
  
 
 
 
 

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΑΡ 13/2022 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΣΦΑΛΤΟΥ» 

 
 
Ο Δήμος Γεροσκήπου και η Κοινότητα Κονιών, ζητούν προσφορές για την 
προμήθεια Ασφάλτου για τις ανάγκες του Δήμου/Κοινότητας για χρονική 
περίοδο μέχρι και την 31ην Δεκεμβρίου 2022. 
 
Η κάθε τοπική αρχή φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων της για τις εργασίες που γίνονται για λογαριασμό της.    
 
Τα υλικά, να πληρούν τις προδιαγραφές όπως αναγράφονται στα επισυναμμένα 
έντυπα. 
 
Η προσφορά περιλαμβάνει την αξία του υλικού, την φόρτωση, την μεταφορά και 
την εκφόρτωση και την εναλλακτική αξία του υλικού και φόρτωση (παράδοση σε 
μεταφορικά οχήματα του Δήμου). 
 
Ο επιτυχών προσφοροδότης θα είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει τον Δήμος 
Γεροσκήπου και τη Κοινότητα Κονιών με άσφαλτο εντός μίας εβδομάδας από την 
ημέρα παραγγελίας του τηλεφωνικά ή με sms. Σε περίπτωση που ο επιτυχών 
προσφοροδότης δεν ανταποκριθεί εντός αυτού του χρονικού διαστήματος αλλά 
και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο Δήμος/Κοινότητα θα έχει το δικαίωμα να 
προμηθευτεί άσφαλτο από άλλες εταιρείες παραγωγής ασφάλτου.  
 

Οι προσφορές να συμπληρωθούν  στο έντυπο προσφοράς. Στον φάκελο να 
αναγράφεται η φράση «Προσφορά αρ 13/2022» και να απευθύνονται στον 
Δήμαρχο Γεροσκήπου 
 
Το κριτήριο βάσει του οποίου ο Δήμος θα κατακυρώσει την προσφορά, είναι 
αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή . 
 
Οι ποσότητες των υλικών που αναγράφονται είναι ενδεικτικές και βασίζονται στις 
περσινές ανάγκες του Δήμου Γεροσκήπου. Δίδονται για σκοπούς καλύτερης 
εικόνας και συνθήκων .  
 
  
 
 
 
 
 



ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΡ 13/2022 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΣΦΑΛΤΟΥ» 

 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
ΑΡ. ΕΓΓΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ…………………………………………………………………... 
 
ΑΡ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ…………………………………………………………………... 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ…………………………….ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ (FAX)…….…………… 
 
EMAIL …………………………………………………………………………………….. 
 
Εγώ, ο κάτωθι υπογεγραμμένος, αναλαμβάνω να προμηθεύω με Άσφαλτο σε 
διάφορα σημεία εντός των Δημοτικών/Κοινοτικών ορίων για τις ανάγκες του 
Δήμου Γεροσκήπου και Κοινότητας Κονιών, για χρονική περίοδο μέχρι την 31ην 
Δεκεμβρίου  2022 για τις ακόλουθες τιμές: 
 
 

AC20  Base Course (1η στρώση)   
                     

                    ΕΥΡΩ(100 τόνοι)………….…….....................(€…..) /ΤΟΝΟ +ΦΠΑ 
                    
                    Παράδοση Υλικού σε όχημα του Δήμου 
                   

                    ΕΥΡΩ…………….…………......................(€…..) /ΤΟΝΟ +ΦΠΑ 
 

 
AC14  Wearing Course (2η στρώση)    
                     

                     ΕΥΡΩ(300 τόνοι)………………………...……..(€…..) /ΤΟΝΟ +ΦΠΑ 

                    
                   Παράδοση Υλικού σε όχημα του Δήμου 

                     

                    B  ΕΥΡΩ…………..………………...................(€…..) /ΤΟΝΟ+ΦΠΑ 
 
1. Επιπρόσθετη χρέωση για παράδοση παραγγελία μικρότερη των 10 τόνων 

                      
                     ΕΥΡΩ…………………………....................(€…..)/ΤΟΝΟ+ΦΠΑ 

 
Ημερομηνία................... 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ………………………………………………………………… 


