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Προϋπολογισμός: 32.240,00 € (με ΦΠΑ) 
 
Κωδ. Προϋπολογισμού: 10-6115.001 
 
CPV: 79211000-6 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την παροχή υπηρεσιών εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος- 

αποθηκών, την παροχή υπηρεσιών για την σύνταξη της απογραφής 31/12/2020, της τήρησης βιβλίων 

σύμφωνα με το διπλογραφικό σύστημα, σύνταξης και υποβολής οικονομικών καταστάσεων 2021 όπως και 

της ετήσιας λογιστικής και φοροτεχνικής υποστήριξης για το έτος 2021 βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 

315/99 και όπως συμπληρωματικά ορίζει ο Ν. 3852/10. 

Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης 

την χαμηλότερη προσφορά που θα συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές για το σύνολο των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες που ζητούνται να παρασχεθούν στο πλαίσιο των αναγκών εφαρμογής 

του Διπλογραφικού Συστήματος είναι: 

 

 Καταχώρηση ανά είδος των τιμολογίων αγοράς 

 Κοστολόγηση μηνιαία της απογραφής πρώτων και βοηθητικών υλών και αναλωσίμων 

υλικών στις δομές 

 Προσαρμογή των χειρόγραφων βιβλίων σε ηλεκτρονική μορφή με βάση το πρόγραμμα 

Οικονομικής 

 Σύνταξη με βάση τα δεδομένα της αρχικής απογραφής, του Ισολογισμού έναρξης 1/1/2021 

 Καταχώρηση των δεδομένων στο μητρώο παγίων 

 Διάρθρωση Σχεδίου Λογαριασμών και σύνδεση αυτών με τον Προϋπολογισμό 

 Σύνδεση λογαριασμών Τάξεως με αυτούς του Δημόσιου Λογιστικού 

 Αντιστοίχιση μισθοδοτούμενων, υπολόγων, προμηθευτών, οφειλετών, κρατήσεων, 

τραπεζών με κωδικούς Γενικής Λογιστικής 

 Συμφωνίες Ταμείου, ταμειακής υπηρεσίας και extrait τραπεζών 

 Συμφωνία λογαριασμών Γενικής Λογιστικής και λογαριασμών τάξεως με τον απολογισμό 

 Μηνιαία Ενημέρωση – Δημιουργία Άρθρων του υποσυστήματος της Γενικής Λογιστικής με 

γέφυρα από το Δημόσιο Λογιστικό με όλες τις εγγραφές 

 Εκτύπωση μηνιαίων αναλυτικών ισοζυγίων λογαριασμών Γενικής λογιστικής και 

λογαριασμών τάξεως 

 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με λογιστικό και οικονομικό αντικείμενο για την 

μηχανογραφική τήρηση βιβλίων 

 Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης 2021 

 Υποβολή όλων των δηλώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ηλεκτρονικά ή 

χειρόγραφα στην ΔΟΥ Χανίων  

 Υποστήριξη της εφαρμογής διπλογραφικού λογιστικού συστήματος έτους 2021 

 Επικαιροποίηση μητρώου παγίων 

 Ομαδοποίηση παγίων στοιχείων ανά δομή 



 

Για την διεκπεραίωση όλων των ανωτέρω απαιτούνται 2600 ώρες εργασίας για ένα έτος. 

 

Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 32.240,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και 

θα βαρύνει τον  Κ.Α. 10-6115.001 σχετική πίστωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021-2022. 

 

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Χανιά,   16/6/2021 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 
  

 
 

ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

 Χανιά,   16/6/2021 
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
 

ΔΡΥΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

 


