ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΓΑΠΗΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΤΡΑΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
Τηλ. 2131601833-213 1601824
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια Αναψυκτικών- Ροφηµάτων και λοιπών
Ειδών Κυλικείου για τις ανάγκες των έντεκα (11) Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ)
του ∆ήµου Πειραιά.
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε 17.499,73 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α
και θα βαρύνει µέρος του οικείου Κ.Α 15.6481.06 του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το
οικονοµικό έτος 2018 και τον αντίστοιχο κωδικό για το 2019.
Άρθρο 2ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.Του Ν.4412/16-ΦΕΚ.147.Α΄8-8-16 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
2. Του Ν. 3463/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»
3.Του Ν. 3852/10 ΦΕΚ. 87 Α΄/7-6-10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης» .
4. Του Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες ».
5. Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α΄/248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του Ν. 3861/2010( ΦΕΚ Α’/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».
7. Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και
εποπτείας(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις που
ισχύουν.
Άρθρο 3ο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας είναι κατά σειράς ισχύος τα ακόλουθα:
1. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός.
2. Τεχνική Περιγραφή.
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3. Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων
Άρθρο 4ο
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε το αρ. 118 του Ν. 4412/16.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προσφέρουν για µία ή περισσότερες οµάδες αλλά όχι για
επιµέρους είδη.
Η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο που προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από
Οικονοµικής άποψης προσφοράς, µόνο βάσει τιµής.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις προµηθευτών
και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της
Προµήθειας. Αυτό αποδεικνύεται µε την προσκόµιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε
ενδιαφερόµενου προµηθευτή στο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο.
Οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν :
Α) Φάκελο δικαιολογητικών στον οποίο θα περιέχουν τα εξής:
1) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους
σε αυτό.
2) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
3) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοση τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου.
Άρθρο 5ο
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο µειοδότης που θα αναδειχθεί έχει την υποχρέωση να προσέλθει αµέσως στη Νοµική
Υπηρεσία για την υπογραφή της σύµβασης (αρ. 105 του Ν. 4412/16).
Η διάρκεια σύµβασης θα είναι ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού και
µε πρόβλεψη παράτασης προθεσµίας σύµβασης και για το οικονοµικό έτος 2019.

Άρθρο 6ο
ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η παράδοση των ειδών από τον προµηθευτή θα γίνεται τµηµατικά και ανάλογα µε τις
ανάγκες των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ.),που θα τους υποδείξει η Υπηρεσία Η
συνολική διάρκεια της σύµβασης θα έχει. διάρκεια µέχρι εξαντλήσεως του ποσού, και ορίζεται σε
ένα (1) έτος από της υπογραφής της σχετικής σύµβασης. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει
τα είδη στα κατά τόπους Κέντρα Αγάπης και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) µε δικές του δαπάνες,
προσωπικό και µεταφορικά µέσα σε προθεσµία δύο ηµερών από την ειδοποίηση από τους
υπεύθυνους του κάθε Κέντρου Αγάπης και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ).
Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του
προσωπικού του αναδόχου ή άλλου µέχρι της παράδοσή τους σε χώρο που θα υποδεχθεί από την
υπηρεσία.
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Οι ποσότητες που αναγράφονται στον προϋπολογισµό είναι ενδεικτικές, δεδοµένου ότι δεν
µπορούν να προβλεφθούν ακριβώς, λόγω της ιδιοµορφίας της προµήθειας.
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα ανάλογα µε τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη
διάρκεια της σύµβασης να αυξοµειώσει τις ποσότητες των ειδών µέχρι το ύψος του συµβατικού
ποσού.
∆εν είναι υποχρεωτική ή εξάντληση από το ∆ήµο ολόκληρου του ποσού του διαγωνισµού, εφ’
όσον δεν προκύπτουν αντίστοιχες ανάγκες στα εν λόγω είδη.
ΑΡΘΡΟ 7
Έλεγχοι- ∆οκιµές
Κυρώσεις προµηθευτού για εκπρόθεσµη παράδοση ή αντικατάσταση συµβατικών υλικών
Εάν τα υλικά παραδοθούν εκπρόθεσµα σε σχέση µε την ταχθείσα ηµεροµηνία, θα
επιβάλλονται στον προµηθευτή πρόστιµο και κυρώσεις , (αρ. 207 του Ν. 4412/16).
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από Επιτροπή που συστήνεται από το ∆ήµο
(αρ.221 και 208 του Ν. 4412/16).
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών διενεργείται µε µακροσκοπικό έλεγχο ή εργαστηριακό,
εφόσον απαιτείται, η δαπάνη του οποίου βαρύνει τον προµηθευτή, προς διαπίστωση της
καταλληλότητας των υλικών, σύµφωνα µε τους όρους των προδιαγραφών της τεχνικής περιγραφής
της µελέτης.
Σε περίπτωση ακαταλληλότητάς τους, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να
αντικαταστήσει αυτά µε άλλα που θα πληρούν τους όρους της σύµβασης ,µε κάθε µέσον και
αζηµίως, εντός προθεσµίας που ορίζει η Επιτροπή (αρ. 213 του Ν. 4412/16)
Εάν ο προµηθευτής αµελήσει να προβεί στην αντικατάσταση των ακατάλληλων υλικών,
κηρύσσεται έκπτωτος ,η δε εγγύηση καλής εκτέλεσης εκπίπτει αυτοδίκαια.
ΑΡΘΡΟ 8
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά. Ολόκληρη η συµβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον
προµηθευτή µετά την οριστική παραλαβή των ειδών ,που θα παραδίδει τµηµατικά, µε την έκδοση
χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά (αρ. 200 του
Ν. 4412/16).
ΑΡΘΡΟ 9
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Όλες οι δαπάνες προµήθειας µεταφοράς και εκφόρτωσης ,φόροι (εκτός από τον Φ.Π.Α. που
βαρύνει τον ∆ήµο ),τέλη χαρτόσηµα κ.λ.π. βαρύνουν τον προµηθευτή στο σύνολό τους καθώς και
οι κάτωθι κρατήσεις:
α) 0,06% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ
β) 4% φόρος εισοδήµατος.
γ) 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.
Ατυχήµατα- Ζηµιές- Ασφάλιστρα
α) Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο ΙΚΑ όλο το προσωπικό το οποίο απασχολεί.
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β) Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα τα οποία καταβάλλει ο ανάδοχος για το προσωπικό και τα
µηχανήµατά του, συµπεριλαµβανοµένης και της εργοδοτικής εισφοράς , υπέρ ΙΚΑ, ΤΕΑ∆ΚΕΕ
κ.λ.π ταµείων και η καταβολή των κάθε φύσης εκτάκτων χρηµατικών παροχών του
εργατοτεχνικού προσωπικού του, ή υπό τύπου δώρου, ή υπό τύπου έκτακτης οικονοµικής
ενίσχυσης βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο.
γ) Σε καµία περίπτωση δεν βαρύνεται η Υπηρεσία µε δαπάνες από ατυχήµατα στο
εργαζόµενο προσωπικό ή σε τρίτους, όπως επίσης και µε αποζηµιώσεις για ζηµιές που
προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των µεταφορικών του µέσων, σε ξένη
ιδιοκτησία και σε κατασκευές κοινωφελών και λοιπών έργων, του αναδόχου όντως υπευθύνου
αστικώς και ποινικώς για τα ανωτέρω ατυχήµατα φθοράς, ακόµη κι αν αυτό δεν οφείλεται στην
υπαιτιότητα ή παράλειψή του, αλλά σε τυχαίο γεγονός.

O ∆ήµαρχος και µε ειδική εντολή

Ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος

ΑΓΡΑΠΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ

Η

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥΠΕΤΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Μ. ΚΑΡΡΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Α. ΜΗΛΙΑΣ

4

`
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΓΑΠΗΣ &
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Πληροφορίες: ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΤΡΑΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
Τηλ. 2131601833-2131601824

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια ροφηµάτων ,αναψυκτικών και λοιπών ειδών
κυλικείου για τις ανάγκες των έντεκα (11) Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του
∆ήµου Πειραιά
Τα προς προµήθεια είδη είναι:

ΟΜΑ∆Α Α : ΡΟΦΗΜΑΤΑ
Α1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Καφές Ελληνικός (χύµα) σε συσκευασία 1 Kg
Ζάχαρη σε συσκευασία 1 Kg
Σοκολάτα ρόφηµα σε συσκευασία 500gr
Τσάι βουνού (κουτί) σε συσκευασία 10 τεµ
Xαµοµήλι (κουτί) σε συσκευασία 10 τεµ
Καφές φίλτρου σε συσκευασία 500 gr (xύµα)

Α2:
7. Γάλα εβαπορέ σε συσκευασία 410 g
ΟΜΑ∆Α Β: ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ
1

PEPSI KOLA σε συσκευασία 24 τεµ.
(φιάλες) των 250 ml
5

2
3
4
5

ΛΕΜΟΝΙΤΑ σε συσκευασία 24 τεµ. (φιάλες)
των 250 ml
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α ΜΠΛΕ σε συσκευασία
24 τεµ. (φιάλες) των 250 ml
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ∆Α KOKKINΗ σε
συσκευασία 24 τεµ. (φιάλες) των 250 ml
SPRITE-SEVEN UP σε συσκευασία 24 τεµ.
(φιάλες) των 250 ml

Όλα τα ροφήµατα –αναψυκτικά και λοιπά είδη κυλικείου πρέπει να είναι αρίστης
ποιότητας, ευρείας κατανάλωσης και να αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης τους. Τα
παραδιδόµενα είδη πρέπει να έχουν ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον πέντε µήνες από την
ηµεροµηνία παράδοσής τους στα Κέντρα Αγάπης και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του ∆ήµου
Πειραιά Όλα τα είδη θα πληρούν τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών όπως
ισχύει σήµερα.
Το κόστος δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 17.499.73,00 .€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ θα βαρύνει τον οικείο Κ.Α 15.6481.06 του προϋπολογισµού του
∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2018 και µέρους του αντίστοιχου κωδικού για το 2.019.

Ο ∆ήµαρχος
και µε ειδική εντολή
ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος

ΑΓΡΑΠΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ

Η

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥΠΕΤΡΑΚΟΥ -ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Μ. ΚΑΡΡΑ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Α. ΜΗΛΙΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τµήµα Κέντρων Αγάπης & Αλληλεγγύης
πληροφορίες:AΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥΠΕΤΡΑΚΟΥΕ.
Γιαννίκου ∆ήµητρα
Ττηλ.: 2131601833 - 2131601824

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 12/2/2018
∆απάνες καθηµερινής λειτουργίας
Των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης
τρίτης ηλικίας
(Κ.Α.Π.Η.)
ΠΟΣΟ : 17.499,73 ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
Κ.Α.: 15.6481.06

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

τους 2019.

ΟΜΑ∆Α Α: ΡΟΦΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΪΌΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ/
ΜΟΝΆ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΌΣ
(συσκευασία του 1 kg)
ΖΆΧΑΡΗ
(συσκευασία του 1 kg)
ΣΟΚΟΛΆΤΑ ΡΌΦΗΜΑ
( συσκευασία των 500 gr)
ΤΣΆΪ ΒΟΥΝΟΎ ΚΟΥΤΊ (10
τεµ).
ΧΑΜΟΜΉΛΙ ΚΟΥΤΊ (10 τεµ.)
ΚΑΦΈΣ ΦΊΛΤΡΟΥ ΓΑΛΛΙΚΌΣ
( συσκευασία των 500 gr)

ΠΟΣΌΤΗΤ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΉ
Α
ΤΙΜΉ
ΜΟΝΆ∆ΑΣ

ΠΟΣΌ

kg

500

8,90 €

4.450,00 €

kg

462

0,80 €

369,60 €

ΚΟΥΤΙ

188

4,10 €

770,80 €

ΚΟΥΤΙ

85

1,05 €

89,25 €

ΚΟΥΤΙ
ΚΟΥΤΙ

59
10

0,75 €
6,20 €

44,25 €
62,00 €

ΣΎΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%

5.785,90 €
1.388,61 €
7.174,51 €

ΣΥΝΟΛΟ Α1

ΓΆΛΑ ΕΒΑΠΟΡΈ των 410gr.

900

ΚΟΥΤΙ

0,92 €

828,00 €

Φ.Π.Α. 13%

107,64 €
935,64 €

ΣΥΝΟΛΟ Α2

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆Α Α΄(Α1+Α2)=8.110,15
(συµπεριλαµβανοµένου

7

.)

Φ.Π.Α

ΟΜΆ∆Α Β:
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΆ
ΠΡΟΪΌΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ/
ΜΟΝΆ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΜΆΧΙΑ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΉ
ΤΙΜΉ
ΜΟΝΆ∆ΑΣ

PEPSI COLA 250ml x 24 τεµ.
ΛΕΜΟΝΊΤΑ 250ml x 24 τεµ.
ΠΟΡΤΟΚΑΛΆ∆Α ΚΟΚΚΙΝΗ
250ml
250x24τεµ.
ΠΟΡΤΟΚΑΛΆ∆Α ΜΠΛΕ 250ml
250x24τεµ.
SPRITE – SEVEN UP 250ml
250x24τεµ.

ΚΙΒΏΤΙΟ
ΚΙΒΏΤΙΟ
ΚΙΒΏΤΙΟ

69
200
250

9,36 €
9,36 €
9,36 €

645,84 €
1.872,00 €
2.340,00 €

ΚΙΒΏΤΙΟ

200

9,36 €

1.872,00 €

ΚΙΒΏΤΙΟ

90

9,36 €

842,40 €

ΣΎΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄ΜΕ Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΌ ΣΎΝΟΛΟ ΟΜΆ∆ΩΝ Α+ Β

ΠΟΣΌ

7.572,24 €
1.817,34 €

9.389,58 €
17.499,73 €

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΓΡΑΠΙ∆ΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
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Η
ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ

Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ

ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥΠΕΤΡΑΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Μ. ΚΑΡΡΑ
Π. ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Α. ΜΗΛΙΑΣ
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Ο
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

