
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

ΕΙ∆ΟΣ: Κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  σύμφωνα με το ΠΔ 205/1998 για το έτος 2021 με 

ημερομηνία 31/12/2021 και για το έτος 2022 με ημερομηνία 31/12/2022 και συμβουλευτική 

υποστήριξη ως τη λήξη της σύμβασης ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ με το 

ΦΠΑ. 

CPV: 79200000-6   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Προϋπολογισµός Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε ΚΑΕ: 0439 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε 

Έχοντας υπόψη:  
Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  
 
1. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/21 (ΦΕΚ Α’ 36/2021)». 
 
2.Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις». 
 
3. Του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013 (ΥΕΚ 16/Α/23.1.2013) «Κατάργηση και συγχώνευση 
των Ν.Π.Δ.Δ. και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα».  
 
4. Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Λαμία  02-12-2022  

Αρ. Πρωτ. 2005  

 

     

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

   
 

  

Ταχ. Δ/νση: Σμύρνης 25, ΤΚ. 35132 Λαμία 
  

Πληροφορίες: Ιωάννης Καββαδίας       
Τηλέφωνο: 2231351117  
FAX: 2231351125  
E-mail: promithies@1035.syzefxis.gov.gr  
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5. Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107/09.05.2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Νόμων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 και ειδικότερα της Παραγράφου Ζ’: Προσαρμογή της 
Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
6. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204/15.09.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 
 
7. Του Π.Δ.80/2016 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
 
8. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
 
9. Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45/09.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
10. Του Ν.2328/1995 (ΦΕΚ Α’ 159/1995), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/96 (ΦΕΚ Α’ 
29/1996) άρθρο 11 και το Ν.2414/1996 (ΦΕΚ Α’ 135/1996) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α’ 66/11.04.1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών 
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», 
όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και 
του άρθρου 8 του Ν. 3414/2005». 
 

11. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 108142/15-11-2022 (ΦΕΚ 1076/ΥΟΔΔ/22-11-2022) απόφαση του 
Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά με το διορισμό 
Διοικητικού Συμβουλίου στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοια Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
12. Την  υπ. αριθμ. 14929/3925/17-02-2022 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας με την  
οποία εγκρίθηκε ο Π/Υ 2022. 
 
13.Την αναγκαιότητα κατάρτισης οικονομικών κατασταστάσων για το έτος 2021 με 
ημερομηνία 31/12/2021 και για το έτος 2022 με ημερομηνία 31/12/2021 και συμβουλευτική 
υποστήριξη ως τη λήξη της σύμβασης  για το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε όπως προβλέπεται από τις 
διατάξειςς του Π.Δ 205/1998 και του Ν. 4270/2014.Το ενδεικτικό κόστος της ανωτέρω 
δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 ευρώ με το ΦΠΑ. 

 
13. Το υπ. αριθμ.1960/28-11-2022 πρωτογενές αίτημα του Προέδρου του ΔΣ του ΚΚΠΠΣΕ. 

14. Την υπ.αριθμ. 248/28-11-2022   απόφαση ανάληψης της Υπηρεσίας μας για 

     δέσμευση ποσού 6.200,00 ευρώ για το 2022. 
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15.Την εγγραφή και δέσμευση του υπολειπόμενου  ποσού των 18.600,00 ευρώ στον 

αντίστοιχο ΚΑΕ 0439  με την έγκριση του Π/Υ οικονομικού έτους 2023. 

 

 

16.Την υπ.αριθμ.31η/30-11-2022 (θέμα 11ο) απόφαση του ΔΣ. του Κέντρου Κοινωνικής 

Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος με θέμα: «Κατάρτιση των Οικονομικών 

Καταστάσεων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  σύμφωνα 

με το ΠΔ 205/1998 για το έτος 2021 με ημερομηνία 31/12/2021 και για το έτος 2022 με 

ημερομηνία 31/12/2022 και συμβουλευτική υποστήριξη ως τη λήξη της σύμβασης 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ με το ΦΠΑ.». 

 

 

Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την εταιρία με την 

επωνυμία « ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ.» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ – 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ για την Κατάρτιση των 

Οικονομικών Καταστάσεων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας  σύμφωνα με το ΠΔ 205/1998 για το έτος 2021 με ημερομηνία 

31/12/2021 και για το έτος 2022 με ημερομηνία 31/12/2022 και συμβουλευτική 

υποστήριξη ως τη λήξη της σύμβασης ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.800,00 

ευρώ με το ΦΠΑ. 

 

                 1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι: 

 

α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι: 

α. ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

παρακάτω αδικήματα (όπως ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016):Συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση, Δωροδοκία, Απάτη, Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 

συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, Παιδική εργασία και άλλες μορφές 

εμπορίας ανθρώπων. (Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) 

β. ότι δεν έχει  αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσης 

διακήρυξης, και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

γ). Τεχνική Προσφορά. 

ΑΔΑ: 6ΥΨ8ΟΞ8Ψ-ΕΒ2



δ) Οικονομική Προσφορά. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα τοποθετηθούν σε 

καλά σφραγισμένο υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

ε) Φορολογική Ενημερότητα. 

στ) Ασφαλιστική Ενημερότητα. 

2. Τόπος και χρόνος Υποβολής: 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται εντός 

σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την 

Κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  σύμφωνα με το ΠΔ 205/1998 για το έτος 2021 με 

ημερομηνία 31/12/2021 και για το έτος 2022 με ημερομηνία 31/12/2022 και 

συμβουλευτική υποστήριξη ως τη λήξη της σύμβασης». 

Ο φάκελος θα κατατίθεται στα γραφεία του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε Σμύρνης 25 Λαμία τκ 35132 

μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ., μετά την λήξη της 

προθεσμίας ακoλουθεί η αξιολόγηση της προσφοράς. 

Η προσφορά θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη, χωρίς σβησίματα, τυχόν διορθώσεις και 

ευκρινείς. Διαφορετικά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που θα λαμβάνεται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρείται εκπρόθεσμη και 

δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν. 
Προσφορά που δεν έχει τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν θα αξιολογηθεί.  
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 

3. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

4. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης της προσφοράς η αποσφράγιση γίνεται δημόσια 
από την αρμόδια επιτροπή ενώπιον των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό με την παρακάτω 
διαδικασία:  
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά 
και η Υπεύθυνη Δήλωση. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς αποσφραγίζεται στο τέλος 
εάν διαπιστωθεί η πληρότητα των ανωτέρω δικαιολογητικών. 
Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και πριν το άνοιγμα της 
οικονομικής προσφοράς, αν δεν κρίθηκε αποδεκτή δεν αποσφραγίζεται, γνωστοποιείται δε 
στον ενδιαφερόμενο, έγκαιρα, με έγγραφο, ο λόγος της απόρριψης της προσφοράς.  

Μετά την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς το παραπάνω όργανο προβαίνει στην 

καταχώρηση αυτών σε πρακτικό. 

 
5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ 
Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση της απόφασης 
τελικής έγκρισης. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε. η 
σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, αφού 
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προσκομιστεί στην υπηρεσία Εγγυητική επιστολή 4% στο ποσό κατακύρωσης χωρίς 
ΦΠΑ. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της Πρόσκλησης.  
 
6. ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει αφού προσκομιστεί το αντίστοιχο τιμολόγιο, με την 

έκδοση χρηματικού εντάλματος ίσης αξίας με αυτή των προϊόντων που παρελήφθησαν, 

μετά τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών. Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τις 

νόμιμες κρατήσεις: Κράτηση Ενιαίας  Αρχής Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ: 0,1%), Χαρτόσημο 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  20% επί της κράτησης του Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Κράτηση ΑΕΠΠ: 0,06%, χαρτόσημο 

ΑΕΠΠ: 20% ΕΠΊ της κράτησης ΑΕΠΠ  καθώς και τον Αναλογούντα φόρο 20%. 

Για πληροφορίες των υπηρεσιών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται στο τμήμα 
Προμηθειών του Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε και στο τηλέφωνο 22313-51117 (Ιωάννης Καββαδίας) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΕΡΓΟ:  

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ 1/1/21 &  

ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2021 & 2022 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τα εξής υποέργα: 

 

1. Διενέργεια απογραφής και σύνταξη Ισολογισμού έναρξης με ημερομηνία 01/01/2021 σύμφωνα με 

το ΠΔ 205/1998 

2. Ανάπτυξη Λογιστικού Σχεδίου της Γενικής Λογιστικής βάσει του ΠΔ 205/1998 σύμφωνα με τις 

ανάγκες του Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας Περιφέρειας Στέρεας Ελλάδας & λοιπή λογιστική 

παραμετροποίηση 

3. Κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το ΠΔ 205/1998 για το έτος 2021 με 

ημερομηνία 31/12/2021 και για το έτος 2022 με ημερομηνία 31/12/2022 και συμβουλευτική υποστήριξη 

ως τη λήξη της σύμβασης 

 

1. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ 

 

Αναλυτικότερα: 

A. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ) 

1. Συνεργασία του αναδόχου με το Κέντρο Κοινωνικής Προνοίας Περιφέρειας Στέρεας 

Ελλάδας: 

 Για τα είδη των παγίων και τις κατηγορίες - ομάδες ανά είδος παγίου που θα πρέπει να 

απογραφούν 

 Γενική κατηγοριοποίηση όλων των παγίων 

 Στη μορφή και στο περιεχόμενο του ηλεκτρονικού αρχείου, που θα παραδοθεί από τον 

ανάδοχο, ώστε αυτό να δύναται να εισαχθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα του 

Οργανισμού 

2. Κατανομή του προς απογραφή εξοπλισμού στις εξής κατηγορίες: 

 Ακίνητα 

 Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός 

 Μεταφορικά μέσα 

 Εξοπλισμός πληροφορικής και λογισμικά προγράμματα 
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 Εξοπλισμός Γραφείων (Ντουλάπες, Γραφεία κ.λπ.) 

 

3. Για κάθε πάγιο θα καταγράφεται η εξής πληροφορία (όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο) 

 Ομάδα - Είδος 

 Κατασκευαστής 

 Μοντέλο 

 S/n, όπου υφίσταται 

 Διαστάσεις για έπιπλα 

 Τμήμα και χώρο που βρίσκεται 

 Ιδιοκτησιακό καθεστώς (αγορά, δωρεά, παραχώρηση ή επιχορήγηση) 

 Σχόλια (π.χ. επιπλέον στοιχεία που μπορεί να περιγράφουν το πάγιο καλύτερα) 

 Φωτογραφία εκάστοτε παγίου που απογράφεται 

Σημείωση: Τα άχρηστα υλικά θα καταγράφονται σε ξεχωριστή κατάσταση αλλά με τα 

παραπάνω στοιχεία. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διερευνήσει: 

 ποιες διαδικασίες ακολουθούνται και αν υπάρχουν άτομα υπεύθυνα για την παραλαβή, 

τοποθέτηση σε γραφεία, αποθήκες κ.λπ., εκποίηση, παύση χρήσης, καταστροφή και 

σχετική καταχώρηση στα τηρούμενα βιβλία του Οργανισμού 

 τον τρόπο απόκτησης των παγίων (αγορά, δωρεά, επιχορήγηση, παροχή από άλλο φορέα 

κ.λπ.) 

 τον διαχωρισμό των παγίων, που αποτελούν μόνιμες εγκαταστάσεις και θα ενσωματωθούν 

στην αξία του ακινήτου 

 τον καθορισμό των κανόνων αποτίμησης και τον προσδιορισμό της αποτύπωσης των τιμών 

των παγίων περιουσιακών στοιχείων 

 τη χωροταξική τοποθέτηση του παγίου στοιχείου, τόσο κατά την αρχική απόκτηση, όσο και 

κατά τη μεταγενέστερη παρακολούθησή του για τυχόν μετακίνησή του εντός ή εκτός του 

Κέντρου (γραφεία, αποθήκες κ.λπ.) και τήρηση συστήματος χρέωσης-αποχρέωσης. 

Διερεύνηση ύπαρξης σχετικής ένδειξης- σήμανσης, είτε ηλεκτρονικής, είτε χειρόγραφης, 

επί των παγίων στοιχείων, όπου να επισημαίνεται ο μοναδικός κωδικός του στοιχείου τόσο 

στο Μητρώο Παγίων 
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 τη μεταβολή του παγίου στοιχείου. Διερεύνηση της διαδικασίας διαχειριστικής και 

λογιστικής παρακολούθησης των μεταβολών που μπορεί να υποστεί ένα πάγιο (ακινησία, 

παύση, καταστροφή) και τυχόν εκδιδόμενων στοιχείων που μπορεί να πιστοποιούν αυτές 

τις μεταβολές 

B. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 

Για να μπορέσει η απογραφή να είναι αξιοποιήσιμη, κάθε είδος πρέπει να απογραφεί με ενιαία 

ονοματολογία και κωδικοποίηση και δημιουργία ομάδων και υποομάδων. 

Στον ανάδοχο θα δοθούν καταστάσεις από τα αρμόδια τμήματα με όποια πάγια της ειδικότητάς 

τους έχουν καταγράψει ανά τμήμα του Κέντρου. Επίσης, θα δοθεί κατάσταση με τους κωδικούς 

των τμημάτων όπως υπάρχουν στο Πληροφοριακό Σύστημα. 

Θα χρησιμοποιηθούν ετικέτες για τις οποίες ο ανάδοχος δεσμεύεται να επωμιστεί το κόστος 

της δημιουργίας και της αναπαραγωγής αυτών.  

Σε κάθε τμήμα ο ανάδοχος θα κάνει: 

 Απογραφή παρουσία του υπολόγου (μετά από συνεννόηση), ο οποίος θα υποδεικνύει 

όλους τους χώρους του τμήματος 

 Καταγραφή 

1. ενός κωδικού του παγίου 

2. του είδους του παγίου (περιγραφή) με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του που είναι 

απαραίτητα για το μητρώο παγίων, είτε όπως περιγράφεται από τον υπόλογο είτε 

όπως έχει ήδη καταγραφεί στις καταστάσεις που θα έχει παραλάβει ο ανάδοχος 

3. της μάρκας του μοντέλου και του serial number, όπου υπάρχει 

4. του ιδιοκτησιακού καθεστώτος (δωρεά, επιχορήγηση κ.λπ.) του παγίου καθώς και 

το εκτιμώμενο έτος αγοράς, σε περίπτωση που είναι γνωστό 

5. των άχρηστων υλικών με τα παραπάνω στοιχεία σε ξεχωριστή κατάσταση 

 Επικόλληση των κωδικών στα καταγραφόμενα πάγια 

Ο ανάδοχος, αφού ολοκληρώσει την απογραφή σε κάθε τμήμα, θα παραδίδει την κατάσταση 

απογραφής στον υπόλογό του για έλεγχο, έγκριση και υπογραφή. 

ΑΔΑ: 6ΥΨ8ΟΞ8Ψ-ΕΒ2



1. Σε περίπτωση που ο υπόλογος έχει κάποιες αντιρρήσεις με την απογραφή, τις καταγράφει 

στην κατάσταση απογραφής και την επιστρέφει στον ανάδοχο χωρίς έγκριση. 

2. Ο ανάδοχος προβαίνει στη διευθέτηση αυτών, αν συμφωνεί με τον υπόλογο και την 

επιστρέφει για έγκριση. 

Σε περίπτωση διαφωνίας υπολόγου και αναδόχου, θα καταγράφονται οι αντιρρήσεις και το 

έργο θα θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί στο συγκεκριμένο τμήμα. 

Σε περίπτωση εισαγωγής νέων παγίων κατά τη διάρκεια της απογραφής: 

 θα παραδοθούν ετικέτες με κωδικούς παγίων 

 σε κάθε νέο πάγιο του Κέντρου θα επικολλάται μοναδικός κωδικός και θα καταγράφεται 

στην κατάσταση με τον κωδικό του, την περιγραφή του και το χώρο που τοποθετείται 

Με βάση την κατάσταση απογραφής, ο ανάδοχος δημιουργεί αρχείο απογραφής σε excel, 

συμπληρώνοντας τα πεδία: κωδικός τμήματος, κωδικός παγίου, είδος-περιγραφή παγίου, μάρκα 

(όπου υπάρχει), μοντέλο (όπου υπάρχει), serial number (όπου υπάρχει), ιδιοκτησιακό καθεστώς, 

εκτιμώμενο έτος αγοράς. 

Με την ολοκλήρωση της απογραφής σε όλο τον Κέντρο θα εκτυπωθεί κατάσταση της φυσικής 

απογραφής κατά τμήμα, που θα συμφωνεί με τις χειρόγραφες πρωτότυπες καταστάσεις 

απογραφής και θα καταγράφει τις ενδεχόμενες παρατηρήσεις του υπολόγου. 

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ 

 

 Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής σε όλο το Κέντρο, θα πρέπει να γίνει η αποτίμηση 

των καταγραφόντων παγίων για όλα τα τμήματα. Η αποτίμηση για τα ακίνητα θα γίνει με βάση το 

σύστημα προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Για τα υπόλοιπα πάγια θα γίνει 

προσδιορισμός αποτίμησης με αναδρομικό έλεγχο παραστατικών 5-10ετίας (ανά περίπτωση) με 

βάση την αξία κτήσης τους. 

 Τέλος, για τη σύνταξη του πρακτικού απογραφής και του ισολογισμού ενάρξεως με 

ημερομηνία 1/1/2021 θα γίνουν οι επιμέρους εργασίες: 

 Η καταγραφή και αποτίμηση της ακίνητης περιουσίας (γήπεδα - οικόπεδα - εδαφικές εκτάσεις) 

 Η καταγραφή και αποτίμηση των κτιρίων και των λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων 
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 Η καταγραφή και αποτίμηση της κινητής περιουσίας (μηχανήματα - μεταφορικά μέσα - έπιπλα-

λοιπός εξοπλισμός – λογισμικά) 

 Η καταγραφή και αποτίμηση των συμμετοχών σε Νομικά Πρόσωπα 

 Η καταγραφή και ο υπολογισμός των απαιτήσεων 

 Η καταγραφή και ο υπολογισμός των χρεωστών 

 Η καταγραφή των χρηματικών διαθεσίμων 

 Η καταγραφή και ο υπολογισμός των μεταβατικών λογαριασμών του ενεργητικού 

 Η καταγραφή και ο υπολογισμός του κεφαλαίου 

 Η καταγραφή και ο υπολογισμός των δωρεών παγίων περιουσιακών στοιχείων 

 Η καταγραφή και ο υπολογισμός των εισπραχθεισών επιχορηγήσεων για την πραγματοποίηση 

παγίων επενδύσεων 

 Η καταγραφή και ο υπολογισμός των προβλέψεων 

 Η καταγραφή και ο υπολογισμός των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (εγγυήσεις ενοικίων - λοιπά) 

 Η καταγραφή και ο υπολογισμός των υποχρεώσεων 

 Η καταγραφή και ο υπολογισμός των πιστωτών 

 Η καταγραφή και ο υπολογισμός των μη αποδοθεισών φορολογικών - ασφαλιστικών και λοιπών 

κρατήσεων στις 31-12-2020 

 Η καταγραφή και ο υπολογισμός των μεταβατικών λογαριασμών του παθητικού 

 

 

2. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Γ.Λ. – Κ.Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΛΙΚΩΝ 

 

Θα γίνει κωδικοποίηση των υλικών του Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας Περιφέρειας Στέρεας 

Ελλάδας και σύνδεση τους με τους κωδικούς Γενικής Λογιστικής και Δημόσιου Λογιστικού, προκειμένου να 

λειτουργήσουν οι «γέφυρες» επικοινωνίας διαχειρίσεων – λογιστηρίου.  

 

Πιο συγκεκριμένα (όπου απαιτείται): 

1. Ανάπτυξη Λογιστικού Σχεδίου της Γενικής Λογιστικής βάσει του ΠΔ 205/1998  

2. Συσχέτιση των κωδικών εσόδων-εξόδων της Δημόσιας Λογιστικής με τους κωδικούς του Λογιστικού 

Σχεδίου Γενικής Λογιστικής 
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3. Λοιπή Λογιστική παραμετροποίηση 

4. Ορισμός παραστατικών βάσει της κείμενης νομοθεσίας 

5. Δημιουργία κατηγοριών προμηθευτών βάσει του ΠΔ 205/1998 

6. Δημιουργία κατηγοριών πελατών βάσει του ΠΔ 205/1998 

7. Μητρώο Παγίων και σύνδεση με Γενική Λογιστική 

8. Υποχρεώσεις - Ομαδοποίηση τους (προμηθευτών - μισθοδοσίας) και συσχέτιση τους με Λογαριασμούς 

Γενικής Λογιστικής 
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3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 205/1998, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 

 

Το προς εκτέλεση έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους εργασίες: 

 

Α. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2021 

1) Εγγραφές ανοίγματος χρήσης 

2) Έλεγχος λογαριασμών Γενικής Λογιστικής 

3) Επίβλεψη ενημέρωσης μητρώου παγίων 

4) Εγγραφές προσαρμογής 

5) Σύνταξη φύλλου μερισμού 

6) Εγγραφές αποθεμάτων 

7) Εγγραφές γενικής εκμετάλλευσης 

8) Εγγραφές κλεισίματος Ισολογισμού 

9) Σύνταξη Ισολογισμού 2021  

 

Β. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2022 

1) Εγγραφές ανοίγματος χρήσης 

2) Έλεγχος λογαριασμών Γενικής Λογιστικής 

3) Επίβλεψη ενημέρωσης μητρώου παγίων. 

4) Εγγραφές προσαρμογής 

5) Σύνταξη φύλλου μερισμού 

6) Εγγραφές αποθεμάτων 

7) Εγγραφές γενικής εκμετάλλευσης 

8) Εγγραφές κλεισίματος Ισολογισμού 

9) Σύνταξη Ισολογισμού 2022 

10) Συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα τιμολόγησης, φορολογίας, εφαρμογής νομοθεσίας 

και διαδικασιών καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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• Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε απογραφές παγίων σε Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις 

που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες λόγω της φύσης και της ονοματολογίας, όπως είναι τα Νοσοκομεία ή τα Κέντρα 

Κοινωνικής Πρόνοιας η οποία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντίστοιχων συμβάσεων. 

 Επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον πενταετή, σε καθήκοντα λογιστή-φοροτέχνη σε μηχανογραφημένα 

λογιστήρια ΝΠΔΔ (τήρηση λογιστικών βιβλίων του Π.Δ. 205/1998 ή του Π.Δ. 146/2003, η οποία θα αποδεικνύεται από 

τη σύνταξη απ’ αυτόν τουλάχιστον πέντε ισολογισμών και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών. 

  Τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα που θα πλαισιώνουν την ομάδα του αναδόχου ως βοηθοί θα πρέπει να είναι 

κάτοχοι άδειας Λογιστή-Φοροτέχνη  Α' η Β' τάξεως ανάλογα με την περίπτωση και να έχουν πενταετή αποδεδειγμένη 

επαγγελματική εμπειρία. 

 Στην οµάδα έργου του αναδόχου θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ένας (1) Αναλυτής-Προγραµματιστής 

πτυχιούχος Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι., με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης με τον ανάδοχο καθ' όλη τη διάρκεια 

της τελευταίας πενταετίας πριν από τη δημοσίευση της διακήρυξης και με αποδεδειγμένη πενταετή επαγγελματική 

εμπειρία στην εκπόνηση και στην εφαρμογή προγραμμάτων μηχανογραφικής τήρησης βιβλίων, είτε διπλογραφικών  

είτε των ΠΔ 146/2003, 205/1998. 

 Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και πιστοποιητικό 

διαχείρισης ασφάλειας των πληροφοριών ISO 27001 σε ισχύ. 

 Ο ανάδοχος να είναι συμμορφωμένος με τις διαδικασίες GDPR και να εναρμονίσει το προϊόν με τις 

επιχειρησιακές διαδικασίες που θα προκύψουν από τη συμμόρφωση της Αναθέτουσας Αρχής με το GDPR. 

• Ο ανάδοχος θα πρέπει να συγκροτήσει ομάδες απογραφής των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων ικανές για να 

ολοκληρώσουν το έργο στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που απαιτείται. 

• Θα υπάρχουν στελέχη - υπάλληλοι του Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας Περιφέρειας Στέρεας Ελλάδας, στα 

οποία ο ανάδοχος θα μπορεί να απευθύνεται για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις. 

• Θα συσταθεί επιτροπή παρακολούθησης - παραλαβής του έργου η οποία σε συνεργασία με την ομάδα 

απογραφής θα επιλύει και θα αποφασίζει για τυχόν προβλήματα που θα προκύπτουν στην εκτέλεση των ανωτέρω. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο στο σύνολό του θα έχει διάρκεια 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο. 

 

Αναλυτικότερα τα παραδοτέα είναι τα κάτωθι: 

 

Έως 15/12/2022: 
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 Το έργο της παραμετροποίησης και Ανάπτυξης του Λογιστικού Σχεδίου της Γενικής Λογιστικής 

 Το υποέργο του σχεδιασμού – προετοιμασίας (πριν την έναρξη της απογραφής) 

 

Έως 30/04/2023: 

 Το υποέργο της φυσικής απογραφής παγίων περιουσιακών στοιχείων  

 Το υποέργο αποτίμησης κινητής και ακίνητης περιουσίας & της σύνταξης του Ισολογισμού έναρξης 

 

Έως 30/09/2023: 

 Το υποέργο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 σύμφωνα με το ΠΔ 205/1998 

 

Έως 30/11/2023 : 

 Το υποέργο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022 σύμφωνα με το ΠΔ 205/1998 & 

συμβουλευτικής υποστήριξης  

 

 

 

 

 

 

ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

ΑΜΟΙΒΗ 

Για την υλοποίηση του παραπάνω έργου η προϋπολογισθείσα αξία ορίζεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ 

(20.000,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία είκοσι τεσσάρων χιλιάδων και οχτακοσίων (24.800,00) 

ευρώ. 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/121
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/121
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει με τον εξής τρόπο: 

 

Α/Α 

Παραδοτέου Περιγραφή έργου-υποέργου 

Ημερομηνία 

ολοκλήρωσης 

παραδοτέου 

Καθαρή 

Αξία ΦΠΑ 

Συνολική 

Αξία 

1. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ         

1.Α Σχεδιασμός-προετοιμασία (πριν την έναρξη της απογραφής) 15/12/2022 3.000,00 720,00 3.720,00 

1.β Φυσική Απογραφή παγίων περιουσιακών στοιχείων 30/4/2023 4.000,00 960,00 4.960,00 

1.γ 

Αποτίμηση κινητής και ακίνητης περιουσίας & σύνταξη του 

Ισολογισμού έναρξης 30/4/2023 3.000,00 720,00 3.720,00 

2. 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Γ.Λ. 

– Κ.Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 15/12/2022 2.000,00 480,00 2.480,00 

3.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 

205/1998, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022.     0,00 0,00 

3.Α 

Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 σύμφωνα 

με το Π.Δ. 205/1998 30/9/2023 3.500,00 840,00 4.340,00 

3.Β 

Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022 σύμφωνα 

με το Π.Δ. 205/1998 & συμβουλευτικής υποστήριξης  30/11/2023 4.500,00 1.080,00 5.580,00 

   

20.000,00 4.800,00 24.800,00 

 

 

                                             Ο Πρόεδρος Κ.Κ.Π.Π.Σ.Ε 

                                                  

                                               Δημήτριος Ν. Δρακάκης 

ΑΔΑ: 6ΥΨ8ΟΞ8Ψ-ΕΒ2


		2022-12-02T10:25:44+0200
	Athens




