ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Χαρτιού, υλικών µηχανογράφησης και
πολλαπλών
εκτυπώσεων
για
φωτοτυπικά
µηχανήµατα και τηλεοµοιοτυπικά για τις ανάγκες
των υπηρεσιών του ∆ήµου.
Κ.Α. 10.6613.01 ΠΟΣΟ 40.500,00 πλέον ΦΠΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο Προµήθειας
Η µελέτη αυτή αφορά στην προµήθεια χαρτιού, υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων για φωτοτυπικά µηχανήµατα και τηλεοµοιοτυπικά για τις ανάγκες των υπηρεσιών του
∆ήµου.
Τόπος παράδοσης: Οι αποθήκες του ∆ήµου .
Προϋπολογισµός: 40.500,00 € πλέον Φ.Π.Α 23% ήτοι € 49.815,00
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 2286/30-1-95 "περί προµηθειών του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεων συναφών
θεµάτων" (ΦΕΚ 19/Α).
γ) Του Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
∆) Του Ν. 2362/95 ΦΕΚ 247 Α΄ αρ. 83 ΥΑ 35130/739/10 ΦΕΚ 1291Β/10
Η σχετική πίστωση λαµβάνεται από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2013 και τον
αντίστοιχο έτους 2014 µε Κ.Α. 10 6613.01

ΑΡΘΡΟ 3ο
Τρόπος διενέργειας διαγωνισµού –∆ικαιολογητικά συµµετεχόντων
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού.
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
ΑΡΘΡΟ 4ο
Εγγυήσεις
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να
καταθέτουν πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α
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.
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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 .
ΑΡΘΡΟ 5ο
Χρόνος παράδοσης-Υποχρεώσεις αναδόχου
Τα χαρτιά εκτυπώσεως κλπ θα παραδίνονται στην αποθήκη του ∆ήµου, τµηµατικά και
ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στις τµηµατικές
παραδόσεις εντός 5 ηµερών το αργότερο από την ειδοποίηση της υπηρεσίας.
Η διάρκεια της προµήθειας θα είναι για ένα έτος από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης
ΑΡΘΡΟ 6ο
Αξιολόγηση προσφορών-Κατακύρωση αποτελέσµατος
Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται µε τον παρακάτω τρόπο που καθορίζεται από το άρθρο
20 του ΕΚΠΟΤΑ, µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή.
Λαµβάνονται υπόψη:
Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές.
1.
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 εφόσον έχει
προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση
τις τεχνικές προδιαγραφές.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Υπογραφή σύµβασης.
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο προµηθευτής που κατακυρώθηκε η προµήθεια δεν
προσέλθει µέσα στην προαναφερόµενη χρονική προθεσµία να υπογράψει τη σχετική σύµβαση,
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε
δικαίωµα που απορρέει από αυτή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 της Υ.Α 11389/93.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Περιεχόµενο της σύµβασης
Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη.
Στη σύµβαση πρέπει να περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία της προµήθειας, τουλάχιστον δε τα εξής:
(άρθρο 25 παρ. 2 ΕΚΠΟΤΑ)
α) Ο τόπος και ο χρόνος υπογραφής της σύµβασης
β)Τα συµβαλλόµενα µέρη
γ)Τα προς προµήθεια είδη και η ποσότητά τους
δ) Η τιµή
ε) Ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης των ειδών
στ) Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών
ζ) Οι προβλεπόµενες εγγυήσεις
θ) Ο τρόπος επίλυσης τυχόν διαφορών
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ι) Ο τρόπος και ο χρόνος πληρωµής
ια) Οι διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση της προµήθειας
ιβ) Ο τρόπος παραλαβής των ειδών
Η σύµβαση υπογράφεται για το ∆ήµο Πειραιά από το ∆ήµαρχο ή τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Κυρώσεις αναδόχου για εκπρόθεσµη παράδοση η αντικατάσταση συµβατικών ειδών.
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται από την παρούσα συγγραφή και αρχίζει από την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης.
Παράταση προθεσµίας παράδοσης 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 επιβάλλονται στον προµηθευτή πέραν
των προβλεποµένων κυρώσεων (άρθρο 27 της υπ’ αρίθµ. 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 1/2 του µέγιστου
προβλεπόµενου, από το άρθρο 27 του ΕΚ.ΠΟ.ΤΑ χρόνου παράτασης, το πρόστιµο υπολογίζεται σε
ποσοστό 2.5% επί 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 υλικών, 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 παράγραφο 2 του άρθρου 33 του
ΕΚΠΟΤΑ.
Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά ο διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα του, µαταιώνονται µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης φόρτωσης- παράδοσης η
αντικατάστασης, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και µετατίθεται αντίστοιχα ο
χρόνος φόρτωσης – παράδοσης (άρθρο 33 ΕΚΠΟΤΑ).
ΑΡΘΡΟ 10ο
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 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
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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 αρµόδιου
οργάνου κυρώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 35 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Παραλαβή των ειδών
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή ύστερα από µακροσκοπικό έλεγχο, µέσα
σε χρόνο δέκα πέντε (15) ηµερών από την παράδοση των ειδών.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Τρόπος πληρωµής
Ολόκληρη η συµβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά την οριστική
παραλαβή των ειδών, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα
νόµιµα δικαιολογητικά
AΡΘΡΟ 13ο
∆απάνες που βαρύνουν τον προµηθευτή
Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια χαρτόσηµα, και τυχόν έξοδα χηµικού ελέγχου καθώς
και κρατήσεις
α. 2% υπέρ Τ.Α.∆.Κ.Υ
β. 0.30% υπέρ του Ταµείου Αρωγής των Υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης
γ. 0.25% υπέρ του ∆ηµοσίου και
δ. Φόρος εισοδήµατος 4%
βαρύνουν τον προµηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη από τον προµηθευτή τιµή.
Πειραιάς 23-4-2013
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Μ. ΠΥΡΛΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Γ. ΠΑΠΠΑΣ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆/ΝΤΗΣ
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Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Π. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ

Μ. ΚΑΡΡΑ
Α. ΜΗΛΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Χαρτιού, υλικών µηχανογράφησης και
πολλαπλών
εκτυπώσεων
για
φωτοτυπικά
µηχανήµατα και τηλεοµοιοτυπικά για τις ανάγκες
των υπηρεσιών του ∆ήµου.
Κ.Α. 10.6613.01
ΠΟΣΟ 40.500,00 πλέον ΦΠΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο Προµήθειας
Η µελέτη αυτή αφορά στην προµήθεια χαρτιού, υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων για φωτοτυπικά µηχανήµατα και τηλεοµοιοτυπικά για τις ανάγκες των υπηρεσιών του
∆ήµου.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
α. Ο Ν. 2286/95 ¨Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων¨(ΦΕΚ 19/Α).
β. Η Υ.Α 11389/8-3-1993 ¨Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης¨
(ΕΚΠΟΤΑ) (ΦΕΚ 185/Β)

ΑΡΘΡΟ 3ο
Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή
Τα προς προµήθεια είδη είναι τα κάτωθι:
• Χαρτί Α4 φωτοαντιγραφικό βάρους 80 gr/m2 λευκό διαστάσεων 210Χ297 mm σε
πακέτα των 500 φύλλων
• Χαρτί Α3 φωτοαντιγραφικό βάρους 80 gr/m2 λευκό διαστάσεων 297Χ420 mm σε
πακέτα των 500 φύλλων
• Ρολό χαρτί 50/µετρο για plotter διαστάσεως Αο 80 gr/m2
• Ρολό χαρτί 50/µετρο για plotter διαστάσεως Α1 80 gr/m2
• Ρολό διαφανές 45/µετρο για plotter διαστάσεως Αο 92 gr/m2
Ο ανάδοχος θα προβεί σε τµηµατικές παραδόσεις στην αποθήκη του ∆ήµου ανάλογα µε
τις ανάγκες της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος οφείλει να προβαίνει σε τµηµατική παράδοση στην
αποθήκη του ∆ήµου το αργότερο εντός πέντε ηµερών από την ειδοποίηση της υπηρεσίας
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 40.500,00 € πλέον Φ.Π.Α 23% και θα βαρύνει τον
Κ.Α 10. 6613.01 του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2013 και τον αντίστοιχο έτους 2014.
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Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε διαδικασία πρόχειρου
διαγωνισµού µε κριτήριο τη χαµηλότερη προσφορά κατ εφαρµογή των διατάξεων της Υ.Α
11389/93 περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α, τις σχετικές ερµηνευτικές αυτής εγκυκλίους, όπου αυτές δεν έρχονται
σε αντίθεση µε το Ν.2286/95.

Πειραιάς 23-4-2013
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Μ. ΠΥΡΛΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Γ. ΠΑΠΠΑΣ

6

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Π. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Αρµόδια Υπάλ.: Μ. Πυρλή
τηλ.210-4194255

ΘΕΜΑ : Προµήθεια χαρτιού, υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για φωτοτυπικά
µηχανήµατα και τηλεοµοιοτυπικά για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου.
Κ.Α. 10.6613.01 ΠΟΣΟ 40.500, πλεον ΦΠΑ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

H προµήθεια Χαρτιού, υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για φωτοτυπικά µηχανήµατα και τηλεοµοιοτυπικά
για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου που φαίνονται στον πίνακα, θα επιβαρύνει τον
Κ.Α. 10.6613.01 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 και τον αντίστοιχο έτους 2014 του ∆ήµου Πειραιά.
(Σχετ.: α) Η µε αρ. 166/8-4-2013 αποφ. ∆ηµοτικού Συµβουλίου β) Η µε αριθ. 799/19-4-2013 εισήγηση ανάληψης υποχρέωσης και β) Η
µε αριθ. 202/23-4-13 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής)
Το ποσό ανέρχεται σε σαράντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια δέκα πέντε ευρώ ( 49.815,00€)
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον ∆ήµο.

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΑΞΙΑ

Φ.Π.Α.
23%

ΟΛΙΚΗ
∆ΑΠΑΝΗ

1

Χαρτί λευκό φωτοτυπικού Α4/80γρ.
(∆εσµίδα 500φ.)

∆ΕΣΜΙ∆Α

15.500

2,50

38.750,00

8.912,50

47.662,50

2

Χαρτί λευκό φωτοτυπικού Α3/80γρ.
(∆εσµίδα 500φ.)

∆ΕΣΜΙ∆Α

250

4,80

1.200,00

276,00

1.476,00

3

Ρολό χαρτί Plotter Aο (50 µέτρα)

ΤΕΜ

24

12,00

288,00

66,24

354,24

4

Ρολό χαρτί Plotter A1 (50 µέτρα)

ΤΕΜ

24

9,00

216,00

49,68

265,68

5

Ρολό χαρτί Plotter Aο διαφανές (45 µέτρα)

ΤΕΜ

2

23,00

46,00

10,58

56,58

40.500,00

9.315,00

49.815,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

15.800

7

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μ. ΠΥΡΛΗ

Γ. ΠΑΠΠΑΣ

ΠΕΛ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ

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

Μ. ΚΑΡΡΑ

Α. ΜΗΛΙΑΣ

8

9

