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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Εισαγωγή 

1.1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Θ., ως επιχείρηση του Ν.1069/80 σύμφωνα με το άρθρο 1 είναι υπεύθυνη εντός της περιοχής 
αρμοδιότητάς της για: α) την παραγωγή και διανομή στους καταναλωτές του προϊόντος που καλείται «νερό 

ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία, β) τη συλλογή των λυμάτων από 
τους εγκεκριμένους καταναλωτές του οικείου ή των οικείων Δήμων και την παραγωγή του προϊόντος που καλείται 

«επεξεργασμένα αστικά λύματα, κατάλληλα για ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον», όπως αυτό ορίζεται στην 
ισχύουσα νομοθεσία, γ) τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των έργων 

υδροληψίας, έργων επεξεργασίας νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, δικτύων 

αποχέτευσης ακάθαρτων και όμβριων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων, διατάξεων 
διάθεσης του προϊόντος της περίπτωσης β’, καθώς και μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης του υπολείμματος των 

ανωτέρω διαδικασιών επεξεργασίας της περιοχής αρμοδιότητάς τους. 
1.2. Συνεπώς ασκεί τις δραστηριότητες του αρ. 230 «Ύδωρ (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)» του Ν.4412/2016 

οι οποίες είναι: Α) Η λειτουργία σταθερών δικτύων που έχουν ως στόχο να παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον 

τομέα της παραγωγής, της μεταφοράς και της διανομής πόσιμου ύδατος. Β) Η τροφοδότηση των εν λόγω 
δικτύων με πόσιμο ύδωρ. Γ) Η αποχέτευση και επεξεργασίας λυμάτων. 

1.3. Με βάσει τα παραπάνω είναι αναθέτων φορέας σύμφωνα με το αρ. 224 του Ν.4412/2016 και έχει υποχρέωση στη 
λήψη κάθε μέτρου για την άσκηση των παραπάνω δραστηριοτήτων εντός της περιοχής αρμοδιότητάς της, 

συνάπτοντας συμβάσεις σύμφωνα με το αρ. 222, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του βιβλίου ΙΙ του Ν. 4412/2016 
(άρθρα 222-338)». 

 

2. Σκοπιμότητα  
2.1. Η υλοποίηση της εν λόγω παροχής υπηρεσίας κρίνεται απαραίτητη έτσι ώστε η Διοικητική και Οικονομική 

Υπηρεσία να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα σύμφωνα 

με το άρθρο 18 του Ν. 1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 (Διαχειριστικός Έλεγχος) του Ν. 4483/17 
(ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α'):  

2.1.1. 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). 

2.1.2. 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.. 

2.1.3. 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. 
 

Βάση των ανωτέρω και σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο των ΔΕΥΑ (Ν. 1069/80), όπως ισχύει, η αρμοδιότητα διορισμού 
των ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο ανήκει στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης. 

 
3. Περιγραφή φυσικού αντικειμένου – CPV 

3.1. Το αντικείμενο της παρούσης είναι ο τακτικός οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης της ΔΕΥΑΘ. Στο πλαίσιο του 
ελέγχου γίνεται ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων σε εφαρμογή των αρχών και των κανόνων ελεγκτικής 

που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών 

ελεγκτικών προτύπων και αποβλέπει στην διακρίβωση κατά πόσον οι ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις 
εμφανίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία συντάξεως του ισολογισμού 

της και τα αποτελέσματα των εργασιών της κατά την ελεγχόμενη περίοδο. Επίσης ελέγχεται αν εφαρμόστηκε 
ορθά το λογιστικό σχέδιο και αν τηρήθηκαν οι διατάξεις οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και 

διαχειριστικό σύστημα των ΔΕΥΑ, με εξέταση των τηρουμένων βιβλίων και των αναγκαίων νόμιμων 
δικαιολογητικών και παραστατικών στοιχείων. 

 

Η γνώμη των διενεργησάντων τον έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών διατυπώνεται στη συντασσόμενη  
και υπογεγραμμένη από αυτούς έκθεση ελέγχου. 

 
3.2. Ο σχετικός κωδικός CPV, βάσει του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Καν. (ΕΚ) αριθ. 213/2008), είναι: 

79211000-6-Λογιστικές υπηρεσίες 

 
4. Διάρκεια σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ορίζεται συνολικά για οκτώ (8) μήνες, με δικαίωμα παράτασης 

- εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων που ορίζει η κείμενη νομοθεσία - και θα αρχίσει από την ημερομηνία 
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υπογραφής της Σύμβασης. 

5.  Προϋπολογισμός  

5.1. Η προϋπολογιζόμενη αξία της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Τακτικός- οικονομικός έλεγχος για τις χρήσεις 2020 

& 2021 της ΔΕΥΑΘ από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές» ανέρχεται στο ποσό των 7.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 
1.680,00 €, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.680,00 €. 

 
6.  Χαρακτηρισμός Σύμβασης 

6.1. Χαρακτηρισμός της απαιτούμενης σύμβασης υλοποίησης: Το Φυσικό αντικείμενο της μελέτης:  

6.1.1. Θα καλύψει άσκηση δραστηριότητας του αρθ. 230 «Ύδωρ» συνεπώς η σύμβαση εμπίπτει στο βιβλίο ΙΙ 
του Ν. 4412/2016.  

6.1.2. Αφορά γενική υπηρεσία και συνεπώς η απαιτούμενη σύμβαση για την υλοποίησή του, χαρακτηρίζεται ως 
«σύμβαση υπηρεσίας» σε εφαρμογή του αρθ. 2, παρ. 1, περ. 9, του Ν. 4412/2016. 

 
7. Χρηματοδότηση 

7.1. Η χρηματοδότηση της απαιτούμενης δαπάνης θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΘ και αναλύεται ανά έτος 

ως εξής: 
7.1.1. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 3.500,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% 840,00 €, που θα καλυφθεί από τον 

προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας εντός του έτους 
2021. 

7.1.2. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 3.500,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% 840,00 €, που θα καλυφθεί από τον 

προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας  εντός του 
έτους 2022. 

7.2. Λόγω του γεγονότος ότι οι τιμές παρουσιάζουν συχνές διακυμάνσεις, ο προϋπολογισμός που αναλύεται στην 
αντίστοιχη ενότητα είναι ενδεικτικός. 

 

8. Κριτήριο ανάθεσης - ανάδειξη αναδόχου 
8.1. Η ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εν λόγω παροχής υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της ισχύουσας νομολογίας και μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

 

     

Θήβα, Οκτώβριος 2021 

Ο Συντάξας 
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Τρόπος Υπολογισμού Αμοιβής  

Η προϋπολογιζόμενη αμοιβή της εν λόγω παροχής υπηρεσίας υπολογίστηκε έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 29 «Αμοιβή υποχρεωτικών ελέγχων (άρθρο 25 της Οδηγίας) του Ν. 4449/2017 (ΦΕΚ 7/24.01.2017 

τεύχος Α'): Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 
δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις, σύμφωνα με το οποίο: 

1.1. Η αμοιβή για υπηρεσίες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία δεν επιτρέπεται να εξαρτάται από 
οποιαδήποτε αίρεση. Αμοιβές υπό αίρεση είναι οι αμοιβές για ελεγκτικές εργασίες που υπολογίζονται σε 

προκαθορισμένη βάση σε σχέση με το αποτέλεσμα ή την έκβαση μιας συναλλαγής ή το αποτέλεσμα του 

εκτελούμενου έργου. Επίσης, δεν επιτρέπεται η αμοιβή για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου από ορκωτό 
ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, που επηρεάζεται από την παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών στην 

ελεγχόμενη οντότητα ή σε θυγατρική της ή σε συγγενή της ή σε από κοινού ελεγχόμενη οντότητα, από τον 
ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία ή από συνδεδεμένο μέρος της ελεγκτικής εταιρείας ή από 

ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που ανήκει στο ίδιο δίκτυο με αυτούς. 

1.2. Εάν οι αμοιβές υποχρεωτικού ελέγχου που αναλαμβάνεται για πρώτη φορά είναι μικρότερες σε ποσοστό 15% 
και άνω από τις αμοιβές της προηγούμενης χρήσης, τότε ο συγκεκριμένος υποχρεωτικός έλεγχος δύναται να 

εντάσσεται στο ετήσιο πρόγραμμα ποιοτικών ελέγχων της Ε.Λ.Τ.Ε.. 
1.3. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία υποχρεούται να επιφυλαχθεί για την αποδοχή της 

εντολής ελέγχου μιας οικονομικής μονάδας, αν η προς έλεγχο οντότητα δεν έχει εξοφλήσει πλήρως τη νόμιμη 
αμοιβή ελέγχου της προηγούμενης χρήσεως ή χρήσεων. Η επιφύλαξη αυτή γνωστοποιείται εγγράφως στη 

διοίκηση της οικονομικής μονάδας, με κοινοποίηση στην Ε.Λ.Τ.Ε. και μπορεί να αρθεί μετά από έγκριση της 

Ε.Λ.Τ.Ε.. 
2. Την ενδεικτική τιμή 20,00 €, η οποία διαμορφώθηκε από τον ελάχιστο χρόνο που θα απαιτηθεί και τις οικονομικές 

προσφορές των ελεγκτικών γραφείων που υποβλήθηκαν για τον Τακτικό-Οικονομικό Έλεγχο των χρήσεων 2017, 
2018 και 2019. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ότι οι ενδεικτικές ώρες που απαιτούνται για την εν λόγω υπηρεσία είναι 175 ώρες 

και η ενδεικτική αμοιβή 20,00 € ανά ώρα κατ΄έτος. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Τακτικός- Οικονομικός Έλεγχος τις χρήσεις 2020 & 

2021 της ΔΕΥΑΘ από Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές» , η οποία θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., 

αναλύεται ως εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ                          

ΤΙΜΗ      

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Αμοιβή δύο (2) Ορκωτών 

Ελεγκτών-Λογιστών για τον 

Τακτικό-Οικονομικό Έλεγχο των 

Χρήσεων 2020 & 2021 της 

ΔΕΥΑΘ ΩΡΕΣ 350 20,00 7.000,00 € 

Φ.Π.Α. 24 % 1.680,00 € 

Συνολική  δαπάνη (€) 8.680,00 € 

 
Θήβα, Οκτώβριος 2021                           Θήβα, Οκτώβριος 2021 

                         Ο Συντάξας                                        Θεωρήθηκε 

 

 

     Λεμπέση Έλένη                                Βούλγαρη Θεοδώρα- Άννα 

Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικού                    Προϊστάμενη Δ/σης Διοικητικών 
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ΑΡΘΡΟ 1 
Αντικείμενο της υπηρεσίας 

Το αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίας αφορά τον Τακτικό – Οικονομικός Έλεγχο των Χρήσεων 2020 & 2021 της 

ΔΕΥΑΘ από Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές. Ο εν λόγω έλεγχος ενεργείται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές- λογιστές, οι 

οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. 

Ο κωδικός CPV είναι 79211000-6-Λογιστικές υπηρεσίες. 

ΑΡΘΡΟ 2  

Ισχύουσες διατάξεις  

Η εν λόγω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Τον Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ 

Α’191/23-8-1980) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε 
και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) και ειδικότερα τα άρθρα 1 και 2, τα άρθρα 222 έως 338 του Βιβλίου ΙΙ 

«Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών πρώην εξαιρουμένων τομέων (Οδηγία 2014/25/ΕΕ) για τη σύναψη 
και εκτέλεση των συμβάσεων που συνάπτονται από αναθέτοντες φορείς όπως η ΔΕΥΑΘ, και επιπλέον τα άρθρα του 

Βιβλίου Ι για τα οποία ρητά ορίζεται η ισχύς τους για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ ή παραπέμπει σ’ αυτές το Βιβλίο 

ΙΙ. 
3. Τις διατάξεις για την οικονομική διαχείριση στις Δ.Ε.Υ.Α.: 

3.1. Του ιδρυτικού νόμου Ν.1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 
(ΦΕΚ  Α’191/23-8-1980) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μετά το Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α’107/31-07-2017) 

άρθρο 17 παρ.1 και άρθρο 5 παρ. 1 περ. ε, σύμφωνα με τα οποία η οικονομική διαχείριση εκάστης 
επιχειρήσεως ενεργείται επί τη βάσει ιδίου Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και το Δ.Σ. των Δ.Ε.Υ.Α. 

ψηφίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και τις επιμέρους τροποποιήσεις του. Η επιχείρηση έχει ιδίαν ταμιακή 

υπηρεσία, διατάκτης δε των δαπανών αυτής είναι ο Γενικός Διευθυντής εν συμπράξει μετά του προϊσταμένου 
των οικονομικών υπηρεσιών της Επιχειρήσεως ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, εκτός των περιπτώσεων της 

παρ. στ του Αρθ. 5 του Ν. 1069/80 στις οποίες διατάκτης καθίσταται το Δ.Σ.. 
3.2. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγας 

2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’143/28-06-2014),  

3.3.  Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ Α’145/05-08-2016) όπως ισχύει. 
3.4.  Του Β.Δ. 17.5/15-06-1959 «Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και. Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 

Α’114/15-06-1959). 
3.5.  Της Εγκυκλίου με αριθμό 30 και αριθ. πρωτ. 19664/20-04-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 

& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ4ΑΓ3Κ-1) «Εφαρμογή των διατάξεων 

του Π.Δ. 113/2010 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” (ΦΕΚ 194/Α) στους δήμους και στα 
δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ.». 

3.6.  Της εγκυκλίου του Υπ. Οικ. 2/86541/0026/24-11-2018 με θέμα «Ανατροπές και αναλήψεις υποχρεώσεων». 
3.7.  Του N. 4555/18 (ΦΕΚ Α’133/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 

πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 

άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

4. Τις ειδικές διατάξεις για την παροχή υπηρεσίας του θέματος: 
4.1. Του άρθρου 18 «Διαχειριστικός Έλεγχος» του Ν. 1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 

4483/17 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α'),  σύμφωνα με το οποίο:  

4.1.1. 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). 
4.1.2. 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. 

4.1.3. 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. 
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4.2. Του Ν. 4449/17 (ΦΕΚ 7/24.01.2017 τεύχος Α'): «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις.» 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
Οικονομικό αντικείμενο 

Ο προϋπολογισμός της εν λόγω υπηρεσίας, ο οποίος είναι ενδεικτικός και περιγράφεται αναλυτικά στο αντίστοιχο 

τεύχος της παρούσης μελέτης, είναι 7.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.680,00 €, συνολικής αξίας 8.680,00 €, ο οποίος 

θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Χρόνος, τόπος, διάρκεια και όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Ο τόπος παροχής της υπηρεσίας είναι στα γραφεία της ΔΕΥΑΘ, που βρίσκονται στην Ταχ. δ/νση: Θέση Χοροβοϊβόδα 

– Θήβα, Τ.Κ. 32200, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θήβας. 

Η προθεσμία λήξης της παροχής υπηρεσίας ορίζεται συνολικά σε οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

Σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, 

της παραγράφου 1 του άρθρου 216  και της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221  του ν. 4412/2016, 

η οποία συγκροτήθηκε με την με αρ. 7/16-01-2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ η αρμόδια επιτροπή θα εισηγείται 
στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της, που είναι το Δ.Σ., για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 

εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 

αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

 
Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο 

καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε 
αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το 

ημερολόγιο συνυπογράφεται από την επιτροπή, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των 
όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται 

από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. Κατά τα λοιπά θα εφαρμοστούν πλήρως οι 
απαιτήσεις που θέτει η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων της Νο 12/2020 θεωρημένης μελέτης της Διοικητικής και 

Οικονομικής Υπηρεσίας. 
  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, 
της παραγράφου 1 του άρθρου 216  και της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221  του ν. 4412/2016, 

η οποία συγκροτήθηκε με την με αρ. 7/16-01-2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ. 
 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί 
δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε 

παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του 

αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων 
υπηρεσιών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της 
σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από 

τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της 

συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. μετά την έκδοση της ως 

άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών 
της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

απόφαση. 
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β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 

οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220. 

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου 
από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με 

παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι 

προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου 

οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. η 
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και 

συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται 
πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση επί της συμβατικής 

αξίας, με απόφαση του αναθέτοντος φορέα μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των αυτών με άλλες, που να είναι 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. αν η 

αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος 

υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016. 

  
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 

εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής στην παρούσα σύμβαση. Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για 

οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 5 
Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου- Κυρώσεις 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές του αναθέτοντα φορέα, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 

διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 
παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών 
στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να 

συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως 
άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, 
ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη 
συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη 
απόφαση του Αναθέτοντος Φορέα. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της 

σύμβασης. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής 

διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για 
υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση του 

αναθέτοντα φορέα, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη 

συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 
εκτελεστεί πλήρως. 
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Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον αναθέτοντα φορέα το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 
Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του 
αρμοδίου οργάνου, η οποία επικυρώνονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του αναθέτοντα φορέα. 

Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά 
τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016, που 
θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2.2.2. της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις 
Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο 

πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις 
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 

εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
Υποχρεώσεις παρόχου 

Υποχρέωση του παρόχου, για το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση της έκθεσης του 

διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2018, υπογεγραμμένη από τους δυο (2) ελεγκτές-λογιστές που θα διενεργήσουν το 

διαχειριστικό έλεγχο και με ημερομηνία παράδοσης, σύμφωνη με το άρθρο 4 της παρούσης . 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Υποχρεώσεις του εντολέα  

Ο εντολέας είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την 

υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Τρόπος πληρωμής 

Η οικονομική προσφορά του αναδόχου αποτελεί και τη συμβατική του αμοιβή και περιλαμβάνει το Φόρο 

Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα καταβάλλεται με την παράδοση του σχετικού Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών και της 

έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης του Ανάδοχου και εφόσον υπάρχει βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την 

αρμόδια επιτροπή και όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.   

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε 

καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια 

ισχύος της εντολής.  
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ΑΡΘΡΟ 10 

Λύση της σύμβασης 

Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και αζημίως με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της 

παρούσας.  

 
ΑΡΘΡΟ 11 

Συμβατικά στοιχεία 

1. η με Νο 12/2020 θεωρημένη μελέτη 
2. η προσφορά του αναδόχου 

3. το σχέδιο σύμβασης 

4. η σύμβαση  

ΑΡΘΡΟ 12 

Επίλυση  διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.             

 

 

Θήβα, Οκτώβριος 2021 

Ο Συντάξας 

 

 

 

 

 

 

 

Θήβα, Οκτώβριος 2021 

Θεωρήθηκε 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Λεμπέση Έλένη 

Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικού  

& Οικονομικού 

Βούλγαρη Θεοδώρα- Άννα 

Προϊστάμενη Δ/σης Διοικητικών 

και Οικονομικών Υπηρεσιών 
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Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΘΗΒΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
 
ΚΩΔ. ΠΡΟΥΠ. 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2020 & 2021 ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ 
ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
 
 
 
Ίδιοι Πόροι 
 
 
 
7.000,00 € πλέον ΦΠΑ 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

4.ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
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_ Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
 

  Θήβα: …………….……… 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ   
ΘΕΣΗ ΧΟΡΟΒΟΪΒΟΔΑ – Τ.Κ. 32200 ΘΗΒΑ – ΤΑΧΥΔΡ. ΘΥΡΙΔΑ 30                                                                                                                                    
ΤΗΛ.:2262025947, 2262022547, 2262022147 – FAX:2262028464                                            

  
E-MAIL:deyathiv@otenet.gr – Α.Φ.Μ.:090075565, ΔΟΥ ΘΗΒΩΝ  Αρ. Πρωτ.: ……………… 

   

   
   

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Για την ανάδειξη  αναδόχου υλοποίησης της υπηρεσίας με τίτλο:  

«ΤΑΚΤΙΚΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2020 & 2021 ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ  

ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ» 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας, σε εφαρμογή της με αρ. …/…-…-2021 απόφασης (ΑΔΑΜ:…………. & ΑΔΑ:…………) του Δ.Σ. της 

ΔΕΥΑΘ, πρόκειται να συνάψει σύμβαση με ανάδοχο για την υλοποίηση γενικής υπηρεσίας της παρ. 9 του άρθρου 2 του 
Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», με τίτλο «ΤΑΚΤΙΚΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020 & 2021 ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ ΑΠΟ 

ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ», με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 
 

❖ Είδος διαδικασίας: Η ανάδειξη αναδόχου θα γίνει, σε συνέχεια της παρούσας ανοικτής πρόσκλησης υποβολής 

προσφορών, με τη διαδικασία της «Απευθείας ανάθεσης», σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/2016 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα του Άρθ. 328 του νόμου, μετά τον διορισμό των ορκωτών λογιστών του επιλεγέντος 

υποψήφιου αναδόχου, από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για τη διενέργεια του ελέγχου, 

σε εφαρμογή του Αρθ. 18 του Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως». 

  

❖ Έγγραφα της Σύμβασης: Φάκελος Μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών με α/α 06/2021, 

στην οποία αναλύονται η σκοπιμότητα υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης, το φυσικό και οικονομικό 
αντικείμενο της σύμβασης, η χρονική διάρκεια αυτής καθώς και ο προϋπολογισμός της σύμβασης και το υπόδειγμα 

εντύπου οικονομικής προσφοράς, τα οποία αποτελούν τα έγγραφα της σύμβασης, υπό την έννοια του  Ν. 
4412/2016 (αρθ. 2, παρ.1, υποπερ. 14). 

 

❖ Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο τακτικός- 
οικονομικός έλεγχος χρήσης 2019 της ΔΕΥΑΘ από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές. Αναλυτική περιγραφή του 

φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα συνημμένα έγγραφα της σύμβασης. 
 

❖ Κωδικοί CPV: 79211000-6 (Λογιστικές υπηρεσίες). 

 
❖ Τόπος παροχής της υπηρεσίας: Είναι στα γραφεία της ΔΕΥΑΘ, που βρίσκονται στην Ταχ. δ/νση: Θέση 

Χοροβοϊβόδα – Θήβα, Τ.Κ. 32200, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θήβας ( ΕΕΛ). 
 

❖ Διάρκεια της σύμβασης: Η προθεσμία λήξης της παροχής υπηρεσίας ορίζεται συνολικά σε οκτώ (8) μήνες από 
την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων 

που ορίζει η κείμενη νομοθεσία. 

 
❖ Εκτιμώμενη αξία-Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 

7.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.680,00 € και η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.Π.Α. στο ποσό των 
8.680,00 €, η οποία θα καλυφθεί με ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και αναλύεται ως εξής: 
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o Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 3.500,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% 840,00 €, που θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό 

του οικονομικού έτους 2021 για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας εντός του έτους 2021. 

o Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 3.500,00 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% 840,00 €, που θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό 
του οικονομικού έτους 2022 για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας  εντός του έτους 2022. 

 
❖ Χρηματοδότηση – Έγκριση δέσμευσης πίστωσης – Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης: Φορέας 

χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΔΕΥΑΘ. Η δαπάνη για την πληρωμή της σύμβασης θα βαρύνει τις 

σχετικές πιστώσεις των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2021 & 2022 του Φορέα. Για την παρούσα 
διαδικασία έχει εκδοθεί: Η με αριθ. …/…-…-……. απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΘ (ΑΔΑ: ………) , σύμφωνα με την 

οποία εγκρίνονται οι δαπάνες της με αυξ. αριθ. …./…-…-….. πρότασης ανάληψης υποχρέωσης του διατάκτη της 
ΔΕΥΑΘ και διατίθεται το ποσό των 7.000,00 € από τον ΚΑΔ 61.90.0002 «Αμοιβές ορκωτών λογιστών ΚΛ. ΧΡ. 2020 

& 2021», πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.680,00 € από τον ΚΑΔ 54.00.29.24 «ΦΠΑ Εξόδων-Λογαριασμών ομάδων 6 & 8 
24%»  

 

❖ Κριτήριο Ανάθεσης: Η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» αποκλειστικά βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή) 

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά βάσει του ανωτέρω κριτηρίου ανάθεσης, εφόσον 

ο αναθέτων φορέας επαληθεύσει, ότι πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις: 

❖ Ο προσφέρων δικαιούται συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
❖ Ο προσφέρων δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή του στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει των 

παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 (λόγοι αποκλεισμού) του ν. 4412/2016 και του άρθρου 74 (Αποκλεισμός οικονομικού 
φορέα από δημόσιες συμβάσεις) του Ν. 4412/2016 και  

❖ Ο προσφέρων πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση από τον 

αναθέτοντα φορέα. 
 

Ειδικότερη μνεία στο δικαίωμα συμμετοχής, στη χρήση των υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων 

επιλογής για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης γίνεται παρακάτω: 

1. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
 

2. Λόγοι Αποκλεισμού 

2.1. Κάθε προσφέρων αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ένας από τους λόγους 

των περιπτώσεων της παρ. 1 του αρθ. 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/2016), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, ήτοι υπάρχει εις βάρος του προσφέροντος  αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

2.1.1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,  
2.1.2. δωροδοκία  

2.1.3. απάτη,  
2.1.4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

2.1.5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,  
2.1.6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,  

Η υποχρέωση αποκλεισμού προσφέροντος εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω προσφέροντος ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της 
παραγράφου 2.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη. 
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2.2. Κάθε προσφέρων αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ένας από τους λόγους 

των περιπτώσεων της παρ. 2α) και 2β) του αρθ. 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/2016), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι: 

α) Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών  
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με  διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική  

νομοθεσία  ή/και  
β) Ο αναθέτων φορέας μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις   

υποχρεώσεις του  όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Διευκρινίζεται ότι αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους 

ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 

τους. 
2.3. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης 

της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε 

κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 
2.4. Κάθε προσφέρων αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη 
του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ο λόγος του αρθ. 74 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 

Α/2016) , ήτοι:   Εάν έχει επιβληθεί στον οικονομικό φορέα αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε εν εξελίξει και 
μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιου για θέματα 

καταπολέμησης διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.  Ο αποκλεισμός οικονομικού 
φορέα από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Βιβλίου Ι, σύμφωνα με τις προηγούμενες 

παραγράφους, επιφέρει αυτοδίκαια και τον αποκλεισμό του από μελλοντικές ή εν εξελίξει διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών του Βιβλίου II (άρθρα 222 έως 338) ή συμβάσεων 

παραχώρησης έργων και υπηρεσιών του ν. 4413/2016 (Α΄ 148) για ίσο χρονικό διάστημα. 

 
3. Κριτήρια Επιλογής 

3.1. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

3.1.1. Καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο. 

3.1.2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Οι προσφέροντες απαιτείται να έχουν «(α) τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης 

ευθύνης  «ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)» με εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον εξακοσίων 

χιλιάδων (600.000) ευρώ ή είναι Ε.Κοιν. με συνεταιριστικό κεφάλαιο τουλάχιστον εξήντα χιλιάδων 

(60.000) ευρώ» και (β) την αναγκαία χρηματοοικονομική ευρωστία και φερεγγυότητα, σύμφωνα με τον 

Κανονισμό Αδειών. 

3.1.3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

3.1.3.1. Οι προσφέροντες απαιτείται να διαθέτουν οργανωτική και διοικητική δομή κατάλληλη να  
εξασφαλίσει την αξιόπιστη, συνετή και χρηστή άσκηση δραστηριότητας προμήθειας, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών.  

3.1.3.2.  Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν ομάδα εργασίας που θα περιλαμβάνει δύο 

ορκωτούς – λογιστές με τους αναπληρωματικούς τους, οι οποίοι ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές 

στη χώρα εγκατάστασής τους, με αποδεικτικά προς τούτο έγγραφα.  
3.1.3.3.  Οι προσφέροντες απαιτείται να έχουν εμπειρία στον Τακτικό- Οικονομικό Έλεγχο Χρήσης σε 

Δήμους, Δ.Ε.Υ.Α., Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς ως και Ν.Π.Ι.Δ. στην Ελλάδα ή 
αντιστοίχως σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

4. Τρόπος σύνταξης και υποβολής Προσφορών-Αποδεικτικά μέσα 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#book_II
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art222
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Συνημμένα αποστέλλουμε τον Φάκελο Μελέτης και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης, και εφόσον σας ενδιαφέρει 

στα πλαίσια της δυνατότητας της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης, παρακαλούμε να μας υποβάλετε 

προσφορά σε κλειστό φάκελο μέχρι τις …-…-2021, ημέρα ….. και ώρα 12:00 μμ, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. που 
βρίσκονται στην Εγκατάσταση  Επεξεργασίας Λυμάτων Θήβας, στην Ταχ. Δ/νση: Θέση Χοροβοϊβόδα, Τ.Κ. 32200 

- Θήβα. Στον ενιαίο σφραγισμένο θα αναγράφεται ο τίτλος της αναθέτουσας υπηρεσίας, τα στοιχεία του 
συμμετέχοντος, η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" και ο τίτλος της σύμβασης.     

 

Ο φάκελος της Προσφοράς θα πρέπει να εμπεριέχει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπογεγραμμένη από 
τον οικονομικό φορέα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα 

(σε περίπτωση νομικού προσώπου), ή από όλα τα φυσικά πρόσωπα που αποτελούν σύμπραξη /ένωση παρόχων η 
οποία υποβάλλει κοινή προσφορά, και να συνοδεύεται από: 

1. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος θα 
εμπεριέχει τα αποδεικτικά μέσα για την επαλήθευση περί μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού και ελέγχου 

πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του οικονομικού φορέα, ήτοι: 

1.1. Αποδεικτικά μέσα περί μη υπάρξεως των λόγω αποκλεισμού: 
1.1.1. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, εκ μέρους του νομικού προσώπου, όπως αυτός 

ορίζεται στην περίπτωση 79Α του του Ν. 4412/2016, από την οποία να προκύπτει ότι πληρούνται 
οι απαιτήσεις της παρ. 1 του αρθ. 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/2016), η οποία  να έχει 

συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών.  
1.1.2. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, από τους 

αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παρ. 
2 του αρθ. 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/2016).  

1.1.3. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, από την 
αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παρ. 2 του αρθ. 73 του 

Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/2016). 

1.1.4. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 και να έχει συνταχθεί 

μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
1.2.  Αποδεικτικά μέσα πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής. 

1.2.1. Προς απόδειξη της καταλληλόλητας άσκησης της επαγγελματικής 

δραστηριότητας των προσφερόντων: 
Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, το οποίο στην 

περίπτωση των συμβάσεων προμηθειών είναι το μητρώο «Βιοτεχνικού ή Εμπορικού ή 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου», με το οποίο πιστοποιείται ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 

απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης, το οποίο πρέπει 

να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, 
εκτός εάν φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.  

1.2.2. Προς απόδειξη της τεχνικής ικανότητας των προσφερόντων: 
1.2.2.1. Nα καταθέσουν την ομάδα εργασίας που θα περιλαμβάνει δύο 

ορκωτούς – λογιστές με τους αναπληρωματικούς τους, οι οποίοι να λειτουργούν 
νόμιμα ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές στη χώρα εγκατάστασής τους, με 

αποδεικτικά προς τούτο έγγραφα. Σημειώνεται ότι για τους ασκούντες τη 

δραστηριότητα στην Ελλάδα απαιτείται βεβαίωση από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, 
ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Λογιστών (Θα αναφέρονται οι ΑΜ 

ΣΟΕΛ). 
1.2.2.2. Αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την απόκτηση εμπειρίας του  

οικονομικού φορέα,  στον Τακτικό- Οικονομικό Έλεγχο Χρήσης σε Δήμους, 

Δ.Ε.Υ.Α., Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς ως και Ν.Π.Ι.Δ. στην Ελλάδα ή 
αντιστοίχως σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. βεβαιώσεις καλής 

εκτέλεσης όρων σύμβασης). 
1.3. Αποδεικτικά μέσα Απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης. Τα νομικά πρόσωπα με τη μορφή 

Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.), απαιτείται να προσκομίζουν: 

1.3.1. Το σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί 

έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

1.3.2. Το σχετικό γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών 

του νομικού προσώπου, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 

 

2. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος θα αποσφραγιστεί 
μόνο εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» θα περιλαμβάνει 
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συμπληρωμένο το υπόδειγμα εντύπου οικονομικής προσφοράς, στο οποίο θα αναγράφει τα στοιχεία του 

προσφέροντος και την προσφερόμενη συνολική τιμή για την περιγραφόμενη παροχή υπηρεσίας. Η τιμή 

μονάδας ανά ώρα και η συνολική τιμή πρέπει να δοθούν με στρογγυλοποίηση σε δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 
 

3. Διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης 
3.1. Η παραλαβή και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει σε εφαρμογή του Ν. 4412/2016, την ημέρα και ώρα 

λήξης κατάθεσης των προσφορών, δηλαδή στις …-…-2020, ημέρα ….. και ώρα 12:00μμ. 

3.2. Ο Αναθέτων Φορέας με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης της προσφοράς, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά για την οποία συντρέχει λόγος απόρριψης σύμφωνα με το αρθ. 

91 «Λόγοι απόρριψης προσφορών» του Ν. 4412/2016. 
3.3. Η κατακύρωση της διαδικασίας και η ανάδειξη αναδόχου θα γίνει σε εφαρμογή του 4412/2016 και του 

άρθρου 18 «Διαχειριστικός Έλεγχος» του Ν. 1069/80, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 4483/17 
(ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α') , ως εξής:   

3.3.1. Η Επιχείρηση μετά τον έλεγχο και αξιολόγηση των προσφορών θα προβεί στην επιλογή του 

προτεινόμενου υποψήφιου αναδόχου, παρόχου της υπηρεσίας, σύμφωνα με το κριτήριο 
επιλογής που είναι τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), και θα τον προτείνει με απόφαση του ΔΣ Συντονιστή της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης  

3.3.2. Η απόφαση του ΔΣ, καθώς και ο φάκελος της διαδικασίας επιλογής αναδόχου με όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία θα διαβιβαστούν προκειμένου να διοριστούν με απόφαση του 
Συντονιστή οι ορκωτοί λογιστές που θα διενεργήσουν τον τακτικό έλεγχο της Επιχείρησης. Ο 

διορισμός των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών θα κοινοποιηθεί στη ΔΕΥΑΘ.  
3.3.3. Η ΔΕΥΑΘ, μετά την κοινοποίηση της απόφασης του διορισμού των ορκωτών 

ελεγκτών-λογιστών από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με απόφαση του το Δ.Σ. 
της ΔΕΥΑΘ αφού την αποδεχθεί, θα αναθέσει στον υποψήφιο ανάδοχο την υπηρεσία 

διενέργειας του ελέγχου.  

3.4. Μετά την ανάθεση της υπηρεσίας θα υπογραφτεί σύμβαση υπηρεσίας του Ν. 4412/2016 με τίτλο 
«ΤΑΚΤΙΚΟΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2020 & 2021 ΤΗΣ ΔΕΥΑΘ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ». 
  

4. Πληρωμή του αναδόχου:  

Η πληρωμή της αναδόχου θα καταβληθεί με την παράδοση του σχετικού Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών και της 
έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου τις χρήσεις 2020 και 2021 αντίστοιχα για το έτος που αφορούν και εφόσον 

υπάρχει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της παροχής υπηρεσίας από την αρμόδια επιτροπή και όλα τα νόμιμα 
δικαιολογητικά.  Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η 

αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και 

αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 

Θήβα, Οκτώβριος 2021 

Ο Συντάξας 

 

 

 

 

 

 

 

Θήβα, Οκτώβριος 2021 

Θεωρήθηκε 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Λεμπέση Έλένη 

Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικού  

& Οικονομικού 

Βούλγαρη Θεοδώρα- Άννα 

Προϊστάμενη Δ/σης Διοικητικών 

και Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

 

Θήβα …./…/……….. 

Εγκρίθηκε με την με Αρ. …/……. 

Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΘ  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 

Κωνσταντίνος Βόλης 
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