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                                        Προς  

      Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 

 

 

 

 

  Με την 117/25-07-2019 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη εκδίδεται ανοιχτή 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης 2018, 

βάσει του άρθρου 7 του Ν.4483/2017 το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 18 του Ν.1069/1980 

με τελικό παραδοτέο την έκθεση ελέγχου. Απαραίτητη προϋπόθεση υποβολής προσφοράς 

είναι η απόδειξη εγγραφής στο Μητρώο Ορκωτών Λογιστών της παρ. 1 του άρθρου 13 του 

π.δ. 226/1992 (Α' 120). 

Οι οικονομικές προσφορές κατατίθενται κλειστές έως την 13/09/2019.  

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά.  

 Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων της 

επιχείρησης και αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Σώμα Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών (info@soel.gr). 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί 

με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε συμπληρωμένη και την υπεύθυνη δήλωση που 

σας επισυνάπτουμε. 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ 

Μπουτσιβάρης Χρήστος 



 

 

Α.Π.2384 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η   117/24-07-2019 
 

Από το πρακτικό της 11ης/2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης  (Δ.Ε.Υ.Α.) Πυλαίας Χορτιάτη                                      

 

Στο Ασβεστοχώρι σήμερα την 24
η
 Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ. Ε. Υ. Α.) Πυλαίας Χορτιάτη  μετά από την με αριθ. πρωτ.: 2333/19-

07-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ., που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος του 
συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1069/1980 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων 
στο κατωτέρω θέμα: 
 

Θέμα 1
ο
 : Λήψη απόφασης για έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον 

τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης 2018 της ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη. 
 

Πριν από τη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το 
σύνολο των επτά  (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη ήτοι: 
 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπουτσιβάρης Χρήστος                                             1. Σοφιαλίδης Γρηγόριος                         
2. Αντωνιάδης Ελευθέριος                                               
3. Παπανικολάου Ζωή 

4. Ματζάρης Διαμαντής 

5. Γκουτζιώτου Χρυσοβαλάντω 

6. Σακαλή – Παρασκευοπούλου Ευαγγελία (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5ου
 θέματος) 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Γενικός  Διευθυντής κ. 
Δαφέρμος Σαράντος.  
Παραβρέθηκε επίσης και η υπάλληλος Μητσάκη Παρασκευή, ΔΕ Διοικητικού για την τήρηση 
των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Ο Γεν. Διευθυντής εισηγούμενος το 1ο

 θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε: Αξιότιμα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4483/2017 το οποίο αντικατέστησε 
το άρθρο 18 του Ν.1069/1980: 
1. Ο τακτικός οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης της επιχείρησης διενεργείται από δύο (2) 
ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Λογιστών 
της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 (Α' 120). 
2. Οι ορκωτοί ελεγκτές επιλέγονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από 
διαδικασία υποβολής προσφορών που διενεργείται από την επιχείρηση, με κριτήριο την 
οικονομικότερη προσφορά. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών βαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α. 

ΑΔΑ: 6Ω9ΝΟΕΥΞ-ΑΡ4
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3. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί επιλογής των ορκωτών ελεγκτών 
υποβάλλεται στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος διορίζει τους 
ορκωτούς ελεγκτές που επιλέχθηκαν κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.  
Θα πρέπει η επιχείρηση να εκδώσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή 
κλειστών προσφορών, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ, στον πίνακα 
ανακοινώσεων και θα κοινοποιηθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Σώμα Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών (info@soel.gr).   Ως τελικό παραδοτέο θα θεωρείται η έκθεση ελέγχου. Το 
κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η απόδειξη εγγραφής στο Μητρώο Ορκωτών Λογιστών της παρ. 1 του 
άρθρου 13 του ΠΔ 226/1992.  
Τέλος, προτείνεται οι οικονομικές προσφορές να κατατεθούν κλειστές έως τις 13/09/2019. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/2016 αναρτήθηκε το υπ’  αριθμ.19REQ005242546 

πρωτογενές αίτημα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 3.000,00 € πλέον ΦΠΑ και θα καλυφθεί 
από ίδιους πόρους μέσω της εγγεγραμμένης πίστωσης στον κωδικό 61.00.00.03 «Αμοιβές και 
Έξοδα Ορκωτών Λογιστών». 
Καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του θέματος, ύστερα από διαλογική 
συζήτηση, όπως αυτή είναι καταγραμμένη στα επίσημα  πρακτικά: 
 

Αποφασίζει Ομόφωνα 

 

1. Την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στον τακτικό 
διαχειριστικό έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2018, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Γεν. Διευθυντή. Ως τελικό παραδοτέο θεωρείται η έκθεση ελέγχου. Το κριτήριο 
ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η απόδειξη εγγραφής στο Μητρώο Ορκωτών Λογιστών της παρ. 1 
του άρθρου 13 του ΠΔ 226/1992. Οι οικονομικές προσφορές να κατατεθούν κλειστές 
έως την 13/09/2019. 

2. Εξουσιοδοτείται ο Γεν. Διευθυντής  να αναρτήσει τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ και στον πίνακα ανακοινώσεων, όπως 
επίσης και να την αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Σώμα Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών (info@soel.gr).    

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 117/2019. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
ΜΠΟΥΤΣΙΒΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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Επωνυμία  Εταιρείας 

  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 

Προς τη ΔΕΥΑ ΠΥΛΑΙΑΣ –ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

 

 

Τακτικός διαχειριστικός έλεγχος της χρήσης 2018 της ΔΕΥΑ Πυλαίας Χορτιάτη. 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡ

ΑΣ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Τακτικός διαχειριστικός 
έλεγχος της χρήσης 2018  1   

 

 

 

............................../............./......../ 2019 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

…………………………………….. 
Υπογραφή-σφραγίδα 



Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ) 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 
παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1)
: ΔΕΥΑ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ (ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 84-2019) 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2)
:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
Α) Δεν υπάρχει εις βάρος μου, ούτε σε πρόσωπο που αποτελεί μέλος του διοικητικού, διευθυντικού, εποπτικού 
οργάνου ή έχει εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό,  τελεσίδικη  καταδικαστική  
απόφαση  για  έναν  από  τους ακόλουθους λόγους, όπως αυτοί αναλυτικά ορίζονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου  73 του Ν. 4412/2016. 

Σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι 
αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 44212/2016, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του 
οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή 
αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του  Ν.4412/2016. 
Β) Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης1

.  

 

Γ) Στην περίπτωση που επιλεγώ ως ανάδοχος θα προσκομίσω προς απόδειξη των ανωτέρω: 
1. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ 

2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ 

 

 

                                                 
1
 αν  ο  οικονομικός  φορέας  είναι  Έλληνας  πολίτης  ή  έχει  την  εγκατάστασή  του  στην  Ελλάδα,  οι  υποχρεώσεις  του  που  

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (δηλώνονται όλοι οι 
ασφαλιστικοί οργανισμοί στους οποίους  έχει υποχρέωση σε καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης). 



 

 

3. Αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης:   
3.1 Στην περίπτωση συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, τα δημοσιευμένα επίσημα 
νομιμοποιητικά έγγραφα (Φ.Ε.Κ. ή Γ.Ε.Μ.Η., κλπ), τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας έδρας ή 
λειτουργίας τους, από τα οποία να προκύπτουν : 

 Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι 
Α.Ε.,  

 Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε. 
3.2 Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία από την αντίστοιχη 
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τυχόν μεταβολές. 

3.3 Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών, οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να 
προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι οποίοι έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους. 

 

4. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 44212/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως 
αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του  Ν.4412/2016. 

Ημερομηνία:     
 

 

 

Ο  Δηλών 

 

(Υπογραφή) 
 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

  


