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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

                                                                                                                                      

 
Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό 

τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ενδιαφέρεται να αναθέσει σε ορκωτούς ελεγκτές  την παροχή 

υπηρεσιών για τον έλεγχο την χρήσης 2016.  

 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

 Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118, 120 και 

328.  

 Π.Δ. 28/80 

 Την ανάγκη της εταιρείας για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών  

 Την υπ. Αριθμ.61/2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

 

 

Αναθέτουσα αρχή ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Τίτλος έργου Παροχή υπηρεσιών ορκωτού λογιστή – 

ελεγκτή 

Είδος διαδικασίας Απευθείας ανάθεση 

Κριτήριο κατακύρωσης Η χαμηλότερη τιμή 

Χρηματοδότηση  Από ίδιους πόρους 

mailto:depanalae@hotmail.gr


Χρόνος υλοποίησης Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

του τακτικού ελέγχου για την 

διαχειριστική χρήση έτους 2016 

Ημερομηνία υποβολής προσφορών 12-10-2016 στις 11:00 π.μ. 

Τόπος κατάθεσης προσφορών Ιωάννη Προκοπίδη ( έναντι γηπέδου 

Ηροδότου 

 

 

 

Α) ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις 

αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ως Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές.  Οι 

προσφέροντες θα πρέπει να έχουν διετή τουλάχιστον επαγγελματική ενασχόληση 

σχετική με το αντικείμενο για το οποίο υποβάλλουν προσφορά. 

 

Β)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος βαθμίδας ορκωτού ελεγκτή – 

λογιστή. 

2. Βεβαίωση της εγγραφής στο σώμα ορκωτών ελεγκτών – λογιστών 

(Σ.Ο.Ε.Λ.). 

3. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας που θα ισχύουν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

4. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία για παρόμοιους ελέγχους. 

5. Οικονομική προσφορά. 

 

Γ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, σε σφραγισμένο φάκελο  και 

φέρουν υπογραφή και σφραγίδα και επ’ αυτών υποχρεωτικά αναγράφονται τα 

παραπάνω: 

Α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Β)Προς ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

(ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.) 

Γ) Ο τίτλος «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ –ΕΛΕΓΚΤΗ» 

Δ) Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (πλήρης επωνυμία, ταχυδρομική 

διεύθυνση, τηλέφωνο e-mail) 

Οι ενδιαφερόμενο οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο 

της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. μέχρι τις 12-10-16 και έως ώρα 11:00 π.μ.  



Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα 

θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα γίνονται δεκτές. 

 

Δ)ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α)Η συνολική καθαρή τιμή πλέον ΦΠΑ 24% 

Β) Η κατακύρωση των υπηρεσιών του αναδόχου γίνεται με απόφαση του Δ.Σ της 

ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. 

Γ) Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται το αργότερο σε 10 (δέκα) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης του Δ.Σ. να προσέλθει για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Ε) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και στην 

ιστοσελίδα της εταιρείας και του Δήμου Ηρακλείου. 

 

 

Ο Γενικός Διευθυντής 

 

 

 

Ιωάννης Αναγνώστου 

 

 

 


