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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
 

Η Αρωγή ΑΜΚΕ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της εγκεκριμένης πράξης   «Δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου - Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας» με κωδικό ΟΠΣ: 373887 του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», 

καλεί υπεργολάβους / εξωτερικούς συνεργάτες, να υποβάλλουν προσφορά,  με τα προσόντα που 

περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

α/α Αντικείμενο Έργου Ειδικότητα – Απαιτούμενη ελάχιστη εμπειρία 

1 

Λογιστική Παρακολούθηση του προγράμματος  

120 ατόμων για τουλάχιστον 12 μήνες 

αναλυτικότερα: (1.Διεκπεραίωση όλων των 

απαραίτητων ενεργειών για την έγκαιρη καταβολή των 

πιστώσεων στο έργο, 2.Διεκπεραίωση όλων των 

απαραίτητων ενεργειών για την καταβολή των 

πληρωμών σε τυχόν αναδόχους,3.Ενημέρωση του 

Υπευθύνου Έργου για τις δαπάνες του έργου, 

προκειμένου να συνταχθεί και να υποβληθεί έγκαιρα 

και ορθά το Δελτίο Δήλωσης Δαπανών,4.Ενημέρωση 

του φακέλου τήρησης των οικονομικών στοιχείων του 

έργου, 5.Αποστολή αιτήματος προς τον Φορέα 

Χρηματοδότησης της πράξης για εγγραφή της 

αντίστοιχης πίστωσης του έργου στο Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων και για λήψη χρηματοδότησης 

της Πράξης, 6.Δημιουργία ξεχωριστής λογιστικής 

μερίδας για την καταχώρηση όλων των οικονομικών 

πράξεων που σχετίζονται με την υλοποίηση του 

έργου,  

 

Λογιστής ή άλλη ειδικότητα με συναφή εμπειρία 
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7.Δημιουργία συγκεκριμένων κωδικών ανά υποέργο / 

σύμβαση, με αντίστοιχη ανάπτυξη λογαριασμών 

δαπανών. Η δόμηση των κωδικών δαπανών των 

υποέργων/συμβάσεων θα πρέπει να παρέχει τη 

δυνατότητα άθροισης των δαπανών σε επίπεδο έργου, 

8. Δημιουργία φακέλου για την τήρηση των 

δικαιολογητικών εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες 

του) εκτέλεση έργου έως τη λήξη του φυσικού 

αντικειμένου (πχ 14/03/2013) 

 
Η προσφορά θα πρέπει να ανέρχεται έως του ποσού των 3.000,00€ πλέον ΦΠΑ. Μπορεί να αποσταλεί 
ταχυδρομικά ή/ και με τηλεομοιοτυπία. 
Κριτήριο επιλογής του υπεργολάβου/συνεργάτη θα είναι η συμφερότερη προσφορά. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο – προσφορά στα γραφεία της Αρωγής ΑΜΚΕ 
Μιαούλη 3, 27100, Πύργος , υπόψη κ Καλογερόπουλου Κωνσταντίνου έως τις 10/04/2012. 
  


