
 

 

 

13/2020 

ΜΕΛΕΤΗ 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ: Υπηρεσία  Ορκωτών – Ελεγκτών Λογιστών 

για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο 

Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας  

 

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  2.100,00€ χωρίς ΦΠΑ 
[2.604,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%] 

 

 

 

 

 

Κ.Α. 64.01 «ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ»    

 

 

 

 

 

 

ΕΤΟΣ  2020 



 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ  
 

1. Γενικά Στοιχεία 

Το «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» προτίθεται να προβεί στην 

επιλογή Ορκωτού/ών Λογιστή/ων για την ανάθεση της Υπηρεσίας Ορκωτών-

Ελεγκτών Λογιστών για τον οικονομικό έλεγχο του οικονομικού έτους 2019, 

συνολικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων εξακοσίων τεσσάρων  ευρώ (2.604,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν 

το ενδιαφέρον τους.  

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ελεγκτικές διαδικασίες που ο 

ελεγκτής θα κρίνει κατάλληλες με βάση τους κανόνες των Διεθνών Ελεγκτικών 

Προτύπων και τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα 

ορκωτών ελεγκτών λογιστών, όπως αυτές ισχύουν με τελικό σκοπό την 

παράδοση στο αρμόδιο όργανο της προβλεπόμενης έκθεσης ελέγχου 

προσυμφωνημένων διαδικασιών, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο 4400 «Ανάθεση 

έργων προσυμφωνημένων διαδικασιών συναφών με τη χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση» προκειμένου αυτή να υποβληθεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και 

Ασύλου για την εγγραφή της εταιρείας στο Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» της ΚΥΑ αριθμ. 3063/2020 (ΦΕΚ Β’ 1382/14-

4-2020). Συγκεκριμένα ο έλεγχος θα αφορά: 

 Τον έλεγχο της συνταχθείσας από την εταιρεία Συνοπτικής Κατάστασης 

Αποτελεσμάτων Χρήσεων και Προσάρτημα, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4308/2014 και συμφωνία αυτής με το τηρούμενο από την 

Επιχείρηση Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων. 

 Δειγματοληπτικό έλεγχο, κατά την κρίση του ελεγκτή, των δαπανών και εσόδων 

που περιλαμβάνονται στο τηρούμενο από την Επιχείρηση Βιβλίο Εσόδων – 

Εξόδων, που θα αφορά στη λήψη των προβλεπόμενων από την κείμενη 

νομοθεσία δικαιολογητικών, τη διενέργεια των κατά νόμο κρατήσεων υπέρ του 

Ελληνικού Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων, στη διασταύρωση των 



 

 

 

δαπανών με τις αντίστοιχες συμβάσεις (όπου προβλέπονται και υφίστανται), 

στην εξόφληση των δαπανών και των υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο 

και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το 

εγχειρίδιο διαδικασιών της εταιρείας. 

 Την τήρηση ξεχωριστής λογιστικής αποτύπωσης των έργων που υλοποιεί τη 

εταιρεία. 

 

2. Χρονική διάρκεια υλοποίησης 

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωση της υπηρεσίας 

λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου.  

 

3. Δικαίωμα συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Ορκωτοί Λογιστές φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

ενώσεις ή κονοπραξίες Ορκωτών Λογιστών μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών 

(ΣΟΕΛ). 

4. Δικαιολογητικά συμμετοχής.  

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 

«προϋποθέσεις συμμετοχής» με την υποβολή τους στο φάκελο προσφοράς: 

 Έγγραφη οικονομική προσφορά – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

 Φορολογική ενημερότητα και Ασφαλιστική ενημερότητα ή Υπεύθυνη 

Δήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. Α) στην οποία θα αναφέρει ότι: «Θα 

προσκομίσουν Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα μετά την απόφαση 

ανάθεσης».  

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου (σε περίπτωση Νομικού Προσώπου η 

υποχρέωση έχει ως εξής: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  



 

 

 

 Βεβαίωση εγγραφής στο ειδικό μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών 

(ΣΟΕΛ)  

 Βεβαίωση του ΣΟΕΛ η οποία να πιστοποιεί ότι δεν έχουν υποπέσει σε 

παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και 

δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση για σοβαρό αδίκημα από το 

Εποπτικό Συμβούλιο  

 Πιστοποιητικό ISO 9001/2008 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) και ISO 

27001/2018 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών) 

  Ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών με τους αναπληρωματικούς τους, που προτείνουν για τη διενέργεια 

του ελέγχου 

 

5. Κατάθεση Προσφορών 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020 

και ώρα 15.00 μ.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως στην 

Διεύθυνση της αναθέτουσας(28
ης

 Οκτωβρίου 9, στοά Ορφέα) είτε μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (icsdeu@gmail.com). Για περισσότερες πληροφορίες 

μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι το τηλ. 26510-68532, κα. Παππά Λαμπρίνα.  

Όσες προσφορές δεν περιέλθουν στο πρωτόκολλο του Διεθνούς Κέντρου για την 

Βιώσιμη Ανάπτυξη μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη.  

Οι οικονομικές προσφορές θα κατατίθενται σε ξεχωριστό έντυπο [βλ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι]. 

  

6. Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή αξιολόγησης του 

«Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα 

mailto:icsdeu@gmail.com


 

 

 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, εφόσον τηρούνται τα απαραίτητα 

τυπικά προσόντα συμμετοχής (δικαιολογητικά συμμετοχής ν. 4 της παρούσας).  

Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των στοιχείων που θα 

υποβάλλουν οι υποψήφιοι.  

 

7. Υποχρεώσεις Αναδόχου  

 Οι εργασίες οι οποίες ανατίθενται δυνάμει του Ν. 4412/2016 θα εκτελεσθούν 

σύμφωνα με τις ελεγκτικές διαδικασίες που ο Ορκωτός Ελεγκτής θα 

εφαρμόσει με βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το 

Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές 

αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων με τελικό σκοπό την χορήγηση 

Έκθεσης Ελέγχου προσυμφωνημένων διαδικασιών σύμφωνα με το Διεθνές 

Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 που θα υποβληθεί στο Υπουργείο 

Μετανάστευσης και Ασύλου για την εγγραφή της εταιρείας στο Μητρώο 

Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» της ΚΥΑ 

αριθμ. 3063/2020 (ΦΕΚ Β’ 1382/14-4-2020). 

 Ο Ορκωτός Ελεγκτής ευθύνεται για κάθε ζημία εκ θετικής ενέργειας ή 

παραλείψεως του κατά τον έλεγχο και την έκδοση του πιστοποιητικού 

ελέγχου, εφ΄ όσον αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια του ασκήσαντος 

τον έλεγχο και αποδεδειγμένα προκλήθηκε από την χρήση του πιστοποιητικού 

ελέγχου, συνυπεύθυνης και της εταιρίας ή κοινοπραξίας όπως ορίζουν οι 

διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4449/2017. 

 Ο διορισθείς ορκωτός λογιστής δεν μπορεί να αρνηθεί μετά την υπογραφή 

σύμβασης την διενέργεια ελέγχου ή διακοπή αυτού. Σε περίπτωση διακοπής 

του ελέγχου για οποιονδήποτε λόγο, η αναθέτουσα δεν υποχρεούται σε 

αποζημίωση παρά μόνο των δεδουλευμένων ωρών. Η δε γνωστοποίηση 

αδικαιολόγητης διακοπής ελέγχου δεν τον απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις 

του προς την αναθέτουσα. Η εταιρία υποχρεούται να διορίσει και 



 

 

 

αναπληρωματικό / ούς υπεύθυνο / ους ορκωτό λογιστή για την περίπτωση 

κωλύματος του πρώτου. 

 Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται, τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος 

της παρούσας σύμβασης, όσο και μετά τη λήξη ή καταγγελία της, να 

χρησιμοποιούν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που θα τους γνωστοποιηθούν 

ή που θα περιέλθουν σε γνώση τους στα πλαίσια της υπό την παρούσα 

σύμβαση συνεργασίας τους, μόνο για το σκοπό της εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση και να μην τα 

γνωστοποιούν παρά μόνο σε πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στην 

εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων και είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τα 

εν λόγω στοιχεία. 

 

8. Ισχύς Προσφορών  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ένα (1) μήνα 

από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. 

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το 

σύνολο των περιγραφόμενων εργασιών 

 

9. Ισχύουσες Διατάξεις    

H διενέργεια της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του  Ν. 4412/16.  

 

10.  Διάρκεια Σύμβασης  

Η ισχύς της σύμβασης άρχεται από την υπογραφή και μέχρι την ολοκλήρωση 

της υπηρεσίας οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου.  

 

 



 

 

 

11. Είδος Διαδικασία  

 
1. Η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του 

Ν.4412/2016. 

2. Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 2.604,00€ (με ΦΠΑ 

24%). 

3. Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), 

εφόσον τηρούνται τα απαραίτητα τυπικά προσόντα συμμετοχής (κεφ. 4 της 

παρούσας). 

4. Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 

και θα παραμείνει αναρτημένη σε αυτή για τουλάχιστον 5 ημερολογιακές ημέρες, 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

12.  Πληρωμή  

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ με  χρηματικό 

ένταλμα, που θα εκδοθεί στο όνομα του αναδόχου βάσει των νόμιμων 

δικαιολογητικών. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 

άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. Για την καταβολή του τιμήματος θα απαιτηθούν:  

 Πρωτόκολλο Παρακολούθησης-Παραλαβής της Υπηρεσίας από την αρμόδια 

Επιτροπή  

 Τιμολόγιο του Αναδόχου 

 Φορολογική και  

 Ασφαλιστική ενημερότητα.  

 

 

 

 
 



 

 

 

13. Ποινικές Ρήτρες  

Εφόσον υπάρξει απόκλιση της σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας, μπορεί να 

επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα  με τις ισχύουσες 

διατάξεις του Ν.4412/16. 

 

 

14. Προϋπολογισμός 
 

 

Είδος  

Δαπάνης  

Κ.Α  

Προϋ/μού  

CPV 

Συνολικό 

Κόστος (χωρίς 

Φ.ΠΑ.) 

Συντελεστ

ής Φ.Π.Α. Συν. Κόστος 

Υπηρεσία 

Λογιστικής  και 

Διαχειριστικού 

Ελέγχου 

64.01 79210000-9 2.100,00€ 24% 2.604,00€ 

 

 
 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

 

Προς: Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 

 

Θέμα: Προσφορά για την Υπηρεσία Λογιστικής  και Διαχειριστικού Ελέγχου   

 

Ημερομηνία:  …./…/2020 

 

Ο/Η υπογεγραμμένος/η ……………………………..…………………………… για 

λογαριασμό μου/της εταιρίας 

……………………………………………………………………….…….…. δηλώνω 

ότι έλαβα γνώση και  αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της από 

…./………/….2020 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών του «Διεθνούς Κέντρου για 

την Βιώσιμη Ανάπτυξη»  για την παροχή Υπηρεσίας Λογιστικής  και Διαχειριστικού 

Ελέγχου  που προσφέρω πληροί όλους τους όρους και τις απαιτήσεις του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της πρόσκλησης  και προσφέρω την παρακάτω τιμή:  

 

Είδος  

Δαπάνης  

Κ.Α  

Προϋ/μού  

CPV 

Συνολικό 

Κόστος (χωρίς 

Φ.ΠΑ.) 

Συντελεστ

ής Φ.Π.Α. Συν. Κόστος 

Υπηρεσία 

Λογιστικής  και 

Διαχειριστικού 

Ελέγχου   

64.01 79210000-9    

 

 

 

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ  

ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ.  

 
Η παρούσα προσφορά μου ισχύει και με δεσμεύει για ένα (1) μήνα από την επόμενη ημέρα 

της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. 

 

Ο προσφέρων     

Ονοματεπώνυμο: 

 

Υπογραφή            Σφραγίδα 

 

 


