
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αριθ. Πρωτ.: 11067/7805 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ                            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   09/05/2017 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                         
ΤΗΛ/ΦΑΞ 210-4092265 
Email: dimospromithies@gmail.com 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ    
                                                                                                                                                                     
                                                             
                                                             ΠΡΟΣ 
                                                            
                                                      ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
                                                                                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ  

 
 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών οδοποιίας 

για τις ανάγκες του Δήμου μας, συνολικού προϋπολογισμού 12.903,00 € πλέον ΦΠΑ  σύμφωνα με 

τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 7/2017 με αρ.πρωτ.: 8735/6240/07-04-2017 Μελέτης του 

τμήματος Συντηρήσεων και Μικροέργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπως αναλυτικά 

περιγράφεται παρακάτω.  

Η προμήθεια θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον   Ν.4412/2016. 

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τα ανωτέρω μέχρι την 19/05/2017 

ημέρα Παρασκευή και ώρα έως 14:00 μ.μ. στο email  dimospromithies@gmail.com ή στο ΦΑΞ 

210-4092265 ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στο τμήμα προμηθειών του Δήμου Περάματος,  

Λ. Δημοκρατίας 28 - 1ος όροφος. 

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται με έντυπο τεχνικών προδιαγραφών των 

υπό προμήθεια ειδών. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μαζί με την κατάθεση της προσφοράς τους θα πρέπει να 

καταθέσουν: 

1. Αίτηση (ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ- ΑΦΜ- ΤΗΛΕΦΩΝΟ-EMAIL) στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα 

αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

2. Υπεύθυνη δήλωση χωρίς να απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής κατ’ αναλογική 

εφαρμογή του άρθρου 103 του Ν.4412/2016 προσκόμισης των κάτωθι δικαιολογητικών 

στην περίπτωση που τους ανατεθεί η σύμβαση, 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις 
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περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού 

προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) (καταστατικό, ΦΕΚ κλπ), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής 

του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ  

 

Στην περίπτωση που μέχρι την άνω ημερομηνία δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον υποβολής 

προσφορών στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ο Δήμος  θα συνεχίσει τη διερεύνηση για 

συλλογή προσφορών χωρίς περεταίρω ενημέρωση.  

 

 

 

Ο Προϊστάμενος 

του τμήματος Προμηθειών 

 

 

Δεντόπουλος Ιωάννης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Πέραμα,   7/  4 /2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       Αρ. πρωτ. 8735/6240 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  
Τ.Υ. 
Τμήμα : Συντήρησης και Μικροέργων  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Οικοδομικών υλικών και υλικών οδοποιίας  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 15.999,72€ με ΦΠΑ / ΚΑ 30-6662.0006 
Ημερομηνία   6/4/2017 
Αρ. Μελέτης:7/2017 
 
 
                                                      ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
Οι τεχνικές προδιαγραφές των παρακάτω οικοδομικών υλικών αφορούν τις δραστηριότητες του 
συνεργείου οικοδομών για γενικές συντηρήσεις στο Δήμο μας. 

Άμμο-χαλίκι σε m3,λίθινα,αδρανή υλικά παράγονται με την θραύση σκληρών πετρωμάτων ,έχουν 
διαστάσεις (0,08 έως 80 mm) ,χρησιμοποιούνται για την παραγωγή σκυροδέματος. 

Ασβέστης σε σακί, πολτός, χημική ένωση, συνδετικό υλικό. 

Τσιμέντο σακί 50 κιλών ,χρώματος γκρίζου, ανόργανο υλικό ,υδραυλικό συνδετικό κονίαμα, 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή σκυροδέματος. Το τσιμέντο (χρώματος λευκού ή γκρι) θα είναι 

συσκευασμένο σε σακιά  των 25kg ή 50 kg   σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 197 – 1:2000. 

Τσιμέντο λευκό, σακί 25 κιλών, η ειδική διαδικασία παρασκευής κάνει το υλικό ακριβότερο από τα 

κοινά τσιμέντα και θα χρησιμοποιηθεί για πλάκες, επενδύσεις δαπέδων και είναι κατάλληλο όσο 

αφορά την εφαρμογή για σοβά. 

Η άμμος ποταμού πρέπει να είναι πλυμένη και κοσκινισμένη χωρίς όστρακα και άλλες ξένες 

προσμίξεις, Α’ ποιότητας. 

Οι οπτόπλινθοι (τούβλα τοιχοποιίας)  θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με την ΠΤΠ Δ100 (ΥΑ 

Δ14/535Θ9Ο). Οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των οπτόπλινθων προσδιορίζονται στην ΕΤΕΠ με 

κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00:2009. 

Οι τσιμεντόλιθοι θα είναι διαστάσεων 39Χ19Χ19 εκατοστά αρίστης ποιότητας, κατασκευασμένοι 

τουλάχιστον 28 ημέρες πριν και με εμφανές το χρώμα σκλήρυνσης. Οι τσιμεντόλιθοι πρέπει να 

συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας και να είναι ελεγμένοι και εγκεκριμένοι 

ως προς τη συστολή ξήρανσης και την ικανοποιητική ξήρανση σε συνθήκες περιβάλλοντος. Η 

αντοχή σε θλίψη και η υδατοαπορροφητικότητα των τσιμεντόλιθων προσδιορίζονται με δοκιμές 

βάσει του ΕΝ 772 και του ASTM C 140. Πρέπει επίσης να έχουν την ίδια εμφάνιση (ιδιαίτερα υφή) 

και να έχουν συντηρηθεί με τις ίδιες διαδικασίες. 

Πλάκες επιστρώσεων πεζοδρομίου ( 50 x 50 ,40χ40) από σκυρόδεμα αντιολισθηρές λευκού 
χρώματος. 

17PROC006156142 2017-05-09



Ασφαλτόμιγμα σε συσκευασία σάκων που αποθηκεύεται για χρονικό διάστημα έως και δύο ετών. 
Για την γρήγορη ( σε 2’ ) και μόνιμη αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων ( λακκούβες τομές ) 
κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.  

Συνεργάζεται άψογα με παλαιά, νέα άσφαλτο ακόμα και με τσιμέντο. Εφαρμόζεται εν ψυχρώ και 
δεν απαιτείται συγκολλητική, ανάμιξη, τετραγωνισμός λακκούβας. 

  

       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Πέραμα,   7/  4 /2017 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ      Αρ. πρωτ. 8735/6240 
Τ.Υ 
ΤΜΗΜΑ: Συντηρήσεων και Μικροέργων 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  ΚΑΕ 30-6662.0006 μέχρι του ποσού των 15.999,72 € με ΦΠΑ για   προμήθεια 
οικοδομικών υλικών και υλικών οδοποιίας του Δήμου μας . 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.999,72 € με Φ.Π.Α  
Κ.Α  : 30-6662.0006 έτους 2017. 
Αρ. Μελέτης:7/2017 
 
                                              ΜΕΛΕΤΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 Η προμήθεια οικοδομικών υλικών αφορά τις δραστηριότητες του συνεργείου οικοδομών για 
συντηρήσεις και επισκευές κτιρίων του Δήμου όπως κτίριο βιβλιοθήκης , κέντρο πολιτισμού , 
δημαρχείου κ.α. επίσης πεζοδρόμησης όπως πεζοδρόμηση στο δυτικό άκρο της πόλης «παράλια , 
Ηπείρου , Αγ. Νικολάου , Ειρήνης κ.α.» συντήρηση ασφαλτικών σε οδούς Θράκης ,Αγ. Βάρβαρα  
κ.α. 

 Η ποιότητα των υπό προμήθεια υλικών θα πρέπει να είναι σύμφωνη : 
1. Με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (Ε.Π) 

2.  Με κοινές τεχνικές προδιαγραφές αναγνωρισμένες από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε  

3. Με τις Ευρωπαϊκές εγκρίσεις (ΕΤΕ) περί καταλληλότητας του προϊόντος  

4.Με Πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές (ΠΤΠ)  

5.Όπως επίσης και με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ,ΥΠΕΧΩΔΕ και σε συμπλήρωση αυτών με 
προδιαγραφές ISO. 

   Η  δαπάνη της προμήθειας με απευθείας ανάθεση, ανέρχεται στο ποσό των 15.999,72 € (με το 
Φ.Π.Α) και θα βαρύνει τον Κ.Α 30-6662.0006 του τρέχοντος προϋπολογισμού του έτους 2017 και 
θα γίνεται τμηματικά λόγω έλλειψης χώρου αποθήκευσης. 
  

Θεωρήθηκε                                                          

ΠΕΡΑΜΑ            6/4/2017                  

                                                       

         Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ                                                                                      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ                                                       ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Πέραμα,   7/  4 /2017 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ      Αρ. πρωτ. 8735/6240 
Τ.Υ 
ΤΜΗΜΑ: Συντηρήσεων και Μικροέργων 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Οικοδομικών υλικών  και υλικών οδοποιίας του Δήμου μας 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 15.999,72 € με Φ.Π.Α/ΚΑ 30-6662.0006 
Αρ. Μελέτης:7/2017 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

                                                                                                       

                                                                                                 

  Πέραμα 6-4-2017                                                                          

   Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ            Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ               ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ 
Άμμο Μπετό χύμα τόνος 100 13,50€ 1.350 
Άμμος ποταμού  χύμα τόνος 8 30,00€ 240 
Γαρμπίλι χύμα τόνος 5 13,50€ 67,5 
Τσιμέντο Μαύρο 50Kg 117 6,00€ 702 
Τσιμέντο Λευκό 25Kg 50 5,69€ 284,5 
Μάρμαρο χύμα τόνος/ΒΒ 8 30,00€ 240 
Τσιμεντόλιθοι 300 0,45€ 135 
Ογκότουβλα 100 0,45€ 45 
Τούβλα 9x12x19 4.000 0,10€ 400 
Τούβλα 6x9x19 4.000 0,09€ 360 
Ασβέστης Σακί 252 2,00€ 504 
Πλάκες Πεζοδρομίου 
40x40,50x50 Λευκές 

800                6,20€ 4.960 

Ψυχρό ασφαλτόμιγμα  25 Kg 300                6,50€ 1.950 
Πλέγμα μπετόν  0-92 2x5 30 12,00€  360 
Χαλίκι χύμα τόνος 50             13.50€                  675 

Πολυκαρμπονικό διαφανές  
Διαστάσεων 210x6,00x1,00 cm 

3 210€   630 

Σύνολο 12.903€ 

Φ.Π.Α  24%  
3.096,72€ 

Τελικό Σύνολο   
15.999,72 € 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                              Προς το Δήμο Περάματος 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                                         για αρμόδια επιτροπή 
(επωνυμία εταιρίας, διεύθυνση κτλ) 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  

 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ     
(Κ.Α. 30-6662.0006) 

  
Σας υποβάλουμε την οικονομική προσφορά μας σύμφωνα με την υπ.’αριθ πρωτ: 
……………………………….πρόσκλησή σας  η οποία ισχύει και δεσμεύει την εταιρία μας μέχρι την __/__ /2017. 
(Σημείωση προς προμηθευτές: τουλάχιστον ενενήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα 
της διενέργειας της πρόσκλησης) 
 

 
 Η συνολική προσφερόμενη τιμή  προ Φ.Π.Α. ανέρχεται σε: 
………………..……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
(Να αναγραφεί ολογράφως η προσφερόμενη τιμή   ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων). 
 
 

Πέραμα, __/__/2017 
Ο προσφέρων 

 
 

 
(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σφραγίδα, υπογραφή) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 

Άμμο Μπετό χύμα τόνος 100   
Άμμος ποταμού  χύμα τόνος 8   
Γαρμπίλι χύμα τόνος 5   
Τσιμέντο Μαύρο 50Kg 117   
Τσιμέντο Λευκό 25Kg 50   
Μάρμαρο χύμα τόνος/ΒΒ 8   
Τσιμεντόλιθοι 300   
Ογκότουβλα 100   
Τούβλα 9x12x19 4.000   
Τούβλα 6x9x19 4.000   
Ασβέστης Σακί 252   
Πλάκες Πεζοδρομίου 40x40,50x50 Λευκές 800   

Ψυχρό ασφαλτόμιγμα  25 Kg 300   
Πλέγμα μπετόν  0-92 2x5 30   
Χαλίκι χύμα τόνος 50   

Πολυκαρμπονικό διαφανές  
Διαστάσεων 210x6,00x1,00 cm 

3   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
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