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ΑΝΟΙΥΣΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΖ ΤΠΟΣΖΡΙΞΖ
με ηη ζςνοπηική διαδικαζία ηηρ απ’ εςθείαρ ανάθεζηρ,
για ηο έηορ 2018-2019 (12 μήνερ από ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ)
ενδεικηικού πποϋπολογιζμού 20.500,00€
ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α. 24%,
με ηην πποζκόμιζη κλειζηών πποζθοπών.

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο Οξγαληζκόο Αζιεηηζκνύ-Πνιηηηζκνύ & Νενιαίαο Γήκνπ Κνδάλεο πξνθεξύζζεη εθδήισζε ελδηαθέξνληνο
γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή, ζην ζύλνιν, γηα ηηο εξγαζίεο πνπ
απαηηνύληαη γηα ηελ Υπνζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ θαη ζύληαμε δηαθόξσλ
ζηαηηζηηθώλ θαη αλαθνξώλ θαζώο θαη ηεο κηζζνδνζίαο.
ΓΔΚΣΟΙ ΣΖΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΖ (κε ηε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία ηεο απ’ επζείαο αλάζεζεο)
Σην δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα θαζώο θαη θνηλνπξαμίεο θπζηθώλ
πξνζώπσλ, πνπ είλαη θάηνρνη πηπρίνπ αδείαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο Λνγηζηή- Φνξνηέρλε Α΄ ηάμεο ηα θπζηθά
πξόζσπα, ηα δε λνκηθά πξόζσπα άδεηα ιεηηνπξγίαο γξαθείνπ παξνρήο Λνγηζηηθώλ – Φνξνηερληθώλ Υπεξεζηώλ από
ην Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο, βάζε ηνπ Νόκνπ 2515/97 θαη ηνπ Π.Γ. 340/98 λα παξέρνπλ ερέγγπα άξηηαο
εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζε.
1. Να έρνπλ 3εηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζηα δηπινγξαθηθά βηβιία θαη ζην θιαδηθό Λνγηζηηθό Σρέδην Γήκσλ &
θνηλνηήησλ (ΟΤΑ Α΄ βαζκνύ) θαη Ν.Π.Γ.Γ., ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 315/99, ε νπνία ζα απνδεηθλύεηαη από
βεβαηώζεηο θαιήο εθηέιεζεο, ζπκβάζεηο θαη ηζνινγηζκνύο ηξηώλ ηνπιάρηζηνλ ρξήζεσλ.
2. Έδξα ή ππνθαηάζηεκα ηνπ θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ ζην Γήκν Κνδάλεο
ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΖ
Οη ελδηαθεξόκελνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζηνλ Ο.Α.Π.Ν. Γήκνπ
Κνδάλεο (γξαθείν Πξσηνθόιινπ) ην αξγόηεξν κέρξη ηελ Τεηάξηε 18 Απξηιίνπ 2018 θαη ώξα 11:00 π.κ. (έλαξμε
απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ) πξνζσπηθά ή κε εθπξόζσπν ηνπο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαζώο γηα ηελ παξαιαβή ηεύρνπο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ νη
ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηνλ Ο.Α.Π.Ν. θαζεκεξηλά θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζην
Γξαθείν Πξσηνθόιινπ ζηα ηει. 2461029843 -2461023356
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ΑΔΑ: ΩΔΜΩΟΚΨΕ-ΖΜ2
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ
α) Υπεύζπλε Γήισζε όηη κειέηεζαλ θαη απνδέρνληαη ηνπο όξνπο κειέηεο ηεο εξγαζίαο.
β) Οηθνλνκηθή πξνζθνξά (ζε θιεηζηό θάθειν)
Οη ελδηαθεξόκελνη νθείινπλ λα ππνβάινπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά:
1.Πηζηνπνηεηηθό νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηό θαη ην εηδηθό
επάγγεικά ηνπο, εθδόζεσο ην πνιύ έμη κελώλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ.
2.Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, όηη δελ ηεινύλ ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε ή
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε.
3.Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα.
Τν πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ζα αθνξά όινπο ηνπο νξγαληζκνύο θύξηαο αζθάιηζεο ζηνπο
νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθό ηεο επηρείξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηαίξσλ ή ησλ κειώλ ηεο
δηνίθεζεο πνπ έρνπλ ζύκβαζε εξγαζίαο κε ηελ επηρείξεζε.
Δάλ πξόθεηηαη γηα αηνκηθή επηρείξεζε, αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα απαηηείηαη θαη γηα ηνλ αζθαιηζηηθό θνξέα
ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγνδόηεο.
4. Άδεηα Α΄ ηάμεο Λνγηζηή Φνξνηέρλε από ην Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο, βάζε ηνπ Ν. 2515/97 θαη
Π.Γ. 340/98 γηα ηνπο δηαγσληδόκελνπο - Φπζηθά Πξόζσπα ή ηνπ Υπεπζύλνπ Οκάδαο Έξγνπ γηα ηνπο
δηαγσληδόκελνπο - λνκηθά πξόζσπα.
5. Άδεηα Λεηηνπξγίαο Γξαθείνπ Παξνρήο Λνγηζηηθώλ-Φνξνηερληθώλ Υπεξεζηώλ από ηα Οηθνλνκηθό
Δπηκειεηήξην Διιάδαο, βάζε ηνπ Ν. 2515/97 θαη Π.Γ.340/98 γηα ηα δηαγσληδόκελα Ννκηθά πξόζσπα.
6.Τξηεηή ηνπιάρηζηνλ πηζηνπνίεζε εκπεηξίαο ζηα δηπινγξαθηθά βηβιία ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 315/99, ζε
Ν.Π.Γ.Γ., πνπ ζα απνδεηθλύεηαη κε βεβαηώζεηο θαιήο εθηέιεζεο, ζπκβάζεηο θαη ηζνινγηζκνύο ηξηώλ ηνπιάρηζηνλ
ρξήζεσλ.
7. Σηελ νκάδα έξγνπ ηνπ αλαδόρνπ ηα ππόινηπα θπζηθά πξόζσπα πνπ ζα πιαηζηώλνπλ ηελ νκάδα έξγνπ
σο βνεζνί, λα είλαη θάηνρνη άδεηαο ινγηζηή – θνξνηέρλε ηνπιάρηζηνλ Β΄Τάμεο, κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζην
δηπινγξαθηθό ζύζηεκα ηήξεζεο βηβιίσλ ζύκθσλα κε ην Π.Γ.315/99 ζε Ν.Π.Γ.Γ. .
8. Έδξα ή ππνθαηάζηεκα ηνπ θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ ζην Γήκν Κνδάλεο
ΔΙΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Α) Για ηιρ ςπηπεζίερ πος είναι απαπαίηηηερ για ηην λογιζηική και ηην οικονομοηεσνική ςποζηήπιξηρ
ηος ΟΑΠΝ είναι αναγκαία η παποςζία ηοςλάσιζηον ενόρ λογιζηή από ηην ομάδα έπγος, πέπαν ηος ςπεςθύνος
ομάδαρ έπγος, ηοςλάσιζηον Β’ ηάξηρ, με ανάλογη αποδεδειγμένη εμπειπία ζηο διπλογπαθικό ζύζηημα
ηήπηζηρ βιβλίων ζύμθωνα με ηο Π.Γ. 315/99, ζε Ν.Π.Γ.Γ., ζηο σώπο όπος ηηπείηαι η βάζη δεδομένων και ηο
απσείο ηος Νομικού Πποζώπος πένηε ημέπερ ηην εβδομάδα, οκηώ (8) ώπερ ημεπηζίωρ (από 07:30 έωρ 15.30)..
Οι ςπηπεζίερ πος θα πποζθέπονηαι είναι οι κάηωθι:
i) Τποζηήπιξη ηηρ οικονομικήρ ςπηπεζίαρ ηος νομικού πποζώπος και ζύνηαξη διαθόπων
ζηαηιζηικών και αναθοπών









Υπνζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ &
ζπγθέληξσζε ησλ ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εθηέιεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ θαη
Απνινγηζκνύ Δζόδσλ θαη Γαπαλώλ (Αλαθεθαιαησηηθόο Πίλαθαο).
Σύληαμε ζηαηηζηηθώλ θαη εηδηθώλ αλαθνξώλ πξνο ηε δηνίθεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Αζιεηηζκνύ Πνιηηηζκνύ
θαη Νενιαίαο Γήκνπ Κνδάλεο.
Οξγάλσζε ηνπ νηθνλνκηθνύ αξρείνπ, ηνπ αξρείνπ αλαζέζεσλ θαη ζπκβάζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο θαη
παξαθνινύζεζε ελεκέξσζεο ηνπ.
Υπνζηήξημε ηνπ ειέγρνπ ησλ ππεξεζηώλ-πξνκεζεηώλ κε βάζε ηνλ πξνϋπνινγηζκό
Υπνζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζρεηηθνύ αξρείνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθώλ
ζπλαιιαγώλ ηεο Δπηρείξεζεο.
Υπνζηήξημε ησλ ππεξεζηώλ ζηελ εθηέιεζε δηνηθεηηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ εξγαζηώλ γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ ηεο Δπηρείξεζεο.
Υπνζηήξημε ηεο παξαθνινύζεζεο ησλ ζπκβάζεσλ κε βάζε ηνλ πξνϋπνινγηζκό θαη ελεκέξσζεο ηεο
Γηνίθεζεο
Υπνζηήξημε ζηνλ έιεγρν ησλ ινγαξηαζκώλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ-εμόδσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
ηακεηαθή Υπεξεζία
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Υπνζηήξημε ζηελ ζύληαμε ησλ ζρεηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ θάζε πξνκήζεηα-ππεξεζία-δαπάλε θαη
ελαξκόληζε ησλ δηαδηθαζηώλ ππνβνιήο ησλ πξνο έιεγρν δαπαλώλ ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ από ηνλ επίηξνπν ηνπ ειεγθηηθνύ ζπλεδξίνπ.
Δλεκέξσζε ζε λέα ζέκαηα ησλ Διιεληθώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ (Δ.Λ.Π.) Ν. 4308/14 Φνξνινγηθήο
Ννκνζεζίαο, Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θαη Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ θαη Δπξύηεξνπ δεκόζηνπ Τνκέα
θαη Ν.Π.Γ.Γ.
Σπλεξγαζία θαη παξνρή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ από
νξθσηό ινγηζηή.

ii). Μιζθοδοζία
Υπνινγηζκόο κηζζνδνζίαο γηα ην πξνζσπηθό ηεο επηρείξεζεο.
Σύληαμε κηζζνδνηηθώλ θαηαζηάζεσλ, ππνινγηζκόο εηζθνξώλ ζηα
αζθαιηζηηθά ηακεία θαη θαηάζεζε Α.Π.Γ.
Καηαρώξεζε πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνύ κέζσ ειεθηξνληθήο κεζόδνπ
Παξαθνινύζεζε ζπκβάζεσλ θαη ηεο εμέιημεο ηνπ πξνζσπηθνύ.
Υπνβνιή ζηνηρείσλ κηζζνδνζίαο ζηελ εληαία αξρή πιεξσκήο θάζε κήλα
θαη παξαθνινύζεζε εθηακίεπζεο ησλ αλάινγσλ πνζώλ ησλ κηζζώλ θαη ησλ εηζθνξώλ - θόξσλ
iii). Δθαπμογή Γιπλογπαθικού ςζηήμαηορ όπσο ππνρξενύηαη ε επηρείξεζε λα
ηεξεί.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΙΩΑΝΝΖ ΙΩΑΝΝΙΓΖ
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