
 

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ-
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 

Εκτιμημένη Αξία Σύμβασης €28,000 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κονιών δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος από Λογιστικά /Ελεγκτικά 
Γραφεία μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου,  για την παροχή  γραμματειακών, 
λογιστικών, φορολογικών και ελεγκτικών υπηρεσιών για την περίοδο 01/01/2023 μέχρι 
31/06/2024.  

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του διαγωνισμού, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες, 
καθορίζονται σε ειδικό έντυπο , το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν από την 
ιστοσελίδα (www.konia.org.cy) ή από τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθούν μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, 
σε κλειστό φάκελο στο Κιβώτιο Προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου διεύθυνση Αγίου Ιακώβου 
1, το αργότερο μέχρι τις 3/02/2023 και ώρα 13.00μ.μ. 

1) ΛΟΓΙΣΤΚΕΣ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:  

●   Τήρηση λογιστικών βιβλίων σε μηνιαία βάση  

●   Έλεγχος τραπεζικών λογαριασμών και συμφιλίωσή τους 

●    Έλεγχος Υπολοίπου Ταμείου σε μηνιαία βάση                                                    

●    Ετοιμασία ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2023 και αποστολή τους στην 
Ελεγκτική Υπηρεσία το αργότερο μέχρι την 31ην Μαρτίου 2024. 

 Ετοιμασία ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2023 του Ταμείου του 
Κοιμητηρίου και αποστολή τους στην Έπαρχο Πάφου για έλεγχο. 

 
 Ετοιμασία προϋπολογισμού για το έτος 2024και αποστολή του στις πιο κάτω κρατικές 

υπηρεσίες: 
 1) Ελεγκτική Υπηρεσία 
 2) Επαρχιακή Διοίκηση - Έπαρχο Πάφου     
 3) Υπουργείο Οικονομικών 
 

 
 Καταστάσεις Υλοποίησης προϋπολογισμού ανά μήνα και αποστολή τους στις πιο κάτω 

κρατικές υπηρεσίες: 
1) Ελεγκτική Υπηρεσία 
2) Επαρχιακή Διοίκηση -  Έπαρχο Πάφου 
3) Υπουργείο Οικονομικών 

 

http://www.konia.org.cy


 Ετοιμασία προβλέψεων ανά τρίμηνο              
Παρακολούθηση των προβλέψεων του προϋπολογισμού ανά τρίμηνο  

  και  αποστολή τους στις πιο κάτω κρατικές υπηρεσίες:  
1) Ελεγκτική Υπηρεσία  
2) Επαρχιακή Διοίκηση - Έπαρχο Πάφου 
3) Υπουργείο Οικονομικών  

 
 Ε.Πρ.7 – Δήλωση Εργοδότη– ετοιμασία και υποβολή στο Τμήμα  

Φορολογίας μέσω ΤΑΧΙΣΝΕΤ       
 Ετοιμασία πιστοποιητικών αποδοχών των υπαλλήλων   

 
 Διεκπεραίωση των Διατάξεων του άρθρου 11Β για την 

συμπλήρωση του εντύπου ΦΠΑ4, καθώς και επεξήγηση όλων των  
αποδείξεων και τιμολογίων        

 

Ετοιμασία εντύπων - Ε.Πρ.112, υπολογισμός και πληρωμή «Μείωση απολαβών υπαλλήλων του 
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα» ανά μήνα.  

Είναι δεσμευτικό από τον επιτυχόντα όπως υπάλληλος του Γραφείου του δύο φορές τον μήνα να 
επισκέπτεται τα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Κονιών για διεκπεραίωση και έλεγχο των 
λογιστικών υποθέσεων. 

Ο επιτυχόν θα υπογράψει δέσμευση ότι θα τηρεί όλα τα χρονοδιαγράμματα που απαιτούνται 
από την νομοθεσία και να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς βάσει των Διεθνών Ελεγκτικών 
Προτύπων ούτως ώστε, το Κοινοτικό Συμβούλιο να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του προς 
την Κυβέρνηση. 

2.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

Οι Γραμματειακές Υπηρεσίες θα καλύπτονται από ένα άτομο  του ίδιου του Λογιστικού/Ελεγκτικού 
Γραφείου το οποίο θα ευρίσκεται στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου με πενθήμερο ωράριο 
εργασίας από τις 8 π.μ μέχρι 2 μ.μ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ. 

Τήρησης αρχείου Αλληλογραφίας. 
Τήρησης αρχείου αποθήκης. 
Τήρηση αρχείου αδειών οικοδομής και  πολεοδομικών αδειών. 
Καταχώρηση τιμολογίων και προώθησης των προς το Κοινοτικό Συμβούλιο για έγκριση. 
Παραλαβή και αξιολόγησης  ενστάσεων υδατοπρομηθειας, κ.α και προώθησης των προς το 
Κοινοτικό Συμβούλιο  για απόφαση. 
Τιμολόγηση Υδατοπρομήθειας καταναλωτών και αποστολή τιμολογίων. 
Ετοιμασία Φορολογικών καταλόγων. 
Παρακολούθηση εισπράξεων μέσω τραπεζών και SEPA 
Παρακολούθησης και είσπραξη καθυστερημένων οφειλών προς το Κοινοτικό Συμβούλιο. 
Εξωτερικές εργασίες για διεκπεραίωση υποθέσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου. 
Έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών. 
Εξυπηρέτηση πελατών. 
Απάντηση τηλεφωνικών κλήσεων. 
Οιανδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν από το Κοινοτικό Συμβούλιο. 



 
 
Οι  πιο πάνω Προσφερόμενες Υπηρεσίες θα ισχύουν για χρονική διάρκεια 18 μηνών. 

 
3) Συνοδευτικά έγγραφα   

Τα ενδιαφερόμενα Λογιστικά /Ελεγκτικά Γραφεία τα οποία  πληρούν όλες τις οριζόμενες 
στην παρούσα προϋποθέσεις και προσόντα, θα πρέπει να υποβάλουν στο Κοινοτικό 
Συμβούλιο, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, γραπτή δήλωση ενδιαφέροντος η οποία να 
συνοδεύεται από τα εξής: 

(α) Περιεκτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να εκτίθεται η πείρα στο αντικείμενο του 
διαγωνισμού. 

(β) Πιστοποιητικό εγγραφής ως Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου 
(ΣΕΛΚ). 

(γ) Υπογραμμένη Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης (Έντυπο Ι)  

(δ) ο αριθμός των μονίμων εργοδοτουμένων του Οικονομικού Φορέα, κατά μέσο όρο την 
τελευταία τριετία, δεν πρέπει να είναι μικρότερος από έξι (6). 

(ε) Η κατοχή πείρας σε Λογιστικές και Ελεγκτικές Υπηρεσίες σε οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 

 

 

ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΝΙΩΝ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΝΤΥΠΟ Ι 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Αρ. Διαγωνισμού: 01/2023  

Τελευταία προθεσμία υποβολής  
Προσφορών: 13/02/2023 

 

Υπευθύνως δηλώνεται ότι: 

 
α. Ο πιο κάτω προσφέρων δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα με απόφαση κυπριακού ή 
αλλοδαπού δικαστηρίου, ούτε υφίσταται παραδοχή του, ή  μέλους του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν,για: 

(i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
Απόφασης – Πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος),  

(ii) διαφθορά (όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 25ης Ιουνίου 1997, καταρτιζόμενη 
δυνάμει του άρθρου Κ.3 παράγραφος 2 στοιχείο (γ) της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση   και στο άρθρο 2 παράγραφος (1) της Απόφασης – Πλαισίου 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή 
ηθική αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος ως ορίζονται στο 
άρθρο 4 αυτής), 

(iii) απάτη (κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 27ης Νοεμβρίου 
1995),  

(iv) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες (όπως ορίζονται αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της Απόφασης – 
Πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος ως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής),  

(v) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της των περί της Παρεμπόδισης και 
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες 
Νόμων του 2007 έως 2016 ), 

(vi) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων (σύμφωνα με το άρθρο 2 
του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης 
Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου του 2014).  

β. είναι διευθετημένες οι υποχρεώσεις μας όσον αφορά την καταβολή φόρου 
εισοδήματος καιτων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 


