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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Πάρος   12/11/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                      Αρ. πρωτ.: 20004 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ 
 

Προς: 1. LEVERAGE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

2. MΡΙ  ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία 

3. KSI GREECE Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία 

 

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς» 

 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 
4412/2016, ο Δήμος Πάρου προκειμένου να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: 
«Τακτικός έλεγχος οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 Δήμου Πάρου» ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 6.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), καλεί υποψήφιους 
οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφορών.  
 Παρακαλούμε σε περίπτωση ενδιαφέροντος όπως αποστείλετε σύμφωνα με τα 
ανωτέρω, την προσφορά σας και την παραδώσετε στο Γραφείο Πρωτοκόλλου έως την 
Παρασκευή  19-11-2021 και ώρα 14:00 σε ΚΛΕΙΣΤΟ & ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ φάκελο, στον 
οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  
Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
α) Ο πλήρης τίτλος του Δήμου Πάρου. 
β) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η διεύθυνση, ο 
αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). 
γ) Αφορά στον: «Τακτικό έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 Δήμου 
Πάρου»,   
CPV: 79210000-9 
 

Επισημαίνεται ότι όλες οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την 
υπ΄  αρ.  01/2021 μελέτη της υπ’αρ 319/2021 με ΑΔΑ.ΨΑΞΟΩΞΓ-ΨΓ6 Απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Πάρου και να είναι υπογεγραμμένες και σφραγισμένες. 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με αυτήν στοιχεία 
και ειδικότερα, τα εξής: 
 
Α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι:  

1) Είναι εγγεγραμμένος στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος εγκατάστασης του και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση 
του αντικειμένου της υπό ανάθεσης σύμβασης. 

2) Δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 
αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει ήτοι:  

I. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
II. δωροδοκία,  

III. απάτη,  
IV. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,  
V. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας,  
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VI. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα 
πρέπει να τις προσκομίσουν. 
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 
βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών 
Εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές.  
β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και  
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. 
3) Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική. 

4) Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016. 

5) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

6)   Δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό την στρέβλωση του 
ανταγωνισμού. 

7)   Δεν γνωρίζει την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη 
διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. 

8)   Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις. 

9)   Δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 

10) Δεν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

11) Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την 
ακεραιότητά του. 

12) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016. 

 
Β) Οικονομική Προσφορά. 
 
Γ) Τεχνική Προσφορά. 
 
Δ) Βεβαίωση εγγραφής στο ειδικό μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών (ΣΟΕΛ) 
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Ε) Βεβαίωση του ΣΟΕΛ η οποία να πιστοποιεί ότι δεν έχουν υποπέσει σε 

παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση για σοβαρό αδίκημα από το Εποπτικό Συμβούλιο  

 

Z) Ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με 

τους αναπληρωματικούς τους, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου  

 
 Η μη προσκόμιση των παραπάνω, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχο σοβαρής 
ανειλικρίνειας των στοιχείων συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία. 
 
 Ο οικονομικός φορέας, ο οποίος θα αναδειχθεί «προσωρινός ανάδοχος» της 
παρούσας δημόσιας σύμβασης (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα και πριν την έκδοση 
απόφασης ανάθεσης τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης: 
1) Για την απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας 

προσκομίζει πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού 
μητρώου του κράτους εγκατάστασης. (Το ανωτέρω αποδεικτικό μέσο γίνεται αποδεκτό 
εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του). 

2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς ήταν 
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις του. (Τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν 
ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε 
αυτά  χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
τους). 

3) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να 
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ), 
προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. (Τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους). 

 
Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των 

πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους 
ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα 
οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον 
αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. 

 
 Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την ανωτέρω δημόσια σύμβαση δίδονται 
στο τηλ. 2284360121, , αρμόδια υπάλληλος κα Ζαμπούνη Βασιλική στο τμήμα διπλογραφικό 
του Δήμου Πάρου, διεύθυνση Παροικία Τ.Κ. 844 00 Πάρος και στο email: 
vzampouni@paros.gr. 
 

Ο Δήμαρχος Πάρου 
 
 

Mάρκος Ι. Κωβαίος 

mailto:vzampouni@paros.gr

