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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου οικονομικής 

διαχείρισης έτους 2020 από ορκωτό ελεγκτή 

  

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας έχοντας υπόψη του: 

1. Το Ν. 4497/2017, Μέρος Β΄ «Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» και 
ειδικότερα το άρθρο 77 παρ. 9. 

2. Το Ν. 4412/2016, άρθρο 73 παρ. 1 και 2 και άρθρο 24 και 118 
3. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημ/κης Διαχείρισης – Δημόσιον Λογιστικό κλπ» και 
4. Την με αριθμό πρακτικό 3/11-02-2021 της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου μας 

για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών 

προτίθεται να προβεί σε ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Έλεγχος νομιμότητας οικονομικής 
διαχείρισης και οικονομικών καταστάσεων έτους 2020 και σύνταξη έκθεσης επί των οικονομικών 
καταστάσεων»:  

•Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα, ως ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές. 

•Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.  

•Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού 
ελέγχου της χρήσης 2020, υπογεγραμμένη από τους ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον 
διαχειριστικό έλεγχο. 

• Χρόνος παράδοσης: δυο (2) μήνες. 

•Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: 

α) Αίτηση στην οποία τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα, εταιρείες ή κοινοπραξίες θα 
αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
καθώς και το ονοματεπώνυμο και τον ΑΜ ΣΟΕΛ του ορκωτού ελεγκτή που προτείνεται για τον 
έλεγχο. 
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β) Οικονομική προσφορά  

γ) Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας σε ελέγχους Ν.Π.Δ.Δ. Η τήρηση των στοιχείων που  θα 
κατατεθούν είναι εμπιστευτική. 

Το κριτήριο ανάθεσης του ελέγχου θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.  

Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η 
πληρωμή θα γίνει μετά την παράδοση της έκθεσης του ελέγχου της χρήσης 2020 και της 
έκδοσης του σχετικού τιμολογίου. 

Προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται η ημέρα Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 
12:00.  

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν κλειστή προσφορά είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω 
συστημένης επιστολής στην έδρα του Επιμελητηρίου Πρέβεζας Δωδώνης 47, υπόψη κ. 
Ιππολύτης Μακρή με την ένδειξη 
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