πποζθοπάρ 

 

Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά καδί κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ππνβάιινληαη εληφο 

ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ κε ηελ έλδεημε ‘'ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΣΩΝ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ‘' επί ηνπ νπνίνπ ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο 

ειεγθηηθήο εηαηξείαο ή θνηλνπξαμίαο .  

Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη ζα ππνβιεζνχλ εληφο νθηψ (8) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο 

ζην γξαθείν πξσηνθφιινπ ζηελ έδξα ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Υαιθεδφλνο (νδφο : Δζληθήο Αληίζηαζεο – ηέξκα, 

Υαιθεδφλα, ΣΚ57007). Πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβάιινληαη κεηά ηελ αλσηέξα πξνζεζκία ζα ζεσξνχληαη 
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εθπξφζεζκεο θαη δελ ζα ιακβάλνληαη ππ' φςηλ.  

Η ηειηθή επηινγή ζα γίλεη απφ ην Γ. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Υαιθεδφλνο θαη έπεηηα απφ αμηνιφγεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή.  

Άπθπο 8
ο
   : Σόπορ παποσήρ Τπηπεζιών  

Δίλαη ε έδξα ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Υαιθεδφλνο (νδφο Δζληθήο Αληίζηαζεο-ηέξκα, Υαιθεδφλα,Σ.Κ 57007). 

Άπθπο 9
ο
   : Τποσπεώζειρ παπόσος 

Τπνρξέσζε ηνπ παξφρνπ, γηα ην ηειηθφ παξαδνηέν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ, ζα είλαη ε παξάδνζε ηεο 

έθζεζεο ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ ηεο ρξήζεο 2020, ππνγεγξακκέλε απφ ηνπο δπν (2) ειεγθηέο - 

- ινγηζηέο πνπ ζα δηελεξγήζνπλ ην δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν θαη κε εκεξνκελία παξάδνζεο, ζχκθσλε κε ην 

άξζξν 3 ηεο παξνχζεο. 

Άπθπο 10ο   : Τποσπεώζειρ ηος ενηολέα 

Ο εληνιέαο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο. 

Άπθπο 11ο   : Αναθεώπηζη ηιμών 

Οη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά παξακέλνπλ 

ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο θαζ   φιε ηελ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο. 

 

Άπθπο 12
ο
   : Παπαδοηέα 

Σν ηειηθφ παξαδνηέν απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ζα είλαη ε παξάδνζε έθζεζεο ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ 

ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2020 θαη ππνγεγξακκέλε απφ ηνπο δχν (2) νξθσηνχο ινγηζηέο 

ειεγθηέο πνπ ζα δηελεξγήζνπλ ην δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν.  

 

Άπθπο 13
ο
   : Απαιηούμενα δικαιολογηηικά  

α) Αίηεζε ζηελ νπνία νη ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο νη θνηλνπξαμίεο ζα αλαθέξνπλ ηελ πξφζεζε ηνπο γηα 

ζπκκεηνρή ζηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαζψο θαη ηα νλνκαηεπψλπκα θαη ηνπο Α.Μ. 

ΟΔΛ ησλ δπν (2) νξθσηψλ Λνγηζηψλ πνπ πξνηείλνπλ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ . β) Οηθνλνκηθή 

πξνζθνξά.  

γ) Βεβαηψζεηο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαη' ειάρηζην 3εηή εκπεηξία ζε δηαρεηξηζηηθνχο ειέγρνπο Ο.Σ.Α ε 

θαη πξφζζεησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Η ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα θαηαηεζνχλ ζα είλαη 

εκπηζηεπηηθή.  

 
Άπθπο 14

ο
   : Παπαλαβή επγαζιών 

  
Η βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη 

ζχκθσλα κε ηελ πεξηπ. 5 ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ  221 ηνπ N.4412/2016. 
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Άπθπο 15
ο
   : Πποζθεπόμενη ηιμή 

 

Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα είλαη ζε ΔΤΡΩ (€) θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ ελδεηθηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο Τπεξεζίαο. Πξνζθνξά ζε άιιν λφκηζκα ή κε ξήηξα απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζίαο. Η ηηκή ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ Αλάδνρν κέρξη θαη ηελ πξνζσξηλή 

παξαιαβή ηεο ζπλνιηθήο εξγαζίαο. 

Απνθιείεηαη αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ παξφρνπ πέξαλ 

ηνπ αληηηίκνπ ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα πξνζθέξεη  βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

 

 

Άπθπο 16
ο
  : Εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ 

 Γελ απαηηείηαη. 

 

Άπθπο 17
ο
   : Τπογπαθή ζύμβαζηρ – Αμοιβή αναδόσων και ηπόπορ πληπωμήρ 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ,θαη ηνλ νξηζκφ κε απφθαζε ηνπ 

πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ησλ νξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ ζα ππνγξαθεί 

ζχκβαζε αλάζεζεο κε ηνλ αλάδνρν.  

Η πιεξσκή ζα γίλεη κεηά ηελ παξάδνζε ζηελ Γ.Δ.Τ.Α. Υαιθεδφλνο ηεο έθζεζεο ηνπ ειέγρνπ ηεο 

νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2020, ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη ηνλ έιεγρν απφ ηελ Τπεξεζία 

Δπηηξφπνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο αλ απηφο απαηηείηαη απφ ην λφκν.  

Η πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα  www.deyaha.gr  ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α.Υ. ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο θαη ζα απνζηαιεί 

κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ ( info@soel.gr ) 

γηα ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ. 

Άπθπο 18° Υοπήγηζη πποκαηαβολήρ 

Γελ πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο. 

 
Άπθπο 19

ο
   Κήπςξη οικονομικού θοπέα έκπηωηος - Κςπώζειρ 

 

Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά 

έθπησηνο απφ ηελ  ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή  δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, πνπ 

είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή 

πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ.  

ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή 

ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ε 

νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ 

εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα 

(30) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο..  

ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κεηά απφ θιήζε ηνπ γηα 

παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

http://www.deyaha.gr/
mailto:info@soel.gr
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Δπηπιένλ, κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζκφο 

απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο 

θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο 

ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
 

Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ 

πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 

ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 
 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 
 

γ) νη πνηληθέο ξήηξεογηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο 

επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο 

πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 
 

Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 
 

Η επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν 

έθπησην. 
  
 

Άπθπο 20
ο
 : Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ 

 

Ο αλάδνρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο, ηέιε, 

δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ. Η ακνηβή δελ 

ππφθεηηαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη 

ακεηάβιεηε θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

Άπθπο 21
ο
 : Επίλςζη διαθοπών 

 

Σπρφλ δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 273 παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο ηζρχνπλ θαη αξκφδηα είλαη ηα 

Γηθαζηήξηα Θεζζαινλίθεο. 
 
 
       Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε,                                                                  Ο ςνηάξαρ, 

     Υαιθεδφλα 05/01/2021                                                        Υαιθεδφλα 05/01/2021   

 

   ΠΙΣΙΚΗ ΕΤΣΡΑΣΙΟ                                                   ΚΑΡΑΜΠΑ ΦΩΣΙΟ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ.                                             Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΠΔ 
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ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ                               ΣΙΣΛΟ: « Σακηικόρ διασειπιζηικόρ έλεγσορ οπκωηών 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ                             ελεγκηών-λογιζηών οικονομικών καηαζηάζεων έηοςρ 2020»           

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ                                                Απιθ. Μελέηηρ : 01/2021 

ΥΑΛΚΗΔΟΝΟ   (Δ.Ε.Τ.Α.Υ)                               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΈΣΟΤ 2021 

ΣΗΛ 23910-21113, Φαξ: 23910-21114                                  Πποϋπολογιζμόρ : 3.000€ σωπίρ ΦΠΑ 

                                                                                              K.A.E :1) 61-90-00-004 ΠΟΟ 3.000,00€ 

                                                                                                           2) 54.29.00.000 ΠΟΟ   720,00€ 

                                                                                                         Υπημαηοδόηηζη: Ίδιοι πόποι  

 

 

 

Η αλαθεξφκελε ηηκή δηακνξθψζεθε κεηά απφ έξεπλα πνπ έγηλε ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ππνζηήξημεο ζε αληίζηνηρν 

είδνο.  

 
 
 
 

                                ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ   
 
 

Α/Α 
Περιγραυή Εργασίας 

[CPV: 79212000-3] 
Ελεγκτικές ώρες Σιμή ανά ώρα Δαπάνη 

1 
Έλεγτος οικονομικών 
καηαζηάζεων έηοσς 

2020 
60 50,00 € 3.000,00 € 

   Καθαρή Αξία : 3.000,00 € 

   ΦΠΑ 24% : 720,00 € 

   Σελική Αξία : 3.720,00 € 

 
       
 
 
 
 
       Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε,                                                                  Ο ςνηάξαρ, 

     Υαιθεδφλα 05/01/2021                                                        Υαιθεδφλα 05/01/2021   

 

   ΠΙΣΙΚΗ ΕΤΣΡΑΣΙΟ                                                   ΚΑΡΑΜΠΑ ΦΩΣΙΟ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ.                                             Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΠΔ 
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ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ                               ΣΙΣΛΟ: « Σακηικόρ διασειπιζηικόρ έλεγσορ οπκωηών 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ                             ελεγκηών-λογιζηών οικονομικών καηαζηάζεων έηοςρ 2020»           

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ                                                Απιθ. Μελέηηρ : 01/2021 

ΥΑΛΚΗΔΟΝΟ   (Δ.Ε.Τ.Α.Υ)                               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΈΣΟΤ 2021 

ΣΗΛ 23910-21113, Φαξ: 23910-21114                                  Πποϋπολογιζμόρ : 3.000€ σωπίρ ΦΠΑ 

                                                                                              K.A.E :1) 61-90-00-004 ΠΟΟ 3.000,00€ 

                                                                                                           2) 54.29.00.000 ΠΟΟ   720,00€ 

                                                                                                         Υπημαηοδόηηζη: Ίδιοι πόποι  

 

 

 

                              ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ   
 
 
 
 
 

Α/Α 
Περιγραυή Εργασίας 

[CPV: 79212000-3] 
Ελεγκτικές ώρες Σιμή ανά ώρα Δαπάνη 

1 
Έλεγτος οικονομικών 
καηαζηάζεων έηοσς 

2020 
60   

   Καθαρή Αξία :  

   ΦΠΑ 24% :  

   Σελική Αξία :  

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Ημερομηνία : …/…./202…    

                                                                                                         

                                                                                          Ο/Η ΠΡΟΦΔΡΩΝ 
                                                                                                         (ΦΡΑΓΊΓΑ – ΤΠΟΓΡΑΦΉ) 

        

     
     Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε,                                                            

     Υαιθεδφλα 05/01/2021        

                                               

 ΠΙΣΙΚΗ ΕΤΣΡΑΣΙΟ                                             
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ.                                         
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