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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ. (άρθρα 240 § 2, 239, 
163, 209 § 9),  του Ν.4412/2016 (άρθρο 118), του Π.Δ.315/199 και της 
αριθμ.47/26.10.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να οριστεί ένας 
ορκωτός ελεγκτής – λογιστής για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 
2021 και χρήσης 2022 (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα 
διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος). 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική τεχνική – οικονομική προσφορά, 
έως και την Δευτέρα 8.11.2021, σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική 
περιγραφή, ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.480,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%. Στην τεχνική προσφορά πρέπει να ορίσετε έναν τακτικό ορκωτό 
ελεγκτή – λογιστή και τον αναπληρωτή του. 
Η προσφορά σας αποστέλλεται ή κατατίθεται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου 
Πύργου (ταχ. δ/νση:  Πατρών και Τ.Πετροπούλου, ΤΚ 27131 Πύργος, ισόγειο 
Πολύκεντρο,) εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ – ΛΟΓΙΣΤΗ».  
          Η σύναψη της εν λόγω δημόσιας σύμβασης θα γίνει με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το 
άρθρο 50 του Ν.4782/2021). Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 
αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 73 § 1 και 2 του Ν.4412/2019, μαζί με την προσφορά σας πρέπει να μας 
αποστείλετε και τα κάτωθι  δικαιολογητικά: 
 Ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της 
εταιρίας ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 § 1 του 
Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει 
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. 
 Φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας. 
Τα πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας γίνονται αποδεκτά 
εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή τους. 
 Αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης. Το πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, εφόσον υποχρεούσθε να δηλώσετε την εκπροσώπηση και 
τις μεταβολές της εταιρίας σας σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) πρέπει να έχει εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης της 
εταιρείας (όπως   καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ) πρέπει να 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 





ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
Οι προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία του Δ.Ο.Π.Π., ή ηλεκτρονικά στη 
δ/νση του ΔΟΠΠ (doppyrgou@gmail.com) έως και τη Δευτέρα 8.11.2021 και 
ώρα 10:00. 
Η παρούσα καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύργου (URL: 
www.cityofpyrgos.gr) καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού 
Καταστήματος (Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο). 
 
 
                                                                                                         Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : Η από 23.10.2021 τεχνική περιγραφή 
& ενδεικτικός προϋπολογισμός 
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