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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ Π.Ε) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 

2020 ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020  ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 

 

1. Γενικό Πλαίσιο- Αναφοράς  

Η ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε-Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, µε έδρα στον Προβατώνα του 

∆ήµου Σουφλίου που λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε µε το 

Ν.4548/18 και διέπεται από το Ν.3463(ΦΕΚ Ά 114/08.06.2006). Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού 

Προγράµµατος  CLLD Leader 2014-2020 του Κεντρικού και Νοτίου Έβρου του Μέτρου 19 – Τοπική 

Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ 2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 

του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 τα οποία συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α), το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας και από Εθνικούς Πόρους δύναται 

βάσει του ΦΕΚ 2747/’B/4-8-2017 (Πλαίσιο υλοποίησης υποµέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές 

δαπάνες και την εµψύχωση») να προβεί σε ανάθεση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών Λογιστικής 

Φοροτεχνικής Υποστήριξης (Οικονοµολόγου Π.Ε) για το έτος 2020 µε δυνατότητα ανανέωσης µε τους 

ίδιους όρους ετησίως έως το τέλος του Τοπικού Προγράµµατος. 

 

2. Προϋπολογισµός- Τεχνική Περιγραφή  

Οι εργασίες που πρόκειται να ανατεθούν είναι : 

η επίβλεψη τήρησης βιβλίων και στοιχείων  

-      η σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (ισολογισµός, αποτελέσµατα χρήσης κλπ) κατά 

ΕΓΛΣ και ΕΛΠ 

-      η ενηµέρωση για τυχόν αλλαγές της νοµολογίας για Φορολογία εισοδήµατος, ΦΠΑ κ.λπ. σχετικές 

µε το αντικείµενο των εργασιών της ∆ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΒΡΟΣ Α.Ε.  

-      η επίβλεψη τήρησης της εργατικής νοµοθεσίας (τήρηση προγραµµάτων εργασίας, συµβάσεων µε 

τους υπαλλήλους, κλπ) 
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-      η παροχή οποιονδήποτε συµβουλών που σχετίζονται µε φορολογικά / εργατικά θέµατα 

-   υποστήριξη και εφόσον υπάρχει ανάγκη συµµετοχή στην Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων 

των υποψηφίων δικαιούχων του Τοπικού Προγράµµατος CLLD Leader 2014-2020 

-  υποστήριξη και εφόσον υπάρχει ανάγκη συµµετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης, Ελέγχου και 

Παραλαβής των πράξεων του Τοπικού Προγράµµατος CLLD Leader 2014-2020 

-  υποστήριξη και εφόσον υπάρχει ανάγκη συµµετοχή στην Επιτροπή Ενστάσεων του Τοπικού 

Προγράµµατος των προτάσεων των υποψήφιων δικαιούχων CLLD Leader 2014-2020 

  

Το συνολικό κόστος των παραπάνω υπηρεσιών για το έτος 2020  ανέρχεται στο ποσό έως  4.000,00€ 

πλέον ΦΠΑ 24% ετησίως.  

 

3. Ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα αναδόχου 

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι Οικονοµολόγου της ηµεδαπής ή ισότιµης αναγνωρισµένης σχολής του 

εξωτερικού 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Οικονοµολόγου Λογιστή-Φοροτεχνικού Ά τάξης 

γ) Αποδεικτικά πενταετούς (5 έτη) τουλάχιστον επαγγελµατικής εµπειρίας ή  αποδεδειγµένης 

δραστηριότητας στην παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Ως τέτοια αποδεικτικά γίνονται 

δεκτά:  

1.    εργοδοτικές βεβαιώσεις  

2.    συµβάσεις εργασίας  

3.    συµβάσεις έργου στην παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, 

4.    ισολογισµοί κατά ΕΓΛΣ και ΕΛΠ που έχουν υπογραφεί από τον Ανάδοχο 

  

  δ) Αποδεικτικά τριετούς (3 έτη) τουλάχιστον επαγγελµατικής εµπειρίας σε εταιρίες που τηρούν 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς καθώς έτσι διασφαλίζεται η κατάρτιση του αναδόχου σε 

όλες τις σύγχρονες λογιστικές πρακτικές. 

Ως τέτοια αποδεικτικά γίνονται δεκτά:  

1.    εργοδοτικές βεβαιώσεις  

2.    συµβάσεις εργασίας   

3.    συµβάσεις έργου στην παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, 

4.    υπογεγραµµένοι ισολογισµοί κατά ∆ΠΧΑ 
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 ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

- Εµπειρία στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων 

 

4. Ενηµέρωση-παραλαβή πρόσκλησης 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διατίθεται στα γραφεία της ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε 

στον Προβατώνα καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.dimossin.gr.  Υπεύθυνη για την 

διανοµή της παρούσας Πρόσκλησης και για παροχή τυχόν διευκρινήσεων ή πληροφοριών, τις 

εργάσιµες µέρες και ώρες ∆ευτέρα-Παρασκευή 08.00-15.00 είναι ο κ. Καζάκης Ευάγγελος τηλ 25540 

20090/91.  

 

5. Περιεχόµενο Προσφοράς- Τόπος & Χρόνος Υποβολής 

 

Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυµία 

και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του 

προσφέροντα καθώς και τις παρακάτω ενδείξεις : 

 

 

 

«ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

για την ανάθεση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών Λογιστικής Φοροτεχνικής Υποστήριξης 

(Οικονοµολόγου Π.Ε) 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

CLLD/LEADER 2014-2020  

ΠΡΟΣ: 

∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε 

Προβατώνας 68003 

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία» 
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Ο κύριος σφραγισµένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) 

σφραγισµένους επιµέρους φακέλους («Υποφακέλους»). 

 

Ι Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλει 

υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού ο προσφέροντας. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι : 

α)Υπεύθυνη  δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 
του προσφέροντα ότι: 

• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 

• Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων 
έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση. 

• Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόµενου αντικειµένου. 

• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

• Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για την υλοποίηση του έργου, φέρει αποκλειστικά την 
ευθύνη αµοιβών, ασφάλισης ,  κλπ. 

• Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του, σχετικό µε οποιαδήποτε απόφαση της 
∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος  Α.Ε. για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισµού. 

 

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986  (ΦΕΚ 75 Α), µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής  
του προσφέροντα ότι: 

• ∆εν έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισµούς.  

• ∆εν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

• Είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

• ∆εν έχει καταδικαστεί σε αδίκηµα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του 
δραστηριότητας. 

• Αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών 
που αποδεικνύουν τα παραπάνω. 

 
 
 
γ) ∆ικαιολογητικά απόδειξης τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας του προσφέροντα : 

• Προφίλ Αναδόχου 

 

δ) Έγγραφο εκπροσώπησης εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συµµετέχει στο διαγωνισµό µε 
εκπρόσωπό του.         

Σε περίπτωση Ένωσης / Σύµπραξης / Κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά πρέπει να προσκοµίζονται για κάθε µέλος. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν εξαιρείται µε διάταξη 

νόµου από την προσκόµισή τους.  
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Σε περίπτωση που ο προσφέρων εξαιρείται από την προσκόµισή τους, θα πρέπει να υποβάλει 

Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία να αναφέρονται οι διατάξεις του νόµου που τεκµηριώνουν την 

εξαίρεση αυτή.  

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην Ελληνική Γλώσσα πρωτότυπα ή επικυρωµένα. 

 

II) Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει µε ποινή αποκλεισµού την τεχνική περιγραφή 

υλοποίησης των υπηρεσιών που θα προσφέρει 

III) Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει µε ποινή αποκλεισµού την υπογεγραµµένη 

οικονοµική προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου, η οποία θα πρέπει να τεκµηριώνεται και να βασίζεται 

στα στοιχεία της τεχνικής του προσφοράς.  

 

Οι σχετικές προσφορές υποβάλλονται εγγράφως το αργότερο µέχρι την 18/11/2019 ηµέρα ∆ευτέρα και 

ώρα 14.00 µ.µ στα γραφεία της ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε στον Προβατώνα 68003. 

Φάκελοι που θα υποβληθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα θα αποκλείονται από την διαδικασία 

αξιολόγησης. 

Επισηµαίνεται ότι η ηµεροµηνία της ταχυδροµικής αποστολής δεν λαµβάνεται υπόψη. 

6.Ισχύς Προσφοράς: 

Για ένα(1) µήνα  τουλάχιστον από την ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών. Στις προσφορές που θα 

κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος τους. 

7.Κριτήρια αναθέσεως: 

Απευθείας ανάθεση µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από τεχνική- οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 

της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής µε τον όρο τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών(τεχνική 

περιγραφή) 

Ανώτατο ποσό προσφοράς : 

Ανώτερο ποσό της προσφοράς ορίζεται το ποσό των 4.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ετησίως.  

8. Ανάδειξη Αναδόχου- Υπογραφή Σύµβασης 

Α. Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της 

∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από τεχνική- οικονοµική άποψη 

προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής µε τον όρο τήρησης των τεχνικών 

προδιαγραφών(τεχνική περιγραφή) 
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Β. Ο ανάδοχος θα συνάψει σύµβαση έργου µε την ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε 

Γ. Ο υποψήφιος καλείται µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης του αποτελέσµατος να προσέλθει για την 

υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας όποιο σχετικό νοµιµοποιητικό έγγραφο του ζητηθεί από 

την ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε 

∆. Η ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε διατηρεί το δικαίωµα να µην προχωρήσει σε συµβατοποίηση του εν 

λόγω έργου σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε κώλυµα στην πορεία υλοποίησης του Τοπικού 

Προγράµµατος CLLD Leader 2014-2020. 

 

 

Για την ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε 

 

Κουφάκη Σοφία 

Πρόεδρος    

 


