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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ Δι.Πα.Ε. 
Θεσσαλονίκη, 26/05/2021 

Αρ. Πρωτ.: 19560/2021 

Πληροφορίες : Περσεφόνη Αβραμίδου, Άννα Πάτκου  
Ταχ. Διεύθυνση  : 14

ο
 χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, τκ 570 01, Θέρμη, 

Θεσσαλονίκη 
 

Τηλέφωνο : 0030 6936428503, 2310-807594  
Web-site : https://rc.ihu.gr/   
Email:  : rcprocurement@ihu.gr     
 

    

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

  

για την υλοποίηση του έργου MED-QUAD 
του Προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020 

  

 
  

  
 

CPV: 79210000-9 Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου 

CPV: 79212100-4 Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  15.855,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 

https://rc.ihu.gr/
mailto:rcprocurement@ihu.gr
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Έχοντας υπόψη:  

1. το ν. 4412/2016 (Α'147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. την ΥΠΑΣΗΔ Αριθμ. 300488/ΥΔ1244 Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας 

του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 

3. το 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 

4. το ν. 4270/2014 (Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ)–δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  

5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 897/2014 της Επιτροπής για «τον καθορισμό των ειδικών 

διατάξεων εφαρμογής των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας που χρηματοδοτούνται στο 

πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 232/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 

θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονιάς» και ειδικά το άρθρο 32, 

6. το “Joint Operational Programme” για το “Mediterranean Sea Basin Programme 2014-2020”, adopted by 

the European Commission on 17 December 2015, 

7. το “Project Implementation Manual” (PIM) και ειδικά το άρθρο 7.3.2 “Expenditure verification” με τα 

καθήκοντα του Ελεγκτή, 

8. τη Σύμβαση Χρηματοδότησης (Grant Contract) του έργου «MEDiterranean QUadruple helix Approach 

to Digitalisation» με αριθμό B_A.2.1_0088_MED-QUAD μεταξύ της Autonomous Region of Sardinia 

acting as Managing Authority of the ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme (MA) και της 

Επιμορφωτική Κιλκίς Μον. ΕΠΕ, της 8/9/2020, 

9. τις διαδικασίες που έχει ορίσει η Αρχή Πιστοποίησης, που λειτουργεί ως Control Contact Point (CCP) του 

προγράμματος και κοινοποιήθηκαν στις 21/5/2020, σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών και την 

επιλογή και συμβασιοποίηση του εξωτερικού επαληθευτή από Έλληνες εταίρους του προγράμματος ENI 

CBC MED, 

 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου 

«MEDiterranean QUadruple helix Approach to Digitalisation» με ακρωνύμιο MED-QUAD και 

Κωδικό Έργου 80402 του Προγράμματος ENI CBC MED 2014 – 2020, προσκαλεί τα 

ενδιαφερόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ως Ορκωτοί 

Ελεγκτές-Λογιστές εταιριών, να καταθέσουν εντός δώδεκα (12) ημερολογιακών ημερών 

σφραγισμένο κλειστό φάκελο με την προσφορά τους για την παροχή «Υπηρεσιών Ορκωτού 



 

3 

 

Ελεγκτή Λογιστή» συνολικής αξίας έως 15.855,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των 

νόμιμων κρατήσεων, σύμφωνα με τα ακόλουθα. 

 

Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για μια αποτελεσματική 

αλληλεπίδραση μεταξύ των κύριων φορέων καινοτομίας της Τετραπλής Έλικας (Quadruple Helix): 

ΑΕΙ/Έρευνα, Διοίκηση, Επιχειρήσεις, σε συνεργασία με την Κοινωνία στο πεδίο της ψηφιακής 

οικονομίας και καινοτομίας. 

 

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω: 

- της δημιουργίας Μεσογειακών διασυνοριακών «Ζωντανών Εργαστηρίων» (Living Labs) ως 

φυσικών και εικονικών χώρων, όπου η ζήτηση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες από τον καθένα 

από τους τέσσερις συντελεστές του QH, βρίσκει τη σωστή απάντηση από τους κατάλληλους 

παράγοντες ενισχύοντας, έτσι το δυναμικό καινοτομίας των νεοσύστατων επιχειρήσεων, των 

MSME και της γυναικείας και της νεανικής επιχειρηματικότητας. 

- της δημιουργίας ενός μοντέλου τετραπλής έλικας προσαρμοσμένου στις προσδοκίες της 

περιοχής: οι 12 αρχές του Open Innovation 2.0 ερμηνεύονται και θα προσαρμόζονται σύμφωνα 

με την προσέγγιση της Ψηφιακής Οικονομίας, της Ενσωματωμένης Καινοτομίας 3.0 (Embedded 

Innovation 3.0), συστήνοντας αξιόπιστες σχέσεις μεταξύ των 4 συντελεστών. 

- Του προσδιορισμού και της δοκιμής νέων δεικτών και μετρήσεων, που πάνε πέρα από την 

προσέγγιση που επικεντρώνεται στην Ε&Α, ικανών να μετρήσουν τα αποτελέσματα της 

καινοτομίας, όχι μόνο ως βελτίωση των προϊόντων και των διαδικασιών, αλλά και των 

δυνατοτήτων καινοτομίας των βασικών συντελεστών, ειδικά στην παρούσα μεταβατική εποχή. 

 

Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν 7 συνολικά φορείς από 6 χώρες.  

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε. (ΚΙΛΚΙΣ – ΕΛΛΑΔΑ) 

ΕΤΑΙΡΟΣ 1: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΛΛΑΔΑ) 

ΕΤΑΙΡΟΣ 2: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ L’ AQUILA (L’ AQUILA - ΙΤΑΛΙΑ) 

ΕΤΑΙΡΟΣ 3: Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport - AASTMT 

(ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΑΙΓΥΠΤΟΣ) 

ΕΤΑΙΡΟΣ 4: Al-Balqa' Applied University – BAU (ΣΑΛΤ - ΙΟΡΔΑΝΙΑ) 

ΕΤΑΙΡΟΣ 5: Palestine Polytechnic University – PPU (ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ) 

ΕΤΑΙΡΟΣ 6: University of Sousse (ΤΥΝΗΣΙΑ)  
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Η διάρκεια του έργου είναι 30 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 3.297.835,23 €.  

 

Ο προϋπολογισμός του «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» είναι 614.940,77 € εκ των 

οποίων 90% Ευρωπαϊκή Συμμετοχή και 10% Ίδια Συμμετοχή.   

 

Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης ζητείται η παροχή «Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή 

Λογιστή» με κωδικούς παροχής υπηρεσιών CPV: 79210000-9 «Υπηρεσίες λογιστικής και 

διαχειριστικού ελέγχου» ή CPV: 79212100-4 «Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού 

ελέγχου» ή παρεμφερείς. 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του «ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» και 

συγκεκριμένα τον προϋπολογισμό του έργου «MEDiterranean QUadruple helix Approach to 

Digitalisation» με ακρωνύμιο MED-QUAD και Κωδικό Έργου: 80402 του Προγράμματος ENI 

CBC MED 2014 – 2020, και συγκεκριμένα τo:  

- Πακέτο Εργασίας 1, γραμμή προϋπολογισμού: WP1.SS.PP1.779553.  

 

Οι Προδιαγραφές των ζητούμενων Υπηρεσιών περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.  

 

Α. Χρόνος & Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Η κατάθεση των προσφορών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη 

επιστολή ή με παράδοση από πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών, στη Μονάδα Οικονομικής και 

Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ Δι.Πα.Ε.), σε σφραγισμένο φάκελο, εντός δώδεκα 

(12) ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας, δηλαδή έως 07 / 06 / 2021 και ώρα 

14:00 μ.μ.  και θα λαμβάνει αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου. 

 

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κατατεθούν ή υποβληθούν μετά την ημερομηνία και ώρα 

λήξης κατάθεσης προσφορών δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα επιστραφούν στους 

διαγωνιζόμενους χωρίς να αποσφραγιστούν. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης από την υπογραφή της και μέχρι 3 μήνες από την λήξη του έργου, με 

δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση που παραταθούν οι σχετικές δράσεις του έργου ή σε 
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περίπτωση σχετικής υπόδειξης της Τεχνικής Γραμματείας / Διαχειριστικής Αρχής του 

Προγράμματος, χωρίς όμως τροποποίηση του οικονομικού σκέλους της.   

 

Β. Περιεχόμενο Προσφορών 

Ο φάκελος της προσφοράς κάθε υποψηφίου θα πρέπει να είναι σφραγισμένος και να αναφέρει 

εξωτερικά τα στοιχεία του προσφέροντος και τα στοιχεία της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ, για 

την υλοποίηση του έργου MED-QUAD του Προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020 καθώς 

και τα στοιχεία του Προσφέροντος.  

 

Κάθε φάκελος προσφοράς θα πρέπει να περιέχει  τρείς (3) σφραγισμένους υποφάκελους. Σε κάθε 

υποφάκελο θα αναφέρεται εξωτερικά μία εκ των κάτωθι αναφερόμενων ενδείξεων:   

- Δικαιολογητικά Συμμετοχής,  

- Τεχνική Προσφορά,  

- Οικονομική Προσφορά.  

 

Περιεχόμενο υποφακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

Ως δικαιολογητικά συμμετοχής ο υποφάκελος κάθε προσφέροντα πρέπει να περιλαμβάνει:  

Α1. Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) στην οποία να αναγράφεται ότι : 
(α)  συμμετέχω στον υπ. αριθμ. πρωτ. .............................. διαγωνισμό τους όρους του οποίου έλαβα 

γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους 
(β) εκπροσωπώ νόμιμα την εταιρία ............................................... η οποία είναι μέλος του 

Επιμελητήριου………………………...  
(γ)   δε βρίσκομαι σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό. 
(δ)   δε βρίσκομαι σε καμιά από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες 

οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν. 
(ε)   πληρώ τα σχετικά κριτήρια επιλογής όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. 
(στ) σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε εμένα θα τηρώ τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού́ και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες και απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 

(ζ)  όταν μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, θα προσκομίσω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που 
αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στη δήλωσή μου και ειδικότερα 
όλα τα έγγραφα που απαιτούνται ως δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με την παρούσα. 

(η)  συναινώ στην επεξεργασία, αποθήκευση και την προβλεπόμενη από το νόμο δημοσιοποίηση των 
δεδομένων μου (προσωπικών και μη), τα οποία υποβάλλω και γνωρίζω πως η Αναθέτουσα Αρχή 
υποχρεούται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία να διατηρεί τα δεδομένα αυτά σε ασφαλή αρχείο 
(ηλεκτρονικό και φυσικό). 
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Α2. Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) στην οποία να αναγράφεται ότι: 

 Σε περίπτωση ανακήρυξής του ως ανάδοχος υποχρεούται σε παρουσία στην έδρα της 
αναθέτουσας κάθε φορά που θα του ζητηθεί και όχι λιγότερο από μια φορά το μήνα προκειμένου να 
προβαίνει στην απαραίτητη συλλογή στοιχείων, 

 Δαπάνες οι οποίες θα προκύψουν από τη μετακίνηση του αναδόχου για τις συναντήσεις με την 
ομάδα έργου βαραίνουν τον ίδιο. 

 

Α3. Αντίγραφο από τα Στοιχεία Μητρώου / Νομικού(ών) Προσώπου(ων) ή Επιχείρησης(εων) 

από το TAXIS (www.gsis.gr). 

 

Α4. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του προσφέροντος Φυσικού / Νομικού 

προσώπου σε ισχύ. 

 

Α5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του 

νομικού προσώπου (αντί δε του ποινικού μητρώου μπορεί να προσκομίζεται υπεύθυνη 

δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 

σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 11 ν. 4412/2016¨)  

 

Α6. Εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο. 

 

Α7. Έγγραφα που αναφέρουν το ονοματεπώνυμο και τον ΑΜ ΣΟΕΛ του Ορκωτού Λογιστή, 

που προτείνει ο κάθε προσφέροντας για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών, και το 

οποίο τεκμηριώνει ότι ο προσφέροντας ανήκει στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών (π.χ. 

αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος βαθμίδας Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και 

αντίγραφο της εγγραφής στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών). 

 

Α8. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης από το οικείο ΓΕΜΗ σε περίπτωση που η 

προσφορά υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο. 
 

 

 

 

Οι σχετικές Υ.Δ. μπορούν να εκδίδονται ηλεκτρονικά και μέσω της υπηρεσίας eDilosi από τη διαδικτυακή πύλη gov.gr  

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα απαιτηθούν από́ τους νόμιμους εκπροσώπους (ή φυσικά 

πρόσωπα) στην περίπτωση κοινοπρακτικών σχημάτων, ενώσεων κλπ. 

 

Ο προσφέροντας που δεν συμπεριλάβει όλα τα άνωθεν Δικαιολογητικά, αποκλείεται από τη 

συνέχεια της Διαδικασίας Αξιολόγησης.  
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Περιεχόμενο υποφακέλου Τεχνικής Προσφοράς  

 

Ως δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου, ο υποφάκελος κάθε 

υποψηφίου θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:  

Β1. Α) Σύντομο βιογραφικό – προφίλ του φυσικού / νομικού προσώπου, Β) βιογραφικά 

σημειώματα και αποδεικτικά τουλάχιστον 5ετούς εμπειρίας για την ομάδα έργου σε 

περίπτωση που χρησιμοποιείται, Γ) η ελεγκτική εταιρεία να έχει κύκλο εργασιών τουλάχιστον 

5.000.000 ευρώ για κάθε μία από τις δύο προηγούμενες χρήσεις (2018 και 2019), Δ) η 

ελεγκτική εταιρεία να διαθέτει  i) πιστοποιητικό ISO 9001 "Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας" 

και ii) πιστοποιητικό ISO 27001 "Σύστημα Διαχείρισης  Ασφάλειας Πληροφοριών", ώστε να 

καλύπτονται οι απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι - Ελάχιστες Προδιαγραφές Παραδοτέων.  

Β2. Πίνακα έργων (τουλάχιστον 20 έργα την τελευταία 5ετία 2015-2019) σχετικών με τις 

ζητούμενες υπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή λογιστή, συνοδευόμενο με αντίστοιχες 

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή άλλα αποδεικτικά μέσα (π.χ. Συμβάσεις με εξοφλημένα ΤΠΥ 

κ.λ.π.), ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι. 

Β3. Μεθοδολογία και προσέγγιση του αντικειμένου της παρούσας Ανακοίνωσης που θα 

πρέπει να δικαιολογεί: 

 την κατανόηση του αντικειμένου και των απαιτήσεων του έργου, σαφήνεια και πληρότητα του 
Παραρτήματος  Ι. 

 εμπειρία στελεχών - σύνθεση Ομάδας Έργου: σαφής προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων των  
μελών της Ομάδας έργου 

 την αποτύπωση της ροής εργασιών που προτίθεται να ακολουθήσει, 

 την περιγραφή πιθανών επιπλέον στοιχείων που κατά την αντίληψη του είναι απαραίτητα για την 
επιτυχή υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας Πρόσκλησης 

 
 

 

Περιεχόμενο υποφακέλου Οικονομικής Προσφοράς  

Γ1. Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Η οικονομική προσφορά του 

υποψηφίου αναδόχου, επί ποινή αποκλεισμού, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό 

προϋπολογισμό.  Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις. 

 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:   

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,   
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β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016 και   

γ) η συνολική προσφορά του προσφέροντα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται 

και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή  

 

Σημειώνεται ότι: 

Η προσφορά και κάθε δήλωση του προσφέροντα που τυχόν απαιτείται, υπογράφεται από τον ίδιο ή από τον 

νόμιμο εκπρόσωπό του. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο 

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 

πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

Γ. Κριτήρια Ανάθεσης 
 

Η ανάθεση θα γίνει βάσει του κριτηρίου της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.  

 

Πίνακας 1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 
Σύντομο βιογραφικό – προφίλ του φυσικού / νομικού προσώπου, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο «Περιεχόμενο Προσφορών» 
και τη παράγραφο Β1  

15% 

Κ2 

Πίνακα έργων σχετικών με τις ζητούμενες υπηρεσίες, συνοδευόμενο με 
αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή άλλα αποδεικτικά μέσα, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο «Περιεχόμενο Προσφορών» 
και τη παράγραφο Β2 

35% 

Κ3 
Μεθοδολογία και προσέγγιση του έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο κεφάλαιο «Περιεχόμενο Προσφορών» και τη παράγραφο Β3 

50% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% 
 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 όταν καλύπτονται ακριβώς μέχρι 

120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, όπως περιγράφεται 

στον ανωτέρω πίνακα.  
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Προσφορές με βαθμολογία σε κάποιο κριτήριο μικρότερη του 100 (ήτοι που δεν καλύπτουν / 

παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη 

της προσφοράς.   

 

Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού είναι υπεύθυνη για τη βαθμολόγηση της 

Τεχνικής Προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 

συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 

προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

 

 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: 

Τi = σ1xΚ1 + σ2xΚ2 +σ3xΚ3 

 

Βαθμολόγηση Οικονομικών Προσφορών. Η βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών είναι 

σχετική. Συγκεκριμένα ο Συνολικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς i αποτελεί το γινόμενο 

του πηλίκου της προ ΦΠΑ τιμής της χαμηλότερης οικονομικά προσφοράς Πmin προς την προ ΦΠΑ 

τιμή της συγκεκριμένης προσφοράς Πi. 

Η κατάταξη των Προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας Προσφοράς, θα γίνει κατά τη 

φθίνουσα τιμή της Συνολικής Βαθμολογίας που προκύπτει από τον τύπο: 

ΣΒi= 80 x (Ti/Tmax) + 20 x (Πmin/Πi) 

 

Όπου: 
• Tmax η μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία που έλαβε κάποιος υποψήφιος στις κατηγορίες κριτηρίων αξιολόγησης. 

• Ti η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i (βλ. πίνακα κριτηρίων) 

• Πmin η συνολική αξία της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή 

• Πi η συνολική αξία της προσφοράς i 

• ΣΒi το αποτέλεσμα το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 
 

 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο 

ΣΒ. 
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Δ.  Υπογραφή Σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, 

θέτοντάς του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 

κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης.  

 

 

Ε. Τρόπος Πληρωμής 

Η αποπληρωμή της προμήθειας των υπηρεσιών θα πραγματοποιείται τμηματικά με κάθε υποβολή 

ελέγχου δαπανών και πάντα ανάλογα με την ταμειακή ρευστότητα του έργου.  

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εντός ευλόγου χρόνου με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή. 

 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η 

προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού 

ποσού.  

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. 

 
 
 

Καθηγητής Σταμάτης Αγγελόπουλος 
Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που 

υπάρχει στο αρχείο της υπηρεσίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
Ελάχιστες Προδιαγραφές Παραδοτέων 

Ελάχιστες Προδιαγραφές για την παροχή «Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή» συνολικής 

αξίας 15.855,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων, στα πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου του έργου «MEDiterranean QUadruple helix Approach to Digitalisation» 

με ακρωνύμιο MED-QUAD στο πλαίσιο του Προγράμματος ENI CBC MED 2014 – 2020 με Κωδικό 

Έργου B_A.2.1_0088_MED-QUAD, είναι οι κάτωθι: 

1. Έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας της έκδοσης και εξόφλησης κάθε τιμολογίου / 

παραστατικού, το οποίο περιλαμβάνεται στην έκθεση προόδου και έλεγχος της ορθής 

λογιστικής καταχώρησης αυτών. 

2. Έλεγχος ότι κάθε δαπάνη αφορά το εγκεκριμένο έργο, ότι πραγματοποιήθηκε εντός της 

επιλέξιμης χρονικής περιόδου και ότι είναι στα όρια του προϋπολογισμού της κατηγορίας 

δαπάνης, που εντάσσεται. 

3. Έλεγχος της τήρησης των κανόνων επιλεξιμότητας, που τίθενται από το Πρόγραμμα ENI 

CBC MED, την αντίστοιχη Ελληνική Νομοθεσία (ΥΠΑΣΗΔ Αριθμ. 300488/ΥΔ1244, 

Ν.4497/2017 και Ν.4412/2016), τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 897/2014 της 

Επιτροπής και των λοιπών σχετικών που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας 

Πρόσκλησης. 

4. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ο έλεγχος : 

 του επιμερισμού των δαπανών μισθοδοσίας της Ομάδας Έργου του δικαιούχου που 

συμμετέχει στο Έργο,  

 ο έλεγχος των μηνιαίων αναλυτικών απολογιστικών φύλων χρονοχρέωσης για τις 

δαπάνες προσωπικού του δικαιούχου με εξηρτημένη σχέση εργασίας. 

 των ανώτατων ορίων της εκτός έδρας αποζημίωσης,  

 των εξόδων μετακίνησης και διανυκτέρευσης καθώς και 

 ο έλεγχος των δαπανών που σχετίζονται με εξωτερικές υπηρεσίες,  

5. Τόπος διενέργειας των ελέγχων είναι η έδρα του έργου στις εγκαταστάσεις της Αλεξάνδρειας 

Πανεπιστημιούπολης Δι.Πα.Ε.. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε παρουσία στην έδρα της 

αναθέτουσας κάθε φορά που θα του ζητηθεί και όχι λιγότερο από μια φορά το μήνα 

προκειμένου να προβαίνει στην απαραίτητη συλλογή στοιχείων. Δαπάνες οι οποίες θα 

προκύψουν από τη μετακίνηση του αναδόχου για τις συναντήσεις με την ομάδα έργου 

βαραίνουν τον ίδιο. 
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6. Τελικά παραδοτέα αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση εκθέσεων διαχειριστικού 

ελέγχου των δαπανών του έργου και η σύνταξη σχετικών πιστοποιητικών δαπανών που 

ακολουθούν της Εκθέσεις Προόδου και Αναφορές του έργου. 

7. Φυσική παρουσία σε συναντήσεις εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς 

επίσης και στην εναρκτήρια συνάντηση (Kick-Off Meeting) στο Κιλκίς,. 

8. Υποστήριξη με φυσική παρουσία στους ελέγχους από εθνικές ή/και ευρωπαϊκές αρχές 

(επιτόπιους ή από απόσταση). 

Τα καθήκοντα του Αναδόχου περιγράφονται αναλυτικά στο PIM, άρθρο 7.3.2. το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης. 

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των εκθέσεων και αναφορών του έργου, είναι το ακόλουθο: 

Τύπος αναφοράς 
Μήνες που καλύπτει η 

αναφορά 
Χρονοδιάγραμμα υποβολής 

Communication on Project starting 0 – 3 
Μέσα στους 3 πρώτους μήνες από 

την υπογραφή της Σύμβασης 

1
η
 Έκθεση Προόδου (1

st
 Progress 

Report) 
0 - 6 

10 εργάσιμες από τη λήξη της 
περιόδου αναφοράς 

1
η
 Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου 

(1
st
 Interim Report) 

0 - 12 
Μέσα σε 2 μήνες από τη λήξη της 

περιόδου αναφοράς – Πιστοποίηση 
Δαπανών 

2
η
 Έκθεση Προόδου (2

nd
 Progress 

Report) 
13 - 18 

10 εργάσιμες από τη λήξη της 
περιόδου αναφοράς 

2
η
 Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου 

(2
nd

 Interim Report) 
13 - 24 

Μέσα σε 2 μήνες από τη λήξη της 
περιόδου αναφοράς – Πιστοποίηση 

Δαπανών 

Τελική Αναφορά 
(Project Final Report) 

25 - 30 
Μέσα σε 3 μήνες από τη λήξη της 

περιόδου αναφοράς – Πιστοποίηση 
Δαπανών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ: 

Ημερομηνία:  
Επωνυμία:  
Ιδιότητα:  
Διεύθυνση:  
Τηλ.: 
Email: 

ΕΛΚΕ/ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών,                

τκ 570 01, Θέρμη, Θεσσαλονίκη 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Που αφορά το έργο MED-QUAD, σύμφωνα με τη αριθ.  19560/26-05-2021 Πρόσκληση Υποβολής 

Προσφορών Παροχής Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.. 

Σύμφωνα με την παραπάνω Πρόσκληση, σας υποβάλλουμε την προσφορά μας με τους κατωτέρω 

οικονομικούς όρους. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Προϋπολογισμός μη 

συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 

Προσφορά 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

WP1/ Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού 
Ελεγκτή Λογιστή  

…………..€ ………..€ 

 

Συνολική Προσφερόμενη Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. (ολογράφως): ……………………………………….. ευρώ 

Συνολική Προσφερόμενη Τιμή με Φ.Π.Α. (ολογράφως): ……………………………………….. ευρώ 

 

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 2 μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Ο προσφέρων 

 

 

(Υπογραφή, Σφραγίδα)  

(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρεία)  

 
 

(Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τη μία σελίδα ο προσφέροντας  θα υπογράψει και θα σφραγίσει όλες τις σελίδες 

της παρούσης). 



 

14 

 

 

 

 
                                                                                          
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

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) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

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. Ταχυδρομ.  

(Ε-mail): 
 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

(α) συμμετέχω στον υπ. αριθμ. πρωτ. .............................. διαγωνισμό τους όρους του οποίου έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα στο 
σύνολο τους  

(β) εκπροσωπώ νόμιμα την εταιρία ............................................... η οποία είναι μέλος του Επιμελητήριου………………………...  
(γ) δε βρίσκομαι σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.  
(δ) δε βρίσκομαι σε καμιά από ́τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να 

αποκλεισθούν.  
(ε) πληρώ τα σχετικά κριτήρια επιλογής όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.  
(στ)σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε εμένα θα τηρώ τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες και απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.  

(ζ) όταν μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, θα προσκομίσω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που 
περιλαμβάνονται στη δήλωση μου και ειδικότερα όλα τα έγγραφα που απαιτούνται ως δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με την παρούσα.  

(η) συναινώ στην επεξεργασία, αποθήκευση και την προβλεπόμενη από το νόμο δημοσιοποίηση των δεδομένων μου (προσωπικών και μη), τα οποία 
υποβάλλω και γνωρίζω πως η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία να διατηρεί τα δεδομένα αυτά σε ασφαλή αρχείο 
(ηλεκτρονικό και φυσικό). (4) 

 

Ημερομηνία:      ………./2021 

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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

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) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

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. Ταχυδρομ.  

(Ε-mail): 
 

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

 
- Σε περίπτωση ανακήρυξής μου ως ανάδοχος υποχρεούμαι σε παρουσία στην έδρα της αναθέτουσας κάθε φορά που θα 

μου ζητηθεί και όχι λιγότερο από μια φορά το μήνα προκειμένου να προβώ στην απαραίτητη συλλογή στοιχείων, 
- Δαπάνες οι οποίες θα προκύψουν από τη μετακίνησή μου για τις συναντήσεις με την ομάδα έργου βαραίνουν εμένα τον ίδιο. 

(4)
 

 

Ημερομηνία:      ………./2021 

 

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. 

 


