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Αθήνα : 24.02.2020 
 
 Α/Α : EA2/2020 
 
 Α.Π : KY/2020/168 

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη «Λήψη υπηρεσιών ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης 
έτους 2019 του ΚΕΘΕΑ από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικό γραφείο» προϋπολογισμού έως € 11.250,00 πλέον 
ΦΠΑ 24% (ήτοι € 13.950,00 € συμπ/νου ΦΠΑ) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.  
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου Ν.4412/2016 όπως ισχύει, το εγκεκριμένο από τον 
διευθυντή ΚΕΘΕΑ αίτημα έγκρισης δαπάνης με Α.Π. ΑΕΔ KY/2020-29,  και την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
με Α.Π. 520/24.01.2020 με ΑΔΑΜ 20REQ006202595, το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) 
σας απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη  

«Λήψη υπηρεσιών ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης έτους 2019 του ΚΕΘΕΑ από νόμιμους ελεγκτές ή 
ελεγκτικό γραφείο», 

σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ «Τεχνικές Προδιαγραφές» και το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ «Οικονομική Προσφορά». 

 
Γενικοί Όροι 

 

Είδος   Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ -  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη  
11.250,00 πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 13.950,00 με ΦΠΑ. ΑΔΑ Απόφασης 
Ανάληψης Υποχρέωσης: ΩΜ1ΑΟΡ9Υ-ΙΓΗ 

Κ.Α.Ε. 61.00.040000  

C.P.V. 79212100-4 

Τεχνικές προδιαγραφές  Όπως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής. 

Ισχύς προσφορών  
Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για εκατόν είκοσι  (120) 
ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.  

Δικαίωμα συμμετοχής  

Έχουν όλα τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που λειτουργούν νόμιμα, ως 
Νόμιμοι Ελεγκτές και  πληρούν τις νομικές, τεχνικές και οικονομικές 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν και διαθέτουν την 
απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία και επάρκεια, καθώς και ικανότητα 
και εξειδίκευση σε αντίστοιχες υπηρεσίες, με αυτές που αποτελεί 
αντικείμενο του παρόντος. 
 
Πιο συγκεκριμένα ο υποψήφιος απαιτείται: 
Να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη 
επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία στο πλαίσιο αντίστοιχων έργων, 
σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και ανάλογου οικονομικού μεγέθους με 
το ΚΕΘΕΑ όπως προκύπτει από τις οικονομικές του καταστάσεις 
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(αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ).  
 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη 
προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του κάθε 
στοιχείο που τεκμηριώνει την επάρκεια και εμπειρία του προσφέροντος 
για την εκπόνηση του έργου. 
 
Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο ΕΛΤΕ ή επικυρωμένο αντίγραφο άδειας 
ασκήσεως επαγγέλματος του Νόμιμου Ελεγκτή ή Ελεγκτικού Γραφείου 
(πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα). 
 
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να κατατεθεί μία παρουσίαση με τα 
ονοματεπώνυμα συγκεκριμένων Νόμιμων Ελεγκτών και των 
αναπληρωματικών τους που θα διενεργήσουν ελέγχους, με αναφορά στον 
αριθμό εγγραφής τους στο μητρώο ΕΛΤΕ. 
 

Αναπροσαρμογή τιμήματος  Δεν προβλέπεται. 

Προσφορές/Προθεσμία 
παραλαβής προσφορών   

Προσφορές θα υποβληθούν μόνο για το σύνολο των υπηρεσιών. 
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους με 
οποιονδήποτε  τρόπο  στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ επί της οδού Σορβόλου 
24 Αθήνα ή στο e-mail : promithies@kethea.gr, το  αργότερο μέχρι την 
Παρασκευή, 13/03/2020. 

Υπογραφή Σύμβασης / 
Κατάθεση δικαιολογητικών   

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να προσέλθει εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών για την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης, καταθέτοντας τα εξής δικαιολογητικά: 

- Ποινικό Μητρώο, έκδοσης έως και 3 μήνες πριν την υποβολή του  

- Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα, σε ισχύ 

- Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή 
Εμπορικό Μητρώο έως 30 ημέρες πριν την υποβολή του. 

- Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι δεν έχει 
καταδικαστεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016  

 
Διευκρίνιση: Η Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού 
φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού 
προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται από 
το ισχύον καταστατικό ή το ισχύον έγγραφο/πρακτικό εκπροσώπησης. 
 
Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό. 
Τα Νομικά Πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα 
παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, 
με την ακόλουθη τροποποίηση :  
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 
ενημερότητες), από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να 
προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι 
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τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 
Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για 
όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό 
Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων 
των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους 
και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν 
πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των 
διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.  
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των 
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές 
προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη 
των Διοικητικών Συμβουλίων τους. 
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις 
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα 
ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον πρόεδρο 
και διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση 
νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του. 

Παραλαβή/Βεβαίωση Καλής 
Εκτέλεσης 

Η παραλαβή της υπηρεσίας (Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης) θα γίνει από 
τριμελή Επιτροπή που θα ορισθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου σε 
διάστημα ενός (1) μήνα, από την παράδοση της Έκθεσης Ελέγχου από τον 
Ανάδοχο. 

Τρόπος πληρωμής / 
Δικαιολογητικά   

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σε ποσοστό  100% της  συμβατικής αξίας  
μετά την  οριστική  παραλαβή από την Επιτροπή Επίβλεψης και Παραλαβής 
του ΚΕΘΕΑ, όπως ρητά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - «Τεχνικές 
Προδιαγραφές». 
 
Η εξόφληση θα πραγματοποιηθεί εντός διαστήματος τριάντα (30) ημερών 
από την έκδοση Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης και παραλαβή της υπηρεσίας 
από την Επιτροπή Παραλαβής, με  την προσκόμιση των νόμιμων 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και σε 
χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση 
των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να 
έχει παραδοθεί η Έκθεση Ελέγχου από τον Ανάδοχο. Κατά την πληρωμή 
απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε 
ισχύ (πρωτότυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο). 
 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει κάθε είδους επιβαρύνσεις προς τα ασφαλιστικά 
ταμεία, έξοδα μετακινήσεων, καθώς και κάθε άλλου είδους δαπάνη που 
πιθανόν πραγματοποιήσει κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. 

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
 
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις :  
 
α)  Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
Σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
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επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει).  
 
β)  Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
Σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών 
επιβάλλεται (άρθρο 350 Ν. 4412/2016) όπως ισχύει. 

γ)  Κράτηση ύψους 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας άρθρο 3, 
Ν.3580/2007 η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή. 

δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη 
νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού 
ποσού. 

 

Πληροφορίες  
Τηλέφωνο : 210 9241993-6  
κα Μαρτσάκη Μαρία, εσωτ. 214 
κα Παπακωνσταντίνου Ξανθή, εσωτ. 226 

 
 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ  
 

 
Χρήστος Λιάπης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
 
 
 Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών είναι ο έλεγχος από Νόμιμο Ελεγκτή ή Ελεγκτές των Οικονομικών 

Καταστάσεων ΚΕΘΕΑ του φορολογικού έτους 2019, δηλαδή του Ισολογισμού Χρήσης 1/1/2019-31/12/2019, της 
Κατάστασης  Αποτελεσμάτων Χρήσης 2019, της Κατάστασης Μεταβολής Καθαρής Θέσης και Κατάστασης 
Ταμειακών Ροών καθώς και του Προσαρτήματος, συνοδευόμενων από τη σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης επί των 
προαναφερθεισών καταστάσεων, που αποτελεί και το ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ του παρόντος έργου. 

 
 Ο έλεγχος θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα (που είναι εναρμονισμένα με τα 

Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα) με σκοπό την διακρίβωσή του κατά πόσο οι προαναφερόμενες οικονομικές 
καταστάσεις απεικονίζουν με πληρότητα και σαφήνεια την οικονομική θέση του ΚΕΘΕΑ και τα 
αποτελέσματα των εργασιών του κατά την ελεγχόμενη χρήση, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που 
προδιαγράφονται από την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. 

 
 Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τον σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να 

διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και 
παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που 
να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος 
επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθούνται, των εκτιμήσεων της 
Διοίκησης του ΚΕΘΕΑ και γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στις  οικονομικές καταστάσεις. Ο 
δειγματοληπτικός χαρακτήρας του ελέγχου και οι εγγενείς περιορισμοί κάθε συστήματος λογιστικής 
απεικόνισης και εσωτερικού ελέγχου, καθιστούν αναπόφευκτο τον κίνδυνο ακόμη και ουσιώδη λάθη και 
παραλείψεις να παραμείνουν στην αφάνεια. Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος θα συμπεριλαμβάνει επίσκεψη 
και δειγματοληπτικό έλεγχο στα Προγράμματα του ΚΕΘΕΑ που διαθέτουν Παραγωγικές Μονάδες (ΚΕΘΕΑ 
ΙΘΑΚΗ, ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ «ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ»). 

 
 Βασικός στόχος του ελέγχου είναι η διαμόρφωση και διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων 

και όχι ο εντοπισμός και η αποκάλυψη τυχόν ατασθαλιών ή παρατυπιών που ενδέχεται να έχουν 
διαπραχθεί. Νοείται βέβαια ότι ο Ανάδοχος θα γνωστοποιήσει στο ΚΕΘΕΑ οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση 
περιέλθει στην αντίληψή του. 

 
 Η ευθύνη για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων κατά τρόπο που να απεικονίζει με πληρότητα και 

σαφήνεια την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα του ΚΕΘΕΑ βαρύνει την Διοίκησή του. Ευθύνη της 
Διοίκησης είναι ακόμη η υιοθέτηση των κατάλληλων λογιστικών αρχών, η τήρηση των λογιστικών βιβλίων 
κατά τρόπο σύννομο και η διαμόρφωση και εφαρμογή ενός επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου το 
οποίο να διασφαλίζει την εγκυρότητα των παραγόμενων στοιχείων και πληροφοριών και να αποκλείει την 
διάπραξη ουσιαστικών λαθών ή παραλείψεων. Μετά την ουσιαστική ολοκλήρωση του ελέγχου αλλά πριν 
την έκδοση της Έκθεσής του, θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο εγγράφως όλες εκείνες οι διαβεβαιώσεις της 
Διοίκησης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία, στα πλαίσια του διενεργούμενου.  

 
 Το Λογιστικό Σύστημα που ακολουθείται στο ΚΕΘΕΑ βασίζεται στην τήρηση, κατά υποκαταστήματα, 

διπλογραφικών βιβλίων (χωρίς εξαγωγή λογιστικού αποτελέσματος) ως ορίζεται υπό του Κ.Φ.Α.Σ. Ως 
υποκαταστήματα έχουν χαρακτηριστεί τα κατά τόπους Θεραπευτικά Προγράμματα και Παραγωγικές Μονάδες, 
ήτοι : 
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 ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ (Καβάλα) 

 ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ & ΚΕΘΕΑ ΑΝΑΔΥΣΗ (Θεσσαλονίκη) 

 ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Θεσσαλονίκη) 

 ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ (Λιθογραφείο – Παραγωγική Μονάδα - Θεσσαλονίκη) 

 ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ (Λάρισα) 

 ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ (Βόλος) 

 ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ (Ιωάννινα) 

 ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Ραφήνα) 

 ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ (Αθήνα – Φυλής) 

 ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ (Αθήνα – Σταυροπούλου) 

 ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ (Αθήνα – Χαρβούρη) 

 ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ (Αθήνα – Δροσοπούλου) 

 ΚΕΘΕΑ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Αθήνα – Τσαμαδού)  

 ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ & ΚΕΘΕΑ ΕΞΑΝΤΑΣ (Πειραιάς) 

 ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ & ΚΕΘΕΑ MOSAIC (Αθήνα – Κουμουνδούρου) 

 ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (Ηράκλειο Κρήτης) 

 ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ – ΟΞΥΓΟΝΟ (Καλαμάτα) 
 
 Οι Κεντρικές Υπηρεσίες με έδρα την Αθήνα λειτουργούν υπό τη μορφή «Κεντρικού Υποκαταστήματος» στο 

λογιστήριο του οποίου ενσωματώνονται σε μηνιαία βάση τα οικονομικά δεδομένα των υποκαταστημάτων και 
από το οποίο συντάσσονται οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Φορέα κάθε έτος. 

 
 Η Παραγωγική Μονάδα ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ «ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ» αποτελεί υποκατάστημα το οποίο εξάγει αυτοτελές 

λογιστικό αποτέλεσμα. Οι ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις  που συντάσσει ενσωματώνονται, στο τέλος της 
χρήσεως, στις οικονομικές καταστάσεις του ΚΕΘΕΑ. 

 
 Το ΚΕΘΕΑ είναι υποχρεωμένο να παραδώσει στον Ανάδοχο σε εύλογο χρόνο ανάλογα με την ισχύουσα 

νομοθεσία, όλες τις υπό έλεγχο οικονομικές καταστάσεις, o δε Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και όχι αργότερα από την 20.05.2019. 

 
 Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να καταθέσει εγγράφως στο ΚΕΘΕΑ, αναλυτικά 

την  ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ, ορίζοντας τον Υπεύθυνο Έργου – Επικεφαλής της Ομάδας Έργου και τον 
Τακτικό Ελεγκτή – Λογιστή, οι οποίοι  πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ελεγκτών της 
Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και να  διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα 
(επιστημονική κατάρτιση), καθώς και πολυετή εμπειρία σε εργασίες ανάλογες με την ανατιθέμενη με την 
παρούσα σύμβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
 
 
Για το σύνολο του παρεχόμενου έργου 

Καθαρή αξία πλέον ΦΠΑ 24%  :                                                                     ευρώ 
Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α &  

όλων των νόμιμων κρατήσεων  :                                                                    ευρώ 
 
 
 

Στις τιμές που θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, περιλαμβάνονται πάσης φύσεως 
φόροι (φόρος εισοδήματος, άρθρο 64 Ν. 4172/2013, ΦΠΑ 24%), κρατήσεις υπέρ τρίτων, κράτηση 0,07% υπέρ 
ΕΑΑΔΗΣΥ, κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 
 
Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας.   
Η προσφορά μου ισχύει για εκατόν είκοσι (120) μέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. 
 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
 
 
 
 


