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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αμφιλοχία    24-12 -2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                      Αριθμ. Πρωτ:  - 12465 - 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ                                             ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληροφορίες : Μπιστιντζάνου Αλεξ. 
Τηλ: 2642360423 
                                          

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜ :  382  / 2020 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης  με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων της Παιδικής Εξοχής 
Μπούκας συμπεριλαμβανομένου  προμήθεια και εργασία» συν. προϋπολογισμού  # 1.590,18 €  € #» 
 

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθ  58 παρ 1 του "N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως ισχύει 
σήμερα 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ και ιδιαιτέρως 
τα άρθρα 116,118 και 120 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.(Κώδικας  Δήμων και Κοινοτήτων ) όπως ισχύει 
σήμερα 

4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008  
5. Την εξειδικευμένη πίστωση που έχει γραφτεί στον Κ.Α.15-6261.001 Συντήρηση και επισκευή 

κτιρίων κατασκήνωσης του προϋπολογισμού έτους 2020 
6. Το από 9-12-2020 Πρωτογενές Αίτημα  (ΑΔΑΜ: 20REQ007908809) του τμήματος πρόνοιας ,Δνσης  

αλληλεγγύης & κοινωνικών υποθέσεων  
7. Το υπ. αριθμ. 420 - 9/12/2020 τεκμηριωμένο αίτημα  
8. Την υπ. αριθμ. Α-939/2020 (Αριθμ πρωτ. 12355/22-10-2020),  (ΑΔΑ:630ΤΩΨΞ-ΡΨΠ) απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης ποσού  1.590,18 ευρώ με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση - ψήφιση της 
πίστωσης (ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ007931759) 

9. Τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της  παρ 1α του 
άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης 
πίστωσης. 

10. Την ανάγκη για την αποκατάσταση φθορών  και την προστασία των εγκαταστάσεων της Παιδικής 
Εξοχής Μπούκας  

11. Tην αριθμ. 54/ 2-12-2020  Μελέτη    Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων της Παιδικής Εξοχής 
Μπούκας συμπεριλαμβανομένου  προμήθεια και εργασία» συν. προϋπολογισμού  # 1.590,18 €  € 

#»του τμήματος Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών  
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Α. Την έγκριση της αριθμ. 54/ 2-12-2020  Μελέτης με τίτλο:   «Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων 
της Παιδικής Εξοχής Μπούκας συμπεριλαμβανομένου  προμήθεια και εργασία» συν. προϋπολογισμού  # 

1.590,18 €  #» που  συνέταξε το Τμήμα  Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών 
 
 Β. Την διενέργεια της προμήθειας/υπηρεσίας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

Ο Δήμαρχος 

Γεώργιος Κατσούλας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  

  ΑΡΙΘΜ ΜΕΛΕΤΗΣ :54/ 2020 
ΤΙΤΛΟΣ: «Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων της 
Παιδικής Εξοχής Μπούκας συμπεριλαμβανομένου  
προμήθεια και εργασία» 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : # 1.590,18 # 
ΚΑ:  15-6261.001 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ  
 
Αμφιλοχία 2/12/2020 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

για την αποκατάσταση των φθορών και για την προστασία των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού κατά 
την χειμερινή περίοδο της  Παιδικής Εξοχής Μπούκας συμπεριλαμβανομένου  προμήθεια και εργασία  
 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή περιλαμβάνει και περιγράφει την  αποκατάσταση των φθορών για την 
προστασία των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού κατά την χειμερινή περίοδο  της Παιδικής Εξοχής 
Μπούκας, συμπεριλαμβανομένου  προμήθεια και εργασία που απαιτούνται.  
Η συντήρηση κρίνεται απαραίτητη  για  την συντήρηση των εγκαταστάσεων, την προστασία τους κατά τις 
χειμερινές καιρικές συνθήκες και την  διατήρηση των εγκαταστάσεων σε καλή κατάσταση 

 
Η δαπάνη  προϋπολογίζεται στο ποσό των 1.590,18 Ευρώ και θα βαρύνει τον ΚΑ 15-6261.001 του 
προϋπολογισμού έτους 2020. 
 
Στην παραπάνω ανάθεση συμπεριλαμβάνονται  η προμήθεια και η τοποθέτηση των υλικών για την πλήρη 
αποκατάσταση τους . 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ M.M. 
ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΥ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 ΞΥΛΕΙΑ ΕΛΑΤΗΣ (Σκουρέτα 14χλ) τεμ 60 4,30 24% 258,00 

2 ΜΕΜΒΡΑΝΗ REFLECTIX SB 210gr/5,35mm) τεμ 50 3,20 24% 160,00 

3 ΚΑΔΡΟΝΙΑ ΕΛΑΤΗΣ Ευρωπ.Στεγν.4Χ5Χ4,00μετ τεμ 60 3,20 24% 192,00 

4 ΑΜΜΟΣ ΣΠΑΣΤΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ (Bigbag 1κυβ) τεμ 2 27,00 24% 54,00 

5 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 50 Kg τεμ 6 7,00 24% 42,00 

6 ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΠΟΛΤΟΣ (Σακουλάκι) τεμ 8 1,80 24% 14,40 

7 ΠΙΧΑΚΙΑ ΞΥΛ.ΣΤΕΓΗΣ 15*45 τεμ 40 0,30 24% 12,00 

8 ΑΚΙΔΕΣ ΑΠΩΘΗΤΙΚΕΣ ΠΟΥΛΙΩΝ ΙΝΟΧ 1,00m τεμ 30 4,00 24% 120,00 

9 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 430,00 24% 430,00 

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.282,40 

ΦΠΑ 24% 307,78 

ΣΥΝΟΛΟ  1.590,18 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
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Τα προς προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας θα πληρούν τις προϋποθέσεις των ισχυόντων 

διεθνών κανονισμών και θα διαθέτουν το σήμα CE 

Οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό 

 

Ξυλεία πριστή ( μαδέρια, σανίδια, καδρόνια, λατάκια ) 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ξυλείας περιγράφονται παρακάτω σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ, ISO & 

DIN. 

Σε όλους τους τύπους της ξυλείας θα έχουν εφαρμογή τα αντίστοιχα πρότυπα του ΕΛΟΤ, ISO & DIN για τις 

μεθόδους δοκιμών, προσδιορισμό των ιδιοτήτων, δοκιμές αξιολόγησης, αποτελεσμάτων και περιεκτικότητα 

των πρώτων υλών. 

Συγκεκριμένα ζητούνται : 

Δομική Ξυλεία 

Α. Πριστή ή πριονωτή ξυλεία προέρχεται απευθείας από κορμούς απλά αποφλοιωμένους μετά την 

υλοτόμηση. 

Β. Τα τεμάχια που προκύπτουν από την πριονιστή ξυλεία είναι τα ακόλουθα: 

 δοκοί ορθογωνικής διατομής 

 καδρόνια και μισοκάδρονα, που είναι επιμήκη τεμάχια ορθογωνικής διατομής με μικρή 

διαφορά μεταξύ πλάτους και πάχους 

 σανίδες, που είναι επιμήκη πεπλατυσμένα μέλη με ορθογωνική διατομή πλάτους πολύ 

μεγαλύτερου από το πάχος 

 πλάκες 

 οροφοπήχεις 

 

Σκουρέτα ελάτης  12mm*15cm*3,00m 

Σκουρέτα ελάτης πλανισμένα διαστάσεων 12mm*15cm*3,00m, εμποτισμένα από  ξύλο ελάτης. 

Υλοτόμηση κατά DIN 1052 και να ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας κατά DIN 4074 (ξυλεία με 

μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις. 

 

Καδρόνια 4cm*5cm*4,00m, 5cm*7cm*4,00m 

Καδρόνια πλανισμένα, εμποτισμένα από  ξύλο ελάτης. Υλοτόμηση κατά DIN 1052 και να ικανοποιεί τις 

συνθήκες καταλληλότητας κατά DIN 4074 (ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις.  

 
Διαπνέουσα μεμβράνη 130gr/m2 πιστοποιημένο κατά  το πρότυπο ΕΛΟΤ 1501-03-06-01-01: 2009 

 
 
Άμμος θραυστή 
Η άμμος θα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω απαιτήσεις : 
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• Η άμμος πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 για την παρασκευή 
σκυροδέματος ή του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 για την παρασκευή διαφόρων κονιαμάτων και 
σε κάθε περίπτωση να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τα ανωτέρω πρότυπα. 

• Η παιπάλη της άμμου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 16% του ξηρού βάρους της. 
• Η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε ελέγχους του υλικού σε πιστοποιημένα εργαστήρια, εάν αυτό 

κριθεί απαραίτητο. Τα έξοδα των ελέγχων βαρύνουν τον προμηθευτή. 
• Η άμμος θα παραδοθεί χύμα, σε συσκευασία των 30 Kgr ή σε Big Bag σε θέση που θα ορίσει η 

αρμόδια υπηρεσία. 
Η επιλογή της άμμου θα είναι κατά περίπτωση, έπειτα από επιλογή της αρμόδιας υπηρεσίας, 
ανάλογα με το είδος των εργασιών που θα χρησιμοποιηθεί και τις εκάστοτε ανάγκες 
Τσιμέντο κοινό σε χαρτοσακούλες των 50kg  
Το μαύρο τσιμέντο θα παραδίνεται σε ανθεκτικούς, χάρτινους σάκους των 50,00kg , σφραγισμένους, οι 
οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές. Το περιεχόμενο υλικό όλων των σάκων θα είναι το 
ίδιο και θα ζυγίζει 25kg. Το τσιμέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής, τύπου Portland,  θα φέρει 
υποχρεωτικά το  πιστοποιητικό CE, δηλαδή θα πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων  ΕΛΟΤ ΕΝ 
2197-1-2000 και ΕΛΟΤ 197-2-200 και θα έχει ομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας. Τσιμέντο με 
ανομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν διαλύονται με σφίξιμο στο 
χέρι) δεν θα γίνεται αποδεκτό. 

 
Ασβέστης πολτός (σακουλάκι) 

Οικοδομικός Ασβέστης (ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ) Ασβέστης σε πολτό, υψηλής καθαρότητας, καλά σβησμένος και 

ωριμασμένος στις εγκαταστάσεις του παραγωγού ή του προμηθευτή, κατάλληλος για οικοδομική χρήση με 

πάσης φύσεως κονιάματα δόμησης και επιχρίσματα.  

 

Για όσα υλικά δεν υπάρχουν ρητές ελάχιστες απαιτήσεις όπως ανωτέρω, ισχύει απαραίτητα ότι:  

Θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου εργοστασίου κατασκευής με μακρά παράδοση στο χώρο  Θα 

φέρουν οπωσδήποτε πιστοποιητικό CE και συμπληρωματική πιστοποίηση ΕΛΟΤ, EVEC ή VDE ή 

CEVELEC ή άλλου αναγνωρισμένου φορέα.  Θα ανταποκρίνονται πλήρως στις Ελληνικές ή 

Ευρωπαϊκές ή Διεθνείς Νόρμες.  

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο προμήθειας  

Η παρούσα μελέτη αφορά στην «αποκατάσταση των φθορών για την προστασία των εγκαταστάσεων και 
του εξοπλισμού κατά την χειμερινή περίοδο της  Παιδικής Εξοχής Μπούκας συμπεριλαμβανομένου  
προμήθεια και εργασία» 

 

Άρθρο 2: Ισχύουσες διατάξεις  

Η εκτέλεση της  εργασίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις: 

α)  του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» κατά τα άρθρα 
116 και 118  
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β) του άρθρου 209 (Προμήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες) του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄ / 08-
06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 
Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο  του προυπολογισμού που περιγράφονται 
στη μελέτη. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των ειδών.  
 
Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος από τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, 
συνεπάγεται απόρριψη της συνολικής προσφοράς.  

Άρθρο 3: Συμβατικά στοιχεία  

Τα   συμβατικά  στοιχεία  της  μελέτης είναι: 

-Η  τεχνική  περιγραφή  - Τεχνικές προδιαγραφές 
-Ο  ενδεικτικός προϋπολογισμός 
-Η  συγγραφή  των υποχρεώσεων 
-Ο  προϋπολογισμός προσφοράς 

 

Άρθρο 4: Τιμές προσφορών  

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει  την  παρούσα εργασία 

συμπεριλαμβανομένου προμήθεια ειδών, θα αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της  σχετικής  σύμβασης.  

Συνεπώς  σε  αυτή  την  περίπτωση  η  τιμή  μονάδας  της  προσφοράς  του  προμηθευτή  για τα προς 

προμήθεια είδος θα παραμένει σταθερή για  όσο  θα  είναι  σε ισχύ  η  σύμβαση για την παρούσα 

προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης του προς προμήθεια 

είδους σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα  μελέτη. 

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και 
αντίθετη στους όρους της σύμβασης.  Ο  υποψήφιος  προμηθευτής  μπορεί για την κατάθεση της 
οικονομικής του προσφοράς, να χρησιμοποιήσει το έντυπο της προϋπολογισμού προσφοράς της 

παρούσας μελέτης. 
 

Άρθρο 5: Δικαιολογητικά συμμετοχής  

1. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση 
των όρων της παρούσης τεχνικής περιγραφής και συμφωνούν με αυτούς  

2. Οικονομική προσφορά 

Η οικονομική προσφορά κάθε προμηθευτή πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα προσπέκτους 
στα οποία να φαίνονται όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά.  

 

Άρθρο 6: Σύμβαση   

Στον  ανάδοχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση ή  τηλεφωνική ενημέρωση για 
την ανάθεση. 

Κατά την πορεία υλοποίησης της σύμβασης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης ποσοτήτων των 

ειδών  εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση του συμβατικού τμήματος. 

Ως μέγιστος χρόνος για την εκτέλεση της προμήθειας καθορίζεται ο χρόνος έως τις 31/12/2020  

 Άρθρο 7:  Χρόνος και τόπος εκτέλεσης εργασίας  και παραλαβή ειδών   
 
Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας με την εργασία  θα γίνει μέσα σε  δύο ημέρες από την ανάθεση . 
Η παραλαβή της εργασίας και προμήθειας  θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης 
και παραλαβής εργασίας  του Δήμου. Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές 
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προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει απόρριψη των υλικών που αποκλίνουν 
και να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση τους με άλλα που να πληρούν επακριβώς τους 
όρους της σύμβασης και της προσφοράς. Εάν δεν είναι δυνατή η παραπάνω αντικατάσταση ο 
Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος κατά τα στοιχεία της προσφοράς του. 
 
Άρθρο 8:  Παραλαβή    

Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων γίνεται από την  αρμόδια  Επιτροπή Παραλαβής. 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η  επιτροπή  
παραλαβής  μπορεί  να  προτείνει  ή  την  τέλεια  απόρριψη  ή  τη  μερική  αυτής  ή  την  αντικατάσταση  
των  όποιων ανωμαλιών 
 

Άρθρο 9:  Εκχώρηση  

Ο προμηθευτής -ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς 

την έγγραφη συναίνεση του Δήμου Αμφιλοχίας  

Άρθρο 10:  Επίλυση διαφορών  

Οι διαφορές που  θα  προκύψουν  κατά  την  εκτέλεση  της  εργασίας θα  επιλυθούν  με τις διατάξεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

Αμφιλοχία 2-12-2020  

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 

 
Πηνελόπη Ρούσση  

ΠΕ  Πολιτικός Μηχανικός  

Θεωρήθηκε  
 
 

 
Η  Αναπληρώτρια  προϊσταμένη 

Πατρινούδη Θεοδώρα 
ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  

  ΤΙΤΛΟΣ: «Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων της 
Παιδικής Εξοχής Μπούκας συμπεριλαμβανομένου  
προμήθεια και εργασία» 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : # 1.590,18 # 
ΚΑ:  15-6261.001 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ  
Αμφιλοχία 2/12/2020 

 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Της επιχείρησης ………………………………………….………………………….……..…………  
 µε έδρα στ..…  …………………………………………………………..……..…………………….  
οδός …………………………………....……………… αριθµ. ..…... Τ.Κ. …………………. Τηλ.: 
…………………….……….………… Κινητό………………..………...……..……. Fax: 
…………………….…..……….  
Αφού έλαβα γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας και της εργασίας , υποβάλλω την 
παρούσα προσφορά: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ M.M. 
ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ  

ΕΝΔΕΙΚΤ
ΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ
Σ 
ΠΡΟΫΠΟ
ΛΟΓΙΣΜ
ΟΥ 

TIMH 
MON
AΔΟ
Σ 
ΠΡΟ
ΣΦΟ
ΡΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 ΞΥΛΕΙΑ ΕΛΑΤΗΣ (Σκουρέτα 14χλ) τεμ 60 4,30   

2 ΜΕΜΒΡΑΝΗ REFLECTIX SB 210gr/5,35mm) τεμ 50 3,20   

3 ΚΑΔΡΟΝΙΑ ΕΛΑΤΗΣ Ευρωπ.Στεγν.4Χ5Χ4,00μετ τεμ 60 3,20   

4 ΑΜΜΟΣ ΣΠΑΣΤΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ (Bigbag 1κυβ) τεμ 2 27,00   

5 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 50 Kg τεμ 6 7,00   

6 ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΠΟΛΤΟΣ (Σακουλάκι) τεμ 8 1,80   

7 ΠΙΧΑΚΙΑ ΞΥΛ.ΣΤΕΓΗΣ 15*45 τεμ 40 0,30   

8 ΑΚΙΔΕΣ ΑΠΩΘΗΤΙΚΕΣ ΠΟΥΛΙΩΝ ΙΝΟΧ 1,00m τεμ 30 4,00   

9 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 430,00   

ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
     
Ολογράφως:…………………………………………………………………………………………. 
 
∆ηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαµβάνω την εκτέλεση 
της εν λόγω προμήθειας και εργασίας  µε το άνωθεν τιµολόγιο προσφοράς. 

Αμφιλοχία,                 /       / 2020 
Ο προσφέρων 

 

 


