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                                                         ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ   

 

    Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» 

(χαρτικά, απορρυπαντικά – σαπούνια, διάφορα είδη) για την ευπρεπή και εύρυθμη 

λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου μας για το έτος 2020. Η προμήθεια ειδών 

καθαριότητας και ευπρεπισμού θα καλύψει τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου 

από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος. 

   Η αναγκαιότητα της ανωτέρω προμήθειας έγκειται στο γεγονός ότι έχει προκύψει 

έλλειψη ειδών για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας πριν την λήξη των ενεργών 

συμβάσεων και σύμφωνα με το από 11/5/2020 υπηρεσιακό έγγραφο  του Τμήματος  της 

Αποθήκης του Δήμου. 

   Η συνολική αξία της προμήθειας για τις ομάδες Α, Β και Γ ανέρχεται στο ποσό των 

24.871,92€ (Είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και ενενήντα δύο 

λεπτά) , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% μερισμένο σε ύψος ποσού 12.435,96€ 

(δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια τριάντα πέντε ευρώ και ενενήντα έξη λεπτά) για το 

οικονομικό έτος 2020 σε βάρος των κωδικών   Κ.Α.10.6634.0001 «Προμήθεια ειδών 

καθαριότητας και ευπρεπισμού (απορρυπαντικά, χαρτικά, εξοπλισμός κ.λ.π)» 

,Κ.Α.15.6634.0001 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (απορρυπαντικά, 

χαρτικά, εξοπλισμός κ.λ.π)¨ Κ.Α.20.6634.0003 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού (απορρυπαντικά, χαρτικά, εξοπλισμός κ.λ.π) & Κ.Α.35.6634.0002 

«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ( απορρυπαντικά, χαρτικά, εξοπλισμός 

κ.λ.π )” του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

και σε ύψος ποσού 12.435,96€ (δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια τριάντα πέντε ευρώ και 

ενενήντα έξη λεπτά) για το οικονομικό έτος 2021 σε βάρος των κωδικών   Κ.Α. 

10.6634.0001 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (απορρυπαντικά, χαρτικά, 

εξοπλισμός κ.λ.π)»,Κ.Α.15.6634.0001«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 

(απορρυπαντικά, χαρτικά, εξοπλισμός κ.λ.π)¨ Κ.Α.20.6634.0003«Προμήθεια ειδών 

καθαριότητας και ευπρεπισμού (απορρυπαντικά, χαρτικά, εξοπλισμός κ.λ.π)& 

Κ.Α.35.6634.0002«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (απορρυπαντικά, 

χαρτικά, εξοπλισμός κ.λ.π)”   του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου και αναλυτικά: 



 

 

 

 

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΣΥΝΟΛΟ  Φ.ΠΑ. 24% 
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. Α «Χαρτικά είδη» 

33760000-5 
Χαρτί υγείας, 

χαρτομάντιλα, 

πετσέτες χειρός & 

χαρτοπετσέτες 

10.816,00€ 2.595,84€ 13.411,84€ 

2. Β 
«Απορρυπαντικά 

& σαπούνια» 

39831200-8 

«Απορρυπαντικά» 
4.939,00€ 1.185,36€ 6.124,36€ 

3. Γ 
«Διάφορα είδη 

ευπρεπισμού» 

39830000-9  

«Προϊόντα 

καθαρισμού» 

4.303,00€ 1.032,72€ 5.335,72€ 

   ΣΥΝΟΛΟ: 20.058,00€ 4.813,92€ 24.871,92€ 

  

 

     Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο 

βάσει τιμής για τη μία ή και για περισσότερες ομάδες, με την απαραίτητη προϋπόθεση στη 

προσφορά του να περιλαμβάνει το σύνολο των ζητούμενων ειδών της εκάστοτε ομάδας, 

όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλλει προσφορά για μέρος αυτής δεν θα γίνεται αποδεκτή. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Για τα είδη των ομάδων Α (χαρτικά είδη), Β (απορρυπαντικά & σαπούνια), Γ (διάφορα 
είδη ευπρεπισμού) οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να δηλώνουν τη χώρα 

προέλευσης και τα εργοστάσια κατασκευής των προσφερόμενων ειδών, καθώς και να 
υποβάλουν πιστοποιητικά ποιότητας (CE, ISO 9001, 2000) του κατασκευαστή εφόσον 

υπάρχουν. 

Όλα τα προς προμήθεια είδη των ανωτέρω ομάδων θα καλύπτουν τις ακόλουθες 
προδιαγραφές: 

Η παραγωγή σύνθεση και σήμανση τους θα είναι σύμφωνη με τους νόμους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Κυβέρνησης και η πώληση αυτών να επιτρέπεται χωρίς 
κανένα περιορισμό σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα φέρουν σήμανση CE και 

ετικέτες σύμφωνα με τα απαιτούμενα στους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. (Θα είναι εγκεκριμένα 

από τις αρμόδιες αρχές). 

Όλα τα είδη των ομάδων Α (χαρτικά είδη) και Β (απορρυπαντικά & σαπούνια) θα είναι 
πιστοποιημένα κατά ISO 9001 (Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας). 

 

1. Για τα είδη που ταξινομούνται ως «καλλυντικά» (δηλαδή αφρόλουτρα, σαμπουάν, 
κρεμοσάπουνα) ειδικά θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα: 

 Η οδηγία 76/768/ΕΟΚ, μετά των τροποποιήσεων και τη προσαρμογή της σύμφωνα με την 
ΟΔ 93/35/EEC (Φ.Ε.Κ. 352 Β΄18-03-2005).  

2. Για τα είδη που ταξινομούνται ως απορρυπαντικά ειδικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με 
την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία και να ισχύουν τα παρακάτων: 

 Να έχουν καλή ικανότητα διαβροχής και διείσδυσης. 

mailto:dioikitiki.merimna@yahoo.gr


 Ν απομακρύνουν τη ρύπανση από τις επιφάνειες και να τη διατηρούν σε μορφή 

αιωρήματος ή διαλύματος. 

 Να χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες αραιώσεις και θερμοκρασίες που προτείνονται από 

τον κατασκευαστή. 

 Να μην οξειδώνουν ή διαβρώνουν τον εξοπλισμό. 

 Να μην είναι τοξικά και να μην προκαλούν ερεθισμούς στα μάτια και στο δέρμα. 

 Να μην ρυπαίνουν το περιβάλλον. 

 Να διαλύονται καλά και εύκολα στο νερό. 

 Να ξεπλένονται εύκολα και να μην αφήνουν υπολείμματα. 

 Να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην είναι επιβλαβή για την υγεία του 

προσωπικού. 

 Να είναι σφραγισμένα και να φέρουν ετικέτα αναγνώρισης, να φέρουν ετικέτα στα 

Ελληνικά ή και στα Ελληνικά όπου θα αναγράφονται η φράση «μακριά από παιδιά», το 

τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων και ο υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος 

στην αγορά.  

 Το υλικό συσκευασίας των απορρυπαντικών – καθαριστικών να είναι φιλικό προς το 

περιβάλλον και ανακυκλώσιμο. 

 Αν το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο, να φέρει το σύμβολο και την ένδειξη 

κινδύνου, τις φράσεις κινδύνου και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης.  

 Στην περίπτωση που ταξινομούνται ή επισημαίνονται ως διαβρωτικά, να έχουν πώμα 

ασφαλείας και ανάγλυφη επισήμανση κινδύνου. 

 

Όλα τα προϊόντα να είναι ασφαλή, σύμφωνα με την οδηγία 91/155/ΕΕ της Επιτροπής της 
5

ης
 Μαρτίου 1991 «περί προσδιορισμού και καθορισμού των λεπτομερειών κανόνων για το 

σύστημα της ειδικής πληροφόρησης σχετικά με τα επικίνδυνα σκευάσματα κατ’ εφαρμογή του 

άρθρου 10 της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ» όπως τροποποιήθηκε από την 1993/112/ΕΚ και αργότερα 

από την 2001/58/ΕΚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ΤΕXΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΟΜΑΔΑ Α΄ – ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ - CPV 33760000-5 «Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός 

& χαρτοπετσέτες» 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 



1. 
Χαρτί ρολό υγείας συσκευών(μεγάλο 

επαγγελματικό) 
Χαρτί από λευκασμένο χημικό πολτό 670gr 

2. Χαρτί ρολό υγείας μικρό 

Απορροφητικό από 100% λευκασμένο χημικό 

πολτό.150gr 
Το κάθε ρολό με απόκλιση +/-10%.Συσκευασία 

σε πλαστικό περίβλημα. 

3. 
Χαρτί ρολό κουζίνας επαγγελματικό ενός 

(1) κιλού. 
Χαρτί λευκό, από λευκασμένο χημικό πολτό 

100% Συσκευασία σε πλαστικό περίβλημα. 

4. Χαρτί κουζίνας  λευκό, 400 gr 
Χαρτί  κουζίνας λευκό, από λευκασμένο χημικό 

πολτό 100% 400gr 

5. Χειροπετσέτες  
Ζικ Ζακ Επαγγελματικές, 200 τεμαχίων, 2φυλ. 

380 gr 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ-CPV 39831200-8 «Απορρυπαντικά» &  CPV 
24322500-2 “Οινόπνευμα¨” 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. 
Υγρό απολυμαντικό λευκαντικό  

1.250 ml(Χλωρίνη παχύρευστη τύπου  

Klinex) 

Συμπυκνωμένο διάλυμα υποχλωριώδους 

νατρίου, με απολυμαντικές ιδιότητες. 

2. Υγρό τζαμιών 750 ml 
Καθαριστικό απορρυπαντικό, κατάλληλο για 

όλες τις γυάλινες επιφάνειες ,μόνο λευκό 
(ισοδύναμο του ΑΖΑΧ) 

3. 
Υγρό αφαλατικό καθαρισμού αλάτων για 

το κολυμβητήριο 4lt 
Υγρό κατάλληλο για όλες τις πισίνες 

4. Υγρό κρεμοσάπουνο 4 lt 
Yγρό σαπούνι, κατάλληλο για πλύσιμο χεριών, 

παχύρευστο σε πλαστική φιάλη των 4 lt 

5. Υγρό κρεμοσάπουνο 330 ml 
Yγρό σαπούνι, κατάλληλο για πλύσιμο χεριών 

με αντλία. 

6. 

Υγρό ισχυρό, πολλαπλών χρήσεων 
γενικού καθαρισμού για σκληρή βρωμιά 

& άλατα. 
 (ισοδύναμο του viakal) 

Υγρό ισχυρό, πολλαπλών χρήσεων γενικού 

καθαρισμού για σκληρή βρωμιά & άλατα 
(ισοδύναμο του viakal)500ML 

7. Οινόπνευμα φωτιστικό μπλε  93o ,450gr Οινόπνευμα φωτιστικό Μπλέ,93gr 

8. 
Υγρό υπερσυμπυκνωμένο γενικού 

καθαρισμού 1 lt 
Υγρό υπερσυμπυκνωμένο γενικού καθαρισμού 

1 lt (ισοδύναμο του swaz) 

9. Yγρό πιάτων  750ml Παχύρρευστο & λιποδιαλυτικό 750ml 

10. 
Υγρό καθαρισμού με υδροχλωρικό οξύ 

450gr 
Υγρό καθαρισμού με υδροχλωρικό οξύ 450gr 

11. 
Υγρό καθαρισμού   πατώματος με άρωμα 

1LT (τύπου   AZAX) 

Υγρό καθαρισμού   πατώματος με άρωμα 1LT 

(τύπου   AZAX) 

 

 
 

 

 
 

 



 

ΟΜΑΔΑ Γ  ́- ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ- CPV 39830000-9 «Προϊόντα καθαρισμού» 

Α.Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Σφουγγαράκια κουζίνας  Σφουγγαράκια κουζίνας (ισοδύναμο SCOTCH 

BRIGHT) 

2. Γάντια μίας χρήσης Latex  Γάντια πλαστικά από ειδικό τύπου latex υλικό 

μιας χρήσης 

3. Κοντάρια σκούπας  Κοντάρια σκούπας με χονδρό σπείρωμα 

4. Πετσέτα απορροφητική  Πετσέτα απορροφητική(ισοδύναμο του vetex) 

5. Πιγκάλ βάσεις για βουρτσάκι Πιγκάλ βάσεις για βουρτσάκι 

6. Παρκετέζα μικρή με το μηχανισμό 
(μάπα) 50 cm με κοντάρι αλουμινίου. 

Παρκετέζα νήμα 50 cm, με το μηχανισμό, 
τηλεσκοπικό κοντάρι 

7. Ανταλλακτικό παρκετέζας(μόνο πανί) Παρκετέζα διαστάσεων 50 cm 

8. Κοντάρι τηλεσκοπικό σπαστό 

καθαρισμού Τζαμιών 3Μ 
Κοντάρι αλουμινίου πτυσσόμενο ύψους 3Μ 

9. Ανταλλακτικό τηλεσκοπικού σπαστού 
κονταριού Τζαμιών 

Ανταλλακτικό τηλεσκοπικού σπαστού 
κονταριού Τζαμιών 15 τεμάχια με γουνάκι & 

15 τεμάχια με λάστιχο 

12.  Πανί μικροϊνών με αντιβακτηριδιακές 
ιδιότητες 

Πανί μικροϊνών 350 πλύσεων (ΠxΜ 
38cmx40cm)τύπου Vileda NanoTech micro 

13. Πετσέτα από συνθετικό δέρμα για τα 

τζάμια (πετσί) 
Πετσέτα από συνθετικό δέρμα για τα τζάμια 

(πετσί) (ΠχΜ 37cmx27 cm) 

14. Αρωματικές σακούλες απορριμμάτων 
μικρές ρολό  

Αρωματικές σακούλες απορριμμάτων μικρές  
25 lt ,30σακ. /ρολό,διστ.46χ56 εκατ. 

15. Επιτοίχια θήκη  για επαγγελματικό  

χαρτί υγείας. 
Επιτοίχια θήκη  για επαγγελματικό  χαρτί 

υγείας Πλαστική Λευκή /Γαλάζια διαστάσεων 

περίπου 22χ25χ11cm 

16. Σκούπα  καθαριότητας Σκούπα καθαριότητας πλαστική 

17. Κουβάς απλός σφουγγαρίσματος Κουβάς απλός σφουγγαρίσματος 

18. Σφουγγαρίστρα πετσετέ με μικροίνες Σφουγγαρίστρα πετσετέ με μικροίνες 

19. Φαράσι πλαστικό με κοντάρι Φαράσι πλαστικό με κοντάρι 

20. Κάδος WC πλαστικός 25lt Κάδος WC πλαστικός 25 lt, μπέζ/λευκό 

21. Σφουγγαρίστρα  δαπέδου 

επαγγελματική με νήμα 
Σφουγγαρίστρα επαγγελματική με νήμα 400gr 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑ Α΄ – ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ-CPV 33760000-5 «Χαρτί υγείας, χαρτομάντιλα, πετσέτες χειρός και 

χαρτοπετσέτες» 

Α/Α Είδος 

Μονάδα 

Μέτρησης € 

Ποσότητα 

Ενδεικτική τιμή 

μονάδος 

Σύνολο € 

1. 
Χαρτί ρολό υγείας 

συσκευών(μεγάλο 

επαγγελματικό) 
Τεμάχιο    2.500 1,42€  3.550,00€ 

2. Χαρτί ρολό υγείας μικρό Τεμάχιο 10.000 0,42€ 4.200,00€ 

3. 
Χαρτί ρολό κουζίνας 

επαγγελματικό ενός (1) κιλού. 
Τεμάχιο    1.300 1,42€  1.846,00€ 

4. Χαρτί κουζίνας  λευκό  Τεμάχιο    1.000 1,00€  1.000,00€ 

5. Χειροπετσέτες  Τεμάχιο      200 1,10€     220,00€ 

    ΣΥΝΟΛΟ 10.816,00 

    Φ.Π.Α.24%  2.595,84€ 

   ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 13.411,84€ 

 

 

 

 

 

 

 

OΜΑΔΑ Β΄ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ & ΣΑΠΟΥΝΙΑ 



CPV 39831200-8 «Απορρυπαντικά»&  CPV 24322500-2 “Οινόπνευμα¨” 

Α/Α Είδος 

Μονάδα 

Μέτρησης € 

Ποσότητα 

Ενδεικτική τιμή 

Μονάδος 

Σύνολο € 

1. 
Υγρό απολυμαντικό 
λευκαντικό 1.250 

ml(Χλωρίνη παχύρευστη) 
Τεμάχιο 600 0,80€ 480,00€ 

2. Υγρό τζαμιών 750 ml Τεμάχιο 300 0,80€ 240,00€ 

3. 
Υγρό αφαλατικό 
καθαρισμού αλάτων για το 

κολυμβητήριο 4lt 
Τεμάχιο 150 3,60€ 540,00€ 

4. Υγρό κρεμοσάπουνο 4 lt Τεμάχιο 200 2,30€ 460,00€ 

5. 
Υγρό κρεμοσάπουνο 330 
ml 

Τεμάχιο 1000 1,40€ 1400,00€ 

6. 
Υγρό υπερσυμπυκνωμένο 

γενικού καθαρισμού για 

σκληρή βρωμιά & άλατα( 
Τεμάχιο 80 3,00€ 240,00€ 

7. 
Οινόπνευμα φωτιστικό 

μπλε  93o 450ml 
Τεμάχιο 250 1,10€ 275,00€ 

8. 
Υγρό υπερσυμπυκνωμένο 

γενικού καθαρισμού 1 lt 
(ισοδύναμο του swaz) 

Τεμάχιο 400 2,30€ 920,00€ 

9. Yγρό πιάτων  750ml Τεμάχιο 60 1,40€ 84,00€ 

10. 
Υγρό καθαρισμού με 

υδροχλωρικό οξύ 300gr 
Τεμάχιο 200 0,50€ 100,00€ 

11. 

Υγρό καθαρισμού   

πατώματος με άρωμα 1LT 

(τύπου   AZAX) 

Τεμάχιο 100 2,00€ 200,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 4.939,00€ 

    Φ.Π.Α.24% 1.185,36€ 

   ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 6.124,36€ 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ΄ - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 

CPV 39830000-9 «Προϊόντα καθαρισμού» 

Α/Α Είδος 

Μονάδα 

Μέτρησης € 

Ποσότητα 

Ενδεικτική τιμή 

Μονάδος 

Σύνολο € 

1. Σφουγγαράκια κουζίνας  Τεμάχιο 200 0,20€ 40,00€ 

2. Γάντια μίας χρήσης Latex Τεμάχιο 300 2,90€ 870,00€ 

3. Κοντάρια σκούπας  Τεμάχιο 100 1,40€ 140,00€ 



4. Πετσέτα απορροφητική  Τεμάχιο 200 1,50€ 300,00€ 

5. 
Σετ πιγκάλ μπανιου πλαστικό 

ασπρο 
Τεμάχιο 60 5,00€ 300,00€ 

6. 
Παρκετέζα μικρή με το 

μηχανισμό (μάπα) 50 cm με 

κοντάρι αλουμινίου. 
Τεμάχιο 10 5,00€ 50,00€ 

7. 
Ανταλλακτικό 
παρκετέζας(μόνο πανί) 

Τεμάχιο 10 4,50 45,00€ 

8. 
Κοντάρι τηλεσκοπικό σπαστό 

καθαρισμού Τζαμιών 3Μ 
Τεμάχιο 20 2,20 44,00€ 

9. 
Ανταλλακτικό τηλεσκοπικού 
σπαστού κονταριού Τζαμιών 

Τεμάχιο 10 24,00€ 240,00€ 

12. 
 Πανί μικροϊνών με 

αντιβακτηριδιακές ιδιότητες 
Τεμάχιο 16 2,00€ 32,00€ 

13. 
Πετσέτα από συνθετικό δέρμα 

για τα τζάμια (πετσί) 
Τεμάχιο 10 7,00€ 70,00€ 

14. 
Αρωματικές σακούλες 

απορριμμάτων μικρές ρολό  
Τεμάχιο 100 2,00€ 200,00€ 

15. 
Επιτοίχια θήκη  για 

επαγγελματικό  χαρτί υγείας. 
Τεμάχιο 20 3,50 70,00€ 

16. 
Σκούπα  δαπέδου 

 
 

Τεμάχιο 200 1,20€ 240,00€ 

17. 
Κουβάς απλός 

σφουγγαρίσματος 
Τεμάχιο 40 1,60€ 64,00€ 

18. 
Σφουγγαρίστρα πετσετέ με 

μικροίνες 
Τεμάχιο 200 2,50€ 500,00€ 

19. Φαράσι πλαστικό με κοντάρι Τεμάχιο 60 1,80€ 108,00€ 

20. Κάδος WC πλαστικός 25lt Τεμάχιο 35 10,00€ 350,00€ 

21. 
Σφουγγαρίστρα επαγγελματική 

με νήμα 
Τεμάχιο 200 3,20 640,00€ 

    ΣΥΝΟΛΟ 4.303,00€ 

    Φ.Π.Α.24% 1.032,72€ 

   ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 5.335,72€ 

Γενικό Σύνολο ΟΜΑΔΩΝ Α + Β + Γ = 13.411,84+6.124,36+ 5.335,72 €=24.871,92€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

                                                                                                                            

                                                                                                                             Ο Δήμαρχος και μ’εντολή του 

                                                                                   Η Γενική Γραμματέας 
 



 

    

                                                                                                      ΠΑΠΑΧΕΛΑ (ΝΕΛΛΗ) ΚΑΝΕΛΛΑ 

 


