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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Της ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (Α΄-98) .
β. Του Ν.2362/1995, “Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις”
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(Α΄-247), όπως ισχύουν .
γ. Του Ν. 2286/1995 ‘’Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων’’ (Α΄-19), όπως
ισχύουν.
δ. Του Ν.2328/1995 (Α΄-159), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2372/1996 (Α΄-29) άρθρο 11 και το Ν.2414/1996
(Α΄-135) άρθρο 14 σε συνδυασμό µε τις διατάξεις του Π.∆. 82/1996 ‘’Ονομαστικοποίηση των μετοχών
Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δ ημοσίου
ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα’’ (Α΄-66), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και
ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/2005 και του άρθρου 8 του Ν.3414/2005’’.
ε. Του άρθρου 24 ‘’Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις’’ του Ν.2198/1994
‘’Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, ………… και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-43), όπως ισχύουν .
στ. Του Ν. 2690/99 ‘’Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Δ ιαδικασίας και άλλες διατάξεις’’ (Α΄-45), όπως ισχύουν.
ζ. Του Ν.3310/2005 ‘’Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων’’ (Α΄-30), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν.3414/2005
(Α΄-279) ‘’Τροποποίηση του Ν.3310/2005…’’.
η. Του Ν.2859/2000 ‘’Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας’’ (Α΄-248), όπως ισχύουν θ. Του άρθρου
19 του Ν.3193/2003 ‘’Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις’’
(Α΄- 266).
θ. Τις διατάξεις του ν. 3845/2010 σχετικά με την αύξηση συντελεστών ΦΠΑ από 1-7-2010 (ΦΕΚ Α΄/150)
ι. Του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 ‘’Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013’’ (Α΄-267), όπως ισχύουν.
ια. Του Ν. 3861/2010 ‘’Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις’’ (Α΄-112).
ιβ. Του Ν. 3886/2010 ‘’Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής
νομοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ
του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).’’ (Α΄-173), όπως ισχύουν.
ιγ. Του Ν. 4013/2011 ‘’Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός
κώδικας) – Πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.’’ (Α΄-204), όπως ισχύουν.
ιδ. Του Π.Δ. 60/2007 ‘’Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως
τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005’’ (Α΄-64).
ιε. Του Π.Δ. 118/2007 ‘’Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.∆.)’’ (Α΄-150), όπως ισχύουν.
ιστ. Του Π. Δ. 82/1996 ‘’Ονομαστικοποίηση των µμετοχών Ελληνικών Ανώνυμων Εταιρειών’’ (Α’-66), ‘οπως
ισχύουν.
ιζ. Του Π.Δ. 166/2003 ‘’Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για
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την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές’’ (Α΄-138) .
ιη. Του Π.∆ 113/2010 ‘’Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες’’ (Α΄-194), όπως ισχύει.
2. Τις αποφάσεις :
α. Τις διατάξεις της αριθ. 2876/7-10-2009 απόφασης Πρωθυπουργού «Περί αλλαγής τίτλου Υπουργείων»
(ΦΕΚ Β΄π/34).
β. Την υπ’ αριθ. 23111/31-5-2010 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄/855)
«Συγκρότηση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα με τίτλο «Ειδική Γραμματεία Δασών».
γ.Την υπ’ αριθ. 57949/25.02.2013 Απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 499/Β΄/05.03.2013), Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του
Υπουργού και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς καθώς και στους Προίσταμένους των Γενικών
Δ/νσεων, Δ/νσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
δ. Την υπ’ αριθ. 35130/739/2010 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «περί αύξησης των χρηματικών ποσών του
αρθρ. 83 παρ. 1 (ΦΕΚ Β΄1291).
ε.Την υπ’ αριθ. 20977/2007 κ.υ.α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας ‘’Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το ν.3414/2005’’ (Β΄-1673).
στ.Την.υπ’ αριθ. 1108437/2565/∆ΟΣ/2005 του Υπουργείου
χωρών τις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες’’ (Β΄-1590).

Οικονομίας

και Οικονομικών ‘’Καθορισμός

ζ. Την υπ 160/22-01-2013 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ «Εγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του
Πράσινου Ταμείου “Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2013” και εγκριση διάθεσης πίστωσης έτους 2013 (ΑΔΑ:
ΒΕΙΩ46Ψ844-ΩΕ7).
η. Την υπ΄ αριθ. 138157/3868/31.10.2013 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής ‘’Αγορά πετρελαιοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων τύπου τζίπ
4x4, για τις ανάγκες των Δασικών Περιφερειακών Υπηρεσιών από τη Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας
Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Δασών».
θ. Την υπ΄αριθ. 2233/20592/11-10-2013 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ‘’Έγκριση εξαίρεσης από το ανώτατο όριο κυλινδρισμού μηχανής και (έγκριση)
αγοράς αυτοκινήτων από το ελεύθερο εμπόριο από τη Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και
Φυσικού Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Δασών ’’.
ι. Την 502/20.02.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ(ΑΔΑ: ΒΕΤΟ46Ψ844-Τ96).
ια. Το αριθ. 131591/1749/19-07-2013 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης Δασών & Δ.Π.
ιβ. Την υπ΄αριθ. 2/70914/0026 από 28.9.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ‘’Κράτηση 0,10% υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων’’.

Α ΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
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1. Προκηρύσσουμε ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό) σε ΕΥΡΩ, µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια µε αγορά του
είδους που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2. Η προθεσμία για τη διενέργεια του διαγωνισμού είναι πενήντα δύο (52) ημέρες, από την ημερομηνία
αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 32 του π.δ.60/2007 .
3. α. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ Διενέργειας του Διαγωνισμού
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 31 10164 ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ημέρα

Ώρα

10.02.2014

Δευτέρα

10.00΄

β. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
γ. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στην παράγ. 3. του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄,
από την Επιτροπή Διενέργειας Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών της Ειδικής Γραμματείας δασών.
δ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν πενήντα (150) ημέρες (ημερολογιακές), προσμετρούμενες από
την επόμενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω, απορρίπτεται ως παράδεκτη.
4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και τα
επισυναπτόμενα σ' αυτή παρακάτω Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΕ ΑΓΟΡΑ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

5. Εφόσον, σύμφωνα µε την παρούσα διακήρυξη, απαιτείται κατάθεση δειγμάτων, ισχύουν τα αναφερόμενα
στα άρθρα 11 και 36 του Π.∆. 118/2007 ‘’Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου’’.
6. Η προμήθεια συγχρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.
7. Τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν το Δηµόσιο, στη δε Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ένωσης βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ενωση.
8. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων (χημικών αναλύσεων – εξετάσεων κλπ.), εφόσον απαιτείται από
τη παρούσα διακήρυξη, βαρύνει τους προμηθευτές και θα καταβάλλεται απ' αυτούς, απευθείας στο Χημείο

ΑΔΑ: ΒΛΓΓ0-1ΞΝ
Στρατού ή στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή σε οποιοδήποτε άλλο αναγνωρισμένο από την Ε.Ε. εργαστήριο,
εφόσον διενεργούνται απ' αυτά και σύμφωνα µε τις διατάξεις:
α. Της υπ΄αριθ. 3002640/1552 από 6.2.2002 (ΦΕΚ 161/τ.Β΄/14.2.2002), απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομικών.
Τα αρμόδια εργαστήρια θα προβαίνουν στην εξέταση των δειγμάτων μετά την καταβολή εκ μέρους του
προμηθευτή του αντιτίμου των εργαστηριακών εξετάσεων, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός πέντε
(5) ημερών από της ενημέρωσης του προμηθευτή εκ μέρους της Υπηρεσίας για το θέμα της αποστολής των
δειγμάτων. Σε περίπτωση µη καταβολής του αντιτίμου εντός της παραπάνω προθεσμίας, η σχετική προσφορά
δεν θα λαμβάνεται υπόψη .
9. H συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται µε ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ αυτού και µόνο του λόγου
δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που
αναφέρονται στην παρούσα και τα συνημμένα σ' αυτή παραρτήματα.
10. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά µε τον προκηρυσσόμενο
διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από
τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις
(4) ημέρες.
11. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφα αιτήματα για την παροχή διευκρινήσεων και
συμπληρωματικών πληροφοριών σε σχέση µε το διαγωνισμό και τη συγγραφή υποχρεώσεων μέχρι και την
28.01.2014 και ώρα 14.00. Οι απαντήσεις γνωστοποιούνται από την αναθέτουσα αρχή ή αρμόδια Υπηρεσία το
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των
προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα.
12. Η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της προμήθειας και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να
ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση καταβολής
αμοιβής ή αποζημίωσης εξ' αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες.
13. Τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά µε :
Τους όρους της διακήρυξης, και τις τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις παρέχονται από την Υπηρεσία µας,
τηλ. :2102124656, FAX: 2105242734.
14. Το σώμα της παρούσας διακήρυξης αναρτάται, από την 20.12.2013 και τουλάχιστον µέχρι την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού, στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (http://www.ypeka.gr).
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛΓΓ0-1ΞΝ
Ανήκει στην διακήρυξη 3/2013
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΕ ΑΓΟΡΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 34113100
ΕΙ∆ΟΥΣ (CPV)
34113000
ΠΟΣΟΤΗΤΑ &
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Θα εξαρτηθεί από την τιμή μονάδος (τεμάχιο) εντός της προϋπολογισθείσας αξίας.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙ∆Η

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ

#400.000,00#€ συμπεριλαμβανομένουΦ.Π.Α

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΒΑΡΥΝΕΙ

ΠΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2013»

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

Μέχρι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
(εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου).

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

Στις Κεντρικές αποθήκες Υλικού της Δ/νση Διαχείρισης
Δασών & Δ.Π. / Αμυγδαλέζα Αττικής.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Εντός τριάντα (30) ημερών από την παράδοσή τους.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %

3,328%

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

Δεν γίνεται αποδεκτή.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24
του Ν. 2198/94, όπως ισχύει, φόρος εισοδήματος.

