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Αρ. Πρωτοκόλλου: 2106 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Αντικείµενο έργου αναδόχου –Παραδοτέων : 

Η  προετοιµασία  και  υποβολή  φακέλου  προς  πιστοποίηση  στην  Μονάδα  ∆,  Αρχή  

Πληρωµής  που  θα περιλαµβάνει: 

•  Υπογεγραµµένη Έκθεση του αναδόχου, σε πρότυπο, µε συνοπτικά ευρήµατα, πρόταση 

σχετικά µε τις δαπάνες που µπορούν να πιστοποιηθούν σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο 

που διέπει την υλοποίηση  των  έργων,  καθώς  και  την  αιτιολογία  του  σχετικά  µε  τις  

δαπάνες  που  κρίνει  µη πιστοποιούµενες . 

•  Συµπληρωµένο  και  υπογεγραµµένο  Πίνακα  Ελέγχου  Επιλεξιµότητας  ∆απανών,  στον  

οποίο  θα περιγράφεται αναλυτικά και θα τεκµηριώνεται η επιλογή του συγκεκριµένου κάθε 

φορά πεδίου. 

•  Πίνακες παρακολούθησης συµβάσεων – δεσµεύσεων του φορέα για κάθε κατηγορία 

δαπάνης ανά πακέτο εργασίας (συνηµµένα πρότυπα).   

•  Υπεύθυνη δήλωση : ότι έλαβε γνώση για το περιεχόµενο της Υπουργικής Απόφασης αριθµ. 

140023/ΕΥΘΥ 521 σχετικά µε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου προγραµµάτων του στόχου 

Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, όπως τροποποιήθηκε από τη ΥΑ αριθµ. 38411/ΕΥΘΥ 1836 

(ΦΕΚ 2285/ΤΒ’/13-10-11).  -  ότι  έλαβε  γνώση  για  την  διαδικασία  επαληθεύσεων  µέσω  

του  αντίστοιχου  οδηγού  του Προγράµµατος.  - ότι είναι µέλος του Σώµατος Ορκωτών 

Ελεγκτών (ΣΟΕΛ) και ότι διενεργεί τον έλεγχο σύµφωνα µε τα πρότυπα και τον κώδικα 

δεοντολογίας της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών (IFAC).   

Ευθύνη του Ορκωτού Λογιστή είναι  η διενέργεια προκαταρκτικού ελέγχου ώστε να υποβληθεί 

πλήρης  φάκελος  µε  όλα  τα  απαραίτητα  στοιχεία  για  την  πιστοποίηση  του  αιτήµατος  

από  την Μονάδα  ∆,  ΕΥ  Αρχή  Πληρωµής.  Η  ευθύνη  πιθανών  κατ’  αποκοπή  διορθώσεων  

ανήκει αποκλειστικά  στην  Μονάδα  ∆,  ΕΥ  Αρχή  Πληρωµής.  Ο  Ορκωτός  Λογιστής  θα  

εισηγείται  την πιστοποίηση ή µη των δηλωθέντων δαπανών προς την Μονάδα ∆, ΕΥ Αρχή 

Πληρωµής, η οποία είναι  η  µόνη  αρµόδια  υπηρεσία  στην  Ελλάδα  µε  βάση  την  Απόφαση  

µε  αριθµ.  14023/ΕΥΘΥ 521/12-4-2010.  Σε  περίπτωση  που  απαιτείται  επιτόπια  

επαλήθευση,  ο  Ορκωτός  Λογιστής υποχρεούται να παραστεί σε αυτή και να εξυπηρετήσει µε 

κάθε µέσο την οµαλή διενέργεια του. 

 

Προθεσµία ολοκλήρωσης υπηρεσιών : 



s:\θεανω\interreg - αδα\ορκωτοι λογιστες\εκδηλωση ενδιαφεροντoς.docx 
2/3 

Οι  υπηρεσίες  του  ανάδοχου  θα  έχουν  διάρκεια  από  την  υπογραφή  της  σύµβασης  µέχρι  

την  Πέµπτη 16 Οκτωβρίου 2014. Εφόσον δοθεί παράταση στον χρόνο υλοποίησης του 

προγράµµατος από την διαχειριστική αρχή του έργου µπορεί να παραταθεί η παραπάνω 

σύµβαση. 

 

Προϋπολογισµός του προγράµµατος : 

Ο  µέγιστος  προϋπολογισµός  της  δράσης  ανέρχεται  στις  2.000€ (δύο χιλιάδες ευρώ),  

χωρίς ΦΠΑ  για το  για το πρόγραµµα WWM-QUAL. 

 

Προϋποθέσεις συµµετοχής : 

∆ικαίωµα  συµµετοχής  στην  παρούσα  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  στο  

διαγωνισµό έχουν  Ορκωτοί Λογιστές φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 

 

Αποκλεισµός υποψηφίων Από το διαγωνισµό : 

Αποκλείονται όσοι υποψήφιοι: 

•  Αποκλείσθηκαν  τελεσίδικα  από  ∆ηµόσια  Υπηρεσία  ή  Νοµικά  Πρόσωπα  ∆ηµοσίου 

∆ικαίου γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές υποχρεώσεις τους προς στο ∆ηµόσιο. 

•  Έχουν  καταδικαστεί  για  αδίκηµα  που  αφορά  την  επαγγελµατική  διαγωγή  τους  βάσει 

δικαστικής απόφασης. 

•  Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα, που αποδεικνύεται µε βεβαίωση του 

αντίστοιχου επαγγελµατικού φορέα.   

•  Όσα  φυσικά  ή  νοµικά  πρόσωπα  τελούν  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση  αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης όσοι τελούν υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

•  Όσοι  δεν  έχουν  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  τους  όσον  αφορά  την  καταβολή  των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.   

•  Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

 

Επιλογή αναδόχου : 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε βάση την οικονοµικότερη προσφορά. 
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Προθεσµία και τόπος υποβολής : 

Η  προθεσµία  υποβολής  προσφορών  λήγει  την 05-09-2014,  ώρα 10:00 π.µ.  Οι  

προσφορές αποστέλλονται  ή  προσκοµίζονται  σε  ένα  ενιαίο  φάκελο  προσφοράς  στα 

Κεντρικά Γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α. Κιλκίς µε τη µορφή σφραγισµένου φακέλου. 

 

Ο φάκελος θα πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής : 

1. Υπεύθυνη  δήλωση  του  αναδόχου,  στην  οποία  θα  δηλώνεται  ότι  µέχρι  και  την  
ηµέρα υποβολής της προσφοράς ο υποψήφιος είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος 
ως προς τις υποχρεώσεις του. 

2. Υπεύθυνη δήλωση :   
• ότι έλαβε γνώση για το περιεχόµενο της Υπουργικής Απόφασης αριθµ. 140023/ΕΥΘΥ 521  
σχετικά  µε  το  Σύστηµα  ∆ιαχείρισης  και  Ελέγχου  προγραµµάτων  του  στόχου 
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, όπως τροποποιήθηκε από τη ΥΑ αριθµ. 
38411/ΕΥΘΥ1836. 

• ότι έλαβε γνώση  για την  διαδικασία επαληθεύσεων  µέσω του αντίστοιχου οδηγού του 
Προγράµµατος. 

• ότι είναι µέλος του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΕΛ) και ότι διενεργεί τον έλεγχο 
σύµφωνα  µε  τα  πρότυπα  και  τον  κώδικα  δεοντολογίας  της  ∆ιεθνούς  Οµοσπονδίας 
Λογιστών (IFAC). 

3. Την  προτεινόµενη  οικονοµική  προσφορά  που δεν θα  πρέπει να υπερβεί το ποσό  των 
2.000€ (δύο χιλιάδων ευρώ), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για το πρόγραµµα WWM-
QUAL. 

∆ικαιούχοι  συµµετοχής  θα  είναι  φυσικά  ή  νοµικά  πρόσωπα  ή  ενώσεις  αυτών  που 

λειτουργούν  νόµιµα  στην  Ελλάδα,  ως  Ορκωτοί  Ελεγκτές – Λογιστές  εταιρειών  ή 

κοινοπραξίες. 

 

Με εκτίµηση 

 

Ηλίας Αβραµίδης  
Γενικός ∆ιευθυντής της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 

Χηµικός Μηχανικός 

 

 

 


