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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Άστρος,  28/12/2018  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  Αριθμ. Πρωτ.:  791 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  

Τ.Κ.: 220 01, ΑΣΤΡΟΣ   

Τηλ. :2755023821  

Φαξ: 2755360168  

e-mail: dikedivk@yahoo.gr  

      

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για την ανάθεση λογιστικής εξυπηρέτησης 

στη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ., ενός έτους.  
 

 
 Το Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βόρειας Κυνουρίας», ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ., 

προτίθεται να αναθέσει σε λογιστή ή λογιστικό γραφείο, την εκτέλεση εργασίας με αντικείμενο την 
παροχή λογιστικών υπηρεσιών, για ένα έτος. 

 
Οι υποχρεώσεις του λογιστή ενδεικτικά περιγράφονται παρακάτω: 
 
1) κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής του όλου λογιστικού συστήματος της 

επιχείρησης. 
 
2) τήρηση των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων που προβλέπονται στον Κώδικα 

Φορολογικών Βιβλίων και Στοιχείων, μηχανογραφικά, χειρόγραφα ή μεικτά. 
 
3) η μηνιαία και ετήσια εκκαθάριση του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και η εκκαθάριση 

κάθε άλλου έμμεσου φόρου σχετικού με τη λειτουργία της επιχείρησης. 
 
4) ανάλυση της οικονομικής πράξης, της λογιστικής διατύπωσης αυτής και της καταχώρηση της 

ανάλογης εγγραφής στο ανάλογο ημερολόγιο ή και μία από τις ενέργειες αυτές όπου υπάρχει 
κατανομή της εργασίας, 

 
5) το κλείσιμο του ετησίου ισολογισμού και η σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 

όπως προβλέπει ο Κ.Β.Σ. για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις. 
 
6) η σύνταξη του απολογισμού της επιχείρησης 
 
7)  η σύνταξη της ετήσιας φορολογικής δήλωσης και κάθε άλλης δήλωσης που προβλέπεται 

από τη φορολογική νομοθεσία των νομικών προσώπων. 
 
8) έλεγχος λογιστικού κλεισίματος μηνιαίου λογαριασμού όψεως. 
 
9) επιμέλεια και έλεγχος στην καταχώρηση παραστατικών και λοιπών στοιχείων στον 

λογαριασμό της επιχείρησης. 
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10) παρουσία κατά τη διάρκεια ελέγχων που διενεργούνται από τις ελεγκτικές αρχές. 
 
11) παρουσία στο Δ.Σ. της επιχείρησης και του Δήμου όταν συζητείται θέμα που αφορά στη 

ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ. 
 
12) έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων των εργαζομένων της επιχείρησης και πληρωμή τους 

σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία και τους κανονισμούς της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ. 
 
13) επεξεργασία και σύνταξη ατομικών συμβάσεων της επιχείρησης με κάθε εργαζόμενο. 
 
14) σύνταξη αναγγελιών πρόσληψης και αποχώρησης προσωπικού από την επιχείρησης 

καθώς και η υποβολή τους προς τον ΟΑΕΔ. 
 
15) σύνταξη και υποβολή στην επιθεώρηση εργασίας των προβλεπόμενων πινάκων σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται από την εκάστοτε νομοθεσία. 
 
16) διαχείριση συστήματος ΕΡΓΑΝΗ 
 
17) διαχείριση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων προσωπικού. 
 
18) εμπρόθεσμη και νόμιμη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων της 

επιχείρησης. 
 
19) παρακράτηση και απόδοση φόρων και κρατήσεων. 
 
20) διαχείριση βάσης δεδομένων ενιαίου μισθολογίου. 
 
21) ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ενταλμάτων και αποφάσεων. 
 
22) έκδοση σχετικών παραστατικών για την πληρωμή των προμηθειών και υπηρεσιών της 

επιχείρησης. 
 
23) έκδοση παραστατικών για την πληρωμή εξωτερικών συνεργατών της επιχείρησης. 
 
24) διαχείριση της βάσης δεδομένων στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
25) συμπλήρωση και αρχειοθέτηση των φακέλων του προσωπικού. 
 
26) συγκέντρωση και παράδοση εγκαίρως στον αρμόδιο υπάλληλο της οικονομικής υπηρεσίας 
του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, όλων των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης προκειμένου 
να γίνεται ορθά η ενημέρωση της οικονομικής βάσης δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο 
εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
 
27) η μηνιαία σύνταξη της δήλωσης απόδοσης του φόρου μισθωτών υπηρεσιών, η ετήσια 
οριστική δήλωση των αμοιβών του προσωπικού καθώς και η έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων 
ετησίου εισοδήματος για όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση. 
 
28) απογραφή προσωπικό της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ., στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
 
29) κατάταξη του προσωπικού της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ., στα αντίστοιχα κάθε φορά μισθολογικά 

κλιμάκια. 
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30) εκπροσώπηση επιχείρησης για θέματα σχετικά με λογιστικές εργασίες προς τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές (ΔΟΥ, ΟΑΕΔ, κλπ) 

 
31) εκπροσώπηση της επιχείρησης μαζί με την Πρόεδρό της, στους ασφαλιστικούς 

οργανισμούς, για την επίλυση ασφαλιστικών θεμάτων. 
 
32) συνεργασία με το Δ.Σ. της επιχείρησης για τη σύνταξη του ετησίου προϋπολογισμού της 

επιχείρησης. 
 
33) διαχείριση και εκτύπωση στατιστικών στοιχείων που απαιτούνται από τις αρχές. 
 
34) συνεργασία με τον πάροχο της μηχανογράφησης της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ., σχετικά με την 

προσαρμογή του συστήματος στις ανάγκες της επιχείρησης. 
 
35) διατήρηση του οικονομικού αρχείου εγγράφων της επιχείρησης ( εντάλματα, αποδείξεις, 

παραστατικά, μισθοδοσία, ισολογισμοί, δήλωση φόρου, ΦΠΑ, κ.λ.π.) 
 
36) ανάλυση και εφαρμογή των παρατηρήσεων στις εκθέσεις ορκωτών λογιστών κατόπιν 

διαχειριστικών ελέγχων. 
 
37) γνώση της νομοθεσίας που διέπει τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις (4412/2016, Π.Δ. 80/2016, 
3852/2010, 3463/2006, κ.λ.π.) 
 
38) επίλυση εκκρεμοτήτων προηγούμενων Οικονομικών ετών οι οποίες θα απαιτηθούν το 

επόμενο έτος (π.χ. ισολογισμός – απολογισμός, φορολογία εισοδήματος κ.λ.π.) περιλαμβάνονται 
και αυτές στις ως άνω υποχρεώσεις του αναδόχου. 

 
 
Βασικές προϋποθέσεις για την παραπάνω ανάθεση είναι ο υποψήφιος: 
  

 Να είναι απόφοιτος οικονομικών επιστημών Π.Ε. 

 Να είναι απόφοιτος μεταπτυχιακού σχετικό με την επιστήμη της χρηματοοικονομικής. 

 Να είναι κάτοχος πτυχίου αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2. 

 Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα (οικονομικά – προσωπικού, κ.λ.π.), που 
άπτονται σε Κοινωφελείς  Επιχειρήσεις Δήμου, με θέματα σχετικά με το αντικείμενο της 
ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ., τουλάχιστον 36 μήνες. 

 Να διατηρεί την επιχείρησή του ή παράρτημά της, στην έδρα του Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας, στο Άστρος. 

 Να παρέχει προσωπική καθημερινή παρουσία στη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ., τουλάχιστον 5 ώρες. 

 Η επιλογή του κατάλληλου συνεργάτη, θα γίνει αφού συνεκτιμηθούν, εκτός της 
οικονομικής προσφοράς και τα λοιπά στοιχεία που τεκμηριώνουν την ικανότητα και την 
εμπειρία του. (λογιστής Α τάξης, εμπειρία σε Δημοτικές Κοινωφελής Επιχειρήσεις και 
Ν.Π.Ι.Δ., κ.λ.π.) 
 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν σχετική Υ.Δ., στην οποία να 
βεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει αποκλεισμός από τη δυνατότητα συμμετοχής στις δημόσιες 
συμβάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016, και να καταθέσουν κλειστές 
οικονομικές προσφορές που θα τις υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 
θεωρημένη από δημόσια αρχή, μαζί με τα απαραίτητα λοιπά στοιχεία, στα γραφεία της 
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, για τη Δημοτική 
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Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Τ.Κ. 22001, Άστρος, υπόψη κας. Κούβαλη 
Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 2755023821).  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις Υ.Δ. τους και τις προσφορές τους, 
μαζί με τα απαραίτητα λοιπά στοιχεία, από τις 31/12/2018  ημέρα Δευτέρα μέχρι 
και τις  4/1/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

 
 

ΚΟΥΒΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
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