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               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

    ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ     
                         ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ          

ΤΜΗΜΑ:          ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  

           ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) 

 
 
 

                                                                     Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 
                                                           οικονομικό φορέα 

 
 

  

Έρευνα Αγοράς υπ΄ αριθμ. 82/ 2022 

Για την ανάθεση του έργου του ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2022 και 2023 του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) της 4ης Δ.Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης σε δύο (2) Ορκωτούς 
Ελεγκτές, (CPV:79212100-4 Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου), συνολικού προϋπολογισμού 
5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, στα πλαίσια του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σύντομη περιγραφή 
ζητούμενων ειδών - 
υπηρεσιών 

Παροχή υπηρεσιών ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2022 και 2023 του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) της 4ης Δ.Υ.Π.Ε Μακεδονίας 
και Θράκης από  δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές. 

Αναλυτικότερα το ανωτέρω αναφερόμενο έργο αφορά: 

Τον έλεγχο της νομιμότητας και ακρίβειας των εγγραφών της διαχειριστικής χρήσης 2022 
και της διαχειριστικής χρήσης 2023 του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Μακεδονίας και Θράκης καθώς και την τήρηση των όλων προβλεπομένων που διέπουν 
την λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, 
στα πλαίσια των ελεγκτικών αρχών και κανόνων που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών, που είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Ελεγκτικά πρότυπα. 

Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 

Τσαλάστρα Κατερίνα 
Τηλ. 2313 327 826 

Αποφάσεις Διοικητή  Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΔΥ5γ/Γ.Π./οίκ. 75762/18.7.2005 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1037/21.7.2005, τευχ. Β΄) «Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών 
Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις Διοικήσεις Υγειονομικής 
Περιφέρειας (Δ.Υ.Πε.)». 

 Την Απόφαση που έλαβε η Επιτροπή του ΕΛΚΕΑ της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

ΑΔΑΜ:  

ΑΔΑ:  

Θεσσαλονίκη,   23- 11-2022 

Αρ. Πρωτ.            52976 

 

Tαχ. Διεύθυνση: Ιουστινιανού 1  
Tαχ. Κώδικας:    551 34 Θεσσαλονίκη  
Πληροφορίες :    Κ. Τσαλάστρα                           
Τηλ. :                  2313/ 327826 
Ε-mail :               promithies@4ype.gr 
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Μακεδονίας και Θράκης κατά την 6η /30-05-2019 (θέμα 66ο) Συνεδρίαση, με την 
οποία ορίστηκε Προϊσταμένη Γραμματείας του ΕΛΚΕΑ η κα Ελένη Βακαλίδου. 

 Τη με αριθμό Γ4β/Γ.Ποικ.:66156 Υπουργική Απόφαση με την οποία διορίζεται 
Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης ο κ. Δημήτριος 
Τσαλικάκης (ΦΕΚ 761/19.9.2019, τ.Υ.Ο.Δ.Δ.), η λήξη της θητείας του οποίου, σε 
συνέχεια των διατάξεων του Ν. 4812/2021 (ΦΕΚ 110 Α/30-6-2021), άρθρο 17, 
παρατείνεται έως την 31η-07-2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 
63 Α/24-03-2022), άρθρο 81, σχετικά με την Παράταση της θητείας των οργάνων 
Διοίκησης των Υγειονομικών Περιφερειών κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας. 

 Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 4656/29-01-2019 Απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.ΠΕ. 
Μακεδονίας και Θράκης: «Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) της 4ης Δ.Υ.Πε. 
Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 
36829/23-9-2019 Απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης. 

 Την εκ του Νόμου υποχρέωση ελέγχου της οικονομικής διαχειρίσεως και του 
Ισολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές. (άρθρο 9, της  υπ΄ αριθμ. 
ΔΥ5γ/Γ.Π./οίκ. 75762/18.7.2005 Κ.Υ.Α.). 

 Το Απόσπασμα Πρακτικού της υπ’ αριθ. 9ης/ 30.6.2022 (Θέμα: 25ο) Τακτικής 
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ε.Λ.Κ.Ε.Α της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας 
και Θράκης, σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας  διενέργειας διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ελέγχου από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές των 
διαχειριστικών χρήσεων 2022 και 2023 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 
και Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.). 

 Η υπ’αριθμ. πρωτ.32636/15-7-2022 (ΑΔΑ:ΨΧ3ΤΟΡ1Ο-Ψ57) με α/α 46 Απόφαση  
Ανάληψης Υποχρέωσης  του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης  
(Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ΚΑΕ 439α. 

Τρόπος αποστολής 
προσφορών 

Σε κλειστό φάκελο με τα στοιχεία της εταιρείας και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την 
Έρευνα Αγοράς που αφορά την Παροχή υπηρεσιών ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 
2022 και 2023 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) 
της 4ης Δ.Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης από  δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές.» στο Γραφείο 
Πρωτοκόλλου της 4ης Υ.Πε.  Μακεδονίας και Θράκης (Ιουστινιανού 1 & Εθν.Αντιστάσεως 
11, ΤΚ 551 34, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη). 

Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα 
πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη 
γραμματεία». 

Τρόπος σύνταξης της 
προφοράς 

Η προσφορά θα πρέπει:  

(α) Να υποβληθεί σε κλειστό φάκελο με τα στοιχεία της εταιρείας και την ένδειξη 
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Έρευνα Αγοράς 82/2022 που αφορά την Παροχή υπηρεσιών 
ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2022 και 2023 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) της 4ης Δ.Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης από  δύο 
(2) Ορκωτούς Ελεγκτές.» και να παραδοθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4ης Υ.Πε.  
Μακεδονίας και Θράκης. 

(β) Να φέρει απαραιτήτως ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και ΥΠΟΓΡΑΦΗ του νόμιμου 
εκπροσώπου.  

(γ) Η προσφορά να συνάδει με τις τεχνικές προδιαγραφές, περιγραφές, όρους και 
απαιτήσεις όπως καθορίζονται στο συνημμένο Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 
αναφοράς δεν βρέθηκε.,  που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 
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 Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινά μετά την ανάρτηση του παρόντος.  

 Υποβολή προσφορών: έως 5-12-2022 ώρα 14:00 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4ης 
Υ.Πε.  Μακεδονίας και Θράκης 

 Η προθεσμία υποβολής των προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα. 

Χρόνος διενέργειας Ημερομηνία: 6-12-2022 

Ημέρα: Τρίτη 

Ώρα: 10:00 π.μ. 

Τόπος διενέργειας Κεντρική Υπηρεσία 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης  
(Ιουστινιανού 1, Τ.Κ. 551 34, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη). 

Προϋπολογισμός Πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00€) με ΦΠΑ, 

Κωδικός CPV 79212000-3: Υπηρεσίες Διαχειριστικού Ελέγχου 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Η ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΛΚΕΑ της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Ιουστινιανού 1, Τ.Κ. 551 34, Καλαμαριά 

Κριτήριο 
κατακύρωσης 

Κριτήριο αξιολόγησης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Δημοσίευση Η παρούσα πρόσκληση θα είναι ανηρτημένη:  

 Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 Στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

 Στην ιστοσελίδα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης 
(www.4ype.gr). 

Στον φάκελο της 
τεχνικής προσφοράς 
θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται 

α) Βεβαίωση εγγραφής στο ειδικό μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ). 

β) Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία για παρόμοιους ελέγχους καθώς και οποιαδήποτε 
άλλη βεβαίωση πρόσθετης επαγγελματικής δραστηριότητας.  

Ο προσφέρων πρέπει να αποδείξει την τεχνική ή/και επαγγελματική του ικανότητα στην 
εκτέλεση παρόμοιων έργων με την υποβολή καταλόγου στον οποίο αναφέρονται τα 
κυριότερα έργα των τριών (3) τελευταίων χρόνων αντίστοιχων με το ζητούμενο, με μνεία 
για κάθε έργο, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, της 
ημερομηνίας παράδοσης και του ποσού. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο 
αποδέκτης είναι δημόσια αρχή (πχ δημόσιο νοσοκομείο), με πιστοποιητικά τα οποία 
έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός 
φορέας (πχ ιδιωτική κλινική ή ιατρικό κέντρο), με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον 
δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη 
δήλωση του αποδέκτη των υπηρεσιών και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του αναδόχου της 
προμήθειας.       

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική για χρονικό διάστημα μικρότερο της 
ως άνω καθοριζόμενης τριετίας, υποβάλλει τον κατάλογο υπηρεσιών που έχει 
πραγματοποιήσει κατά το διάστημα αυτό. 

Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την μορφή του ακόλουθου υποδείγματος : 

Υπόδειγμα Καταλόγου Υπηρεσιών 
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- Ειδικά η στήλη «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ» συμπληρώνεται με μία εκ των επιλογών:    
ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη. 

- Ειδικά η στήλη «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» συμπληρώνεται με μία εκ των 
επιλογών: πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής / πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας 
Αρχής / υπεύθυνη δήλωση πελάτη-ιδιώτη ή υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου 
αναδόχου. 

Αν το ύψος του προϋπολογισμού είναι εκπεφρασμένο σε ξένο νόμισμα, πρέπει στον 
κατάλογο να απεικονίζεται σε ευρώ, με βάση την ισχύουσα κατά τον χρόνο υπογραφής 
της σύμβασης ισοτιμία, η οποία επίσης πρέπει να αναγράφεται.  

Επίσης, στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα 
δικαιολογητικά, στοιχεία και η περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών βάσει των 
απαιτήσεων των Τεχνικών Προδιαγραφών του Μέρους Β’ της παρούσας πρόσκλησης. 

Απαιτούμενα 
Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής 

Με την υποβολή της προσφοράς, ο υποψήφιος ανάδοχος να αποδείξει τη μη συνδρομή 
των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του αρ. 73 και του αρ. 74 του Νόμου 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Προς απόδειξη τούτου ο ανάδοχος θα 
πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα: 

 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου τελευταίου τριμήνου.  

Η υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου αφορά ιδίως: 

(α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές 

(β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

(γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Ασφαλιστική Ενημερότητα 

 Φορολογική Ενημερότητα 

 Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: 

i. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. 
σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού (όπου υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης να 
κατατεθούν τα ΦΕΚ, διαφορετικά βεβαίωση του ΓΕΜΗ) και γ) Φ.Ε.Κ. ή βεβαίωση του 
ΓΕΜΗ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό 
Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. 

ii. Για Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο 
διαχειριστής. 

iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει 
επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. 

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν 
γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο 
Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε., και τα υπόλοιπα 
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό 
πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως 
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από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου 
νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από 
την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.  

Επίσης, προσκομίζεται παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο οικονομικός φορέας 
συμμετέχει με αντιπρόσωπό του. 

Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά 
την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, όσο και κατά την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης. Εάν κάποιο από τα ανωτέρω δεν είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης, θα πρέπει να κατατεθεί εκ νέου επικαιροποιημένο.  

Χρόνος και Τρόπος 
Παράδοσης και 
Παραλαβής 

Η ισχύς της Σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως τις 31-10-2024. 
Οι χρόνοι παράδοσης είναι οι ακόλουθοι: 

1. Α΄ παραδοτέο, αφορά την διαχειριστική χρήση του έτους 2022 και είναι μέχρι τις 
31-10-2023. 

2. Β΄ παραδοτέο, αφορά την διαχειριστική χρήση του έτους 2023 και είναι μέχρι τις 
31-10-2024. 

Για την παραλαβή εργασιών Εκδίδεται Πρωτόκολλο παραλαβής υπογεγραμμένο από την 
αρμόδια Επιτροπή. 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Η Ανάδοχος εταιρεία έχει την υποχρέωση να καταθέσει Εγγύηση καλής εκτέλεσης η 
οποία ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 
τον συμβατικό χρόνο παράδοσης κατά ένα (1) μήνα.  

 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
και  

Πρόεδρος ΕΛΚΕΑ 
της 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας 

Μακεδονίας και Θράκης 
 
 

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αντικείμενο του έργου είναι η Παροχή Υπηρεσιών ελέγχου Ισολογισμού χρήσεων 2022 και 2023. 
Πιο συγκεκριμένα: 
i. Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2022 και 2023, 
ii. Η ακριβής τήρηση των λογιστικών αρχών και κανόνων κατά την σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων  
iii. Η επίβλεψη της ορθής τήρησης των διαδικασιών και  
iv. Ο Έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων και να εκδώσει Πιστοποιητικό Ελέγχου. Ο 

Έλεγχος θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 
εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ( ΦΕΚ 1589/Β/2004). 

 
Σκοπός του ελέγχου είναι να διαπιστωθεί: 
 
(α) Αν τηρήθηκαν κατάλληλα λογιστικά βιβλία και στοιχεία. 
 
(β) Αν ο Ισολογισμός και Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως του ΕΛΚΕΑ συμφωνεί με τα 
λογιστικά βιβλία. 
 
(γ) Αν οι Οικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν με πληρότητα και σαφήνεια την οικονομική θέση του 
ΕΛΚΕΑ  και τα αποτελέσματα των εργασιών , των ελεγχομένων χρήσεων, σύμφωνα με τα Λογιστικά 
Πρότυπα, που προδιαγράφονται από την Ελληνική εταιρική νομοθεσία. 
 
Ο Έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών 
στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές 
καταστάσεις. 
 
Ειδικότερα περιλαμβάνει τα εξής: 
 
(α) Έλεγχο των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων του Ισολογισμού ως και των εσόδων / εξόδων 
του ΕΛΚΕΑ  βάσει προγράμματος το οποίο συνάσσεται ειδικώς. Στο στάδιο αυτό βασικά, ελέγχονται 
τα στοιχεία εκείνα τα οποία έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του ΕΛΚΕΑ. 
 
(β) Ελεγκτικές διαδικασίες . 
 
(γ) Σύνταξη τελικής εκθέσεως ελέγχου, όπου θα αναφέρεται εάν οι Οικονομικές Καταστάσεις 
απεικονίζουν ακριβοδίκαια την Οικονομική Κατάσταση του ΕΛΚΕΑ, και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με 
τις γενικές παραδεκτές λογιστικές αρχές. 
 
Οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ελεγκτικές διαδικασίες των  Ελληνικών 
Προτύπων και τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής, που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών, με τελικό σκοπό την παράδοση στο αρμόδιο όργανο της προβλεπόμενης έκθεσης ελέγχου 
επί του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων κάθε χρήσης που θα έχει συντάξει αυτό. 
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