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Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831-832 

E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr 

 
Αρ. Πρωτ:  1807 / 29096-19 

Αθήνα, 27/09/2019 

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

 

Για τη διενέργεια τακτικού έλεγχου της οικονομικής διαχείρισης και των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, για τη χρήση 2018, στο πλαίσιο 

διαδικασίας απευθείας ανάθεσης. 

 

Έχοντας υπόψη:  

 τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'147 /08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 τον N. 4009/2011 (ΦΕΚ Α' 195/06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 

ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων»,  

 την παρ. 9α του άρθρου 24 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α' 83/11-5-2016) «Ρυθμίσεις για 

την έρευνα και άλλες διατάξεις»,  

 τον Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, 

 τον Ν.4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.1.2017) «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των 

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του 

ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις», 

 την ανάγκη για την ανάδειξη αναδόχου για τον τακτικό έλεγχο της οικονομικής 

διαχείρισης και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, οικονομικού 

έτους 2018, στο πλαίσιο υλοποίησης από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του έργου με κωδικό 52019 

και τίτλο «Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (έξοδα)», 

 την με ημερομηνία 18/09/2019 απόφαση της 22ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ ακαδ. έτους 2018-19, σύμφωνα με την οποία 

προτείνεται αιτιολογημένα, κατόπιν Απόφασης Συγκλήτου, να διενεργηθεί  
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σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν. 4485/2017, ο τακτικός έλεγχος της 

οικονομικής διαχείρισης του ΕΛΚΕ για το οικονομικό έτος 2018, 

 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ  

 

έγγραφες, σφραγισμένες προσφορές με σκοπό την επιλογή αναδόχου για τον τακτικό έλεγχο 

της οικονομικής διαχείρισης και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του ΕΛΚΕ, 

οικονομικού έτους 2018, έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) πλέον του 

αναλογούντος ΦΠΑ. 

 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251, 

Αθήνα, 1ος όροφος σύμφωνα με την παρούσα, μέχρι την Τετάρτη 04/10/2019 ώρα 14:00. 

 

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους 

αρμόδιους υπάλληλους του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, κα. Μ. Μαρινοπούλου και κα. Μ. Μαργέλου κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και κατά τις εργάσιμες ώρες 09:00-17:00, στα τηλέφωνα 210-82.03.840 και 

210-82.03.836, fax 210-82.03.831, e-mail: vania@rc.aueb.gr και margelou@rc.aueb.gr.  

 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί τουλάχιστον στην ιστοσελίδα του 

ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στη διεύθυνση www.rc.aueb.gr και στη Διαύγεια. 

 

 

1. Αντικείμενο Σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο 

Παράρτημα Α’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251, 

Αθήνα. 

 

2. Κριτήριο Ανάθεσης 

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (συμπεριλαμβανομένων των τυχόν κρατήσεων, 

τελών, φόρων και του αναλογούντος ΦΠΑ).  

 

3. Προϋπολογισμός  

Ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός των υπό ανάθεση υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό 

των είκοσι χιλιάδων (20.000€) ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.  
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Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τον ανώτατο συνολικό 

προϋπολογισμό της παρούσας πρόσκλησης. 

 

4. Δικαίωμα Συμμετοχής 

Στη διαδικασία μπορούν να λάβουν μέρος οικονομικοί φορείς, ή ενώσεις ή/και κοινοπραξίες 

αυτών, που μπορούν να εκτελέσουν την υπό ανάθεση σύμβαση σύμφωνα με τους όρους και 

τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης όπως αποτυπώνονται ειδικότερα στο 

παράρτημα Α και τις διατάξεις του Ν.4449/2017. 

 

5. Τρόπος  Σύνταξης και Υποβολής Προσφορών 

Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που 

μπορούν να αναφέρονται και στην Αγγλική και πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να 

μη φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις.  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή ή courier στην έδρα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα και 

παραλαμβάνονται με απόδειξη (αρ. πρωτοκόλλου). 

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, ο ΕΛΚΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο 

παραλαβής και την κατάσταση του φακέλου. 

Για την εμπρόθεσμη υποβολή των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσης 

στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και όχι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή παραλαβής του 

φακέλου από το courier, με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα. 

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, να φέρουν ημερομηνία και υπογραφή και 

στην περίπτωση νομικών προσώπων και σφραγίδα του υποψηφίου και να υποβάλλονται 

μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Ο  φάκελος θα φέρει στην εξωτερική του όψη την ένδειξη  

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 2018», καθώς και τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα (επωνυμία, 

διεύθυνση, τηλέφωνο,fax, e-mail). 

 

6. Περιεχόμενο Προσφορών 

Ο φάκελος της προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων θα περιέχει: 

Α. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, 

τα εξής: 

1. Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα αναφέρουν την πρόθεση 

τους για συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου). 
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Η υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου α) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), αφορά τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών αφορά τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

ή 

Υπεύθυνης δήλωσης, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, στην 

οποία θα αναγράφεται ότι «δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού του οικονομικού φορέα 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει». 

Στην περίπτωση νομικού προσώπου η δήλωση αφορά το σύνολο των φυσικών προσώπων 

που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του οικονομικού φορέα.  

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής  από το οποίο να προκύπτει ότι 

είναι ενήμεροι: α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και β) ως προς τις 

υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής), κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους. 

4. Νομιμοποιητικά έγγραφα και έγγραφα που θα αποδεικνύουν την νόμιμη εκπροσώπηση 

τους. 

5. Βεβαίωση του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

(ΣΟΕΛ) ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών. 

6. Βεβαίωση του ΣΟΕΛ, η οποία να πιστοποιεί ότι δεν έχουν υποπέσει σε παράπτωμα κατά 

την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους 

απόφαση για σοβαρό αδίκημα από το Εποπτικό Συμβούλιο. 

7. Αναλυτικό κατάλογο, στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες συμβάσεις υπηρεσιών 

αντίστοιχες με τις υπό ανάθεση στην παρούσα πρόσκληση, ώστε να αποδεικνύεται η 

εμπειρία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα Α.  

Στον ανωτέρω κατάλογο θα γίνεται ειδική μνεία:  

α) του παραλήπτη της προσφερόμενης υπηρεσίας, β) του συμβατικού χρονικού 

διαστήματος,  γ) του εκάστοτε συμβατικού ποσού. 
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Η εκτέλεση των υπηρεσιών αποδεικνύεται εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με 

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης οι οποίες έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή 

ή από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης, και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τις 

αντίστοιχες βεβαιώσεις ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση βεβαιώσεων ή δεν 

υπάρχουν βεβαιώσεις, με υπεύθυνη  δήλωση του πελάτη/ιδιωτικού φορέα και, εάν τούτο 

δεν είναι δυνατό, του υποψήφιου Αναδόχου. 

 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 

προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή 

που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει: 

Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να 

προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους:  

 

− στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και  

− στην παρούσα διαδικασία απευθείας ανάθεσης, 

− το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο 

σύνολο της Προσφοράς. 

 

Β. «Τεχνική / Οικονομική Προσφορά» 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει Οικονομική/Τεχνική Προσφορά σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές του παραρτήματος Α. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 

για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν 

αυτά. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον 

προμηθευτή. 

 

7. Αξιολόγηση προσφορών 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. Προσφορά που δεν πληροί του όρους της παρούσας 

και τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α΄, είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό 

αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής 

τους απορρίπτονται συνολικώς ως απαράδεκτες. 
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8. Ισχύς προσφορών 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής 

προθεσμίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 

ημερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι προσφορές είναι δεσμευτικές. 

 

9. Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 

Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορά που δεν αναφέρει τιμή σε 

ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή της προσφοράς.  

Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν τη συνολική τιμή της προσφοράς για την υλοποίηση 

του συνόλου των υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ, με την ένδειξη «χωρίς ΦΠΑ», καθώς και τη συνολική 

τιμή της προσφοράς για την υλοποίηση του συνόλου των υπηρεσιών με ΦΠΑ, με την ένδειξη 

«με ΦΠΑ» και ξεχωριστή μνεία στο ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι τιμές των 

προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

10. Τρόπος Πληρωμής – Έξοδα – Κρατήσεις 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών, με έμβασμα στο 

τραπεζικό του λογαριασμό, με καταβολή ολόκληρου του ποσού μετά την παραλαβή  του 

συνόλου των παραδοτέων από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ ή τμηματικά ανά παραδοτέο και την έκδοση 

του τιμολογίου.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δε θα εξοφλεί τιμολόγια που δεν είναι σύμφωνα με τους παραπάνω 

όρους. Οποιαδήποτε έξοδα (χαρτόσημα, νόμιμες κρατήσεις κ.λπ.) βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Την Αναθέτουσα Αρχή βαρύνει ο Φ.Π.A. 

 

11. Ενστάσεις 

Ενστάσεις υποβάλλονται, μόνο εγγράφως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

12. Ανάθεση -Τροποποίηση – κατάργηση – αποδοχή των όρων 

Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων 

μερών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής 

και του εκάστοτε ισχύοντος  νομικού πλαισίου. 

Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία ή/και να την 

κηρύξει ατελέσφορη. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή 

αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ για οποιοδήποτε 
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λόγο σχετιζόμενο με την πρόσκληση ή/και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, τη ματαίωση, 

ακύρωση ή διακοπή της. Η συμμετοχή στη σχετική διαδικασία συνεπάγεται την 

ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας. 

Όλοι οι όροι της παρούσας, αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας αποτελεί το Παράρτημα Α’, 

είναι υποχρεωτικοί και η οποιαδήποτε ουσιώδης απόκλιση συνεπάγεται απόρριψη της 

προσφοράς ως απαράδεκτης. 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 

 

Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης 

Αναπληρωτής Πρύτανη  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A' 

 

Προδιαγραφές για τον  έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της 

χρηματοοικονομικής διαχείρισης του ΕΛΚΕ, οικονομικού έτους 2018. 

 

 

• Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από κατέχοντες το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.4449/2017 όπως ορίζονται σε αυτόν. 

• Ο ανάδοχος θα διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στον έλεγχο και στη λογιστική 

οργάνωση φορέων του Δημόσιου Τομέα. Πιο συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα πρέπει να 

έχει εμπειρία τουλάχιστον τριών ελέγχων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

σε Ειδικό Λογαριασμό ΑΕΙ ή Ειδικό Λογαριασμό ΤΕΙ ή ερευνητικό κέντρο ή τουλάχιστον 

τριών ελέγχων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε Φορείς Γενικής 

Κυβέρνησης με κύκλο εργασιών άνω των 10 εκατ. ευρώ. 

 

Στην προσφορά θα ορίζονται ρητά τα εξής: 

• Ο ανάδοχος θα αναλάβει τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 

2018, που συντάσσονται σύμφωνα με τα ΕΛΠ, όπως ορίζεται στο άρθρο 67 του 

Ν.4485/2017. 

• Ο έλεγχος θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4449/2017 και τα ισχύοντα 

ελεγκτικά πρότυπα. 

• Ο έλεγχος θα συμπεριλαμβάνει τον τακτικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του 

ΕΛΚΕ-ΟΠΑ με βάση την κείμενη νομοθεσία και τον ισχύοντα Οδηγό Χρηματοδότησης και 

Διαχείρισης (ΦΕΚ Β΄2008/19-6-2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 

Β΄851/15-03-2017). 

• Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, συντάσσεται και υποβάλλεται στους αρμόδιους 

φορείς, επιπρόσθετα της έκθεσης ελέγχου που προβλέπεται στο νόμο 4449/2017, 

αναλυτική έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του έτους 2018 σύμφωνα με το 

άρθρο 67 του Ν. 4485/2017. 

• Ο ακριβής χρόνος παράδοσης του περιεχομένου του ελέγχου και της ειδικής έκθεσης 

προς τη Διοίκηση. 

• Η αμοιβή για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και ο αριθμός των ατόμων που θα 

απασχοληθούν. 
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