
1 

 
 ΔΗΠΕΘΕ ΘΧΑΝΝΘΝΧΝ                                                              Θσάλληλα: 06-02-2020 

ΚΟΘΝΧΦΕΛΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ                                                     Αξ.Πξση.:   238                 

ΑΦΜ:090029223                                                                                                      

Δ/ΝΗ: ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΤ 5                                         

ΣΚ:45444 ΘΧΑΝΝΘΝΑ                                                                

ΣΗΛ: (+30)2651025670,2651073233 

Email: diperiftheat@ioannina.gr 

 

 

                                                                                             

ΑΠΟΦΑΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ 

 

Θέμα: «ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΠΗΒΛΔΦΖ - ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΓΗΠΛΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΤΣΖ-

ΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2020 ΚΑΗ ΔΚΓΟΖ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΥΡΖΖ 2020 

ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ - ΤΠΟΒΟΛΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ  ΥΡΖΖ ΔΣΟΤ 2020  ΣΟΤ Ν.Π.I.Γ. 

ΓΖΠΔΘΔ ΗΧΑΝΝΗΧΝ » 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Ν.Π.Η.Γ. ΓΖΠΔΘΔ Ηωαννίνων 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Σηο δηαηάμεηο: 

1. Σνπ Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσ-

κέλεο δηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». 

2. Σνπ Ν. 3463/2006, πεξί «Κύξσζεο ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΕΚ 114/08.06.2006 ΣΕΤΥΟ 

ΠΡΧΣΟ) ». 

3. Σεο 2/2037/11-1-2007 Εγθύθιην ΤΠ.Ε.ΔΔ.Α κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ ηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ Ν. 3463/2006. 

4. Σνπ Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α/85/11.04.2012) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη 

ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Ελζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΕΚ»  

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ 4412/2016 «Δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ (πξνζαξ-

κνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ).»  

6. Σνπ Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Ειιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο ν-

δεγίαο 2004/18/ΕΚ» 

7. Σεο εγθπθιίνπ ΤΠΕ 7243/ΕΓΚ. 5/5-2-2009. 

8. Σηο νδεγίεο ηνπ ΤΠ.Ε.Α.& Η.Δ. ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ΑΤΟ 35130/739/2010 κε  ηελ νπνία απ-

μάλνληαη ηα ρξεκαηηθά πνζά ηνπ αξ. 83 παξ. 1 ηνπ λ.2362/1995. 

9.  Σνπ N. 2362/95 πεξί «Δεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ, ειέγρνπ ησλ δαπαλώλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

10. Σνπ Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/22-11-2010-Δηνξζ.ζθαικ. ην ΦΕΚ 209 Α/10-12-2010) : Αλάιεςε ππν-

ρξεώζεσλ από ηνπο Δηαηάθηεο. 

11. Σνπ Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14.02.2005) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θα-

ηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10.11.2005), ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν.3310/2005…». 

12. Σνπ λ. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/ 13-07-2010) «Ελίζρπζε δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ 

θαη πξάμεσλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Δηαύγεηα» 

13. Σελ ππ’αξηζ. 22/27-1-20 Απόθαζε Δ. 

   2.Σν κε αξηζ. 235/6-2-20 Πξσηνγελέο αίηεκα 

         3. Σν γεγνλόο όηη γηα ηελ ππό δηελέξγεηα δαπάλε έρεη δεζκεπηεί ην ζπγθεθξηκέλν πνζό κε ηελ Α-

πόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηεο Πξνέδξνπ κε ΑΔΑ: ΧΗΧ7ΟΡ28-ΦΚΦ, ε νπνία έρεη εθδνζεί θα-

ηόπηλ ηνπ ηεθκεξησκέλνπ αηηήκαηνο κε αξηζκ.πξση.: 236/6-2-2020 θαη έρεη θαηαρσξεζεί κε α/α 37 ζην 

Μεηξών Δεζκεύζεσλ ηνπ ΔΗΠΕΘΕ Θσαλλίλσλ. 
          4.  Σελ αλάγθε ηνπ Ν.Π.Θ.Δ. γηα ηελ παξαπάλσ ππεξεζία. 
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ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 

1.Εγθξίλνπκε ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ινγηζηηθή ππνζηήξημε ηνπ δηπινγξαθηθνύ ινγηζηηθνύ ζπζηήκα-

ηνο έηνπο 2020 – έθδνζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 2020 – ζύληαμε ππνβνιή θνξνινγίαο εηζνδή-

καηνο θνξνινγηθνύ έηνπο 2020 ηνπ Ν.Π.Θ.Δ. « ΔΗΜΟΣΘΚΗ ΚΟΘΝΧΦΕΛΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΚΟΤ 

ΘΕΑΣΡΟΤ ΘΧΑΝΝΘΝΧΝ»  

 

2.Εγθξίλνπκε ηελ ινγηζηηθή ππνζηήξημε ηνπ δηπινγξαθηθνύ ινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ην έηνο 2020 ηελ έθδνζε 

ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 2020, ζύληαμε – ππνβνιή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο  νηθνλνκηθήο ρξήζεο 

2020  ηνπ Ν.Π.Θ.Δ  ΔΗΠΕΘΕ Θσαλλίλσλ  ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηδόκελεο δαπάλεο 15.000,00 επξώ  κε Φ.Π.Α., κε 

ηε δηαδηθαζία ηεο Απευθείας Ανάθεσης κε θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά. 

 

Η δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη από ηε ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 61-61.00.06.0001 « Ακνηβέο θαη 

έμνδα ινγηζηώλ» θαη έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

 

 

 

 

 

 

      Η Πξόεδξνο 

 

 

 

                         

                         

                                                                                  Υξηζηίλα Κσηζαληή 
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ΓΖΞΔΘΔ ΗΩΑΛΛΗΛΩΛ                                                    
ΘΝΗΛΩΦΔΙΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ                                                  

ΑΦΚ:090029223                                                                                                      
Γ/ΛΠΖ: ΞΑΞΑΕΝΓΙΝ 5                                         
ΡΘ:45444 ΗΩΑΛΛΗΛΑ                                                      

ΡΖΙ:(+30)2651025670,2651073233 
Email: diperiftheat@ioannina.gr 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Θέκα: «Ινγηζηηθή ππνζηήξημε ηνπ 

δηπινγξαθηθνύ ινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα 

ην έηνο 2020, έθδνζε ησλ Νηθνλνκηθώλ Θα-

ηαζηάζεσλ Σξήζεο γηα ην έηνο 2020,  ζύ-

ληαμε θαη ππνβνιή θνξνινγηθώλ δειώζεσλ 

ρξήζεο έηνπο 2020 ηνπ Λ.Ξ.Η.Γ  «ΓΖΚΝΡΗ-

ΘΖ ΘΝΗΛΩΦΔΙΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗ-

ΑΘΝ ΘΔΑΡΟΝ ΗΩΑΛΛΗΛΩΛ»  

Ξξνϋπνινγηζκόο:15.000,00€ (από ηην 

ημερομηνία σπογραθής ηης ζύμβαζης 

και για 12 μήνες) 

 

 
 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

ΓΗΑ ΡΖΛ ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ  ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΡΝ ΓΗΞΙΝΓΟΑΦΗΘΝ ΙΝΓΗΠΡΗΘΝ 

ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΔΡΝΠ 2020- ΔΘΓΝΠΖ ΡΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ 

ΣΟΖΠΖΠ 2020 ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ - ΞΝΒΝΙΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ  ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΝ Δ-

ΡΝΠ 2020 ΡΝ Λ.Ξ.Η.Γ. « ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΩΦΔΙΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ ΘΔΑ-

ΡΟΝ ΗΩΑΛΛΗΛΩΛ»  

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝ  15.000,00€ (από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο θαη γηα 12 

κήλεο) 
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 ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 
ΆΟΘΟΝ 1ν 

Γεληθά 

«Ινγηζηηθή ηήξεζε  – ππνζηήξημε ηνπ δηπινγξαθηθνύ ινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ην έηνο 2020 –

ελεκέξσζε ινγηζηηθώλ βηβιίσλ έθδνζε ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ Σξήζεο 2020 θαη ππνβνιή 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2020 ηνπ Λ.Ξ.Η.Γ. «Γεκνηηθή Θνηλσθειήο Δπηρείξεζε 

Ξεξηθεξεηαθνύ Θεάηξνπ Ησαλλίλσλ» 

 

ΆΟΘΟΝ 2ν 

Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 

α) ην Λ.4412/2016 (ΦΔΘ 147Α-08/08/2016) «Γεκόζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηώλ θαη 

πεξεζηώλ(πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο2014/24ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

β) ην Λ.3463/06 (Γεκνηηθόο θαη Θνηλνηηθόο Θώδηθαο) 

γ) ηελ Ξ1/3305/3-11-2010 (ΦΔΘ 1789 Β΄/12.11.10) 

δ) ηνλ Λ.3731/08 

ε) ηνλ Λ. 2362/1995 

ζη) ηελ ππ’ αξηζ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΔΘ 1291/11.08.2010 ηεύρνο Β) απόθαζε πνπξγνύ 

Νηθνλνκηθώλ. 

δ) Ξ.Γ.315/1999 

                                                  1. ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ 

 

Ξεξηγξαθή Ξαξερόκελσλ 

πεξεζηώλ 

Ξαξαδνηέν Κνλάδα 

Κέηξεζεο 

Ξνζόηεηα 

(Ώξεο/ 

12 κήλεο) 

 

-Πύληαμε Ηζνινγηζκνύ ρξήζεο 

ην έηνο 2020 ηνπ Λ.Ξ.Η.Γ  θαη ζύ-

ληαμε – ππνβνιή θνξνινγηθώλ 

δειώζεσλ ρξήζεο γηα ην έηνο 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ινγηζηηθή ηήξεζε - ππνζηήξημε - 

ελεκέξσζε δηπινγξαθηθήο Ινγη-

 

-Έθδνζε κεληαίσλ-εηήζησλ νηθνλνκη-

θώλ Θαηαζηάζεσλ Σξήζεο ην έηνο 

2020 (ηζνδύγηα)θαη ζύληαμε θνξνιν-

γηθώλ δειώζεσλ νηθνλνκηθήο ρξήζεο 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

Ρήξεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 

ινγηζηηθήο ζην κεραλνγξαθηθό ζύ-

ζηεκα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

ΑΙΝ 920 
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ζηηθήο Κεζόδνπ γηα ην έηνο 2020  

 

 

  

πξόγξακκα Κηζζνδνζίαο ΝΡΑ (πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είηε από ην Γήκν Ησ-

αλληηώλ είηε από Λνκηθά Ξξόζσπα 

ηνπ Γήκνπ)" γηα ην έηνο 2020 - ελε-

κέξσζε ησλ ινγηζηηθώλ βηβιίσλ θα-

ζώο θαη ηνπ κεηξώνπ παγίσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

-Κηζζνδνζία  

 

 

 

 

 

Ινγηζηηθά – Φνξνηερληθά  

ζέκαηα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πύληαμε πξνϋπνινγηζκνύ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηαδηθαζία ππνβνιήο ζηνηρείσλ  

 

 

 

Ξξόζιεςε – ιήμε ζύκβαζεο ηνπ ε-

θάζηνηε πξνζσπηθνύ –ππνινγηζκόο 

απνδνρώλ πξνζσπηθνύ θαη ελεκέξσ-

ζε  ΗΘΑ – ΝΑΔΓ (πξόγξακκα 

ΚηζζνδνζίαοΝΡΑ(πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

είηε από ην Γήκν Ησαλληηώλ είηε από 
Λνκηθά Ξξόζσπα ηνπ Γήκνπ).  

 

 

Έιεγρνο όισλ ησλ παξαζηαηηθώλ θαη 

θαηαρώξεζε απηώλ ζηα βηβιία ηεο 

Δπηρείξεζεο. Ππκθσλία πειαηώλ – 

πξνκεζεπηώλ (αλαιπηηθά θαζνιηθά 

πνπ αθνξνύλ πξνκεζεπηέο θαη πη-

ζησηέο ηνπ ΓΖΞΔΘΔ θαη επηβεβαίσζε 

ησλ ππνρξεώζεσλ πξνο απηνύο) – 

ρξεκαηηθώλ δηαζεζίκσλ( Κεληαίεο 

θαηαζηάζεηο θιεηζίκαηνο ηακείνπ) 

Πύληαμε πεξηνδηθήο Φ.Ξ.Α Πύληαμε 

Ξεξηνδηθήο Γήισζεο απόδνζεο Ξα-

ξαθξαηνύκελσλ θόξσλ 

Έθδνζε βεβαηώζεσλ ειεπζέξσλ ε-

παγγεικαηηώλ. Ξάζεο θύζεσο ζεσ-

ξήζεηο ζηνηρείσλ ζηνλ Θ.Β.Π 

Έιεγρνο ηεο πνξείαο ησλ απνηειε-

ζκάησλ θαη ελεκέξσζε ηεο Δπηρείξε-

ζεο. Πύληαμε θαη ζπκθσλία Ππγθε-

ληξσηηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ηηκνιν-

γίσλ 

 

 

Πύληαμε εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

ηνπ ΓΖΞΔΘΔ θαζώο θαη ηηο αλακνξ-

θώζεηο απηνύ ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

(Κεληαίεο θαηαζηάζεηο εθηέιεζεο 

πξνϋπνινγηζκνύ, ηξηκεληαίεο εθζέ-

ζεηο απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο πξν-

ϋπνινγηζκνύ). 

 

 

Γηαδηθαζία ππνβνιήο ζηνηρείσλ ζην 

πνπξγείν Δζσηεξηθώλ, ζην πνπξ-

γείν Ξνιηηηζκνύ, ηνλ Γήκν Ησαλληηώλ 

, ηελ Ξεξηθέξεηα Ζπείξνπ θαη ζε ό-
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Πύληαμε ζηαηηζηηθώλ  

 

πνηνλ Γεκόζην Φνξέα απαηηεζεί. 

 

 

 

Πύληαμε ζηαηηζηηθώλ εθζέζεσλ θαη 

εηδηθώλ νηθνλνκηθώλ αλαθνξώλ γηα 

ηελ  παξαθνινύζεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΖΞΔΘΔ. 

 

 

 

                                                

                                   

2.ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

  Αληηθείκελν ηεο αλάζεζεο είλαη ε παξνρή ινγηζηηθώλ θαη νηθνλνκνηερληθώλ ππνζηεξηθηηθώλ ππε-

ξεζηώλ θαη εξγαζηώλ πξνο ην Λ.Ξ.Η.Γ., γηα ηελ ηήξεζε - ππνζηήξημε ηνπ δηπινγξαθηθνύ ινγηζηηθνύ 

ζπζηήκαηνο γηα ην έηνο 2020 θαη ε ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηώλ ζηελ εθαξκνγή θαη έθδνζε ησλ Νη-

θνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ Σξήζεο γηα ην έηνο 2020, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ. 315/1999 όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηελ ππ΄ αξηζ. πξση. 4604/1.2.2005 ΘΑ θαη όπσο ζπκπιεξσκαηηθά 

νξίδεη ν 3852/2010 (Θαιιηθξάηεο), πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

1) Κεηαθνξά νηθνλνκηθώλ πξάμεσλ ηνπ δεκνζίνπ ινγηζηηθνύ ζηελ γεληθή ινγηζηηθή, ελεκέξσζε ηεο 

γεληθήο ινγηζηηθήο ζην κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ γηα 

ηελ εθαξκνγήο ηνπ δηπινγξαθηθνύ ινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο παξάιιεια κε ην δεκόζην ινγηζηηθό. 

2) Ππκθσλία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δύν ινγηζηηθώλ θπθισκάησλ, έιεγρνο ηεο κεηάπησζεο ησλ 

νηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ Γεκόζηνπ ινγηζηηθνύ ζηελ γεληθή ινγηζηηθή, κε βάζε ην 

Ξ.Γ.315/1999,όπσο ηζρύεη. 

3) Ζ ηήξεζε κεραλνγξαθηθά ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο ζύκθσλα κε ην Ινγηζηηθό Πρέδην (Ξ.Γ.315/30-

12-1999) γηα ην έηνο 2020.   

4)Ζ ηήξεζε ηνπ δεκνζίνπ ινγηζηηθνύ κε δηπινγξαθηθό ηξόπν γηα ην έηνο 2020.  

5) Ζ ηήξεζε θαη ν έιεγρνο όισλ ησλ ινγηζηηθώλ εγγξαθώλ ζε όια ηα ινγηζηηθά θπθιώκαηα. 

6) Ζ ηήξεζε  θαη ν έιεγρνο ησλ ινγηζηηθώλ ζπκθσληώλ ησλ πξνβιεπόκελσλ ινγηζηηθώλ θπθισκά-

ησλ. 

7) Ρήξεζε  θαη ηαθηνπνίεζε ηνπ κεηξώνπ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. 

8) Πύληαμε κεληαίσλ - εηεζίσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ (ηζνδύγηα). 

9) Ρήξεζε ησλ εκεξήζησλ ινγηζηηθώλ εγγξαθώλ - ζπκθσλία όισλ ησλ ινγαξηαζκώλ ηεο Γεληθήο 

Ινγηζηηθήο (Ρξάπεδεο, Αζθαιηζηηθά Ρακεία, Ξξνκεζεπηώλ, πηζησηώλ, ακνηβώλ - πξνθαηαβνιώλ 

πξνζσπηθνύ, - ηακείν) γηα ην έηνο 2020. 

10) Πύληαμε ηζνινγηζκνύ νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2020.  

11) Πύληαμε θαη ππνβνιή θνξνινγηθήο δήισζεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2020.  

12)Ππκκεηνρή ζηελ εθπξνζώπεζε ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ θαηά ηνλ έιεγρν απηνύ από νξθσηό ινγη-

ζηή – Διεγθηή 

13) Ξξόζιεςε – ιήμε ζύκβαζεο ηνπ εθάζηνηε πξνζσπηθνύ –ππνινγηζκόο απνδνρώλ – ελεκέξσζε 

ΝΑΔΓ - ΗΘΑ 

14) Έιεγρνο όισλ ησλ παξαζηαηηθώλ θαη θαηαρώξεζε απηώλ ζηα βηβιία ηεο Δπηρείξεζεο  
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Ππκθσλία πειαηώλ – πξνκεζεπηώλ – ρξεκαηηθώλ δηαζεζίκσλ 

Πύληαμε πεξηνδηθήο Φ.Ξ.Α 

Πύληαμε Ξεξηνδηθήο Γήισζεο απόδνζεο Ξαξαθξαηνύκελσλ θόξσλ 

Έθδνζε βεβαηώζεσλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ 

Ξάζεο θύζεσο ζεσξήζεηο ζηνηρείσλ ζηνλ Θ.Β.Π 

Έιεγρνο ηεο πνξείαο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ελεκέξσζε ηεο Δπηρείξεζεο 

Πύληαμε θαη ζπκθσλία Ππγθεληξσηηθώλ θαηαζηάζεσλ ηηκνινγίσλ 

15) Γηαδηθαζία ππνβνιήο ζηνηρείσλ ζην πνπξγείν Δζσηεξηθώλ, ζην πνπξγείν Ξνιηηηζκνύ, ηνλ Γή-

κν Ησαλληηώλ , ηελ Ξεξηθέξεηα Ζπείξνπ θαη ζε όπνηνλ Γεκόζην Φνξέα απαηηεζεί  

16) Πύληαμε εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΓΖΞΔΘΔ θαζώο θαη ηηο αλακνξθώζεηο απηνύ ζηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο. 

17) Πύληαμε ζηαηηζηηθώλ εθζέζεσλ θαη εηδηθώλ νηθνλνκηθώλ αλαθνξώλ γηα ηελ  παξαθνινύζεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΖΞΔΘΔ. 

18) Νη αλσηέξσ ππεξεζίεο ζα παξαζρεζνύλ κε θπζηθή παξνπζία ζηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο. 

 
 
 
 

3. Σ Ε Υ Ν Ι Κ Ε   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε  
 

Τπηρεζίες Περιγραθή 

 

Πύληαμε Ηζνινγηζκνύ ηέινπο ρξή-

ζεο γηα ην έηνο 2020  ηνπ Λ.Ξ.Η.Γ 

θαη ζύληαμε - ππνβνιή θνξνινγί-

αο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθήο ρξή-

ζεο 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ινγηζηηθή ηήξεζε – ππνζηήξημε 

ελεκέξσζε δηπινγξαθηθήο Ινγη-

ζηηθήο Κεζόδνπ γηα ην έηνο 2020 

Αθνξά ζηελ ζύληαμε ηνπ ηζνινγηζκνύ ηέινπο νηθνλνκηθήο  

ρξήζεο  2020 ηνπ Λ.Ξ.Η.Γ.: 

 Δγγξαθέο αλνίγκαηνο ρξήζεο. 

 Δγγξαθέο ινγαξηαζκώλ γεληθήο ινγηζηηθήο. 

 Δγγξαθέο ζπκθσλίαο γεληθήο ινγηζηηθήο - δεκόζη-

αο ινγηζηηθήο. 

 Δλεκέξσζε κεηξώνπ παγίσλ. 

 Δγγξαθέο πξνζαξκνγήο. 

 Πύληαμε θύιινπ κεξηζκνύ. 

 Δγγξαθέο γεληθήο εθκεηάιιεπζεο. 

 Δγγξαθέο απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

 Δγγξαθέο θιεηζίκαηνο ηζνινγηζκνύ.  

 Ινηπέο εγγξαθέο ινγαξηαζκώλ ηάμεσο. 

 Πύληαμε ηζνινγηζκνύ ρξήζεσο ην έηνο 2020.  

 Πύληαμε  θαη ππνβνιή θνξνινγηθήο δήισζεο  γηα 

ην έηνο 2020. 

 

 

Αθνξά εξγαζίεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ινγηζηηθήο 

ηήξεζεο – ππνζηήξημεο - ελεκέξσζεο ηεο δηπινγξαθηθήο 

ινγηζηηθήο κεζόδνπ ζην Λ.Ξ.Η.Γ., νηθνλνκηθήο ρξήζεο 

2020  θαη ζα πεξηιακβάλεη ηελ: 
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 Ρελ ηήξεζε κεραλνγξαθηθά ηεο γεληθήο ινγηζηη-

θήο ζύκθσλα κε ην Ινγηζηηθό Πρέδην 

(Ξ.Γ.315/30-12-1999). 

 Ρήξεζε - Ξαξαθνινύζεζε ινγηζηηθήο ηνπ δεκνζί-

νπ ινγηζηηθνύ κε δηπινγξαθηθό ηξόπν (παξαθν-

ινύζεζε ινγαξηαζκώλ ηάμεσο). 

 Ρήξεζε  θαη  έιεγρν όισλ ησλ ινγηζηηθώλ εγγξα-

θώλ ζε όια ηα ινγηζηηθά θπθιώκαηα. 

 Ρήξεζε  θαη έιεγρν ησλ ινγηζηηθώλ ζπκθσληώλ 

ησλ πξνβιεπόκελσλ ινγηζηηθώλ θπθισκάησλ. 

 Ρήξεζε θαη ηαθηνπνίεζε ηνπ κεηξώνπ παγίσλ πε-

ξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. 

 Πύληαμε κεληαίσλ - εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηα-

ζηάζεσλ (ηζνδύγηα). 

 Έιεγρνο ηνπ ηακείνπ θαη ρξεκαηηθώλ δηαζεζίκσλ, 

κεληαίεο θαηαζηάζεηο θιεηζίκαηνο ηακείνπ. 

 πόδεημε ηξόπνπ εθηέιεζεο εξγαζηώλ ζην δεκόζην 

ινγηζηηθό γηα λα ππάξρεη νξζή απεηθόληζε ζην δη-

πινγξαθηθό. 

 Ρήξεζε ησλ εκεξήζησλ ινγηζηηθώλ εγγξαθώλ -

ζπκθσλία όισλ ησλ ινγαξηαζκώλ ηεο Γεληθήο Ιν-

γηζηηθήο (Ρξάπεδεο, Αζθαιηζηηθά Ρακεία, Ξξνκε-

ζεπηώλ, ακνηβώλ - πξνθαηαβνιώλ πξνζσπηθνύ) 

γηα ην έηνο 2020. 

 Ρήξεζε θαη ζπκθσλία εθαξκνγήο ηνπ δηπινγξαθη-

θνύ - παξνπζίαζε ζπκθσλίαο ησλ δύν ζπζηεκά-

ησλ έζνδα - απαηηήζεηο, έμνδα -ππνρξεώζεηο γηα 

ην έηνο 2020. 

 Ρήξεζε ζύληαμεο κεληαίσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηά-

ζεσλ. Ζ ηήξεζε – ελεκέξσζε -ππνζηήξημε ηνπ δη-

πινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο ζα παξέρεηαη από ηνλ 

αλάδνρν, κε θπζηθή παξνπζία ζην ρώξνπ ηνπ Λν-

κηθνύ Ξξνζώπνπ. 

 
Μηζζνδνζία 

 

 

 

 Γηαδηθαζία πξόζιεςεο ππαιιήισλ 

 Γηαδηθαζία ιήμεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ππαιιήισλ 

 Έθδνζε κηζζνδνζίαο ππαιιήισλ 

 Δθθαζάξηζε κηζζνδνζίαο κέζσ ΔΑΞ 
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Ινγηζηηθά – Φνξνηερληθά ζέκαηα 

 

 

 Έιεγρνο όισλ ησλ παξαζηαηηθώλ θαη θαηαρώξεζε 

απηώλ ζηα βηβιία ηεο Δπηρείξεζεο 

 Ππκθσλία πειαηώλ – πξνκεζεπηώλ – ρξεκαηηθώλ 

δηαζεζίκσλ 

 Πύληαμε πεξηνδηθήο Φ.Ξ.Α 

 Πύληαμε Ξεξηνδηθήο Γήισζεο απόδνζεο  

Ξαξαθξαηνύκελσλ θόξσλ 

 Έθδνζε βεβαηώζεσλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ 

           Ξάζεο θύζεσο ζεσξήζεηο ζηνηρείσλ ζηνλ Θ.Β.Π 

 Έιεγρνο ηεο πνξείαο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ελε-

κέξσζε ηεο Δπηρείξεζεο 

 Πύληαμε θαη ζπκθσλία Ππγθεληξσηηθώλ θαηαζηά-

ζεσλ ηηκνινγίσλ 

 

Γηαδηθαζία ππνβνιήο ζηνηρείσλ 

 

 Γηαδηθαζία ππνβνιήο ζηνηρείσλ ζην πνπξγείν Δ-

ζσηεξηθώλ, ζην πνπξγείν Ξνιηηηζκνύ, ηνλ Γήκν 

Ησαλληηώλ , ηελ Ξεξηθέξεηα Ζπείξνπ θαη ζε όπνηνλ 

Γεκόζην Φνξέα απαηηεζεί  

 

Πύληαμε εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ  Πύληαμε εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΓΖΞΔΘΔ 

θαζώο θαη ηηο αλακνξθώζεηο απηνύ ζηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο-κεληαίεο θαηαζηάζεηο εθηέιεζεο πξνϋ-

πνινγηζκνύ (ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηεύζπλζε ηεο 

Δπηρείξεζεο). 

 

Πύληαμε ζηαηηζηηθώλ  Πύληαμε ζηαηηζηηθώλ εθζέζεσλ θαη εηδηθώλ νηθν-

λνκηθώλ αλαθνξώλ γηα ηελ  παξαθνινύζεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΖΞΔΘΔ. 

 

                                               Ειδικοί Όροι (Επί ποινή αποκλειζμού) 

1. Ζ πξνζθνξά πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε αλαιπηηθό Φύιιν Ππκκόξθσζεο (δίδεηαη ζρεηηθό έληππν). 

2. Λα θαηαηεζεί ππεύζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ όπνπ ζα αλαθέξεηαη όηη ε πξνζθνξά ζπ-

ληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο κειέηεο. 

3. Λα δηαζέηεη ν ελδηαθεξόκελνο εκπεηξία ζηελ εθαξκνγή ηεο δηπινγξαθηθήο ινγηζηηθήο κεζόδνπ. 

Απηό απνδεηθλύεηαη κε δεκνζηεπκέλν Ηζνινγηζκό ή ζπκβάζεηο κε Λ.Ξ.Γ.Γ., Λ.Ξ.Η.Γ. ή νπνηαδήπνηε 

Γεκόζην νξγαληζκό πνπ ν ηζνινγηζκόο ηνπο έρεη δεκνζηεπζεί ζε εθεκεξίδα ή ζην site ηνπο. 

 4. Λα θαηαηεζεί βεβαίσζε εγγξαθήο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ζην νηθνλνκηθό επηκειεηήξην θαη λα δηα-

ζέηεη άδεηα ινγηζηή – θνξνηερληθνύ Α΄ ηάμεο. 
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4. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Ξεξηγξαθή Ξαξερόκε-

λσλ 
πεξεζηώλ 

Ξαξαδνηέν Κνλάδα 
Κέηξεζεο 

Ώξεο Ρηκή 
Κνλάδνο 

Γαπάλε 

Ινγηζηηθή ηήξεζε- 
ππνζηήξημε ελεκέξσζε 
δηπινγξαθηθήο Ινγηζηη-

θήο 

Κεζόδνπ γηα ην έηνο 

2020 

Πύληαμε Ηζνινγηζκνύ 

Ρέινπο  ρξήζεο, γηα ην 

έηνο 2020  ηνπ 

Λ.Ξ.Η.Γ. 

ζύληαμε θαη ππνβνιή 

θνξνινγηθώλ δειώ-

ζεσλ ρξήζεο γηα ην 

έηνο 2020  

Δλεκέξσζε 
δηπινγξαθηθνύ 

ζπζηήκαηνο ινγηζηηθήο 
ζην κεραλνγξαθηθό 
ζύζηεκα νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο ηνπ 

Λ.Ξ.Η.Γ. γηα ην έηνο 

2020 

Έθδνζε νηθνλνκηθώλ 
Θαηαζηάζεσλ Σξήζεο 

ην έηνο 2020 

ζύληαμε θαη ππνβν-

ιή θνξνινγηθώλ δε-

ιώζεσλ ρξήζεο ην 

έηνο 2020 

ΑΤΛΟ 
12 ανθρωπο-

μήνες 
1.250,00 12.097,00€ 

  ύνολο 12.097,00€ 

  Φ.Π.Α  24% 2.903,00€ 

  Γενικό ζύνολο δαπάνης 15.000,00€ 

 

Ζ ζπλνιηθή πξνζππνινγηδόκελε δαπάλε ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζην πνζό 15.000,00€ καδί κε ηνλ 

ΦΞΑ 24%, ζα βαξύλεη ηνλ Θ.Α.: 61-61.00.06.00001 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ νηθνλνκηθνύ έ-

ηνπο 2020-2021. 
 

CPV KΩΔΙΚΟ ΣΙΣΛΟ 

79200000-6 ΛΟΓΙΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 

 

6. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

 
Άξζξν 1 

Αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο 

Ζ ζπγγξαθή απηή αθνξά ηελ ινγηζηηθή ηήξεζε – ππνζηήξημε ηνπ δηπινγξαθηθνύ ινγηζηηθνύ ζπζηή-

καηνο γηα ην έηνο 2020 θαη έθδνζε ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ Σξήζεο γηα ην έηνο 2020 ηνπ 

Λ.Ξ.Η.Γ. «Γεκνηηθή Θνηλσθειήο Δπηρείξεζε Ξεξηθεξεηαθνύ Θεάηξνπ Ησαλλίλσλ». 

Άξζξν 2 

Γηαηάμεηο 

Ζ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο: 

α. Ρνπ Γεκνηηθνύ θαη Θνηλνηηθνύ Θώδηθα (Λ. 3463/2006). 

β. Ρνπ Λ.4412/2016(ΦΔΘ 147Α-08/08/2016) «Γεκόζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηώλ θαη 

πεξεζηώλ(πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο2014/24ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

γ. Ρνπ Λ. 3731/2008 (άξζξν 20, παξ.13). 

δ. Ρνπ Λ. 2362/1995. 

δ Ρνπ Λ. 3852/10 άξζξν 72 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

– Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο. 

ε. ηελ Ξ1/3305/3-11-2010 (ΦΔΘ 1789 Β΄/12.11.10), απόθαζε θππνπξγνύ Νηθνλνκηθώλ, Αληαγσ-

ληζηηθόηεηαο θαη Λαπηηιίαο. 
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ζη. Ρελ ππ’ αξηζκ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΔΘ 1291 Β΄) απόθαζεο ηνπ πνπξγνύ Νηθνλνκηθώλ. 

δ. ΞΓ 315/1999. 

Άξζξν 3 

Ππκβαηηθά ζηνηρεία 

Ππκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη ηα αθόινπζα: 

1) Ν πξνϋπνινγηζκόο ηεο κειέηεο. 

2) Ζ Ππγγξαθή πνρξεώζεσλ. 

3) Ζ ηερληθή πεξηγξαθή – κειέηε. 

Άξζξν 4 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο –θξηηήξηα επηινγήο αλαδόρνπ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ: α) όινη νη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, εηαηξείεο ή λνκηθά πξόζσπα ηδησ-

ηηθνύ δηθαίνπ πνπ δηαζέηνπλ ηα ηππηθά πξνζόληα (άδεηα άζθεζεο ινγηζηηθνύ - θνξνηερληθνύ επαγ-

γέικαηνο Ά ηάμεο από ην Ν.Δ.Δ.), β) όζνη έρνπλ εκπεηξία ζηελ εθαξκνγή ηεο δηπινγξαθηθήο ινγη-

ζηηθήο κεζόδνπ θαη γ) να καηαθέζοσν ηην οικονομικόηερη προζθορά. 

Άξζξν 5 

Σξόλνο εθηέιεζεο εξγαζηώλ 

Ν ρξόλνο δηάξθεηαο θαη πεξάησζεο ησλ εξγαζηώλ ζα ηζρύεη γηα έλα έηνο από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο. 

Άξζξν 6 

πνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 

Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ άξζξνπ 1. 

Θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, o Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε θσ-

ζική παροσζία, καθημερινά, ζύκθσλα κε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ώξεο κε ην Λνκηθό Ξξόζσπν, π-

πνρξενύηαη δε λα ιακβάλεη ππόςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξ-

γνπ. 

Απαγνξεύεηαη ε εθρώξεζε από ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, θαζώο θαη ησλ 

ππνρξεώζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ από ηε ζύκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμύ απηνύ θαη 

ηνπ Λ.Ξ.Η.Γ. θαη ε εθρώξεζε ηεο απαίηεζεο ζε νπνηνδήπνηε πηζησηηθό νξγαληζκό εκεδαπήο ή αιιν-

δαπήο. 

Ζ Ρήξεζε – ελεκέξσζε - ππνζηήξημε ηνπ δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο ζα παξέρεηαη από ηνλ αλά-

δνρν, κε θπζηθή παξνπζία ζην ρώξνπ ηνπ Λνκηθνύ Ξξνζώπνπ 

Άξζξν 7 

πνρξεώζεηο Φνξέα 

Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή όισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλαηεζεηκέλσλ ππεξεζηώλ θαη εξγαζηώλ. 

Άξζξν 8 

Ρξόπνο πιεξσκήο 

Ζ ζπκβαηηθή αμία ησλ εξγαζηώλ ζα πιεξώλεηαη ζηνλ αλάδνρν ηκεκαηηθά κε ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνύ 

εληάικαηνο πιεξσκήο πνπ ζα ζπλνδεύεηαη από ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. Πηελ θαζαξή αμία ησλ 

εξγαζηώλ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη νη λόκηκεο θξαηήζεηο. 
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Άξζξν 9 

Αλαζεώξεζε ηηκώλ 

Νη ηηκέο δελ ππόθεηληαη ζε θακία αλαζεώξεζε ηηκώλ γηα νπνηαλδήπνηε ιόγσ ή αηηία, αιιά παξακέ-

λνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο. 

Άξζξν 10 

Έθπησζε ηνπ αλαδόρνπ 

Πύκθσλα κε ην άξζξν 203 Λ.4412/2016 

1.Ν αλάδνρνο θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην όλνκα ηνπ θαη από 

θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από απηήλ, κε απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ, ύζηε-

ξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ:  

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105,  

β) ζηελ πεξίπησζε δεκόζηαο ζύκβαζεο ππεξεζηώλ:  

αα) αλ δελ εθπιεξώζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο 

ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζύκθσλεο κε ηελ ζύκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη  

ββ) αλ ππεξέβε ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ 

παξαηάζεσλ.  

2.Πηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιόγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδόρνπ από ζύκβαζε παξνρήο ππεξεζηώλ θα-

ηά ηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξαγξάθνπ 1, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή όριε-

ζε, ε νπνία κλεκνλεύεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή 

ησλ ελεξγεηώλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκόξθσζή 

ηνπ. Ζ ηαζζόκελε πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη εύινγε θαη αλάινγε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο θαη 

πάλησο όρη κηθξόηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξώλ. Αλ ε πξνζεζκία, πνπ ηέζεθε κε ηελ εηδηθή όριε-

ζε, παξήιζε ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, θεξύζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα 

(30) εκεξώλ από ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκόξθσζεο, κε απόθαζε ηεο αλαζέηνπ-

ζαο αξρήο. Πηελ απόθαζε πξνζδηνξίδνληαη νη ιόγνη ηεο κε ζπκκόξθσζεο ηνπ αλαδόρνπ πξνο ηελ 

εηδηθή όριεζε θαη αηηηνινγείηαη ε έθπησζε κε αλαθνξά ζηνπο ιόγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ. 

3.Ν νηθνλνκηθόο θνξέαο δελ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζύκβαζε 

όηαλ: 

α) Ζ ζύκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ε ππεξεζία δελ εθηειέζηεθε κε επζύλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε 

ζύκβαζε. 

β) Ππληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο. 

4.Πηνλ νηθνλνκηθό θνξέα πνπ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε, αλάζεζε ή ζύκβαζε, επη-

βάιινληαη, κε απόθαζε ηνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξ-

γάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξόκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη πα-

ξαθάησ θπξώζεηο: 

α) Νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, θαηά πεξίπησζε. 

β) Δίζπξαμε εληόθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην από ηε ζύκβαζε αλάδνρν 

είηε από πνζόλ πνπ δηθαηνύηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνύ από ηνλ ίδην είηε κε θαηάπησζε 

ηεο εγγύεζεο πξνθαηαβνιήο. Ν ππνινγηζκόο ησλ ηόθσλ γίλεηαη από ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο 
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πξνθαηαβνιήο από ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απόθαζεο θήξπμεο ηνπ σο 

εθπηώηνπ, κε ην ηζρύνλ θάζε θνξά αλώηαην όξην επηηνθίνπ γηα ηόθν από δηθαηνπξαμία, από ηελ εκε-

ξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρύνλ θάζε θνξά επηηόθην γηα ηόθνπ ππεξε-

κεξίαο. 

Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλόο απνθιεηζκόο ηνπ αλαδόρνπ από ην ζύλνιν ησλ ζπκβάζε-

σλ πξνκεζεηώλ ή ππεξεζηώλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο λόκνπ 

θαηά ηα εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 74. 

Άξζξν 11 

Ξηώρεπζε ή ζάλαηνο ηνπ αλαδόρνπ 

1. Αλ απνβηώζεη ν αλάδνρνο κεηά ηελ έλαξμε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ε ζύκβαζε ιύλεηαη απ-

ηνδίθαηα ρσξίο ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο γηα δηαθπγόλ θέξδνο ή νπνηαδήπνηε απνζεηηθή δεκία. 

Δίλαη δπλαηό όκσο λα αλαηεζεί ζηνπο θιεξνλόκνπο ε ζπλέρηζε θαη ε απνπεξάησζε ηεο ζύκβαζεο, 

ύζηεξα από αίηεζε πνπ ππνβάιιεη ζηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία ν αληίθιεηνο ησλ θιεξνλόκσλ, κέζα 

ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πέληε εκεξώλ από ην ζάλαην ηνπ αλαδόρνπ. 

Ζ αλάζεζε γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ Γ.Π, εθ όζνλ νη θιεξνλόκνη αλαιάβνπλ κε ζπκβνιαηνγξαθηθή 

δήισζε όια ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ απνβηώζαληνο αλαδόρνπ. 

Δάλ ιπζεί ε ζύκβαζε ιόγσ ζαλάηνπ ηνπ αλαδόρνπ, πξηλ ή κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο αιιά 

πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ θαζαξηζκνύ, απνδίδνληαη ζηνπο λνκίκνπο θιεξν-

λόκνπο ηνπ ε θαηαηεζείζα εγγύεζε θαη ηα έμνδα ηεο δεκνπξαζίαο πνπ είρε θαηαβάιεη ν απνζαλώλ. 

Πε πεξίπησζε πνπ νη θιεξνλόκνη δελ δηνξίζνπλ εκπξόζεζκα αληίθιεην νύηε ππνβάινπλ αίηεζε γηα 

ηε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηώλ θαζαξηζκνύ, δηαπηζηώλεηαη κε απόθαζε ηνπ Γ.Π. ε απηνδίθαηα ιύζε ηεο 

ζύκβαζεο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο νπνίαο ζηνπο θιεξνλόκνπο ή ζηνλ αληίθιεην ηνπ απνβηώζα-

ληνο, αθνινπζεί ε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ηεο ζύκβαζεο. 

Δάλ ν αλάδνρνο πησρεύζεη, ε ζύκβαζε ιύεηαη απηνδίθαηα ρσξίο ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο γηα δη-

αθπγόλ θέξδνο ή νπνηαδήπνηε δεκία. 

2. Δάλ ν αλάδνρνο ηεο εξγαζίαο είλαη θνηλνπξαμία, ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ελόο από ηνπο δύν 

θνηλνπξαθηνύληεο ε θνηλνπξαμία έλαληη ηνπ Λ.Ξ.Η.Γ. «ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΩΦΔΙΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΞΔ-

ΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ ΘΔΑΡΟΝ ΗΩΑΛΛΗΛΩΛ», ζεσξείηαη ιπκέλε θαη ε ζπκβαηηθή ζρέζε ζπλερίδεηαη ππν-

ρξεσηηθά κε ην δεύηεξν θνηλνπξαθηνύληα, ν νπνίνο αλαιακβάλεη όια ηα ζπκβαηηθά δηθαηώκαηα θαη 

ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζαλόληνο. 

Δάλ νη θνηλνπξαθηνύληεο ήηαλ πεξηζζόηεξνη από δύν, ε θνηλνπξαμία ζπλερίδεηαη κεηαμύ ησλ ινηπώλ 

πνπ αλαιακβάλνπλ έλαληη ηνπ Λ.Ξ.Η.Γ. «ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΩΦΔΙΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ 

ΘΔΑΡΟΝ ΗΩΑΛΛΗΛΩΛ», όια ηα ζπκβαηηθά δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζαλόληνο. 

Πε πεξίπησζε πηώρεπζεο ελόο από ηνπο θνηλνπξαθηνύληεο, ε θνηλνπξαμία ιύλεηαη θαη ε ζύκβαζε 

ζπλερίδεηαη ππνρξεσηηθά από ην δεύηεξν κέινο, πνπ αλαιακβάλεη έλαληη ηνπ Λ.Ξ.Η.Γ. «ΓΖΚΝΡΗΘΖ 

ΘΝΗΛΩΦΔΙΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ ΘΔΑΡΟΝ ΗΩΑΛΛΗΛΩΛ», όια ηα ζπκβαηηθά δηθαηώκαηα 

θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πησρεύζαληνο. 

Δάλ νη θνηλνπξαθηνύληεο ήηαλ πεξηζζόηεξνη από δύν, ε θνηλνπξαμία έλαληη ηνπ Λ.Ξ.Η.Γ. «ΓΖΚΝΡΗ-

ΘΖ ΘΝΗΛΩΦΔΙΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ ΘΔΑΡΟΝ ΗΩΑΛΛΗΛΩΛ», ζπλερίδεηαη κεηαμύ ησλ 

ππνινίπσλ. Αλόκσο θεξπρζνύλ ζε πηώρεπζε πεξηζζόηεξνη θνηλνπξαθηνύληεο θαη εθηίζεηαη ζε θίλ-
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δπλν ε πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, ην  Λ.Ξ.Η.Γ. «ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΩΦΔΙΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ ΘΔΑΡΟΝ ΗΩΑΛΛΗΛΩΛ», κπνξεί θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηνπ λα θεξύμεη δηαιπκέλε 

ηε ζύκβαζε. 

Άξζξν 12 

Δηδηθέο ππνρξεώζεηο - Όξνη 

Ζ πξνζθνξά πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε αλαιπηηθό Φύιιν Ππκκόξθσζεο (δίδεηαη ζρεηηθό έληππν). 

Λα θαηαηεζεί ππεύζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ όπνπ ζα αλαθέξεηαη όηη ε πξνζθνξά ζπληά-

ρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο κειέηε. 

Λα δηαζέηεη ν ελδηαθεξόκελνο εκπεηξία ζηελ εθαξκνγή ηεο δηπινγξαθηθήο ινγηζηηθήο κεζόδνπ ζε 

Λ.Ξ.Γ.Γ., Λ.Ξ.Η.Γ, Ν.Ρ.Α., θαη Λ.Ξ.Γ.Γ., Λ.Ξ.Η.Γ. ησλ Ν.Ρ.Α. Απηό απνδεηθλύεηαη κε Βεβαηώζεηο εξ-

γνδνηώλ ή ζπκβάζεηο πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ πξνϋπεξεζία ηνπο ζε Λ.Ξ.Γ.Γ , Λ.Ξ.Η.Γ. ζε Ν.Ρ.Α. ή 

ζε Λ.Ξ.Γ.Γ θαη Λ.Ξ.Η.Γ. ησλ Ν.Ρ.Α.. 

 Λα θαηαηεζεί βεβαίσζε εγγξαθήο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ζην επηκειεηήξην θαη άδεηα ινγηζηή – θνξν-

ηερληθνύ Α΄ ηάμεο. 

Άξζξν 13 

Δπίιπζε δηαθνξώλ 

Νη ηπρόλ δηαθσλίεο πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, επηιύνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 273 ηνπ Λ. 3463/2006. 

 

 
 Ζ Ξξόεδξνο ηνπ ΓΖΞΔΘΔ 

 
 

  

                                                                                  Σξηζηίλα Θσηζαληή 
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 ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

Ρνπ δηαγσληδνκέλνπ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

κε έδξα η……………………νδόο…………………………………………….αξ……….. 

Ρ.Θ……………Ρει……………………………………………fax……………………… 

 

 

 

 

Ξξνο  

Λ.Ξ.Η.Γ. 

« ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΩΦΔΙΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ ΘΔΑΡΟΝ ΗΩΑΛΛΗΛΩΛ» 
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νη παξαπάλσ ηηκέο ησλ εηδώλ δελ ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ ην Φ.Ξ.Α. 
 
 

Ρόπνο θαη Ζκεξνκελία 

 

Ν Ξξνζθέξσλ 

 
 
 

ονομαηεπώνσμο σπογραθόνηων και ζθραγίδα εηαιρείας) 
 

                                                                                   Ζ Ξξόεδξνο ηνπ Λ.Ξ.I.Γ. 

 

 

 

Ξεξηγξαθή Ξαξερόκελσλ 
πεξεζηώλ 

Ξαξαδνηέν Κνλάδα 
Κέηξεζεο 

Ξνζόηεηα Ρηκή 
Κνλάδνο 

Ρηκή 
Κνλάδνο 

Νινγξάθσο 

Ρηκή 

Ππλόινπ 

Ρηκή 
Ππλόινπ 

Νινγξάθσο 

-Ινγηζηηθή επίβιεςε- 
ππνζηήξημε ελεκέξσζε 

δηπινγξαθηθήο Ινγηζηηθήο 

Κεζόδνπ γηα ην έηνο 2020  

-Πύληαμε Ηζνινγηζκνύ 
Ρέινπο 

ρξήζεο ην έηνο 2020   
Λ.Ξ.Η.Γ  

-Δλεκέξσζε 
δηπινγξαθηθνύ 

ζπζηήκαηνο ινγηζηηθήο 

ζην κεραλνγξαθηθό 
ζύζηεκα νηθνλνκηθήο 
δηαρείξηζεο ηνπ ΛΞIΓ 

γηα  ην έηνο 2020  
-Έθδνζε νηθνλνκηθώλ 

Θαηαζηάζεσλ Σξήζεο 

ην έηνο 2020 θαη ζύληα-

με-ππνβνιή θνξνινγίαο 

ρξήζε ην έηνο 2020   

ΑΙΝ   
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ΕΝΣΤΠΟ  

ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

 

Ρνπ δηαγσληδνκέλνπ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

κε έδξα η……………………νδόο…………………………………………….αξ……….. 

Ρ.Θ……………Ρει……………………………………………fax……………………… 

Ξξνο  

 

Λ.Ξ.I.Γ. 

« ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΘΝΗΛΩΦΔΙΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ ΘΔΑΡΟΝ ΗΩΑΛΛΗΛΩΛ» 
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ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

Πύκθσλα κε ην ππ’ αξηζ. ………../…………… ηεύρνο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ζαο θαηαζέησ ην 

παξαθάησ θύιιν ζπκκόξθσζεο πξνζθνξάο ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ: 

 

Γεληθά Σαξαθηεξηζηηθά Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζρεηηθήο ζπκκόξθσ-

ζεο 

1) Κεηαθνξά νηθνλνκηθώλ πξάμεσλ ηνπ δεκν-

ζίνπ ινγηζηηθνύ ζηελ γεληθή ινγηζηηθή, ελεκέ-

ξσζε ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο ζην κεραλνγξα-

θηθό ζύζηεκα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ λν-

κηθνύ πξνζώπνπ γηα ηελ εθαξκνγήο ηνπ δη-

πινγξαθηθνύ ινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο παξάιιε-

ια κε ην δεκόζην ινγηζηηθό ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ εηαηξεία κεραλνγξάθεζεο  

 

2) Ππκθσλία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δύν ινγηζηη-

θώλ θπθισκάησλ, έιεγρνο ηεο κεηάπησζεο 

ησλ νηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ Γεκόζηνπ ιν-

γηζηηθνύ ζηελ γεληθή ινγηζηηθή, κε βάζε ην 

Ξ.Γ.315/1999, όπσο ηζρύεη 

 

3)Ρελ ηήξεζε κεραλνγξαθηθά ηεο γεληθήο ιν-

γηζηηθήο 

ζύκθσλα κε ην Ινγηζηηθό Πρέδην (Ξ.Γ.315/30-

12-1999) γηα ηα ην έηνο 2020  

 

4)Ζ ινγηζηηθή ηήξεζε ηνπ δεκνζίνπ ινγηζηηθνύ 

κε δηπινγξαθηθό ηξόπν γηα ην έηνο 2020  

 

5) Ζ ηήξεζε θαη ν έιεγρνο όισλ ησλ ινγηζηη-

θώλ εγγξαθώλ ζε όια ηα ινγηζηηθά θπθιώκα-

ηα. 

 

6) Ζ ηήξεζε θαη ν έιεγρνο ησλ ινγηζηηθώλ 

ζπκθσληώλ ησλ πξνβιεπόκελσλ ινγηζηηθώλ 

θπθισκάησλ. 

 

7)Ζ ηήξεζε θαη ηαθηνπνίεζε ηνπ κεηξώνπ πα-

γίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. 

 

8)Ζ ζύληαμε κεληαίσλ θαη εηήζησλ νηθνλνκη-

θώλ θαηαζηάζεσλ (ηζνδύγηα) 

 

9)Ρήξεζε ησλ εκεξήζησλ ινγηζηηθώλ εγγξα-

θώλ-ζπκθσλία όισλ ησλ ινγαξηαζκώλ ηεο 

Γεληθήο Ινγηζηηθήο(Ρξάπεδεο, Αζθαιηζηηθά Ρα-

κεία, Ξξνκεζεπηώλ ,ακνηβώλ- πξνθαηαβνιώλ 
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πξνζσπηθνύ, ηακείν) γηα ην έηνο 2020 

10) Πύληαμε ηζνινγηζκνύ ρξήζεο ην έηνο 2020  

11)Πύληαμε – ππνβνιή θνξνινγίαο εηζνδήκα-

ηνο ρξήζεο ην έηνο 2020  

 

12)Ππκκεηνρή ζηελ εθπξνζώπεζε ηνπ λνκηθνύ 

πξνζώπνπ θαηά ηνλ έιεγρν απηνύ από νξθσηό 

ινγηζηή -ειεγθηή 

 

13) Ξξόζιεςε – ιήμε ζύκβαζεο ηνπ εθάζηνηε 

πξνζσπηθνύ –ππνινγηζκόο απνδνρώλ – ελεκέ-

ξσζε ΝΑΔΓ - ΗΘΑ 

 

 

14) Έιεγρνο όισλ ησλ παξαζηαηηθώλ θαη θα-

ηαρώξεζε απηώλ ζηα βηβιία ηεο Δπηρείξεζεο  

Ππκθσλία πειαηώλ – πξνκεζεπηώλ – ρξεκαηη-

θώλ δηαζεζίκσλ 

Πύληαμε πεξηνδηθήο Φ.Ξ.Α 

 

 

15) Γηαδηθαζία ππνβνιήο ζηνηρείσλ ζην -

πνπξγείν Δζσηεξηθώλ, ζην πνπξγείν Ξνιηηη-

ζκνύ, ηνλ Γήκν Ησαλληηώλ , ηελ Ξεξηθέξεηα 

Ζπείξνπ θαη ζε όπνηνλ Γεκόζην Φνξέα απαηηε-

ζεί  

 

 

16) Πύληαμε εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΓΖ-

ΞΔΘΔ θαζώο θαη ηηο αλακνξθώζεηο απηνύ ζηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 
 

 

17) Πύληαμε ζηαηηζηηθώλ εθζέζεσλ θαη εηδηθώλ 

νηθνλνκηθώλ αλαθνξώλ γηα ηελ  παξαθνινύ-

ζεζε ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΖΞΔ-

ΘΔ. 
 

 

18) Νη αλσηέξσ ππεξεζίεο ζα παξαζρεζνύλ κε 

θπζηθή παξνπζία ζηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο. 
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πεξεζίεο Ξεξηγξαθή Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζρε-

ηηθήο ζπκκόξθσζεο 

 

Ινγηζηηθή 

επίβιεςε-

ππνζηήξημε 

ελεκέξσζε δη-

πινγξαθηθήο 

Ινγηζηηθήο Κε-

ζόδνπ γηα 

ην έηνο 2020  

Αθνξά Δξγαζίεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

ινγηζηηθήο επίβιεςεο –ππνζηήξημεο ελεκέ-

ξσζεο ηεο δηπινγξαθηθήο ινγηζηηθήο κεζό-

δνπ ζην Λ.Ξ.Η.Γ., θαηά ην έηνο 2020 θαη ζα 

πεξηιακβάλεη ηελ: 

 Ξαξαθνινύζεζε ηεο ηήξεζεο κερα-

λνγξαθηθά ηεο γεληθήο  ινγηζηηθήο 

ζύκθσλα κε ην Ινγηζηηθό Πρέδην 

(Ξ.Γ.315/30-12-1999) 

 Ξαξαθνινύζεζε ινγηζηηθήο ηήξεζεο 

ηνπ δεκνζίνπ ινγηζηηθνύ κε δηπιν-

γξαθηθό ηξόπν (παξαθνινύζεζε ιν-

γαξηαζκώλ ηάμεσο) 

 Ρήξεζε θαη έιεγρν όισλ ησλ ινγηζηη-

θώλ εγγξαθώλ ζε όια ηα ινγηζηηθά 

θπθιώκαηα. 

 Ρήξεζε θαη έιεγρν ησλ ινγηζηηθώλ 

ζπκθσληώλ ησλ πξνβιεπόκελσλ ιν-

γηζηηθώλ θπθισκάησλ. 

 Ρήξεζε θαη ηαθηνπνίεζε ηνπ κεηξώνπ 

παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ.  

 Πύληαμε κεληαίσλ νηθνλνκηθώλ θαηα-

ζηάζεσλ (ηζνδύγηα) 

 Έιεγρνο ηνπ ηακείνπ θαη ρξεκαηηθώλ 

δηαζεζίκσλ 

 πόδεημε ηξόπνπ εθηέιεζεο εξγαζηώλ 

ζην δεκόζην ινγηζηηθό γηα λα ππάξρεη 

νξζή απεηθόληζε ζην δηπινγξαθηθό 

 Ρήξεζε ησλ εκεξήζησλ ινγηζηηθώλ 

εγγξαθώλ-ζπκθσλία όισλ ησλ ινγα-

ξηαζκώλ ηεο Γεληθήο Ινγηζηη-

θήο(Ρξάπεδεο, Αζθαιηζηηθά  Ρακεία, 

Ξξνκεζεπηώλ ,ακνηβώλ- πξνθαηαβν-

ιώλ πξνζσπηθνύ) γηα ην έηνο 2020 
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Ρήξεζε θαη ζπκθσλία εθαξκνγήο ηνπ 

δηπινγξαθηθνύ-παξνπζίαζε ζπκθσλί-

αο ησλ δύν ζπζηεκάησλ έζνδα-

απαηηήζεηο, έμνδα-ππνρξεώζεηο γηα ην 

έηνο 2020   

  Δπίβιεςε ζύληαμεο κεληαίσλ νηθνλν-

κηθώλ θαηαζηάζεσλ Ζ επίβιεςε –

ελεκέξσζε -ππνζηήξημε ηνπ δηπιν-

γξαθηθνύ ζπζηήκαηνο ζα παξέρεηαη 

από ηνλ αλάδνρν, κε θπζηθή παξνπ-

ζία ζην ρώξνπ ηνπ Λνκηθνύ Ξξνζώ-

πνπ 

Πύληαμε 

Ηζνινγηζκνύ 

ηέινπο 

ρξήζεο γηα 

ην έηνο 2020 

, ζύληαμε – 

ππνβνιή θνξν-

ινγίαο εηζνδή-

καηνο ρξήζε ην 

έηνο 2020  

ηνπ Λ.Ξ.Η .Γ 

Αθνξά ζηελ ζύληαμε ηνπ ηζνινγηζκνύ ηέινπο 

ρξήζεο ην έηνο 2020 ηνπ Λ.Ξ.Η.Γ. 

 Δγγξαθέο αλνίγκαηνο ρξήζεο 

 Ρήξεζε ινγαξηαζκώλ γεληθήο ινγηζηη-

θήο 

 Ρήξεζε θαη  ζπκθσλία γεληθήο ινγη-

ζηηθήο-δεκόζηαο ινγηζηηθήο 

 Δλεκέξσζε κεηξώνπ παγίσλ 

 Δγγξαθέο πξνζαξκνγήο 

 Πύληαμε θύιινπ κεξηζκνύ 

 Δγγξαθέο γεληθήο εθκεηάιιεπζεο 

 Δγγξαθέο απνηειεζκάησλ ρξήζεο 

 Δγγξαθέο θιεηζίκαηνο ηζνινγηζκνύ 

 Ινηπέο εγγξαθέο ινγαξηαζκώλ ηάμεσο 

 Πύληαμε ππνβνιή θνξνινγίαο εηζνδή-

καηνο ρξήζε ην έηνο 2020  Πύληαμε 

ηζνινγηζκνύ ρξήζεσο ην έηνο 2020  

 

   

 

 

α/α Δηδηθνί όξνη Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζρε-

ηηθήο ζπκκόξθσζεο 

Θαηάζεζε 

πεύζπλεο 

Γήισζεο(Λαη/Όρη) 

1 Λα θαηαηεζεί ππεύζπλε δήισζε 

ηνπ ελδηαθεξόκελνπ όπνπ ζα 

αλαθέξεηαη όηη ε πξνζθνξά ζπ-

ληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο ό-

ξνπο ηεο παξνύζαο κειέηεο 

  

2 Λα δηαζέηεη ν ελδηαθεξόκελνο   
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εκπεηξία ζηελ εθαξκνγή ηεο ελ 

ιόγσ δηπινγξαθηθήο ινγηζηηθήο 

κεζόδνπ. Απηό απνδεηθλύεηαη κε 

Βεβαηώζεηο εξγνδνηώλ ή ζπκβά-

ζεηο πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ ελ 

ιόγσ πξνϋπεξεζία ηνπο.  

3 Λα θαηαηεζεί βεβαίσζε εγγξα-

θήο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ζην 

επηκειεηήξην θαη άδεηα ινγηζηή –

θνξνηερληθνύ Α΄ ηάμεο 

  

 

 
Ν Ξξνζθέξσλ 

 

 

(νλνκαηεπώλπκν ππνγξαθόλησλ θαη ζθξαγίδα εηαηξείαο) 
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