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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα, .

O Δήμος Θέρμης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα, για τη
δημιουργία και τη συντήρηση χώρων πρασίνου. Η δημιουργία τέτοιων χώρων στοχεύει
στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής
των κατοίκων της. 

Η προμήθεια του έτοιμου χλοοτάπητα θα καλύψει τις ανάγκες δημιουργίας χλοοτάπητα
σε νέες θέσεις πρασίνου σε πάρκα και παιδικές χαρές σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες,
καθώς και στην συντήρηση των είδη υφιστάμενων χώρων πράσινου.

 
Η  προμήθεια  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  νόμου  4412/2016 και  θα

χρηματοδοτηθεί  από ίδιους πόρους του Δήμου.  Υπάρχει  εγκεκριμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό έτους 2017,  στον κωδικό:

Κ.Α: 02.35.6692.003  με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΆΠΗΤΑ”  

Θέρμη,03-02-2017
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ
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   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Είδος με α/α:   1    Έτοιμος χλοοτάπητας

Έτοιμος χλοοτάπητας είναι ο προκαλλιεργημένος χλοοτάπητας , ο οποίος καλλιεργείται
κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες σε επιλεγμένες εκτάσεις για τουλάχιστον 6 μήνες.
Με τα κατάλληλα μηχανήματα αφαιρείται από την φυτεία 6 μήνες τουλάχιστον μετά την
σπορά του και αφού έχει αναπτύξει αρκετά το ριζικό του σύστημα, ώστε να αποκτήσει
την αναγκαία συνοχή και  ανθεκτικότητα και  μεταφέρεται  σε ρολλά στον τόπο τελικής
εγκατάστασης.
Για την αφαίρεση από το έδαφος χρησιμοποιούνται ειδικά μηχανήματα που αφαιρούν
χώμα μαζί με το ριζικό σύστημα πάχους περίπου 2,5-4 εκατοστά, κατόπιν τυλίγεται σε
λωρίδες περίπου 1,5 μέτρων μήκους και περίπου 40 εκατοστά πλάτους. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

Να  γνωστοποιείται  η  σύνθεση  του  σπόρου  ή  του  μίγματος  των  σπόρων  που
χρησιμοποιήθηκαν κατά την σπορά .
Η αντοχή της λωρίδας να είναι τέτοια ώστε να μην χάνει τη συνοχή της , να μην σπάει και
να μην σχίζεται όταν αιωρηθεί από την μία  άκρη.
Να έχει καλή αντοχή στη χρήση.
Να έχει μεγάλη αντοχή σε ξηροθερμικές συνθήκες και πολύ καλή αντοχή στις χαμηλές
θερμοκρασίες .
Το πάχος της λωρίδας χώματος να είναι τουλάχιστον 15 mm χωρίς να υπολογίζεται το
φύλλωμα.
Το thatch δεν πρέπει να ξεπερνά τα 12,mm.
Να  έχει  άριστη  φυτο-υγιεινή  κατάσταση  ,  χωρίς  εντομολογικές  και  μυκητολογικές
προσβολές .
Παντελής έλλειψη ζιζανίων αγρωστωδών ή πλατύφυλλων.
Η εξαγωγή του χλοοτάπητα να έχει γίνει το τελευταίο 24ωρο πριν την τοποθέτηση του.
Η πυκνότητα του χλοοτάπητα να είναι τέτοια ώστε να μην διακρίνεται το χώμα όταν ο
χλοοτάπητας είναι κουρεμένος σε ύψος περίπου σαράντα εκατοστών.



Ο  προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  με  δικά  του  έξοδα  και  μέσα,  κάθε  φορά,  να
μεταφέρει τον έτοιμο χλοοτάπητα στον τόπο και στην ποσότητα που ζητείται από την
υπηρεσία .
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένας χρόνος.

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 ΕΤΟΙΜΟΣ

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ 2500
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1°  Αντικείμενο της προμήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια  έτοιμου χλοοτάπητα, για τη δημιουργία και τη 

συντήρηση χώρων πρασίνου.

Άρθρο 2ο - Διατάξεις που ισχύουν

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις:

α) Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 

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

γ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο -Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις».

δ)Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α726.3.2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις ... και 
λοιπές ρυθμίσεις».

ε)Του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις 
,΄Εργων,Προμηθειών και Υπηρεσιών”

Άρθρο  3°  Συμβατικά Στοιχεία 

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

α) Η Διακήρυξη



β) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές

γ)  Ο προϋπολογισμός

δ) Η Συγγραφή υποχρεώσεων

ε) Το έντυπο προσφοράς 

στ)Η τεχνική έκθεση

Άρθρο  4°  Τρόπος εκτέλεσης της  προμήθειας

Η  εκτέλεσης  της προμήθειας  θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό,  και κριτήριο 
κατακύρωσης την   πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής ,επί του συνόλου  του προϋπολογισμού της παρούσας 
μελέτης.

Άρθρο 5ο Δικαιούμενοι συμμετοχής

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί).

β) Όλα τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.

γ) Συνεταιρισμοί 

δ) Ενώσεις προμηθευτών.

υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα 
σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Άρθρο 6ο   Χρόνος και τρόπος παράδοσης των υλικών

Η παράδοση των  υλικών  θα γίνει τμηματικά  και η μεταφορά θα γίνει με 
μεταφορικά μέσα του ανάδοχου , στα σημεία που θα υποδεικνύονται από τον  δήμο
Θέρμης, αφού προηγουμένως γίνει συνεννόηση με τον επιβλέποντα που θα ορίσει η
αρμόδια για την διαχείριση της προμήθειας Υπηρεσία.
Ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου θα γίνεται παραγγελία και ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος μέσα σε πέντε  εργάσιμες ημέρες  να έχει παραδώσει τα  ζητούμενα 
προς προμήθεια  υλικά. Η παράδοση θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες.

Άρθρο 7ο  Χρόνος  υπογραφής Σύμβασης – Διάρκεια 



Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση, υποχρεούται να προσέλθει μέσα 
σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ειδικής πρόσκλησης , 
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής 
εκτέλεσης.

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 
για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Η σύμβαση προμήθειας θα διαρκέσει από την ημερομηνία υπογραφής της και  για 
ένα (1) έτος. 

Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Άρθρο 8ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% της συνολικής 
συμβατικής αξίας, (χωρίς το ΦΠΑ). Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή και η 
διάρκεια της ορίζεται σε δεκατέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί πριν ή το αργότερο κατά  την 
υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συνταγμένη κατά τον 
ισχύοντα τρόπο για το Δημόσιο. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο προμήθειας 
μετά την τελευταία οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και κατόπιν 
έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9ο   Ευθύνη αναδόχου

Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμπεφωνημένων 
ιδιοτήτων των πωλουμένων και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυμμένου 
ελαττώματος.

Άρθρο 10ο  Παραλαβή των υλικών .



Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού γίνεται από τις αρμόδιες Επιτροπές 
του Δήμου, οριζόμενες κατά περίπτωση  από τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016.  

Η οριστική  παραλαβή  γίνεται εντός δέκα  ημερών (10) από την παράδοση των 
υλικών έτοιμων προς χρήση.

Η παράδοση των υλικών θα γίνει τμηματικά

Εάν εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης , παρουσιαστεί έλλειψη 
συμφωνηθείσης ιδιότητας ή ελαττώματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να 
διαπιστωθούν κατά την παραλαβή ή ακαταλληλότητα υλικού, ο Δήμος δικαιούται 
κατά την κρίση του να επιδιώξει είτε την αναστροφή της αγοροπωλησίας είτε την 
ανάλογη μείωση του τιμήματος ή την αντικατάσταση με ίδιο προϊόν που να πληροί 
τις τεχνικές προδιαγραφές της  μελέτης . 

 Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης , η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη του 
παραλαμβανόμενου είδους και την αντικατάσταση αυτού εντός δύο εργάσιμων 
ημερών. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της 
Επιτροπής, εντός των οριζόμενων από αυτήν προθεσμίες, ο Δήμος δικαιούται να 
προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και 
κατά τον προσφερότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα ζητούμενα είδη σε 
κατάσταση πλήρους λειτουργίας, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης 
και της προσφοράς.

Τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής εγκρίνονται  από το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν 
παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής τους και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή 
του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Άρθρο 11ο - Έκπτωση του αναδόχου

1.Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 
όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 
αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου:



α)   στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105     του ν.4412/2016  ,

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε 
ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα 
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 206     του ν.4412/2016  , 

γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών:

αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις 
γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες
διατάξεις και
ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

2.Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση 
παροχής υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή 
κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 
άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις 
οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. 
Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της 
σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, 
που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, 
κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη 
πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην 
απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την 
ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που 
οδήγησαν σε αυτήν. 

3.Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση
ή την σύμβαση όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4.Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 
ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
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α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης,κατά περίπτωση.
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 
σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του 
ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο 
υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από 
τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως 
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 
δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το 
ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο 
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του Ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο    άρθρο 74     του ν.   
4412/2016  

Άρθρο 12ο – Τρόπος Πληρωμής-Προκαταβολές

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται μετά την κάθε τμηματική 
οριστική  παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου και κατόπιν 
προσκόμισης του σχετικού παραστατικού δαπάνης (τιμολογίου ή τιμολογίου-δελτίου 
αποστολής)  . Η εξόφληση της δαπάνης θα γίνεται εντός 30 ημερών από την 
ημερομηνία λήψης (ημέρα παραλαβής από το λογιστήριο του Δήμου ή ημερομηνία 
πρωτοκόλλησης) του σχετικού παραστατικού δαπάνης 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία 

Η χορήγηση προκαταβολής, δεν προβλέπεται. 

Άρθρο 13ο –Αναθεώρηση τιμών προσφοράς -Κρατήσεις

Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιονδήποτε λόγο ή
αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες, μέχρι το τέλος της συμβατικής 
χρονικής περιόδου.

Στη συμβατική αξία της προμήθειας , εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες 
κρατήσεις, οι οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο:

α) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος  σε ποσοστό 4%
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β)0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στον οποίο υπάγονται τα ζητούμενα είδη βαρύνει τον 
Δήμο.

γ) 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

δ) Οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί με νόμο μέχρι το πέρας   των πληρωμών των 
σχετικών παραστατικών δαπάνης.

O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 Θέρμη,  12/07 /2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θέρμη,   /  /2017
Η Προισταμένη Τμήματος
Π.Λ.Π.& Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη,    /  /2017
Η Προϊσταμένη Δ/σης Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αριθ. Μελέτης: 69/2017

Φορέας:  ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα

Προϋπολογισμός:    7.910,00€

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

1 ΕΤΟΙΜΟΣ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ

ΤΜ 2.500 2,80 7.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 7.000,00
ΦΠΑ 13% 910,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.910,00

O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 Θέρμη,  12/07/2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θέρμη,   /  /2017
Η Προισταμένη Τμήματος
Π.Λ.Π.& Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη,    /  /2017
Η Προϊσταμένη Δ/σης Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αριθ. Μελέτης: 69/2017

Φορέας:  ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ
Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα

Προϋπολογισμός:    7.910,00€

                                   ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

1 ΕΤΟΙΜΟΣ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ

ΤΜ 2.500

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 13%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 Θέρμη,  12/07/2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Θέρμη,   ../../2017
Η Προισταμένη Τμήματος 
Π.Λ.Π.& Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη,   ../../2017
Η Προϊσταμένη Δ/σης Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Θέρμη ……/….../2017

Σφραγίδα & Υπογραφή
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