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 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

Ακινα , 15 Ιανουαρίου 2020 

 Αρ. πρωτ.: 2        

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 
Σο Ερευνθτικό Πανεπιςτθμιακό Ινςτιτοφτο Αςτικοφ Περιβάλλοντοσ και Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ (Ε.Π.Ι.Α.Π.Α.Δ.), του Παντείου Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, ςφμφωνα με τθν από 
09.01.2020 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, ςτο πλαίςιο του Σακτικοφ 
Προχπολογιςμοφ, ζχοντασ υπόψθ: 
 

1. Σθν παρ. 4 του άρκρου 13 του Π.Δ. 452/29.12.1995 

2. Σο Π.Δ. 369/11.11.1998 

3. Σο άρκρο 118 του Ν.4412/2016 

καλεί, όςουσ ενδιαφζρονται, να κατακζςουν προςφορά για τθν  "Ανάθεςη φμβαςησ 
Ζργου για την Παροχή Λογιςτικών και Φοροτεχνικών Τπηρεςιών" με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ. 

 
Παρεχόμενεσ Λογιςτικζσ και Φοροτεχνικζσ Τπθρεςίεσ για το οικονομικό ζτοσ 2020: 
 
1) να κατευκφνει και να παρακολουκεί τθν εφαρμογι του όλου λογιςτικοφ  
ςυςτιματοσ του φορζα 
2) να τθρεί τα από τον Κϊδικα Φορολογικισ Απεικόνιςθσ υναλλαγϊν 
προβλεπόμενα λογιςτικά βιβλία μθχανογραφικά, χειρόγραφα ι μεικτά  
3) να ςυντάςςει τισ περιοδικζσ δθλϊςεισ του Φ.Π.Α. και των παρακρατουμζνων  
φόρων  
4) να ςυντάςςει τισ ετιςιεσ φορολογικζσ δθλϊςεισ ειςοδιματοσ 
5) να καλφπτει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν απαςχόλθςθ του  
προςωπικοφ ςτον φορζα, ιτοι ςφνταξθ μιςκολογικϊν καταςτάςεων – υποβολι  
Α.Π.Δ. ςτο ΙΚΑ, υποβολι καταςτάςεων προςωπικοφ και λοιπϊν ςυμβάςεων ςτον  
Ο.Α.Ε.Δ και ςτθν επικεϊρθςθ εργαςίασ  
6) να παρζχει ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ ςτθν επιχείρθςθ ςε κζματα λογιςτικά και   
φορολογικά  

7) να ςυντάςςει ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ιςολογιςμοφ και προχπολογιςμοφ 
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8) να διευκετεί και κάκε άλλθ απαραίτθτθ επιμζρουσ εργαςία μεταξφ των 
εμπλεκόμενων Δθμόςιων φορζων (π.χ. Μθτρϊο Δεςμεφςεων, ΕΛΣΑΣ) 
 
Παρακαλοφμε, οι ενδιαφερόμενοι να κατακζςουν τθν προςφορά τουσ, ςφμφωνα με τα 
παρακάτω:  
 
1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα θλεκτρονικά εντόσ δεκαπζντε (15) 

θμερϊν από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ, ςτο  e-mail: uehr@panteion.gr. 

το e-mail κα πρζπει  να αναγράφονται ευκρινϊσ τα εξισ:  

 Η λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ»  

 Ο πλιρθσ τίτλοσ και τα ςτοιχεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (ΕΠΙΑΠΑΔ) που 
προκθρφςςει τθν    πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ  

 Ο αρικμόσ πρωτοκόλλου  και θ θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ  

 Σα ςτοιχεία του ςυμμετζχοντοσ (τίτλοσ εταιρείασ - ονοματεπϊνυμο, Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Τ, 
διεφκυνςθ, τθλζφωνο, FAX, email).  

Προςφορζσ μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ δεν γίνονται δεκτζσ. Η θμερομθνία του 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου αποτελεί απόδειξθ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ τθσ 

προςφοράσ. 

 

Η παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα του 
Ε.Π.Ι.Α.Π.Α.Δ. www.uehr.gr. 
 

Κάκε προςφορά που κατατίκεται πρζπει να ιςχφει για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον 
εκατόν είκοςι (120) θμερϊν από τθν ωσ άνω καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ των 
προςφορϊν.  
 
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν οι ςυμμετζχοντεσ κα ενθμερωκοφν με e-mail για τα 
αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ  τουσ.  
 
Προςφορέσ 

Η ςυνταχκείςα προςφορά κα περιλαμβάνει ανάλυςθ των προςφερόμενων εργαςιϊν 
και τθν προςφερκείςα τιμι. Επιπλζον ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του 
αποςτολζα (δθλαδι: πλιρθ επωνυμία τθσ εταιρείασ, διεφκυνςθ & ταχυδρομικό κϊδικα, 
τθλζφωνο, φαξ, θλεκτρονικι διεφκυνςθ, το ΑΦΜ και τθ Δ.Ο.Τ που ανικει, με το 
ονοματεπϊνυμο και υπογραφι του ςυντάκτθ και τθ ςφραγίδα τθσ εταιρείασ). 
 
Προςφερόμενη τιμή 
 
1. Με τθν προςφορά, θ τιμι των ενδιαφερομζνων κα δοκεί (αρικμθτικά και ολογράφωσ). 
τθν τιμι περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
εκτόσ από τον ΦΠΑ.  
2. Η προςφερόμενθ τιμι δίδεται ςε ΕΤΡΩ  
3. Η τιμι κα αναλφεται ωσ εξισ:  

 Σιμι με κρατιςεισ χωρίσ Φ.Π.Α  

 Ποςοςτό του Φ.Π.Α., ςτο οποίο υπάγεται θ εργαςία. Η τιμι με κρατιςεισ και χωρίσ 
Φ.Π.Α., κα λαμβάνεται υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν  

4. Προςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  
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5. Οι τιμζσ τθσ προςφοράσ είναι δεςμευτικζσ, μζχρι και τθν οριςτικι παραλαβι των 
εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ.  
6. Σο ΕΠΙΑΠΑΔ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτά από τουσ ςυμμετζχοντεσ, επιπλζον ςτοιχεία, 
απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερόμενων τιμϊν, οι δε ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ 
υποχρεοφνται να παρζχουν τα ςτοιχεία αυτά και να διευκολφνουν κάκε ςχετικό ζλεγχο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ (ΕΠΙΑΠΑΔ).  
 
Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει από ςχετικι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του ΕΠΙΑΠΑΔ.  
 
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία που επικυμοφν να υποβάλουν ζνςταςθ ςχετικά με το 

αποτζλεςμα τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ,  βάςει τθσ 

τιμισ, δικαιοφνται να προςφφγουν εντόσ (5) πζντε εργάςιμων θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 

τθσ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ .  

 

 

Ο Διευθυντήσ του Ε.Π.Ι.Α.Π.Α.Δ. 

 

 

 

Καθ. Αντώνιοσ Ροβολήσ 
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