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Α. Π.: οικ. 113760/2488
Αποστολή με η-ταχυδρομείο
Αλεξανδρούπολη 18-04-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΣ:
Ταχ. Δ/ση
: Καραολή & Δημητρίου 40
Ταχ. Κωδ.
: 68132 Αλεξ/πολη
Πληροφορίες : Μ. Φραγκιαδουλάκη
Τηλέφωνο
: 25513-50442
e-mail
: promithies.evrou@pamth.gov.gr

1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε.
Πάρνηθος 44 – Μεταμόρφωση Ατιικής
contracts@anavathmisi.gr
2. ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε.
Ζαλόγγου 4 – Αγ.Παρασκευή Αττικής
amavridis@asnetwork.gr
3. ΑΝΤΙΔΟΣΗ Ο.Ε.
Πεντέλης 12 – Αθήνα
xakokkin@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,
ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης στην σύναψη
σύμβασης για την «Διενέργεια Απογραφής της 31/12/2018 και κατάρτιση των
Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης για τα έτη 2019-2021 στην ΠΕ Έβρου κατ’
εφαρμογή των Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α’/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα την παρ.11 του άρθρου
268 (Προγραμματισμός, προϋπολογισμός – λογιστικό σύστημα περιφερειών) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, με προϋπολογισμό τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) πλέον
του αναλογούντος Φ.Π.Α. και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τους όρους και προδιαγραφές της Πρόσκλησης.
Για να γίνει δεκτή η προσφορά πρέπει είτε:
Α. Να κατατεθεί κλειστός φάκελος, με την ένδειξη «Προσφορά για την Διενέργεια
Απογραφής της 31/12/2018 και κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης για
τα έτη 2019-2021 στην ΠΕ Έβρου» στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,
Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού/Τμήμα Προμηθειών, 4ος όροφος, Καραολή &
Δημητρίου 40, 68100 Αλεξανδρούπολη ,
είτε εναλλακτικά:
Β. Να γίνει ηλεκτρονική αποστολή σε αρχείο Pdf και θέμα «Προσφορά για την Διενέργεια
Απογραφής της 31/12/2018 και κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης για
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τα έτη 2019-2021 στην ΠΕ Έβρου», εφόσον ο συμμετέχων διαθέτει τη δυνατότητα πιστοποίησης
της
εγκυρότητας
των
συνημμένων
αρχείων,
στην
διεύθυνση
promithies.evrou@pamth.gov.gr .
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ανεξαρτήτως του τρόπου αποστολής, είναι
η Παρασκευή 29 Απριλίου 2022.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η Σύμβαση διέπεται ειδικότερα από τις διατάξεις των:
1. Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α’/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα την παρ.11 του άρθρου
268 (Προγραμματισμός, προϋπολογισμός – λογιστικό σύστημα περιφερειών) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ237/τ.Α’/27.12.2010) «Οργανισμός
Μακεδονίας και Θράκης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

της

Περιφέρειας

Ανατολικής

3. Π.Δ. 315/1999 (ΦΕΚ302/τ.Α’/30.12.1999) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου
ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α'
Βαθμού)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ145/τ.α’/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
5. Ν.4270/2014 (ΦΕΚ143/τ.Α’/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείαςΔημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις.
6. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/τ.Α΄/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
7. Την αριθ.πρωτ. Δ.Ο.οικ.2245/07-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΞΑΧ7ΛΒ-Α0Γ ΑΔΑΜ: 22REQ010351455)
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο δεσμεύσεων της
Υπηρεσίας με α/α 1396
8. Την αριθ. 551/πρ.21/24.08.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σχετικά με τη διαπίστωση ανάγκης ανάθεσης υπηρεσιών σε
εξωτερικό εξειδικευμένο γραφείο Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή/Ελεγκτική Εταιρεία για την
«Καταγραφή και αποτίμηση παγίων καθώς και πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων,
απαιτήσεων, υποχρεώσεων και χρηματικών διαθεσίμων, συσχέτιση των ΚΑΕ του
προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων & των λογαριασμών τάξεως, σύνταξη ισολογισμού απογραφής
έναρξης, Κατάρτιση και παραμετροποίηση λογιστικού σχεδίου βάσει των διεθνών λογιστικών
προτύπων, για την μετάβαση της Π.Α.Μ.Θ. σε Διπλογραφικό Σύστημα Γενικής & Αναλυτικής
Λογιστικής παρακολούθησης (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο ΟΤΑ»).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση της Διενέργειας Απογραφής της ΠΕ Έβρου στο
χρονικό σημείο της 31/12/2018 και η σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
(Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης για τα οικονομικά έτη 2019, 2020, 2021) καθώς και
η διεξαγωγή κάθε εργασίας για την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού στην Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει ενδεικτικά να προσφέρει τις κάτωθι υπηρεσίες:
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1. Επίβλεψη στην διενέργεια της απογραφής της 31/12/2018 σύμφωνα με Κεφάλαιο 1.1, παρ.
1.1.108 του Π.Δ. 315/1999 Απογραφή και Αποτίμηση ενάρξεως.
2. Σύνταξη του Προσωρινού Ισοζυγίου
3. Υπολογισμός του οργανικού αποτελέσματος της εκμετάλλευσης, με λογιστικές εγγραφές.
4. Προσδιορισμός των Αποτελεσμάτων Χρήσης (λογαριασμός 86).
5. Σύνταξη του Οριστικού ισοζυγίου.
6. Σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης για τα έτη 2019-2021 και υπογραφή
από τον υπεύθυνο λογιστή κατάρτισης τους, της εταιρείας μας (Κατάσταση Ισολογισμού,
Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Κατάσταση Γενικής Εκμετάλλευσης, Κατάσταση
Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα Ισολογισμού) σύμφωνα με τα
υποδείγματα του κεφ. 4.1. του Π.Δ. 315/1999, όπως αυτό ισχύει σήμερα.
7. Κλείσιμο των βιβλίων της χρήσης, με την διενέργεια λογιστικών εγγραφών κλεισίματος
(λογαριασμός 89).
8. Συνεργασία με τους Ορκωτούς Λογιστές, κατά την διενέργεια του ελέγχου.
9. Παράσταση στην ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την έγκριση τους.
Η ανωτέρω καταγραφή επ’ ουδενί δεν μπορεί να θεωρηθεί εξαντλητική, παρά μόνον περιγράφει
κάποιες από τις πλέον βασικές και σημαντικές εργασίες του αναδόχου.
Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα ακολουθεί τις εντολές του προϊσταμένου της Διεύθυνσης
Οικονομικού καθώς και του Γενικού Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας (ΓΔΟΥ) και θα προσφέρει
τις υπηρεσίες που θα του ζητηθούν, εφόσον αυτές δεν δημιουργούν πρόβλημα υποβιβασμού ή
μείωσης τη προσωπικής , επιστημονικής και επαγγελματικής του υπόστασης και δεν αντίκεινται
στους νόμους του κράτους.

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παροχή των υπηρεσιών αφορά κατά βάση την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και κατ’ επέκταση
το σύνολο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, κατά το μέρος που την αφορά.
Οι απαραίτητες εργασίες οι οποίες αφορούν την φυσική απογραφή θα παρέχονται με φυσική
παρουσία στους χώρους της ΠΕ Έβρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αλλά και εκτός
ωραρίου του Δημοσίου, εφόσον παραστεί ανάγκη. Δίνεται δε και η δυνατότητα παροχής της
υπηρεσίας και εξ αποστάσεως (τηλεεργασία) με απομακρυσμένη σύνδεση με τα μηχανογραφικά
συστήματα της ΠΑΜΘ.

ΑΜΟΙΒΗ
Η τελική δαπάνη που βαρύνει την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ύψος της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (Δ.Ο.οικ.2245/07-04-2022), ήτοι τις
τριανταεπτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (37.200,00€) με Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των
νόμιμων φόρων, τελών & κρατήσεων.
Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί μετά την οριστική παράδοση-παραλαβή των υπηρεσιών
ή όπως αλλιώς συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, με έκδοση των απαραίτητων φορολογικών
στοιχείων.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή
χρηματοδότησης.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ
Η ΠΑΜΘ για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του αναδόχου, θέτει στη διάθεση
του το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό, χώρους, εγκαταστάσεις, συσκευές και γενικά τα
απαραίτητα μέσα και βαρύνεται με τις σχετικές δαπάνες.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


Η εν λόγω δαπάνη (CPV: 79211000-6 [Λογιστικές υπηρεσίες]) θα καλυφθεί από τον
προϋπολογισμό της ΠΑΜΘ, οικονομικού έτους 2022 και συγκεκριμένα από τον ΚΑΕ 0899.0001
του Ειδικού Φορέα 4072.



Το κριτήριο επιλογής είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής.



Η προσφορά που θα κατατεθεί πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων
(4) μηνών από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.



Μετά το άνοιγμα των προσφορών και την ανακήρυξη του μειοδότη, θα ενημερωθεί ο
ανάδοχος, ο οποίος οφείλει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προς απόδειξη της
μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των
παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, εντός δεκαπέντε (15)
ημερών:
α) Βεβαίωση εκπροσώπησης Γ.Ε.Μ.Η.
β) Φορολογική ενημερότητα.
γ) Ασφαλιστική ενημερότητα.
δ) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου προς απόδειξη μη ύπαρξης λόγων
αποκλεισμού (παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και άρθρο 80 του Ν.4412/2016).



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



Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Αναθέτουσα Αρχή, ούτε υποχρεούται αυτή να
προχωρήσει άμεσα στην εν λόγω προμήθεια, για οιονδήποτε λόγο.



Η ΠΑΜΘ 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.



Η ΠΑΜΘ θα προβεί στην ανάθεση του έργου, με υπογραφή αντιστοίχου συμφωνητικού, μετά
από την έκδοση των σχετικών Αποφάσεων Έγκρισης Απευθείας Ανάθεσης.



Με την υποβολή προσφοράς ο συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της
παρούσης.



Αντιπροσφορές ή/και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Με εντολή Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού
Οικονομικού

Ευδοξία Κώττη
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