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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου της διενέργειας του τακτικού 

ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ειδικού Λογαριασμού του ΥΠΠΕΘ, οικονομικής χρήσης 2017, 

στο πλαίσιο της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΘ - Τομέας Παιδείας» με κωδικό 

MIS (ΟΠΣ) 5027232 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-

2020». 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τον N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, 

2. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 […]», όπως ισχύει, 

3. Τον Ν. 4449/2017 (ΦΕΚ 7/Α’/24-1-2017) «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις», 

όπως ισχύει, 

4. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α΄/15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 

Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας )-Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», 

όπως ισχύει, 

5. Το άρθρο 6 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’/16-12-2015) «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014 

(ΦΕΚ Α΄265)»  περί  μετονομασίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων σε 
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«Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας», όπως 

ισχύει, 

6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 47903/ΕΥΘΥ 495/9-5-2016 (ΦΕΚ 1406/Β’/19-5-2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση 

«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας” […]», όπως ισχύει, 

7. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών», όπως ισχύει, 

8. Την υπ. αριθ. πρωτ. Φ.908/ 94139/ Η/ 18-8-2011 Υ.Α. «Απόφαση διακοπής μετακίνησης διοικητικού 

υπαλλήλου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Ανάθεση 

καθηκόντων Προϊσταμένου στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου 

Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» στον κο Βαλιάντζα Κωνσταντίνο.  

9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 40023/Υ1/9-3-2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 867/Β’/12-3-2018) «Μεταβίβαση 

δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού”, “Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” και “Με εντολή 

Υφυπουργού” στους Γενικούς/Διοικητικό και Τομεακούς Γραμματείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στους 

Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών 

Τμημάτων […]», όπως ισχύει, 

10. Την υπ’ αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1-11-2016) Υπουργική Απόφαση 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ/Β’/1822) υπουργικής 

απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – 

Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από 

Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει,  

11. Την Υ.Α. με αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/Β’/03.03.2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, 

έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης 

καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως ισχύει.  

12. Τη με αρ. πρωτ. 1802/27-03-2018 (ΑΔΑ: 6Ι68465ΧΙ8-3ΒΟ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Τεχνική 

Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΘ - Τομέας Παιδείας» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5027232 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 

2014-2020». 

13. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται βαρύνει τον κωδικό Σ.Α.Ε. 2018ΣΕ34510084 του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από την οποία χρηματοδοτείται η ως άνω Πράξη.  

14. Το υπ’ αρ. πρωτ. 226/25-04-2018 Υ.Σ. της Μονάδας Δ΄ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ.  

15. Τις ανάγκες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠ.Π.Ε.Θ. Τομέα Παιδείας.  
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Προσκαλείστε να υποβάλετε έγγραφη προσφορά για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των 

οικονομικών καταστάσεων του Ειδικού Λογαριασμού του ΥΠΠΕΘ οικονομικής χρήσης 2017, στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Υποέργου 3 «Εκπόνηση Μελετών» της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

ΥΠΕΘ - Τομέας Παιδείας» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5027232 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». 

Η έγγραφη προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση σε 

σφραγισμένο φάκελο στην έδρα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), γραφείο 1031, 1ος όροφος-Γραφείο πρωτοκόλλου, Ανδρέα 

Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, έως και την 15/05/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.  

Έγγραφη προσφορά μπορούν να υποβάλλουν και ελεγκτικές εταιρείες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται 

στον πίνακα αποδεκτών της παρούσας, με την προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένες στο Δημόσιο 

Μητρώο που τηρείται από την Ε.Λ.Τ.Ε. (άρθρο 14 του Ν. 4449/2017). 

1. Περιγραφή του έργου του Αναδόχου  

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 «Εκπόνηση Μελετών» της Πράξης «Τεχνική 

Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΘ - Τομέας Παιδείας» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5027232 του Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και αφορά στην παροχή 

υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών, οι οποίοι θα διενεργήσουν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του 

Ειδικού Λογαριασμού του ΥΠΠΕΘ, οικονομικής χρήσης 2017, σύμφωνα με τις παρ. 1,2,3,4 του άρθρου 7 

της ΚΥΑ 329/2005 (ΦΕΚ 210 Β’).  

Για την εν λόγω χρήση ο αριθμός των υλοποιούμενων έργων είναι 72, το ύψος των ελεγχόμενων δαπανών 

ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 262.963.743,80€ και τα εκδοθέντα παραστατικά σε 43.500 περίπου.  

Παραδοτέο του αναδόχου είναι η έκθεση οικονομικού ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης του 2017. 

2. Χρονοδιάγραμμα  

Ο χρόνος πραγματοποίησης του ελέγχου και παράδοσης της έκθεσης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης.  

3. Προϋπολογισμός  

Το προϋπολογιζόμενο ποσό για την ανωτέρω υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00€ (δέκα χιλιάδων 

ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) ήτοι στο ποσό των 12.400,00€ (δώδεκα χιλιάδων 

τετρακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της 

Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΘ - Τομέας Παιδείας» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 
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5027232 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». Η 

δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τον κωδικό Σ.Α.Ε. 2018ΣΕ34510084.  

Στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του 

έργου χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας. 

Επίσης, στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται και όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι 

εισφορές κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

4. Τρόπος πληρωμής  

Ο Ανάδοχος θα λάβει το 100% του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή από την 

αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του συνόλου του Έργου. Επομένως, η καταβολή της συμβατικής αμοιβής θα 

γίνει μετά την οριστική παράδοση και παραλαβή της έκθεσης ελέγχου.  

Επισημαίνεται ότι η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από 

την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Τραπεζικά τέλη ή 

άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

5. Κριτήριο Ανάθεσης  

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

Συνεπώς, η ανάθεση του έργου κατακυρώνεται στον συμμετέχοντα που έχει υποβάλει την προσφορά με το 

χαμηλότερο συνολικό κόστος (χαμηλότερη τιμή).  

6. Κατάρτιση και υποβολή της προσφοράς  

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσα σε Ενιαίο Σφραγισμένο Φάκελο.  

Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει την Επωνυμία και τη Διεύθυνση του διαγωνιζόμενου 

και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την υπ’ αρ. πρωτ. 2038/4-5-2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του 

έργου της διενέργειας του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ειδικού Λογαριασμού 

του ΥΠΠΕΘ, οικονομικής χρήσης 2017, στο πλαίσιο της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής 

ΕΣΠΑ ΥΠΕΘ - Τομέας Παιδείας» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5027232 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». 
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Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς  θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:  

1. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου (της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α΄75, όπως ισχύει κάθε 

φορά), για την οποία δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα 

στοιχεία της παρούσας Πρόσκλησης και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι:  

α. Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

β. Δεν τελεί σε αποκλεισμό από δημόσιες συμβάσεις με βάση το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.  

γ. Είναι εγγεγραμμένος στο Δημόσιο Μητρώο που τηρείται από την Ε.Λ.Τ.Ε. (άρθρο 14 του Ν. 4449/2017). 

δ. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού.  

ε. Δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται 
στην παρούσα Πρόσκληση. 

στ. Δεσμεύεται για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που θα του ζητηθούν 
από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Παραθέτουμε σχετικό υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο θα προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 

καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από 

τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας 

χρεοκοπίας  και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2006. Το απόσπασμα αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία ανάθεσης του έργου. 

3. Βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους 

οποίους καταβάλει εισφορές, ότι δεν έχει οφειλές (ασφαλιστική ενημερότητα) σε ισχύ.  

4. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ. 

5. Την οικονομική προσφορά, η οποία παρέχεται με τη συμπλήρωση του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς 

του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσης σύμφωνα με τις κάτωθι οδηγίες:  

α. Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς χωρίς ΦΠΑ (24%), ο ΦΠΑ (24%) της 

οικονομικής προσφοράς και το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς με ΦΠΑ (24%), στην πρώτη 

στήλη του πίνακα ολογράφως και στη δεύτερη στήλη του πίνακα αριθμητικώς. 

β. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου 

χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας. Επίσης 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι εισφορές κ.λπ. που προβλέπονται 

από την ισχύουσα νομοθεσία. Η συνολική οικονομική προσφορά του Αναδόχου δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό της παρούσας Πρόσκλησης. 
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7. Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των προσφορών  

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης. Υπενθυμίζεται 

ότι το κριτήριο κατακύρωσης του έργου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή). Όσοι από τους υποψηφίους αναδόχους δεν καλύπτουν τα προαπαιτούμενα 

της Πρόσκλησης θα απορρίπτονται. Αντίστοιχα, για εκείνους τους υποψηφίους που καλύπτουν πλήρως τις 

απαιτήσεις της Πρόσκλησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα κατατάξει τις προσφορές με φθίνουσα σειρά της 

συνολικής τιμής της οικονομικής προσφοράς μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Με βάση την τελική 

κατάταξη των προσφορών, ως Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη συνολική τιμή 

οικονομικής προσφοράς μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Μετά την αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του αναδόχου, ο ανάδοχος οφείλει, 

εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

Η παρούσα αναρτάται και στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

www.epiteliki.minedu.gov.gr. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ 

ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ 

 
 
Συνημμένα:  
1. Παράρτημα Ι: Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 

2. Παράρτημα ΙΙ: Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς  

3. Πίνακας Αποδεκτών 

Εσωτερική διανομή  
1. Προϊστάμενος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας ΥΠΠΕΘ  

2. Μονάδες Γ’ και Δ’  

  

http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ………………………………………………….., για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς 
στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 2038/4-5-2018 Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για τη διενέργεια του τακτικού 
ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ειδικού Λογαριασμού του ΥΠΠΕΘ, οικονομικής χρήσης 2017, στο πλαίσιο 
της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΘ - Τομέας Παιδείας» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5027232 του 
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» 

α) Δεν τελώ σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

β) Δεν τελώ σε αποκλεισμό από δημόσιες συμβάσεις με βάση το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

γ) Είμαι εγγεγραμμένος στο Δημόσιο Μητρώο που τηρείται από την Ε.Λ.Τ.Ε. (άρθρο 14 του Ν. 4449/2017). 

δ) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού. 

ε) Δεσμεύομαι ότι θα εκτελέσω το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην ως 
άνω Πρόσκληση. 

στ) Δεσμεύομαι για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που θα μου ζητηθούν από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                            Ημερομηνία:            -      -   2018 

                                                                                                                                              Ο – Η Δηλ…... 

                                                                                                                              

 

                                                                                                                                               (Υπογραφή) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ.Π.Ε.Θ.ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρ. (Εmail):  
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.  
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.  

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

( Στοιχεία της Εταιρείας)……………………………………………………. 

 

Στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 2038/4-5-2018 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ανάθεση του 
έργου της διενέργειας του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ειδικού Λογαριασμού του 
ΥΠΠΕΘ, οικονομικής χρήσης 2017, στο πλαίσιο της Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 
ΥΠΕΘ - Τομέας Παιδείας» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5027232 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Συνολικό Κόστος Οικονομικής 
Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ (24%) 

    

Συνολικός ΦΠΑ (24%)  
Οικονομικής Προσφοράς 

    

Συνολικό Κόστος Οικονομικής 
Προσφοράς με ΦΠΑ (24%) 

    

 

 

 

 

Ημερομηνία:            -      -   2018 
 
 

                                     (Υπογραφή) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

Ελεγκτικές Εταιρείες  Στοιχεία επικοινωνίας  

GRANT THORNTON  Ζεφύρου 56 Τ.Κ. 17564 Π. Φάληρο  
fax: 210-7212222  
Υπόψη: κας Μπλάθρα Σοφίας  
sofia.blathra@gr.gt.com  

KPMG Σύμβουλοι Α.Ε.  Στρατηγού Τόμπρα 3 Τ.Κ. 153 42 Αγία 
Παρασκευή  
fax: 210-6062111  
info@kpmg.gr  

PKF EΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.  Λ. Κηφισίας 124 Τ.Κ. 11526 Αθήνα  
fax: 210-7483600  
Υπόψη: κου Γκρέκου Κώστα  
athens@pkf.gr  

Pricewaterhouse Coopers Business Solutions 
A.Ε.  

Λεωφ. Κηφισίας 260-262 Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι  
fax: 210-6874444  
Irene.deli@gr.pwc.com  

ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές  Φωκίωνος Νέγρη 3 Τ.Κ. 11257 Αθήνα  
fax: 210-8618016  
Υπόψη: κας Πολίτου Βάνας  
solae@solae.gr  

KRESTON PRIME AUDIT Ε.Π.Ε.  Λεωφόρος Αλεξάνδρας 192 Β Τ.Κ. 11521 
Αμπελόκηποι  
fax: 2106462477  
info.Athens@prime-audit.gr  

BDO Ορκωτοί Λογιστές ΑΕ  Μεσογείων 449, 153 43, Αγία Παρασκευή  
fax: 210 8252133 info@bdo.gr  

ECOVIS HELLAS AE  Εθνικής Αντιστάσεως 9-11, 152 32, Χαλάνδρι  
fax: 210 6004723 athens@ecovis.com  

OLYMPIA Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.  Πατησίων 81 & Χέυδεν  
fax: 210-8817224  
Υπόψη: κας Μπάλλου (210-8259059)  
info@olympaudit.gr  

Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών  

Πατησίων 81 & Χέυδεν 8 Τ.Κ. 10434 Αθήνα  
fax: 210-8212876  
info@icra.gr  

ΜAZARS CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 
S.A.  

Λεωφ. Συγγρού 130 Τ.Κ. 17671 Αθήνα  
fax: 210-6983708  
Υπόψη: κου Νιάρχου Βασίλη  
info@mazars.gr  

ATC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ  Ιφιγενείας 3-5 Τ.Κ. 144 51 Μεταμόρφωση  
Fax:211 0137 857  
Υπόψη: κου Μάνου Δημήτρη  
dmanos@atcaudit.gr  

 
Σημείωση: Έγγραφη προσφορά μπορούν να υποβάλλουν και ελεγκτικές εταιρείες, οι οποίες δεν 
περιλαμβάνονται στον πίνακα αποδεκτών της παρούσας, με την προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένες 
στο Δημόσιο Μητρώο που τηρείται από την Ε.Λ.Τ.Ε. (άρθρο 14 του Ν. 4449/2017). 
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