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Θζμα: «Πρόςκληςη για επιλογή αναδόχου». 

 

Η Ανεξάρτθτθ Διοικθτικι Αρχι με τθν επωνυμία «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (εφ’ 

εξισ ΡΑΛ), προτίκεται, ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του άρκρου 118 του 

Ν.4412/2016 περί απευκείασ ανακζςεων, και τθν απόφαςθ 98/2019 τθσ Αρχισ 

προτίκεται να ανακζςει ςε εταιρεία(-εσ) Ορκωτϊν Ελεγκτϊν τθν παροχι υπθρεςιϊν 

ελζγχου των πλθροφοριϊν ςε ςχζςθ με τον κφκλο εργαςιϊν για τθ διαχειριςτικι 

χριςθ 01/01/2018-31/12/2018, προβλεπόμενων από τισ υμβάςεισ Παραχϊρθςθσ 

(εφεξισ Π) του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Πειραιϊσ Α.Ε. (εφεξισ ΟΛΠ) και του 

Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ Α.Ε. (εφεξισ ΟΛΘ), ειδικότερα αναφερόμενεσ 

ςτα άρκρα 14.2 και 14.3 αντίςτοιχα των Π, κυρωκείςεσ με το άρκρο 1 Ν.4404/2016 

και το άρκρο 1 Ν.4522/2018 αντίςτοιχα. 

 

Ειδικότερα ο ζλεγχοσ κα αφορά τθν αναλυτικι κατάςταςθ υπολογιςμοφ του 

ετιςιου υνολικοφ Κφκλου Εργαςιϊν τθσ ΟΛΠ και τθσ ΟΛΘ, όπωσ ορίηεται και 

υπολογίηεται ςφμφωνα με το Άρκρο 15.3(β) τθσ Π του λιμζνα Πειραιά και το Άρκρο 

15.3(β) τθσ Π του λιμζνα Θεςςαλονίκθσ (Ν.4404/2016 και Ν.4522/2018), με βάςθ 

τα ΔΠΧΠ και τουσ ιςχφοντεσ ευρωπαϊκοφσ και ελλθνικοφσ νόμουσ και κανονιςμοφσ. 

τισ υποβαλλόμενεσ προςφορζσ κα πρζπει να περιγράφεται αναλυτικά θ 

προτεινόμενθ διαδικαςία ελζγχου που πρόκειται να ακολουκθκεί. 

 

Οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ κα πρζπει να α) είναι επαρκείσ ωσ προσ τα 

προςφερόμενα χαρακτθριςτικά και τον επιδιωκόμενο ςκοπό του ακριβοφσ και 

αποτελεςματικοφ ελζγχου, όπωσ προδιαγράφεται ςτισ .Π., και εν γζνει τα διεκνι 
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πρότυπα απαιτιςεισ και β) ζχουν ανταγωνιςτικό κόςτοσ ςε ςχζςθ με τα ηθτοφμενα. 

Δφναται να γίνει αναφορά και ςε τυχόν πρόςκετεσ υπθρεςίεσ που οι υποψιφιοι 

κρίνουν ωσ επωφελισ για τθ διαςφάλιςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. 

 

Οι προςφορζσ μποροφν να δοκοφν είτε για κάκε λιμζνα χωριςτά είτε ςυνολικά και 

για τουσ δφο, ΟΛΠ και ΟΛΘ. θμειϊνεται ότι υποψιφιοι, οι οποίοι κατά τθ 

ςυγκεκριμζνθ διαχειριςτικι χριςθ διενεργιςαν τον ζλεγχο των οικονομικϊν 

καταςτάςεων κάκε φορζα, δεν ζχουν δικαίωμα να υποβάλλουν προςφορά, για τον 

ςυγκεκριμζνο φορζα. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ θλεκτρονικά ςτο 

e-mail τθσ Αρχισ info@raports.gr.  

 

Ωσ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν των υποψιφιων ορίηεται 

θ Παραςκευή 21 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00. 

 

 Ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων 
Αγγελόπουλοσ 

 

mailto:info@raports.gr

		2019-06-07T08:41:03+0300
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




