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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) , 

έχοντας υπ’ όψη: 

 το άρθρο 18 του Ν. 1069/1980, 

 το υπ’ αριθμ. 8999/13-02-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου (Διεύθυνση Εσωτερικών, Τμήμα Προσωπικού) και  

 την υπ’ αριθμ. 18/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π., 
 

απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών 

Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. 

1.Δικαιούχοι συμμετοχής: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές. 

2.Αντικείμενο Υπηρεσίας: Ο διαχειριστικός έλεγχος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. για το έτος 

2018. 

3.Τόπος παροχής υπηρεσιών: Έδρα της Δ.Ε.Υ.Α.Π. 

4.Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

4.1 Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την 

πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και 

τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ  ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Λογιστών, που 

προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου καθώς και των δύο (2) αναπληρωματικών. 

4.2 Βεβαιώσεις  ή υπεύθυνες δηλώσεις εργασιακής εμπειρίας σε έλεγχο Δ.Ε.Υ.Α., 

της εταιρίας ή της προτεινόμενης τετραμελούς ομάδας ελέγχου. 

4.3 Υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας ή επί συμπράξεως φυσικών προσώπων, ενός εκ 

των φυσικών προσώπων, ότι ουδέποτε κηρύχθηκαν έκπτωτοι ή παύτηκαν από έργο 

του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, το οποίο είχαν αναλάβει να 

εκτελέσουν. 

4.4 Οικονομική προσφορά. 

Η τήρηση των στοιχείων που θα κατατεθούν θα είναι εμπιστευτική. 
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Η προσφορά θα κατατεθεί σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη: 

«Τακτικός διαχειριστικός έλεγχος της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου έτους 2018», ενώ επί του 

φακέλου θα αναγράφονται τα στοιχεία του συμμετέχοντα. 

Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στη Γραμματεία της Δ.Ε.Υ.Α. 

Πάρου, έως και την 30η Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30. Προσφορές 

που θα ληφθούν, από τη Δ.Ε.Υ.Α.Π. μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν 

εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. 

5.Κριτήριο Ανάθεσης: Η χαμηλότερη προσφορά.  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. 

 

Πούλιος Γεώργιος 

 

 

 

 
 


