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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
ΛΕΥΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2017
1) Προµήθεια :Λευκών ειδών Κ.Α 15.6621.01
χρηµατοδότηση ίδιοι πόροι ποσό 1.996,40 €
συµ/νου ΦΠΑ 24%
2) Εξοδα για τη δράση <<Εναρµόνιση
Οικογενειακής &Επαγγελµατικής Ζωής>>
Κ.Α 60.6621.02 χρηµατοδότησηΕΣΠΑ
ποσό 1.934,40 € συµ/νου ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝ∆/ΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ

3.930,80 € συµ/νου ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο της παρούσας µελέτης
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προµήθεια λευκών ειδών για τις
ανάγκες των βρεφονηπιακών σταθµών του ∆ήµου, έτους 2017.
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε 3.930,80 € ΣΥΜ/ΝΟΥ Φ.Π.Α
24%
Και θα χρηµατοδοτηθεί ως εξής:
1)Από ιδίους πόρους
Κ.Α 15.6621 .01 Προµήθεια λευκών ειδών Βρεφ/κων Σταθµών για ποσό 1.996,40 € συµ/νου
ΦΠΑ 24% και αφορά τους: 3ο,6ο-7ο,13ο,14ο,16ο,17ο, 23ο & 25ο βρεφ/κους σταθµούς.
2) Από Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ
Κ.Α 60.6621.02 Έξοδα για την ∆ράση «Εναρµόνιση Οικογενειακής& Επαγγελµατικής
Ζωής» (ΕΣΠΑ ) για ποσό 1.934,40 € συµ/νου ΦΠΑ 24%. και αφορά τους 1ο
,2ο,5ο,9ο,10ο,11ο,12ο,18ο,19ο και 20ο βρεφονηπιακούς σταθµούς που έχουν ενταχθεί στο
ΕΣΠΑ.
Τόπος παράδοσης: Οι κατά τόπους βρεφονηπιακοί σταθµοί.
Η παράδοση των λευκών ειδών θα γίνει κατόπιν συνεννόησης µε την Υπηρεσία (πρωινή ώρα
8:00 π.µ. έως 13:00 µ.µ.).
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ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:
1)Ν.4412/16-ΦΕΚ,147,Α΄ 8-8-16 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων
Υπηρεσιών προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ

Προµηθειών

και

2)Του Ν. 3852/7-6-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης”. εκτός της περίπτωσης β της παρ VII του άρθρου
172 παρ β του άρθρου 194 και της παρ 5 του άρθρου 196 που καταργούνται µε τον
Ν.4412/16
3)Του Ν. 3463/20 06 Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. Εκτός των
παραγράφων 1-3 του πρώτου εδαφίου της παρ 9 της παρ 10 του άρθρου 209 της παρ 5 του
άρθρου 223 του δευτέρου εδαφίου της παρ 2 του 257 της παρ 7 και άρθρου 265 της παρ 1
του άρθρου 268 που καταργούνται µε τον Ν4412/16
4)Του Ν. 2362/95 ΦΕΚ 247 Α’ Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των ∆απανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις
5)Του Ν. 3681/2010 Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας µε την ανάρτηση Νόµων και Πράξεων
στην διαύγεια όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4412/16
6) Του Π∆80/2016 (Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες).
ΑΡΘΡΟ 3Ο
Συµβατικά στοιχεία
Συµβατικά στοιχεία της προµηθείας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
1.- Ενδεικτικός προϋπολογισµός
2.- Τεχνική έκθεση – Προδιαγραφές
3.- Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
ΑΡΘΡΟ 4Ο
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Τα φυσικά η νοµικά πρόσωπα κατά την πρόσκληση τους οφείλουν να προσκοµίσουν µαζί µε
την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά:
1- Βεβαίωση µη οφειλής ασφαλιστικών εισφορών
2- Φορολογική ενηµερότητα
3- Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε
αυτό.
4- Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοση τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα ,σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να προσφέρουν για όλα τα είδη, µιας ή
περισσοτέρων οµάδων. ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές για τα επιµέρους είδη µιας
οµάδας.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Χρόνος Παράδοσης
Τα λευκά είδη θα παραδοθούν σε διάστηµα δύο (2) µηνών από την υπογραφή της
σύµβασης στους κατά τόπους βρεφονηπιακούς σταθµούς και µετά από συνεννόηση µε την
υπηρεσία των Βρεφ/κών Σταθµών και τις προϊστάµενες αυτών.
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ΑΡΘΡΟ 6Ο
∆ικαίωµα Συµµετοχής
∆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 η εµπορικό µητρώο.
ΑΡΘΡΟ 7Ο
Αξιολόγηση Προσφορών
Η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο ή στους αναδόχους που θα προσφέρουν την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιµής για το
σύνολο των ειδών που συµµετέχει/ουν εφόσον η προσφορά του γίνεται αποδεκτή µε
βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και έχει/ουν προσκοµίσει τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά.
ΑΡΘΡΟ 8Ο
Υπογραφή Σύµβασης
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει εντός
του προβλεπόµενου χρόνου (αρ 105/ Ν.4412/2016) για την υπογραφή του συµφωνητικού.
Αν ο προµηθευτής δεν προσέλθει µέσα στις παραπάνω προθεσµίες για την υπογραφή της
σύµβασης κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από
κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν.
ΑΡΘΡΟ 9Ο
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας για
την οποία έγινε η προµήθεια να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος που τυχόν εµφανίσει
ελαττώµατα κακοτεχνίας η αδικαιολόγητη φθορά και η οποία δεν οφείλεται σε κακή
χρήση. Βλάβη η φθορά που θα παρουσιάζεται πρέπει να επανορθώνεται σε δυο
ηµερολογιακές ηµέρες από της ειδοποιήσεως .Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται στην
ταχθείσα προθεσµία εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας του
Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 10Ο
Τρόπος παράδοσης - Εκφόρτωσης
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την µεταφορά και εκφόρτωση των ειδών, και θα
πραγµατοποιείται µε δικά του µέσα.
ΑΡΘΡΟ 11Ο
Κήρυξη Προµηθευτού Έκπτωτου
Ο προµηθευτής ο οποίος δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να
υπογράψει την σχετική σύµβαση µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε παρέδωσε ή
αντικατάστησε τα συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που
του δόθηκε.
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Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε ή τα είδη δεν φορτώθηκαν παραδόθηκαν ή
αντικαταστάθηκαν µε ευθύνη του φορέα.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρω βίας.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ανάθεση ή σύµβαση
επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου κυρώσεις .Άρθρο 203 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 12Ο
Κρατήσεις
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι κρατήσεις που προκύπτουν από την κείµενη νοµοθεσία
εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το ∆ήµο.
1) 0,06% Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ.
2) Φόρος εισοδήµατος 4%
ΑΡΘΡΟ 13Ο
Παραλαβή Ειδών
Η παραλαβή των ειδών γίνεται από επιτροπή που ορίζεται (αρ.221 του Ν.4412/16).Κατά την
διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποιοτικός κ ποσοτικός έλεγχος (αρ. 208/ του Ν.4412/16 ).
ΑΡΘΡΟ 14ο
Τρόπος Πληρωµής
Μετά την αποπεράτωση της προµηθείας, µε την οριστική παραλαβή των αναφερόµενων
ειδών και την προσκόµιση των απαιτούµενων νόµιµων δικαιολογητικών µπορεί να εκδοθεί το
χρηµατικό ένταλµα πληρωµής ( άρθρο 200 του Ν.4412/2016).

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 28/6/2017

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Π. ∆ΡΟΥΤΣΑΣ

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΙΡ. ΒΑΣΙΛΑΙΝΑ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆/ΝΤΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
ΛΕΥΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2017
1) Προµήθεια :Λευκών ειδών Κ.Α 15.6621.01
Xρηµατοδότηση ίδιοι πόροι ποσό 1.996,40 €
συµ/νου ΦΠΑ 24%
2) Εξοδα για τη δράση <<Εναρµόνιση
Οικογενειακής &Επαγγελµατικής Ζωής>>
Κ.Α 60.6621.02 Xρηµατοδότηση ΕΣΠΑ
ποσό 1.934,40€ συµ/νου ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝ∆/ΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ 3.930,80 € συµ/νου ΦΠΑ 24%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια λευκών ειδών για τις ανάγκες των
Βρεφονηπιακών Σταθµών.
Τα προς προµήθεια είδη είναι τα κάτωθι :
ΟΜΑ∆Α Α΄
1. Πετσέτες χεριών λευκές 45Χ35 εκ. βαµβακερές
2. Πετσέτες κουζίνας βαµβακερές 45Χ35 εκ.
3. Ποτηρόπανα 45Χ35 εκ.
4. Σετ γάντια πιάστρες
ΟΜΑ∆Α Β΄
1. Λαβέτες
2. Σαλιάρες χωρίς δεσίµατα µε άνοιγµα κεφαλιού
ΟΜΑ∆Α Γ΄
1. Ποδιές µε µπούστο λευκές πλάτους κάτω από τη µέση περίπου 0,70 εκ.
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. ΠΕΤΣΕΤΕΣ
Να είναι βαµβακερές, ανεξίτηλές, ανθεκτικές στις υψηλές θερµοκρασίες συχνού
πλυσίµατος και να µην µπαίνουν στο πλύσιµο.
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2. ΓΑΝΤΙΑ ΠΙΑΣΤΡΕΣ
Γάντια για επαγγελµατική χρήση, από υψηλής ποιότητας υλικό να αντέχουν σε
υψηλές θερµοκρασίες έως 250 C και να παρέχουν ασφάλεια κατά τη χρήση.

Όλα τα προς προµήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας
Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν δείγµατα των προσφεροµένων
ειδών.
Η επιλογή των σχεδίων σε όλα τα είδη θα γίνει από την υπηρεσία των
Βρεφονηπιακών Σταθµών.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 28/6/2017

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Π. ∆ΡΟΥΤΣΑΣ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆/ΝΤΗΣ

ΕΙΡ. ΒΑΣΙΛΑΙΝΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΗΛ.:2132022152
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ενδεικτικός προυπολογισµός αφορά την προµήθεια λευκών ειδών για τις ανάγκες των Βρεφ/κων
σταθµών του ∆ήµου µας .
Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προυπολογισθεί στο ποσό των 3.930,80 € συµ/νου ΦΠΑ 24%
Το ποσό της δαπάνης περιλαµβάνεται στο πρ/σµό του ∆ήµου έτους 2017 .
Η δαπάνη για την προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί :
1) Από πόρους του ΕΣΠΑ, ποσό 1.934,40 € συµ/νου ΦΠΑ 24% (Κ.Α.60.6621.02)
και αφορά τους 1ο,2o,5ο,9o,10ο,11o,12o,18ο,19o και 20o βρ/κους σταθµούς
2) Από ιδίους πόρους, ποσό 1.996,40 € συµ/νου ΦΠΑ 24% (Κ.Α.15.6621.01)
και αφορά τους 3ο,6o-7o,13ο,14ο,16ο,17ο,23o,24ο και 25o βρ/κους σταθµούς.
ΟΜΑ∆Α Α
Α1΄ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ
Α/Α ΕΙ∆Η
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ
1 Πετσέτες χεριών λευκές
60 ΤΕΜ
2,80
βαµβακερές 45Χ35 εκ.
2 Πετσέτες κουζίνας
40 TEM
2,80
βαµβακερές 45Χ35 εκ.
3 Ποτηρόπανα 45Χ35 εκ.
25 ΤΕΜ
2,80
4 Σετ γάντια πιάστρες

Α/Α

11 ΤΕΜ

ΣΥΝΟΛΟ
168,00

CPV
39514100-9

112,00

39514100-9

70,00

39525600-4

30,00

330,00

18424000-7

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%

680,00 €
163,20 €

ΣΥΝΟΛΟ A1'
OMA∆ΑΣ

843,20 €

Α2΄ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΙ∆Η
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ
1 Πετσέτες χεριών λευκές
130 ΤΕΜ
2,80
βαµβακερές 45Χ35 εκ.
2 Πετσέτες κουζίνας
30 ΤΕΜ
2,80
βαµβακερές 45Χ35 εκ.
3 Ποτηρόπανα 45Χ35 εκ.
15 TEM
2,80
4 Σετ γάντια πιάστρες

ΟΜΑ∆Α Β
Β1΄ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ

6 ΤΕΜ

ΣΥΝΟΛΟ
364,00

CPV
39514100-9

84,00

39514100-9

42,00

39525600-4

30,00
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ A2'
OMA∆ΑΣ

180,00
670,00 €
160,80 €
830,80 €

18424000-7

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑ∆ΑΣ Α
(Α1+Α2)

1.674,00 €
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Α/Α

Α/Α

ΕΙ∆Η
1 Σαλιάρες χωρίς δεσίµατα µε
άνοιγµα κεφαλιού

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ
150 ΤΕΜ
5,00

ΣΥΝΟΛΟ
750,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%

750,00 €
180,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Β1΄
ΟΜΑ∆ΑΣ

930,00 €

Β2΄ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΙ∆Η
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ
1 Λαβέτες χρώµατος λευκού
120 ΤΕΜ
2,00
2 Σαλιάρες χωρίς δεσίµατα µε
88 ΤΕΜ
5,00
άνοιγµα κεφαλιού

ΣΥΝΟΛΟ
240,00
440,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%

680,00 €
163,20 €

ΣΥΝΟΛΟ Β2΄
ΟΜΑ∆ΑΣ

843,20 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑ∆ΑΣ Β
(Β1+Β2)

1.773,20 €

ΟΜΑ∆Α Γ΄
Γ1΄ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ
Α/Α ΕΙ∆Η
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ
1 Ποδιές µε µπούστο λευκές
13 ΤΕΜ
10,00
πλάτους κάτω από τη µέση
περίπου 0,70 εκ.

ΣΥΝΟΛΟ
130,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%

130,00 €
31,20 €

ΣΥΝΟΛΟ Γ1΄
ΟΜΑ∆ΑΣ

161,20 €

Α/Α

Γ2΄ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΙ∆Η
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ
1 Ποδιές µε µπούστο λευκές
26 ΤΕΜ
10,00
πλάτους κάτω από τη µέση
περίπου 0,70 εκ.
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ Γ2΄
ΟΜΑ∆ΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΟΜΑ∆ΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
260,00

CPV
39514100-9

CPV
39514100-9
39514100-9

CPV
18100000

CPV
18100000

260,00 €
62,40 €
322,40 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
483,60 €
ΟΜΑ∆ΑΣ Γ
(Γ1+Γ2)
3.930,80 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 28/6/2017
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Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Π.∆ΡΟΥΤΣΑΣ

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΙΡ. ΒΑΣΙΛΑΙΝΑ

Π.
∆ΡΟ
ΥΤΣΑ
Σ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆/ΝΤΗΣ

2

