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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..25η/2014..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 14ης-10-2014 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..341/2014.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..14ης/10/2014.. της ..25ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..14η Οκτωβρίου 2014.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..10:00.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της 
οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..32694/10-
10-14.. πρόσκλησης για συνεδρίαση την 14-10-2014, του Προέδρου κ. 
∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ήµου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και 
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του 
Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης: 

� ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού  No1 για την «Προµήθεια Οικοδοµικών 
υλικών και χρωµάτων διαγράµµισης οδών» και λήψη σχετικής 
απόφασης». 

ΘΕΜΑ 2ο  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή 
αποζηµίωσης στον κ. ΓΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ ο οποίος 
υπέστη ζηµιά στο αυτ/το του από πτώση σε λακκούβα».  
ΘΕΜΑ 3ο «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής για το ο.ε. 2014 στις ∆ηµοτικές 
Κοινότητες του   ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 4ο «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την Ανάθεση «Προµήθειας 
Υπηρεσιών Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και Υγειινής Κτιρίων 
(Συντήρηση & Επισκευή Ανελκυστήρων, Εκκένωση Βόθρων, Απεντόµωση – 
Μυοκτονία – Μικροβιοκτονία, Απόφραξη Αγωγών Οµβρίων και Φρεατίων, 
Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων)» του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 5ο «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ο.ε. 2014 για την Εγκατάσταση Νέας ∆οσοµετρικής Αντλίας 
Έγχυσης Χλωρίου στη Γεώτρηση Πόσιµου Ύδατος της Αγίας Σωτήρας της 
∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας».  
ΘΕΜΑ 6ο «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια Εξοπλισµού 
∆ορυφορικής Σύνδεσης Οχηµάτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 7ο «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την Ανάθεση «Προµήθεια 
Ανταλλακτικών - Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 8ο «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια 
Απολυµαντικού Μέσου Πόσιµου Νερού» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
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ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια Ειδών 
Οδοσήµανσης» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια Σάκκων» 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια Κάδων 
Απορριµµάτων Μηχανικής Αποκοµιδής» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Στάικος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 2. Αυγέρη-Βουκλαρή 

Αικατερίνη 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
5. Καγιαλή Ελπίς 
6. Κοντάκης Κυριάκος 
7. Καλαφατέλης Ιωάννης 
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 

∆ήµου ∆ιονύσου. 
Ο ∆Σ κ. Μπιτάκος Παναγιώτης, αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής 

Επιτροπής προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της Ηµερήσιας 
∆ιάταξης. 

Το 6ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης απεσύρθη.  
 

Αριθµός Απόφασης:  ..341/2014.. 
 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού  No1 για την «Προµήθεια Οικοδοµικών 

υλικών και χρωµάτων διαγράµµισης οδών» και λήψη σχετικής 
απόφασης». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του 
θέµατος. 

 
Με την υπ αριθ. 38/2014 απόφαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε: η 

διενέργεια της «Προµήθειας Οικοδοµικών υλικών και χρωµάτων διαγράµµισης 
οδών» µε την διαγωνιστική διαδικασία του ανοικτού διαγωνισµού.    
    

Με την υπ’αριθ.97/19-3-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής : 
α) εγκρίθηκε η δαπάνη για την ανάθεση  «Προµήθεια Οικοδοµικών υλικών και 
χρωµάτων διαγράµµισης οδών», η διάθεση της πίστωσης ποσού 92.500,00 
σε βάρος των  Κ.Α:  10.6661.0002 µε την ονοµασία «Υλικά συντήρησης και 
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Επισκευής κτιρίων», 30.6661 µε την ονοµασία « Υλικά συντήρησης και 
επισκευής κτιρίων», 30.6662.0002 µε την ονοµασία « Προµήθεια σιδήρου» , 
30.6662.0004 µε την προµήθεια διαφόρων οικοδοµικών υλικών και 
συντήρηση και επισκευή οδών» και 30.6662.0013 µε την ονοµασία « 
Προµήθεια χρωµάτων ∆ιαγράµµισης οδών» β)  εγκρίθηκε  η  υπ΄ αριθµ. 
7/2014  µελέτη   και οι όροι διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού. 

 
Με την υπ’ αριθµ. 10877/823/27-3-2014 Απόφαση ∆ηµάρχου 

προκηρύχθηκε  ο διαγωνισµός για τις 24-4-201. 
 
Με την 184/2-06-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής η 

ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία κηρύχθηκε άγονη και αποφασίστηκε η 
επανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους.  

 
Με την υπ΄άριθµ. 1259/18320/04.06.2014 Απόφαση ∆ηµάρχου 

προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός για τις 27/06/204 
 
Με την 265/22-7-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής η 

ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία κηρύχθηκε άγονη για τις οµάδες Α, Γ & ε και 
αποφασίστηκε η επανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους. 

 
Με την υπ΄άριθµ. 1666/24890/25-7-2014 Απόφαση ∆ηµάρχου 

προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός για τις 03/09/204 
 
 Την Τετάρτη 03-09-2014, συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «Προµήθεια Οικοδοµικών 
υλικών και χρωµάτων διαγράµµισης οδών», που συγκροτήθηκε µε την υπ’ 
αρ.85/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής , προκειµένου να διενεργήσει 
τον διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω προµήθειας. 
 
 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέταξε πρακτικό Νο1 της 03/09/2014 που 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο, κατά την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού δεν κατατέθηκε καµία προσφορά. 
 
 Με την 191/2012 Πράξη του Ελ. Συν. Κλιµ. Τµ. 7 είναι δυνατή η 
συνέχιση ανοικτού διαγωνισµού µε επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισµό 
προκειµένου για την ανάδειξη µειοδότη  για τα είδη για τα οποία δεν 
αναδείχθηκε προµηθευτής στον ανοικτό διαγωνισµό.  
 
 Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ και το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται: 
 

1. Η έγκριση του Πρακτικού Νο1 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού 
και αξιολόγησης . 

2. Τη κήρυξη των οµάδων: 
� Α:ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ 
� Γ: ΞΥΛΕΙΑ 
� Ε:ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ (ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)    ως άγονες  
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3. Η έγκριση της αριθµ. 23/2014 µελέτης της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
4. Η έγκριση των όρων διακήρυξης και την επανάληψη του διαγωνισµού µε 

τη διαδικασία του προχείρου. 
 
 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

        αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα 

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 
�  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και 
αξιολόγησης. 

2. Κηρύττει τις οµάδες: 
� Α:ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ 
� Γ: ΞΥΛΕΙΑ 
� Ε: ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ (ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)  ως άγονες. 
          

3. Εγκρίνει την αριθ. 23/2014 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
4. Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης και την επανάληψη του διαγωνισµού µε 

τη διαδικασία του προχείρου, ως κατωτέρω: 
 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Άγιος Στέφανος,.../10/2014 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   Αριθ. Πρωτ :  ….......... 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου: …....... 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ∆ιάκου  
Τ.Κ. 14565,  Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες:Χαράλαµπος Μυλωνάς  
ΤΗΛ.: 2132030623               
FAX.: 2132030630  
e-mail: milonas@dionysos.gr 
 
 
ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισµός για την «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών» 
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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
1). Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου 
2). Τις διατάξεις των άρθρων 86, 158, 209 και 273 του Ν.3463/2006 
3). Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95 
4). Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4, 5 & 6 του ΕΚΠΟΤΑ 
5). Τις διατάξεις του Ν4281/2014, µέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις. 
6).Την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B). 
7). Την αριθµ. πρωτ. 3107/23.07.2014 Κατευθυντήρια Οδηγία 2 της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
8). Την αριθµ πρωτ. 1867/27956/3.9.2014 απόφαση ∆ήµαρχου περί ορισµού 
αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 
9). Το Π.∆.113/2010 «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 
10). Την αριθµ. πρωτ. 1867/27956/3.9.2014 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού 
αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 
11). Την 229/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
12). Την υπ' αριθµ. 95/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
ψηφίστηκε πίστωση 92.500,00Ε συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ σε βάρος των Κ.Α. 
10.6661.0002, 30.6661, 30.6662.0002, 30.6662.0004, 30.6662.0013 του 
προϋπολογισµού ο.ε. 2014, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄ αριθµ. 
7/2014 µελέτης και οι σχετικοί όροι διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια οικοδοµικών υλικών και χρωµάτων διαγράµµισης οδών». 
13).  Την υπ' αριθµ. 184/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
14).  Την υπ' αριθµ. 265/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
15). Την υπ' αριθµ. ........./2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε  η  αριθµ. 23/2014 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος και οι σχετικοί όροι 
διακήρυξης. 
16). Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη µεγαλύτερη επί 
τοις εκατό µέση έκπτωση στον ενδεικτικό  προϋπολογισµό της κάθε οµάδας (Α, Β & 
Γ) του προϋπολογισµού της υπ΄ αριθµ. 23/2014 µελέτης της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
για τη προµήθεια των αγαθών του παρακάτω πίνακα. Ο συνολικός προϋπολογισµός 
της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 45.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
23%. 
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
    
 ΟΜΑ∆Α Α: ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ   
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1 ΑΜΜΟΣ  ΣΑΚΟΣ 25 

ΚΙΛΩΝ 
1,10 

2 ΑΜΜΟΣ ΜΠΕΤΟΥ  ΚΥΒΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ 

22,00 

3 ΑΜΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ  ΣΑΚΟΣ 25 
ΚΙΛΩΝ 

2,50 

4 3Α  ΚΥΒΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ 

45,00 

5 ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΠΟΛΤΟΣ ΣΑΚΟΣ 25 
ΚΙΛΩΝ 

2,20 

6 ΓΑΡΜΠΙΛΙ  ΚΥΒΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ 

22,00 

7 ΓΑΡΜΠΙΛΙ ΣΑΚΟΣ    ΣΑΚΟΣ 25 
ΚΙΛΩΝ 

1,10 

8 ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ   ΣΑΚΟΣ 25 
ΚΙΛΩΝ 

2,50 

9 ΠΛΑΚΑ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΛΕΥΚΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ 10,00 
10 ΠΛΑΚΑ ΜΕ ΡΙΓΕΣ  ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ  13,00 
11 ΠΛΕΓΜΑ ∆ΟΜΙΚΟ ( 15x25)  ΤΕΜΑΧΙΟ 10 

M2 
17,00 

12 ΠΛΕΓΜΑ ∆ΟΜΙΚΟ (15x15) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 
M2 

19,00 

13 ΤΟΥΒΛΟ ∆ΙΠΛΟ (9x12x12) ΤΕΜΑΧΙΟ  0,13 
14 ΤΟΥΒΛΟ ΜΟΝΟ (6x9x19)  ΤΕΜΑΧΙΟ 0,12 
15 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ  ΣΑΚΟΣ 25 

ΚΙΛΩΝ  
4,00 

16 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ  ΣΑΚΟΣ 50 
ΚΙΛΩΝ   

6,50 

17 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ   ΣΑΚΟΣ 25 
ΚΙΛΩΝ   

6,00 

18 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ   ΣΑΚΟΣ 50 
ΚΙΛΩΝ   

9,00 

19 ΣΚΥΡΟ ΚΥΒΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ 

22,00 

20 ΚΡΑΣΠΕ∆Ο ΤΕΜΑΧΙΟ 4,00 
21 ΒΕΡΓΑ ΜΠΕΤΟΥ ΚΙΛΟ 1,00 
22 ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,60 
23 ΚΕΡΑΜΥ∆Ι ΤΕΜΑΧΙΟ 0,65 
24 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ 50x50x13 

(ρόµβος) 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ 2,40 

25 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ 5x5 (τετράγωνο) ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ 2,00 
26 ΚΟΥΝΕΛΟΣΥΡΜΑ (ψιλή στρογγυλή 

τρύπα) 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ 2,00 

27 ΚΟΤΕΤΣΟΣΥΡΜΑ (µεγάλη στρογγυλή 
τρύπα)  

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ 1,80 

28 ΚΟΥΝΕΛΟΣΥΡΜΑ ΠΟΝΤΑΡΙΣΤΟ 
(1x2cm) 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ 6,00 
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29 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙ∆Α 
1,20mx2,40mx12mm 

ΤΕΜΑΧΙΟ 53,00 

30 ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 
0,60mx1,00mx5cm/100Kg 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ 8,00 

31 ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆Α 1,20mx2,5mx12mm ΤΕΜΑΧΙΟ 10,00 
32 ΑΝΘΥΓΡΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆Α (διαστάσεις 

ως άνω) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 15,50 

    
 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 
26.000 

    
    

 ΟΜΑ∆Α Β: ΞΥΛΕΙΑ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
    

1 ΤΑΒΛΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ 25x100 M3 345 
2 ΜΑ∆ΕΡΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ 25cm x 3-4m M3 360 
3 ΚΑ∆ΡΟΝΙ 3,5x5/5x5/5x7/5x10 M3 360 
4 MDF ΓΥΜΝΟ 3,05x1,22x16mm M2 8,5 
5 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50x1,25x21 mm M2 24 
6 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50x1,25x18 mm M2 20 
7 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50x1,25x15 mm M2 17 
8 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50x1,25x12 mm M2 14 
9 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50x1,25x10 mm M2 12 

10 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50x1,22x6 mm M2 9,5 
11 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50x1,22x4 mm M2 5,5 
12 ΚΟΡΜΟΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΣ Φ10x3m ΤΕΜΑΧΙΟ 19 
13 ΚΟΡΜΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Φ8x3m ΤΕΜΑΧΙΟ 15 

    

 
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Β 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

10.000 

    
    

 

ΟΜΑ∆Α Γ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ  
(ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
    

 

Ανοιγόµενο µονόφυλλο παράθυρο Π 
600 x Y 800 mm, διπλά τζάµια 4 + 5 µε 
περιµετρική ασφάλιση, Ενδεικτικός 
τύπος ΕΤΕΜ Ε23, λευκό 

ΤΕΜΑΧΙΟ 250 

 
Ανοιγόµενο µονόφυλλο παράθυρο Π 
800 x Y 2200 mm, διπλά τζάµια 4 + 5 

ΤΕΜΑΧΙΟ 400 
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µε περιµετρική ασφάλιση, Ενδεικτικός 
τύπος ΕΤΕΜ Ε23, λευκό 

 

Ανοιγόµενο δίφυλλο παράθυρο Π 1200 
x Y 1200 mm, διπλά τζάµια 4 + 5 µε 
περιµετρική ασφάλιση, Ενδεικτικός 
τύπος ΕΤΕΜ Ε23, λευκό 

ΤΕΜΑΧΙΟ 430 

 

Ανοιγόµενο δίφυλλο παράθυρο Π 1200 
x Y 2200 mm, διπλά τζάµια 4 + 5 µε 
περιµετρική ασφάλιση, Ενδεικτικός 
τύπος ΕΤΕΜ Ε23, λευκό 

ΤΕΜΑΧΙΟ 660 

 

Ανοιγόµενη πόρτα µονόφυλλη ραµποτέ 
Π 1000 x Y 2200 mm, Ενδεικτικός 
τύπος ΕΤΕΜ Ε23, λευκό, ραµποτέ Ρ-
1543 

ΤΕΜΑΧΙΟ 645 

 

Ανοιγόµενη πόρτα δίφυλλη ραµποτέ Π 
2000 x Y 2200 mm, Ενδεικτικός τύπος 
ΕΤΕΜ Ε23, λευκό, ραµποτέ Ρ-1543 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1000 

 

Ανοιγόµενη πόρτα µονόφυλλη ραµποτέ 
Π 1000 x Y 2200 mm, Ενδεικτικός 
τύπος ΕΤΕΜ Ε23, λευκό, ραµποτέ Ρ-
1543 

ΤΕΜΑΧΙΟ 645 

 Ανοιγόµενη πόρτα µονόφυλλη ραµποτέ 
Π 1000 x Y 2200 mm, διπλά τζάµια 4 + 
5, Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ Ε23, λευκό, 
ραµποτέ Ρ-1543 

ΤΕΜΑΧΙΟ 570 

 Ανοιγόµενη πόρτα δίφυλλη ραµποτέ Π 
2000 x Y 2200 mm, διπλά τζάµια 4 + 5, 
Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ Ε23, λευκό, 
ραµποτέ Ρ-1543 

ΤΕΜΑΧΙΟ 980 

 Ανοιγόµενη πόρτα µονόφυλλη Π 1000 x 
Y 2200 mm, διπλά τζάµια 4 + 5, 
Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ Ε23, λευκό
  

ΤΕΜΑΧΙΟ 520 

 Ανοιγόµενη πόρτα δίφυλλη Π 2000 x Y 
2200 mm, διπλά τζάµια 4 + 5,  
Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ Ε23, λευκό
  

ΤΕΜΑΧΙΟ 850 

 Παράθυρο σταθερό, Π 800 x Y 800 
mm, διπλά τζάµια 4 + 5, Ενδεικτικός 
τύπος ΕΤΕΜ Ε23, λευκό  

ΤΕΜΑΧΙΟ 100 

 Παράθυρο σταθερό µε χώρισµα, Π 
3000 x Y 800 mm, διπλά τζάµια 4 + 5, 
Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ Ε23, λευκό
  

ΤΕΜΑΧΙΟ 310 

 Παράθυρο επάλληλο δίφυλλο, Π 1200 x 
Y 1200 mm, διπλά τζάµια 4 + 5, 
Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ Ε23, λευκό
  

ΤΕΜΑΧΙΟ 410 
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 Παράθυρο επάλληλο τρίφυλλο, Π 3000 
x Y 1200 mm, διπλά τζάµια 4 + 5, 
Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ Ε23, λευκό
  

ΤΕΜΑΧΙΟ 820 

    
 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 
9.000 

    
 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΩΝ Α - Γ  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 
45.000 

 
Β)  Καθορίζουµε τους όρους του διαγωνισµού ως εξής: 

 
 

1) Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την ….....η /10/2014, ηµέρα........................στο 
∆ηµοτικό κατάστηµα που βρίσκεται στη Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου ∆ιάκου, 
ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής 
 
Ώρα έναρξης του διαγωνισµού: 09:00πµ 
Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών: 09:30πµ 
 
2). Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προµήθεια ειδών περιλαµβάνονται στο 
συνηµµένο Παράρτηµα Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 
διακήρυξης 
 
3). Συµµετοχή  στο διαγωνισµό: 
 
3.1 Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν υποψήφιοι ή προσφέροντες οι 
οποίοι, δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους – µέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι, έχουν δικαίωµα να διενεργούν συγκεκριµένη 
παροχή. 
 
3.2 Οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων µπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να 
εµφανίζονται ως υποψήφιοι. Η υποβολή προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από 
υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα δηλώνονται τα µέλη της κοινοπραξίας..Αν  η 
κοινοπραξία επιλεγεί ω ανάδοχος  θα πρέπει να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική 
µορφή. 
 
3.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία οικονοµικών φορέων, 
όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
 
4) Μαζί µε την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισµού τα 
εξής δικαιολογητικά: 
 
4.1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, η οποία ορίζεται 2% επί του 
προϋπολογισµού της δαπάνης της προµήθειας (µε το ΦΠΑ) και θα έχει ισχύ επί ένα 
τουλάχιστον µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι εκατόν 
είκοσι (120) ηµέρες Κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου 
Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων. 
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Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου. 
 
4.2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 
πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. 
 
4.3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν1599/86, µε την οποία θα δηλώνεται ότι 
δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει 
αποκλεισθεί η συµµετοχή της από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή ΟΤΑ (η οποία θα 
φέρει το γνήσιο της υπογραφής) . 
4.4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν1599/86, µε την οποία θα δηλώνεται ότι έλαβε 
γνώση των όρων της διακήρυξης συνεπώς και της τεχνικής προσφοράς και των σχετικών 
µε αυτή διατάξεων τους αποδέχεται και υιοθετεί πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός των 
σηµείων εκείνων που δεν αποδέχεται, τα οποία θα πρέπει να αναφέρει προκειµένου να 
αξιολογηθούν καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς των 
ΟΤΑ και του δηµοσίου. 
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται στην πρωτότυπη µορφή 
τους, γίνονται όµως δεκτά και ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που 
εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους, 
πλην της εγγυητικής επιστολής η οποία θα πρέπει να είναι πρωτότυπη. 
 
Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 
από υπηρεσίες και φορείς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, 
καθώς και στα νοµικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.. (αρθ. 1 του Ν.4250/14, 
ΦΕΚ 74 Α΄). 
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής. 
  
Σχετικά µε τα ανωτέρω διευκρινίζεται ότι: 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά καθώς και όσα θα αναφερθούν στη συνέχεια, εκτός από 
την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, 
εφόσον έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει 
λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία µε υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε αυτό. 
 
Σε όλες τις δηµοπρασίες οι ενδιαφερόµενοι παρίστανται αυτοπροσώπως ή από άλλο 
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.  
 
Κανείς δεν µπορεί, στην ίδια δηµοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από µια 
εταιρείες ή κοινοπραξίες. Επίσης, δεν µπορεί ο εκπροσωπών ή το µέλος διοικητικού 
συµβουλίου συµµετέχουσας εταιρείας να συµµετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. 
Σε µια τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες αυτές οι πολλαπλές προσφορές, εκτός 
αν αποσυρθούν από τους ενδιαφερόµενους όλες οι υπόλοιπες προσφορές πλην 
µίας. ∆εν µπορεί επίσης να συµµετάσχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό, 
υπάλληλος εταιρείας που συµµετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύµβουλοι, που αµείβονται 
από αυτή µε µισθό ή µε κάποιον άλλον τρόπο.  
 
Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι οι 
προσφορές θα περιέχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας 
διενέργειας του διαγωνισµού. 
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5). Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα, µέσα σε 
σφραγισµένο φάκελο. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα 
σχετικά µε αυτήν στοιχεία. Η οικονοµική προσφορά τοποθετείται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη 
¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨. 
 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εφόσον ο προµηθευτής 
κρίνει ότι είναι αναγκαία προς υποστήριξη της υποψηφιότητας του να 
συµπεριληφθούν στη προσφορά και δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ¨ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ¨ και τις 
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
6). Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην εξής διεύθυνση: 
∆ήµος ∆ιονύσου 
Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνα 29 & Αθ. ∆ιάκου  
Τ.Κ. 145 65- Άγιος Στέφανος 

 
Η προθεσµία για την παραλαβή από το ∆ήµο των προσφορών που αποστέλλονται 
ταχυδροµικά λήγει την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, 
δηλαδή την …..η /10/2014 ηµέρα ...............και ώρα 15:00 που κλείνει το πρωτόκολλο 
του ∆ήµου. 
 
7). Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους τους προµηθευτές για χρονικό 
διάστηµα ενενήντα (90) ηµερών, το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της 
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.  
 
8). Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική επιτροπή, στο 
προµηθευτή που προσφέρει την οικονοµικότερη προσφορά.. Η κατακυρωτική 
απόφαση υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, για έγκριση, είναι δε αµέσως 
εκτελεστή. 
 
9). Η παράδοση των προσφερόµενων υλικών θα γίνεται τµηµατικά σύµφωνα µε τις 
ανάγκες του ∆ήµου, σε χρονικό διάστηµα έως ένα έτος από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σχετικής σύµβασης.  

10) Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά, σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
ποσότητες παραγγελίας µετά την οριστική παραλαβή και µε την έκδοση χρηµατικού 
εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. 

 
11). Τον προµηθευτή βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις καθώς και η κράτηση για 
φόρο εισοδήµατος, πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει το ∆ήµο.  
 
12) Για την καλή εκτέλεσε των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι 
να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής 
αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. 

 
13) Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 
από το Τµήµα Προµηθειών, αρµόδιος υπάλληλος Χαράλαµπος Μυλωνάς τηλέφωνα 
213 20 30 623 και φαξ 213 20 30 630. 
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ΟΙ δαπάνες δηµοσίευσης της παρούσας διόρυξης και τυχόν επαναληπτικής 
βαρύνουν τον ανάδοχο.    

 
 
 

  Με εντολή ∆ηµάρχου 
Η Αντιδήµαρχος 

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

   

   

   

   

  Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 23 / 2014 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     
  
     

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η µελέτη αυτή συντάχθηκε προκειµένου ο ∆ήµος να προµηθευτεί διάφορα υλικά που 
χρησιµοποιούνται σε οικοδοµικές εργασίες, π.χ. τσιµέντο, ξυλεία, κλπ., τα οποία είναι αναγκαία στις 
διάφορες µικροσυντηρήσεις κτίριων και εγκαταστάσεων υποδοµών που υλοποιούν τα συνεργεία 
τεχνιτών του ∆ήµου. 
 
Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 45.000 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% και η 
σκοπιµότητά της έχει εγκριθεί µε την 38/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Η εν λόγω προµήθεια θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (περί «Κύρωσης 
του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. 114/08.06.2006 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) και της Υ.Α. 
11389/93 του ΥΠ.ΕΣ (περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», ΦΕΚ 185/23.03.1993 ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ). 
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
    
 ΟΜΑ∆Α Α: ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ   
    
1 ΑΜΜΟΣ  ΣΑΚΟΣ 25 

ΚΙΛΩΝ 
1,10 

2 ΑΜΜΟΣ ΜΠΕΤΟΥ  ΚΥΒΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ 

22,00 

3 ΑΜΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ  ΣΑΚΟΣ 25 
ΚΙΛΩΝ 

2,50 

4 3Α  ΚΥΒΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ 

45,00 

5 ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΠΟΛΤΟΣ ΣΑΚΟΣ 25 
ΚΙΛΩΝ 

2,20 

6 ΓΑΡΜΠΙΛΙ  ΚΥΒΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ 

22,00 

7 ΓΑΡΜΠΙΛΙ ΣΑΚΟΣ    ΣΑΚΟΣ 25 
ΚΙΛΩΝ 

1,10 

8 ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ   ΣΑΚΟΣ 25 
ΚΙΛΩΝ 

2,50 

9 ΠΛΑΚΑ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΛΕΥΚΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ 10,00 
10 ΠΛΑΚΑ ΜΕ ΡΙΓΕΣ  ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ  13,00 
11 ΠΛΕΓΜΑ ∆ΟΜΙΚΟ ( 15x25)  ΤΕΜΑΧΙΟ 10 17,00 
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M2 
12 ΠΛΕΓΜΑ ∆ΟΜΙΚΟ (15x15) ΤΕΜΑΧΙΟ 10 

M2 
19,00 

13 ΤΟΥΒΛΟ ∆ΙΠΛΟ (9x12x12) ΤΕΜΑΧΙΟ  0,13 
14 ΤΟΥΒΛΟ ΜΟΝΟ (6x9x19)  ΤΕΜΑΧΙΟ 0,12 
15 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ  ΣΑΚΟΣ 25 

ΚΙΛΩΝ  
4,00 

16 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ  ΣΑΚΟΣ 50 
ΚΙΛΩΝ   

6,50 

17 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ   ΣΑΚΟΣ 25 
ΚΙΛΩΝ   

6,00 

18 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ   ΣΑΚΟΣ 50 
ΚΙΛΩΝ   

9,00 

19 ΣΚΥΡΟ ΚΥΒΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ 

22,00 

20 ΚΡΑΣΠΕ∆Ο ΤΕΜΑΧΙΟ 4,00 
21 ΒΕΡΓΑ ΜΠΕΤΟΥ ΚΙΛΟ 1,00 
22 ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 0,60 
23 ΚΕΡΑΜΥ∆Ι ΤΕΜΑΧΙΟ 0,65 
24 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ 50x50x13 

(ρόµβος) 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ 2,40 

25 ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ 5x5 (τετράγωνο) ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ 2,00 
26 ΚΟΥΝΕΛΟΣΥΡΜΑ (ψιλή στρογγυλή 

τρύπα) 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ 2,00 

27 ΚΟΤΕΤΣΟΣΥΡΜΑ (µεγάλη στρογγυλή 
τρύπα)  

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ 1,80 

28 ΚΟΥΝΕΛΟΣΥΡΜΑ ΠΟΝΤΑΡΙΣΤΟ 
(1x2cm) 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ 6,00 

29 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙ∆Α 
1,20mx2,40mx12mm 

ΤΕΜΑΧΙΟ 53,00 

30 ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ 
0,60mx1,00mx5cm/100Kg 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ 8,00 

31 ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆Α 1,20mx2,5mx12mm ΤΕΜΑΧΙΟ 10,00 
32 ΑΝΘΥΓΡΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆Α (διαστάσεις 

ως άνω) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 15,50 

    
 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 
26.000 

    
    

 ΟΜΑ∆Α Β: ΞΥΛΕΙΑ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
    

1 ΤΑΒΛΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ 25x100 M3 345 
2 ΜΑ∆ΕΡΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ 25cm x 3-4m M3 360 
3 ΚΑ∆ΡΟΝΙ 3,5x5/5x5/5x7/5x10 M3 360 
4 MDF ΓΥΜΝΟ 3,05x1,22x16mm M2 8,5 
5 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50x1,25x21 mm M2 24 
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6 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50x1,25x18 mm M2 20 
7 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50x1,25x15 mm M2 17 
8 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50x1,25x12 mm M2 14 
9 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50x1,25x10 mm M2 12 

10 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50x1,22x6 mm M2 9,5 
11 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2,50x1,22x4 mm M2 5,5 
12 ΚΟΡΜΟΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟΣ Φ10x3m ΤΕΜΑΧΙΟ 19 
13 ΚΟΡΜΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Φ8x3m ΤΕΜΑΧΙΟ 15 

    

 
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Β 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

10.000 

    
    

 

ΟΜΑ∆Α Γ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ  
(ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ
Η ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
    

 

Ανοιγόµενο µονόφυλλο παράθυρο Π 
600 x Y 800 mm, διπλά τζάµια 4 + 5 µε 
περιµετρική ασφάλιση, Ενδεικτικός 
τύπος ΕΤΕΜ Ε23, λευκό 

ΤΕΜΑΧΙΟ 250 

 

Ανοιγόµενο µονόφυλλο παράθυρο Π 
800 x Y 2200 mm, διπλά τζάµια 4 + 5 
µε περιµετρική ασφάλιση, Ενδεικτικός 
τύπος ΕΤΕΜ Ε23, λευκό 

ΤΕΜΑΧΙΟ 400 

 

Ανοιγόµενο δίφυλλο παράθυρο Π 1200 
x Y 1200 mm, διπλά τζάµια 4 + 5 µε 
περιµετρική ασφάλιση, Ενδεικτικός 
τύπος ΕΤΕΜ Ε23, λευκό 

ΤΕΜΑΧΙΟ 430 

 

Ανοιγόµενο δίφυλλο παράθυρο Π 1200 
x Y 2200 mm, διπλά τζάµια 4 + 5 µε 
περιµετρική ασφάλιση, Ενδεικτικός 
τύπος ΕΤΕΜ Ε23, λευκό 

ΤΕΜΑΧΙΟ 660 

 

Ανοιγόµενη πόρτα µονόφυλλη ραµποτέ 
Π 1000 x Y 2200 mm, Ενδεικτικός 
τύπος ΕΤΕΜ Ε23, λευκό, ραµποτέ Ρ-
1543 

ΤΕΜΑΧΙΟ 645 

 

Ανοιγόµενη πόρτα δίφυλλη ραµποτέ Π 
2000 x Y 2200 mm, Ενδεικτικός τύπος 
ΕΤΕΜ Ε23, λευκό, ραµποτέ Ρ-1543 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1000 

 

Ανοιγόµενη πόρτα µονόφυλλη ραµποτέ 
Π 1000 x Y 2200 mm, Ενδεικτικός 
τύπος ΕΤΕΜ Ε23, λευκό, ραµποτέ Ρ-
1543 

ΤΕΜΑΧΙΟ 645 

 Ανοιγόµενη πόρτα µονόφυλλη ραµποτέ 
Π 1000 x Y 2200 mm, διπλά τζάµια 4 + 
5, Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ Ε23, λευκό, 
ραµποτέ Ρ-1543 

ΤΕΜΑΧΙΟ 570 

 Ανοιγόµενη πόρτα δίφυλλη ραµποτέ Π ΤΕΜΑΧΙΟ 980 
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2000 x Y 2200 mm, διπλά τζάµια 4 + 5, 
Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ Ε23, λευκό, 
ραµποτέ Ρ-1543 

 Ανοιγόµενη πόρτα µονόφυλλη Π 1000 x 
Y 2200 mm, διπλά τζάµια 4 + 5, 
Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ Ε23, λευκό
  

ΤΕΜΑΧΙΟ 520 

 Ανοιγόµενη πόρτα δίφυλλη Π 2000 x Y 
2200 mm, διπλά τζάµια 4 + 5,  
Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ Ε23, λευκό
  

ΤΕΜΑΧΙΟ 850 

 Παράθυρο σταθερό, Π 800 x Y 800 
mm, διπλά τζάµια 4 + 5, Ενδεικτικός 
τύπος ΕΤΕΜ Ε23, λευκό  

ΤΕΜΑΧΙΟ 100 

 Παράθυρο σταθερό µε χώρισµα, Π 
3000 x Y 800 mm, διπλά τζάµια 4 + 5, 
Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ Ε23, λευκό
  

ΤΕΜΑΧΙΟ 310 

 Παράθυρο επάλληλο δίφυλλο, Π 1200 x 
Y 1200 mm, διπλά τζάµια 4 + 5, 
Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ Ε23, λευκό
  

ΤΕΜΑΧΙΟ 410 

 Παράθυρο επάλληλο τρίφυλλο, Π 3000 
x Y 1200 mm, διπλά τζάµια 4 + 5, 
Ενδεικτικός τύπος ΕΤΕΜ Ε23, λευκό
  

ΤΕΜΑΧΙΟ 820 

    
 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 
9.000 

    
 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑ∆ΩΝ Α - Γ  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 
45.000 

 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Η τεχνική περιγραφή των προς προµήθεια υλικών προκύπτει µονοσήµαντα από την ονοµασία 
τους, π.χ. πλάκα πεζοδροµίου λευκή στα οικοδοµικά υλικά, κ.ο.κ. 
 
Τα προς προµήθεια είδη θα είναι είδη εµπορίου, καινούργια και αµεταχείριστα, από εύφηµα 
εργοστάσια και οίκους κατασκευής µε πιστοποίηση ποιότητας (ISO) της παραγωγικής τους 
διαδικασίας, από πρώτες ύλες άριστης ποιότητας, κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας για τη χρήση για την οποία προορίζονται, µε 
εγγύηση καλής λειτουργίας υλικού, εργασίας κατασκευής και εγκατάστασης, όπου τυχόν αυτά 
προϋποτίθενται, π.χ. ανοιγόµενο παράθυρο αλουµινίου. 
 
Έκαστος συµµετέχων θα αναφέρει στην προσφορά του τον οίκο / µάρκα του κάθε υλικού που 
προσφέρει. 
 
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τµηµατικά, σε ποσότητες ανάλογα µε τις προκύπτουσες 
ανάγκες, στην αποθήκη του δήµου ή σε όποιο άλλο σηµείο εντός του δήµου τυχόν απαιτηθεί µε 
ευθύνη του αναδόχου. 
 

ΑΔΑ: Β56ΚΩ93-Η84



Σελίδα 18 από 18 
 

Ο προϋπολογισµός της µελέτης έχει συνταχθεί ανά οµάδες συγγενών υλικών, π.χ. οικοδοµικά 
υλικά, ξυλεία, κλπ., προκειµένου να είναι εφικτή η συµµετοχή των ενδιαφεροµένων είτε για µία µόνο 
οµάδα ή και περισσότερες οµάδες ή όλες τις οµάδες στο σύνολο. 
 
Ο µειοδότης σε κάθε οµάδα είναι ο συµµετέχων που θα χορηγήσει τη µεγαλύτερη επί τοις εκατό 
µέση έκπτωση στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της κάθε οµάδας, δεδοµένου ότι δεν είναι γνωστές 
εκ των προτέρων συγκεκριµένες ποσότητες υλικών που θα χρειαστούν για προµήθεια, π.χ. δεν 
είναι γνωστό εκ των προτέρων ότι ο δήµος θα χρειαστεί συγκεκριµένη ποσότητα κόντρα πλακέ 
συγκεκριµένου τύπου από τα υλικά ξυλείας ώστε να εφαρµοστούν επί µέρους εκπτώσεις σε κάθε 
είδος και να υπολογιστεί κατόπιν η συνολική έκπτωση στον ενδεικτικό προϋπολογισµό έκαστης 
µίας οµάδας υλικών. 
 
Τα προς προµήθεια υλικά είναι ενδεικτικά των ειδών που χρειάζεται ο ∆ήµος για την εκτέλεση των 
σχετικών εργασιών και δεν µπορούν να εξαντληθούν σε αυτά και µόνο, αλλά η εν λόγω προµήθεια 
αφορά και όλα τα άλλα υπάρχοντα παρεµφερή υλικά εµπορίου που πωλούνται στα σχετικά 
εµπορικά καταστήµατα οικοδοµικών υλικών της µελέτης, και τα οποία δεν είναι γνωστό εκ των 
προτέρων ότι ο δήµος µπορεί να χρειαστεί.  
 
Στην παραπάνω περίπτωση, ο εκάστοτε ανάδοχος των σχετικών ειδών θα πρέπει να προµηθεύσει 
το δήµο µε τα ανάλογα υλικά που δεν αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της παρούσας 
µελέτης, σε τιµή µονάδος του εµπορίου µείον την έκπτωση που θα προσφέρει στη σχετική 
δηµοπρασία και µέχρι του ποσού εξάντλησης της σύµβασης που θα υπογράψει. 
 
Η Συντάξασα      Θεωρήθηκε 
 
Γεωργία Ροκίδη    Απόστολος Παπαδόπουλος 
Προϊσταµένη Καθαριότητας    Μηχανολόγος Μηχανικός 
& Ανακύκλωσης    Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
 
 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος, 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
5. Καγιαλή Ελπίς 
6. Κοντάκης Κυριάκος 
7. Καλαφατέλης Ιωάννης 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος  
∆ήµαρχος 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

ΑΔΑ: Β56ΚΩ93-Η84
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