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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
Ν.Πλαστήρα 44 Β -ΤΚ 42031
Τηλ.: 24330 23226
Φαξ : 24330 23227
Email: deyafar@otenet.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2018 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δ.Ε.Υ.Α. Φαρκαδόνας.
Αριθμός απόφασης : 62/2018
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την υποβολή κλειστών
προσφορών για τον έλεγχο χρήσεων 2013-2014-2015-2016 και 2017 από ορκωτούς
ελεγκτές.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στη Φαρκαδόνα και στα γραφεία
27/11/2018, ημέρα της εβδομάδας
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ.
άρθρο 4 του Ν.1069/80.

της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. (Ν. Πλαστήρα 44β) σήμερα στις
Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική
της Δ.Ε.Υ.Α. μετά την από 1163/22-11-2018 έγγραφη
που επιδόθηκε σε καθένα Σύμβουλο σύμφωνα με το

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11)
μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Μεριβάκης Αθανάσιος (Πρόεδρος)
2. Ζαφείρης Ευάγγελος
3. Λέφας Δημήτριος
4. Μακρυνιώτης Γεώργιος
5. Μέμηλας Ιωάννης
6. Οικονομούλα Δεβώρα
7. Παλαμιώτης Ιωάννης
8. Μανιώτης Δήμος
9. Χαλκιάς Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αναγνώστου Ιωάννης
2. Ζουλιανίτης Παύλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Μουράτη Κωνσταντινιά , υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.
για την τήρηση των πρακτικών.
Ο κ. Χαλκιάς Δημήτριος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη λήξη του 2ου θέματος.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και
εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Είναι
αναγκαίο να προβεί η ΔΕΥΑΦ σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή
κλειστών προσφορών για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον
έλεγχο Χρήσης 2013-2014-2015-2016 και 2017 με τους παρακάτω όρους:
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Φαρκαδόνας, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1069/80.
2.Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3919/2011.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
4. Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (Α’ 171/13.11.2017), Άρθρο 107 Τροποποιήσεις του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
Κατόπιν όλων αυτών θα πρέπει να προβεί η Επιχείρηση ι σε πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών:
1.Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές εταιριών ή
Κοινοπραξιών.
2.Αντικείμενο είναι :



η υποστήριξη λογιστικών εργασιών κλεισίματος χρήσης σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών
Προτύπων &



η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2013-20142015-2016 και 2017 της Δ.Ε.Υ.Α. Φαρκαδόνας, από δύο (2) Ορκωτούς
Ελεγκτές-Λογιστές.
3.Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της Δ.Ε.Υ.Α Φαρκαδόνας
4.Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του
διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2013-2014-2015-2016 και 2017, υπογεγραμμένη από
τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο και με ημερομηνία
παράδοσης 2019 .
5.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν είναι:
α) Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρείες 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.
β) Οικονομική Προσφορά.
γ) Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε
ΕΛΠ και ΔΛΠ. Η τήρηση των στοιχείων που θα κατατεθούν θα είναι εμπιστευτική.
6.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα κατατίθενται
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη <<ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝΛΟΓΙΣΤΩΝ>, πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής
Εταιρίας ή Κοινοπραξίας. Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στη
γραμματεία της Δ.Ε.Υ.Α. Φαρκαδόνας στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα
44Β έως και την
20 η Δεκεμβρίου
2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.)
Προσφορές που θα ληφθούν, από την Δ.Ε.Υ.Α.Φ., μετά την παραπάνω προθεσμία
θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Η τελική επιλογή θα γίνει
ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, από
την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης.
7.Η χαμηλότερη οικονομική προσφορά θα ληφθεί υπ’ όψιν από το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΔΕΥΑΦ με βάση την οποία θα προτείνει στην Γενική Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας την ανάθεση του ελέγχου
& υποστήριξης.
8.Η απόφαση ανάθεσης του ελέγχου θα ληφθεί από την Γενική Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τον νόμο.
9.Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου & υποστήριξης
με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στην Δ.Ε.Υ.Α.
Φαρκαδόνας της έκθεσης του ελέγχου της χρήσης 2013-2014-2015-2016 και 2017

και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου και την προσκόμιση των απαραίτητων
δικαιολογητικών βάσει του Ν. 4412/16.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τις παραπάνω προτάσεις και μετά από διαλογική
συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να προβεί η ΔΕΥΑΦ σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή κλειστών
προσφορών για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο
Χρήσης 2013-2014-2015-2016 και 2017 με τους παραπάνω όρους που αναφέρθηκαν στην
εισήγηση του Προέδρου. Δηλ:
1.Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές εταιριών ή
Κοινοπραξιών.
2.Αντικείμενο είναι :



η υποστήριξη λογιστικών εργασιών κλεισίματος χρήσης σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών
Προτύπων &



η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2013-20142015-2016 και 2017 της Δ.Ε.Υ.Α. Φαρκαδόνας, από δύο (2) Ορκωτούς
Ελεγκτές-Λογιστές.
3.Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της Δ.Ε.Υ.Α Φαρκαδόνας
4.Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του
διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2013-2014-2015-2016 και 2017, υπογεγραμμένη από
τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο και με ημερομηνία
παράδοσης 2019 .
5.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν είναι:
α) Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρείες 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.
β) Οικονομική Προσφορά.
γ) Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε
ΕΛΠ και ΔΛΠ. Η τήρηση των στοιχείων που θα κατατεθούν θα είναι εμπιστευτική.
6.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα κατατίθενται
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη <<ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ
ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝΛΟΓΙΣΤΩΝ>, πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής
Εταιρίας ή Κοινοπραξίας. Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στη
γραμματεία της Δ.Ε.Υ.Α. Φαρκαδόνας στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα
44Β έως και την
20 η Δεκεμβρίου
2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.)
Προσφορές που θα ληφθούν, από την Δ.Ε.Υ.Α.Φ., μετά την παραπάνω προθεσμία
θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Η τελική επιλογή θα γίνει
ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, από
την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης.
7.Η χαμηλότερη οικονομική προσφορά θα ληφθεί υπ’ όψιν από το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΔΕΥΑΦ με βάση την οποία θα προτείνει στην Γενική Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας την ανάθεση του ελέγχου
& υποστήριξης.

8.Η απόφαση ανάθεσης του ελέγχου θα ληφθεί από την Γενική Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τον νόμο.
9.Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου & υποστήριξης
με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στην Δ.Ε.Υ.Α.
Φαρκαδόνας της έκθεσης του ελέγχου της χρήσης 2013-2014-2015-2016 και 2017
και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου και την προσκόμιση των απαραίτητων
δικαιολογητικών βάσει του Ν. 4412/16.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Για το παραπάνω
θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 62/2018.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μεριβάκης Αθανάσιος

Μουράτη Κωνσταντινιά

1. Ζαφείρης Ευάγγελος
2. Μανιώτης Δήμος
3. Μακρυνιώτης Γεώργιος
4. Οικονομούλα Δεβώρα
5. Χαλκιάς Δημήτριος
6. Λέφας Δημήτριος
7. Μέμηλας Ιωάννης
8. Παλαμιώτης Ιωάννης

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μεριβάκης Αθανάσιος

