
 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΓΙΩΝ ΟΛΗ ΑΕ» 

 

Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., έχοντας υπόψη: 

• Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

• Το με ΑΔΑΜ. 19REQ004744559 εγκεκριμένο αίτημα δαπάνης, 

• Την με αρ. πρωτ. 1956/05-04-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ 6ΦΞΥ469ΗΞΣ-3ΓΥ), 

σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΓΙΩΝ 

ΟΛΗ ΑΕ» αρχικού προϋπολογισμού 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. ήτοι κατά την διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας θα ληφθούν και οι προσφορές. 

 

1. Αντικείμενο  

Οι υπηρεσίες υποστήριξης τις οποίες καλείται να παράσχει ο υποψήφιος Ανάδοχος, αφορούν κατ’ 

ελάχιστο στα ακόλουθα και θα παρέχονται από τον ανάδοχο στην Ο.Λ.Η. Α.Ε, διαρκώς και αδιαλείπτως, 

καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, χωρίς μεν χρονικές και τοπικές δεσμεύσεις, κατά τρόπο όμως 

που θα εξασφαλίζει την εκ μέρους του αναδόχου απόλυτης εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών 

του έναντι της ΟΛΗ Α.Ε., (πλήρης υλοποίηση του συμβατικού λογιστικού και φοροτεχνικού αντικειμένου 

της παρούσας): 

• Υποστήριξη υπηρεσιών καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων των έργων του ΟΛΗ Α.Ε. στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

• Υποστήριξη στην Οικονομική Παρακολούθηση των έργων του ΟΛΗ Α.Ε. (Συγκέντρωση και 

έλεγχος των απαραίτητων δικαιολογητικών) 

• Υποστήριξη διαχείρισης του Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήματος (ORAMA) 

• Παροχή υποστηρικτικών Υπηρεσιών Λογιστικής Διαχείρισης : Έλεγχος παραστατικών - Λογιστική 

καταχώρηση των παραστατικών - -Αρχειοθέτηση ανά έργο -Λογιστικό & οικονομικό κλείσιμο των 

έργων 

• Συμμετοχή στους ελέγχους των έργων που διενεργούνται από αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και 

απόδοση στους ελεγκτές των οικονομικών στοιχείων των έργων 

• Υποστήριξη στη διαδικασία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για την 

απόδοση τους σε τρίτους φορείς : Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΔΕΚΟ, Ελληνική Στατιστική Αρχή, Γενικό Λογιστήριο κ.α. ως 

κάτωθι: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης 

Ηράκλειο, 05-04-2019 

Αρ. Πρωτ.: 1958 

Τηλ/Fax: 2810338120 / 2810-300234  

E-mail: protokolo@portheraklion.gr  - 

website: www.portheraklion.gr 
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- Η υποστήριξη σύνταξης ανά τρίμηνο οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός – 

αποτελέσματα χρήσης) για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) του 

Υπουργείου Οικονομικών 

- Η υποστήριξη σύνταξης και υποβολής μηνιαίων καταστάσεων Δελτίου Φορέα Γενικής 

Κυβέρνησης ήτοι Πίνακας Μισθοδοσίας, Πίνακας Ληξιπρόθεσμων Οφειλών και συμφωνία 

Πίνακα Εισροών-Εκροών-Ταμειακών Διαθεσίμων και Μητρώου Δεσμεύσεων 

- Η υποστήριξη σύνταξης και υποβολής τριμηνιαίων στατιστικών δελτίων του Οργανισμού ως 

Φορέα Γενικής Κυβέρνησης 

- Η υποστήριξη σύνταξης και υποβολής ετήσιου στατιστικού δελτίου του Οργανισμού ως 

Φορέα Γενικής Κυβέρνησης 

• Υποστήριξη διαχείρισης αιτημάτων προμήθειας και υπηρεσιών και την καταχώρηση τους σε 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα στα πλαίσια τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων εκ 

μέρους του ΟΛΗ Α.Ε.  

• Υποστηρικτικές υπηρεσίες παρακολούθησης και Τήρησης Μητρώου Δεσμεύσεων ΟΛΗ Α.Ε.  

• Καταγραφή των Υφιστάμενων Παγίων της εταιρείας σε σχέση και με την κείμενη νομοθεσία που 

διέπει τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. 

• Ανάλυση των παγίων και στη συνέχεια πρόταση μεθοδολογίας – κωδικοποίησης αυτών και 

συσχέτιση τους με λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής.  

• Υποβολή αναλυτικού αρχείου παγίων ανά κατηγορία, με τους συντελεστές απόσβεσής τους και 

κάθε απαιτούμενο στοιχείο για το καθένα σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 

Στοιχείων 

• Διαμόρφωση και υποβολή προς χρήση αρχείου για εισαγωγή στοιχείων στο ERP. 

 

2. Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 

20.000,00€ πλέον της αναλογίας Φ.Π.Α.  

 

3. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές εντός 5 

ημερών από την παραλαβή της παρούσας, ήτοι το αργότερο μέχρι την 15-04-2019 και ώρα 11:00 π.μ. 

στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά 

επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την 

ταχυδρομικά με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον Ο.Λ.Η. Α.Ε. μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.  

Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το 

περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν και δεν υποχρεούται να παραλάβει οποιουσδήποτε 

φακέλους έγγραφα, κ.λ.π. από οποιοδήποτε Ταχυδρομικό κατάστημα έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

 

4. Περιεχόμενο προσφοράς 

Κάθε οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού:  

1. Συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται. 

2. Ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του 

άρθρου 79 του Ν.4412/2016, όπου θα δηλώνεται ότι  





 

i. Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 για τις οποίες 

οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν και  

ii. Ότι διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία για την υλοποίηση του έργου, 

3. Βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου προσφέροντα ή σε περίπτωση νομικού προσώπου, των 

ατόμων που θα ασχοληθούν με το έργο. 

4. Βεβαίωση εμπειρίας τουλάχιστον ενός έτους σε έργο παρόμοιο με αυτό του αντικειμένου της 

παρούσας, η οποία θα αποδεικνύεται με προσκόμιση συμβάσεων ή συμφωνητικών ή 

βεβαιώσεις φορέων του ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα. 

5. Πιστοποιητικό Δ.Ο.Υ από όπου θα φαίνεται η δραστηριότητα που ασκεί ο υποψήφιος ανάδοχος. 

6. Βεβαίωση εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο  

7. Άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή – φοροτεχνικού Α΄ τάξης. 

 

5. Διάρκεια παροχής υπηρεσιών:  

Η χρονική διάρκεια παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, από τον ανάδοχο που θα αναδειχθεί, ορίζεται 

ετήσια. 

 

6. Ισχύς των Προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 60 μέρες από την 

επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο 

ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

7. Άνοιγμα Προσφορών  

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την 15-04-2019 και ώρα 11:15 π.μ. στα Γραφεία του Ο.Λ.Η. Α.Ε. 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς ή 

οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους.  

 

8. Κατακύρωση διαγωνισμού – Υπογραφή σύμβασης  

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον μειοδότη οικονομικό φορέα θα γίνει εγγράφως από τον Ο.Λ.Η. Α.Ε. 

Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. καλεί τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο κατοχυρώθηκε ο διαγωνισμός,  προσέλθει μέσα 

σε διάστημα δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα από το 

Ν.4412/2016 δικαιολογητικά, ήτοι: 

• Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ 

• Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ 

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου 

Αν περάσει η προθεσμία των δέκα ημερών χωρίς ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να 

υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την 

περίπτωση, ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης 

οικονομικό φορέα. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά κάθε μέτρο για 

την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του Ο.Λ.Η. Α.Ε. 

 

9. Παραλαβή - Πληρωμή 

Η πιστοποίηση των παρεχόμενων Υπηρεσιών θα γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Ο.Λ.Η. 

Α.Ε., ανά δίμηνο.  Μετά την κάθε δίμηνη πιστοποίηση, θα γίνεται εξόφληση του ανάλογου τιμήματος . 

Στοιχεία πληρωμής για τον ΑΝΑΔΟΧΟ θα είναι η παραπάνω πιστοποίηση. 

Για την πληρωμή του τιμήματος, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να προσκομίζει στον Ο.Λ.Η. : 





 

α) Τιμολόγιο 

β) Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας 

γ) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

Τα τιμολόγια εξοφλούνται εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση τους. Για το απαιτούμενο 

χρονικό διάστημα από την έκδοση του λογαριασμού πληρωμής του Προμηθευτή, μέχρι την καταβολή σε 

αυτόν, του ποσού του λογαριασμού από το ταμείο του Ο.Λ.Η. Α.Ε., δεν δικαιούται να εγείρει αξίωση 

αποζημιώσεως για τη δικαιολογημένη αυτή καθυστέρηση πληρωμής του. 

Οι πληρωμές υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις: 

-0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. και 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ σύμφωνα με τα Άρθρα 350 & 375 του Ν.4412/2016 

(πλέον Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου). 

 

10. Ισχύουσες διατάξεις 

Η υπόψη διαδικασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. Περιπτώσεις που δε 

ρυθμίζονται από τους παραπάνω αναγραφόμενους όρους, θα διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 

4412/16 (ΦΕΚ-147A/08.08.2016), Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.  

Ο ΟΛΗ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ματαιώσει τη διαδικασία, καθώς και να τροποποιήσει 

το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας οποτεδήποτε, ή να επαναλάβει αυτήν, με ειδικά 

αιτιολογημένη απόφαση. 

 

11. Διευκρινήσεις 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Ο.Λ.Η. Α.Ε., υπ’ όψιν κ.Φραγκάκη 

Εμμανουήλ, Τηλ.: 2810338112, Fax.: 2810-226110, e-mail: protokolo@portheraklion.gr. 

 

 

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος  

 

 

Απόλλων Φιλιππής   
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

 

 

 

Προσφερόμενη τιμή για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΓΙΩΝ ΟΛΗ ΑΕ» 

(ολογράφως): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Αριθμητικώς: ……………………………….  

 

 

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%. 

 

Η παρούσα προσφορά ισχύει για 60 ημέρες. 

 

Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 

Ο Προσφέρων 

 




