ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης Αποχέτευσης
Καβάλας

Αγ. Τρύφωνα 14, Καβάλα. Τηλέφωνο: +2510 620350 Τelefax: +2510 620355

ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 20.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Περιεχόμενα μελέτης:
1.
2.
3.
4.

Τεχνική Περιγραφή
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Τιμολόγιο – Οικονομική προσφορά για συμπλήρωση από τον ανάδοχο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης Αποχέτευσης
Καβάλας

Αγ. Τρύφωνα 14, Καβάλα. Τηλέφωνο: +2510 620350 Τelefax: +2510 620355

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα αναφέρεται στην παροχή λογιστικών υπηρεσιών στο Ν.Π.Ι.Δ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ διάρκειας ενός (1)
έτους.
Συγκεκριμένα :


Την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, την παρακολούθηση της
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Ν.Π.Ι.Δ. που προκύπτουν από την κείμενη
φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία με την υποβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φ.Μ.Υ, παρακρατούμενων φόρων και
λοιπών φορολογιών των πάσης φύσεως καταστάσεων και δικαιολογητικών.



Τον έλεγχο και καθημερινή παρακολούθηση των εγγραφών στα λογιστικά βιβλία
της Υπηρεσίας.



Την καταχώρηση εγγραφών στο ημερολόγιο αναλυτικής λογιστικής, εκτύπωση
ισοζυγίων‐αναλυτικών καθολικών κόστους, τον μερισμό των δαπανών
παραγωγής και την εξαγωγή αποτελεσμάτων σε μηνιαία και ετήσια βάση.



Τη σύνταξη των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων: Απολογισμού χρήσης,
Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
καθώς και τη σύνταξη του προϋπολογισμού.



Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας
της Δημοτικής Επιχείρησης.



Παροχή φοροτεχνικής υποστήριξης στο μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο που
διέπει την επιχείρηση και έλεγχος της εναρμόνισης τους με τη φορολογική
νομοθεσία και όλες τις μεταρρυθμίσεις που προκύπτουν.



Την άμεση διευθέτηση του όποιου ζητήματος άπτεται λογιστικών φοροτεχνικών
αρμοδιοτήτων.



Προετοιμασία για αντιμετώπιση όλων των φορολογικών ελέγχων (τακτικών και
προσωρινών).



Ο προϋπολογισμός της εν λόγω εργασίας είναι 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Καβάλα, 23‐07‐2018
Ο Συντάξας
Ο Διευθυντής Δ.Ο.Υ.
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Θεωρήθηκε
O Γενικός Διευθυντής
της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Σφλακίδης Στυλιανός
Π.Ε. Οικονομικού

Τσακίρης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

CPV

1

79211000‐6

Περιγραφή
Δαπάνη
Παροχή Λογιστικών υπηρεσιών στη Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας 20.000,00 €
διάρκειας ενός (1) έτους
Σύνολο : 20.000,00 €
Φ.Π.Α. 24% :
4.800,00 €
Σύνολο με Φ.Π.Α. : 24.800,00 €
Καβάλα, 23‐07‐2018
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Η ανάθεση των λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών αφορά:
Α. Λογιστική κάλυψη του νομικού προσώπου στην οποία περιλαμβάνονται:
 Συμβουλές και τεχνική υποστήριξη για την σωστή συμπλήρωση των στοιχείων
που θα εκδίδει το νομικό πρόσωπο, όπως προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ.
 Παρακολούθηση και έλεγχο των εγγραφών στα λογιστικά βιβλία της Υπηρεσίας
καθώς και ενημέρωση των βιβλίων Αναλυτικής Λογιστικής.


Σύνταξη Οικονομικού Απολογισμού‐Ισολογισμού‐Αποτελεσμάτων χρήσης σε
ετήσια βάση όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και τη σύνταξη του
προϋπολογισμού.

Β. Παροχή φορολογικής τεχνογνωσίας και τεχνικής υποστήριξης στα εξής:


Σύνταξη των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.



Σύνταξη των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών,

προμηθευτών, Φ.Μ.Υ,

ΦΠΑ και η υποβολή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.


Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων

Γ. Εκπροσώπηση του νομικού προσώπου για θέματα σχετικά με λογιστικές εργασίες
προς:


Τις αρμόδιες δημόσιες αρχές



Τους ελεγκτές διαχείρισης



Μηνιαία ενημέρωση της διοίκησης για την οικονομική κατάσταση του νομικού
προσώπου.



Εν γένει την υποστήριξη και διεκπεραίωση κάθε λογιστικής φορολογικής ή
φοροτεχνικής εργασίας που αφορά την λειτουργία του νομικού προσώπου
καθώς και την ενημέρωση για όλες τις υποχρεώσεις του νομικού προσώπου που
απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία.

Άρθρο 2
Ο λογιστής παρέχει τις υπηρεσίες του στην έδρα του Νομικού προσώπου όπου
τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις βιβλία και στοιχεία σε
καθημερινή βάση

Άρθρο 3
Ο λογιστής είναι υποχρεωμένος να συμπαρίσταται με τα αρμόδια όργανα του νομικού
προσώπου για την επίλυση κάθε φορολογικού θέματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Άρθρο 4
Ο λογιστής θα ενεργεί με δική του πρωτοβουλία και με δικό του κίνδυνο, χωρίς νομική
εξάρτιση από το νομικό πρόσωπο ως προς τον τρόπο και το χρόνο παροχής της
εργασίας.

Άρθρο 5
Ο λογιστής ευθύνεται για την οργάνωση της ανατιθέμενης εργασίας και για τυχόν
ελαττώματα της εργασίας. Σε περίπτωση μη επιμελούς εκτέλεσης της εργασίας το
νομικό πρόσωπο μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, οπότε ο λογιστής θα λάβει αμοιβή
για τις μέχρι τότε εκτελεσθείσες εργασίες, ύστερα από σχετική βεβαίωση της αρμόδιας
επιτροπής και η σύμβαση θα διακοπεί.

Άρθρο 6
Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται η διάρκεια 12 μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης.

Άρθρο 7
Η πληρωμή του λογιστή γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού τιμολογίου παροχής
υπηρεσιών αφού προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά
α. Τιμολόγιο που να αναγράφει την εργασία, σύμφωνα με την προσφορά του και τη
σύμβαση
β. Φορολογική Ενημερότητα,

γ. Ασφαλιστική Ενημερότητα,
δ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τα τιμολόγια θα υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικά
τον ανάδοχο.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικών ετών 2018 και 2019 και
συγκεκριμένα τον Κ.Α.61.00.00.0006 «Αμοιβές για παροχή λογιστικών υπηρεσιών».
Καβάλα, 23‐07‐2018
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του/Της:
Α.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Υ.:

Διεύθυνση έδρας:
Κινητό:

Fax:

e‐mail:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ
CPV

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τηλέφωνο:

1

Παροχή Λογιστικών υπηρεσιών στη
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
Αποχέτευσης Καβάλας διάρκειας ενός
(1) έτους

79211000‐6

Υπηρεσία

1

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(€)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ:

Φ.Π.Α. 24%:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

Ολογράφως (Γενικό σύνολο):

Με την παρούσα δηλώνω ότι έλαβα γνώση για τους σκοπούς της επεξεργασίας με ηλεκτρονικά ή μη μέσα, των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν, την κατηγορία δεδομένων που υπόκειται σε επεξεργασία,
τους διενεργούντες την επεξεργασία, καθώς και τους αποδέκτες των δεδομένων για τη διεκπεραίωση των
υποθέσεών μου ως προμηθευτή της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και δηλώνω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία κατά τη
διεξαγωγή του διαγωνισμού και τη διατήρηση των δεδομένων μετά το πέρας της διαδικασίας.
Τόπος:
Ημερομηνία:
Ο προσφέρων

(υπογραφή ‐ σφραγίδα)

