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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Καλαμπάκι, 20-03-2020 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ      Αριθ.Πρωτ.:2876 
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ   
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ.Δ/νση: Νεροφράκτη & Κανάρη γωνία  
                  Καλαμπάκι 66031 
Πληροφορίες: Χ. Κιοσέογλου 
Τηλ.: 25213-52416 
Fax.: 25213-52419 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 

 
 

Η πλήρης διεκπεραίωση της συγκεκριμένης εργασίας περιλαμβάνει τις παρακάτω 
εργασίες : 
 
Α.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 
ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 12.000,00 € με ΦΠΑ 

 
Η πλήρης διεκπεραίωση της συγκεκριμένης εργασίας περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 
 

• Κατάρτιση των λογιστικών σχεδίων Γενικής Λογιστικής και Λογαριασμών 
Τάξεων με βάση το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των ΟΤΑ α΄ Βαθμού (ΠΔ 
315/99) προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του Δήμου. 

• Μεταφορά αντιστοιχίσεων και υπολοίπων των κινούμενων λογαριασμών του 
Γενικού Λογιστικού Σχεδίου από την προηγούμενη χρήση, αντιστοίχιση 
νέων λογαριασμών δημόσιας και γενικής λογιστικής. 

• Παραμετροποίηση – έλεγχο υποσυστήματος πελατών – προμηθευτών   και 
δικαιούχων μισθοδοσίας. 

• Χαρακτηρισμό εγγραφών.  
• Μεταφορά στη Γενική λογιστική όλων των κινήσεων της Δημόσιας 

Λογιστικής που προβλέπονται, ενημέρωση των λογαριασμών τάξεως, 
καταχώρηση λογιστικών εγγραφών όπου απαιτείται. 

• Ανάπτυξη συστήματος ελέγχου συμφωνιών για τη συλλειτουργία των τριών 
λογιστικών κυκλωμάτων  (Δημόσια λογιστική – Γενική Λογιστική – 
Λογαριασμοί Τάξεως). 
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• Έλεγχο ταμείου μέσω της συμφωνίας Δημόσιας και Γενικής λογιστικής: 
Ανάπτυξη λογαριασμών καταθέσεων, παρακολούθηση κυκλώματος 
επιταγών και αξιογράφων, διαχωρισμό επιταγών πληρωτέων. 

• Ενημέρωση του μητρώου παγίων σε τρέχουσες αξίες, και διαχείρισή του.  
• Ανάπτυξη συστήματος αυτόματου υπολογισμού αποσβέσεων. 
• Εξαγωγή στατιστικών και φορολογικών στοιχείων για την έγκαιρη υποβολή 

τους στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. 
• Ανασχεδιασμό των λειτουργικών διαδικασιών για την ορθολογική εφαρμογή 

του ενιαίου οικονομικού διαχειριστικού συστήματος και ανάπτυξη 
διαδικασιών για την βελτίωση του εσωτερικού ελέγχου στο Δήμο.  

• Κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων του Δήμου σας για την χρήση 
2020. (δήλωση φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ) 

• Συμβουλευτική υποστήριξη σε όλα τα θέματα καθημερινής λειτουργίας της 
Δημόσιας Λογιστικής είτε με επί τόπου παρουσία, είτε με τηλεφωνική 
επικοινωνία, καθώς και με ραντεβού εκτός των εργάσιμων ωρών, όποτε 
κρίνεται απαραίτητο. 

 
Β.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 4.000,00 € με ΦΠΑ 
 
Η πλήρης διεκπεραίωση της συγκεκριμένης εργασίας περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 
 

• Λογιστικοποίηση των αποθεμάτων που προκύπτουν από την απογραφή στο 
τέλος του 2019 (εφόσον υπάρχουν) και προσαρμογή των λογαριασμών των 
αποθεμάτων (Ομάδα 2). 

• Εργασίες συμφωνιών και ελέγχου των λογαριασμών για τον υπολογισμό του 
οργανικού αποτελέσματος της εκμετάλλευσης και τον προσδιορισμό των 
Αποτελεσμάτων Χρήσης. 

• Σύνταξη Οριστικού Ισοζυγίου. 
• Ειδικές Πληροφοριακές καταστάσεις προς τη Αναθέτουσα Αρχή.  
• Διενέργεια λογιστικών εγγραφών κλεισίματος της χρήσης. 
• Κατάρτιση των προβλεπόμενων από τα άρθρα  4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 και 

4.1.5 του  ΠΔ 315/99,  ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Κατάσταση 
Ισολογισμού, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Κατάσταση Γενικής 
Εκμετάλλευσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα 
Ισολογισμού). 

• Σύνταξη και εκτύπωση θεωρημένων βιβλίων που προβλέπονται από τις 
κείμενες διατάξεις (Ισοζύγιο, Βιβλίο Απογραφών & Ισολογισμού κτλ). 

• Πλήρη συνεργασία με τους ορκωτούς λογιστές – ελεγκτές που θα ορίσει ο 
Δήμος για όλες τις διαδικασίες ελέγχου. 



 
3 
 

• Προσέλευση στο Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο θα συζητηθεί το θέμα της 
παρουσίασης των οικονομικών Καταστάσεων, για την παροχή οποιαδήποτε 
διευκρίνισης. 
 

Το συνολικό κόστος των παραπάνω υποομάδων εργασιών (Α+Β), ανέρχεται στο 
ποσό των 16.000,00 € με ΦΠΑ και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 10/6142.02  
«Αμοιβές νομικού προσώπου για λογιστικές εργασίες διπλογραφικού συστήματος». 
Ο χρόνος υλοποίησης της παραπάνω εργασίας, αρχίζει από την υπογραφή του 
συμφωνητικού, αφορά τις απαιτούμενες εργασίες από 01-01-2020 έως 31-12-
2020 και διαρκεί έως 30-02-2021 για τις λογιστικές εργασίες και έως 31-06-
2021 . 
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά (σε έξι διμηνιαίες δόσεις για τις 
λογιστικές εργασίες και εφάπαξ για την σύνταξη των οικ. Καταστάσεων τέλους 
χρήσης) με την έκδοση των νόμιμων  τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, μετά την 
διεκπεραίωση  των σχετικών εργασιών.  
Η καταβαλλόμενη εκάστοτε αμοιβή υπόκειται στις κατά νόμο κρατήσεις (φόρος 
εισοδήματος κ.λ.π.) 
 
Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία:  
Οι οικονομικοί φορείς που θα υποβάλουν προσφορά απαιτείται : 
Α)Να έχουν Πτυχίο λογιστή Α΄ τάξης  
Β)Να έχουν συντάξει και υπογράψει, εντός τις τελευταίας τριετίας, τουλάχιστον 6 
ισολογισμούς και  
Γ) Να έχουν συντάξει και υπογράψει τουλάχιστον 5 ισολογισμούς ύψους άνω του 
ενός εκατομμυρίου ευρώ .  
 
Η παραλαβή των εργασιών, θα πραγματοποιηθεί  από την Επιτροπή Παραλαβής 
Εργασιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για το έτος 2020, σύμφωνα με την 
241/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
 
 
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΤΣΕΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 


