
                                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Ηράκλειο Αττ: 11-7-2019 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                    Αρ. Πρωτ: 296 

ΤΗΛ: 2132000105-221  

a.sx.epitropi@iraklio.gr 

Ταχ. Δ/νση: Στ. Καραγιώργη 2     

  

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

  

                                        

 Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής  

ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης σε θέματα λειτουργίας Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών της 

Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Αττικής για 

ένα έτος με το ποσό των 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α».  

σύμφωνα με την υπ’ άριθμ. 21/3-7-2019 Απόφαση του Δ.Σ. 

 

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές να καταθέσετε κλειστό 

φάκελο με οικονομική προσφορά, στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής (Στ. Καραγιώργη 2 -1ος 

όροφος)  από την Πέμπτη 11-7-2019 έως και την Δευτέρα 15-7-2019 και ώρα 14:00 μ.μ  

. 

 

Ο φάκελος θα αναγράφει, τα εξής :  

Προς  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Αττικής  

  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

  

Για την Yπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης σε θέματα 

λειτουργίας Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών της Σχολικής Επιτροπής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Αττικής για ένα έτος».. 

 

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. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) 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. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.  

ε. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του 

νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)   

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

  

  

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

  

  

  

  

            ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ   

   

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ                               

ΤΗΛ: 2132000105-221  

Ταχ. Δ/νση: Στ. Καραγιώργη 2  

  

«Παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης σε 

θέματα λειτουργίας Οικονομικών –

Διοικητικών Υπηρεσιών της Σχολικής 

Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Ηρακλείου Αττικής για ένα έτος με το 

ποσό των 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 

του αναλογούντος Φ.Π.Α.  

 

 

                                                              

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   

  

 

Το πλαίσιο των υπηρεσιών που ο Πάροχος θα πρέπει να προσφέρει προς τη Δευτεροβάθμια Σχολική 

Επιτροπή είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα και στοχεύουν στην: 

 

 Διεκπεραίωση των Φορολογικών υποχρεώσεων του Νομικού Προσώπου (υποβολή αρχείων ΜΥΦ, 

επιχειρηματικών αμοιβών, αποδόσεις παρακρατούμενων φόρων κ.λ.π.). 

 Σύνταξη ετήσιου οικονομικού απολογισμού 

 Έκδοση μισθοδοσίας, βεβαιώσεων αποδοχών και υποβολή ΑΠΔ  

 Υποβολή αρχείων στην ΕΑΠ 

 Διεκπεραίωση διαδικασιών χρηματοδότησης ΙΝ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 Τήρηση των διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

 Καταχώρηση παραστατικών εσόδων και δαπανών στο τηρούμενο πρόγραμμα λογισμικού. 

 Παρακολούθηση ορθής  είσπραξης εσόδων και πραγματοποίησης δαπανών σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία 

 

Προϋπολογισμός Αιτούμενης Πίστωσης 

Η ανωτέρω εργασία χρηματοδοτείται από Δημοτικούς πόρους με το ποσό των 3.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 με την διαδικασία της απευθείας αναθέσεως. 

 

  

Ο προϋπολογισμός δαπάνης για την εν λόγω υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00  

€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

 
                                   

                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

 

 

                      ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 


