«Προµήθεια δηµιουργικού /
διαφηµιστικού υλικού για τη διοργάνωση
των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων
2017-2018 σε κεντρικές πλατείες του
∆ήµου Πειραιά».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.520,00 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Φ.Π.Α. 24%

∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ: 3.124,80€

& ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ

Κ.Α.: 00.6431.01 (Έξοδα ενηµέρωσης και
προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου).

Τηλ.: 213-2022347-48
E-mail: pubrelations@pireasnet.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Η
παρούσα
συγγραφή
υποχρεώσεων
αφορά
στην
προµήθεια
δηµιουργικού/διαφηµιστικού υλικού για τη διοργάνωση των Χριστουγεννιάτικων
εκδηλώσεων, που θα πραγµατοποιηθούν από 1 ∆εκεµβρίου 2017 έως 7 Ιανουαρίου 2018
σε κεντρικές πλατείες του ∆ήµου Πειραιά.
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε 2.520,00€ (πλέoν Φ.Π.Α.) και θα
βαρύνει τον Κ.Α. 00.6431.01 (έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου) του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017.
Άρθρο 2ο
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
1. Η τεχνική περιγραφή
2. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός
3. Το τιµολόγιο
4. Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων

•
•
•

Άρθρο 3ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
O N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών» (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Ο Ν. 3463/08-06-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».

1

•

•

•
•
•

•

Οι διατάξεις του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης αντιγράφων
εγγράφων», του κεφαλαίου Α΄ «Μείωση ∆ιοικητικών Βαρών – Απλουστεύσεις
∆ιαδικασιών» του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄/74).
Ο Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/143/28-06-2014),
κατά τις διατάξεις που ισχύει.
Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ Α/145/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
Ο Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α΄/248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο 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.
Η υπ΄ αριθµ. 1191/22-03-2017 απόφαση (ΦΕΚ 969Β/22-03-2017) περί καθορισµού του
χρόνου, τρόπου υπολογισµού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης κράτησης
0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.

Άρθρο 4ο
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει εντός του
προβλεπόµενου χρόνου (αρθ. 105 παρ. 4 του Ν. 4412/2016) για την υπογραφή του συµφωνητικού.

Άρθρο 5ο
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 118 του Ν.
4412/2016.
Η κατακύρωση γίνεται στον συµµετέχοντα του οποίου η πρόταση προσφοράς γίνει αποδεκτή, µε
βάση τους καθοριζόµενους όρους στην Τεχνική Περιγραφή, που προσφέρει την πλέον συµφέρουσα,
από οικονοµικής άποψης, προσφορά µόνο βάσει τιµής.

Άρθρο 6ο
∆εκτοί στην απευθείας ανάθεση γίνονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες αυτών που
είναι αναγνωρισµένοι προµηθευτές του δηµοπρατούµενου αντικειµένου, οι οποίοι παρέχουν
εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύµβασης.
Όλοι οι συµµετέχοντες θα είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και θα προσκοµίσουν
πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό,
το είδος των εργασιών τους και η άσκησή τους κατά το τρέχον οικονοµικό έτος. Επίσης, θα
προσκοµίσουν ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα (τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου
την ηµέρα της ανάθεσης) και καταστατικό, εφόσον κρίνεται απαραίτητο καθώς και ποινικό
µητρώο.

Άρθρο 7ο
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από την κείµενη νοµοθεσία βαρύνουν τον ανάδοχο
Α) Φόρος 0,06% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ Β) Φόρος εισοδήµατος 4% Γ) Φόρος 0,06 υπέρ Α.Ε.Π.Π. (αρθ. 350,
παρ. 3 του Ν. 4412).
Εκτός από το Φ.Π.Α. που βαρύνει το ∆ήµο.
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ΑΡΘΡΟ 8ο
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ο προµηθευτής θα πρέπει να παραδώσει στην Αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής που
ορίζει ο ∆ήµος τα προγράµµατα και να τοποθετήσει τις αφίσες, το banner και τα αεροπανό
την πρώτη εβδοµάδα του ∆εκεµβρίου.
Τα προγράµµατα θα παραδοθούν στο τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων του ∆ήµου Πειραιά
στο Κεντρικό ∆ηµαρχείο.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ …/…/2017

Η Συντάξασα

Η Προϊσταµένη

Ο ∆ιευθυντής

Α. ΦΑΤΛΕ

ΟΥΡ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ

ΠΑΝ. ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ

Εγκρίνεται
Ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος

Ανδρέας Βεντούρης

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

ΑΝΤ. ΜΗΛΙΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

«Προµήθεια δηµιουργικού /
διαφηµιστικού υλικού για τη διοργάνωση
των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων
2017-2018 σε κεντρικές πλατείες του
∆ήµου Πειραιά».

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.520,00 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΠΑ 24%

∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ : 3.124,80 €

& ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ
Τηλ.: 213-2022347-48
E-mail: pubrelations@pireasnet.gr

Κ.Α.: 00.6431.01 (Έξοδα ενηµέρωσης και
προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια δηµιουργικού/διαφηµιστικού υλικού για
τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, που θα πραγµατοποιηθούν από 1 ∆εκεµβρίου
2017 έως 7 Ιανουαρίου 2018 σε κεντρικές πλατείες του ∆ήµου Πειραιά:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ:

2.

3.

4.

5.

1. 60 αφίσες στεγάστρων διαστάσεων 1,30 x 2,00m 4χρωµία σε χαρτί velvet
170gr, στις οποίες θα αναγράφεται το Χριστουγεννιάτικο εορταστικό πρόγραµµα
και θα τοποθετηθούν στις στάσεις λεωφορείων κεντρικών δρόµων του Πειραιά την
πρώτη εβδοµάδα του ∆εκεµβρίου.
20 αφίσες ειδικών πλαισίων διαστάσεων 1,10 x 1,40m 4χρωµία σε χαρτί velvet
170gr, στις οποίες θα αναγράφεται το Χριστουγεννιάτικο εορταστικό πρόγραµµα,
που θα πραγµατοποιηθεί σε κεντρικές πλατείες και µη του Πειραιά.
4.000 4σέλιδα (Α5) προγράµµατα σε χαρτί velvet 150gr, όπου θα αναφέρονται οι
εορταστικές δράσεις, που θα πραγµατοποιηθούν στην πόλη του Πειραιά και θα
µοιραστούν για ενηµέρωση (η παράδοση των προγραµµάτων θα γίνει το αργότερο
την πρώτη εβδοµάδα του ∆εκεµβρίου).
1 banner διαστάσεων 5x2 µέτρα µουσαµάς laminate 450gr., που θα αναρτηθεί
στην πρόσοψη του ∆ηµοτικού Θεάτρου, προκειµένου να ενηµερωθούν οι δηµότες
για το πρόγραµµα των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων (η αποξήλωση θα γίνει
από τον ανάδοχο αµέσως µετά τη λήξη των εορταστικών εκδηλώσεων).
Η τοποθέτηση των αφισών καθώς και η αποµάκρυνση τους µετά το πέρας των
εκδηλώσεων θα γίνει από το προσωπικό του αναδόχου που θα αναλάβει την
προµήθεια.
Πέντε αεροπανό διαστάσεων 1x6m µουσαµάς laminate 450gr., όπου θα αναγράφεται το Χριστουγεννιάτικο εορταστικό πρόγραµµα, που θα πραγµατοποιηθεί σε κεντρικές και µη πλατείες του Πειραιά.
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Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η προµήθεια των ανωτέρω υλικών (αφίσεςπρογράµµατα-banner) υποχρεούται να τα παραδώσει την πρώτη εβδοµάδα του
∆εκεµβρίου που θα γίνει η έναρξη των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

Όλα τα είδη θα πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε 3.124,80€ (πλέον Φ.Π.Α.)
και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6431.01 (έξοδα ενηµέρωσης και προβολής
δραστηριοτήτων του ∆ήµου) του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού
έτους 2017.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ …/…/2017
Η Συντάξασα

Η Προϊσταµένη

Ο ∆ιευθυντής

Α. ΦΑΤΛΕ

ΟΥΡ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ

ΠΑΝ. ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ

Εγκρίνεται
Ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος

Ανδρέας Βεντούρης

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

ΑΝΤ. ΜΗΛΙΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«Προµήθεια δηµιουργικού /
διαφηµιστικού υλικού για τη διοργάνωση
των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων
2017-2018 σε κεντρικές πλατείες του
∆ήµου Πειραιά».

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.520,00 €

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -

Φ.Π.Α. 24%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ: 3.124,80 €

& ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Κ.Α.: 00.6431.01 (Έξοδα ενηµέρωσης και
προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου).

ΑΡΜΟ∆ΙΑ: ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ
Τηλ.: 213-2022347-48
E-mail: pubrelations@pireasnet.gr

Τιµολόγιο

Γενικά:

Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών και ο
ανάδοχος δε δικαιούται καµία άλλη πληρωµή ή αποζηµίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
καθεµιάς από αυτές, σύµφωνα µε τους όρους της µελέτης. Στην ανωτέρω αµοιβή περιλαµβάνεται και
το σύνολο των άµεσων και έµµεσων γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών
του αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών.

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
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ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1.

2.

3.

4.

5.

Αφίσες
στεγάστρων
διαστάσεων
1.30x2.00m
4χρωµία σε χαρτί
velvet 170gr.,
όπου θα
αναγράφεται το
Χριστουγεννιάτικο
εορταστικό
πρόγραµµα και θα
τοποθετηθούν στις
στάσεις των
λεωφορείων
κεντρικών δρόµων
του Πειραιά.
Αφίσες ειδικών
πλαισίων
διαστάσεων
1.10x1.40m
4χρωµία σε χαρτί
velvet 170gr.,
όπου θα
αναγράφεται το
Χριστουγεννιάτικο
εορταστικό
πρόγραµµα, που
θα
πραγµατοποιηθεί
σε κεντρικές
πλατείες και µη
του Πειραιά από
01/12/17 έως
07/01/18.
4σέλιδα (A5)
προγράµµατα σε
χαρτί velvet
150gr., όπου θα
αναγράφονται οι
εορταστικές
δράσεις που θα
πραγµατοποιηθούν
στην πόλη του
Πειραιά και θα
µοιραστούν για
ενηµέρωση.
Αεροπανό
διαστάσεων 1x6m
µουσαµάς laminate
450gr., όπου θα
αναγράφεται το
χριστουγεννιάτικο
εορταστικό
πρόγραµµα.

14,50€

Τεµάχιο

Τεµάχιο

Τεµάχιο

Τεµάχιο

Banner
διαστάσεων 5x2
µέτρα µουσαµάς
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∆εκατέσσερα
ευρώ και
πενήντα λεπτά

12,50€

∆ώδεκα ευρώ
και πενήντα
λεπτά

0,0875€

Μηδέν κόµµα
µηδέν
οκτακόσια
εβδοµήνταπέντε

150,00€

Εκατόνπενήντα ευρώ

300,00€

Τριακόσια ευρώ

laminate 450gr.,
που θα αναρτηθεί
στην πρόσοψη του
∆ηµοτικού
Θεάτρου,
προκειµένου να
ενηµερωθούν οι
δηµότες για το
πρόγραµµα των
Χριστουγεννιάτικω
ν εκδηλώσεων.

Τεµάχιο

ΠΕΙΡΑΙΑΣ …/…/2017
Η Συντάξασα

Η Προϊσταµένη

Ο ∆ιευθυντής

Α. ΦΑΤΛΕ

ΟΥΡ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ

ΠΑΝ. ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ

Εγκρίνεται
Ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος

Ανδρέας Βεντούρης

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

ΑΝΤ. ΜΗΛΙΑΣ
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«Προµήθεια δηµιουργικού /
διαφηµιστικού υλικού για τη διοργάνωση
των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων
2017-2018 σε κεντρικές πλατείες του
∆ήµου Πειραιά».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:2.520,00

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -

Φ.Π.Α. 24%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ: 3.124,80€

& ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ

Κ.Α.: 00.6431.01 (Έξοδα ενηµέρωσης και
προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου).

Τηλ.: 213-2022347-48
E-mail: pubrelations@pireasnet.gr

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

1.

2.

3.

ΤΙΤΛΟΣ
Αφίσες στεγάστρων
διαστάσεων 1.30x2.00m
4χρωµία σε χαρτί velvet
170gr., όπου θα
αναγράφεται το
Χριστουγεννιάτικο
πρόγραµµα και θα
τοποθετηθούν στις
στάσεις των λεωφορείων
κεντρικών δρόµων του
Πειραιά.
Αφίσες ειδικών πλαισίων
διαστάσεων 1.10x1.40m
4χρωµία σε χαρτί velvet
170gr., όπου θα
αναγράφεται το
Χριστουγεννιάτικο
εορταστικό πρόγραµµα,
που θα πραγµατοποιηθεί
σε κεντρικές πλατείες και
µη του Πειραιά από
01/12/17 έως 07/01/18.
4σέλιδα (Α5)
προγράµµατα σε χαρτί
velvet 150gr., όπου θα
αναγράφονται οι
εορταστικές δράσεις που
θα πραγµατοποιηθούν
στην πόλη του Πειραιά
και θα µοιραστούν για
ενηµέρωση.

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Τεµάχιο

Τεµάχιο

Τεµάχιο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

CPVS

60

14,50€

870,00€

1.078,80€

22000000-0

20

12,50€

250,00€

310,00€

22000000-0

4000

0,0875€

350,00€

434,00€

22000000-0
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4.

5.

Αεροπανό διαστάσεων
1x6m µουσαµάς laminate
450gr., όπου θα
αναγράφεται το
χριστουγεννιάτικο
πρόγραµµα.
Banner διαστάσεων 5x2
µέτρα µουσαµάς laminate
450 gr., που θα
αναρτηθεί στην πρόσοψη
του ∆ηµοτικού Θεάτρου,
προκειµένου να
ενηµερωθούν οι δηµότες
για το πρόγραµµα των
Χριστουγεννιάτικων
εκδηλώσεων.

Τεµάχιο

Τεµάχιο

5

150,00€

750,00€

930,00€

22000000-0

1

300,00€

300,00€

372,00€

22000000-0

2.520,00€

3.124,80€

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ µε Φ.Π.Α.: 3.124,80€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 3.124,80€ (συµπ. Φ.Π.Α.24%)
Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6431.01 (έξοδα ενηµέρωσης και προβολής
δραστηριοτήτων του ∆ήµου) του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ …/…/2017
Η Συντάξασα

Η Προϊσταµένη

Ο ∆ιευθυντής

Α. ΦΑΤΛΕ

ΟΥΡ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑ

ΠΑΝ. ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ

Εγκρίνεται
Ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος

Ανδρέας Βεντούρης

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

ΑΝΤ. ΜΗΛΙΑΣ
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