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ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

 Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ από εηαηξεία 
Οπκωηών Ελεγκηών, για ηη διενέπγεια ηος Τακηικού Ελέγσος Εηήζιων Οικονομικών 
Καηαζηάζεων ηηρ εηαιπικήρ σπήζεωρ πος έληξε ηην 31

η
 Δεκεμβπίος 2014 

 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
 
Έρνληαο ππόςε: 
1. Σελ αξηζκ. 2/ΤΝ. 178/05-01-2015  απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο ΓΖΜΟ 
ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΩΝΗΑ «ΑΘΖΝΑ» (Γ.Δ.Ρ.Α.), κε ηελ νπνία 
εμνπζηνδνηήζεθε ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηε δηεμαγσγή πξόρεηξνπ 
δηαγσληζκνύ γηα ηελ επηινγή  αλαδόρνπ ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ αηηήκαηνο κε ΑΓΑΜ 
REQ002493823 2014-12-19 θαη κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 
θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηνπ απηνύ (ΑΓΑ: 67Μ9ΟΡΘ7-ΑΖΑ). 
2. Σελ αξηζκ. 11/176/ 17/12/2014 απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο ΓΖΜΟ 
ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΩΝΗΑ «ΑΘΖΝΑ» (Γ.Δ.Ρ.Α.), κε ηελ νπνία δεζκεύηεθε 
πίζησζε πξνο ζύλαςε ζύκβαζεο κε εηαηξεία νξθσηώλ ινγηζηώλ γηα ηνλ ππνρξεσηηθό έιεγρν 
ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ΓΔΡΑ γηα ηε ρξήζε 2014 ύςνπο νθηώ ρηιηάδσλ επξώ 
(8.000,00€) ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 61.00.04.0001 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015 
ηεο Γ.Δ.Ρ.Α , πξνο ζύλαςε ζύκβαζεο κε εηαηξεία νξθσηώλ ινγηζηώλ γηα ηνλ ππνρξεσηηθό 
έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Γ.Δ.Ρ.Α. (ΑΓΑ: Ω067ΟΡΘ7-2ΣΔ).  
3. Σνλ Καλνληζκό Πξνκεζεηώλ  ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο (Απόθαζε Γ.. πεξί έγθξηζεο ηεο 
επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Καλνληζκνύ Πξνκεζεηώλ ηεο Γ.Δ.Ρ.Α. αξ. πλ. 144, απόθαζε 25/22-
01-2013, ΑΓΑ: ΒΔΝ0ΟΡΘ7-ΦΗΑ θαη εγθξηηηθή Πξάμε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ 
Αζελαίσλ, αξ. πλ. 3, Πξάμε 78/7-02-2013 - ΑΓΑ: ΒΔΤΑΩ6Μ-Ν18). 
 
 

 
ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 

 
1. Ππόσειπο διαγωνιζμό κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο 
ηε ρακειόηεξε ηηκή γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο δεκνηηθή 
επηρείξεζε ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΩΝΗΑ «ΑΘΖΝΑ» (δ.η. Γ.Δ.Ρ.Α.), 
από εηαηξεία Οξθσηώλ Διεγθηώλ γηα ηελ  εηαηξηθή  ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2014 

θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο πξνθήξπμεο , όπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα παξαθάησ 
παξαξηήκαηα, ηα νπνία απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζεο. 
 
2. Ζ πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη  έσο ην πνζό ησλ  νθηώ ρηιηάδσλ επξώ 
(8.000,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ (δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ 
23%) θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή.. 
 
3. Όζνη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, 
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξνύζα πξνθήξπμε ην αξγόηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ πνπ είλαη ζηηο 11/02/2015, εκέξα Σεηάπηη θαη ώξα 3:00 μ.μ. 
ζηελ έδξα ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΩΝΗΑ 
«ΑΘΖΝΑ» (Γ.Δ.Ρ.Α.), Πεηξαηώο 100, Σερλόπνιηο – ΓΚΑΕΗ, 118 54 ΑΘΖΝΑ. 
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4. Οη ελδηαθεξόκελνη ζα ππνβάινπλ ηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπο, θαηαζέηνληαο ηνλ 
απηνπξνζώπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνύην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπό ηνπο, ζηελ έδξα ηεο 
δεκνηηθήο επηρείξεζεο ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΩΝΗΑ «ΑΘΖΝΑ» -
Γ.Δ.Ρ.Α.- (Πεηξαηώο 100, Σερλόπνιηο – ΓΚΑΕΗ, 118 54 ΑΘΖΝΑ) ή απνζηέιινληαο ηνλ 
ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο ζηελ σο άλσ δηεύζπλζε. 
ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ε Γ.Δ.Ρ.Α. νπδεκία επζύλε θέξεη γηα ην ρξόλν 
παξάδνζεο θαη ην πεξηερόκελν ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινύλ. 
 
5. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, είλαη εθπξόζεζκεο 
θαη επηζηξέθνληαη. 
 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α  ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ B  ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ  ΣΡΟΠΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΗΝΑΚΑ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 
 
 
 

                                                              Γηα ηε Γ.Δ.Ρ.Α. 
 
 
 
 

                                                               Γηάλλεο Παληειάθεο 
                                                                Πξόεδξνο Γ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’ 
ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

Πξόρεηξνο δηαγσληζκόο Πξόρεηξνο δηαγσληζκόο κε θξηηήξην 
θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή 

Αληηθείκελν 
 

Τπεξεζίεο από εηαηξεία Οξθσηώλ Διεγθηώλ 
γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ Σαθηηθνύ Διέγρνπ 
Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο 
εηαηξηθήο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31

ε
 

Γεθεκβξίνπ 2014  
Σόπνο παξάδνζεο Έδξα ηεο ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΩΝΗΑ «ΑΘΖΝΑ» 
(Γ.Δ.Ρ.Α.), Πεηξαηώο 100, Σερλόπνιηο – 
ΓΚΑΕΗ, 118 54 ΑΘΖΝΑ 

Υξόλνο Τινπνίεζεο  Έσο 45  εκέξεο  από ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο 

Πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε Πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε έσο νθηώ 
ρηιηάδσλ επξώ (8.000,00€) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ  λνκίκσλ 
θξαηήζεσλ ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Β’ 
παξ. 4. ηελ πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε 
δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη Φ.Π.Α. 23%. 

 

 
Ζ δηαδηθαζία ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ 
πεξηέρνληαη ζηελ παξνύζα Γηαθήξπμε θαη ζύκθσλα κε ηελ αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ 
έξγνπ θαη ηα παξαθάησ άξζξα, σο ακολούθωρ: 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ B ΄ 
ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

 
ΜΔΡΟ Α :  
1. Ζ διενέπγεια ηηρ διαδικαζίαρ ηος ππόσειπος διαγωνιζμού κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε 
ρακειόηεξε ηηκή, πνπ αληηθείκελν έρεη  ηελ παξνρή ππεξεζηώλ από Δηαηξεία Οξθσηώλ 
Διεγθηώλ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ Σαθηηθνύ Διέγρνπ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο 
εηαηξηθήο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31

ε
 Γεθεκβξίνπ 2014, πνπ ρξεηάδεηαη ε δεκνηηθή 

επηρείξεζε ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΩΝΗΑ «ΑΘΖΝΑ» γηα ηελ νκαιή θαη 
εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο. 
 
2. Οι ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’, ην 
νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζεο. 
 
3. Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ έσοςν: 
Νομικά ππόζωπα, Δνώζειρ ή κοινοππαξίερ Οπκωηών Δλεγκηών Λογιζηών, πος 
δπαζηηπιοποιούνηαι νόμιμα ζηην Δλλάδα και είναι εγγεγπαμμένοι ζηο Διδικό Μηηπώο 
ηος ώμαηορ Οπκωηών Δλεγκηών – Λογιζηών (.Ο.Δ.Λ.) ( ομόππςθμερ εηαιπείερ, 
εηεπόππςθμερ εηαιπείερ, εηαιπείερ πεπιοπιζμένηρ εςθύνηρ – Δ.Π.Δ., ανώνςμερ εηαιπείερ 
– Α.Δ.). 
Ο όξνο "αλάδνρνο" αθνξά όιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο. 
 
4. Ζ πποϋπολογιζθείζα δαπάνη θα ανέλθει έωρ ηο πνζό ησλ οκηώ σιλιάδων εςπώ 
(8.000,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ (ζεκείσζε: νη λόκηκεο 
θξαηήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα πνπ αθνινπζεί) θαη ε πιεξσκή ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε 
ηηκνινγίνπ από ηνλ  αλάδνρν, ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Πίλαθα ζην Παξάξηεκα Δ’. 
 

Δίδορ κπάηηζηρ Τπολογιζμόρ κπάηηζηρ 
Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκόζησλ πκβάζεσλ & Κ.Ζ.Μ.Γ.. 

0,10% επί ηεο αμίαο ηεο 
πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο (ην νπνίν 
επηβαξύλεηαη κε ηέινο ραξηνζήκνπ 3% 
πιένλ 20% ππέξ ΟΓΑ επ’ απηνύ) όπσο 
απηή νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Α’,  (ηζρύεη γηα 
θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα) 

Παξαθξάηεζε θόξνπ γηα παξνρή 
ππεξεζηώλ  

8% επί ηεο αμίαο ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο 
δαπάλεο όπσο απηή νξίδεηαη ζην 
Παξάξηεκα Α’ (ηζρύεη γηα λνκηθά πξόζσπα) 

 
5. Δγγςήζειρ 
 
5.1  Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ: Ζ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο 
ζύκβαζεο δεηείηαη από ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθύξσζε θαη αληηζηνηρεί ζε 
πνζνζηό 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο (ρσξίο ην Φ.Π.Α.) γηα ην ζύλνιν ηεο ππεξεζίαο. Σν 
πνζό ηεο εγγύεζεο θαηαβάιιεηαη είηε ζε κεηξεηά είηε ζε επηηαγή ηξαπεδηθή ή πξνζσπηθή 
πιεξσηέα από αλαγλσξηζκέλε Σξάπεδα είηε εμαζθαιίδεηαη ε θαηαβνιή ηνπ κε ηελ θαηάζεζε 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο πνπ έρεη εθδνζεί από αλαγλσξηζκέλε ζηελ Διιάδα Σξάπεδα ή ην Σ.Π. 
θαη Γαλείσλ ή ην ΣΜΔΓΔ ή από νπνηνλδήπνηε άιιν Οξγαληζκό θαη Δπηρείξεζε κε κνξθή 
ΝΠΓΓ ή θαη ΝΠΗΓ πνπ έρεη δηθαίσκα από ηνλ Νόκν λα παξέρεη ηέηνηνπ είδνπο εγγπεηηθέο 
επηζηνιέο. Ζ Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο. 
 
 
6. Υπόνορ Τλοποίηζηρ Έπγος 
Ζ δηάξθεηα νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη έσο 45 εκέξεο  από ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο. 
 
7.Καηάπηιζη, ςποβολή και αποζθπάγιζη πποζθοπών. 
Οη πξνζθνξέο πξέπεη: 
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7.1 λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιώζζα,  
7.2 Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ ΔΠΩΝΤΜΗΑ θαη ηε 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ηνπ Γηαγσληδόκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλώο ηηο ελδείμεηο: 

  

 ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΡΑΓΗΟΦΩΝΗΑ «ΑΘΖΝΑ» 

 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 2015 
πποζθοπά για: «Τπεξεζίεο από εηαηξεία Οξθσηώλ Διεγθηώλ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ Σαθηηθνύ 
Διέγρνπ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31

ε
 

Γεθεκβξίνπ 2014» 
 
Ο ΦΑΚΔΛΟ ΚΑΘΔ ΠΡΟΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ 
Σνπο παξαθάησ αλεμάξηεηνπο θαη ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: 
 
Α. Έλα θάθειν κε ηελ έλδεημε <<Γικαιολογηηικά ηςπικήρ πληπόηηηαρ>> γηα  
Ννκηθά πξόζσπα, Δλώζεηο ή θνηλνπξαμίεο Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ, πνπ 
δξαζηεξηνπνηνύληαη λόκηκα ζηελ Διιάδα θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Δηδηθό Μεηξών ηνπ 
ώκαηνο Οξθσηώλ Διεγθηώλ – Λνγηζηώλ (.Ο.Δ.Λ.), ( νκόξξπζκεο εηαηξείεο, εηεξόξξπζκεο 
εηαηξείεο, εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο – Δ.Π.Δ., Αλώλπκεο Δηαηξείεο – Α.Δ.).πνπ είλαη ηα 
παξαθάησ: 
 
Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά Σππηθήο πιεξόηεηαο επί ποινή αποκλειζμού ειρ διπλούν: 
 
1. Πίλαθα  κε ηα πεξηερόκελα  δηθαηνινγεηηθά. 
2. Τπεύζπλε δήισζε (Ν.1599/1986) ηνπ ζπκκεηέρνληνο,  πεξί απνδνρήο ησλ όξσλ ηεο 
δηαθήξπμεο, ε νπνία λα αλαθέξεη: «ιάβακε γλώζε ησλ γεληθώλ θαη εηδηθώλ όξσλ ηεο 
δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ηνπο νπνίνπο απνδερόκαζηε πιήξσο, πεξί 
δηάξθεηαο ηζρύνο πξνζθνξάο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ θαηαθύξσζεο ηνπ 
δηαγσληζκνύ θαη όηη ε πξνζθεξόκελε ηηκή ηζρύεη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο 
θαζώο θαη όηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή καο ζε δηαγσληζκνύο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ 
Ο.Σ.Α. θαη  όηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ν ρξόλνο 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ζα νινθιεξσζεί έσο 45 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 
ηεο ζύκβαζεο» 
3. Αθξηβέο αληίγξαθν θαηαζηαηηθνύ ( λόκηκα ζεσξεκέλν) 
4. Γήισζε έλαξμεο εηαηξείαο ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ  
5.Βεβαίσζε ηνπ Δπνπηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ .Ο.Δ.Λ όηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Διδικό 
Μηηπώο Οπκωηών Δλεγκηών 
6. Βεβαίσζε ηνπ .Ο.Δ.Λ ε νπνία λα πηζηνπνηεί όηη δελ έρνπλ ππνπέζεη ζε παξαπηώκαηα 
θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο θαη δελ έρεη εθδνζεί εηο βάξνο 
ηνπο απόθαζε γηα ζνβαξό αδίθεκα από ην Δπνπηηθό πκβνύιην. 
7. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζε δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο όηη δελ ηεινύλ 
ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή άιιε 
αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο όηη δελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε ή 
έθδνζεο απόθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνύ 
ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 
8. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 
θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο θαη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 
9. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ' 
απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικα ηνπο, πνπ λα έρεη  εθδνζεί ην πνιύ έμη (6) κήλεο πξηλ από ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 
 
Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα είλαη πξσηόηππα ή επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα από 
Γεκόζηα Αξρή, ηα ινηπά ππνβιεζέληα ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη από ηελ εηαηξεία πξέπεη λα 
θέξνπλ ηηο απαηηνύκελεο ζθξαγίδεο θαη ππνγξαθέο. 
Όιεο νη Τπεύζπλεο Γειώζεηο ζα είλαη ζεσξεκέλεο γηα ην γλήζην ηεο Τπνγξαθήο από 
Γεκόζηα Αξρή. 
 
Β. Έλα θάθειν κε ηελ έλδεημε <<ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ>> ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ζε έλα 
(1) πξσηόηππν θαη ζε έλα (1) αληίγξαθν ηα ηερληθά ζηνηρεία ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
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απαηηήζεηο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’, ην νπνίν απνηειεί 
αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζεο.  
 
Ζ ηερληθή πξνζθνξά ςποσπεωηικά πεπιλαμβάνει, αλλιώρ κπίνεηαι αποππιπηέα, 
ζπκπιεξσκέλν ηνλ πίλαθα ζπκκόξθσζεο ηνπ δεπηέξνπ βήκαηνο Β) Αμηνιόγεζε 
(βαζκνιόγεζε) ηεο «ηερληθήο πξνζθνξάο» ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο 
Γ. 
 
Γ. Έλα θάθειν κε ηελ έλδεημε <<ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ>>, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν 
πνπ ζα πεξηέρεη ζε έλα (1) πξσηόηππν θαη έλα (1) αληίγξαθν ηελ πξνζθεξόκελε ηηκή ηνπ 
αλαδόρνπ. 
 
 
ΜΔΡΟ Β. 
1. ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
1.1 Γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ηζρύνπλ ηα εμήο: 
 
α) Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηππηθήο πιεξόηεηαο θαη κνλνγξάθνληαη 
θαηά θύιιν από όια ηα κέιε ηεο Μόνιμηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών. 
β) Ο θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα απνζθξαγηζζεί κεηά ηελ απνδνρή ησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ ηππηθήο πιεξόηεηαο. Απνζθξαγίδνληαη νη Σερληθέο Πξνζθνξέο θαη 
κνλνγξάθνληαη θαηά θύιιν από όια ηα κέιε ηεο Μόνιμηρ Δπιηποπήρ Ππομηθειών. 
γ) Ο θάθεινο ηεο οικονομικήρ πποζθοπάρ ζα απνζθξαγηζζεί μεηά ηελ απνδνρή ηεο 
ηερληθήο πξνζθνξάο. Ο θάθεινο ζα κνλνγξαθεζεί από όια ηα κέιε ηεο Μόνιμηρ 
Δπιηποπήρ Ππομηθειών θαηά θύιιν. 
δ) Σν εξγνιαβηθό αληάιιαγκα (άλεπ ΦΠΑ )  ζα ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηελ ζύγθξηζε ησλ 
πξνζθνξώλ. 
1.2 Γηα όια ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή θαηαξηίδεη πξαθηηθό.  
 
2. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Ζ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη από ηελ Μόληκε Δπηηξνπή Πξνκεζεηώλ, ε νπνία θαη 
εηζεγείηαη ζρεηηθά, αθνύ αμηνινγήζεη ηηο πξνζθνξέο κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε 
ηηκή. 
3. ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ- ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΜΒΑΖ 
Ζ θαηαθύξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ ζα γίλεη κε απόθαζε ηνπ 
Γ.. ηεο Γ.Δ.Ρ.Α.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ 
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

1. ΓΔΝΗΚΑ 
 

Ο έιεγρνο ζα δηελεξγεζεί ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ θαη  ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 
ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα Ν.3463/2006 (όπσο ηζρύεη). 
 

2. ΣΟΥΟΗ 
Ο ζηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη ν έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 
01.01.2014-31.12.2014.  

Ο έιεγρνο πνπ ζα δηελεξγεζεί ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλνο κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά 
Πξόηππα, κε ζθνπό ηε δηαθξίβσζε ηνπ θαηά πόζν  νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ 
κε πιεξόηεηα θαη ζαθήλεηα, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο. Να βεβαηώλεη όηη νη 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε ιάζε θαη παξαιείςεηο θαη λα 
πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιόγεζε ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ πνπ αθνινπζνύληαη, ησλ εθηηκήζεσλ ηεο 
δηνίθεζεο ηνπ «ΑΘΖΝΑ 984» θαη γεληθόηεξα ηεο παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

3. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
 
Σν αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο αλάζεζεο πεξηιακβάλεη : 

1. Σνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο – Ηζνινγηζκό 
απνηειέζκαηα ρξήζεο, πίλαθαο δηάζεζεο απνηειεζκάησλ θαη πξνζάξηεκα- γηα ηε 
ρξήζε 2014 

2. Ο έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο θαη ηα πξόηππα πνπ έρνπλ 
πηνζεηεζεί από ην Δπνπηηθό πκβνύιην ηνπ ώκαηνο Οξθσηώλ Διεγθηώλ – 
Λνγηζηώλ, θαη ηα νπνία βαζίδνληαη ζηηο Αξρέο ησλ Γηεζλώλ Διεγθηηθώλ Πξνηύπσλ 

3. Ο έιεγρνο ζα δηελεξγεζεί κε ζηόρν ηε δηαθξίβσζε ηνπ θαηά πόζν νη νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο απεηθνλίδνπλ κε πιεξόηεηα θαη ζαθήλεηα ηελ νηθνλνκηθή 
ζέζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηώλ ηεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 
ηην 31/12/2014 

4. Ο αλάδνρνο «Διεγθηή» εηδηθόηεξα ζα εμεηάζεη ηα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ 
ηεθκεξηώλνπλ ηα πνζά θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο, ζα εθηηκήζεη ηηο ινγηζηηθέο κεζόδνπο πνπ εθαξκόζηεθαλ θαη ζα 
αμηνινγήζεη ηε γεληθόηεξε παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ ηεο 
επηρείξεζεο, θαηά ηξόπν πνπ λα δηαζθαιίδεηαη βεβαηόηεηα όηη νη νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε ιάζε θαη παξαιείςεηο. 

5. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ Οξθσηνύ Διεγθηή πνπ ζα δηελεξγήζεη ηνλ έιεγρν κε αλαθνξά ζηνλ 
αξηζκό εγγξαθήο ηνπ ζην κεηξών .Ο.Δ.Λ 

6. Ζ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ 
ηεξήζεθαλ από ηε Γηνίθεζε 

7. Ζ νξζή ηήξεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη 
8. Σν «πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ», αλαιπηηθή έθζεζε Διέγρνπ επί ηνπ Ηζνινγηζκνύ θαη ησλ 

Απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο 2014 (01.01.2014-31.12.2014)  
9. Ζ έθζεζε ειέγρνπ ζα πξέπεη λα παξνπζηαζηεί ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην από ηνλ 

αλάδνρν. 
10. Πίλαθαο κε ηνλ / ηνπο ππεύζπλνο/νπο ηνπ έξγνπ, ηνλ/ ηνπο αλαπιεξσηή/ ηεο θαζώο 

θαη ηεο νκάδαο ε νπνία ζα εθηειέζεη ην ειεγθηηθό έξγν επηζπλάπηνληαο βηνγξαθηθά 

ηνπο από ηα νπνία λα πξνθύπηεη ε εκπεηξία ηνπο ζε όκνηα έξγα, ππνγεγξακκέλα 

11. Βεβαηώζεηο από ηηο νπνίεο λα πξνθύπηεη όηη ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ηνπο έρεη αλαηεζεί ν 
ηαθηηθόο έιεγρνο ζε δύν (2) ηνπιάρηζηνλ Γήκνπο ή λνκηθά πξόζσπα απηώλ. 

12. Σνλ Ηζνινγηζκό ηεο εηαηξείαο ησλ ηξηώλ (3) ηειεπηαίσλ εηώλ 
13. Τπεύζπλε Γήισζε ( Ν.1599/86) ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ 

νπνία ν λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξίαο δειώλεη όηη δελ ζπληξέρεη θαλέλα θώιπκα 
γηα ηελ αλάιεςε εθ κέξνπο ηεο ηνπ ειέγρνπ ηνπ Ηζνινγηζκνύ θαη ησλ Απνηειεζκάησλ 
Υξήζεο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηεο Γ.Δ.Ρ.Α από απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
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παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.3693/2008, θαη όηη εηδηθόηεξα δελ ηίζεηαη δήηεκα 
απηνειέγρνπ ή ηδίνπ ζπκθέξνληνο ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ ειεγθηηθνύ γξαθείνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ 
 

ΣΡΟΠΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Σν θξηηήξην ηηρ σαμηλόηεπηρ ηιμήρ ζα ιεθζεί ππόςε γηα ηελ θαηαθύξσζε ηνπ Αλαδόρνπ.  
 
Ζ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο έρεη σο εμήο: 
 
Α) ςμμόπθωζη Αναδόσος με ηα <<Γικαιολογηηικά ηςπικήρ πληπόηηηαρ>> 
 
Ζ αμηνιόγεζε ηεο ηππηθήο πιεξόηεηαο βαζίδεηαη ζην πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ 
Φαθέινπ θαη ζπκπιεξώλεηαη από ηελ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ν θάησζη πίλαθαο ζπκκόξθσζεο.  
 

Γικαιολογηηικό ςμμόπθωζη 
αναδόσος 1 

(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

… ςμμόπθωζη 
αναδόσος Ν 

(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 
1. Πίλαθα  κε ηα πεξηερόκελα  δηθαηνινγεηηθά.    

2. Τπεύζπλε δήισζε (Ν.1599/1986) ηνπ 
ζπκκεηέρνληνο,  πεξί απνδνρήο ησλ όξσλ ηεο 
δηαθήξπμεο, ε νπνία λα αλαθέξεη επί ιέμε: 
«ιάβακε γλώζε ησλ γεληθώλ θαη εηδηθώλ όξσλ 
ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ, ηνπο νπνίνπο απνδερόκαζηε 
πιήξσο, πεξί δηάξθεηαο ηζρύνο πξνζθνξάο 
κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ 
θαηαθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη όηη ε 
πξνζθεξόκελε ηηκή ηζρύεη κέρξη ηελ 
νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαζώο θαη όηη δελ 
έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή καο ζε 
δηαγσληζκνύο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Ο.Σ.Α. θαη  
όηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί 
ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ν ρξόλνο 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ζα νινθιεξσζεί έσο 
45 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 
ζύκβαζεο» 

   

3. Αθξηβέο αληίγξαθν θαηαζηαηηθνύ ( λόκηκα 
ζεσξεκέλν) 

   

4. Γήισζε έλαξμεο εηαηξείαο ζηελ αξκόδηα 
Γ.Ο.Τ 

   

5.Βεβαίσζε ηνπ Δπνπηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 
.Ο.Δ.Λ όηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Διδικό 
Μηηπώο Οπκωηών Δλεγκηών 

   

6. Βεβαίσζε ηνπ .Ο.Δ.Λ ε νπνία λα πηζηνπνηεί 
όηη δελ έρνπλ ππνπέζεη ζε παξαπηώκαηα θαηά 
ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 
δξαζηεξηόηεηαο θαη δελ έρεη εθδνζεί εηο βάξνο 
ηνπο απόθαζε γηα ζνβαξό αδίθεκα από ην 
Δπνπηηθό πκβνύιην. 

   

7. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζε 
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο όηη δελ ηεινύλ 
ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή άιιε 
αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο όηη δελ ηεινύλ 
ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε ή 
έθδνζεο απόθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο 
ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνύ 
ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. 

   

8. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζε 
αξρήο όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 
θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο θαη σο πξνο ηηο 
ππνρξεώζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο 
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θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαηά ηελ εκεξνκελία 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

9. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε 
ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ' 
απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικα ηνπο, πνπ λα έρεη  
εθδνζεί ην πνιύ έμη (6) κήλεο πξηλ από ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.. 

   

 
εκείσζε: Μόλν όζνη δπλεηηθνί αλάδνρνη πνπ ιακβάλνπλ ηελ Σηκή ΝΑΗ ζε θάζε έλα από ηα 
παξαπάλσ θξηηήξηα κπνξνύλ λα πξνρσξήζνπλ ζηε επόκελε δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο 
(δηαδηθαζία Β) 
 
Β) Αξιολόγηζη (βαθμολόγηζη) ηηρ «ηεσνικήρ πποζθοπάρ» 
 
Ζ αμηνιόγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο βαζίδεηαη ζην πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ Φαθέινπ θαη 

ζπκπιεξώλεηαη από ηελ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ν θάησζη πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ  

Α/
Α 
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1 .Σνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο – 
Ηζνινγηζκό απνηειέζκαηα ρξήζεο, 
πίλαθαο δηάζεζεο απνηειεζκάησλ θαη 
πξνζάξηεκα- γηα ηε σπήζη 2014 

ΝΑΗ    

2 Ο έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα 
κε ηνπο θαλόλεο θαη ηα πξόηππα πνπ 
έρνπλ πηνζεηεζεί από ην Δπνπηηθό 
πκβνύιην ηνπ ώκαηνο Οξθσηώλ 
Διεγθηώλ – Λνγηζηώλ, θαη ηα νπνία 
βαζίδνληαη ζηηο Αξρέο ησλ Γηεζλώλ 
Διεγθηηθώλ Πξνηύπσλ 
 

ΝΑΗ    

3 Ο έιεγρνο ζα δηελεξγεζεί κε ζηόρν ηε 
δηαθξίβσζε ηνπ θαηά πόζν νη 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο 
απεηθνλίδνπλ κε πιεξόηεηα θαη ζαθήλεηα 
ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο θαη 
ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηώλ ηεο γηα 
ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31/12/2014 
 

ΝΑΗ    

4 Ο αλάδνρνο «Διεγθηή» εηδηθόηεξα ζα 
εμεηάζεη ηα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία εθείλα 
πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηα πνζά θαη ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζα εθηηκήζεη ηηο 
ινγηζηηθέο κεζόδνπο πνπ εθαξκόζηεθαλ 
θαη ζα αμηνινγήζεη ηε γεληθόηεξε 
παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ θαη 
πιεξνθνξηώλ ηεο επηρείξεζεο, θαηά 
ηξόπν πνπ λα δηαζθαιίδεηαη βεβαηόηεηα 
όηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 
επηρείξεζεο είλαη απαιιαγκέλεο από 
νπζηώδε ιάζε θαη παξαιείςεηο. 
 

ΝΑΗ    
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5 Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό ζα 
πξέπεη λα αλαθέξνπλ ην νλνκαηεπώλπκν 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Οξθσηνύ Διεγθηή 
πνπ ζα δηελεξγήζεη ηνλ έιεγρν κε 
αλαθνξά ζηνλ αξηζκό εγγξαθήο ηνπ ζην 
κεηξών .Ο.Δ.Λ 
 

ΝΑΗ    

6 Ζ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ 
ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ 
ηεξήζεθαλ από ηε Γηνίθεζε 
 

ΝΑΗ    

7 Ζ νξζή ηήξεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη 

ΝΑΗ    

8 Σν «πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ», αλαιπηηθή 
έθζεζε Διέγρνπ επί ηνπ Ηζνινγηζκνύ θαη 
ησλ Απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο 2014 
(01.01.2014-31.12.2014)  

ΝΑΗ    

9 Ζ έθζεζε ειέγρνπ ζα πξέπεη λα 
παξνπζηαζηεί ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 
από ηνλ αλάδνρν 

ΝΑΗ    

10 Πίλαθαο κε ηνλ / ηνπο ππεύζπλνο/νπο ηνπ 
έξγνπ, ηνλ/ ηνπο αλαπιεξσηή/ ηεο θαζώο 
θαη ηεο νκάδαο ε νπνία ζα εθηειέζεη ην 
ειεγθηηθό έξγν επηζπλάπηνληαο 
βηνγξαθηθά ηνπο από ηα νπνία λα 
πξνθύπηεη ε εκπεηξία ηνπο ζε όκνηα 
έξγα, ππνγεγξακκέλα 

ΝΑΗ    

11 Βεβαηώζεηο από ηηο νπνίεο λα πξνθύπηεη 
όηη ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ηνπο έρεη 
αλαηεζεί ν ηαθηηθόο έιεγρνο ζε δύν (2) 
ηνπιάρηζηνλ Γήκνπο ή λνκηθά πξόζσπα 
απηώλ. 

ΝΑΗ    

12 Σνλ Ηζνινγηζκό ηεο εηαηξείαο ησλ ηξηώλ 
(3) ηειεπηαίσλ εηώλ 

ΝΑΗ    

 

13 Τπεύζπλε Γήισζε ( Ν.1599/86) 
ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, 
κε ηελ νπνία ν λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο 
εηαηξίαο δειώλεη όηη δελ ζπληξέρεη 
θαλέλα θώιπκα γηα ηελ αλάιεςε εθ 
κέξνπο ηεο ηνπ ειέγρνπ ηνπ Ηζνινγηζκνύ 
θαη ησλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο 
Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηεο Γ.Δ.Ρ.Α 
από απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ 
Ν.3693/2008, θαη όηη εηδηθόηεξα δελ 
ηίζεηαη δήηεκα απηνειέγρνπ ή ηδίνπ 
ζπκθέξνληνο ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή ή ηνπ 
ειεγθηηθνύ γξαθείνπ. 

ΝΑΗ    

 
 
εκείσζε: Μόλν όζνη δπλεηηθνί αλάδνρνη πνπ ιακβάλνπλ Σηκή ενηόρ πποδιαγπαθών ζε 
θάζε έλα από ηα παξαπάλσ θξηηήξηα και δεν κπιθούν αποππιπηέοι ζε κάποιο από αςηά 
κπνξνύλ λα πξνρσξήζνπλ ζηε επόκελε δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο (δηαδηθαζία Γ) 
 
 
Γ) Αξιολόγηζη ηηρ οικονομικήρ πποζθοπάρ. 
 
Ζ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα είλαη δαθηπινγξαθεκέλε θαη ζα θέξεη απαξαηηήησο ππνγξαθή 
θαη ζθξαγίδα ηνπ πξνζθέξνληα  
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Δθόζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη δηαηππσκέλε ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε δηαθήξπμε 
θαη δελ ππεξβαίλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έξγνπ, ζεκεηώλεηαη ε ζπλνιηθή πξνζθεξόκελε 
(αηηνύκελε) ακνηβή ηνπ Γηαγσληδόκελνπ. 

 Σο ζςνολικό 
πποζθεπόμενο 

επγολαβικό ανηάλλαγμα 
(άνες ΦΠΑ) 

Δπσλπκία Αλαδόρνπ 1  

. 

. 

. 

 

Δπσλπκία Αλαδόρνπ Ν  

 
Θα γίλνληαη δεθηέο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο γηα ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ. 
Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο ηηκέο πνπ ζα ζέηνπλ όξν αλαπξνζαξκνγήο. 
Ζ ηζρύο ηεο πξνζθνξάο είλαη γηα έλα (1) κήλα κεηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνύ. 
Γ) Σελικό Αποηέλεζμα 
 
Σν ηειηθό απνηέιεζκα δηαηππώλεηαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα κόλν γηα όζεο πξνζθνξέο έρνπλ 
επηηπρώο νινθιεξώζεη θαη ηελ διαδικαζία Γ (ζύκθσλα κε ηε ρακειόηεξε ηηκή) 

 
Ζ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηα αλσηέξσ θξηηήξηα. 
Πξνζθνξέο πνπ είλαη αόξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππό αίξεζε ή κε ζύκθσλεο 
κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

Καηάηαξη Δπωνςμία Αναδόσος ΑΦΜ 

1   

2   

.   

.   

Ν   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ’ 
 

Υπονοδιάγπαμμα Τλοποίηζηρ / και πίνακαρ πληπωμών 
 
 
 Πίλαθαο πιεξσκώλ 

Πεπιγπαθή ςπηπεζίαρ Υπόνορ καηαβολήρ 
πληπωμήρ 

Γικαιολογηηικά για 
ενηολή πληπωμήρ 

Παξνρή ππεξεζηώλ γηα ηε δηελέξγεηα 
ηνπ Σαθηηθνύ Διέγρνπ Δηήζησλ 
Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο 
εηαηξηθήο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31

η
 

Γεκεμβπίος 2014 
 

Ζ απνπιεξσκή ζα γίλεη 
εληόο ελόο  (1) κελόο από 
ηελ παξάδνζε ηεο 
έθζεζεο ειέγρνπ 

1. Αζθαιηζηηθή θαη 
Φνξνινγηθή 
Δλεκεξόηεηα από 
Αλάδνρν 
2. Πξνζθόκηζε 
Νόκηκνπ 
Παξαζηαηηθνύ από 
Αλάδνρν (ΣΠΤ) 
3. Πξνζθόκηζε 
εγγύεζεο θαιήο 
εθηέιεζεο 
4. Τπνγξαθή εηήζηαο 
ζύκβαζεο 
ζπληήξεζεο   
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