
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

   

ΜΕΛΕΤΗ 12-2018 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΤΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 30-06-2018»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.011,60€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ13%)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές-Προμέτρηση 
Συγγραφή Υποχρεώσεων
Εκτιμώμενη Αξία-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Α/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ

Αριθμός Μελέτης: 12-2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  με τίτλο: 
«Προμήθεια γάλακτος για τις καθαρίστριες της Σχολικής Επιτροπής
Α/βάθμιας  Εκπαίδευσης  και  της  Σχολικής  Επιτροπής  Β/βάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Θέρμης έως την 30-06-2018»

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 6.011,60€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ –   ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ      

Η  Κ.Υ.Α.  53361/11.10.2006  αναφέρεται  σε  παροχή  μέσων  ατομικής  προστασίας   και  γάλατος  σε  μόνιμους
υπαλλήλους των Δήμων.
Με  τον  Ν.4483/2017  επεκτείνεται  η  παροχή  των  μέσων  ατομικής  προστασίας  και  του  γάλατος  και  στους
συμβασιούχους μίσθωσης έργου των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων.
Με το υπ’ αριθμ.  οικ.4632/16.02.2018 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.,  επισημαίνεται πως όσον αφορά στη χορήγηση των
Μέσων Ατομικής Προστασίας στις καθαρίστριες που απασχολούνται με συμβάσεις μίσθωσης έργου στις σχολικής
μονάδες της Χώρας μέσω των σχολικών επιτροπών, όπως προκύπτει από τη ρητή γραμματική διατύπωση της άνω
διάταξης, η οποία αναφέρεται στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου εν γένει και χωρίς διάκριση, αλλά και για
λόγους ίσης μεταχείρισης προσωπικού, το οποίο απασχολείται στους ίδιους χώρους εργασίας με την ίδια ειδικότητα
και τα ίδια καθήκοντα, το προσωπικό αυτό λαμβάνει τα Μ.Α.Π. από το έτος 2018 και μετά την ισχύ του ν.4483/2017
(Α΄107/31-7-2017). 
Ως εκ τούτου,  η  υποχρέωση για  παροχή γάλατος  από τις  σχολικές  επιτροπές  υφίσταται  από την έκδοση του
ν.4483/2017 ήτοι από την 31/07/2017 και μετά.

Σύμφωνα με τα παραπάνω,οι ανάγκες σε γάλα για την Α/Βαθμια σχολική επιτροπή για το διάστημα 12/03/2018
(εκτιμώμενη ημερομηνία υπογραφής σύμβασης) μέχρι και την 30/06/2018 προσδιορίζονται ως εξής:

45 καθαρίστριες Χ 76 ημέρες εργάσιμες=3.420 φιάλες

Η Σχολική Επιτροπή δεν δεσμεύεται ότι θα απορροφήσει όλη την ποσότητα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της
μελέτης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια φρέσκου γάλακτος αγελαδινού,
παστεριωμένου και ομογενοποιημένου, πλήρες (λιπαρά τουλάχιστον 3,5%) και εφόσον παρέχεται σε συσκευασία
του ενός λίτρου με βιδωτό καπάκι, Ελληνικής προελεύσεως.
 Η συσκευασία του θα πρέπει να είναι ειδικού χάρτινου υλικού ή από γυαλί ή από πλαστικό κατάλληλο για τρόφιμα,
η οποία θα πληροί τους όρους της προβλεπόμενης Εθνικής Νομοθεσίας.Η ημερομηνία παστερίωσης δεν θα πρέπει
να απέχει διάστημα μεγαλύτερο των δυο (2) ημερών από την ημερομηνία παράδοσής του προϊόντος.
Η διάρκεια ζωής του προϊόντος δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των επτά (7) ημερών από την ημερομηνία
παστερίωσης.
Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του προϊόντος (σύνθεση, όγκος,
ημερομηνία  παστερίωσης  και  ανάλωσης,  θρεπτικά  συστατικά,  συνθήκες  διατήρησης  και  χρήσης,  διατροφικά
στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρία κ.λ.π).
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Το προϊόν το οποίο θα προσφερθεί θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις διατάξεις του Π.Δ. 56/21-2-1995
«Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των
υγειονομικών κανόνων που διέπουν
την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα» (ΦΕΚ 45/27-2-95 τ.Α’).
Ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του,το εργοστάσιο το οποίο
κατασκευάζει  το  προσφερόμενο  είδος  και  το  οποίο  θα  διαθέτει  ISO 22000 σε  ισχύ ή  αντίστοιχο  ή  ανώτερο
πιστοποιητικό .

Η  μεταφορά  του  γάλατος θα  γίνεται  κάθε  εργάσιμη  ημέρα  εκτός  και  αν  συμφωνηθεί  διαφορετικά  από  τα
εμπλεκόμενα μέρη κατά την εκτέλεση της προμήθειας .
 Ο ανάδοχος  της  προμήθειας  έχει  την υποχρέωση να  διαθέσει  ψυκτικούς  θαλάμους συντήρησης  των  φιαλών
γάλακτος που θα εγκατασταθούν σε τρία (3) τουλάχιστον σημεία ,ένα στην Δημοτική Κοινότητα Θέρμης,έναν στην
Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου και έναν στην Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών. που θα είναι και αντίστοιχα σημεία
παράδοσης των φιαλών.

Όσον αφορά το διάστημα από 06/07/2018 έως 05/07/2019, σύμφωνα με τον Ν.4452/17: “Από την έναρξη του
διδακτικού έτους 2018-2019 και εφόσον οι ανάγκες των Δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν
καλύπτονται από τους οικείους δήμους,μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις,που καταρτίζονται από τους οικείους
δήμους,σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.”
Εάν πριν την έναρξη του διδακτικό έτους 2018-2019  δοθεί παράταση όσον αφορά το καθεστώς απασχόλησης των
σχολικών καθαριστριών,η υπηρεσία θα επανέλθει με νέο αίτημα.

Ο Πρόεδρος

ΛΙΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ

Αριθμός Μελέτης: 12-2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  με τίτλο: 
«Προμήθεια γάλακτος για τις καθαρίστριες της Σχολικής Επιτροπής
Α/βάθμιας  Εκπαίδευσης  και  της  Σχολικής  Επιτροπής  Β/βάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Θέρμης έως την 30-06-2018»

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 6.011,60€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  

Η  Κ.Υ.Α.  53361/11.10.2006  αναφέρεται  σε  παροχή  μέσων  ατομικής  προστασίας   και  γάλατος  σε  μόνιμους
υπαλλήλους των Δήμων.
Με  τον  Ν.4483/2017  επεκτείνεται  η  παροχή  των  μέσων  ατομικής  προστασίας  και  του  γάλατος  και  στους
συμβασιούχους μίσθωσης έργου των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων.
Με το υπ’ αριθμ.  οικ.4632/16.02.2018 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.,  επισημαίνεται πως όσον αφορά στη χορήγηση των
Μέσων Ατομικής Προστασίας στις καθαρίστριες που απασχολούνται με συμβάσεις μίσθωσης έργου στις σχολικής
μονάδες της Χώρας μέσω των σχολικών επιτροπών, όπως προκύπτει από τη ρητή γραμματική διατύπωση της άνω
διάταξης, η οποία αναφέρεται στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου εν γένει και χωρίς διάκριση, αλλά και για
λόγους ίσης μεταχείρισης προσωπικού, το οποίο απασχολείται στους ίδιους χώρους εργασίας με την ίδια ειδικότητα
και τα ίδια καθήκοντα, το προσωπικό αυτό λαμβάνει τα Μ.Α.Π. από το έτος 2018 και μετά την ισχύ του ν.4483/2017
(Α΄107/31-7-2017). 
 Ως  εκ  τούτου,η  υποχρέωση  για  παροχή  γάλατος  από τις  σχολικές  επιτροπές  υφίσταται  από την  έκδοση του
ν.4483/2017 ήτοι από την 31/07/2017 και μετά.

Σύμφωνα με τα παραπάνω,οι ανάγκες σε γάλα για την Β/Βαθμια σχολική επιτροπή για το διάστημα 12/03/2018
(εκτιμώμενη ημερομηνία υπογραφής σύμβασης) μέχρι και την 30/06/2018 προσδιορίζονται ως εξής:

25 καθαρίστριες Χ 76 ημέρες εργάσιμες= 1.900 φιάλες

Η Σχολική Επιτροπή δεν δεσμεύεται ότι θα απορροφήσει όλη την ποσότητα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της
μελέτης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια φρέσκου γάλακτος αγελαδινού,
παστεριωμένου και ομογενοποιημένου, πλήρες (λιπαρά τουλάχιστον 3,5%) και εφόσον παρέχεται σε συσκευασία
του ενός λίτρου με βιδωτό καπάκι, Ελληνικής προελεύσεως.
 Η συσκευασία του θα πρέπει να είναι ειδικού χάρτινου υλικού ή από γυαλί ή από πλαστικό κατάλληλο για τρόφιμα,
η οποία θα πληροί τους όρους της προβλεπόμενης Εθνικής Νομοθεσίας.Η ημερομηνία παστερίωσης δεν θα πρέπει
να απέχει διάστημα μεγαλύτερο των δυο (2) ημερών από την ημερομηνία παράδοσής του προϊόντος.
Η διάρκεια ζωής του προϊόντος δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των επτά (7) ημερών από την ημερομηνία
παστερίωσης.
Επί της συσκευασίας θα αναγράφονται τα στοιχεία του προϊόντος (σύνθεση, όγκος,
ημερομηνία  παστερίωσης  και  ανάλωσης,  θρεπτικά  συστατικά,  συνθήκες  διατήρησης  και  χρήσης,  διατροφικά
στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρία κ.λ.π).
Το προϊόν το οποίο θα προσφερθεί θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις διατάξεις του Π.Δ. 56/21-2-1995
«Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των
υγειονομικών κανόνων που διέπουν
την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βάση το γάλα» (ΦΕΚ 45/27-2-95 τ.Α’).
Ο προσφέρων θα πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του,το εργοστάσιο το οποίο
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κατασκευάζει  το  προσφερόμενο  είδος  και  το  οποίο  θα  διαθέτει  ISO 22000 σε  ισχύ ή  αντίστοιχο  ή  ανώτερο
πιστοποιητικό .

Η  μεταφορά  του  γάλατος θα  γίνεται  κάθε  εργάσιμη  ημέρα  εκτός  και  αν  συμφωνηθεί  διαφορετικά  από  τα
εμπλεκόμενα μέρη κατά την εκτέλεση της προμήθειας .
 Ο ανάδοχος  της  προμήθειας  έχει  την υποχρέωση να  διαθέσει  ψυκτικούς  θαλάμους συντήρησης  των  φιαλών
γάλακτος που θα εγκατασταθούν σε τρία (3) τουλάχιστον σημεία ,ένα στην Δημοτική Κοινότητα Θέρμης,έναν στην
Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου και έναν στην Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών. που θα είναι και αντίστοιχα σημεία
παράδοσης των φιαλών.

Όσον αφορά το διάστημα από 06/07/2018 έως 05/07/2019, σύμφωνα με τον Ν.4452/17: “Από την έναρξη του
διδακτικού έτους 2018-2019 και εφόσον οι ανάγκες των Δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν
καλύπτονται από τους οικείους δήμους,μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις,που καταρτίζονται από τους οικείους
δήμους,σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.”
Εάν πριν την έναρξη του διδακτικό έτους 2018-2019  δοθεί παράταση όσον αφορά το καθεστώς απασχόλησης των
σχολικών καθαριστριών,η υπηρεσία θα επανέλθει με νέο αίτημα.

Ο Πρόεδρος

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Aριθμ. Μελέτης: 12-2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  με τίτλο: 
«Προμήθεια γάλακτος  για  τις  καθαρίστριες  της  Σχολικής
Επιτροπής  Α/βάθμιας  Εκπαίδευσης  και  της  Σχολικής
Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θέρμης έως
την 30-06-2018»

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 6.011,60€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
Άρθρο 1
Περιγραφή Αντικειμένου 
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η προμήθεια γάλακτος για τις καθαρίστριες της Σχολικής Επιτροπής
Α/βάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θέρμης έως την 30-06-
2018, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της μελέτης.
Η προμήθεια λόγω ποσού θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο
2 παρ. 1 περ. 31, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 1,2,3 και 4, ύστερα από την υποβολή προσφορών
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120 παρ. 3 του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, εφόσον είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές
της μελέτης και αφορά στο σύνολο των ζητούμενων προμηθειών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις αναδόχου-Όροι Εκτέλεσης της Προμήθειας

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους
της  σχετικής  μελέτης  και  των  σχετικών  με  αυτήν  διατάξεων  και  κείμενων  νόμων.  Υποχρεούται  να
αντικαταστήσει τα είδη της προμήθειας που δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης, δεν συμφωνούν με
τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας ή εμφανίζουν κάποιο ελάττωμα. Υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθεί  η εκτέλεση της προμήθειας κατά τρόπο άρτιο και πλήρη και  να
εξασφαλίσει την άριστης ποιότητας προμήθεια των υλικών και μέσα στο προβλεπόμενο, από την παρούσα
μελέτη, χρονικό διάστημα.

2. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς κάθε ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία ήθελε επέλθει σε
αυτόν,  το  προσωπικό  του  ή  τρίτο  και  ρητά  ευθύνεται  για  την  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  που
αναλαμβάνει,  εξ  αφορμής  της  ανωτέρω προμήθειας  και  καθ’ όλη  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  αυτής.   Θα
ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο ο ανάδοχος και ο Δήμος δεν θα έχει καμία απολύτως ποινική ή αστική
ευθύνη. 

3. Ο  Ανάδοχος  δεν  μπορεί  σε  καμία  περίπτωση  να  εκχωρήσει  τα  δικαιώματα  και  τις  υποχρεώσεις  που
απορρέουν από τη σύμβαση του με τον Δήμο Θέρμης

4. Όταν ο Ανάδοχος επικαλείται ανώτερη βία, φέρει αποκλειστικά και ολοκληρωτικά αυτός το βάρος της
απόδειξής της. Υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  204 του Ν.4412/2016.

5. Κατά την εκτέλεση της προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 2, του άρθρου 18 και του άρθρου
130  του  Ν.4412/2016,  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  του  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.

6. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/2016

Άρθρο 3
Διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα τις διατάξεις: 

1. του  Ν.3852/2010  «Νέα  αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –
Πρόγραμμα Καλλικράτης»  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2. του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,, 
3. του Ν.4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
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2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»   όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
4. του Αστικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει,
6. της αριθ 2/100018/0026/30-12-2016 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων

σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών»  όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει

7. της αριθμ.  57654/23-5-2017 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξη, (ΦΕΚ Β' 1781/ 23-5-
2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» όπως ισχύει

8. Τις διατάξεις της αριθμ 12/12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240Α΄/12-12-2012), του
άρθρου 4, παρ 1, που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18Α΄/25-01-2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύ-
ει: «Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων
ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και
αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους
προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθε-
ται στο παρόν, καταργείται.»

9. Τις  διατάξεις  της  αριθμ.   3/11543/26-03-2013   ερμηνευτικής  εγκυκλίου  του  Υπουργείου  Εσωτερικών
«Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους
προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού»

Άρθρο 4
Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία είναι:

1. Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές-Προμέτρηση
2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
3. Εκτιμώμενη Αξία-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης
4. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Άρθρο 5
Προσφορά 
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής ορίζονται στο άρθρο 25 του Ν.4412/2016.
Οι  προσφορές,  οι  αιτήσεις  συμμετοχής,  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  και  τα  αποδεικτικά  έγγραφα
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε
με το Ν.1497/1984 (Α΄ 188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
υποβάλλονται πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. 
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Η  προσφορά του αναδόχου πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης.
Η  οικονομική  προσφορά  (προσφερόμενη  τιμή)  δίδεται  σε  ευρώ  και  συντάσσεται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα του προϋπολογισμού της μελέτης και η προσφερόμενη τιμή,
επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να είναι εντός της ενδεικτικής τιμής μονάδος μέτρησης του προϋπολογισμού.
Ο  Ανάδοχος εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της προσφερόμενης τιμής σε όλη τη διάρκεια της ανάθεσης,
παραιτούμενος ρητώς κάθε αξιώσεως περί αναπροσαρμογής από κάθε λόγο και αιτία. 
Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  για την εκτέλεση της προμήθειας και για την παράδοση
της, στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των πάσης
φύσεως νόμιμων επιβαρύνσεων του προσφερόμενου είδους, των υποχρεώσεων προς τρίτους και του συνόλου των
δαπανών ασφάλισης του προσωπικού που θα απασχολήσει.
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον ανάδοχο έως την ολοκλήρωση εκτέλεσης της προμήθειας.

Άρθρο 6
Τρόπος Πληρωμής-Δαπάνες-Κρατήσεις (άρθρο 200 του Ν.4412/2016)
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Η πληρωμή της αξίας των προϊόντων στον ανάδοχο  θα γίνεται τμηματικά για το 100% της αξίας του εκάστοτε
τιμολογίου  ή  άλλου  ισοδύναμου  για  πληρωμή  εγγράφου  μετά  την  οριστική  παραλαβή  του  τμήματος  της
προσφερόμενης  προμήθειας  που  αφορά  η  πληρωμή  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  Παραλαβής,  της  αρμόδιας
Υπηρεσίας. 
Η εξόφληση της  σχετικής  δαπάνης  στον  ανάδοχο θα  γίνει  εντός  τριάντα  (30)  ημερών από την  υποβολή του
τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου και εφόσον προσκομιστούν τα νόμιμα δικαιολογητικά
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.  
Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον αντίστοιχο φορέα. Δεν δίδεται κανενός είδους
προκαταβολή. Δεν παρέχεται το δικαίωμα προαίρεσης. Δεν παρέχεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής της τιμής.

Άρθρο 7
Χρονική  Διάρκεια  εκτέλεσης  της  προμήθειας-Ολοκλήρωση  εκτέλεσης  της  προμήθειας  (άρθρο  202  του
Ν.4412/2016)
Η  χρονική  διάρκεια της  σύμβασης ορίζεται  το  χρονικό  διάστημα με ημερομηνία του  χρόνου έναρξης ισχύος
εκτέλεσης της σύμβασης την ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμβασης
στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 7 του Ν. 4412/2016  έως την 30-06-2018.
Η σύμβαση δύναται να τροποποιείται όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

1. Η προμήθεια παραδόθηκε ολόκληρη
2. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν
3. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις
4. Εκπληρώθηκαν  και  οι  λοιπές  συμβατικές  υποχρεώσεις  και  από  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  και

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Άρθρο 8
Τόπος - Χρόνος παράδοσης των υλικών -Παράταση (άρθρο 206 του Ν.4412/2016)
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης με τον τρόπο και στον
τόπο που ορίζει η μελέτη με δικά του μέσα και έξοδα.
Η  αρμόδια  Σχολική  Επιτροπή  δεν  δεσμεύεται  ότι  θα  απορροφήσει  όλη  την  ποσότητα  του  ενδεικτικού
προϋπολογισμού της μελέτης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Υπηρεσία του Δήμου που εκτελεί την προμήθεια και την Επιτροπή
Παραλαβής, για τον χρόνο που προτίθεται να παραδώσει το υλικό. 
Η παράδοση των υλικών θα γίνει με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 206
του Ν.4412/2016 ύστερα από σχετικό αίτημα το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού
χρόνου.
Εάν λήξει  ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης,  χωρίς  να  υποβληθεί  εγκαίρως αίτημα παράτασης ή,  εάν λήξει  ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Άρθρο 9
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας (άρθρο 207 του Ν.4412/2016)
Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016, ισχύουν  οι
διατάξεις του άρθρου 207 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 10
Παραλαβή υλικών (άρθρο 208 του Ν.4412/2016)
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της αρμόδιας Υπηρεσίας . 
Η  αρμόδια  Σχολική  Επιτροπή  δεν  δεσμεύεται  ότι  θα  απορροφήσει  όλη  την  ποσότητα  του  ενδεικτικού
προϋπολογισμού της μελέτης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την Επιτροπή Παραλαβής,
για τον χρόνο που προτίθεται να παραδώσει το υλικό. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί,
εφόσον το επιθυμεί, ο ανάδοχος.
Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/2016:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό
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Τα  πρωτόκολλα  που  συντάσσονται  από  τις  επιτροπές  παραλαβής,  κοινοποιούνται  υποχρεωτικά  και  στους
προμηθευτές.  
Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική παραλαβή
τους από τον φορέα.

Άρθρο 11
Χρόνος παραλαβής υλικών  (άρθρο 209 του Ν.4412/2016)
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα πραγματοποιείται μέσα στον
καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο σύμφωνα με το  άρθρο 209 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 12
Απόρριψη συμβατικών υλικών–Αντικατάσταση (άρθρα 213 του Ν.4412/2016)
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της
με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την
απόφαση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 213 του Ν.4412/2016.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Άρθρο 13
Εγγυήσεις (άρθρο 72  του Ν.4412/2016)
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων
(20.000) ευρώ εφόσον δεν ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Άρθρο 14
Ανωτέρα Βία (άρθρο 204 του Ν.4412/2016)
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται,  μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα
αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 15
Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου (άρθρο 203 του Ν.4412/2016)
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτήν σύμφωνα με το  άρθρο 203 του Ν.4412/2016

Άρθρο 16
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης (άρθρο 133 του Ν.4412/2016)
Η αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλει μια
δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της σύμφωνα με το άρθρο 133 του  4412/2016

Άρθρο 17
Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  (άρθρο 205 του Ν.4412/2016)
Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 206,
207, και 213 του Ν.4412/2016 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που
εκτελεί τη σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν.4412/16.

Άρθρο 18
Επίλυση Διαφορών
Οι  τυχόν  διαφορές  και  διαφωνίες  που  προκύπτουν  κατά  την  διάρκεια  εκτέλεσης  της  προμήθειας,  επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Θέρμη, 28/02/2018 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Θέρμη, 28/02/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θέρμη, 28/02/2018

Συντάχθηκε

Τσολάκη Χρυσάφω

Η Προϊσταμένη
Τμήματος Π.Λ.Π.&Α.

Τολίκα Μαρία

Η Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Aριθμ. Μελέτης: 12-2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  με τίτλο: 
«Προμήθεια γάλακτος  για  τις  καθαρίστριες  της
Σχολικής  Επιτροπής  Α/βάθμιας  Εκπαίδευσης  και  της
Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
Θέρμης έως την 30-06-2018»

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 6.011,60€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ-  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

                                                                                 
ΟΜΑΔΑ Α΄: Προμήθεια γάλακτος για τις καθαρίστριες της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης 

Α/Α Περιγραφή  
Μονάδα 

Μέτρησης
Ποσότητα

Ενδεικτική
Τιμή Μον

Μέτρησης(€)

Ενδεικτική
Δαπάνη(€)

1

Φιάλη γάλακτος για τις καθαρίστριες της Σχολικής Επιτροπής
Α/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θέρμης, σύμφωνα με τις
τεχνικές  προδιαγραφές  και  τους  όρους  της  μελέτης  για  την
ΟΜΑΔΑ Α΄

τεμάχιο 3.420 1,00 3.420,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 3.420,00
ΦΠΑ 13% 444,60
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.864,60

Η δαπάνη για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας της ΟΜΑΔΑΣ Α΄ θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της
Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θέρμης.
Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που θα πραγματοποιηθούν για τους σκοπούς της εκτέλεσης και
της παράδοσης  της ανωτέρω προμήθειας.

ΟΜΑΔΑ Β΄:Προμήθεια γάλακτος για τις καθαρίστριες της Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης 

Α/Α Περιγραφή  
Μονάδα 

Μέτρησης
Ποσότητα

Ενδεικτική
Τιμή Μον

Μέτρησης(€)

Ενδεικτική
Δαπάνη(€)

1

Φιάλη γάλακτος για τις καθαρίστριες της Σχολικής Επιτροπής
Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θέρμης, σύμφωνα με τις
τεχνικές  προδιαγραφές  και  τους  όρους  της  μελέτης  για  την
ΟΜΑΔΑ Β΄

τεμάχιο 1.900 1,00 1.900,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.900,00
ΦΠΑ 13% 247,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.147,00

Η δαπάνη για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας της ΟΜΑΔΑΣ Β΄ θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της
Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θέρμης.
Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που θα πραγματοποιηθούν για τους σκοπούς της εκτέλεσης και
της παράδοσης  της ανωτέρω προμήθειας.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ  

Α/Α Περιγραφή  -  CPV 03333000-4
Μονάδα 

Μέτρησης
Ποσότητα

Ενδεικτική
Τιμή Μον

Μέτρησης(€)

Ενδεικτική
Δαπάνη(€)

1

ΟΜΑΔΑ  Α΄:  Φιάλη  γάλακτος  για  τις  καθαρίστριες  της
Σχολικής  Επιτροπής  Α/βάθμιας  Εκπαίδευσης  του  Δήμου
Θέρμης,  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τους
όρους της μελέτης για την ΟΜΑΔΑ Α΄

τεμάχιο 3.420 1,00 3.420,00

2

ΟΜΑΔΑ  Β΄:  Φιάλη  γάλακτος  για  τις  καθαρίστριες  της
Σχολικής  Επιτροπής  Β/βάθμιας  Εκπαίδευσης  του  Δήμου
Θέρμης,  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τους
όρους της μελέτης για την ΟΜΑΔΑ Β΄

τεμάχιο 1.900 1,00 1.900,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 5.320,00
ΦΠΑ 13% 691,60
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.011,60

Θέρμη, 28/02/2018 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Θέρμη, 28/02/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θέρμη, 28/02/2018

Συντάχθηκε

Τσολάκη Χρυσάφω

Η Προϊσταμένη
Τμήματος Π.Λ.Π.&Α.

Τολίκα Μαρία

Η Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Aριθμ. Μελέτης: 12-2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  με τίτλο: 
«Προμήθεια γάλακτος  για  τις  καθαρίστριες  της
Σχολικής  Επιτροπής  Α/βάθμιας  Εκπαίδευσης  και
της Σχολικής  Επιτροπής Β/βάθμιας  Εκπαίδευσης
του Δήμου Θέρμης έως την 30-06-2018»

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: ω€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

                                              

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Α/Α
Περιγραφή  - CPV 03333000-4 Μονάδα 

Μέτρησης
Ποσότητα

Ενδεικτική
Τιμή Μον

Μέτρησης(€)

Ενδεικτική
Δαπάνη(€)

Προσφερόμενη
Τιμή Μον

Μέτρησης(€)
Προσφορά (€)

1

ΟΜΑΔΑ Α΄: Φιάλη γάλακτος για τις
καθαρίστριες της Σχολικής Επιτροπής
Α/βάθμιας  Εκπαίδευσης  του  Δήμου
Θέρμης,  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές
προδιαγραφές  και  τους  όρους  της
μελέτης για την ΟΜΑΔΑ Α΄

τεμάχιο 3.420 1,00 3.420,00

2

ΟΜΑΔΑ Β΄: Φιάλη γάλακτος για τις
καθαρίστριες της Σχολικής Επιτροπής
Β/βάθμιας  Εκπαίδευσης  του  Δήμου
Θέρμης,  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές
προδιαγραφές  και  τους  όρους  της
μελέτης για την ΟΜΑΔΑ Β΄

τεμάχιο 1.900 1,00 1.900,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 5.320,00
ΦΠΑ 13% 691,60
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.011,60

                   
Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που θα πραγματοποιηθούν για τους σκοπούς της ανάθεσης.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  ................................................
                              (σφραγίδα και υπογραφή)
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