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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 02/2013 

Για την ανάθεση ελέγχου λογαριασµών και διόρθωσης εγγραφών των Τοµέων 

Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α. σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µε κριτήριο κατακύρωσης 

τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, για το χρονικό διάστηµα από 01/01/2011 έως 

31/12/2012, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α. 

Στους Τοµείς Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α. λειτουργεί από 01/01/2011 Μηχανογραφικό 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Εταιρικών Πόρων, µε βάση το διπλογραφικό σύστηµα σε δεδουλευµένη 

βάση, εφαρµόζοντας το Π.∆. 80/1997 ανά Τοµέα (Σύνταξης, Υγείας, Πρόνοιας και από 

01/01/2013 και Στέγης Υγειονοµικών που έχει ενταχθεί στο Λογαριασµό Παροχής σε Χρήµα). 

Από 01/01/2011 µέσω του ανωτέρω συστήµατος ενταλµατοποιούνται µόνο οι δαπάνες και 

από 01/01/2013 έχει συνδεθεί η λειτουργία του Μητρώου ∆εσµεύσεων, η οποία µέχρι 

31/12/2012 τηρούνταν σε Excel. 

Oι Τοµείς Υγειονοµικών έχουν έσοδα από: 

• Εισφορές ελευθέρως ασκούντων το επάγγελµα (εκδίδονται ατοµικά ειδοποιητήρια και 

καταβάλλονται διατραπεζικά ή στη διαχειρίστρια Τράπεζα µέσω ειδικού κωδικού) 

• Εισφορές εµµίσθων (µέσω της ελεγχόµενης είσπραξης και της Ενιαίας Αρχής 

Πληρωµών, καθώς και µε συγκεντρωτικές πιστώσεις µέσω ΚΕΠΥΟ ή µε κατάθεση στη 

διαχειρίστρια τράπεζα µέσω ειδικού κωδικού) 

• Εισφορές ασθενείας µέσω διαζευγµένων (µε κατάθεση στη διαχειρίστρια Τράπεζα) 

  

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
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(Ε.Τ.Α.Α.) 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
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• Εισφορές φαρµακοποιών µε φαρµακεία µέσω Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (µε κατάθεση στη 

διαχειρίστρια Τράπεζα) 

• Εισφορές υπέρ Π.Φ.Σ. (µε κατάθεση στη διαχειρίστρια Τράπεζα) - η εισφορά αυτή 

αποδίδεται στον Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Σύλλογο) 

• Προµήθεια υπέρ της αποδιδόµενης εισφοράς Π.Φ.Σ. 

• Εισφορά κλινών (µε κατάθεση στη διαχειρίστρια Τράπεζα) 

• Ενοίκια και κοινόχρηστα (µε κατάθεση στη διαχειρίστρια Τράπεζα) 

• Τόκους (µε κατάθεση στη διαχειρίστρια Τράπεζα και στην ΤτΕ) 

• Τοκοµερίδια (µε κατάθεση στην ΤτΕ) 

• Μερίσµατα (µε κατάθεση στη διαχειρίστρια Τράπεζα) 

• ∆άνεια που έχουν χορηγηθεί σε υγειονοµικούς (µε κατάθεση στη διαχειρίστρια 

Τράπεζα) 

• Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων (µε κατάθεση στη διαχειρίστρια Τράπεζα) 

• Άλλα, όπως: επιχορήγηση ΕΚΑΣ, κατάπτωση εγγυήσεων κ.λ.π. (µε κατάθεση στη 

διαχειρίστρια τράπεζα)   

Από τα ανωτέρω καταχωρούνται αυτόµατα από 01/01/2012 οι λογιστικές εγγραφές των 

εσόδων που προέρχονται από τις υποβληθείσες Καταστάσεις Εισφορών και Συνεισφορών 

(ΚΕΣ) από τους Εργοδότες µέσω του συστήµατος της Ελεγχόµενης Είσπραξης, η οποία 

θεσµοθετήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3996/2011 ΦΕΚ 170 Α’. Οι Εργοδότες 

αυτοί αποτελούν λιγότερο από το 20% του συνόλου των εσόδων από εισφορές εµµίσθων 

καθώς το υπόλοιπο 80% των εσόδων προέρχεται µέσω της Εθνικής Αρχής Πληρωµών, µέσω 

της οποίας καταβάλλουν τις εισφορές τους οι φορείς του ∆ηµοσίου, οι οποίοι στην 

πλειοψηφία τους δεν έχουν συµµορφωθεί ως προς την υποχρέωση τους να υποβάλλουν 

τουλάχιστον ηλεκτρονικά τις ΚΕΣ. 

Αντικείµενο του έργου: 

� O έλεγχος του µηχανογραφικού συστήµατος (∆ιαχείριση Εταιρικών Πόρων) του 

τµήµατος Λογιστηρίου των Τοµέων Υγειονοµικών (ορθή αποτύπωση λογιστικού 

σχεδίου, ορθή διασύνδεση λογαριασµών Γενικής Λογιστικής µε λογαριασµούς 

∆ηµοσίου Λογιστικού, έλεγχος ορθότητας Ισοζυγίων και Οικονοµικών Καταστάσεων) 

για το χρονικό διάστηµα από 01/01/2011 έως 31/12/2012. 

� Η διόρθωση των υφιστάµενων διενεργηθεισών λογιστικών εγγραφών όπου χρειαστεί. 

� Η δηµιουργία παραστατικών για τη λογιστικοποίηση όλων των εσόδων 
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� Ο έλεγχος της ηµερήσιας ταµειακής συµφωνίας 

� Παροχή προτάσεων και οδηγιών για τον έλεγχο της ορθότητας των στοιχείων του 

συστήµατος και της ορθής λογιστικής αποτύπωσης των εσόδων και των δαπανών 

� Παροχή βεβαίωσης ορθής λειτουργίας του µηχανογραφικού συστήµατος µετά την 

εφαρµογή των σχετικών διορθώσεων.   

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε αποδεδειγµένη εµπειρία 

σε τήρηση λογιστικών βιβλίων σε Ν.Π.∆.∆., που εφαρµόζει υποχρεωτικά διπλογραφική 

Λογιστική, ή σε Ανώνυµες εταιρείες, ή σε εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης και µε  

αποδεδειγµένη εµπειρία σε εφαρµογή του Π.∆. 80/1997 ή του Π.∆. 205/1998 σε Φορείς 

Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και σε κατάρτιση Ισολογισµών-Απολογισµών σε ΦΚΑ, το δε 

φυσικό πρόσωπο να είναι κάτοχος άδειας Λογιστή-Φοροτέχνη Α’ τάξεως.  

Χρονοδιάγραµµα του έργου: Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαµβάνεται 

χρονοδιάγραµµα αναλυτικά ανά εργασία. 

Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.032,52 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, 

ήτοι 2.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος που θα αναλάβει το έργο θα 

επιλεγεί µε κριτήριο αποκλειστικά τη χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε το άρθρο 51 του 

Π.∆.60/2007 & το άρθρο 20 του Π.∆. 118/2007. Στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται 

χωριστά η καθαρή αµοιβή και ο αναλογούν Φ.Π.Α. Η προσφορά θα υπόκειται στις νόµιµες 

κρατήσεις (3% υπέρ ΜΤΠΥ, 2,4% χαρτόσηµο επί κρατήσεων ΜΤΠΥ, 0,10% κράτηση υπέρ 

Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. στην προ ΦΠΑ αξία του τιµολογίου και 8% παρακράτηση φόρου υπηρεσιών).  

Τρόπος πληρωµής: Η πληρωµή των υπηρεσιών θα γίνει µετά την παραλαβή του έργου από 

την Ε.Π.Π.Ε. Για τις υπηρεσίες αυτές, ο Ανάδοχος θα εκδώσει τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών 

ή δελτίο παροχής υπηρεσιών, το οποίο θα υποβάλλει στην αρµόδια Υπηρεσία των Τοµέων 

Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α. και το οποίο θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από αναλυτικό πίνακα 

µε ακριβή αναφορά στο πλήθος των εργασιών και τις ακριβείς ηµέρες και ώρες απασχόλησης.  

Η πληρωµή του τιµολογίου θα υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις που ισχύουν (όπως 

αυτές αναφέρονται παραπάνω) ή και σε άλλες που τυχόν θεσµοθετηθούν κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της υπογραφείσας Σύµβασης. 

 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο, 

αυτοπροσώπως, ή ταχυδροµικώς, ή µε courier κλπ. µαζί µε σχέδιο σύµβασης (το οποίο θα 

επεξεργαστεί η ∆ιεύθυνση Νοµικών Υποθέσεων του Ταµείου) στο Ε.Τ.Α.Α. στη διεύθυνση 

Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, Κεντρικό Πρωτόκολλο, µέχρι την Τετάρτη 

10/07/2013 και ώρα 11:00. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την ανωτέρω 

ηµεροµηνία και ώρα από την τριµελή επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των 

αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης του Ε.Τ.Α.Α., όπως έχει 

οριστεί µε την υπ’ αριθµ. 189/12-07-2012 θέµα 49ο απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. 

Προσφορές που παραλαµβάνονται µετά την ως άνω ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται 

εκπρόθεσµες, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους προσφέροντες. 
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Στην προσφορά θα αναγράφονται: η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα, ο πλήρης 

τίτλος της Υπηρεσίας που προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο πλήρης 

τίτλος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος. 

Σε περίπτωση εταιρίας, η προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραµµένη από τον νόµιµο 

εκπρόσωπο της εταιρίας. 

 

Η τιµή θα δίνεται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς και θα καλύπτει 

πλήρως την αµοιβή του προσφέροντος και τις κάθε είδους αµοιβές, δαπάνες, επιβαρύνσεις, 

δικαιώµατα, τέλη και κρατήσεις υπέρ τρίτων µε τα οποία βαρύνεται.  

 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 

την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν 

αυτά.  

Η ανωτέρω διαδικασία και η σύµβαση θα διέπονται από κάθε σχετική διάταξη και ειδικότερα 

τις διατάξεις του Π.∆.60/2007, του Ν.2286/1995, του Π.∆.118/2007, την υπ’ αρ. 220/07-03-

2013 θέµα 23ο απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και την απόφαση του Υπ. Εργασίας Κοιν. 

Ασφάλισης και Πρόνοιας µε αρ. Φ.10060/10931/656/10-04-2013. Ο ανάδοχος θα πρέπει να 

ενεργεί δια των εκπροσώπων και προστηθέντων του στο πλαίσιο του νόµου. 

Για παροχή πρόσθετων πληροφοριών, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες µε το Λογιστήριο των Τοµέων Υγειονοµικών, κα Α. Χήνου,  τηλ: 

210-8830120 & fax: 210-8217398 και µε το τµήµα Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α., κα Β. Πολίτη 

και κα Ρ. Μιχαλοπούλου στα τηλ: 210-5217312, 210-5217304 & fax 210-5217315.  

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Τ.Α.Α. 

www.etaa.gr και στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 
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