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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
Ταχ. Διεύθυνση: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 
                                 ΛΑΥΡΙΟ 
Ταχ. Κώδικας: 19500 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ    
 ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΤΑΔΙΟΥ “ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ” ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ    

 
 
 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΚΑΕ 9777.05.006) ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2017) 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 433.333,33 χωρίς ΦΠΑ 
537.333,33 με ΦΠΑ 24% 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(κατά το σύστημα με ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου                                 

σύμφωνα με το άρθρο 95 του  N..4412/2016) 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΚΑΕ 9777.05.006) ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2017) 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 433.333,33 χωρίς ΦΠΑ 
537.333,33 με ΦΠΑ 24% 
 

 

 
 
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

(κατά το σύστημα με ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου                                 
σύμφωνα με το άρθρο 95 του  N..4412/2016) 

 
 
Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

με έδρα τ………………………………οδός ………………………………αριθμ…………………… 

Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax…………………… 

 

Προς: 

 
………………………………………. 
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που αναγράφεται στην 
επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης 
του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως 
και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα 
ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης 
και για κάθε ομάδα αυτού. 

 
--------------------------- 
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ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Α.Τ.:1 

Άρθρο:ΝΑΟΙΚ Α\22.20.02.ΣΧ Αποξήλωση με προσοχή συνθετικού χλοοτάπητα 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2237  100% 

Αποξήλωση μετά προσοχής, τυποποίηση  και απομάκρυνση προς φύλαξη είτε προς 

απόρριψη  σε χώρο  που θα ορισθεί από την υπηρεσία παλαιού υφιστάμενου συστήματος 

συνθετικού χλοοτάπητα. Περιλαμβάνει τις εργασίες κοπής, αφαίρεσης των υλικών πλήρωσης 

του πέλους και απομάκρυνσης τους είτε προς φύλαξη είτε προς απόρριψη κατά τα λοιπά 

συμφώνως της μελέτης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :…………………………………………………………………………... 

               (Ολογράφως) :………………………….……………………………………………… 

 

Α.Τ.:2 

Άρθρο:ΝΑΟΔΟ Γ\Γ06.1.ΣΧ Μόρφωση επιφάνειας γηπέδου 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 3231  100% 

Μόρφωση επιφάνειας γηπέδου ώστε να αποκτήσει τις απαιτούμενες κλίσεις και υψόμετρα και 

τη χρησιμοποίησή του ως βάση. Η μόρφωση επιτυγχάνεται αναμόχλευση των υφιστάμενων 

υλικών του γηπέδου την διαβροχή και την συμπύκνωση αυτών με την χρήση μηχανικών 

μέσων. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας  των απαιτούμενων υλικών,                            

η δαπάνη μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, με τις 

φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεως, η 

δαπάνη της αναμόχλευσης,  διαβροχής και πλήρους κυλίνδρωσης, ώστε να προκύψει το 

επιθυμητό γεωμετρικό σχήμα συμπεριλαμβανομένης και κάθε άλλης δαπάνης υλικών και 

εργασίας, που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας. 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :…………………………………………………………………………... 

            (Ολογράφως) :………………………………………………………………………… 

 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

Α.Τ.:3 

Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Α\73.96.ΣΧ1Προμήθεια και εγκατάσταση  στρώσης πυριτικού αδρανούς 

                                               Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396  100% 

Προμήθεια μεταφορά και επίπαση δια κατάλληλων μηχανικών  μεθόδων ενσωμάτωσης , 

πυριτικού    αδρανούς, επί ήδη επιστρωμένου συνθετικού χλοοτάπητα τρίτης γενιάς,  σε 

σταθερή  ποσότητα 16 Kg/m2. Το πυριτικό αδρανές θα συμμορφώνεται πλήρως με τα 

κατατεθειμένα πιστοποιητικά εργαστηριακού ελέγχου του ποδοσφαιρικού συνθετικού 

χλοοτάπητα και με τις απαιτήσεις της μελέτης επί απορρίψεως. Ειδικότερα όσον αφορά την 

θρυπτικότητα αυτή θα πρέπει να είναι ≤20% κατά P 18-576, η περιεκτικότητα σε CaCO3 ≥ 2% 

και η περιεκτικότητα σε SiO2 ≥ 98% κατά DINSPEC 18035 - 7 : 2011 -10 (πίνακας 15), 

γεγονός που πρέπει απαραίτητα να αποδεικνύεται από αποτελέσματα εργαστηριακών 

μετρήσεων πιστοποιημένου κατά DINENISO/IEC 17025 εργαστηρίου εκτελέσεως παρομοίων 

δοκιμών ελέγχου, όλα τα ανωτέρω θα κατατεθούν από τον ανάδοχο εντός πέντε (5) ημερών 

από της υπογραφής της συμβάσεως επί εκπτώσεως. 

Τιμή για έναν Τόνο  πλήρους και έντεχνης επίπασης στρώσης πυριτικού αδρανούς, μετά της 

μεταφοράς του από απόσταση έως 65 km επί τόπου του έργου. 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :…………………………………………………………………………... 

              (Ολογράφως) :…………………………………………………………………………… 
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Α.Τ.:4 

Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Α\73.96.ΣΧ2 Προμήθεια και εγκατάσταση  στρώσης από 

κόκκους φελλού υψηλής καθαρότητας 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396  100% 

Προμήθεια μεταφορά και επίπαση δια κατάλληλων μηχανικών  μεθόδων ενσωμάτωσης, 

επεξεργασμένου φλοιού φελλοφόρου δρυός υψηλής ποιότητος σε μορφή κόκκων, επί ήδη 

επιστρωμένου και επιπασμένου δια χαλαζιακής άμμου  συνθετικού χλοοτάπητα ποδοσφαίρου 

τρίτης γενιάς,  σε σταθερή  ποσότητα 4 Kg/m2. 

Οι κόκκοι του υλικού θα συμμορφώνονται πλήρως με τα κατατεθειμένα πιστοποιητικά 

εργαστηριακού ελέγχου του ποδοσφαιρικού συνθετικού χλοοτάπητα και με τις απαιτήσεις των 

της μελέτης επί απορρίψεως. Απαγορεύεται  σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε πρόσμιξη. 

 Ειδικότερα όσον αφορά την συμπεριφορά στην καύση του υλικού θα κατατάσσεται στην 

κατηγορία Bfl,S1 κατά τον έλεγχο συμφώνως EN 13501-1(2007+A1:2009), όσον αφορά το 

χύδην βάρος του δεν θα ξεπερνά τα 0,13g/cm3 και η περιεκτικότητα σε ανόργανα το 18,4% 

μετρούμενη με την μέθοδο της Θερμοβαρυμετρικής ανάλυσης. 

Τα ανωτέρω πρέπει απαραίτητα να αποδεικνύονται από αποτελέσματα εργαστηριακών 

μετρήσεων πιστοποιημένου κατά DIN EN ISO/IEC 17025 εργαστηρίου εκτελέσεως 

παρομοίων δοκιμών ελέγχου και θα κατατεθούν από τον ανάδοχο εντός πέντε (5) ημερών 

από της υπογραφής της συμβάσεως  επί εκπτώσεως. 

Τιμή για έναν Τόνο  πλήρους και έντεχνης επίπασης στρώσης κόκκων φελλού υψηλής 

ποιότητας, μετά της μεταφοράς τους από απόσταση έως 65km επί τόπου του έργου. 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :…………………………………………………………………………... 

               (Ολογράφως) :……………………………………………………………………… 

 

Α.Τ.:5 

Άρθρο:ΝΑΟΙΚ Α\73.96.ΣΧ3 Προμήθεια και εγκατάσταση  συνθετικού χλοοτάπητα 

                                                     Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396  100% 

Τεχνικές προδιαγραφές συνθετικού χλοοτάπητα – Ελάχιστες απαιτήσεις:  

- Ελάχιστο µήκος ίνας 65 χλστ. ±10%  ISO 8543(1998). 

- Ελάχιστος αριθµός συρραφών 9.300/m² ±10%,  ISO 1763(1986) . 

- Ελάχιστο  βάρος πέλους  1.500γρ/m² ± 10%,  ISO 2549 (1972) . 

- Ελάχιστο πάχος ίνας πέλους 380 µm ± 10%,  ταυτοποίηση προϊόντος FIFA. 

- Διαστασιακή σταθερότητα συμφώνως EN 13746:2004. 

- Προσδιορισµός βαρέων μετάλλων συµφώνως DIN11885,DIN 12846. 

- Πιστοποιητικό ασφαλούς συμπεριφοράς στην καύση συµφώνως EN13501-1 

(2007+A1:2009), κατηγορία: Bfl,s1. 

- Πιστοποιητικό αντοχής στην χρήση : Ειδικά όσον αφορά την αντοχή στην 

προσομοιωμένη χρήση συμφώνως της μεθοδολογίας ελέγχου του προτύπου ΕΝ 

15306:2007 , θα πρέπει αποδεδειγμένα μέχρι τουλάχιστον τους εξήντα χιλιάδες (60.000) 

κύκλους να μην παρατηρείται αποπλάτυνση, διαχωρισμός είτε αποχρωματισμός της 

ίνας. Το πάχος δε της ίνας και το ύψος του πέλους δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν 

απομείωση πέραν του 2%-3% ακόμη και μετά από 140.000-150.000 κύκλους φθοράς. 

- Πιστοποιητικά   ελέγχου   από   ανεξάρτητα   εργαστήρια,   εγκεκριµένα   από   την 

- FIFA, διενέργειας  παροµοίων  δοκιµών ελέγχου συµφώνως των απαιτήσεων αυτής, από 

το οποίο να προκύπτει και η τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων της κατάταξης στην 

κατηγορία FIFA προτεινόμενο δύο αστέρων (FIFA 2 stars) µετά από 20.000 κύκλους 

δοκιµής LISPORT  EN 15306 (2007) και η τήρηση  του συνόλου των  απαιτήσεων της 

μελέτης επί απορρίψεως . 

- Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004  του παραγωγικού οίκου. 

Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004  της εταιρίας κατασκευής. 
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 Όλα τα ανωτέρω πρέπει να κατατεθούν επί απορρίψεως και συνοδευόμενα με υπεύθυνη 

δήλωση, περί της εγκυρότητας των στοιχείων που κατατίθενται, ακολουθούµενα από 

βεβαίωση του παραγωγικού οίκου αναφορικά της προμήθειας του προσφερόμενου 

συστήματος  για  το  συγκεκριμένο  έργο  συµφώνως  των  συµβατικών  τευχών  της µελέτης. 

Όλα τα έγγραφα πιστοποιητικά βεβαιώσεις κ.τ.λπ. θα κατατίθενται επίσηµα μεταφρασμένα 

στην Ελληνική εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της συμβάσεως επι εκπτώσεως. 

Όλες οι εργασίες εφαρμογής του συνθετικού χλοοτάπητα θα γίνουν από οικονομικό 

φορέα, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από τον παραγωγικό οίκο του ποδοσφαιρικού 

τάπητα και πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης συµφώνως  ISO 

9001:2008  και 14001:2004. Όλες οι εργασίες εφαρμογής του συνθετικού χλοοτάπητα 

θα ακολουθούνται από εγγύηση τουλάχιστον (5) πέντε ετών του αναδόχου και του 

παραγωγικού οίκου. 

Τιμή για ένα m2  πλήρως και έντεχνα τοποθετημένου συνθετικού χλοοτάπητα, μετά της 

μεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου του έργου. 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :……………………………………………………………………………... 

 (Ολογράφως) : ………………………………………………………………………… 

 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

Α.Τ.:6 

Άρθρο:ΝΑΟΙΚ 56.12.ΣΧ1 Πάγκος αναπληρωματικών 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5612  100% 

Πάγκος αναπληρωματικών (13) δεκατριών θέσεων για γήπεδο ποδοσφαίρου από σίδηρο 

στραντζαριστό  βαρέως τύπου, διαστάσεων 5,00 m, ύψους μπροστά 2,20m και βάθους 

1,20m, με πλαστικά καθίσματα.  Το κάτω μέρος του πάγκου και σε ύψος 60 cm καλύπτεται με 

λαμαρίνα, η υπόλοιπη  επιφάνεια πάνω από την λαμαρίνα καλύπτεται από plexiglass. 

Τα καθίσματα θα  στερεώνονται πάνω σε προφίλ σιδήρου. Τα σιδηρά μέρη του πάγκου θα 

μινιαριστούν  και θα βαφούν σε δύο στρώσεις. Γενικά, τα υλικά οι διαστάσεις και η 

τοποθέτηση του πάγκου θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΓΓΑ και της Ε.Π.Ο.   

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του  πάγκου, καθώς και η τοποθέτηση 

και στερέωσή του και γενικά κάθε υλικό και εργασία που απαιτείται για  την πλήρη και έντεχνη 

κατασκευή του έργου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :…………………………………………………………………………... 

              (Ολογράφως) :………………………………………………………………………… 

 

Α.Τ.:7 

Άρθρο:ΝΑΟΙΚ 56.12.ΣΧ2 Πάγκος παρατηρητών 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621  100% 

Προμήθεια και τοποθέτηση τριθέσιου πάγκου παρατηρητών. Τα καθίσματα του πάγκου  θα 

είναι πλαστικά και το προστατευτικό θα είναι από διαφανές plexiglass πάχους 5mm, 

στερεωμένο σε σιδηρό σκελετό. Γενικά, τα υλικά και οι διαστάσεις του πάγκου θα είναι 

σύμφωνες  με τις απαιτήσεις της ΓΓΑ και της Ε.Π.Ο..   

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του  πάγκου, καθώς και η τοποθέτηση 

και στερέωσή του και γενικά κάθε υλικό και εργασία που απαιτείται για  την πλήρη και έντεχνη 

κατασκευή του έργου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :…………………………………………………………………………... 

               (Ολογράφως) :……………………………………………………………………… 
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Α.Τ.:8 

Άρθρο:ΝΑΟΙΚ 64.17.ΣΧ Εστίες ποδοσφαίρου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6417  100% 

Προμήθεια τριών και τοποθέτηση ζεύγους εστιών ποδοσφαίρου για γήπεδο ποδοσφαίρου 

από αλουμίνιο, διαστάσεων 7,32Χ2,44m στερεωμένες σε βάση από σκυρόδεμα 

0,80x0,80x0,80m . Στην τιμή περιλαμβάνεται η κατασκευή από σωλήνα αλουμινίου 4ins, ο 

χρωματισμός των εστιών με δύο στρώσεις μίνιο και δύο στρώσεις ντούκο, η κατασκευή των 

βάσεων, η προσκόμιση των εστιών επί τόπου του έργου και η τοποθέτηση τους πλήρως και 

έτοιμων για χρήση μετα του διχτύων των άγκιστρων στερέωσής τους και των ιστών τάνυσης 

τους κατά τα λοιπά συμφώνως των απαιτήσεων της μελέτης. 

Τιμή ζεύγους (1 σετ). 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :……………………………………………………………………………... 

               (Ολογράφως) :………………………………………………………………………… 

 

 

H/M 

 

 

Α.Τ.:9 

Άρθρο: ΝΑΥΔΡ 66.22.1 ΣΧ Κατασκευή συστήματος διαβροχής 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 66.22.1  100% 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η αναλυτική μελέτη του συστήματος που θα περιλαμβάνει 

χωματουργικές εργασίες, αναλυτικούς υδραυλικούς υπολογισμούς για τις σωληνώσεις,                       

το αντλητικό συγκρότημα, τα ακροφύσια, αναλυτικό υπολογισμό ηλεκτρικών μεγεθών που θα 

περιλαμβάνει υπολογισμό ηλεκτρικών τροφοδοτικών αγωγών, αγωγών αυτοματισμού,            

μελέτη αυτοματισμού, και κατασκευή του παραπάνω συστήματος σύμφωνα με την τεχνική 

περιγραφή. 

Επιμέτρηση σε ποσοστό (%) ολοκληρωμένης εργασίας σύμφωνα με τις ποσότητες της 

εγκεκριμένης μελέτης του συστήματος .    

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : …………………………………………………………….. 

 (Ολογράφως) :…………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

  /    / 2017 

Ο Προσφέρων 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Α/Α Είδος Εργασιών Κωδικός A.T. Κωδικός  Μον.  Ποσότητα Τιμή Δαπάνη (Ευρώ) 

    Αρθρου   Αναθ. Mετρ.   Μονάδας Μερική Ολική 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

     
  

1 

Αποξήλωση με 
προσοχή συνθετικού 
χλοοτάπητα 

ΝΑΟΙΚ 
Α\22.20. 
02.ΣΧ 1 

ΟΙΚ 
2237 m2 7.600,00    

2 
Μόρφωση επιφάνειας 
γηπέδου 

ΝΑΟΔΟ 
Γ\Γ06.1.ΣΧ 2 

ΟΔΟΝ 
3231 m2 7.600,00    

  Σύνολο ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ           

  2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ                

3 

Προμήθεια και 
εγκατάσταση στρώσης 
πυριτικού αδρανούς 

ΝΑΟΙΚ 
Α\73.96. 
ΣΧ1 3 

ΟΙΚ 
7396 τον 102,00    

4 

Προμήθεια και 
εγκατάσταση στρώσης 
από κόκκους φελλού 
υψηλής καθαρότητας 

ΝΑΟΙΚ 
Α\73.96. 
ΣΧ2 4 

ΟΙΚ 
7396 τον 29,50    

5 

Προμήθεια και 
εγκατάσταση  
συνθετικού 
χλοοτάπητα 

ΝΑΟΙΚ 
Α\73.96. 
ΣΧ3 5 

ΟΙΚ 
7396 m2 7.600,00    

  Σύνολο ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ           

  3. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ                

6 
Πάγκος 
αναπληρωματικών 

ΝΑΟΙΚ 
56.12.ΣΧ1 6 

ΟΙΚ 
5612 τεμ 2,00    

7 Πάγκος παρατηρητών 
ΝΑΟΙΚ 
56.12.ΣΧ2 7 

ΟΙΚ 
5621 τεμ 1,00    

8 Εστίες ποδοσφαίρου 
ΝΑΟΙΚ  
64.17.ΣΧ 8 

ΟΙΚ 
6417 σετ 1,00    

  Σύνολο ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ            

  4. H/M                

9 
Κατασκευή 
συστήματος διαβροχής  

ΝΑΥΔΡ 
66.22.1 ΣΧ 9 

ΝΑΥΔΡ 
66.22.1  τεμ 1,00    

  Σύνολο ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ            
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Άθροισμα δαπανών εργασιών 

 κατά τη μελέτη Σσ= 
 
 

318.720,00 Κατά την προσφορά Σπ= 

 

 
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Χ Σσ= 

 
57.369,60 18% Χ Σπ= 

 

 
Συνολική Δαπάνη Έργου 

 κατά τη μελέτη ΣΣ= 

 

376.089,60 

 
Κατά την προσφορά ΣΔΕ= 

 

 
                                         ΣΣ-ΣΔΕ                      376.089,60-  
Μέση έκπτωση Εμ=------------------------------ = -------------------------------------------------   =              % 
                                             ΣΣ                                          376.089,60 

 

 
 

 
Απρόβλεπτα 15%ΧΣΣ= 

 

 
56.413,44 

 
15% ΣΔΕ= 

 

     

 
Αναθεώρηση  

 
830,29 

 
(1-Εμ) x 830,29 

 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη 
μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σ2= 

433.333,33 Κατά την προσφορά Π2=  

 
 
 
 

…………….. 2017 
 

Ο Προσφέρων  
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