
 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  

ΜΕΛΕΣΗ  172/2017  –  ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

 

ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΗ: «ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ» 

ΤΠΟΕΡΓΟ 2 

ΜΕΛΕΣΗ 172/2017: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ 

ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΠΟΛΙΣΩΝ» 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 
ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ 
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ 
ΠΟΛΙΣΩΝ 
 
Αρ. Μελζτησ: 172/2017 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΠΟΛΙΣΩΝ 

 

 

 

Προχπολογιςμόσ: 8.119,20 € 
Φ.Π.Α. 17%: 1.380,26 € 

υνολική δαπάνη: 9.499,46 € 
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

1. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

2. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

3. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

4. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 

 

 

ΑΤΓΟΤΣΟ 2017 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 
ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ 
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 
& ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΠΟΛΙΣΩΝ 
 
Αρ. Μελζτησ: 172/2017 

  
 

1. ΣΕΧΝΙΚΗ ΖΚΘΕΗ 

 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ προμικεια υλικϊν για δράςεισ ενθμζρωςθσ 

ευαιςκθτοποίθςθσ πολιτϊν για το πρόγραμμα οικιακισ κομποςτοποίθςθσ ωσ ακολοφκωσ: (α) 

Προμικεια Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν, με CPV: 30213300-8 (β) χεδιαςμόσ & Εκτφπωςθ ζντυπου 

ενθμερωτικοφ/διαφθμιςτικοφ υλικοφ (αφίςεσ, ενθμερωτικά φυλλάδια κλπ) με CPV: 22462000-6 και 

(γ) Προμικεια Ομοιόμορφων τολϊν με CPV: 18110000-3, για τθν παρακολοφκθςθ υλοποίθςθσ τθσ 

δράςθσ και των αποτελεςμάτων του προγράμματοσ «Οικιακι κομποςτοποίθςθ  ςτο Διμο Λζςβου» 

από τθν υπθρεςία Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ θ οποία κα ςυλλζγει τα ςτοιχεία και κα κάνει και 

επιτόπιεσ επιςκζψεισ ςτουσ χϊρουσ που κα τοποκετθκοφν οι κάδοι. 

Οι δαπάνεσ τθσ προμικειασ κα καλυφκοφν από χρθματοδότθςθ μζςω του Επιχειρθςιακοφ 

Προγράμματοσ Βορείου Αιγαίου, ςτον άξονα προτεραιότθτασ 3 «Προςταςία του περιβάλλοντοσ και 

των πόρων και μετάβαςθ ςε μια οικονομία φιλικι ςτο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για 

ανάπτυξθ, απαςχόλθςθ και αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ» 

Οι ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τα προσ προμικεια είδθ των ομάδων (α), (β) 

και (γ), όπωσ παρουςιάηονται παρακάτω,  εκτιμικθκαν κατά τζτοιον τρόπο ϊςτε να καλφπτουν τισ 

αντίςτοιχεσ ανάγκεσ. Σα είδθ κα πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και να ζχουν τα παρακάτω 

αναλυτικά περιγραφόμενα χαρακτθριςτικά 

Η προμικεια τθσ μελζτθσ κα γίνει με απ’ ευκείασ ανάκεςθ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν 

χαμθλότερθ προςφορά. 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να κατακζςουν προςφορά για το ςφνολο των ειδϊν ανά ομάδα. 

Δφναται να ςυμμετζχουν ςε όςεσ ομάδεσ επικυμοφν. 

 

υντάχκθκε 
Θεωρικθκε 

Μυτιλινθ, 16/08/2017 
Η Προϊςταμζνθ Δ.Σ.Τ.Λ 

 
 

 
 

Γεωργία Μπλζτςα Μαριάνκθ τυλιανίδου 
ΠΕ Περιβ/γοσ ΠΕ Σοπογράφοσ Μθχανικόσ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 
ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ 
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 
& ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΠΟΛΙΣΩΝ 
 
Αρ. Μελζτησ: 172/2017 

2. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Ομάδα Α: Προμήθεια Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών 

Προβλζπεται θ προμικεια δφο (2) θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν για τισ ανάγκεσ παρακολοφκθςθσ - 

ελζγχου του προγράμματόσ, ςυλλογισ και επεξεργαςίασ των αποτελεςμάτων τθσ οικιακισ 

κομποςτοποίθςθσ. Ζνασ για τθν παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ ςτο Ν.Α. και Β.Δ. τμιμα του 

Διμου Λζςβου. Σα παραπάνω προσ προμικεια είδθ κα πρζπει να τθροφν τουλάχιςτον τισ παρακάτω 

ελάχιςτεσ προτεινόμενεσ  τεχνικζσ προδιαγραφζσ : 

α. Μονάδα Η/Τ 

ΜΗΣΡΙΚΗ ΚΑΡΣΑ – MOTHERBOARD: 

 Σοποκζτθςθ: ΑΣΧ 

 Τποςτθριηόμενοι Επεξεργαςτζσ: Core I5 

 Τποδοχζσ μνιμθσ: τουλάχιςτον 2 x DDR3 1600 MHz  

 Τποςτιριξθ δίςκων: SATA IΙI 

 Πρόςκετα χαρακτθριςτικά: Ενςωματωμζνθ κάρτα ιχου, κάρτα δικτφου 10/100/1000 ΜBit Lan . 

ΚΑΡΣΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ON BOARD – VGA CARDS 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ – CPU 

 Πυρινασ προτεινόμενοσ: Intel Core Ι5 Σαχφτθτα: 2 GHz (τουλάχιςτον) 

 Σοποκζτθςθ: Socket s1150 

ΚΛΗΡΟ ΔΙΚΟ – HARD DISK HDD 

 Χωρθτικότθτα προτεινόμενθ: 1 ΣΒ 

 Σαχφτθτα περιςτροφισ: 7200 rpm 

 Πρωτόκολλο επικοινωνίασ: SATA III 

 Μνιμθ Buffer: 64 MB (τουλάχιςτον) 

ΚΛΗΡΟ ΔΙΚΟ – HARD DISK SSD 

 Χωρθτικότθτα προτεινόμενθ: 250 GB 

 Πρωτόκολλο επικοινωνίασ: SATA III 

 Σεχνολογία Μνιμθσ: 3D v – nant 

DVD 

 φνδεςθ:  SATA 

 Οπτικό Μζςο : DVD Writer 

 Σαχφτθτα Ανάγνωςθσ CD : 48x 

 Σαχφτθτα Ανάγνωςθσ DVD : 16x 

 Σαχφτθτα Εγγραφισ CD: 48x 

 Σαχφτθτα Εγγραφισ DVD+R : 16x 

 Σαχφτθτα Εγγραφισ DVD-R : 16x 

ΜΝΗΜΗ RAM 

 Μζγεκοσ: 8 GΒ 

 Σφποσ  Μνιμθσ: DDR3 

 Σαχφτθτα  Διαφλου: 1600 MHz 

ΚΟΤΣΙΑ – CASES – ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ 

 Σροφοδοτικό: 80 Plus Bronze, 350W (τουλάχιςτον) 

http://www.e-shop.gr/trofodotika-pc-psu-l?table=PER&category=%D4%D1%CF%D6%CF%C4%CF%D4%C9%CA%CF
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 Σφποσ: TOWER με front USB 3.0 

ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΙΟ – ΠΟΝΣΙΚΙ – ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 Χαρακτιρεσ: Λατινικοί και Ελλθνικοί χαρακτιρεσ, (Microsoft) 

 Ποντίκι: Οπτικοφ τφπου με ροδζλα USB, ι αςφρματο, (Microsoft) 

 υνοδεφεται από 2 desktop θχεία, με ανεξάρτθτθ τροφοδοςία (όχι με USB) 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 

 WINDOWS 10 PRO GR 

β. Οκόνθ Η/Τ  

ΟΘΟΝΗ  τουλάχιςτον 23,8ϋϋ ιντςϊν τεχνολογίασ TFT LCD 

 Σφποσ Panel: IPS Panel, LED 

 Μζγεκοσ Ορατισ Επιφάνειασ : τουλάχιςτον 23,8ϋϋ  

 Προτεινόμενθ ανάλυςθ: 1920x1080  

 Αντίκεςθ: 1.000:1 

 υνδζςεισ : D-SUB, HDMI, Display – port 

 Πρόςκετεσ Δυνατότθτεσ: Ρυκμιηόμενο φψοσ του stand, κακϊσ και κλίςθ ςτθν οκόνθ προσ τα 

εμπρόσ και προσ τα πίςω για άνετθ κζαςθ 

Ομάδα Β: χεδιαςμόσ & εκτφπωςη ζντυπου ενημερωτικοφ/διαφημιςτικοφ υλικοφ 

α. χεδιαςμόσ ζντυπου ενθμερωτικοφ/διαφθμιςτικοφ υλικοφ 

Προβλζπεται ο ςχεδιαςμόσ (γραφιςτικόσ) και θ δθμιουργία λογότυπου με κζμα τθν  οικιακι 

κομποςτοποίθςθ. Θα ςχεδιαςτοφν αναλυτικά: (i) δίπτυχο ενθμερωτικό φυλλάδιο διαςτάςεων Α4, (ii) 

αφίςα διαςτάςεων 70x100, (iii) πανό τφπου banner διαςτάςεων 1,30x6,00 , (iv) πανό τφπου roll-up 

0,80x2,00, (v) διαφθμιςτικά μαγνθτάκια και (vi) διαφθμιςτικζσ υφαςμάτινεσ τςάντεσ ϊμου. 

Η τελικι διαμόρφωςθ των παραπάνω ωσ προσ το ςχζδιο και κείμενο κα οριςτικοποιθκεί ςε 

ςυνεργαςία με τθν Τπθρεςία Κακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ του Διμου Λζςβου. 

 

β. Εκτφπωςθ ενθμερωτικϊν φυλλαδίων 

Θα εκτυπωκοφν ενθμερωτικά φυλλάδια για τθν οικιακι κομποςτοποίθςθ, κα είναι δίπτυχα, με 

εκτφπωςθ ζγχρωμθ (4χρωμία), δφο όψεων, ςε ανακυκλϊςιμο χαρτί, διαςτάςεων Α4. τθν πρϊτθ 

ςελίδα του φυλλαδίου κα υπάρχει το λογότυπο και ςτισ υπόλοιπεσ τρεισ κείμενο (περίπου 470 

λζξεων)  το οποίο κα κακοριςτεί ςε ςυνεργαςία με τθν Τπθρεςία Κακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ. 

 

γ. Εκτφπωςθ ενθμερωτικϊν αφιςϊν 

Θα εκτυπωκοφν ενθμερωτικζσ αφίςεσ, ζγχρωμεσ, μονισ εκτφπωςθσ, διαςτάςεων 70x100 εκ., ςε 

χαρτί glossy (εκτφπωςθ plotter). Σο κείμενο και ο ςχεδιαςμόσ τουσ κα κακοριςτεί ςε ςυνεργαςία με 

τθν Τπθρεςία Κακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ. 

 

δ. Εκτφπωςθ πανό (banner) 

Θα εκτυπωκοφν (εκτφπωςθ plotter) ζγχρωμα πανό (banner), για εξωτερικοφσ χϊρουσ, τα οποία με 

διαςτάςεισ 1,30x6,00 μ. το κακζνα. Σα πανό κα φζρουν ειδικζσ ςτθρίξεισ και δεςίματα ϊςτε να 

μποροφν να αναρτθκοφν ςε τοίχουσ κτθρίων. Σο κείμενο και ο ςχεδιαςμόσ τουσ κα κακοριςτεί ςε 

ςυνεργαςία με τθν Τπθρεςία Κακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ. 

 

ε. Εκτφπωςθ πανό τφπου roll-up 

Θα εκτυπωκοφν ζγχρωμα πανό τφπου roll-up για εςωτερικοφσ χϊρουσ, διαςτάςεων 0,80x2,00 το 

κακζνα (εκτφπωςθ plotter). Σο κάκε πανό κα διατίκεται μαηί με το μθχανιςμό ςτιριξθσ. Σο κείμενο 

και ο ςχεδιαςμόσ τουσ κα κακοριςτεί ςε ςυνεργαςία με τθν Τπθρεςία Κακαριότθτασ & 

Ανακφκλωςθσ. 
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ςτ. Εκτφπωςθ διαφθμιςτικϊν μαγνθτϊν 

Θα εκτυπωκοφν διαφθμιςτικά μαγνθτάκια (τφπου ψυγείου), με κζμα τθν οικιακι κομποςτοποίθςθ, 

διαςτάςεων 8x6 εκ. περίπου. Η εκτφπωςθ κα είναι ζγχρωμθ, με πλαςτικοποίθςθ. Σο κείμενο και ο 

ςχεδιαςμόσ τουσ κα κακοριςτεί ςε ςυνεργαςία με τθν Τπθρεςία Κακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ. 

 

η. Εκτφπωςθ διαφθμιςτικϊν τςαντϊν ϊμου 

Οι προσ εκτφπωςθ τςάντεσ κα είναι υφαςμάτινεσ, ελάχιςτων διαςτάςεων τουλάχιςτον 30x40 εκ., με 

μακρφ χεροφλι, χρϊματοσ εκροφ. Σο φφαςμα κα είναι 100% βαμβακερό, βάρουσ 245γρ./μ
2
. Η 

εκτφπωςθ κα είναι ζγχρωμθ (4χρωμία) ςε μία πλευρά, με ελάχιςτθ επιφάνεια εκτφπωςθσ 25x20 εκ. 

Σο κείμενο και ο ςχεδιαςμόσ κα κακοριςτεί ςε ςυνεργαςία με τθν Τπθρεςία Κακαριότθτασ & 

Ανακφκλωςθσ. 

Ομάδα Γ: Προμήθεια ομοιόμορφων ςτολών 

Θα προμθκευτοφν ομοιόμορφεσ ςτολζσ για το προςωπικό τθσ Δ/νςθσ Κακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ 

του Διμου το οποίο κα πραγματοποιεί δράςεισ ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ πολιτϊν και κα 

πραγματοποιεί και επιτόπιουσ ελζγχουσ, ςτα ςθμεία τοποκζτθςθσ των εκάςτοτε κομποςτοποιθτϊν, 

για τον ζλεγχο τθσ ορκισ τουσ λειτουργίασ τουσ. Αναλυτικότερα προβλζπεται θ προμικεια των 

κάτωκι: 

α. Παντελόνι εργαςίασ με διακριτά χαρακτθριςτικά 

φνκεςθ: 65% πολυεςτζρασ και 35% βαμβάκι, 190-200g/m
2
. Διπλζσ ραφζσ. Ελαςτικι μζςθ. Δφο 

πλαϊνζσ, ανοιχτζσ τςζπεσ ςτο φψοσ των γοφϊν. Δφο τςζπεσ πλαϊνζσ εξωτερικζσ ςτο φψοσ των μοιρϊν 

που κλείνουν με καπάκι και αυτοκόλλθτο και δφο τςζπεσ πίςω εξωτερικζσ που κουμπϊνουν με 

καπάκι και αυτοκόλλθτο. Σα μεγζκθ και θ απόχρωςι τουσ κα κακοριςκοφν από τθν υπθρεςία 

Κακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ.  

 

β. Μπλουηάκι κοντομάνικο 

Μπλουηάκι unisex, μακό, με κοντό μανίκι φνκεςθ: 100% βαμβάκι. Ελάχιςτο βάροσ 200gr. τρογγυλι 

λαιμόκοψθ. το μπλουηάκι κα φζρει μπροςτινό τφπωμα με τθν ζνδειξθ: «ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ» και ςτθν 

πίςω όψθ του κα φζρει λογότυπο. Σο λογότυπο, τα μεγζκθ και θ απόχρωςι του κα κακοριςκοφν 

από τθν υπθρεςία Κακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ. 

 

γ. Μπλοφηα φοφτερ 

Μπλοφηα unisex, φοφτερ, με μακρφ μανίκι,, 80% βαμβάκι, 20% πολυεςτζρασ, μανςζτεσ, γιακάσ και 

τελείωμα με ρζλι. Ελάχιςτο βάροσ 370gr. Η κάκε μπλοφηα κα φζρει μπροςτινό τφπωμα με τθν 

ζνδειξθ: «ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ» και ςτθν πίςω όψθ του κα φζρει λογότυπο. Σο λογότυπο, τα μεγζκθ και θ 

απόχρωςι του κα κακοριςκοφν από τθν υπθρεςία Κακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ. 

 

δ. Καπζλο 

Καπζλο από 100% βαμβάκι τφπου jokey για κάλυψθ και προςταςία από τον ιλιο. Θα είναι 

καταςκευαςμζνο ζτςι ϊςτε να παρζχει μια άνετθ, κακαρι και μοντζρνα εμφάνιςθ. Η εφαρμογι ςτο 

κεφάλι κα προςαρμόηεται ςτο πίςω μζροσ με velcro (χρατσ). Θα φζρει μικρζσ οπζσ μοιραςμζνεσ ςτο 

ςϊμα του καπζλου, για αεριςμό του κεφαλιοφ. το καπζλο κα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα 

θ ζνδειξθ «ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ» . Θα είναι οne size και θ απόχρωςι του κα κακοριςκοφν από τθν 

υπθρεςία Κακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ 

υντάχκθκε 
Θεωρικθκε 

Μυτιλινθ, 16/08/2017 
Η Προϊςταμζνθ Δ.Σ.Τ.Λ 

  

Γεωργία Μπλζτςα Μαριάνκθ τυλιανίδου 
ΠΕ Περιβ/γοσ ΠΕ Σοπογράφοσ Μθχανικόσ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 
ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ 
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 
& ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΠΟΛΙΣΩΝ 
 
Αρ. Μελζτησ: 172/2017 

  
 

3. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Η δαπάνθ τθσ προμικειασ κα καλυφκεί από χρθματοδότθςθ μζςω του Επιχειρθςιακοφ 

Προγράμματοσ τθσ Περιφζρειασ Βορείου Αιγαίου, ςτον άξονα προτεραιότθτασ 3 «Προςταςία του 

περιβάλλοντοσ και των πόρων και μετάβαςθ ςε μια οικονομία φιλικι ςτο περιβάλλον, με επάρκεια 

πόρων για ανάπτυξθ, απαςχόλθςθ και αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. 

  α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μζτρηςησ 
Ποςότητα 

Ενδεικτική 
τιμή μονάδοσ 
(άνευ ΦΠΑ) 

Δαπάνη 
(άνευ ΦΠΑ) 

ΟΜΑΔΑ 
Α 

1 
Α. Μονάδα θλεκτρονικοφ 
υπολογιςτι 

τεμ. 
2 

650,00 1.300,00 

2 Β. Οκόνθ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι τεμ. 2 200,00 400,00 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
 Β

 

3 
χεδιαςμόσ ζντυπου ενθμερωτικοφ 
υλικοφ 

τεμ. 
1 

500,00 500,00 

4 Εκτφπωςθ ενθμερωτικϊν φυλλαδίων τεμ. 3.500 0,11 385,00 

5 Εκτφπωςθ ενθμερωτικϊν αφιςϊν τεμ. 15 11,90 178,50 

6 Εκτφπωςθ πανό (banner) τεμ. 2 150,00 300,00 

7 Εκτφπωςθ πανό τφπου roll-up τεμ. 2 80,50 161,00 

8 Εκτφπωςθ διαφθμιςτικϊν μαγνθτϊν τεμ. 1.106 0,15 165,90 

9 
Εκτφπωςθ διαφθμιςτικϊν τςαντϊν 
ϊμου 

τεμ. 
2.110 2,00 4.220,00 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
 Γ

 10 
Παντελόνι εργαςίασ με διακριτά 
χαρακτθριςτικά 

τεμ. 
8 

27,00 216,00 

11 Μπλουηάκι κοντομάνικο τεμ. 8 10,60 84,80 

12 Μπλοφηα φοφτερ τεμ. 8 19,00 152,00 

13 Καπζλο τεμ. 8 7,00 56,00 

φνολο 8.119,20 

Φ.Π.Α. 17% 1.380,26 

υνολική Δαπάνη 9.499,46 

 

υντάχκθκε 
Θεωρικθκε 

Μυτιλινθ, 16/08/2017 
Η Προϊςταμζνθ Δ.Σ.Τ.Λ 

 
 

 
 

Γεωργία Μπλζτςα Μαριάνκθ τυλιανίδου 
ΠΕ Περιβ/γοσ ΠΕ Σοπογράφοσ Μθχανικόσ 

 

 

 


