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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
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Ταχ. Δ/νση: Ζαγορά, Μαγνησίας                                             

Πληροφορίες: ΜΟΥΤΟΣ Ι.  

Tηλ.  24260-50124 

ΤΚ 37001    

Email: dzagora@otenet.gr                                                 

 ----- 

 

 

 

ΠΡΟΣ. Εταιρεία: LEVERAGE  

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 

ΑΦΜ: 800969345 

ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

Δεινοκράτους 64 κ Ιατρίδου 

Τ.Κ. 11521 

 

 

  Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου (Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.) 

ενδιαφέρεται για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών Διενέργεια τακτικού 

ελέγχου των οικ. καταστάσεων διαχειριστικών χρήσεων 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019 και 2020 και απογραφής έναρξης 01-01-2014 από ορκωτό 

ελεγκτή λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 

93Α) και 40 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107Α) οι διατάξεις του Π.Δ.315/1999 (ΦΕΚ 

302Α)  και  την Μελέτη 1/2021 του ν.π. 
 

Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Ορκωτοί Λογιστές φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις 

ή κοινοπραξίες Ορκωτών Λογιστών μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών 

(ΣΟΕΛ).       
 

Προϋπολογισμός 

                                                            

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται σε 

1.860,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ανά διαχειριστική χρήση.  

 

Ζαγορά, 13.09.2021 

Αριθ. Πρωτ.: 141 

 





ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Συνολικός πρ/σμός ελέγχου (8) διαχειριστικών χρήσεων 2014 έως το 2020 (2014 -

2020) καθώς και της απογραφής ενάρξεως από 1-1-2014 από Ορκωτό Ελεγκτή 

Λογιστή: 14.880,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Η δαπάνη καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό 

εξόδων με Κ.Α. 02-00-6119 πρ/σμού οικ. έτους 2021 με ονομασία «Αμοιβή 

Ορκωτού Λογιστή για Τακτικό Έλεγχο Οικονομικών καταστάσεων από το 2014 έως 

το 2020 καθώς και της απογραφής ενάρξεως από 1-1-2014». 
                                                                                        

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 126/2021 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης και έχει γίνει η  δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων 

της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 14/2021. 
 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας έως την 20η Σεπτεμβρίου 2021 

και έως ώρα 14.00 με ηλεκτρονικό μήνυμα στο dzagora@otenet.gr υπόψη κο Μούτο 

Ιωάννη. 
 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων για ποσό άνω των 2.500,00 € , των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 

του Ν.4412/2016 όπως αυτές ισχύουν σήμερα, παρακαλούμε μαζί με την προσφορά 

σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

α. Υπ/νη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα  ή Αντίγραφο 

ποινικού μητρώου για τον Δ/ντα Σύμβουλο αν πρόκειται για Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και 

Α.Ε. και των μελών 

β. Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας. 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)   

δ.      Προς απόδειξη της ταυτότητας της επιχείρησης : 

 Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας ή 

βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου. 

 Αν πρόκειται για εταιρεία καταστατικό ίδρυσης, στο οποίο να 

προκύπτει η εκπροσώπηση ή βεβαίωση τελευταίου τριμήνου ΓΕΜΗ 

ισχύουσας εκπροσώπησης. 
 

 

 

 

 

 

  Για την Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. 

 

                                                           Ο Πρόεδρος 

 

Ιωάννης Μούτος 
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