
Ημ/νία :27/06/2022
Αρ. Πρ. :24686/2022

Προς: Υπόμνημα Καταλόγου Προμηθευτών Δ3

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «τακτικός έλεγχος 
της οικονομικής διαχείρισης και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, 
οικονομικού έτους 2021» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «52022» και τίτλο 
«Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (έξοδα)».

ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Σας προσκαλούμε για την υποβολή πρότασης - προσφοράς, με την διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/16 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το υπ. αριθμ. πρωτ. 24152/22-06-2022 αίτημα του/της επιστημονικά 
υπευθύνου του έργου με κωδικό «52022», τίτλο «Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 
(έξοδα)», το οποίο ανήκει στο πλαίσιο χρηματοδότησης «901-Επιτροπής Ερευνών», για την ανάθεση της 
Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, οικονομικού έτους 2021».

Οι προς υλοποίηση υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): «79212100-4 - Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου».

Οι προς υλοποίηση υπηρεσίες θα ανατεθούν με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η Κατηγορία Δαπάνης του Έργου που θα βαρύνει η εν λόγω ανάθεση των υπηρεσιών είναι η ακόλουθη:

Κατηγορία Δαπάνης Κατηγορία Δαπάνης ΓΛΚ

Λοιπές Παροχές Τρίτων Λοιπές Παροχές Τρίτων

ΑΦΜ Επωνυμία

800478384 KSI GREECE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΚΕ

ΚΥΠΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

IAN ODITOR IKE

Κατάλογος Προμηθευτών Δ3

Η/Οι προσφορά/-ές πρέπει να πληροί/ουν στο σύνολό της/τους τους ακόλουθους Ειδικότερους Όρους και η 
συνολική δαπάνη της/τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 
«10.000,00€», συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ «24%».

Η ανάθεση των υπηρεσιών αφορά τα ακόλουθα:





Ειδικότεροι Όροι

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα εξής:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου).
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 του άρθρο 8 Ν.1599/1986, 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.4412/16, όπως ισχύει». Στην περίπτωση νομικού προσώπου η δήλωση αυτή 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 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίηση και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.).  ότι είναι 
εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών.
6. Βεβαίωση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίηση και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), 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.

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.

Προδιαγραφές για τον  έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης  του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, χρήσεως 2021

• 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 2021, 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 την ολοκλήρωση του ελέγχου, συντάσσεται και υποβάλλεται στους αρμόδιους φορείς, επιπρόσθετα της 
έκθεσης ελέγχου που προβλέπεται στο Ν.4449/2017, αναλυτική έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό 





του έτους 2019 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.

Τόπος παροχής υπηρεσιών:
Η υλοποίηση των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί στο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

Χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών:   4 μήνες.

Η παροχή των υπηρεσιών θα είναι: Συνολική.

Κατάθεση προσφορών: 

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών: «04/07/2022» και ώρα 14:00.

Η κατάθεση των προσφορών γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
«elgeorgantzi@rc.aueb.gr», με θέμα: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Παροχή Υπηρεσιών «τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, οικονομικού έτους 2021» στο πλαίσιο του 
έργου με κωδικό «52022» και τίτλο «Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

(έξοδα)».

Οι εκπρόθεσμα υποβαλλόμενες προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη.

Ισχύς προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για ενενήντα 
(90) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει 
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά, σε μορφή PDF, 
(η οποία θα φέρει υποχρεωτικά σφραγίδα του οικονομικού φορέα, ονοματεπώνυμο και υπογραφή 
του νόμιμου εκπροσώπου) σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα οικονομικής προσφοράς:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Α/Α Είδους 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) = 

(ΠΟΣΟΤΗΤΑ * ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ) 

1     

2     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  

Φ.Π.Α.   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.  

 





Η Απόφαση Ανάθεσης θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στον Ανάδοχο οικονομικό φορέα.

Η Προσφορά μας ισχύει και μας δεσμεύει για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη 
μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα τεχνικής φύσεως στον 
Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, «ΛΕΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ.» (στοιχεία επικοινωνίας glekakos@aueb.gr»).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ερευνών και Διαχείρισης

Καθηγητής Γεώργιος Λεκάκος
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά 

Βίου Μάθησης Ο.Π.Α.




