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Άγιος Νικόλαος 19/07/2016
Αρ. πρωτ. 10869

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΣΕ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ Α.Α.Ε.- Ο.Τ.Α.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.) 17.220,00 €
Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, έχοντας υπόψη του:

1) Τον Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/30.06.2016) “Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων” και
ειδικότερα τα άρθρα :261 Διαχειριστικός έλεγχος”, 262 “Λύση”,265 “Σύσταση –
Λειτουργία”, 266 “Δημοτικές και κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες”, 269 “Συγχώνευση
– Μετατροπή – Λύση Επιχειρήσεων”.
2) Τον N.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11.04.2012) “Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ”
και ειδικότερα η παράγραφος 9 του άρθρου 10 “Ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις των
ΟΤΑ”.
3) Τον Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14.04.2014) “Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών” και ειδικότερα το άρθρο 46.
4) Τον Ν2190/1920 (ΦΕΚ 144/Α΄/30.06.1920 “Περί ανωνύμων εταιρειών” όπως έχει
κωδικοποιηθεί και ισχύει.
5) Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α΄/07.06.2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως έχει
κωδικοποιηθεί και ισχύει
6) Την αριθμ.40/7810/26-05-2016 Οικονομοτεχνική Μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας
Δήμου Αγίου Νικολάου.
ανακοινώνει ότι θα αναθέσει, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε ορκωτούς ελεγκτές
λογιστές τις εργασίες εκκαθάρισης της Επιχειρησιακής Βραχασίου Α.Α.Ε. - Ο.Τ.Α. καθώς και
διαχειριστικού ελέγχου της τελευταίας που θα αφορά τα έτη από το 2011 έως και την ημερομηνία
εκκαθάρισης της επιχείρησης , εντός του 2016.
Κριτήριο κατακύρωσης της ανάθεσης της πιο πάνω υπηρεσίας θα είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για την μία ή και για τις
δύο εργασίες.
Δικαιούχοι συμμετοχής μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες
αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως αδειοδοτημένοι και πιστοποιημένοι ως ορκωτοί
ελεγκτές και ελεγκτικές εταιρίες
Ο φάκελος προσφοράς υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο
του, στο γραφείο πρωτοκόλλου (Ισόγειο κτιρίου Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου, Γουρνιών και
Γιαμπουδάκη, Άγιος Νικόλαος). Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε

εξωτερικό φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου
(ονομασία, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ, είδος εταιρείας, κλπ) και με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά” για την “ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΣΕ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ EKTAKTOY ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ Α.Α.Ε.-

Ο.Τ.Α.” με αριθμό μελέτης 7810/26-05-2016 προς Δήμο Αγίου Νικολάου - Οικονομική Υπηρεσία Γραφείο Προμηθειών – Γουρνιών και Γιαμπουδάκη – Άγιος Νικόλαος – Τ.Κ. 72100.
Τα προς κατάθεση δικαιολογητικά είναι :
1. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος βαθμίδας Ορκωτού ΕλεγκτήΛογιστή.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο της εγγραφής στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών.
3. Οικονομική προσφορά συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη κατάλληλα. Εάν
κατατίθεται προσφορά και για τις δύο εργασίες θα κατατεθεί ξεχωριστή οικονομική προσφορά για
την κάθε μία.

Επάνω στην προσφορά θα αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα του συγκεκριμένου

Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που θα διενεργήσει τον έλεγχο ή/και την εκκαθάριση με αναφορά στον
αριθμό εγγραφής του στο μητρώο του ΣΟΕΛ καθώς και του αναπληρωματικού του.
Μετά τα ανωτέρω καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου
σφραγισμένη οικονομική προσφορά με καταληκτική ημερομηνία την 29-07-2016 και ώρα 13:00.
Για περισσότερες

πληροφορίες και διευκρινήσεις καθώς και την σχετική μελέτη οι

ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 2841089923, 2841089918.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜ.ΖΕΡΒΟΣ

