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Υπεύθυνος: Αναστάσιος Αριστοτέλους Καστοριά, 22/12/22 

Δ/νση: Παλαιολόγου 1, 52100 Καστοριά Αρ. Πρωτ.:670 

Τηλ: 2467025336  

Email: autismkastoria@gmail.com 

  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Δ.Α.Δ. Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ 

CPV: 79211000-6 – Λογιστικές υπηρεσίες 

 

Έχοντας υπόψη: 

 τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 το πρωτογενές αίτημα της Γραμματέως της Εταιρείας, Ξανθίππης Μπαλλή, με αριθμ. Πρωτ. 

657/19-12-2022 (ΑΔΑΜ : 22REQ011862588) 

 Την με Αριθμό Πρωτ. 663/20-12-2022 ΑΑΥ(ΑΔΑΜ : 22REQ011862638) του ΔΣ 

 

Η Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό – Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς, προκειμένου να αναθέσει την 

παροχή λογιστικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και 

Νεαρούς Ενήλικες στο Φάσμα του Αυτισμού προσκαλεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 

εδρεύει στον Δήμο Καστοριάς να υποβάλλει σχετική έγγραφη προσφορά η οποία θα περιέχει: 

Α) Τεχνική προσφορά:  

Β) Οικονομική προσφορά 

Οι προσφορές θα κατατεθούν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με ταχυδρομική αποστολή μέσω 

συστημένης επιστολής ή με courier, στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση 

Παλαιολόγου 1 και Βιτσίου, Καστοριά, Τ.Κ. 52100 (καθημερινά 9:00 – 17:00) υπογεγραμμένες 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

επισυναπτόμενης τεχνικής έκθεσης. 

Η προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται στις 30/12/22 και ώρα 15:00 
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Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία 

και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στον προορισμό τους. 

 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος οφείλει να φέρει τις κάτωθι ενδείξεις: 

Προς: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Δ.Α.Δ. Ν. 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 1 & ΒΙΤΣΙΟΥ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, Τ.Κ. 52100 

Στοιχεία αποστολέα (πλήρης επωνυμία επιχείρησης, δ/ση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική 

διεύθυνση, ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία νομίμου εκπροσώπου. Σε περίπτωση 

ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 30/12/22 και ώρα 15:00 

 

 

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 ή την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνονται τα 

εξής:  

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή 

  δωροδοκία ή 

 απάτη ή 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες ή 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

 τρομοκρατίας ή 

 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. κ.λ.π.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα 

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

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου 

(άρθρο 93 του Ν 4412/2016) 
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Για την Εταιρεία προστασίας Ατόμων με Αυτισμό – Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ 

 

Αναστάσιος Αριστοτέλους 
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Τεχνική Έκθεση και Προδιαγραφές 

2. Προϋπολογισμός 

3. Έντυπο Υποβολής Προσφοράς 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό – Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς επιθυμεί τη συνεργασία με 

εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή για τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας για Παιδιά, Εφήβους και 

Νεαρούς Ενήλικες στο Φάσμα του Αυτισμού Νομού Καστοριάς. 

H Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς, είναι σωματείο μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2006.  

Από το 2012 λειτουργεί το Κέντρο Ημέρας για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με διαταραχή 

στο φάσμα του αυτισμού στην Καστοριά. Η Εταιρεία εποπτεύεται από την Διεύθυνση Ψυχικής 

Υγείας του Υπουργείου Υγείας για τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας για παιδιά, εφήβους και 

νεαρούς ενήλικες με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού Ν. Καστοριάς και χρηματοδοτείται άνω 

του 50% του προϋπολογισμού του από κρατικούς πόρους. Λόγω αυτού η μισθοδοσία του φορέα 

διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4354/2015. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ΦΕΚ Β’ 2444/14.12.2009 και ΦΕΚ Β’ 453/16.04.2010, για την εκτέλεση 

του έργου του εξωτερικού συνεργάτη- λογιστή απαιτούνται σε διαρκή βάση ως επιμέρους στοιχεία 

του έργου τα ακόλουθα: 

Ο λογιστής είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη της Διοίκησης στη χρηστή οικονομική διαχείριση 

του Σωματείου και εποπτεύει σε συνεργασία με τη Νομικό και τη Διοίκηση την ομαλή λειτουργία, 

την κατάρτιση και την εκτέλεση του Προϋπολογισμού και τη λογιστική αποτύπωση των 

δραστηριοτήτων αυτού. Οι αρμοδιότητες του λογιστή του Σωματείου περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

● Καταχωρήσεις παραστατικών – τιμολογίων σε λογιστικό πρόγραμμα 

● Τήρηση διπλογραφικού συστήματος 

● Διαχείριση προγράμματος μισθοδοσίας 

● Επιδόματα, άδειες, λοιπές αποδοχές 

● Αποχωρήσεις, καταγγελίες συμβάσεων προσωπικού 

● Υπολογισμός Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) 

● Αποστολή ΑΠΔ και προετοιμασία πληρωμής ενσήμων στον ΕΦΚΑ. 

● Προετοιμασία πάσης φύσεως ενταλμάτων πληρωμών  

● Προετοιμασία προσλήψεων και συμβάσεων προσωπικού σε συνεργασία με το ΔΣ 

● Συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας (Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας) και κάθε άλλο 

εμπλεκόμενο φορέα για την οικονομική και τυπική διεκπεραίωση της λειτουργίας του Κέντρου 

Ημέρας  
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● Ετήσιος προϋπολογισμός και απολογισμός Κέντρου Ημέρας και Σωματείου. 

● Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος 

● Συγκεντρωτική Κατάσταση σε Επιθεώρηση Εργασίας 

● Τριμηνιαία απολογιστικά στοιχεία προς Υπουργείο Υγείας 

 

 

Ο εξωτερικός συνεργάτης-λογιστής αναλαμβάνει αυτοπροσώπως να εκτελέσει το έργο, με 

συνεχή επαφή με τα στελέχη και τη Διοίκηση του Σωματείου, τηρώντας τις εκάστοτε χρονικές 

επιταγές προς την καλύτερη διευκόλυνση της λειτουργίας της δομής, όπως αυτές θα ορίζονται από 

τους υπευθύνους Διοικητικής Μονάδας και Οικονομικής Μονάδας και τον διοικούντα φορέα της 

δομής.  
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Λογιστικές Υπηρεσίες για τη 

λειτουργία του Κέντρου Ημέρας 
3.870,96€ 

ΦΠΑ 24% 929,04€ 

Γενικό Σύνολο δαπάνης 4.800,00€ 

 

 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η χρονική διάρκεια του έργου του λογιστή ορίζεται από την ανάρτηση της σύμβασης στο 

ΚΗΜΔΗΣ έως τις 31/12/23. 

 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ 

Η αμοιβή θα είναι καταβλητέα ανά διαστήματα και πάντως μετά την εκτέλεση και παραλαβή 

των αντίστοιχων υποσυνόλων του έργου και μετά την εκταμίευση των σχετικών κονδυλίων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η πληρωμή του παρόχου θα γίνεται με την 

έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Στη 

συμφωνηθείσα αμοιβή περιλαμβάνεται και κάθε νόμιμη επιβάρυνση εκ της σύμβασης υπέρ παντός 

τρίτου και του Ελληνικού Δημοσίου. Στη συμφωνηθείσα αμοιβή δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα για 

τις μετακινήσεις, τη διατροφή και τα έξοδα διαμονής του «Εξωτερικού Συνεργάτη- Λογιστή», κατά 

τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, τα οποία βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο. 

 

 

 

Για την Εταιρεία προστασίας Ατόμων με Αυτισμό – Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ 

 

 

 

 

Αναστάσιος Αριστοτέλους 
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ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Λογιστικές Υπηρεσίες για τη 

λειτουργία του Κέντρου Ημέρας 
 

ΦΠΑ 24%  

Γενικό Σύνολο δαπάνης  

 




