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ΚΑΣΑΣΑΗ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΔΛΟΤ ΥΡΗΗ ETΟΤ 2017 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ  ΠΡΟΣΤΠΑ 
ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. 

 

 

Κχξηνη, 

Ο  Δ..Γ.Α.Κ. ελδηαθέξεηαη λα αλαζέζεη  ζε εηαηξεία Οξθσηψλ Διεγθηψλ ηε  δηελέξγεηα 

ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο θαηάζηαζεο Ιζνινγηζκνχ ηέινπο ρξήζεο 

έηνπο 2017 ζχκθσλα κε ηα ειιεληθά  πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο. 

 
Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο έρεη εθδνζεί α) ε ππ’ αξηζ 120/01-

06-2018 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη β) ε βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 

Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, επί ηεο αλσηέξσ απφθαζεο (ή πξφηαζεο) αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο 

παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζηα νηθείν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ 

ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο.  

αο παξαθαινχκε φπσο εγγξάθσο ζε ζθξαγηζκέλν θαη πξσηνθνιιεκέλν θάθειν καο 

θαηαζέζεηε ζε ένησπη μορθή ηελ νηθνλνκηθή ζαο πξνζθνξά  γηα ηελ παξνρή ηεο σο 

άλσ ππεξεζίαο. αο ππελζπκίδνπκε, βάζε ηεο πξνθήξπμεο, φηη ε πξνζθνξά 
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ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ ΔΓΑΚ, Aξρ.Μαθαξίνπ 22 & θνπιάδσλ, 3νο φξνθνο,  

ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηην Δευτέρα 18/06/2018  και ώρα 13.00 μ.μ.. 

Η πξνζθνξά πνπ ζα ππνβιεζεί ζηνλ Δ..Γ.Α.Κ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη λα 

ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηα εμήο: 

Α. Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο, ζην νπνίν λα εκθαλίδεηαη ε ρξνληθή αιιεινπρία ησλ 

ελεξγεηψλ ηνπ γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ παξάδνζε ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ. 

B πλνπηηθά ην εηαηξηθφ ηνπ πξνθίι, φπνπ ζα αλαθέξνληαη φια ηα ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο ηνπ ππνςεθίνπ, θαζψο επίζεο ηα ζηνηρεία ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ, 

Α.Φ.Μ θαη Γ.Ο.Τ [max 2 ζειίδεο]. 

Γ. Σελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ρσξίο θαη κε Φ.Π.Α, γηα ηελ  

παξνρή ππεξεζηψλ  ζηνλ Δ..Γ.Α.Κ.  
 

Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινχκε, 

καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ. Η ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηψζεηο 
εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο 
δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα 
χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

β. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα 

γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016) 

 

Παρακαλούμε για ηις δικές ζας ενέργειες. 
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