ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Ε.Ψ.Ε.Π.
Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Σικελιανού 2, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45221

Ιωάννινα, 08-04-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2020)
Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης - Ε.Ψ.Ε.Π., Aστική μη
Kερδοσκοπική Εταιρεία, με έδρα τα Ιωάννινα, ως Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του
άρθρου 11 του Ν.2716/1999 λειτουργεί - εποπτευόμενη από τη Δ/νση Ψυχικής Υγείας του
Υπουργείου Υγείας - δύο (2) Μονάδες Ψυχικής Υγείας, το Οικοτροφείο «Νόστος» στην
Κόνιτσα Ιωαννίνων και το Οικοτροφείο «Αίολος» στα Αμπέλια Αμμοτόπου του Δήμου
Αρταίων.
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. το Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/1999) για την «Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των
υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4272/2014,
άρθρο 13 και το Ν. 4542/2018, άρθρο 8, και ισχύει,
2. την Υ.Α. υπ΄ αρ. Α4β/Γ.Π.οικ.19569/14-3-2017 (ΦΕΚ/1033/Β/27-3-2017), με θέμα
«Έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης των μονάδων ψυχικής υγείας που λειτουργούν τα
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρ.11 του
ν.2716/1999 (ΦΕΚ 96Α΄) από ορκωτούς λογιστές [άρθρο 4Α ν.2716/1999, όπως προστέθηκε
με το ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145Α΄])»,
3. το από 29-03-2021 (θέμα 2ο) Πρακτικό Απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Ψ.Ε.Π.,
δημοσιεύει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών
ανεξάρτητων Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτικών Εταιρειών για τον τακτικό έλεγχο της
οικονομικής διαχείρισης (ετήσια απολογιστικά στοιχεία για το έτος 2020, ήτοι η χρήση από
01-01-2020 έως 31- 12-2020) των ανωτέρω δύο (2) μονάδων ψυχικής υγείας που λειτουργεί
η Ε.Ψ.Ε.Π. στη βάση σύμβασης μεταξύ του φορέα και της ελεγκτικής εταιρείας
και
καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις προσφορές τους.
Ειδικότερα, το έργο των ανεξάρτητων Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτικής Εταιρείας
αφορά στον πλήρη ετήσιο για το έτος 2020 έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης των
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μονάδων ψυχικής υγείας που λειτουργεί η Ε.Ψ.Ε.Π. με σκοπό τη διαπίστωση της
σκοπιμότητας και της νομιμότητας των εσόδων και των δαπανών.
Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στην διοικητική έδρα της Ε.Ψ.Ε.Π. (Σικελιανού 2, 1ος
όροφος, Ιωάννινα) και η εν λόγω ελεγκτική διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως και
την 29η Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη, ώστε να είναι δυνατή η υποβολή της σχετικής
Έκθεσης των ανεξάρτητων Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτικής Εταιρείας στη Διεύθυνση
Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, μέχρι την 30η Απριλίου 2021.
Δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία έχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή
Κοινοπραξίες, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εγγεγραμμένα στα μητρώα του Σώματος
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), που διαθέτουν την απαιτούμενη επιστημονική
κατάρτιση και πολυετή εμπειρία σε εργασίες και ελεγκτικές διαδικασίες ανάλογες με την
προς ανάθεση εργασία.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο
φάκελο, ο οποίος θα περιέχει την οικονομική προσφορά τους (τιμή σε Ευρώ με και χωρίς
Φ.Π.Α.), την αποδεδειγμένη ικανότητα συμμετοχής και εμπειρία τους σε παρόμοια έργα ή
οποιοδήποτε άλλο σχετικό ενισχυτικό στοιχείο.
Η προσφορά θα είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας, πλήρης, σαφής,
μονοσήμαντη, συνολική (θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι τυχόν πλέον του ΦΠΑ νόμιμες
επιβαρύνσεις), χωρίς δυνατότητα μονομερούς αναπροσαρμογής ή αναθεώρησης. Σε
περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς είναι στην ευχέρεια του φορέα να
ζητηθούν από τον προμηθευτή πρόσθετες διευκρινήσεις ή εγγυήσεις πληρότητας και
αξιοπιστίας.
Για την επιλογή των Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτικής Εταιρείας ως κριτήρια
(συνδυαστικά) θα ληφθούν υπόψη η χαμηλότερη τιμή της υποβληθείσας οικονομικής
προσφοράς, η ποιότητα και αξιοπιστία, η εμπειρία τους σε παρόμοια έργα.
Ο πλήρης φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να υποβληθεί είτε με αυτοπρόσωπη
υποβολή ή με ταχυδρομική αποστολή στη διοικητική έδρα του φορέα, έως και την 16-042021, ημέρα Παρασκευή, ώρα 15:00.
Πληροφορίες:
Διεύθυνση : Σικελιανού 2, 1ος όροφος, Τ.Κ. 45221, Ιωάννινα
τηλ./fax: 26510-39820, Δευτέρα έως Παρασκευή (ώρες 10:00 έως 15:00)
e-mail: epsep_ioa@yahoo.gr,
website: www.epsep.gr
Για την Ε.Ψ.Ε.Π
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Κρανάς Παναγιώτης
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