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ΣΙΣΛΟ:  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΗΝΩΝ ΓΙΑ ΣΙ               
ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ ΔΞΟΥΗ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 148.800,00 ΔΤΡΩ   

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ:  ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Η παξνχζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα πελήληα (50) ζθελψλ θαηαζθήλσζεο πνπ πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ θζαξκέλσλ ζθελψλ πνπ δελ κπνξνχλ πιένλ λα 

ζπληεξεζνχλ, γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Παηδηθήο Δμνρήο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο ζηνλ Σηαπξφ κε ζθνπφ ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ, ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο 

Παηδηθήο Δμνρήο. (Κσδηθφο NUTS: EL522)  

Κσδηθφο Αξηζκφο CPV:  39522530-1 (Σθελέο). 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ. Η επηινγή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ έγηλε βάζε ησλ αλαγθψλ ηεο Παηδηθήο Δμνρήο αιιά θαη ηεο εκπεηξίαο ησλ 

πξνεγνχκελσλ εηψλ φζνλ αθνξά ηηο ζθελέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην παξειζφλ γηα αλάινγε ρξήζε.  

Με ην κε αξ. πξση. 6544/02-04-19 αίηεκα ηνπ πξνο ηελ Γ/λζε Πξνζηαζίαο Παηδηνχ θαη Οηθνγέλεηαο ηεο 

Γεληθή Γ/λζεο Πξφλνηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ν 

Γήκνο Βφιβεο αηηήζεθε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ πξνκήζεηα λέσλ ζθελψλ γηα ηελ Παηδηθή Καηαζθήλσζε 

Σηαπξνχ, πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ ζθελψλ νη νπνίεο δελ κπνξνχλ πιένλ λα ζπληεξεζνχλ. 

Δθδφζεθε ε κε αξ. πξση. Γ11/νηθ.16878/678/12-04-19 [ΑΓΑ: ΩΤΔ9465Θ1Ω-ΣΞΝ] [ΦΔΚ 1339/Β’/18-04-19] 

Κ.Υ.Α. πεξί «Αλάζεζε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζθελψζεσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ζε 

Γήκνπο» πνπ πεξηιακβάλεη ηελ Παηδηθή Καηαζθήλσζε Σηαπξνχ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο. 

Με ην κε αξ. πξση. Γ11/νηθ.17477/698/16-04-19 έγγξαθφ ηεο πξνο ην Γήκν Βφιβεο, ε Γ/λζε Πξνζηαζίαο 

Παηδηνχ θαη Οηθνγέλεηαο ηεο Γεληθή Γ/λζεο Πξφλνηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο έδσζε ζεηηθή απάληεζε πεξί ρξεκαηνδφηεο γηα ηελ πξνκήζεηα λέσλ ζθελψλ γηα 

ηελ Παηδηθή Καηαζθήλσζε Σηαπξνχ ζχκθσλα κε ηελ άλσ Κ.Υ.Α.   

Τέινο αθνινχζεζε ην κε αξ. πξση. Γ11/νηθ.18553/735/22-04-19 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πξνζηαζίαο 

Παηδηνχ θαη Οηθνγέλεηαο ηεο Γεληθή Γ/λζεο Πξφλνηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο πξνο ην Γήκν Βφιβεο κε ζέκα: «Πξνζδηνξηζκφο χςνπο ρξεκαηνδφηεο 

Γήκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαηαζθελψζεσλ ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο έηνπο 2019». 
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Τν θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί ζπλεπψο απφ ην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ πηζηψζεηο ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα 1033-202-

0000000 ΑΛΔ 2310401007 ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Δμφδσλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2019 (ζρεηηθφ ην κε 

αξ. πξση. Γ11/νηθ 18553/735/22-04-19 έγγξαθν ηνπ Υπνπξγείνπ). 

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 148.800,00 €, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (24%). Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο πξνβιέπεηαη θαη θαιχπηεηαη απφ ηελ 

πίζησζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ Δμφδσλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2020 ηνπ Γήκνπ 

Βφιβεο θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 02.15.7135.0013 κε ηίηιν: «Ππομήθεια ζκηνών για ηιρ ανάγκερ ηηρ 

Παιδικήρ Εξοσήρ». 

Η ζπλνιηθή δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζπκπεξηιακβάλεη θαη πξνυπνζέηεη ηελ θαηαζθεπή, ηελ κεηαθνξά, 

ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη ηελ επίδεημε ζπλαξκνιφγεζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα ζθελψλ ζηνλ ρψξν πνπ ζα 

ππνδεηρζεί απφ ηνλ Γήκν. Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ηνπο ζα εθηεινχληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηεο 

Παηδηθήο Δμνρήο. 

Η ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί, γηα ζχκβαζε θάησ ησλ νξίσλ ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 5 ηνπ Βηβιίνπ Ι ηνπ Ν. 4412/2016, με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από 

οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει ηιμήρ θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

Οη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα δψζνπλ πξνζθνξά γηα φιε ηελ πνζφηεηα ησλ ζθελψλ 

πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ.  

Η ζςνολική διάπκεια ηηρ ζύμβαζηρ νξίδεηαη ζε έξι (6) μήνερ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ εγγξάθνπ ηεο ζχκβαζεο. 

Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 43, παξ. 21 ηνπ Ν. 4605/2019 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο            

πεξ. β  ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν. 4412/2016 (άξζξν 201 ηνπ Ν. 4412/2016, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πεξίπησζε δ΄ ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 39 ηνπ Ν. 4497/2017). 

Η παξάδνζε ησλ πξνο πξνκήζεηα ζθελψλ ζα γίλεη είηε ζην ζχλνιφ ηεο είηε ηκεκαηηθά θαηφπηλ ζπλελλφεζεο 

κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζηνλ ρψξν ηεο Παηδηθήο Δμνρήο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο, ζηνλ Σηαπξφ. Η κεηαθνξά 

ησλ πξνο πξνκήζεηα ζθελψλ ζα γίλεη κε επζχλε, κεηαθνξηθά κέζα θαη έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή. 

Ο σπόνορ παπάδοζηρ δεν μποπεί να ςπεπβαίνει ηιρ πενήνηα (50) επγάζιμερ ημέπερ θαη αξρίδεη απφ ηε 

ιήςε ηεο εληνιήο παξαγγειίαο ηεο Υπεξεζίαο (γξαπηήο ή θαη ηειεθσληθήο). 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ Δπηηξνπή 

Παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ                 

ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

Η νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ 

πξσηνθφιισλ παξαιαβήο ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο, χζηεξα απφ καθξνζθνπηθφ 

έιεγρν, μέζα ζε ηπιάνηα (30) ημέπερ από ηην παπάδοζή ηοςρ. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο 

θαιείηαη λα παξίζηαηαη εθφζνλ ην επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο ηνπ.  

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ηεο παξνχζεο ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016, κε ηελ 

έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή ηηκνινγίνπ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζε εμήληα (60) εκέξεο 

απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ην αληίζηνηρν Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο 

Πξνκεζεηψλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ. Ο ελ ιφγσ ηξφπνο πιεξσκήο εθαξκφδεηαη θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ παξαδφζεσλ/ηηκνινγήζεσλ. 

Τνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
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λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν 

πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ιδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α)  Κπάηηζη 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ςπέπ ηηρ Ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ 

Δημοζίυν Σςμβάζευν (άξζξν 4 παξ. 3 έβδνκν εδάθην ηνπ Ν. 4013/2011 φπσο αληηθαηαζηάζεθε 

απφ ην άξζξν 44 ηνπ Ν. 4605/2019) 

β)  Κπάηηζη 0,02% ςπέπ ηος Δημοζίος ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Π.Α., ηεο αξρηθήο, 

θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Τν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ 

θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 4412/2016 

γ) Κπάηηζη 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη  θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ςπέπ ηηρ Απσήρ Εξέηαζηρ Πποδικαζηικών 

Πποζθςγών (παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ Ν. 4412/2016, Κ.Υ.Α. 1191/14-03-17 (ΦΔΚ 969/Β'/22-03-

17)). 

δ) Η δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ’ 

απηνχ εηζθνξά ππέξ Ο.Γ.Α. 20%. 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο αμίαο 4% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

O Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Γήκν. 

      ηαςπόρ,  16-04-2020 ηαςπόρ,  16-04-2020 

 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 Η ΤΝΣΑΞΑΑ  Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ Γ/ΝΗ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

  

 

 ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΥΡΙΣΙΝΑ ΚΟΤΛΙΓΟΤ  

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Π.Δ. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ Σ.Δ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20REQ006596372 2020-04-22



 

ΚΑΣΑΥΩΡΙΣΔO ΣΟ ΚΗΜΓΗ 
 

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ: 07/2020 

ΣΙΣΛΟ:  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΗΝΩΝ ΓΙΑ ΣΙ               
ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ ΔΞΟΥΗ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 148.800,00 ΔΤΡΩ   

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ:  ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

                         

 
 
 
 
 
 
 

  

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ: 07/2020 

ΣΙΣΛΟ:  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΗΝΩΝ ΓΙΑ ΣΙ               
ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ ΔΞΟΥΗ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 148.800,00 ΔΤΡΩ   

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ:  ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΓΔΝΙΚΑ 

Η παξνχζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα πελήληα (50) ζθελψλ θαηαζθήλσζεο πνπ πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ θζαξκέλσλ ζθελψλ πνπ δελ κπνξνχλ πιένλ λα 

ζπληεξεζνχλ, γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Παηδηθήο Δμνρήο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο ζηνλ Σηαπξφ κε ζθνπφ ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ, ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο 

Παηδηθήο Δμνρήο. (Κσδηθφο NUTS: EL522)  

Κσδηθφο Αξηζκφο CPV:  39522530-1 (Σθελέο). 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ. Η επηινγή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ έγηλε βάζε ησλ αλαγθψλ ηεο Παηδηθήο Δμνρήο αιιά θαη ηεο εκπεηξίαο ησλ 

πξνεγνχκελσλ εηψλ φζνλ αθνξά ηηο ζθελέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην παξειζφλ γηα αλάινγε ρξήζε.  

Τν θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ πηζηψζεηο ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα 1033-202-0000000 ΑΛΔ 

2310401007 ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Δμφδσλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2019 (ζρεηηθφ ην κε αξ. πξση. 

Γ11/νηθ 18553/735/22-04-19 έγγξαθν ηνπ Υπνπξγείνπ).  

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 148.800,00 €, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (24%). Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο πξνβιέπεηαη θαη θαιχπηεηαη απφ ηελ 

πίζησζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ Δμφδσλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2020 ηνπ Γήκνπ 

Βφιβεο θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 02.15.7135.0013 κε ηίηιν: «Ππομήθεια ζκηνών για ηιρ ανάγκερ ηηρ 

Παιδικήρ Εξοσήρ». 

Η ζπλνιηθή δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζπκπεξηιακβάλεη θαη πξνυπνζέηεη ηελ κεηαθνξά θαη ηελ 

θνξηνεθθφξησζε ησλ πξνο πξνκήζεηα ζθελψλ ζηνλ ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηνλ Γήκν. Οη εξγαζίεο 

ηνπνζέηεζεο ηνπο ζα εθηεινχληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηεο Παηδηθήο Δμνρήο. 

Η ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί, γηα ζχκβαζε θάησ ησλ νξίσλ ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 5 ηνπ Βηβιίνπ Ι ηνπ Ν. 4412/2016, με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από 

οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει ηιμήρ θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Σθελή θαηαζθήλσζεο θαηαζθεπαζκέλε απφ θαξαβφπαλν βακβαθεξφ πςειήο αληνρήο θαη άξηζηεο πνηφηεηαο, 

θαηάιιειεο πιέμεο.  

Γηαζηάζεηο Σθελήο: 5,90 m (κήθνο) x 4,70 m (θάξδνο) x 2,70 m (χςνο ζην θέληξν). 

Κάζε ζθελή ζα ηνπνζεηείηαη πάλσ ζε ππάξρνπζα βάζε έδξαζεο ζηελ νπνία ππάξρνπλ πεξηκεηξηθά 

εγθηβσηηζκέλνη γάληδνη θαη κεηαιιηθνί ζσιήλεο γηα ηελ πξφζδεζε κε απηνχο ησλ ζρνηληψλ ηάλπζεο  ζηηο 

εμσηεξηθέο πιεπξέο θάζε ζθελήο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε ζσζηή αγθχξσζε ηεο ζθελήο θαηά ην 

ζηήζηκν ηεο.  

Αθνινπζεί θσηνγξαθία θαη ζθαξίθεκα ηεο θάηνςεο θαη ησλ φςεσλ ηεο ππάξρνπζαο βάζεο έδξαζεο, 

θαζψο θαη ζθαξίθεκα ηεο δεηνχκελεο κε ηελ παξνχζα κειέηεο ζθελήο θαη ηνπ απνζπψκελνπ εμσηεξηθνχ 

θαιχκκαηνο απηήο. 
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Ιδιαίηεπη μέπιμνα θα ππέπει να ληθθεί από ηον Ανάδοσο καηά ηο ζσεδιαζμό και ηην καηαζκεςή 

ηηρ ζκηνήρ ώζηε να επιηςγσάνεηαι η οπθή έδπαζη και ππόζδεζη αςηήρ επί ηηρ ςπάπσοςζαρ 

βάζηρ έδπαζηρ. Σςνεπώρ οι ακπιβείρ διαζηάζειρ ηηρ ζκηνήρ θα πποκύτοςν καηόπιν λεπηομεπή 

ζσεδιαζμού από ηον Ανάδοσο μεηά από επιηόπια εξέηαζη ηυν ζςνθηκών και ζύμθυνα με 

ςποδείξειρ ηηρ Υπηπεζίαρ ώζηε να επιηςγσάνεηαι η οπθή ηοποθέηηζη ηηρ ζκηνήρ πάνυ ζηην 

ςπάπσοςζα βάζη έδπαζηρ. 

Η ζθελή ζα είλαη ελφο ρψξνπ (κνλφρσξε), ρσξεηηθφηεηαο έσο δέθα (10) αηφκσλ, θαη κε χςνο εζσηεξηθά 

ηνπιάρηζηνλ 2,70 m ζην θέληξν ηεο ζθελήο θαη 0,80 m ζηηο άθξεο απηήο. 

Η ζθελή λα δηαζέηεη δχν (2) πφξηεο (κία (1) ζε θάζε κηθξή ηεο πιεπξά) πνπ λα θιείλνπλ θαζψο θαη 

ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) παξάζπξα (δχν (2) ζε θάζε κεγάιε ηεο πιεπξά) κε θάιπκκα αδηαθαλέο ην 

νπνίν ζα κπνξεί λα ηπιίγεηαη θαη λα εκθαλίδεηαη κεκβξάλε δηαθαλήο (ηπιηγφκελε) θαη ζηαζεξή ζίηα. Τα 

παξάζπξα ζα είλαη θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη επαξθήο θπζηθφο θσηηζκφο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ζθελήο. 

Η ζθελή ζα δηαζέηεη ζην εζσηεξηθφ ηεο εηδηθνχο γάληδνπο αλάξηεζεο θαζψο θαη θαηάιιειε ππνδνκή 

θαισδηψζεσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε φζσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ απαηηνχληαη γηα ηνλ επαξθή θσηηζκφ ζην 

εζσηεξηθφ ηεο. 

Η ζηδεξνθαηαζθεπή ηεο ζθελήο ζα είλαη γαιβαληζκέλε. Ο θεληξηθφο άμνλαο ηεο ζθελήο θαη ηνπ 

θαιχκκαηνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ζσιήλα ø10 (mm). Οη ηξεηο (3) θεληξηθνί νξζνζηάηεο ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη απφ ζσιήλα ø10 (mm). 

Τν απνζπψκελν εμσηεξηθφ θάιπκκα ηεο ζθελήο δηαζηάζεσλ: 7,00 m x  6,00 m, ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ 

θαξαβφπαλν βακβαθεξφ πςειήο αληνρήο θαη άξηζηεο πνηφηεηαο, θαηάιιειεο πιέμεο. Τν εμσηεξηθφ θάιπκκα 

ηεο ζθελήο ζα είλαη αλζεθηηθφ ζην ζθίζηκν θαη ζηε δηάβξσζε, ζα παξέρεη επαξθή ζεξκνκφλσζε θαη ζθίαζε, 

θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

Ιδιαίηεπη μέπιμνα θα ππέπει να ληθθεί από ηον Ανάδοσο καηά ηο ζσεδιαζμό και ηην καηαζκεςή 

ηος εξυηεπικού καλύμμαηορ, οι ακπιβείρ διαζηάζειρ ηος οποίος θα πποκύτοςν καηόπιν 

λεπηομεπή ζσεδιαζμού από ηον Ανάδοσο και ζύμθυνα με ςποδείξειρ ηηρ Υπηπεζίαρ ώζηε να 

επιηςγσάνεηαι η οπθή ηοποθέηηζη ηος ζε κάθε ζκηνή.   

Τα ρξψκα ηφζν ηεο ζθελήο φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θαιχκκαηνο απηήο ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ 

Υπεξεζία ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ ππνγξαθή ηεο Σχκβαζεο. 

Να δνζεί ζηελ Τερληθή Πξνζθνξά θάζε Οηθνλνκηθνχ Φνξέα ιεπηνκεξήο ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ είδνπο, ζπλνδεπφκελε απφ ηερληθά θπιιάδηα (prospectus), εηθφλεο, ζρέδηα  θιπ. πνπ ζα 

επαιεζεχνπλ ηα ηερληθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ηνπ ζηνηρεία. 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Όια ηα πξνκεζεπφκελα πιηθά ζα είλαη θαηλνχξγηα, πξψηεο ρξήζεο, άξηζηεο πνηφηεηαο, απαιιαγκέλα απφ 

θζνξέο ή δεκηέο θαη ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άξηζηε 

απφδνζε ηνπο γηα ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη, επξέσο θπθινθνξνχληα ζηελ Διιεληθή αγνξά. Θα 

ζπκκνξθψλνληαη κε φια ηα ειιεληθά θαη δηεζλή πξφηππα θαη θαλνληζκνχο.  

Τν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη Πηζηνπνηεηηθφ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο θαηά ISO 9001:2015 ή άιιν εθάκηιιν απηνχ πνπ ζα έρεη εθδνζεί απφ αλαγλσξηζκέλν θνξέα 

πηζηνπνίεζεο. 

Κάζε ζθελή ζα είλαη θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλε θαη πξνθπιαγκέλε απφ ζθφλεο θαη ρηππήκαηα θαη ζα 
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ζπλνδεχεηαη θαηά ηελ παξάδνζή ηεο απφ ηερληθφ εγρεηξίδην κε νδεγίεο ζπλαξκνιφγεζεο, ρξήζεο θαη 

ζπληήξεζεο. 

Σηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Πξνκεζεπηή είλαη επίζεο ε επίδεημε ζπλαξκνιφγεζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο ηεο 

ζθελήο θαη ηνπνζέηεζήο/ζηήζηκφ ηεο πάλσ ζηελ ππάξρνπζα βάζε έδξαζεο. 

Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, κεηξνχκελνο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο παξαιαβήο, ζα θαζνξηζηεί 

κε ηελ πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα 

ηα ππφ πξνκήζεηα είδε θαζνξίδεηαη ζε δύο (2) έηη ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπο. 

Πξνζθνξέο νη νπνίεο νξίδνπλ ρξφλν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο κηθξφηεξν ησλ δύο (2) εηών απνξξίπηνληαη. 

Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο επζχλεηαη γηα ηελ χπαξμε ησλ ζπκθσλεκέλσλ ηδηνηήησλ ησλ παξαδηδφκελσλ 

πιηθψλ θαη θάζε άιινπ πιηθνχ ή παξειθφκελνπ πνπ ζα παξαδψζεη ζε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη εγγπάηαη 

αλππαξμία νπνηνπδήπνηε ειαηηψκαηνο, ηνπιάρηζηνλ γηα φιν ην δηάζηεκα ηεο εγγπεκέλεο θαιήο ιεηηνπξγίαο.  

Γηα ην αλσηέξσ δηάζηεκα ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αληηθαζηζηά θάζε 

εμάξηεκά πνπ ζα απνδεηρζεί ειαηησκαηηθφ ή ζα ππνζηεί θζνξά ή βιάβε ιφγσ θαθήο θαηαζθεπήο ή 

αζηνρίαο πιηθνχ θαη φρη ιφγσ θαθήο ρξήζεο ή ζπληήξεζεο απηνχ, κε δηθή ηνπ θξνληίδα θαη δαπάλε γηα 

φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ηζρχεη ε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα φρη 

κεγαιχηεξν ησλ δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ (απφ ηελ επίζεκε ελεκέξσζή ηνπ απφ ην Γήκν). 

Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηελ ζρεηηθή 

ππεχζπλε δήισζε γηα ηνλ πξνζθεξφκελν ρξφλν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ 

ιεπηνκεξψο ηηο θαιχςεηο πνπ πξνζθέξεη ε πξνζθεξφκελε εγγχεζε νη νπνίεο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ απηέο 

πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε. 

Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο ππνρξενχηαη κε ηελ ππνβνιή ηεο Τερληθήο Πξνζθνξάο ηνπο λα ππνβάινπλ: 

 Τερληθά θπιιάδηα (prospectus), εηθφλεο ζρέδηα  θιπ. ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο ζηελ Διιεληθή ή 

Αγγιηθή γιψζζα κε φια ηα ηερληθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ηνπ ζηνηρεία 

 Πηζηνπνηεηηθφ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζε ηζρχ ηνπ εξγνζηαζίνπ 

θαηαζθεπήο θαηά ISO 9001:2015 ή άιιν εθάκηιιν απηνχ πνπ ζα έρεη εθδνζεί απφ αλαγλσξηζκέλν 

θνξέα πηζηνπνίεζεο 

 Υπεχζπλε δήισζε γηα ηνλ πξνζθεξφκελν ρξφλν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ζηελ νπνία ζα 

δειψλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο θαιχςεηο πνπ πξνζθέξεη ε πξνζθεξφκελε εγγχεζε 

Γηα νηηδήπνηε δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηα ζρεηηθά εδάθηα, ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο ηζρχνπζεο 

εζληθέο θαη επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνχο. 

      ηαςπόρ,  16-04-2020 ηαςπόρ,  16-04-2020 

 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 Η ΤΝΣΑΞΑΑ  Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ Γ/ΝΗ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

  

 

 ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΥΡΙΣΙΝΑ ΚΟΤΛΙΓΟΤ  

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Π.Δ. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ Σ.Δ. 
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ΚΑΣΑΥΩΡΙΣΔO ΣΟ ΚΗΜΓΗ 
 

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ: 07/2020 

ΣΙΣΛΟ:  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΗΝΩΝ ΓΙΑ ΣΙ               
ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ ΔΞΟΥΗ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 148.800,00 ΔΤΡΩ   

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ:  ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

                         

 
 
 
 
 
 
 

  

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
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ΚΑΣΑΥΩΡΙΣΔO ΣΟ ΚΗΜΓΗ 
 

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ: 07/2020 

ΣΙΣΛΟ:  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΗΝΩΝ ΓΙΑ ΣΙ               
ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ ΔΞΟΥΗ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 148.800,00 ΔΤΡΩ   

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ:  ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

 Α/Α   ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ 
ΜΟΝAΓΑ 

ΜΔΣΡ. 
ΠΟΟΣ. 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 
(Δςπώ) 

ΓΑΠΑΝΗ 
(Δςπώ) 

      
1 κηνή καηαζκήνωζηρ ηεμ. 50 2.400,00 120.000,00 

      

  
ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ:   120.000,00 

      

  

Φ.Π.Α. (24%): 28.800,00 

      

  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 148.800,00 

Παπαηήπηζη: 

Οη αλαθεξφκελεο ηηκέο δηακνξθψζεθαλ ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ζηελ αγνξά ηηκέο, γηα φκνηα ή παξεκθεξή πιηθά. 

      ηαςπόρ,  16-04-2020 ηαςπόρ,  16-04-2020 

 ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 Η ΤΝΣΑΞΑΑ  Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ Γ/ΝΗ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

  

 

 ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΥΡΙΣΙΝΑ ΚΟΤΛΙΓΟΤ  

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Π.Δ. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ Σ.Δ. 
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ΚΑΣΑΥΩΡΙΣΔO ΣΟ ΚΗΜΓΗ 
 

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ: 07/2020 

ΣΙΣΛΟ:  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΗΝΩΝ ΓΙΑ ΣΙ               
ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ ΔΞΟΥΗ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 148.800,00 ΔΤΡΩ   

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ:  ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

                         

 
 
 
 
 
 

 

  

 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  
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ΚΑΣΑΥΩΡΙΣΔO ΣΟ ΚΗΜΓΗ 
 

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ: 07/2020 

ΣΙΣΛΟ:  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΗΝΩΝ ΓΙΑ ΣΙ               
ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ ΔΞΟΥΗ ΣΟΤ 

ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 148.800,00 ΔΤΡΩ   

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ:  ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δπωνςμία Δπισ/ζηρ: ……………………………………………….…………………………………...……………………… 

Έδπα: ……………………… (πόλη),  ……… (Σ.Κ.), …………..……………….………… (οδόρ), …….… (απιθμ.), 

Σηλ. Δπικοινωνίαρ: ………………………….……………………………..., Fax: ………………………….…………….. 

Α.Φ.Μ.: ………………………….……………………………..., Γ.Ο.Τ.: ………………………………………….………….. 

Αθού έλαβα γνώζη ηων ζηοισείων ηηρ ςπ’ απ. 07/2020 μελέηηρ ηος Σμήμαηορ Ππομηθειών 
ηηρ Γ/νζηρ Οικονομικών Τπηπεζιών ηος Γήμος Βόλβηρ καθώρ και ηων ζςνθηκών εκηέλεζηρ 

ηηρ ππομήθειαρ αςηήρ, ςποβάλλω ηην παπούζα πποζθοπά και δηλώνω όηι αποδέσομαι πλήπωρ 
και σωπίρ επιθύλαξη ηοςρ όποςρ ηηρ ςπ’ απ. 07/2020 μελέηηρ και ηων εγγπάθων ηηρ 

ζύμβαζηρ και αναλαμβάνω ηην εκηέλεζη ηηρ ππομήθειαρ με ηιρ ακόλοςθερ ηιμέρ μονάδαρ: 

Α/Α   ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ 
ΜΟΝAΓΑ 

ΜΔΣΡ. 
ΠΟΟΣ. 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝ. 
(Δςπώ) 

ΓΑΠΑΝΗ 
(Δςπώ) 

      
1 κηνή καηαζκήνωζηρ ηεμ. 50 

  

      
  

ΜΔΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 
 

      

  

Φ.Π.Α. (24%): 
 

      

  

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 
 

 

 

ηαςπόρ, …… - …… - 2020 

Ο Προσφέρων 
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