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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
     
Για την προμήθεια ειδών φιλοξενίας για τις συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου 
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πειραιά 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί 
μεταγενέστερα και ισχύει.  

2. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».

3. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

4. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την 
Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και 
ειδικότερα το άρθρο 6 παρ. 14. 

5. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

6. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 1 περίπτωση  31 και το άρθρο 6 παρ. 2. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς , 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Αιγάλεω 5 & Κάστορος
Ταχ. Κώδικας: 18545
Τηλέφωνο: 213-2073714
Πληροφορίες: Γ.Καγκάδη
FAX: 213-2073702
Email tpromithion.p@patt.gov.gr
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7. Τον Ν.4623/2019 (ΦΕΚ τ. A’ 134/09.08.2019), «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήματα»  και ιδιαιτέρως το άρθρο 5 παρ.19.

8. Τον Ν.4625/2019 (ΦΕΚ τ. A’ 139/31.08.2019), «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις»

9. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
10. Το Π.Δ.145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/27-12-2010) όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 37419/13479/11-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018), με την οποία εγκρίθηκε η 
με αρ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί 
τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής και ισχύει.  

11. Την υπ’ αρ. 348/2018 (ΑΔΑ:66557Λ7-ΒΛΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
“Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019”, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ'αριθ.72/2019 (ΑΔΑ: 94ΕΡ7Λ7-3ΔΖ) όμοια και ισχύει.

12. Την υπ’ αρ.499022/02-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας  Αττικής/ 
Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ. ΥΟΔΔ 688/03-09-2019), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

13. Την υπ’ αρ. 722070/12-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ανάθεση και 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής.» (ΦΕΚ.B  4258/20-11-2019).

14. Το με αρ. οικ.11178/17-01-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης με θέμα 
«Γενικές οδηγίες περί αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με το Π.Δ.80/2016 και 
την εγκύκλιο με ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ».

15. Το υπ’ αρ.68765/30-03-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών που αφορά γενικές 
οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση δαπανών και τις προμήθειες.

16. To με αρ.πρωτ.644049/17-10-2019 έγγραφο με το οποίο το Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά 
ζητεί να προβεί η υπηρεσία στις απαιτούμενες ενέργειες για την προμήθεια ειδών φιλοξενίας 
προκειμένου να καλυφθούν οι σχετικές ανάγκες των συνεδριάσεων του Συντονιστικού 
Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πειραιά .

17. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 647000/18-10-2019 εισήγησή  μας με θέμα: «Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών φιλοξενίας για τις συνεδριάσεις του 
Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πειραιά»  

18. Τη με αρ. 2618/2019 (ΑΔΑ: ΨΘΚΤ7Λ7-2ΥΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα, 
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών φιλοξενίας για τις 
συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πειραιά»

19. Την  με αρ. πρωτ. 770222/27-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΑΑ7Λ7-ΗΓΧ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
ύψους 750,00€ του ΕΦ: 07072, ΚΑΕ:084501  «Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων» οικ. 
έτους 2019.

ΚΑΛΕΙ

Τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο 
αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την 
προμήθεια ειδών φιλοξενίας για τις συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής 
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Προστασίας Π.Ε. Πειραιά , προϋπολογισμού 750,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με τη 
διαδικασία της  ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016. 

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 
σε ευρώ  για την  προμήθεια ειδών φιλοξενίας για τις συνεδριάσεις του Συντονιστικού 
Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πειραιά, προϋπολογισμού 750,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ).

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η προμήθεια ειδών φιλοξενίας για τις συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής 
Προστασίας Π.Ε. Πειραιά, 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα Α΄ της 
Παρούσας Πρόσκλησης. 

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν:

1.Έγγραφη οικονομική προσφορά σε φάκελο κλειστό σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄.

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), όπως 
εκάστοτε ισχύει,   χωρίς θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, ( με την προϋπόθεση να έχει 
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών)  στην 
οποία θα δηλώνεται ότι:
 «Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, της οποίας 
λάβαμε  γνώση και αποδεχόμαστε πλήρως και ανεπιφύλακτα.»

3. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα, από το οποίο να έχει 
εκδοθεί έως τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

{ Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση 
και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ)προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.}

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφέρεια Αττικής/Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών/Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά/Τμήμα Προμηθειών).
γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.
δ. Τα στοιχεία του αποστολέα.
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 Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην 
Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, 
Αιγάλεω 5 & Κάστορος, 18545 Πειραιάς, 6ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, 
μέχρι την 10-12-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, που θα κατατεθούν, θα γίνει αυθημερόν.

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.    Η παράδοση των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα Α των τεχνικών προδιαγραφών  θα 
γίνει στο κτίριο των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων, επί των οδών Αιγάλεω 5 και 
Κάστορος στον Πειραιά.  
2. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε 
περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη της προμήθειας που 
αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης από τον ανάδοχο, οπότε στην περίπτωση 
αυτή η προμήθεια διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 
4. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 
132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Περιφέρεια Αττικής οποιεσδήποτε αναφορές και 

πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
2. Ο ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συμβούλων ή 

αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, 
που θα χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει 
καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής 
ή και κάθε τρίτο, που θα του υποδειχθεί από την Περιφέρεια Αττικής.

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη παροχή των υπηρεσιών, που συνιστούν 
το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης.

5. Στο κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας περιλαμβάνονται όλα τα παράπλευρα έξοδα 
μετακίνησης, αμοιβής προσωπικού, που κρίνονται κάθε φορά απαραίτητα.

6. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει στο κτίριο, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες 
των  Π.Ε. Πειραιά & Νήσων Περιφέρειας Αττικής, Αιγάλεω 5 & Κάστορος, 18545 Πειραιάς, 6ος 
όροφος και ο Ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά για την ασφαλή παράδοσή τους.

Δ. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του «Αναδόχου» θα γίνει σε τμηματικά μετά την οριστική παραλαβή  από την 
αρμόδια επιτροπή παραλαβής, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του 
Αναδόχου και υπό τη προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον «Ανάδοχο» των 
απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:

1. Φορολογικό παραστατικό 
2. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
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3. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία.
4. Πρωτόκολλο για την καλή εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας.

Τον «Ανάδοχο» θα βαρύνουν:
Α) Τα έξοδα μεταφοράς
Β) Οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας,
- 0,06% επί της καθαρής αξίας, υπέρ της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), 

σύμφωνα με το άρθρο 350 του ν.4412/2016, η οποία υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
αναλογικό τέλος χαρτοσήμου ήτοι 3%  και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ήτοι 20% 

Γ) Φόρος εισοδήματος του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994.
Ο ΦΠΑ θα βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα τον  ΚΑΕ 0845 
του Ε.Φ. 07072 του προϋπολογισμού του οικ.έτους 2019.

 Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr.

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
                                                                                                         

Γ. ΤΖΑΦΕΡΗΣ

Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πειραιά, κ.Αντωνάκου Στ.
2.Αυτοτελή Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής  Εξυπηρέτησης (με την παράκληση να 
την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής)        email: site@patt.gov.gr

http://www.patt.gov.gr/
mailto:site@patt.gov.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΩΝ

Τα παραπάνω είδη θα παραδοθούν σε τέσσερις δόσεις, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από το Γραφείο της 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πειραιώς, κ.Σταυρ. Αντωνάκου, περίπου επτά  (7) ημέρες πριν από τις τακτικές 
συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.

α/α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1. ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΣΕ STICKS ΤΜΧ 1.100
2. ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΣΕ STICKS ΤΜΧ 750
3. ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500gr) ΚΙΛΑ 7

4. ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250gr) ΚΙΛΑ 2
5. ΦΙΛΤΡΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΠΑΚΕΤΑ 4Χ4 (μεγάλα) 7
6. ΠΟΤΗΡΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΕΛΙΖΟΛ ΤΜΧ 750
7. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΧ (βιοδιασπώμενα 

οικολογικά)
750

8. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ (συσκευασία 
/τεμάχιο)

ΤΜΧ 750

9. ΜΕΡΙΔΕΣ ΓΑΛΑ ΤΜΧ 750
10. ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ (συσκευασία 3 gr) ΚΙΛΑ 8
11. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΚΕΤΑ 2
12. ΑΝΑΜΙΚΤΟΙ ΧΥΜΟΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 1lt ΤΜΧ 15
13. ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 1lt ΤΜΧ 15
14. ΝΕΡΑ (ΦΙΑΛΕΣ 500ml) ΤΜΧ 1.500
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Συνολικός Προϋπολογισμός: 750,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το σύνολο των ειδών
α/α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΦΠΑ
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ 
ΤΟΝ ΦΠΑ

1. ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΣΕ STICKS ΤΜΧ 1.100  
2. ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΣΕ STICKS  ΤΜΧ 750  
3. ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

500gr)
 ΚΙΛΑ 7  

4. ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250gr) ΚΙΛΑ 2  
5. ΦΙΛΤΡΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΠΑΚΕΤΑ 4Χ4 (μεγάλα) 7  
6. ΠΟΤΗΡΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΦΕΛΙΖΟΛ
ΤΜΧ 750  

7. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΧ (βιοδιασπώμενα 
οικολογικά)

750  

8. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ (συσκευασία 
/τεμάχιο)

ΤΜΧ 750  

9. ΜΕΡΙΔΕΣ ΓΑΛΑ ΤΜΧ 750  
10. ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ (συσκευασία 3 gr) ΚΙΛΑ 8  
11. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΚΕΤΑ 2  
12. ΑΝΑΜΙΚΤΟΙ ΧΥΜΟΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 1lt ΤΜΧ 15  
13. ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 1lt ΤΜΧ 15  
14. ΝΕΡΑ (ΦΙΑΛΕΣ 500ml) ΤΜΧ 1.500  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΦΠΑ
ΦΠΑ
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ
                                                          Ημερομηνία / Υπογραφή & σφραγίδα νόμιμου εκπροσώπου
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