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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών για λογιστική και 
φορολογική επίβλεψη -υποστήριξη του διπλογραφικού συστήματος και έκδοση των Οικονομικών 
Καταστάσεων Χρήσης για το έτος 2022 του ΝΠΔΔ ΚΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ. 
  
Το ΚΑΠΑ Δ. Βέροιας Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους  να καταθέσει την οικονομική προσφορά σύμφωνα με τα 
ακόλουθα στοιχεία:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Κ.Α.Π.Α ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Απευθείας Ανάθεση παροχή υπηρεσιών για λογιστική και 

φορολογική επίβλεψη -υποστήριξη του διπλογραφικού 
συστήματος και έκδοση των Οικονομικών Καταστάσεων 
Χρήσης για το έτος 2022 του ΝΠΔΔ ΚΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Παροχή υπηρεσιών για λογιστική και φορολογική επίβλεψη 
-υποστήριξη του διπλογραφικού συστήματος και έκδοση 
των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης για το έτος 2022 
του ΝΠΔΔ ΚΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 4.837,71€
ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α 24 % 1.161,29€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 6.000,00€
Κ.Α.Ε 00.6115.001
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 98/1092/08-03-2022
ΑΔΑ: Ψ112ΟΚΨΓ-ΞΞΙ
ΑΔΑΜ: 22REQ010161706
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
Ν.4412/2016 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ 
Ν.4782/2021 ΚΑΙ  ΙΣΧΥΕΙ:

 Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα οι οποίες 
πρέπει (να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους 
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναγράφεται ο χρόνος 
ισχύος εφόσον έχουν εκδοθεί ως 3 μήνες πριν την 
υποβολή τους) .

 Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο 
ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. 
ΓΕΜΗ)

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου των εταιρειών ή των 
μελών του Δ.Σ  ή του Φυσικού προσώπου   με 
ημερομηνία έκδοσης έως τρεις μήνες πρίν από την 
υποβολή τους. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) 
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα 
οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 
ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης 
της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις 
υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά 
περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. (δύναται να 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

                                                      
              Ταχ. Δ/νση     : Θ. Ζωγιοπούλου 5
              Τ.Κ. 59100      : Βέροια
              Τηλέφωνο      : 23310-22178-26435
              FAX                  : 23310-22478
              Πληρ                : Σ.ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
              e-mail             :  oikonomiko@veriakapa.gr  

                                  

            Προς:   Ενδιαφερομένους    
                               Οικονομικούς Φορείς
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προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση του άριθ 8 παρ 4του ν 
1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ο υποψήφιος 
ανάδοχος δεν εμπίπτει στις διατάξεις τη παρ 1 αρθρου 73 
του ν 4412/2016) Οι Υπ. Δηλ. γίνονται αποδεκτές, εφόσον 
έχουν συνταχθεί, μετά την κοινοποίηση της παρούσας 
πρόσκλησης

 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα κύρωση του 
οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ 4 
Ν.4418/2016 όπως τροποποίηθηκε από το άρθρο 23 Ν 
4782/2021.

 Τα νομικά πρόσωπα να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
Επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση ορίζοντας ρητά 
την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή της επαγγελματικής 
οργάνωσης και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων, που 
ασκούν. Τα φυσικά πρόσωπα το ειδικό επάγγελμά τους, 
με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο. Να 
κατατεθεί βεβαίωση εγγραφής του ενδιαφερόμενου στο 
επιμελητήριο και άδεια λογιστή –φοροτεχνικού Α΄ τάξης.  

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στα γραφεία  του Νομικού Προσώπου Θ. Ζωγιοπούλου 5 

Βέροια, 4ος όροφος ή στο email:oikonomiko@veriakapa.gr  

Η δαπάνη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις από 04/03/2022 Τεχνικές Προδιαγραφές της υπηρεσίας 

Συν.: Τεχνική Έκθεση-Ενδ. Προϋπ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

           
                 

                         ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ




