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Θέμα:          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ                         
 

 

Το Επιμελητήριο Ζακύνθου καλεί τους ενδιαφερομένους προκειμένου στην 

διενέργεια τακτικού διαχειριστικού έλεγχου της χρήσης έτους 2020 και 

ειδικότερα : 
 

1. Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή 

κοινοπραξίες αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ως Ορκωτοί Ελεγκτές -

Λογιστές εταιρειών 

2. Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 

2019 από δύο(2) Ορκωτούς Ελεγκτές –Λογιστές 

3. Τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα του Επιμελητηρίου Ζακύνθου6 

(Λομβάρδου 20 - 29100 Ζάκυνθος) 

4.Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου θα είναι η παράδοση έκθεσης του 

διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2020 υπογεγραμμένη από τους δύο(2) Ελεγκτές 

που 

θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο για το Επιμελητήριο Ζακύνθου καθώς και 

θα υπογράψουν τον ισολογισμό  

5. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι 

Α) Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για 

συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και τα 

ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο(2) Ορκωτών Λογιστών που προτείνουν 

για την διενέργεια του ελέγχου, 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 (π.χ Αντίγραφο 

υπογεγραμμένων οικονομικών καταστάσεων που θα προκύπτει η αντίστοιχη 

εργασιακή εμπειρία). Η τήρηση των στοιχείων που θα αποστέλλονται θα είναι 

εμπιστευτική. 



Γ) Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος βαθμίδας Ορκωτού Ελεγκτή 

Λογιστή 

Δ) Βεβαίωση εγγραφής στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών 

Ε) Φωτοαντίγραφο των δυο(2) όψεων των αστυνομικών ταυτοτήτων 

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

ισχύει) ότι : 

α) δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου β) δεν τελεί υπό 

πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον 

τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης , αναγκαστικής διαχείρισης, 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία γ) είναι ενήμερος ως προς 

τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως 

προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού, δ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας ε) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την 

έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα 

παραπάνω. 

2. Το ποσό της υποβαλλόμενης προσφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό 

των 3.600,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φόρων.  

3.  Η τελική επιλογή θα γίνει από την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της 

οικονομικής  προσφοράς από την αρμόδια Επιτροπή Προμηθειών . Το 

κριτήριο ανάθεσης του ελέγχου θα είναι η χαμηλότερη οικονομική 

προσφορά . 

1. Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να καταθέτουν – αποστείλουν κλειστή 
προσφορά  στα γραφεία του Επιμελητηρίου  έως και την 6/5/2021 κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

                      ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΤΤΗΣ 
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