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Θήβα 21-07-2016  

Αξ. πξση.:  1323 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

ΓΙΑ ΣHΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ  
«ΣΑΚΣΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΥΡΗΗ 2015 ΣΗ ΔΕΤΑΘ ΑΠΟ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΕ » 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΗ Δ.Ε.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 παξφληηλφκσ.». (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 

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). 

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  
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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.. 

3.4. Σνπ άξζξνπ 157 «Δγγπήζεηο» ηνπ Ν. 4281/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, 

νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’160/8-8-2014). 

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. 226/92Π.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 Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο- η. Διιάδαο 

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

δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ. 

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). 

5.4. Σεο Δγθπθιίνπ κε αξηζκφ 30 θαη αξηζ. πξση. 19664/20-04-2011 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο & 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ(ΑΓΑ 4ΑΓ3Κ-1) «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 2016 ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη πίζησζε σο εμήο: 

6.1. Πνζφ 7.000,00 € ζηνλ θσδηθφ 61.90.00.02 «Ακνηβέο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ Κιείζηκν Υξήζεο 2015». 

6.2. Πνζφ 146.445,97 € ζηνλ θσδηθφ 54.00.29.24 «Φ.Π.Α. Γαπαλψλ-Δμφδσλ Λνγαξηαζκψλ Οκάδσλ 6 θαη 8 24%». 

7. Σελ κε αξ. 109/23-06-2016 απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑΘ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία:  

7.1. Δγθξίλεη ηε κε αξηζ. 6/2016 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ & Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ κε ηίηιν: «Σαθηηθφο 

Οηθνλνκηθφο Έιεγρνο ρξήζεο 2015 ηεο ΓΔΤΑΘ απφ Οξθσηνχο Διεγθηέο» πξνυπνινγηζκνχ 6.952,00 € πιένλ 

Φ.Π.Α. 24% 1.668,48 €, ζχλνιν 8.620,48 €. 

7.2. Δγθξίλεη ηελ πινπνίεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «Σαθηηθφο Οηθνλνκηθφο Έιεγρνο ρξήζεο 2015 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. 50/23-06-2016 Πξφηαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο, ηνπ δηαηάθηε ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α.Θ., θαη ηε δηαζέηεη πίζησζε ζπλνιηθνχ πνζνχ 8.620,48 € σο εμήο: 

7.3.1. Πνζφ 6.952,00 € ζε βάξνο ηνπ θσδηθνχ ινγηζηηθήο 61.90.00.02 «Ακνηβέο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ 

Κιείζηκν Υξήζεο 2015», ην νπνίν ζα δηαηεζεί απφ ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο ελ ιφγσ παξνρήο ππεξεζίαο γηα ην έηνο 2016. 
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7.3.2. Φ.Π.Α. 1.668,48 € ζε βάξνο ηνπ θσδηθνχ ινγηζηηθήο 54.00.29.24 «Φ.Π.Α. Γαπαλψλ-Δμφδσλ 

Λνγαξηαζκψλ Οκάδσλ 6 θαη 8 24%», ην νπνίν ζα δηαηεζεί απφ ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ηεο 

Γ.Δ.Τ.Α.Θ. νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο ελ ιφγσ παξνρήο ππεξεζίαο γηα ην έηνο 

2016. 

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 2015 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. 

 
Προβαίνει ζε Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος για ηην παροτή σπηρεζίας με ηίηλο   

«Σακηικός- Οικονομικός Έλεγτος Υρήζης 2015 ηης ΔΕΤΑΘ από Ορκωηούς Ελεγκηές» 
 
1. Η ΓΔΤΑΘ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηνλ ηαθηηθφ – νηθνλνκηθφ έιεγρν ηεο ρξήζεο  2015, με κριηήριο ηη ταμηλόηερη ηιμή, 

κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ταμηλόηερες ηοσ ενδεικηικού προϋπολογιζμού γηα ηελ εθηέιεζε ππεξεζηψλ. Ο 
ελδεηθηηθφο  πξνυπνινγηζκφο είλαη 6.952,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 24% 1.668,48 €, ζπλνιηθνχ πνζνχ 8.620,48 €. 
 

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 ηελ 27-07-2016, ημέρα 
Σεηάρηη και ώρα 11:00 π.μ. 

6.1.6. Η παξαιαβή θαη ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζε εθαξκνγή ηνπ ΠΓ 28/80, ηελ εκέξα θαη ψξα 
ιήμεο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, δειαδή ζηηο 27-07-2016, ημέρα Σεηάρηη και ώρα 11:00 π.μ. 

  
7. 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:   
7.1. 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. 
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7.2. 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.  

7.3. 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.  
 

8. Μεηά ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζα ππνγξαθηεί ζχκβαζε ππεξεζίαο κε ηίηιν «ΣΑΚΣΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 
ΥΡΗΗ 2015 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) μήνες, απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο θαη εθφζνλ ε αλάδνρνο έρεη ππνβάιιεη ζηελ ΓΔΤΑΘ ηελ  έθζεζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ 
ηνπ έηνπο 2015, ππνγεγξακκέλε απφ ηνπο δχν ειεγθηέο πνπ έρνπλ δηελεξγήζεη ηνλ έιεγρν.   
 

9. Η πιεξσκή ηεο αλαδφρνπ ζα θαηαβιεζεί κε ηελ παξάδνζε ηνπ ζρεηηθνχ Σηκνινγίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ  θαη ηεο έθζεζεο 
ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ ηεο ρξήζεο  2015 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 
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