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ΘΕΜΑ : 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2021 ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ» 

 

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., έχοντας υπόψη τις Διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α’ 

147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του, που αφορά την Παροχή Ελεγκτικών Υπηρεσιών 

για την Οικονομική χρήση 2021 προς την ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε..  

 

Αντικείμενο Αναδόχου : 

Το αντικείμενο των εργασιών του Αναδόχου είναι η παροχή υπηρεσιών ελέγχου των Οικονομικών 

Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2021 - 31.12.2021. 

 

Σύμφωνα με καταστατικό της Εταιρείας άρθρο 20, παράγραφος 1 και το αρ. 2 του ν. 4336/2015, ως 

Ελεγκτής της Εταιρείας διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ένας (1) τουλάχιστον Ορκωτός Ελεγκτής - 

Λογιστής με τον αναπληρωτή του ή ελεγκτικό γραφείο του ν. 3693/2008. 

 

Στο ανωτέρω πλαίσιο, η Εταιρεία επιθυμεί να επιλέξει ελεγκτική εταιρεία διεθνούς φήμης (ο 

“Ελεγκτής” ή «Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής»), , που θα προταθεί προς την Γενική Συνέλευση ως 

πάροχος των κατωτέρω ελεγκτικών υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 2021, προκειμένου να ελέγξει 

τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το 

πόρισμα του ελέγχου. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της 

ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρείας, οι ετήσιοι λογαριασμοί που 

απεικονίζουν την οικονομική κατάστασή της κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε ο 

λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Ειδικότερα: 

 

• Τακτικός έλεγχος των ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεών της 

Εταιρείας για το έτος που λήγει την 31.12.2021, οι οποίες θα προετοιμασθούν βάση των 

Διεθνών Πρότυπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έκδοση της σχετικής έκθεσης ελέγχου και της συμπληρωματικής 

έκθεσης προς την Επιτροπή Ελέγχου (Άρθρο11, Κανονισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης 537/2014). 

• Έκδοση επιστολής με σημαντικά ευρήματα του ελέγχου προς την Διοίκηση (Management 

Letter). 

• Παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών αναφορικά με την φορολογική συμμόρφωση της Εταιρείας για 

το οικονομικό έτος 2021 και έκδοση της σχετικής Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης και του 

Φορολογικού Πιστοποιητικού. 

• Τακτικός έλεγχος των μη χρηματοοικονομικών καταστάσεων (άρθ. 151 ν.4548) 

(συμπεριλαμβανομένων της Έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 150) και της Δήλωσης 

Εταιρικής Διακυβέρνησης (άρθρο 152).  
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• Επισκόπηση των εξαμηνιαίων Εταιρικών και Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεών της για 

το έτος που λήγει την 31.12.2021, οι οποίες θα προετοιμασθούν βάση των Διεθνών Πρότυπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, και έκδοση της σχετικής έκθεσης ελέγχου και της συμπληρωματικής έκθεσης προς την 

Επιτροπή Ελέγχου (Άρθρο11, Κανονισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης 537/2014). 

• Έλεγχος ετήσιου και εξαμηνιαίου πακέτου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την χρήση 

2021 προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. 
 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν: 

α)  τουλάχιστον ένα (1) άτομο ορκωτό λογιστή, με δικαίωμα υπογραφής. 

β) ομάδα έργου τουλάχιστον τριών (3) ατόμων με τον/τους υπεύθυνο/ους του έργου, τον/τους 

αναπληρωτή/ ες η οποία θα εκτελέσει το ελεγκτικό έργο (άρθρο 163 του Ν.3463/2006). 

γ) ο υπογράφων ορκωτός ελεγκτής ή ο ορκωτός ελεγκτής - συντονιστής του έργου να έχει 

ολοκληρώσει με επιτυχία την υλοποίηση τουλάχιστον τριών (3) αντίστοιχων ελεγκτικών έργων σε 

φορείς που ακολουθούν το δημόσιο λογιστικό (Ν.4270/2014 – ΦΕΚ Α 143) στην Ελλάδα και διεθνώς. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει τη σύνθεση της ομάδας και τη δομή της, 

συμπεριλαμβανομένης της σχετικής εμπειρίας του επικεφαλής και των ανώτερων ιεραρχικά μελών 

της ομάδας, τα βιογραφικά των κύριων μελών της προτεινόμενης από τους ενδιαφερόμενους ομάδας 

καθώς και περιγραφή της προστιθέμενης αξίας εκάστου μέλους στην ομάδα, ανάλογα με το πεδίο 

αρμοδιότητας του και την εμπειρία του (ειδικά σε σχετικά έργα). 

Επιπλέον ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει την δήλωση ως προς την ανεξαρτησία και την 

σύγκρουση συμφερόντων η οποία θα ισχύει καθ’ όλη την διάρκεια της παροχής υπηρεσιών στην 

ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε..  

 

Διαδικασία Προμήθειας: 

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής. 

 

Χρόνος ισχύος προσφορών: 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για 2 μήνες. 

 

Υποβολή Προσφορών: 

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο της εταιρείας με την ένδειξη: 

 «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2021»,  

 

Κατάθεση προσφορών μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  05.03.2021 και ώρα 14:00 μ.μ. 

 

Τιμή προσφοράς: 

Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική εκτέλεση της υπηρεσίας.  

Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. 

                                                   

ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 20.000,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. 
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Χρηματοδότηση και Τρόπος πληρωμής : 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί με την υποβολή και παραλαβή του συνόλου των εργασιών από 

τον Εργοδότη, από όπου, ο Εργοδότης θα παρακρατεί κάθε ποσό που προβλέπεται από τη φορολογική 

νομοθεσία, ανάλογα με την περίπτωση, όπως φόρο εισοδήματος, φόρο ελευθέρων επαγγελματιών κλπ. 

Για να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε πληρωμή του Αναδόχου, πρέπει να υποβάλλονται από τον 

Ανάδοχο στον Εργοδότη τα ακόλουθα έγγραφα και παραστατικά:  

i. Τα δελτία/ τιμολόγια παροχής υπηρεσιών 

ii. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

iii. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

 

Προσφορά Αναδόχου : 

 

Στις προσφορές τους οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να συμπεριλάβουν τα κάτωθι: 

1. Σύντομο προφίλ νομικού ή φυσικού προσώπου (δομή - οργανόγραμμα, έτος ίδρυσης, αριθμός 

εργαζομένων, πίνακα εκτελεσμένων συμβάσεων κλπ), 

2. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα ότι δεν έχουν κώλυμα αποκλεισμού από τη 

συμμετοχή τους σε διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 

του Ν.4412/2016. 

3. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. 

 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 

τα ακόλουθα: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 

απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη 

επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση,  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης 

αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της 

σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία 

λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της 

είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το 

ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει.  
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω 

εγγυήσεως γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

 

 

 

                                                                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

                                                                                                                   ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

 

Συνημμένο: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

 (1) (3) (4) (5) 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ 24% ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (€) 

(5) = (3) + (4)   

1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ 
ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΧΡΗΣΗΣ 2020 

   

 

 

 

Στοιχεία Προσφέροντος  (Οικονομικού Φορέα)   

Επωνυμία :       

Διεύθυνση: 

Τηλ. Επικοινωνίας.: 

E-mail: 

  Νόμιμος Εκπρόσωπος:   «Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα» 

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς & ολογράφως) :   

…………………….……..………………… ημέρες 

  

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος : …………………..……………… 

Ημερομηνία                       : ………….….…..………………. 

 

 

 

 

 
                                        
 
 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 
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