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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_2240 

 Μυτιλήνη, 13 Μαρτίου 2015 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ – ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης 
του Έργου “Εξατομικευμένες Έξυπνες Υπηρεσίες για τις Μεταφορές σε Αστικές Περιοχές” (USMART), 
της Δράσης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Ισραήλ  2013-2015» Διμερείς, Πολυμερείς και 
Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα και 
Ανταγωνιστικότητα», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωσή (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους (Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια κα. 
Αμαλία Πολυδωροπούλου), θα προβεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) 
στην παροχή υπηρεσιών ορκωτού λογιστή, την 27 Μαρτίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στα 
Γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη, 81100)  με κριτήριο 
κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή.  
Ο προϋπολογισμού δαπάνης ανέρχεται μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(5.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., σύμφωνα με τον Πίνακα 1: Πίνακας 
υπηρεσιών: 

Πίνακας 1: Πίνακας υπηρεσιών 
Κατηγορία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΦΠΑ 

1. Υπογεγραμμένη Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Προσυμφωνημένων Διαδικασιών, 
σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο για Συναφείς Υπηρεσίες 4400 «Αναθέσεις 
προσυμφωνημένων διαδικασιών». Ο έλεγχος αφορά: 
α. έλεγχος (σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ, τον ΚΦΕ και τον κώδικα του ΦΠΑ) της 
νομιμότητας και κανονικότητας της έκδοσης και εξόφλησης κάθε τιμολογίου/ 
παραστατικού, το οποίο περιλαμβάνεται στην έκθεση προόδου και έλεγχος της 

5.500,00 Ευρώ 
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ορθής λογιστικής καταχώρησης αυτών. Η έκθεση προόδου συντάσσεται από τον 
δικαιούχο της δημόσιας χρηματοδότησης στην προκαθορισμένη ηλεκτρονική φόρμα 
και στο αντίστοιχο προκαθορισμένο έντυπο που έχουν ορισθεί από την ΓΓΕΤ. Τα 
παραστατικά των δαπανών, που τίθενται υπόψη του ορκωτού λογιστή, θα πρέπει να 
είναι πρωτότυπα, να φέρουν σφραγίδα με τον κωδικό του έργου και, αφού 
εκλεχθούν, να μονογραφούν από τον ορκωτό λογιστή. 
β. έλεγχος για κάθε δαπάνη ότι αφορά το εγκεκριμένο έργο, ότι πραγματοποιήθηκε 
εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου και ότι είναι στα όρια του προυπολογισμού 
της κατηγορίας δαπάνης που εντάσσεται. 
γ. έλεγχος της τήρησης των κανόνων επιλεξιμότητα που τίθενται από τον οικείο 
Οδηγό Εφαρμογής και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ). 
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι ο έλεγχος της επιλεξιμότητας του ΦΠΑ, της τήρησης των 
ανωτέρων ορίων της εκτός έδρας αποζημίωσης, των εξόδων μετακίνησης και 
διανυκτέρευσης, καθώς και ο έλεγχος των μηνιαίων αναλυτικών απολογιστικών 
φύλων χρέωσης για τις δαπάνες προσωπικού του δικαιούχου με εξηρτημένη σχέση 
εργασίας 

2. Υπογεγραμμένο Πίνακας δαπανών με αναγραφή του αποδεχόμενου ύψος ποσού 
κάθε παραστατικού και αποτύπωση τυχών σχολίων/ παρατηρήσεων για τις 
περιπτώσεις που απορρίπτεται ένα παραστατικό ή μειώνεται το επιλέξιμο ύψος 
αυτού. 

 
Η δαπάνη θα καλυφθεί από το πακέτο εργασίας ΠΕ1 Research Coordination & Diffusion», παραδοτέο 
1.2. Interim and Final Progress reports 
 

Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το σύνολο των υπηρεσιών ως τις 30/09/2015. Σε περίπτωση 
χρονικής παράτασης του έργου, ο χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών θα αναπροσαρμοστεί αναλόγως. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια υπηρεσιών. 

Η τελική τιμή με Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

Οικονομική προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
απορρίπτεται ως με αποδεκτές. 

Δεν θα γίνουν αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ. Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι και το 
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση. 

Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την κα. Ραφτέλη 
Δήμητρα  (τηλ. 22710-35203, fax 22710-35299, email:  draf@ba.aegean.gr). 
 
Οι υπογεγραμμένες προσφορές να αποσταλούν σε σφραγισμένο φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση ή 
να παραδοθούν σε σφραγισμένο φάκελο απευθείας στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης – Γραμματεία 
ΕΛΕ, Γραφείο ΙΣ 2.18, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 22510-36700, Fax. 22510-36709, το 
αργότερο μέχρι την 27η Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 και θα φέρουν τα κάτωθι 
στοιχεία :  

Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας 
Για την διαδικασία με διαπραγμάτευση  
παροχής υπηρεσιών ορκωτού λογιστή  

“Εξατομικευμένες Έξυπνες Υπηρεσίες για τις Μεταφορές σε Αστικές Περιοχές” (USMART) 
 (Αριθμ. πρωτ. ΕΛΕ_2015_2240/13.03.2015)  

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας 
Κτήριο Διοίκησης - Λόφος Πανεπιστημίου 

81100, Μυτιλήνη  

mailto:draf@ba.aegean.gr
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Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους μέχρι την ολοκλήρωση όλων των 
προσφερόμενων υπηρεσιών. 
 
Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών στον αναδειχθέντα προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση 100% 
της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή και επιτυχή ολοκλήρωση των υπηρεσιών και μετά 
την έκδοση των τιμολογίων του ιδίου. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τραπεζικά τέλη και τις νόμιμες 
κρατήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
Καθηγήτρια  

Αμαλία Πολυδωροπούλου 
 
 

Επιστημονικά Υπεύθυνη του έργου 


