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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ          

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.         
(ΤΕΜΠΜΕ  Α.Ε.)        

 

Ταχ. Δ/νση : Λ. Αμαλίας 26, Τ.Κ. 10557     

Πληροφορίες:  Γραμματεία ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ 
Τηλέφωνο :  2103311201 -4 

FAX  :  2103311207 

EMAIL            : info@tempme.gr 
ΗΛ. Δ/ΝΣΗ : www.tempme.gr  

 
 
ΘΕΜΑ:

 

 Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τον επιλογή ορκωτών 
ελεγκτών λογιστών για τον τακτικό, κατά το νόμο, έλεγχο των Τριμηνιαίων και Ετήσιων 
Οικονομικών Καταστάσεων της  ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ  για την όγδοη διαχειριστική χρήση 
01.01.2011 - 31.12.2011. 

Αριθμός Προκήρυξης: ΑΠ ΤΕΜΠΜΕ 123494 / 07.02.2011 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Έχοντας υπόψη: 

 

1) Τα άρθρα 6 παρ.1γ και παρ. 3γ του ιδρυτικού νόμου της εταιρείας Ν. 3066/2002 

(ΦΕΚ Α΄ 252/18-10-2002) όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα 

2) Την ΚΥΑ 12882/867/25.7.2003 (ΦΕΚ Β 1065/31.7.2003) «Περί έγκρισης των 

Κανονισμών Παροχής Εγγύησης και Λειτουργίας της ΤΕΜΠΜΕ» όπως τροποποιηθείσα ισχύει 

σήμερα και ειδικότερα το κεφ. IV του Κανονισμού Λειτουργίας «Όργανα Έγκρισης Εγγυοδοσιών 

και τρόπος διενέργειας Δαπανών.» 

3) Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. στη συνεδρίαση του 

108/21.04.2010, περί έγκρισης του ισχύοντος σήμερα κανονισμού Προμηθειών της ΤΕΜΠΜΕ 

Α.Ε. 

4) Το άρθρο 1 του Ν.3899/2010 (ΦΕΚ Α 212)  

5) Το Ν.3429/2005 (ΦΕΚ Α΄ 314/27.12.2005) ‘’Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 

(Δ.Ε.Κ.Ο.)’’ 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

1.Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση σε 

εταιρεία ορκωτών ελεγκτών – λογιστών του έλεγχου των Τριμηνιαίων και Ετήσιων

 

 Οικονομικών 

Καταστάσεων (οι οποίες συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης),  της διαχειριστικής χρήσης 01.01.2011-31.12.2011 της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ  (εν 

συνεχεία καλούμενο «έργο» ) 

2.Η ανώτατη προϋπολογισθείσα δαπάνη για το ανωτέρω έργο  ανέρχεται στο ποσό των 

είκοσι χιλιάδων  (20.000) ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (σήμερα 23%) και θα 

καταβληθεί μετά την υποβολή της ετήσιας έκθεσης έλεγχου που προβλέπεται από την σχετική 

νομοθεσία και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΑΕ  «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». 

 

3. Οι προσφορές των υποψηφίων θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο έως τις 25/2/2011 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 (λήξη παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ΤΕΜΠΜΕ 

Α.Ε. (Λ. Αμαλίας 26, Αθήνα, 3ος

α. Η ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ - ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ" με κεφαλαία γράμματα 

 όροφος Τ.Κ 10557), υπόψη κ. Ευάγγελου Σανιάνου, σε 

κλειστό  & σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

β. H λήξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα 

γ. Ο πλήρης τίτλος  "ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ " 

δ. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ 

ε. Αφορά: "Διαγωνισμό για τον Τακτικό έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2011  της 
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ". 

Επισημαίνεται ότι όλες οι προσφορές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και 

σφραγισμένες και να υποβληθούν σε πρωτότυπο. 

Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται, κατ’ ελάχιστον,  η μεθοδολογία ελέγχου, 

χρονοδιάγραμμα ελέγχου και οι απαιτούμενες ώρες ελέγχου. 

 

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από συσταθεισόμενη 

προς το σκοπό αυτό τριμελή επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού (στο εξής ΕΔΔ) την 25 

Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στα γραφεία της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. 
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4.Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

 

Οι προσφέροντες υποχρεούνται με την προσφορά τους να καταθέσουν:  

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 

α. Έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισμού τους οποίους και αποδέχομαι πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

β. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της Επιχείρησης. 

γ. Δεν έχω αποκλεισθεί, από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. 

δ. Δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 

ζητούνται από την εταιρεία. 

ε. Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής μου 

δραστηριότητας. 

στ. Θα είμαι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών μου υποχρεώσεων που ζητούνται από 

την εταιρεία. 

 

2.Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 που να αναφέρεται ότι: 

α. Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, 

αναστολή εργασιών ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια 

διαδικασία που προβλέπεται από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις εκάστης χώρας 

εγκατάστασής τους. 

β. Δεν βρίσκονται σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε διαδικασία έκδοσης απόφασης 

αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή διαχείρισης συμβιβασμού με τους 

πιστωτές ή υπόκεινται σε άλλες παρόμοιες διαδικασίες που  προβλέπονται από τις νομοθετικές 

ή κανονιστικές διατάξεις εκάστης χώρας εγκατάστασής τους. 

γ. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 

για δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, 

εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δόλια χρεοκοπία καθώς και για αδίκημα σχετικό με την 

επαγγελματική τους διαγωγή.  

δ. Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ  δύναται 

να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο. 

ε. ‘Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, σύμφωνα με τους νόμους της χώρας εγκατάστασής τους. 

στ. Έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, όπως προβλέπονται από τους 

νόμους εκάστης χώρας εγκατάστασής τους. 

ζ. Δεν έχουν καταδικαστεί για ψευδή δήλωση κατά την παροχή πληροφοριών  που απαιτούνται 

από τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007. 
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η. Δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου με απόφαση της οικείας αρχής ή 

αντίστοιχης αρχής εκάστης χώρας, στην οποία  έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή 

αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα. 

 

θ. Κατέχουν επαγγελματική άδεια και είναι εγγεγραμμένα μέλη στο Δημόσιο Μητρώο  

Ελεγκτών.(Ν.3693/08) 

 

Η μη προσκόμιση των ανωτέρω δύο (2) υπεύθυνων δηλώσεων κατά την υποβολή της 

προσφοράς, αλλά και η διαπίστωση κατά τον έλεγχο σοβαρής ανειλικρίνειας των στοιχείων 

αυτών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό. 

 

5. Τρόπος Υποβολής Προσφορών: 

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή με 

ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε, 

Λεωφ.Αμαλίας 26, 105 57 Αθήνα. 

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την 25.2.2011 και ώρα 14:00, είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται.  

 

6. Ισχύς Προσφορών: 

  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 120 

ημερολογιακές ημέρες,  από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους 

 

7. Κατακύρωση Διαγωνισμού  

 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από τη Γενική Συνέλευση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ κατόπιν 

σχετικής εισήγησης του ΔΣ και πρότασης της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού (ΕΔΔ). 

 

 

8. Υπογραφή Σύμβασης 

   

Στον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώνεται ο διαγωνισμός, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση με 

επιστολή η/και  τηλεομοιοτυπία. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει σε επτά (7) ημέρες 

από την ημερομηνία ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας 

και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.  

Εάν ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η ανακοίνωση δεν προσέλθει εντός της                                    

ανωτέρω προθεσμίας να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
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αυτή με απόφαση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΔΔ. η οποία υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων.   

Σε αυτήν την περίπτωση η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, δύναται να αναθέσει το  έργο στον επόμενο κατά 

σειρά μειοδοσίας διαγωνιζόμενο κ.ο.κ 

Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ  ή τυχόν διαφέρον που θα 

προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου 

 

9. Χρόνος Παράδοσης Έργου

 

  

Η έκθεση ελέγχου των τριμηνιαίων  οικονομικών  καταστάσεων  (σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) θα πρέπει να παραδοθεί το αργότερο έως την 

25η

 

 ημέρα από τη λήξη της τρίμηνης περιόδου. 

Η έκθεση ελέγχου των οικονομικών  καταστάσεων  (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) που θα προκύψουν ένεκα μετάβασης σε νέα εταιρεία 

βάσει ψηφισθέντος ήδη νόμου (βλ. κατωτέρω σημείωση 11) θα πρέπει να παραδοθεί εντός των  

νομίμων προθεσμιών. 

  

Η έκθεση ελέγχου των ετήσιων οικονομικών  καταστάσεων  (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) θα πρέπει να παραδοθεί εντός των προθεσμιών του              

Κ.Ν. 2190/20. 

 

10. Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. 

 

Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, 

επιστρέφεται δε μετά την οριστική παραλαβή του έργου από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και εφόσον δεν 

υφιστάται λόγος κατάπτωσης αυτής (ιδίως σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή/και μη προσήκουσας 

εκτέλεσης του έργου από τον ανάδοχο).  

, αόριστης διάρκειας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί 

σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. 

 

 

11. Σύντομη περιγραφή ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ:  

 

Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ είναι Ανώνυμη Εταιρία με μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο αρχικώς καλύφθηκε από 

την Ευρωπαϊκή  ΄Ενωση / ΕΤΠΑ (67% του συνόλου) και το Ελληνικό Δημόσιο (33% του 

συνόλου).  Το έργο «΄Ιδρυση και Λειτουργία» της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ εντάχτηκε στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του Γ΄ΚΠΣ 2000-2006. 
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Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ έχει κύρια δραστηριότητα την παροχή εγγυήσεων υπέρ των μικρών και πολύ 

μικρών επιχειρήσεων για την κάλυψη υποχρεώσεων τους έναντι πιστωτικών ή χρηματοδοτικών 

ιδρυμάτων, οι οποίες απορρέουν από πάσης μορφής χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις (όπως 

δάνεια, χρηματοδοτική μίσθωση κλπ). 

 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής, από την 

έναρξη ισχύος του ( ήτοι από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ) παύει να ισχύει  η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ  και όλα 

τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ μεταφέρονται στην νέα εταιρεία 

(ΕΤΕΑΝ ΑΕ)., 

Επίσης, η πρώτη διαχειριστική χρήση της νέας εταιρείας περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο από 

την σύστασή της  μέχρι την 31/12/2011. 

 

Οικονομικά στοιχεία ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ περιόδου 01/01/10- 30/09/2010: 

Ίδια Κεφάλαια 1,4.δις  

Απασχολούμενο προσωπικό: 42 άτομα. 

Έσοδα Εκμεταλλεύσεως περίπου 16,5 εκ. ευρώ (προέρχονται από τις τοποθετήσεις των 

διαθεσίμων μας στην Τράπεζα της Ελλάδος και από προμήθειες για παροχή εγγυήσεων) 

 

12. Η παρούσα προκήρυξη  έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ (www.tempme.gr) 

 

13. Διευκρινήσεις παρέχονται από κ. Ευάγγελο Χ. Σανιάνο,  

(Διευθυντή Οικονομικών Διοικητικών θεμάτων & Οργάνωσης) 

 

 

                                                  

                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. 

              ΔΡ.  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Φ. ΠΑΠΑΡΣΕΝΟΣ 
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