ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α. του Δήμου Πωγωνίου έχοντας υπόψη του :

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).
2. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Περί εκτελέσεων έργων και προμηθείων
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως».
3. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) «Περί
εκδόσεως του ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ»
4. Το Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' /87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
5. την ανάγκη της Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α. του Δήμου Πωγωνίου για παροχή λογιστικών
υπηρεσιών από οργανωμένη λογιστική- φοροτεχνική επιχείρηση( άδεια Α τάξης ) με
τις παρακάτω εργασίες :

• Ενημέρωση και Τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους
μηχανογράφησης.
• Υπολογισμός και σύνταξη όλων των δηλώσεων ΦΠΑ , παρακρατούμενων φόρων , ΦΜΥ
και Εισοδήματος, και υποβολή αυτών.
•Η επιμέλεια για εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών και διατυπώσεων προς τις
φορολογικές και οικονομικές αρχές. Συμπλήρωση και αποστολή συγκεντρωτικών
καταστάσεων προμηθευτών-πελατών.
• Κάλυψη όλων των αναγκών του τμήματος μισθοδοσίας. Προσλήψεις, αποχωρήσεις,
σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων, σύνταξη και υποβολή καταστάσεων επιθεώρησης
εργασίας, σύνταξη και υποβολή ΑΠΔ στο ΙΚΑ, μισθοδοσία με κάλυψη ΕΑΠ,κλπ.
• Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις που αφορούν την επιχείρηση..
• Κατάρτιση ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων.
• Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Συμβουλές και πλήρη Φορολογική υποστήριξη.
• Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης, ανά τακτά χρονικά
διαστήματα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της και έγκαιρη πληροφόρηση για
το ύψος των φόρων, των εργατικών εισφορών αλλά και των λοιπών υποχρεώσεων προς το
κράτος, ώστε να μπορεί η επιχείρηση έγκαιρα να προγραμματίζει τη ρευστότητά της αλλά να
κάνει και διορθωτικές κινήσεις.
• Ενημέρωση της επιχείρησης για όποιες νέες φορολογικές -ασφαλιστικές διατάξεις τον
αφορούν και είναι προς όφελος της επιχείρησης (Φορολογικές ελαφρύνσεις, κίνητρα
ανάπτυξης, επιδοτήσεις, κλπ)..
• Συμβουλευτική κάλυψη σε επίπεδο νόμων και νομοθετημάτων και σε εφαρμογή Δημοσίου
Δικαίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προσφορές για «Παροχή λογιστικών
Υπηρεσιών» για το έτος 2015
Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών έως 17-04-2015 και ώρα 12:30.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της Κ.Ε.Π.Π.Ν.Α. του Δήμου
Πωγωνίου, Καλπάκι –Πωγωνίου (παλαιό Δημαρχείο ) εργάσιμες ώρες και μέρες.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
α. Η φράση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ για «Παροχή λογιστικών Υπηρεσιών»
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την εργασία .
γ. Τα στοιχεία του αποστολέα.
δ. Στο ποσό της προσφοράς δεν θα δεν

περιλαμβανεται o Φ.Π.Α. 23%

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

