
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΘΔΗ ΔΡΓΟΤ –ΣΗΡΗΗ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 

ΚΛΗΡΟΓΟΣΗΜΑΣΟ  

Η Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο «ΠΤΡΙΓΩΝΟ Φ. ΑΝΣΤΠΑ ΤΠΔΡ 

ΣΗ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ», βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4182/2013 άξζξν 48 παξ. 2,  

πξνθεξύζζεη δηαγσληζκό κε ζέκα ηελ ζύλαςε κε ινγηζηή ή θνξνηερληθό 

γξαθείν ηξηεηνύο ζύκβαζεο παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηώλ (ηήξεζε 

ινγηζηηθώλ βηβιίσλ θιπ.). 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

1) Σήξεζε ησλ ινγηζηηθώλ βηβιίσλ ησλ Κιεξνδνηεκάησλ «ΠΤΡΙΓΩΝΟ Φ. 

ΑΝΣΤΠΑ ΤΠΔΡ ΣΗ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ» κε ΑΦΜ 090222791 θαη «ΠΑΝΑΓΗ 

ΒΑΛΛΙΑΝΟΤ», κε Α.Φ.Μ. 090222871 (αξκόδηα Γ.Ο.Τ  θαη γηα ηα δύν 

Κιεξνδνηήκαηα ε Γ.Ο.Τ. Αξγνζηνιίνπ) απινγξαθηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα ε 

έθδνζε εληαικαηνγξακκαηίσλ θαη ελεκέξσζε ινγηζηηθώλ βηβιίσλ (Βηβιίν 

Σακείνπ). Δλ αλακνλή εθπόλεζεο θιαδηθνύ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ από ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, ζην κέιινλ ζα ηεξνύληαη δηπινγξαθηθά Βηβιία (Ν. 

4182/2013 άξζξν 73 παξ.2). 

2) Πξαγκαηνπνίεζε πιεξσκώλ ησλ Κιεξνδνηεκάησλ πξνο ηξίηνπο (θόξνη, 

εηζθνξέο θιπ.) 

3) Παξνρή ζπλδξνκήο ζηε Γξακκαηεία ησλ Κιεξνδνηεκάησλ γηα 

πξνγξακκαηηζκό θαη έιεγρν νηθνλνκηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ. 

ΠΡΟΟΝΣΑ 

1) Πηπρίν Α.Δ.Ι. ή Σ.Δ.Ι. 

2) Καιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο 

3) Καιή γλώζε ρξήζεο Η/Τ θαη ηδηαίηεξα ινγηζηηθώλ πξνγξακκάησλ 

4) Πξνϋπεξεζία ηνπιάρηζηνλ πέληε εηώλ ζε αληίζηνηρε ζέζε 

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ζηε δηεύζπλζε: Κ. Βεξγσηή 5, 

Αξγνζηόιη 28100, Κεθαινληά, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

1) Αίηεζε πξνο ηελ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο ππξίδσλνο Φ. 

Αληύπα Τπέξ ηεο Κεθαιιελίαο κε πιήξε αηνκηθά ζηνηρεία δηακνλήο θαη  

επηθνηλσλίαο ηνπ αηηνύληνο. 

2) Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ( δύν όςεηο ) λόκηκα επηθπξσκέλε. 

3) Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηα αλσηέξσ ( 1,2,3,4) 

πξνζόληα 

4) Άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο 

5) Βηνγξαθηθό ζεκείσκα 



6) Οηθνλνκηθή πξνζθνξά κεληαίαο ακνηβήο 

7) Τπεύζπλε δήισζε όηη δελ ππεξεηεί ζε δεκόζηα ππεξεζία κε ζύκβαζε 

Γεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ 

8) Άιια πηζηνπνηεηηθά θαηά ηελ θξίζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

 

Η Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ησλ Κιεξνδνηεκάησλ θαηά ηελ θξίζε ηεο κπνξεί λα 

θαιέζεη ηνπο ππνςεθίνπο ζην γξαθείν ησλ Κιεξνδνηεκάησλ γηα ζπλέληεπμε. 

 

Οη αηηήζεηο κε όια ηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ην αξγόηεξν έσο ηελ 

Γεπηέξα, 27 Οθησβξίνπ 2014, ζηε Γξακκαηεία ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο 

ησλ Κιεξνδνηεκάησλ, (νδόο Κ. Βεξγσηή 5, Αξγνζηόιη,  ηει: 26710- 22524, 

fax :26710-22505), θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, από ηνλ ίδην ηνλ 

ελδηαθεξόκελν ή από λόκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπό ηνπ, είηε ζηέιλνληαη 

ηαρπδξνκηθώο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή Courier ζηελ παξαπάλσ δηεύζπλζε 

(εκεξνκελία ηαρ ζθξαγίδαο 27-10-2014). 

Αξγνζηόιη, 7 Οθησβξίνπ 2014 

Γηα ηελ Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ησλ Κιεξνδνηεκάησλ 

Ο Πξόεδξνο   

π. Υνπξκνύδεο    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


