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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για απευθείας ανάθεση ελέγχου οικονομικής διαχείρισης έτους 2019 

από ορκωτό ελεγκτή 

 

Ο πρόεδρος έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.9 και 10 του ν.4497/13-11-2017 (ΦΕΚ 171 Α) 

«Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 

επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) 

 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. 

3. Το υπ΄ αριθμ.21/24-02-2020 πρωτογενές αίτημα του τμήματος Διοικητικού - 

Οικονομικού (ΑΔΑΜ 20REQ006339622). 

4. Την υπ΄αριθμ.62/25-02-2020 ανάληψη υποχρέωσης (ΑΔΑΜ 20REQ006339676 

και ΑΔΑ: ΨΘΨΓ469ΗΚ4-ΠΟΦ). 

5. Την υπ΄ αριθμ.490/3/24-2-2020 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής. 

Καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην 

Ελλάδα, ως ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές να υποβάλλουν ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή 

κούριερ) την πρότασή τους, στην ταχυδρομική διεύθυνση Π. Κουντουριώτη 19, 83100, 

Σάμος, καταθέτοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα Α της 

παρούσας, στο Επιμελητήριο  Σάμου, μέχρι την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και ώρα 

14:00 με την ένδειξη: 

 

Υποβολή πρότασης για τον έλεγχο οικονομικής διαχείρισης έτους 2019. 

 

Έργο του επιλεχθέντος θα είναι ο οικονομικός, διαχειριστικός έλεγχος και η σύνταξη 

σχετικής έκθεσης ελέγχου για το έτος 2019, υπογεγραμμένη από τον ελεγκτή που θα 

διενεργήσει το διαχειριστικό έλεγχο. 

Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα του Επιμελητηρίου Σάμου. 

Κριτήριο επιλογής είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά. 

Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Αργυρώ Σαράντου  τηλ. 2273087975 ή 

2273087970. 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Σάμου. 

Ο πρόεδρος 

Γεώργιος Κυριαζής 

             

Σάμος, 20/03/2020 

Αριθ. πρωτ.245  

 

 
Δ/νση:         Π. Κουντουριώτη 19 

Ταχ. Κώδ.: 831 00 

Πόλη:          Σάμος 

Πληρ.:         Αργ.Σαράντου 

Τηλ.:           22730-87985/87970 

e-mail:         sarantou@samcci.ondsl.gr 
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Παράρτημα Α 

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι: 

 

Α)  Οικονομική προσφορά. 

 

Β) Βεβαιώσεις αντίστοιχης εργασιακής εμπειρίας σε ελέγχους ΝΠΔΔ καθώς και 

πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που  θα 

κατατεθούν είναι εμπιστευτική. 

 

Γ) Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος βαθμίδας Ορκωτού Ελεγκτή 

Λογιστή. 

 

Δ) Αντίγραφο της εγγραφής στο Σώµα Ορκωτών Λογιστών.  

 

Ε) Φωτοαντίγραφο των δυο (2) όψεων των Αστυνοµικών Ταυτοτήτων. 

 

Ζ) Υπεύθυνη δήλωση (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει) 

ότι: α) έχει λάβει γνώση και συμφωνεί ανεπιφύλακτα µε την παρούσα πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β) η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της 

παρούσας πρόσκλησης, γ) σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για την υλοποίηση 

των υπηρεσιών φέρει αποκλειστικά την ευθύνη αµοιβών, ασφάλισης, κλπ. δ) παραιτείται 

από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του, για την οποιαδήποτε Απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης της πρόσκλησης, ή της υπαναχώρησης της 

Αναθέτουσας Αρχής και ε) δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 & 

2  του Ν.4412/ 8-8-2016 (ΦΕΚ 47 Α). 
 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Τα φυσικά πρόσωπα πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο. 

Τα νομικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, και πιο συγκεκριμένα : 

 1) Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. θα χρειαστεί να προσκομίσει επιπλέον: 

 Α) Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από το οποίο προκύπτει το ιστορικό τυχόν μεταβολών της 

εταιρείας. 

 Β) Πιστοποιητικό τελευταίας σύνθεσης Δ.Σ. 

 2) Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. θα χρειαστεί να προσκομίσει επιπλέον: 

      Α) Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από το οποίο προκύπτει το ιστορικό τυχόν μεταβολών της 

εταιρείας. 

      Β) Αντίγραφο τελευταίου καταστατικού θεωρημένο από το ΓΕΜΗ. 

3) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα µέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

 Η υποχρέωση του παραπάνω εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστο :  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και IKE (Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών) τους διαχειριστές,  
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β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

µέλη του  ∆ιοικητικού Συμβουλίου.  

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.  

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που στο απόσπασμα ποινικού μητρώου αναφέρονται αδικήματα  για 

τα οποία δεν προκύπτει σαφώς αν ανήκουν σε αυτά που σύμφωνα µε την παρούσα προκαλούν τον 

αποκλεισμό του συμμετέχοντος, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να συνυποβάλουν αντίγραφο της  

σχετικής  καταδικαστικής  απόφασης,  προκειμένου  να κριθεί ανάλογα. Ακόμα  σε  περίπτωση  που 

το  απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει 

να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  

Νομικά Πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά 

σύστασής τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Ρητά ορίζεται ότι όλα τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα θα κατατεθούν 

μετά την αξιολόγηση των προσφορών  και πριν την απόφαση ανάθεσης και την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης. 

 Μετά την ανάθεση θα ακολουθήσει η  υπογραφή της σχετικής  σύμβασης ανάθεσης του 

ελέγχου με τον ανάδοχο και η καταβολή της αμοιβής θα πραγματοποιηθεί με την 

ολοκλήρωσης και  την παράδοση της έκθεσης του ελέγχου της χρήσης 2019 καθώς  και 

της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου. 


