
 

 

Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Πληροφορίες: Β. Καραπιστόλη             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Τηλ.:  210 8200818/876 

E-mail: oasa@oasa.gr 

             procurement@oasa.gr 

 
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:    1246 / 28-01-2022                  
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για λογιστική υποστήριξη 
έτους 2022. 

 
ΣΧΕΤ: 1. To με αρ. 300/2021 Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης (ΑΔΑΜ: 

22REQ009922677) 

2. Η με αρ. 26/01.01.2022 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού €30.000,00  
(ΑΔΑ:ΡΜΘ946ΨΧΕ3-6ΔΧ, ΑΔΑΜ: 22REQ009922775) 

3. To με αρ. πρωτ. Υ.Σ. 293/ 03.11.2021 με το οποίο η αρμόδια Υπηρεσία, ήτοι η Δ/νση 
Οικονομικών Υπηρεσιών, εισηγείται την αποστολή πρόσκλησης υποβολής προσφοράς σε 
συγκεκριμένο οικονομικό φορέα 

Η Διεύθυνση Προμηθειών του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη 
τους Νόμους 3920/2011, 4412/2016, 4270/2014 ως ισχύουν, θα  προβεί στην απευθείας ανάθεση 
υπηρεσιών σύμφωνα με το θέμα / αντικείμενο που περιγράφεται στην παρούσα και τις απαιτήσεις του 
Παραρτήματος «Α» (2 σελίδες) τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκλησης: 

 

Αναθέτων Φορέας Ο.Α.Σ.Α.  Α.Ε. 

Αντικείμενο Ανάθεση υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης έτους 2022.  

CPV  79200000-6 - Υπηρεσίες λογιστικής 

Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ 30.000,00 ευρώ 

Φ.Π.Α.  7.200,00 ευρώ 

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 37.200,00 ευρώ 

Χρηματοδότηση Τακτικός Προϋπολογισμός - Κωδ. Λογιστ.:  61.90 
Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 26/01.01.2022  
(ΑΔΑ:ΡΜΘ946ΨΧΕ3-6ΔΧ, ΑΔΑΜ: 22REQ009922775) 

Διαδικασία Ανάθεσης Απευθείας Ανάθεση, άρθρο 328 Ν.4412/2016 

Κρατήσεις • 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται 
(άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
• 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., δυνάμει της παρ.3 του άρ.350 
του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, η οποία υπολογίζεται επί 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 





της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.  
• Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε 
ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 
Προσφορών 

04/02/2022 και ώρα 13:00 
Υπόψη Κεντρικής Γραμματείας 

Κατάθεση προσφοράς σε κλειστό φάκελο, στη Κεντρική 
Γραμματεία του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (Μετσόβου 15, Αθήνα, Τ.Κ. 
106 82, τηλ. 210 8200999), είτε ηλεκτρονικά στη Δ/νση : 
oasa@oasa.gr αναγράφοντας «Υποβολή Προσφοράς» και 
το θέμα / αρ. πρωτ. της παρούσας Πρόσκλησης,  

Κανόνες δημοσιότητας Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται: 

• Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr 

• Στον δικτυακό τόπο του Αναθέτοντος Φορέα  
www.oasa.gr 

Διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές 
απαιτήσεις 

Αριστοτέλης Πολυδωρόπουλος, τηλέφωνo 210 8200827 
email: aristotelisp@oasa.gr  

 

• Η Προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να συνοδεύεται από : 
 
1. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599 / 1986 (άρθρο 8) του Νόμιμου Εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέα, νομίμως υπογεγραμμένη, με την οποία να δηλώνει ότι: 

o έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα 
o δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73, 

παρ. 1 του Ν. 4412/2016 
o δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας 
o δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,  πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση 
o δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία 
o είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές & ασφαλιστικές υποχρεώσεις του 

 
2. Πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου για την 

απόδειξη της επαγγελματικής δραστηριότητας του οικονομικού φορέα το οποίο πρέπει να 
είναι συναφές με αυτό των προς ανάθεση υπηρεσιών. 

 

3. Σύντομη τεχνική περιγραφή του τρόπου υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου, στην 
οποία θα περιγράφεται και η ομάδα εργασίας του αναδόχου και τα τυπικά προσόντα που 
απαιτούνται σύμφωνα με το συμβατικό αντικείμενο. 

 

• Για την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εντός 10 ημερών μετά 
από  έγγραφο που θα του κοινοποιηθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα τα έγγραφα νομιμοποίησης 
και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν.4412/2016 ως αποδεικτικά στοιχεία 
για τη μη συνδρομή των υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 παρ.1 και 2 και 74.  

 





• Ο Ο.Α.Σ.Α διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζημίως γι’ αυτόν να 
αναβάλει ή να επαναλάβει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ή να αποφασίσει τη ματαίωση της ανάθεσης.  

 

• Η εταιρεία IFA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε.Π.Ε., καλείται να υποβάλλει προσφορά σύμφωνα με 
τα ανωτέρω πληροφοριακά στοιχεία. 
 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. 
Αριστέα Α. Αντωνοπούλου 

 

                                                                                         
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
- Γρ. Διευθ. Συμβούλου 
- ΓΔΟΥ 
- ΔΟΔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Για την ακρίβεια 
Η Τμ/χης Διοικ. Υποστήριξης 

 
 

Μαρία Τσέλιου 
 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»: 
 

Για την παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης λογιστικής υποστήριξης προς την ΟΑΣΑ Α.Ε. οι κατ’ 
ελάχιστον υποχρεώσεις του αναδόχου θα είναι : 
 
1) φυσική παρουσία και απασχόληση εξειδικευμένου λογιστή (Α’ τάξης με γνώσεις ΔΠΧΑ) για 4 
εργάσιμες ημέρες οκτάωρο ανά μήνα και εξειδικευμένου λογιστή για 6 εργάσιμες ημέρες οκτάωρο 
ανά μήνα το 2022 (οι ημέρες απασχόλησης θα καθορίζονται από τον ΟΑΣΑ κατόπιν συνεννόησης με 
την ανάδοχο εταιρία), για τις τρέχουσες εργασίες του λογιστηρίου καθώς και  
 
2) τηλεφωνική ή μέσω e-mail υποστήριξη, όταν προκύπτει ανάγκη σε όλες τις εργάσιμες ημέρες για 
πιο εξειδικευμένα λογιστικά θέματα.  
 
Οι παραπάνω υπηρεσίες υποστήριξης στις λογιστικές εργασίες απαιτούν:  

• Γνώση των εφαρμοζόμενων λογιστικών αρχών  και διασφάλιση ότι είναι σύμφωνες με την 
ισχύουσα ελληνική λογιστική νομοθεσία καθώς και σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα.  

• Εμπειρία αναφορικά με θέματα φορολογικών δηλώσεων, όπως παρακρατούμενων φόρων, 
τελών χαρτοσήμου, κρατήσεων,  συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών - πελατών, 
οριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών - ελευθέρων επαγγελματιών - λοιπών αμοιβών 
τρίτων, κλπ, σύνταξη των δηλώσεων φόρου εισοδήματος και ακινήτων  (έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ε9), 
ώστε να διασφαλίζεται η συμφωνία με τα επίσημα λογιστικά βιβλία καθώς και η εφαρμογή 
των κατάλληλων φορολογικών κανόνων.  

• Εμπειρία αναφορικά με την μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και εφαρμογή του 
mydata. 

• Επισκόπηση για να διαπιστωθεί εάν έχει παρακρατηθεί το σωστό ποσό φόρου εισοδήματος 
στην πηγή και εάν έχει συμπεριληφθεί στις δηλώσεις προς τις φορολογικές αρχές.  

• Εμπειρία αναφορικά με τις  ημερολογιακές  εγγραφές κλεισίματος έτους και εξαμήνου.  

• Εμπειρία αναφορικά με την τακτοποίηση και διενέργεια όλων των διορθωτικών λογιστικών 
εγγραφών, όπου απαιτείται,  

• Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να απαντά εγγράφως, εντός το πολύ τριών (3) εργάσιμων 
ημερών, στον Αναθέτοντα Φορέα σε οποιοδήποτε ερώτημα ή διευκρίνιση αυτή θέσει και 
σχετίζεται με το αντικείμενο της παρούσης συμβάσεως.  

• Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία η οποία αφορά το αντικείμενο των 
ζητούμενων υπηρεσιών αφενός είναι δεσμευτική για τον Ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να 
ενημερώσει/εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα, αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση 
η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τον 
Αναθέτοντα Φορέα. 

• Θέματα κατανομών εσόδου στις θυγατρικές καθώς και σωστής απεικόνισης του στο MY DATA. 
 
Το προσωπικό του αναδόχου  δεν συνάπτει κανενός είδους σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έργου ή 
υπηρεσιών το ίδιο με τον Ο.Α.Σ.Α., αλλά στο σύνολό τους παραμένουν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης μισθωτοί ή συνεργάτες της αναδόχου εταιρείας, η οποία και φέρει την ευθύνη για την 
καταβολή των μισθών τους, των εν γένει αποδοχών τους και των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών 
επιβαρύνσεων, για τις οποίες η ανάδοχος εταιρεία ευθύνεται ως εργοδότρια. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και κάθε υποχρέωσή 
του προς το απασχολούμενο προσωπικό. 
 
Οι συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία, δύναται να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους 
οποιαδήποτε άλλη εργασία (πλην των προαναφερόμενων) θεωρούν υποχρεωτική για την ορθή 
εκπλήρωση των όσων ορίζονται από την Νομοθεσία, αρκεί η συνολική προσφορά να μην υπερβαίνει 





τον Προϋπολογισμό της παρούσας Πρόσκλησης. Σε περίπτωση που δεν επισημανθούν επιπρόσθετες 
(υποχρεωτικές) εργασίες στις προσφορές, τότε ρητά θεωρείται αποδεκτό, ότι ο μειοδότης θα 
ολοκληρώσει οποιαδήποτε επιπρόσθετη εργασία θεωρείται υποχρεωτική (πλην των 
προαναφερόμενων) για την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναθέτοντος Φορέα σύμφωνα με 
την ισχύουσα Νομοθεσία, χωρίς να έχει αξίωση καμίας επιπρόσθετης αμοιβής. 
 
Οι προδιαγραφές και απαιτήσεις της παρούσας θα πρέπει να θεωρηθούν κατ’ ελάχιστον δεσμευτικές 
για τους συμμετέχοντες που θα καταθέσουν προσφορά, θεωρώντας ότι θα πρέπει να έχουν την 
εμπειρία για την ολοκλήρωση οποιαδήποτε επιπρόσθετης εργασίας (πλην των προαναφερόμενων), 
που θα κρίνονται απαραίτητες – υποχρεωτικές με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση με την κείμενη 
Νομοθεσία.   
 
Η παραπάνω υπηρεσία για το 2022 με φυσική παρουσία εξειδικευμένου λογιστή 10 εργάσιμες ημέρες 
ανά μήνα /8 ώρες ανά ημέρα, ανέρχεται έως του ποσού των 2.500€ ανά μήνα και περιλαμβάνει το 
πλήρες μισθοδοτικό κόστος ενός εργαζόμενου συνεπώς το κόστος του συνόλου της σύμβασης 
ανέρχεται έως του ποσού των 30.000€ πλέον ΦΠΑ για την χρήση του 2022.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




