
 

ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ 
 Μιαούλη 3,27100, Πύργος 

Τηλ: 2621036350 
Fax: 2621034352 

Email: info@arogiamke.gr    
url: www.arogiamke.gr   

 
 

 
                                                                             Πύργος ,   4  /  2  /2013 

 
                                                                            κωδικός πρόσκλησης: 1/ Αρωγή – Δημιουργία Θέσεων                   

                                                                            Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων 

                                                                            Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον Πολιτισμό 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

 
Η Αρωγή ΑΜΚΕ, στο πλαίσιο της υλοποίησης των εγκεκριμένων πράξεων :   

Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς 

Χαρακτήρα στην 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων" με κωδικό MIS 383977 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 

Χαρακτήρα στην 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων" με κωδικό MIS 383957 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς 

Χαρακτήρα στην 15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων" με κωδικό MIS 383958 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 

Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς 

Χαρακτήρα στην 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων" με κωδικό MIS 383974 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 

Εργασίες προσβασιμότητας στον αρχαίο οικισμό Μουχλίου Αρκαδίας - ψηφιακή 

προσβασιμότητα των αρχαιολογικών χώρων της Πελοποννήσου" με κωδικό MIS 383776 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 

Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς 

Χαρακτήρα στην Ε’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου" με κωδικό MIS 383775 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού" 

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 

χαρακτήρα στη ΕΠΜΑΣ , παράρτημα εθνικής πινακοθήκης Ναυπλίου στην περιφέρεια Πελοποννήσου" 
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με κωδικό MIS 383773 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 

Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς 

Χαρακτήρα στην Ζ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδος" με κωδικό MIS 383939 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 

χαρακτήρα στην ΙΗ΄ ΕΠΚΑ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης." με κωδικό MIS 383959 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 

χαρακτήρα στην ΙΘ΄ ΕΠΚΑ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης." με κωδικό MIS 383956 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 

Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 

χαρακτήρα, στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας" με 

κωδικό MIS 383979 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 

Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς 

Χαρακτήρα στην ΛΘ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου" με κωδικό MIS 383766 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού" 

Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς 

Χαρακτήρα στην ΛΖ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου" με κωδικό MIS 383769 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού"  

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

περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

α/α Αντικείμενο Έργου Ειδικότητα – Απαιτούμενη ελάχιστη εμπειρία 

 

- Τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης 

των οικονομικών πράξεων της Εταιρίας 

(Λογαριασμοί λογιστικού σχεδίου, βιβλία, 

καταστάσεις και όλα τα στοιχεία εσόδων 

εξόδων κλπ) σύμφωνα με το 

υφιστάμενο λογιστικό σχέδιο και στο 

μηχανογραφικό σύστημα της εταιρίας. 

- Τήρηση των από το νόμο 

προβλεπόμενων λογιστικών βιβλίων. 

- Διαμόρφωση και παρακολούθηση του 

ταμειακού προγράμματος της εταιρείας 

Λογιστής ή άλλη ειδικότητα με συναφή εμπειρία 



 

και της οικονομική διαχείριση των 

υλοποιούμενων έργων. 

- Παροχή στοιχείων (πληροφορίες, 

πίνακες και κάθε δυνατό στατιστικό 

στοιχείο) για την κοστολόγηση των 

έργων και υπηρεσιών της Εταιρίας. 

- Επιμέλεια εκκαθάρισης και εντολής 

πληρωμής κάθε δαπάνης της Εταιρίας, 

έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμών 

στο όνομα των δικαιούχων, καταχώρηση 

αυτών στα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία 

και έλεγχος της νομιμότητας κάθε 

δαπάνης. 

- Έκδοση γραμματίων είσπραξης των 

διαφόρων εσόδων 

- Διαδικασίες πρόσληψης ωφελούμενων 

και διαχείριση διαδικασίας επικοινωνίας 

με φορεις (ΙΚΑ , ΣΕΠΕ, κ.λ.π)  

- Παρακολούθηση την μισθοδοτική 

κατάσταση των εργαζομένων στην 

εταιρία και έκδοση σχετικών βεβαιώσεων 

και πιστοποιητικών όποτε ζητούνται 

- Κατάρτιση ισολογισμού χρήσης, 

απολογισμού Εσόδων – Εξόδων και 

όλων των απαιτούμενων εκθέσεων. 

- Κατάρτιση του τακτικού και έκτακτου 

σχεδίου χρηματοδότησης, 

παρακολούθηση των τραπεζικών και 

άλλων δανείων και τήρηση όλων των 

παραστατικών εγγράφων και 

αποδεικτικών δαπανών. 

- Υποστήριξη στη διενέργεια των 

εισπράξεων και πληρωμών βάσει των 

νομίμων δικαιολογητικών που παρέχει το 

Λογιστήριο (εφόσον απαιτηθεί) 



 

- Έκδοση αποδεικτικών παραλαβής και 

καταχώρησης στα αντίστοιχα λογιστικά 

βιβλία των εισπράξεων εσόδων και των 

χρηματικών ενταλμάτων που 

εξοφλήθηκαν. 

 Τήρηση ξεχωριστής λογιστικής μερίδας 

για την πράξη (έργο) όπου 

καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που 

αντιστοιχούν πλήρως προς τις 

δηλούμενες προς τη Διαχειριστική Αρχή 

στα Δελτία Δήλωσης Δαπανών. 

 Τήρηση όλων των δικαιολογητικών 

εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και 

τους λογιστικούς ελέγχους των πράξεων 

για το απαιτούμενο με βάση το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο χρονικό διάστημα. 

 Ενδεχόμενοι λοιποί όροι που 

προβλέπονται στο Σύμφωνο Αποδοχής 

Όρων της Απόφασης Ένταξης της 

Πράξης. 

 Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων 

ενεργειών για την έγκαιρη καταβολή των 

πιστώσεων στο έργο, 

 Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων 

ενεργειών για την καταβολή των 

πληρωμών σε τυχόν αναδόχους, 

 Ενημέρωση του Υπευθύνου Έργου για 

τις δαπάνες του έργου, προκειμένου να 

συνταχθεί και να υποβληθεί έγκαιρα και 

ορθά το Δελτίο Δήλωσης Δαπανών, 

 Ενημέρωση του φακέλου τήρησης των 

οικονομικών στοιχείων του έργου. 

 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 

 Δημιουργία ξεχωριστής λογιστικής 

μερίδας για την καταχώρηση όλων των 

οικονομικών πράξεων που σχετίζονται με 

την υλοποίηση του έργου. 

 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. 

 Δημιουργία φακέλου για την τήρηση των 

δικαιολογητικών εγγράφων σχετικά με 

τις δαπάνες του. 

 

 
Η προσφορά θα πρέπει να ανέρχεται έως του ποσού των 3.900,00€ 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   28  /   2  /2013. 
  


