
                                           

 
 

           
Θεσσαλονίκη, 28/09/2022 

                                                                                                                         Αριθμ. πρωτ.: 1587 

Θέμα: Αναζήτηση προσφορών για την επαλήθευση δαπανών και πληρωμών του ERASMUS+ 
KA3 έργου: ENTRNET  

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), ως Επικεφαλής Εταίρος του 
Erasmus+ KA3 έργου με τίτλο: “Ανάπτυξη Εθνικών Δικτύων Φορέων Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
στο πεδίο της Επιχειρηματικότητας” (Develop National Networks of Adult Education Providers 
in the field of Entrepreneurship/ ENTRNET), και κωδικό: 621546-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA3-IPI-
SOC-IN, στα πλαίσια της πρόσκλησης EACEA/34/2019:Social Inclusion and Common Values: 
the contribution in the field of education and training, και στη βάση της από 09/02/2022 
Απόφασης Δ.Σ. του φορέα, αναζητά οικονομικές προσφορές από ανεξάρτητους  
επαληθευτές/ελεγκτές, για τον έλεγχο και επαλήθευση των δαπανών και πληρωμών του 
έργου.  

Ο κύριος σκοπός του έργου ENTRnet είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης νέων Εθνικών 
Δικτύων Παρόχων Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο και Ρουμανία, με 
απώτερο σκοπό την διευκόλυνση της συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά δίκτυα, και την 
ενίσχυση της μεταξύ τους ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της επιχειρηματικότητας, 
προκειμένου να παρέχουν σε όλους τους ενήλικες υψηλής ποιότητας επιχειρηματική 
εκπαίδευση και δεξιότητες.  

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
Το αντικείμενο υπηρεσιών του αναδόχου αφορά την παροχή υπηρεσιών ελέγχου και 
επαλήθευσης των δαπανών και πληρωμών του έργου ENTRnet, στα πλαίσια του ΠΕ1: 
“Project Management”.  

Περιγραφή Υπηρεσιών 
Ό/Η’ Ανάδοχ-ος/η θα ελέγξει και θα επαληθεύσει τις δαπάνες και πληρωμές που 
πραγματοποιήθηκαν από όλο διακρατικό εταιρικό σχήμα (8 εταίρων από Ελλάδα, Ιταλία, 
Βέλγιο, και Ρουμανία) του έργου ENTRnet,  που δύναται να ανέλθουν στο ποσό των 
608.865,00 ευρώ, και θα παράσχει στο τέλος σχετική Έκθεση Πραγματικών Ευρημάτων επί 
της Τελικής Δήλωσης Δαπανών του Έργου (Report of Factual Findings on the Final Financial 
Report),. 

H επαλήθευση των δαπανών και πληρωμών του έργου θα πραγματοποιηθεί με βάση την 
μεθοδολογία  η οποία αναλυτικά περιγράφεται στις σχετικές οδηγίες που εκπονήθηκαν στην 
Αγγλική Γλώσσα από τον φορέα χρηματοδότησης του έργου: Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency (EACEA), και επισυνάπτονται της πρόσκλησης. 

Συγκεκριμένα, η ανωτέρω επαλήθευση σκοπεύει να παράσχει στην EACEA εύλογη 
διαβεβαίωση ότι: 
- Όλα τα έξοδα καθώς και όλες τις πληρωμές που δηλώνονται στην Τελική Δήλωση 

Δαπανών του έργου τεκμηριώνονται από τα σχετικά δικαιολογητικά. 
-  Όλες οι δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο επιλεξιμότητας του έργου, 
- Τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ έχουν 

αποτυπωθεί σωστά και σε ευρώ. 
- Οι εταίροι του έργου έχουν συμμορφωθεί με τους κανόνες λογιστικής και τήρησης 

αρχείων 
- Τα έξοδα υπεργολαβίας και προμηθειών συμμορφώνονται με τις σχετικές διατάξεις που 

ορίζονται από τη συμφωνία επιχορήγησης/απόφαση επιχορήγησης. 



                                           
 

2 
 

Τέλος, η επαλήθευση των δαπανών και πληρωμών του έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα 
με: 
- το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών (‘ISRS’) 4400 : “Engagements to perform Agreed-
upon Procedures regarding Financial Information”,  όπως έχει δημοσιευτεί από το Διεθνές 
Συμβούλιο Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης (IAASB) της IFAC. 
- τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές, όπως εκδόθηκε  από Διεθνές 
Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Λογιστές (IESBA) της IFAC.  

Παραδοτέα & Ημερομηνία Υποβολής  
- 1 Έκθεση Πραγματικών Ευρημάτων επί της Τελικής Δήλωσης Δαπανών του Έργου 

(Report of Factual Findings on the Final Financial Report), 30/11/2023. 
Η ανωτέρω Έκθεση θα πρέπει υποβληθεί στην Αγγλική Γλώσσα. Επίσης όλες οι επικοινωνίες 

(γραπτές και προφορικές) με το εταιρικό σχήμα του έργου θα πρέπει να πραγματοποιηθούν 

στην Αγγλική Γλώσσα. 

2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπό ανάθεση έργου ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00€, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Στην ανωτέρω αμοιβή περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, και τα έξοδα υλοποίησης 
του έργου. 
Η πληρωμή του αναδόχου που θα επιλεγεί θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση και 
παραλαβή του συνόλου του έργου και την υποβολή της σχετικής Έκθεσης Πραγματικών 
Ευρημάτων επί της Τελικής Δήλωσης Δαπανών του Έργου. 

Προσφορά μπορούν να υποβάλλουν ανεξάρτητοι ορκωτοί ελεγκτές (φυσικά  ή νομικά 
πρόσωπα) μέλη του Σ.Ο.Ε.Λ. (Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Ελλάδος) , οι οποίοι: 
- έχουν εμπειρία στην διαπίστευση δαπανών και πληρωμών διακρατικών erasmus+ 

έργων,  
- γνωρίζουν άπταιστα την αγγλική γλώσσα, 
- διέπονται από καθεστώς “ανεξαρτησίας”, καθώς: 

 δεν συμμετέχουν στην προετοιμασία της Τελικής Δήλωσης Δαπανών, 

 δεν θα ωφελούνται άμεσα εάν η Έκθεση Πραγματικών Ευρημάτων γίνει δεκτή, 

 δεν έχουν στενή σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο που εκπροσωπεί τον δικαιούχο 
(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), 

 Δεν έχουν την ιδιότητα του Διευθυντή, Διαχειριστή, ή Συνεργάτη του δικαιούχου 
(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), 

 Δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο την 
ανεξαρτησία ή την ικανότητά τους. 

Πρόσθετο επιθυμητό προσόν θα θεωρηθεί η  εμπειρία στην διαπίστευση δαπανών και 
πληρωμών διακρατικών erasmus+ έργων που χρηματοδοτούνται από την EACEA (Education, 
Audiovisual and Culture Executive Agency). 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, σε 
κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 
στην διεύθυνση: Κωλέττη 24, ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη, 5ος όροφος, με την ένδειξη στον 
φάκελο «Αναζήτηση προσφορών για την επαλήθευση δαπανών και πληρωμών του ERASMUS+ 
KA3 έργου: ENTΝRnet»  έως την Πέμπτη 08/10/2022 και ώρα 14:00, τα ακόλουθα: 

- Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (europass cv) ή  προφίλ του φυσικού ή νομικού 
προσώπου, στο οποίο να τεκμηριώνονται κατ’ελάχιστον τα ανωτέρω απαραίτητα 
προσόντα, 
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- Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία να βεβαιώνεται το αληθές των αναγραφόμενων στο 
Βιογραφικό Σημείωμα ή στο Προφίλ, 

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν ισχύουν για αυτούς καμία από τις περιπτώσεις 
παραβίασης του κριτηρίου της ”ανεξαρτησίας” όπως περιγράφονται παραπάνω. 

- Οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: ………………… 

Περιγραφή 
Υπηρεσίας 

Αξία χωρίς ΦΠΑ (€)    ΦΠΑ (€) Συνολική αξία με ΦΠΑ €) 

Διαπίστευση δαπανών 
και πληρωμών του  
Έργου ENTRNET 

   

Σύνολο    

Ημερομηνία:                                                                                       Υπογραφή:  

Σημειώνεται ότι οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή (καθαρή αξία) κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του 
έργου.  

Ο/Η υποψήφι-ος/α που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε διάστημα που θα 
οριστεί από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην κοινοποίηση σε αυτόν της ανάθεσης, να υπογράψει τη 
σχετική σύμβαση, υποβάλλοντας τα εξής δικαιολογητικά σε ισχύ: 

o Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ 
o Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή Υπεύθυνη Δήλωση για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει 

νομική υποχρέωση του υποψηφίου αναδόχου για εγγραφή στο ΓΕΜΗ 
o Φορολογική Ενημερότητα 
o Ασφαλιστική Ενημερότητα 
 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ  
Η ανάθεση του έργου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. 
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Η ανακοίνωση της ανάθεσης γίνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με 
τους υποψηφίους.  

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ορίζεται από την υπογραφής της  σύμβασης 
μέχρι τις 30/11/2023. Παράταση της σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως και κατόπιν 
συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών. Επισημαίνεται ότι η παράταση του χρόνου 
παράδοσης του έργου επιτρέπεται χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής του αναδόχου. 

Επιπλέον πληροφορίες - διευκρινήσεις παρέχονται τις εργάσιμες μέρες (Δευτέρα – 
Παρασκευή) και ώρες 10.00 – 15.00, στο τηλέφωνο 2310545967 (Βασίλης Σιωμάδης) ή στο 
email: siomadis@imegsevee.gr. 

Τέλος, για την πληρέστερη σας ενημέρωση μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του 
έργου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://entrnet.eu/ 
 
 

Για το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
 
 

  
Παναγιώτης Ράπτης 

 Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 

mailto:siomadis@imegsevee.gr
https://entrnet.eu/

