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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΗ
Το Επιμελητήριο Λασιθίου , έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄171/13.11.2017) – «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών

2.

3.
4.

5.
6.
7.

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις>>
Το Ν.Δ. 496/74 «περί λογιστικού των ν.π.δ.δ.» όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει και του ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27.11.1995) «περί Δημοσίου Λογιστικού,
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σύμφωνα με το ν. 3871/2010 και το Π.Δ. 113/2010 (Α. 194),
Τον Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει σήμερα»
και το άρθρο 24, παρ.4 του ν.2919/2001 (Φ.Ε.Κ. 128/Α/25.06.2001)
Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας και την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις»
Το Ν.4281/2014 (Α/160/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και
άλλες διατάξεις» ,
Τον Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
Την με αριθμό 61/17-4-2019 απόφαση της ΔΕ του Επιμελητηρίου Λασιθίου
περί αποστολής “Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος” για ανάθεση
υπηρεσίας ορκωτών ελεγκτών.

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή Υπηρεσιών Ελεγκτικής
Εταιρείας για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του 2018 του Επιμελητηρίου Λασιθίου
από ένα (1) Ορκωτό Ελεγκτή με απευθείας ανάθεση.

με τους εξής όρους :
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1. Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή
κοινοπραξίες αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ως Ορκωτοί
Ελεγκτές-Λογιστές εταιριών.
2. Αντικείμενο είναι ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Επιμελητηρίου
Λασιθίου για το έτος 2018 όπως προβλέπεται από το άρθρο 77 παρ.9 και 10 ,
του ν. 4497/2017.
3. Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα του Επιμελητηρίου Λασιθίου,
Ι. Κουνδούρου 17 Άγιος Νικόλαος.
4. Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης
του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2018 (Φύλλο Ελέγχου), υπογεγραμμένη
από έναν (1) Ελεγκτή που θα διενεργήσει τον διαχειριστικό έλεγχο για το
Επιμελητήριο Λασιθίου,καθώς και θα υπογράψουν τον ενοποιημένο ισολογισμό
σύμφωνα με το Ν.4497/2017. Χρόνος παράδοσης ορίζεται το χρονικό διάστημα
ενός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία οι ελεγκτές θα κληθούν
εγγράφως για την διενέργεια του ελέγχου.
5. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:

α) Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα θα αναφέρουν
την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς
και το ονοματεπώνυμο και τον ΑΜ ΣΟΕΛ του Ορκωτού Λογιστή, που προτείνουν για τη
διενέργεια του ελέγχου οι ενδιαφερόμενες εταιρίες , οι οποίοι θα πρέπει να
έχουν διετή τουλάχιστον εμπειρία σχετική με το αντικείμενο για το οποίο
υποβάλλεται η αίτηση.
β) Βεβαιώσεις αντίστοιχης εργασιακής εμπειρίας πρωτίστως σε ΝΠΔΔ και εταιρείες
αυτών ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που
αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.
γ) Αντίγραφα της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος βαθμίδας Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
για τους δύο προτεινόμενους για ανάληψη του συγκεκριμένου έργου .
δ) Αντίγραφο της εγγραφής στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών.
ε) Φωτοαντίγραφο των δυο (2) όψεων των Αστυνομικών Ταυτοτήτων των ορκωτών
λογιστών που προτείνονται.
στ) Υπεύθυνη δήλωση (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986,όπως εκάστοτε ισχύει),
ότι: 1.) δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου, 2.) δεν
έχει καταδικαστεί για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας, 3) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα
προσκόμιση των δικαιολογητικών που πιθανό να του ζητηθούν και αποδεικνύουν τα
παραπάνω 4) έχει λάβει γνώση και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με την παρούσα πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 5) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας πρόσκλησης, 6) σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για την υλοποίηση
των υπηρεσιών φέρει αποκλειστικά την ευθύνη αμοιβών, ασφάλισης, κλπ. 7)
παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε Απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της
υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής.
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Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε,
μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά

:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

[Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη
αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α..
(άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του
Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του
άρθρου 107 του Ν.4497/2017) ]

Απαραίτητα Προσόντα:
α) Σχετικές πιστοποιήσεις & άδειες Ελεγκτικής εταιρείας
β) Λειτουργία ως Ελεγκτική εταιρεία για

τουλάχιστον πέντε (5) έτη

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την
ένδειξη «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται
τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου. Εντός του φακέλου αυτού θα τοποθετηθεί και
ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα
περιέχει την οικονομική προσφορά (τιμή χωρίς του ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ).
Ο σφραγισμένος φάκελος θα αποσταλεί ή θα κατατεθεί στα γραφεία του
Επιμελητηρίου Λασιθίου έως και την 31/5/2019 και ώρα 14:00. Προσφορές που θα
παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα
ληφθούν υπόψη.
6. Η τελική επιλογή θα γίνει με απευθείας ανάθεση Προέδρου,α πόφαση της Δ.Ε
του Επιμελητηρίου Λασιθίου, έπειτα από την εισήγηση της υπηρεσίας για τις
προσφορές που υποβλήθηκαν και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της
οικονομικής προσφοράς. Το κριτήριο ανάθεσης του ελέγχου θα είναι η
χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται όλα τα
δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο, δεν θα αποσφραγίζεται η οικονομική
προσφορά, η οποία και θα του επιστρέφεται. Η απόφαση ανάθεσης θα
κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο εγγράφως. Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται
το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
απόφασης ανάθεσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική
ενημερότητα και ποινικό μητρώο).
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7. Η εργασία του παραπάνω ελέγχου θα παρασχεθεί εντός του 2019 σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στο άρθρο 77 παρ.9 και 10 του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171
της 13/11/2017).Χρόνος παράδοσης ορίζεται το χρονικό διάστημα ενός μηνός
από την ημερομηνία κατά την οποία οι ελεγκτές θα κληθούν για την
διενέργεια του ελέγχου.
8. Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον
ανάδοχο. και η πληρωμή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση και παράδοση των
εκθέσεων και την υπογραφή ενιαίου ισολογισμού σύμφωνα με τον
Ν.4497/2017, του ελέγχου της χρήσης 2018 και της έκδοσης του σχετικού
τιμολογίου από τον ανάδοχο το αργότερο εντός διμήνου από την παραλαβή
του. Επί της αξίας του τιμολογίου θα βαρύνουν τον ανάδοχο οι
προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις: α) κράτηση 0,06 % υπερ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ
και 0,06 % υπέρ ΑΕΠΠ επί του ποσού πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων και
χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου επί αυτής της κράτησης
β) παρακράτηση
φόρου εισοδήματος 20% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, εφόσον ο
ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο δηλαδή ατομική επιχείρηση γ) κάθε άλλη
νόμιμη κράτηση που δεν αναφέρθηκε παραπάνω

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην
κα Ειρήνη Γκερεδάκη (τηλ. 28410-22231, φαξ:28410-23831, e-mail:
manager@epimlas.gr )

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
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