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Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σχετικά με το 

έργο παροχής υπηρεσιών διενέργειας τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ειδικού 

Λογαριασμού του ΥΠΑΙΘ, οικονομικής  χρήσης 2019,σύμφωνα με τις παρ. 1,2,3,4 του άρθρου 7 της 

ΚΥΑ 329/2005 (ΦΕΚ 210 Β΄). 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει με το Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/01-04-2019). 

2. Τις διατάξεις του 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 

τροποποιήθηκαν με το άρθρο 6 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 178/Α/16-12-2015). 

3. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας-

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το Υποκεφάλαιο 11 αυτού «Συμβάσεις 

για λογαριασμό του Δημοσίου».  

4. Το 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 τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις  του άρθρου 50 «Ειδικός Λογαριασμός στο Υπ.Ε.Π.Θ. για την αξιοποίηση κονδυλίων 

του Κ.Π.Σ.» του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α), με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του εδ. γ’ 

της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του Ν. 2233/1994 (ΦΕΚ 141 Α), όπως συμπληρώθηκαν με τις 

διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν.2341/1995 (ΦΕΚ 208 Α) και την παράγραφο 9β 

του άρθρου 1 του Ν.2942/2001 (ΦΕΚ 202 Α). 
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6. Το Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45 Α ) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας». 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Την υπ. αριθμ. 47903/EΥΘΥ 495/09-05-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1406) «Αναδιάρθρωση της Ειδικής 

Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα 

Παιδείας» και αντικατάσταση των υπ. αριθμ. 10756/9−10−2002 (ΦΕΚ Β’ 1343) «Οργάνωση της 

Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ» και υπ.αριθμ. 

17817/28−11−2008 (ΦΕΚ Β΄2514) κοινών υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες και καταργούνται. 

9. Τη με αριθμό 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 Υ.Α. (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 τροποποιήθηκε με την ΥΑ 28876/ΕΥΣΣΑ 498 (ΦΕΚ 

Β΄938/16.03.2018) και την Υ.Α. 131404/18-12-2019 (ΦΕΚ 4830/Β/24-12-2019). 

10. 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.   

11. Τη με αριθμό 1614/Υ1/8-1-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 8/Β/10-01-2020) «Μεταβίβαση του δικαιώματος 

υπογραφής  «Με εντολή Υπουργού» και  «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, 

στους  Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων , Αυτοτελών Διευθύνσεων, 

Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων , καθώς και 

ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».   

12. Τη με αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/01.11.2016 (ΦΕΚ Β΄3251) Υπουργική Απόφαση με θέμα 

«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» σε συνδυασμό με την 137675/ΕΥΘΥ 1016/18 (ΦΕΚ 5968 Β). 

13. Τη με αριθμό 1802/27-03-2018 (με ΑΔΑ:6Ι68465ΧΙ8-3ΒΟ) Απόφαση Ένταξης της πράξης «Τεχνική 

Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ-Τομέας Παιδείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5027232 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση 2014-2020». 

14. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται βαρύνει την Σ.Α.Ε. 2018ΣΕ34510084  του Υπουργείου 

Παιδείας  και Θρησκευμάτων, από την οποία χρηματοδοτείται το  Υποέργο 3 «Εκπόνηση μελετών 

» της Πράξης με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ-Τομέας Παιδείας» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5027232 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». 
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15. Το με αριθμό 122/6-5-2020 Υ.Σ. της Μονάδας Δ΄ της  Επιτελικής Δομής  ΕΣΠΑ του Υπουργείου 

Παιδείας  και Θρησκευμάτων  Τομέα Παιδείας . 

16. Τις ανάγκες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ. , τομέα Παιδείας. 

 

Προσκαλείστε να υποβάλετε έγγραφη προσφορά για τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σχετικά 

με το έργο παροχής υπηρεσιών διενέργειας τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του 

Ειδικού Λογαριασμού του ΥΠΑΙΘ, οικονομικής  χρήσης 2019,σύμφωνα με τις παρ. 1,2,3,4 του άρθρου 

7 της ΚΥΑ 329/2005 (ΦΕΚ 210 Β΄). 

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 

και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), γραφείο 1031, 1ος όροφος-Γραφείο πρωτοκόλλου, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 

ΤΚ 151 80 Μαρούσι, έως και την Παρασκευή  22- 5-2020 και ώρα 15:00. 

Έγγραφη προσφορά μπορούν να υποβάλουν και υποψήφιοι Ανάδοχοι εκτός των αποδεκτών του 

εγγράφου. 

Η παρούσα αναρτάται και στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας  του 

Υπουργείου  Παιδείας  και Θρησκευμάτων  www.epiteliki.minedu.gov.gr   

  

1. Περιγραφή του έργου του Αναδόχου 

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3  «Εκπόνηση μελετών » της Πράξης με τίτλο 

«Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ-Τομέας Παιδείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5027232 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-

2020» και αφορά στην παροχή υπηρεσιών Ορκωτών Λογιστών, οι οποίοι θα διενεργήσουν τον έλεγχο 

των οικονομικών καταστάσεων του Ειδικού Λογαριασμού του ΥΠΑΙΘ της οικονομικής  χρήσης 2019, 

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 49, το ύψος των ελεγχόμενων 

δαπανών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 452.066.913,91 € και τα εκδοθέντα παραστατικά σε 83.000 

περίπου. 

Παραδοτέο του αναδόχου είναι η έκθεση οικονομικού  ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2019. 

 

2. Χρονοδιάγραμμα 

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

υπογραφή της σύμβασης.  

 

 

 

http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/
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3. Προϋπολογισμός 

Το προϋπολογιζόμενο ποσό για τις παραπάνω υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00€ (δέκα 

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

τετρακοσίων  ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α . 

Η δαπάνη που προκαλείται βαρύνει  την Σ.Α.Ε. 2018ΣΕ34510084  του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, από την οποία χρηματοδοτείται το  Υποέργο 3 «Εκπόνηση μελετών » της Πράξης με 

τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ-Τομέας Παιδείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5027232 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

2014-2020». 

 

4. Τρόπος πληρωμής του Αναδόχου 

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. 

 

5. Κριτήριο Ανάθεσης/Ανάθεση έργου 

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. Υποβολή προσφοράς 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε Ενιαίο Σφραγισμένο Φάκελο.  

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

υποψήφιου Αναδόχου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τη με αριθμό 1729/11-5-2020 Πρόσκληση υποβολής προσφορών σχετικά με τη 

διαδικασία  απευθείας ανάθεσης του έργου παροχής  υπηρεσιών διενέργειας τακτικού ελέγχου των 

οικονομικών καταστάσεων του Ειδικού Λογαριασμού του ΥΠΑΙΘ, οικονομικής  χρήσης 2019,σύμφωνα 

με τις παρ. 1,2,3,4 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 329/2005 (ΦΕΚ 210 Β΄). 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή  22- 5-2020 και ώρα 15:00. 

(Προσοχή: Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο) 

 

Επισημαίνεται ότι: 
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Οι προσφορές είτε κατατίθενται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 

37, Μαρούσι – ΤΚ. 151 80, 1ος  όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου 1031 μέχρι την παραπάνω καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών, είτε αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή 

στην παραπάνω διεύθυνση, με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη.  

Στην τελευταία περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι να περιέρχονται οι προσφορές στην 

Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, η οποία προκύπτει από το 

πρωτόκολλο που τηρείται από αυτήν. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 

καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία στην άφιξη των προσφορών, που αποστέλλονται με τον ως άνω 

τρόπο. Οι προσφορές που υποβάλλονται μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είναι απαράδεκτες 

και επιστρέφονται στους υποψηφίους χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 

6.2. Ο Ενιαίος Φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει σε δύο (02) ξεχωριστούς  

σφραγισμένους (υπο) φακέλους τα εξής: 

i) Δικαιολογητικά συμμετοχής  

ii) Οικονομική Προσφορά  

i) Δικαιολογητικά συμμετοχής.  

Στον φάκελο δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνεται η  Υπεύθυνη Δήλωση (της παρ. 4 του Άρθρου 

8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει κάθε φορά) (επισυνάπτεται υπόδειγμα στο Παράρτημα Ι  της 

παρούσης). 

ii) Οικονομική προσφορά.  

Στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του 

προσφέροντα. Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς, θα περιέχει την Οικονομική Προσφορά των 

υποψηφίων Αναδόχων. Όλες οι σελίδες της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να είναι μονογραφημένες 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και να έχουν συνεχή αρίθμηση. 

Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα περιέχει συμπληρωμένο τον παρακάτω Πίνακα.   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Συνολικό Κόστος 

Οικονομικής Προσφοράς 

χωρίς ΦΠΑ 

  

Συνολικός ΦΠΑ 

Οικονομικής Προσφοράς 
  

Συνολικό Κόστος 

Οικονομικής Προσφοράς 

με ΦΠΑ 

  

 

Επισημαίνεται ότι:  
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1. Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου παρέχεται με τη συμπλήρωση του ανωτέρω  Πίνακα.  

2. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι εισφορές 

κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

3. Η συνολική προσφορά του Αναδόχου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό 

της παρούσας Πρόσκλησης. 

 

7. Αξιολόγηση υποβληθεισών προσφορών –υπογραφή σύμβασης 

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας-

Αξιολόγησης. Μετά την αξιολόγηση-κατάταξη των προσφορών και την έκδοση της απόφασης ανάθεσης 

του έργου, ο προσφέρων που έχει υποβάλει την προσφορά με το χαμηλότερο συνολικό κόστος 

(χαμηλότερη τιμή) οφείλει σε 3 (τρεις) εργάσιμες  ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης 

σ’ αυτόν, να προσέλθει στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων προκειμένου να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Προϊστάμενος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

2. Μονάδες  Γ, Δ 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         

 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ 

ΕΣΠΑ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ. 

 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ 
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                                                                               ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ       
    

Ελεγκτικές Εταιρείες Στοιχεία επικοινωνίας 

 
AUDIT SERVICES A.E. 

Ζαλόγγου 4,  Τ.Κ.: 15343,Αγία Παρασκευή 
Τηλ: +30 211 48 04400 
info@asnetwork.gr 

 
KPMG Σύμβουλοι Α.Ε. 

Στρατηγού Τόμπρα 3 Τ.Κ. 153 42 Αγία 
Παρασκευή  
Τηλ: 210-6062100 
info@kpmg.gr 
 

 
PKF  EΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 

Λ. Κηφισίας 124 Τ.Κ. 11526 Αθήνα 
Τηλ: 210-7480600 
athens@pkf.gr 

 
Pricewaterhouse Coopers Business Solutions A.Ε. 

Λεωφ. Κηφισίας 268 Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι  
Τηλ: 210-6874400 
pwc.greece@gr.pwc.com 
 

 
ΣΟΛ  Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές 

Φωκίωνος Νέγρη 3 Τ.Κ. 11257 Αθήνα 
Τηλ: 210-8691100 
solae@solae.gr 
 

 
KRESTON PRIME AUDIT Ε.Π.Ε. 

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 192 Β Τ.Κ. 11521 
Αμπελόκηποι  
Τηλ: 210 6465652 
info.Athens@prime-audit.gr 

BDO Ορκωτοί Λογιστές ΑΕ Μεσογείων 449, 153 43, Αγία Παρασκευή 
Τηλ: 21 11032000 
 info@bdo.gr 
 

ECOVIS HELLAS LTD Συγγρού 44, ΤΚ :11742, Αθήνα 
Τηλ: 210 3842325 
 athens@ecovis.com 
 

OLYMPIA Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. Πατησίων 81 & Χέυδεν  8 ΤΚ:10434 
Τηλ: 210-8259059 
info@olympaudit.gr 

Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών 

Πατησίων 81 & Χέυδεν 8  Τ.Κ. 10434 Αθήνα  
Τηλ: 210-8894300           
info@icra.gr 
 

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

                                                    

     Έγγραφη προσφορά μπορούν να υποβάλουν και υποψήφιοι ανάδοχοι εκτός των αποδεκτών του 
εγγράφου.       

mailto:info@asnetwork.gr
mailto:info@kpmg.gr
mailto:athens@pkf.gr
mailto:pwc.greece@gr.pwc.com
mailto:solae@solae.gr
mailto:info.Athens@prime-audit.gr
mailto:info@bdo.gr
mailto:athens@ecovis.com
mailto:info@olympaudit.gr
mailto:info@icra.gr
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                                                                               Παράρτημα I   

                                                                                                ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  

                                                                                                      ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

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, 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 με αριθμό 1729/11-5-2020 πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση 

σχετικά με το έργο παροχής υπηρεσιών διενέργειας τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ειδικού 

Λογαριασμού του ΥΠΑΙΘ, οικονομικής  χρήσης 2019,σύμφωνα με τις παρ. 1,2,3,4 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 329/2005 (ΦΕΚ 210 

Β΄). 

1)  Δεν υπάρχει σε βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 

1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

2) Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα 

στην παρ. 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.     

3) Δεσμεύομαι ότι σε περίπτωση ανακήρυξης μου ως προσωρινού αναδόχου (κατόπιν ενημέρωσης από την Αναθέτουσα 

Αρχή μετά την αξιολόγηση της προσφοράς), θα προσκομίσω πριν την απόφαση ανάθεσης τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

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

καταβάλω εισφορές ότι δεν έχω οφειλές (ασφαλιστική ενημερότητα) σε ισχύ. 

β. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ. 

γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή  Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι  δεν υπάρχει σε βάρος του 

ΠΡΟΣ(1):                         ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙΘ. ,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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οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, (δηλαδή, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων). 

δ.  Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσωρινού Αναδόχου ως εξής: 

-   Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, την έναρξη επιτηδεύματος. 

-  Σε περίπτωση νομικού προσώπου, τα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής του, σύμφωνα με τη νομοθεσία που 

διέπει το νομικό πρόσωπο, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου, καθώς και τα 

σχετικά έγγραφα για τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους (νόμιμοι εκπρόσωποι). 

ε. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ. 

4)  Δεσμεύομαι πως θα εκτελέσω το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην 

ως άνω Πρόσκληση  

5) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 

ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της διαδικασίας ανάθεσης 

 

 

                                                                                                                           Ημερομηνία:            -      -   2020 

                                                                                                                                              Ο – Η Δηλ…... 

                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                 (Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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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                                                                                 Παράρτημα IΙ   

                                                                                                ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  

                                                                                        ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

  
 

 

 

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, 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 με αριθμό   1729/11-5-2020 πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση σχετικά με το έργο 

παροχής υπηρεσιών διενέργειας τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ειδικού Λογαριασμού του ΥΠΑΙΘ, 

οικονομικής  χρήσης 2019 ,σύμφωνα με τις παρ. 1,2,3,4 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 329/2005 (ΦΕΚ 210 Β΄). 

 

1)  Δεν υπάρχει σε βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 

σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 

νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα 

άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ΠΡΟΣ
(1)

: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.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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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο 

άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (Α΄ 215 ), 

 

 

 

                                                                                                                           Ημερομηνία:            -      -   2020 

                                                                                                                                              Ο – Η Δηλ…... 

                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                 (Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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. 

 


