
 
                                          
 

 
 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΕΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Ε.Ι.)   
Ταχ. Δ/νςη : Πινδάρου 2                   Αθήνα, 17.10.2019 
Ταχ. Κώδικασ: 106 71 – Αθήνα       Αρ.Πρωτ.:  633 
Τηλ. Επικοιν: 210 3898022, 005                             
Fax: 210-3898086 
E-mail: kethi@kethi.gr      

   
   
 

ΕΕΜΑ: «Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφέροντοσ για την υποβολή οικονομικήσ προςφοράσ για την 

ανάθεςη ελέγχου οικονομικών καταςτάςεων του Κ.Ε.Ε.Ι. χρήςησ 2019 από εταιρεία ορκωτών ελεγκτών-

λογιςτών». 

 

Το Κέντρο Ερευνών για Εέματα Ιςότητασ (Κ.Ε.Ε.Ι.) είναι Νομικό Πρόςωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) του 

ευρύτερου δημοςίου τομέα (Φορέασ Γενικήσ Κυβέρνηςησ), εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εργαςίασ και 

Κοινωνικών Υποθέςεων και εδρεύει ςτην Αθήνα επί τησ οδού Πινδάρου αρ. 2. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΖΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΕΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΖΗΣΗ 

 

Η εν λόγω ανάθεςη  αφορά την παροχή υπηρεςιών ελέγχου οικονομικήσ χρήςησ έτουσ 2017, την ςύνταξη 

έκθεςησ ελέγχου καθώσ και την έκδοςη ςχετικού πιςτοποιητικού. Οι χρηματοοικονομικέσ καταςτάςεισ 

καταρτίζονται ςύμφωνα με τουσ κανόνεσ επιμέτρηςησ και ςύνταξησ των Ελληνικών Ζογιςτικών Προτύπων 

Ν.4308/2014 (εφεξήσ ΕΖΠ). Το Κ.Ε.Ε.Ι. εμπίπτει ςτισ οντότητεσ τησ παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και 

κατατάςςεται ςτην κατηγορία των μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόμου 4308/2014. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 Έκθεςη Ελέγχου 

 Πιςτοποιητικό  

 

ΠΡΟΥΠΟΖΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΕΕΣΗΣ 

Το προβλεπόμενο κόςτοσ για την ανάθεςη τησ ανωτέρω παροχήσ υπηρεςιών δεν μπορεί να ξεπεράςει το 

ποςό των τεςςάρων χιλιάδων εννιακοςίων πενήντα ευρώ (4.950,00 €) ςυμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% . 

Απευθείασ ανάθεςη με απόφαςη του Δ.Σ. του Κ.Ε.Ε.Ι. με κριτήριο κατακύρωςησ τη χαμηλότερη τιμή. 

Η καταβολή τησ αμοιβήσ θα γίνει με την ολοκλήρωςη και παράδοςη/παραλαβή των παραδοτέων όπωσ 
αυτά ορίζονται ωσ ανωτέρω.  Κατά την πληρωμή ο/η ανάδοχοσ θα εκδώςει το κατά νόμο παραςτατικό. 
 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΖΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τρεισ (3) μήνεσ από την υπογραφή τησ ςχετικήσ ςύμβαςησ ανάθεςησ. Σε κάθε περίπτωςη τα ωσ ανωτέρω 

παραδοτέα πρέπει να παραδοθούν το αργότερο ςτισ 31-05-2020. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΖΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΖΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/-εσ καλούνται να υποβάλουν την οικονομική προςφορά τουσ για τισ ανωτέρω 

υπηρεςίεσ, είτε αυτοπροςώπωσ είτε ταχυδρομικώσ, ςτα γραφεία του Κ.Ε.Ε.Ι. ςτην ακόλουθη διεύθυνςη: 

Πινδάρου 2, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα, απευθύνοντάσ την ςτο ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΕΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, Δ/νςη 

Διοικητικήσ και Οικονομικήσ Υποςτήριξησ, υπόψη κ. Παντελή Μαρκογιαννάκη (τηλ. επικοινωνίασ: 210-

3898022) έωσ την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00. 

 

Συγκεκριμένα θα πρέπει να υποβληθεί ενιαίοσ ςφραγιςμένοσ φάκελοσ, ο οποίοσ θα φέρει την ένδειξη: 

«Υποβολή οικονομικήσ προςφοράσ για την υπ’αριθμ. πρωτ. 633/17-10-2019 Πρόςκληςη Εκδήλωςησ 

Ενδιαφέροντοσ για την υποβολή οικονομικήσ προςφοράσ» και υποχρεωτικά θα περιλαμβάνει:  

 

 Υπεύθυνη ∆ήλωςη τησ παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1577/1786 (ΦΕΚ Αϊ 65), όπωσ ιςχύει, ςτην 

οποία ο/η υποψήφιοσ/α ανάδοχοσ θα δηλώνει ότι έχει τη δυνατότητα να προςφέρει όλεσ τισ 

αναγραφόμενεσ υπηρεςίεσ, όπωσ αυτέσ περιγράφονται.  

 Οικονομική Προςφορά. 

 Τεχνική Προςφορά : Συμπλήρωςη του Πίνακα Ποιοτικών Κριτηρίων. 

 
 
Συνημμένα: 

 Πίνακασ Ποιοτικών Κριτηρίων. 

 

 

Για το «Κέντρο Ερευνών για Εέματα Ιςότητασ» (Κ.Ε.Ε.Ι.) 

Παντελήσ Μαρκογιαννάκησ 
Προϊςτάμενοσ Διεύθυνςησ Διοικητικήσ και Οικονομικήσ Υποςτήριξησ 





 
                                          
 

 
 

Πίνακασ Ποιοτικών  Κριτηρίων 

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑΙ  ΟΧΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ   

1 Μεθοδολογία Ελέγχου  

1.1 Με ποια μεθοδολογία γίνεται η διενέργεια του 

ελέγχου ; Παρακαλώ τεκμηριώςτε 

    

2 Διαςφάλιςη Ανεξαρτηςίασ  

2.1 Παρακαλώ τεκμηριώςτε πωσ διαςφαλίζεται η 

ανεξαρτηςία 

    

3 Επιλογή Ομάδασ Ελέγχου  

3.1 Με βάςη ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή των ατόμων 

που θα ςυςτήςουν την ομάδα ελέγχου ; Παρακαλώ 

τεκμηριώςτε 

    

4. Άμεςη εναςχόληςη και ςυμμετοχή των Ορκωτών 

Ελεγκτών  Ζογιςτών ςτισ διαδικαςίεσ του ελέγχου  

    

4.1 Συμμετέχουν άμεςα οι Ορκωτοί Ζογιςτέσ Ελεγκτέσ ςτη 

διενέργεια του ελέγχου; Παρακαλώ τεκμηριώςτε 

    

4.2 Με ποια τεχνικά μέςα και εργαλεία ; Παρακαλώ 

τεκμηριώςτε 

    

5 Σύςτημα Διαςφάλιςησ Ποιότητασ     





 
                                          
 

 
 

Πίνακασ Ποιοτικών  Κριτηρίων 

Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑΙ  ΟΧΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ   

5.1 Υπάρχει ςύςτημα διαςφάλιςησ ποιότητασ , πέραν τησ 

εποπτείασ από ΕΖΤΕ-ΣΟΕΖ; Παρακαλώ τεκμηριώςτε  

    

6 Σύςτημα ηλεκτρονικήσ αρχειοθέτηςησ ελεγκτικού 

φακέλου 

    

6.1 Διαθέτετε ςύςτημα ηλεκτρονικήσ αρχειοθέτηςησ 

ελεγκτικού φακέλου; Παρακαλώ τεκμηριώςτε 

    

7 Προςταςία εμπιςτευτικών πληροφοριών     

7.1 Διαθέτετε ςύςτημα προςταςίασ εμπιςτευτικών 

πληροφοριών και προςωπικών δεδομένων; 

Παρακαλώ τεκμηριώςτε 

    

8 Πρότυπα εξυπηρέτηςησ πελατών     

8.1 Ποια τα πρότυπα εξυπηρέτηςησ των πελατών ςασ; 

Παρακαλώ τεκμηριώςτε 

    

 




