
                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

iΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ                       

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ 
ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΤΩΝ – ΣΙΝΔΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 7 / 2020

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗii: ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ του
Δ. Δέλτα με το ποσό των 439.654,52 €

ΚΩΔ. Κ.Α.Ε.: 02.20.7325.025

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS:EL522 ΚΩΔ. C.P.V. : 45212224-2,Κατασκευαστικές  εργασίες
για στάδια

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 439.654,52 € (συνολικά με ΦΠΑ)

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - παρ. 2α, άρθρο 95, του N. 4412/2016 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 2α του Ν. 4782/2021)
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Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ομάδα
(WBS) Εργασίες

Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε
ακέραιες μονάδες (%)

Ολογράφως Αριθμητικώς

1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  (ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ)

2 ΣΩΛΗΝΕΣ – ΚΑΛΩΔΙΑ 

3 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

..............................................................................................

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

Ομάδα Εργασίες

Δαπάνη ομάδας
κατά τον

Προϋπολογισμό
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη
έκπτωση

(%)

Δαπάνη ομάδας
μετά την
έκπτωση
(Ευρώ)

1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  (ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ) 22.954,20

2 ΣΩΛΗΝΕΣ – ΚΑΛΩΔΙΑ 30.694,93

3 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 202.510,00

Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1: 256.159,13 Π1:

Γ.Ε & Ο.Ε. Εργασιών 18,00% x Σ1: 46.108,64 18,00% x Π1=

Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2: 302.267,77 Π2:

Μέση έκπτωση Εμ =
Σ2 - Π2

= = .........................................
Σ2 302.267,77

Σε μεταφορά 302.267,77
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Από μεταφορά 302.267,77

Απρόβλεπτα 15,00% x Σ2: 45.340,17 15,00% x Π2:

Σύνολο Δαπάνης του Έργου
κατά τη μελέτη 347.607,94 Κατά την προσφορά:

Κόστος σύνταξης μελέτης 0,00

Σύνολο Δαπάνης του Έργου
κατά τη μελέτη 347.607,94 Κατά την προσφορά:

Πρόβλεψη αναθεώρησης 2%               Αν : 6.952,16 (1-Εμ) x (Αν) :

Σύνολο Δαπάνης του Έργου
κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) 354.560,10 Κατά την προσφορά:

Προστίθεται ΦΠΑ 24,00% 85.094,42 24,00%

Σύνολο Δαπάνης του Έργου
κατά τη μελέτη (με ΦΠΑ) 439.654,52 Κατά την προσφορά:

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

Οι συντάξαντες ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ

              

Σελίδα 5 από 5
.



i Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής Επισημαίνεται ότι οι αναθέτοντες φορείς που αποτελούν 
αναθέτουσες αρχές (π.χ. ΔΕΥΑ) εφαρμόζουν τις κανονιστικές διατάξεις (πρότυπα τεύχη) που εκδίδονται, κατ’ 
εξουσιοδότηση του άρθρου 53 του ν.4412/2016, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 315 του ν.4412/2016, και 
συνεπώς χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος διακήρυξης για τις συμβάσεις που αναθέτουν σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. Οι λοιποί αναθέτοντες φορείς  δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν 
τεύχος διακήρυξης για τις συμβάσεις που αναθέτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016.

ii Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης. Στην περίπτωση που πηγή χρηματοδότησης 
είναι ο τακτικός προϋπολογισμός, τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον 
η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει το τρέχον οικονομικό έτος, τον αριθμό καταχώρισής της στα 
λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε 
περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
στην παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145), περί διαδικασίας για την έκδοση της απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης. Στην περίπτωση που πηγή χρηματοδότησης είναι το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων, τη 
Συλλογική Απόφαση Ένταξης και τον ενάριθμο. Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται το Ταμείο που χρηματοδοτεί και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
του ΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι 
ενταγμένη η υπό ανάθεση μελέτη.

iii Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής Επισημαίνεται ότι οι αναθέτοντες φορείς που αποτελούν 
αναθέτουσες αρχές (π.χ. ΔΕΥΑ) εφαρμόζουν τις κανονιστικές διατάξεις (πρότυπα τεύχη) που εκδίδονται, κατ’ 
εξουσιοδότηση του άρθρου 53 του ν.4412/2016, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 315 του ν.4412/2016, και 
συνεπώς χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος διακήρυξης για τις συμβάσεις που αναθέτουν σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016. Οι λοιποί αναθέτοντες φορείς  δύνανται να χρησιμοποιούν το παρόν 
τεύχος διακήρυξης για τις συμβάσεις που αναθέτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016.

iv Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης. Στην περίπτωση που πηγή χρηματοδότησης 
είναι ο τακτικός προϋπολογισμός, τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον 
η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει το τρέχον οικονομικό έτος, τον αριθμό καταχώρισής της στα 
λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε 
περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
στην παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145), περί διαδικασίας για την έκδοση της απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης. Στην περίπτωση που πηγή χρηματοδότησης είναι το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων, τη 
Συλλογική Απόφαση Ένταξης και τον ενάριθμο. Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται το Ταμείο που χρηματοδοτεί και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
του ΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι 
ενταγμένη η υπό ανάθεση μελέτη.
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