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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ 

Πληρ.: Κωνσταντία Μαρκουλάκη  
Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 
Τηλ.: 2821341760, Fax: 28210 93300 
www.chania.gr, e-mail: g-promitheies@chania.gr 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 
 
Προϋπολογισμός    63.949,75  € (Καθαρή αξία: 55.151,45 

€ και  ΦΠΑ:8.798,30 €) 
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  –  Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Ξενώνα Φιλοξενίας των Γυναικών Θυμάτων Βίας και 

των παιδιών τους στον  Δήμο Χανίων (ΟΜΑΔΑ 1) 

Η παρούσα προμήθεια αφορά την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας τροφίμων (ελαιόλαδο) για τις 

ανάγκες του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Χανίων για διάστημα από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης και   έως 30/06/2017. Η τροφοδοσία θα γίνεται σε ημέρες και ώρες 

που θα υποδείξει η αρμόδια Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και 

Πολιτισμού, στο χώρο που στεγάζεται ο Ξενώνας  του Δήμου Χανίων.  

 

Η προμήθεια είναι προϋπολογισμού 240,00 € πλέον Φ.Π.Α.  31,20 € σύνολο 271,20 € και θα 

βαρύνει τον  οικείο Κ.Α. του προϋπολογισμού των εξόδων του Δήμου Χανίων ετών 2016 - 2017 

και συγκεκριμένα Κ.Α: 60-6481.001   

 

Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Γραφείου Πολιτισμού  του Δήμου Χανίων (ΟΜΑΔΕΣ 

2-3) 

Η παρούσα προμήθεια αφορά την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας τροφίμων (είδη παντοπωλείου 

και είδη αρτοποιίας ) για το Γραφείο Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 

Αθλητισμού και Πολιτισμού για διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και   

έως 30/06/2017. Η τροφοδοσία θα γίνεται σε ημέρες και ώρες που θα υποδείξει η αρμόδια Δ/νση 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, στο χώρο που θα υποδειχθεί από 

της Δ/νση, ανάλογα τις εκδηλώσεις.  

Η προμήθεια είναι προϋπολογισμού 2.670,10 € πλέον Φ.Π.Α. 608,92 € σύνολο 3.279,02 € και θα 

βαρύνει τον  οικείο Κ.Α. του προϋπολογισμού των εξόδων του Δήμου Χανίων ετών 2016 - 2017 

και συγκεκριμένα Κ.Α.: 00-6443.001   
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Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Χανίων 

(ΟΜΑΔΑ 4-6) 

Αντικείμενο προμήθειας 

Η παρούσα προμήθεια αφορά την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας τροφίμων (ελαιόλαδο, 

κατεψυγμένα λαχανικά και είδη αρτοποιίας ) για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του 

Δήμου Χανίων, για διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και   έως 

30/06/2017.Η τροφοδοσία θα γίνεται σε ημέρες και ώρες που θα υποδείξει η αρμόδια Δ/νση 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, στο χώρο που στεγάζεται το 

Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων (βλ. Παράρτημα Ι του Τεύχους Τεχνικών 

Προδιαγραφών – Ενδεικτικού Προϋπολογισμού).  

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται σε 16.623,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 2.504,74 ευρώ, ήτοι συνολικός 

προϋπολογισμός 19.127,74  ευρώ. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους ετών 

2016 και 2017 (Κ.Α.   15-6473.003 ) 

Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές και ο φορέας προμήθειας δεν είναι 

υποχρεωμένος να τις καταναλώσει. 

Συγκεντρωτικά για Δήμο Χανίων:  

Α/Α CPV ΟΜΑΔΕΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛ. 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΠΡΟΥΠΟΛ. 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 15411110-6 Ελαιόλαδο (Ξενώνας Φιλοξενίας) 240,00 31,20 271,20 

2 15811000-6 Είδη Αρτοποιίας (Γραφείο Πολιτισμού) 2.380,10 571,22 2.951,32 

3 03221210-1 Είδη Παντοπωλείου (Γραφ. Πολιτισμού) 290,00 37,7 327,70 

4 15331170-9 
Κατεψυγμένα λαχανικά(Κοινωνικό 

Παντοπωλείο) 
3.498,00 454,74 3.952,74 

5 15411110-6 Ελαιόλαδο(Κοινωνικό Παντοπωλείο) 10.000,00 1.300,00 11.300,00 

6 15811000-6 Είδη Αρτοποιίας(Κοινωνικό Παντοπωλείο) 3.125,00 750,00 3.875,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 19.533,10 3.144,86 22.677,96 
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ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. (ΟΜΑΔΕΣ 7 ΕΩΣ ΚΑΙ 10) 

 

Αντικείμενο προμήθειας 

Η παρούσα προμήθεια αφορά την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας σε είδη Αρτοποιίας και  

κατεψυγμένα λαχανικά, για τις ανάγκες των Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών, των ΚΑΠΗ και των 

Κέντρων Παιδικής Δημιουργίας   για διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και   

έως 30/06/2017 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και για 

ένα χρόνο, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του φορέα, σε ημέρες, ώρες και σε χώρους 

που θα υποδείξει ο φορέας προμήθειας ανάλογα με τη δομή / υπηρεσία που αφορούν (βλ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I του παρόντος).  

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται σε 15.657,35 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 2.375,35 ευρώ, ήτοι συνολικός 

προϋπολογισμός 18.032,70   ευρώ. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του 

Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. και η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου ετών 2016 και 

2017 και συγκεκριμένα τους σχετικούς Κ.Α. 60-6481.001, 15-6481.003,  15-6481.001 

Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές και ο φορέας προμήθειας δεν είναι 

υποχρεωμένος να τις καταναλώσει. 

Συγκεντρωτικά για τον ΔΟΚΟΙΠΠ:  

CPV Α/Α ΟΜΑΔΑ 
ΠΡΟΥΠ.ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΠΡΟΥΠ. ΜΕ 

ΦΠΑ 

15811000-6 7 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ 8.509,00 1.337,17 9.846,17 

15331170-9 8 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 3.132,55 407,23 3.539,78 

15811000-6 9 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ 3.590,00 575,60 4.165,60 

15331170-9 10 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 425,80 55,35 481,15 

  ΣΥΝΟΛΟ 15.657,35 2.375,35 18.032,70 
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ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ 11-13) 

Αντικείμενο προμήθειας 

Η παρούσα προμήθεια αφορά την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας σε είδη Ιχθυοπωλείου νωπά, 

είδη αρτοποιίας και κατεψυγμένα λαχανικά για τις ανάγκες  του Δ. Γηροκομείου για διάστημα 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και   έως 30/06/2017 

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται σε 19.961,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 3.278,09 ευρώ, ήτοι συνολικός 

προϋπολογισμός 23.239,09   ευρώ.  Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του 

Δημοτικού Γηροκομείου και η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου 

ετών 2016 και 2017 και συγκεκριμένα τον σχετικό Κ.Α. 10-6481.001  

Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές και ο φορέας προμήθειας δεν είναι 

υποχρεωμένος να τις καταναλώσει. 

 

Συγκεντρωτικά για το Δημοτικό Γηροκομείο: 

CPV  ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

15811000-6 11 Είδη Αρτοποιίας 14.010,50 2.504,52 16.515,02 

15331170-9 12 Κατεψυγμένα λαχανικά 4.313,50 560,76 4.874,26 

03311000-2 13 Είδη Ιχθυοπωλείου νωπά 1.637,00 212,81 1.849,81 

  ΣΥΝΟΛΟ 19.961,00 3.278,09 23.239,02 

 

 

Τεχνικές προδιαγραφές 

Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α' ποιότητας. Όλα τα είδη πρέπει να φέρουν 

τουλάχιστον το 80% του συνολικού χρόνου ζωής τους κατά την παράδοση, να υπάρχει ονομασία 

πώλησης, ποιοτική κατάταξη, θερμοκρασία κατάψυξης, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία 

λήξης, ονομασία και κωδικός λειτουργίας εταιρείας παραγωγής, καθαρό βάρος, να μην έχουν 

τεχνολογικά ελαττώματα, παράσιτα, έντομα, ξένα σώματα και οι φυσικοχημικές τους ιδιότητες να 

είναι αυτές που ορίζονται από τον Κώδικα τροφίμων και ποτών.  

Τα είδη παντοπωλείου θα πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες 

αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις και τις οδηγίες της Ε.Ε., να είναι Α΄ποιότητας, 
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συσκευασμένα σε καθαρά μέσα με όλες τις απαραίτητες ενδείξεις στην Ελληνική γλώσσα. Σε όλες 

τις συσκευασίες τροφίμων θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. 

 Όλα τα είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας ευρείας κατανάλωσης και να πληρούν τους 

όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις 

σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ, θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο 

προμηθευτής να μπορεί να επικαλεστεί για όφελος του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια, στη 

συσκευασία τους να φέρουν ένδειξη µε την ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και 

του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα µε τα οριζόμενα 

από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Θα πρέπει να πληρούν πλήρως τις 

προδιαγραφές  

Οι  κουραμπιέδες θα παραδίδονται σε  συσκευασίες 500 γρ, να είναι αρίστης ποιότητας πρέπει 

να είναι καλά ψημένοι και να έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία τους. Τα υλικά παρασκευής 

πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει 

να παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή τους.  

Τα μελομακάρονα  θα παραδίδονται σε  συσκευασίες 500 γρ, θα είναι αρίστης ποιότητας πρέπει 

να είναι καλά ψημένα και να έχουν την κανονική και νόμιμη υγρασία τους. Τα υλικά παρασκευής 

πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει 

να παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την παράδοσή τους.    

Το τσουρέκι πολίτικο θα παραδίδονται σε  συσκευασίες 500 γρ, αρίστης ποιότητας 

παρασκεύασμα πρέπει να είναι καλά ψημένο και να έχει την κανονική και νόμιμη υγρασία του. 

Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύμφωνα με τις 

αγορανομικές διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζεται όχι νωρίτερα από μία μέρα πριν την 

παράδοσή . 

Τα λοιπά προϊόντα αρτοποιίας να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 

και τις εκάστοτε Αγορανομικές & Υγειονομικές διατάξεις. Η παρασκευή του άρτου και των 

αρτοσκευασμάτων πρέπει να γίνεται με τους επιτρεπόμενους τύπους αλεύρων, να είναι Α' 

ποιότητας και το ψήσιμο τους και η διόγκωση τους να είναι ομοιογενή σε όλη την επιφάνεια, να 

είναι εύγευστα και απαλλαγμένα από δυσάρεστες οσμές. 

Τα κατεψυγμένα λαχανικά να είναι Α' ποιότητας, καθαρισμένα, να έχουν ζωηρό φυσιολογικό 

χρώμα, να πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων περί εμπορίας 

κατεψυγμένων λαχανικών, να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και 

τις Υγειονομικές διατάξεις. Να συντηρούνται σε θερμοκρασία -18ο C. Η συσκευασία των 
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προϊόντων να φέρει τις απαραίτητες ενδείξεις στην Ελληνική γλώσσα (π.χ. Ημερομηνία 

κατάψυξης). Τα προϊόντα και η διακίνηση τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες  Ευρωπαϊκές, Κτηνιατρικές και Υγειονομικές διατάξεις. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά σε μια ή σε περισσότερες ομάδες 

σε ένα ή σε περισσότερους φορείς της προμήθειας όπως ορίζονται ανωτέρω. Η προσφορά, επί 

ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας. 

Η παράδοση των ειδών, θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες σε ημέρες, 

ώρες και σε χώρους που θα υποδείξει ο κάθε φορέας προμήθειας ή όπως άλλως αναφέρεται στο 

Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών – Ενδεικτικού Προϋπολογισμού και στη διακήρυξη. 

Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών, που αναφέρονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών 

– Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, είναι ενδεικτικές και οι φορείς της προμήθειας δεν είναι 

υποχρεωμένοι να καταναλώσουν όλες τις αναφερόμενες ποσότητες των προς προμήθεια ειδών.  

Η προμήθεια θα διενεργηθεί με συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι: (α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην 

νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα 

παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της 

Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – Τμήμα Εμπορίου, για τα είδη 

ιχθυοπωλείου, κατεψυγμένα λαχανικά και ελαιόλαδου, και (β) την συμφερότερη από 

οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάση  τιμή στο σύνολο της ομάδας για τα είδη 

παντοπωλείου και  αρτοποιίας για τις προσφορές που πληρούν τους όρους της διακήρυξης, και  

των τεχνικών προδιαγραφών – ενδεικτικού προϋπολογισμού.  

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές 

περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών – Ενδεικτικού Προϋπολογισμού. 

Η προμήθεια καλύπτει το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  έως 

30/06/2017 . 

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. των προϋπολογισμών εξόδων ετών 2016 

και 2017 του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους 

πόρους έκαστου Φορέα προμήθειας.  

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 .  
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Συγκεντρωτικά, η προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και των Νομικών 

Προσώπων του, είναι δαπάνης 55.151,45  ευρώ, πλέον ΦΠΑ 8.798,30 ευρώ, ήτοι συνόλου 

δαπάνης 63.949,75 ευρώ και αναλύεται ανά φορέα προμήθειας και ομάδα προμηθευόμενων 

ειδών, ως εξής: 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 1 Ελαιόλαδο (Ξενώνας Φιλοξενίας) 240,00 31,20 271,20 

 2 Είδη Αρτοποιίας (Γραφείο Πολιτισμού) 2.380,10 571,22 2.951,32 

 3 Είδη Παντοπωλείου με ΦΠΑ 13% (Γραφείο 

Πολιτισμού) 
290,00 37,70 327,70 

 4 Κατεψυγμένα λαχανικά(Κοινωνικό 

Παντοπωλείο) 
3.498,00 454,74 3.952,74 

 5 Ελαιόλαδο(Κοινωνικό Παντοπωλείο) 10.000,00 1.300,00 11.300,00 

 6 Είδη Αρτοποιίας(Κοινωνικό Παντοπωλείο) 3.125,00 750,00 3.875,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΟΜΑΔΕΣ 1 - 24) 19.533,10 3.121,06 22.677,96 

Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 7 Είδη αρτοποιίας 8.509,00 1.337,17 9.825,17 

 8 Κατεψυγμένα λαχανικά 3.132,55 407,23 3.539,78 

 9 Είδη Αρτοποιίας  3.590,00 575,60 4.165,60 

 10 Κατεψυγμένα λαχανικά 425,80 55,35 481,15 

 ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. (ΟΜΑΔΕΣ 7 -10) 15.657,35 2.375,35 18.032,70 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 

11 
Είδη Αρτοποιίας 14.010,50 2.504,42 16.515,02 

 12 Κατεψυγμένα λαχανικά 4.313,50 560,76 4.874,26 

 13 Είδη Ιχθυοπωλείου νωπά 1.637,00 212,81 1.849,81 

 ΣΥΝΟΛΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΟΜΑΔΕΣ 11 -13) 19.961,00 3.278,09 23.239,02 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
(ΟΜΑΔΕΣ 1 - 13) 

55.151,45 8.798,30 63.949,75 

 

Χανιά Οκτώβριος    2016 

 
                                

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Η αναπληρώτρια Διευθύντρια  Οικονομικών 

Υπηρεσιών  

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΟΛΑΝΑΚΗ 

 

Σ Υ Ν Τ Α Χ Θ Η Κ Ε 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 

 


