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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για σύναψη Σύμβασης παροχής υπηρεσιών ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης, των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού του διαχειριστικού - οικονομικού 
έτους 2017. 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΙΚΜ) 
έχοντας υπόψη: 

1. Τον υπ’ αριθ. 4485/2017 Νόμο «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 

2. Τον υπ’ αριθ. 4412/2016 Νόμο «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) - (Τεύχος Α', αρ. 
Φύλλου 147) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118 με τίτλο «Απευθείας 
Ανάθεση», 

3. Την υπ’ αριθ. 474/43/29-11-2018 Απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας σχετικά με το θέμα «Έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης, των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού του διαχειριστικού - 
οικονομικού έτους 2017» 

4. Την υπ' αριθ. 328/31/05-12-2018 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
του ΕΛΚΕ/ΤΕΙΚΜ, για παροχή υπηρεσιών ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης, των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού του διαχειριστικού - 
οικονομικού έτους 2017, στο πλαίσιο δράσης του ΕΛΚΕ/ΤΕΙΚΜ, 

προτίθεται να προβεί στη σύναψη Σύμβασης υπηρεσιών ελέγχου της οικονομικής 
διαχείρισης, των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού του 
διαχειριστικού - οικονομικού έτους 2017. 

Το αντικείμενο της σύμβασης θα περιλαμβάνει: Τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, 
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού του διαχειριστικού - 
οικονομικού έτους 2017, καθώς και την σύνταξη σχετικής έκθεσης ελέγχου. 



Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει απευθείας από τη συλλογή και αξιολόγηση σχετικών 
προσφορών. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ 
(7.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (24%) και όλων των 
κρατήσεων για παροχή υπηρεσιών ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης, των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού του διαχειριστικού - οικονομικού 
έτους 2017 του ΕΛΚΕ ΤΕΙΚΜ, καθώς και την σύνταξη σχετικής έκθεσης ελέγχου. Η δαπάνη 
θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του έργου με κωδικό 52018 και τίτλο "Λειτουργικά 
έξοδα ΕΛΚΕ 2018". 

Κριτήριο για την κατακύρωση της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά (βάσει τιμής). 

Προσφορές που θα είναι αόριστες, ασαφείς ή γενικότερα ανεπίδεκτες εκτίμησης θα 
απορρίπτονται. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω απαιτούμενα τυπικά προσόντα: 

• Οι ελεγκτικές εταιρείες να είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο των Ελεγκτικών 
Εταιρειών του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. 

• Οι ορκωτοί λογιστές ελεγκτές να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών 
ελεγκτών Λογιστών του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. 

Επίσης, θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο. 

Η υπεύθυνη δήλωση και τα αποδεικτικά στοιχεία για τα ανωτέρω αναφερόμενα τυπικά 
προσόντα θα πρέπει να συνοδεύουν την Πρόταση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Παρακαλούμε για την εκδήλωση του ενδιαφέροντός σας και την υποβολή της οικονομικής 
σας προσφοράς στο Πρωτόκολλο της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης 
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΜΟΔΥ) μέχρι και την  Παρασκευή 
14/12/2018 και ώρα 14.00. 

Μ.Ο.Δ.Υ. ΕΛΚΕ  
Τ.Ε.Ι ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων 
Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες  
 
Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. 

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016, θα κληθείτε, εφόσον επιλεγείτε για την υπογραφή της σύμβασης, να 
προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου 
• Φορολογική ενημερότητα 
• Ασφαλιστική ενημερότητα 



Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
ΕΛΚΕ/ΤΕΙΚΜ. 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΤΕΙΚΜ 

 

 

Δαυΐδ Κωνσταντίνος 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 

 


