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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Καλλιθέα , 29 Μαρτίου 2022 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου 
Δυναμικού-Πάντειο Πανεπιστήμιο, λαμβάνοντας υπόψιν το υπ’ αριθ. πρωτ. 65/29.03.2022 
αίτημα του Διευθυντή στο πλαίσιο του Τακτικού Προυπολογισμού με κωδικό (Π-00) 
προτίθεται να αναθέσει την υπηρεσία του έργου για την Παροχή Λογιστικών και 
Φοροτεχνικών Υπηρεσιών του φορέα για το έτος 2022" με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. 
 
Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην έρευνα αγοράς, να μας 
ενημερώσουν μέχρι και την Τρίτη 05.04.2022  και ώρα 17:00 με ηλεκτρονική αποστολή στο 
e-mail: uehr@panteion.gr, σύμφωνα με τα παρακάτω: 
 
Προϋποθέσεις Ανάληψης των απαιτούμενων υπηρεσιών: 

 
1) να κατευθύνει και να παρακολουθεί την εφαρμογή του όλου λογιστικού  
συστήματος του φορέα 
2) να τηρεί τα από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία μηχανογραφικά, χειρόγραφα ή μεικτά  
3) να συντάσσει τις περιοδικές δηλώσεις του Φ.Π.Α. και των παρακρατουμένων  
φόρων  
4) να συντάσσει τις ετήσιες φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος 
5) να καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την απασχόληση του  
προσωπικού στον φορέα, ήτοι σύνταξη μισθολογικών καταστάσεων – υποβολή  
Α.Π.Δ. στο ΙΚΑ, υποβολή καταστάσεων προσωπικού και λοιπών συμβάσεων στον  
Ο.Α.Ε.Δ και στην επιθεώρηση εργασίας  
6) να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στην επιχείρηση σε θέματα λογιστικά και   
φορολογικά  

7) να συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ισολογισμού και προϋπολογισμού 
8) να διευθετεί και κάθε άλλη απαραίτητη επιμέρους εργασία μεταξύ των 
εμπλεκόμενων Δημόσιων φορέων (π.χ. Μητρώο Δεσμεύσεων, ΕΛΣΤΑΤ) 
9) Φυσική παρουσία στον φορεά τρεις (3) φορές την εβδομάδα 
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Παρακαλούμε, οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την προσφορά τους, σύμφωνα με τα 
παρακάτω:  
 
1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα ηλεκτρονικά εντός πέντε (5) ημερών 

από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, στο  e-mail: uehr@panteion.gr. 

Στο e-mail θα πρέπει  να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:  

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

• Ο πλήρης τίτλος και τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΠΙΑΠΑΔ) που 
προκηρύσσει την    πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

• Ο αριθμός ΑΔΑΜ και η ημερομηνία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

• Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ, 
διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, email).  

Προσφορές μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. Η ημερομηνία του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της 

προσφοράς. 

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του 
Ε.Π.Ι.Α.Π.Α.Δ. www.uehr.gr. 
 

Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ως άνω καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των 
προσφορών.  
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν με e-mail για τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης της προσφοράς  τους.  
 
Προσφορές 

Η συνταχθείσα προσφορά θα περιλαμβάνει ανάλυση των προσφερόμενων εργασιών 
και την προσφερθείσα τιμή. Επιπλέον ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα αναγράφονται τα στοιχεία του 
αποστολέα (δηλαδή: πλήρη επωνυμία της εταιρείας, διεύθυνση & ταχυδρομικό κώδικα, 
τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση, το ΑΦΜ και τη Δ.Ο.Υ που ανήκει, με το 
ονοματεπώνυμο και υπογραφή του συντάκτη και τη σφραγίδα της εταιρείας). 
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Προσφερόμενη τιμή 
 
1. Με την προσφορά, η τιμή των ενδιαφερομένων θα δοθεί (αριθμητικά και ολογράφως). 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
εκτός από τον ΦΠΑ.  
2. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ΕΥΡΩ  
3. Η τιμή θα αναλύεται ως εξής:  

• Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α  

• Ποσοστό του Φ.Π.Α., στο οποίο υπάγεται η εργασία. Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς 
Φ.Π.Α., θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών  

4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
5. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές, μέχρι και την οριστική παραλαβή των 
εργασιών της σύμβασης.  
6. Το ΕΠΙΑΠΑΔ διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες, επιπλέον στοιχεία, 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχουσες εταιρείες 
υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της 
Αναθέτουσας Αρχής (ΕΠΙΑΠΑΔ).  
 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από σχετική Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΠΙΑΠΑΔ.  
 
Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία που επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση σχετικά με το 

αποτέλεσμα της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς,  βάσει της 

τιμής, δικαιούνται να προσφύγουν εντός (5) πέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση 

της απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης .  

 

 

Ο Διευθυντής του Ε.Π.Ι.Α.Π.Α.Δ. 

 

 

 

Καθ. Αντώνιος Ροβολής 
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