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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την  4465/39885/19-11-2018 Απόφαση Δημάρχου του 

Δήμου Διονύσου  για την έγκριση της μελέτης και την διενέργεια της προμήθειας με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την 

υποπ. (α) της περ. (9) και της περ (31) της παρ.1 του άρθρου 2 και της περ. (15) της παρ 3 του 

άρθρου 2 του Ν.4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στην ανάθεση: «Προμήθεια 

έτοιμου Σκυροδέματος » και στη σύναψη σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια  , σύμφωνα με 

την 43/2018 μελέτη  της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσης.  

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά για διάρκεια (1) ενός έτους  από την υπογραφή 

της σύμβασης, στο ποσό των 22.964,80€ (Είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τέσσερα    

ευρώ και ογδόντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και θα βαρύνει τον   Κ.Α 

35.6699.0015  με την ονομασία: «Προμήθεια έτοιμου Σκυροδέματος » στον Προϋπολογισμό  

ο.ε. 2018. Η προμήθεια  θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας  ανάθεσης και θα 

εκτελείται ως ορίζει η υπ αριθ 43/2018 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος.  

 

Η συνολική ενδεικτική δαπάνη των ανωτέρω υπηρεσιών προϋπολογίζεται στο ποσό των 

22.964,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 

 



 

 

 

Οι ενδεικτικές τιμές μονάδας ανά εργασία , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, είναι οι κάτωθι: 

 
a/a ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 

ΜΟΜΑΔΟΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

1 C12/15 40 63 2520 

2 C16/20 185 68 12580 

3 C20/25 32 75 2400 

4 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΥΠΕΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 20 4 80 

5 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΑΡΜΠΙΛΟΜΠΕΤΟΝ 50 6 300 

6 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 8 Μ3 20 16 320 

7 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΩΡΑ 160 2 320 

          

      ΣΥΝΟΛΟ 18.520,00 

      ΦΠΑ 24% 4.444,80 

      ΣΥΝΟΛΟ 22.964,80 

 

 

Ως εκ τούτου, σας προσκαλεί   για την κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών και προσφοράς 

(παρουσιάζονται ακολούθως) σε σφραγισμένο φάκελλο, μέχρι τις  21/12/2018 και ώρα 12:00 

μ.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου Διονύσου, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος 

Στέφανος 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ   (Άρθρα 92 ,93, 94, 95 & 96 του  
Ν.4412/2016)  

1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νομίμου εκπροσώπου 
στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ο οικονομικός φορέας : 

 Έλαβε πλήρη γνώση της 43/2018 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, η οποία και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

 Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 

 
2) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του  οικονομικού  φορέα 
3) Παραστατικό εκπροσώπησης αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπο του. 
4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 

είδος των εργασιών τους - το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται με το αντικείμενο της πρόσκλησης . Η 
μή συνάφεια θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος (το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί εντός 
των τελευταίων 6 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών). 

5) Τεχνική προσφορά 
6) Οικονομική προσφορά . 
 
7) Τα παρακάτω Δικαιολογητικά Κατακύρωσης  πρέπει να κατατεθούν μαζί με την προφορά λόγω 

χρονικού περιορισμού :  
 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.  

 Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι:  



 

α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και  

β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής), κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της οικείας 
χώρας, έκδοσης τελευταίου 6μήνου πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του. Αν η 
χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται ,το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 
ή, στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη 
δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται.  
 
Σε περίπτωση μη υποχρέωσης προσκόμισης του ανωτέρω πιστοποιητικού, θα προσκομίζεται σχετική 
υπεύθυνη δήλωση. 

 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 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). 
 

 

Πληροφορίες και διευκρινήσεις : 
1.σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση 
Περιβάλλοντος του Δήμου Διονύσου κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες κα. Μακαριώτη - Μακαριάδη 
Ελισάβετ    Τηλ: 210 8004830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2.σχετικά με την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών 
του Δήμου Διονύσου κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες κα. Θεοδοσιάδου Φωτεινή  .τηλ 213 2030638  
e-mail: theodosiadou@dionysos.gr 
 
Συνημμένα: 
1. Η υπ αριθ 43/2018 Μελέτη   της Δ/νσης Περιβάλλοντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) 
2.Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 

 

 

   

 O  Δήμαρχος  

 Μ.Ε.Δ.  

Η Αντιδήμαρχος 

Οικονομικής Διαχείρισης  

 

 

Αγαθοκλέους Ακριτίδου Αγγέλα  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 43 / 2018 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    

  

   

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται προκειμένου να γίνεται η προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, 

όποτε απαιτείται, για τη συντήρηση οδών, αποκατάσταση σκαμμάτων από βλάβες ύδρευσης 

στους δρόμους του Δήμου Διονύσου, καθώς επίσης σε χρήση για κατασκευές σε κοινόχρηστους 

χώρους του Δήμου πχ πλατείες, παιδικές χαρές, αυλές σχολείων κλπ. Επίσης, αφορά σε 

επισκευές και επεμβάσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις (αντλιοστάσια, δεξαμενές, δημοτικά κτίρια) 

του Δήμου και σε κάθε άλλη κοινόχρηστη υποδομή (αθλητικές εγκαταστάσεις, κτίρια). Οι 

σχετικές εργασίες θα εκτελούνται από συνεργεία του Δήμου ή συνεργείο συμβεβλημένου 

εργολάβου. 

 

Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική, ανάλογα με τις ανάγκες, χωρίς πρόσθετη 

επιβάρυνση και ο τόπος παράδοσης θα είναι ο Δήμος Διονύσου σε σημείο που κάθε φορά θα 

υποδεικνύεται. 

 

Η σκοπιμότητα υλοποίησης της εν λόγω προμήθειας έχει εγκριθεί με την 78/2018 Απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. 114/Α’/8.6.2006,  

2. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα, 

3. του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, μόνο με βάση τη τιμή (άρθρο 86) 

 

Το CPV της ανωτέρω προμήθειας είναι 44114100-3 «Έτοιμο Σκυρόδεμα». 

 

Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 22.964,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

και θα βαρύνει την εγκεκριμένη πίστωση Κ.Α. 30.6662.0015 «Προμήθεια Έτοιμου 

Σκυροδέματος», του προϋπολογισμού χρήσης οε 2018 του Δήμου Διονύσου. 

 

 

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Οι ποσότητες και οι τιμές του προϋπολογισμού είναι ενδεικτικές. 

 
a/a ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 

ΜΟΜΑΔΟΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

1 C12/15 40 63 2520 

2 C16/20 185 68 12580 

3 C20/25 32 75 2400 

4 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 
ΥΠΕΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

20 4 80 

5 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΓΑΡΜΠΙΛΟΜΠΕΤΟΝ 

50 6 300 

6 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ 

ΤΩΝ 8 Μ3 

20 16 320 

7 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
1η ΩΡΑ 

160 2 320 
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      ΣΥΝΟΛΟ 18.520,00 

      ΦΠΑ 24% 4.444,80 

      ΣΥΝΟΛΟ 22.964,80 

 

Ολογράφως: Είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 

 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα γίνεται χρήση των παρακάτω προϊόντων ετοίμου σκυροδέματος 

ελάχιστων προδιαγραφών, τύπου  

1. C 12/15 

2. C 16/20 

3. C 20/25 

4. Γαρμπιλομπετόν 

των οποίων τα υλικά παρασκευής, η σύνθεση και η ανάμιξη σκυροδέματος, η μεταφορά και 

λοιπά, θα είναι σύμφωνα με τους όρους του ισχύοντος Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 

και των ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος και ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος. 

 

Το έτοιμο σκυρόδεμα θα παραδίδεται από τον ανάδοχο στην ποσότητα που κάθε φορά 

παραγγέλνεται και σε σημείο που υποδεικνύεται από το Δήμο. 

 

Στην περίπτωση που η παραγγελθείσα ποσότητα έτοιμου σκυροδέματος είναι λιγότερη των 8 μ3, 

θα υπολογίζεται επιβάρυνση για τα κυβικά που απομένουν μέχρι να συμπληρωθεί το ανωτέρω 

όριο. 

 

Τα υλικά του σκυροδέματος, δηλαδή τα αδρανή, το τσιμέντο, το νερό και τα πρόσθετα πρέπει να 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις ποιότητας που προδιαγράφονται στις επόμενες παραγράφους. 

 

Τσιμέντο 

Οι τύποι τσιμέντου που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνοι με τα οριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΝ 197-1 Τσιμέντο - Μέρος 1 : Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά 

τσιμέντα. 

 

Αδρανή Υλικά 

Τα αδρανή θα εξετάζονται, θα χαρακτηρίζονται και θα διαθέτουν σήμα συμμόρφωσης CE σύμφωνα 

με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 Αδρανή για σκυρόδεμα και επιπλέον θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις 

του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος. 

 

Νερό 

Θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1008 Νερό ανάμειξης σκυροδέματος. Σε κάθε 

περίπτωση το φρέσκο, πόσιμο, καθαρό νερό, που δεν περιέχει συστατικά που θα μπορούσαν να 

προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις επί της αντοχής και της ανθεκτικότητας, είναι κατάλληλο για τη 

χρησιμοποίηση του στα συστατικά του σκυροδέματος. Η χρήση θαλασσινού νερού απαγορεύεται. 

 

Πρόσθετα Σκυροδέματος 

Τα πρόσθετα σκυροδέματος θα είναι σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 Πρόσθετα 

σκυροδέματος κονιαμάτων και ενεμάτων και θα ικανοποιούν επιπλέον τις απαιτήσεις της παρ. Β1.5 

Πρόσθετα (Χημικά πρόσθετα) του ΚΤΣ. 

 

Μεταφορά Σκυροδέματος 

Σύμφωνα με την παράγραφο Β4 Μεταφορά και Παράδοση Σκυροδέματος του ΚΤΣ. 

 

 

Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Οι ανάγκες του Δήμου σε ποσότητες έτοιμου σκυροδέματος δεν μπορούν να προκαθοριστούν με 

ακρίβεια, διότι οι εργασίες που εκτελούν τα συνεργεία σχετίζονται άμεσα με τις βλάβες που 
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προκύπτουν και τις συνακόλουθες ανάγκες αποκατάστασης, καθώς επίσης με τις απαιτήσεις 

εκτέλεσης των διάφορων μικρο-έργων που πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία του δήμου, 

π.χ. πλατείες, κλπ. Ως εκ τούτου οι ποσότητες που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό 

της μελέτης μπορούν να αυξομειώνονται ανάλογα με τις ανάγκες χωρίς αύξηση του συμβατικού 

ποσού. 

 

Έκαστος συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει προσφορά όλα τα είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού 

της μελέτης. 

 

Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές, καθώς όλες αποτελούν απαράβατους όρους (άρθρο 91 Ν. 4412/2016). 

 

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να ανταποκρίνονται πλήρως στις 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 

 

Τα εργοστάσια παραγωγής και η προμηθεύτρια εταιρεία των ειδών θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα 

κατά ισχύον ISO 9001. 

 

Το έτοιμο σκυρόδεμα δύναται να υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο και θα πρέπει, χωρίς 

εξαίρεση, να είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

 

Η σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια ένα (1) έτος ή μέχρι να εξαντληθεί το συμβατικό ποσό. 

 

Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική, ανάλογα με τις ανάγκες, χωρίς πρόσθετη 

επιβάρυνση και ο τόπος παράδοσης θα είναι ο Δήμος Διονύσου σε σημείου που κάθε φορά θα 

υποδεικνύεται. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την 

ημερομηνία της παραγγελίας. Η παράδοση του σκυροδέματος θα γίνεται με δαπάνες του 

προμηθευτή. 

 

 

 

Συντάκτης     Θεωρήθηκε 

 

 Ε. Μακαριώτη-Μακαριάδη       Απόστολος Παπαδόπουλος 

        ΠΕ Διοικητικού       Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 

      Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

 

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
 

       ΑΠΟ :  

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
a/a ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 

ΜΟΜΑΔΟΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 C12/15 40   

2 C16/20 185   

3 C20/25 32   

4 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΥΠΕΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 20   

5 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΑΡΜΠΙΛΟΜΠΕΤΟΝ 50   

6 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 8 Μ3 20   

7 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1η ΩΡΑ 160   

          

      ΣΥΝΟΛΟ  

      ΦΠΑ 24%  

      ΣΥΝΟΛΟ  

 

…………………………. 
(Τόπος και ημερομηνία) 

 

 
Ο Προσφέρων 

(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα συμμετέχουσας εταιρείας) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


