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1. ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ-ΣΡΟΠΟ ΑΝΑΘΔΖ

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο ηερληθήο πεξηγξαθήο είλαη ε ιήςε ππεξεζηώλ κε αλάζεζε
εμσηεξηθνύ πκβνύινπ γηα ηελ ινγηζηηθή θαη θνξνινγηθή ππνζηήξημε ηεο ΣΔΣΟ. Η ελ
ιόγσ αλάζεζε θξίλεηαη αλαγθαία θαη απαξαίηεηε γηα ηελ Δπηρείξεζε ιόγσ έιιεηςεο
εηδηθεπκέλσλ ζηειερώλ ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Η ελ ιόγσ εξγαζίεο δελ εκπίπηνπλ ζηα
ζπλήζε θαζήθνληα ππάιιεισλ. Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη
ζην πνζό ησλ 24.689,76€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη όισλ ησλ λόκηκσλ
θξαηήζεσλ) θαη ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α.6111.03, ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2021 ηεο ΣΔΣΟ.
Η ζπγθεθξηκέλε παξνρή ππεξεζίαο ζα γίλεη κεαπεπζείαο αλάζεζε όπσο πξνβιέπεηαη ζηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπΝ. 3463/2006, όπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 13 ηνπ
άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 (ΦΔΚ 263/23.12.2008 ηεύρνο Α΄) ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ Ν. 4270/2014θαη ηα ηνλ Ν. 4412/2016
ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ

Σν αληηθείκελν αλάζεζεο ηεο ππεξεζίαο ζπλίζηαηαη ζηελ νξζά επηζηεκνληθή θαη ηερληθή
ππνζηήξημε ηνπ Πιάλνπ δξάζεο γηα ηελ ινγηζηηθή θαη θνξνινγηθή ππνζηήξημε ηεο ΣΔΣΟ.
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Απηό πξνϋπνζέηεη ηελ θαηάιιειε εηδηθήο θύζεσο πξνεηνηκαζία,νξγάλσζε θαη ζπλεξγαζία κε
ηνπο αξκόδηνπο θνξείο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ΣΔΣΟ ζα ρξεηαζηεί εμεηδηθεπκέλν ζηέιερνο γηα
ηελ ινγηζηηθή θάιπςε ηεο επηρείξεζεο γηα ην έηνο 2021. Δπίζεο παξνρή θνξνινγηθήο
ηερλνγλσζίαο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο όπσο ζύληαμε ησλ πεξηνδηθώλ Γειώζεσλ Φ.Π.Α,
ύληαμε ησλ πεξηνδηθώλ Γειώζεσλ Φόξσλ πξνκεζεπηώλ, ζύληαμε ησλ ζπγθεληξσηηθώλ
θαηαζηάζεσλ πειαηώλ, πξνκεζεπηώλ, ππνβνιή Καηάζηαζεο πκθσλεηηθώλ παξαγξάθνπ 16,
άξζξνπ 8, Ν 1882/90, ππνβνιή ζηνηρείσλ βεβαηώζεσλ απνδνρώλ, θαη ζύληαμε Φνξνινγηθήο
Γήισζεο γηα ηελ πεξίνδν ρξήζεο 2020. Αθόκε ζα ρξεηαζηεί ε ηερληθή ππνζηήξημε ζε
εξγαζηαθά ζέκαηα - δηαρείξηζεο κηζζνδνζίαο θαη εηερληθή ππνζηήξημε ζε ζέκαηα ζρεηηθά
κε ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. – .Δ.Π.Δ. θαη δηεθπεξαίσζε ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηώλ. Αθόκε ζα
ρξεηαζηεί Δθπξνζώπεζε ηεο επηρείξεζεο γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ινγηζηηθέο εξγαζίεο πξνο
ηηο αξκόδηεο δεκόζηεο αξρέο (Γ.Ο.Τ., Ο.Α.Δ.Γ., θηι.) θαη ηνπο ινηπνύο νξγαληζκνύο, θνξείο θαη
ππεξεζίεο πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν. Δπίζεο ε ελεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ θίλεζε ηεο
επηρείξεζεο (πσιήζεηο, ηακείν, θίλεζε ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ, θηι).Σέινο ε έληαμε ηεο
επηρείξεζεο ζην myDATA, (myDigitalAccountingandTaxApplication). ζηε λέα ειεθηξνληθή
πιαηθόξκα κε ηελ νπνία ε ΑΑΓΔ εηζάγεη ηα ειεθηξνληθά βηβιία ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ
επηρεηξήζεσλΣν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ ζηελ ζπγγξαθή
ππνρξεώζεσλ.Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο άηνκα-εηαηξίεο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ παξνρή ζρεηηθώλ
ππεξεζηώλ.
ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΑΝΑΘΔΖ

Η θάιπςε ησλ ελ ιόγσ ππεξεζηώλ ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ
επηρείξεζε. Η επηρείξεζε δελ δηαζέηεη κόληκν πξνζσπηθό ΠΔ ε ΣΔ κε δπλαηόηεηα θάιπςεο ηνλ
ελ ιόγσ ππεξεζηώλ θαη ζηελ παξνύζα θάζε δελ είλαη δπλαηόλ ε πξόζιεςε ηαθηηθνύ
πξνζσπηθνύ. Δπίζεο ιόγσ ηνλ θαζπζηεξήζεσλ από ην ΤΠΔ θαη ηελ Απνθεληξσκέλε δηνίθεζε
ε επηρείξεζε ζα κείλεη γηα κεγάιν δηάζηεκα ρσξίο ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θαη θπζηθά είλαη
γλσζηό όηη ιόγσ ησλ πεξηνξηζκώλ ζηηο πξνζιήςεηο αθνύ θαηά ηα πξνεγνύκελα έηε δελ
εγθξίζεθαλ ζέζεηο ην ίδην ζα ζπκβεί θαη θέηνο κηαο θαη νη αλάγθεο πνπ δεηά λα θαιύςεη ε
επηρείξεζε δελ είλαη νύηε αληαπνδνηηθέο νύηε κε αληίηηκν. Οη εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο πνπ
απαηηνύληαη θαη ππάξρνπλ ζηελ ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ αιιά θαη ζηα πξνζόληα σο ππνρξεσηηθό
ζηνηρείν επί απνθιεηζκνύ ζε θακηά ησλ πεξηπηώζεσλ δελ κπνξνύλ λα θαιπθηνύλ από επνρηθό
πξνζσπηθό. Σέινο θαη πην ζεκαληηθό γηα ηελ ππνγξαθή ηζνινγηζκνύαλώλπκεο εηαηξίαο απαηηείηε
άδεηα ινγηζηή Α ηάμεο.
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Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε ζπκκεηνρήο είλαη
 Καηνρή πηπρίνπ ΠΔ-ΣΔνηθνλνκηθήο θαηεύζπλζεο
 άδεηα άζθεζεο νηθνλνκνινγηθνύ επαγγέικαηνο
 αδεηα ινγηζηή Αηαμεο κε δηθαίσκα ππνγξαθήο ηζνινγηζκνπ
 εκπεηξία ζε ινγηζηηθά
 Να ππάξρεη δπλαηόηεηα θπζηθήο παξνπζίαο
 Καηάζεζε πξνζθνξάο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ
 Πνηληθό κεηξών
 Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα
 Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα

Θεσξήζεθε
Ο Πξόεδξνο ηεο ΣΔΣΟ

Μαιιίλεο Ησάλλεο
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2. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Α/
Α
1
2

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ

ΦΠΑ

Λνγηζηηθή θάιπςε ηεο επηρείξεζεο

700

12,65

8.855,00

2.125,20

Παξνρή θνξνινγηθήο ηερλνγλσζίαο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο

300

12,65

3.795,00

910,80

250

12,65

3.162,50

759,00

160

12,65

2.024,00

485,76

50

12,65

632,50

151,80

14

12,65

177,10

42,50

100

12,65

1.265,00

303,60

3 Σερληθή ππνζηήξημε ζε εξγαζηαθά ζέκαηα - δηαρείξηζεο κηζζνδνζίαο
Σερληθή ππνζηήξημε ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. – .Δ.Π.Δ.
θαη δηεθπεξαίσζε ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηώλ,
Δθπξνζώπεζε ηεο επηρείξεζεο γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ινγηζηηθέο
5 εξγαζίεο πξνο: Σηο αξκόδηεο δεκόζηεο αξρέο (Γ.Ο.Τ., Ο.Α.Δ.Γ., θηι.),
Λνηπνύο νξγαληζκνύο, θνξείο θαη ππεξεζίεο πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν
6
Δλεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ θίλεζε ηεο επηρείξεζεο (πσιήζεηο,
ηακείν, θίλεζε ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ, θηι)
4

7

ΩΡΗΑΗΑ
ΓΗΑΡΚΔΗΑ Δ ΑΠΟΕΖΜΗ ΓΑΠΑΝΖ
ΩΡΔ
ΩΖ

Έληαμε ηεο επηρείξεζεο ζην Mydata ηνπ taxinet

ύλνιν 19.911,10€
Φ.Π.Α 24%
4.778,66€
Γεληθό ζύλνιν δαπάλεο 24.689,76€
Η αλαθεξόκελε ηηκή κνξθώζεθε κεηά από έξεπλα πνπ έθαλε ην ηκήκα ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο
εκπνξίνπ ζε αληίζηνηρν είδνο. Η ελδεηθηηθή δαπάλε ππνινγίδεηαη γηα 1574 ώξεο από ηελ
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο έσο 20-12-2021 θαη κε σξηαία απνδεκίσζε ρσξίο ΦΠΑ ζηα 12,65
Δπξώ Σν ηειηθό πνζό δηακνξθώλεηαη ζηα 24.689,76 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α
θαη όισλ ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ.
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Προϋπολογισμός 2021, ανάλσση δαπάνης:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 24.689,76€ (με το Υ.Π.Α.)
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (100%)
ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΕΞΟΔΩΝ: 6111.03
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3.  Τ Γ Γ Ρ Α Υ Η
Άξζξν 1ν :Αληηθείκελν ζπγγξαθήο

ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο ηερληθήο πεξηγξαθήο είλαη ε ιήςε ππεξεζηώλ κε αλάζεζε
εμσηεξηθνύ πκβνύινπ γηα ηελ ινγηζηηθή θαη θνξνινγηθή ππνζηήξημε ηεο ΣΔΣΟ.
πγθεθξηκέλα νη εξγαζίεο, βάζεη ηεο εκπεηξίαο καο ησλ αλαγθώλ ηεο Δπηρείξεζεο, γηα ηελ νξζή
ιεηηνπξγία ηεο, ζα πεξηιακβάλνπλ:
1. Λνγηζηηθή θάιπςε ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη:
α) πκβνπιεπηηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ ζσζηή ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα
εθδίδεη ε επηρείξεζε, όπσο πξνβιέπεηε από ηνλ Κ.Β..
β) Μεραλνγξαθεκέλε ηήξεζε ησλ Λνγηζηηθώλ Βηβιίσλ.
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γ) Δπίβιεςε θαη ππνζηήξημε γηα ηελ ζσζηή θαηαρώξεζε - ελεκέξσζε ζηα βηβιία ησλ ζρεηηθώλ
παξαζηαηηθώλ.
δ) πκβνπιεπηηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ δηπινγξαθηθνύ
ζπζηήκαηνο ηεο Γεκόζηαο Λνγηζηηθήο
ε) Έθδνζε κεληαίσλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ θαη απνζηνιή ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ
Γήκνπ ηζσλίαο
δ) ύληαμε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο θαη Ιζνινγηζκνύ ρξήζεο 2020 θαζώο θαη ππνγξαθή
απηνύ.
2. Παξνρή θνξνινγηθήο ηερλνγλσζίαο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηα εμήο:
α) ύληαμε ησλ πεξηνδηθώλ Γειώζεσλ Φ.Π.Α.
β) ύληαμε ησλ πεξηνδηθώλ Γειώζεσλ Φόξσλ πξνκεζεπηώλ
γ) ύληαμε ησλ ζπγθεληξσηηθώλ θαηαζηάζεσλ πειαηώλ, πξνκεζεπηώλ
δ) Τπνβνιή Καηάζηαζεο πκθσλεηηθώλ παξαγξάθνπ 16, άξζξνπ 8, Ν 1882/90
ε) Τπνβνιή ζηνηρείσλ βεβαηώζεσλ απνδνρώλ


Μηζζσηώλ,



Ακνηβώλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα,



Δηζνδεκάησλ από κεξίζκαηα, ηόθνπο, δηθαηώκαηα

δ) ύληαμε Φνξνινγηθήο Γήισζεο γηα ηελ πεξίνδν ρξήζεο 2020
3.Σερληθή ππνζηήξημε ζε εξγαζηαθά ζέκαηα - δηαρείξηζεο κηζζνδνζίαο,
πεξηιακβαλνκέλσλ:
α) ύληαμε θαη ππνβνιή θάζε ζηαηηζηηθνύ δειηίνπ θαη αλαθνξάο πνπ κπνξεί λα δεηεζεί από
νπνηνδήπνηε δεκόζηα ππεξεζία ή θνξέα.
β) Τπνινγηζκόο κεληαίσλ Μηζζνδνηηθώλ Καηαζηάζεσλ
γ) ύληαμε θαη ππνβνιή Α.Π.Γ. ζην ΙΚΑ.
δ) Γεκηνπξγία αξρείνπ ΔΑΠ γηα πιεξσκή κηζζνδνζίαο κέζσ ΔΑΠ ζύληαμε - εθηύπσζε
κηζζνδνηηθώλ θαηαζηάζεσλ.
ε) πγθεληξσηηθέο εηήζηεο ππνβνιέο ζε Γ.Ο.Τ. – Ι.Κ.Α.- .Δ.Π.Δ.
δ) Πιήξεο παξαθνινύζεζε όισλ ησλ εξγαζηαθώλ κεηαβνιώλ ησλ εξγαδνκέλσλ , ζύληαμε
ζπκβάζεσλ εξγαζίαο θαζώο θαη ηξνπνπνηήζεσλ.
ε) Γηεθπεξαίσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ εξγνδόηε (αζθάιηζε, απνδνρέο εξγαζίαο, άδεηεο
απνδεκηώζεηο, ινηπέο παξνρέο) κε απνζηνιή ζρεηηθώλ εγγξάθσλ ζην ΙΚΑ , Δπηζεώξεζε
Δξγαζίαο, ΟΑΔΓ θ.α, γηα ηελ απνθπγή πξόζζεησλ επηβαξύλζεσλ.
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ζ) Σήξεζε αηνκηθνύ θαθέινπ εξγαδόκελνπ θαη παξαθνινύζεζε αδεηώλ θαη κηζζνινγηθώλ
ζηνηρείσλ.
η) Έγγξαθε δηεθπεξαίσζε αηηεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνύ ζρεηηθά κε εξγαζηαθά , αζθαιηζηηθά θαη
κηζζνινγηθά ζέκαηα.
θ) Πιήξεο παξνρή ζπκβνπιώλ θαη ελεκέξσζε γηα ηηο λνκνζεηηθέο εμειίμεηο πνπ αθνξνύλ ηελ
Δπηρείξεζε.
ι) Τπνζηήξημε όισλ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηεί ε Δπηρείξεζε, κε ζπκπιήξσζε αξρείνπ
νηθνλνκηθώλ θαη κηζζνινγηθώλ ζηνηρείσλ.
4. Σερληθή ππνζηήξημε ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. – .Δ.Π.Δ. θαη δηεθπεξαίσζε
ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ:
α) Τπνβνιή εληύπσλ ΔΠΔ - ΟΑΔΓ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνζσπηθό ηεο επηρείξεζεο


Δ3 εληαίν έληππν αλαγγειίαο πξόζιεςεο



Δ5 νηθεηνζειήο απνρώξεζε



Δ7 ιύζε ζύκβαζεο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ή έξγνπ



Δ4 εηήζηνο πηλάθαο πξνζσπηθνύ



Δ4 ηξνπνπνηεηηθόο σξαξίνπ



Δ4 ζπκπιεξσκαηηθόο σξαξίνπ



Δ4 ηξνπνπνηεηηθόο απνδνρώλ



Δ11 γλσζηνπνίεζε ζηνηρείσλ εηήζηαο θαλνληθήο άδεηαο

5. Δθπξνζώπεζε ηεο επηρείξεζεο γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ινγηζηηθέο εξγαζίεο πξνο:
α) Σηο αξκόδηεο δεκόζηεο αξρέο (Γ.Ο.Τ., Ο.Α.Δ.Γ., θηι.)
β) Λνηπνύο νξγαληζκνύο, θνξείο θαη ππεξεζίεο πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν.
6. Δλεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ θίλεζε ηεο επηρείξεζεο (πσιήζεηο, ηακείν, θίλεζε
ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ, θηι)
7. Eληαμε ηεο επηρείξεζεο ζην Mydata ηνπ taxinet
α) έληαμε ηεο επηρείξεζεο ζην myDATA, (myDigitalAccountingandTaxApplication). ζηε λέα

ειεθηξνληθή πιαηθόξκα κε ηελ νπνία ε ΑΑΓΔ εηζάγεη ηα ειεθηξνληθά βηβιία ζηελ
θαζεκεξηλόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ.
β)

Γηαβίβαζε θαη θαηαρώξεζε θαη ύλνςε ησλ Παξαζηαηηθώλ εζόδσλ / εμόδσλ ηεο

επηρείξεζεο
γ) ραξαθηεξηζκόο ησλ θαηαρσξνύκελσλ ζπλαιιαγώλ
δ) θαηαρώξεζε αλαγθαίσλ Λνγηζηηθώλ Δγγξαθώλ γηα

Σαθηνπνίεζε πξνζδηνξηζκό ηνπ

ινγηζηηθνύ θαη ηνπ θνξνινγηθνύ απνηειέζκαηνο θάζε έηνπο
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Αλαιπηηθόηεξα ε θπζηθή παξνπζία ηνπ αλαδόρνπ κέζσ ηνπ ηδίνπ ή ζπλεξγαηώλ ηνπ,
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2021, αλακέλεηαη λα είλαη πεξίπνπ ζηηο 1.574 ώξεο, κε σξηαία
απνδεκίσζε 12,65€. Δπηζεκάλεηαη όηη εθόζνλ παξαζηεί αλάγθε ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα
παξνπζηαζηεί ζην ππνθαηάζηεκα πνπ αληηκεησπίδεη πξόβιεκα ρσξίο επηπιένλ ακνηβή.
Άξζξν 2ν :Ννκηθό θαη Θεζκηθό πιαίζην αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο
Η αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο ζηεξίδεηαη ζηα θάησζη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209, ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 257 θαηηελ παξ 5 ηνπ
Άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3463/06 (Γ.Κ.Κ.)
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο απόθαζεο ΤΠΔΓΓΑ 43254/31.07.2007 (ΦΔΚ
1492/17.08.2007 ηεύρνο Β')
3. Σελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 (ΦΔΚ 263/23.12.2008 ηεύρνο Α΄)
4. Σελ ππ' αξηζ. απόθαζε Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 35130/739/09.08.2010 (ΦΔΚ
1291/11.08.2010 ηεύρνο Β),
5. Σα άξζξα 116-118 ηνπ Ν.4412/2016 πεξί Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη
ππεξεζηώλ
6. Σνλ θαλνληζκό ηεο επηρείξεζεο
7. Σελ αλάγθε γηα ινγηζηηθή θαη θνξνινγηθή ππνζηήξημε ηεο ΣΔΣΟ.
8. Σν πξσηνγελέο αίηεκα 1/2021 ηεο επηρείξεζεο
9. Σελ ππαξηζκόλ 9/2021 απόθαζε Γ ηεο επηρείξεζεο
Άξζξν 3ν :Πξνζόληα
o Να κελ έρεη θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα
o Να κελ ηειεί ππό πηώρεπζε ή εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή
πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε.
o Να είλαη θνξνινγηθά θη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο
o Καηνρή πηπρίνπ ΠΔ-ΣΔ νηθνλνκηθήο θαηεύζπλζεο
o άδεηα άζθεζεο νηθνλνκνινγηθνύ επαγγέικαηνο
o άδεηα ινγηζηή Α ηάμεο κε δηθαίσκα ππνγξαθήο ηζνινγηζκνύ
o εκπεηξία ζε ινγηζηηθά
Σα παξαπάλσ πξνζόληα είλαη ππνρξεσηηθά θαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ θαηά ηελ εκέξα
θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο
Άξζξν 4ν :

πκβαηηθά ζηνηρεία
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Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη:
α. Σν ηηκνιόγην
β. Η ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ
γ. Σερληθή πεξηγξαθή
δ. ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο
Άξζξν 5ν :

Υξόλνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο κέρξη
20/12/2021
Άξζξν 6ν :

Σόπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ

Σόπνο εθηέιεζεο ζα είλαη ν Γήκνο ηζσλίαο θαη ζηα ζεκεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε
ΣΔΣΟ.
Άξζξν 7ν :

Ακνηβή

Η ακνηβή ηνπ ζπκβαιιόκελνπ γηα ηηο παξαπάλσ αλαγξαθόκελεο εξγαζίεο νξίδεηαη ζην
ζπλνιηθό πνζό 24.689,76επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ θαη
ΦΠΑ θαη ε νπνία ζα θαηαβάιιεηαη ύζηεξα από έθδνζε ζρεηηθνύ ηηκνινγίνπ παξνρήο
ππεξεζηώλ.
Άξζξν 8ν :

Τπνρξέσζε αζθάιηζεο

Γεδνκέλνπ όηη ε ζύκβαζε απηή έρεη ηε κνξθή ζύκβαζεο αλάζεζεο αλεμάξηεησλ ππεξεζηώλ
θαη όρη ζύκβαζε εξγαζίαο, ην Ννκηθό Πξόζσπν δελ ππνρξενύηαη λα αζθαιίζεη ηνλ Αλάδνρν
θη νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε πξνθύπηεη ζε αζθαιηζηηθά ηακεία βαξύλεη ηνλ αλάδνρν.
Άξζξν 9ν :

Παξάβαζε όξνπο ζύκβαζεο

ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ επί κέξνπο θάζεσλ ηνπ έξγνπ ν
Αλάδνρνο επηβξαδύλεη ή θαζπζηεξήζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ ζην ζύλνιν ε ελ κέξεη κε ηξόπν
πνπ αληηβαίλεη ζηε ζύκβαζε, ην Ννκηθό Πξόζσπν κπνξεί λα ππαλαρσξήζεη από ηε
ζύκβαζε ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα αλακείλεη ηνλ ρξόλν παξάδνζεο ηνπ όινπ έξγνπ
δηαηεξώληαο όια ηα δηθαηώκαηα ηεο ζηελ πεξίπησζε ππεξεκεξίαο ηεο αλαδόρνπ. Σν ίδην
ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαβεί ηηο πξνβιεπόκελεο ππνρξεώζεηο ηεο
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θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη κε βεβαηόηεηα ειαηησκαηηθή ή αληίζεηε
κε ηε ζύκβαζε απηή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
Άξζξν 10ν :

Τπνρξεώζεηο ηνπ εληνινδόρνπ

Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ άξζξ.1
Άξζξν 11ν :

Τπνρξεώζεηο ηνπ εληνιέα

Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή όισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη
απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο.
Άξζξν 12ν :

Αλσηέξα Βία

Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξόβιεπην θαη ηπραίν γεγνλόο πνπ είλαη αδύλαην λα
πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξόβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε
ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζύλεζε. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία
ππάξμεη ιόγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδόρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα
θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί
ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιόγσ ηεο αλσηέξαο βίαο.
Άξζξν 13ν :

Αλαζεώξεζε ηηκώλ

Οη ηηκέο δελ ππόθεηληαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ή αηηία, αιιά
παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο. Ο Φ.Π.Α ζε θάζε πεξίπησζε (θαη αιιαγήο ηνπ
ζπληειεζηή) βαξύλεη ηνλ εληνιέα.
Άξζξν 14ν :

Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο

Ο εληνινδόρνο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο βαξύλεηαη κε όινπο αλεμαηξέησο ηνπο
θόξνπο, ηέιε, δαζκνύο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ
πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο αλάζεζεο.
Άξζξν 15ν :

Δπίιπζε δηαθνξώλ

Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνύλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζύκβαζεο, επηιύνληαη ζύκθσλα
κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηοθαη ζηα αξκόδηα δηθαζηήξηα Υαιθηδηθήο.
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Νηθήηε , 19/02/2021

Θεσξήζεθε
Ο Πξόεδξνο ηεο ΣΔΣΟ

Μαιιίλεο Ησάλλεο
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