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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Σν Κέληξν Πεξηβάιινληνο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζύκθωλα κε ηελ 
ππ’αξίζκ 036/2018 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, πξνζθαιεί ηνπο 
ελδηαθεξόκελνπο ηνπ θιάδνπ Π.Δ Οηθνλνκνιόγνη - Λνγηζηέο λα ππνβάιινπλ 
αίηεζε,εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ εηήζηα ινγηζηηθή 
ππνζηήξημε ηνπ ΚΔ.ΠΔ πξνϋπνινγηδόκελεο ζπλνιηθήο δαπάλεο 6.300 €, πιένλ ηνπ ΦΠΑ 
24%. 

1. Αληηθείκελν εξγαζίαο 

Καηαρώξεζε Γεληθήο Λνγηζηηθήο ζύκθωλα κε ηνλ  Ν 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) 

α. Καηαρώξεζε ζπλδέζεσλ κεηαμύ Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη πεξηθεξεηαθώλ πξνγξακκάησλ 
(πξνκεζεπηέο – πειάηεο - κηζζνδνζία θιπ) ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλόλεο ηεο 
Λνγηζηηθήο θαη ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία                                                                                    

β. Δλεκέξσζε ζε ζέκαηα Φνξνινγηθήο Ννκνζεζίαο, Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θαη 
Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ θαη Δπξύηεξνπ δεκόζηνπ Σνκέα θαη Ν.Π.Η.Γ. 

γ. Δπίβιεςε ηήξεζεο ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο ζύκθσλα κε ηα Δ.Λ.Π ζηα γξαθεία ηεο  
Δπηρείξεζεο «Κέληξν Πεξηβάιινληνο»(εγγξαθέο - εθηππώζεηο βηβιίσλ - Μεηξών παγίσλ) 

Σύληαμε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ κε βάζε ηά  Ε.Λ.Π  

α. ύληαμε εηήζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ (Ηζνινγηζκόο, θαηάζηαζε 
απνηειεζκάησλ, θαηάζηαζε κεηαβνιώλ θαζαξήο ζέζεο, θαηάζηαζε ρξεκαηνξνώλ, 
πξνζάξηεκα) κε βάζε ηα Δ.Λ.Π.  

β. ύληαμε θαη θαηάζεζε κεληαίνπ δειηίνπ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ζην ππνπξγείν 
εζσηεξηθώλ 

γ. Παξνπζίαζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο 
Δπηρείξεζεο θαη ζην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 
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Σύληαμε δηαθόξωλ ζηαηηζηηθώλ θαη αλαθνξώλ 

α. ύληαμε εηήζηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη ζπγθέληξσζε ησλ ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ εθηέιεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ θαη Απνινγηζκνύ Δζόδσλ θαη 
Γαπαλώλ (Αλαθεθαιαησηηθόο Πίλαθαο) 

β. Οξγάλσζε ηνπ Οηθνλνκηθνύ αξρείνπ, ηνπ αξρείνπ αλαζέζεσλ θαη ζπκβάζεσλ ηεο 
Δπηρείξεζεο θαη παξαθνινύζεζε ελεκέξσζήο ηνπ 

γ. Έιεγρνο ησλ ππεξεζηώλ - πξνκεζεηώλ κε βάζε ηνλ πξνϋπνινγηζκό 

δ. Τπνζηήξημε ησλ ππεξεζηώλ ζηελ εθηέιεζε δηνηθεηηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ εξγαζηώλ γηα 
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ ηεο Δπηρείξεζεο 

δ. Τπνζηήξημε ηεο παξαθνινύζεζεο ησλ ζπκβάζεσλ κε βάζε ηνλ πξνϋπνινγηζκό θαη 
ελεκέξσζε ηεο Γηνίθεζεο 

ε. Τπνζηήξημε ζηνλ έιεγρν ησλ ινγαξηαζκώλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ - εμόδσλ 

ζ. Τπνζηήξημε ζηελ ζύληαμε ησλ ζρεηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ θάζε πξνκήζεηα-
ππεξεζία - δαπάλε, ζύληαμε κεληαίσλ δαπαλώλ πξνο ην Γ. ηεο επηρείξεζεο γηα έγθξηζε 

Μηζζνδνζία 

α. Τπνινγηζκόο κηζζνδνζίαο γηα ην πξνζσπηθό ηεο επηρείξεζεο 

β. ύληαμε κηζζνδνηηθώλ θαηαζηάζεσλ, ππνινγηζκόο εηζθνξώλ ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία 
θαη θαηάζεζε Α.Π.Γ. 

γ. Σαθηνπνίεζε Τπνρξεώζεσλ ζε αζθαιηζηηθά Σακεία θαη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 
κέζσ Δ.Α.Π  

δ. Παξαθνινύζεζε ζπκβάζεσλ πξνζσπηθνύ 
  
2. Τξόπνο θαη ηόπνο εθηέιεζεο ηωλ εξγαζηώλ 
 

Οη παξαπάλσ εξγαζίεο ζα παξέρνληαη ζηα γξαθεία ηνπ Κέληξνπ Πεξηβάιινληνο. Γηα ηελ 
εθηέιεζε ηνπο ζα ππάξρεη ππνρξεσηηθή θπζηθή παξνπζία ηνπ αλαδόρνπ, ζε θαζεκεξηλή 
βάζε. 

 
3. Γεληθά πξνζόληα δηαγωληδνκέλωλ 
  

ην δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα ηνπ θιάδνπ Π.Δ. 
Οηθνλνκνιόγνη - Λνγηζηέο, πνπ είλαη θάηνρνη πηπρίνπ αδείαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο 
Λνγηζηή - Φνξνηέρλε Α΄ ηάμεο ηα θπζηθά πξόζσπα, ηα δε λνκηθά πξόζσπα άδεηα 
ιεηηνπξγίαο γξαθείνπ παξνρήο Λνγηζηηθώλ - Φνξνηερληθώλ Τπεξεζηώλ από ην 
Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο. Δκπεηξία ζηελ εθαξκνγή δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 
ζε Δπηρεηξήζεηο Πεξηθεξεηώλ ή Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ε νπνία ζα απνδεηθλύεηαη: 

α. Από αλαιπηηθή θαηάζηαζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα επηζπλάπηεηαη ζηελ πξνζθνξά θαη 
ζηελ νπνία ζα θαίλνληαη νη παξαπάλσ Δπηρεηξήζεηο, ην αληηθείκελν ηεο ζπλεξγαζίαο θαη 
ε δηάξθεηά ηεο.                                                                                                                                
β. Από Ηζνινγηζκνύο ησλ ελ ιόγσ Δπηρεηξήζεσλ. 
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4. Δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
  

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 ηξηώλ κελώλ πξηλ από ηελ 
εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνύ 
 
2. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, όηη δελ ηεινύλ ππό πηώρεπζε, 
εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. 
 
3. Άδεηα Α΄ ηάμεο Λνγηζηή Φνξνηέρλε από ην Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο, γηα ηνπο 
δηαγσληδόκελνπο Φπζηθά Πξόζσπα ή ηνπ Τπεπζύλνπ Οκάδαο Έξγνπ γηα ηνπο 
δηαγσληδόκελνπο λνκηθά πξόζσπα. 
 
4. Άδεηα Λεηηνπξγίαο Γξαθείνπ Παξνρήο Λνγηζηηθώλ-Φνξνηερληθώλ Τπεξεζηώλ από ηα 
Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο, γηα ηα δηαγσληδόκελα Ννκηθά πξόζσπα. 
 
5. Πηπρίν Α .Δ.Η 
 
6. Λεπηνκεξέο βηνγξαθηθό ζεκείσκα 
 
7. Βεβαηώζεηο πξνϋπεξεζίαο 
 

Οη ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ ηα παξαπάλσ πξνζόληα απνθιείνληαη από ηελ αμηνιόγεζε. 
Μεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ δηαζέηνπλ ηα ίδηα πξνζόληα ζα επηιεγεί ν πξνζθέξσλ ηελ 
κηθξόηεξε πξνζθνξά. 
 
Σν θόζηνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ζπλνιηθά γηα ηνλ αλάδνρν ηα 
6.300,00 € πιένλ Φ.Π.Α. γηα ην δηάζηεκα ησλ δώδεθα (12) κελώλ. 

 
Οη πξνζθνξέο κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά Θα πξέπεη λα απνζηέιινληαη ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν ζην Κέληξν Πεξηβάιινληνο 
( 1ν ρικ Πηνιεκαΐδαο- Κνδάλεο, 50200 Πηνιεκαΐδα)  κε ηελ έλδεημε " Πξόζθιεζε 
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ινγηζηηθή ππνζηήξημε", θαη κέρξη πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο 
από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάµµαηνο «∆ηαύγεηα» 
https://diavgeia.gov.gr/f/kepe_pdm, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ Πεξηβάιινληνο 
http://www.kepekozani.gr, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ ∆εµνζίσλ 
πµβάζεσλ http://www.eprocurement.gov.gr  ήηνη κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 26 Οθησβξίνπ 
2018 θαη ώξα 14.30 κ.κ. Ζ απνζθξάγηζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή 
ηνπ Κέληξνπ Πεξηβάιινληνο. 
Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ε δηεπθξίλεζε επηθνηλσλήζηε ζην ηει. 2463053666, από 
08:30 π.κ. - 14:30κ.κ. 
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