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Σηαπξόο,  06/09/2017                        

Αξηζκ. Πξση: 17524 

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 θαη ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 120 ηνπ                 

Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α’/16), ν Γήκνο Βόιβεο πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ               

«Ξπομήθεια και Δγκαηάζηαζη Μύλινων Ξεπιθπάξεων για ηιρ Ξαιδικέρ Σάπερ ηηρ 

Γ.Δ. Καδύηος», πξνϋπνινγηζκνύ 3.552,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (24%), 

θαιεί θάζε ελδηαθεξόκελν, θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, λα εθδειώζεη ελδηαθέξνλ             

ππνβάιινληαο ζρεηηθή έγγξαθε πξνζθνξά ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζηελ ππ’ αξ. 

18/2017 κειέηε ηνπ Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ 

Βόιβεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα απνζηαιεί ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ, Σηαπξόο 

Θεζζαινλίθεο Τ.Κ. 57014 μέσπι και ηην Ξαπαζκεςή 08/09/2017 και ώπα 11:00 π.μ. 

Κάζε ππνβαιιόκελε πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν ηεο             

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ πεξηέρεηαη ζηελ επηζπλαπηόκελε ππ’ αξ. 18/2017 κειέηε 

ηνπ Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Βόιβεο.  

Γηα θάζε πξόζζεηε πιεξνθνξία νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην                   

ηει. 23973 30220 & 30221, θαμ 23970 65600 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

 ΑΛΑΟΡΖΘΖΘΔ 
 Σηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

 Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΒΝΙΒΖΠ 

 και με ηην απιθ. 82/2017 Α.Γ. 

 Ν ΔΛΡΔΡΑΙΚΔΛΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝΠ  
 ΠΚΒΝΙΝΠ ΓΖΚΝ ΒΝΙΒΖΠ 

  

 ΓΔΚΔΟΡΕΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ



 

                  

 

  
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ      
ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ       
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
Αρ. Μελέηης Απεσθείας Ανάθεζης  18/2017 
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 
 
1. Σερληθή Έθζεζε 
2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 
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ΘΔΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑ-

ΣΑΗ ΞΤΛΙΝΩΝ ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΩΝ ΓΙΑ 
ΣΙ ΠΑΙΓΙΚΔ ΥΑΡΔ ΣΗ Γ.Δ. ΜΑ-

ΓΤΣΟΤ 
 

Υξεκαηνδφηεζε : Ίδηνη Πφξνη  
Αρ. Μελέηης Απεσθείας Ανάθεζης  18/2017 

                                     
Σ Δ Υ ΝΙ Κ Η Δ Κ ΘΔ  Η  

 
 Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε μχιηλεο πεξίθξαμεο ζε κία 
(1) παηδηθή ραξά ζηε Γ.Δ. Μαδχηνπ Γήκνπ Βφιβεο, πξνθεηκέλνπ λα πιεξνχλ ηηο πξνδη-
αγξαθέο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ έρεη νξίζεη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κε ηελ 
ππ’αξηζ. 28492/11-5-2009 Τ.Α. (ΦΔΚ 931/η.Β’/18-5-2009), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ ΤΑ 27934 /2014 (ΦΔΚ 2029 / Β / 25.07.2014) θαη λα πηζην-
πνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ επξσπατθψλ πξνηχπσλ αζθαιείαο ΔΝ 
1176:2008 θαη ΔΝ 1177:2008. 
         πγθεθξηκέλα πξνέθπςε ε αλάγθε γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ ππαίζξησλ ρψξσλ πνπ 
πξννξίδνληαη γηα ηε δεκηνπξγία πηζηνπνηεκέλσλ παηδηθψλ ραξψλ. Η νξηνζέηεζε απηή 
ζχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, επηηπγράλεηαη κε ηελ ηνπν-
ζέηεζε ηθαλήο πεξίθξαμεο, θπζηθήο ή ηερλεηήο, ψζηε λα είλαη ιεηηνπξγηθή θαη λα παξέ-
ρεηαη αζθάιεηα ζηα παηδηά, απνηξέπνληαο θηλδχλνπο θαη ηξαπκαηηζκνχο θαζψο θαη πα-
γίδεπζε κεξψλ ηνπ ζψκαηφο ηνπο. Δπηπιένλ, ε πεξίθξαμε δελ πξέπεη λα απνκνλψλεη 
νπηηθά ηελ παηδηθή ραξά απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. Η ελδεηθηηθή δαπάλε ηεο ζπλνιη-
θήο πξνκήζεηαο ππνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ 3.552,00 επξψ εκπεξηερνκέλνπ ΦΠΑ 24%. 
(2.864,52 άνεσ Φ.Π.Α.). 
 Θα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο.  Θα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. εμφδσλ 
02.10.35.6662.1000 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ έηνπο 2017 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 
θαη εγθαηάζηαζε μχιηλσλ πεξηθξάμεσλ γηα ηηο παηδηθέο ραξέο ηεο Γ.Δ. Μαδχηνπ». Η 
παξάδνζε ζα γίλεη ζην ρψξν ηεο παηδηθήο ραξάο ζηε Γ.Δ. Μαδχηνπ (ζηελ Σ.Κ. Νέαο 
Μαδχηνπ). 
           Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ πξέπεη λα 
είλαη ηνπιάρηζηνλ 16 κελψλ. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαζψο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξα-
θέο απηψλ αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ αθνινπζεί.  

H πξνκήζεηα, ε νπνία πξνθαιεί δαπάλε θάησ ηνπ νξίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 
ηνπ Βηβιίνπ 1 ηνπ Ν.4412/2016, ζα αλαηεζεί θαη ζα εθηειεζηεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο  :  
α.  ηνπ Ν. 4412/2016 θαη, ηδηαίηεξα γηα ηελ αλάζεζε, ηνπ άξζξνπ 118 θαη γηα ηελ εθηέιε-
ζε ησλ άξζξσλ 200-205 θαη 206-215 ηνπ ίδηνπ λφκνπ,   
β. ηνπ Ν. 3463/2006 "Γεκνηηθφο & Κνηλνηηθφο Κψδηθαο" θαη ηνπ Ν.3852/2010. 

γ. ηελ ππ’ αξ. 1191/14-03-17 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ 969/Β'/22-03-17): «Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, 
ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 
0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.), θαζψο θαη 
ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ λ. 
4412/2016 (Α΄ 147)». 

Πξνζθνξά κπνξεί λα ππνβάιιεη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή ελψζεηο νηθν-
λνκηθψλ θνξέσλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 25 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 19 πε-
ξίπησζε 2 παξ. 1 ηνπ Βηβιίνπ Ι ηνπ Ν.4412/2016. 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα δψζνπλ πξνζθνξά γηα φιε ηελ πνζφηεηα ησλ 
εηδψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ (άξζξν 59 ηνπ Ν. 4412/2016).  

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Βφιβεο ζε θιεηζηφ 
θάθειν νη νπνίεο ζα ππνβάιινληαη απηνπξνζψπσο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ή ηνλ λφκη-



κν εθπξφζσπφ ηνπ ή ηαρπδξνκηθά ή κε ηαρπκεηαθνξέο. Πιεξνθνξίεο ζην ηει. 
2397330221, αξ. θαμ 2397065600. 

 Γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηελέξγεηαο ηεο πξνκήζεηαο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο απνθαζί-
δεη o Γήκαξρνο. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα ππνρξενχηαη 
εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο έγγξαθεο πξφζθιεζεο λα πξνζέιζεη γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο (άξζξν 105 παξ. 4 θαη 5 ηνπ Ν. 4412/2016). Η ζχκ-
βαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέιε. 
         Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξνθήζεη κέξνο ηεο ζπλνιηθά δεηνχκελεο 
πξνκήζεηαο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα α-
ληαπνθξηζεί ζην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο πνπ ζα ηνπ δεηεζεί. Η παξάδνζε ησλ πξνο 
πξνκήζεηα πιηθψλ ζα γίλεη ζηνλ ρψξν ηεο παηδηθήο ραξάο ζηε Γ.Δ. Μαδχηνπ πνπ ζα 
ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία. Ο κέγηζηνο ρξφλνο παξάδνζεο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε 
εξγάζηκεο εκέξεο θαη αξρίδεη απφ ηε ιήςε ηεο παξαγγειίαο (ηειεθσληθήο ή θαη γξα-
πηήο). Η νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα 
επηηξνπή παξαιαβήο ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 206, 207, 208, 209, 213, 221 
ηνπ Ν. 4412/2016. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο θαιείηαη λα παξίζηαηαη εθ’ φζνλ 
ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη ηα φζα νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο 
γηα ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο αγαζψλ ηνπ Ν. 4412/2016. 

Σνλ αλάδνρν βαξχλεη ε λφκηκε θξάηεζε ηνπ 4% (θφξνο πξνκεζεηψλ δεκνζίνπ). 
Δπίζεο παξαθξαηείηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξ-
ρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο 0,06 % ππέξ ηεο Δληαίαο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 375 ηνπ N.4412/2016), 0,06 % ππέξ ηεο Αξ-
ρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.) (παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ 
Ν.4412/2016, Κ.Τ.Α. 1191/14-03-17 (ΦΔΚ 969/Β'/22-03-17)) θαζψο θαη 3,6% επί ηεο 
θξάηεζεο απηήο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ΟΓΑ ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο ππ’ αξ. 5143/05-
12-14 (ΦΔΚ 3335/Β’/14) Απφθαζεο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. O 
Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Γήκν. 
  Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ηεο παξνχζεο ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε εληάικα-
ηνο πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή ηηκνινγίνπ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ζε εμήληα εκέξεο 
απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ην αληίζηνηρν πξσηφθνιιν 
παξαιαβήο πξνκεζεηψλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ Γήκνπ. 
 
       Γηα ηελ επίιπζε ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 129 ηνπ Ν.4412/2016. 

                       
                  
                Διέγρζεθε 
                Ο Γήκαξρνο Βφιβεο 

 
Ληάκαο Γηακαληήο 

 

 
 

ηαπξφο, 10/08/2017 
Η ζπληάμαζα 

 
 

Καπεηαληθφια Δπαγγειία 
Γηπι. Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

  
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
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ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΟΡΓΑΝΩ-
Η ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
Αρ.  Μελέηης Απεσθείας Ανάθεζης  18/2017 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 

       ΘΔΜΑ :  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑ-
Η ΞΤΛΙΝΩΝ ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΠΑΙΓΙ-

ΚΔ ΥΑΡΔ ΣΗ Γ.Δ. ΜΑΓΤΣΟΤ 
 Υξεκαηνδφηεζε : Ίδηνη Πφξνη 

 
 

 

Δ Ν Γ Δ Ι Κ Σ Ι Κ Ο   Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο  /  
                                    ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
 
 

 Οη αλαθεξφκελεο ηηκέο δηακνξθψζεθαλ έπεηηα απφ έξεπλα πνπ έθαλε ε ππεξε-
ζία ζηηο ηξέρνπζεο ηηκέο εκπνξίνπ ζε αληίζηνηρα είδε. 
 

Περιγραθή Μονάδα      
Μέηρηζης 

Ποζόηηηα Σιμή Μονάδας 
(€) 

Γαπάνη  
(€) 

Πφξηα πεξί-
θξαμεο 

Σεκ. 1 64,52 64,52 

Πεξίθξαμε Μ.Μ. 80,00 35,00 2.800,00 

Μερικό ύνολο 2.864,52 

Φ.Π.Α. (24%) 687,48 

Γενικό ύνολο 3.552,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η πεξίθξαμε ζα απνηειείηαη απφ ηα εμήο ηππνπνηεκέλα ζηνηρεία: 

 

Α) 2 Ξύιηλνπο Οξζνζηάηεο (ππνζηπιώκαηα) 

Υπνζηύισκα : Τν ππνζηύισκα ζα έρεη δηαζηάζεηο 1100x95x95mm. Σηo θάησ κέξνο ε-

δξάδεηαη ζε κεηαιιηθή  βάζε, ε νπνία πξνζηαηεύεη ηελ θαηαζθεπή από επαθή κε ηελ 

επηθάλεηα έδξαζεο ζηεξίδνληαο ηελ ζε ύςνο πεξίπνπ 50mm πάλσ από ην έδαθνο. Σην 

επάλσ κέξνο ηνπ ππνζηπιώκαηνο ηνπνζεηείηαη πιαζηηθό θαπάθη δηαζηάζεσλ 

100x100x60mm. 

 

Β) Φνξείο πεξίθξαμεο (2 μύιηλεο ηξαβέξζεο θαη δέθα θάζεηα μύια) 



Ξύιηλεο ηξαβέξζεο: Οη δύν μύιηλεο ηξαβέξζεο έρνπλ δηαηνκή 95x45mm, βξίζθνληαη ζε 

ύςνο 825mm θαη 280mm από ην έδαθνο θαη παξάιιειεο πξνο απηό, ελώλνληαη κε ην 

ππνζηύισκα. Επάλσ ζηηο ηξαβέξζεο θαη θάζεηα πξνο ην έδαθνο ηνπνζεηνύληαη μύια 

δηαζηάζεσλ 95x18x 800mm θαη ζε δηαζηήκαηα 100mm κεηαμύ ηνπο. 

Τν ύςνο ηεο πεξίθξαμεο ζα είλαη 1,10 κ. 

 

Τππηθό ζρέδην πεξίθξαμεο: 

 
 

 
Γ) Πφξηα πεξίθξαμεο: 

Γεληθέο δηαζηάζεηο 

Ύςνο: από 1.10m 

Μήθνο: 1.00m 

Η θαηαζθεπή απαξηίδεηαη από: δύν θαηαθόξπθα μύια, δύν μύιηλεο ηξαβέξζεο, θάζεηα 

μύια, θαη κεληεζέδεο. Οη δύν μύιηλεο ηξαβέξζεο βξίζθνληαη ζε ύςνο 825mm θαη 280mm 

από ην έδαθνο θαη παξάιιειεο πξνο απηό, ελώλνληαη ζηηο άθξεο ηνπο κε ηα δύν θαηα-

θόξπθα μύια, έηζη ώζηε λα δεκηνπξγείηαη έλα ζηαζεξό ηειάξν. Οη ηξαβέξζεο θαη ηα θα-

ηαθόξπθα μύια έρνπλ δηαηνκή 95x45mm. Επάλσ ζηηο ηξαβέξζεο θαη θάζεηα πξνο ην 

έδαθνο ηνπνζεηνύληαη θαηαθόξπθα μύια δηαζηάζεσλ 95x18x800mm θαη ζε δηαζηήκαηα 

100mm κεηαμύ ηνπο. Η πόξηα ζηεξεώλεηαη ζηελ πεξίθξαμε κε δύν κεληεζέδεο, έηζη 

ώζηε λα επηηξέπεηαη ε θίλεζε ηεο θαη ζα θέξεη θαηάιιειν ζύξηε γηα ηελ αζθάιηζή ηεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τππηθό ζρέδην πόξηαο πεξίθξαμεο: 

 

 
 
Σν μχιν ηεο πεξίθξαμεο ζα είλαη θαζηαληά, βακκέλν θαη πιαλαξηζκέλν, ελψ φιεο νη ε-
θηεζεηκέλεο άθξεο ζα είλαη ζηξνγγπιεκέλεο ψζηε λα κελ ππάξρνπλ αηρκεξά άθξα. Σα 
βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πεξίθξαμεο 
ζα είλαη θαηάιιεια γηα εμσηεξηθή ρξήζε θαη δε ζα πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή 
άιια βαξέα κέηαιια. Θα έρνπλ βάζε ην λεξφ ψζηε λα είλαη αζθαιή θαη θαηάιιεια γηα 
ηα παηδηά. 

                       
                  
                Διέγρζεθε 
                Ο Γήκαξρνο Βφιβεο 

 
Ληάκαο Γηακαληήο 

 

 
 

ηαπξφο, 10/08/2017 
Η ζπληάμαζα 

 
 

Καπεηαληθφια Δπαγγειία 
Γηπι. Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

          

 

  
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ   
ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ                                                  
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΟΡΓΑΝΩ-
Η ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
Αρ.  Μελέηης Απεσθείας Ανάθεζης  18/2017 

 

 

 
 
 
 
 
 

   ΘΔΜΑ :   ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 
ΞΤΛΙΝΩΝ ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΠΑΙΓΙΚΔ 

ΥΑΡΔ ΣΗ Γ.Δ. ΜΑΓΤΣΟΤ 
Υξεκαηνδφηεζε : Ίδηνη Πφξνη 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
Δπσλπκία Δπηρ/ζεο : ………………………………… 
Σει. Δπηθνηλσλίαο : …………………………….. 
Φαμ : ………………………….. 
 

Περιγραθή Μονάδα      
Μέηρηζης 

Ποζόηηηα Σιμή Μονάδας 
(€) 

Γαπάνη  
(€) 

Πφξηα πεξί-
θξαμεο 

Σεκ. 1   

Πεξίθξαμε Μ.Μ. 80   

Μερικό ύνολο  

Φ.Π.Α. (24%)  

Γενικό ύνολο  
 
 
 
 
 
 
 
 
       
         Ο πξνζθέξσλ  
 
        …………,……/……/2017                                                                                                          
  

 


