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ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
 

« Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 

ευπρεπισμού για τις ανάγκες των  

υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου     

και  των  Νομικών  του    Προσώπων.»                         

                   (CPV : 39830000-9 )  

 
 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 

        Η παρούσα έκθεση αφορά την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες 

των  υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων.. 

       Πιο συγκεκριμένα τα υλικά που θα χρειαστούν φαίνονται στον προϋπολογισμό που συνοδεύει την 

παρούσα τεχνική έκθεση. Η προμήθεια των ειδών πρέπει να είναι άριστης ποιότητας.  

        Η παραπάνω προμήθεια θα γίνει με ανάθεση και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

του Ν. 4412/2016 . 

 Το ενδεικτικό κόστος της παραπάνω προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των 16.956,88 € (ευρώ) με το 

Φ.Π.Α. 24% (Ε.Κ.Ε.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ: 1.956,97  €, Δήμος Καρπενησίου: 14.999,91€ )και θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό του Δήμου Καρπενησίου οικονομικού  έτους 2019 που είναι εγγεγραμμένες  πιστώσεις με 

κωδικό Κ.Α. Κ.Α. 10-6634.001, 15-6634.003, 20-6634 και τον προϋπολογισμό της Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ. 

οικονομικού  έτους 2018 που είναι εγγεγραμμένη η πίστωση με κωδικό  Κ.Α. 15-6634.001.  

 

 

 

 

                 H Συντάκτρια   
 

 
              Τομαρά  Σωτηρία  

                                                                                                       Δ.Ε. Διοικητικού 
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« Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού  

για  τις ανάγκες των  υπηρεσιών του Δήμου    

Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων.  »        

                                (CPV : 39830000-9 )  

    
Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ      

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΔΗΜΟΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΕΚΚΕΠΑΔΗΚ 

ΣΥΝ.ΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΔΗΜΟΣ (€)  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΚΚΕΠΑΔΗΚ 

(€) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 
Ελαστικά  γάντια  μιας χρήσης (συσκ. 100 τεμ.)                                   

Νο. S   
Τεμ. 0 5 5 3,00 0,00 15,00 15,00 

2 
Ελαστικά  γάντια  μιας χρήσης (συσκ. 100 τεμ.)                            

Νο. Μ  
Τεμ. 60 10 70 3,00 180,00 30,00 210,00 

3 
Ελαστικά  γάντια  μιας χρήσης (συσκ. 100 τεμ.)                                  

Νο. L   
Τεμ. 0 10 10 3,00 0,00 30,00 30,00 

4 

Ελαστικά γάντια προστασίας (ζεύγος ) Νο 7 -71/2: Γάντια  

υψηλής  ανθεκτικότητας που  προσφέρουν  υψηλή 

αποδοτικότητα , είναι άνετα χάρη  στο  σχεδιασμό τους 

ενώ  ταυτόχρονα προσφέρουν μεγάλη  ευλυγισία. 

Κατασκευασμένα  από 100%  φυσικό καουτσούκ. Μέχρι  

και  πέντε  φορές  πιο  ανθεκτικά σε  λιπαρές  τροφές , 

έλαια και απορρυπαντικά  λόγω  της  εξαιρετικής 

χλωρίωσης. Να φέρει σήμανση CE. 

  Τεμ.  50 5 55 1,20 60,00 6,00 66,00 



5 

Κρεμοσάπουνο  ( συσκ. 4 λίτρων )Υγρό  κρεμοσάπουνο  

περιποίησης χεριών, παχύρευστο διάλυμα 

αποτελούμενο από συστατικά sobium chloride, θειικό 

άλας νατρίου, κιτρικό οξύ. Να  έχει έγκριση από το Γ.Χ.Κ 

και Δ.Δ.Α σύμφωνα  με το κανονισμό 1907/2006/ΕΕ 

Τεμ. 120 0 120 3,50 420,00 0,00 420,00 

6 

Κρεμοσάπουνο με αντιμικροβιακή δράση ( συσκευασία 

.4lt): Κρεμοσάπουνο με αντιμικροβιακό παράγοντα 

(Benzalkonium), γνωστό για  

το ευρύ φάσμα δράσης κατά των παθογόνων 

μικροοργανισμών. Το ουδέτερο Ph, τα μαλακτικά και 

αντιερεθιστικά (Allantoin) συστατικά, επιτρέπουν την 

συχνή χρήση 

Τεμ. 0 15 15 5,00 0,00 75,00 75,00 

7 

Μωρομάντιλα σε συσκευασία 72 ΤΜΧ .Υποαλλεργικά με  

απαλή  ενυδατική βρεφική  λοσιόν με  97% αγνό  νερό 

ώστε να  είναι  ήπια και απαλά .Χωρίς  σαπούνι,  χωρίς  

οινόπνευμα    

Τεμ 20 30 50 1,45 29,00 43,50 72,50 

8 

Σάκοι  απορριμμάτων  για καλαθάκια  γραφείου και   WC 

(συσκ. 20 τεμ.)  Σακούλες   διαστάσεων 42X50cm  σε  

λευκό   χρώμα  άοσμες. 
Τεμ.  1200 110 1310 0,50 600,00 55,00 655,00 

9 

Σάκοι  απορριμμάτων ανθεκτικοί με  κορδόνι ρολό 

(συσκ. 10 Τεμ.). Σάκοι  μαύροι , μεγάλης  αντοχής  με  

ενδεικτικές 80*100 ενδεικτικού  χρώματος  μαύρου,  

μεγάλης  αντοχής  πάχους 40-50 mic  

Τεμ. 800 90 890 1,20 960,00 108,00 1068,00 

10 

Σάκος απορριμμάτων μαύρος 110cm Χ 100cm  ( 7-8 

σάκοι / κιλό) Σάκοι  μαύροι , σκληροί μεγάλης  αντοχής  

με  ενδεικτικές 110cm*100 ενδεικτικού  χρώματος  

μαύρου, σκληροί μεγάλης  αντοχής  πάχους 40-50 mic  

Κιλά 600 0 600 2,30 1380,00 0,00 1380,00 

11 

Σάκος απορριμμάτων μαύρος 55cm Χ 65cm  (15-18 

σάκοι / κιλό). Σάκοι  μαύροι ,σκληροί μεγάλης  αντοχής  

με  ενδεικτικές 80*100 ενδεικτικού  χρώματος  μαύρου, 

σκληροί μεγάλης  αντοχής  πάχους 40-50 mic  

Κιλά 250 0 250 2,30 575,00 0,00 575,00 



12 

Σκούπα πλαστική φαρδιά : Από πλαστικό υψηλής 

αντοχής, να μην μαδάει και να σκουπίζει ομοιόμορφα 

χωρίς να αφήνει ίχνη .Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να 

εφαρμόζουν απόλυτα με το κοντάρι που θα επιλεγεί.       
( με δείγμα) 

Τεμ. 120 5 125 1,85 222,00 9,25 231,25 

13 

Σκούπα δρόμου, λοξή,  με βούρτσα μήκους τουλάχιστον 

43 εκ,  με πλαστική βάση πλάτους τουλάχιστον  4,5 εκ 

και σκληρές πλαστικές ίνες, με βιδωτή υποδοχή για 

κοντάρι. Θα πρέπει να εφαρμόζει απόλυτα με το κοντάρι 

που θα έχει επιλεγεί.  ( με δείγμα )     

Τεμ. 15 0 15 2,80 42,00 0,00 42,00 

14 

Σκούπα δρόμου, λοξή, με βούρτσα μήκους τουλάχιστον 

43 εκ,  με ξύλινη βάση πλάτους τουλάχιστον 6 εκ και 

σκληρές πλαστικές ίνες, με ιδιαίτερα ανθεκτική βάση με 

βιδωτή υποδοχή για κοντάρι. Θα πρέπει να εφαρμόζει 

απόλυτα με το κοντάρι που θα έχει επιλεγεί.(με δείγμα)  

  15 0 15 2,80 42,00 0,00 42,00 

15 

Σκούπα  χόρτου με  κοντάρι: Σκούπα  δρόμου – κήπου  

με  κοντάρι ( μεγάλη από  χόρτο υψηλής  αντοχής , να 

μην μαδάει, να σκουπίζει ομοιόμορφα και με 

ενσωματωμένο ξύλινο κοντάρι) ( με δείγμα )  

Τεμ.  30 0 30 3,10 93,00 0,00 93,00 

16 

Κοντάρι  σκούπας  ξύλινο  με  βίδα, μήκους  τουλάχιστον  

1,30μ χωρίς σπασίματα ,  ρόζους, σκλήθρες , να αντέχει  

σε  σκληρή  χρήση   και να είναι κατάλληλο για 

εξωτερική αποθήκευση  χωρίς να στραβώνει (θα πρέπει 

να  εφαρμόζει  απόλυτα  με το σκληρή σκούπα δρόμου 

που θα έχει επιλεγεί ) ( με δείγμα ) 

Τεμ. 20 0 20 1,20 24,00 0,00 24,00 

17 

Κοντάρι  σκούπας  αλουμινίου  με  βίδα, μήκους  

τουλάχιστον  1,30μ  χωρίς  σπασίματα ,  ρόζους, 

σκλήθρες , να αντέχει  σε  σκληρή  χρήση  και να είναι 

κατάλληλο για εξωτερική αποθήκευση  χωρίς να 

στραβώνει   ( θα πρέπει να  εφαρμόζει  απόλυτα  με την  

σκούπα πλαστική φαρδιά  που θα έχει επιλεγεί ) ( με 
δείγμα ) 

Τεμ.  20 0 20 1,20 24,00 0,00 24,00 



18 
Φαράσι  χειρός : Από ανθεκτικό πλαστικό  κατάλληλο  

για  βαριά χρήση  σε  εξωτερικούς χώρους ( με δείγμα ) 
Τεμ. 10 0 10 1,20 12,00 0,00 12,00 

19 
Φαράσι: Πλαστικό με κοντάρι με ανθεκτικό λάστιχο στο 

άκρο του  με ενσωματωμένο εργονομικό  κοντάρι  

αλουμινίου  μεγάλης αντοχής  ( με δείγμα ) 
Τεμ.  10 1 11 1,50 15,00 1,50 16,50 

20 
Σύρμα καθαρισμού 30 gr : Σύρμα  χονδρό μεταλλικό 

εξαιρετικής αντοχής πυκνό,   να   μην  σκουριάζει,  να  

μην  φθείρεται. 

Τεμ 150 10 160 0,25 37,50 2,50 40,00 

21 

Σύστημα σφουγγαρίσματος τροχήλατο με  διπλό κουβά: 

Καρότσι διπλό με μεταλλικό χρωμιωμένο σκελετό  με 

δύο κουβάδες  των  30lt  με  πρέσα και ρόδες. 

Διαστάσεις: 86x41x90 cm  

  1 0 1 93,00 93,00 0,00 93,00 

22 

Σφουγγάρι πιάτων: Σφουγγάρι κουζίνας για τα πιάτα, 

χρώματος κίτρινου  10 Χ7 Χ 2,5 cm περίπου. Υψηλής 

ποιότητας δύο όψεων, με μια  επιφάνεια λεία, 

αφρώδους υλικού για απορρόφηση υγρών και τρίψιμο 

ευαίσθητων επιφανειών και μια άλλη  σκληρή για 

μηχανική δράση και δυνατό τρίψιμο.   

Τεμ.  250 35 285 0,45 112,50 15,75 128,25 

23 
Κουβάς σφουγγαρίσματος   πλαστικός  χωρητικότητας  

15lt   με  αποσπώμενο  στίφτη  
Τεμ.  20 0 20 3,50 70,00 0,00 70,00 

24 

Σφουγγαρίστρα απλή με κορδόνι: Σφουγγαρίστρα 

περίπου 300γρ από φυσικά και συνθετικά νήματα, με 

αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην 

αφήνει χνούδι κατά τη χρήση της και να έχει μεγάλη 

απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα 

με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί.  ( με δείγμα ) 

Τεμ. 50 0 50 2,30 115,00 0,00 115,00 

25 

Κοντάρι  μεταλλικό  για  σφουγγαρίστρα  απλή με 

κορδόνι μήκους  τουλάχιστον  1,30μ χωρίς σπασίματα , 

να αντέχει  σε  σκληρή  χρήση   και να είναι κατάλληλο   

για εξωτερική αποθήκευση  χωρίς να στραβώνει                   

( με δείγμα ) 

Τεμ. 30 0 30 1,70 51,00 0,00 51,00 



26 

Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές για τροχήλατο κουβά: 

Επαγγελματική σφουγγαρίστρα 400γρ.βιδωτή 

(ανταλλακτικό ) κατασκευασμένη από πρωτογενή 

νήματα,  με εξαιρετική αντοχή στα αλκαλικά και όξινα 

καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήση της 

και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να 

εφαρμόζουν απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα 

επιλεγεί.    ( με δείγμα ) 

Τεμ.  20 9 29 3,50 70,00 31,50 101,50 

27 

Κοντάρι αλουμινίου Φ23 επαγγελματικής χρήσης με 

τεράστια αντοχή. Μήκος 140 εκατοστά. Πάχος 25 

χιλιοστά.   Να  εφαρμόζει τέλεια  με την  επαγγελματική  

σφουγγαρίστρα  που θα επιλεγεί  ( με δείγμα )  

Τεμ. 6 0 6 2,50 15,00 0,00 15,00 

28 Κεφαλή  σφουγγαρίστρας 400 γραμ.   βιδωτή    Τεμ. 2 0 2 2,00 4,00 0,00 4,00 

29 
Κοντάρι  μεταλλικό  για  επαγγελματική σφουγγαρίστρα  

το   οποίο θα  πρέπει να εφαρμόζει  απόλυτα . 
Τεμ.  10 0 10 1,00 10,00 0,00 10,00 

30 

Υγρό καθαρισμού γενικής χρήσης 5 lit με άρωμα 

λεβάντα. Το απορρυπαντικό θα είναι ρυθμιζόμενου 

αφρού, δεν θα αφήνει ίζημα ,να περιέχει ενεργά 

επιφανειοδραστικά min%% ,να δίνονται οδηγίες χρήσης 

και ασφάλειας. 

Τεμ. 150 45 195 4,50 675,00 202,50 877,50 

31 

Υγρό καθαρισμού πιάτων (συσκ. 4λίτρων ) Να περιέχει 

ανιονικά επιφανειοδραστικά , να περιέχει NaOH min 8%, 

να περιέχει ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό 

ρύπων κάθε μορφής. ( με δείγμα σε μικρή συσκευασία ) 

Τεμ.  90 5 95 3,50 315,00 17,50 332,50 

32 

Υγρό καθαρισμού τζαμιών (  450 ml  ) : Να περιέχει 

επιφανειοδραστικά 0,3-0,5 % ,ειδική σύνθεση για να 

βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά 

το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες 

χρήσης και ασφάλειας. 

Τεμ. 185 40 225 1,50 277,50 60,00 337,50 

33 
Υγρό σαπούνι 500ml (συσκ. με αντλία) Παχύρευστο 

διάλυμα αποτελούμενο από συστατικά sobium chloride, 

θειικό άλας νατρίου, κιτρικό οξύ. 

Τεμ.  50 0 50 1,30 65,00 0,00 65,00 



34 

Χαρτί κουζίνας επαγγελματικό ( 5 kg σε συσκευασία  σε  

πλαστικό περίβλημα ).  Χαρτί ρολό, λευκό των πέντε  

κιλών,  δίφυλλο, διπλά ενισχυμένο με διάτρηση από 

λευκασμένο χημικό πολτό, με μεγάλη 

απορροφητικότητα, που δε θα αφήνει χνούδι και 

ανθεκτικό για πολλές χρήσεις. Θα είναι απορροφητικό 

στο νερό, το λάδι ,το λίπος κ.λ.π  

Τεμ. 0 15 15 11,00 0,00 165,00 165,00 

35 

Χαρτί κουζίνας επαγγελματικό 1 kg : Χαρτί ρολό, λευκό 

του ενός κιλού, δίφυλλο ,διπλά ενισχυμένο με διάτρηση 

από λευκασμένο χημικό πολτό ,με μεγάλη 

απορροφητικότητα, που δε θα αφήνει χνούδι και 

ανθεκτικό για πολλές χρήσεις Θα είναι απορροφητικό 

στο νερό ,το λάδι ,το λίπος κ.λ.π (συσκευασία  σε  

πλαστικό περίβλημα ).    ( με δείγμα ) 

Τεμ 1245 25 1270 1,50 1867,50 37,50 1905,00 

36 

Χαρτί υγείας  (βάρος ρολού 130 gr  ): Χαρτί ρολό υγείας 

μη ανακυκλωμένο τρίφυλλο, γκοφρέ από καθαρή 

χαρτομάζα  Α΄ποιότητας απαλό και απορροφητικό .    

 ( με δείγμα ) 

Τεμ. 4500 600 5100 0,35 1575,00 210,00 1785,00 

37 

Χειροπετσέτες τουαλέτας (συσκευασία 4.000 φύλλων) : 

χειροπετσέτες  ΖΙΚ-ΖΑΚ λευκές επαγγελματικού τύπου. 

Θα πρέπει να είναι μαλακή και απορροφητική 

μονόφυλλη από καθαρή χαρτομάζα. Διαστάσεις φύλλου 

περίπου 23χ25εκ.Βάρος χαρτιού : 30 γρ / τ.μ. ±5%    

ευκές επαγγελματικού  

Τεμ.  10 12 22 15,00 150,00 180,00 330,00 

38 
Χλωρίνη απλή συσκευασίας  2 lit ,να περιέχει 

υποχλωριώδες νάτριο  min 0,3% .    ( με δείγμα ) 
Τεμ. 51 30 81 1,50 76,50 45,00 121,50 



39 

Χλωρίνη παχύρρευστη (συσκευασία 1250 ml) τύπου 

klinex- Απολυμαντικό  υγρό  με  βάση  το  χλώριο  

διάλυμα υποχλωριώδες νατρίου τύπου χλωρίνης σε 

πλαστικό  

δοχείο συσκευασίας το οποίο να περιέχει μη ιονικά 

τασιενεργά λιγότερο από ανιονικά τασιενεργά. Η 

συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με  οδηγίες για τη 

αραίωση τουλάχιστον μέρος διαλύματος μέρη νερού και  

χρήση  καθώς  και  οδηγίες προφύλαξης και  αριθμό 

άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία ( με  δείγμα ) 

Τεμ.  90 60 150 1,65 148,50 99,00 247,50 

40 

 Υγρό καθαρισμού  ισχυρό κατά των αλάτων. (σε 

συσκευασία 500 ml με αντλία. Να  διαλύει αμέσως  

άλατα, πουρί και τα  υπολείμματα  σαπουνιού.  

,Να έχει έγκριση  από το Γ.Χ.Κ. και Δ.Δ.Α σύμφωνα με το 

κανονισμό 1907/2006/ΕΕ.  ( με δείγμα ) 

Τεμ. 5 15 20 2,31 11,55 34,65 46,20 

41 
Απολυμαντικό Σπρέι  επιφανειών τύπου all ( συσκ. 450 

ml )  
Τεμ. 0 10 10 2,50 0,00 25,00 25,00 

42 

Εντομοκτόνο σπρέι για έρποντα έντομα σε  ( συσκευασία 

300 ml). Να περιλαμβάνει οδηγίες ασφάλειας και 

χρήσης και να είναι κατά προτίμηση  οικολογικό ως  

προς το προωθητικό αέριο, να διατίθεται σε εύχρηστη 

και  ασφαλή, να πληροί τις οδηγίες και τις 

προδιαγραφές της Ε.Ε για τη χρήση που προορίζεται 

(εσωτερικού χώρου). 

Τεμ. 5 5 10 3,31 16,55 16,55 33,10 



43 

Εντομοκτόνο σπρέι για ιπτάμενα έντομα  σε  ( 

συσκευασία 300 ml),  Να περιλαμβάνει οδηγίες 

ασφάλειας και χρήσης και να είναι κατά προτίμηση  

οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο ,να διατίθεται 

σε εύχρηστη και  ασφαλή , να πληροί τις οδηγίες και τις 

προδιαγραφές της Ε.Ε για τη χρήση που προορίζεται 

(εσωτερικού χώρου).  

Τεμ. 5 0 5 3,32 16,60 0,00 16,60 

44 
Φωτιστικό οινόπνευμα: μπλε για γενική χρήση  σε πλαστικό 

μπουκάλι περίπου  430  ml 
Τεµ.  23 10 33 1,00 23,00 10,00 33,00 

45 Σκόνη γενικού καθαρισμού τύπου Coli 500gr.  Τεμ. 15 0 15 1,20 18,00 0,00 18,00 

46 Ξαραχνιάστρα με πτυσσόμενο μεταλλικό κοντάρι Τεμ. 5 0 5 3,00 15,00 0,00 15,00 

47 Αρωματικό λεκάνης  μπάνιου  (40 gr.) Τεμ. 0 30 30 1,00 0,00 30,00 30,00 

48 υδροχλωρικό οξύ  ( συσκ.450ml)  Τεμ.  0 5 5 0,60 0,00 3,00 3,00 

49 Πανί καθαρισμού τύπου wettex Νο3 20x30 Τεμ. 0 30 30 0,65 0,00 19,50 19,50 

50 

Απορρυπαντικό επαγγελματικού  πλυντηρίου πιάτων - 

ποτηριών κατάλληλο για  μέτρια  ή  υψηλή σκληρότητα 

νερού  σε δοχείο 20lt  (συστατικά aqua, potassioum 

hydroxyde, edta tetrasodium salt, DTPMPA Na ) 

Τεμ 15 0 15 46,00 690,00 0,00 690,00 

51 

Στεγνωτικό  πλυντηρίου πιάτων- ποτηριών κατάλληλο  

για όλα τα επαγγελματικά πλυντήρια  κατάλληλο για  

μέτρια  ή  υψηλή σκληρότητα νερού  σε δοχείο 20lt   

ισχυρό για  γρήγορο στέγνωμα  χωρίς  στίγματα  και με  

ιδιαίτερο γυάλισμα στα  σκεύη(συστατικά aqua , 

alcohols,C13-15-branched and linear, butoxylated, citric 

acid, 2 propanol ) 

Τεμ 15 0 15 46,00 690,00 0,00 690,00 

52 

 Ρολό  πανί Καθαρισμού  τύπου wettex   υψηλής 

απορροφητικότητας ρολό περφορέ  σε  διαστάσεις 

περφορέ: 40 εκατοστά     και ύψος ρολού: 32 εκατοστά   

Σύνθεση: 80% βισκόζη - 20% πολυεστέρας 

Τεμ. 20 0 20 10,50 210,00 0,00 210,00 

  
  

  

  

  

  

  

  
  
  

12096,70 1578,20 13674,90 

2903,21 378,77 3281,98 

14999,91 1956,97 16956,88 

 



 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΗΜΟΣ (€) 

14.999,91 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΚΕΠΑΔΗΚ (€) 1.956,97 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ(€) 16.956,88 

 

 

 

                                                 

                                                                                                                   
Καρπενήσι 6/5/2019 

 

   Θεωρήθηκε 
Η Συντάκτρια  Η  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
     
 

Τομαρά  Σωτηρία 
 

 Κωνσταντία Κελέση 
Δ.Ε. Διοικητικού Π.Ε. Διοικητικού 

  


