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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΓΟΥΡΝΕΣ: 06.12.2022 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                    ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:1016 
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Ταχ. Δ/νση: Πρώην Αμερ. Βάση Γουρνών 
Τ.Κ. 70014    
Πληροφορίες: Καλαϊτζάκη Αναστασία                                                                                                        
Τηλ: 2810 332138 (εσωτ.3)                                                                    ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

Email:kοinofelis@hersonisos.gr                                                                                                  
         s.kalaitzaki@hersonisos.gr                                                                           

                                                                                                                     
                                                           

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

   Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση της 
υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή για τη διενέργεια του τακτικού 
διαχειριστικού ελέγχου για τα έτη 2020,2021 στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου 
σύμφωνα με το αρθρ.261 ν.3463/06», δυνάμει  της υπ. αριθμό 96/2022(ΑΔΑ: 9ΣΡΣΟΛ6Χ- Ρ9Δ) 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της υπ. αριθ. πρωτ.976/24.11.2022 τεχνικής έκθεσης της 
Κ.Ε.Δ.Χ. ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.000,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. 

• Δικαιούχοι συμμετοχής  είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξίας. 

• Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για τα έτη 2020,2021.  

• Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του 
διαχειριστικού ελέγχου για τα έτη 2020,2021  

Η διαδικασία θα διεξαχθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  
Μπορείτε να υποβάλετε μέχρι την Παρασκευή  16.12.2022 και ώρα 14.00 την οικονομική σας 
προσφορά η οποία θα φέρει ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου, σε 
σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Χ στην Πρώην Αμερικάνικη βάση Γουρνών, είτε να την 
αποστείλετε με συστημένο φάκελο ταχυδρομικώς στην διεύθυνση:  
 
 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου, 
Πρώην Αμερικανική βάση Γουρνών, Τ.Κ. 700 14 
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Ο φάκελος θα πρέπει να αναφέρει ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 1016/06.12.2022 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: «Παροχή υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή για τη 
διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για τα έτη 2020,2021 στην Κοινωφελή Επιχείρηση 
Δήμου Χερσονήσου σύμφωνα με το αρθρ.261 ν.3463/06». 
 

 
     

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε Δ.Χ. 
 
 

Ιωάννης Μηλάκης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Γούρνες, 24.11.2022  
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                    Αριθ. Πρωτ: 976 
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
 
                                                                                       

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Τεχνικές προδιάγραφες και ενδεικτικός προϋπολογισμός 

 
«Παροχή υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή 

για τη διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για τα έτη 2020,2021  

στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου,  

σύμφωνα με το αρθρ.261 ν.3463/06 

 
Κ.Α. 10-6115.002 

«Αμοιβές Ελεγκτών-Λογιστών για έλεγχο Ισολογισμού 2020-2021» 
 

Αντικείμενο των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας τεχνικής έκθεσης είναι οι υπηρεσίες ενός 
(1) ορκωτού ελεγκτή για τη διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για τα έτη 2020, 2021 
στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου, σύμφωνα με το αρθρ.261 ν.3463/06. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου σύμφωνα με την παρ. 
4 του άρθρου 260 του ΔΚΚ (Ν 3463/2006) εντός του επόμενου της διαχειριστικής περιόδου έτους, 
υποβάλλει στην Οικονομική τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως μαζί με σχετική 
έκθεση των ελεγκτών του άρθρου 261 του ΔΚΚ, καθώς και έκθεση του διοικητικού συμβουλίου 
της επιχείρησης, ότι τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις της νομοθεσίας και των κανονισμών της 
επιχείρησης. Στις ως άνω εκθέσεις περιλαμβάνεται  ειδική αναφορά σχετικά με την εκτέλεση του 
προγράμματος δράσης του άρθρου 259 του ΔΚΚ.  
Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει με πράξη της για την έγκριση ή μη του ισολογισμού, 
διατυπώνοντας σχετικά και τις παρατηρήσεις του επ' αυτού. 
 
Για τη διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για τα έτη 2020,2021 στην Κοινωφελή 
Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου, σύμφωνα με το αρθρ.261 ν.3463/06, θα προβούμε στις 
απαραίτητες διαδικασίες για το ορισμό ενός ορκωτού λογιστή ο οποίος θα επιλεγεί και θα 
διοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο με τον εξής ενδεικτικό προϋπολογισμό: 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

Η ανάθεση των υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα τεχνική έκθεση θα 

πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά στο Γενικό Σύνολο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 117Α και 118 

του Ν.4412/20016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, υστέρα από την πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσόνησου για την 

υποβολή κλειστών προσφορών όπου θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην 

ιστοσελίδα της Κ.Ε.Δ.Χ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χερσονήσου. 

Οι κλειστές προσφορές θα κατατεθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα επιλέξει και διορίσει 

τον ορκωτό ελεγκτή για τη διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για το έτος 2020 

και 2021. 

 
Ως παραδοτέο ορίζεται η σχετική έκθεση του ορκωτού ελεγκτή για τη διενέργεια του 

τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για το έτος 2020 και 2021.  

 
 

       Συντάχθηκε        Θεωρήθηκε 
                                                                                                      Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Χ. 

 
 

Αναστασία Καλαϊτζάκη                                                                                    Μηλάκης Ιωάννης 
 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
  ΜΕ ΦΠΑ 

  
ΣΥΝΟΛΟ  

 
1. 

 
«Παροχή υπηρεσιών ορκωτού 
ελεγκτή για τη διενέργεια του 

τακτικού διαχειριστικού ελέγχου 
για το έτος 2020 στην Κοινωφελή 
Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου, 

σύμφωνα με το αρθρ.261 
ν.3463/06» 

 
 

  
 

υπηρεσία 

 
 
 

Ένας (1) 
ορκωτός 
ελεγκτής 

 
 
 
 

1.500,00€ 

 
 
 
 

1.500,00€ 

2.  
«Παροχή υπηρεσιών ορκωτού 
ελεγκτή για τη διενέργεια του 

τακτικού διαχειριστικού ελέγχου 
για το έτος 2021 στην Κοινωφελή 
Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου, 

σύμφωνα με το αρθρ.261 
ν.3463/06» 

    

   υπηρεσία 

 
Ένας (1) 
ορκωτός 
ελεγκτής 

 
     1.500,00€ 

 
1.500,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ για τα έτη 2020,2021 
(Καθαρή αξία 2.419,35 € και Φ.Π.Α.24% 580,65€) 

3.000,00€ 


