
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

   

28/2017 ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ, ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ,  ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  8.508,58€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ24%)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

Τεχνική Έκθεση για  την ΟΜΑ∆Α Α, Β & Γ της µελέτης
Τεχνικές Προδιαγραφές για την ΟΜΑ∆Α Α, Β & Γ της µελέτης
Τεχνικές Προδιαγραφές για την ΟΜΑ∆Α ∆  της µελέτης
Πίνακας αντιστοίχισης ειδών και ποσοτήτων µε τον τόπο παράδοσης
Εκτιµώµενη Αξία-Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Μελέτης για  την ΟΜΑ∆Α Α, Β & Γ της µελέτης
Εκτιµώµενη Αξία-Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Μελέτης για την ΟΜΑ∆Α ∆  της µελέτης
Συγγραφή Υποχρεώσεων
Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
∆ΠΟΠ 2/2017 
Αρίθµ. Πρωτ. 8371/13-03-2017

Αριθµός Μελέτης 28:/2017 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ µε τίτλο: 
«Προµήθεια εξοπλισµού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο,

το  Κοινωνικό  Φαρµακείο,  το  Κέντρο  Κοινότητας,  το
Γραφείο  Παιδείας  και  την  Οικονοµική  Υπηρεσία  του
∆ήµου Θέρµης»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  8.508,58€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ24%)

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α  Α, Β & Γ  

Ο ∆ήµος Θέρµης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2. Του N. 3463/2006 «∆ηµοτικός και κοινοτικός κώδικας» 

3. Του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).

4. Την υπ’ αριθµ. 300/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης µε την οποία έγινε αποδοχή της ένταξης
της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Θέρµης» µε κωδικό ΟΠΣ 5001389 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

5. Την υπ’ αριθµ. 380/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης µε την οποία έγινε αποδοχή της ένταξης
της Πράξης «∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου
Θέρµης» µε κωδικό ΟΠΣ 5001368 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα  «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

6. Την υπ’ αρ. 1443/27145/3-8-2016 Απόφαση Υλοποίησης µε Ίδια Μέσα του Υποέργου «Κέντρο Κοινότητας
∆ήµου Θέρµης» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Θέρµης»

7. Την υπ’ αρ. 1724/31666/19-9-2016 τροποποίηση της υπ’ αρ. 1443/27145/3-8-2016 Απόφασης Υλοποίησης µε
Ίδια Μέσα του Υποέργου «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Θέρµης» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου
Θέρµης»

8. Την υπ’ αρ.  2164/40172/21-11-2016 Απόφαση Υλοποίησης µε  Ίδια  Μέσα του Υποέργου 1 «Κοινωνικό
Παντοπωλείο ∆ήµου Θέρµης» της Πράξης «∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και
Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Θέρµης»

9. Την υπ’ αρ.  2165/40173/21-11-2016 Απόφαση Υλοποίησης µε  Ίδια  Μέσα του Υποέργου 2 «Κοινωνικό
Φαρµακείο ∆ήµου Θέρµης» της Πράξης «∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και
Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Θέρµης»

10. Την υπ’ αρ. 10/2017 Απόφαση ΟΕ περί ανάληψης υποχρέωσης (δέσµευσης πιστώσεων) για τις δαπάνες δοµής
Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Θέρµης σε βάρος του ΚΑ 02.69.7425.001   

11. Την υπ’ αρ. 75/2017 Απόφαση ΟΕ περί ανάληψης υποχρέωσης (δέσµευσης πιστώσεων) για τις δαπάνες δοµής
Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Θέρµης σε βάρος του ΚΑ 02.69.7425.002   

12. Την υπ’ αρ. 74/2017 Απόφαση ΟΕ περί ανάληψης υποχρέωσης (δέσµευσης πιστώσεων) για τις δαπάνες δοµής
Κοινωνικού Φαρµακείου ∆ήµου Θέρµης σε βάρος του ΚΑ 02.69.7425.003   

πρόκειται να προχωρήσει στην προµήθεια εξοπλισµού για τη λειτουργία των κοινωνικών του δοµών. 
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1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η ίδρυση και λειτουργία των κοινωνικών δοµών του ∆ήµου Θέρµης εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του
∆ήµου Θέρµης για την ανάπτυξη της δηµοτικής κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, µε στόχο την εφαρµογή
προγραµµάτων και δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέµηση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισµού, την ευαισθητοποίηση ατόµων και οµάδων πληθυσµού, καθώς και επιχειρήσεων µε στόχο τη
συµµετοχή τους σε προγράµµατα στήριξης των οικονοµικά αδύναµων κατοίκων.

Με την υπ’ αρ. 4869/20-7-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής  Μακεδονίας εντάχθηκε στο Ε.Π.  «Κεντρική
Μακεδονία 2014-2020» η χρηµατοδότηση λειτουργίας για 3 χρόνια του Κέντρου Κοινότητας σε ιδιόκτητο χώρο του
∆ήµου Θέρµης, στον οικισµό Θέρµης, στην οδό Ταβάκη 28. 

Με την ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας θα τερµατιστεί  η αποσπασµατική παροχή και η έλλειψη
διασύνδεσης των υπηρεσιών του ∆ήµου. Το Κέντρο Κοινότητας θα παρέχει υποστήριξη στους κατοίκους του ∆ήµου
Θέρµης, µέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγµατος υπηρεσιών µε στόχο την καταπολέµηση της φτώχειας, του
κοινωνικού αποκλεισµού και κάθε µορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση της απασχόλησης.

Αντίστοιχα, µε την υπ’ αρ. 6889/10-10-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε στο Ε.Π.
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» η χρηµατοδότηση λειτουργίας για 3 χρόνια του Κοινωνικού Παντοπωλείου, σε
µισθωµένο χώρο στον οικισµό Θέρµης, στην οδό Στενηµάχου 16 και του Κοινωνικού Φαρµακείου σε ιδιόκτητο χώρο
του ∆ήµου Θέρµης, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της Νέας Ραιδεστού.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο & Κοινωνικό Φαρµακείο του ∆ήµου Θέρµης στοχεύει στην κοινωνική προστασία και
µέριµνα  των  ευπαθών  οµάδων  του  πληθυσµού  που  πλήττονται  από  τις  συνέπειες  της  µεγάλης  οικονοµικής  και
κοινωνικής κρίσης. Επιδιώκει τη συνέργεια µε άλλες δοµές, ώστε να συµβάλει µέσα από οριζόντια δέσµη ενεργειών
ψυχοκοινωνικής ενδυνάµωσης και υποστήριξης στη µερική άρση των συνεπειών της φτώχειας, της ανεργίας, του
κοινωνικού αποκλεισµού και της περιθωριοποίησης ατόµων και οικογενειών.

Η επιχορήγηση της δηµιουργίας και λειτουργίας των προαναφερόµενων δοµών από το Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία
2014 – 2020» αφορά στις δαπάνες προσωπικού και σε λοιπές δαπάνες λειτουργίας τους όπως είναι η προµήθεια
αγαθών, η οποία αποτελεί και αντικείµενο της παρούσας µελέτης.  

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο  ∆ήµος  Θέρµης,  στο  πλαίσιο  λειτουργίας  των  κοινωνικών  του  δοµών,  «Κέντρο  Κοινότητα»,   «Κοινωνικό
Φαρµακείο»  και  «Κοινωνικό  Παντοπωλείο»,  πρόκειται  να  προχωρήσει  σε  ανάθεση  της  πράξης  «Προµήθεια
εξοπλισµού κοινωνικών δοµών ∆ήµου Θέρµης». 

∆εδοµένου  ότι  οι  χώροι  λειτουργίας  της  δοµής  είναι  εξασφαλισµένοι  και  κατάλληλοι  (µίσθωµα για  Κοινωνικό
Παντοπωλείο  και  ιδιόκτητος  χώρος  για  Κοινωνικό  Φαρµακείο  και  Κέντρο  Κοινότητας),  η  διασφάλιση  της
λειτουργικότητας της πράξης θα επιτευχθεί µέσω της διαδικασίας των προσλήψεων του απαιτούµενου προσωπικού
και της προµήθειας και εγκατάστασης του απαιτούµενου εξοπλισµού.

Το αντικείµενο της προµήθειας περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα.

α/α Είδος Ποσότητα
ΟΜΑ∆Α Α: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Α1 Κλιµατιστικό 1 τµχ. 

Α2 Ψυγείο – βιτρίνα συντήρησης 1 τµχ. 

Α3 Επαγγελµατικό ψυγείο – θάλαµος συντήρησης 1 τµχ.

ΟΜΑ∆Α Β: ΕΠΙΠΛΑ
Β1 Γραφείο εργασίας 6 τµχ. 

Β2 Καρέκλα εργασίας 9 τµχ. 

Β3 Καρέκλα επισκέπτη 9 τµχ. 

Β4 Βιβλιοθήκη 2 τµχ. 

ΟΜΑ∆Α Γ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Γ1 Σύστηµα συναγερµού 1 τµχ. 

Ειδικότερα η αναλυτική περιγραφή του αντικειµένου υπάρχει στις τεχνικές προδιαγραφές.
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3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισµός της πράξης ορίζεται στο ποσό των 6.944,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%
και λοιπών κρατήσεων.

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. Η αµοιβή θα καταβάλλεται µετά την παραλαβή των παραδοτέων και την προσκόµιση
των νόµιµων δικαιολογητικών πληρωµής.

Το κόστος της προµήθειας θα επιβαρύνει τους ΚΑ 02.69.7425.001, ΚΑ 02.69.7425.002 και ΚΑ 02.69.7425.003

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

Χρόνος  παράδοσης  των  ειδών  στους  τόπους  προορισµού  τους  ορίζονται  οι  15  ηµερολογιακές  ηµέρες  από  την
υπογραφή της σύµβασης.
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση των ειδών στους τόπους που αναφέρονται στον
αντίστοιχο πίνακα.
Ο εξοπλισµός θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN – European Norms), να φέρει
το σήµα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό
(δήλωση συµµόρφωσης CE). Επί πλέον πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύµφωνα µε
την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία. 
Όπου, στα κείµενα των τεχνικών προδιαγραφών, υπάρχει αναφορά σηµάτων, διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων,
καθώς και η αναφορά ορισµένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και το «ή το ισοδύναµό τους».

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρµη,  13/3/2017  

Θέρµη, 13/3/2017  

Ο Συντάξας

                                       

Στέργιος Πραλακίδης
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του  ύψους των  200εκ.  Οι  πόρτες,  χρώµατος  οξιάς,  αναρτώνται  µε  µεντεσέδες  φέρουν  εργονοµικό  πόµολο και
ασφαλίζουν µε κλειδαριές ασφαλείας. Εσωτερικά φέρουν ράφια από µελαµίνη πάχους 25χιλ. ρυθµιζόµενα καθ΄ ύψος
σε µεταλλικές στάσεις.

Τέλος,  και  ειδικότερα  για  τον  εξοπλισµό  που  τον  αφορά  (Οµάδα  B:  Έπιπλα),  θα  ισχύουν  και  οι
προδιαγραφές/απαιτήσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα:

1. ΥΑ Ζ3-5430 (ΦΕΚ 746 Β/22-4-2009) «Ανώτατο όριο φορµαλδεΰδης για τα έπιπλα, διακοσµητικά αντικείµενα
και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολληµένης ξυλείας – Μετανάστευση ορισµένων στοιχείων από παιδικά
έπιπλα – Επιτροπή Επίπλου»

2. ΥΑ Ζ3-818  (ΦΕΚ  1395  Β/14-7-2009  «Κατάλογος  ΕΛΟΤ/ΕΝ  προτύπων  –  Απαιτήσεις  ασφάλειας  και
επισήµανσης για τα αντικείµενα παιδικής φροντίδας και τον παιδικό εξοπλισµό

Οµάδα Γ – Σύστηµα συναγερµού (Γ1)  
Κεντρική  µονάδα  συναγερµού  τουλάχιστον  4  ζωνών  µε  σειρήνα  εσωτερικού  και  εξωτερικού  χώρου.  Όλα  τα
εξαρτήµατα (αισθητήρες κίνησης,  µαγνητικές παγίδες,  σειρήνα)  συνδέονται και λειτουργούν µε ενσύρµατη ή µε
ενσύρµατη  και  ασύρµατη  τεχνολογία.  Τεχνολογία  επικοινωνίας  PSTN ή  GSM και  PSTN.  Πληκτρολόγιο  µε
δυνατότητα σύνδεσης περισσότερων πληκτρολογίων και τηλεχειριστηρίων. Τουλάχιστον 2 ανιχνευτές κίνησης και 4
µαγνητικές επαφές. Η προσφορά θα περιλαµβάνει τροφοδοτικά, µπαταρίες, υλικό καλωδίωσης και εγκατάσταση.   

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρµη,  13/3/2017  

Θέρµη, 13/3/2017  

Ο Συντάξας

                                       

Στέργιος Πραλακίδης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Αριθµός Μελέτης :28/2017 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ µε τίτλο: 
«Προµήθεια εξοπλισµού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο,

το  Κοινωνικό  Φαρµακείο,  το  Κέντρο  Κοινότητας,  το
Γραφείο  Παιδείας και  την  Οικονοµική Υπηρεσία του
∆ήµου Θέρµης»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  8.508,58€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ24%)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α  ∆  

Οµάδα ∆: Ψυγείο ύψους από 80   έως 90 εκ.      
Συνολική Χωρητικότητα: έως 120 λίτρα
∆ιαστάσεις:Ύψος από 80 έως 90 εκ. και πλάτος έως 60 εκ. 

Οµάδα ∆: Ψυγείο ύψους από 150   έως170 εκ.      
Συνολική Χωρητικότητα: έως 270 λίτρα
∆ιαστάσεις: Ύψος από 150 έως 170 εκ. και πλάτος έως 60 εκ. 

Οµάδα ∆: Ηλεκτική σκούπα  
Ισχύς: έως 1.200 Watt 
Χωρητικότητα: ικανοποιητική
Απόδοση: µέγιστη  
Κατανάλωση: χαµηλή 

Θέρµη,  16/03/2017      ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
  Θέρµη,  16/03/2017                      Θέρµη, 16/03/2017

    Συντάχθηκε

Χρυσάφω Τσολάκη

   Η Προϊσταµένη                          Η Προϊσταµένη                  
Τµήµατος Π.Λ.Π.& Α.                  ∆ιεύθυνσης Ο.Υ.

      Τολίκα Μαρία                             Μαϊδου Ελένη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ µε τίτλο: 
«Προµήθεια εξοπλισµού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο,

το  Κοινωνικό  Φαρµακείο,  το  Κέντρο  Κοινότητας,  το
Γραφείο  Παιδείας  και  την  Οικονοµική  Υπηρεσία  του
∆ήµου Θέρµης»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  8.508,58€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ24%)

Aριθµ. Μελέτης :   28/2017    

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ-  
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ Α, Β, Γ & ∆   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ µε τίτλο: 
«Προµήθεια εξοπλισµού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο,

το  Κοινωνικό  Φαρµακείο,  το  Κέντρο  Κοινότητας,  το
Γραφείο  Παιδείας  και  την  Οικονοµική  Υπηρεσία  του
∆ήµου Θέρµης»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  8.508,58€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ24%)

Aριθµ. Μελέτης :   28/2017    

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ∆      

ΟΜΑ∆Α ∆: 3 ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ  
                                                                                 

Α/Α Περιγραφή  Είδους
Μονάδα 

Μέτρησης
Ποσότητα

Ενδεικτική
Τιµή Μον

Μέτρησης(€)

Ενδεικτική
∆απάνη(€)

1 Ψυγείο ύψους 80 έως 90 cm τεµάχιο 1 225,00 225,00

2 Ψυγείο ύψους 150 έως 170 cm τεµάχιο 2 470,00 940,00

3 Ηλεκτρική σκούπα τεµάχιο 2 48,38 96,76

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1.261,76

ΦΠΑ 24% 302,82

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.564,58

Η δαπάνη  για  την  προµήθεια  των  παραπάνω υλικών  της  ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ θα  καταλογιστεί  σε  βάρος  του  Κ.Α.Ε.

02.10.7135.001 του σκέλους των εξόδων του  προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017 του ∆ήµου Θέρµης και θα

χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Θέρµη,  16/03/2017        ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
  Θέρµη,  16/03/2017                      Θέρµη, 16/03/2017

    Συντάχθηκε

Χρυσάφω Τσολάκη

   Η Προϊσταµένη                          Η Προϊσταµένη       
Τµήµατος Π.Λ.Π.& Α.                  ∆ιεύθυνσης Ο.Υ.

      Τολίκα Μαρία                             Μαϊδου Ελένη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ µε τίτλο: 
«Προµήθεια εξοπλισµού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο,

το  Κοινωνικό  Φαρµακείο,  το  Κέντρο  Κοινότητας,  το
Γραφείο  Παιδείας  και  την  Οικονοµική  Υπηρεσία  του
∆ήµου Θέρµης»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  8.508,58€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ24%)

Aριθµ. Μελέτης :   28/2017    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ-  
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

ΓΙΑ  ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ∆ΑΠΑΝΗ

ΜΕ ΦΠΑ24%(€)

1 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α 3.224,00

2 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β 3.273,60 

3 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ 446,40

4 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ 1.564,58

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ24% 8.508,58

Είναι δυνατή η υποβολή προσφορών για µία, περισσότερες ή για όλες τις οµάδες (ΟΜΑ∆ΕΣ Α,Β,Γ & ∆) του
ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης.
Στο ποσό αυτό συµπεριλαµβάνονται όλα τα έξοδα που θα πραγµατοποιηθούν για τους σκοπούς της εκτέλεσης της
ανωτέρω προµήθειας.

Θέρµη,  16/03/2017        ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
  Θέρµη,  16/03/2017                      Θέρµη, 16/03/2017

    Συντάχθηκε

Χρυσάφω Τσολάκη

   Η Προϊσταµένη                          Η Προϊσταµένη       
Τµήµατος Π.Λ.Π.& Α.                  ∆ιεύθυνσης Ο.Υ.

      Τολίκα Μαρία                             Μαϊδου Ελένη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ µε τίτλο: 
«Προµήθεια εξοπλισµού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο,

το Κοινωνικό Φαρµακείο, το Κέντρο Κοινότητας, το
Γραφείο Παιδείας και την Οικονοµική Υπηρεσία του
∆ήµου Θέρµης»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  8.508,58€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ24%)

Aριθµ. Μελέτης :   28/2017    

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Άρθρο 1
Περιγραφή Αντικειµένου 
Αντικείµενο της παρούσας µελέτης αποτελεί η προµήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισµού και επίπλων για  το Κοινωνικό
Παντοπωλείο,  το Κοινωνικό Φαρµακείο και  το Κέντρο Κοινότητας,  συστήµατος  συναγερµού για το Κοινωνικό
Φαρµακείο, τριών (3) ψυγείων για το Γραφείο Παιδείας και την Οικονοµική Υπηρεσία και δύο (2) ηλεκτρικών
σκουπών για τις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Θέρµης

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις αναδόχου-Όροι Εκτέλεσης της Προµήθειας

1. Ο  ανάδοχος  αναλαµβάνει  την  προσκόµιση,  εγκατάσταση  και  σύνδεση  των  ειδών  στους  τόπους  που
αναφέρονται στον πίνακα αντιστοίχισης ειδών και ποσοτήτων µε τον τόπο παράδοσης

2. Ο προµηθευτής  υποχρεούται  να ειδοποιεί  την υπηρεσία που εκτελεί  την  προµήθεια,  την αποθήκη
υποδοχής των υλικών εφόσον η παράδοση γίνετε στην αποθήκη και την επιτροπή παραλαβής, για την
ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να υλοποιηθεί  η εκτέλεση της
προµήθειας κατά τρόπο άρτιο και πλήρη και µέσα στο προβλεπόµενο, από την παρούσα µελέτη, χρονικό
διάστηµα. 

4. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει αποκλειστικώς κάθε ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχηµα ή ζηµία ήθελε επέλθει σε
αυτόν, το προσωπικό του ή τρίτο εξ αφορµής της προµήθειας και  καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της
ανωτέρω προµήθειας . 

5. Κατά την εκτέλεση της σύµβασης 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.

Άρθρο 3
∆ιατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύµφωνα µε 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως ισχύει

2. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  209  παρ  9  εδάφιο  2  του  Ν.3463/2006  «Κύρωση  του  Κώδικα  ∆ήµων  και
Κοινοτήτων» όπως ισχύει

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 και 23 του Ν.4441/2016 όπως ισχύει
5. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4447/2016 όπως ισχύει
6. τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16)  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»  όπως

ισχύει 
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7. Τις διατάξεις 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 ισχύει

Άρθρο 4
Συµβατικά στοιχεία
Τα συµβατικά στοιχεία είναι:

1. Τεχνική Έκθεση για  την ΟΜΑ∆Α Α, Β & Γ της µελέτης
2. Τεχνικές Προδιαγραφές για την ΟΜΑ∆Α Α, Β & Γ της µελέτης
3. Τεχνικές Προδιαγραφές για την ΟΜΑ∆Α ∆  της µελέτης
4. Πίνακας αντιστοίχισης ειδών και ποσοτήτων µε τον τόπο παράδοσης
5. Εκτιµώµενη Αξία-Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Μελέτης για  την ΟΜΑ∆Α Α, Β & Γ της µελέτης
6. Εκτιµώµενη Αξία-Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Μελέτης για την ΟΜΑ∆Α ∆  της µελέτης
7. Συγγραφή Υποχρεώσεων
8. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς

Άρθρο 5
Προσφορά 
Η οικονοµική  προσφορά δίδεται σε ευρώ και συντάσσετε στην ελληνική γλώσσα.
Είναι δυνατή η υποβολή προσφορών για µία, περισσότερες ή για όλες τις οµάδες (ΟΜΑ∆ΕΣ Α,Β,Γ & ∆) του
ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης.
Η προσφερόµενη τιµή, επί ποινή αποκλεισµού, πρέπει να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού ανά οµάδας της
µελέτης.
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  το  σύνολο  των  προβλεπόµενων  επιβαρύνσεων  και  δαπανών  του
προµηθευτή για την εκτέλεση της προµήθειας, συµπεριλαµβανοµένων των πάσης φύσεως νόµιµων επιβαρύνσεων του
προσφερόµενου είδους, των υποχρεώσεων προς τρίτους και του συνόλου των δαπανών ασφάλισης του προσωπικού
που θα απασχολήσει.  ∆εν παρέχεται το δικαίωµα προαίρεσης. 

Άρθρο 6 
Τρόπος Πληρωµής-∆απάνες-Κρατήσεις (άρθρο 200 του Ν.4412/2016)
Η συνολική αξία των προϊόντων θα εξοφληθεί στον ανάδοχο κατά 100% µετά την οριστική παραλαβή της προµήθειας
από την αρµόδια  επιτροπή παραλαβής της  αρµόδιας  υπηρεσίας,  την  έκδοση του σχετικού τιµολογίου  ή  άλλου
ισοδύναµου για πληρωµή εγγράφου από τον ανάδοχο και την έκδοση του σχετικού εντάλµατος πληρωµής από τον
∆ήµο. 
Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης στον ανάδοχο θα γίνει εντός τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή του τιµολογίου
ή άλλου ισοδύναµου για πληρωµή εγγράφου εφόσον ο τελευταίος προσκοµίσει τα νόµιµα δικαιολογητικά  σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.  Η υποβολή δεν µπορεί να γίνει πριν την ηµεροµηνία έκδοσης του
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της αρµόδιας υπηρεσίας.
Ο  ανάδοχος  βαρύνεται  µε  τις   νόµιµες  κρατήσεις.  Ο  ΦΠΑ βαρύνει  τον  ∆ήµο. ∆εν  δίδεται  κανενός  είδους
προκαταβολή. ∆εν παρέχεται το δικαίωµα προαίρεσης. ∆εν παρέχεται η δυνατότητα αναπροσαρµογής της τιµής.

Άρθρο 7
Χρονική  ∆ιάρκεια  εκτέλεσης  της  προµήθειας-Ολοκλήρωση  εκτέλεσης  της  προµήθειας  (άρθρο  202  του
Ν.4412/2016)
Η διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας ορίζεται το χρονικό διάστηµα των δέκα πέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης  της  απόφασης  ανάθεσης  του  δηµάρχου  στον  ανάδοχο  ή  από  την  ηµεροµηνία  ανάρτησης  της
υπογεγραµµένης από τα συµβαλλόµενα µέρη, σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ. 7 του Ν.
4412/2016.
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
1. Οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολο τους 
2. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν
3. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος
4. Εκπληρώθηκαν  και  οι  λοιπές  συµβατικές  υποχρεώσεις  και  από  τα  δύο  συµβαλλόµενα  µέρη  κατά  τα

προβλεπόµενα από την ανάθεση. 

Άρθρο 8
Τόπος - Χρόνος παράδοσης των υλικών -Παράταση (άρθρο 202 του Ν.4412/2016)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει το προµηθευόµενο υλικό µετά από επικοινωνία του µε την αρµόδια
υπηρεσία (µε οποιοδήποτε µέσο επικοινωνίας) µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο και τόπο που θα του
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υποδεικνύει η αρµόδια υπηρεσία.
Η παράδοση των υλικών θα γίνονται µε ευθύνη και δαπάνη του προµηθευτή. 
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 προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής των
υλικών  εφόσον η παράδοση γίνετε  στην αποθήκη  και  την  επιτροπή παραλαβής,  για την  ηµεροµηνία που
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 
Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην
υπηρεσία  αποδεικτικό,  θεωρηµένο  από  τον  υπεύθυνο  της  αποθήκης,  στο  οποίο  αναφέρεται  η  ηµεροµηνία
προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε. 

Άρθρο 9
Παραλαβή υλικών (άρθρα 208 του Ν.4412/2016)
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής της αρµόδιας υπηρεσίας του δήµου. 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής των
υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί,
εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής.
Η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί:
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.
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 δήµο.

Άρθρο 10
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 11
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 12
Ανωτέρα Βία (άρθρα 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 13
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 14
∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης(άρθρο 133 του Ν.4412/2016)
 Ο δήµος µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει µια δηµόσια σύµβαση κατά
τη διάρκεια της εκτέλεσής της σύµφωνα µε το άρθρο 133 του  4412/2016
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Άρθρο 15
Επίλυση ∆ιαφορών
Οι τυχόν διαφορές και διαφωνίες που προκύπτουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας, επιλύονται σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις

Θέρµη,  16/03/2017      ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
  Θέρµη,  16/03/2017                      Θέρµη, 16/03/2017

    Συντάχθηκε

Χρυσάφω Τσολάκη

   Η Προϊσταµένη                          Η Προϊσταµένη                  
Τµήµατος Π.Λ.Π.& Α.                  ∆ιεύθυνσης Ο.Υ.

      Τολίκα Μαρία                             Μαϊδου Ελένη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ µε τίτλο: 
«Προµήθεια εξοπλισµού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο,

το  Κοινωνικό Φαρµακείο,  το  Κέντρο  Κοινότητας,  το
Γραφείο Παιδείας και  την Οικονοµική Υπηρεσία του
∆ήµου Θέρµης»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  8.508,58€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ24%)

Aριθµ. Μελέτης :   28/2017    

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΟΜΑ∆Α Α: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
                                              

Α/Α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης
Ποσότητα

Προσφερόµενη
Τιµή Μον

Μέτρησης(€)
Προσφορά(€)

1 Κλιµατιστικό τεµάχιο 1

2 Ψυγείο – βιτρίνα συντήρησης τεµάχιο 1

3 Επαγγελµατικό ψυγείο – θάλαµος συντήρησης τεµάχιο 1

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΦΠΑ 24%

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑ∆Α Β:  ΕΠΙΠΛΑ                               

Α/Α Περιγραφή Είδους 
Μονάδα 

Μέτρησης
Ποσότητα

Προσφερόµενη
Τιµή Μον

Μέτρησης(€)
Προσφορά(€)

1 Γραφείο εργασίας τεµάχιο 6

2 Καρέκλα εργασίας τεµάχιο 9

3 Καρέκλα επισκέπτη τεµάχιο 9

4 Βιβλιοθήκη τεµάχιο 2

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΦΠΑ 24%

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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ΟΜΑ∆Α Γ:  ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ                               

Α/Α Περιγραφή Είδους  
Μονάδα 

Μέτρησης
Ποσότητα

Προσφερόµενη
Τιµή Μον

Μέτρησης(€)
Προσφορά(€)

1 Σύστηµα συναγερµού τεµάχιο 1

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΦΠΑ 24%

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

  

ΟΜΑ∆Α ∆:     

Α/Α Περιγραφή Είδους  
Μονάδα 

Μέτρησης
Ποσότητα

Προσφερόµενη
Τιµή Μον

Μέτρησης(€)
Προσφορά(€)

1 Ψυγείο ύψους 80 έως 90 cm τεµάχιο 1

2 Ψυγείο ύψους 150 έως 170 cm τεµάχιο 2

3 Ηλεκτρική σκούπα τεµάχιο 2

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΦΠΑ 24%

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Είναι δυνατή η υποβολή προσφορών για µία, περισσότερες ή για όλες τις οµάδες (ΟΜΑ∆ΕΣ Α,Β,Γ & ∆) του
ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης.
Στο ποσό αυτό συµπεριλαµβάνονται όλα τα έξοδα που θα πραγµατοποιηθούν για τους σκοπούς της ανάθεσης.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  ................................................

                              (σφραγίδα και υπογραφή)

Σελίδα 18 από 18


