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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή 
Λογιστικών Υπηρεσιών 

 
Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χίου, σύμφωνα 
με την απόφαση με αρ. 59/2018 του ΔΣ, προτίθεται να αναθέσει σε 
εξωτερικό συνεργάτη, λογιστή την εκτέλεση εργασίας με αντικείμενο την 
παροχή λογιστικών υπηρεσιών με σκοπό τον πλήρη λογιστικό έλεγχο των 
οικονομικών ετών 2011 – 2016, καθώς και την τακτοποίηση των οικονομικών 
διαφορών που τυχόν υφίστανται. 
 
Δικαιούχοι συμμετοχής στην πρόσκληση 

θα είναι φυσικά πρόσωπα ελεύθεροι επαγγελματίες ή νομικά πρόσωπα, 
ενώσεις ή κοινοπραξίες Πιστοποιημένων Λογιστών που δραστηριοποιούνται 
νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν έδρα τον Δήμο Χίου. 
 
Αντικείμενα του έργου θα αποτελέσουν τα εξής: 
Η διερεύνηση των λογιστικών διαφορών που τυχόν εμφανίζονται στα έτη 
2011 έως και 2016,και ακολούθως αφού εισηγηθεί προς το ΔΣ της ενιαίας 
σχολικής επιτροπής τα αίτια των αποκλίσεων η τακτοποίηση με τις 
προσήκουσες λογιστικές μεθόδους της ορθής απολογιστικής αποτύπωσης και 
συμφωνίας ταμείου καθώς και η ισοσκέλιση των λογιστικών υπολοίπων. 
 
Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανάθεσης:  
5.000€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.  
Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση απόδειξης παροχής υπηρεσιών, 
ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, με την περαίωση του έργου 
 
 
Απαραίτητα Προσόντα: 
1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. – T.Ε.Ι. 
2. Κάτοχος άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού A΄ Τάξης 
3. 10 ετή εμπειρία 
 

Επιπρόσθετα Προσόντα θα συνεκτιμηθούν 
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Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 
1. Οικονομική Προσφορά. 
2. Τίτλοι σπουδών, Άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού A΄ Τάξης. 
3. Αποδεικτικά εμπειρίας. 
4. Ασφαλιστική Ενημερότητα 
5. Φορολογική Ενημερότητα 
6. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριμήνου 
 

 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα 
υποβάλλονται εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΗΣ 
Β΄ΒΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» επί του οποίου να 
αναγράφονται τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 
τηλέφωνο επικοινωνίας). 
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στην αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου 
Χίου  κ. Καρασούλη Ευγενία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( γραφείο 
Σχολικής Επιτροπής που εδρεύει στο ισόγειο του Δημοτικού κτιρίου Χίου ) έως 
την Δευτέρα 18/02/2019 και ώρα 14:00. 
Προσφορές που θα λαμβάνονται μετά την ανωτέρω προθεσμία θα θεωρούνται 
εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. Η τελική επιλογή θα γίνει 
ύστερα από αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 
προσφοράς. 
Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου, στο 
πρόγραμμα Διαύγεια και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου με πρακτικό 
ανάρτησης. 
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στο 
τηλέφωνο 2271350865 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 
Οι προσφορές θα εξεταστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής σε χρόνο που θα οριστεί μεταγενέστερα. 
 
Ο Πρόεδρος 
 
 

Αντωνίου Αλέξανδρος 
 


