
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Α∆Α: ΨΥ92469Η2Ξ-ΡΣΟ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  αριθµ. πρωτ. :143/4-4-2016 

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος, µε συλλογή γραπτών προσφορών και κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση της λογιστικής και φοροτεχνικής 

υποστήριξης του  Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης σε 

εξωτερικό συνεργάτη για δύο έτη.  

 

Προϋπολογισµός 9.600€ πλέον ΦΠΑ (400,00€ πλέον ΦΠΑ µηνιαίως) 

 

Η ∆ιοικητής της  2ης  Υγειονοµικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου και Πρόεδρος της 

Επιτροπής ΕΛΚΕΑ, αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις  της ΚΥΑ ∆Υ5γ/οικ.75762 (ΦΕΚ 1037/τ.Β’/21-07-2005, που αφορά 

στην Σύσταση του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. 
2. 1.Το Ν.2286/95 «περί προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα» 

3. 2.Το Ν.2362/95 «περί ∆ηµόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις»  

4. 3.Το Π. ∆ 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου» 

5. 4. To N. 3580/2007 «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το ΥΥ&ΚΑ   κ.α. 

διατάξεις» 

6. Την Απόφαση της 2ης/7-3-2016 συνεδρίασης της Επιτροπής του Ε.Λ.Κ.Ε.Α.  

7. Την Απόφαση της 3ης/4-4-2016 συνεδρίασης της Επιτροπής του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. 

 

                                                  ∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος, µε συλλογή γραπτών προσφορών και κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή την ανάθεση της λογιστικής και φοροτεχνικής 

υποστήριξης του  Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης σε 

εξωτερικό συνεργάτη για δύο έτη, το έργο του οποίου θα περιλαµβάνει: 

 

1. Τήρηση Επίσηµων Βιβλίων Γ΄ Κατηγορίας  

2. Τήρηση Βιβλίων ∆ιπλογραφικού Συστήµατος σύµφωνα µε το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 

3. Τιµολόγηση και ενηµέρωση φύλλου κίνησης τραπεζικού λογαριασµού. 

4. Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ & ενδοκοινοτικών συναλλαγών εµπρόθεσµα 

5. Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων ΦΜΥ και Φόρου Εµπορικών Επιχειρήσεων  

εµπρόθεσµα 

6. Σύνταξη και κατάθεση συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών – Προµηθευτών 

7. Σύνταξη Ισολογισµών 

8. Σύνταξη Προϋπολογισµών – Απολογισµών Λογαριασµού εντός των προβλεπόµενων 

από τις διατάξεις του Νόµου χρονικών ορίων.  

9. Οικονοµική Ανάλυση στοιχείων Ε.Λ.Κ.Ε.Α.  



10. Επικοινωνία µε Φορολογικές Αρχές  

11. Οτιδήποτε εν γένει απαιτείται για την φοροτεχνική διαχείριση του Λογαριασµού. 

Ελάχιστος χρόνος φυσικής παρουσίας στον χώρο της Υπηρεσίας επί οκταώρου βάσεως 

εβδοµαδιαίως. 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι ειδικά προσόντα: 

α. Να κατέχουν Α΄ Κατηγορίας άδεια φοροτεχνικού  

β. Να είναι γνώστες χειρισµού Ο οµάδα της Γενικής Λογιστικής  

γ. Να έχουν εµπειρία τουλάχιστον 5ετίας λογιστικής παρακολούθησης  σε ∆ηµόσιο Φορέα  

 

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την προσφορά τους, η οποία θα είναι σε σφραγισµένο φάκελο, 

είναι υποχρεωµένοι να υποβάλλουν : 

 

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται  : 

� τα στοιχεία του διαγωνισµού, που συµµετέχουν, 

� ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί µε 

αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήµατα του άρθρου 43 του 

Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/16.03.2007), ήτοι : 

� Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 1 της  κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του 

Συµβουλίου     

� ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης 

του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 

1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

� Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων. 

� Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως 

ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, 

της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από 

τις παράνοµες δραστηριότητες .      

� ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του 

Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας, απ’ αυτά που ορίζονται στη διακήρυξη.  

� ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

� ∆εν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης 

� Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

� Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές 

οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

� ∆εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 

ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) υπό διαδικασία 



έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης  των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή 

υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

� Ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση 

των δικαιολογητικών σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20, 

του Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007), σε περίπτωση που ζητηθούν.  

 

2. Ειδικά προσόντα 

α. Άδεια φοροτεχνικού  Α΄ Κατηγορίας  Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος 

β. Αποδεικτικά χειρισµού Ο οµάδα της Γενικής Λογιστικής (υποβολή σχετικών 

υπογεγραµµένων ισολογισµών). 

γ. Αποδεικτικά εµπειρίας σε ∆ηµόσιο Φορέα (υποβολή  σχετικών συµβάσεων) 

 

Εγγύηση συµµετοχής δεν απαιτείται. 

 

Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να καταθέσουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στην 

Γραµµατεία του ΕΛΚΕΑ της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, Θηβών 46-48 Πειραιάς, έως 

την 18η Απριλίου 2016  και ώρα 13:00.     

 

Η προσφορά πρέπει να είναι συντεταγµένη στην Ελληνική γλώσσα χωρίς διορθώσεις και 

σβησίµατα στο κείµενο και στα ποσά, σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να φέρει την 

υπογραφή και τη σφραγίδα του προσφέροντα. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς  θα είναι 60 

ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα κατάθεσής της.  

 

Η προσφορά θα φέρει απαραίτητα την επωνυµία της εταιρείας και η υπογραφή του 

συντάκτη θα συνοδεύεται µε το ονοµατεπώνυµο (ολογράφως) και την σφραγίδα της 

εταιρείας. 

 

1.  Η αξία των προσφερόµενων υπηρεσιών θα αναφέρεται σε Ευρώ. 

      Η τιµή θα δοθεί ως εξής : 

α) Τιµή καθαρή χωρίς ΦΠΑ 

β) Ποσοστό ΦΠΑ 

γ) Συνολική αξία 

 

Η κατακύρωση θα γίνει στη µειοδοτούσα προσφορά και ως τιµή σύγκρισης θα ληφθεί η 

καθαρή τιµή σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ.  

Η µη προσκόµιση των δικαιολογητικών για τα εδικά προσόντα που απαιτούνται είναι 

λόγος αποκλεισµού από την διαδικασία αξιολόγησης.  

 

Ο προσφέρων πρέπει να αναγράφει στην προσφορά του ότι αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως τους όρους της παρούσας. Παράλειψη  της αποδοχής, συνεπάγεται 

απόρριψη της προσφοράς .   
 

Μετά την κατακύρωση του έργου, καλείται ο µειοδότης, όπως εντός δεκαηµέρου από την 

ειδοποίησή του προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύµβαση.  

 

Ο µειοδότης θα επιβαρυνθεί µε τις νόµιµες κρατήσεις οι οποίες έχουν ως εξής : 

α) Μ.Τ.Π.Υ. 3%  

β) Φόρος Παροχής Υπηρεσιών από Εµπορικές Επιχειρήσεις 8% 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία  της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου 

την  19η Απριλίου 2016 και ώρα 13:00  , από την τριµελή Επιτροπή Ελεύθερου Εµπορίου 

της 2ης ∆.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου. 



  

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 

απευθύνονται στη  Γραµµατεία του ΕΛΚΕΑ της  2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου στο 

τηλέφωνο 2132004293  (Σαλωµίδου Αλεξάνδρα )  ή µε το Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης 

της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου  στο τηλέφωνο 2132004241 ( Καζαζάκη Ευαγγελία) 

κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες . 
 

 

Η ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛ.Κ.Ε.Α 

 

ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑ 

 

 
 


