
 

 

 

 

 

 

 

 

Θήβα 22-04-2016 

Απ. ππωη.:  737 

 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 

ΓΙΑ ΣHΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ  

«ΣΑΚΣΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΥΡΗΗ 2014 ΣΗ ΓΔΤΑΘ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΔ » 

 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΗ Γ.Δ.Τ.Α.Θ. 
 

Έρνληαο ππφςε:  

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ηδξπηηθνχ λφκνπ Ν.1069/1980 «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ Τδξεχζεσο θαη 

Απνρεηεχζεσο» (ΦΔΚ  Α’191/23-08-1980) ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο: 

1.1. Οη επηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο & Απνρέηεπζεο δηέπνληαη σο πξνο ηε δηνίθεζε, νξγάλσζε, εθηέιεζε, ιεηηνπξγία θαη 

ζπληήξεζε ησλ έξγσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο απφ ηηο δηαηάμεηο απηνχ, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ 

ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ & Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ Α’114/08-06-2006). (Άξζξν 1 παξ. 

1) 

1.2. Οη επηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο & Απνρέηεπζεο είλαη αξκφδηεο γηα ηε κειέηε, θαηαζθεπή ζπληήξεζε, εθκεηάιιεπζε, 

δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο αθαζάξησλ θαη νκβξίσλ πδάησλ θαζψο θαη 

κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη απνβιήησλ ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηνπο. (Άξζξν 1 παξ. 2.) 

1.3. Σα έξγα, νη πξνκήζεηεο, νη ππεξεζίεο θαη νη κειέηεο γηα ηελ θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

ζπζηεκάησλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο εθηεινχληαη απφ ηελ Δπηρείξεζε. (Άξζξν 22 παξ.1.) 

1.4. Γηα ηελ πινπνίεζε, ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο θαη ηελ έγθξηζε ηεο αλαγθαίαο δαπάλεο απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ αλάζεζε θαη έγθξηζή ηνπο. (Άξζξν 5 παξ.2ε.) 

1.5. Σν Γ.. «απνθαζίδεη επί παληφο αθνξψληνο ηελ επηρείξεζηλ ζέκαηνο πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ θαζ’ άο άιισο 

νξίδεηαη ελ ησ παξφληη λφκσ.». (Άξζξν 5 παξ. 1) 

2. Σηο  δηαηάμεηο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο ππεξεζίεο ησλ Ο.Σ.Α. πνπ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο θαη απφ ηηο Γ.Δ.Τ.Α.: 

2.1. Σνπ Ν. 3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ & Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ Α’114/08-06-2006), άξζξν 209 παξ. 2 θαη άξζξν 273 

παξ. 1, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο» (ΦΔΚ Α’11/15-01-1980) είλαη ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

ππεξεζηψλ, εθηφο απηψλ πνπ παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3316/2005 «Αλάζεζε θαη εθηέιεζε 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’42/22-

02-2005). Η επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 273 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ & Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ Α’114/08-06-2006). 

3. Σηο δηαηάμεηο γηα ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ησλ ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ ησλ Ο.Σ.Α. πνπ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο θαη απφ ηηο 

Γ.Δ.Τ.Α.: 

3.1. Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ)-

δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’143/28-06-2014), άξζξν 133 παξ. 1,  ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο 

επηηξέπεηαη ε κε απεπζείαο αλάζεζε ζχλαςε ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα εηήζηα δαπάλε κέρξη πνζνχ 

είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξψ., βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

3.2. Σνπ Ν. 3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ & Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ Α’114/08-06-2006), άξζξν 209 παξ. 9 ζχκθσλα ηελ 

νπνία νη Γήκνη θαη νη Κνηλφηεηεο, νη χλδεζκνη ηνπο, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηα ηδξχκαηα 

ηνπο δχλαληαη λα αλαζέηνπλ απεπζείαο ή κε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία (πξφρεηξν δηαγσληζκφ) παξνρή ππεξεζηψλ, 

πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3316/2005 (ΦΔΚ 42 Α), ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ 

λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 133 ηνπ Ν. 4270/2014, σο πξνο ηα επηηξεπηά 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΘΗΒΑ 

Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΛΙΚΩΝ  

 



ρξεκαηηθά φξηα, φπσο απηά θαζνξίδνληαη κε ηηο εθάζηνηε εθδηδφκελεο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ. 

3.3. Σεο κε αξηζκφ 35130/739/10 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ 

Ν. 2362/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή 

εθηέιεζε έξγσλ» (ΦΔΚ Β’1291/11-08-2010), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη δεκφζηα ζχκβαζε ππεξεζηψλ κε 

απεπζείαο αλάζεζε φηαλ ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηεο ππεξεζίαο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ 

(20.000) επξψ ρσξίο Φ.Π.Α.. 

4. Σηο εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο ηνπ ζέκαηνο: 

4.1. Σνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 1069/80: «Ο ηαθηηθφο νηθνλνκηθφο έιεγρνο ηεο δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο ελεξγείηαη απφ 

δχν (2) νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο, νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Οξθσηψλ Λνγηζηψλ ηεο παξ 1 

ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ. 226/1992 θαη δηνξίδνληαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο (λπλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο). 

4.2. Σνπ Π.Γ. 226/92 Π.Γ. 226/1992 (ΦΔΚ 120/14.07.1992 ηεχρνο Α) «Πεξί ζπζηάζεσο νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ, θαζψο θαη πεξί ησλ φξσλ εγγξαθήο ζε Δηδηθφ Μεηξψν θαη αζθήζεσο ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή». 

4.3. Σνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ λ. 3919/2011, κε ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε ε παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Π.Γ. 226/92 

σο εμήο: «Η ακνηβή ειέγρνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 θαζνξίδεηαη κε ειεχζεξε ζπκθσλία ησλ κεξψλ, 

ηδίσο βάζεη ησλ πξνυπνινγηδφκελσλ σξψλ δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ απφ ην λφκηκν ειεγθηή ή ην ειεγθηηθφ 

γξαθείν. Οη λφκηκνη ειεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία κπνξνχλ λα αλαξηνχλ ελδεηθηηθέο σξηαίεο ηηκέο θαη ηα 

θξηηήξηα εθαξκνγήο ηνπο ζην δηαδηθηπαθφ ηνπο ηφπν». 

4.4. Σν κε αξ. πξση. νηθ. 4443/48157/17-03-2015 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Απηνδηνίθεζεο Θεζζαιίαο- η. 

Διιάδαο κε ζέκα ηελ δηαδηθαζία νξηζκνχ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ηαθηηθνχ 

νηθνλνκηθνχ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ, ε νπνία είλαη ε εμήο:. 

4.4.1. Σν Γ ηεο ΓΔΤΑΘ ζα πξνβεί ζε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή θιεηζηψλ 

πξνζθνξψλ γηα παξνρή ππεξεζηψλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, ζχκθσλα κε ην ζρέδην 

πξφζθιεζεο πνπ ηίζεηαη ππφςε ηνπ Γ. Η πξφζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, 

ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο θαη ζα θνηλνπνηεζεί κε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία ζην 

ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 

4.4.2. ηελ πξφζθιεζε αλαθέξνληαη νη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο, ην αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο, ην ηειηθά 

παξαδνηέν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ, ην θξηηήξην αλάζεζεο πνπ είλαη ηεο ρακειφηεξεο πξνζθνξάο, 

ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ν ηχπνο θαη ν ρξφλνο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, θαζψο θάζε άιιε 

πξνυπφζεζε πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε. 

4.4.3. Η Δπηρείξεζε κεηά ηνλ έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξνβεί ζηελ επηινγή ηνπ 

αλαδφρνπ παξφρνπ ηεο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ην θξηηήξην επηινγήο θαη ζα ηνλ πξνηείλεη κε 

απφθαζε ηνπ Γ ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

4.4.4. Η απφθαζε ηνπ Γ, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο αλαδφρνπ κε φια ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία ζα δηαβηβαζηνχλ γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα νξηζηνχλ κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα νη νξθσηνί ινγηζηέο πνπ ζα δηελεξγήζνπλ ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ηεο Δπηρείξεζεο. Ο νξηζκφο 

ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ ζα θνηλνπνηεζεί ζηε ΓΔΤΑΘ.  

4.5. Σν κε αξ. πξση. 14229/06-06-2013 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ ΣΑ κε 

ζέκα ηελ αξκνδηφηεηα νξηζκνχ ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ ζε ηαθηηθφ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν.  

4.6. Σν κε αξ. πξση. 35453/11-09-2013 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ ΣΑ κε 

ζέκα ηελ αξκνδηφηεηα νξηζκνχ νξθσηψλ ινγηζηψλ ζε ηαθηηθφ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν Γ.Δ.Τ.Α. 

5. Σηο δηαηάμεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζηηο Γ.Δ.Τ.Α.: 

5.1. Σνπ ηδξπηηθνχ λφκνπ Ν.1069/80 «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ Τδξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο» 

(ΦΔΚ  Α’191/23-8-1980) άξζξν 17 παξ.1 θαη άξζξν 5 παξ. 1 πεξ. δ, ζχκθσλα κε ηα νπνία ε νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε εθάζηεο επηρεηξήζεσο ελεξγείηαη επί ηε βάζεη ηδίνπ Πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη ην Γ.. 

ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ςεθίδεη ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ θαη ηηο επηκέξνπο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Η επηρείξεζε έρεη ηδίαλ 

ηακηαθή ππεξεζία, δηαηάθηεο δε ησλ δαπαλψλ απηήο είλαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ελ ζπκπξάμεη κεηά ηνπ 

πξντζηακέλνπ ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Δπηρεηξήζεσο ή νη λφκηκνη αλαπιεξσηέο ηνπο. 

5.2. Σνπ Β.Γ. 17.5/15-06-1959 "Πεξί νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη ινγηζηηθνχ ησλ Γήκσλ θαη. Κνηλνηήησλ" (ΦΔΚ 

Α’114/15-06-1959). 

5.3. Σνπ Π.Γ. 113/10 «Πεξί αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο  δηαηάθηεο» (ΦΔΚ Α’194/22-11-2010) θαη ηεο 

Δγθπθιίνπ 30/20-4-2011 ηνπ ΤΠ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ «Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 113/2010 «Αλάιεςε 

ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ 194/Α) ζηνπο δήκνπο θαη ζηα δεκνηηθά ΝΠΓΓ». 

6. Σνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη πίζησζε σο εμήο: 

6.1. Πνζφ 11.000,00 € ζηνλ θσδηθφ 61.90.00.01 «Ακνηβέο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ Κιεηζίκαηνο Υξήζεο 2014». 

6.2. Πνζφ 153.040,10 € ζηνλ θσδηθφ 54.00.29.23 «Φ.Π.Α. Γαπαλψλ-Δμφδσλ 23%». 

7. Σελ κε αξ. 191/2015 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΘ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία:  



7.1. Δγθξίλεη ηελ απφ 13-11-2015 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ & Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ κε ηίηιν: «Σαθηηθφο 

Οηθνλνκηθφο Έιεγρνο ρξήζεο 2014 ηεο ΓΔΤΑΘ απφ Οξθσηνχο Διεγθηέο» πξνυπνινγηζκνχ 10.120,00 € πιένλ 

Φ.Π.Α. 23% 2.327,60 €, ζχλνιν 12.447,60 €. 

 
7.2. Δγθξίλεη ηελ πινπνίεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Σαθηηθφο Οηθνλνκηθφο Έιεγρνο ρξήζεο 2014 ηεο 

ΓΔΤΑΘ απφ Οξθσηνχο Διεγθηέο», απφ ηελ ππνρξέσζε πνπ δεκηνπξγείηαη κέζα ζηα πιαίζηα πνπ νξίδεη ε 

εθάζηνηε ηζρχνπζα ζρεηηθή λνκνζεζία. 

7.3. Δγθξίλεη ηε δαπάλε ηεο κε αχμνληα αξηζ. 89/20-11-2015 Πξφηαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο, ηνπ δηαηάθηε ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α.Θ., θαη δηαζέηεη πίζησζε ζπλνιηθνχ πνζνχ 12.447,60 € σο εμήο: 

7.3.1. Πνζφ 10.120,00 € ζε βάξνο ηνπ θσδηθνχ ινγηζηηθήο 61.90.00.01 «Ακνηβέο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ 

Κιεηζίκαηνο Υξήζεο 2014» ην φπνην ζα δηαηεζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2015 γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο ελ ιφγσ παξνρήο ππεξεζίαο γηα ην έηνο 2015. 

7.3.2. Φ.Π.Α. 2.327,60 €, ζε βάξνο ηνπ θσδηθνχ ινγηζηηθήο 54.00.29.23 «Φ.Π.Α. Γαπαλψλ-Δμφδσλ 

Λνγαξηαζκψλ Οκάδαο 6 θαη 8 Φ.Π.Α. 23%» ην νπνίν ζα δηαηεζεί απφ ηνλ εγθεθξηκέλν 

πξνυπνινγηζκφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ παξνρήο 

ππεξεζίαο γηα ην έηνο 2015. 

7.4. Ο ηξφπνο πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο είλαη κε αλάδεημε πξνηεηλφκελνπ αλαδφρνπ παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, πνπ ζα 

νξηζηεί ζηε ζπλέρεηα κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ζε εθαξκνγή ηνπ  κε 

αξ. πξση. νηθ. 4443/48157/17-03-2015 εγγξάθνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο- η. Διιάδαο.  

7.5. Σελ έγθξηζε ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πνπ ηέζεθε ππφςε ηνπ Γ. 

7.6. Η πινπνίεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Σαθηηθφο Οηθνλνκηθφο Έιεγρνο ρξήζεο 2014 ηεο ΓΔΤΑΘ απφ 

Οξθσηνχο Διεγθηέο»» λα γίλεη κε απεπζείαο αλάζεζε απφ ην Γ ζηνπο νξηζζέληεο νξθσηνχο ινγηζηέο, ζε 

εθαξκνγή ηεο κε αξηζκφ 35130/739/10 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ 

ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, 

παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ» (ΦΔΚ Β’1291/11-08-2010), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80 

«Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο» (ΦΔΚ Α’11/15-01-1980) θαη 

ζχκθσλα κε ηε κειέηε. 

 

 
Πποβαίνει ζε Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην παποσή ςπηπεζίαρ με ηίηλο   

«Σακηικόρ- Οικονομικόρ Έλεγσορ Υπήζηρ 2014 ηηρ ΓΔΤΑΘ από Οπκωηούρ Δλεγκηέρ» 
 

1. Η ΓΔΤΑΘ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηνλ ηαθηηθφ – νηθνλνκηθφ έιεγρν ηεο ρξήζεο  2014, με κπιηήπιο ηη σαμηλόηεπη ηιμή, 

κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο σαμηλόηεπερ ηος ενδεικηικού πποϋπολογιζμού γηα ηελ εθηέιεζε ππεξεζηψλ. Ο 

ενδεικηικόρ  πποϋπολογιζμόρ είναι 10.120,00 €, πλέον ΦΠΑ 23% 2.327,60 €, ζςνολικού ποζού 12.447,60 

€.  

 
2. Η εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1069/80, ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν. 3463/06) 

θαη ηνπ Π.Γ. 28/1980 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Ο.Σ.Α.», πνπ ηζρχεη φζνλ αθνξά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ-

ππεξεζηψλ.   

 
3. Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο ζα είλαη λνκηθά πξφζσπα ή ζπκπξάμεηο/ελψζεηο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα 

ζηελ Διιάδα ή αληηζηνίρσο ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο , σο Οξθσηνί Διεγθηέο-Λνγηζηέο. 

3.1. Οη ζπκπξάμεηο/ελψζεηο δελ ππνρξενχληαη λα ζπζηήζνπλ θνηλνπξαμία θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, αιιά 

ζηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγνχλ σο Αλάδνρνη, ζα ζπζηήζνπλ είηε θνηλνπξαμία είηε εηαηξεία ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ. 

 
4. Ο θάθεινο ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη λα πεξηιακβάλεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 
5. Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ είλαη: 

5.1.1. Αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κε ηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη ηα νλνκαηεπψλπκα θαη νη ΑΜ ΟΔΛ ησλ 

δχν (2) Οξθσηψλ Λνγηζηψλ θαη ησλ αλαπιεξσηψλ ηνπο. 

5.1.2. Βεβαίσζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ή θαη πξφζζεησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Η ηήξεζε ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζα θαηαηεζνχλ ζα είλαη εκπηζηεπηηθή. 

5.1.3. Τπεχζπλε δήισζε φηη έιαβαλ πιήξε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο θαη ηεο ζπγγξαθήο 

ππνρξεψζεσλ θαη φηη ηνπο απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα. 

 

6. Ο Σξφπνο χληαμεο ησλ Πξνζθνξψλ ζα είλαη σο εμήο: 

6.1. Οη ελδηαθεξφκελνη παξαδίδνπλ, κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν. ηνλ εληαίν ζθξαγηζκέλν νπνίν ζα αλαγξάθεηαη:  

6.1.1. ν ηίηινο ηεο αλαζέηνπζαο ππεξεζίαο. 



6.1.2. ε ιέμε "ΠΡΟΦΟΡΑ" . 

6.1.3. ε επσλπκία ηνπ ζπκκεηέρνληνο. 

6.1.4. Οη πξνζθνξέο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ππνγξάθνληαη απφ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.  Η 

ζχκπξαμε /έλσζε παξφρσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά απφ φια ηα 

θπζηθά πξφζσπα  πνπ ηελ απνηεινχλ.  

6.1.5. Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζηα γξαθεία ηεο επηρείξεζεο ή λα απνζηαιινχλ ηαρπδξνκηθά κε 

ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηελ δηεχζπλζε: Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Θήβαο, ζέζε 

¨Υνξνβντβφδα¨, Σ.Κ. 322  00 - Θήβα, ηει.: 22620-22147 & 2262025947 κέρξη ηην 06-05-2016, ημέπα 

Παπαζκεςή και ώπα 11:00 μ.μ. 

 
7. Η παξαιαβή θαη ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζε εθαξκνγή ηνπ ΠΓ 28/80, ηελ εκέξα θαη ψξα ιήμεο θαηάζεζεο 

ησλ πξνζθνξψλ, δειαδή ζηιρ 06-05-2016, ημέπα Παπαζκεςή και ώπα 11:00 μ.μ. 

  
8. Η Αλαθήξπμε & Καηαθχξσζε Αλαδφρνπ ζα γίλεη ζε εθαξκνγή ηνπ  κε αξ. πξση. νηθ. 4443/48157/17-03-2015 εγγξάθνπ 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο- η. Διιάδαο , σο εμήο:   

8.1. Η Δπηρείξεζε κεηά ηνλ έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξνβεί ζηελ επηινγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ  

αλαδφρνπ, παξφρνπ ηεο ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ην θξηηήξην επηινγήο πνπ είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή θαη ζα ηνλ 

πξνηείλεη κε απφθαζε ηνπ Γ ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

8.2. Η απφθαζε ηνπ Γ, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο αλαδφρνπ κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζα 

δηαβηβαζηνχλ γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα νξηζηνχλ κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα νη νξθσηνί 

ινγηζηέο πνπ ζα δηελεξγήζνπλ ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ηεο Δπηρείξεζεο. Ο νξηζκφο ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ ζα 

θνηλνπνηεζεί ζηε ΓΔΤΑΘ.  

8.3. Η ΓΔΤΑΘ, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηνπ νξηζκνχ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΘ ηελ απνδέρεηαη θαη αλαζέηεη ηελ ππεξεζία 

δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ.  

 
9. Μεηά ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζα ππνγξαθηεί ζχκβαζε ππεξεζίαο κε ηίηιν «ΣΑΚΣΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

ΥΡΗΗ 2014 ΣΗ ΓΔΤΑΘ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΔ». Ο ηφπνο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο είλαη ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑΘ, 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ Σαρ. δ/λζε: Θέζε Υνξνβντβφδα – Θήβα, Σ.Κ. 32200, ζηελ Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ 

Θήβαο ( ΔΔΛ) θαη ε  πξνζεζκία ιήμεο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο νξίδεηαη ζςνολικά ζε δύο (2) μήνερ, απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο θαη εθφζνλ ε αλάδνρνο έρεη ππνβάιιεη ζηελ ΓΔΤΑΘ ηελ  έθζεζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ 

ηνπ έηνπο 2014, ππνγεγξακκέλε απφ ηνπο δχν ειεγθηέο πνπ έρνπλ δηελεξγήζεη ηνλ έιεγρν.   

 
10. Η πιεξσκή ηεο αλαδφρνπ ζα θαηαβιεζεί κε ηελ παξάδνζε ηνπ ζρεηηθνχ Σηκνινγίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ  θαη ηεο έθζεζεο 

ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ ηεο ρξήζεο  2014 θαη εθφζνλ ππάξρεη βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή 

θαη φια ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά.  ην πνζφ ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξχλνληεο ηνλ εληνινδφρν θφξνη θαη 

βάξε. Η ακνηβή δελ ππφθεηηαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη 

ακεηάβιεηε θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληνιήο. 

 
 
 
 
 
 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΟΤ  Γ..  ΓΔΤΑΘ 
 
 
 
 
 

Αιέθνο  ηάτθνο 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Γ. Δ. Τ. Α. Θ. 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ  ΘΗΒΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΔΛΔΣΗ  ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

ΜΔ ΣΙΣΛΟ: 

 

«ΣΑΚΣΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΥΡΗΗ 2014  
ΣΗ ΓΔΤΑΘ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΔ » 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 
 

 

1. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 
2. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
3. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 
κοπιμόηηηα 
 
Η παξνχζα πεξηγξαθή αθνξά ηελ κειέηε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο κε ηίηιν «ΣΑΚΣΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΥΡΗΗ 2014 
ΣΗ ΓΔΤΑΘ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΔ». 

 
χκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ λ. 1069/80: «Ο ηαθηηθφο νηθνλνκηθφο έιεγρνο ηεο δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο ελεξγείηαη απφ δχν 
(2) νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο, νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Οξθσηψλ Λνγηζηψλ ηεο παξ 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 
Π.Γ. 226/1992 θαη δηνξίδνληαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο (λπλ Γεληθφ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο).  
 
Βάζε ησλ αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ λφκν ησλ ΓΔΤΑ (Ν. 1069/80), φπσο ηζρχεη, ε αξκνδηφηεηα δηνξηζκνχ ησλ 
νξθσηψλ ειεγθηψλ γηα ηνλ ηαθηηθφ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν αλήθεη ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, 
παξαπέκπνληαο παξάιιεια ζην Π.Γ. 226/92 κφλν γηα ην ζέκα ηνπ νξηζκνχ ηεο ακνηβήο ησλ ειεγθηψλ. 
 
Ανηικείμενο 
 
Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζεο είλαη ν ηαθηηθφο νηθνλνκηθφο έιεγρνο ηεο δηαρείξηζεο ηεο ΓΔΤΑΘ. ην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ γίλεηαη ν 
έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε εθαξκνγή ησλ αξρψλ θαη ησλ θαλφλσλ ειεγθηηθήο πνπ αθνινπζεί ην ψκα Οξθσηψλ 
Διεγθηψλ- Λνγηζηψλ, νη νπνίεο ζπκθσλνχλ κε ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ δηεζλψλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ θαη απνβιέπεη ζηελ 
δηαθξίβσζε θαηά πφζνλ νη ειεγρζείζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εκθαλίδνπλ αθξηβνδίθαηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο 
θαηά ηελ εκεξνκελία ζπληάμεσο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ ηεο θαηά ηελ ειεγρφκελε πεξίνδν. 
Δπίζεο ειέγρεηαη αλ εθαξκφζηεθε νξζά ην ινγηζηηθφ ζρέδην θαη αλ ηεξήζεθαλ νη δηαηάμεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ην νηθνλνκηθφ, 

ινγηζηηθφ θαη δηαρεηξηζηηθφ ζχζηεκα ησλ ΓΔΤΑ, κε εμέηαζε ησλ ηεξνπκέλσλ βηβιίσλ θαη ησλ αλαγθαίσλ λφκηκσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ. 
 
Η γλψκε ησλ δηελεξγεζάλησλ ηνλ έιεγρν Οξθσηψλ Διεγθηψλ δηαηππψλεηαη ζηε ζπληαζζφκελε θαη ππνγεγξακκέλε απφ απηνχο 
έκθεζη ελέγσος.   
 
Υπόνορ ςλοποίηζηρ 
 
Η πξνζεζκία πινπνίεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο νξίδεηαη ζπλνιηθά ζε δχν (2) κήλεο  θαη ζα αξρίζεη απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο. 
 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ  ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Θήβα 13/11/2015  Θήβα 13/11/2015 
 

 
 

  

Ίζζαξε σηεξία  Κνηζψλαο Γεψξγηνο 
Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ  Πξντζηάκελνο ΓΟΤ ΓΔΤΑΘ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

  

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΘΗΒΑ   ΜΔΛΔΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: 

Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ «ΣΑΚΣΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΥΡΗΗ 2014 

ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΛΙΚΩΝ  ΣΗ ΓΔΤΑΘ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΔ » 

 Π/Τ: 10.120,00 ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ 23% 



 

 

 

 
 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ   1ον  

Ανηικείμενο  ηηρ ςγγπαθήρ  Τποσπεώζεων 
1. Η παξνχζα πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Σαθηηθφο – Οηθνλνκηθφο Έιεγρνο Υξήζεο 

2014 ηεο ΓΔΤΑΘ απφ Οξθσηνχο Διεγθηέο». Ο ελ ιφγσ έιεγρνο ελεξγείηαη απφ δχν (2) νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο, νη 
νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Οξθσηψλ Λνγηζηψλ. 
 

2. Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε είλαη 10.120,00 €, πιένλ Φ.Π.Α. 2.327,60 €, ζπλνιηθήο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 12.447,60 
€, ε νπνία ζα θαιπθζεί απφ ίδηνπο πφξνπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. ηνπ νηθνλνκηθνχ εηνχο 2015. 

 

ΑΡΘΡΟ   2ον  
Ιζσύοςζερ διαηάξειρ  

Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα: 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ηδξπηηθνχ λφκνπ Ν.1069/1980 «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ Τδξεχζεσο θαη 
Απνρεηεχζεσο» (ΦΔΚ  Α’191/23-08-1980) ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο: 

8.1. Οη επηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο & Απνρέηεπζεο δηέπνληαη σο πξνο ηε δηνίθεζε, νξγάλσζε, εθηέιεζε, ιεηηνπξγία θαη 
ζπληήξεζε ησλ έξγσλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο απφ ηηο δηαηάμεηο απηνχ, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ 
ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ & Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ Α’114/08-06-2006). (Άξζξν 1 παξ. 
1) 

8.2. Οη επηρεηξήζεηο Ύδξεπζεο & Απνρέηεπζεο είλαη αξκφδηεο γηα ηε κειέηε, θαηαζθεπή ζπληήξεζε, εθκεηάιιεπζε, 
δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο αθαζάξησλ θαη νκβξίσλ πδάησλ θαζψο θαη 
κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη απνβιήησλ ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηνπο. (Άξζξν 1 παξ. 2.) 

8.3. Σα έξγα, νη πξνκήζεηεο, νη ππεξεζίεο θαη νη κειέηεο γηα ηελ θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 
ζπζηεκάησλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο εθηεινχληαη απφ ηελ Δπηρείξεζε. (Άξζξν 22 παξ.1.) 

8.4. Γηα ηελ πινπνίεζε, ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο θαη ηελ έγθξηζε ηεο αλαγθαίαο δαπάλεο απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ αλάζεζε θαη έγθξηζή ηνπο. (Άξζξν 5 παξ.2ε.) 

8.5. Σν Γ.. «απνθαζίδεη επί παληφο αθνξψληνο ηελ επηρείξεζηλ ζέκαηνο πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ θαζ’ άο άιισο 
νξίδεηαη ελ ησ παξφληη λφκσ.». (Άξζξν 5 παξ. 1) 

9. Σηο  δηαηάμεηο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο ππεξεζίεο ησλ Ο.Σ.Α. πνπ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο θαη απφ ηηο Γ.Δ.Τ.Α.: 
9.1. Σνπ Ν. 3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ & Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ Α’114/08-06-2006), άξζξν 209 παξ. 2 θαη άξζξν 273 

παξ. 1, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ 
Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο» (ΦΔΚ Α’11/15-01-1980) είλαη ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 
εξγαζηψλ ππεξεζηψλ, εθηφο απηψλ πνπ παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3316/2005 «Αλάζεζε θαη 
εθηέιεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 
Α’42/22-02-2005). Η επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε 
ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 273 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ & Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ Α’114/08-06-2006). 

10. Σηο δηαηάμεηο γηα ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ησλ ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ ησλ Ο.Σ.Α. πνπ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο θαη απφ ηηο 
Γ.Δ.Τ.Α.: 

10.1. Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ)-
δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’143/28-06-2014), άξζξν 133 παξ. 1,  ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο 
επηηξέπεηαη ε κε απεπζείαο αλάζεζε ζχλαςε ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα εηήζηα δαπάλε κέρξη πνζνχ 
είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξψ., βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

10.2. Σνπ Ν. 3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ & Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ Α’114/08-06-2006), άξζξν 209 παξ. 9 ζχκθσλα ηελ 
νπνία νη Γήκνη θαη νη Κνηλφηεηεο, νη χλδεζκνη ηνπο, ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηα ηδξχκαηα 
ηνπο δχλαληαη λα αλαζέηνπλ απεπζείαο ή κε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία (πξφρεηξν δηαγσληζκφ) παξνρή ππεξεζηψλ, 
πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3316/2005 (ΦΔΚ 42 Α), ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ 
λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 133 ηνπ Ν. 4270/2014, σο πξνο ηα επηηξεπηά 
ρξεκαηηθά φξηα, φπσο απηά θαζνξίδνληαη κε ηηο εθάζηνηε εθδηδφκελεο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 
Οηθνλνκηθψλ. 

10.3. Σεο κε αξηζκφ 35130/739/10 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ 
Ν. 2362/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή 
εθηέιεζε έξγσλ» (ΦΔΚ Β’1291/11-08-2010), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη δεκφζηα ζχκβαζε ππεξεζηψλ κε 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

  

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ – ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΘΗΒΑ   ΜΔΛΔΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: 
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ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΛΙΚΩΝ  ΣΗ ΓΔΤΑΘ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΔ » 

 Π/Τ: 10.120,00 ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ 23% 



απεπζείαο αλάζεζε φηαλ ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηεο ππεξεζίαο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ 
(20.000) επξψ ρσξίο Φ.Π.Α.. 

11. Σηο εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο ηνπ ζέκαηνο: 
11.1. Σνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 1069/80: «Ο ηαθηηθφο νηθνλνκηθφο έιεγρνο ηεο δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο ελεξγείηαη απφ 

δχν (2) νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο, νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Οξθσηψλ Λνγηζηψλ ηεο παξ 1 
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ. 226/1992 θαη δηνξίδνληαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο (λπλ Γεληθφ 
Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο). 

11.2. Σνπ Π.Γ. 226/92 Π.Γ. 226/1992 (ΦΔΚ 120/14.07.1992 ηεχρνο Α) «Πεξί ζπζηάζεσο νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο 
ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ, θαζψο θαη πεξί ησλ φξσλ εγγξαθήο ζε Δηδηθφ Μεηξψν θαη αζθήζεσο ηνπ 
επαγγέικαηνο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή». 

11.3. Σνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ λ. 3919/2011, κε ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε ε παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Π.Γ. 226/92 
σο εμήο: «Η ακνηβή ειέγρνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 θαζνξίδεηαη κε ειεχζεξε ζπκθσλία ησλ κεξψλ, 
ηδίσο βάζεη ησλ πξνυπνινγηδφκελσλ σξψλ δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ απφ ην λφκηκν ειεγθηή ή ην ειεγθηηθφ 
γξαθείν. Οη λφκηκνη ειεγθηέο θαη ηα ειεγθηηθά γξαθεία κπνξνχλ λα αλαξηνχλ ελδεηθηηθέο σξηαίεο ηηκέο θαη ηα 
θξηηήξηα εθαξκνγήο ηνπο ζην δηαδηθηπαθφ ηνπο ηφπν». 

11.4. Σν κε αξ. πξση. νηθ. 4443/48157/17-03-2015 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Απηνδηνίθεζεο Θεζζαιίαο- η. 
Διιάδαο κε ζέκα ηελ δηαδηθαζία νξηζκνχ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ηαθηηθνχ 
νηθνλνκηθνχ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ, ε νπνία είλαη ε εμήο:. 

11.4.1. Σν Γ ηεο ΓΔΤΑΘ ζα πξνβεί ζε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή θιεηζηψλ 
πξνζθνξψλ γηα παξνρή ππεξεζηψλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, ζχκθσλα κε ην ζρέδην 
πξφζθιεζεο πνπ ηίζεηαη ππφςε ηνπ Γ. Η πξφζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, 
ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο θαη ζα θνηλνπνηεζεί κε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία ζην 

ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. 
11.4.2. ηελ πξφζθιεζε αλαθέξνληαη νη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο, ην αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο, ην ηειηθά 

παξαδνηέν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ, ην θξηηήξην αλάζεζεο πνπ είλαη ηεο ρακειφηεξεο πξνζθνξάο, 
ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ν ηχπνο θαη ν ρξφλνο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, θαζψο θάζε άιιε 
πξνυπφζεζε πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε. 

11.4.3. Η Δπηρείξεζε κεηά ηνλ έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξνβεί ζηελ επηινγή ηνπ 
αλαδφρνπ παξφρνπ ηεο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ην θξηηήξην επηινγήο θαη ζα ηνλ πξνηείλεη κε 
απφθαζε ηνπ Γ ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

11.4.4. Η απφθαζε ηνπ Γ, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο αλαδφρνπ κε φια ηα απαξαίηεηα 
ζηνηρεία ζα δηαβηβαζηνχλ γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα νξηζηνχλ κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 
Γξακκαηέα νη νξθσηνί ινγηζηέο πνπ ζα δηελεξγήζνπλ ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ηεο Δπηρείξεζεο. Ο νξηζκφο 
ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ ζα θνηλνπνηεζεί ζηε ΓΔΤΑΘ.  

11.5. Σν κε αξ. πξση. 14229/06-06-2013 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ ΣΑ κε 
ζέκα ηελ αξκνδηφηεηα νξηζκνχ ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ ζε ηαθηηθφ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν.  

11.6. Σν κε αξ. πξση. 35453/11-09-2013 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ ΣΑ κε 
ζέκα ηελ αξκνδηφηεηα νξηζκνχ νξθσηψλ ινγηζηψλ ζε ηαθηηθφ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν Γ.Δ.Τ.Α. 

12. Σηο δηαηάμεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζηηο Γ.Δ.Τ.Α.: 

12.1. Σνπ ηδξπηηθνχ λφκνπ Ν.1069/80 «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ Τδξεχζεσο θαη Απνρεηεχζεσο» 
(ΦΔΚ  Α’191/23-8-1980) άξζξν 17 παξ.1 θαη άξζξν 5 παξ. 1 πεξ. δ, ζχκθσλα κε ηα νπνία ε νηθνλνκηθή 
δηαρείξηζε εθάζηεο επηρεηξήζεσο ελεξγείηαη επί ηε βάζεη ηδίνπ Πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη ην Γ.. 
ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ςεθίδεη ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ θαη ηηο επηκέξνπο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Η επηρείξεζε έρεη ηδίαλ 
ηακηαθή ππεξεζία, δηαηάθηεο δε ησλ δαπαλψλ απηήο είλαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ελ ζπκπξάμεη κεηά ηνπ 
πξντζηακέλνπ ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Δπηρεηξήζεσο ή νη λφκηκνη αλαπιεξσηέο ηνπο. 

12.2. Σνπ Β.Γ. 17.5/15-06-1959 "Πεξί νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη ινγηζηηθνχ ησλ Γήκσλ θαη. Κνηλνηήησλ" (ΦΔΚ 
Α’114/15-06-1959). 

12.3. Σνπ Π.Γ. 113/10 «Πεξί αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο  δηαηάθηεο» (ΦΔΚ Α’194/22-11-2010) θαη ηεο 
Δγθπθιίνπ 30/20-4-2011 ηνπ ΤΠ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ «Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 113/2010 «Αλάιεςε 
ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ 194/Α) ζηνπο δήκνπο θαη ζηα δεκνηηθά ΝΠΓΓ». 

13. Σνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη πίζησζε σο εμήο: 
13.1. Πνζφ 11.000,00 € ζηνλ θσδηθφ 61.90.00.01 «Ακνηβέο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ Κιεηζίκαηνο Υξήζεο 2014». 
13.2. Πνζφ 153.040,10 € ζηνλ θσδηθφ 54.00.29.23 «Φ.Π.Α. Γαπαλψλ-Δμφδσλ 23%». 

14. Ο ηξφπνο πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο είλαη κε αλάδεημε πξνηεηλφκελνπ αλαδφρνπ παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, πνπ ζα νξηζηεί 
ζηε ζπλέρεηα κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ζε εθαξκνγή ηνπ  κε αξ. πξση. νηθ. 
4443/48157/17-03-2015 εγγξάθνπ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο- η. Διιάδαο.  

 

15. Η πινπνίεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Σαθηηθφο Οηθνλνκηθφο Έιεγρνο ρξήζεο 2014 ηεο ΓΔΤΑΘ απφ Οξθσηνχο 
Διεγθηέο»» ζα γίλεη κε απεπζείαο αλάζεζε απφ ην Γ ζηνπο νξηζζέληεο νξθσηνχο ινγηζηέο, ζε εθαξκνγή ηεο κε αξηζκφ 
35130/739/10 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Ν. 
2362/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ» 
(ΦΔΚ Β’1291/11-08-2010), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ 
Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο» (ΦΔΚ Α’11/15-01-1980) θαη ζχκθσλα κε ηε κειέηε. 
 

ΑΡΘΡΟ   3ον  

ςμβαηικά  ζηοισεία 
Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 
1. Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή ππεξεζηψλ 



2. πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 
3. Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 
4. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

 

 
ΑΡΘΡΟ   4ον  

Σόπορ και σπόνορ εκηέλεζηρ ηηρ Παποσήρ 
Ο ηφπνο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο είλαη ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑΘ, πνπ βξίζθνληαη ζηελ Σαρ. δ/λζε: Θέζε Υνξνβντβφδα – Θήβα, 
Σ.Κ. 32200, ζηελ Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ Θήβαο. 
Η πξνζεζκία ιήμεο ηεο παξνρήο ππεξεζίαο νξίδεηαη ζπλνιηθά ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο.  

 

ΑΡΘΡΟ   5ον  
Τποσπεώζειρ Δνηολοδόσος 

Τπνρξέσζε ηνπ εληνινδφρνπ, γηα ην ηειηθφ παξαδνηέν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ, ζα είλαη ε παξάδνζε ηεο έθζεζεο ηνπ 
δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ ηεο ρξήζεο 2014, ππνγεγξακκέλε απφ ηνπο δπν (2) ειεγθηέο πνπ ζα δηελεξγήζνπλ ην δηαρεηξηζηηθφ 
έιεγρν θαη κε εκεξνκελία παξάδνζεο, ζχκθσλε κε ην άξζξν 4 ηεο παξνχζεο . 
 

ΑΡΘΡΟ   6ον  

Τποσπεώζειρ ηος ενηολέα  
Ο εληνιέαο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα  γηα ηελ 
πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ   7ον  
Αναθεώπηζη  ηιμών 

Οη ηηκέο  δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά  παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο 
θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο. 

 
ΑΡΘΡΟ   8ον  

Σπόπορ πληπωμήρ. 
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ απνηειεί θαη ηε ζπκβαηηθή ηνπ ακνηβή θαη πεξηιακβάλεη ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 
(Φ.Π.Α.). 
Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα θαηαβάιιεηαη κε ηελ παξάδνζε ηνπ ζρεηηθνχ Σηκνινγίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ  θαη ηεο έθζεζεο 
ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ ηεο ρξήζεο ηνπ Αλάδνρνπ θαη εθφζνλ ππάξρεη βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή 
θαη φια ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά.   
ην πνζφ ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξχλνληεο ηνλ εληνινδφρν θφξνη θαη βάξε. Η ακνηβή δελ ππφθεηηαη ζε θακία 
αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληνιήο. 
 

ΑΡΘΡΟ   9ον  
Δπίλςζη  διαθοπών 

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.                 

 

 
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ  ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Θήβα 13/11/2015  Θήβα 13/11/2015 

 

 
 

  

Ίζζαξε σηεξία  Κνηζψλαο Γεψξγηνο 
Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ  Πξντζηάκελνο ΓΟΤ ΓΔΤΑΘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

 
Σπόπορ Τπολογιζμού Αμοιβήρ  
 
Η πξνυπνινγηδφκελε ακνηβή  ηεο ελ ιφγσ παξνρήο ππεξεζίαο ππνινγίζηεθε έρνληαο ππφςε: 
1. Σν άξζξν 8 παξ. 4 ηνπ λ. 3919/2011, κε ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε ε παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Π.Γ. 226/92 σο εμήο: «Η 

ακνηβή ειέγρνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 θαζνξίδεηαη κε ειεχζεξε ζπκθσλία ησλ κεξψλ, ηδίσο βάζεη ησλ 
πξνυπνινγηδφκελσλ σξψλ δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ απφ ην λφκηκν ειεγθηή ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν. Οη λφκηκνη ειεγθηέο θαη 
ηα ειεγθηηθά γξαθεία κπνξνχλ λα αλαξηνχλ ελδεηθηηθέο σξηαίεο ηηκέο θαη ηα θξηηήξηα εθαξκνγήο ηνπο ζην δηαδηθηπαθφ ηνπο 
ηφπν». 

2. Σελ αλακφξθσζε ησλ θαηψηαησλ νξίσλ ρξεσκέλνπ ειεγθηηθνχ ρξφλνπ (ηξνπνπνίεζε ηεο  ππ’ αξηζκ. Δ32/3/26-09-2007 
απφθαζεο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ), φπσο απηά ίζρπαλ απφ 01/01/2008. 

3. Σν ειάρηζην εληαίν σξνκίζζην ηεο ακνηβήο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ, φπσο απηφ δηακνξθψζεθε κεηά ηελ 01-03-
2008,  ζχκθσλα κε ην κε αξ. πξση. 532/28-02-2008 έγγξαθν ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ.  

4. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ΓΔΤΑΘ ηεο ρξήζεο 2014.   
 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ην ελεξγεηηθφ θαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο ΓΔΤΑΘ είλαη πεξίπνπ 28.004.000,00 €. Έηζη πξνθχπηεη φηη 
νη ελδεηθηηθέο ψξεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία είλαη 230 ψξεο θαη ε ελδεηθηηθή ακνηβή 44,00 € αλά ψξα. 
 
Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο κε ηίηιν «Σαθηηθφο- Οηθνλνκηθφο Έιεγρνο ρξήζεο 2014 ηεο ΓΔΤΑΘ απφ 
Οξθσηνχο Διεγθηέο»  είλαη 10.120,00 €, πιένλ Φ.Π.Α. 2.327,60 €, ζπλνιηθήο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 12.447,60 €, ε νπνία 
ζα θαιπθζεί απφ ίδηνπο πφξνπο ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. 

 

 

Α    
/Α 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  
ΜΟΝ. 
ΜΔΣΡ. 

ΠΟΟΣΗΣΑ                          
ΣΙΜΗ      

ΜΟΝΑΓΟ 
ΓΑΠΑΝΗ 

1 
Ακνηβή δχν (2 ) Οξθσηψλ Διεγθηψλ γηα ηνλ Σαθηηθφ-
Οηθνλνκηθφ Έιεγρν Υξήζεο 2014 ηεο ΓΔΤΑΘ ΩΡΔ 230 44,00 10.120,00 € 

ύνολo 10.120,00 € 

Φ.Π.Α. 23 % 2.327,60 € 

ςνολική  δαπάνη (€) 12.447,60 € 

 

 
 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ  ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Θήβα 13/11/2015  Θήβα 13/11/2015 
 

 
 

  

Ίζζαξε σηεξία  Κνηζψλαο Γεψξγηνο 
Πξντζηακέλε Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ  Πξντζηάκελνο ΓΟΤ ΓΔΤΑΘ 

 
 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
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