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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 2016
1) Προµήθεια :Λευκών ειδών Κ.Α 15.6621.01
χρηµατοδότηση ίδιοι πόροι ποσό 782,19 €
συµ/νου ΦΠΑ 24%
2) Έξοδα για τη δράση <<Εναρµόνιση
Οικογενειακής &Επαγγελµατικής Ζωής>>
Κ.Α 60.6621.02 χρηµατοδότησηΕΣΠΑ
ποσό 1.447,08 € συµ/νου ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝ∆/ΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ

2.229,27 € 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 2016.
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται σε 2.229,27 € 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 782,19 €
συµ/νου ΦΠΑ 24% και αφορά τους : 3ο, 13ο ,14ο,16ο, 17ο, 22ο & 24ο βρεφ/κους
σταθµούς .
2) Από Χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ.
Κ.Α 60.6621.02 Έξοδα για την ∆ράση «Εναρµόνιση Οικογενειακής& Επαγγελµατικής
Ζωής» (ΕΣΠΑ ) για ποσό 1.447,08 € συµ/νου ΦΠΑ 24%. και αφορά τους 1ο ,2ο,5ο
,10ο,18ο 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 διενέργεια του διαγωνισµού γίνεται σύµφωνα µε τις κάτωθι διατάξεις :
α)Της µε αριθ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β) Υπουργικής Απόφασης " ΕΝΙΑΙΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ "
β)Του Ν
2286/95 "περί προµηθειών του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων" (ΦΕΚ 19 /Α/1-295)
γ)Του Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»
δ)Του Ν.4281/14 άρθρο 157.
ε)Του Ν.3852/10 όπως ισχύει.
στ) Υ.Α 35130/739/9-6-10 ΦΕΚ Β 1291/10 .
ΑΡΘΡΟ 3ο
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Την ηµέρα του διαγωνισµού οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν :
1. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε
αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους.
2. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να προσφέρουν είτε όλα τα είδη, είτε όλα τα
είδη µίας από τις τρεις οµάδες χωρίς να έχουν δικαίωµα να προσφέρουν ορισµένα είδη µιας
οµάδας.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Εγγυήσεις

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να καταθέτει
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών που θα
προµηθεύσει χωρίς ΦΠΑ . Το περιεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η
παρ.2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ .
Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής εκτέλεσης ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος
ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας για την οποία έγινε η προµήθεια να αντικαταστήσει
ολόκληρο το είδος που έχει υποστεί φθορά και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση.
Η βλάβη που θα παρουσιάζεται πρέπει να επανορθώνεται σε δέκα ηµερολογιακές ηµέρες από της
ειδοποιήσεως. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται στην ταχθείσα προθεσµία επιβάλλεται στον
προµηθευτή ποινική ρήτρα ίση προς την αξία του προαναφερθέντος είδους που εκπίπτει από το
παρακρατούµενο ποσοστό 5% επί του συµβατικού ποσού για λόγους εγγυήσεως πέραν της εγγυητικής
επιστολής
Μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο η εγγυητική
καλής εκτέλεσης..
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ΑΡΘΡΟ 5ο
Χρόνος παράδοσης
Τα λευκά είδη θα παραδοθούν σε διάστηµα τριών (3) 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.
ΑΡΘΡΟ 6ο
∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
Μαζί µε την προσφορά τους οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να υποβάλουν συνηµµένα
δείγµατα για κάθε είδος που είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Σε
περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσκοµισθούν δείγµατα λόγω όγκου θα πρέπει να
προσκοµισθούν prospectus.
Τα κατατεθέντα δείγµατα του ανακηρυσσοµένου αναδόχου θα κρατούνται και θα
φυλάσσονται από το αρµόδιο όργανο, ο δε ανάδοχος θα κληθεί να προβεί στην προµήθεια των
ειδών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης (άρθρο 28 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης).
Αµέσως µετά την επίσηµη κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ο ανάδοχος ή
οι ανάδοχοι της προµήθειας θα κληθούν να υπογράψουν τη σχετική σύµβαση,
Ο ανάδοχος της προµήθειας πρέπει οπωσδήποτε να έχει υπόψη του ότι τα προς προµήθεια
είδη θα είναι απαραίτητα σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, προσκοµίζοντας σχετική
υπεύθυνη δήλωση.
Η επιλογή των σχεδίων και των χρωµάτων σε όλα τα είδη θα γίνει από την υπηρεσία των
Βρεφονηπιακών Σταθµών.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης µετά την παραλαβή των ειδών από την επιτροπή παραλαβής ορίζεται σε
δύο (2) µήνες. Κάθε φθορά που θα παρουσιάζεται µέσα σ΄ αυτό το χρονικό διάστηµα που
οφείλεται στην κακή κατάσταση πρέπει να επανορθώνεται µέσα σε δέκα (10) ηµερολογιακές µέρες
από την ειδοποίηση. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται µέσα στην ταχθείσα προθεσµία
επιβάλλεται στον προµηθευτή ποινική ρήτρα ίση προς την αξία του προαναφερθέντος είδους που
εκπίπτει από το παρακρατούµενο ποσοστό 5% επί του συµβατικού ποσού για λόγους εγγυήσεως,
πέραν της εγγυητικής επιστολής. Μετά την λήξη του χρόνου εγγυήσεως επιστρέφεται στον
ανάδοχο η εγγυητική επιστολή αφού έχει γίνει η οριστική παραλαβή των ειδών.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται µε τον παρακάτω τρόπο που καθορίζεται από το
άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ, µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή.
Λαµβάνονται υπόψη :
1. Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
2. Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε
3. Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους
διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές είδος.
Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή για το
σύνολο των οµάδων ή ανά οµάδα, εφόσον έχει προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η
προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές.
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ΑΡΘΡΟ 9ο
Κατακύρωση αποτελέσµατος
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή ή στους προµηθευτές των οποίων η
προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές ουσιώδεις
όρους, που προσφέρουν την χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των οµάδων ή ανά οµάδα ειδών.
Ο ανακηρυχθείς προµηθευτής υποχρεούται να υπογράψει τη σχετική σύµβαση σε προθεσµία
όχι µικρότερη των πέντε (5) ούτε µεγαλύτερη των δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σ΄
αυτόν, της έγκρισης των διαγωνισµών.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Κυρώσεις αναδόχου για εκπρόθεσµη παράδοση ή αντικατάσταση συµβατικών υλικών
Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Παράταση προθεσµίας µπορεί να δοθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά από
αιτιολογηµένη αίτηση του αναδόχου µε πρόταση της αρµόδιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση που το
υλικό παραδοθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου επιβάλλεται στον προµηθευτή πέρα των
προβλεπόµενων κυρώσεων (άρθρο 27 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης) και πρόστιµο που
υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης και
συγκεκριµένα :
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ½ του µέγιστου
προβλεπόµενου, από το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ χρόνου παράτασης, 2,5% της συµβατικής αξίας
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του µισού χρόνου
παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.
β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το ήµισυ του µέγιστου χρόνου παράτασης το πρόστιµο
υπολογίζεται σε ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσµα.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας των
εκπρόθεσµα παραδοθέντων ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση που τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των ειδών
που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής
ποσότητας αυτών.
Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ΄αυτόν η δυνατότητα να
παραδώσει τα είδη µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας εις βάρος του
διαγωνισµού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10% της
συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο παρεχόµενο χρονικό
διάστηµα.
Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.
Εάν ο έκπτωτος προµηθευτής παραδώσει τελικά τα είδη, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
που εκδίδεται µετά από την οριστική παραλαβή των ειδών, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του
διαγωνισµού που διενεργείται σε βάρος του (άρθρο 33 ΕΚΠΟΤΑ).
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης φόρτωσης – παράδοσης ή
αντικατάστασης, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο εύλογος χρόνος που απαιτείται κατά τα διάφορα στάδια της
διαδικασίας καθώς και ο χρόνος καθυστέρησης, για τον οποίο ευθύνεται ο προµηθευτής και κατά
τον οποίο µετατίθεται αντίστοιχα η ηµεροµηνία φόρτωσης – παράδοσης (άρθρο 33 ΕΚΠΟΤΑ).

ΑΡΘΡΟ 11ο
Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να
υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή
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ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση
και από κάθε δικαίωµα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του
δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης.
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση
όταν :
α) Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε µε ευθύνη του φορέα.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 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 σύµφωνα µε το άρθρο 35 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης.
ΑΡΘΡΟ 12ο
∆απάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή
Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια χαρτόσηµα και τυχόν έξοδα χηµικού ελέγχου, καθώς
και κρατήσεις
α) Υπέρ της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων συµβάσεων 0,1%
β) Φόρος εισοδήµατος 4% .
βαρύνουν τον προµηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη από τον προµηθευτή τιµή.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ Σ

Η ∆ΙΕΥΘΝΤΡΙΑ

Π. ∆ΡΟΥΤΣΑΣ

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

ΕΙΡ. ΒΑΣΙΛΑΙΝΑ
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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 2016
1) Προµήθεια :Λευκών ειδών Κ.Α 15.6621.01
Xρηµατοδότηση ίδιοι πόροι ποσό 782,19 €
συµ/νου ΦΠΑ 24%
2) Εξοδα για τη δράση <<Εναρµόνιση
Οικογενειακής &Επαγγελµατικής Ζωής>>
Κ.Α 60.6621.02 Xρηµατοδότηση ΕΣΠΑ
ποσό 1.447,08€ συµ/νου ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝ∆/ΚΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ 2.229,27 € 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.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Π. ∆ΡΟΥΤΣΑΣ

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΙΡ. ΒΑΣΙΛΑΙΝΑ

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 .
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Ηδαπάνη για την προµήθεια έχει προυπολογισθεί στο ποσό των 2.229,27 € συµ/νου ΦΠΑ
Το ποσό της δαπάνης περιλαµβάνεται στο πρ/σµό του ∆ήµου έτους 2016 .
Η δαπάνη για την προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί :
1) Από πόρους του ΕΣΠΑ , ποσό
1.447,08 € συµ/νου ΦΠΑ 24% (Κ.Α.60.6621.02)
και αφορά τους 1ο,2o,5ο,10ο,18ο, και 20o βρ/κους σταθµούς
2) Από ιδίους πόρους, ποσό
782,19 € συµ/νου ΦΠΑ 24% (Κ.Α.15.6621.01)
και αφορά τους 3ο,13ο,14ο,16ο,17ο,22ο και 23o βρ/κους σταθµούς.
ΟΜΑ∆Α Α
Α1΄ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ
Α/Α
ΕΙ∆Η
1 Πετσέτες χεριών λευκές
βαµβακερές 45Χ35 εκ.
2 Πετσέτες κουζίνας βαµβακερές
45Χ35 εκ.
3 Ποτηρόπανα 45Χ35 εκ.
4 Σετ γάντια πιάστρες

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
100 ΤΕΜ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ
2,80

ΣΥΝΟΛΟ
280,00

CPV
39514100-9

23 TEM

2,80

64,40

39514100-9

17 ΤΕΜ

2,80

47,60

39525600-4

10 ΤΕΜ

30,00

300,00

18424000-7

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%

692,00 €
166,08 €

ΣΥΝΟΛΟ A1'
OMA∆ΑΣ

858,08 €

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ
2,80

ΣΥΝΟΛΟ
109,20

CPV
39514100-9

2,80

61,60

39514100-9

2,80

42,00

39525600-4

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

300,00
512,80 €
123,07 €
635,87 €

18424000-7

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Α1+Α2 ΟΜΑ∆ΩΝ

1.493,95 €

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ
5,00

ΣΥΝΟΛΟ
295,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%

295,00 €
70,80 €

ΣΥΝΟΛΟ Β1΄
ΟΜΑ∆ΑΣ

365,80 €

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ
2,00

ΣΥΝΟΛΟ
78,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%

78,00 €
18,72 €

Α2΄ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Α/Α
ΕΙ∆Η
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Πετσέτες χεριών λευκές
39 ΤΕΜ
βαµβακερές 45Χ35 εκ.
2 Πετσέτες κουζίνας βαµβακερές
22 ΤΕΜ
45Χ35 εκ.
3 Ποτηρόπανα 45Χ35 εκ.
15 TEM
4 Σετ γάντια πιάστρες

ΟΜΑ∆Α Β
Β1΄ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ
Α/Α
ΕΙ∆Η
1 Σαλιάρες χωρίς δεσίµατα µε
άνοιγµα κεφαλιού

Α/Α

10 ΤΕΜ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
59 ΤΕΜ

Β2΄ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΙ∆Η
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
3 Λαβέτες χρώµατος λευκού
39 ΤΕΜ

CPV
39514100-9

CPV
39514100-9
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ΟΜΑ∆Α Γ΄
Γ1΄ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ
Α/Α
ΕΙ∆Η
1 Ποδιές µε µπούστο λευκές
πλάτους κάτω από τη µέση
περίπου 0,70 εκ.

Α/Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
18 ΤΕΜ

Γ2΄ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΙ∆Η
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Ποδιές µε µπούστο λευκές
4ΤΕΜ
πλάτους κάτω από τη µέση
περίπου 0,70 εκ.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΟΜΑ∆ΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ Β2΄
ΟΜΑ∆ΑΣ

96,72 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Β1+Β2 ΟΜΑ∆ΩΝ

462,52 €

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ
10,00

ΣΥΝΟΛΟ
180,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%

180,00 €
43,20 €

ΣΥΝΟΛΟ Γ1΄
ΟΜΑ∆ΑΣ

223,20 €

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ
10,00

ΣΥΝΟΛΟ
40,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ Γ2΄
ΟΜΑ∆ΑΣ

40,00 €
9,60 €
49,60 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
272,80 €
Γ1+Γ2 ΟΜΑ∆ΩΝ
2.229,27 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

H ΣΥΝΤΑΞΑΣA
ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

Π. ∆ΡΟΥΤΣΑΣ

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

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΙΡ. ΒΑΣΙΛΑΙΝΑ

CPV
18100000

CPV
18100000

