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Αρ. Πρωτ. 650        Κανάλια, 16/04/2020 

 

 

Πληροφορίες: 

Σιδηρόπουλος Παντελής 

Τηλ.:2428073856 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσιών Λογιστικής Διαχείρισης για το 2020 
Ο Φορέας Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Το ΦΕΚ 30/Β/17-01-2020 «Έγκριση των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2020 είκοσι οκτώ (28) 

λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος 

και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)»». 

3. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης  Κάρλας Μαυροβουνίου 

Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου Δέλτα Πηνειού (Κα.Μα.Κε.Βε.Δε.Πη.) ΥΑ 248//2006 (ΥΑ 24825 ΦΕΚ Β 802 2006). 

4. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου 

Βελεστίνου Δέλτα Πηνειού (Κα.Μα.Κε.Βε.Δε.Πη.) ΥΑ 539//2004 (ΥΑ 53949 ΦΕΚ Β 1979 2004). 

5. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και 

υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και 

εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου 

Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού (Κα.Μα.Κε.Βε.Δε.Πη.) ΥΑ 539//2004 (ΥΑ 53950 ΦΕΚ Β 1979 2004) 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 221/06.02.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας 

Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου Δέλτα Πηνειού για την δέσμευση πίστωσης του χρηματικού 

ποσού επτά χιλιάδων και είκοσι ευρώ (7.020,00 €) (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων φόρων και 

κρατήσεων), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού 2020 του 

Φορέα Διαχείρισης 

7. Την υπ’αριθμ. απόφαση 515-1/02.04.2020 του ΔΣ περί «πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

υπηρεσίες λογιστή για το 2020.    

8. Την  υπ’αριθμ. απόφαση 1163-1/18.07.2019 του ΔΣ  περί «έγκρισης του προϋπολογισμού  του Φορέα 

Διαχείρισης  Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου Δέλτα Πηνειού για το έτος 2020.  

9. Την υπ’άριθμ. απόφαση 217-12/17.03.2017 του ΔΣ περί  ορισμού επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης 

διαγωνισμών του Φορέα Διαχείρισης  Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου Δέλτα Πηνειού. 

 

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών «Λογιστικής Διαχείρισης του του 

Φορέα Διαχείρισης  Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου Δέλτα Πηνειού για το έτος 2020»  

ποσού των   «τεσσάρων χιλιάδων εκατό εβδομήντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτών» 4.177,30 €  χωρίς τον  

ΑΔΑ: ΩΗ2246Μ9ΘΓ-ΠΗΖ



 

Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου  Βελεστίνου - 
Δέλτα Πηνειού (Κα. Μα. Κε. Βε. Δε. Πη.)  

Management Body of Karla - Mavrovouni – Kefalovriso  Velestino - Delta 
Pineiou (Ka.Ma.Ke.Ve.De.Pi.) 

 

Web: www.fdkarlas.gr  e-mail: info@fdkarlas.gr 
Κανάλια, Δήμος Ρήγα Φεραίου,  Μαγνησία, Τ.Κ.:38500, Τηλ:+3024280-73856 
Φαξ:+3024280-73857 
Kanalia, Municipality of Rigas Feraios, Magnesia, P.C.:385 00, Tel: +3024280-73856 
Fax:+3024280-73857 

 

                                                              
 

ΦΠΑ και με κριτήριο  την συμφερότερη προσφορά. Το ποσό θα βαρύνει τον λογαριασμό εξόδων «αμοιβές και έξοδα 

τρίτων» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Φορέα Διαχείρισης ο οποίος χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του 

τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020.  

Αναλυτικά οι ελάχιστες απαιτούμενες εργασίες για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών λογιστικής διαχείρισης 

αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης 

Χρονική διάρκεια υλοποίησης: από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31/12/2020 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε 

περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος – μέλος της 

Ένωσης, β) κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και 

κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και 

τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο, προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση 

φυσικό αντικείμενο και έχουν αντικείμενο ενασχόλησης τη διαχείριση βιβλίων Γ’ κατηγορίας και σύνταξη 

Ισολογισμού κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 

μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) 

ένας ή περισσότεροι από τους λόγους του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

Δικαιολογητικά συμμετοχής.  

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τις παρακάτω «προϋποθέσεις συμμετοχής» με την υποβολή 

τους στο φάκελο προσφοράς: 

 1. Πτυχίο (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) Οικονομικών Σχολών, ή οποιοδήποτε συναφές πτυχίο σχολών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 

άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (αποδεικνύεται με προσκόμιση επικυρωμένου 

αντιγράφου τίτλου σπουδών).  

2. Άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού με δικαίωμα υπογραφής διπλογραφικών βιβλίων. 

3. Τουλάχιστον  πρόσφατη πενταετής αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα (λογιστικής, οικονομικά, προσωπικού, 

κλπ) που άπτονται σε ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ δημόσιου χαρακτήρα που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιους 

σκοπούς (Βεβαιώσεις κλπ δικαιολογητικά). 

 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. Α) ως προκαταρτική απόδειξη ότι δεν υπάρχει εις βάρος του 

συμμετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους: α) συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 

τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016). Η 

υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη δικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση αφορά 
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ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου.  

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. Α) στην οποία θα αναφέρει ότι: α) η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο 

οικείο Επιμελητήριο ή σε οικείο επαγγελματικό σύλλογο και ασκώ επάγγελμα συναφές με το αντικείμενο της 

σύμβασης, β) ότι μελέτησα και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και ότι 

η εργασία που προσφέρω τηρεί τις ζητούμενες προδιαγραφές, γ) δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή μου σε 

διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). 

 6. Φορολογική ενημερότητα και Ασφαλιστική ενημερότητα ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. Α) στην οποία 

θα αναφέρει ότι: «Θα προσκομίσουν Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα πριν την απόφαση ανάθεσης και 

εντός 24 ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση τους και επί ποινή αποκλεισμού από την διαδικασία ανάθεσης» 

7. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 

του Ν.4412/2016). 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε ξεχωριστό φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα στον κυρίως 

φάκελο της προσφοράς. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται επίσης σε ξεχωριστό φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, 

μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00. 

Η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή  Διενέργειας, Αξιολόγησης διαγωνισμών θα γίνει  την 

Πέμπτη 30 Απριλίου 2020 και ώρα 11:00. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο αυτοπρόσωπος ή ταχυδρομικά με συστημένη 

επιστολή ή courier, με φυσικό φάκελο στην ως άνω Διεύθυνση μέχρι την καταληκτική ημέρα και ώρα που αναφέρεται 

παραπάνω. Οι προσφορές που θα υποβληθούν ή παραληφθούν μετά την ημερομηνία και ώρα που προσδιορίζονται 

παραπάνω δεν θα γίνονται δεκτές. Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται στους αποστολείς τους χωρίς να 

ανοιχτούν, ακόμη και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. Οι προσφορές θα κατατίθενται σε 

κλειστό σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: 

• Η φράση «Η ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 650/16.04.2020 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» με κεφαλαία γράμματα,  

• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας (Φορέα Διαχείρισης  Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου 

Βελεστίνου Δέλτα Πηνειού) 

 • Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης : 650/16.04.2020 

• Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών 

 • Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας, Αξιολόγησης διαγωνισμών η οποία έχει οριστεί 

σύμφωνα με την  υπ’αριθμ 217-12/17.03.2017 απόφαση του ΔΣ. 

Με την ανάθεση της υπηρεσίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (σε περίπτωση Νομικού Προσώπου η υποχρέωση έχει ως εξής: αα) στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
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ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  

2. Φορολογική ενημερότητα 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ένα (1) μήνα από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής 

ημερομηνίας της πρόσκλησης. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των περιγραφόμενων 

εργασιών (Παράρτημα Ι).  

Η πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει τμηματικά και ανάλογα με τη χρηματοδοτική ροή του προγράμματος, με 

επιταγή ή χρηματικό ένταλμα, που θα εκδοθεί στο όνομα του αναδόχου βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών. Τον 

ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Για την καταβολή του τιμήματος θα απαιτηθούν:  

• Πρωτόκολλο Παρακολούθησης – Παραλαβής της υπηρεσίας από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης που 

έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.  

• Τιμολόγιο του Αναδόχου 

 Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης  Κάρλας Μαυροβουνίου 

Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου Δέλτα Πηνειού και τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

 

Για τον Φορέα Διαχείρισης  Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου Δέλτα Πηνειού 

Η Πρόεδρος 

Ιφιγένεια Κάγκαλου 

    Καθηγήτρια Πολυτεχνικής Σχολής  ΔΠΘ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Περιγραφή εργασιών λογιστικής υποστήριξης 

 1. Έλεγχος και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων (Γ’ κατηγορίας) του Φορέα Διαχείρισης 2. Σύνταξη και υποβολή 

όλων των φορολογικών δηλώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (δήλωση εισοδήματος, ΦΠΑ, 

παρακρατούμενοι φόροι, κλπ.)  

3. Υποστήριξη κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού και των αναμορφώσεων αυτού 

 4. Υποστήριξη κατά την σύνταξη των πάσης φύσεως δελτίων και πινάκων για την υποβολή στοιχείων Φορέων 

Γενικής Κυβέρνησης 

 5. Σύνταξη και υπογραφή των προβλεπόμενων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τον νόμο 4308/20104 

«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»  

6. Συνεργασία με τους ορκωτούς λογιστές - ελεγκτές, που θα ορίσει ο Φορέας Διαχείρισης, για τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων του.  

7. Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα δημόσιου λογιστικού  

8. Σύνταξη μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων του προσωπικού, σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο 

 9. Σύνταξη ηλεκτρονικού αρχείου μισθοδοσίας για υποβολή στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών 10. Σύνταξη και υποβολή 

όλων των δηλώσεων που απορρέουν από την εργατική, ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία (πίνακας 

προσωπικού, πρόσληψη – απόλυση, Α.Π.Δ., δήλωση Φ.Μ.Υ., κλπ.)  

11. Παρακολούθηση των στοιχείων μεταβολής του υφιστάμενου προσωπικού και τροποποίηση των αποδοχών του 

σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο 

 12. Παροχή πληροφοριακών στοιχείων προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΔ 

 13. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα τιμολόγησης, φορολογίας νομοθεσίας και διαδικασιών που άπτονται της 

αρμοδιότητας του λογιστή-φοροτεχνικού 

 14. Συνεργασία με τον Υπεύθυνο Οικονομικού Τμήματος του Φορέα Διαχείρισης  Κάρλας Μαυροβουνίου 

Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου Δέλτα Πηνειού 

 15. Φυσική παρουσία στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης τουλάχιστον μια φορά το μήνα καθώς και υποστήριξη 

μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας 

ΑΔΑ: ΩΗ2246Μ9ΘΓ-ΠΗΖ



 

Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου  Βελεστίνου - 
Δέλτα Πηνειού (Κα. Μα. Κε. Βε. Δε. Πη.)  

Management Body of Karla - Mavrovouni – Kefalovriso  Velestino - Delta 
Pineiou (Ka.Ma.Ke.Ve.De.Pi.) 

 

Web: www.fdkarlas.gr  e-mail: info@fdkarlas.gr 
Κανάλια, Δήμος Ρήγα Φεραίου,  Μαγνησία, Τ.Κ.:38500, Τηλ:+3024280-73856 
Φαξ:+3024280-73857 
Kanalia, Municipality of Rigas Feraios, Magnesia, P.C.:385 00, Tel: +3024280-73856 
Fax:+3024280-73857 

 

                                                              
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Προς 
Φορέα Διαχείρισης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου και Δέλτα Πηνειού, Κανάλια Μαγνησίας, 
ΤΚ 38500 
Τηλ 2428073856,  Mail: info@fdkarlas.gr 
 
Για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής διαχείρισης στο Φορέα Διαχείρισης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου 
Βελεστίνου και Δέλτα Πηνειού για το έτος 2020, Π/Υ 4.177,30 € (προ ΦΠΑ). 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΑΦΜ – ΔOY  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  

 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ……/..…./……… 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 

α/α Περιγραφή Υπηρεσίας 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή Μονάδας 
Χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

1 Παροχή υπηρεσιών λογιστή ΥΠΗΡ/ΣΙΑ 1   

 
 Ο/Η Υποψήφιος/α Ανάδοχος 

(Σφραγίδα, Υπογραφή) 
 

ΑΔΑ: ΩΗ2246Μ9ΘΓ-ΠΗΖ
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