ΟΡΓΑΝΘΜΟ ΑΘΛΗΣΘΜΟΤ
ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΝΕΟΛΑΘΑ
ΔΗΜΟΤ ΚΟΖΑΝΗ

ΚΟΖΑΝΗ 12/03/2018

ΜΕΛΕΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Ζ ΓΑΠΑΝΖ ΔΗΝΑΗ ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ ΑΞΗΑ €20.500
ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ Φ.Π.Α
ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ΟΑΠΝ Γήκνπ Κνδάλεο έηνπο 2018 έρεη πξνβιεθζεί
ζρεηηθή πίζησζε πνζνύ 16.249,97 ζηνλ Κ.Α.Δ. 6115.00 «Ακνηβέο Λνγηζηώλ» θαη
ζηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2019 ζα πξνβιεθζεί πίζησζε πνζνύ 4.250.03 ζηνλ
Κ.Α.Δ. 6115.00 «Ακνηβέο Λνγηζηώλ»

ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ: ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΑΝΑΘΔΖ ΑΠΟ ΣΝ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ ΣΖΝ
ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΗΚΖ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
ΓΗΑΡΚΔΗΑ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΔΗ ΚΑΔ
ΚΡΑΣΖΔΗ – ΦΟΡΟ
Ο Φ.Π.Α. βαξύλεη ηνλ Ο.Α.Π.Ν. θαη ππνινγίδεηαη
ζην ζύλνιν ηεο πξνζθνξάο

ν Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηηο ππεξεζίεο
Λνγηζηηθήο & Οηθνλνκνηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ
Ο.Α.Π.Ν. Γήκνπ Κνδάλεο, πνπ εδξεύεη επί ηεο
νδνύ Π. Μειά & Πι. Απιηώηε ζηελ Κνδάλε
Απεπζείαο Αλάζεζε από ηνλ Πξόεδξν
Από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη γηα
δώδεθα (12) κήλεο
6115.00
Φόξνο εηζνδήκαηνο 20% ή 8% θαηά πεξίπησζε
ΣΗΜΖ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θξαηήζεηο): Α
Φ.Π.Α.
Β
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ
Α+Β
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’
Ανηικείμενο επγαζίαρ

1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Σν Ν.Π.Γ.Γ. Ο.Α.Π.Ν. Γήκνπ Κνδάλεο είλαη έλα Ν.Π.Γ.Γ. πνπ ζπζηάζεθε κε ηνλ
Νέν Γεκνηηθό θαη Κνηλνηηθό Κώδηθα. Σεξεί ινγηζηηθά βηβιία Γ’ θαηεγνξίαο θαη
όζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζή ηνπ δηέπεηαη από ηνλ Κ.Γ.Κ. από εηδηθέο λνκηθέο θαη
θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο θαζώο θαη από ην γεληθό λνκνζεηηθό θνξνινγηθό πιαίζην.

2. ΔΙΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ινγηζηηθή θαη ηελ
νηθνλνκνηερληθή ππνζηήξημεο ηνπ ΟΑΠΝ είλαη αλαγθαία ε παξνπζία ηνπιάρηζηνλ
ελόο ινγηζηή από ηελ νκάδα έξγνπ, πέξαλ ηνπ ππεπζύλνπ νκάδαο έξγνπ,
ηνπιάρηζηνλ Β’ ηάμεο, κε αλάινγε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζην δηπινγξαθηθό
ζύζηεκα ηήξεζεο βηβιίσλ ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 315/99, ζε Ν.Π.Γ.Γ., ζην ρώξν
όπνπ ηεξείηαη ε βάζε δεδνκέλσλ θαη ην αξρείν ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ. Οη
ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξνληαη είλαη νη θάησζη:
i) Τποζηήπιξη ηηρ οικονομικήρ ςπηπεζίαρ ηος νομικού πποζώπος και
ζύνηαξη διαθόπων ζηαηιζηικών και αναθοπών


Τπνζηήξημε 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).



ύληαμε 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 ελεκέξσζήο ηνπ.



Τπνζηήξημε ηνπ ειέγρνπ ησλ ππεξεζηώλ-πξνκεζεηώλ κε βάζε ηνλ
πξνϋπνινγηζκό



Τπνζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζρεηηθνύ αξρείνπ γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ ηεο Δπηρείξεζεο.
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Τπνζηήξημε ησλ ππεξεζηώλ ζηελ εθηέιεζε ινγηζηηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ
εξγαζηώλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ ηεο
Δπηρείξεζεο.



Τπνζηήξημε ηεο παξαθνινύζεζεο ησλ ζπκβάζεσλ κε βάζε ηνλ
πξνϋπνινγηζκό θαη ελεκέξσζεο ηεο Γηνίθεζεο



Τπνζηήξημε ζηνλ έιεγρν ησλ ινγαξηαζκώλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ
εζόδσλ-εμόδσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηακεηαθή Τπεξεζία



Τπνζηήξημε 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.) Φνξνινγηθήο Ννκνζεζίαο, Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θαη
Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ θαη Δπξύηεξνπ δεκόζηνπ Σνκέα θαη Ν.Π.Γ.Γ.



πλεξγαζία θαη παξνρή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηνλ έιεγρν
ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ από νξθσηό ινγηζηή.

ii). Μιζθοδοζία

Τπνινγηζκόο κηζζνδνζίαο γηα ην πξνζσπηθό ηεο επηρείξεζεο.

ύληαμε 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.

Τπνβνιή ζηνηρείσλ κηζζνδνζίαο ζηελ Δληαία Αξρή Πιεξσκήο θάζε
κήλα θαη παξαθνινύζεζε εθηακίεπζεο ησλ αλάινγσλ πνζώλ ησλ
κηζζώλ θαη ησλ εηζθνξώλ - θόξσλ από ηνλ εηδηθό ηξαπεδηθό
ινγ/ζκό ηεο επηρείξεζεο.
iii). Δθαπμογή Γιπλογπαθικού ςζηήμαηορ όπσο ππνρξενύηαη ε επηρείξεζε
λα ηεξεί.

4

3. Σπόπορ και ηόπορ εκηέλεζηρ ηων επγαζιών
Οη παξαπάλσ εξγαζίεο ζα παξέρνληαη ζηα γξαθεία ηνπ Οξγαληζκνύ
Αζιεηηζκνύ Πνιηηηζκνύ θαη λενιαίαο Γήκνπ Κνδάλεο. Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπο ζα
ππάξρεη ππνρξεσηηθή θπζηθή παξνπζία ελόο (1) Λνγηζηή, από ηελ νκάδα έξγνπ
ηνπιάρηζηνλ Β’ ηάμεο, κε αλάινγε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζην δηπινγξαθηθό
ζύζηεκα ηήξεζεο βηβιίσλ ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 315/99, ζην ρώξν όπνπ ηεξείηαη
ε βάζε δεδνκέλσλ θαη ην αξρείν ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ, πέληε εκέξεο ηελ
εβδνκάδα, νθηώ (8) ώξεο εκεξεζίσο (από 07:30 έσο 15.30). Σν ζηέιερνο απηό
ζα είλαη απνθιεηζηηθήο απαζρόιεζεο θαη ζηε δηάζεζε ηεο Δπηρείξεζεο ζηηο
αλσηέξσ εκέξεο θαη ώξεο, ζα νξγαλώλεη θαη ζα ηεξεί ην γεληθό αξρείν, ζα
παξαθνινπζεί ζέκαηα λνκηθήο θύζεσο, πξνσζώληαο ηα ζηνπο εηδηθνύο, ζα ηεξεί
αξρείν ζπλεξγαηώλ θαη θαξηειώλ κε όια ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνύ, ζα
παξαθνινπζεί θαη ζα ειέγρεη ηηο εηζπξάμεηο θαη ηηο πιεξσκέο, ζα δηελεξγεί έιεγρν
όισλ ησλ ηξαπεδηθώλ εξγαζηώλ, ζα ζπληάζζεη ην κεληαίν ζηαηηζηηθό δειηίν, ζα
ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Γηεπζπληή γηα ην ηξέρνλ εκεξνιόγην ηακείνπ θαη λα θαηέρεη
άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο Λνγηζηή-Φνξνηέρλε Β΄ ηάμεο ηνπιάρηζηνλ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Α/Α
1

Πεπιγπαθή

απ.
αηόμων

Ημέπερ και ώπερ
επγαζίαρ

Σόπορ

Λογιζηική & Οικονομοηεσνική
ςποζηήπιξη ηος ΝΠΓΓ ΟΑΠΝ
Γήμος Κοζάνηρ

ύκθσλα
κε ηηο
εξγαζίεο

Πελζήκεξε
απαζρόιεζε κε
νρηάσξε παξνπζία.

Λόγσ ηεο
ηδηαηηεξόηεηαο ηεο
ελ ιόγσ
ππεξεζίαο, ε
ππεξεζία ζα
παξέρεηαη ζην
ινγηζηήξην ηνπ
ΟΑΠΝ (ρξήζε
ινγηζηηθνύ
πξνγξάκκαηνο
ζην ρώξν πνπ
δηαηεξείηαη ε
βάζε δεδνκέλσλ)

ύνολο
Φ.Π.Α. 24%
Γενικό ύνολο Γαπάνηρ

€16.532,26
€ 3.967,74
€ 20.500,00
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’
Σπόπορ επιλογήρ
Ο ηξόπνο εθηέιεζεο ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ ζα γίλεη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο
απεπζείαο αλάζεζεο από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Ο.Α.Π.Ν. Γήκνπ Κνδάλεο κε θξηηήξην
θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή.

Η μελέηη ζςνηάσθηκε από ηο Λογιζηήπιο ηος Ο.Α.Π.Ν. Γήμος Κοζάνηρ
Η Τπάλληλορ
Δςανθία Υαηζοπούλος
ΣΔ Λογιζηικού

Θεωπήθηκε
Φωηεινή Γιάθα
ΣΔ Γιοικηηικού
Γιεςθύνηπια
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