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Αθήνα, 16-07-2012

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ µε αριθµ. 10/2012
Το Ι ∆ Ρ ΥΜ Α ΝΕ Ο Λ ΑΙ ΑΣ Κ ΑΙ ∆ Ι Α ΒΙ Ο Υ Μ ΑΘ ΗΣ ΗΣ
Σύµφωνα µε την µε αριθµό 485/24/02-07-2012 Απόφαση ∆.Σ./Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
∆ηµόσιο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, για την επιλογή αναδόχου υπηρεσιών,
προετοιµασίας και παρασκευής γευµάτων, για την ενίσχυση προσωπικού
µαγειρείου – εστιατορίου της Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ, για το χρονικό διάστηµα από
01/09/2012 – 30/06/2013, (274) ηµερών µε δικαίωµα παράτασης δέκα (10)
ηµερών, µε την διαδικασία του κατεπείγοντος, όπως αναλυτικά αποτυπώνεται
στη συνηµµένη τεχνική περιγραφή του έργου. Στο ανωτέρω χρονικό διάστηµα
δεν συµπεριλαµβάνονται οι ηµέρες των διακοπών Χριστουγέννων και του
Πάσχα, σύµφωνα µε το Π.∆. 387/29-09-1983. Το προσωπικό που θα
απασχοληθεί κατανέµεται σε επτά (7) µαγείρους και έντεκα (11) εργάτες. Η
συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των
330.000,00 € µη
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α..
Το αντικείµενο της σύµβασης αφορά υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα ΙΙΒ της οδηγίας 2004/18 (Π.∆.60/2007).
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο του έργου, εκ
των προσφορών που πληρούν τις Τεχνικές απαιτήσεις του έργου.

1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.1.

1.2.

Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει στα κεντρικά γραφεία του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. στις
27-08-2012 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:30 µ.µ., στη δ/νση: Αχαρνών
417 και Κοκκινάκη, (είσοδος από Κοκκινάκη), 2ος όροφος, Γραφείο
270. Πληροφορίες θα δίδονται στα τηλ: 2131311568-9, 2102517292
και από τα γραφεία της Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ στα τηλέφωνα: 2610-992362,
2610-992359, 2610-992361
Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει από Αρµόδια Επιτροπή του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.
σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη τα οποία αναφέρονται στους
Γ.Ο./∆.∆.Μ.∆. δηλαδή:
α) Τους γενικούς όρους διακήρυξης ∆.Μ.∆.
β) Την Τεχνική περιγραφή.
γ) Το τιµολόγιο και προϋπολογισµό προσφοράς
δ) Την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.

1.3.

Τιµή τεύχους ∆ιακήρυξης 20,00 €. Το Γραµµάτιο Είσπραξης
αποτελεί προϋπόθεση συµµετοχής στο διαγωνισµό.
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2. ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
2.1. Συµµετοχή:
∆ικαιούνται συµµετοχή αυτοί που προβλέπει το άρθρο 1 των Γ.Ο./∆.∆.Μ.∆.
2.2. Προσφορές:
Όπως ορίζεται από το άρθρο 2 και 3 των Γ.Ο./∆.∆.Μ.∆.
2.3. Τεχνικές Περιγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ )
Συνοδεύουν τη διακήρυξη της οποίας αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο
τµήµα και θα αποτελέσουν τη βάση για τον έλεγχο και την µηνιαία
παραλαβή των εργασιών.
2.4. Εγγύηση συµµετοχής:
Όπως ορίζεται από το άρθρο 8 των Γ.Ο./∆.∆.Μ.∆.
2.5. Στοιχεία σύµβασης
Αυτά που προβλέπουν τα άρθρα των Γ.Ο./∆.∆.Μ.∆.
2.6.Συµβατικός χρόνος παράδοσης
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης του έργου είναι διάρκειας 274 ηµερών,
όπου δύναται να υπάρχει αυξοµείωση των ηµερών απασχόλησης ανάλογα µε
τις ανάγκες της µονάδας.
2.7. Ποινικές ρήτρες – κυρώσεις
Το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. µπορεί να επιβάλλει κυρώσεις στους Αναδόχους στην
περίπτωση που αυτοί δεν τηρούν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις και δεν
συµµορφώνονται προς αυτές ύστερα από σχετικές έγγραφες υποδείξεις της
Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ.
Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται από το ∆.Σ. του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. και είναι:
Α. Επιβολή ποινικής ρήτρας ύψους µέχρι του ποσού του ηµίσεως της
Εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης µε αντίστοιχη µερική κατάπτωση
της εγγυητικής επιστολής.
Β. Επιβολή ποινικής ρήτρας ποσού ίσου µε το ποσόν της εγγυητικής µε
αντίστοιχη ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής.
Γ. Κήρυξη έκπτωτου του Αναδόχου.
Σε κάθε περίπτωση επιβολής ποινικής ρήτρας οι Ανάδοχοι υποχρεούνται
εντός 10 ηµερών να αντικαταστήσουν µε νέα εγγυητική επιστολή την ρήτρα
αυτή. Σε διαφορετική περίπτωση το ∆.Σ./ Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. έχει την δυνατότητα να
εξαντλήσει αυτόµατα όλα τα στάδια α.β.γ. που προαναφέρονται. Πέρα και
ανεξάρτητα των προβλεποµένων ανωτέρω κυρώσεων το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. διατηρεί
ακέραιο το δικαίωµα να επιδιώξει σύµφωνα µε το Αστικό ∆ίκαιο την
αποκατάσταση από τον Ανάδοχο κάθε ζηµιάς που υπέστη το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.
υπαιτιότητά του.
∆. Η υποχρέωση της αναδόχου εταιρείας για την απαρέγκλιτη τήρηση των
διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας δηλαδή καταβολή των νοµίµων
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αποδοχών οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες
των προβλεποµένων από την οικεία Σ.Σ.Ε. τήρηση του νοµίµου ωραρίου,
ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων κ.λπ.
Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί, παράβαση του ανωτέρω όρου θα
καταγγέλλεται η σύµβαση µε την ανάδοχο εταιρεία.
2.8. Παραλαβή:
Η ποιοτική παραλαβή των παρεχοµένων υπηρεσιών θα γίνεται από ειδική
επιτροπή της Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ, η οποία θα συντάσσει ανά µήνα ειδικό
Πρακτικό όπου θα αναφέρεται επακριβώς η τήρηση των συµβατικών
υποχρεώσεων
του Αναδόχου
όπως αυτές απορρέουν από τα
καθοριζόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές και µε στόχο πάντοτε την ακριβή
τήρηση του ισχύοντος κανονισµού.
2.9. Προκαταβολή:
∆εν θα δοθεί προκαταβολή.
2.10.Πληρωµή:
Η Πληρωµή, θα γίνεται κάθε µήνα µετά την υπογραφή του σχετικού
πρακτικού ποιοτικής παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή και την
προσκόµιση του νόµιµου τιµολογίου από τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις.
2.11.Λοιποι όροι:
Το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. θα µπορεί να διακόψει της σύµβαση εργασίας µε τον
ανάδοχο εάν το αντίστοιχο Πανεπιστήµιο ιδρύσει Ν.Π.Ι.∆. και αναλάβει την
σίτιση των φοιτητών του, ή δεν ανανεωθεί η σύµβαση σίτισης µε κάποιο από
τα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα. Τα τυπικά προσόντα θα κατατεθούν από τον
ανάδοχο του έργου πριν την έναρξη των εργασιών και θα γίνει έλεγχος από
την επιτροπή την οποία θα ορίσει ο ∆ιευθυντής της εστίας. Το προσωπικό
που θα ορίσει από την αρχή ο ανάδοχος, θα εργάζεται αποκλειστικά και
µόνο για την εστία .
Απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η προσκόµιση:
α) Πιστοποιητικό για την ποιότητα ISO 9001:2008 και ISON 22000:2005
β) Πιστοποιητικό για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων OHSAS
18001:2007,
γ) Πρωτότυπης βεβαίωσης καλής συνεργασίας (τουλάχιστον δύο) από
δηµόσια έργα και να πιστοποιούν την ενασχόληση του αναδόχου σε έργα
που αφορούν τη διάθεση προσωπικού σε µαζική εστίαση (παραγωγή
γευµάτων) σχετικά µε την προκυρησσόµενη υπηρεσία ( µαγείρους – εργάτες
µαγειρείου) .
2.12. Τα έξοδα δηµοσίευσης στον τύπο βαρύνουν τον εργολάβο.
2.13 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι των Γ.Ο./∆.∆.Μ.∆.
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΡΗΣ
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AΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Νο 10/2012

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:………………………………………………………
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………………………………………………….
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: …………………………………………………….
O
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ
περιλαµβάνει:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ,

πρέπει

να

Το συνολικό ποσό οικονοµικής προσφοράς, ολογράφως και αριθµητικά,
σε Ευρώ, έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Ανάδοχος το Έργο,
ως πίνακας συνολικού ποσού οικονοµικής προσφοράς και αναλυτικά τα
εξής:
Αριθµό εργαζοµένων, ηµέρες και ώρες εργασίας.
Το ύψος του προϋπολογιζόµενου ποσού που αφορά της πάσης φύσεως
νόµιµες αποδοχές των εργαζοµένων.
Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
Αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας, στην οποία υπάγονται οι
εργαζόµενοι.
Το εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους.
Το εργολαβικό κέρδος.
Των νόµιµων υπέρ δηµοσίου και τρίτων κρατήσεων.
Σύνολο οικονοµικής προσφοράς µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Σύνολο οικονοµικής προσφοράς συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
∆ηλώνω ότι έλαβα γνώση όλων των όρων της ∆ιακήρυξης µε αριθµό: 10/2012 τους
οποίους και αποδέχοµαι πλήρως.
∆ηλώνω ότι έλαβα γνώση των τεχνικών περιγραφών του έργου της Φ.Ε.
ΠΑΤΡΑΣ.
(Ηµεροµηνία)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΦΡΑΓΙ∆Α)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕ ΠΑΤΡΑΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης προτίθεται να προχωρήσει στην ανάδειξη
Αναδόχου που θα αναλάβει την ενίσχυση του προσωπικού Μαγειρείου – Εστιατορίου µε
µαγείρους και εργάτες Μαγειρείου µε κύρια προσόντα:
Α) Για τους Μαγείρους : Πτυχίο ή ∆ίπλωµα ή Βεβαίωση σπουδών, ειδικότητας
Μαγειρικής Τέχνης, αντίστοιχο των ΙΕΚ ή Ε. Ε. Σ. και µε αντίστοιχη προϋπηρεσία σε
φορέα ή εταιρεία µαζικής εστίασης, για δύο έτη και
Β) Για τους Εργάτες - τριες Μαγειρείου, τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, χωρίς
προϋπηρεσία.
Όλο το προσωπικό που θα διατεθεί στο Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. ( Μάγειροι & Εργατικό
προσωπικό ) θα πρέπει να έχει περάσει την εκπαίδευση του ΕΦΕΤ σε θέµατα « Κανόνων
ορθής Υγιεινής Πρακτικής » και να φέρουν βεβαίωση της εταιρείας παροχής εκπαίδευσης ή
πιστοποίηση του ΕΦΕΤ ως χειριστές τροφίµων.
Τέλος όλοι οι προαναφερόµενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν το βιβλιάριο Υγείας τους.
1. Χώρος Εργασίας
Ως χώρος συµβατικής εργασίας και άµεσης παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου, ορίζεται
το Εστιατόριο – Μαγειρείο της ΦΕ Πάτρας που βρίσκεται στη ΠΑΤΡΑ
2. Προσδιορισµός της εργασίας του αναδόχου µε τις εντολές της Υπηρεσίας µας &
ειδικά του υπεύθυνου Αρχιµάγειρα.
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες του αναδόχου προς την ΦΕ ΠΑΤΡΩΝ ορίζονται ως παρακάτω
:
2.1 Για τους Μαγείρους.
Προπαρασκευή – παρασκευή και σερβίρισµα φαγητού
2.2 Για το εργατικό προσωπικό
α. Επιµεληµένο πλύσιµο λαχανικών, φρούτων, πουλερικών, κρεάτων, ψαριών κ.λ.π.
β. Επιµεληµένο καθαρισµό προϊόντων και διαφόρων άλλων υλικών (οσπρίων,
λαχανικών, ζυµαρικών. κ.λ.π. )
γ. Άριστο πλύσιµο των δίσκων, πιάτων, ποτηριών, µαχαιριών, πιρουνιών, κουταλιών,
κ.λ.π. µε τα χέρια ή στο πλυντήριο.
δ. Άριστο πλύσιµο µε τα χέρια όλων των συσκευών, εργαλείων και συσκευών του
µαγειρείου.
ε. Επιµεληµένη καθαριότητα της επιφάνειας των τραπεζιών του εστιατορίου.
στ. Άριστο καθαρισµό όλων των χώρων του µαγειρείου.
ζ. Κάθε άλλη εργασία που έχει σχέση µε την παρασκευή γευµάτων και δεν
αναφέρθηκε παραπάνω
η. Μεταφορά των απορριµµάτων µέσα σε νάιλον σακούλες από το µαγειρείο στο
σηµείο τοποθέτησης των απορριµµάτων της ΦΕ ΠΑΤΡΑΣ
3. Εργασιακές περίοδοι του αναδόχου
Η παροχή υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνει σε ηµερήσια βάσει σε δύο (2) βάρδιες
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πρωινή και απογευµατινή.
Η κατανοµή του προσωπικού του αναδόχου καθώς και το ωράριο της πρωινής &
απογευµατινής βάρδιας, θα γίνεται σε συνεργασία µε τον ∆ιευθυντή της ΦΕ ΠΑΤΡΑΣ
και του Αρχιµάγειρα, σύµφωνα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας και θα ελέγχεται από την
Γραµµατεία.
4. Απασχολούµενο εργατικό προσωπικό
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαθέτει έµπειρο και ικανό εργατικό προσωπικό
από ∆ευτέρα έως Κυριακή µε :
1. Επτά (7) Μαγείρους και έντεκα (11) Εργάτες Μαγειρείου, για επτά (7) ηµέρες
απασχόλησης την εβδοµάδα, ήτοι από 1/9/2012 µέχρι 30/06/2013, και για 8 ώρες
ηµερησίως.
Τα ΡΕΠΟ του προσωπικού θα τα καλύπτει ο ανάδοχος µε άλλα δικά του άτοµα
Το προσωπικό πρέπει να είναι σε άριστη συνεργασία µε το προσωπικό της ΦΕ
ΠΑΤΡΑΣ και υπό την εποπτεία και τις οδηγίες του Αρχιµάγειρα της Φοιτητικής Εστίας
,να εφαρµόζει τις Γενικές Οδηγίες και εγκυκλίους του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. (της υπηρεσίας
διαχείρισης )
5. Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασίας
α. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στους εργαζόµενους του συνεργείου του,
στολές εργασίας
οµοιόµορφες καθώς και υποδήµατα
β. Το προσωπικό του αναδόχου θα µισθοδοτείται, ασφαλίζεται (ατυχήµατα, ασθένεια
κ.λ.π. ) από τον ίδιο τον ανάδοχο.
Γ. Το προσωπικό του αναδόχου όταν προσέρχεται και αναχωρεί θα υπογράφει σε
ειδικό βιβλίο που θα τηρείται και θα ελέγχεται από τη γραµµατεία
δ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει στη Γραµµατεία, την αναγγελία
έναρξης εργασίας στον ΟΑΕ∆, την Βεβαίωση του ΙΚΑ για την ασφαλιστική κάλυψη
του εργαζόµενου και θεωρηµένο πρόγραµµα εργασίας από την επιθεώρηση
εργασίας, του µηνιαίου προγράµµατος
Κάθε εργατική διαφορά που απορρέει από τις προσφερόµενες υπηρεσίες στο χώρο µας
είναι υπεύθυνος και υπόλογος ο ανάδοχος.
Οι εργαζόµενοι µε ευθύνη του αναδόχου υποχρεούνται να καταθέσουν τα βιβλιάρια υγείας
στη Γραµµατεία της Εστίας.
Τα τυπικά προσόντα όπως αναφέρονται στην τεχνική προδιαγραφή (αντίγραφα) θα
κατατεθούν από τον ανάδοχο στην Επιτροπή όπου και θα κάνει τον Έλεγχο.
Στο τέλος κάθε µήνα θα συντάσσεται πρακτικό ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
∆ΕΠ∆ ΤΜΗΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
∆Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Π ΡΟ Μ ΗΘ Ε Ι Ω Ν

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ 11143
Αθήνα, 16-07-2012

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 485/24/02-07-2012
Το Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, προκηρύσσει
∆ηµόσιο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, για την επιλογή αναδόχου υπηρεσιών,
προετοιµασίας και παρασκευής γευµάτων για την ενίσχυση προσωπικού
µαγειρείου – εστιατορίου της Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ, για το χρονικό διάστηµα από
01/09/2012 – 30/06/2013, (274) ηµερών µε δικαίωµα παράτασης δέκα (10)
ηµερών, µε την διαδικασία του κατεπείγοντος, όπως αναλυτικά αποτυπώνεται
στη συνηµµένη τεχνική περιγραφή του έργου. Στα ανωτέρω χρονικά διαστήµατα
δεν συµπεριλαµβάνονται οι ηµέρες των διακοπών Χριστουγέννων και του
Πάσχα, σύµφωνα µε το Π.∆. 387/29-09-1983. Το προσωπικό που θα
απασχοληθεί κατανέµεται σε επτά (7) µαγείρους και έντεκα (11) εργάτες. Η
συνολική δαπάνη δεν θα υπερβαίνει το ποσό των
330.000,00 € µη
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α..
(Αριθ. ∆ιακήρυξης : 10/2012)
Το αντικείµενο της σύµβασης αφορά υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα ΙΙΒ της οδηγίας 2004/18 (Π.∆.60/2007).
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο του
έργου, εκ των προσφορών που πληρούν τις Τεχνικές απαιτήσεις του έργου.
Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει στα κεντρικά γραφεία του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. στις 2708-2012 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:30 µ.µ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη,
Αθήνα, (είσοδος από Κοκκινάκη), 2ος όροφος, Γραφείο 270.
Πληροφορίες και τεύχη διακήρυξης µπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόµενοι
κάθε µέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής από τα γραφεία της Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ στα
τηλέφωνα: 2610-992362, 2610-992359, 2610-992361 και από τα Κεντρικά
γραφεία Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. στα τηλέφωνα: 2131311568-9, 2102517292
(Τιµή Τεύχους ∆ιακήρυξης 20,00 €).
Να δηµοσιευθεί από µία (1) φορά στις εφηµερίδες:
α) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
β) ΠΡΩΙΝΗ ΓΝΩΜΗ
γ) ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
● Η παρούσα περιληπτική προκήρυξη να αναρτηθεί στο www.ein.gr.
• Τα τιµολόγια των εφηµερίδων θα εξοφληθούν από την ∆.Ο.Υ./Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΡΗΣ

