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Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου:
«Τπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή»
Ο Υορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση των
υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή για την διαχειριστική χρήση του έτους 2016 , σύμφωνα με την
έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος ΑΔΑΜ: 17REQ002465036 , προσκαλεί τους
οικονομικούς φορείς μέχρι την 21-12-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στην
διεύθυνση Μαρίκας Κοτοπούλη 66-68 Ριζάρειος Πολιτεία, Μονάδα Β΄ να υποβάλουν
προσφορές.
Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του παραπάνω έργου αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I της Ανακοίνωσης.

1. Προϋπολογισμός:
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα χίλια εξακόσια ευρώ (1.600,00 ευρώ),
συμπεριλαμβανομένων του Υ.Π.Α. και όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων.
2. Διάρκεια υλοποίησης Πράξης:
Από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης μέχρι και την 29/12/2017.

3. Δικαιολογητικά:
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν και τα εξής δικαιολογητικά:
1. Τπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:




Είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο,
Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.
Έλαβαν πλήρη γνώση των Σεχνικών Προδιαγραφών του έργου.

Η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016
2. Καταστατικό εταιρείας (σε περίπτωση εταιρείας).


Για το Δ.. του Υ.Δ. Λίμνης Παμβώτιδας
O Πρόεδρος

Σσουμάνης Πέτρος
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
υγκεκριμένα ανατίθενται οι εξής επιμέρους υπηρεσίες:
1. Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Υορέα Διαχείρισης, του ισολογισμού και
των αποτελεσμάτων διαχειριστικής χρήσης 2016. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί
σύμφωνα με τους κανόνες και τα πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από το εποπτικό
συμβούλιο του ώματος Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Ο έλεγχος της ορθότητας και εγκυρότητας των εξόδων.
3. Πιστοποίηση των δαπανών.
4. Έλεγχος εσόδων.
5. Έλεγχος της ύπαρξης ασφαλούς και έγκυρου οικονομικού συστήματος διαχείρισης
(σύστημα τήρησης λογιστικών βιβλίων).
6. Ευθύνη για την πλήρη αντιστοιχία των μεθόδων και τεχνικών του οικονομικού
ελέγχου με τους Εθνικούς κανονισμούς οικονομικού ελέγχου.
7. Τποβολή στο Διοικητικό υμβούλιο του Υορέα Διαχείρισης του πιστοποιητικού
ελέγχου.
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