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 ΣΧΕΔΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

  ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ    

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (Δ11)  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Ε)  

Εγκαταστάσεις ΥΠΑ, Τέρμα 25
ης

 Οδού, Ελληνικό, 16777  

Πληροφορίες: Αντώνης Φραγκιαδάκης   

Τηλέφωνο: 2108916163   

Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: d11e@hcaa.gr   

   
ΠΡΟΣ :  ως Π.Δ. 

 
 

Θέμα: Σύναψη σύμβασης δυνάμει άρθρου 118 , ν . 4412/2016 ως ισχύει, με αντικείμενο 

την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου για τις 

ανάγκες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.  

ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

κατ’ άρθρα 118 και  120 ν. 4412/2016 ως ισχύει.  

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στο πλαίσιο του λογιστικού εκσυγχρονισμού της 

καθώς και της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ΝΠΔΔ και του Κοινού 

Σχεδίου Λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης προτίθεται να προχωρήσει στην 

ενημέρωση, συμπλήρωση και διαρκή τήρηση αρχείου Παγίων περιουσιακών στοιχείων.  

Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται αφενός τα δεδομένα της φυσικής απογραφής με 

σύντομη περιγραφή εκάστου είδους συνοδευόμενη από μονάδα μέτρησης και ποσότητα 

κατ’ είδος, διακριτά για κάθε αποθηκευτικό χώρο και αφετέρου η κατά μονάδα αξία 

καθώς και η συνολική αξία κατ’ είδος. Συνεπώς είναι απαραίτητο να εκπονηθεί 

διαδικασία απογραφής, κατηγοριοποίησης, και κωδικοποίησης των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων με την κατάστρωση αναλυτικού σχεδίου καταγραφής και 

αποτίμησης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και την παραγωγή πρότυπων εντύπων 

για την φυσική απογραφή. Τέλος απαιτείται η εκπόνηση σχεδίου σχετικής διακήρυξης, 

σύμφωνα με το ν.4412/2016 ως ισχύει.  

Τα στοιχεία της σύμβασης έχουν ως κάτωθι:  
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

ΑΦΜ 090052005 

Τέρμα 25
ης

 Οδού, Ελληνικό, 16777. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών  

λογιστικών εργασιών και διαχειριστικού ελέγχου.  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ 

  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

 

CPV: 79210000-9 Υπηρεσίες Λογιστικής και διαχειριστικού 

ελέγχου. 

 

 € 24.800,00 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 

ΒΑΡΥΝΕΙ 

Τακτικός Προϋπολογισμός ΥΠΑ έτους 2021  

ΑΛΕ  2420903001 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

 

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 

 

60 ημερολογιακές ημέρες μετά την υπογραφή της Σύμβασης 

με δυνατότητα παράτασης 30 ημερών κατόπιν υποβολής 

σχετικού αιτήματος του αναδόχου  με τους ίδιους όρους και 

προϋποθέσεις.   

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

10 ημερολογιακές ημέρες μετά την παράδοση. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  Η ανάθεση θα υλοποιηθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

 

- 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων  

(αρ. 4 του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει) 

- 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π. (αρ. 350 του Ν. 4412/2016) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον 

αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά 

υπέρ ΟΓΑ 20%. 

- 4% για υλικά, 8% για εργασίες, 1% για καύσιμα ως 

προκαταβολή φόρου εισοδήματος (αρ. 24 του Ν. 2198/94). 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 Δεν εφαρμόζεται  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των 

υπηρεσιών. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ  

Ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παρ. 1 του άρθρου 73, απαιτείται η υποβολή σχετικής 

υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε 

περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού 

προσώπου η υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου 

εκπροσώπου του. 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Με κατάθεση κλειστής – σφραγισμένης προσφοράς σε φάκελο 

έναντι αριθμού πρωτοκόλλου καθημερινά στο Κεντρικό 

πρωτόκολλό της ΥΠΑ – υπόψη κ. Αντώνη Φραγκιαδάκη.  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Επτά (7)  εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης 

στο ΚΗΜΔΗΣ, ήτοι μέχρι την 29.10.2021, ώρα 14.00.   
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Στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε να υποβάλλετε προσφορά παρακαλούμε όπως 

αναλυτικά συμπληρώσετε και αποστείλετε στην ΥΠΑ το συνημμένο υπόδειγμα 

οικονομικής προσφοράς το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

πρόσκλησης. 

   Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

Οικονομικού και Εφοδιασμού   

    

 

   

 

Ε. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ  

Ο Συντάκτης   Η Π/Δ11/Ε    

 

 

    

Α. Φραγκιαδάκης. Ε. Παπαμήτσου.    

Συν.:  

 Έντυπο υποβολής οικονομικής προσφοράς  

Αποδέκτες:  

 ORTEM HELLAS AE, Ανταίου 17, 54250, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και στο 

ortemhellas@gmail.com.  

 EUROACTION AE , Ανδρέα Παπανδρέου 14, 61100, ΚΙΛΚΙΣ και στο 

euroaction@euroaction.gr. 

 COMMITMENT TO SUCCESS AE, Ζαν Μωρεάς 24
Α
  , 15232, και στο 

info@com2s.gr 

Κοιν.:  

 Δ11/Δ, Δ11/Α, 

 Διοικητή ΥΠΑ.  

 Υ/Διοικητή ΥΠΑ κ. Βρεττό. 

 Πρόεδρο Επιτροπής Λογιστικού Εκσυγχρονισμού ΥΠΑ κ. Ε. Θεοδοσίου.  

 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
120 ΗΜΕΡΕΣ  

 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ 

http://www.eprocurement.gov.gr και στον διαδικτυακό τόπο 

της ΥΠΑ www.hcaa.gr. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

Ημερομηνία      ..…./.…../……. 

Προς : 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ  ΥΠΑ 

Στοιχεία οικονομικού φορέα 

-Επωνυμία……………………………………………. 

-ΑΦΜ………………………………………………… 

-ΔΟΥ…………………………………………………. 

-Διεύθυνση…………………………………………… 

-Τηλ…………………………………………………... 

-email..……………………………………………….. 

Σας υποβάλουμε την οικονομική μας προσφορά για την με αρ. πρωτ. …………………….., πρόσκληση σύμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα, αποδεχόμενοι πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους της πρόσκλησής σας.  

Α/Α Περιγραφή  Υπηρεσίας 
Συνολική αξία (€) 

άνευ Φ.Π.Α. 
ΦΠΑ 

Συνολική αξία 

(€) με Φ.Π.Α. 

1 

… ………. 

………………………………. 

 

 

   

  Υπογραφή – Σφραγίδα 
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