
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ           

 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:   22710 21057                                          Χίος   18-08-2017 

ΦΑΞ:  22710 26665                                                       Αρ. Πρωτ: 3437 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

                                              ΠΡΟΣ :ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

Έχοντας υπόψη :                                             
1) Τις διατάξεις   του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 Τεύχος Α)
3) Την αναγκαιότητα για την σύνταξη διπλογραφικού συστήματος για το έτος 2017,
η δε δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των  4.000,00 € με ΦΠΑ .
4) Τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ  Δ. Χίου  έτους 2017 και στον Κ.Α. 00-6117.002
όπου έχει δεσμευθεί η αναγκαία πίστωση με την Π.Α.Υ. 319 / 2017
5)  Την  αριθμ.  124/2017 απόφαση  Διοικητικού  Συμβουλίου  με  την  οποία  έγινε
διάθεση της σχετικής πίστωσης ποσού 4.000,00 € με ΦΠΑ
 Η  υπηρεσία  του  Ν.Π.  Κοινωνικής  Προστασίας   Αλληλεγγύης  –  Πολιτισμού-
Αθλητισμού και Παιδείας Δ. Χίου   σας   καλεί να καταθέσετε προσφορά για  τις
παρακάτω υπηρεσίας   .

 Εισαγωγή του άρθρου ανοίγματος της χρήσης με τα στοιχεία 

λογαριασμών ενεργητικού & παθητικού .

 Διενέργεια ελέγχου και συμφωνίας των λογαριασμών εσόδων -εξόδων

 Διενέργεια ελέγχου και συμφωνίας των λογαριασμών υποχρεώσεων 

(προμηθευτές ,κρατήσεις ,λοιποί δικαιούχοι κλπ.)

 Διενέργεια ελέγχου και συμφωνίας  χρηματικών διαθεσίμων

 Διενέργεια ελέγχου και συμφωνίας των λογαριασμών που αφορούν 

απαιτήσεις –χρεώστες διάφορους .

 Επεξεργασία και συμπλήρωση του πίνακα στοιχείων ισολογισμού για 

τη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών ,όπως αυτά 



προκύπτουν από τα υπόλοιπα των σχετικών λογαριασμών ισοζυγίου 

της γενικής λογιστικής , στο τέλος της εκάστοτε περιόδου αναφοράς .

 Επεξεργασία και συμπλήρωση κάθε τρίμηνο του πίνακα στοιχείων 

ισολογισμού  ,όπως αυτά προκύπτουν από τα υπόλοιπα των σχετικών 

λογαριασμών ισοζυγίου της γενικής λογιστικής , προς ενσωμάτωση 

αυτών στην τριμηνιαία έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του 

προυπολογισμού  (αρρ.266 Ν.3852/10

 Υποστήριξη της λειτουργίας του φορέα σε θέματα συσχέτισης 

ενεργειών με το Διπλογραφικό σύστημα

 Θα εκτιμηθεί εμπειρία σε ανάλογα έργα εφαρμογής Διπλογραφικής 

Μεθόδου σε Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ.

 Η τιμή να αφορά ξεχωριστά την καθαρή αξία από το Φ.Π.Α.

 Για οποιαδήποτε πληροφορία Κα Πουλερέ Σοφία 22710-80459

 Χρόνος παράδοσης προσφορών έως Τετάρτη 23-08-2017 και ώρα 

15:00 μ.μ..

 Παράδοση προσφορών εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο 

διοίκησης στο κλειστό γήπεδο Χίου Μιχάλων 7, ή στο φαξ 

2271026665 ή στο mail promithies_np@chios.gov.gr.

                                                     Η Προιστάμενη του Ν.Π.
                                                         ΣΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΕ

                                                          

                                                          




