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Ταχ. Διεύθυνση: Παναγιωτάκη 13 Πόλη: Γιαννιτσά 
Ταχ. Κώδικας: 58100 Αρ. Πρωτ.:    1220 
Πληροφορίες : κ. Κ Χαριτίδης Ημερομηνία:  06/08/2019 
Τηλέφωνο : 23820 56013 
Fax : 23820 83371 
E-mail :deyag@giannitsa.gr 

Προς:  

 
 
ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-
ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  

 
Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΛΛΑΣ  

 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  

 
Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή- 
Ελεγκτή. 

 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 
Απευθείας ανάθεση  

 
ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

 
Η χαμηλότερη τιμή 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
14.000,00€  χωρίς φπα 24% 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 
Ίδια έσοδα  

 
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 
Δέκα μήνες  

 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Έως και 16/09/2019 και ώρα 14:00 

 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
ΔΕΥΑ ΠΕΛΛΑΣ  Παναγιωτάκη 13, 
Γιαννιτσά ΤΚ 58100 

 
Η  Δημοτική επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης  Πέλλας με την απόφαση αριθμ. 67/2019 στις 
06/08/2019 του Δ.Σ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή 
υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτική λογιστή, για τη Διαχειριστική Χρήση 2015,2016,2017 και 2018, 
που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους. 
 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ  
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: Αυτός που έχει υποβάλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης  Πέλλας. 

 
Δημοτική Επιχείρηση 

Ύδρευσης Αποχ/σης Πέλλας 
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ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ο προσφέρων, στον οποίο θα ανατεθεί η παροχή της Υπηρεσίας και θα υπογράψει 
την απαιτούμενη σύμβαση με την Αναθέτουσα  Αρχή. 
 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
Οι υπηρεσίες αφορούν στον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής  Επιχείρησης  
Ύδρευσης –Αποχέτευσης  Πέλλας , για τη χρήσης 2015,2016,2017 και 2018, τα δε παραδοτέα 
στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως η προσφορά του εκάστοτε υποψηφίου αναδόχου, 
έχουν ως  ακολούθως : 
α) Έκθεση  επί των Οικονομικών Καταστάσεων. 
β)Ευθύνη Διοίκησης  για τις Οικονομικές καταστάσεις. 
γ)Ευθύνη Ελεγκτή 
δ)Γνώμη 
 

3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Η παροχή υπηρεσιών στην έδρα της επιχείρησης (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) θα διαρκέσει από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης και για διάστημα δέκα μηνών (10 μήνες). 
 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στις 14.000,00€ χωρίς φπα. Το συνολικό ποσό θα καταβληθεί σε 
τέσσερεις (4) ισόποσες δόσεις, η μία μετά τη παραλαβή και έγκριση των παραδοτέων από το Δ.Σ 
της επιχείρησης και οι υπόλοιπες τρείς (3) εντός έξη (6) μηνών. Η πληρωμή θα συνοδεύεται από 
σχετικό παραστατικό, επί του οποίου θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 
 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Μπορούν να λάβουν μέρος νομικά και φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών , που λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε  ή του Ε.Ο.Χ. , ως Ορκωτοί Ελεγκτές- 
Λογιστές . 
Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (Ε.Ε.) 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ε.ο.χ.) , και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό της 
Ε.Ε ή του κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ. . Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί σύμφωνα 
με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. και να έχουν την καταστατική τους έδρα 
στο εσωτερικό της Ε.Ε ή του κράτους μέλους της Ε.Ο.Χ. 
Οι προσφέροντες , θα πρέπει να έχουν ένα χρόνο τουλάχιστον επαγγελματική ενασχόληση 
σχετική με το αντικείμενο για το οποίο υποβάλλουν προσφορά. Επισημαίνεται ότι κάθε 
υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συμμετέχει στο διαγωνισμό αυτόνομα ή με άλλα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν μπορεί, επί ποινή αποκλεισμού,  να μετέχει σε περισσότερες από 
μια προσφορές.   
 

6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορούν να απευθύνονται στη Δημοτική Επιχείρηση  Ύδρευσης-
Αποχέτευσης Πέλλας (Παναγιωτάκη 13,Γιαννιτσά ΤΚ 58100) ή τηλεφωνικά στο τηλ. 
2382056013 από 8:00-14:30 
 

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
Οι προσφορές υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, την ελληνική γλώσσα, φέρουν υπογραφή και 
σφραγίδα και επ’ αυτών  υποχρεωτικά αναγράφονται τα παρακάτω:  
α)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σε σφραγισμένο φάκελο μέσα στον γενικό φάκελο. 
β) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 
γ) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΟΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΕΓΚΤΗ. 
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δ) ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (πλήρης επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, e-
mail.) 
Το  περιεχόμενο της προσφοράς θα περιλαμβάνει: 
 Προφίλ του προσφέροντα 
 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη οικονομική προσφορά του ενδιαφερομένου αναλυτικά 
με την καθαρή αξία το ποσό του Φ.Π.Α. και το γενικό σύνολο. 
 Ακριβής περιγραφή αντικειμένου. 
 
Η προφορά θα συνοδεύεται από:  
Υπεύθυνη δήλωση (παρ. του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει) ότι  
α) δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα , 
β) δε τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη 
διαδικασία,  
γ) είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού,  
δ)δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα, σχετικό υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα παραπάνω    
 
Υπεύθυνη δήλωση( παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει), ότι :  
α) έχει λάβει γνώση και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με την παρούσα προκήρυξη  
β) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης,  
γ) σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για τη υλοποίηση του έργου φέρει αποκλειστικά την 
ευθύνη αμοιβών, ασφάλισης κλπ  
δ)παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του, για την οποιασδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης της διαδικασίας ή της υπαναχώρησης 
της Αναθέτουσας Αρχής.  
 
Πληρεξούσιο, για την εξουσιοδότηση, στην περίπτωση που η προσφορά υπογράφεται από 
εκπρόσωπο του Προσφέροντα. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους ή να τις αποστείλουν με 
εταιρεία ταχυμεταφοράς ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση:  
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 
Υπ’ όψιν Αντιπροέδρου ΔΣ ΔΕΥΑΠ κ. Γεωργίου Ανδρεάδη 
Παναγιωτάκη 13 Γιαννιτσά  Τ.Κ 58100  
 
Η κατάθεση των προσφορών θα πρέπει να γίνει έγκαιρα , ώστε  την 16/09/2019, και ώρα 
14:00, να έχουν ήδη παραληφθεί από την Αναθέτουσα αρχή και να αξιολογηθούν από το Δ.Σ. 
της επιχείρησης . 
 
Προσφορές  που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία  και ώρα , ανεξαρτήτως της 
ημερομηνίας αποστολής, είναι εκπρόθεσμες, δε θα γίνονται δεκτές, ούτε θα αξιολογούνται αλλά 
θα επιστρέφονται. 
 
 

8. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ –ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
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 Η συνολική καθαρή τιμή (χωρίς φπα) θα λαμβάνεται υπ’ όψιν για τη σύγκριση των 
προσφορών. 
 Η κατακύρωση του έργου στον ανάδοχο γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π μετά 
από εισήγηση της επιτροπής ανάθεσης η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο εγγράφως. 
 Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται, το αργότερο σε 10 μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της απόφασης ανάθεσης, να ετοιμάσει και να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής  
σύμβασης προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 
 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  
 Νομιμοποιητικά έγγραφα για Νομικά πρόσωπα, το κάθε μέλος της εταιρείας πρέπει να 
καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση πως δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων παρ.1 άρθρο 73 ν.4412/2016. 
 Επικυρωμένο καταστατικό του νομικού προσωπικού ή αντίστοιχο ΦΕΚ (για νομικά πρόσωπα) 
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.  
  
 

Για την ΔΕΥΑ Πέλλας 
Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ 

 
 

Γεώργιος Ανδρεάδης 
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