
 
 

Αθήνα, 01/04/2021 
Αρ. Πρωτ. 2/834 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2021 

 
 

Έχοντας Υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Άρθρου 12 του Κεφαλαίου Γ’ του Ν. 2768/1999 «Ρύθμιση 

συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την 

επωνυμία "Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)", σύσταση 

ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου 

ΤΑΠ. - Ο.Τ.Ε. (ΕΔΕΚΤ-Ο.Τ.Ε. ΑΕ.)" και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 117  του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των 

ανωνύμων εταιρειών». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 94 και του άρθρου 16 του Ν. 4514/2018 «Αγορές 

χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις (Ενσωμάτωση Οδηγίας MiFID II)» όπως 

αυτός αντικατέστησε τον Ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες 

διατάξεις». 

4. Την παράγραφο 6 του άρθρου 6 της απόφασης 1/459/27.12.2007 «Πλαίσιο 

υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Ε.Π.Ε.Υ.» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

5. Το άρθρο 20 της απόφασης 12/452/1.11.2007 «Οργανωτικές απαιτήσεις για τη 

λειτουργία των Α.Ε.Π.Ε.Υ.» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν.4174/13 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες 

διατάξεις» όπως αυτές τροποποιήθηκαν από άρθρο 56 του Ν.4410/2016  



 

 

«Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης 

της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση 

Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου, εναρμόνιση…» 

 

ΚΑΛΟΥΜΕ 

Τους ενδιαφερόμενους  που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής ελεγκτικής 

εταιρείας, να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά για τις ακόλουθες αναλυτικές 

υπηρεσίες, προκειμένου η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας να 

αποφασίσει την εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή. 

 

i) Τακτικός Έλεγχος της χρήσης που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021 

ii) Επισκόπηση της Ενδιάμεσης Πληροφόρησης για την περίοδο που λήγει την 30η 

Ιουνίου 2021 

iii) Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού για την χρήση 2021 

iv) Σύνταξη Έκθεσης Αξιολόγησης του Βαθμού Συμμόρφωσης της εταιρείας στις 

Οργανωτικές Υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 16 του Ν.4514/2018 όπως 

εξειδικεύονται με την απόφαση 2/452/1.11.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

για την περίοδο 1/1-31/12/2021 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Προσφορά δικαιούνται να υποβάλλουν όλες οι εγγεγραμμένες στο δημόσιο μητρώο του Ν. 

4449/2017 Ελεγκτικές Εταιρείες. 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Ελεγκτική Εταιρεία που θα επιλεγεί για να της ανατεθεί το έργο θα πρέπει να διαθέτει 

εξειδικευμένους στον έλεγχο ανωνύμων εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) 

Ορκωτούς. Υπάρχει η ανάγκη οι ελεγκτές που θα ελέγξουν τις οικονομικές καταστάσεις να είναι  



 

 

ενήμεροι ως προς την εν γένει λειτουργία των ΕΠΕΥ και τον Ν.4514/2018, έτσι ώστε να  

επιτελέσουν έγκαιρα το εν λόγω ελεγκτικό έργο, παρέχοντας μας ταυτόχρονα και χρήσιμες 

συμβουλές από την εμπειρία τους. Η επιλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας θα είναι συνάρτηση 

τόσο των ποιοτικών όσο και των οικονομικών χαρακτηριστικών των παρεχόμενων υπηρεσιών 

καθώς και η εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζουν οι σχετικοί νόμοι παράδοση του έργου. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας ΕΔΕΚΤ 

Α.Ε.Π.Ε.Υ. edekt@edekt.gr ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8 – Τ.Κ. 105 59 – 

ΑΘΗΝΑ Υπόψη Γραμματείας 4ος όροφος μέχρι την Πέμπτη 15 Απριλίου 2021. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Για επιπλέον πληροφορίες που τυχόν θα χρειαστείτε, θα παρακαλούσαμε να επικοινωνήσετε 

με την κα Παρασκευή Σπυριδοπούλου, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών, τηλέφωνο 

επικοινωνίας: 210 3258527. 

 

 
 
 
 


