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Σελίδα 1 από 9 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               
ΝΟΜΟΣ  ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                                                                  
ΔΗΜΟΣ   ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
 
Αριθμός Μελέτης: 110/2018 
CPV : 60000000-8 - Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 
 

 
Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και διανομής προϊόντων στο πλαίσιο 

διανομών του Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ» 

 
 

                                           ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 7.205,64€ ΜΕ ΦΠΑ 24% 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
1.ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
3.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
4. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
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Σελίδα 2 από 9 

Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και διανομής προϊόντων στο 
πλαίσιο διανομών του 

Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική Υλική 
Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους 

Απόρους – ΤΕΒΑ» 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ    ΡΟΔΟΠΗΣ                                       
ΔΗΜΟΣ   ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                         
  

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή Υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης και διανομής των 
προϊόντων στο πλαίσιο των διανομών του Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ». Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Επικεφαλή 
Εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης, τον Δήμο Κομοτηνής, ο οποίος έχει την ευθύνη συντονισμού και 
διαχείρισης της πράξης ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»- ΚΣ 
ΡΟΔΟΠΗΣ. 
 
Ως Εταίροι της Κοινωνικής Σύμπραξης, επιπλέον του Δήμου Κομοτηνής, συμμετέχουν: 

• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, 

• Δήμος Αρριανών 

• Δήμος Ιάσμου 

• Δήμος Μαρωνείας – Σαπών 

• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής 

• Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Ο.Τ.Α. 

• Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή Δήμου Κομοτηνής 

• Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής 

• Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

• Ίδρυμα Παιδικά Χωριά S.O.S Ελλάδος 
Ο προϋπολογισμός των συγκεκριμένων υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 5.811,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 
και με Φ.Π.Α. 24% 7.205,64 € (Σύνολο Προϋπολογιζόμενης Δαπάνης). 
Την εγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Κομοτηνής με Κ.Α 60.7341.04 
«Αποκεντρωμένες Προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και 
παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016- 14/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (με την 
ΑΔΑ: 7ΤΗ1ΩΛΟ-ΝΗΚ).  
 
Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε 8 μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι την ολοκλήρωση 
του φυσικού αντικειμένου της παρούσης.  
 
Οι υπηρεσίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Κομοτηνή 18/10/ 2018 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 

ΓΚΙΟΥΛΕ ΜΑΡΙΑ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 

ΒΙΒΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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Σελίδα 3 από 9 

Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και διανομής προϊόντων στο 
πλαίσιο διανομών του 

Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική Υλική 
Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους 

Απόρους – ΤΕΒΑ» 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ  ΡΟΔΟΠΗΣ                                          
ΔΗΜΟΣ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                         

 
2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παρούσα συγγραφή των υποχρεώσεων αφορά στην παροχή υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης και 
διανομής των προϊόντων στο πλαίσιο των διανομών του Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική Υλική 
Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ». 
Στο πλαίσιο των διανομών του Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ» ο ανάδοχος θα υποστηρίξει τον Δήμο Κομοτηνής για 
διάστημα οκτώ (08) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ή έως την ολοκλήρωση του  
αντικειμένου της παρούσης, στην φορτοεκφόρτωση και στην διανομή των προϊόντων ως κάτωθι: 

• Από το σημείο που θα βρίσκονται τα προϊόντα (αποθηκευτικοί χώροι του Δήμου Κομοτηνής)  
θα φορτώνονται στα φορτηγά και στην συνέχεια θα εκφορτώνονται στα σημεία διανομής του 
Δήμου Κομοτηνής, του Δήμου Αρριανών , του Δήμου Ιάσμου, και του Δήμου Μαρωνείας –
Σαπών. 

• Σε περίπτωση παραλαβής προϊόντων από προμηθευτές του Δήμου Κομοτηνής απευθείας στα 
σημεία διανομής θα υποστηρίζονται οι προμηθευτές για την εκφόρτωση των προϊόντων. Αν η 
εκφόρτωση πραγματοποιηθεί σε σημείο διανομής θα υποστηρίζει τον Δήμο Κομοτηνής, τον 
Δήμο Αρριανών , τον Δήμου Ιάσμου, και τον Δήμο Μαρωνείας –Σαπών καθόλη τη διάρκεια 
της διανομής. 

• Σε περίπτωση μη παραλαβής ορισμένων προϊόντων από τους ωφελούμενος από τα σημεία 
διανομής ο ανάδοχος θα φροντίζει για την φορτοεκφόρτωση των προϊόντων σε σημείο που 
θα του υποδεικνύει ο Δήμος Κομοτηνής.  

• Τέλος, ο ανάδοχος θα υποστηρίζει τον Δήμο Κομοτηνής για το χρονικό διάστημα των 
τριών (03) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης στην καταγραφή των απαραίτητων 
στοιχείων και στην εκτέλεση των διανομών. Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος λαμβάνοντας τις 
απαραίτητες πληροφορίες από τις Υπηρεσίες του Δήμου σχετικά με το πρόγραμμα διανομών, 
τον αριθμό των ωφελουμένων ανά διανομή καθώς και το είδος των προϊόντων που θα 
διανεμηθούν, θα μεριμνά για την καταγραφή των στοιχείων που θα ζητούνται από τις 
Υπηρεσίες του Δήμου για κάθε διανομή καθώς και για την ορθή εκτέλεση της. 

Για την υποστήριξη του Δήμου Κομοτηνής στην φορτοεκφόρτωση και διανομή των προϊόντων 
ο ανάδοχος θα διαθέσει στον Δήμο Κομοτηνής για το χρονικό διάστημα των τριών (03) μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης ή έως την ολοκλήρωση του  αντικειμένου της παρούσης: 

1) Δύο (02) εργάτες για  18 εργάσιμες ημέρες (στο σύνολο)  για το χρονικό διάστημα των τριών 
μηνών ή μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, οι οποίοι θα υποστηρίζουν 
σε κάθε διανομή τον Δήμο Κομοτηνής  στην φόρτωση της απαιτούμενης ποσότητας προϊόντων για τη 
διανομή, θα μεταβαίνουν στα σημεία διανομής, θα παραμένουν στα σημεία και θα εκφορτώνουν τα 
προϊόντα και θα εξυπηρετούν τη διανομή καθ’όλη τη  διάρκεια της. Επίσης θα υποστηρίζουν τους 
προμηθευτές του Δήμου Κομοτηνής στην εκφόρτωση των προϊόντων αλλά και θα μεριμνούν για την 
φορτοεκφόρτωση των προϊόντων που δεν διανεμήθηκαν. Οι ημερήσιες ώρες εργασίας των εργατών 
θα είναι 8 ώρες, ενώ για τις ημέρες και το ωράριο εργασιών του, θα ενημερώνεται ο ανάδοχος κατά 
περίπτωση από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου. Εξαιρούνται οι Κυριακές, οι αργίες και οι ώρες 
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Σελίδα 4 από 9 

εργασίας από της 10:00 μ.μ. έως 06:00 π.μ. 
2) Τρείς (03) εργάτες για 27 εργάσιμες ημέρες (στο σύνολο)  για το χρονικό διάστημα των τριών 

μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της 
σύμβασης, οι οποίοι θα υποστηρίζουν σε κάθε διανομή τον Δήμο Κομοτηνής  στην φόρτωση της 
απαιτούμενης ποσότητας προϊόντων για τη διανομή, θα μεταβαίνουν στα σημεία διανομής των 
Δήμων Αρριανών, Ιάσμου και Μαρωνείας-Σαπών και θα παραμένουν στα σημεία και θα 
εκφορτώνουν τα προϊόντα και θα εξυπηρετούν τη διανομή καθ’όλη τη  διάρκεια της. Επίσης θα 
υποστηρίζουν τους προμηθευτές του Δήμου Κομοτηνής στην εκφόρτωση των προϊόντων αλλά και θα 
μεριμνούν για την φορτοεκφόρτωση των προϊόντων που δεν διανεμήθηκαν. Οι ημερήσιες ώρες 
εργασίας των εργατών  θα είναι 6 ώρες, ενώ για τις ημέρες και το ωράριο εργασιών του, θα 
ενημερώνεται ο ανάδοχος κατά περίπτωση από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου. Εξαιρούνται οι 
Κυριακές, οι αργίες και οι ώρες εργασίας από της 10:00 μ.μ. έως 06:00 π.μ. 

3) Έναν (1) εργάτη για το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης, ο οποίος θα υποστηρίζει τον Δήμο Κομοτηνής στην καταγραφή των απαραίτητων 
στοιχείων και στην εκτέλεση των διανομών. Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας τις απαραίτητες 
πληροφορίες από τις Υπηρεσίες του Δήμου σχετικά με το πρόγραμμα διανομών, τον αριθμό των 
ωφελουμένων ανά διανομή καθώς και το είδος των προϊόντων που θα διανεμηθούν, θα μεριμνά για 
την καταγραφή των στοιχείων που θα ζητούνται από τις Υπηρεσίες του Δήμου για κάθε διανομή 
καθώς και για την ορθή εκτέλεση της. Οι ημερήσιες ώρες εργασίας του εργάτη για το διάστημα των 3 
μηνών θα είναι 8 ώρες, ενώ για τις ημέρες και το ωράριο εργασιών του, θα ενημερώνεται ο ανάδοχος 
κατά περίπτωση από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου. Εξαιρούνται οι Κυριακές, οι αργίες και οι 
ώρες εργασίας από της 10:00 μ.μ. έως 06:00 π.μ. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο  – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η διενέργεια της παροχής των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υπηρεσιών, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι, στην τεχνική τους προσφορά τους θα πρέπει να υποβάλλουν ΦΥΛΛΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, στο οποίο θα δηλώνουν ότι: 

• Θα διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό, με τα ανάλογα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα το 
οποίο θα είναι υπό την επίβλεψη τους. 

• Θα τηρούν την Εργατική Νομοθεσία και τις διατάξεις για αμοιβές, ωράριο εργασίας, 
κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους κ.λ.π., για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που 
προκύπτει από αυτές. 

• Θα διαθέτουν στο προσωπικό τους μέσο για την μετακίνηση του προσωπικού από και προς τα 
σημεία παραλαβής και διανομή των προϊόντων. 

• Η Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων τους είναι αποκλειστικά δική τους ευθύνη και θα 
παρέχουν στο προσωπικό τους όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν με ευθύνη του. 

• Διαθέτουν συναφή επαγγελματική δραστηριότητα με το αντικείμενο του έργου, ήτοι 
υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού. 

• Διαθέτουν την κατάλληλη χρηματοοικονομική επάρκεια για την υλοποίηση των εργασιών 
(100% του προϋπολογισμού των εργασιών). 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο  – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εντός 72 ωρών από την ειδοποίηση του Δήμου να 
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προβεί στην εκτέλεση των ανατιθεμένων εργασιών. 
Μετά την αναιτιολόγητη παρέλευση 72 ωρών καθυστέρησης από την ημέρα ειδοποίησης ο 
Δήμος είναι ελεύθερος να απευθύνεται σε εργολάβο δικής του επιλογής και θα κάνει τούτο 
σε βάρος και διά λογαριασμό του αναδόχου, παράλληλα δε, θα επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες. 
2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Η διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών ορίζεται σε οκτώ (08) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης ή μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της παρούσης.  
3. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ατύχημα συμβεί κατά την 
εκτέλεση των εργασιών και οφείλει να λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία 
του προσωπικού του. Ακόμα ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αν το προσωπικό, 
καθώς και τα οχήματα και λοιπά μέσα τα οποία χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών, 
πληρούν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και αν εφαρμόζονται τα 
προβλεπόμενα από την νομοθεσία μέτρα προστασίας και ασφάλειας. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Προϋπολογισμός Μελέτης 
β. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
γ. Τεχνική Περιγραφή 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΕΑ 
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των στοιχείων και μέσων τα οποία αναφέρονται 
ως  απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης υπηρεσίας.  
 

ΑΡΘΡΟ 6ο – ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Στη συνολική τιμή εκάστης προσφοράς νοούνται ως περιλαμβανόμενες όλες γενικώς οι 
κρατήσεις και δαπάνες για την εκτέλεση και παράδοση των εργασιών στο Δήμο. 
Οι ημέρες των εργασιών που αναφέρονται στον προϋπολογισμό της παρούσης, 
ενδέχεται να μην καλυφθούν πλήρως και δεν υπάρχει υποχρέωση εξάντλησης των 
πιστώσεων που προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό δαπανών. Σε περίπτωση μη πλήρης 
κάλυψης τις ποσότητας των εργασιών η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει ανάλογα με τις 
πραγματοποιηθείσες υπηρεσίες. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Οι διαφορές που τυχόν προκύψουν κατά την εφαρμογή της σύμβασης θα επιλυθούν 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

Κομοτηνή 18/10/2018 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Γκιουλέ  Μαρία Βίβογλου Αθανάσιος 
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Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και διανομής προϊόντων στο 
πλαίσιο διανομών του 

Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική Υλική 
Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους 

Απόρους – ΤΕΒΑ» 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                          

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Δύο (02) εργάτες για  18 εργάσιμες ημέρες (στο σύνολο)  για το χρονικό διάστημα των τριών μηνών ή μέχρι την 
ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, οι οποίοι θα υποστηρίζουν σε κάθε διανομή τον Δήμο Κομοτηνής  
στην φόρτωση της απαιτούμενης ποσότητας προϊόντων για τη διανομή, θα μεταβαίνουν στα σημεία διανομής, θα 
παραμένουν στα σημεία και θα εκφορτώνουν τα προϊόντα και θα εξυπηρετούν τη διανομή καθ’όλη τη  διάρκεια της. 
Επίσης θα υποστηρίζουν τους προμηθευτές του Δήμου Κομοτηνής στην εκφόρτωση των προϊόντων αλλά και θα 
μεριμνούν για την φορτοεκφόρτωση των προϊόντων που δεν διανεμήθηκαν. Οι ημερήσιες ώρες εργασίας των εργατών  
θα είναι 8 ώρες, ενώ για τις ημέρες και το ωράριο εργασιών του, θα ενημερώνεται ο ανάδοχος κατά περίπτωση από τις 
Αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου. Εξαιρούνται οι Κυριακές, οι αργίες και οι ώρες εργασίας από της 10:00 μ.μ. έως 06:00 
π.μ. 

ΗΜΕΡΕΣ 18 50,00 € 900,00 € 
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Τρείς (03) εργάτες για 27 εργάσιμες ημέρες (στο σύνολο)  για το χρονικό διάστημα των τριών μηνών από την υπογραφή 
της σύμβασης ή μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, οι οποίοι θα υποστηρίζουν σε κάθε 
διανομή τον Δήμο Κομοτηνής  στην φόρτωση της απαιτούμενης ποσότητας προϊόντων για τη διανομή, θα μεταβαίνουν 
στα σημεία διανομής των Δήμων Αρριανών, Ιάσμου και Μαρωνείας-Σαπών και θα παραμένουν στα σημεία και θα 
εκφορτώνουν τα προϊόντα και θα εξυπηρετούν τη διανομή καθ’όλη τη  διάρκεια της. Επίσης θα υποστηρίζουν τους 
προμηθευτές του Δήμου Κομοτηνής στην εκφόρτωση των προϊόντων αλλά και θα μεριμνούν για την φορτοεκφόρτωση 
των προϊόντων που δεν διανεμήθηκαν. Οι ημερήσιες ώρες εργασίας των εργατών  θα είναι 6 ώρες, ενώ για τις ημέρες 
και το ωράριο εργασιών του, θα ενημερώνεται ο ανάδοχος κατά περίπτωση από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου. 
Εξαιρούνται οι Κυριακές, οι αργίες και οι ώρες εργασίας από της 10:00 μ.μ. έως 06:00 π.μ. 

ΗΜΕΡΕΣ 27 45,00 € 1.215,00 € 

 Έναν (1) εργάτη για το χρονικό διάστημα των τριών(03) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ο οποίος θα 
υποστηρίζει τον Δήμο Κομοτηνής στην καταγραφή των προϊόντων που θα διανεμηθούν, θα μεριμνά για την καταγραφή 
των στοιχείων που θα ζητούνται από τις Υπηρεσίες του Δήμου για κάθε διανομή καθώς και για την ορθή εκτέλεση της. Οι 
ημερήσιες ώρες εργασίας του εργάτη για το διάστημα των 3 μηνών  θα είναι 8 ώρες, ενώ για τις ημέρες και το ωράριο 
εργασιών του, θα ενημερώνεται ο ανάδοχος κατά περίπτωση από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου. Εξαιρούνται οι 
Κυριακές, οι αργίες και οι ώρες εργασίας από της 10:00 μ.μ. έως 06:00 π.μ. 

ΗΜΕΡΕΣ 66 50,00 € 3.300,00 € 

Διοικητικό Κόστος ΗΜΕΡΕΣ 66 6,00 € 396,00 € 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 5.811,00 € 

ΦΠΑ 24% 1.394,64 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 7.205,64 € 

 
 

Κομοτηνή 18/10/ 2018 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Γκιουλέ  Μαρία Βίβογλου Αθανάσιος 
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Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και διανομής προϊόντων στο 
πλαίσιο διανομών του 

Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική Υλική 
Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους 

Απόρους – ΤΕΒΑ» 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                           
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                          

4. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Της επιχείρησης …………………………………………………………………………………………. ΑΦΜ ………………………………………………………………………………………………………………. 

Δ/νση Επιχείρησης ……………………………………………………………………………………… Τηλ …………………………………………………………………………………………………………………… 

Φαξ ………………………………………………………………………………………………………………….. E-mail …………………………………………………………………………………………………………….. 

Προς: ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Δύο (02) εργάτες για  18 εργάσιμες ημέρες (στο σύνολο)  για το χρονικό διάστημα των τριών μηνών ή μέχρι την 
ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, οι οποίοι θα υποστηρίζουν σε κάθε διανομή τον Δήμο Κομοτηνής  
στην φόρτωση της απαιτούμενης ποσότητας προϊόντων για τη διανομή, θα μεταβαίνουν στα σημεία διανομής, θα 
παραμένουν στα σημεία και θα εκφορτώνουν τα προϊόντα και θα εξυπηρετούν τη διανομή καθ’όλη τη  διάρκεια της. 
Επίσης θα υποστηρίζουν τους προμηθευτές του Δήμου Κομοτηνής στην εκφόρτωση των προϊόντων αλλά και θα 
μεριμνούν για την φορτοεκφόρτωση των προϊόντων που δεν διανεμήθηκαν. Οι ημερήσιες ώρες εργασίας των εργατών  
θα είναι 8 ώρες, ενώ για τις ημέρες και το ωράριο εργασιών του, θα ενημερώνεται ο ανάδοχος κατά περίπτωση από τις 
Αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου. Εξαιρούνται οι Κυριακές, οι αργίες και οι ώρες εργασίας από της 10:00 μ.μ. έως 06:00 
π.μ. 

ΗΜΕΡΕΣ 18   
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Σελίδα 9 από 9 

Τρείς (03) εργάτες για 27 εργάσιμες ημέρες (στο σύνολο)  για το χρονικό διάστημα των τριών μηνών από την υπογραφή 
της σύμβασης ή μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, οι οποίοι θα υποστηρίζουν σε κάθε 
διανομή τον Δήμο Κομοτηνής  στην φόρτωση της απαιτούμενης ποσότητας προϊόντων για τη διανομή, θα μεταβαίνουν 
στα σημεία διανομής των Δήμων Αρριανών, Ιάσμου και Μαρωνείας-Σαπών και θα παραμένουν στα σημεία και θα 
εκφορτώνουν τα προϊόντα και θα εξυπηρετούν τη διανομή καθ’όλη τη  διάρκεια της. Επίσης θα υποστηρίζουν τους 
προμηθευτές του Δήμου Κομοτηνής στην εκφόρτωση των προϊόντων αλλά και θα μεριμνούν για την φορτοεκφόρτωση 
των προϊόντων που δεν διανεμήθηκαν. Οι ημερήσιες ώρες εργασίας των εργατών  θα είναι 6 ώρες, ενώ για τις ημέρες 
και το ωράριο εργασιών του, θα ενημερώνεται ο ανάδοχος κατά περίπτωση από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου. 
Εξαιρούνται οι Κυριακές, οι αργίες και οι ώρες εργασίας από της 10:00 μ.μ. έως 06:00 π.μ. 

ΗΜΕΡΕΣ 27   

 Έναν (1) εργάτη για το χρονικό διάστημα των τριών(03) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ο οποίος θα 
υποστηρίζει τον Δήμο Κομοτηνής στην καταγραφή των προϊόντων που θα διανεμηθούν, θα μεριμνά για την καταγραφή 
των στοιχείων που θα ζητούνται από τις Υπηρεσίες του Δήμου για κάθε διανομή καθώς και για την ορθή εκτέλεση της. Οι 
ημερήσιες ώρες εργασίας του εργάτη για το διάστημα των 3 μηνών  θα είναι 8 ώρες, ενώ για τις ημέρες και το ωράριο 
εργασιών του, θα ενημερώνεται ο ανάδοχος κατά περίπτωση από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου. Εξαιρούνται οι 
Κυριακές, οι αργίες και οι ώρες εργασίας από της 10:00 μ.μ. έως 06:00 π.μ. 

ΗΜΕΡΕΣ 66   

Διοικητικό Κόστος ΗΜΕΡΕΣ 66   

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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