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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   

«Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος» 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :          6.451,56€ 

Φ.Π.Α. 24% :                                                1.548,37€ 

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:                             7.999,93€  

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (με στρογγυλοποίηση):    8.000,00€  

 

 

Αρ. Μελέτης: 38/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος, για τη 

συντήρηση του οδικού δικτύου του Δήμου Ξηρομέρου. 

Το υλικό θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν σε όλο 

το μήκος του δημοτικού οδικού δικτύου όλων των Δημοτικών Ενοτήτων (Δ.Ε. Αστακού, 

Δ.Ε. Φυτειών και Δ.Ε. Αλυζίας) και με τη χρήση του οδοστρωτήρα που θα έχει μισθωθεί 

από τον Δήμο Ξηρομέρου. Το προμηθευόμενο υλικό, μετά την παραλαβή του από τον 

ανάδοχο, θα χρησιμοποιείται και θα διανέμεται από την αποθήκη μόνο κατόπιν 

εντολής της Τεχνικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν. 

 Οι ιδιότητες και οι προδιαγραφές του ψυχρού ασφαλτομίγματος 

προσδιορίζονται στις Τεχνικές Περιγραφές της παρούσας μελέτης. Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι ο προμηθευτής να μεταφέρει το υλικό στις αποθήκες του Δήμου 

Ξηρομέρου και δεν έχει κάποια υποχρέωση ως προς άλλη μεταφορά αυτού. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται συνολικά στις 8.000,00€ 

και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό του έτους 2021 με 

ΚΑ:30-6661.003 για τις ανάγκες του Δήμου Ξηρομέρου.  

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 209 (Προμήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες) του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 

Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

β) Του Ν.3852/10 άρθρο 72 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης 

Μελέτη:  Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος 

Προϋπολογισμός:     8.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) 

ΚΑ 30-6661.003 Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος 

CPV 44113620-7 



 

γ) Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α-08/08/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όλες τις 

ισχύουσες τροποποιήσεις αυτού. 

Η υπογραφή της σύμβασης από τον προμηθευτή, προϋποθέτει και αποτελεί 

τεκμήριο ότι ο ανάδοχος ερεύνησε και εξασφάλισε την προμήθεια από την αγορά όλων 

των υλικών, μηχανημάτων και μέσων που απαιτούνται. Τέλος, θα εφαρμοσθούν οι 

ισχύουσες διατάξεις και κανονισμοί και οι εγκεκριμένες πρότυπες προδιαγραφές του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Οι τιμές του τιμολογίου έχουν αντληθεί από το ελεύθερο εμπόριο.  

Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική χωρίς καμία πρόσθετη 

επιβάρυνση κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.  

         

 

 
  ΑΣΤΑΚΟΣ   31/05/2021                            ΑΣΤΑΚΟΣ  31/ 05 / 2021                        
         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                            Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
                                               Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 
                                                                                   Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης                                                                                         
   
 
 
 
 Μπαρπάκης Βασίλειος                                                   Ραλάτου Ζαχαρούλα   

         Π.Ε. Πληροφορικής                                                   Π.Ε. Πολ/κών Μηχ/κών 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
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                 «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος» 

 

 

                  ΠΟΣΟ: 8.000,00€(με ΦΠΑ 24%) 

                  ΚΑ: 30-6661.003 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 
Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος (σε 
σάκους των 25kg ή των 30kg) 

Κιλό 53.763 0,12 6.451,56 

Σύνολο: 6.451,56 

Φ.Π.Α. 24%: 1.548,37 

Σύνολο Προμήθειας: 7.999,93 

Σύνολο Προμήθειας (με στρογγυλοποίηση): 8.000,00 
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 Μπαρπάκης Βασίλειος                                                      Ραλάτου Ζαχαρούλα   

        Π.Ε. Πληροφορικής                                                      Π.Ε. Πολ/κών Μηχ/κών 
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                 ΠΟΣΟ: 8.000,00€(με ΦΠΑ 24%) 

                 ΚΑ: 30-6661.003 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ.  

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

1 Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος (σε 
σάκους των 25kg ή των 30kg) 

Κιλό 53.763 
  

Σύνολο:  

Φ.Π.Α.:  

Σύνολο Προμήθειας:  

 
 
 

Ο Προμηθευτής 
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                 «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος» 

 

 

                 ΠΟΣΟ: 8.000,00€(με ΦΠΑ 24%) 

                 ΚΑ:  30-6661.003 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 Το ψυχρό ασφαλτόμιγμα (ασφαλτικό σκυρόδεμα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος) 

πρέπει είναι συσκευασμένο σε πλαστικούς σάκους των 25kg ή των 30kg. 

 Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται άμεσα αφού ανοιχθεί η συσκευασία του, και να 

μην χρειάζεται ανάδευση ή ανάμειξη με άλλη συγκολλητική ουσία. 

 Η εφαρμογή του να είναι γρήγορη χωρίς ειδικό εξοπλισμό και η αποκατασταθείσα 

φθορά του ασφαλτοτάπητα (λακκούβα, τομή) να αποδίδεται άμεσα στην 

κυκλοφορία χωρίς το υλικό να αποκολλάται από τα ελαστικά των διερχόμενων 

τροχοφόρων. 

 Το προϊόν πρέπει να παραμένει εύπλαστο για μεγάλο χρονικό διάστημα 

(τουλάχιστον 12μηνες) στη συσκευασία του , αλλά και εκτός συσκευασίας για 20 

ημέρες ανεξαρτήτου εποχής, από την ημερομηνία παράδοσης . 

 Εν γένει συνιστάται η προσοχή στους προμηθευτές που θα συμμετέχουν στην 

διαδικασία ανάθεσης κατά την εφαρμογή του προϊόντος να επιτυγχάνεται  η 

βασική του ιδιότητα, δηλαδή της ευπλαστότητας του προϊόντος,  αλλά και της 

μόνιμης  αποκατάστασης των λάκκων και φθορών οδοστρωμάτων που μπορεί να 

λάβει χώρα ανά πασά ώρα της ημέρας και ανεξαρτήτως εποχής και καιρικών 

συνθηκών, εφόσον τηρηθούν οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται - 

απεικονίζονται στην συσκευασία του προϊόντος ή στο δελτίο δεδομένων 

ασφάλειας αυτού. 

 Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά  πρέπει να προσδιορίζουν ότι το προϊόν θα 

είναι λεπτόκοκκο αδρανές, (με βάση το πρότυπο ASTM C 136 – 05 και  σε άνοιγμα 

κόσκινου 4.75mm θα πρέπει να  διέρχεται τουλάχιστον το 60% των αδρανών), η 

άσφαλτος που θα χρησιμοποιηθεί να είναι 50-70 για να επέρχεται σχετικά 

γρήγορα η σκλήρυνση του ασφαλτοσκυροδέματος μετά την εφαρμογή του 

(προσδιορισμός βαθμού διείσδυσης ασφάλτου από 50 εως 69 mm) και  τέλος το 

ποσοστό ασφάλτου τουλάχιστον 5,0%  κατά βάρος αδρανών θα έχει ως συνέπεια, 

η συνδετικότητα του όλου σκυροδέματος να είναι ικανοποιητική. 



 

 Κανένα από τα συστατικά του προϊόντος (άσφαλτος, αδρανή, πλαστικοποιητές ή 

αποστάγματα ελαίου ή μεθυλεστέρες ή άλλοι διαλύτες) δεν πρέπει να 

ταξινομείται ως επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία,  σύμφωνα με την νομοθεσία 

περί επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων.  

 Για την συσκευασία του προϊόντος χρησιμοποιούνται υλικά συσκευασίας όπως 

σάκοι πλαστικοί από HDPE, δοχεία πλαστικά από ΡΡ καθώς και φιλμ περιτύλιξης 

παλετών αλλά και Ξύλο (παλέτες) τα οποία μετά την χρήση του προϊόντος 

καθίστανται απόβλητα και επιβαρύνουν το περιβάλλον. 

 Το χρώμα του είναι μαύρο.  

 Η κατανάλωση του είναι περίπου 21 kg/m2/cm πάχος στρώσης.  

  Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επανάχρησης του υπολειπόμενου υλικού μετά 
το άνοιγμα της συσκευασίας, σε διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας μετά. 
Είναι σημαντικό να μην «σφίγγει» το υλικό μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.  

 Η εφαρμογή του υλικού δεν θα απαιτεί επαλείψεις (συγκολλητικές, 
προεπαλείψεις), ενώ το υλικό πρέπει να διαθέτει πολύ καλή πρόσφυση με το 
υπόστρωμα και να συνεργάζεται άψογα με παλαιά ή νέα άσφαλτο, ακόμα και με 
τσιμέντο. Η εφαρμογή του πρέπει να είναι γρήγορη και εύκολη, χωρίς την 
απαίτηση ειδικευμένου προσωπικού και η αποκατασταθείσα φθορά του 
ασφαλτοτάπητα (λακκούβα, τομή κ.λ.π.) να αποδίδεται άμεσα στην κυκλοφορία, 
χωρίς το υλικό να αποκολλάται από τα ελαστικά των διερχόμενων τροχοφόρων. 
Πρέπει να είναι «παντός καιρού», να εφαρμόζεται δηλαδή με ευκολία και 
αποτελεσματικότητα, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (βροχόπτωση, 
λιμνάζοντα νερά, χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες).  

 Είναι σημαντικό να μην χρειάζεται να αφαιρεθεί η υγρασία από την λακκούβα 
(δηλαδή να μπορεί να εφαρμοστεί το υλικό ακόμα και αν η λακκούβα έχει νερό). 
Πρέπει να είναι ανθεκτικό στο χρόνο και τις καιρικές επιδράσεις (ακραίες 
θερμοκρασίες, χιόνι, παγετός, βροχή ή καύσωνας), με ελαστικότητα που θα 
διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή του, έτσι ώστε μετά την 
επισκευή του οδοστρώματος να μην παρουσιάζει ρωγμές λόγω θερμοκρασιακών 
συστολών – διαστολών και να μην αποκολλάται από τα ελαστικά των οχημάτων ή 
τους πεζούς.  

 Πρέπει να χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευκαμψία, χωρίς την εμφάνιση ρωγμών. Εν 
γένει συνιστάται η προσοχή στους προμηθευτές που θα συμμετέχουν στον 
διαγωνισμό, ώστε κατά την εφαρμογή του προϊόντος να επιτυγχάνεται η βασική 
του ιδιότητα, δηλαδή η ευπλαστότητά του, αλλά και η μόνιμη αποκατάσταση 
λάκκων και φθορών των οδοστρωμάτων, που μπορεί να λάβει χώρα ανά πασά 
ώρα της ημέρας και ανεξαρτήτου εποχής και καιρικών συνθηκών (εφ’ όσον 
τηρηθούν οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται - απεικονίζονται στην 
συσκευασία του προϊόντος ή στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας αυτού).  

 Το προϊόν θα πρέπει να είναι ακίνδυνο στη χρήση του για την ανθρώπινη υγεία 
και να μην είναι τοξικό, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί επικινδύνων ουσιών και 
παρασκευασμάτων.  

 Το προϊόν θα πρέπει να είναι απρόσβλητο από αραιά διαλύματα οξέων και 
βάσεων και δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους.  

 



 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, υποχρεούνται να καταθέσουν τα προαπαιτούμενα 
στοιχεία από τον οικονομικό φορέα παραγωγής του προϊόντος, δηλαδή: 
1) Αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου από κρατικό εργαστήριο δημοσίων έργων ή 
διαπιστευμένο ιδιωτικό για τα προαναφερθέντα παραπάνω, (Π.Δ 118/2007αρθρ 3 παρ 2 
κανονισμός προμηθειών Δημοσίου). 
2) Πιστοποιητικό από το γενικό χημείο του κράτους (τμήμα επικινδύνων ουσιών) περί 
ταξινόμησης ή μη, ως επικινδύνων των συστατικών ( πρώτων υλών) του προϊόντος. 
(Κανονισμός Ε.Κ αριθμ 1907/2006 ). 
3) Βεβαίωση του εργοστασίου παραγωγής τον διαγωνισμό ότι είναι συμβεβλημένο με το 
συλλογικό σύστημα διαχείρισης συσκευασιών (Ε.Ε.Α.Α Α.Ε),και βεβαίωση εγγραφής σε 
ισχύ στο εθνικό μητρώο παραγωγών( ΕΟΑΝ). 
4) Πιστοποιητικό συμμετοχής της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος σε σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001 :2015 (Π.Δ 118/2007 αρθρ 9)για την εξασφάλιση 
ποιότητας των προς προμήθεια αγαθών ). 
5) Πληροφοριακό δελτίο ασφαλείας πρώτης ύλης (Κανονισμός Ε.Κ αριθμ1907/2006 
σύμφωνα με την οδηγία 91/155/ΕΕ C ). 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

                 «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος» 

 

 

                 ΠΟΣΟ: 8.000,00€(με ΦΠΑ 24%) 

                 ΚΑ: 30-6661.003 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας 

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η  προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος που είναι 

απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Ξηρομέρου για το 

έτος 2021, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και σε συνδυασμό με τη χρήση 

του μισθωμένου από το Δήμο Ξηρομέρου οδοστρωτήρα. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη 

της προμήθειας ανέρχεται συνολικά στις 8.000,00€, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 

(24%) και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 

2021 με Κ.Α. 30-6661.003. 

 

 

Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις: 

1.Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 και όλες οι ισχύουσες τροποποιήσεις του, καθώς και οι 

όροι της παρούσας Γ.Σ.Υ. και κάθε σχετική διάταξη που θα είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο 

διεξαγωγής της διαδικασίας. 

2.Οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/30-6-

2006) 

3.Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 

 

Άρθρο 3ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 



 

Η προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις ισχύουσες τροποποιήσεις αυτού. Το κριτήριο για την 

κατακύρωση της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών για την ανάδειξη του αναδόχου θα 

διενεργηθεί κλήρωση. 

 

Άρθρο 4ο 

Δικαίωμα Συμμετοχής - Υποβολή Προσφορών – Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Οικονομική 

Προσφορά  

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 

οι οποίοι έχουν το δικαίωμα κατασκευής ή/και εμπορίας των προς προμήθεια ειδών και 

είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 

σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Για την υποβολή των προσφορών οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν σε 

σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει εξωτερικά τα στοιχεία τα επιχείρησής τους 

και τα ακόλουθα στοιχεία: 

Προς  «ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» 

Προσφορά του ………………………. (στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα) 

Για συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης για την «Προμήθεια ψυχρού 

ασφαλτομίγματος» 

 

 

 



 

Και θα περιέχει δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους:  

α) Υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»   

β) Υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά»  

 

Α) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

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, ο ανάδοχος θα 

κληθεί να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

ή 

Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου 

ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του 

Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση 

υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην 

περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του 

Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με 

την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

β. Φορολογική ενημερότητα 

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

δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι συμφωνούν με τους όρους της παρούσας μελέτης. 

ε. Υπεύθυνη Δήλωση για ποια ή ποιες ομάδες ειδών υποβάλλουν προσφορά. 

Στ. Υπεύθυνη Δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων  

Κάθε προσκομιζόμενη, στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, Υπεύθυνη δήλωση θα 

πρέπει να είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ως προς το γνήσιο της υπογραφής και 

συνοδευόμενη, περί νομικών προσώπων, από έγγραφα νομιμοποίησης του 

υπογράφοντος. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-79%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/


 

     

Β) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή θα υποβληθεί μέσα σε ξεχωριστό 

σφραγισμένο υποφάκελο με τον τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επί ποινή 

απαραδέκτου, η οικονομική προσφορά κάθε ενδιαφερομένου θα αφορά στο σύνολο των 

ειδών της κάθε ομάδας ειδών. 

 

Η τιμή προσφοράς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τόσο την ενδεικτική τιμή μονάδος ανά 

είδος, όσο και του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού.  

  

Άρθρο 5ο 

Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του 

αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 

Άρθρο 6ο 

Σύμβαση 

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα 

στοιχεία που αναφέρονται στο Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 7ο 

Εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής λειτουργίας 

 Αναλόγως της επιλογής της διαδικασία ανάθεσης της προμήθειας δύναται να 

απαιτηθεί η εγγύηση συμμετοχής ενώ απαιτείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

προμήθειας σύμφωνα πάντα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

 

 

 

Άρθρο 8ο 

Χρόνος ισχύος προσφορών -Χρόνος εγγύησης 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι (6) μήνες 

τουλάχιστον από την υποβολή τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 



 

παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ο χρόνος εγγύησης καθορίζεται από τον προσφέροντα και δεν μπορεί να είναι 

μικρότερος από 12 μήνες. 

 

Άρθρο 9ο 

Διάρκεια Σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι της εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. 

   

Άρθρο 10ο 

Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου 

 Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας 

εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο  11ο  

Πλημμελής κατασκευή 

 Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία, τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της 

σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να 

αποκαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 12ο 

Παράδοση και Παραλαβή Υλικών 

 Η παράδοση των προς προμήθεια υλικών θα γίνεται, ύστερα από παραγγελία του 

αρμόδιου γραφείου, τμηματικά ή ολικά κατόπιν συνεννόησης και στον τόπο που θα 

υποδειχθεί από την υπηρεσία, σύμφωνα με τις ανάγκες της, χωρίς καμία πρόσθετη 

οικονομική επιβάρυνση. 

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που θα 

συγκροτείται σύμφωνα με το Ν.4412/2016. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον 

οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη 

σύμβαση και  στο Ν.4412/2016,. 

 

 

Άρθρο 14ο 

Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 



 

 Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους 

και ό,τι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών.  Τα προσφερόμενα είδη 

πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, να φέρουν σήμανση CE και να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου. 

 Προτεινόμενες λύσεις  που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις 

τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά 

απορρίπτονται.  

 

Άρθρο 15ο 

Τρόπος Πληρωμής 

Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά (σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 

4412/2016) αφού παραληφθούν άμεσα οι αντίστοιχες ποσότητες της προμήθειας και 

αφού προσκομιστούν από τον εντολοδόχο τα νόμιμα παραστατικά. 

Η πληρωμή θα γίνει µε την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την 

παραλαβή της προμήθειας, µε την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και αφού 

προσκομιστούν από τον εντολοδόχο, τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως  

τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 

ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 

Άρθρο 16ο 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη 

και κρατήσεις που θα ισχύουν. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο. 

 

Άρθρο 17ο 

 

Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας και γενικά οι κείμενες διατάξεις.  

 

2. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που 

ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της 

σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Δήμος Ξηρομέρου και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 



 

προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και 

των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
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