
 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

. . . .ΝΠΔΔ
 ,ΟΡΓΑΝΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥ,
 &  ΑΘΛΗΤΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

, 12/12/2022Πειραιάς, 12/12/2022

«    Τεχνική Έκθεση υπηρεσιών ΛογιστικήςΈκθεση υπηρεσιών Λογιστικής υπη υπηρεσιών Λογιστικήςρεσιών Λογιστική Έκθεση υπηρεσιών Λογιστικήςς, 12/12/2022
 Υ,ποστή Έκθεση υπηρεσιών Λογιστικήςριξη υπηρεσιών Λογιστικήςς, 12/12/2022

    . . . .»για τις, 12/12/2022 ανάγκες, 12/12/2022 τουΟΠΑΝ
CPV: 79211000-6

: 74.400,00€Προϋπολογισμός, 12/12/2022
(   . . . 60.000,00€)Προϋπολογισμός, 12/12/2022 χωρίς, 12/12/2022Φ.Π.Α. 60.000,00€)ΠΑ

      ΤΕΧΝΙΚΗΕΚΘΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Υ,ΠΗΡΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΩΝΛΟΓΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Υ,ΠΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΥ,
. . . .ΟΠΑΝ

     Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Σ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Σ ΑΞΙΑΣ 74.400,00€

 . . .     N  . . .  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟN Κ.Α.Ε. ΠΑ ΘΑ ΚΑΛΥΦ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟN Κ.Α.Ε. ΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΕ 10.6115.01 ΤΟΥ

  . . . ..ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΟΠΑΝ

(   Πίστωση ποσού ποσού 10,00€,      σε βάρος του ΚΑΕ βάρος του ΚΑΕ του ΚΑΕ ΚΑΕ 10.6115.01  . . .,  συ ΚΑΕ μπε βάρος του ΚΑΕ ριλαμβανομένου ΚΑΕ Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟN Κ.Α.Ε. ΠΑ έχε βάρος του ΚΑΕ ι

    . . . .    2022.   ε βάρος του ΚΑΕ γγραφε βάρος του ΚΑΕ ί στον προϋπολογισμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους του ΚΑΕ ΟΠΑΝ οικονομικού έτου ΚΑΕ ς του ΚΑΕ Πίστωση ποσού ύ ψου ΚΑΕ ς του ΚΑΕ 

49.590,00           ε βάρος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ρώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του θα προβλε βάρος του ΚΑΕ φθε βάρος του ΚΑΕ ί και θα διατε βάρος του ΚΑΕ θε βάρος του ΚΑΕ ί από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους τον ε βάρος του ΚΑΕ γκε βάρος του ΚΑΕ κριμένο προϋπολογισμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους του ΚΑΕ 

. . . .         2023.    ΟΠΑΝ ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςπως του ΚΑΕ αυ ΚΑΕ τό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςς του ΚΑΕ θα προκύ ψε βάρος του ΚΑΕ ι για το έτος του ΚΑΕ Πίστωση ποσού ύ ψου ΚΑΕ ς του ΚΑΕ 24.800,00  ε βάρος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ρώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του θα

         . . . .  προβλε βάρος του ΚΑΕ φθε βάρος του ΚΑΕ ί και θα διατε βάρος του ΚΑΕ θε βάρος του ΚΑΕ ί από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους τον ε βάρος του ΚΑΕ γκε βάρος του ΚΑΕ κριμένο προϋπολογισμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους του ΚΑΕ ΟΠΑΝ ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςπως του ΚΑΕ αυ ΚΑΕ τό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςς του ΚΑΕ 

     2024.)θα προκύ ψε βάρος του ΚΑΕ ι για το έτος του ΚΑΕ  

   : ΤΡΟΠΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Υ,ΠΗΡΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ    ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΚΡΙΤΗΡΙΟ

    ΚΑΤΑΚΥ,ΡΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΝΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΤΙΜΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.      Στοιχε βάρος του ΚΑΕ ία των προς του ΚΑΕ παροχή υπηρεσιών υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν

2.   (  )Τε βάρος του ΚΑΕ χνική υπηρεσιών πε βάρος του ΚΑΕ ριγραφή υπηρεσιών ΠΑΡΑΡΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΑΑ΄)

3.   (  )Ενδε βάρος του ΚΑΕ ικτικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςς του ΚΑΕ Προϋπολογισμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςς του ΚΑΕ ΠΑΡΑΡΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΑ Β΄)

       . . . .Τε βάρος του ΚΑΕ χνική υπηρεσιών έκθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού παροχή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν λογιστική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποστή υπηρεσιών ριξη ποσού ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ ΟΠΑΝ
 Σε βάρος του ΚΑΕ λίδα 1



4.      (  )Γε βάρος του ΚΑΕ νική υπηρεσιών και ε βάρος του ΚΑΕ ιδική υπηρεσιών Συ ΚΑΕ γγραφή υπηρεσιών υ ΚΑΕ ποχρε βάρος του ΚΑΕ ώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουσε βάρος του ΚΑΕ ων ΠΑΡΑΡΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΑ Γ΄)

 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

. . . .ΝΠΔΔ
 ,ΟΡΓΑΝΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥ,
 &  ΑΘΛΗΤΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

, 12/12/2022Πειραιάς, 12/12/2022
 

«    Τεχνική Έκθεση υπηρεσιών ΛογιστικήςΈκθεση υπηρεσιών Λογιστικής υπη υπηρεσιών Λογιστικήςρεσιών
  Λογιστική Έκθεση υπηρεσιών Λογιστικήςς, 12/12/2022 Υ,ποστή Έκθεση υπηρεσιών Λογιστικήςριξη υπηρεσιών Λογιστικήςς, 12/12/2022

    . . . .»για τις, 12/12/2022 ανάγκες, 12/12/2022 τουΟΠΑΝ
CPV: 79211000-6

: 74.400,00€Προϋπολογισμός, 12/12/2022
(   . . . Προϋπολογισμός, 12/12/2022 χωρίς, 12/12/2022Φ.Π.Α. 60.000,00€)ΠΑ
60.000,00€)

    Σ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗΥ,ΠΗΡΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΩΝ

     . . . .ΠΑΡΟΧΗΥ,ΠΗΡΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΩΝΛΟΓΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Υ,ΠΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΥ,ΟΠΑΝ

 ΠΕΡΙΓΡΑΦ.Π.Α. 60.000,00€)ΗΥ,ΠΗΡΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΩΝ       Ο Ανάδοχος του ΚΑΕ θα αναλάβε βάρος του ΚΑΕ ι τις του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σίε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ Λογιστική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ 
  . . . .  . . . .,     υ ΚΑΕ ποστή υπηρεσιών ριξη ποσού ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ ΝΠΔΔ ΟΠΑΝ που ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ δρε βάρος του ΚΑΕ ύ ε βάρος του ΚΑΕ ι ε βάρος του ΚΑΕ πί τη ποσού ς του ΚΑΕ 

   6 . .185 33.οδού Καραγε βάρος του ΚΑΕ ώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουργη ποσού Σε βάρος του ΚΑΕ ρβίας του ΚΑΕ ΤΚ

 ΕΙΔΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥ,      Ανοικτό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςς του ΚΑΕ διαγωνισμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςς του ΚΑΕ με βάρος του ΚΑΕ κριτή υπηρεσιών ριο κατακύ ρωση ποσού ς του ΚΑΕ τη ποσού ν
 χαμη ποσού λό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτε βάρος του ΚΑΕ ρη ποσού τιμή υπηρεσιών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  (12) Δώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουδε βάρος του ΚΑΕ κα μή υπηρεσιών νε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ 

 ΠΡΟΥ,ΠΟΛΟΓΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΔΑΠΑΝΗ : 60.000,00€ Προϋπολογισμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςς του ΚΑΕ 
(   . .  74.400,00€)προϋπολογισμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςς του ΚΑΕ με βάρος του ΚΑΕ Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟN Κ.Α.Ε. ΠΑ

  ΠΡΟΥ,ΠΟΛΟΓΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΥ, ΒΑΡΥ,ΝΕΙ
:ΚΑΕ

10.6115.01

 – ΚΡΑΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Φ.Π.Α. 60.000,00€)ΟΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ   20% (   )  8% (Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟN Κ.Α.Ε. ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςρος του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ισοδή υπηρεσιών ματος του ΚΑΕ για φυ ΚΑΕ σικά πρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσωπα ή υπηρεσιών για
 ), νομικά πρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσωπα 0,1%     υ ΚΑΕ πέρ τη ποσού ς του ΚΑΕ Ενιαίας του ΚΑΕ Αρχή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ Δη ποσού μοσίων

,  375 . 7  . 4412/2016,  Συ ΚΑΕ μβάσε βάρος του ΚΑΕ ων άρθρο παρ του ΚΑΕ Ν καθώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους του ΚΑΕ και
       κάθε βάρος του ΚΑΕ άλλη ποσού νό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμιμη ποσού κράτη ποσού ση ποσού σύ μφωνα με βάρος του ΚΑΕ τη ποσού ν ισχύ ου ΚΑΕ σα

.νομοθε βάρος του ΚΑΕ σία
 . . .     . . . .  &Ο Φ.Π.Α. 60.000,00€)ΠΑ βαρύνει τον ΟΠΑΝ

   υπολογίζεται στο σύνολο τη υπηρεσιών Λογιστικήςς, 12/12/2022
προσφοράς, 12/12/2022

 : ( ) Α ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

 : ( . . .) Β Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟN Κ.Α.Ε. ΠΑ

  :  ( + )ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α Β

       . . . .Τε βάρος του ΚΑΕ χνική υπηρεσιών έκθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού παροχή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν λογιστική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποστή υπηρεσιών ριξη ποσού ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ ΟΠΑΝ
 Σε βάρος του ΚΑΕ λίδα 2



 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

. . . .ΝΠΔΔ
 ,ΟΡΓΑΝΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥ,
 &  ΑΘΛΗΤΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

, 12/12/2022Πειραιάς, 12/12/2022

«    Τεχνική Έκθεση υπηρεσιών ΛογιστικήςΈκθεση υπηρεσιών Λογιστικής υπη υπηρεσιών Λογιστικήςρεσιών Λογιστική Έκθεση υπηρεσιών Λογιστικήςς, 12/12/2022
 Υ,ποστή Έκθεση υπηρεσιών Λογιστικήςριξη υπηρεσιών Λογιστικήςς, 12/12/2022

    . . . .»για τις, 12/12/2022 ανάγκες, 12/12/2022 τουΟΠΑΝ
CPV: 79211000-6

: 74.400,00€Προϋπολογισμός, 12/12/2022
(   . . . 60.000,00€)Προϋπολογισμός, 12/12/2022 χωρίς, 12/12/2022Φ.Π.Α. 60.000,00€)ΠΑ

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ΄

  ΤΕΧΝΙΚΗΠΕΡΙΓΡΑΦ.Π.Α. 60.000,00€)Η
          . . . .ΤΩΝΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗΥ,ΠΗΡΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΩΝΛΟΓΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Υ,ΠΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΥ,ΟΠΑΝ  

1.  ΓΕΝΙΚΑ Σ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΙΧΕΙΑ

         . . . .   Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ παρού σα Τε βάρος του ΚΑΕ χνική υπηρεσιών Έκθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού αφορά στη ποσού ν ε βάρος του ΚΑΕ κ μέρου ΚΑΕ ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ ΟΠΑΝ σύ ναψη ποσού σύ μβαση ποσού ς του ΚΑΕ 

         ε βάρος του ΚΑΕ ργασιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν με βάρος του ΚΑΕ ανάδοχο ανάλογων προσό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςντων με βάρος του ΚΑΕ αντικε βάρος του ΚΑΕ ίμε βάρος του ΚΑΕ νο τη ποσού ν παροχή υπηρεσιών υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν

   . . . ..  . . . .    . . . .    Λογιστική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ Υποστή υπηρεσιών ριξη ποσού ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ ΟΠΑΝ Ο ΟΠΑΝ ε βάρος του ΚΑΕ ίναι ένα ΝΠΔΔ που ΚΑΕ συ ΚΑΕ στάθη ποσού κε βάρος του ΚΑΕ με βάρος του ΚΑΕ το

    .     ’    Νέο Δη ποσού μοτικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους και Κοινοτικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους Κώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουδικα Τη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ ί λογιστικά βιβλία Γ κατη ποσού γορίας του ΚΑΕ και ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσον

       . . .,      αφορά τη ποσού διαχε βάρος του ΚΑΕ ίρισή υπηρεσιών του ΚΑΕ διέπε βάρος του ΚΑΕ ται από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους τον ΚΔΚ από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους ε βάρος του ΚΑΕ ιδικές του ΚΑΕ νομικές του ΚΑΕ και φορολογικές του ΚΑΕ 

        ..  ρυ ΚΑΕ θμίσε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ καθώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους του ΚΑΕ και από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους το γε βάρος του ΚΑΕ νικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους νομοθε βάρος του ΚΑΕ τικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους φορολογικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους πλαίσιο

 . . . .        (9)    Ο ΟΠΑΝ ως του ΚΑΕ υ ΚΑΕ φιστάμε βάρος του ΚΑΕ νο προσωπικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους διαθέτε βάρος του ΚΑΕ ι μό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςνο ε βάρος του ΚΑΕ ννέα άτομα και δε βάρος του ΚΑΕ ν

           υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ τε βάρος του ΚΑΕ ί υ ΚΑΕ πάλλη ποσού λος του ΚΑΕ ΠΕΟικονομικού ή υπηρεσιών ΤΕ Λογιστικού γε βάρος του ΚΑΕ γονό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςς του ΚΑΕ που ΚΑΕ αποδε βάρος του ΚΑΕ ικνύ ε βάρος του ΚΑΕ ται και από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους

   . . . .  (  191/ .  /04-02-2013).     τον ΟΕΥ του ΚΑΕ ΟΠΑΝ Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟN Κ.Α.Ε. ΕΚ τ β΄) Για τη ποσού ν αντιμε βάρος του ΚΑΕ τώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουπιση ποσού πε βάρος του ΚΑΕ ριπτώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουσε βάρος του ΚΑΕ ων

      –     φορέων στου ΚΑΕ ς του ΚΑΕ οποίου ΚΑΕ ς του ΚΑΕ ΔΕΝ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ τε βάρος του ΚΑΕ ί οικονομολό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςγος του ΚΑΕ λογιστή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ με βάρος του ΚΑΕ τη ποσού ν απαιτού με βάρος του ΚΑΕ νη ποσού άδε βάρος του ΚΑΕ ια

   ’     , άσκη ποσού ση ποσού ς του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ παγγέλματος του ΚΑΕ λογιστή υπηρεσιών Α τάξη ποσού ς του ΚΑΕ από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους το Οικονομικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους Επιμε βάρος του ΚΑΕ λη ποσού τή υπηρεσιών ριο προβλέφθη ποσού κε βάρος του ΚΑΕ 

  8   209  . 3463/06,       26στη ποσού ν παράγραφο του ΚΑΕ άρθρου ΚΑΕ του ΚΑΕ Ν ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςπως του ΚΑΕ αυ ΚΑΕ τή υπηρεσιών συ ΚΑΕ μπλη ποσού ρώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουθη ποσού κε βάρος του ΚΑΕ με βάρος του ΚΑΕ το άρθρο

 .3613/07,            του ΚΑΕ Ν ε βάρος του ΚΑΕ ιδική υπηρεσιών διάταξη ποσού που ΚΑΕ αναφέρε βάρος του ΚΑΕ ι ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτι οι φορε βάρος του ΚΑΕ ίς του ΚΑΕ που ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ φαρμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςζου ΚΑΕ ν το Κλαδικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους

   . . .   ,     . .  315/1999,  ,  Λογιστικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους Σχέδιο των ΟΤΑ πρώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουτου ΚΑΕ βαθμού σύ μφωνα με βάρος του ΚΑΕ το ΠΔ μπορού ν σε βάρος του ΚΑΕ 

            πε βάρος του ΚΑΕ ρίπτωση ποσού που ΚΑΕ δε βάρος του ΚΑΕ ν υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ τε βάρος του ΚΑΕ ί υ ΚΑΕ πάλλη ποσού λος του ΚΑΕ με βάρος του ΚΑΕ τη ποσού ν απαιτού με βάρος του ΚΑΕ νη ποσού άδε βάρος του ΚΑΕ ια λογιστή υπηρεσιών ή υπηρεσιών ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςταν ο

          αριθμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςς του ΚΑΕ των λοιπώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν υ ΚΑΕ παλλή υπηρεσιών λων δε βάρος του ΚΑΕ ν καλύ πτε βάρος του ΚΑΕ ι τις του ΚΑΕ αντίστοιχε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ οργανικές του ΚΑΕ θέσε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ τη ποσού ς του ΚΑΕ 

 ,         οικε βάρος του ΚΑΕ ίας του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σίας του ΚΑΕ να αναθέτου ΚΑΕ ν σε βάρος του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ξωτε βάρος του ΚΑΕ ρικού ς του ΚΑΕ συ ΚΑΕ νε βάρος του ΚΑΕ ργάτε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ που ΚΑΕ διαθέτου ΚΑΕ ν τα

          , αντίστοιχα προσό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςντα ή υπηρεσιών σε βάρος του ΚΑΕ λογιστικά γραφε βάρος του ΚΑΕ ία που ΚΑΕ πλη ποσού ρού ν τις του ΚΑΕ οικε βάρος του ΚΑΕ ίε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ προϋποθέσε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ τη ποσού ν

        ,  οργάνωση ποσού και υ ΚΑΕ ποστή υπηρεσιών ριξη ποσού των λογιστικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν και οικονομικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ τη ποσού σύ νταξη ποσού 

    ,       των ε βάρος του ΚΑΕ τή υπηρεσιών σιων οικονομικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν καταστάσε βάρος του ΚΑΕ ώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ καθώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους του ΚΑΕ και τη ποσού διε βάρος του ΚΑΕ ξαγωγή υπηρεσιών κάθε βάρος του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ργασίας του ΚΑΕ 

      . απαραίτη ποσού τη ποσού ς του ΚΑΕ για τη ποσού ν ε βάρος του ΚΑΕ φαρμογή υπηρεσιών του ΚΑΕ ανωτέρω Σχε βάρος του ΚΑΕ δίου ΚΑΕ 

 . . . .            Ο ΟΠΑΝ έχε βάρος του ΚΑΕ ι καταβάλλε βάρος του ΚΑΕ ι από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους τη ποσού ν πλε βάρος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ρά του ΚΑΕ κάθε βάρος του ΚΑΕ δυ ΚΑΕ νατή υπηρεσιών προσπάθε βάρος του ΚΑΕ ια για τη ποσού ν

           στε βάρος του ΚΑΕ λέχωση ποσού του ΚΑΕ Οργανισμού και έχε βάρος του ΚΑΕ ι ανταποκριθε βάρος του ΚΑΕ ί σε βάρος του ΚΑΕ ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςλε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ τις του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ γκυ ΚΑΕ κλίου ΚΑΕ ς του ΚΑΕ που ΚΑΕ κατά

       . . . .Τε βάρος του ΚΑΕ χνική υπηρεσιών έκθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού παροχή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν λογιστική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποστή υπηρεσιών ριξη ποσού ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ ΟΠΑΝ
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             διαστή υπηρεσιών ματα ε βάρος του ΚΑΕ κδίδονται από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους το ΥΠΕΣ για τη ποσού ν κάλυ ΚΑΕ ψη ποσού των αναγκώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν του ΚΑΕ και τη ποσού ν στε βάρος του ΚΑΕ λέχωση ποσού 

    :των υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν του ΚΑΕ και συ ΚΑΕ γκε βάρος του ΚΑΕ κριμένα

)    '  .  .  2.128/2013       Α με βάρος του ΚΑΕ το υ ΚΑΕ π αρ πρωτ αίτη ποσού μα για κάλυ ΚΑΕ ψη ποσού άμε βάρος του ΚΑΕ σων και λε βάρος του ΚΑΕ ιτου ΚΑΕ ργικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν

 ( . 80, 81, 82, 90, 91  93  . 4172/2013)   , αναγκώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν αρθ και του ΚΑΕ Ν με βάρος του ΚΑΕ σε βάρος του ΚΑΕ ιρά προτε βάρος του ΚΑΕ ραιό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτη ποσού τας του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ νή υπηρεσιών ργη ποσού σε βάρος του ΚΑΕ 

     ,         για τη ποσού ν κάλυ ΚΑΕ ψη ποσού κάποιων ε βάρος του ΚΑΕ ξ αυ ΚΑΕ τώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμως του ΚΑΕ μέχρι και σή υπηρεσιών με βάρος του ΚΑΕ ρα δε βάρος του ΚΑΕ ν έχε βάρος του ΚΑΕ ι λάβε βάρος του ΚΑΕ ι κάποια

ε βάρος του ΚΑΕ νη ποσού μέρωση ποσού 

)       / .42 /295   Β Στη ποσού ν συ ΚΑΕ νέχε βάρος του ΚΑΕ ια ακολού θη ποσού σε βάρος του ΚΑΕ η ποσού ε βάρος του ΚΑΕ γκύ κλιος του ΚΑΕ ΔΙΔΑΔ Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟN Κ.Α.Ε. Α του ΚΑΕ Υπου ΚΑΕ ργε βάρος του ΚΑΕ ίου ΚΑΕ 

         Εσωτε βάρος του ΚΑΕ ρικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν και Διοικη ποσού τική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ Ανασυ ΚΑΕ γκρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτη ποσού ση ποσού ς του ΚΑΕ πε βάρος του ΚΑΕ ρί αποστολή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ αιτη ποσού μάτων για κάλυ ΚΑΕ ψη ποσού 

    ,      άμε βάρος του ΚΑΕ σων λε βάρος του ΚΑΕ ιτου ΚΑΕ ργικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν αναγκώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν σε βάρος του ΚΑΕ προσωπικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους και ο Οργανισμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πέβαλλε βάρος του ΚΑΕ ξανά αίτη ποσού μα

     ( .  .  457  &  458/18-03-205)    στο πλαίσιο τη ποσού ς του ΚΑΕ ανωτέρω ε βάρος του ΚΑΕ γκυ ΚΑΕ κλίου ΚΑΕ αρ πρωτ για τη ποσού ν κάλυ ΚΑΕ ψη ποσού 

            κάποιων έστω ε βάρος του ΚΑΕ ιδικοτή υπηρεσιών των που ΚΑΕ απαιτού νται για τη ποσού ν ομαλή υπηρεσιών λε βάρος του ΚΑΕ ιτου ΚΑΕ ργία του ΚΑΕ για το οποίο

             και για αυ ΚΑΕ τό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους μέχρι και σή υπηρεσιών με βάρος του ΚΑΕ ρα δε βάρος του ΚΑΕ ν έχου ΚΑΕ με βάρος του ΚΑΕ καμία ε βάρος του ΚΑΕ νη ποσού μέρωση ποσού για τη ποσού ν ε βάρος του ΚΑΕ ξέλιξή υπηρεσιών του ΚΑΕ 

)    ’  .  44/2015        . . . .Γ με βάρος του ΚΑΕ τη ποσού ν υ ΚΑΕ π αρ Από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςφαση ποσού του ΚΑΕ Διοικη ποσού τικού του ΚΑΕ Συ ΚΑΕ μβου ΚΑΕ λίου ΚΑΕ ο ΟΠΑΝ

           υ ΚΑΕ πέβαλλε βάρος του ΚΑΕ αίτη ποσού μα προς του ΚΑΕ το Δή υπηρεσιών μο Πε βάρος του ΚΑΕ ιραιά για με βάρος του ΚΑΕ τακίνη ποσού ση ποσού προσωπικού σύ μφωνα με βάρος του ΚΑΕ τις του ΚΑΕ 

   15   .  4257/2014  (  93  ),       διατάξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ του ΚΑΕ άρθρου ΚΑΕ του ΚΑΕ Ν ΥΕΚ Α΄) που ΚΑΕ ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμως του ΚΑΕ αφορά και αυ ΚΑΕ τό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους σε βάρος του ΚΑΕ 

       . . . .      Διοικη ποσού τικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους προσωπικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους που ΚΑΕ έχε βάρος του ΚΑΕ ι άμε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού ανάγκη ποσού ο ΟΠΑΝ διό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτι στο Δή υπηρεσιών μο Πε βάρος του ΚΑΕ ιραιά δε βάρος του ΚΑΕ ν

           υ ΚΑΕ πάρχε βάρος του ΚΑΕ ι προσωπικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους που ΚΑΕ θα μπορού σε βάρος του ΚΑΕ να καλύ ψε βάρος του ΚΑΕ ι τις του ΚΑΕ ανάγκε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ μας του ΚΑΕ σε βάρος του ΚΑΕ λογιστική υπηρεσιών 

υ ΚΑΕ ποστή υπηρεσιών ριξη ποσού 

)    .4/ .2395/26.01.2016 . . .        Δ με βάρος του ΚΑΕ τη ποσού ν ε βάρος του ΚΑΕ γκ οικ ΥΠΕΣΔΑ με βάρος του ΚΑΕ τη ποσού ν οποία καλού νταν οι ΟΤΑ να

  . . . .           αποστε βάρος του ΚΑΕ ίλου ΚΑΕ ν στο ΥΠΕΣΔΑ τα αιτή υπηρεσιών ματά του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ σε βάρος του ΚΑΕ τακτικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους προσωπικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους ΠΕ και ΤΕ το Νομικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους

            Πρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσωπο απέστε βάρος του ΚΑΕ ιλε βάρος του ΚΑΕ σχε βάρος του ΚΑΕ τικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους αίτη ποσού μα για τις του ΚΑΕ κε βάρος του ΚΑΕ νές του ΚΑΕ οργανικές του ΚΑΕ θέσε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ που ΚΑΕ διαθέτε βάρος του ΚΑΕ ι στον

                 ΟΕΥ

) .    82  . 4483/2017  . . . .    Ε κατ ε βάρος του ΚΑΕ φαρμογή υπηρεσιών του ΚΑΕ άρθρου ΚΑΕ του ΚΑΕ Ν ο ΟΠΑΝ υ ΚΑΕ πέβαλλε βάρος του ΚΑΕ αίτη ποσού μα με βάρος του ΚΑΕ τη ποσού ν

. . 103/2018         υ ΚΑΕ π αρ Από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςφαση ποσού του ΚΑΕ Διοικη ποσού τικού του ΚΑΕ Συ ΚΑΕ μβου ΚΑΕ λίου ΚΑΕ προς του ΚΑΕ το Υπου ΚΑΕ ργε βάρος του ΚΑΕ ίο Εσωτε βάρος του ΚΑΕ ρικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν

        .    για τη ποσού ν κάλυ ΚΑΕ ψη ποσού των κε βάρος του ΚΑΕ νώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν οργανικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν θέσε βάρος του ΚΑΕ ων του ΚΑΕ Οργανισμού Από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους τις του ΚΑΕ αιτού με βάρος του ΚΑΕ νε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ προς του ΚΑΕ 

      ,     πλή υπηρεσιών ρωση ποσού θέσε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ καλύ φθη ποσού κε βάρος του ΚΑΕ μό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςνο η ποσού μία ε βάρος του ΚΑΕ ιδικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτη ποσού τας του ΚΑΕ ΥΕ προσωπικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους

/ .καθαριό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτη ποσού τας του ΚΑΕ καθαριστριώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν

            .Ως του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ κ τού του ΚΑΕ μέχρι και σή υπηρεσιών με βάρος του ΚΑΕ ρα η ποσού Θέση ποσού ΤΕ Διοικη ποσού τικού Λογιστικού παραμένε βάρος του ΚΑΕ ι κε βάρος του ΚΑΕ νή υπηρεσιών 

       Επιπλέον ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςπως του ΚΑΕ έχε βάρος του ΚΑΕ ι κριθε βάρος του ΚΑΕ ί και από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους το VII     Τμή υπηρεσιών μα του ΚΑΕ Κλιμακίου ΚΑΕ προλη ποσού πτικού ε βάρος του ΚΑΕ λέγχου ΚΑΕ 

   ,        δαπανώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν του ΚΑΕ Ελε βάρος του ΚΑΕ γκτικού Συ ΚΑΕ νε βάρος του ΚΑΕ δρίου ΚΑΕ τα δη ποσού μοτικά νομικά πρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσωπα δη ποσού μοσίου ΚΑΕ δικαίου ΚΑΕ που ΚΑΕ 

  ,      239    συ ΚΑΕ στή υπηρεσιών νονται και λε βάρος του ΚΑΕ ιτου ΚΑΕ ργού ν σύ μφωνα με βάρος του ΚΑΕ το άρθρο του ΚΑΕ Δη ποσού μοτικού και Κοινοτικού 

 ( .3463/2006),          Κώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουδικα Ν με βάρος του ΚΑΕ σκοπό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους τη ποσού ν οργάνωση ποσού και λε βάρος του ΚΑΕ ιτου ΚΑΕ ργία ορισμένη ποσού ς του ΚΑΕ δη ποσού μοτική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ ή υπηρεσιών 

 ,          κοινοτική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σίας του ΚΑΕ οργανώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουνονται με βάρος του ΚΑΕ βάση ποσού τη ποσού συ ΚΑΕ στατική υπηρεσιών του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ πράξη ποσού και τον κανονισμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους

 ,       ,   ,   λε βάρος του ΚΑΕ ιτου ΚΑΕ ργίας του ΚΑΕ του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ με βάρος του ΚΑΕ τα οποία καθορίζε βάρος του ΚΑΕ ται με βάρος του ΚΑΕ ταξύ άλλων η ποσού σύ νθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού αρμοδιό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτη ποσού τα και

  ,         λε βάρος του ΚΑΕ ιτου ΚΑΕ ργία των διοικη ποσού τικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν οικονομικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν και άλλων υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ και ο αριθμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςς του ΚΑΕ των

           ,θέσε βάρος του ΚΑΕ ων του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ τού ντος του ΚΑΕ σε βάρος του ΚΑΕ αυ ΚΑΕ τές του ΚΑΕ προσωπικού του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ και ασκού ν τις του ΚΑΕ αρμοδιό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτη ποσού τε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ 

          ,σύ μφωνα με βάρος του ΚΑΕ τις του ΚΑΕ σχε βάρος του ΚΑΕ τικές του ΚΑΕ διατάξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ των νό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμων και των κανονιστικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν διατάξε βάρος του ΚΑΕ ων

  ,         λαμβάνοντας του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςψη ποσού του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ διαθέσιμου ΚΑΕ ς του ΚΑΕ πό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςρου ΚΑΕ ς του ΚΑΕ για τη ποσού ν κάλυ ΚΑΕ ψη ποσού τη ποσού ς του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ κάστοτε βάρος του ΚΑΕ 

,          αρμοδιό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτη ποσού τας του ΚΑΕ καθώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους του ΚΑΕ και τη ποσού ν ανάγκη ποσού οργάνωση ποσού ς του ΚΑΕ των παρε βάρος του ΚΑΕ χό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμε βάρος του ΚΑΕ νων από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους αυ ΚΑΕ τά υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν

      ,      κατά τρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςπο ώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουστε βάρος του ΚΑΕ να διασφαλίζε βάρος του ΚΑΕ ται η ποσού ε βάρος του ΚΑΕ πάρκε βάρος του ΚΑΕ ια η ποσού ποιό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτη ποσού τα και η ποσού αποτε βάρος του ΚΑΕ λε βάρος του ΚΑΕ σματικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτη ποσού τα

            του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ και με βάρος του ΚΑΕ γνώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουμονα τη ποσού ν καλύ τε βάρος του ΚΑΕ ρη ποσού ε βάρος του ΚΑΕ ξυ ΚΑΕ πη ποσού ρέτη ποσού ση ποσού των αναγκώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν των κατοίκων του ΚΑΕ οικε βάρος του ΚΑΕ ίου ΚΑΕ 

       . . . .Τε βάρος του ΚΑΕ χνική υπηρεσιών έκθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού παροχή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν λογιστική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποστή υπηρεσιών ριξη ποσού ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ ΟΠΑΝ
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.  ,              ΟΤΑ Επίση ποσού ς του ΚΑΕ με βάρος του ΚΑΕ τη ποσού ν ίδια πράξη ποσού έχε βάρος του ΚΑΕ ι κριθε βάρος του ΚΑΕ ί ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτι ε βάρος του ΚΑΕ ίναι δυ ΚΑΕ νατή υπηρεσιών στο βαθμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους που ΚΑΕ αυ ΚΑΕ τό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους

       ,    ε βάρος του ΚΑΕ πιβάλλε βάρος του ΚΑΕ ται από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους τις του ΚΑΕ αρχές του ΚΑΕ τις του ΚΑΕ αναγκαιό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτη ποσού τας του ΚΑΕ και αποδοτικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτη ποσού τας του ΚΑΕ η ποσού ανάθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού σε βάρος του ΚΑΕ τρίτου ΚΑΕ ς του ΚΑΕ 

,     ,        ιδιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουτε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ φυ ΚΑΕ σικά η ποσού νομικά πρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσωπα ε βάρος του ΚΑΕ ίτε βάρος του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ργασιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν ε βάρος του ΚΑΕ ιδική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ φύ σε βάρος του ΚΑΕ ως του ΚΑΕ για τη ποσού ν ε βάρος του ΚΑΕ κτέλε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού των

       ,   οποίων απαιτε βάρος του ΚΑΕ ίται προσωπικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους με βάρος του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ξε βάρος του ΚΑΕ ιδικε βάρος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ μένε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ γνώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουσε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ και ε βάρος του ΚΑΕ μπε βάρος του ΚΑΕ ιρία που ΚΑΕ δε βάρος του ΚΑΕ ν διαθέτε βάρος του ΚΑΕ ι

      ,       σε βάρος του ΚΑΕ κάθε βάρος του ΚΑΕ πε βάρος του ΚΑΕ ρίπτωση ποσού το ή υπηρεσιών δη ποσού υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ τού ν προσωπικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους ε βάρος του ΚΑΕ ίτε βάρος του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ργασιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν που ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ μπίπτου ΚΑΕ ν με βάρος του ΚΑΕ ν στα

    ,       καθή υπηρεσιών κοντα του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ τού ντος του ΚΑΕ προσωπικού του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ το οποίο ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμως του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ νό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςψε βάρος του ΚΑΕ ι των ε βάρος του ΚΑΕ κάστοτε βάρος του ΚΑΕ 

       .συ ΚΑΕ γκε βάρος του ΚΑΕ κριμένων συ ΚΑΕ νθη ποσού κώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν δε βάρος του ΚΑΕ ν ε βάρος του ΚΑΕ παρκε βάρος του ΚΑΕ ί ή υπηρεσιών αδυ ΚΑΕ νατε βάρος του ΚΑΕ ί να ε βάρος του ΚΑΕ κτε βάρος του ΚΑΕ λέσε βάρος του ΚΑΕ ι

    ,         Για ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςλου ΚΑΕ ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ παραπάνω λό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςγου ΚΑΕ ς του ΚΑΕ ο Οργανισμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςς του ΚΑΕ για να καλύ ψε βάρος του ΚΑΕ ι τις του ΚΑΕ ανάγκε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ σε βάρος του ΚΑΕ 

 ,         Λογιστική υπηρεσιών Υποστή υπηρεσιών ριξη ποσού θα προχωρή υπηρεσιών σε βάρος του ΚΑΕ ι στη ποσού ν ε βάρος του ΚΑΕ πιλογή υπηρεσιών αναδό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςχου ΚΑΕ με βάρος του ΚΑΕ ανοικτό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους διαγωνισμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους με βάρος του ΚΑΕ 

    .κριτή υπηρεσιών ριο κατακύ ρωση ποσού ς του ΚΑΕ τη ποσού ν χαμη ποσού λό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτε βάρος του ΚΑΕ ρη ποσού τιμή υπηρεσιών 

2.   ΕΙΔΙΚΑ Σ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΙΧΕΙΑ

)α             . . . .Για τις του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σίε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ που ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ίναι απαραίτη ποσού τε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ για τη ποσού ν λογιστική υπηρεσιών υ ΚΑΕ ποστή υπηρεσιών ριξη ποσού του ΚΑΕ ΟΠΑΝ

             ε βάρος του ΚΑΕ ίναι αναγκαία η ποσού φυ ΚΑΕ σική υπηρεσιών παρου ΚΑΕ σία στο χώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουρο ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςπου ΚΑΕ τη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ ίται η ποσού βάση ποσού δε βάρος του ΚΑΕ δομένων και το

   .       :αρχε βάρος του ΚΑΕ ίο του ΚΑΕ Νομικού Προσώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουπου ΚΑΕ Οι υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σίε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ που ΚΑΕ απαιτού νται ε βάρος του ΚΑΕ ίναι οι κάτωθι

           Συ ΚΑΕ νε βάρος του ΚΑΕ ργασία με βάρος του ΚΑΕ τον Πρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςε βάρος του ΚΑΕ δρο για τη ποσού σύ νταξη ποσού του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ τή υπηρεσιών σιου ΚΑΕ προϋπολογισμού 

   .Σύ νταξη ποσού του ΚΑΕ απολογισμού 

       . . . . . . . .Τή υπηρεσιών ρη ποσού ση ποσού διπλογραφικού συ ΚΑΕ στή υπηρεσιών ματος του ΚΑΕ για ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςλο τοΝΠΔΔ ΟΠΑΝ

      . . .Σύ νταξη ποσού και κατάθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού μη ποσού νιαίων δη ποσού λώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουσε βάρος του ΚΑΕ ων Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟN Κ.Α.Ε. ΠΑ

     .Σύ νταξη ποσού και κατάθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού δη ποσού λώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουσε βάρος του ΚΑΕ ων ε βάρος του ΚΑΕ ισοδή υπηρεσιών ματος του ΚΑΕ 

   –   –  .Σύ νταξη ποσού ισολογισμού αποτε βάρος του ΚΑΕ λε βάρος του ΚΑΕ σμάτων χρή υπηρεσιών σε βάρος του ΚΑΕ ως του ΚΑΕ γε βάρος του ΚΑΕ νική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ κμε βάρος του ΚΑΕ τάλλε βάρος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ση ποσού ς του ΚΑΕ 

       – .Σύ νταξη ποσού και κατάθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού συ ΚΑΕ γκε βάρος του ΚΑΕ ντρωτικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν καταστάσε βάρος του ΚΑΕ ων πε βάρος του ΚΑΕ λατώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν προμη ποσού θε βάρος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ τώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν

          Σύ νταξη ποσού και κατάθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού δη ποσού λώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουσε βάρος του ΚΑΕ ων παρακρατού με βάρος του ΚΑΕ νου ΚΑΕ φό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςρου ΚΑΕ από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους φορε βάρος του ΚΑΕ ίς του ΚΑΕ γε βάρος του ΚΑΕ νική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ 

         .κυ ΚΑΕ βέρνη ποσού ση ποσού ς του ΚΑΕ κατά τη ποσού ν προμή υπηρεσιών θε βάρος του ΚΑΕ ια κάθε βάρος του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ίδου ΚΑΕ ς του ΚΑΕ αγαθώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν ή υπηρεσιών παροχή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν

 ,         ,Σύ νταξη ποσού έκδοση ποσού και κατάθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού Δή υπηρεσιών λωση ποσού ς του ΚΑΕ Βε βάρος του ΚΑΕ βαίωση ποσού ς του ΚΑΕ Αποδοχώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν ή υπηρεσιών συ ΚΑΕ ντάξε βάρος του ΚΑΕ ων

   ,    .αμοιβώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους ε βάρος του ΚΑΕ λε βάρος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ θέρια ε βάρος του ΚΑΕ παγγέλματα ε βάρος του ΚΑΕ ισοδη ποσού μάτων από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους ε βάρος του ΚΑΕ μπορικές του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ πιχε βάρος του ΚΑΕ ιρή υπηρεσιών σε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ 

   .Τή υπηρεσιών ρη ποσού ση ποσού μη ποσού τρώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουου ΚΑΕ παγίων

         .  4354/2015,  Έκδοση ποσού μισθοδοσίας του ΚΑΕ σύ μφωνα με βάρος του ΚΑΕ τα ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσα ορίζονται στο Ν ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςπως του ΚΑΕ 

  .τροποποιή υπηρεσιών θη ποσού κε βάρος του ΚΑΕ και ισχύ ε βάρος του ΚΑΕ ι

    . . .Έκδοση ποσού και κατάθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού ΑΠΔ

       Δη ποσού μιου ΚΑΕ ργία η ποσού λε βάρος του ΚΑΕ κτρονικού αρχε βάρος του ΚΑΕ ίου ΚΑΕ αναλυ ΚΑΕ τικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν μισθοδοτικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν καταστάσε βάρος του ΚΑΕ ων και

  .υ ΚΑΕ ποβολή υπηρεσιών στη ποσού ν ΕΑΠ

   &       Υποβολή υπηρεσιών οικονομικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν στατιστικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν στοιχε βάρος του ΚΑΕ ίων βάσε βάρος του ΚΑΕ ι τη ποσού ς του ΚΑΕ ισχύ ου ΚΑΕ σας του ΚΑΕ κάθε βάρος του ΚΑΕ φορά

.νομοθε βάρος του ΚΑΕ σίας του ΚΑΕ 

       . . . .Τε βάρος του ΚΑΕ χνική υπηρεσιών έκθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού παροχή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν λογιστική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποστή υπηρεσιών ριξη ποσού ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ ΟΠΑΝ
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           Οργάνωση ποσού και υ ΚΑΕ ποστή υπηρεσιών ριξη ποσού ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσο αφορά στα δικαιολογη ποσού τικά που ΚΑΕ ορίζονται από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους τις του ΚΑΕ 

       . κε βάρος του ΚΑΕ ίμε βάρος του ΚΑΕ νε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ διατάξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ για τη ποσού ν έκδοση ποσού κάθε βάρος του ΚΑΕ Χρη ποσού ματικού Εντάλματος του ΚΑΕ 

        Υποβολή υπηρεσιών Χρη ποσού ματικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν Ενταλμάτων στον Προλη ποσού πτικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους Έλε βάρος του ΚΑΕ γχο του ΚΑΕ Ελε βάρος του ΚΑΕ γκτικού 

  .Συ ΚΑΕ νε βάρος του ΚΑΕ δρίου ΚΑΕ ένα απαιτε βάρος του ΚΑΕ ίται

        Προε βάρος του ΚΑΕ τοιμασία Εντολή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ πλη ποσού ρωμώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν για καταχώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουρη ποσού ση ποσού στο Κε βάρος του ΚΑΕ ντρικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ λε βάρος του ΚΑΕ κτρονικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους

  .Μη ποσού τρώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουο Δη ποσού μοσίων Συ ΚΑΕ μβάσε βάρος του ΚΑΕ ων

         .Σύ νταξη ποσού και κατάθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού καταστάσε βάρος του ΚΑΕ ων προσωπικού για τη ποσού ν ε βάρος του ΚΑΕ πιθε βάρος του ΚΑΕ ώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουρη ποσού ση ποσού ε βάρος του ΚΑΕ ργασίας του ΚΑΕ 

     . Σύ νταξη ποσού και κατάθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού αναγγε βάρος του ΚΑΕ λιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν προσλή υπηρεσιών ψε βάρος του ΚΑΕ ων

      .Σύ νταξη ποσού και κατάθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού αναγγε βάρος του ΚΑΕ λία λύ ση ποσού ς του ΚΑΕ συ ΚΑΕ μβάσε βάρος του ΚΑΕ ων

          Συ ΚΑΕ νε βάρος του ΚΑΕ ργασία με βάρος του ΚΑΕ ορκωτού ς του ΚΑΕ λογιστές του ΚΑΕ για τη ποσού ν ολοκλή υπηρεσιών ρωση ποσού του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ τή υπηρεσιών σιου ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ λέγχου ΚΑΕ 

.χρή υπηρεσιών ση ποσού ς του ΚΑΕ 

    .Συ ΚΑΕ νε βάρος του ΚΑΕ ργασία με βάρος του ΚΑΕ του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ λε βάρος του ΚΑΕ γκτές του ΚΑΕ 

   . . . .  . . . .       Εκπροσώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουπη ποσού ση ποσού του ΚΑΕ ΝΠΔΔ ΟΠΑΝ σε βάρος του ΚΑΕ ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςλου ΚΑΕ ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ λε βάρος του ΚΑΕ γκτικού ς του ΚΑΕ μη ποσού χανισμού ς του ΚΑΕ που ΚΑΕ 

   .αφορού ν τη ποσού λογιστική υπηρεσιών διαχε βάρος του ΚΑΕ ίριση ποσού 

         Συ ΚΑΕ νε βάρος του ΚΑΕ ργασία με βάρος του ΚΑΕ τον Πρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςε βάρος του ΚΑΕ δρο για τη ποσού ν οικονομικοτε βάρος του ΚΑΕ χνική υπηρεσιών τε βάρος του ΚΑΕ κμη ποσού ρίωση ποσού των

  .κατατιθέμε βάρος του ΚΑΕ νων ε βάρος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ρωπαϊκώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν προγραμμάτων

    . . &        Συ ΚΑΕ νε βάρος του ΚΑΕ ργασία με βάρος του ΚΑΕ το ΔΣ τον Πρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςε βάρος του ΚΑΕ δρο για τη ποσού ν ανάλυ ΚΑΕ ση ποσού των οικονομικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν δε βάρος του ΚΑΕ δομένων

   .τη ποσού ς του ΚΑΕ πορε βάρος του ΚΑΕ ίας του ΚΑΕ τη ποσού ς του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ πιχε βάρος του ΚΑΕ ίρη ποσού ση ποσού ς του ΚΑΕ 

          Έκδοση ποσού παραστατικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν ε βάρος του ΚΑΕ σό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςδων και παρακολού θη ποσού ση ποσού τη ποσού ς του ΚΑΕ πορε βάρος του ΚΑΕ ίας του ΚΑΕ του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ μέχρι τη ποσού ν

 .ε βάρος του ΚΑΕ ίσπραξή υπηρεσιών του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ 

        . . . . . . . .    Οι ανωτέρω ε βάρος του ΚΑΕ ργασίε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ θα γίνονται στο λογιστή υπηρεσιών ριο του ΚΑΕ ΝΠΔΔ ΟΠΑΝ ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςπου ΚΑΕ τη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ ίται και η ποσού 

  .απαραίτη ποσού τη ποσού βάση ποσού δε βάρος του ΚΑΕ δομένων  

        REALEASESΕίναι απαραίτη ποσού τη ποσού η ποσού γνώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουση ποσού χρή υπηρεσιών ση ποσού ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ λογιστικού προγράμματος του ΚΑΕ 

 GENESIS   SINGULAR LOGIC     . . . .ΕΦ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟN Κ.Α.Ε. ΑΡΜΟΓΩΝ τη ποσού ς του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ταιρίας του ΚΑΕ που ΚΑΕ χρη ποσού σιμοποιε βάρος του ΚΑΕ ίται από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους το ΝΠΔΔ

. . . .      . ΟΠΑΝ με βάρος του ΚΑΕ δυ ΚΑΕ νατό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτη ποσού τα πλή υπηρεσιών ρου ΚΑΕ ς του ΚΑΕ αξιοποίη ποσού ση ποσού ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ συ ΚΑΕ στή υπηρεσιών ματος του ΚΑΕ 

    . . . .  ( . . . .)      Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ λογιστική υπηρεσιών υ ΚΑΕ ποστή υπηρεσιών ριξη ποσού του ΚΑΕ ΟΠΑΝ ΝΠΔΔ ε βάρος του ΚΑΕ ίναι ε βάρος του ΚΑΕ ξε βάρος του ΚΑΕ ιδικε βάρος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ μένη ποσού ε βάρος του ΚΑΕ ργασία λό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςγω τη ποσού ς του ΚΑΕ 

        . πολύ πλοκη ποσού ς του ΚΑΕ νομοθε βάρος του ΚΑΕ σίας του ΚΑΕ που ΚΑΕ διέπε βάρος του ΚΑΕ ι τα ΝομικάΠρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσωπα Δη ποσού μοσίου ΚΑΕ Δικαίου ΚΑΕ 

)β           &   Για τις του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σίε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ που ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ίναι απαραίτη ποσού τε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ για τη ποσού ν ε βάρος του ΚΑΕ κκαθάριση ποσού κλε βάρος του ΚΑΕ ίσιμο των

          παραστάσε βάρος του ΚΑΕ ων κατά τη ποσού ν θε βάρος του ΚΑΕ ρινή υπηρεσιών πε βάρος του ΚΑΕ ρίοδο του ΚΑΕ Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟN Κ.Α.Ε. ε βάρος του ΚΑΕ στιβάλ που ΚΑΕ πραγματοποιε βάρος του ΚΑΕ ίται στο Θέατρο

« »            :Βε βάρος του ΚΑΕ άκε βάρος του ΚΑΕ ιο απαιτε βάρος του ΚΑΕ ίται η ποσού παρου ΚΑΕ σία ε βάρος του ΚΑΕ νό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςς του ΚΑΕ λογιστή υπηρεσιών ο οποίος του ΚΑΕ θα παρέχε βάρος του ΚΑΕ ι τις του ΚΑΕ κάτωθι υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σίε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ 

 &           Εκκαθάριση ποσού κλε βάρος του ΚΑΕ ίσιμο των παραστάσε βάρος του ΚΑΕ ων με βάρος του ΚΑΕ τά το τέλος του ΚΑΕ του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ και έκδοση ποσού σχε βάρος του ΚΑΕ τικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν

.παραστατικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν

            &Οι ανωτέρω υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σίε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ θα παρέχονται στο χώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουρο που ΚΑΕ θα διε βάρος του ΚΑΕ ξάγονται οι παραστάσε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ 

   « ».       συ ΚΑΕ γκε βάρος του ΚΑΕ κριμένα στο θέατρο Βε βάρος του ΚΑΕ άκε βάρος του ΚΑΕ ιο Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ απασχό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςλη ποσού ση ποσού θα παρέχε βάρος του ΚΑΕ ται λό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςγω τη ποσού ς του ΚΑΕ 

  ,           ιδιαιτε βάρος του ΚΑΕ ρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτη ποσού τας του ΚΑΕ τη ποσού ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σίας του ΚΑΕ στο χώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουρο του ΚΑΕ Θε βάρος του ΚΑΕ άτρου ΚΑΕ με βάρος του ΚΑΕ τά τη ποσού ν λή υπηρεσιών ξη ποσού τη ποσού ς του ΚΑΕ βραδινή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ 

    ,         παράσταση ποσού ς του ΚΑΕ κατά τη ποσού ν θε βάρος του ΚΑΕ ρινή υπηρεσιών πε βάρος του ΚΑΕ ρίοδο για ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσο καιρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους δη ποσού λαδή υπηρεσιών διαρκε βάρος του ΚΑΕ ί το Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟN Κ.Α.Ε. ε βάρος του ΚΑΕ στιβάλ που ΚΑΕ 

   . . . .  « ».διοργανώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουνε βάρος του ΚΑΕ ται από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους τον ΟΠΑΝ στο Βε βάρος του ΚΑΕ άκε βάρος του ΚΑΕ ιο

        ,    Απαραίτη ποσού τη ποσού ε βάρος του ΚΑΕ ίναι η ποσού τακτική υπηρεσιών φυ ΚΑΕ σική υπηρεσιών παρου ΚΑΕ σία στο Νομικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους Πρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσωπο ε βάρος του ΚΑΕ νώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ο ε βάρος του ΚΑΕ λάχιστος του ΚΑΕ 

            χρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςνος του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ργασίας του ΚΑΕ στη ποσού ν έδρα του ΚΑΕ Νομικού Προσώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουπου ΚΑΕ δε βάρος του ΚΑΕ ν μπορε βάρος του ΚΑΕ ί να ε βάρος του ΚΑΕ ίναι λιγό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτε βάρος του ΚΑΕ ρος του ΚΑΕ των

       . . . .Τε βάρος του ΚΑΕ χνική υπηρεσιών έκθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού παροχή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν λογιστική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποστή υπηρεσιών ριξη ποσού ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ ΟΠΑΝ
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 (5)    .         πέντε βάρος του ΚΑΕ η ποσού με βάρος του ΚΑΕ ρώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν τη ποσού ν ε βάρος του ΚΑΕ βδομάδα Αναφορικά με βάρος του ΚΑΕ το Βε βάρος του ΚΑΕ άκε βάρος του ΚΑΕ ιο Θέατρο απαραίτη ποσού τη ποσού ε βάρος του ΚΑΕ ίναι η ποσού 

           φυ ΚΑΕ σική υπηρεσιών παρου ΚΑΕ σία τις του ΚΑΕ η ποσού μέρε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ των παραστάσε βάρος του ΚΑΕ ων καθ΄)ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςλη ποσού τη ποσού ν διάρκε βάρος του ΚΑΕ ια τη ποσού ς του ΚΑΕ λε βάρος του ΚΑΕ ιτου ΚΑΕ ργίας του ΚΑΕ του ΚΑΕ 

   20/05  31/07   25/08  30/09.και συ ΚΑΕ γκε βάρος του ΚΑΕ κριμένα από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους έως του ΚΑΕ και από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους έως του ΚΑΕ 

                                            
,  12/12/2022Πε βάρος του ΚΑΕ ιραιάς του ΚΑΕ 

Συ ΚΑΕ ντάχθη ποσού κε βάρος του ΚΑΕ   Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Προϊσταμένη ποσού του ΚΑΕ 
 Αυ ΚΑΕ τοτε βάρος του ΚΑΕ λού ς του ΚΑΕ Τμή υπηρεσιών ματος του ΚΑΕ 

 Προγραμματισμού και
  . . . .Οργάνωση ποσού ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ ΟΠΑΝ

  ΟΤμη ποσού ματάρχη ποσού ς του ΚΑΕ 
 Οικονομικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν Υπη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν

 Μπαφίτη ποσού Γε βάρος του ΚΑΕ ωργία  Μπαφίτη ποσού Γε βάρος του ΚΑΕ ωργία  Μαργαρίτη ποσού ς του ΚΑΕ Κωνσταντίνος του ΚΑΕ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

. . . .ΝΠΔΔ
 ,ΟΡΓΑΝΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥ,
 &  ΑΘΛΗΤΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

, 12/12/2022Πειραιάς, 12/12/2022

«    Τεχνική Έκθεση υπηρεσιών ΛογιστικήςΈκθεση υπηρεσιών Λογιστικής υπη υπηρεσιών Λογιστικήςρεσιών Λογιστική Έκθεση υπηρεσιών Λογιστικήςς, 12/12/2022
 Υ,ποστή Έκθεση υπηρεσιών Λογιστικήςριξη υπηρεσιών Λογιστικήςς, 12/12/2022

    . . . .»για τις, 12/12/2022 ανάγκες, 12/12/2022 τουΟΠΑΝ
CPV: 79211000-6

: 74.400,00€Προϋπολογισμός, 12/12/2022
(   . . . 60.000,00€)Προϋπολογισμός, 12/12/2022 χωρίς, 12/12/2022Φ.Π.Α. 60.000,00€)ΠΑ

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΒ΄

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΥ,ΠΟΛΟΓΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

/Α Α Περιγραφή Έκθεση υπηρεσιών Λογιστικής
.Αριθ

ατόμων
-  Ημέρες, 12/12/2022 Ώρες, 12/12/2022 εργασίας, 12/12/2022 Τόπος, 12/12/2022

1.
 Λογιστική Έκθεση υπηρεσιών Λογιστικήςς, 12/12/2022 υποστή Έκθεση υπηρεσιών Λογιστικήςριξη υπηρεσιών Λογιστικήςς, 12/12/2022

 . . . . . . . .τουΝΠΔΔ ΟΠΑΝ 3
  Πε βάρος του ΚΑΕ νθή υπηρεσιών με βάρος του ΚΑΕ ρη ποσού απασχό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςλη ποσού ση ποσού 

120  ώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουρων ε βάρος του ΚΑΕ βδομαδιαίως του ΚΑΕ 

   Λό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςγω τη ποσού ς του ΚΑΕ ιδιαιτε βάρος του ΚΑΕ ρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτη ποσού τας του ΚΑΕ τη ποσού ς του ΚΑΕ 
  ,  ε βάρος του ΚΑΕ ν λό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςγω υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σίας του ΚΑΕ η ποσού υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σία

   θα παρέχε βάρος του ΚΑΕ ται στο λογιστή υπηρεσιών ριο
 . . . . (του ΚΑΕ ΟΠΑΝ χρή υπηρεσιών ση ποσού 

   λογιστικού προγράμματος του ΚΑΕ στο
    χώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουρο που ΚΑΕ διατη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ ίται η ποσού βάση ποσού 

)   δε βάρος του ΚΑΕ δομένων καθώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους του ΚΑΕ και στη ποσού ν
    έδρα του ΚΑΕ Αναδό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςχου ΚΑΕ ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςπου ΚΑΕ θα

  τη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ ίται το πρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςγραμμα
μισθοδοσίας του ΚΑΕ 

       . . . .Τε βάρος του ΚΑΕ χνική υπηρεσιών έκθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού παροχή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν λογιστική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποστή υπηρεσιών ριξη ποσού ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ ΟΠΑΝ
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2.

 & Εκκαθάριση υπηρεσιών Λογιστικής κλείσιμο
 στις, 12/12/2022 θεατρικές, 12/12/2022

 παραστάσεις, 12/12/2022 του
 Φ.Π.Α. 60.000,00€)εστιβάλ που

  υλοποιείται από τον
. . . .  ΟΠΑΝ στο θέατρο

« » Βεάκειο

1
  Εκ πε βάρος του ΚΑΕ ριτροπή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ απασχό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςλη ποσού ση ποσού 

   (2)με βάρος του ΚΑΕ του ΚΑΕ λάχιστον δίωρη ποσού 
παρου ΚΑΕ σία

     Τις του ΚΑΕ η ποσού μέρε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ και ώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουρε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ των
. παραστάσε βάρος του ΚΑΕ ων Συ ΚΑΕ γκε βάρος του ΚΑΕ κριμένα

  « » στο Θέατρο Βε βάρος του ΚΑΕ άκε βάρος του ΚΑΕ ιο κατά
     τη ποσού ν θε βάρος του ΚΑΕ ρινή υπηρεσιών πε βάρος του ΚΑΕ ρίοδο με βάρος του ΚΑΕ τά τη ποσού ν

  λή υπηρεσιών ξη ποσού τη ποσού ς του ΚΑΕ βραδινή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ 
παράσταση ποσού ς του ΚΑΕ 

                                                                                                                                                        :   60.000,00 €Σ ΠΕΙΡΑΙΑ ύνολο
                                                                                                                                                . . . 24%:   14.400,00 €Φ.Π.Α. 60.000,00€)ΠΑ

                                                                                                                       :  74.400,00€Γενικό σύνολο δαπάνη υπηρεσιών Λογιστικήςς, 12/12/2022

      ,   ,Στο ποσό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους αυ ΚΑΕ τό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους συ ΚΑΕ μπε βάρος του ΚΑΕ ριλαμβάνε βάρος του ΚΑΕ ται η ποσού παρακράτη ποσού ση ποσού φό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςρου ΚΑΕ ασφαλιστικές του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ισφορές του ΚΑΕ 
,           ε βάρος του ΚΑΕ πιδό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςματα με βάρος του ΚΑΕ τακίνη ποσού ση ποσού προσωπικού καθώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους του ΚΑΕ και λοιπά αναλώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουσιμα που ΚΑΕ σχε βάρος του ΚΑΕ τίζονται με βάρος του ΚΑΕ τις του ΚΑΕ 
        . υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σίε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ που ΚΑΕ θα παρέχε βάρος του ΚΑΕ ι ο ανάδοχος του ΚΑΕ στη ποσού ν έδρα του ΚΑΕ 

, 12/12/2022Πε βάρος του ΚΑΕ ιραιάς του ΚΑΕ 

Συ ΚΑΕ ντάχθη ποσού κε βάρος του ΚΑΕ 

 Μπαφίτη ποσού Γε βάρος του ΚΑΕ ωργία

  Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Προϊσταμένη ποσού του ΚΑΕ 
 Αυ ΚΑΕ τοτε βάρος του ΚΑΕ λού ς του ΚΑΕ Τμή υπηρεσιών ματος του ΚΑΕ 

 Προγραμματισμού και
  . . . .Οργάνωση ποσού ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ ΟΠΑΝ  

 Μπαφίτη ποσού Γε βάρος του ΚΑΕ ωργία

  ΟΤμη ποσού ματάρχη ποσού ς του ΚΑΕ 
 Οικονομικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν Υπη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν 

 Μαργαρίτη ποσού ς του ΚΑΕ Κωνσταντίνος του ΚΑΕ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΓ΄

    ΓΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟN Κ.Α.Ε. Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

  1  :  Άρθρο  1ο : Αντικείμενο ο  1ο : Αντικείμενο Αντικείμενο  1ο : Αντικείμενο

          Ο ανάδοχος του ΚΑΕ θα αναλάβε βάρος του ΚΑΕ ι τη ποσού ν παροχή υπηρεσιών υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν λογιστική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποστή υπηρεσιών ριξη ποσού ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ Οργανισμού 

   , ( . . . .) .Πολιτισμού Αθλη ποσού τισμού και Νε βάρος του ΚΑΕ ολαίας του ΚΑΕ ΟΠΑΝ Πε βάρος του ΚΑΕ ιραιά

 2  :   Άρθρο  1ο : Αντικείμενο ο  1ο : Αντικείμενο Τρόπο  1ο : Αντικείμενος εκτέλεσης εκτέλεσης εκτέλεσης

 ,       :Οανάδοχος του ΚΑΕ θα παρέχε βάρος του ΚΑΕ ι τις του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σίε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ ως του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ξή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ 

        Έχοντας του ΚΑΕ προϋπολογίσε βάρος του ΚΑΕ ι και κοστολογή υπηρεσιών σε βάρος του ΚΑΕ ι το σύ νολο των παρε βάρος του ΚΑΕ χό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμε βάρος του ΚΑΕ νων

     .    υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν που ΚΑΕ πε βάρος του ΚΑΕ ριγράφονται στη ποσού ν τε βάρος του ΚΑΕ χνική υπηρεσιών έκθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού Υποχρε βάρος του ΚΑΕ ού ται δε βάρος του ΚΑΕ να

         λαμβάνε βάρος του ΚΑΕ ι υ ΚΑΕ πό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςψη ποσού του ΚΑΕ οποιε βάρος του ΚΑΕ σδή υπηρεσιών ποτε βάρος του ΚΑΕ παρατη ποσού ρή υπηρεσιών σε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ σχε βάρος του ΚΑΕ τικά με βάρος του ΚΑΕ τη ποσού ν ε βάρος του ΚΑΕ κτέλε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού των

 .καθη ποσού κό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςντων του ΚΑΕ 

            Σε βάρος του ΚΑΕ στε βάρος του ΚΑΕ νή υπηρεσιών και αδιάκοπη ποσού συ ΚΑΕ νε βάρος του ΚΑΕ ργασία με βάρος του ΚΑΕ τη ποσού ν αναθέτου ΚΑΕ σα αρχή υπηρεσιών και του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ κάστοτε βάρος του ΚΑΕ 

.υ ΚΑΕ πε βάρος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ θύ νου ΚΑΕ ς του ΚΑΕ 

    ,      ,  Με βάρος του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ πιμέλε βάρος του ΚΑΕ ια και φροντίδα ώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουστε βάρος του ΚΑΕ να ε βάρος του ΚΑΕ μποδίζε βάρος του ΚΑΕ ι πράξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ ή υπηρεσιών παραλε βάρος του ΚΑΕ ίψε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ που ΚΑΕ θα

         . . . ..μπορού σαν να έχου ΚΑΕ ν αποτέλε βάρος του ΚΑΕ σμα αντίθε βάρος του ΚΑΕ το με βάρος του ΚΑΕ το συ ΚΑΕ μφέρον του ΚΑΕ ΟΠΑΝ

  3  :   Άρθρο  1ο : Αντικείμενο ο  1ο : Αντικείμενο Ισχύο  1ο : Αντικείμενουσες εκτέλεσης διατάξεις εκτέλεσης

         :Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ανάθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού των υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν θα γίνε βάρος του ΚΑΕ ι σύ μφωνα με βάρος του ΚΑΕ τις του ΚΑΕ διατάξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ 

 . 4412/2016 ( ’ 147) “   ,   του ΚΑΕ ν Α Δη ποσού μό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσιε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ Συ ΚΑΕ μβάσε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ Έργων Προμη ποσού θε βάρος του ΚΑΕ ιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν και Υπη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν
(    2014/24/   2014/25/ )»προσαρμογή υπηρεσιών στις του ΚΑΕ Οδη ποσού γίε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ ΕΕ και ΕΕ

       . . . .Τε βάρος του ΚΑΕ χνική υπηρεσιών έκθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού παροχή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν λογιστική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποστή υπηρεσιών ριξη ποσού ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ ΟΠΑΝ
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 . 4622/19 ( ’ 133) «  : ,  &  του ΚΑΕ ν Α Επιτε βάρος του ΚΑΕ λικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους Κράτος του ΚΑΕ οργάνωση ποσού λε βάρος του ΚΑΕ ιτου ΚΑΕ ργία διαφάνε βάρος του ΚΑΕ ια τη ποσού ς του ΚΑΕ 
,    &    » Κυ ΚΑΕ βέρνη ποσού ση ποσού ς του ΚΑΕ των κυ ΚΑΕ βε βάρος του ΚΑΕ ρνη ποσού τικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν οργάνων τη ποσού ς του ΚΑΕ κε βάρος του ΚΑΕ ντρική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ δη ποσού μό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσιας του ΚΑΕ διοίκη ποσού ση ποσού ς του ΚΑΕ και

   37 ιδίως του ΚΑΕ του ΚΑΕ άρθρου ΚΑΕ 
 .  4700/2020 ( ’  127) «       ,του ΚΑΕ ν Α Ενιαίο κε βάρος του ΚΑΕ ίμε βάρος του ΚΑΕ νο Δικονομίας του ΚΑΕ για το Ελε βάρος του ΚΑΕ γκτικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους Συ ΚΑΕ νέδριο

      ,  ολοκλη ποσού ρωμένο νομοθε βάρος του ΚΑΕ τικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους πλαίσιο για τον προσυ ΚΑΕ μβατικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους έλε βάρος του ΚΑΕ γχο τροποποιή υπηρεσιών σε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ 
      ,    στον Κώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουδικα Νό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμων για το Ελε βάρος του ΚΑΕ γκτικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους Συ ΚΑΕ νέδριο διατάξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ για τη ποσού ν αποτε βάρος του ΚΑΕ λε βάρος του ΚΑΕ σματική υπηρεσιών 

     »     324-337απονομή υπηρεσιών τη ποσού ς του ΚΑΕ δικαιοσύ νη ποσού ς του ΚΑΕ και άλλε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ διατάξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ και ιδίως του ΚΑΕ των άρθρων
 .  4013/2011  ( ’  204)  «     του ΚΑΕ ν Α Σύ σταση ποσού ε βάρος του ΚΑΕ νιαίας του ΚΑΕ Ανε βάρος του ΚΑΕ ξάρτη ποσού τη ποσού ς του ΚΑΕ Αρχή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ Δη ποσού μοσίων

      …» Συ ΚΑΕ μβάσε βάρος του ΚΑΕ ων και Κε βάρος του ΚΑΕ ντρικού Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ λε βάρος του ΚΑΕ κτρονικού Μη ποσού τρώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουου ΚΑΕ Δη ποσού μοσίων Συ ΚΑΕ μβάσε βάρος του ΚΑΕ ων που ΚΑΕ 
   . 4912/22  59 /22. τροποποιε βάρος του ΚΑΕ ίται με βάρος του ΚΑΕ τον Ν Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟN Κ.Α.Ε. ΕΚ Α

 . 3548/2007 ( ’ 68) «       του ΚΑΕ ν Α Καταχώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουριση ποσού δη ποσού μοσιε βάρος του ΚΑΕ ύ σε βάρος του ΚΑΕ ων των φορέων του ΚΑΕ Δη ποσού μοσίου ΚΑΕ στο
      »,  νομαρχιακό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους και τοπικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους Τύ πο και άλλε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ διατάξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ 

 .  4601/2019  ( ’  44)  «  µ µ µ   µ  του ΚΑΕ ν Α Εταιρικοί ε βάρος του ΚΑΕ τασχη ποσού ατισ οί και ε βάρος του ΚΑΕ ναρ ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςνιση ποσού του ΚΑΕ 
µ   µ      2014/55/   νο οθε βάρος του ΚΑΕ τικού πλαισίου ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ τις του ΚΑΕ διατάξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ τη ποσού ς του ΚΑΕ Οδη ποσού γίας του ΚΑΕ ΕΕ του ΚΑΕ Ευ ΚΑΕ ρωπαϊκού 

   µ   16   2014    Κοινοβου ΚΑΕ λίου ΚΑΕ και του ΚΑΕ Συ ΚΑΕ βου ΚΑΕ λίου ΚΑΕ τη ποσού ς του ΚΑΕ η ποσού ς του ΚΑΕ Απριλίου ΚΑΕ για τη ποσού ν έκδοση ποσού 
 µ    µ  µ    »η ποσού λε βάρος του ΚΑΕ κτρονικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν τι ολογίων στο πλαίσιο δη ποσού ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσιων συ ΚΑΕ βάσε βάρος του ΚΑΕ ων και λοιπές του ΚΑΕ διατάξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ 

 . . 39/2017 ( ’ 64) «     του ΚΑΕ π δ Α Κανονισμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςς του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ξέταση ποσού ς του ΚΑΕ προδικαστικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν προσφυ ΚΑΕ γώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν ε βάρος του ΚΑΕ νώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουπιων
 . . . .»τη ποσού ς του ΚΑΕ ΑΕΠΠ
 ' . 57654/22.05.2017 76928/9-7-21(  2453 /9-7-21)   τη ποσού ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ π αριθμ Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟN Κ.Α.Ε. ΕΚ Β Κοινή υπηρεσιών Από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςφαση ποσού του ΚΑΕ 

     .Υπου ΚΑΕ ργού Οικονομίας του ΚΑΕ και Ανάπτυ ΚΑΕ ξη ποσού ς του ΚΑΕ και Επε βάρος του ΚΑΕ νδύ σε βάρος του ΚΑΕ ων
 .  64233/08.06.2021  ( 2453/  09.06.2021)    τη ποσού ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ π΄)αριθμ Β΄) Κοινή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ Από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςφαση ποσού ς του ΚΑΕ των

        Υπου ΚΑΕ ργώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν Ανάπτυ ΚΑΕ ξη ποσού ς του ΚΑΕ και Επε βάρος του ΚΑΕ νδύ σε βάρος του ΚΑΕ ων και Ψη ποσού φιακή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ Διακυ ΚΑΕ βέρνη ποσού ση ποσού ς του ΚΑΕ με βάρος του ΚΑΕ 
θέμα «         Ρυ ΚΑΕ θμίσε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ τε βάρος του ΚΑΕ χνικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν ζη ποσού τη ποσού μάτων που ΚΑΕ αφορού ν τη ποσού ν ανάθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού των Δη ποσού μοσίων

         Συ ΚΑΕ μβάσε βάρος του ΚΑΕ ων Προμη ποσού θε βάρος του ΚΑΕ ιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν και Υπη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν με βάρος του ΚΑΕ χρή υπηρεσιών ση ποσού των ε βάρος του ΚΑΕ πιμέρου ΚΑΕ ς του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ργαλε βάρος του ΚΑΕ ίων και
      διαδικασιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν του ΚΑΕ Εθνικού Συ ΚΑΕ στή υπηρεσιών ματος του ΚΑΕ Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ λε βάρος του ΚΑΕ κτρονικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν Δη ποσού μοσίων Συ ΚΑΕ μβάσε βάρος του ΚΑΕ ων

( )»ΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Σ
 .  . . .  .  60967  2020 (B’ 2425/18.06.2020) «  τη ποσού ς του ΚΑΕ αριθμ Κ ΥΑ οικ ΕΞ Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ λε βάρος του ΚΑΕ κτρονική υπηρεσιών Τιμολό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςγη ποσού ση ποσού 
       . 4601/2019» ( 44)στο πλαίσιο των Δη ποσού μό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσιων Συ ΚΑΕ μβάσε βάρος του ΚΑΕ ων δυ ΚΑΕ νάμε βάρος του ΚΑΕ ι του ΚΑΕ ν Α΄)
 . 63446/2021 . . . (B’ 2338/02.06.2020) «   τη ποσού ς του ΚΑΕ αριθμ Κ Υ Α Καθορισμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςς του ΚΑΕ Εθνικού Μορφό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτυ ΚΑΕ που ΚΑΕ 

      ». η ποσού λε βάρος του ΚΑΕ κτρονικού τιμολογίου ΚΑΕ στο πλαίσιο των Δη ποσού μοσίων Συ ΚΑΕ μβάσε βάρος του ΚΑΕ ων
 . 3419/2005 ( ’ 297) «    ( . . .)  του ΚΑΕ ν Α Γε βάρος του ΚΑΕ νικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους Εμπορικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους Μη ποσού τρώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουο ΓΕΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ και ε βάρος του ΚΑΕ κσυ ΚΑΕ γχρονισμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςς του ΚΑΕ 
  »τη ποσού ς του ΚΑΕ Επιμε βάρος του ΚΑΕ λη ποσού τη ποσού ριακή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ Νομοθε βάρος του ΚΑΕ σίας του ΚΑΕ 
 .  4635/2019 ( ’167)  «      »   του ΚΑΕ ν Α Επε βάρος του ΚΑΕ νδύ ω στη ποσού ν Ελλάδα και άλλε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ διατάξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ και ιδίως του ΚΑΕ 
  85 .των άρθρων ε βάρος του ΚΑΕ π
 .  4270/2014  ( ’  143)  «     του ΚΑΕ ν Α Αρχές του ΚΑΕ δη ποσού μοσιονομική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ διαχε βάρος του ΚΑΕ ίριση ποσού ς του ΚΑΕ και ε βάρος του ΚΑΕ ποπτε βάρος του ΚΑΕ ίας του ΚΑΕ 

(    2011/85/ ) –     »ε βάρος του ΚΑΕ νσωμάτωση ποσού τη ποσού ς του ΚΑΕ Οδη ποσού γίας του ΚΑΕ ΕΕ δη ποσού μό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσιο λογιστικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους και άλλε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ διατάξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ 
 . . 80/2016 ( ’ 145) «     »του ΚΑΕ π δ Α Ανάλη ποσού ψη ποσού υ ΚΑΕ ποχρε βάρος του ΚΑΕ ώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουσε βάρος του ΚΑΕ ων από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ Διατάκτε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ 
 .   . 4152/2013 ( ’ 107) «     τη ποσού ς του ΚΑΕ παρ Ζ του ΚΑΕ Ν Α Προσαρμογή υπηρεσιών τη ποσού ς του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ λλη ποσού νική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ νομοθε βάρος του ΚΑΕ σίας του ΚΑΕ στη ποσού ν

 2011/7  16.2.2011      Οδη ποσού γία τη ποσού ς του ΚΑΕ για τη ποσού ν καταπολέμη ποσού ση ποσού των καθυ ΚΑΕ στε βάρος του ΚΑΕ ρή υπηρεσιών σε βάρος του ΚΑΕ ων πλη ποσού ρωμώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν
  »,στις του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ μπορικές του ΚΑΕ συ ΚΑΕ ναλλαγές του ΚΑΕ 

 .  4314/2014  ( ’  265)  « )    ,      του ΚΑΕ ν Α Α Για τη ποσού διαχε βάρος του ΚΑΕ ίριση ποσού τον έλε βάρος του ΚΑΕ γχο και τη ποσού ν ε βάρος του ΚΑΕ φαρμογή υπηρεσιών 
      2014−2020,  )αναπτυ ΚΑΕ ξιακώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν παρε βάρος του ΚΑΕ μβάσε βάρος του ΚΑΕ ων για τη ποσού ν προγραμματική υπηρεσιών πε βάρος του ΚΑΕ ρίοδο Β

   2012/17      Ενσωμάτωση ποσού τη ποσού ς του ΚΑΕ Οδη ποσού γίας του ΚΑΕ του ΚΑΕ Ευ ΚΑΕ ρωπαϊκού Κοινοβου ΚΑΕ λίου ΚΑΕ και του ΚΑΕ 
  13   2012  (  L  156/16.6.2012)    ,Συ ΚΑΕ μβου ΚΑΕ λίου ΚΑΕ τη ποσού ς του ΚΑΕ η ποσού ς του ΚΑΕ Ιου ΚΑΕ νίου ΚΑΕ ΕΕ στο ε βάρος του ΚΑΕ λλη ποσού νικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους δίκαιο
  . 3419/2005 ( ' 297)   » τροποποίη ποσού ση ποσού του ΚΑΕ ν Α και άλλε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ διατάξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ 

  .  4727/2020 ( ’  184)  του ΚΑΕ ν Α «   (   Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Διακυβέρνηση Ενσωμάτωση στην Ελληνική Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
  Νομοθεσία της  ( )  2016/2102     ( )  2019/1024)  –Οδη ποσού γίας του ΚΑΕ ΕΕ και τη ποσού ς του ΚΑΕ Οδη ποσού γίας του ΚΑΕ ΕΕ

  (       ( )Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ λε βάρος του ΚΑΕ κτρονικές του ΚΑΕ Επικοινωνίε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ Ενσωμάτωση ποσού στο Ελλη ποσού νικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους Δίκαιο τη ποσού ς του ΚΑΕ Οδη ποσού γίας του ΚΑΕ ΕΕ
2018/1972   », και άλλε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ διατάξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ 

 .  28/2015  ( ’  34)  «       του ΚΑΕ π δ Α Κωδικοποίη ποσού ση ποσού διατάξε βάρος του ΚΑΕ ων για τη ποσού ν πρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσβαση ποσού σε βάρος του ΚΑΕ δη ποσού μό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσια
  » έγγραφα και στοιχε βάρος του ΚΑΕ ία

 . 2859/2000 ( ’ 248) «     » του ΚΑΕ ν Α Κύ ρωση ποσού Κώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουδικα Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟN Κ.Α.Ε. ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςρου ΚΑΕ Προστιθέμε βάρος του ΚΑΕ νη ποσού ς του ΚΑΕ Αξίας του ΚΑΕ 
 .2690/1999 ( ’  45) «       του ΚΑΕ ν Α Κύ ρωση ποσού του ΚΑΕ Κώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουδικα Διοικη ποσού τική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ Διαδικασίας του ΚΑΕ και άλλε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ 

»      1,2, 7, 11  13  15,διατάξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ και ιδίως του ΚΑΕ των άρθρων και έως του ΚΑΕ 

       . . . .Τε βάρος του ΚΑΕ χνική υπηρεσιών έκθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού παροχή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν λογιστική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποστή υπηρεσιών ριξη ποσού ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ ΟΠΑΝ
 Σε βάρος του ΚΑΕ λίδα 9



 .  2121/1993  ( ’  25)  «  ,    του ΚΑΕ ν Α Πνε βάρος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ματική υπηρεσιών Ιδιοκτη ποσού σία Συ ΚΑΕ γγε βάρος του ΚΑΕ νικά Δικαιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουματα και
 », Πολιτιστικά Θέματα

  ( ) 2016/679     ,  27   2016,του ΚΑΕ Κανονισμού ΕΕ του ΚΑΕ ΕΚ και του ΚΑΕ Συ ΚΑΕ μβου ΚΑΕ λίου ΚΑΕ τη ποσού ς του ΚΑΕ η ποσού ς του ΚΑΕ Απριλίου ΚΑΕ 
         για τη ποσού ν προστασία των φυ ΚΑΕ σικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν προσώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουπων έναντι τη ποσού ς του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ πε βάρος του ΚΑΕ ξε βάρος του ΚΑΕ ργασίας του ΚΑΕ των

        δε βάρος του ΚΑΕ δομένων προσωπικού χαρακτή υπηρεσιών ρα και για τη ποσού ν ε βάρος του ΚΑΕ λε βάρος του ΚΑΕ ύ θε βάρος του ΚΑΕ ρη ποσού κυ ΚΑΕ κλοφορία των
       95/46/  (  δε βάρος του ΚΑΕ δομένων αυ ΚΑΕ τώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν και τη ποσού ν κατάργη ποσού ση ποσού τη ποσού ς του ΚΑΕ οδη ποσού γίας του ΚΑΕ ΕΚ Γε βάρος του ΚΑΕ νικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςς του ΚΑΕ Κανονισμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςς του ΚΑΕ 

   )  (      για τη ποσού ν Προστασία Δε βάρος του ΚΑΕ δομένων Κε βάρος του ΚΑΕ ίμε βάρος του ΚΑΕ νο που ΚΑΕ παρου ΚΑΕ σιάζε βάρος του ΚΑΕ ι ε βάρος του ΚΑΕ νδιαφέρον για τον
) OJ L 119,ΕΟΧ

 .  4624/2019 ( ’  137) «     ,του ΚΑΕ ν Α Αρχή υπηρεσιών Προστασίας του ΚΑΕ Δε βάρος του ΚΑΕ δομένων Προσωπικού Χαρακτή υπηρεσιών ρα
    ( ) 2016/679    μέτρα ε βάρος του ΚΑΕ φαρμογή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ Κανονισμού ΕΕ του ΚΑΕ Ευ ΚΑΕ ρωπαϊκού Κοινοβου ΚΑΕ λίου ΚΑΕ και

   27   2016      του ΚΑΕ Συ ΚΑΕ μβου ΚΑΕ λίου ΚΑΕ τη ποσού ς του ΚΑΕ η ποσού ς του ΚΑΕ Απριλίου ΚΑΕ για τη ποσού ν προστασία των φυ ΚΑΕ σικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν προσώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουπων
       έναντι τη ποσού ς του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ πε βάρος του ΚΑΕ ξε βάρος του ΚΑΕ ργασίας του ΚΑΕ δε βάρος του ΚΑΕ δομένων προσωπικού χαρακτή υπηρεσιών ρα και ε βάρος του ΚΑΕ νσωμάτωση ποσού 

     ( ) 2016/680   στη ποσού ν ε βάρος του ΚΑΕ θνική υπηρεσιών νομοθε βάρος του ΚΑΕ σία τη ποσού ς του ΚΑΕ Οδη ποσού γίας του ΚΑΕ ΕΕ του ΚΑΕ Ευ ΚΑΕ ρωπαϊκού Κοινοβου ΚΑΕ λίου ΚΑΕ 
    27   2016   »,και του ΚΑΕ Συ ΚΑΕ μβου ΚΑΕ λίου ΚΑΕ τη ποσού ς του ΚΑΕ η ποσού ς του ΚΑΕ Απριλίου ΚΑΕ και άλλε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ διατάξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ 
        τη ποσού ν συ ΚΑΕ στατική υπηρεσιών πράξη ποσού του ΚΑΕ Οργανισμού Πολιτισμού Αθλη ποσού τισμού και Νε βάρος του ΚΑΕ ολαίας του ΚΑΕ 

( . . . .)    1533/27-6-2011).ΟΠΑΝ Δή υπηρεσιών μου ΚΑΕ Πε βάρος του ΚΑΕ ιραιά Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟN Κ.Α.Ε. ΕΚ
        ,  των σε βάρος του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ κτέλε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού των ανωτέρω νό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμων ε βάρος του ΚΑΕ κδοθε βάρος του ΚΑΕ ισώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν κανονιστικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν πράξε βάρος του ΚΑΕ ων των

          λοιπώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν διατάξε βάρος του ΚΑΕ ων που ΚΑΕ αναφέρονται ρη ποσού τά ή υπηρεσιών απορρέου ΚΑΕ ν από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους τα οριζό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμε βάρος του ΚΑΕ να στα
   ,      συ ΚΑΕ μβατικά τε βάρος του ΚΑΕ ύ χη ποσού τη ποσού ς του ΚΑΕ παρού σας του ΚΑΕ καθώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους του ΚΑΕ και του ΚΑΕ συ ΚΑΕ νό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςλου ΚΑΕ    των διατάξε βάρος του ΚΑΕ ων του ΚΑΕ 

,  , ,    ασφαλιστικού ε βάρος του ΚΑΕ ργατικού κοινωνικού πε βάρος του ΚΑΕ ριβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου ΚΑΕ 
        ,     που ΚΑΕ διέπε βάρος του ΚΑΕ ι τη ποσού ν ανάθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού και ε βάρος του ΚΑΕ κτέλε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού τη ποσού ς του ΚΑΕ παρού σας του ΚΑΕ σύ μβαση ποσού ς του ΚΑΕ έστω και αν δε βάρος του ΚΑΕ ν

  .αναφέρονται ρη ποσού τά παραπάνω
         Τις του ΚΑΕ πιστώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουσε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ που ΚΑΕ έχου ΚΑΕ ν ε βάρος του ΚΑΕ γγραφε βάρος του ΚΑΕ ί στον ε βάρος του ΚΑΕ γκε βάρος του ΚΑΕ κριμένο προϋπολογισμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους Εξό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςδων του ΚΑΕ 

. . . .  2022-2023-2024.ΟΠΑΝ ε βάρος του ΚΑΕ τώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν
  .  .  2719/16-12-2022  ( :  21Το με βάρος του ΚΑΕ αρ πρωτ ΑΔΑΜ REQ011879007)    αρχικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους αίτη ποσού μα του ΚΑΕ 

        τμή υπηρεσιών ματος του ΚΑΕ Προμη ποσού θε βάρος του ΚΑΕ ιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν για έγκριση ποσού δαπάνη ποσού ς του ΚΑΕ και διάθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού πίστωση ποσού ς του ΚΑΕ ύ ψου ΚΑΕ ς του ΚΑΕ 
     (74.400,00  €)    ε βάρος του ΚΑΕ βδομή υπηρεσιών ντα τε βάρος του ΚΑΕ σσάρων χιλιάδων τε βάρος του ΚΑΕ τρακοσίων ε βάρος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ρώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του καθώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους του ΚΑΕ και τη ποσού 

      .  187/2022  (σχε βάρος του ΚΑΕ τική υπηρεσιών Από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςφαση ποσού Ανάλη ποσού ψη ποσού ς του ΚΑΕ Πολυ ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ τώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν Δαπανώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν με βάρος του ΚΑΕ αρ ΑΔΑΜ
21REQ011879182),

 ’  .  26/2022     ,    Τη ποσού ν υ ΚΑΕ π αρ από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςφαση ποσού του ΚΑΕ Διοικη ποσού τικού Συ ΚΑΕ μβου ΚΑΕ λίου ΚΑΕ με βάρος του ΚΑΕ τη ποσού ν οποία
       συ ΚΑΕ γκροτή υπηρεσιών θη ποσού κε βάρος του ΚΑΕ η ποσού ε βάρος του ΚΑΕ πιτροπή υπηρεσιών διε βάρος του ΚΑΕ νέργε βάρος του ΚΑΕ ιας του ΚΑΕ και αξιολό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςγη ποσού ση ποσού ς του ΚΑΕ διαδικασιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν σύ ναψη ποσού ς του ΚΑΕ 

     2022 δη ποσού μοσίων συ ΚΑΕ μβάσε βάρος του ΚΑΕ ων για το έτος του ΚΑΕ 

 ’  .  27/2022     ,    Τη ποσού ν υ ΚΑΕ π αρ από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςφαση ποσού του ΚΑΕ Διοικη ποσού τικού Συ ΚΑΕ μβου ΚΑΕ λίου ΚΑΕ με βάρος του ΚΑΕ τη ποσού ν οποία
      συ ΚΑΕ γκροτή υπηρεσιών θη ποσού κε βάρος του ΚΑΕ η ποσού ε βάρος του ΚΑΕ πιτροπή υπηρεσιών αξιολό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςγη ποσού ση ποσού ς του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ νστάσε βάρος του ΚΑΕ ων διαδικασιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν σύ ναψη ποσού ς του ΚΑΕ 

     2022δη ποσού μοσίων συ ΚΑΕ μβάσε βάρος του ΚΑΕ ων για το έτος του ΚΑΕ 

 4  :   Άρθρο  1ο : Αντικείμενο ο  1ο : Αντικείμενο Συμβατικά στο  1ο : Αντικείμενοιχεία

1.   Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ υ ΚΑΕ πογραφε βάρος του ΚΑΕ ίσα Σύ μβαση ποσού 

2.     Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ διακή υπηρεσιών ρυ ΚΑΕ ξη ποσού και το ΕΕΕΣ

3.      Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ γε βάρος του ΚΑΕ νική υπηρεσιών και ε βάρος του ΚΑΕ ιδική υπηρεσιών συ ΚΑΕ γγραφή υπηρεσιών υ ΚΑΕ ποχρε βάρος του ΚΑΕ ώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουσε βάρος του ΚΑΕ ων

4.        Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ τε βάρος του ΚΑΕ χνική υπηρεσιών έκθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού και ο ε βάρος του ΚΑΕ νδε βάρος του ΚΑΕ ικτικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςς του ΚΑΕ προϋπολογισμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςς του ΚΑΕ 

5.        Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ υ ΚΑΕ ποβλη ποσού θε βάρος του ΚΑΕ ίσα Οικονομική υπηρεσιών και Τε βάρος του ΚΑΕ χνική υπηρεσιών Προσφορά του ΚΑΕ αναδό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςχου ΚΑΕ 

 5  :     Άρθρο  1ο : Αντικείμενο ο  1ο : Αντικείμενο Χρόνο  1ο : Αντικείμενος εκτέλεσης εκτέλεσης εκτέλεσης της εκτέλεσης υπηρεσίας εκτέλεσης

         (12) . Οσυ ΚΑΕ μβατικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςς του ΚΑΕ χρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςνος του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ κτέλε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού ς του ΚΑΕ τη ποσού ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σίας του ΚΑΕ ορίζε βάρος του ΚΑΕ ται σε βάρος του ΚΑΕ δώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουδε βάρος του ΚΑΕ κα μή υπηρεσιών νε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ 

 6  :   Άρθρο  1ο : Αντικείμενο ο  1ο : Αντικείμενο Αναθεώρηση τιμών

           ,  Οι τιμές του ΚΑΕ δε βάρος του ΚΑΕ ν υ ΚΑΕ πό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςκε βάρος του ΚΑΕ ινται σε βάρος του ΚΑΕ καμία αναθε βάρος του ΚΑΕ ώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουρη ποσού ση ποσού για οποιοδή υπηρεσιών ποτε βάρος του ΚΑΕ λό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςγο ή υπηρεσιών αιτία αλλά

   .  παραμένου ΚΑΕ ν σταθε βάρος του ΚΑΕ ρές του ΚΑΕ και αμε βάρος του ΚΑΕ τάβλη ποσού τε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ 

       . . . .Τε βάρος του ΚΑΕ χνική υπηρεσιών έκθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού παροχή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν λογιστική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποστή υπηρεσιών ριξη ποσού ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ ΟΠΑΝ
 Σε βάρος του ΚΑΕ λίδα 10



 7  :   –  Άρθρο  1ο : Αντικείμενο ο  1ο : Αντικείμενο Τρόπο  1ο : Αντικείμενος εκτέλεσης πληρωμής εκτέλεσης Κρατήσεις εκτέλεσης

7.1           Ο ανάδοχος του ΚΑΕ θα αμε βάρος του ΚΑΕ ίβε βάρος του ΚΑΕ ται έναντι των παρε βάρος του ΚΑΕ χό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμε βάρος του ΚΑΕ νων υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν κάθε βάρος του ΚΑΕ μή υπηρεσιών να σύ μφωνα

      ,    , με βάρος του ΚΑΕ τις του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ κτε βάρος του ΚΑΕ λε βάρος του ΚΑΕ σθε βάρος του ΚΑΕ ίσε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ργασίε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ προη ποσού γού με βάρος του ΚΑΕ νου ΚΑΕ μή υπηρεσιών να με βάρος του ΚΑΕ τη ποσού ν προσκό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμιση ποσού τιμολογίου ΚΑΕ τη ποσού ν

          έκδοση ποσού και υ ΚΑΕ ποβολή υπηρεσιών των σχε βάρος του ΚΑΕ τικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν φορολογικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν στοιχε βάρος του ΚΑΕ ίων και δικαιολογη ποσού τικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν και με βάρος του ΚΑΕ τά

            . . . .από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους τη ποσού ν βε βάρος του ΚΑΕ βαίωση ποσού καλή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ κτέλε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού ς του ΚΑΕ των υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους το αρμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςδιο ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςργανο του ΚΑΕ ΟΠΑΝ

7.2           Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ προσφε βάρος του ΚΑΕ ρθε βάρος του ΚΑΕ ίσα αμοιβή υπηρεσιών ε βάρος του ΚΑΕ ίναι δε βάρος του ΚΑΕ σμε βάρος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ τική υπηρεσιών για τον ανάδοχο μέχρι τη ποσού ν οριστική υπηρεσιών 

   .      ολοκλή υπηρεσιών ρωση ποσού τη ποσού ς του ΚΑΕ παρε βάρος του ΚΑΕ χό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμε βάρος του ΚΑΕ νη ποσού ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σίας του ΚΑΕ Αποκλε βάρος του ΚΑΕ ίε βάρος του ΚΑΕ ται δε βάρος του ΚΑΕ οποιαδή υπηρεσιών ποτε βάρος του ΚΑΕ αναθε βάρος του ΚΑΕ ώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουρη ποσού ση ποσού τη ποσού ς του ΚΑΕ 

          συ ΚΑΕ μφωνη ποσού θε βάρος του ΚΑΕ ίσας του ΚΑΕ αμοιβή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ και οποιαδή υπηρεσιών ποτε βάρος του ΚΑΕ αξίωση ποσού του ΚΑΕ αναδό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςχου ΚΑΕ πέραν του ΚΑΕ αντιτίμου ΚΑΕ τη ποσού ς του ΚΑΕ 

         .υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σίας του ΚΑΕ που ΚΑΕ θα παρέχε βάρος του ΚΑΕ ι για ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσο χρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςνο διαρκε βάρος του ΚΑΕ ί η ποσού σύ μβαση ποσού 

7.3          Ση ποσού με βάρος του ΚΑΕ ιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουνε βάρος του ΚΑΕ ται ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτι η ποσού καθαρή υπηρεσιών αξία των παραστατικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν υ ΚΑΕ πό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςκε βάρος του ΚΑΕ ιται σε βάρος του ΚΑΕ παρακράτη ποσού ση ποσού 

    . 4172/2013,       φό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςρου ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ισοδή υπηρεσιών ματος του ΚΑΕ βάσε βάρος του ΚΑΕ ι του ΚΑΕ Ν ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςπως του ΚΑΕ τροποποιή υπηρεσιών θη ποσού κε βάρος του ΚΑΕ και ισχύ ε βάρος του ΚΑΕ ι καθώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους του ΚΑΕ και των

  λοιπώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν νό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμιμων κρατή υπηρεσιών σε βάρος του ΚΑΕ ων.

 8 :   Άρθρο  1ο : Αντικείμενο ο  1ο : Αντικείμενο Πο  1ο : Αντικείμενοινικές εκτέλεσης ρήτρες εκτέλεσης

8.1     ,       Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ παροχή υπηρεσιών υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν λογιστική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποστή υπηρεσιών ριξη ποσού ς του ΚΑΕ θα γίνε βάρος του ΚΑΕ ται με βάρος του ΚΑΕ τα οριζό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμε βάρος του ΚΑΕ να στη ποσού ν

  ,      ,      -παρού σα Τε βάρος του ΚΑΕ χνική υπηρεσιών Έκθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού με βάρος του ΚΑΕ ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσα θα πε βάρος του ΚΑΕ ριλη ποσού φθού ν στη ποσού σύ μβαση ποσού με βάρος του ΚΑΕ τις του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ πί μέρου ΚΑΕ ς του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ντολές του ΚΑΕ 

           .οδη ποσού γίε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ τη ποσού ς του ΚΑΕ αρμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςδιας του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ πιτροπή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ και με βάρος του ΚΑΕ τις του ΚΑΕ διατάξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ πε βάρος του ΚΑΕ ρί προμη ποσού θε βάρος του ΚΑΕ ιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν του ΚΑΕ δη ποσού μοσίου ΚΑΕ 

8.2       . . . .        Στις του ΚΑΕ πε βάρος του ΚΑΕ ριπτώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουσε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ κατά τις του ΚΑΕ οποίε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ ο ΟΠΑΝ κρίνε βάρος του ΚΑΕ ι ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτι δε βάρος του ΚΑΕ ν τη ποσού ρού νται οι ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςροι τη ποσού ς του ΚΑΕ 

       &  .   σύ μβαση ποσού ς του ΚΑΕ έχε βάρος του ΚΑΕ ι το δικαίωμα να ε βάρος του ΚΑΕ πιβάλλε βάρος του ΚΑΕ ι προφορικές του ΚΑΕ έγγραφε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ συ ΚΑΕ στάσε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ Εάν παρά

              ταύ τα ο ανάδοχος του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ξακολου ΚΑΕ θε βάρος του ΚΑΕ ί να μη ποσού ν τη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ ί του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςρου ΚΑΕ ς του ΚΑΕ τη ποσού ς του ΚΑΕ σύ μβαση ποσού ς του ΚΑΕ μπορε βάρος του ΚΑΕ ί να κινη ποσού θε βάρος του ΚΑΕ ί η ποσού 

           διαδικασία κή υπηρεσιών ρυ ΚΑΕ ξη ποσού ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ σε βάρος του ΚΑΕ έκπτωτο σύ μφωνα με βάρος του ΚΑΕ τις του ΚΑΕ προβλε βάρος του ΚΑΕ πό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμε βάρος του ΚΑΕ νε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ διατάξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ καθώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους του ΚΑΕ και

    .       κατάπτωση ποσού ς του ΚΑΕ τη ποσού ς του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ γγυ ΚΑΕ η ποσού τική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ πιστολή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςφαση ποσού του ΚΑΕ αρμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςδιου ΚΑΕ οργάνου ΚΑΕ του ΚΑΕ 

. . . .,              ΟΠΑΝ με βάρος του ΚΑΕ βάση ποσού τη ποσού ν οποία ο ανάδοχος του ΚΑΕ κη ποσού ρύ σσε βάρος του ΚΑΕ ται έκπτωτος του ΚΑΕ και η ποσού οποία πρέπε βάρος του ΚΑΕ ι να ε βάρος του ΚΑΕ ίναι

,      .αιτιολογη ποσού μένη ποσού κοινοποιε βάρος του ΚΑΕ ίται στον ανάδοχο με βάρος του ΚΑΕ από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςδε βάρος του ΚΑΕ ιξη ποσού παραλαβή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ  
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            Ως του ΚΑΕ ανωτέρα βία θε βάρος του ΚΑΕ ωρε βάρος του ΚΑΕ ίται κάθε βάρος του ΚΑΕ απρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςβλε βάρος του ΚΑΕ πτο και τυ ΚΑΕ χαίο γε βάρος του ΚΑΕ γονό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςς του ΚΑΕ που ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ίναι αδύ νατο να

            προβλε βάρος του ΚΑΕ φθε βάρος του ΚΑΕ ί έστω και ε βάρος του ΚΑΕ άν για τη ποσού ν πρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςβλε βάρος του ΚΑΕ ψη ποσού και αποτροπή υπηρεσιών τη ποσού ς του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ πέλε βάρος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ση ποσού ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ καταβλή υπηρεσιών θη ποσού κε βάρος του ΚΑΕ 

      .   υ ΚΑΕ πε βάρος του ΚΑΕ ρβολική υπηρεσιών ε βάρος του ΚΑΕ πιμέλε βάρος του ΚΑΕ ια και ε βάρος του ΚΑΕ πιδε βάρος του ΚΑΕ ίχθη ποσού κε βάρος του ΚΑΕ η ποσού ανάλογη ποσού σύ νε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού Ενδε βάρος του ΚΑΕ ικτικά γε βάρος του ΚΑΕ γονό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτα ανωτέρας του ΚΑΕ 

 :      ,  ,   βίας του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ίναι ε βάρος του ΚΑΕ ξαιρε βάρος του ΚΑΕ τικά και απρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςβλε βάρος του ΚΑΕ πτα φυ ΚΑΕ σικά γε βάρος του ΚΑΕ γονό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτα θε βάρος του ΚΑΕ ομη ποσού νία πυ ΚΑΕ ρκαγιά που ΚΑΕ 

              οφε βάρος του ΚΑΕ ίλε βάρος του ΚΑΕ ται σε βάρος του ΚΑΕ φυ ΚΑΕ σικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους γε βάρος του ΚΑΕ γονό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςς του ΚΑΕ ή υπηρεσιών σε βάρος του ΚΑΕ πε βάρος του ΚΑΕ ριστάσε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ για τις του ΚΑΕ οποίε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ ο ε βάρος του ΚΑΕ ντολοδό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςχος του ΚΑΕ ή υπηρεσιών ο ε βάρος του ΚΑΕ ντολέας του ΚΑΕ 

 ,    ,  ,  ,  ε βάρος του ΚΑΕ ίναι ανυ ΚΑΕ παίτιοι αιφνιδιαστική υπηρεσιών απε βάρος του ΚΑΕ ργία προσωπικού πό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςλε βάρος του ΚΑΕ μος του ΚΑΕ ατύ χη ποσού μα αιφνίδια

     . .       ασθένε βάρος του ΚΑΕ ια του ΚΑΕ προσωπικού του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ντολοδό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςχου ΚΑΕ κ α στη ποσού πε βάρος του ΚΑΕ ρίπτωση ποσού κατά τη ποσού ν οποία υ ΚΑΕ πάρξε βάρος του ΚΑΕ ι

            λό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςγος του ΚΑΕ ανωτέρας του ΚΑΕ βίας του ΚΑΕ ο ε βάρος του ΚΑΕ ντολοδό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςχος του ΚΑΕ οφε βάρος του ΚΑΕ ίλε βάρος του ΚΑΕ ι να ε βάρος του ΚΑΕ ιδοποιή υπηρεσιών σε βάρος του ΚΑΕ ι αμε βάρος του ΚΑΕ λλη ποσού τί τον ε βάρος του ΚΑΕ ντολέα και να

             καταβάλε βάρος του ΚΑΕ ι κάθε βάρος του ΚΑΕ δυ ΚΑΕ νατή υπηρεσιών προσπάθε βάρος του ΚΑΕ ια σε βάρος του ΚΑΕ συ ΚΑΕ νε βάρος του ΚΑΕ ργασία με βάρος του ΚΑΕ το άλλο μέρος του ΚΑΕ για να υ ΚΑΕ πε βάρος του ΚΑΕ ρβε βάρος του ΚΑΕ ί τις του ΚΑΕ 

         .συ ΚΑΕ νέπε βάρος του ΚΑΕ ιε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ και τα προβλή υπηρεσιών ματα που ΚΑΕ ανέκυ ΚΑΕ ψαν λό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςγω τη ποσού ς του ΚΑΕ ανωτέρας του ΚΑΕ βίας του ΚΑΕ 

           Ο ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςρος του ΚΑΕ πε βάρος του ΚΑΕ ρί ανωτέρας του ΚΑΕ βίας του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ φαρμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςζε βάρος του ΚΑΕ ται και για τον ε βάρος του ΚΑΕ ντολέα προσαρμοζό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμε βάρος του ΚΑΕ νος του ΚΑΕ ανάλογα.
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10.1 ’       ,      Καθ ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςλη ποσού τη ποσού διάρκε βάρος του ΚΑΕ ια ε βάρος του ΚΑΕ κτέλε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού ς του ΚΑΕ των υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν ο Ανάδοχος του ΚΑΕ θα πρέπε βάρος του ΚΑΕ ι να

            συ ΚΑΕ νε βάρος του ΚΑΕ ργάζε βάρος του ΚΑΕ ται στε βάρος του ΚΑΕ νά με βάρος του ΚΑΕ το Νομικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους Πρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσωπο και κυ ΚΑΕ ρίως του ΚΑΕ με βάρος του ΚΑΕ του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ κατά τό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςπου ΚΑΕ ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πε βάρος του ΚΑΕ ύ θυ ΚΑΕ νου ΚΑΕ ς του ΚΑΕ 

       . . . .Τε βάρος του ΚΑΕ χνική υπηρεσιών έκθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού παροχή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν λογιστική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποστή υπηρεσιών ριξη ποσού ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ ΟΠΑΝ
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      . . . .,       που ΚΑΕ θα του ΚΑΕ γνωστοποιη ποσού θού ν από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους τον ΟΠΑΝ υ ΚΑΕ ποχρε βάρος του ΚΑΕ ού ται δε βάρος του ΚΑΕ να λαμβάνε βάρος του ΚΑΕ ι υ ΚΑΕ πό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςψη ποσού του ΚΑΕ 

        .οποιε βάρος του ΚΑΕ σδή υπηρεσιών ποτε βάρος του ΚΑΕ παρατη ποσού ρή υπηρεσιών σε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ του ΚΑΕ σχε βάρος του ΚΑΕ τικά με βάρος του ΚΑΕ τη ποσού ν ε βάρος του ΚΑΕ κτέλε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού των υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν

10.2           Ο Ανάδοχος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποχρε βάρος του ΚΑΕ ού ται να παρέχε βάρος του ΚΑΕ ι τις του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σίε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ σύ μφωνα με βάρος του ΚΑΕ τις του ΚΑΕ 

        προδιαγραφές του ΚΑΕ που ΚΑΕ πε βάρος του ΚΑΕ ριγράφονται στη ποσού ν Τε βάρος του ΚΑΕ χνική υπηρεσιών Έκθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού και αποτε βάρος του ΚΑΕ λού ν αναπό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσπαστο

  .μέρος του ΚΑΕ τη ποσού ς του ΚΑΕ παρού σας του ΚΑΕ 

10.3        , , Ο Ανάδοχος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποχρε βάρος του ΚΑΕ ού ται να τη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ ί του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ ισχύ οντε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ νό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμου ΚΑΕ ς του ΚΑΕ διατάγματα υ ΚΑΕ που ΚΑΕ ργικές του ΚΑΕ 

           αποφάσε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ ή υπηρεσιών αστυ ΚΑΕ νομικές του ΚΑΕ διατάξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ πε βάρος του ΚΑΕ ρί υ ΚΑΕ γε βάρος του ΚΑΕ ίας του ΚΑΕ και ασφάλε βάρος του ΚΑΕ ιας του ΚΑΕ των ε βάρος του ΚΑΕ ργαζομένων για ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςλο

         το απασχολού με βάρος του ΚΑΕ νο προσωπικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους στη ποσού ν ανατιθέμε βάρος του ΚΑΕ νη ποσού υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σία και ε βάρος του ΚΑΕ ίναι αποκλε βάρος του ΚΑΕ ιστικά και

            μό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςνος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πε βάρος του ΚΑΕ ύ θυ ΚΑΕ νος του ΚΑΕ ποινικά και αστικά για κάθε βάρος του ΚΑΕ ατύ χη ποσού μα που ΚΑΕ ή υπηρεσιών θε βάρος του ΚΑΕ λε βάρος του ΚΑΕ συ ΚΑΕ μβε βάρος του ΚΑΕ ί στο προσωπικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους

.         ,    του ΚΑΕ Ο ανάδοχος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποχρε βάρος του ΚΑΕ ού ται να έχε βάρος του ΚΑΕ ι ασφαλίσε βάρος του ΚΑΕ ι το απασχολού με βάρος του ΚΑΕ νο για τη ποσού ν παροχή υπηρεσιών 

,           υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σίας του ΚΑΕ προσωπικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους με βάρος του ΚΑΕ πλή υπηρεσιών ρη ποσού κοινωνική υπηρεσιών ασφάλιση ποσού και να τη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ ί ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςλου ΚΑΕ ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ λλη ποσού νικού ς του ΚΑΕ 

      (  )     νό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμου ΚΑΕ ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ σχε βάρος του ΚΑΕ τικού ς του ΚΑΕ με βάρος του ΚΑΕ τη ποσού ν υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σία ε βάρος του ΚΑΕ ργατική υπηρεσιών νομοθε βάρος του ΚΑΕ σία και τις του ΚΑΕ διατάξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ για

  ,  , ,  .  ακριβές του ΚΑΕ ωράριο ε βάρος του ΚΑΕ ργασίας του ΚΑΕ κοινωνικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν παροχώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν αποζη ποσού μιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουσε βάρος του ΚΑΕ ων φό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςρων κλπ και ε βάρος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ θύ νε βάρος του ΚΑΕ ται

            δε βάρος του ΚΑΕ μό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςνη ποσού και αποκλε βάρος του ΚΑΕ ιστικά έναντι των Ελλη ποσού νικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν Αρχώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν για τη ποσού ν τή υπηρεσιών ρη ποσού ση ποσού κάθε βάρος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποχρέωση ποσού ς του ΚΑΕ 

    .που ΚΑΕ προκύ πτε βάρος του ΚΑΕ ι από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους τα παραπάνω

10.4            Σε βάρος του ΚΑΕ πε βάρος του ΚΑΕ ρίπτωση ποσού οποιασδή υπηρεσιών ποτε βάρος του ΚΑΕ παράβαση ποσού ς του ΚΑΕ ή υπηρεσιών ζη ποσού μίας του ΚΑΕ που ΚΑΕ προκλη ποσού θε βάρος του ΚΑΕ ί σε βάρος του ΚΑΕ τρίτου ΚΑΕ ς του ΚΑΕ από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους το

   ,      .απασχολού με βάρος του ΚΑΕ νο από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους αυ ΚΑΕ τό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςν προσωπικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους υ ΚΑΕ ποχρε βάρος του ΚΑΕ ού ται μό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςνος του ΚΑΕ αυ ΚΑΕ τό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςς του ΚΑΕ προς του ΚΑΕ αποκατάστασή υπηρεσιών τη ποσού ς του ΚΑΕ 

10.5         Σε βάρος του ΚΑΕ πε βάρος του ΚΑΕ ρίπτωση ποσού ασθένε βάρος του ΚΑΕ ιας του ΚΑΕ ή υπηρεσιών άλλη ποσού ς του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ κτό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςς του ΚΑΕ προγράμματος του ΚΑΕ ανάγκη ποσού ς του ΚΑΕ αντικατάσταση ποσού ς του ΚΑΕ 

 ,        .του ΚΑΕ προσωπικού αυ ΚΑΕ τή υπηρεσιών θα γίνε βάρος του ΚΑΕ ται μό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςνο από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους προσωπικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους του ΚΑΕ Αναδό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςχου ΚΑΕ 

10.6           Το απασχολού με βάρος του ΚΑΕ νο προσωπικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους θα πρέπε βάρος του ΚΑΕ ι να τυ ΚΑΕ γχάνε βάρος του ΚΑΕ ι και τη ποσού ς του ΚΑΕ έγκριση ποσού ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ 

. . . ..    . . . .         ΟΠΑΝ Ειδικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτε βάρος του ΚΑΕ ρα ο ΟΠΑΝ έχε βάρος του ΚΑΕ ι το δικαίωμα να ζη ποσού τή υπηρεσιών σε βάρος του ΚΑΕ ι ε βάρος του ΚΑΕ φό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσον κρίνε βάρος του ΚΑΕ ι αναγκαίο

 .αντικατάσταση ποσού αυ ΚΑΕ τού 

10.7            Ο Ανάδοχος του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ίναι αποκλε βάρος του ΚΑΕ ιστικά υ ΚΑΕ πε βάρος του ΚΑΕ ύ θυ ΚΑΕ νος του ΚΑΕ για κάθε βάρος του ΚΑΕ ζη ποσού μία ή υπηρεσιών βλάβη ποσού που ΚΑΕ θα

            προκλη ποσού θε βάρος του ΚΑΕ ί από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους ε βάρος του ΚΑΕ ργατικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους ή υπηρεσιών μη ποσού ατύ χη ποσού μα στο προσωπικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους που ΚΑΕ απασχολε βάρος του ΚΑΕ ί για τη ποσού ν υ ΚΑΕ λοποίη ποσού ση ποσού 

  .του ΚΑΕ συ ΚΑΕ μβατικού έργου ΚΑΕ 

10.8       ,    Ο ανάδοχος του ΚΑΕ στα πλαίσια των υ ΚΑΕ ποχρε βάρος του ΚΑΕ ώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουσε βάρος του ΚΑΕ ων του ΚΑΕ οφε βάρος του ΚΑΕ ίλε βάρος του ΚΑΕ ι ε βάρος του ΚΑΕ γκαίρως του ΚΑΕ να ε βάρος του ΚΑΕ νη ποσού με βάρος του ΚΑΕ ρώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουνε βάρος του ΚΑΕ ι

 . . . .            τον ΟΠΑΝ για προβλή υπηρεσιών ματα που ΚΑΕ προκύ πτου ΚΑΕ ν σχε βάρος του ΚΑΕ τικά με βάρος του ΚΑΕ τις του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σίε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ που ΚΑΕ παρέχε βάρος του ΚΑΕ ι και να

   .        διατυ ΚΑΕ πώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουνε βάρος του ΚΑΕ ι τις του ΚΑΕ προτάσε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ του ΚΑΕ Ρη ποσού τά διε βάρος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ κρινίζε βάρος του ΚΑΕ ται ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτι αποφάσε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ σε βάρος του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ιδικά θέματα

         ,συ ΚΑΕ νε βάρος του ΚΑΕ ργασίας του ΚΑΕ και σε βάρος του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ νδε βάρος του ΚΑΕ χό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμε βάρος του ΚΑΕ να θέματα δη ποσού μοσιό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτη ποσού τας του ΚΑΕ και συ ΚΑΕ ναφή υπηρεσιών λοιπά ζη ποσού τή υπηρεσιών ματα

     . . . .      .  λαμβάνε βάρος του ΚΑΕ ι μό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςνο ο Πρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςε βάρος του ΚΑΕ δρος του ΚΑΕ του ΚΑΕ ΟΠΑΝ ως του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ κπρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσωπος του ΚΑΕ του ΚΑΕ Νομικού Προσώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουπου ΚΑΕ Στις του ΚΑΕ 

        .  αποφάσε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ αυ ΚΑΕ τές του ΚΑΕ προσαρμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςζε βάρος του ΚΑΕ ι ο ανάδοχος του ΚΑΕ τις του ΚΑΕ προσφε βάρος του ΚΑΕ ρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμε βάρος του ΚΑΕ νε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σίε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

        ε βάρος του ΚΑΕ κπλή υπηρεσιών ρωση ποσού των υ ΚΑΕ ποχρε βάρος του ΚΑΕ ώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουσε βάρος του ΚΑΕ ων του ΚΑΕ αναδό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςχου ΚΑΕ υ ΚΑΕ πό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςκε βάρος του ΚΑΕ ιται στα πε βάρος του ΚΑΕ ρί ε βάρος του ΚΑΕ χε βάρος του ΚΑΕ μύ θε βάρος του ΚΑΕ ιας του ΚΑΕ 

.  ,          προβλε βάρος του ΚΑΕ πό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμε βάρος του ΚΑΕ να Ειδικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτε βάρος του ΚΑΕ ρα ο ανάδοχος του ΚΑΕ και το προσωπικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους του ΚΑΕ δε βάρος του ΚΑΕ ν δικαιού νται να

         γνωστοποιή υπηρεσιών σου ΚΑΕ ν προς του ΚΑΕ τρίτου ΚΑΕ ς του ΚΑΕ πλη ποσού ροφορίε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ που ΚΑΕ θα αποκτή υπηρεσιών σου ΚΑΕ ν στο πλαίσιο ε βάρος του ΚΑΕ κτέλε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού ς του ΚΑΕ 

 «        . . . .» των ΥΠΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Σ ΥΠΟΣΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΡΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Σ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑΝ ε βάρος του ΚΑΕ κτό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςς του ΚΑΕ 

        .από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους τα θέματα που ΚΑΕ ρη ποσού τά προβλέπε βάρος του ΚΑΕ ι η ποσού κε βάρος του ΚΑΕ ίμε βάρος του ΚΑΕ νη ποσού νομοθε βάρος του ΚΑΕ σία

 11  :    Άρθρο  1ο : Αντικείμενο ο  1ο : Αντικείμενο Γενικο  1ο : Αντικείμενοί όρο  1ο : Αντικείμενοι και προ  1ο : Αντικείμενοϋπο  1ο : Αντικείμενοθέσεις εκτέλεσης

11.1           Το πάση ποσού ς του ΚΑΕ φύ σε βάρος του ΚΑΕ ως του ΚΑΕ και ε βάρος του ΚΑΕ ιδικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτη ποσού τας του ΚΑΕ έμμισθο προσωπικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους για τη ποσού ν ε βάρος του ΚΑΕ κτέλε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού τη ποσού ς του ΚΑΕ 

       .  υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σίας του ΚΑΕ αμε βάρος του ΚΑΕ ίβε βάρος του ΚΑΕ ται και ασφαλίζε βάρος του ΚΑΕ ται αποκλε βάρος του ΚΑΕ ιστικά από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους τον ανάδοχο Ση ποσού με βάρος του ΚΑΕ ιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουνε βάρος του ΚΑΕ ται ρη ποσού τά

     .   ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτι απαγορε βάρος του ΚΑΕ ύ ε βάρος του ΚΑΕ ται η ποσού απασχό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςλη ποσού ση ποσού ανασφάλιστου ΚΑΕ προσωπικού Σε βάρος του ΚΑΕ πε βάρος του ΚΑΕ ρίπτωση ποσού απασχό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςλη ποσού ση ποσού ς του ΚΑΕ 

       . . . .Τε βάρος του ΚΑΕ χνική υπηρεσιών έκθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού παροχή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν λογιστική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποστή υπηρεσιών ριξη ποσού ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ ΟΠΑΝ
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        ,     αλλοδαπώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν θα πρέπε βάρος του ΚΑΕ ι αυ ΚΑΕ τοί να κατέχου ΚΑΕ ν νό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμιμη ποσού άδε βάρος του ΚΑΕ ια ε βάρος του ΚΑΕ ργασίας του ΚΑΕ η ποσού οποία θα θε βάρος του ΚΑΕ ωρε βάρος του ΚΑΕ ίται από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους

  .τις του ΚΑΕ αρμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςδιε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σίε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ 

11.2              Ο ανάδοχος του ΚΑΕ δε βάρος του ΚΑΕ ν μπορε βάρος του ΚΑΕ ί να υ ΚΑΕ ποκατασταθε βάρος του ΚΑΕ ί στη ποσού σύ μβαση ποσού ή υπηρεσιών για κάποιο μέρος του ΚΑΕ αυ ΚΑΕ τή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ 

          .   από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους άλλο φυ ΚΑΕ σικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους ή υπηρεσιών νομικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους πρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσωπο που ΚΑΕ διαθέτε βάρος του ΚΑΕ ι τα απαιτού με βάρος του ΚΑΕ να προσό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςντα Για τη ποσού ν

       195  .4412/2016.υ ΚΑΕ ποκατάσταση ποσού αναδό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςχου ΚΑΕ ισχύ ου ΚΑΕ ν ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσα προβλέπονται στο άρθρο του ΚΑΕ Ν

  ΕΙΔΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟN Κ.Α.Ε. Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(1)  Αντικείμενο  1ο : Αντικείμενο υπηρεσιών

       . . . .Τε βάρος του ΚΑΕ χνική υπηρεσιών έκθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού παροχή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν λογιστική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποστή υπηρεσιών ριξη ποσού ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ ΟΠΑΝ
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         Το αντικε βάρος του ΚΑΕ ίμε βάρος του ΚΑΕ νο υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν του ΚΑΕ Αναδό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςχου ΚΑΕ πε βάρος του ΚΑΕ ριλαμβάνε βάρος του ΚΑΕ ι υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σίε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ που ΚΑΕ αφορού ν τη ποσού ν

     ,    παροχή υπηρεσιών λογιστική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποστή υπηρεσιών ριξη ποσού ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ Οργανισμού Πολιτισμού Αθλη ποσού τισμού και Νε βάρος του ΚΑΕ ολαίας του ΚΑΕ 

( . . . .)            &ΟΠΑΝ Πε βάρος του ΚΑΕ ιραιά καθώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους του ΚΑΕ και υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σίε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ που ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ίναι απαραίτη ποσού τε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ για τη ποσού ν ε βάρος του ΚΑΕ κκαθάριση ποσού 

          κλε βάρος του ΚΑΕ ίσιμο των παραστάσε βάρος του ΚΑΕ ων κατά τη ποσού ν θε βάρος του ΚΑΕ ρινή υπηρεσιών πε βάρος του ΚΑΕ ρίοδο του ΚΑΕ Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟN Κ.Α.Ε. ε βάρος του ΚΑΕ στιβάλ που ΚΑΕ πραγματοποιε βάρος του ΚΑΕ ίται

  « ».στο Θέατρο Βε βάρος του ΚΑΕ άκε βάρος του ΚΑΕ ιο

           Ως του ΚΑΕ χώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουρος του ΚΑΕ συ ΚΑΕ μβατική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ργασίας του ΚΑΕ και άμε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού ς του ΚΑΕ παροχή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν του ΚΑΕ ανάδοχου ΚΑΕ ορίζε βάρος του ΚΑΕ ται το

  . . . .  ,     ,       λογιστή υπηρεσιών ριο του ΚΑΕ ΟΠΑΝ η ποσού έδρα του ΚΑΕ αναδό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςχου ΚΑΕ το Θέατρο Βε βάρος του ΚΑΕ άκε βάρος του ΚΑΕ ιο καθώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους του ΚΑΕ και ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςπου ΚΑΕ 

   .υ ΚΑΕ ποδε βάρος του ΚΑΕ ίξε βάρος του ΚΑΕ ι η ποσού αναθέτου ΚΑΕ σα αρχή υπηρεσιών 

(2)  Ισχύο  1ο : Αντικείμενουσες εκτέλεσης διατάξεις εκτέλεσης

          :Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ανάθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού και ε βάρος του ΚΑΕ κτέλε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού τη ποσού ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σίας του ΚΑΕ διέπε βάρος του ΚΑΕ ται από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους τις του ΚΑΕ παρακάτω διατάξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ 

 . 4412/2016 ( ’ 147) “   ,   του ΚΑΕ ν Α Δη ποσού μό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσιε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ Συ ΚΑΕ μβάσε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ Έργων Προμη ποσού θε βάρος του ΚΑΕ ιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν και Υπη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν
(    2014/24/   2014/25/ )»προσαρμογή υπηρεσιών στις του ΚΑΕ Οδη ποσού γίε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ ΕΕ και ΕΕ

 . 4622/19 ( ’ 133) «  : ,  &  του ΚΑΕ ν Α Επιτε βάρος του ΚΑΕ λικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους Κράτος του ΚΑΕ οργάνωση ποσού λε βάρος του ΚΑΕ ιτου ΚΑΕ ργία διαφάνε βάρος του ΚΑΕ ια τη ποσού ς του ΚΑΕ 
,    &    » Κυ ΚΑΕ βέρνη ποσού ση ποσού ς του ΚΑΕ των κυ ΚΑΕ βε βάρος του ΚΑΕ ρνη ποσού τικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν οργάνων τη ποσού ς του ΚΑΕ κε βάρος του ΚΑΕ ντρική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ δη ποσού μό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσιας του ΚΑΕ διοίκη ποσού ση ποσού ς του ΚΑΕ και

   37 ιδίως του ΚΑΕ του ΚΑΕ άρθρου ΚΑΕ 
 .  4700/2020 ( ’  127) «       ,του ΚΑΕ ν Α Ενιαίο κε βάρος του ΚΑΕ ίμε βάρος του ΚΑΕ νο Δικονομίας του ΚΑΕ για το Ελε βάρος του ΚΑΕ γκτικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους Συ ΚΑΕ νέδριο

      ,  ολοκλη ποσού ρωμένο νομοθε βάρος του ΚΑΕ τικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους πλαίσιο για τον προσυ ΚΑΕ μβατικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους έλε βάρος του ΚΑΕ γχο τροποποιή υπηρεσιών σε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ 
      ,    στον Κώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουδικα Νό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμων για το Ελε βάρος του ΚΑΕ γκτικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους Συ ΚΑΕ νέδριο διατάξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ για τη ποσού ν αποτε βάρος του ΚΑΕ λε βάρος του ΚΑΕ σματική υπηρεσιών 

     »     324-337απονομή υπηρεσιών τη ποσού ς του ΚΑΕ δικαιοσύ νη ποσού ς του ΚΑΕ και άλλε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ διατάξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ και ιδίως του ΚΑΕ των άρθρων
 .  4013/2011  ( ’  204)  «     του ΚΑΕ ν Α Σύ σταση ποσού ε βάρος του ΚΑΕ νιαίας του ΚΑΕ Ανε βάρος του ΚΑΕ ξάρτη ποσού τη ποσού ς του ΚΑΕ Αρχή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ Δη ποσού μοσίων

      …» Συ ΚΑΕ μβάσε βάρος του ΚΑΕ ων και Κε βάρος του ΚΑΕ ντρικού Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ λε βάρος του ΚΑΕ κτρονικού Μη ποσού τρώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουου ΚΑΕ Δη ποσού μοσίων Συ ΚΑΕ μβάσε βάρος του ΚΑΕ ων που ΚΑΕ 
   . 4912/22  59 /22. τροποποιε βάρος του ΚΑΕ ίται με βάρος του ΚΑΕ τον Ν Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟN Κ.Α.Ε. ΕΚ Α

 . 3548/2007 ( ’ 68) «       του ΚΑΕ ν Α Καταχώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουριση ποσού δη ποσού μοσιε βάρος του ΚΑΕ ύ σε βάρος του ΚΑΕ ων των φορέων του ΚΑΕ Δη ποσού μοσίου ΚΑΕ στο
      »,  νομαρχιακό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους και τοπικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους Τύ πο και άλλε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ διατάξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ 

 .  4601/2019  ( ’  44)  «  µ µ µ   µ  του ΚΑΕ ν Α Εταιρικοί ε βάρος του ΚΑΕ τασχη ποσού ατισ οί και ε βάρος του ΚΑΕ ναρ ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςνιση ποσού του ΚΑΕ 
µ   µ      2014/55/   νο οθε βάρος του ΚΑΕ τικού πλαισίου ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ τις του ΚΑΕ διατάξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ τη ποσού ς του ΚΑΕ Οδη ποσού γίας του ΚΑΕ ΕΕ του ΚΑΕ Ευ ΚΑΕ ρωπαϊκού 

   µ   16   2014    Κοινοβου ΚΑΕ λίου ΚΑΕ και του ΚΑΕ Συ ΚΑΕ βου ΚΑΕ λίου ΚΑΕ τη ποσού ς του ΚΑΕ η ποσού ς του ΚΑΕ Απριλίου ΚΑΕ για τη ποσού ν έκδοση ποσού 
 µ    µ  µ    »η ποσού λε βάρος του ΚΑΕ κτρονικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν τι ολογίων στο πλαίσιο δη ποσού ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσιων συ ΚΑΕ βάσε βάρος του ΚΑΕ ων και λοιπές του ΚΑΕ διατάξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ 

 . . 39/2017 ( ’ 64) «     του ΚΑΕ π δ Α Κανονισμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςς του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ξέταση ποσού ς του ΚΑΕ προδικαστικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν προσφυ ΚΑΕ γώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν ε βάρος του ΚΑΕ νώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουπιων
 . . . .»τη ποσού ς του ΚΑΕ ΑΕΠΠ
 ' . 57654/22.05.2017 76928/9-7-21(  2453 /9-7-21)   τη ποσού ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ π αριθμ Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟN Κ.Α.Ε. ΕΚ Β Κοινή υπηρεσιών Από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςφαση ποσού του ΚΑΕ 

     .Υπου ΚΑΕ ργού Οικονομίας του ΚΑΕ και Ανάπτυ ΚΑΕ ξη ποσού ς του ΚΑΕ και Επε βάρος του ΚΑΕ νδύ σε βάρος του ΚΑΕ ων
 .  64233/08.06.2021  ( 2453/  09.06.2021)    τη ποσού ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ π΄)αριθμ Β΄) Κοινή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ Από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςφαση ποσού ς του ΚΑΕ των

        Υπου ΚΑΕ ργώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν Ανάπτυ ΚΑΕ ξη ποσού ς του ΚΑΕ και Επε βάρος του ΚΑΕ νδύ σε βάρος του ΚΑΕ ων και Ψη ποσού φιακή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ Διακυ ΚΑΕ βέρνη ποσού ση ποσού ς του ΚΑΕ με βάρος του ΚΑΕ 
θέμα «         Ρυ ΚΑΕ θμίσε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ τε βάρος του ΚΑΕ χνικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν ζη ποσού τη ποσού μάτων που ΚΑΕ αφορού ν τη ποσού ν ανάθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού των Δη ποσού μοσίων

         Συ ΚΑΕ μβάσε βάρος του ΚΑΕ ων Προμη ποσού θε βάρος του ΚΑΕ ιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν και Υπη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν με βάρος του ΚΑΕ χρή υπηρεσιών ση ποσού των ε βάρος του ΚΑΕ πιμέρου ΚΑΕ ς του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ργαλε βάρος του ΚΑΕ ίων και
      διαδικασιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν του ΚΑΕ Εθνικού Συ ΚΑΕ στή υπηρεσιών ματος του ΚΑΕ Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ λε βάρος του ΚΑΕ κτρονικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν Δη ποσού μοσίων Συ ΚΑΕ μβάσε βάρος του ΚΑΕ ων

( )»ΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Σ
 .  . . .  .  60967  2020 (B’ 2425/18.06.2020) «  τη ποσού ς του ΚΑΕ αριθμ Κ ΥΑ οικ ΕΞ Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ λε βάρος του ΚΑΕ κτρονική υπηρεσιών Τιμολό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςγη ποσού ση ποσού 
       . 4601/2019» ( 44)στο πλαίσιο των Δη ποσού μό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσιων Συ ΚΑΕ μβάσε βάρος του ΚΑΕ ων δυ ΚΑΕ νάμε βάρος του ΚΑΕ ι του ΚΑΕ ν Α΄)
 . 63446/2021 . . . (B’ 2338/02.06.2020) «   τη ποσού ς του ΚΑΕ αριθμ Κ Υ Α Καθορισμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςς του ΚΑΕ Εθνικού Μορφό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτυ ΚΑΕ που ΚΑΕ 

      ». η ποσού λε βάρος του ΚΑΕ κτρονικού τιμολογίου ΚΑΕ στο πλαίσιο των Δη ποσού μοσίων Συ ΚΑΕ μβάσε βάρος του ΚΑΕ ων
 . 3419/2005 ( ’ 297) «    ( . . .)  του ΚΑΕ ν Α Γε βάρος του ΚΑΕ νικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους Εμπορικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους Μη ποσού τρώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουο ΓΕΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ και ε βάρος του ΚΑΕ κσυ ΚΑΕ γχρονισμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςς του ΚΑΕ 
  »τη ποσού ς του ΚΑΕ Επιμε βάρος του ΚΑΕ λη ποσού τη ποσού ριακή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ Νομοθε βάρος του ΚΑΕ σίας του ΚΑΕ 
 .  4635/2019 ( ’167)  «      »   του ΚΑΕ ν Α Επε βάρος του ΚΑΕ νδύ ω στη ποσού ν Ελλάδα και άλλε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ διατάξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ και ιδίως του ΚΑΕ 
  85 .των άρθρων ε βάρος του ΚΑΕ π
 .  4270/2014  ( ’  143)  «     του ΚΑΕ ν Α Αρχές του ΚΑΕ δη ποσού μοσιονομική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ διαχε βάρος του ΚΑΕ ίριση ποσού ς του ΚΑΕ και ε βάρος του ΚΑΕ ποπτε βάρος του ΚΑΕ ίας του ΚΑΕ 

(    2011/85/ ) –     »ε βάρος του ΚΑΕ νσωμάτωση ποσού τη ποσού ς του ΚΑΕ Οδη ποσού γίας του ΚΑΕ ΕΕ δη ποσού μό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσιο λογιστικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους και άλλε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ διατάξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ 
 . . 80/2016 ( ’ 145) «     »του ΚΑΕ π δ Α Ανάλη ποσού ψη ποσού υ ΚΑΕ ποχρε βάρος του ΚΑΕ ώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουσε βάρος του ΚΑΕ ων από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ Διατάκτε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ 

       . . . .Τε βάρος του ΚΑΕ χνική υπηρεσιών έκθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού παροχή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν λογιστική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποστή υπηρεσιών ριξη ποσού ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ ΟΠΑΝ
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 .   . 4152/2013 ( ’ 107) «     τη ποσού ς του ΚΑΕ παρ Ζ του ΚΑΕ Ν Α Προσαρμογή υπηρεσιών τη ποσού ς του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ λλη ποσού νική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ νομοθε βάρος του ΚΑΕ σίας του ΚΑΕ στη ποσού ν
 2011/7  16.2.2011      Οδη ποσού γία τη ποσού ς του ΚΑΕ για τη ποσού ν καταπολέμη ποσού ση ποσού των καθυ ΚΑΕ στε βάρος του ΚΑΕ ρή υπηρεσιών σε βάρος του ΚΑΕ ων πλη ποσού ρωμώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν

  »,στις του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ μπορικές του ΚΑΕ συ ΚΑΕ ναλλαγές του ΚΑΕ 
 .  4314/2014  ( ’  265)  « )    ,      του ΚΑΕ ν Α Α Για τη ποσού διαχε βάρος του ΚΑΕ ίριση ποσού τον έλε βάρος του ΚΑΕ γχο και τη ποσού ν ε βάρος του ΚΑΕ φαρμογή υπηρεσιών 

      2014−2020,  )αναπτυ ΚΑΕ ξιακώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν παρε βάρος του ΚΑΕ μβάσε βάρος του ΚΑΕ ων για τη ποσού ν προγραμματική υπηρεσιών πε βάρος του ΚΑΕ ρίοδο Β
   2012/17      Ενσωμάτωση ποσού τη ποσού ς του ΚΑΕ Οδη ποσού γίας του ΚΑΕ του ΚΑΕ Ευ ΚΑΕ ρωπαϊκού Κοινοβου ΚΑΕ λίου ΚΑΕ και του ΚΑΕ 

  13   2012  (  L  156/16.6.2012)    ,Συ ΚΑΕ μβου ΚΑΕ λίου ΚΑΕ τη ποσού ς του ΚΑΕ η ποσού ς του ΚΑΕ Ιου ΚΑΕ νίου ΚΑΕ ΕΕ στο ε βάρος του ΚΑΕ λλη ποσού νικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους δίκαιο
  . 3419/2005 ( ' 297)   » τροποποίη ποσού ση ποσού του ΚΑΕ ν Α και άλλε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ διατάξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ 

  .  4727/2020 ( ’  184)  του ΚΑΕ ν Α «   (   Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Διακυβέρνηση Ενσωμάτωση στην Ελληνική Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
  Νομοθεσία της  ( )  2016/2102     ( )  2019/1024)  –Οδη ποσού γίας του ΚΑΕ ΕΕ και τη ποσού ς του ΚΑΕ Οδη ποσού γίας του ΚΑΕ ΕΕ

  (       ( )Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ λε βάρος του ΚΑΕ κτρονικές του ΚΑΕ Επικοινωνίε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ Ενσωμάτωση ποσού στο Ελλη ποσού νικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους Δίκαιο τη ποσού ς του ΚΑΕ Οδη ποσού γίας του ΚΑΕ ΕΕ
2018/1972   », και άλλε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ διατάξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ 

 .  28/2015  ( ’  34)  «       του ΚΑΕ π δ Α Κωδικοποίη ποσού ση ποσού διατάξε βάρος του ΚΑΕ ων για τη ποσού ν πρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσβαση ποσού σε βάρος του ΚΑΕ δη ποσού μό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσια
  » έγγραφα και στοιχε βάρος του ΚΑΕ ία

 . 2859/2000 ( ’ 248) «     » του ΚΑΕ ν Α Κύ ρωση ποσού Κώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουδικα Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟN Κ.Α.Ε. ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςρου ΚΑΕ Προστιθέμε βάρος του ΚΑΕ νη ποσού ς του ΚΑΕ Αξίας του ΚΑΕ 
 .2690/1999 ( ’  45) «       του ΚΑΕ ν Α Κύ ρωση ποσού του ΚΑΕ Κώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουδικα Διοικη ποσού τική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ Διαδικασίας του ΚΑΕ και άλλε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ 

»      1,2, 7, 11  13  15,διατάξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ και ιδίως του ΚΑΕ των άρθρων και έως του ΚΑΕ 
 .  2121/1993  ( ’  25)  «  ,    του ΚΑΕ ν Α Πνε βάρος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ματική υπηρεσιών Ιδιοκτη ποσού σία Συ ΚΑΕ γγε βάρος του ΚΑΕ νικά Δικαιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουματα και

 », Πολιτιστικά Θέματα
  ( ) 2016/679     ,  27   2016,του ΚΑΕ Κανονισμού ΕΕ του ΚΑΕ ΕΚ και του ΚΑΕ Συ ΚΑΕ μβου ΚΑΕ λίου ΚΑΕ τη ποσού ς του ΚΑΕ η ποσού ς του ΚΑΕ Απριλίου ΚΑΕ 
         για τη ποσού ν προστασία των φυ ΚΑΕ σικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν προσώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουπων έναντι τη ποσού ς του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ πε βάρος του ΚΑΕ ξε βάρος του ΚΑΕ ργασίας του ΚΑΕ των

        δε βάρος του ΚΑΕ δομένων προσωπικού χαρακτή υπηρεσιών ρα και για τη ποσού ν ε βάρος του ΚΑΕ λε βάρος του ΚΑΕ ύ θε βάρος του ΚΑΕ ρη ποσού κυ ΚΑΕ κλοφορία των
       95/46/  (  δε βάρος του ΚΑΕ δομένων αυ ΚΑΕ τώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν και τη ποσού ν κατάργη ποσού ση ποσού τη ποσού ς του ΚΑΕ οδη ποσού γίας του ΚΑΕ ΕΚ Γε βάρος του ΚΑΕ νικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςς του ΚΑΕ Κανονισμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςς του ΚΑΕ 

   )  (      για τη ποσού ν Προστασία Δε βάρος του ΚΑΕ δομένων Κε βάρος του ΚΑΕ ίμε βάρος του ΚΑΕ νο που ΚΑΕ παρου ΚΑΕ σιάζε βάρος του ΚΑΕ ι ε βάρος του ΚΑΕ νδιαφέρον για τον
) OJ L 119,ΕΟΧ

 .  4624/2019 ( ’  137) «     ,του ΚΑΕ ν Α Αρχή υπηρεσιών Προστασίας του ΚΑΕ Δε βάρος του ΚΑΕ δομένων Προσωπικού Χαρακτή υπηρεσιών ρα
    ( ) 2016/679    μέτρα ε βάρος του ΚΑΕ φαρμογή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ Κανονισμού ΕΕ του ΚΑΕ Ευ ΚΑΕ ρωπαϊκού Κοινοβου ΚΑΕ λίου ΚΑΕ και

   27   2016      του ΚΑΕ Συ ΚΑΕ μβου ΚΑΕ λίου ΚΑΕ τη ποσού ς του ΚΑΕ η ποσού ς του ΚΑΕ Απριλίου ΚΑΕ για τη ποσού ν προστασία των φυ ΚΑΕ σικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν προσώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουπων
       έναντι τη ποσού ς του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ πε βάρος του ΚΑΕ ξε βάρος του ΚΑΕ ργασίας του ΚΑΕ δε βάρος του ΚΑΕ δομένων προσωπικού χαρακτή υπηρεσιών ρα και ε βάρος του ΚΑΕ νσωμάτωση ποσού 

     ( ) 2016/680   στη ποσού ν ε βάρος του ΚΑΕ θνική υπηρεσιών νομοθε βάρος του ΚΑΕ σία τη ποσού ς του ΚΑΕ Οδη ποσού γίας του ΚΑΕ ΕΕ του ΚΑΕ Ευ ΚΑΕ ρωπαϊκού Κοινοβου ΚΑΕ λίου ΚΑΕ 
    27   2016   »,και του ΚΑΕ Συ ΚΑΕ μβου ΚΑΕ λίου ΚΑΕ τη ποσού ς του ΚΑΕ η ποσού ς του ΚΑΕ Απριλίου ΚΑΕ και άλλε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ διατάξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ 
        τη ποσού ν συ ΚΑΕ στατική υπηρεσιών πράξη ποσού του ΚΑΕ Οργανισμού Πολιτισμού Αθλη ποσού τισμού και Νε βάρος του ΚΑΕ ολαίας του ΚΑΕ 

( . . . .)    1533/27-6-2011).ΟΠΑΝ Δή υπηρεσιών μου ΚΑΕ Πε βάρος του ΚΑΕ ιραιά Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟN Κ.Α.Ε. ΕΚ
        ,  των σε βάρος του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ κτέλε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού των ανωτέρω νό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμων ε βάρος του ΚΑΕ κδοθε βάρος του ΚΑΕ ισώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν κανονιστικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν πράξε βάρος του ΚΑΕ ων των

          λοιπώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν διατάξε βάρος του ΚΑΕ ων που ΚΑΕ αναφέρονται ρη ποσού τά ή υπηρεσιών απορρέου ΚΑΕ ν από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους τα οριζό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμε βάρος του ΚΑΕ να στα
   ,      συ ΚΑΕ μβατικά τε βάρος του ΚΑΕ ύ χη ποσού τη ποσού ς του ΚΑΕ παρού σας του ΚΑΕ καθώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους του ΚΑΕ και του ΚΑΕ συ ΚΑΕ νό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςλου ΚΑΕ    των διατάξε βάρος του ΚΑΕ ων του ΚΑΕ 

,  , ,    ασφαλιστικού ε βάρος του ΚΑΕ ργατικού κοινωνικού πε βάρος του ΚΑΕ ριβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου ΚΑΕ 
        ,     που ΚΑΕ διέπε βάρος του ΚΑΕ ι τη ποσού ν ανάθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού και ε βάρος του ΚΑΕ κτέλε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού τη ποσού ς του ΚΑΕ παρού σας του ΚΑΕ σύ μβαση ποσού ς του ΚΑΕ έστω και αν δε βάρος του ΚΑΕ ν

  .αναφέρονται ρη ποσού τά παραπάνω
         Τις του ΚΑΕ πιστώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουσε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ που ΚΑΕ έχου ΚΑΕ ν ε βάρος του ΚΑΕ γγραφε βάρος του ΚΑΕ ί στον ε βάρος του ΚΑΕ γκε βάρος του ΚΑΕ κριμένο προϋπολογισμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους Εξό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςδων του ΚΑΕ 

. . . .  2022-2023-2024.ΟΠΑΝ ε βάρος του ΚΑΕ τώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν
  .  .  2719/16-12-2022  ( :  21Το με βάρος του ΚΑΕ αρ πρωτ ΑΔΑΜ REQ011879007)    αρχικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους αίτη ποσού μα του ΚΑΕ 

        τμή υπηρεσιών ματος του ΚΑΕ Προμη ποσού θε βάρος του ΚΑΕ ιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν για έγκριση ποσού δαπάνη ποσού ς του ΚΑΕ και διάθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού πίστωση ποσού ς του ΚΑΕ ύ ψου ΚΑΕ ς του ΚΑΕ 
     (74.400,00  €)    ε βάρος του ΚΑΕ βδομή υπηρεσιών ντα τε βάρος του ΚΑΕ σσάρων χιλιάδων τε βάρος του ΚΑΕ τρακοσίων ε βάρος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ρώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του καθώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους του ΚΑΕ και τη ποσού 

      .  187/2022  (σχε βάρος του ΚΑΕ τική υπηρεσιών Από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςφαση ποσού Ανάλη ποσού ψη ποσού ς του ΚΑΕ Πολυ ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ τώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν Δαπανώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν με βάρος του ΚΑΕ αρ ΑΔΑΜ
21REQ011879182),

 ’  .  26/2022     ,    Τη ποσού ν υ ΚΑΕ π αρ από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςφαση ποσού του ΚΑΕ Διοικη ποσού τικού Συ ΚΑΕ μβου ΚΑΕ λίου ΚΑΕ με βάρος του ΚΑΕ τη ποσού ν οποία
       συ ΚΑΕ γκροτή υπηρεσιών θη ποσού κε βάρος του ΚΑΕ η ποσού ε βάρος του ΚΑΕ πιτροπή υπηρεσιών διε βάρος του ΚΑΕ νέργε βάρος του ΚΑΕ ιας του ΚΑΕ και αξιολό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςγη ποσού ση ποσού ς του ΚΑΕ διαδικασιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν σύ ναψη ποσού ς του ΚΑΕ 

     2022 δη ποσού μοσίων συ ΚΑΕ μβάσε βάρος του ΚΑΕ ων για το έτος του ΚΑΕ 

 ’  .  27/2022     ,    Τη ποσού ν υ ΚΑΕ π αρ από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςφαση ποσού του ΚΑΕ Διοικη ποσού τικού Συ ΚΑΕ μβου ΚΑΕ λίου ΚΑΕ με βάρος του ΚΑΕ τη ποσού ν οποία
      συ ΚΑΕ γκροτή υπηρεσιών θη ποσού κε βάρος του ΚΑΕ η ποσού ε βάρος του ΚΑΕ πιτροπή υπηρεσιών αξιολό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςγη ποσού ση ποσού ς του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ νστάσε βάρος του ΚΑΕ ων διαδικασιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν σύ ναψη ποσού ς του ΚΑΕ 

     2022δη ποσού μοσίων συ ΚΑΕ μβάσε βάρος του ΚΑΕ ων για το έτος του ΚΑΕ 

       . . . .Τε βάρος του ΚΑΕ χνική υπηρεσιών έκθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού παροχή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν λογιστική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποστή υπηρεσιών ριξη ποσού ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ ΟΠΑΝ
 Σε βάρος του ΚΑΕ λίδα 15



(3)  – Αμο  1ο : Αντικείμενοιβή κρατήσεις εκτέλεσης

         ,    Ο Ανάδοχος του ΚΑΕ αμε βάρος του ΚΑΕ ίβε βάρος του ΚΑΕ ται σύ μφωνα με βάρος του ΚΑΕ τη ποσού ν ανάλυ ΚΑΕ ση ποσού τη ποσού ς του ΚΑΕ αμοιβή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςπως του ΚΑΕ προκύ πτε βάρος του ΚΑΕ ι από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους τη ποσού ν

           Οικονομική υπηρεσιών του ΚΑΕ Προσφορά και τις του ΚΑΕ πιστοποιού με βάρος του ΚΑΕ νε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους τη ποσού ν Υπη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σία ε βάρος του ΚΑΕ ργασίε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ που ΚΑΕ έχου ΚΑΕ ν

            παρασχε βάρος του ΚΑΕ θε βάρος του ΚΑΕ ί ανά μή υπηρεσιών να και αφού του ΚΑΕ αφαιρε βάρος του ΚΑΕ θού ν οι νό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμιμε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ κρατή υπηρεσιών σε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ φό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςρων που ΚΑΕ του ΚΑΕ 

.αναλογού ν

            Για τη ποσού ν πλη ποσού ρωμή υπηρεσιών του ΚΑΕ ο Ανάδοχος του ΚΑΕ συ ΚΑΕ ντάσσε βάρος του ΚΑΕ ι και υ ΚΑΕ ποβάλλε βάρος του ΚΑΕ ι μη ποσού νιαίο Τιμολό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςγιο το οποίο

     . . . .      παραλαμβάνε βάρος του ΚΑΕ ται από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους το Λογιστή υπηρεσιών ριο του ΚΑΕ ΟΠΑΝ και πιστοποιε βάρος του ΚΑΕ ί τη ποσού ν ε βάρος του ΚΑΕ κτέλε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού των

 .   :ανάλογων ε βάρος του ΚΑΕ ργασιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν Το τιμολό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςγιο πε βάρος του ΚΑΕ ριλαμβάνε βάρος του ΚΑΕ ι

i.    .Το ε βάρος του ΚΑΕ ίδος του ΚΑΕ των ε βάρος του ΚΑΕ ργασιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν

ii.   Το πλη ποσού ρωτέο ποσό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους

iii.   . . .Τον αναλογού ν Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟN Κ.Α.Ε. ΠΑ

           Με βάρος του ΚΑΕ τη ποσού ν κατάθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού του ΚΑΕ τιμολογίου ΚΑΕ ο Ανάδοχος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποχρε βάρος του ΚΑΕ ού ται να προσκομίσε βάρος του ΚΑΕ ι τα ακό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςλου ΚΑΕ θα

    :δικαιολογη ποσού τικά για τη ποσού ν ε βάρος του ΚΑΕ ίσπραξη ποσού του ΚΑΕ 

i.     Αποδε βάρος του ΚΑΕ ικτικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟN Κ.Α.Ε. ορολογική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ Ενη ποσού με βάρος του ΚΑΕ ρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτη ποσού τας του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ν ισχύ 

ii.     Αποδε βάρος του ΚΑΕ ικτικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους Ασφαλιστική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ νη ποσού με βάρος του ΚΑΕ ρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτη ποσού τας του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ν ισχύ 

      '     Ο Ανάδοχος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποχρε βάρος του ΚΑΕ ού ται ακό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμα να προσκομίσε βάρος του ΚΑΕ ι κατ αίτη ποσού ση ποσού του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ργοδό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτη ποσού και

         οποιοδή υπηρεσιών ποτε βάρος του ΚΑΕ άλλο δικαιολογη ποσού τικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους απαιτε βάρος του ΚΑΕ ίται από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους τη ποσού ν Ελλη ποσού νική υπηρεσιών νομοθε βάρος του ΚΑΕ σία για τη ποσού ν

  .πλη ποσού ρωμή υπηρεσιών τη ποσού ς του ΚΑΕ απαίτη ποσού ση ποσού ς του ΚΑΕ 

 :Διε βάρος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ κρινίζε βάρος του ΚΑΕ ται ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτι

( )           , ,α Ο Ανάδοχος του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ίναι πλή υπηρεσιών ρως του ΚΑΕ και αποκλε βάρος του ΚΑΕ ιστικά υ ΚΑΕ πε βάρος του ΚΑΕ ύ θυ ΚΑΕ νος του ΚΑΕ για ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςλε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ τις του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ισφορές του ΚΑΕ οφε βάρος του ΚΑΕ ιλές του ΚΑΕ 

         ( ).τέλη ποσού και άλλε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ πλη ποσού ρωμές του ΚΑΕ στον Ενιαίο Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟN Κ.Α.Ε. ορέα Κοινωνική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ Ασφάλιση ποσού ς του ΚΑΕ ΕΦ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟN Κ.Α.Ε. ΚΑ

( )          (  β Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ συ ΚΑΕ μβατική υπηρεσιών αμοιβή υπηρεσιών του ΚΑΕ Αναδό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςχου ΚΑΕ πε βάρος του ΚΑΕ ριλαμβάνε βάρος του ΚΑΕ ι ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςλε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ τις του ΚΑΕ δαπάνε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςπως του ΚΑΕ λε βάρος του ΚΑΕ ιτου ΚΑΕ ργικά

,   ,          έξοδα έξοδα με βάρος του ΚΑΕ τακινή υπηρεσιών σε βάρος του ΚΑΕ ων πρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσθε βάρος του ΚΑΕ τα ε βάρος του ΚΑΕ ιδικά και γε βάρος του ΚΑΕ νικά έξοδα και κάθε βάρος του ΚΑΕ δαπάνη ποσού μη ποσού ρη ποσού τά

        . . .    κατονομαζό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμε βάρος του ΚΑΕ νη ποσού ε βάρος του ΚΑΕ δώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του και στα λοιπά άρθρα τη ποσού ς του ΚΑΕ παρού σας του ΚΑΕ ΕΣΥ και των λοιπώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν

 ,           συ ΚΑΕ μβατικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν τε βάρος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ χώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν αναγκαία ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμως του ΚΑΕ για τη ποσού ν ε βάρος του ΚΑΕ κτέλε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού τη ποσού ς του ΚΑΕ σύ μβαση ποσού ς του ΚΑΕ και τη ποσού ν ε βάρος του ΚΑΕ πιτυ ΚΑΕ χή υπηρεσιών 

   )        ε βάρος του ΚΑΕ κπλή υπηρεσιών ρωση ποσού των υ ΚΑΕ ποχρε βάρος του ΚΑΕ ώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουσε βάρος του ΚΑΕ ων του ΚΑΕ και το ε βάρος του ΚΑΕ ργολαβικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους του ΚΑΕ κέρδος του ΚΑΕ μέχρι τη ποσού ν ολοκλή υπηρεσιών ρωση ποσού 

 . των υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν

(4) Νόμισμα

             Τα τιμολό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςγια του ΚΑΕ Αναδό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςχου ΚΑΕ για τη ποσού ν αμοιβή υπηρεσιών του ΚΑΕ καθώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους του ΚΑΕ και οι πλη ποσού ρωμές του ΚΑΕ που ΚΑΕ θα

   . . . .          διε βάρος του ΚΑΕ κπε βάρος του ΚΑΕ ραιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουνονται από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους τον ΟΠΑΝ θα ε βάρος του ΚΑΕ ίναι σε βάρος του ΚΑΕ ΕΥΡΩ και σύ μφωνα με βάρος του ΚΑΕ τη ποσού ν ε βάρος του ΚΑΕ κάστοτε βάρος του ΚΑΕ 

 .ισχύ ου ΚΑΕ σα νομοθε βάρος του ΚΑΕ σία

(5)    Τρόπο  1ο : Αντικείμενος εκτέλεσης πληρωμής εκτέλεσης το  1ο : Αντικείμενου αναδόχο  1ο : Αντικείμενου

            Ο προσδιορισμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςς του ΚΑΕ του ΚΑΕ πλη ποσού ρωτέου ΚΑΕ ποσού θα γίνε βάρος του ΚΑΕ ται ως του ΚΑΕ ποσοστό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους ε βάρος του ΚΑΕ πί του ΚΑΕ συ ΚΑΕ νολικού ποσού 

           που ΚΑΕ έχε βάρος του ΚΑΕ ι προσφέρε βάρος του ΚΑΕ ι ο Ανάδοχος του ΚΑΕ στη ποσού ν Οικονομική υπηρεσιών του ΚΑΕ προσφορά και θα καταβάλλε βάρος του ΚΑΕ ται

,          μη ποσού νιαίως του ΚΑΕ λαμβάνοντας του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςψη ποσού τις του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σίε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ που ΚΑΕ έχου ΚΑΕ ν ε βάρος του ΚΑΕ κτε βάρος του ΚΑΕ λε βάρος του ΚΑΕ σθε βάρος του ΚΑΕ ί τον προη ποσού γού με βάρος του ΚΑΕ νο μή υπηρεσιών να

       .      και σε βάρος του ΚΑΕ συ ΚΑΕ μφωνία με βάρος του ΚΑΕ τη ποσού ν παρού σα τε βάρος του ΚΑΕ χνική υπηρεσιών έκθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ πλη ποσού ρωμή υπηρεσιών θα πραγματοποιε βάρος του ΚΑΕ ίται με βάρος του ΚΑΕ τη ποσού ν

 ,         προσκό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμιση ποσού τιμολογίου ΚΑΕ τη ποσού ν έκδοση ποσού και υ ΚΑΕ ποβολή υπηρεσιών των σχε βάρος του ΚΑΕ τικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν φορολογικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν στοιχε βάρος του ΚΑΕ ίων

            και δικαιολογη ποσού τικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν και με βάρος του ΚΑΕ τά από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους τη ποσού ν βε βάρος του ΚΑΕ βαίωση ποσού καλή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ κτέλε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού ς του ΚΑΕ των υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους το

   . . . .αρμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςδιο ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςργανο του ΚΑΕ ΟΠΑΝ

       . . . .Τε βάρος του ΚΑΕ χνική υπηρεσιών έκθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού παροχή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν λογιστική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποστή υπηρεσιών ριξη ποσού ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ ΟΠΑΝ
 Σε βάρος του ΚΑΕ λίδα 16



(6)   - Πο  1ο : Αντικείμενοινικές εκτέλεσης ρήτρες εκτέλεσης έκπτωση

6.1           Ση ποσού μαντικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτατη ποσού παράβαση ποσού τη ποσού ς του ΚΑΕ σύ μβαση ποσού ς του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ίναι η ποσού μη ποσού τή υπηρεσιών ρη ποσού ση ποσού των υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςπως του ΚΑΕ 

        αυ ΚΑΕ τές του ΚΑΕ πε βάρος του ΚΑΕ ριγράφονται στη ποσού ν τε βάρος του ΚΑΕ χνική υπηρεσιών έκθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού και αποτυ ΚΑΕ πώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουνονται στη ποσού ν υ ΚΑΕ πογραφε βάρος του ΚΑΕ ίσα

.          Σύ μβαση ποσού Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ μη ποσού τή υπηρεσιών ρη ποσού ση ποσού τη ποσού ς του ΚΑΕ συ ΚΑΕ γκε βάρος του ΚΑΕ κριμένη ποσού ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποχρέωση ποσού ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ Αναδό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςχου ΚΑΕ θε βάρος του ΚΑΕ ωρε βάρος του ΚΑΕ ίται ου ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουδη ποσού ς του ΚΑΕ 

          .  πλη ποσού μμέλε βάρος του ΚΑΕ ια που ΚΑΕ πρέπε βάρος του ΚΑΕ ι άμε βάρος του ΚΑΕ σα να αρθε βάρος του ΚΑΕ ί σύ μφωνα με βάρος του ΚΑΕ τις του ΚΑΕ σχε βάρος του ΚΑΕ τικές του ΚΑΕ διατάξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

            συ ΚΑΕ στη ποσού ματική υπηρεσιών υ ΚΑΕ παίτιος του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ κ μέρου ΚΑΕ ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ μη ποσού τή υπηρεσιών ρη ποσού ση ποσού τη ποσού ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποχρέωση ποσού ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ αυ ΚΑΕ τή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ίναι λό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςγος του ΚΑΕ 

       .έκπτωση ποσού ς του ΚΑΕ αυ ΚΑΕ τού σύ μφωνα με βάρος του ΚΑΕ τις του ΚΑΕ σχε βάρος του ΚΑΕ τικές του ΚΑΕ νομοθε βάρος του ΚΑΕ τικές του ΚΑΕ διατάξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ 

6.2            Αν οι υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σίε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ παρασχε βάρος του ΚΑΕ θού ν από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους υ ΚΑΕ παιτιό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτη ποσού τα του ΚΑΕ αναδό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςχου ΚΑΕ με βάρος του ΚΑΕ τά τη ποσού λή υπηρεσιών ξη ποσού τη ποσού ς του ΚΑΕ 

  ,          διάρκε βάρος του ΚΑΕ ιας του ΚΑΕ τη ποσού ς του ΚΑΕ σύ μβαση ποσού ς του ΚΑΕ και μέχρι λή υπηρεσιών ξη ποσού ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ χρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςνου ΚΑΕ τη ποσού ς του ΚΑΕ παράταση ποσού ς του ΚΑΕ που ΚΑΕ χορη ποσού γή υπηρεσιών θη ποσού κε βάρος του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ίναι

       ,    δυ ΚΑΕ νατό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςν να ε βάρος του ΚΑΕ πιβάλλονται ε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ βάρος του ΚΑΕ του ΚΑΕ ποινικές του ΚΑΕ ρή υπηρεσιών τρε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ με βάρος του ΚΑΕ αιτιολογη ποσού μένη ποσού από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςφαση ποσού τη ποσού ς του ΚΑΕ 

 .αναθέτου ΚΑΕ σας του ΚΑΕ αρχή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ 

     :Οι ποινικές του ΚΑΕ ρή υπηρεσιών τρε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πολογίζονται ως του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ξή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ 

)            50% α για καθυ ΚΑΕ στέρη ποσού ση ποσού που ΚΑΕ πε βάρος του ΚΑΕ ριορίζε βάρος του ΚΑΕ ται σε βάρος του ΚΑΕ χρονικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους διάστη ποσού μα που ΚΑΕ δε βάρος του ΚΑΕ ν υ ΚΑΕ πε βάρος του ΚΑΕ ρβαίνε βάρος του ΚΑΕ ι το τη ποσού ς του ΚΑΕ 

       προβλε βάρος του ΚΑΕ πό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμε βάρος του ΚΑΕ νη ποσού ς του ΚΑΕ συ ΚΑΕ νολική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ διάρκε βάρος του ΚΑΕ ιας του ΚΑΕ τη ποσού ς του ΚΑΕ σύ μβαση ποσού ς του ΚΑΕ ή υπηρεσιών σε βάρος του ΚΑΕ πε βάρος του ΚΑΕ ρίπτωση ποσού 

/     ,   τμη ποσού ματικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν ε βάρος του ΚΑΕ νδιαμέσων προθε βάρος του ΚΑΕ σμιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν τη ποσού ς του ΚΑΕ αντίστοιχη ποσού ς του ΚΑΕ προθε βάρος του ΚΑΕ σμίας του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ πιβάλλε βάρος του ΚΑΕ ται ποινική υπηρεσιών 

 2,5%           ρή υπηρεσιών τρα ε βάρος του ΚΑΕ πί τη ποσού ς του ΚΑΕ συ ΚΑΕ μβατική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ αξίας του ΚΑΕ χωρίς του ΚΑΕ Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟN Κ.Α.Ε. ΠΑ των υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν που ΚΑΕ παρασχέθη ποσού καν

,ε βάρος του ΚΑΕ κπρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςθε βάρος του ΚΑΕ σμα

)      50%    5%   β για καθυ ΚΑΕ στέρη ποσού ση ποσού που ΚΑΕ υ ΚΑΕ πε βάρος του ΚΑΕ ρβαίνε βάρος του ΚΑΕ ι το ε βάρος του ΚΑΕ πιβάλλε βάρος του ΚΑΕ ται ποινική υπηρεσιών ρή υπηρεσιών τρα χωρίς του ΚΑΕ Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟN Κ.Α.Ε. ΠΑ ε βάρος του ΚΑΕ πί

       ,τη ποσού ς του ΚΑΕ συ ΚΑΕ μβατική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ αξίας του ΚΑΕ των υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν που ΚΑΕ παρασχέθη ποσού καν ε βάρος του ΚΑΕ κπρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςθε βάρος του ΚΑΕ σμα

)           γ οι ποινικές του ΚΑΕ ρή υπηρεσιών τρε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ για υ ΚΑΕ πέρβαση ποσού των τμη ποσού ματικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν προθε βάρος του ΚΑΕ σμιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν ε βάρος του ΚΑΕ ίναι ανε βάρος του ΚΑΕ ξάρτη ποσού τε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους

           τις του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ πιβαλλό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμε βάρος του ΚΑΕ νε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ για υ ΚΑΕ πέρβαση ποσού τη ποσού ς του ΚΑΕ συ ΚΑΕ νολική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ διάρκε βάρος του ΚΑΕ ιας του ΚΑΕ τη ποσού ς του ΚΑΕ σύ μβαση ποσού ς του ΚΑΕ και δύ νανται να

      ,     ανακαλού νται με βάρος του ΚΑΕ αιτιολογη ποσού μένη ποσού από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςφαση ποσού τη ποσού ς του ΚΑΕ αναθέτου ΚΑΕ σας του ΚΑΕ αρχή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ αν οι υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σίε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ που ΚΑΕ 

          αφορού ν στις του ΚΑΕ ως του ΚΑΕ άνω τμη ποσού ματικές του ΚΑΕ προθε βάρος του ΚΑΕ σμίε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ παρασχε βάρος του ΚΑΕ θού ν μέσα στη ποσού συ ΚΑΕ νολική υπηρεσιών τη ποσού ς του ΚΑΕ 

             διάρκε βάρος του ΚΑΕ ια και τις του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ γκε βάρος του ΚΑΕ κριμένε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ παρατάσε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ αυ ΚΑΕ τή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ και με βάρος του ΚΑΕ τη ποσού ν προϋπό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτι το σύ νολο τη ποσού ς του ΚΑΕ 

   .σύ μβαση ποσού ς του ΚΑΕ έχε βάρος του ΚΑΕ ι ε βάρος του ΚΑΕ κτε βάρος του ΚΑΕ λε βάρος του ΚΑΕ στε βάρος του ΚΑΕ ί πλή υπηρεσιών ρως του ΚΑΕ 

     /  /    Το ποσό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους των ποινικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν ρη ποσού τρώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν αφαιρε βάρος του ΚΑΕ ίται συ ΚΑΕ μψη ποσού φίζε βάρος του ΚΑΕ ται από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους με βάρος του ΚΑΕ τη ποσού ν αμοιβή υπηρεσιών του ΚΑΕ 

.αναδό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςχου ΚΑΕ 

             Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ε βάρος του ΚΑΕ πιβολή υπηρεσιών ποινικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν ρη ποσού τρώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν δε βάρος του ΚΑΕ ν στε βάρος του ΚΑΕ ρε βάρος του ΚΑΕ ί από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους τη ποσού ν αναθέτου ΚΑΕ σα αρχή υπηρεσιών το δικαίωμα να κη ποσού ρύ ξε βάρος του ΚΑΕ ι

  τον ανάδοχο έκπτωτο.

(7)  , ,   Γενικά καθήκο  1ο : Αντικείμενοντα ευθύνες εκτέλεσης υπο  1ο : Αντικείμενοχρεώσεις εκτέλεσης το  1ο : Αντικείμενου Αναδόχο  1ο : Αντικείμενου

7.1           ,Ο Ανάδοχος του ΚΑΕ δε βάρος του ΚΑΕ σμε βάρος του ΚΑΕ ύ ε βάρος του ΚΑΕ ται ρη ποσού τά και αμε βάρος του ΚΑΕ τάκλη ποσού τα να ε βάρος του ΚΑΕ κπλη ποσού ρώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουνε βάρος του ΚΑΕ ι τις του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποχρε βάρος του ΚΑΕ ώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουσε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ του ΚΑΕ 

     ,   ,   ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςπως του ΚΑΕ αυ ΚΑΕ τές του ΚΑΕ προσδιορίζονται στα Συ ΚΑΕ μβατικά Τε βάρος του ΚΑΕ ύ χη ποσού με βάρος του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ πιδε βάρος του ΚΑΕ ξιό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτη ποσού τα ε βάρος του ΚΑΕ πιμέλε βάρος του ΚΑΕ ια και

 ,          .ε βάρος του ΚΑΕ παγγε βάρος του ΚΑΕ λματική υπηρεσιών κρίση ποσού και αναλαμβάνε βάρος του ΚΑΕ ι ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςλε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ τις του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ θύ νε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ που ΚΑΕ απορρέου ΚΑΕ ν από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους τη ποσού Σύ μβαση ποσού 

7.2        . . . .       (Αν ο Ανάδοχος του ΚΑΕ κλη ποσού θε βάρος του ΚΑΕ ί από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους τον ΟΠΑΝ να παρέμβε βάρος του ΚΑΕ ι σε βάρος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού με βάρος του ΚΑΕ ταξύ αυ ΚΑΕ τού του ΚΑΕ 

. . . .)   ,        .    ΟΠΑΝ και τρίτου ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποχρε βάρος του ΚΑΕ ώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουνε βάρος του ΚΑΕ ται να ε βάρος του ΚΑΕ νε βάρος του ΚΑΕ ργή υπηρεσιών σε βάρος του ΚΑΕ ι σύ μφωνα με βάρος του ΚΑΕ τη ποσού Σύ μβαση ποσού Εάν από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους τη ποσού 

      ,     σύ μβαση ποσού δε βάρος του ΚΑΕ ν συ ΚΑΕ νάγε βάρος του ΚΑΕ ται ο τρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςπος του ΚΑΕ δράση ποσού ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ απε βάρος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ θύ νε βάρος του ΚΑΕ ται στον ε βάρος του ΚΑΕ ργοδό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτη ποσού ζη ποσού τώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουντας του ΚΑΕ 

 .σχε βάρος του ΚΑΕ τικές του ΚΑΕ οδη ποσού γίε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ 

(8)     Ανάληψη ευθύνης εκτέλεσης από το  1ο : Αντικείμενον Ανάδο  1ο : Αντικείμενοχο  1ο : Αντικείμενο

       . . . .Τε βάρος του ΚΑΕ χνική υπηρεσιών έκθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού παροχή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν λογιστική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποστή υπηρεσιών ριξη ποσού ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ ΟΠΑΝ
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8.1            Ο Ανάδοχος του ΚΑΕ αναλαμβάνε βάρος του ΚΑΕ ι τη ποσού ν υ ΚΑΕ ποχρέωση ποσού και λαμβάνε βάρος του ΚΑΕ ι ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςλα τα αναγκαία μέτρα

           ,προκε βάρος του ΚΑΕ ιμένου ΚΑΕ να απαλλάσσε βάρος του ΚΑΕ ι τον ε βάρος του ΚΑΕ ργοδό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτη ποσού και του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ παλλή υπηρεσιών λου ΚΑΕ ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους κάθε βάρος του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ θύ νη ποσού 

            ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσον αφορά σε βάρος του ΚΑΕ οποιε βάρος του ΚΑΕ σδή υπηρεσιών ποτε βάρος του ΚΑΕ διε βάρος του ΚΑΕ κδική υπηρεσιών σε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ ή υπηρεσιών ε βάρος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ θύ νε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ μπορε βάρος του ΚΑΕ ί να ανακύ ψου ΚΑΕ ν από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους ατύ χη ποσού μα ή υπηρεσιών 

   .θάνατο προσωπικού του ΚΑΕ Αναδό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςχου ΚΑΕ 

8.2            Απαγορε βάρος του ΚΑΕ ύ ε βάρος του ΚΑΕ ται στον Ανάδοχο να ε βάρος του ΚΑΕ κχωρή υπηρεσιών σε βάρος του ΚΑΕ ι σε βάρος του ΚΑΕ τρίτου ΚΑΕ ς του ΚΑΕ μέρος του ΚΑΕ ή υπηρεσιών το σύ νολο των

         ,   δικαιωμάτων και των υ ΚΑΕ ποχρε βάρος του ΚΑΕ ώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουσε βάρος του ΚΑΕ ων του ΚΑΕ που ΚΑΕ απορρέου ΚΑΕ ν από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους τη ποσού σύ μβαση ποσού ε βάρος του ΚΑΕ κτό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςς του ΚΑΕ των

  .       . . . ..πε βάρος του ΚΑΕ ριπτώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουσε βάρος του ΚΑΕ ων νό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμιμη ποσού ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πε βάρος του ΚΑΕ ργολαβίας του ΚΑΕ Για τις του ΚΑΕ πε βάρος του ΚΑΕ ριπτώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουσε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ αυ ΚΑΕ τές του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ νη ποσού με βάρος του ΚΑΕ ρώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουνε βάρος του ΚΑΕ ται ο ΟΠΑΝ

8.3  '      ,        , Καθ ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςλη ποσού τη ποσού διάρκε βάρος του ΚΑΕ ια ισχύ ος του ΚΑΕ τη ποσού ς του ΚΑΕ σύ μβαση ποσού ς του ΚΑΕ αλλά και με βάρος του ΚΑΕ τά τη ποσού λή υπηρεσιών ξη ποσού ή υπηρεσιών λύ ση ποσού αυ ΚΑΕ τή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ ο

 (    )       Ανάδοχος του ΚΑΕ και οι προστε βάρος του ΚΑΕ θέντε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ αναλαμβάνε βάρος του ΚΑΕ ι τη ποσού ν υ ΚΑΕ ποχρέωση ποσού να μη ποσού γνωστοποιή υπηρεσιών σε βάρος του ΚΑΕ ι σε βάρος του ΚΑΕ 

 (        ),τρίτου ΚΑΕ ς του ΚΑΕ συ ΚΑΕ μπε βάρος του ΚΑΕ ριλαμβανομένων των ε βάρος του ΚΑΕ κπροσώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουπων του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ λλη ποσού νικού και διε βάρος του ΚΑΕ θνού ς του ΚΑΕ τύ που ΚΑΕ 

      ,    χωρίς του ΚΑΕ τη ποσού ν προη ποσού γού με βάρος του ΚΑΕ νη ποσού έγγραφη ποσού συ ΚΑΕ γκατάθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ργοδό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτη ποσού οποιαδή υπηρεσιών ποτε βάρος του ΚΑΕ έγγραφα ή υπηρεσιών 

             πλη ποσού ροφορίε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ που ΚΑΕ θα πε βάρος του ΚΑΕ ριέλθου ΚΑΕ ν σε βάρος του ΚΑΕ γνώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουση ποσού του ΚΑΕ κατά τη ποσού ν ε βάρος του ΚΑΕ κτέλε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού των υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν και τη ποσού ν

   ε βάρος του ΚΑΕ κπλή υπηρεσιών ρωση ποσού των υ ΚΑΕ ποχρε βάρος του ΚΑΕ ώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουσε βάρος του ΚΑΕ ων του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ .

(9)   Φο  1ο : Αντικείμενορο  1ο : Αντικείμενολο  1ο : Αντικείμενογικές εκτέλεσης υπο  1ο : Αντικείμενοχρεώσεις εκτέλεσης Αναδόχο  1ο : Αντικείμενου

           Ο Ανάδοχος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποχρε βάρος του ΚΑΕ ού ται να ε βάρος του ΚΑΕ κπλη ποσού ρώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουνε βάρος του ΚΑΕ ι τις του ΚΑΕ κατά τις του ΚΑΕ κε βάρος του ΚΑΕ ίμε βάρος του ΚΑΕ νε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ διατάξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ φορολογικές του ΚΑΕ του ΚΑΕ 

  :υ ΚΑΕ ποχρε βάρος του ΚΑΕ ώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουσε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ και ε βάρος του ΚΑΕ νδε βάρος του ΚΑΕ ικτικά

( )          ( . . .)  α τη ποσού ν υ ΚΑΕ ποχρέωση ποσού ε βάρος του ΚΑΕ γγραφή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ στη ποσού ν αρμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςδια Δη ποσού μό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσια Οικονομική υπηρεσιών Υπη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σία ΔΟΥ και

     , . . ., .,υ ΚΑΕ ποβολή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ των αναγκαίων δη ποσού λώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουσε βάρος του ΚΑΕ ων φορολογίας του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ισοδή υπηρεσιών ματος του ΚΑΕ Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟN Κ.Α.Ε. ΠΑ κλπ

( )         β τη ποσού ν τή υπηρεσιών ρη ποσού ση ποσού βιβλίων σύ μφωνα με βάρος του ΚΑΕ τη ποσού ν Ελλη ποσού νική υπηρεσιών φορολογική υπηρεσιών νομοθε βάρος του ΚΑΕ σία

( )           γ τη ποσού ν πλη ποσού ρωμή υπηρεσιών φό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςρου ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ισοδή υπηρεσιών ματος του ΚΑΕ ή υπηρεσιών άλλων φό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςρων ή υπηρεσιών τε βάρος του ΚΑΕ λώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν και τη ποσού ν

( )           δ ε βάρος του ΚΑΕ κπλή υπηρεσιών ρωση ποσού των υ ΚΑΕ ποχρε βάρος του ΚΑΕ ώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουσε βάρος του ΚΑΕ ων του ΚΑΕ για τη ποσού ν καταβολή υπηρεσιών των ε βάρος του ΚΑΕ ργοδοτικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν ε βάρος του ΚΑΕ ισφορώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν των

 .ε βάρος του ΚΑΕ ργαζομένων του ΚΑΕ 

         Προκε βάρος του ΚΑΕ ιμένου ΚΑΕ να αποφε βάρος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ χθε βάρος του ΚΑΕ ί η ποσού διπλή υπηρεσιών φορολογία του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ισοδή υπηρεσιών ματος του ΚΑΕ τυ ΚΑΕ χό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςν αλλοδαπώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν

  ,         ε βάρος του ΚΑΕ πιχε βάρος του ΚΑΕ ιρή υπηρεσιών σε βάρος του ΚΑΕ ων του ΚΑΕ Αναδό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςχου ΚΑΕ αυ ΚΑΕ τό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςς του ΚΑΕ αναλαμβάνε βάρος του ΚΑΕ ι να προσκομίσε βάρος του ΚΑΕ ι στον Εργοδό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτη ποσού ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςλα τα

  ,       σχε βάρος του ΚΑΕ τικά δικαιολογη ποσού τικά έγγραφα που ΚΑΕ απαιτού νται από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους τις του ΚΑΕ αρμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςδιε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ λλη ποσού νικές του ΚΑΕ Δη ποσού μό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσιε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ 

.Υπη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σίε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ 

(10)         Ασφαλιστικές εκτέλεσης υπο  1ο : Αντικείμενοχρεώσεις εκτέλεσης το  1ο : ΑντικείμενουΑναδόχο  1ο : Αντικείμενου για το  1ο : ΑντικείμενοΠρο  1ο : Αντικείμενοσωπικό το  1ο : Αντικείμενου

           Ο Ανάδοχος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποχρε βάρος του ΚΑΕ ού ται να ε βάρος του ΚΑΕ κπλη ποσού ρώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουνε βάρος του ΚΑΕ ι τις του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποχρε βάρος του ΚΑΕ ώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουσε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ του ΚΑΕ που ΚΑΕ απορρέου ΚΑΕ ν από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους τη ποσού ν

         ,   κε βάρος του ΚΑΕ ίμε βάρος του ΚΑΕ νη ποσού για τη ποσού ν κοινωνική υπηρεσιών ασφάλιση ποσού νομοθε βάρος του ΚΑΕ σία για το προσωπικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους του ΚΑΕ που ΚΑΕ θα

     .απασχολή υπηρεσιών σε βάρος του ΚΑΕ ι για τη ποσού ν ε βάρος του ΚΑΕ κτέλε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού τη ποσού ς του ΚΑΕ σύ μβαση ποσού ς του ΚΑΕ 

(11)  -   Δημο  1ο : Αντικείμενοσιο  1ο : Αντικείμενοπο  1ο : Αντικείμενοίηση Ανακο  1ο : Αντικείμενοινώσεις εκτέλεσης στο  1ο : Αντικείμενον Τύπο  1ο : Αντικείμενο

     ,     Ο Ανάδοχος του ΚΑΕ δε βάρος του ΚΑΕ ν δικαιού ται να προβαίνε βάρος του ΚΑΕ ι χωρίς του ΚΑΕ τη ποσού ν προη ποσού γού με βάρος του ΚΑΕ νη ποσού έγγραφη ποσού συ ΚΑΕ γκατάθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού 

 ,   ,          του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ργοδό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτη ποσού άμε βάρος του ΚΑΕ σα ή υπηρεσιών έμμε βάρος του ΚΑΕ σα σε βάρος του ΚΑΕ δη ποσού μό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσιε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ ή υπηρεσιών δια του ΚΑΕ Τύ που ΚΑΕ ανακοινώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουσε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ σχε βάρος του ΚΑΕ τικά με βάρος του ΚΑΕ τη ποσού 

     .σύ μβαση ποσού ή υπηρεσιών με βάρος του ΚΑΕ τη ποσού ν αναθέτου ΚΑΕ σα αρχή υπηρεσιών 

(12)      Αλληλο  1ο : Αντικείμενογραφία το  1ο : Αντικείμενου Αναδόχο  1ο : Αντικείμενου με το  1ο : ΑντικείμενονΕργο  1ο : Αντικείμενοδότη

       . . . .Τε βάρος του ΚΑΕ χνική υπηρεσιών έκθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού παροχή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν λογιστική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποστή υπηρεσιών ριξη ποσού ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ ΟΠΑΝ
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             Τα έγγραφα που ΚΑΕ θα ανταλλάσσονται με βάρος του ΚΑΕ ταξύ του ΚΑΕ Αναδό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςχου ΚΑΕ και του ΚΑΕ Εργοδό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτη ποσού θα πρέπε βάρος του ΚΑΕ ι να

 '    αποστέλλονται κατ αρχή υπηρεσιών ν με βάρος του ΚΑΕ fax    ,    ή υπηρεσιών μέσω η ποσού λε βάρος του ΚΑΕ κτρονικού ταχυ ΚΑΕ δρομε βάρος του ΚΑΕ ίου ΚΑΕ τα δε βάρος του ΚΑΕ πρωτό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτυ ΚΑΕ πα

          αυ ΚΑΕ τώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν να αποστέλλονται με βάρος του ΚΑΕ συ ΚΑΕ στη ποσού μένο ταχυ ΚΑΕ δρομε βάρος του ΚΑΕ ίο ή υπηρεσιών με βάρος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σία ταχυ ΚΑΕ με βάρος του ΚΑΕ ταφορώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν και

     .να ε βάρος του ΚΑΕ ίναι συ ΚΑΕ ντε βάρος του ΚΑΕ ταγμένα στη ποσού ν Ελλη ποσού νική υπηρεσιών γλώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουσσα

(13)  –  –  Διαφο  1ο : Αντικείμενορές εκτέλεσης διαφωνίες εκτέλεσης Συμβατικά τεύχη

13.1 ,           Διαφωνίε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ διε βάρος του ΚΑΕ νέξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ και διαφορές του ΚΑΕ που ΚΑΕ θα ανακύ ψου ΚΑΕ ν κατά τη ποσού ν ε βάρος του ΚΑΕ κτέλε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού τη ποσού ς του ΚΑΕ 

           Σύ μβαση ποσού ς του ΚΑΕ δε βάρος του ΚΑΕ ν δικαιολογού ν τη ποσού ν ε βάρος του ΚΑΕ κ μέρου ΚΑΕ ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ Αναδό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςχου ΚΑΕ άρνη ποσού ση ποσού παροχή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ των υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν

         ,   και ε βάρος του ΚΑΕ κτέλε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού ς του ΚΑΕ των καθη ποσού κό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςντων του ΚΑΕ ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςπως του ΚΑΕ αυ ΚΑΕ τά προβλέπονται στη ποσού Σύ μβαση ποσού ε βάρος του ΚΑΕ κτό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςς του ΚΑΕ αν

        .      τού το ρη ποσού τώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους του ΚΑΕ προβλέπε βάρος του ΚΑΕ ται από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους το Νό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμο ή υπηρεσιών τη ποσού ν σύ μβαση ποσού Αν παρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτι δε βάρος του ΚΑΕ ν υ ΚΑΕ φίσταται τέτοιο

,        ,    . . . .      δικαίωμα ο Ανάδοχος του ΚΑΕ αρνη ποσού θε βάρος του ΚΑΕ ί τη ποσού ν ε βάρος του ΚΑΕ κτέλε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού τη ποσού ς του ΚΑΕ σύ μβαση ποσού ς του ΚΑΕ ο ΟΠΑΝ μπορε βάρος του ΚΑΕ ί να κη ποσού ρύ ξε βάρος του ΚΑΕ ι

     ’       15   τον Ανάδοχο έκπτωτο ε βάρος του ΚΑΕ φ ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσον προη ποσού γου ΚΑΕ μένως του ΚΑΕ τον καλέσε βάρος του ΚΑΕ ι ε βάρος του ΚΑΕ ξωδίκως του ΚΑΕ η ποσού μέρε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ πριν να

   ,      .καταθέσε βάρος του ΚΑΕ ι τις του ΚΑΕ από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςψε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ του ΚΑΕ κατά τις του ΚΑΕ σχε βάρος του ΚΑΕ τικές του ΚΑΕ διατάξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ του ΚΑΕ νό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμου ΚΑΕ 

13.2    .     Τα συ ΚΑΕ μβατικά τε βάρος του ΚΑΕ ύ χη ποσού αλλη ποσού λοσυ ΚΑΕ μπλη ποσού ρώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουνονται Σε βάρος του ΚΑΕ πε βάρος του ΚΑΕ ρίπτωση ποσού που ΚΑΕ υ ΚΑΕ πάρξου ΚΑΕ ν

      ,    αντικρου ΚΑΕ ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμε βάρος του ΚΑΕ νε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ διατάξε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ ή υπηρεσιών ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςροι στα συ ΚΑΕ μβατικά τε βάρος του ΚΑΕ ύ χη ποσού υ ΚΑΕ πε βάρος του ΚΑΕ ρισχύ ου ΚΑΕ ν τα αναγραφό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμε βάρος του ΚΑΕ να

   ,         στο ισχυ ΚΑΕ ρό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτε βάρος του ΚΑΕ ρο κάθε βάρος του ΚΑΕ φορά κατά τη ποσού σε βάρος του ΚΑΕ ιρά προτε βάρος του ΚΑΕ ραιό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτη ποσού τας του ΚΑΕ που ΚΑΕ ορίζε βάρος του ΚΑΕ ται στη ποσού ν Διακή υπηρεσιών ρυ ΚΑΕ ξη ποσού 

  . .   .και τη ποσού ν ΕΣ Υ τη ποσού ς του ΚΑΕ παρού σας του ΚΑΕ 

13.3            Λάθη ποσού ή υπηρεσιών παραλε βάρος του ΚΑΕ ίψε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ των συ ΚΑΕ μβατικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν τε βάρος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ χώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν μπορε βάρος του ΚΑΕ ί να διορθώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουνονται πριν τη ποσού ν

  ,       ,  υ ΚΑΕ πογραφή υπηρεσιών τη ποσού ς του ΚΑΕ σύ μβαση ποσού ς του ΚΑΕ αν τού το δε βάρος του ΚΑΕ ν αντιβαίνε βάρος του ΚΑΕ ι σε βάρος του ΚΑΕ διάταξη ποσού νό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμου ΚΑΕ στη ποσού ν δικαιολογη ποσού μένη ποσού 

       . . . .    ε βάρος του ΚΑΕ μπιστοσύ νη ποσού των διαγωνιζομένων και στη ποσού ν υ ΚΑΕ ποχρέωση ποσού του ΚΑΕ ΟΠΑΝ να μη ποσού ν με βάρος του ΚΑΕ ταβάλλε βάρος του ΚΑΕ ι

            μονομε βάρος του ΚΑΕ ρώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους του ΚΑΕ του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ ό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςρου ΚΑΕ ς του ΚΑΕ τη ποσού ς του ΚΑΕ που ΚΑΕ έλαβαν υ ΚΑΕ πό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςψη ποσού του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ οι διαγωνιζό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμε βάρος του ΚΑΕ νοι για τη ποσού ν διαμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςρφωση ποσού 

  .τη ποσού προσφοράς του ΚΑΕ του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ 

(14)  ΑνωτέραΒία

14.1            Αν κατά τη ποσού ν ε βάρος του ΚΑΕ κτέλε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού τη ποσού ς του ΚΑΕ σύ μβαση ποσού ς του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ πισυ ΚΑΕ μβού ν γε βάρος του ΚΑΕ γονό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτα ή υπηρεσιών πε βάρος του ΚΑΕ ριστατικά

«  »,          ανώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουτε βάρος του ΚΑΕ ρη ποσού ς του ΚΑΕ βίας του ΚΑΕ τα οποία σαφώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους του ΚΑΕ και αποδε βάρος του ΚΑΕ δε βάρος του ΚΑΕ ιγμένα βρίσκονται υ ΚΑΕ πε βάρος του ΚΑΕ ράνω του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ λέγχου ΚΑΕ και

   ,         τη ποσού ς του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ θύ νη ποσού ς του ΚΑΕ των συ ΚΑΕ μβαλλομένων καθένα ε βάρος του ΚΑΕ κ των με βάρος του ΚΑΕ ρώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν δικαιού ται να αναστε βάρος του ΚΑΕ ίλε βάρος του ΚΑΕ ι τη ποσού ν

    ,      ε βάρος του ΚΑΕ κπλή υπηρεσιών ρωση ποσού των συ ΚΑΕ μβατικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποχρε βάρος του ΚΑΕ ώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουσε βάρος του ΚΑΕ ων ε βάρος του ΚΑΕ φό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςσον αυ ΚΑΕ τά τα γε βάρος του ΚΑΕ γονό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτα ή υπηρεσιών πε βάρος του ΚΑΕ ριστατικά

   .       παρε βάρος του ΚΑΕ μποδίζου ΚΑΕ ν τη ποσού ν ε βάρος του ΚΑΕ κπλή υπηρεσιών ρωση ποσού του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ Το παραπάνω δικαίωμα υ ΚΑΕ φίσταται μό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςνο στις του ΚΑΕ 

           ,  πε βάρος του ΚΑΕ ριπτώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουσε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ που ΚΑΕ οι συ ΚΑΕ νέπε βάρος του ΚΑΕ ιε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ των πε βάρος του ΚΑΕ ριστατικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν αυ ΚΑΕ τώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν δε βάρος του ΚΑΕ ν ρυ ΚΑΕ θμίζονται από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους το Νό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςμο ή υπηρεσιών τη ποσού 

.σύ μβαση ποσού 

14.2            ,Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ μη ποσού ε βάρος του ΚΑΕ κπλή υπηρεσιών ρωση ποσού των συ ΚΑΕ μβατικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν υ ΚΑΕ ποχρε βάρος του ΚΑΕ ώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουσε βάρος του ΚΑΕ ων κατά τη ποσού διάρκε βάρος του ΚΑΕ ια τη ποσού ς του ΚΑΕ αναστολή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ 

           .  δε βάρος του ΚΑΕ ν δη ποσού μιου ΚΑΕ ργε βάρος του ΚΑΕ ί δικαίωμα ή υπηρεσιών αξίωση ποσού υ ΚΑΕ πέρ ή υπηρεσιών κατά του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ τέρου ΚΑΕ των συ ΚΑΕ μβαλλομένων Δε βάρος του ΚΑΕ ν

       ,   αναστέλλε βάρος του ΚΑΕ ται η ποσού ε βάρος του ΚΑΕ κπλή υπηρεσιών ρωση ποσού υ ΚΑΕ ποχρε βάρος του ΚΑΕ ώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουσε βάρος του ΚΑΕ ων ή υπηρεσιών η ποσού καταβολή υπηρεσιών αμοιβώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν που ΚΑΕ κατέστη ποσού σαν

         .απαιτη ποσού τές του ΚΑΕ πριν από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους τη ποσού ν ε βάρος του ΚΑΕ πέλε βάρος του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ση ποσού των άνω γε βάρος του ΚΑΕ γονό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτων ή υπηρεσιών πε βάρος του ΚΑΕ ριστατικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν

14.3       ,    (20) Ο Ανάδοχος του ΚΑΕ που ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ πικαλε βάρος του ΚΑΕ ίται ανωτέρα βία υ ΚΑΕ ποχρε βάρος του ΚΑΕ ού ται μέσα σε βάρος του ΚΑΕ ε βάρος του ΚΑΕ ίκοσι η ποσού μέρε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ 

          ,   από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους τό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτε βάρος του ΚΑΕ που ΚΑΕ συ ΚΑΕ νέβη ποσού σαν τα πε βάρος του ΚΑΕ ριστατικά που ΚΑΕ συ ΚΑΕ νιστού ν τη ποσού ν ανωτέρα βία να αναφέρε βάρος του ΚΑΕ ι

          ε βάρος του ΚΑΕ γγράφως του ΚΑΕ αυ ΚΑΕ τά και να προσκομίσε βάρος του ΚΑΕ ι στη ποσού ν αναθέτου ΚΑΕ σα αρχή υπηρεσιών τα απαραίτη ποσού τα αποδε βάρος του ΚΑΕ ικτικά

.στοιχε βάρος του ΚΑΕ ία

(15)   -  Επίλυση διαφο  1ο : Αντικείμενορών Εφαρμο  1ο : Αντικείμενοστέο  1ο : Αντικείμενο δίκαιο  1ο : Αντικείμενο

             ,Ο Ανάδοχος του ΚΑΕ και η ποσού Αναθέτου ΚΑΕ σα Αρχή υπηρεσιών θα προσπαθού ν να ρυ ΚΑΕ θμίζου ΚΑΕ ν φιλικά κάθε βάρος του ΚΑΕ διαφορά

       . . . .Τε βάρος του ΚΑΕ χνική υπηρεσιών έκθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού παροχή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν λογιστική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποστή υπηρεσιών ριξη ποσού ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ ΟΠΑΝ
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             που ΚΑΕ τυ ΚΑΕ χό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςν θα προκύ ψε βάρος του ΚΑΕ ι στις του ΚΑΕ με βάρος του ΚΑΕ ταξύ του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ σχέσε βάρος του ΚΑΕ ις του ΚΑΕ κατά τη ποσού διάρκε βάρος του ΚΑΕ ια τη ποσού ς του ΚΑΕ ισχύ ος του ΚΑΕ τη ποσού ς του ΚΑΕ 

.  ,         .Σύ μβαση ποσού ς του ΚΑΕ Επί διαφωνίας του ΚΑΕ κάθε βάρος του ΚΑΕ διαφορά θα λύ ε βάρος του ΚΑΕ ται από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους τα αρμό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςδια ε βάρος του ΚΑΕ λλη ποσού νικά δικαστή υπηρεσιών ρια

(16)  Γλώσσα επικο  1ο : Αντικείμενοινωνίας εκτέλεσης

      .Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Σύ μβαση ποσού θα συ ΚΑΕ νταχθε βάρος του ΚΑΕ ί στη ποσού ν Ελλη ποσού νική υπηρεσιών γλώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουσσα

   (   )       Όλε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ οι ε βάρος του ΚΑΕ πικοινωνίε βάρος του ΚΑΕ ς του ΚΑΕ προφορικές του ΚΑΕ και γραπτές του ΚΑΕ με βάρος του ΚΑΕ ταξύ του ΚΑΕ Αναδό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςχου ΚΑΕ και του ΚΑΕ Εργοδό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςτη ποσού ή υπηρεσιών 

         .  άλλων ε βάρος του ΚΑΕ λλη ποσού νικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν αρχώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν ή υπηρεσιών φορέων θα γίνονται στη ποσού ν Ελλη ποσού νική υπηρεσιών γλώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουσσα Οπου ΚΑΕ δή υπηρεσιών ποτε βάρος του ΚΑΕ και

           οποτε βάρος του ΚΑΕ δή υπηρεσιών ποτε βάρος του ΚΑΕ κατά τη ποσού διάρκε βάρος του ΚΑΕ ια ισχύ ος του ΚΑΕ τη ποσού ς του ΚΑΕ Σύ μβαση ποσού ς του ΚΑΕ απαιτη ποσού θε βάρος του ΚΑΕ ί ε βάρος του ΚΑΕ ρμη ποσού νε βάρος του ΚΑΕ ία ή υπηρεσιών με βάρος του ΚΑΕ τάφραση ποσού από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους

/    ,           ή υπηρεσιών και προς του ΚΑΕ τα Ελλη ποσού νικά αυ ΚΑΕ τές του ΚΑΕ θα ε βάρος του ΚΑΕ ξασφαλίζονται από του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους τον Ανάδοχο και με βάρος του ΚΑΕ κό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψουςστος του ΚΑΕ που ΚΑΕ θα

  .βαρύ νε βάρος του ΚΑΕ ι τον ίδιο

     ,      Σε βάρος του ΚΑΕ κάθε βάρος του ΚΑΕ πε βάρος του ΚΑΕ ρίπτωση ποσού αμφισβη ποσού τή υπηρεσιών σε βάρος του ΚΑΕ ων ή υπηρεσιών διαφορώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν το Ελλη ποσού νικό του Ο.Π.Α.Ν. οικονομικού έτους 2022. Πίστωση ύψους κε βάρος του ΚΑΕ ίμε βάρος του ΚΑΕ νο κατισχύ ε βάρος του ΚΑΕ ι των

   .ε βάρος του ΚΑΕ γγράφων σε βάρος του ΚΑΕ αλλοδαπή υπηρεσιών γλώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουσσα

, 12/12/2022Πε βάρος του ΚΑΕ ιραιάς του ΚΑΕ 

Συ ΚΑΕ ντάχθη ποσού κε βάρος του ΚΑΕ   Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Προϊσταμένη ποσού του ΚΑΕ 

 Αυ ΚΑΕ τοτε βάρος του ΚΑΕ λού ς του ΚΑΕ Τμή υπηρεσιών ματος του ΚΑΕ 

 Προγραμματισμού και

  . . . .Οργάνωση ποσού ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ ΟΠΑΝ

  ΟΤμη ποσού ματάρχη ποσού ς του ΚΑΕ 

 Οικονομικώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν Υπη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν

 Μπαφίτη ποσού Γε βάρος του ΚΑΕ ωργία  Μπαφίτη ποσού Γε βάρος του ΚΑΕ ωργία  Μαργαρίτη ποσού ς του ΚΑΕ Κωνσταντίνος του ΚΑΕ 

       . . . .Τε βάρος του ΚΑΕ χνική υπηρεσιών έκθε βάρος του ΚΑΕ ση ποσού παροχή υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ πη ποσού ρε βάρος του ΚΑΕ σιώ θα προβλεφθεί και θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τουν λογιστική υπηρεσιών ς του ΚΑΕ υ ΚΑΕ ποστή υπηρεσιών ριξη ποσού ς του ΚΑΕ του ΚΑΕ ΟΠΑΝ
 Σε βάρος του ΚΑΕ λίδα 20
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