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ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

αρ. πρωτ. :ΕΛΚΕΑ 460/9-6-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

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 ένα έτος.

Ποοϋπολονισιιός 12.000C πλέον ΦΠΑ

Ο Διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου και Πρόεδρος της 
Επιτροπής ΕΛΚΕΑ, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»

2. Τις διατάξεις της ΚΥΑ ΔΥ5γ/οικ.75762 (ΦΕΚ 1037/τ.Β721-07-2005, που αφορά 
στην Σύσταση του Ε.Α.Κ.Ε.Α.

3. Το Ν.2362/95 «περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις»

4. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ιχύει.

5. Την Απόφαση με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕΑ 442/4-6-2021 (ΑΔΑ: 66Δ8469Η2Ξ-ΘΑ8), της 
5ης/28-5-2021 συνεδρίασης της Επιτροπής του Ε.Λ.ΚΕ.Α.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Σε 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 ένα έτος, το έργο του οποίου θα περιλαμβάνει:

1. Τήρηση Επίσημων Βιβλίων Γ' Κατηγορίας
2. Τήρηση Βιβλίων Διπλογραφικού 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
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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 από το ΟΕΕ
β. Να μπορούν να χειριστούν λογαριασμούς ομάδας 0 του Λογιστικού Σχεδίου
γ. Να έχουν εμπειρία τουλάχιστον 5ετίας λογιστικής παρακολούθησης σε Φορείς Γενικής
Κυβέρνησης.
δ. Εμπειρία σε ειδικούς λογαριασμούς ΕΛΚΕΑ / ΕΛΚΕ, κατάθεση τουλάχιστον δυο (2) 
συμβάσεων παρόμοιων έργων την τελευταία 3ετία. 
ε. Γνώση του πληροφοριακού συστήματος «Ασκληπιός».

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την προσφορά τους, η οποία θα είναι σε σφραγισμένο 
φάκελο, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν :

Ι.Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, που 
συμμετέχουν, καθώς και ότι:
«Α) Αποδέχονται πλήρως τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η 
Υπηρεσία στην παρούσα πρόσκληση.
Β) Πληρούν τις προϋποθέσεις της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του 
Ν.4412/2016, και εφόσον επιλεγούν ως ανάδοχοι, αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την 
έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών εφόσον τους 
ζητηθούν.
Γ) Εφόσον επιλεγούν ως ανάδοχοι, δεσμεύονται να προσκομίσουν τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά, εντός δέκα (10) ημερών,

> Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους 
διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η 
υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της εταιρείας.

> Φορολογική ενημερότητα
> Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 

του Ν.4412/2016)
> Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και 

εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).» 
Εξωτερικοί συνεργάτες εταιρειών θα πρέπει να έχουν συνάψει ιδιωτικό 
συμφωνητικό με την εταιρεία για την συγκεκριμένη απασχόλησή τους, το οποίο 
και θα κατατεθεί με την προσφορά.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της 
ορισθείσας προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και 
καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.

Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας 
ανάθεσης παροχής υπηρεσίας.
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2. Ειδικά προσόντα
α. Άδεια φοροτεχνικού Α' Κατηγορίας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
β. Αποδεικτικά χειρισμού 0 ομάδας της Γενικής Λογιστικής (υποβολή σχετικών 

υπογεγραμμένων ισολογισμών).
γ. Αποδεικτικά εμπειρίας σε Φορέα Γενικής Κυβέρνησης (υποβολή σχετικών 
συμβάσεων)
δ. Αποδεικτικά εμπειρίας σε ειδικούς λογαριασμούς ΕΛΚΕΑ / ΕΛΚΕ

Η μη προσκόμιση των δικαιολογητικών για τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται είναι 
λόγος αποκλεισμού από την διαδικασία αξιολόγησης.

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στην 
Γραμματεία του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, Θηβών 196-198 Άγιος 
Ιωάννης, Ρέντης, έως την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00μ.μ.

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.

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

Ο προσφέρων πρέπει να αναγράφει στην προσφορά του ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως τους όρους της παρούσας. Παράλειψη της αποδοχής, συνεπάγεται 
απόρριψη της προσφοράς.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία του ΕΛΚΕΑ της 2ης ΥΠΕ 
Πειραιώς και Αιγαίου την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ.

Η κατακύρωση θα γίνει στη μειοδοτούσα προσφορά και ως τιμή σύγκρισης θα ληφθεί η 
καθαρή τιμή σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Μετά την κατακύρωση, καλείται ο μειοδότης, όπως εντός δεκαημέρου από την 
ειδοποίησή του, να προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις και εισφορές υπέρ τρίτων έτσι όπως 
ισχύουν από την κείμενη νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής

ΑΔΑ: ΩΚ2Τ469Η2Ξ-7Ρ5



νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 
όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Επιπρόσθετα ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του Ν. 4624/2019, για την Προστασία των 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ο Ε.Α.Κ.Ε.Α. της 2ης Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου διατηρεί την πλήρη και 
αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την 
παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει 
διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη 
έναντι των συμμετεχόντων ή και τρίτων προσώπων.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνούν με τη Γραμματεία του ΕΛΚΕΑ της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου στα 
τηλέφωνα 2132004293 (κα Σαλωμίδου Αλεξάνδρα), 2132004250 (κα Στογιαννίδη 
Αμαλία) ή με το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου 
στο τηλέφωνο 2132004241 (κ. Αποστολόπουλος Δημήτριος) κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛ.Κ.Ε.Δ

ΡΟΙΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΙΓΑΙΟΥ
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