
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – 
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Ο.Κ.Ε.) 

 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9400.00.001/9123/1-2-2019 

 
Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (Ο.Κ.Ε./ΝΠΙΔ), προκηρύσσει πρόχειρο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την λογιστική - φοροτεχνική υποστήριξή 
της. 

 
Οι προσφορές θα πρέπει να καλύπτουν τις παρακάτω λογιστικές - φοροτεχνικές εργασίες:  

 Παρακολούθηση και λογιστική ενημέρωση των οικονομικών δεδομένων της Ο.Κ.Ε.
 Υπολογισμός και έκδοση της μισθοδοσίας (ενιαίο μισθολόγιο).

 Σύνταξη και αποστολή οικονομικών καταστάσεων προς Δημόσιους Φορείς.


 Σύνταξη και αποστολή όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων που 
προκύπτουν από τις οικονομικές δραστηριότητες της Ο.Κ.Ε.

 Τήρηση των λογιστικών βιβλίων, καταστάσεων και πινάκων καθώς  και κάθε συναφών 
υποχρεώσεων και εργασιών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τις 
ανάγκες της ΟΚΕ.  

Απαραίτητη προϋπόθεση:  
 Άδεια άσκησης επαγγέλματος φοροτέχνη λογιστή Α’ τάξης.

 Φυσική παρουσία στα γραφεία της Ο.Κ.Ε., δύο (2) φορές την εβδομάδα.

 Γνώση των διαδικασιών του ν.4412/2016, και των υποχρεώσεων των ΝΠΙΔ της Γενικής 
Κυβέρνησης  

 
Στην προσφορά να αναγράφεται η συνολική τιμή (με ΦΠΑ). 

 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τριμελή επιτροπή, που θα οριστεί με απόφαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε. και θα συνεκτιμηθούν (πέραν της προσφοράς):                                   
α) αποδεδειγμένα έτη εμπειρίας και β) έτη προϋπηρεσίας σε φορείς της γενικής κυβέρνησης. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους στα 

γραφεία της Ο.Κ.Ε. της Ελλάδας, οδός Αμβροσίου Φραντζή 9, 11743 Ν. Κόσμος (4
ος

 όροφος), έως 
28/2/2019 και ώρα 16:00, ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικώς (σφραγίδα ταχυδρομείου 
28/2/2019). 

 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. της Ελλάδας δεν δεσμεύεται να επιλέξει μία από τις 
προσφορές που θα κατατεθούν και τις οποίες θα κρίνει με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των αναγκών της και δύναται να επαναλάβει τον διαγωνισμό αν αυτός κριθεί ασύμφορος. 

 
Αθήνα, 1η Φεβρουαρίου 2019  
Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. της Ελλάδος  

 

Γεώργιος Βερνίκος 


