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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

Το Cluster Βιοενέργειας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE), στο πλαίσιο των 

αναγκών και της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου «Agrowaste supply chains 

for sustainable growth» με ακρωνύμιο aGROWchain του Προγράμματος Interreg – IPA CBC 

“Greece-The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020” και έχοντας υπόψη: 

 

1. Τα άρθρα 741-787 του Αστικού Κώδικα, 

2. Το Εγχειρίδιο (Project Manual) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

Interreg – IPA CBC “Greece-The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020”, 

3. Την έγκριση του έργου «Agrowaste supply chains for sustainable growth» και ακρωνύμιο 

aGROWchain με κωδικό CN1 – SO 2.2 - SC 009, 

4. To εγκεκριμένο Συμβόλαιο Επιχορήγησης (Subsidy Contract) και την Εταιρική Συμφωνία 

(Partnership Agreement) του έργου, 

5. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο aGROWchain, το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους και εθνικούς πόρους των δύο 

συμμετεχουσών χωρών και ειδικότερα της ανάγκης για λογιστική υποστήριξη του έργου, 

6. Τον προϋπολογισμό του έργου με ακρωνύμιο aGROWchain, 

7. Την υπ’ αριθμό 22/20-07-2018 απόφαση του Δ.Σ. του CluBE. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Την ανάθεση, της παροχής υπηρεσιών για τη λογιστική υποστήριξη του έργου aGROWchain, 

του Cluster Βιοενέργειας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, στην ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΗΛΙΟΥ, 

του Δημητρίου, Λογίστρια, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ακράγαντα 5, Τ.Κ. 50100 Κοζάνη, ΑΦΜ 028929982, 

ΔΟΥ Κοζάνης. 

Πιο συγκεκριμένα, η υποστήριξη του αναδόχου αφορά στη:  

 Γενική λογιστική παρακολούθηση του έργου Agrowchain  

 Κατάθεση στο σύστημα TAXIS των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων καθώς και 

έκδοση ταυτοτήτων πληρωμής για την εξόφλησή τους που αφορούν το έργο 

Agrowchain 

 Λογιστικός και φορολογικός έλεγχος του έργου Agrowchain που αφορά στους υπό 

κατάθεση στο σύστημα TAXIS φόρους 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και έως το τέλος του έργου. 

Η αμοιβή για το έργο του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των 2.976,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και των νόμιμων φόρων και κρατήσεων.  

 

Ο Διαχειριστής 

 

 

Νικόλαος Ντάβος 

 


