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                                                                                                                Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα :  «Πρόσκληση  για  συγκέντρωση  προσφορών  για  τη  σύναψη σύμβασης

έργου με εξωτερικό συνεργάτη λογιστή - φοροτεχνικό»

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης ΑΕ» προτίθεται

να  αναθέσει  σε  εξωτερικό  συνεργάτη  – λογιστή –  φοροτεχνικό ή  λογιστικό  γραφείο  την

εκτέλεση εργασίας με αντικείμενο την παροχή λογιστικών – φοροτεχνικών εργασιών για δύο

(2) έτη, για το χρονικό διάστημα από  …………..ή άλλως από την υπογραφή της σύμβασης

έως  …………...

Οι απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης είναι οι ακόλουθες :

• Φυσική παρουσία μία (1) ημέρα την εβδομάδα από τον Φοροτεχνικό ή κάποιον

συνεργάτη έμμισθο του Φοροτεχνικού Γραφείου,  κατόπιν   συνεννόησης με την

Εταιρία σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.

• Συμμετοχή στη σύνταξη προϋπολογισμού εφόσον απαιτείται.

• Συμμετοχή στη σύνταξη απολογισμού εφόσον απαιτείται.  

• Υποβολή έπειτα από εξουσιοδότηση των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων

κτλ.

• Έλεγχος και υποβολή Ιδιωτικών Συμφωνητικών

• Εξαγωγή και υποβολή δήλωσης ΦΠΑ

• Ενημέρωση και Παρακολούθηση των διπλογραφικών βιβλίων 

• Συμφωνίες λογαριασμών προμηθευτών, ταμείου, κρατήσεων κλπ

• Τήρηση μητρώου παγίων σε συμφωνία με λογιστική

• Σύνταξη και υπογραφή Ισολογισμού τέλους χρήσης 

• Σύνταξη και υπογραφή φορολογικής δήλωσης
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• Έλεγχος  και  αποστολή  ετήσιων  βεβαιώσεων  αποδοχών,  παρακρατούμενων

φόρων κτλ

• Σύνταξη και υποβολή καταστάσεων ΜΥΦ (καταστάσεις πελατών προμηθευτών-

συναλλαγών)

• Σύνταξη  και  υποβολή  στο  ΥΕΚΑ  όλων  των  απαραίτητων  εντύπων  για  το

προσωπικό  με  σύμβαση  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  (προσλήψεις  ,

πίνακες προσωπικού , πίνακες ωραρίου εργασίας)

• Συμμετοχή και έλεγχος στον υπολογισμό της μισθοδοσίας και την αποστολή της

ΑΠΔ

• Εποπτεία  και  έλεγχος  διαδικασιών  μηχανογράφησης  σε  συνεργασία  με  την 

εταιρεία μηχανογράφησης

• Συμβουλευτικές  υπηρεσίες  για  θέματα  φορολογίας,  εργατικών  και  Ελληνικών

Λογιστικών Προτύπων, εφαρμογής νομοθεσίας και διαδικασιών

• Τηλεφωνική υποστήριξη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

• Σύνταξη συγκριτικών Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων

Τα προσόντα του υποψηφίου εξωτερικού συνεργάτη θα πρέπει να είναι τα ακόλουθα: 

- Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ

- Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α΄ τάξης με προϋπηρεσία τουλάχιστον δέκα ετών

(10).

- Αποδεδειγμένη  εμπειρία  στη  διαχείριση  προγραμμάτων  ΕΣΠΑ  και  Ευρωπαϊκών

προγραμμάτων

- Αποδεδειγμένη εμπειρία στη λογιστική παρακολούθηση ανωνύμων εταιριών

- Εμπειρία στο χειρισμό λογιστικού προγράμματος «ΚΕΦΑΛΑΙΟ»

Η πληρωμή της αμοιβής του θα γίνεται  στο τέλος κάθε μήνα,  μετά από την έκδοση του

αντίστοιχου μηνιαίου τιμολογίου. Τον εξωτερικό συνεργάτη βαρύνουν οι σχετικές κρατήσεις

με βάση τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την προσφορά τους (αντίγραφο πτυχίου,

αντίγραφο αδείας, αντίγραφα βεβαιώσεων επαγγελματικής εμπειρίας ή συμβάσεων έργου και

οικονομική προσφορά).



Tα  βιογραφικά  και  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  θα  πρέπει  να  κατατεθούν  από  τους

ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία του Κέντρου Πολιτισμού στη διεύθυνση Βας. Όλγας 198

τηλέφωνο  2310  602599  ή  να  σταλούν   στο  e-mail  kepothe@otenet.gr από  Τρίτη  21

Ιανουαρίου έως Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020.

                                                                                              Το Διοικητικό Συμβούλιο


