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ΠΡΟΣ

Σ.Καραγιλάνης
Υποστήριξη Επιχειρήσεων – Μον.Ε.Π.Ε.
Λ.Βουλιαγμένης 512Β, Τ.Κ. 17454
Άλιμος
Email: petrosdivolis@karagilanis.gr
kostasaggelou@karagilanis.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Αστυπάλαιας θα πρέπει να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών για την τήρηση του κλαδικού
λογιστικού σχεδίου για το έτος 2022 και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022.
Δεδομένου ότι στον Δήμο μας δεν υπηρετεί λογιστής με άδεια άσκησης επαγγέλματος Ά Τάξης,
υπάρχει υπηρεσιακή ανάγκη να ανατεθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα
αντίστοιχα προσόντα ή σε λογιστικά γραφεία που πληρούν τις οικείες προϋποθέσεις, την
οργάνωση και υποστήριξη των λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών τους, τη σύνταξη των
ετήσιων οικονομικών καταστάσεών τους, καθώς και τη διεξαγωγή κάθε εργασίας απαραίτητης για
την εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 313 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της
ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
CPV: 79211000-6
Α/Α

ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1

Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως
2022
Προσαρμογή λογαριασμών για το κλείσιμο της
χρήσης 2022 (Εκτιμώμενος χρόνος
υλοποίησης της ανωτέρω εργασίας: 120 ώρες)
•
Έκδοση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης
2022 σύμφωνα με την διπλογραφική λογιστική
μέθοδο. (Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης της
ανωτέρω εργασίας: 20 ώρες)
•
Συνεργασία με τους ορκωτούς λογιστές –
ελεγκτές που θα ορίσει ο φορέας για τον έλεγχο
των Οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022.
(Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης της
ανωτέρω εργασίας: 20 ώρες)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ
7.760,00 €

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΑ

7.760,00 €

2022

2023
7.760,00
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Παρακολούθηση της εφαρμογής της διπλογραφικής
λογιστικής για το έτος 2022
•
Έλεγχος των διαδικασιών (λειτουργικών και
μηχανογραφικών) οικονομικής διαχείρισης και
μεταφορά των οικονομικών πράξεων εκτέλεσης
Π/Υ στη γενική λογιστική για το οικονομικό έτος
2022. (Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης της
ανωτέρω εργασίας: 20 ώρες)
Έκδοση μηνιαίων και περιοδικών (3 μηνιαίων)
ισοζυγίων της γενικής λογιστικής και έλεγχος
των οικονομικών δεδομένων που μεταφέρονται
στη γενική λογιστική ανά μήνα για το οικονομικό
έτος 2022. (Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης της
ανωτέρω εργασίας: 120 ώρες- 10 ώρες/μήνα).
Πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων
εγγραφών που αδυνατεί να δημιουργήσει το
μηχ/κο σύστημα κατά την μεταφορά των
δεδομένων από το Δημόσιο λογιστικό στην
γενική λογιστική. (Εκτιμώμενος χρόνος
υλοποίησης της ανωτέρω εργασίας: 20 ώρες)

7.760,00 €

Σύνταξη εντύπου Ν.

485,00 €

Παραλαβή στοιχείων, Σύνταξη Δήλωσης Φορολογίας
Εισοδήματος , Υποβολή στην πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε.
(Taxis Net)
Σύνολο ωρών 10

Σύνολο καθαρής αξίας

ΦΠΑ 24%

7.760,00 €

2022
5.820,00

2023
1.940,00

2022
485,00

2022

16.005,00 €
2022
2023
6.305,00
9.700,00
3.841,20 €
2022
1.513,20

Γενικό σύνολο

2023
2.328,00

19.846,20 €

2022
2023
7.818,20 12.028,00

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι την 8η
Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. με κατάθεση στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου
Αστυπάλαιας ή ταχυδρομικά ή μέσω Courier στον Δήμο Αστυπάλαιας, ΤΚ 85900, Δωδεκάνησα ή
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.astipalea@gmail.com Στην
περίπτωση της αποστολής της προσφοράς σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει η
προσφορά σας να φέρει είτε ηλεκτρονική υπογραφή είτε φυσική υπογραφή και σφραγίδα σε
σκαναρισμένη μορφή. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο Δήμος ουδεμία ευθύνη
φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την
προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε
περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους
του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.Η υποχρέωση
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αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:α) στις
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο
εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)
β. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους
γ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του
οικείου κράτους – μέλους (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του
οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)
Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ
του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016,
όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
ε. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης
ζ. Αποδεικτικά έγγραφα πληρότητας των κριτηρίων επιλογής του αναδόχου.
Επισημαίνεται ότι οι ως άνω αναφερόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια Υπηρεσία ή Αρχή ή ισοδύναμα να έχουν εκδοθεί μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr και να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν
προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών,

Καλής Ανδρέας

