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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ — ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 6043/27.04.2015 απόφασης του Διευθύνοντος 
Συμβούλου της Κτιριακές Υποδοχές Α.Ε προκηρύσσεται πρόχειρος 
μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών  λογιστικού  και 
φορολογικού  περιεχομένου της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ. 
 
1. Αντικείμενο — Προϋπολογισμός — Προθεσμία 
 
Αντικείμενο του έργου «Παροχή λογιστικού – φορολογικού περιεχομένου  
στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ.» είναι οι λογιστικές και φορολογικές 
υπηρεσίες στην εταιρεία, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες 
κατηγορίες εργασιών: 
 
α) Οι λογιστικές-φορολογικές εργασίες,  
 
Έλεγχος ορθότητας από φορολογικής σκοπιάς όλων των παραστατικών. 
Τήρηση βιβλίων βάσει της ελληνικής νομοθεσίας (Κ.Β.Σ, ΕΓ.Λ.Σ). 
Τήρηση μητρώου παγίων και υπολογισμός αποσβέσεων. 
Έλεγχος συμφωνίας λογαριασμών και εκτύπωσης θεωρημένου ισοζυγίου. 
Συμπλήρωση δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων. 
Έλεγχος ορθής συμπλήρωσης λοιπών δηλώσεων (χαρτοσήμου, δημοτικού τέλους, 
αγγελιοσήμου κλπ). 
 

β) Η διαχείριση των ταμειακών ροών,  
 
Συμφωνίας υπολοίπων προμηθευτών – πιστωτών. 
Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων είσπραξης και πληρωμής καθώς και των αντίστοιχων  
επιταγών πληρωμής προμηθευτών – πιστωτών. 
Συμφωνία ταμείου 
Συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών. 

 
Ο προϋπολογισμός  για το σύνολο  του έργου θα ανέλθει στο ποσό των 58.000,00 € 
(πενήντα  έξι χιλιάδων ευρώ) πλέον ΦΠΑ  23%. 
 
Η δε διάρκεια του έργου της παροχής υπηρεσιών λογιστικού και φορολογικού 
περιεχομένου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.  
 
2. Προσφορά – Τρόπος αξιολόγησης  
 
Για το Διαγωνισμό αυτό, όπως αυτός περιγράφεται στο εδάφιο 1 της 
παρούσας Διακήρυξης, θα κατατεθεί προσφορά με έκπτωση επί του 
προϋπολογισμού του αντικειμένου.  
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3. Δικαιολογητικά συμμετοχής 
 
Η Προσφορά θα υποβληθεί σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο και Θα 
συνοδεύεται από τα εξής: 
Α) σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης της εταιρείας 
Β) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης αναγκαστικής διαχείρισης, εκκαθάριση, 
παύσης εργασιών ή σε οποιαδήποτε άλλη Παρόμοια διαδικασία ή υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας περί μη πτώχευσης 
αναγκαστικής διαχείρισης, εκκαθάριση, παύσης εργασιών ή σε οποιαδήποτε 
άλλη Παρόμοια διαδικασία με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. 
 
4. Τόπος και Χρόνος Διεξαγωγής του Διαγωνισμού 
. 
Ο τόπος υποβολής των προσφορών είναι τα κεντρικά γραφεία της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., επί της οδού Φαβιέρου 30,αίθουσα διαγωνισμών). 
 
Ο χρόνος παραλαβής των προσφορών ορίζεται την 13 Μαΐου 2015 και ώρα 
10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής. 
Προσφορές μετά τον  αναφερόμενο ανωτέρω χρόνο, δεν θα 
παραλαμβάνονται.  
 
         Αθήνα  05.05.2015  
     Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  
 
 
                                                           Ηρακλής Κ. Δρούλιας  

 


