
 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 27.03.2020 

Αρ. Πρωτ.  01708  
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-MOMus 

Αναθέτουσα Αρχή 

Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων 

Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης 

Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 

56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη 

url: www.momus.gr  

e-mail: info@momus.gr   

Πληροφορίες/Παροχή διευκρινίσεων   

Αθηνά Ιωάννου,  

Προϊστάμενη Διοικητικών, Οικονομικών & 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

Τηλέφωνο : 2310 589141 

Fax : 2310 600123 

E-mail: athina.ioannou@momus.gr   

 

Το MOMus ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση συνεργασίας με έναν εξωτερικό συνεργάτη, φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο,  με σκοπό την παροχή υπηρεσιών λογιστή-φοροτεχνικού στο οικονομικό τμήμα του 

MOMus.   

Α. Αντικείμενο του έργου του αναδόχου   
Αντικείμενο του έργου του αναδόχου  είναι η παροχή υπηρεσιών φοροτεχνικής υποστήριξης του 

οικονομικού τμήματος του MOMus και ειδικότερα: 

1) Η τήρηση των Βιβλίων και Στοιχείων Γ΄ κατηγορίας σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία 
2) Η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων  
3) Η επιμέλεια εφαρμογής των απαιτούμενων διαδικασιών και διατυπώσεων προς τις 

φορολογικές αρχές 
4) Διαχείριση Παγίων Στοιχείων 
5) Η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή των μισθολογικών καταστάσεων και  ασφαλιστικών 

εισφορών (ΕΦΚΑ και Δημοσίου) του προσωπικού του MOMus με εξειδίκευση στο Ενιαίο 
Μισθολόγιο και στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ)  

6) Διαδικασία απόδοσης πάσης φύσεως φόρων (taxisnet – Δ.Ο.Υ.) πλην της πληρωμής. 
7) Συμφωνία και απόδοση ΦΠΑ, φόρων και λοιπών κρατήσεων για κάθε μήνα 
8) Η αποστολή στοιχείων στα υπουργεία και σε όλες τις υπηρεσίες όπου απαιτούνται 

(μηνιαία/τριμηνιαία/ετήσια και ότι άλλο απαιτείται) 
9) Η αποστολή στοιχείων στο ΚΕΠΥΟ 
10) Κλείσιμο βιβλίων και εκτύπωση όλων των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσης 
11) Η σύνταξη του  Ισολογισμού-Απολογισμού 
12) Εποπτεία της σωστής διατήρησης ξεχωριστής λογιστικής μερίδας όλων των 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων καθώς και όλες τις διεκπεραιώσεις που απαιτούνται 
για την απόδοση και καταβολή των απαιτούμενων  παρακρατήσεων και φόρων.   

13) Ο χειρισμός του μηχανογραφικού συστήματος του MOMus 
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14) Τηλεφωνική υποστήριξη των στελεχών του οικονομικού τμήματος του MOMus καθώς και 
φυσική παρουσία στον Οργανισμό, όταν αυτό απαιτείται.  

 

Β. Απαραίτητα Προσόντα 
Οι υποψήφιοι  θα πρέπει να διαθέτουν: 

 Πτυχίο Α.Ε.Ι. στα Οικονομικά ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού ή/και Μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών στα Οικονομικά ή διοίκηση επιχειρήσεων ή ισότιμο Πανεπιστημίου του 
εξωτερικού. Σε περίπτωση πτυχίων εξωτερικού είναι απαραίτητη η ύπαρξη αναγνώρισης και 
ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ 

 Άδεια άσκησης οικονομικού επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α’ τάξεως από το Οικονομικό 
Επιμελητήριο της Ελλάδας  

 Εμπειρία στο χειρισμό λογιστικών – μηχανογραφικών προγραμμάτων ERP και Taxisnet  
 Εμπειρία στην λογιστική υποστήριξη δημόσιων οργανισμών ή οργανισμών ευρύτερου δημόσιου 

τομέα 
 Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση και υποστήριξη ερευνητικής δραστηριότητας και 

συγχρηματοδοτούμενων έργων 
 Άριστη ή πολύ καλή γνώση αγγλικών   
 Πιστοποιητικά ISO 9001:2015 (Ποιότητα Υπηρεσιών) και ISO 27001:2013 (Ασφάλεια 

Πληροφοριών) 
 Γνώση μηχανογραφικού συστήματος που χρησιμοποιείται από το MOMus δεόντως 

αποδεδειγμένη (με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων από φορείς δημόσιου και ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, με τους οποίους υπήρξε συνεργασία την τελευταία 3ετία) 

 

Γ. Χρόνος υλοποίησης έργου 
Ο χρόνος υλοποίησης της συνεργασίας για την οποία θα συναφθεί σχετική σύμβαση έργου είναι ένα 

(1) έτος. 

Δ. Ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός έργου 
Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στα χίλια (1.300,00€) 

ευρώ μηνιαία, συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων κρατήσεων και πλέον του ΦΠΑ. Για την 

είσπραξη της αμοιβής αυτής θα εκδίδεται από το Λογιστή Τιμολόγιο. 

Ε. Κριτήριο Επιλογής 

Η επιλογή θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και 
με βάση τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α. 

ΣΤ. Διαδικασία Αξιολόγησης 
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει: 

 Έλεγχο  των προσόντων των υποψηφίων και αξιολόγηση τους. 

 Εισήγηση στο Δ.Σ. για την έγκριση των αποτελεσμάτων. 
 

 



 

 

 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει τη δυνατότητα,  να καλεί τους υποψήφιους, για την παροχή διευκρινήσεων 

σχετικά με την επαγγελματική τους προϋπηρεσία, την επιστημονική εξειδίκευση και την επαγγελματική 

ικανότητα που διαθέτουν για την υλοποίηση  του συγκεκριμένου έργου. Στην περίπτωση αυτή η παροχή 

διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προτείνοντα και δεν θεωρείται αντιπρόταση.  

Για τη διενέργεια της παρούσας πρόσκλησης συγκροτήθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
ειδική επιτροπή αξιολόγησης με γνωμοδοτικό ρόλο. Το σύστημα αξιολόγησης που περιγράφεται 
κατωτέρω, λόγω της φύσης του έργου που καλείται να αναλάβει  ο υποψήφιος, με σύμβαση παροχής 
ανεξάρτητων υπηρεσιών, θα επιλέξει τον υποψήφιο με τη συμφερότερη προσφορά με βάση την βέλτιστη 
σχέση ποιότητας και τιμής.  Τονίζεται ότι για τη σύναψη της συγκεκριμένης συνεργασίας η κατοχή 
μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών αποτελούν επιθυμητά και όχι  προαπαιτούμενα 
προσόντα για την κάλυψη της θέσης, ενώ, αντίθετα, η άδεια Λογιστή Φοροτέχνη Α΄ ή Β΄ τάξεως  αποτελεί 
απαιτούμενο προσόν για τη συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση Η απουσία δε αυτής αποκλείει τον 
υποψήφιο από τη διαδικασία αξιολόγησης. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν τα δικαιολογητικά τους στο MOMus, υπόψη της κυρίας 

Αθηνάς Ιωάννου, το αργότερο έως την 22 η Απριλίου  2020 και ώρα 17.00. 

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email  info@momus.gr,  και αμέσως μετά οι 
υποψήφιοι θα λαμβάνουν, ηλεκτρονικά, την αίτηση συμμετοχής τους με αριθμό πρωτοκόλλου 
κατάθεσης.  
 

Ζ. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλουν οι 
ενδιαφερόμενοι είναι: 
 

Για φυσικά ή νομικά πρόσωπα / ελεύθερους επαγγελματίες 

 Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα ή αναλυτικό προφίλ νομικού προσώπου από το οποίο να 
προκύπτει η προηγούμενη εμπειρία σε έργα συναφή με το αντικείμενο της πρόσκλησης 

 Ομάδα Έργου για το νομικά πρόσωπα ή συνεργαζόμενους ελεύθερους επαγγελματίες (Πίνακας 
των στελεχών που θα χρησιμοποιηθούν, με σαφή αναφορά στο αντικείμενο που θα υλοποιήσει 
κάθε στέλεχος και βιογραφικά σημειώματα).   

 Τίτλοι σπουδών  

 Άδεια Λογιστή Φοροτέχνη Α’ τάξης, η οποία να είναι σε ισχύ  

 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 

 Πιστοποιητικά προηγούμενης εμπειρίας  
 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση των φυσικών προσώπων ή 
του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, από την οποία να προκύπτει ότι: 
i.Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 
δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι. 
ii.Δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
iii.Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας του Προσώπου. 
iv. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.  
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H. Διευκρινήσεις επί των ανωτέρω δικαιολογητικών  
1. Έντυπο αίτησης διατίθεται στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης στο Παράρτημα Β 
2. Φωτοτυπία τίτλου σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης αυτού.  

α) Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται φωτοτυπία της πράξης αναγνώρισης από 
το ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού η πράξη 
Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής 
Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
β) Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού η μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προσκομίζουν  
φωτοτυπία του διδακτορικού η μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το 
Πανεπιστήμιο για το γνωστικό αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει από τους 
προσκομιζόμενους τίτλους. 
γ) Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται επιπλέον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου 
από το ΔΟΑΤΑΠ που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  
Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει η ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο, δεν 
λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. 

3. Άδεια Λογιστή Φοροτέχνη Α’ τάξης, η οποία να είναι σε ισχύ, η αν δεν βρεθούν υποψήφιοι με άδεια 
λογιστή Φοροτέχνη Α’ τάξης, θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με άδεια λογιστή Φοροτέχνη Β’ τάξης, η 
οποία να είναι σε ισχύ. 

4. Η εμπειρία αφορά μόνο την τήρηση βιβλίων Γ’ Κατηγορίας και η οποία αποδεικνύεται :  
α) Είτε με βεβαίωση αρμόδιας Ελληνικής η αλλοδαπής δημόσιας αρχής από την οποία προκύπτει 
το είδος της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της  
β) Είτε με όμοια βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14 παρ. 1 Ν. 2190/1994.  
γ) Είτε με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και  
δ) Εάν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος 
της παρασχεθείσης εργασίας, τότε απαιτούνται προσθέτως βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη 
δήλωση του υποψηφίου του άρθρου 8 Ν. 1599/1986, σε συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο 
κύριας ασφαλίσεως. Όταν η εμπειρία έχει διανυθεί στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται προσθέτως και 
βεβαίωση της επιθεώρησης εργασίας για το είδος της παρασχεθείσης εργασίας. Δεν απαιτείται η 
υποβολή βιβλιαρίου κύριας ασφάλισης από υποψηφίους που προσκομίζουν βεβαίωση ασφάλισης 
του ΙΚΑ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα που προσκομίζουν βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα περί 
ασκήσεως του επαγγέλματος τους και ασφάλισης τους σ’ αυτό για να αποδείξουν ότι διαθέτουν την 
απαιτούμενη εμπειρία πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του  άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι 
εξετέλεσαν συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας και να 
επισυνάψουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (λ.χ. συμβάσεις, δελτία παροχής κ.λπ.).  
 

Ανδρέας Τάκης 

 

Πρόεδρος ΔΣ 

Μαρία Τσαντσάνογλου 

 

Αν. Γεν. Διευθύντρια 

 

                                                                   

 



 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α     ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Πριν από την τελική 
βαθμολόγηση των κριτηρίων της Τεχνικής Προσφοράς, οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν να απαντήσουν 
σε τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, είτε εγγράφως είτε στα 
πλαίσια ειδικής παρουσίασης – συνέντευξης, η οποία θα ζητηθεί εγκαίρως και εγγράφως από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης. 

Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την κατακύρωση της συμφερότερης προσφοράς, έχουν ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
Συντελεστής 

Βαρύτητας 

1. Κριτήριο ΒΑ: επαγγελματική κατάρτιση 60% 

2. Κριτήριο ΒΒ: υλοποίηση συναφών έργων 20% 

3. 

Κριτήριο ΒΓ: περιγραφή τεχνικής υποδομής , εμπειρία 

στελεχών, οργανωτική και λειτουργική αποτελεσματικότητα 

της ομάδας έργου 

20% 

 Σύνολο 100% 

 
Όλα τα επί μέρους κριτήρια του πίνακα βαθμολογούνται με βάση τους 100 βαθμούς. 
Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων κάθε σημείου είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που 
καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς στις 
περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 
Η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε κριτηρίου, είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του 
κριτηρίου, επί τη βαθμολογία του. 
Για την συνολική τεχνική βαθμολόγηση των προσφορών εφαρμόζεται ο τύπος : 

ΒΤ = ΒΑ+ΒΒ+ΒΓ  

 
όπου:  

ΒΑ = Η σταθμισμένη Βαθμολογία του Κριτηρίου ΒΑ 
ΒΒ = Η σταθμισμένη Βαθμολογία του Κριτηρίου ΒΒ 
ΒΓ = Η σταθμισμένη Βαθμολογία του Κριτηρίου ΒΓ 

 
Η τελική τεχνική βαθμολόγηση με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς. 
 Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 
80%. 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
Για τη συγκριτική βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή Διενέργειας και 
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού διαμορφώνει το συνολικό προσφερόμενο κόστος κάθε προσφοράς, το 
οποίο ορίζεται από τον τύπο: 

ΒΚ    =    ΚΠ 

όπου     ΚΠ   το συνολικό προσφερόμενο κόστος 
 

Για την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών λαμβάνεται υπόψη το συνολικό κόστος χωρίς Φ.Π.Α. 

 Το κριτήριο που αφορά στην αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 20%. 
Κατά την τελική αξιολόγηση, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφορών και 

πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη, λαμβανομένων υπ΄όψιν μέχρι δύο (2) δεκαδικών 

ψηφίων, με βάση τον παρακάτω τύπο: 

 

Λi=【0,80*(Bτ/Bmax) + 0,20 * (Kmin/Kπ)】*100 

Όπου: 
Bmax  = η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  
Bτ      = η συνολική Βαθμολογία της κάθε Τεχνικής προσφοράς τ 
Kmin   = το συνολικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή 
Kπ      = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς π 
 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά. 

Ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θεωρείται εκείνη που συγκέντρωσε την 

μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία, δηλαδή το μεγαλύτερο Λ. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής Προσφοράς. Σε 

περίπτωση ισοβαθμίας και στην Τεχνική Προσφορά, ο ανάδοχος αναδεικνύεται με κλήρωση. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. Ρητά εκ νέου 

επισημαίνεται ότι αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία φάση του 

Διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους , αυτές απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει και κάθε άλλη δυνατή διευκρίνιση 

κρίνει ως απαραίτητη για την σύνθεση της συγκεκριμένης προσφοράς στα πλαίσια των ισχυουσών 

διατάξεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β     ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-MOMus 

 
Ημ/νία υποβολής: ……………. 

Αρ. Πρωτ. MOMus …………….. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Συμμετέχοντα: 

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης:   

Ταχυδρομική διεύθυνση  

Τηλέφωνα  

Κινητό  

Ηλεκτρονική διεύθυνση   

Αρμόδιος για Επικοινωνία   

 

Επισυναπτόμενα έγγραφα: 

1 ………………………………………………………………………….………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………… 

3 ………………………………………………………………………….………………………………… 

4 ……………………………………………………………………………………………………….…… 

5 ………………………………………………………………………….………………………………… 

6 ……………………………………………………………………………………………………….…… 

Με την παρούσα αίτηση συμμετοχής δηλώνω ανεπιφύλακτα ότι: 

γνωρίζω και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της υπ’ αριθ. 01708/ 27.03.20 πρόσκλησης 

ενδιαφέροντος του MOMus. 

Ημερομηνία: ...... / ..... / ……………… 

 

(υπογραφή) 

 

 


