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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στις «Εκπαιδευτικά σεμινάρια ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων
δημοτών Δήμου Ηλιούπολης». Η διάρκεια της υπηρεσίας ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης. Για το αντικείμενο της παρούσας μελέτης θα ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε
τρίτους με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση
τιμής.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 22.320,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% και θα βαρύνει τον
Κ.Α. 15.6162.0026 του ισχύοντος Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου κατά το ποσό των
7.440,00 € και τον αντίστοιχο κωδικό του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου κατά το ποσό
των 14.880,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Τα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά είναι:
- Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
- Τεχνική Έκθεση
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
-Προϋπολογισμός προσφοράς
ΑΡΘΡΟ 3ο
Η παρούσα μελέτη διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του Ν. 3852/2010 του Ν. 4412/2016 και του
Ν4555/2018 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
ΑΡΘΡΟ 4ο
1) Ο προσφέρων-οικονομικός φορέας κατά την υποβολή της προσφοράς του θα προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του
Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή στην οποία θα αναγράφεται ότι τηρεί τις
υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 18 παρ.2 του Ν.4412/2016 και ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις
καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί
ορίζονται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/2016.
2) Ο μειοδότης-οικονομικός φορέας κατά την υπογραφή της Σύμβασης θα προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά,
τα οποία θα φέρουν ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης ή προγενέστερη αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2
και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016,
α) απόσπασμα ποινικού μητρώου,
β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και
γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι εφικτή η υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Η ως άνω παροχή υπηρεσιών θα έχει διάρκεια ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Οι τιμές του
συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας και για κανένα λόγο δεν
υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση.
Η πληρωμή της αξίας της παροχής των υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα
του δικαιούχου, μετά την έκδοση τιμολογίου.
Τα εντάλματα θα είναι συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016
και εφόσον η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών, δεν διαπίστωσε καμία κακοτεχνία ως προς
την ποιότητα και την εύρυθμη λειτουργία των σταδίων της παροχής των τμηματικών εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει
για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Αν οι υπηρεσίες δεν παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες,
με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 218 παρ.1
Ν.4412/16.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής
διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας,
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
εκπρόθεσμα, β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των
τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της
σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. Το ποσό των ποινικών
ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την
αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράτασης θα ακολουθήσουν οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του
Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Τον ανάδοχο θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου φόροι, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν την ημέρα του Διαγωνισμού και
κάθε άλλη μελλοντική νόμιμη κράτηση. Τα πάσης φύσεως έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού (αρχικού και τυχόν
επαναληπτικού) βαρύνουν τους υποψήφιους προμηθευτές.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύµβαση, η
συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτηµα του
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημά παράτασης ή, αν λήξει η
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης,
ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 217 παρ.2 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Ο παροχέας είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα που εμπίπτουν στον τομέα της ευθύνης του και
περιγράφονται στην παρούσα μελέτη. Κατά την παραλαβή των σχετικών υπηρεσιών εξετάζεται και διαπιστώνεται η
κανονική λειτουργία ή οποιουδήποτε είδους πρόβλημα που σχετίζεται με τις υπηρεσίες. Ο παροχέας υποχρεούται να
ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την πορεία των εργασιών.
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ’
ύλην αρµόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 216 του Ν.4412/16)
ΑΡΘΡΟ 11ο
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που
απασχολεί, καθώς και για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα και έχει
αποκλειστικά τις ευθύνες τόσο τις αστικές όσο και ποινικές για σωματικές βλάβες ή ζημιές που τυχόν συμβούν, είτε
από δική του υπαιτιότητα είτε από εργαζόμενο σ΄ αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, το οποίο ασφαλίζει στον αρμόδιο
ασφαλιστικό φορέα. Υποχρεούται επίσης να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τις περί
προσλήψεων, εργατικών ατυχημάτων και όλους εν γένει τους ισχύοντες κανονισμούς.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Για ότι δεν προβλέφθηκε καθώς και για την επίλυση διαφορών, ισχύουν οι διατάξεις του ν.4412/16 καθώς και για την
επίλυση διαφορών αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Οι εργασίες που περιγράφονται σε προηγούμενα άρθρα είναι δεσμευτικές και πρέπει να περαιωθούν στο σύνολό τους.
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 105 και 203 του Ν.4412/2016.
Ηλιούπολη, 18.8.2020
Ο Συντάξας
Μητσιώνης Γεώργιος

Ο Προϊστάμενος
Μητσιώνης Γεώργιος
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Με την παρούσα έκθεση προδιαγραφών, προϋπολογισμού δαπάνης 22.320,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24%, προβλέπονται να διεξαχθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων δημοτών Δήμου
Ηλιούπολης.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 22.320,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% και θα βαρύνει τον
Κ.Α. 15.6162.0026 του ισχύοντος Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου κατά το ποσό των
7.440,00 € και τον αντίστοιχο κωδικό του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου κατά το ποσό
των 14.880,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η ως άνω παροχή υπηρεσιών θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα όπως
παρουσιάζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.
ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων
δημοτών του Δήμου Ηλιούπολης.
Η σύγχρονη εποχή επιτάσσει την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των ανθρώπων κάθε ηλικίας καθώς ένα μεγάλο
μέρος της σύγχρονής ζωής πραγματοποιείται ψηφιακά καθώς ολοένα και περισσότεροι “συναντιούνται’’, εργάζονται,
ψωνίζουν, εκπαιδεύονται και ψυχαγωγούνται μέσω τους διαδικτύου. Ο Δήμος Ηλιούπολης λόγω της μη επαρκούς
στελέχωσης του Τμήματος Πληροφορικής ώστε να καλύψει τον απαιτούμενο φόρτο εργασίας που προκύπτει, αλλά
και στοχεύοντας να καλύψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την ανάγκη μέσω της παρούσας μελέτης αναθέτει
σε ανάδοχο την δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης σε πολίτες διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και ψηφιακών
αναγκών.
ΙΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
O ανάδοχος αναλαμβάνει τη συγκρότηση εκπαιδευτικού προγράμματος ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για τις
εξής ομάδες:
A) Επιχειρηματίες με έδρα το Δήμο Ηλιούπολης: O κύκλος μαθημάτων “Ανάπτυξη της επιχείρησής σου μέσω των
Ψηφιακών Μέσων” απευθύνεται σε εκείνους. Καθώς ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι αγοράζουν ηλεκτρονικά
προϊόντα και υπηρεσίες, με σημαντικό μάλιστα μέρος αυτών να εκτελεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις συναλλαγές,
γίνεται αντιληπτό πως το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα εργαλεία ανάπτυξης του είναι ένα τομέας όπου η
δραστηριοποίηση κάθε επιχειρηματία κρίνεται απαραίτητη στο εγγύς μέλλον για την ανάπτυξη της επιχείρησης του.

Συγκεκριμένα στους επιχειρηματίες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης θα παραδοθούν οι εξής 8
θεματικές ενότητες:
1) Εισαγωγή στα social media
2) Ας γνωρίσουμε το Facebook και τα εργαλεία του για επιχειρήσεις
3) Ας γνωρίσουμε το Instagram και τα εργαλεία του για επιχειρήσεις
4) Ας γνωρίσουμε το Google My Business
5) Ας γνωρίσουμε το Youtube και τις ευκαιρίες προβολής μας σε αυτό
6) Εισαγωγή στο e-commerce
7) Ας γνωρίσουμε τις διάθεσης πλατφόρμες ανάπτυξης καταστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου
8) Ανάπτυξη των διαδικτυακών πωλήσεων μας μέσω ψηφιακών διαφημίσεων
Β) Κάτοικοι του Δήμου Ηλιούπολης ηλικίας 18-30 ετών: ο κύκλος μαθημάτων ''Self-branding, Job Find & Online
Learning '' απευθύνεται σε εκείνους. Αναγνωρίζοντας πως ο σύγχρονος εργασιακός στίβος είναι ολοένα και πιο
πολύπλοκος - απαιτητικός, χρειαζονται σημαντικά περισσότερα σε σχέση με παλαιότερα για να διακριθείς. Online
πλατφόρμες όπως το LinkedIn επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο εύρεσης εργασίας και τη δημιουργία του προσωπικού
σου brand ενώ μια σειρά από διαδικτυακές πλατφόρμες e-learning σου επιτρέπουν να αποκτήσεις νέα skill από το
σπίτι σου και με ανταγωνιστικό κόστος. Συγκεκριμένα στους νέους κατοίκους ηλικία 18-30 που θα συμμετέχουν στο
πρόγραμμα εκπαίδευσης θα παραδοθούν οι εξής 8 θεματικές ενότητες:
1) Εισαγωγή στη σύγχρονη αγορά εργασίας: νέα επαγγέλματα και εξελίξεις
2) Κατάρτιση βιογραφικού σημειώματος: εργαλεία και πρακτικές συμβουλές
3) Οδηγός για self-branding: ξεχώρισε τον εαυτό σου σε μια υπερπληθώρα ανταγωνιστών
4) Εισαγωγή στο κοινωνικό δίκτυο Linkedin: networking και ευκαιρίες επαγγελματικής προβολής
5) Εισαγωγή στις πλατφόρμες αναζήτησης εργασίας
6) Εισαγωγή στις πλατφόρμες online learning
7) Εισαγωγή στις πλατφόρμες online learning part 2
8) Εισαγωγή στις πλατφόρμες παροχής εργασιών freelance
Γ) Κάτοικοι του Δήμου Ηλιούπολης ηλικίας άνω των 60 ετών: O κύκλος μαθημάτων “Εισαγωγή στη χρήση tablet,
internet & εφαρμογών” απευθύνεται σε εκείνους. Σήμερα το κόστος απόκτησης ενός tablet με στόχο την πρόσβαση
στο διαδίκτυο είναι ολοένα και πιο χαμηλό ενώ ταυτόχρονα η χρήση τους καθίσταται ολοένα και πιο εύκολη από
όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις έξυπνες συσκευές όπως smartphone κ.α. Ειδικότερα, οι κάτοικοι του Δήμου
Ηλιούπολης ηλικίας άνω των 60 ετών θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις εξής θεματικές ενότητες:
1) Εισαγωγή στη χρήση smartphone
2) Εισαγωγή στη χρήση tablet
3) Εισαγωγή στη χρήση υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows
4) Εισαγωγή στα διαδίκτυο και τις δυνατότητες του
5) Εισαγωγή στα κοινωνικά δίκτυα
6) Facebook: εργαλείο σύνδεσης με άλλα άτομα, ομαδικές συνομιλίες και δημιουργία ομάδων κοινών
ενδιαφερόντων
7) Ας ανακαλύψουμε τα e-games άσκησης της μνήμης
8) Εισαγωγή στη χρήση των βασικών εφαρμογών των smartphone/tablet
Σε κάθε συνολική ενότητα μαθημάτων μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν έως και 20 άτομα.
Η κάθε θεματική ενότητα θα έχει διάρκεια 90 λεπτών και τα σεμινάρια δύναται να πραγματοποιηθούν και διαδικτυακά
μέσω πλατφόρμας που θα παρέχει ο ανάδοχος σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης των συμμετεχόντων ή δικής του
στο χώρο διεξαγωγής των μαθημάτων που θα οριστεί από την αναθέτουσα αρχή σε συμφωνία με τον ανάδοχο.

Κάθε μήνα (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης) θα πραγματοποιούνται 3 παραδόσεις θεματικών ενοτήτων
(1 ανά κατηγορία κοινού εκπαίδευσης) εξαιρουμένου του Αυγούστου.
Το πρόγραμμα μαθημάτων δύναται να τροποποιηθεί με τη συμφωνία του αναδόχου και της αναθέτουσας αρχής.
O ανάδοχος θα προχωρήσει τέλος στη δημιουργία ιστοσελίδας με την επωνυμία “www.ilioupolismart.gr” μέσω της
οποίας οι κάτοικοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τα μαθήματα, το περιεχόμενο τους αλλά και να κάνουν εγγραφή
σε αυτά.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει ως προς τη σελίδα τα εξής:
1) την κατοχύρωση του domain για 4 έτη
2) την παροχή φιλοξενίας για την ιστοσελίδα για 4 έτη
3) το σχεδιασμό και την τεχνική ανάπτυξη της
4) τη δημιουργία λογότυπου, κειμένων και γραφικών
5) τη παροχή τεχνικής υποστήριξης & την ενημέρωση της ιστοσελίδας
Ηλιούπολη, 18.8.2020
Ο Συντάξας
Μητσιώνης Γεώργιος

Ο Προϊστάμενος
Μητσιώνης Γεώργιος

Μελέτη: Εκπαιδευτικά σεμινάρια ανάπτυξης
ψηφιακών δεξιοτήτων δημοτών Δήμου Ηλιούπολης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α.Μ.: ΠΛΗΡ.11/2020

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

CPV: 80000000-4

Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Αρμόδιος: Γ. Μητσιώνης

Κ.Α. : 15.6162.0026

Τηλ: 210-9970042-43
e-mail: gmits@ilioupoli.gr

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α

1

2

3

4

Περιγραφή

Μονάδα

Τιμή (€)

Μέτρησης

Παροχής εκπαίδευσης σε επιχειρηματίες του Δήμου

4.000

Ηλιούπολης
Παροχή εκπαίδευσης σε κατοίκους ηλικία 18-30 ετών

4.000

του Δήμου Ηλιούπολης
Παροχή εκπαίδευσης σε κατοίκους του Δήμου

4.000

Ηλιούπολης ηλικίας άνω των 60 ετών
Ανάπτυξη ιστοσελίδας, φιλοξενία και τεχνική

6.000,00

υποστήριξη
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ

18.000,00

ΦΠΑ 24%

4.320,00

ΣΥΝΟΛΟ

22.320,00

Ηλιούπολη, 18.8.2020
Ο Συντάξας
Μητσιώνης Γεώργιος

Ο Προϊστάμενος
Μητσιώνης Γεώργιος

Μελέτη: Εκπαιδευτικά σεμινάρια ανάπτυξης
ψηφιακών δεξιοτήτων δημοτών Δήμου Ηλιούπολης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α.Μ.: ΠΛΗΡ.11/2020

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

CPV: 80000000-4

Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Αρμόδιος: Γ. Μητσιώνης

Κ.Α. : 15.6162.0026

Τηλ: 210-9970042-43
e-mail: gmits@ilioupoli.gr

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α
1

2

3

4

Περιγραφή

Μονάδα Μέτρησης

Τιμή (€)

Παροχής εκπαίδευσης σε επιχειρηματίες του
Δήμου Ηλιούπολης
Παροχή εκπαίδευσης σε κατοίκους ηλικία 18-30
ετών του Δήμου Ηλιούπολης
Παροχή εκπαίδευσης σε κατοίκους του Δήμου
Ηλιούπολης ηλικίας άνω των 60 ετών
Ανάπτυξη ιστοσελίδας, φιλοξενία και τεχνική
υποστήριξη
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

Ολογράφως: ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ:………………………………………………………………………………….
ΦΠΑ:………………………………………………………………………………………………………………
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ:…............................................................................................................ ..............................
Ηλιούπολη, ...../…../2020
Ο Προσφέρων

