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ΕΡΓΟ 

 
«ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ- 

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ» 
 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΔΟΠΠΑΩ) 

 
 
                                             
Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Το αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή Υπηρεσιών Λογιστικού, Φοροτεχνικού και 
Μισθοδοτικού περιεχομένου και αναλύεται ως εξής:. 
 

1. Σύνταξη προϋπολογισμού έτους 2018 καθώς και το προσχέδιο αυτού, ώστε να μπορέσει 
να αναρτηθεί έγκαιρα στη βάση δεδομένων του Υπουργείου 

2. Τεχνική βοήθεια για τη σύνταξη των τεχνικών εκθέσεων και βοήθεια για την όλη 
διαδικασία όλων των σταδίων που απαιτεί η υλοποίηση μιας δαπάνης από την ανάληψη 
έως την έκδοση του σχετικού ΧΕ πληρωμής. 

3. Ολοκληρωμένη υποστήριξη για τη σωστή λειτουργία του κυκλώματος δημόσιας και 
γενικής λογιστικής, την πλήρη κωδικοποίηση των απαιτούμενων γεφυρών που απαιτεί η 
λογιστική παρακολούθηση. 

4. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και καταγραφής των κονδυλίων του Ενεργητικού και του 
Παθητικού, της απογραφής των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και 
απαιτήσεων κατά τη σύνταξη του ισολογισμού 31/12/2017.. 

5. Σύνταξη όλων των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται για τη χρήση 2017, 
Ισολογισμό – Αποτελέσματα Χρήσης – Προσάρτημα – Τήρηση και ενημέρωση του 
Μητρώου παγίων καθώς και την πλήρη υποστήριξη στη διαδικασία ελέγχου των 
οικονομικών καταστάσεων από τους ορκωτούς ελεγκτές για την κλειόμενη χρήση 2017. 

6. Πλήρη υποστήριξη στη διαδικασία αναμορφώσεων του προϋπολογισμού, την έκδοση 
όλων των σχετικών εγγράφων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για την ανωτέρω 
διαδικασία και την παρακολούθηση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων ώστε να 
υπάρχει σωστή και αξιόπιστη εφαρμογή των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού του 
ΝΠΔΔ. 

7. Σύνταξη ετήσιας δήλωσης εισοδήματος και λοιπών εγγράφων-δηλώσεων που τη 
συνοδεύουν (΄Εντυπο Ε3-Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης, ΄Εντυπο Ε2, Έντυπο Ε9 
κλπ) 

8. Έκδοση πάσης φύσεως μισθοδοσίας για όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων (Μονίμων-
ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ-Αιρετών-με πρακτική ΟΑΕΔ και ΤΕΙ), έκδοση και αποστολή των απαιτούμενων 
στοιχείων προς ΕΑΠ εντός των προβλεπομένων ημερομηνιών, αποστολή των 
απαιτούμενων εγγράφων στο ΕΡΓΑΝΗ, αποστολή ΑΠΔ στο ΙΚΑ, έκδοση πάσης φύσεως 
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βεβαιώσεων (αποδοχών, βεβαιώσεων εργοδότη κλπ) και καταχώρηση των πάσης φύσεως 
αδειών των εργαζομένων στο πρόγραμμα έκδοσης μισθοδοσίας 

 
ΙΙ) ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Οι υπηρεσίες του Αναδόχου θα παρέχονται, με τους ακόλουθους συνολικά τρόπους : 
 

 Στην έδρα του Νομικού Προσώπου με φυσική παρουσία στελέχους του Αναδόχου πέντε 
εργάσιμες (5) ημέρες την εβδομάδα, με οκτάωρη (8ωρη) απασχόληση σε καθημερινή 
βάση. 

 Στην έδρα του Αναδόχου για εξειδικευμένες εργασίες κατόπιν συνεννόησης με την 
Αναθέτουσα Αρχή 

 Με λοιπούς τρόπους επικοινωνίας  με τη χρήση διαδικτύου (e-mail, team viewer κλπ) 
 Με τηλεφωνική εξυπηρέτηση σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για οποιοδήποτε 

θέμα αφορά τις προσφερόμενες υπηρεσίες.  
 Με μηνιαία συνάντηση με θέματα συζήτησης που αφορούν στην υλοποίηση αντικειμένων 

που περιλαμβάνονται στην παρούσα. 
 
ΙΙΙ) ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 
Ο ανάδοχος, στον οποίο θα ανατεθεί η υπηρεσία, θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω 
προϋποθέσεις : 
1. Να έχει αποδεδειγμένα εμπειρία σε τήρηση λογιστικών βιβλίων σε Ν.Π.Δ.Δ.-Ν.Π.Ι.Δ., που 

εφαρμόζουν υποχρεωτικά διπλογραφική λογιστική ή σε Ανώνυμες Εταιρείες ή σε Εταιρείες 
Περιορισμένης Ευθύνης. Ως εμπειρία εννοείται η εμπειρία της εταιρείας ή του φυσικού 
προσώπου, που θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του έργου και ειδικότερα η 
υπογραφή απ’ αυτόν τουλάχιστον τριών ισολογισμών, σε Ν.Π.Δ.Δ. τα τελευταία τρία (3) έτη 
πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού, το οποίο θα αποδεικνύεται με την κατάθεση 
αντιγράφων των υπογεγραμμένων ισολογισμών.  
Ειδικότερα και προς απόδειξη της εμπειρίας να καταθέσει κατάλογο έργων τελευταίων τριών 
(3) ετών, όπου θα αναγράφονται το έργο, ο φορέας και η ημερομηνία ολοκλήρωσης- 
παράδοσης έργου.  
Επίσης, να καταθέσει: 
- Ισολογισμούς τουλάχιστον από τρία (3) ΝΠΔΔ, που έχουν συνταχθεί βάσει του Π.Δ. 

146/2003 ή του Π.Δ. 315/1999 και φέρουν πιστοποιητικό έλεγχου από ορκωτούς ελεγκτές 
και έχουν υπογραφεί από τον υπεύθυνο του έργου του προσφέροντος κατά την τελευταία 
τριετία.   

- Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών για τα ομοειδή έργα που επικαλείται ο ανάδοχος 
στην προσφορά του.  

- Συμβάσεις για τα ομοειδή έργα που επικαλείται ο ανάδοχος στην προσφορά του.  
- Απολογισμούς από τρία (3) τουλάχιστον ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ. 

2. Το φυσικό πρόσωπο που τεκμηριώνει την εμπειρία του αναδόχου, να είναι κάτοχος άδειας 
λογιστή−φοροτέχνη Α΄ τάξεως. Τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα (τουλάχιστον 2) που θα 
πλαισιώνουν την ομάδα του αναδόχου ως βοηθοί, θα πρέπει να είναι κάτοχοι αδείας λογιστή 
– φοροτέχνη Β΄ ή Γ΄ τάξεως. Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος του έργου ή μέλος της ομάδας 
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έργου για οποιονδήποτε λόγο, αποχωρήσει, θα πρέπει να αντικατασταθεί εντός δέκα ημερών 
από άλλο πρόσωπο, που να κατέχει τα σχετικά προσόντα που απαιτούνται. 

3. Κατά την τελευταία τριετία να έχει τουλάχιστον δύο κερδοφόρες χρήσεις αποδεικνύονται 
βάσει των φορολογικών δηλώσεων ή των ισολογισμών (ανάλογα με τη νομική μορφή)  

4. Να είναι ενήμερος  ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

5. Να διαθέτει Άδεια Λειτουργίας Γραφείου Παροχής Λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών 
από το οικείο Οικονομικό Επιμελητήριο, βάση του Νόμου 2515/97 και Π.Δ. 340/98 για τα 
διαγωνιζόμενα Νομικά Πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται στο χώρο κατά την τελευταία 
τουλάχιστον δεκαπενταετία (15ετία).  
Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή φυσικών προσώπων, όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
υποβάλλονται από κάθε μέλος της ένωσης. 
Οι  ενώσεις  επιχειρήσεων ή φυσικών προσώπων που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό δεν 
υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. 
Σε περίπτωση επιλογής αυτών δύναται να υποχρεωθούν από την αναθέτουσα αρχή να 
συστήσουν κοινοπραξία ή άλλο νομικό πρόσωπο. Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού,   η 
συμμετοχή στο διαγωνισμό μιας επιχείρησης σε περισσότερες από μια συμμετοχές (σχήματα 
διαγωνιζομένων) και με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας. 

6. Να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Οικονομικού Επιμελητηρίου. Απαιτείται η 
κατάθεση σχετικής βεβαίωσης που θα πρέπει να έχει εκδοθεί τρεις (3) το πολύ μήνες πριν 
από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και θα πιστοποιεί και το αντικείμενο της 
εργασίας του συμμετέχοντος, το οποίο θα πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού. 

7. Να διαθέτει άδεια Α' τάξης Λογιστή Φοροτέχνη του Νομίμου Εκπροσώπου της εταιρείας και 
σχετική βεβαίωση από το οικείο Οικονομικό Επιμελητήριο.  

8. Να διαθέτει πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΝISO 9001:2008  καθώς και το πρότυπο ΕΝ ISO 27001:2013. 

 
Δεδομένου ότι τα ανωτέρω θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση του 
διαγωνιζόμενου, θα πρέπει οι σχετικές πληροφορίες να είναι όσο το δυνατό πιο αναλυτικές και 
εμπεριστατωμένες.  
                                       
 
 
 
 
                                                                                                            Η ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΗ  
 
                                                                                                            Μαρία  Τριγκούδη 


