ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
& ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΛ: 213 2074 678
Πληρ: Οικονομίδης Γιώργος

Ημερ: 22/11/2017

Προς: Τμήμα Προμηθειών
και Αποθηκών

«Προμήθεια υδραυλικών υλικών στο έργο ανακατασκευή και συντήρηση των αθλητικών χώρων στα
πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους.».

CPV: 44410000-7 (Είδη μπάνιου και κουζίνας)
44411000-4 (Είδη εγκαταστάσεων υγιεινής)

1.
2.
3.
4.
5.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κ.Α : 15/7331.0061
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια υδραυλικών υλικών για το έργο ανακατασκευή και συντήρηση
των αθλητικών χώρων στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους.
Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις στους αθλητικούς χώρους είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Λόγω
παλαιότητας, ελλιπούς συντήρησής τους , καθημερινής χρήσης από δημότες, αθλούμενους και ομάδες
αθλητικών σωματείων οι υδραυλικές εγκαταστάσεις έχουν δεχτεί πολύ μεγάλες φθορές με αποτέλεσμα
συχνές διαρροές , εμφάνιση μούχλας , σπασμένες , φθαρμένες και μη λειτουργικές εγκαταστάσεις (
σωλήνες ,είδη υγιεινής). Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η δυσλειτουργία των αθλητικών χώρων
με κίνδυνο για την υγεία και για την ασφάλεια των αθλούμενων.
Για αυτό κρίνεται αναγκαία και επιτακτική η προμήθεια αυτών των δομικών στοιχείων για την επισκευή και
συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων στους αθλητικούς χώρους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας,
ειδικότερα στο Ανοικτό Δημοτικό Στάδιο Σιταποθηκών , στο γήπεδο ποδοσφαίρου ‘ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΖΟΣ’, στο
δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Χαραυγής, κλπ.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 7.502,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και
θα βαρύνει τον Κ.Α : 15/7331.0061 με τίτλο «Ανακατασκευή και συντήρηση των αθλητικών χώρων στα
πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους » του σκέλους εξόδων του
προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2017.
Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
της τιμής , των ακριβών τεχνικών προδιαγραφών , της ποιότητας τους στην αγορά, στο σύνολο των ειδών.
Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών δεν θα γίνεται αποδεκτή.
Συντάχθηκε

Οικονομίδης Γιώργος

Ελέγχθηκε
Η προϊσταμένη
Παρασκευή Καραθανάση
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Η Διευθύντρια
Κορκίδη Μαρία
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η Παρούσα τεχνική περιγραφή, αφορά την προμήθεια υδραυλικών υλικών για το έργο ανακατασκευή και
συντήρηση των αθλητικών χώρων στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε
Δήμους.


























σωλήνα πολυστρωματικη 16Χ2 τύπου Sesta Ιταλίας ( αντοχής 6 ατμοσφαιρών)
ταφ τριπλό 16Χ2Χ16 press
γωνιά θηλυκή 16Χ1/2" press
διακόπτης σφαιρικός γωνιακός 1/2" από ορείχαλκο.
μαστος αρσενικός 16Χ1/2" press
διακόπτης σφαιρικός 1/2" από ορείχαλκο τύπου CIM.
σπιράλ συνδέσεως inox 50cm τύπου Viosporal.
σωλήνα λευκή αποχετεύσεως Φ50 τύπου Δριβαπλάστ αντοχής 6 ατμοσφαιρών.
σωλήνα λευκή αποχετεύσεως Φ100 τύπου Δριβαπλάστ αντοχής 6 ατμοσφαιρών.
ταφ συστολικό 100Χ50 τύπου FASOPLAST αντοχής 6 ατμοσφαιρών.
ημιταφ πλαστικό λευκό Φ100 αντοχής 6 ατμοσφαιρών.
σιφόνι δαπέδου Φ50 τύπου FOSOI.
soludrains Φ40
γωνιά Φ40 με λάστιχο
λεκάνη υψηλής πίεσης τύπου KERAFINA.
καζανάκι τοίχου τύπου KERAFINA.
νιπτήρας 50Χ40 τύπου KERAFINA πορσελάνης.
βαλβίδα νιπτήρα ορειχάλκινη τύπου TEAM.
σιφόνι νιπτήρα με μεταλλική ουρά αντοχής 6 ατμοσφαιρών.
μπαταρία νιπτήρα 1 οπής ορειχάλκινης ιταλική με μηχανισμό τύπου CHRONE ( με 5 χρόνια
εγγύηση στο μηχανισμό)
μπαταρία λουτρού ορειχάλκινη κλασική με δύο διακόπτες ζεστό κρύο , τύπου ROYBINO
στήλη ντους με διακόπτη τύπου OPERA.
χαλκοσωληνας ευθύγραμμος Φ15 τύπου TALOS.
θερμοσίφωνας 80 λίτρων τύπου CRASS ( 400KW)
Λάστιχο Ποτίσματος από Ενισχυμένο PVC
Χαρακτηριστικά:
– Λάστιχο ποτίσματος από ενισχυμένο PVC και τριπλή πλέξη για επιπλέον αντοχή
– Με δυνατότητα για εύκολο τύλιγμα και ειδική κατασκευή για την αποφυγή δημιουργίας
τσακισμάτων
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– Διάμετρος λάστιχου: 1/2″
– Πιστοποίηση BS3746

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 7.502,00 €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ) και βαρύνει τον Κ.Α. 15/7331.0061 με τίτλο « Ανακατασκευή και
συντήρηση των αθλητικών χώρων στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας
σε Δήμους » του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2017.
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αθλητικών

CPV: 44410000-7 (Είδη μπάνιου και κουζίνας)
44411000-4 (Είδη εγκαταστάσεων υγιεινής)
Αναλυτικά, τα στοιχεία των προς προμήθεια ειδών είναι τα ακόλουθα:
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

1

ΕΙΔΟΣ

σωλήνα πολυστρωματικη
16Χ2 τύπου Sesta Ιταλίας
(αντοχής 6 ατμοσφαιρών)

2

ΜΟΝ.ΜΕΤΡ.

95

6
7
8

9

10

11

7,00€
315,00

45

7,00€

45

5,00€

19

6,00€

45

5,00€

20

6,00€

ΤΕΜΑΧΙΟ
γωνιά θηλυκή 16Χ1/2" press
διακόπτης σφαιρικός
γωνιακός 1/2" από ορείχαλκο.
μαστος αρσενικός 16Χ1/2"
press
διακόπτης σφαιρικός 1/2"
από ορείχαλκο τύπου CIM.
σπιράλ συνδέσεως inox 50cm
τύπου Viosporal.
σωλήνα λευκή αποχετεύσεως
Φ50 τύπου Δριβαπλάστ
αντοχής 6 ατμοσφαιρών.
σωλήνα λευκή αποχετεύσεως
Φ100 τύπου Δριβαπλάστ
αντοχής 6 ατμοσφαιρών.
ταφ συστολικό 100Χ50 τύπου
FASOPLAST αντοχής 6
ατμοσφαιρών.
ημιταφ πλαστικό λευκό Φ100
αντοχής 6 ατμοσφαιρών.

ΔΑΠΑΝΗ

665,00 €

ΜΈΤΡΟ

ταφ τριπλό 16Χ2Χ16 press
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ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(ΕΥΡΩ)

ΤΕΜΑΧΙΟ

3
4

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

225,00
114,00

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

225,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

120,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

76,00
19

4,00€

35

5,00€

35

6,00€

14

5,00€

14

5,00€

ΜΈΤΡΟ
175,00

ΜΈΤΡΟ

210,00

ΤΕΜΑΧΙΟ
70,00
ΤΕΜΑΧΙΟ

70,00

5

12

σιφόνι δαπέδου Φ50 τύπου
FOSOI.

13

ΤΕΜΑΧΙΟ

14

16
17
18
19

20

21

22
23
24

25

13

14,00€

30

5,00€

14

6,00€

10

65,00€

10

37,00€

ΜΈΤΡΟ
soludrains Φ40

15

182,00
150,00

ΤΕΜΑΧΙΟ
γωνιά Φ40 με λάστιχο
λεκάνη υψηλής πίεσης τύπου
KERAFINA.
καζανάκι τοίχου τύπου
KERAFINA.
νιπτήρας 50Χ40 τύπου
KERAFINA πορσελάνης.
βαλβίδα νιπτήρα ορειχάλκινη
τύπου TEAM.
σιφόνι νιπτήρα με μεταλλική
ουρά αντοχής 6
ατμοσφαιρών.
μπαταρία νιπτήρα 1 οπής
ορειχάλκινης ιταλική με
μηχανισμό τύπου CHRONE (
με 5 χρόνια εγγύηση στο
μηχανισμό)
μπαταρία λουτρού
ορειχάλκινη κλασική με δύο
διακόπτες ζεστό κρύο , τύπου
ROYBINO
στήλη ντους με διακόπτη
τύπου OPERA.
Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος
Φ15 τύπου TALOS.
θερμοσίφωνας 80 λίτρων
τύπου CRASS ( 400KW)
Λάστιχο Ποτίσματος από
Ενισχυμένο PVC.

84,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

650,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

370,00

ΤΕΜΑΧΙΟ

336,00
8

42,00€

ΤΕΜΑΧΙΟ

56,00
8

7,00€

ΤΕΜΑΧΙΟ
48,00
8

6,00€

ΤΕΜΑΧΙΟ

224,00
8

28,00€

1

38,00€

14

68,00€

40

7,00€

3

125,00€

ΤΕΜΑΧΙΟ
38,00
ΤΕΜΑΧΙΟ

952,00

ΜΈΤΡΟ

280,00

ΤΕΜΑΧΙΟ
375,00 €

ΜΕΤΡΟ
40

1,00€
40,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 6.050,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ : 1.452,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 7.502,00 €

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν ύστερα από έρευνα που έγινε στις τιμές του ελεύθερου εμπορίου
.
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια υδραυλικών υλικών για το έργο
ανακατασκευή και συντήρηση των αθλητικών χώρων στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος
κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 7.502,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και
θα βαρύνει τον Κ.Α. 15/7331.0061 με τίτλο « Ανακατασκευή και συντήρηση των αθλητικών χώρων στα
πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους » του σκέλους εξόδων του
προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2017.
Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
της τιμής , των ακριβών τεχνικών προδιαγραφών , της ποιότητας τους στην αγορά, στο σύνολο των ειδών.
Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
•

Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

•

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/201

•

Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 31 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 328 του
4412/2016

•

Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22
του Ν. 3536/2007

•

Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου
377 του Ν. 4412/2016.

Ν.
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Άρθρο 3ο
Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι:
-Η τεχνική έκθεση
-Τεχνικές Προδιαγραφές
-Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
-Η συγγραφή των υποχρεώσεων
-Έντυπο προσφοράς
Άρθρο 4ο
Τιμές προσφοράς
Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την παρούσα
προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την
περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα
παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι
την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι
προβλέπεται στην παρούσα μελέτη.
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και
αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Ο υποψήφιος προμηθευτής μπορεί για την κατάθεση της
οικονομικής του προσφοράς, να χρησιμοποιήσει το έντυπο της προϋπολογισμού προσφοράς της παρούσας
μελέτης.

Άρθρο 5
Δικαιολογητικά συμμετοχής
1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση
των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και
2. Τεχνική Προσφορά
3. Οικονομική προσφορά
Άρθρο 6ο
Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα
παρακάτω έγγραφα τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016
ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ.1 και 2 :
α) απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και
γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
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Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα της
εταιρίας (ή έστω μια υπεύθυνη δήλωση με τα απαραίτητα στοιχεία), έτσι ώστε να αποδεικνύεται ο
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας
Άρθρο 7ο
Σύμβαση
Στον ανάδοχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση. Με την ανακοίνωση, η σύμβαση
θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό
χαρακτήρα.
Επιτρέπεται αυξομείωση ποσοτήτων αρκεί να μην υπερβαίνει το ποσό της συναφθείσας σύμβασης.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στην παραγγελία και παραλαβή ολόκληρων των ποσοτήτων
όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα μελέτη, κατά την κρίση του, χωρίς καμία ειδοποίηση και χωρίς την
υποχρέωση αντικατάστασης τους, εφόσον οι ανάγκες των υπηρεσιών μεταβληθούν κατά οποιοδήποτε
τρόπο αφαιρώντας το αναλογούν ποσό, καθώς και χωρίς καμία αύξηση της προσφερόμενης τιμής
προϊόντων
Ο Δήμος προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, σε διάστημα ημερών
που θα αποφασίσει ο Δήμος και πάντως εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος, από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Παράταση του χρόνου παράδοσης είναι δυνατή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 206 του
Ν.4412/2016 και εφόσον υπάρχει γραπτή σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών.
Άρθρο 8ο
Χρόνος και τρόπος παράδοσης και παραλαβή ειδών
Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας , πέραν της προαναφερθείσας
προθεσμίας δύναται να κηρυχτεί έκπτωτος.
Άρθρο 9ο
Παραλαβή
Η διαδικασία παραλαβής των ειδών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Εάν κατά την
παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές η επιτροπή παραλαβής
μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων
αποκλίσεων.
Άρθρο 10ο
Εκχώρηση
Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη
συναίνεση του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας
Άρθρο 11ο
Επίλυση διαφόρων
Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα επιλυθούν με τις διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας ή στα αρμόδια Δικαστήρια Πειραιά.
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Άρθρο 12ο
Επίλυση διαφόρων
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλα τις ισχύουσες κρατήσεις και τέλη εκτός του ΦΠΑ.

Συντάχθηκε

Οικονομίδης Γιώργος

Ελέγχθηκε
Η προϊσταμένη
Παρασκευή Καραθανάση

Θεωρήθηκε
Η Διευθύντρια
Κορκίδη Μαρία
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝ.ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΈΤΡΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ

150
65
65

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΜΈΤΡΟ

26
65
29
26

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(ΕΥΡΩ)

ΔΑΠΑΝΗ

1.
σωλήνα πολυστρωματικη 16Χ2
2. ταφ τριπλό 16Χ2Χ16 press
3. γωνιά θηλυκή 16Χ1/2" press
4. διακόπτης σφαιρικός γωνιακός
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

1/2"
μαστός αρσενικός 16Χ1/2" press
διακόπτης σφαιρικός 1/2"
σπιράλ συνδέσεως inox 50cm
σωλήνα λεύκη αποχετεύσεως
Φ50
σωλήνα λεύκη αποχετεύσεως
Φ100
ταφ συστολικό 100Χ50
ημιταφ πλαστικό λευκό Φ100
σιφόνι δαπέδου Φ50
soludrains Φ40
γωνία Φ40 με λάστιχο
λεκάνη υψηλής πίεσης
καζανάκι τοίχου
νιπτήρας 50Χ40
βαλβίδα νιπτήρα
σιφόνι νιπτήρα
μπαταρία νιπτήρα 1 οπης
μπαταρία λουτρού
στήλη ντους με διακόπτη
Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος
Φ15
θερμοσίφωνας 80 λίτρα
Λάστιχο Ποτίσματος

55
ΜΈΤΡΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΜΈΤΡΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΜΈΤΡΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΜΕΤΡΟ

55
21
21
20
45
21
14
14
12
12
12
12
1
20
50
5
40
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ :
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

Ο Προσφέρων

-------------------------------(Σφραγίδα & υπογραφή)

Κερατσίνι ……/……../ 2017
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