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       ΠΡΟ: Κάθε ενδιαθεπόμενο 
 

 
 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

Θέμα: Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην ανάθεζη παποσήρ λογιζηικών και 

θοπολογικών ςπηπεζιών για 1 έηορ. 

Ο Γεληθφο Οξγαληζκφο Δγγείσλ Βειηηψζεσλ (Γ.Ο.Δ.Β.) Πεδηάδσλ Θεζζαινλίθεο – Λαγθαδά 

Έσονηαρ ςπότη: 

1. Τιρ διαηάξειρ ηος Ν.4412/2016 (ΦΔΚ A 147/8.8.2016) Γημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και 

Υπηπεζιών (Πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ) όπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει 

 

2. Τιρ διαηάξειρ ηος Ν.3861/2010 (ΦΔΚ Α 112/13.7.2010) για ηην ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην 

ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών 

οπγάνυν ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Γιαύγεια" όπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει 
 

3. Το Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α'/15.9.2011) “Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν Σςμβάζευν 

και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίυν Σςμβάζευν – Ανηικαηάζηαζη ηος έκηος κεθαλαίος 

ηος ν. 3588/2007 (πηυσεςηικόρ κώδικαρ)– Πποπηυσεςηική διαδικαζία εξςγίανζηρ και άλλερ διαηάξειρ”, 

όπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει με ηο Ν.4038/2012 (ΦΔΚ/19/Α΄/2.2.2014) 

 

4. Την 57654/2017 απόθαζη ηος Υποςπγού Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ (ΦΔΚ Β 1781/23.5.2017) για ηη 

πύθμιζη ειδικόηεπυν θεμάηυν λειηοςπγίαρ και διασείπιζηρ ηος Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος 

Γημοζίυν Σςμβάζευν (ΚΗΜΓΗΣ) ηος Υποςπγείος Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ 

 

5. Τον Κανονιζμό Δζυηεπικήρ Υπηπεζίαρ (ΚΔΥ) ηος Οπγανιζμού (ΦΔΚ Β 5227/22.11.2018) 
 

6. Τη με απ.ππυη.3832(2408)/13-12-2022 απόθ. ηος  Γ.Σ  για ηην  δέζμεςζη πίζηυζηρ και έγκπιζη ηος 

ομώνςμος ππυηογενούρ αιηήμαηορ ηος Οπγανιζμού (ΑΓΑΜ: 22REQ011805647) 

 

Ανακοινώνει όηι πποηίθεηαι να πποβεί ζε διαδικαζία απεςθείαρ ανάθεζηρ, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ 

ηος άπθπος 118 ηος Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α΄/147/8-8-2016) Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, 

Ππομηθειών και Τπηπεζιών (Πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ), για ηην 

ανάθεζη ηηρ παποσήρ λογιζηικών και θοπολογικών ςπηπεζιών με κπιηήπιο αξιολόγηζηρ ηην πλέον 

ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά αποκλειζηικά βάζει ηηρ ηιμήρ. 
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Η πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο ελ ιφγσ αλάζεζεο ζπλνιηθά αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 8.160,00  €, πιένλ  

ΦΠΑ 24%. 

 

Μποπεί να γίνει με απεςθείαρ ανάθεζη και διέπεηαι από ηιρ διαηάξειρ ηος  Ν. 4412/2016. 

 

Η παξνχζα πξφζθιεζε ππφθεηηαη ζηνπο παξαθάησ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο: 

 

1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Με ηελ παξνχζα Πξφζθιεζε πξνβιέπεηαη ε αλάζεζε ηεο παξνρήο ινγηζηηθψλ θαη θνξνινγηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ 

θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Οξγαληζκνχ, ιφγσ ιήμεο ηεο ζπλαθνχο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

 

1.1.Ανηικείμενο ηος αναδόσος 

Ο Ανάδοσορ αναλαμβάνει ηην έγκαιπη διεκπεπαίυζη επγαζιών λογιζηικήρ και θοπολογικήρ θύζηρ πος 

θα ηος αναθέηει ο ΓΟΔΒ και ιδίυρ ηιρ παπακάηυ: 

1. Ηιεθηξνληθή ππνβνιή αλαγγειηψλ πξνζιήςεσλ, απνιχζεσλ θαη πιήξεο δηαρείξηζε ηνπ ΔΡΓΑΝΗ (Δ4 εηήζηνο 

πίλαθαο πξνζσπηθνχ, βηβιίν αδεηψλ) 

2. Τπνινγηζκφο θαη θαηαρψξηζε πξφζζεησλ απνδνρψλ θαη πξνζδηνξηζκφο κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ ησλ 

ππαιιήισλ ζην πξφγξακκα κηζζνδνζίαο 

3. Τπνβνιή εηήζησλ βεβαηψζεσλ απνδνρψλ  

4. χληαμε θαη ππνβνιή ζηελ ΔΑΠ Σξέρνπζαο Μηζζνδνζίαο θαη ππνβνιή ΑΠΓ (θαη αλάγθε ζηελ Τπεξεζία) 

5. χληαμε θαη ππνβνιή εηήζησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ (Ν, Δ2 θαη Δ9) 

6. Τπνβνιή εηήζησλ ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ πειαηψλ – πξνκεζεπηψλ (ΜΤΦ) θαη Γηαρείξηζε Anydata 

7. Γηαρείξηζε θαη ζχληαμε δειψζεσλ ΦΠΑ, δειψζεσλ παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ (ακνηβέο απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα  θαη θφξνπ εηζνδήκαηνο εξγνιεπηψλ) θαη θαηαρψξεζε ζπκβνιαίσλ ζην taxis 

8. Δπίβιεςε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο ηνπ Οξγαληζκνχ (ηζνινγηζκφο έηνπο, απνηειέζκαηα 

ρξήζεο, έιεγρνο θαη ζπκθσλία ηνπ απνινγηζκνχ έηνπο). 

9. πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο - επίιπζε εξσηεκάησλ γηα θνξνινγηθά, αζθαιηζηηθά θαη κηζζνινγηθά ζέκαηα 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, νη ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο.  

10. Γηεθπεξαίσζε φισλ ησλ θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε λνκνζεζία 

θαη αθνξνχλ ζηνλ Οξγαληζκφ. 

 

 

1.2 Σπόπορ Τλοποίηζηρ 

Οι πποζθεπόμενερ ςπηπεζίερ θα παπέσονηαι με ηοςρ ακόλοςθοςρ ζςνολικά ηπόποςρ:  

 πλερήο ηειεθσληθή ππνζηήξημε, φπνηε ππάξρεη αλάγθε 

 Γηαδηθηπαθή ππνζηήξημε, αλ ε εηαηξεία έρεη ηελ αλαγθαία ηερληθή ππνδνκή θαη ην επηηξέπεη ην ινγηζκηθφ 

πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία γηα ηελ ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ  

 Δπίζθεςε ζηειέρνπο ηνπ αλαδφρνπ φπνηε ππάξρεη αλάγθε ζηα γξαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 
 

2. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η ζχκβαζε δηαξθεί απφ 01/01/2023-31/12/2023. 

 



Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε,  

ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κέρξη έλα κήλα απηήο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ  

αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ (άξζξν 217 Ν.4412/2016)θαη ηδίσο ηα παξαδνηέα 

θαηά ηελ πεξίνδν ιήμεο ηεο ζχκβαζεο. 

3. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ 

Σξνπνπνηήζεηο ή αιιαγέο ηεο ζχκβαζεο επηηξέπνληαη, εθφζνλ δελ αιινηψλνπλ ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

αληηθείκελν ή ην πεξηερφκελν ηεο δξάζεο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη κε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιιφκελσλ 

κεξψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 132 θαη 201 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

4. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή 

πξνζθνξά, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζηα θξάηε - κέιε ηεο πκθσλίαο 

γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν ή ζηα θξάηε - κέιε πνπ έρνπλ θπξψζεη ηε πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην λ. 2513/97 

(<DEK139/Α), ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη 

επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ ΔΔ. 

 

5.ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

ΦΑΚΔΛΟ- ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 

1. Δπαγγελμαηική Σαςηόηηηα Λογιζηή Φοποηεσνικού Α΄ Σάξηρ από ηο Οικονομικό Δπιμεληηήπιο ηηρ 
Δλλάδαρ  

2. Η πποζθοπά θα καηαηεθεί ζε ζθπαγιζμένο θάκελο ζηον οποίο ππέπει να αναγπάθονηαι εςκπινώρ ηα 

εξήρ: 

• Η λέξη «Πποζθοπά» ή η θπάζη «Φάκελορ Πποζθοπάρ», 
• Η επυνςμία ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, 

• Ο απιθμόρ ππυηοκόλλος ηηρ παπούζαρ ππόζκληζηρ, 
• Σα ζηοισεία ηος αποζηολέα 

Ο θάκελορ θα πεπιλαμβάνει δύο (2) ξεσυπιζηούρ θακέλοςρ, 
• α) ηο θάκελο με ηα δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ : θοπολογική και αζθαλιζηική ενημεπόηηηα  

ηος ππομηθεςηή, για ζςμμεηοσή,  ζε ιζσύ ηόζο  καηά ηον σπόνο  ςποβολήρ ηηρ πποζθοπάρ, όζο και 
καηά ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ. 

• β) ηο ζθπαγιζμένο θάκελο ηηρ οικονομικήρ πποζθοπάρ.  

 

Οι πποζθοπέρ αποζηέλλονηαι με ζθπαγιζμένο θάκελο μέσπι ηην Παπαζκεςή 16 Γεκεμβπίος 2022 και 

ώπα 12:00  ηο μεζημέπι ζηην έδπα ηος ΓΟΔΒ (26ηρ Οκηυβπίος 43, 546 27 – Θεζζαλονίκη, Δμποπικό 

και Δπισειπημαηικό Κένηπο “ΛΙΜΑΝΙ”, 2ορ όποθορ δεξιά πηέπςγα). 

 

 

Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ 

 
 

            Κ. ΣΔΜΠΟΤ 
 

 


