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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  
 

1. Γενικά ηοισεία 

Σν «Γηεζλέο Κέληξν γηα ηελ Βηώζηκε Αλάπηπμε» πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηελ 

επηινγή Οξθσηνύ/ώλ Λνγηζηή/σλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο Τπεξεζίαο Οξθσηώλ-

Διεγθηώλ Λνγηζηώλ γηα ηνλ νηθνλνκηθό έιεγρν ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019, 

ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ δύν ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ ηεζζάξσλ  επξώ (2.604,00 €) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα εθδειώζνπλ 

ην ελδηαθέξνλ ηνπο.  

Οι επγαζίερ θα εκηελεζηούν ζύμθωνα με ηιρ ελεγκηικέρ διαδικαζίερ πος ο 

ελεγκηήρ θα κπίνει καηάλληλερ με βάζη ηοςρ κανόνερ ηων Γιεθνών Δλεγκηικών 

Πποηύπων και ηιρ απσέρ και ηοςρ κανόνερ ελεγκηικήρ πος ακολοςθεί ηο ώμα 

οπκωηών ελεγκηών λογιζηών, όπωρ αςηέρ ιζσύοςν με ηελικό ζκοπό ηην 

παπάδοζη ζηο απμόδιο όπγανο ηηρ πποβλεπόμενηρ έθζεζεο ειέγρνπ 

πξνζπκθσλεκέλσλ δηαδηθαζηώλ, ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξόηππν 4400 «Αλάζεζε 

έξγσλ πξνζπκθσλεκέλσλ δηαδηθαζηώλ ζπλαθώλ κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

πιεξνθόξεζε» πξνθεηκέλνπ απηή λα ππνβιεζεί ζην Τπνπξγείν Μεηαλάζηεπζεο θαη 

Αζύινπ γηα ηελ εγγξαθή ηεο εηαηξείαο ζην Μεηξών Διιεληθώλ θαη Ξέλσλ Με 

Κπβεξλεηηθώλ Οξγαλώζεσλ (ΜΚΟ)» ηεο ΚΤΑ αξηζκ. 3063/2020 (ΦΔΚ Β’ 1382/14-

4-2020). πγθεθξηκέλα ν έιεγρνο ζα αθνξά: 

 Σνλ έιεγρν ηεο ζπληαρζείζαο από ηελ εηαηξεία πλνπηηθήο Καηάζηαζεο 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεσλ θαη Πξνζάξηεκα, πνπ ζπληάρζεθαλ ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4308/2014 θαη ζπκθσλία απηήο κε ην ηεξνύκελν από ηελ 

Δπηρείξεζε Βηβιίν Δζόδσλ – Δμόδσλ. 

 Γεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή, ησλ δαπαλώλ θαη εζόδσλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ηεξνύκελν από ηελ Δπηρείξεζε Βηβιίν Δζόδσλ – 

Δμόδσλ, πνπ ζα αθνξά ζηε ιήςε ησλ πξνβιεπόκελσλ από ηελ θείκελε 

λνκνζεζία δηθαηνινγεηηθώλ, ηε δηελέξγεηα ησλ θαηά λόκν θξαηήζεσλ ππέξ ηνπ 

Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαη ησλ Αζθαιηζηηθώλ Σακείσλ, ζηε δηαζηαύξσζε ησλ 



 

 

 

δαπαλώλ κε ηηο αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο (όπνπ πξνβιέπνληαη θαη πθίζηαληαη), 

ζηελ εμόθιεζε ησλ δαπαλώλ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ πξνο ην Διιεληθό Γεκόζην 

θαη ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ην 

εγρεηξίδην δηαδηθαζηώλ ηεο εηαηξείαο. 

 Σελ ηήξεζε μερσξηζηήο ινγηζηηθήο απνηύπσζεο ησλ έξγσλ πνπ πινπνηεί ηε 

εηαηξεία. 

 

2. Υπονική διάπκεια ςλοποίηζηρ 

Από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο ππεξεζίαο 

ινγηζηηθνύ θαη δηαρεηξηζηηθνύ ειέγρνπ.  

 

3. Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ Οξθσηνί Λνγηζηέο θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, 

ελώζεηο ή θνλνπξαμίεο Οξθσηώλ Λνγηζηώλ κέιε ηνπ ώκαηνο Οξθσηώλ Διεγθηώλ 

(ΟΔΛ). 

4. Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκό πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο παξαθάησ 

«πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο» κε ηελ ππνβνιή ηνπο ζην θάθειν πξνζθνξάο: 

 Έγγξαθε νηθνλνκηθή πξνζθνξά – ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  

 Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα θαη Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ή Τπεύζπλε 

Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (η. Α) ζηελ νπνία ζα αλαθέξεη όηη: «Θα 

πξνζθνκίζνπλ Φνξνινγηθή θαη Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα κεηά ηελ απόθαζε 

αλάζεζεο».  

 Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ (ζε πεξίπησζε Ννκηθνύ Πξνζώπνπ ε 

ππνρξέσζε έρεη σο εμήο: αα) ζηηο πεξηπηώζεηο εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο 

επζύλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηώζεηο αλσλύκσλ εηαηξεηώλ (Α.Δ.), ηνλ 

Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  



 

 

 

 Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην εηδηθό κεηξών Οξθσηώλ Διεγθηώλ –Λνγηζηώλ 

(ΟΔΛ)  

 Βεβαίσζε ηνπ ΟΔΛ ε νπνία λα πηζηνπνηεί όηη δελ έρνπλ ππνπέζεη ζε 

παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο θαη 

δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπο απόθαζε γηα ζνβαξό αδίθεκα από ην 

Δπνπηηθό πκβνύιην  

 Πηζηνπνηεηηθό ISO 9001/2008 (ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο) θαη ISO 

27001/2018 (ύζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ) 

  Ολνκαηεπώλπκα θαη ηνπο ΑΜ ΟΔΛ ησλ δύν (2) Οξθσηώλ Διεγθηώλ 

Λνγηζηώλ κε ηνπο αλαπιεξσκαηηθνύο ηνπο, πνπ πξνηείλνπλ γηα ηε δηελέξγεηα 

ηνπ ειέγρνπ 

 

5. Καηάθεζη Πποζθοπών 

Η θαηάζεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη κέρξη ηελ Σεηάπηη, 17 Ιοςνίος 2020 

και ώπα 15.00 μ.μ. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη είηε απηνπξνζώπσο ζηελ 

Γηεύζπλζε ηεο αλαζέηνπζαο(28
εο

 Οθησβξίνπ 9, ζηνά Οξθέα) είηε κέζσ 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (icsdeu@gmail.com). Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο 

κπνξνύλ λα πάξνπλ νη ελδηαθεξόκελνη ην ηει. 26510-68532, θα. Καλειινπνύινπ 

Γεσξγία.  Όζεο πξνζθνξέο δελ πεξηέιζνπλ ζην πξσηόθνιιν ηνπ Γηεζλνύο Κέληξνπ 

γηα ηελ Βηώζηκε Αλάπηπμε κέρξη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ώξα δελ ιακβάλνληαη 

ππόςε.  

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζε μερσξηζηό έληππν [βλ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι]. 

  

6. Γιαδικαζία Δπιλογήρ Αναδόσος 

Η επηινγή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη από ηελ Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο ηνπ 

«Γηεζλνύο Κέληξνπ γηα ηελ Βηώζηκε Αλάπηπμε» κε θξηηήξην ηε πιένλ ζπκθέξνπζα 

mailto:icsdeu@gmail.com


 

 

 

από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζε ηηκήο, εθόζνλ ηεξνύληαη ηα απαξαίηεηα 

ηππηθά πξνζόληα ζπκκεηνρήο (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο λ. 4 ηεο παξνύζαο).  

Η επηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα 

ππνβάιινπλ νη ππνςήθηνη.  

 

7. Τποσπεώζειρ Αναδόσος  

 Οη εξγαζίεο νη νπνίεο αλαηίζεληαη δπλάκεη ηνπ Ν. 4412/2016 ζα εθηειεζζνύλ 

ζύκθσλα κε ηηο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ν Οξθσηόο Διεγθηήο ζα 

εθαξκόζεη κε βάζε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλόλεο ειεγθηηθήο πνπ αθνινπζεί ην 

ώκα Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ, νη νπνίεο ζπκθσλνύλ κε ηηο βαζηθέο 

αξρέο ησλ δηεζλώλ ειεγθηηθώλ πξνηύπσλ κε ηειηθό ζθνπό ηελ ρνξήγεζε 

Έθζεζεο Διέγρνπ πξνζπκθσλεκέλσλ δηαδηθαζηώλ ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο 

Πξόηππν πλαθώλ Τπεξεζηώλ 4400 πνπ ζα ππνβιεζεί ζην Τπνπξγείν 

Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζύινπ γηα ηελ εγγξαθή ηεο εηαηξείαο ζην Μεηξών 

Διιεληθώλ θαη Ξέλσλ Με Κπβεξλεηηθώλ Οξγαλώζεσλ (ΜΚΟ)» ηεο ΚΤΑ 

αξηζκ. 3063/2020 (ΦΔΚ Β’ 1382/14-4-2020). 

 Ο Οξθσηόο Διεγθηήο επζύλεηαη γηα θάζε δεκία εθ ζεηηθήο ελέξγεηαο ή 

παξαιείςεσο ηνπ θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ 

ειέγρνπ, εθ΄ όζνλ απηή νθείιεηαη ζε δόιν ή βαξεία ακέιεηα ηνπ αζθήζαληνο 

ηνλ έιεγρν θαη απνδεδεηγκέλα πξνθιήζεθε από ηελ ρξήζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ 

ειέγρνπ, ζπλππεύζπλεο θαη ηεο εηαηξίαο ή θνηλνπξαμίαο όπσο νξίδνπλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 4449/2017. 

 Ο δηνξηζζείο νξθσηόο ινγηζηήο δελ κπνξεί λα αξλεζεί κεηά ηελ ππνγξαθή 

ζύκβαζεο ηελ δηελέξγεηα ειέγρνπ ή δηαθνπή απηνύ. ε πεξίπησζε δηαθνπήο 

ηνπ ειέγρνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, ε αλαζέηνπζα δελ ππνρξενύηαη ζε 

απνδεκίσζε παξά κόλν ησλ δεδνπιεπκέλσλ σξώλ. Η δε γλσζηνπνίεζε 

αδηθαηνιόγεηεο δηαθνπήο ειέγρνπ δελ ηνλ απαιιάζζεη από ηηο ππνρξεώζεηο 

ηνπ πξνο ηελ αλαζέηνπζα. Η εηαηξία ππνρξενύηαη λα δηνξίζεη θαη 



 

 

 

αλαπιεξσκαηηθό / νύο ππεύζπλν / νπο νξθσηό ινγηζηή γηα ηελ πεξίπησζε 

θσιύκαηνο ηνπ πξώηνπ. 

 Ακθόηεξνη νη ζπκβαιιόκελνη ππνρξενύληαη, ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο 

ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, όζν θαη κεηά ηε ιήμε ή θαηαγγειία ηεο, λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνπο γλσζηνπνηεζνύλ 

ή πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλώζε ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο ππό ηελ παξνύζα 

ζύκβαζε ζπλεξγαζίαο ηνπο, κόλν γηα ην ζθνπό ηεο εθπιήξσζεο ησλ 

ππνρξεώζεώλ ηνπο πνπ απνξξένπλ από ηελ παξνύζα ζύκβαζε θαη λα κελ ηα 

γλσζηνπνηνύλ παξά κόλν ζε πξόζσπα πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ζηελ 

εθπιήξσζε ησλ αλσηέξσ ππνρξεώζεσλ θαη είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπλ ηα 

ελ ιόγσ ζηνηρεία. 

 

8. Ιζσύρ Πποζθοπών  

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα έλα (1) κήλα 

από ηελ επόκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ηεο πξόζθιεζεο. 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην 

ζύλνιν ησλ πεξηγξαθόκελσλ εξγαζηώλ 

 

9. Ιζσύοςζερ Γιαηάξειρ    

H δηελέξγεηα ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο 

θαη ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ  Ν. 4412/16.  

 

10.  Γιάπκεια ύμβαζηρ  

Η ιζσύρ ηηρ ζύμβαζηρ άξρεηαη από ηελ ππνγξαθή θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε 

ηεο ππεξεζίαο νηθνλνκηθνύ θαη δηαρεηξηζηηθνύ ειέγρνπ.  

 

 



 

 

 

 

11. Δίδορ Γιαδικαζία  

 
1. Η ππεξεζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ 

Ν.4412/2016. 

2. Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 2.604,00€ (κε ΦΠΑ 

24%). 

3. Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο είλαη ε πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή), 

εθόζνλ ηεξνύληαη ηα απαξαίηεηα ηππηθά πξνζόληα ζπκκεηνρήο (θεθ. 4 ηεο 

παξνύζαο). 

4. Η παξνύζα πξόζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

θαη ζα παξακείλεη αλαξηεκέλε ζε απηή γηα ηνπιάρηζηνλ 5 εκεξνινγηαθέο εκέξεο, 

πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ. 

 

12.  Πληπωμή  

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο ππεξεζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθάπαμ κε  ρξεκαηηθό 

έληαικα, πνπ ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ αλαδόρνπ βάζεη ησλ λόκηκσλ 

δηθαηνινγεηηθώλ. Σνλ αλάδνρν βαξύλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε 

άιιε επηβάξπλζε, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α. Γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο ζα απαηηεζνύλ:  

 Πξσηόθνιιν Παξαθνινύζεζεο-Παξαιαβήο ηεο Τπεξεζίαο από ηελ αξκόδηα 

Δπηηξνπή  

 Σηκνιόγην ηνπ Αλαδόρνπ 

 Φνξνινγηθή θαη  

 Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα.  

 

 

 

 



 

 

 

 

13. Ποινικέρ Ρήηπερ  

Δθόζνλ ππάξμεη απόθιηζε ηεο ζύκβαζεο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο, κπνξεί λα 

επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ αλαδόρνπ πνηληθή ξήηξα ζύκθσλα  κε ηηο ηζρύνπζεο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16. 

 

 

14. Πποϋπολογιζμόρ 
 

 

Δίδορ  

Γαπάνηρ  

Κ.Α  

Πποϋ/μού  

CPV 

ςνολικό 

Κόζηορ (σωπίρ 

Φ.ΠΑ.) 

ςνηελεζη

ήρ Φ.Π.Α. ςν. Κόζηορ 

Τπεξεζία 

Λνγηζηηθήο  θαη 

Γηαρεηξηζηηθνύ 

Διέγρνπ 

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

 

 
 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΔΡΓΩΝ, ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΑΝΑΚΟΤΛΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

 

Ππορ: Γιεθνέρ Κένηπο για ηην Βιώζιμη Ανάπηςξη 

 

Θέμα: Πποζθοπά για ηην Τπηπεζία Λογιζηικήρ  και Γιασειπιζηικού Δλέγσος   

 

Ημεπομηνία:  …./…/2020 

 

Ο/Η ππνγεγξακκέλνο/ε ……………………………..…………………………… γηα 

ινγαξηαζκό κνπ/ηεο εηαηξίαο 

……………………………………………………………………….…….…. δειώλσ 

όηη έιαβα γλώζε θαη  απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο από 

…./………/….2020 Πξόζθιεζεο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ ηνπ «Γηεζλνύο Κέληξνπ γηα 

ηελ Βηώζηκε Αλάπηπμε»  γηα ηελ παξνρή Τπεξεζίαο Λνγηζηηθήο  θαη Γηαρεηξηζηηθνύ 

Διέγρνπ  πνπ πξνζθέξσ πιεξνί όινπο ηνπο όξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι ηεο πξόζθιεζεο  θαη πξνζθέξσ ηελ παξαθάησ ηηκή:  

 

Δίδορ  

Γαπάνηρ  

Κ.Α  

Πποϋ/μού  

CPV 

ςνολικό 

Κόζηορ (σωπίρ 

Φ.ΠΑ.) 

ςνηελεζη

ήρ Φ.Π.Α. ςν. Κόζηορ 

Τπεξεζία 

Λνγηζηηθήο  θαη 

Γηαρεηξηζηηθνύ 

Διέγρνπ   

64.01 79210000-9    

 

 

 

ΔΛΑΒΑ ΓΝΩΗ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ  

ΣΗ Ω ΑΝΩ ΤΠΗΡΔΙΑ  ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΠΟΓΔΥΟΜΑΙ ΑΝΔΠΙΦΤΛΑΚΣΑ.  

 
Η παξνύζα πξνζθνξά κνπ ηζρύεη θαη κε δεζκεύεη γηα έλα (1) κήλα από ηελ επόκελε εκέξα 

ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ηεο πξόζθιεζεο. 

 

Ο πξνζθέξσλ     

Ολνκαηεπώλπκν: 

 

Τπνγξαθή            θξαγίδα 

 



 

 

 

 


