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Η Κοινωφελής Επιχείρηση με την επωνυμία Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. του Δήμου Ζαγοράς-

Μουρεσίου, ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών όπως 

περιγράφονται παρακάτω: 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας: 

«ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ» 

 

 

Α./ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

Η συγκεκριμένη δαπάνη αφορά  την διεκπεραίωση όλων των λογιστικών 

υποχρεώσεων της δημοτικής επιχείρησης, στα πλαίσια του προγράμματος «Βοήθεια 

στο σπίτι» 

Συγκεκριμένα, η δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί θα περιλαμβάνει: 

 

 Ενημέρωση και εκτύπωση των προβλεπόμενων λογιστικών βιβλίων. (Γ 

Κατηγορίας) 

 Συμπλήρωση και υποβολή των αρχικών, συμπληρωματικών ή 

τροποποιητικών εντύπων και δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. 

 Συμπλήρωση και υποβολή αρχικών, συμπληρωματικών ή τροποποιητικών 

περιοδικών και εκκαθαριστικών εντύπων και δηλώσεων ΦΠΑ.  

 Συμπλήρωση και υποβολή αρχικών, συμπληρωματικών ή τροποποιητικών 

περιοδικών και ανακεφαλαιωτικών εντύπων και δηλώσεων ενδοκοινοτικών 

συναλλαγών ΦΠΑ.  

 

ΠΡΟΣ 

 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Ζαγορά, 04.05.2020 

Αριθ. Πρωτ.: 113 

 



ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Συμπλήρωση και υποβολή αρχικών, συμπληρωματικών ή τροποποιητικών 

περιοδικών και εκκαθαριστικών ή οριστικών ανακεφαλαιωτικών δηλώσεων 

οποιονδήποτε παρακρατηθέντων φόρων ή τελών. 

 Συμπλήρωση και έκδοση βεβαιώσεων παρακρατηθέντων φόρων και τελών. 

 Τήρηση Μητρώου Παγίων Στοιχείων και η διενέργεια αποσβέσεων. 

 Σύνταξη και εκτύπωση των καταστάσεων προσδιορισμού των αποτελεσμάτων 

χρήσεως (κέρδη ή ζημιές) για Γ΄ κατηγορίας βιβλία. 

 Συμπλήρωση και υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων 

πελατών, προμηθευτών και λοιπών χρεωστών ή πιστωτών. 

 Εργασίες, γνωστοποίησης έναρξης, μεταβολής ή παύσης φορολογικής 

ταμειακής μηχανής ή φορολογικού μηχανισμού. 

 Εργασίες διεκπεραίωσης στο τμήμα Μητρώου, όπως σχέσεων φορέων 

επιχείρησης, δήλωσης μελών μη φυσικού προσώπου, δήλωσης εγκατάστασης πλην 

των ενάρξεων ή διακοπής εργασιών δραστηριότητας της επιχείρησης. 

 Εργασίες διεκπεραίωσης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο, απογραφής στο 

μητρώο εργοδοτών, ή δήλωσης μεταβολής στοιχείων εργοδότη και η παραλαβή του 

ειδικού βιβλίου νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού. 

 Συμπλήρωση και υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες των εντύπων πρόσληψης 

και απόλυσης ή αποχώρησης προσωπικού όπως, της Αναγγελίας Πρόσληψης, 

Σύμβασης Εργασίας Αορίστου ή Ορισμένου Χρόνου, Σύμβασης Εργασίας Μερικής 

Απασχόλησης ή εκ Περιτροπής Εργασίας, Αναγγελίας Όρων Ατομικής Σύμβασης 

Εργασίας, Αναγγελίας Αποχώρησης, Καταγγελίας Σύμβασης και του Πίνακα 

Προσωπικού του Άρθρου 16 Ν.2874/2000. 

 Τήρηση μισθοδοσίας της επιχείρησης και απεικόνισης της ασφάλισης των 

εργαζομένων της όπως, της έκδοσης μισθοδοτικών καταστάσεων, καταστάσεων 

ασφαλιστικών εισφορών, αποδείξεων πληρωμής μισθοδοσίας και βεβαιώσεων 

αποδοχών μισθωτών υπηρεσιών.  

 Την έκδοση και υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) 

ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ ή των συμπληρωματικών αυτών και για οποιοδήποτε 

άλλο ασφαλιστικό ταμείο ή φορέα ασφάλισης.  

 Ενημέρωση του πελάτη για τον τρόπο πληρωμής των υποχρεώσεων του 

(ολικά ή με δόσεις) και για τις καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής αυτών.  

 Η εξυπηρέτηση καταβολής ή πληρωμής, στις αρμόδιες υπηρεσίες ή ταμεία 

των οποιοδήποτε φόρων, τελών και ασφαλιστικών εισφορών αφορούν την επιχείρηση 

του πελάτη 

 Έκδοση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, αφού προηγουμένως ο 

πελάτης έχει ενημερώσει και έχει προσκομίσει στο λογιστικό γραφείο δύο πλήρης 

ημέρες πριν την σχετική εξουσιοδότηση. 

 Προσκόμιση βιβλίων, στοιχείων, καταστάσεων, πινάκων, εντύπων και 

δηλώσεων στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και τις τράπεζες. 

 Εκμίσθωση προσωπικού (ενός εργαζομένου) για την έκδοση όλων των 

διαδικασιών των ΝΠΙΔ, (έκδοση ΧΕΠ, Ενταλμάτων, χειρισμός προγράμματος) 

 

 

 

Προϋπολογισμός 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης  ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00 

ευρώ, συν 2.880,00 ευρώ για ΦΠΑ. Η δαπάνη εντάσσεται στο τρέχων οικον. έτους 



ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2020, στον κωδικό Κ.Α. 02-00-6115 και με CPV : 79211000-6 Λογιστικές 

υπηρεσίες 

Έχει εγκριθεί με την υπ’ αρίθμ. 15/2019 απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης με την 

επωνυμία Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. περί έγκρισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και η οποία 

εγκρίθηκε με την υπ’ αρίθμ. 1/14.01.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου και θα πληρωθεί από τα έκτακτα έσοδα της επιχείρησης. 

 

 

Η ανάθεση της δαπάνης θα γίνει σύμφωνα: 

 

• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ‘ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

EΡΓΩΝ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ’ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 147
 

Α/8.8.2016. 

• Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87Α/7.6.10 “ Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης”. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 

4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με 

την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 

περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 

5. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 

3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 

7. Όσον αφορά το Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. 

Α) τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 (κεντρικό ηλεκτρονικό 

μητρώο δημοσίων συμβάσεων), 

Β) τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 6 του Ν. 4412/2016, 

Γ) τις διατάξεις του άρθρου 379 παρ. 3 του Ν. 4412/2016. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 4270/2014 (πρώην άρθρο 80 του ν. 

2362/1995, το όριο του ποσού αναπροσαρμόστηκε με την 2/59649/0026/17.10.2001 

Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1427Β΄) κατά το οποίο η σύναψη 

σύμβασης είναι υποχρεωτική εάν η αξίας της προμήθειας ανέρχεται σε ποσό άνω των 

2.500,00 ευρώ. Οι ανωτέρω διατάξεις αφορούν και τους ΟΤΑ βλ. Ελ. Συν. Πράξη 

405/2009 Τμ.7. 

9. Το γεγονός ότι η δαπάνη της υπηρεσίας δεν ξεπερνά το ποσό των 20.000,00 ευρώ 

χωρίς Φ.Π.Α. για το τρέχον οικονομικό έτος 2020. 

10. Την ανάγκη της επιχείρησης για την υπηρεσία. 

11.   Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 101/27.04.2020 έγγραφο περί αδυναμία εκτέλεσης της 

ανωτέρω υπηρεσίας με ιδία μέσα. 

 

 

Β./ ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

 

 

Άρθρο 1
ο
 ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ- Λογιστικές Υπηρεσίες 

 

 Ενημέρωση και εκτύπωση των προβλεπόμενων λογιστικών βιβλίων. (Γ 

Κατηγορίας) 

 Συμπλήρωση και υποβολή των αρχικών, συμπληρωματικών ή 

τροποποιητικών εντύπων και δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. 



ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Συμπλήρωση και υποβολή αρχικών, συμπληρωματικών ή τροποποιητικών 

περιοδικών και εκκαθαριστικών εντύπων και δηλώσεων ΦΠΑ.  

 Συμπλήρωση και υποβολή αρχικών, συμπληρωματικών ή τροποποιητικών 

περιοδικών και ανακεφαλαιωτικών εντύπων και δηλώσεων ενδοκοινοτικών 

συναλλαγών ΦΠΑ.  

 Συμπλήρωση και υποβολή αρχικών, συμπληρωματικών ή τροποποιητικών 

περιοδικών και εκκαθαριστικών ή οριστικών ανακεφαλαιωτικών δηλώσεων 

οποιονδήποτε παρακρατηθέντων φόρων ή τελών. 

 Συμπλήρωση και έκδοση βεβαιώσεων παρακρατηθέντων φόρων και τελών. 

 Τήρηση Μητρώου Παγίων Στοιχείων και η διενέργεια αποσβέσεων. 

 Σύνταξη και εκτύπωση των καταστάσεων προσδιορισμού των αποτελεσμάτων 

χρήσεως (κέρδη ή ζημιές) για Γ΄ κατηγορίας βιβλία. 

 Συμπλήρωση και υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων 

πελατών, προμηθευτών και λοιπών χρεωστών ή πιστωτών. 

 Εργασίες, γνωστοποίησης έναρξης, μεταβολής ή παύσης φορολογικής 

ταμειακής μηχανής ή φορολογικού μηχανισμού. 

 Εργασίες διεκπεραίωσης στο τμήμα Μητρώου, όπως σχέσεων φορέων 

επιχείρησης, δήλωσης μελών μη φυσικού προσώπου, δήλωσης εγκατάστασης πλην 

των ενάρξεων ή διακοπής εργασιών δραστηριότητας της επιχείρησης. 

 Εργασίες διεκπεραίωσης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο, απογραφής στο 

μητρώο εργοδοτών, ή δήλωσης μεταβολής στοιχείων εργοδότη και η παραλαβή του 

ειδικού βιβλίου νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού. 

 Συμπλήρωση και υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες των εντύπων πρόσληψης 

και απόλυσης ή αποχώρησης προσωπικού όπως, της Αναγγελίας Πρόσληψης, 

Σύμβασης Εργασίας Αορίστου ή Ορισμένου Χρόνου, Σύμβασης Εργασίας Μερικής 

Απασχόλησης ή εκ Περιτροπής Εργασίας, Αναγγελίας Όρων Ατομικής Σύμβασης 

Εργασίας, Αναγγελίας Αποχώρησης, Καταγγελίας Σύμβασης και του Πίνακα 

Προσωπικού του Άρθρου 16 Ν.2874/2000. 

 Τήρηση μισθοδοσίας της επιχείρησης και απεικόνισης της ασφάλισης των 

εργαζομένων της όπως, της έκδοσης μισθοδοτικών καταστάσεων, καταστάσεων 

ασφαλιστικών εισφορών, αποδείξεων πληρωμής μισθοδοσίας και βεβαιώσεων 

αποδοχών μισθωτών υπηρεσιών.  

 Την έκδοση και υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) 

ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ ή των συμπληρωματικών αυτών και για οποιοδήποτε 

άλλο ασφαλιστικό ταμείο ή φορέα ασφάλισης.  

 Ενημέρωση του πελάτη για τον τρόπο πληρωμής των υποχρεώσεων του 

(ολικά ή με δόσεις) και για τις καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής αυτών.  

 Η εξυπηρέτηση καταβολής ή πληρωμής, στις αρμόδιες υπηρεσίες ή ταμεία 

των οποιοδήποτε φόρων, τελών και ασφαλιστικών εισφορών αφορούν την επιχείρηση 

του πελάτη 

 Έκδοση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, αφού προηγουμένως ο 

πελάτης έχει ενημερώσει και έχει προσκομίσει στο λογιστικό γραφείο δύο πλήρης 

ημέρες πριν την σχετική εξουσιοδότηση. 

 Προσκόμιση βιβλίων, στοιχείων, καταστάσεων, πινάκων, εντύπων και 

δηλώσεων στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και τις τράπεζες. 

 Εκμίσθωση προσωπικού (ενός εργαζομένου) για την έκδοση όλων των 

διαδικασιών των ΝΠΙΔ, (έκδοση ΧΕΠ, Ενταλμάτων, χειρισμός προγράμματος) 

 

 



ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

    (Τιμή κατ’ αποκ.) 

    ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΌΝΤΑ 

ΕΥΡΩ 

   ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 14.880,00 

 

 

Γ./ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΧΡΕΩΣΗ 
ΜΗΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 

Συνεργασία με τον 

Πρόεδρο για τη σύνταξη 

του ετήσιου 

προϋπολογισμού βάσει 

του Γενικού Λογιστικού 

Σχεδίου. 

ΔΩΡΕΑΝ 6 0% 0 

Συνεργασία με τον 

Πρόεδρο για τη σύνταξη 

του απολογισμού. 

ΔΩΡΕΑΝ 6 0% 0 

Τήρηση διπλογραφικού 
συστήματος για όλο το 

Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 

Κ.Δ.Ε.Κ. 

100 6 0% 600 

Σύνταξη και κατάθεση 

συγκεντρωτικών 

καταστάσεων πελατών – 

προμηθευτών. 

15 6 0% 90 

Σύνταξη και κατάθεση 
καταστάσεων 

παρακρατήσεων φόρου. 

15 6 0% 90 

Σύνταξη και κατάθεση 

μηνιαίων βεβαιώσεων 

αποδοχών. 

15 6 0% 90 

Σύνταξη ισολογισμού – 

αποτελεσμάτων χρήσης – 

γενική εκμετάλλευση. 

30 6 0% 180 

Τήρηση βιβλίου παγίων. 100 
 

0% 100 

Έκδοση μισθοδοσίας 

υπαλλήλων σύμφωνα με 

τα όσα ορίζονται στο 

ενιαίο μισθολόγιο των 

υπαλλήλων Ο.Τ.Α όπως 

ισχύει κάθε φορά, για το 
πρόγραμμα «Βοήθεια στο 

σπίτι» 

600,00 6 20% 2880 



ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Έκδοση μισθοδοσίας 

υπαλλήλων σύμφωνα με 

τα όσα ορίζονται στο 

ενιαίο μισθολόγιο των 

υπαλλήλων Ο.Τ.Α όπως 

ισχύει κάθε φορά,για το 
πρόγραμμα 

««Βρεφονηπιακοί 

σταθμοί». 

300 6 0% 1800 

Έκδοση και  κατάθεση 

ΑΠΔ. 
50 6 0% 300 

Υποβολή οικονομικών & 

στατιστικών στοιχείων 

βάσει της ισχύουσας κάθε 

φορά νομοθεσίας. 

100 6 0% 600 

Σύνταξη και κατάθεση 

καταστάσεων προσωπικού 

για την επιθεώρηση 

εργασίας. 

10 6 0% 60 

Σύνταξη και κατάθεση 

αναγγελιών προσλήψεων. 
10 6 0% 60 

Σύνταξη και κατάθεση 

αναγγελιών λύσης 

συμβάσεων. 

10 6 0% 60 

Αποστολή αρχείων 
πληρωμών στην ΕΑΠ 

(Ενιαία Αρχή Πληρωμών). 

10 6 0% 60 

Έκδοση ΧΕΠ (Χρηματικά 

Εντάλματα 

Προπληρωμής). 

10 6 0% 60 

Αποστολή αρχείων στην 
ΕΕΤΑΑ. 

20 
 

0% 20 

Δημιουργία Μητρώου 

Δεσμεύσεων. 
40 6 90% 24 

Συνεργασία με ορκωτούς 

λογιστές για την 

ολοκλήρωση του ετήσιου 

ελέγχου χρήσης. 

 
6 0% 0 

Συνεργασία με τους 

ελεγκτές του Ι.Κ.Α. 
10 6 0% 60 

Συνεργασία και 

ενημέρωση των 

προγραμμάτων του 

Ο.Α.Ε.Δ. που 

δραστηριοποιούνται από 

την Κ.Δ.Ε.Κ. 

10 6 0% 60 
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Εκπροσώπηση και 

διεκπεραίωση του 
Ν.Π.Ι.Δ. (Κ.Δ.Ε.Κ.) σε 

όλους τους ελεγκτικούς 

μηχανισμούς που αφορούν 

τη λογιστική διαχείριση 

καθώς και ενημέρωση για 

όλες τις υποχρεώσεις της 

επιχείρησης που 

απορρέουν από τη σχετική 

νομοθεσία. 

10 6 0% 60 

Συνεργασία με το Δ.Σ. & 
τον Πρόεδρο για την 

ανάλυση των οικονομικών 

δεδομένων της πορείας 

της επιχείρησης. 

10 6 0% 60 

Εκμίσθωση προσωπικού 

(ενός εργαζομένου) για 

την έκδοση όλων των 

διαδικασιών των ΝΠΙΔ, 

(έκδοση ΧΕΠ, 

Ενταλμάτων, χειρισμός 

προγράμματος) 

781 6 0% 4686 

   
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 12.000,00€ 

     

   
ΦΠΑ 24% 2.880,00 

   
ΣΥΝΟΛΟ 14.880,00€ 

 

 

 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και 

βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία 

και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

Η δαπάνη αυτή θα εκτελεστεί αμέσως με την ανάρτηση της απόφασης στην 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

Η επιχείρηση οφείλει μέσω των υπηρεσιών του να πληρώσει το συμφωνημένο 

τίμημα. 

 

Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας όπως ακριβώς 

ισχύουν. 

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν  οι έχοντες  άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για 

οικονομικές-λογιστικές υπηρεσίες. 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 

παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
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Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) ή 

υπεύθυνη δήλωση σε αντικατάσταση του ποινικού μητρώου σύμφωνα με το άρθρο 43 

παρ.7αβ του Ν. 4605/09  που τροποποιεί το άρθρο 80 του Ν.4412/16. 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) και Βεβαίωση 

ΕΦΚΑ ή βεβαίωση ότι δεν δύναται να τους χορηγηθεί το εν λόγω Πιστοποιητικό. 

δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του 

νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) . 

ε.  Πτυχίο Α.Ε.Ι. /Τ.Ε.Ι.  

 

Παρακαλούμε, όπως μας αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά μαζί με τα 

προβλεπόμενα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της 

Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, (Δημαρχείο Ζαγοράς) 

μέχρι και στις 07/05/2020 και ώρα 14:00 μ.μ. 

 

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016, ως απευθείας ανάθεση 

νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της 

οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύμβαση στο φορέα της 

επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους 

οικονομικούς φορείς.  

Συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς έχουν την ευχέρεια να 

απευθύνονται σε συγκεκριμένους οικονομικές φορείς της επιλογής τους.  

Περαιτέρω, η ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος  οικονομικός 

φορέας να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας 

ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα 

πρέπει να εξετάσει και την εν λόγω προσφορά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για την Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. 

Ο Πρόεδρος 

 

Ιωάννης Μούτος 
 

 


