
 

 Σκάλα 15- 05-2020 

 Αρ.Πρωτ.:   4.935                                                                            

                                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

NOMΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 

 

 

ΠΡΟΣ 

                                                               ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ  ΦΟΡΕΙΣ 

 

 

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ασφαλτομίγματος ,  σύμφωνα 

με την επισυναπτόμενη περιγραφή. 

Με βάσει τα ανωτέρω, καλείστε μέχρι και την   21η  Μαΐου    2020 και ώρα   11:00   

π.μ. να υποβάλλεται έγγραφη προσφορά σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια, η 

οποία να περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές  καθώς και την συνολική αμοιβή 

σας. 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 

παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

α.   Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή  σε δημοπρασία 

β. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για μη οφειλή    

ασφαλιστικών εισφορών  για το προσωπικό. 

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

ασφαλιστικών εισφορών διαχειριστών  εταιρείας. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του 

άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

 

 

                               Ο Αντιδήμαρχος 

 

 

   Μπόλλας  Βασίλειος 

 

 

 

 

 

 



 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ     

  
ΔΗΜΟΣ  ΕΥΡΩΤΑ                 Προμήθεια έτοιμου ασφαλτικού  
Δ/νση Περιβάλλοντος, Υπ. Δόμησης       κλειστού τύπου 
και Τεχνικών Υπηρεσιών 

Κ.Α.: 30-6662.0007 
 

                                                                    CPV : 44113620-7 (Άσφαλτος) 

 

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Στο προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 υπάρχει εγγεγραμμένη η πίστωση με Κ.Α. 30-
6662.0007 και τίτλο «Προμήθεια έτοιμου ασφαλτικού κλειστού τύπου». 

Στα πλαίσια της ανωτέρω πίστωσης, προβλέπεται η προμήθεια ασφαλτικού μίγματος 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου,  που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην επούλωση λάκκων και την 
αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου του Δήμου Ευρώτα. 

Ειδικότερα θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια του κάτωθι υλικού:   

 

Περιγραφή εργασιών 
Μονάδα 

μέτρησης 

Ποσό- 

τητα 

Τιμή 

Μονάδος 
Σύνολο 

Ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20 ή ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 
40, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και τις ανάγκες 
της Υπηρεσίας, και σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-
11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
ασφαλτικού σκυροδέματος".  

Η προθεσμία του χρόνου παράδοσης των υλικών 
ξεκινά από την υπογραφή του συμφωνητικού και θα 
ολοκληρωθεί σταδιακά σύμφωνα με τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας και μέχρι την εξάντληση της συμβατικής 
ποσότητας.  
Στη τιμή περιλαμβάνεται μόνο η προμήθεια του 
ασφαλτομίγματος από την μονάδα παραγωγής, και 
δεν περιλαμβάνεται η μεταφορά του υλικού επί 
τόπου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με ίδια μέσα. 

τόνος 100 46 4.600,00 

Σύνολο 4.600,00 

ΦΠΑ 24% 1.104,00 

Άθροισμα 5.704,00 

         
        
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                     Σκάλα  12 / 5 / 2020                Σκάλα  12 / 5 / 2020 
                          Ο   Συντάξας          O αναπληρωτής Προϊστάμενος   
        Δ/νσης Περιβάλλοντος, 

Υπ. Δόμησης & Τ.Υ. 
         
 
                   Δερτιλής  Παναγιώτης     Δερτιλής  Παναγιώτης                     
           Μηχ/γος Μηχ/κός            Μηχ/γος Μηχ/κός 
 


