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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
Για απευθείας ανάθεση υπηρεσίας µε αντικείµενο τον οικονοµικό και διαχειριστικό 
έλεγχο του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Θεσσαλίας και τη σύνταξη σχετικής Έκθεσης ελέγχου για την 

οικονοµική διαχείριση και τον Ισολογισµό για την χρήση του έτους 2015 
 

Η  Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (Ε.Ε.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, λαµβάνοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις της ΚΥΑ 679/96 που κυρώθηκε µε την διάταξη του άρθρου 36 του ν. 3794/2009 και 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 36 του ν. 3848/2010. 

 Την υπ. αριθµ. 202/08-03-2016/Θ1 (Α∆Α:ΩΤΜΙ46914Κ-Ξ11/10-03-2016) απόφαση της Ε.Ε.Ε. του 

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, 

Καλεί νοµικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόµιµα, στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 

µέλος της Ε.Ε., ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές, να υποβάλλουν την πρότασή τους, καταθέτοντας τα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτηµα Α της παρούσας, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της 

Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας,  µέχρι την Πέµπτη 31-03-2016 και ώρα 

14:00 µε την ένδειξη: 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, Τ.Κ. 41110 (περιφερειακή οδός Λάρισας Τρικάλων) 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  

για τον οικονοµικό & διαχειριστικό έλεγχο του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Θεσσαλίας για το οικονοµικό έτος 2015 

(αρ. πρωτ. πρόσκλησης 729/17-03-2016) 

Καταληκτική ηµεροµηνία: 31-03-2016 
Έργο του επιλεχθέντος θα είναι ο οικονοµικός και διαχειριστικός έλεγχος του Ειδικού Λογαριασµού 

Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και η σύνταξη της σχετικής Έκθεσης ελέγχου για την οικονοµική 

διαχείριση και ο Ισολογισµός για την χρήση του έτους 2015, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 8 

της ΚΥΑ 679/96. 

Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι η έδρα του Ε.Λ.Κ.Ε. (Λάρισα) και το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης 

των εν λόγω υπηρεσιών είναι ένας (1) µήνας από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης. 

Κριτήριο επιλογής είναι η χαµηλότερη τιµή µε ΦΠΑ (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν πρόσθετων 

επιβαρύνσεων οι οποίες θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στην πρόταση-προσφορά). Πληροφορίες 

όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: κα. Μητούση Χρυσή, Προϊσταµένη Γραµµατείας ΕΛΚΕ,  τηλ. 2410 684 

713. 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Θεσσαλίας ενώ θα αποσταλεί και µε µήνυµα 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (info@soel.gr) για ενηµέρωση των 

µελών του. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών 
 

Βραχνάκης Μιχαήλ  
Αν. Καθηγητής   



 
 
 
 
 

Παράρτηµα Α 
 

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι:  
 
Α) Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόµενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συµµετοχή στην πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοµατεπώνυµα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών 
Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν διετή 
τουλάχιστον εµπειρία σχετική µε το αντικείµενο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.  

 
Β) Βεβαιώσεις αντίστοιχης εργασιακής εµπειρίας πρωτίστως σε ΝΠ∆∆ καθώς και πρόσθετων  
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων (Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εµπιστευτική). 

 
 Γ) Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος βαθµίδας Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.  
 
∆) Αντίγραφο της εγγραφής στο Σώµα Ορκωτών Λογιστών.  
 
Ε) Φωτοαντίγραφο των δυο (2) όψεων των Αστυνοµικών Ταυτοτήτων.  
 
ΣΤ) Υπεύθυνη δήλωση (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986,όπως εκάστοτε ισχύει), ότι: α) δεν έχει 
αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, β) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι 
δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη διαδικασία, γ) είναι ενήµερος ως προς τις 
υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, δ) δεν έχει καταδικαστεί για 
αδίκηµα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ε) αναλαµβάνει την 
υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα 
παραπάνω.  

 
Ζ) Υπεύθυνη δήλωση (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει), ότι: α) έχει λάβει 
γνώση και συµφωνεί ανεπιφύλακτα µε την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β) η 
προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, γ) σε περίπτωση 
απασχόλησης προσωπικού για την υλοποίηση των υπηρεσιών φέρει αποκλειστικά την ευθύνη αµοιβών, 
ασφάλισης, κλπ. δ) παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του, για την οποιαδήποτε Απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης της πρόσκλησης, ή της υπαναχώρησης της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

 
Η) Επικυρωµένο καταστατικό ή αντίστοιχο ΦΕΚ (για τα νοµικά πρόσωπα ή τα µέλη ενώσεως ή 
κοινοπραξίας).  

 
Θ) Πιστοποιητικό µεταβολών Γ.Ε.ΜΗ του κάθε ενδιαφερόµενου ή µέλους ενώσεως/κοινοπραξίας. 
 


