ΑΔΑ: ΨΒΟΦΟΕΠΛ-ΠΧΧ

21PROC008152006 2021-02-17
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.02.17 10:37:21
EET
Reason:
Location: Athens

ΚΑΛΥΜΝΟΥ(ΔΕΥΑΚ)
Διοικ.-Οικ. Υπηρεσία
Τηλ. 22430 - 59529
Ανάληψη Κάλυμνος 85200
E-mail : deuak@otenet.gr

Κάλυμνος

17/2/2021

Αρ.Πρωτ.

249/21

Υπεύθ.: Κουλλιάς Εμμανουήλ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, έχοντας υπόψη:

● το άρθρο 7 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α’) που αντικατέστησε το άρθρο 18 του
Ν.1069/1980
● το Π.Δ.28/80 (ΦΕΚ 191/Α’)

● το με αριθ.πρωτ. 9607/15.02.2018 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
/Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας/ Δ/νση Εσωτερικών/Τμήμα Προσωπικού

● το Ν.3919/2011 άρθρα 8 παρ.1 & 9 παρ.1
● την παρ.6 του άρθρου 18 του Π.Δ 226/1992(ΦΕΚ 120/Α’-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ 30/α’/93)
σχετικά με την αμοιβή του διαχειριστικού ελέγχου όπως αυτή καθορίζεται με ελεύθερη
συμφωνία των μερών.

● Το Ν.4412/2016
● Την υπ’αριθμ. 59/2020 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ (ΑΔΑ:ΨΟ7ΦΟΕΠΛ-375)
Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών
Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή :

1. Δικαιούχοι συμμετοχής: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
2. Αντικείμενο Υπηρεσίας : Ο διαχειριστικός έλεγχος της ΔΕΥΑΚ για το έτος 2020
από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές.
3. Τόπος διενέργειας του ελέγχου : η έδρα της ΔΕΥΑΚ (Ανάληψη Κάλυμνος 85200)
4. Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του
διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2020, υπογεγραμμένη από τους δύο (2)
Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο,
καθώς και των αναφερόμενων παραπάνω καταστάσεων.

5. Απαιτούμενα δικαιολογητικά :
5.1 Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την
πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και
τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Λογιστών, που
προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου καθώς και των δύο (2) αναπληρωματικών
5.2 Βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις εργασιακής εμπειρίας σε έλεγχο ΔΕΥΑ, της
εταιρείας ή της προτεινόμενης τετραμελούς ομάδας ελέγχου. Η τήρηση των
στοιχείων που θα κατατεθούν θα είναι εμπιστευτική.
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5.3 Υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας ή επί συμπράξεως φυσικών προσώπων, ενός
εκ των φυσικών προσώπων, ότι ουδέποτε κηρύχθηκαν έκπτωτοι ή παύτηκαν από
έργο του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, το οποίο είχαν αναλάβει να
εκτελέσουν.
5.4 Οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη : “Τακτικός
διαχειριστικός έλεγχος της Δ.Ε.Υ.Α. Καλύμνου έτους 2020” με τα στοιχεία του
συμμετέχοντα.

6. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα κατατίθενται
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ», πάνω στον
οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρείας ή Κοινοπραξίας. Ο
κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στη Γραμματεία της ΔΕΥΑ
Καλύμνου, στην ταχυδρομική διεύθυνση : Ανάληψη Κάλυμνος 85200, έως και την 3η
Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00. Προσφορές που θα ληφθούν, από τη
ΔΕΥΑΚ, μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα
ληφθούν υπόψη.

7. Κριτήριο Ανάθεσης : Η χαμηλότερη προσφορά θα ληφθεί υπ’ όψη του ΔΣ της
ΔΕΥΑΚ με βάση την οποία θα προταθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου η
ανάθεση του ελέγχου και θα εκδοθεί Απόφαση διορισμού, σύμφωνα με το νόμο.

8. Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και
η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στη ΔΕΥΑ Καλύμνου της έκθεσης
του ελέγχου της χρήσης 2020 και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου.

9. Η δαπάνη προϋπολογίσθηκε στο ποσό 10.000 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.400 €. Το
σύνολο της δαπάνης θα βαρύνει τον κωδικό προϋπολογισμού εξόδων, του έτους που
θα διενεργηθεί ο έλεγχος.

10. Η προμήθεια βαρύνεται με τις εξής κρατήσεις: α) κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με
συντελεστή 0,07% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος, πλέον 3,6% για
χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί του ποσού του 0,07%, β) κράτηση υπέρ
Α.Ε.Π.Π. με συντελεστή 0,06% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος, πλέον
3,6% για χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί του ποσού του 0, 06%.
Η τήρηση των στοιχείων που θα κατατεθούν θα είναι εμπιστευτική.

-ΟΠρόεδρος
του Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ
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