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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Αστακός, 14 / 9  /2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                      Αρ. πρωτ.:   7706 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
Ταχ. Δ/νση : Αστακός Αιτωλ/νίας                      
Ταχ. Κώδικας: 300 06 
Τηλ. 2646360500-26                        
E-mail: info@dimosxiromerou.gr 

        ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο 
 

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών» με την 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).  
 
Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 4782/2021. 
 

Για την ανωτέρω προμήθεια έχει συνταχθεί η με αριθμό 65/2021 Μελέτη του Δήμου Ξηρομέρου. 

 

Για την κάλυψη της συνολικής δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας, ύψους 13.499,76€ έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. πρωτ. 

7557/9-9-2021 (Α-241) (ΑΔΑ: ΨΧ7ΘΩΚΖ-77Σ & ΑΔΑΜ: 21REQ009181110) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και η 

βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης  ανάληψης υποχρέωσης, για 

την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού στον Κ.Α. 30-6661.002 του προϋπολογισμού έτους 2021 και η συνδρομή των 

προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των 

αντίστοιχων πιστώσεων .  

 

Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά, έως την Τρίτη 21-9-2021 
και ώρα 14:00, στο πρωτόκολλο του Δήμου στη Δ/νση : Δημαρχείο Ξηρομέρου, Αστακός Αιτωλοακαρνανίας Τ.Κ. 
30006. 
 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των 
παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας 
αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
Α) Υπεύθυνη Δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων. 
 
Β) Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνει ότι: Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας μελέτης. 

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. 
 
Γ) 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 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021, 
παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά : 
α. 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.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.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)  

mailto:info@dimosxiromerou.gr
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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/




Σελίδα 2 από 2 

 

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, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 29 Ν. 

4782/2021) 

 
δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου 
αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021) 
 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019). 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν 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) 

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2646360500-26, κατά 
τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στο site του Δήμου: www.dimosxiromerou.gr 
 
 
                      Ο Αντιδήμαρχος 
                 Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών  
                                                                                                                                
 
 
                                                                                                                            Γερόλυμος Σωτήριος  
Συν. : 

Η υπ’ αριθμό 65/2021 Μελέτη 

    

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOTIRIOS GEROLYMOS
Ημερομηνία: 2021.09.14 10:15:04 EEST
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

 

 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ   

 «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :            10.886,90€ 

Φ.Π.Α. 24% :                                                  2 .612,86€ 

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:                               13.499,76€  

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (με στρογγυλοποίηση):     13.500,00€  

                         

 

 

 

Αρ. Μελέτης: 65/2021 

 

 

 

 

 Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ZACHAROULA
RALATOU
Ημερομηνία: 2021.07.21 13:57:49 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ





 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

 

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται μετά το υπ’ αριθ. 3578/18-05-2021 έγγραφο 

του αρμόδιου Αντιδημάρχου περί αναγκαιότητας σύνταξης μελέτης προμήθειας 

οικοδομικών υλικών, μετά από αιτήματα των προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων 

του Δήμου Ξηρομέρου (ενδεικτικά αναφέρονται τα αιτήματα των Προέδρων των 

Τ.Κ. Αστακού, Βάρνακα, Παπαδάτου, Παλαιομάνινας, Βλυζιανών και Αγραμπέλων) 

και την καταγραφή των αναγκαίων ποσοτήτων από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο στις 

14-07-2021, και αφορά την προμήθεια οικοδομικών αδρανών υλικών οδοστρωσίας 

που θα χρησιμοποιηθούν για τη συντήρηση, βελτίωση και επισκευή κοινόχρηστων 

και κοινωφελών χώρων (πλατείες, παιδικές χαρές κ.τ.λ.), εγκαταστάσεων (σχολικές 

μονάδες, δημοτικά κτίρια κτλ.), αποκατάσταση ζημιών ύδρευσης, μαντρότοιχων 

(ενδεικτικά μαντρότοιχοι Πρόδρομου, Στρογγυλοβουνίου), γεφυριών αποχετεύσεων 

καθώς και οδικών υποδομών αρμοδιότητας του Δήμου Ξηρομέρου, όπως αυτές 

καθορίζονται στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» και στο άρθρο 95 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

Σκοπός της είναι η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των παραπάνω 

εγκαταστάσεων και υποδομών, παρέχοντας ασφάλεια και άνεση στους πολίτες 

καθώς και η δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης προβλημάτων, που προκύπτουν 

καθημερινά και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.  

Όλα τα υλικά παρουσιάζονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό της παρούσας 

μελέτης. Οι προδιαγραφές όλων των υλικών δηλαδή τα τούβλα, ο ασβέστης, τα 

Μελέτη: Προμήθεια οικοδομικών υλικών 

Προϋπολογισμός:    13.500,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) 

ΚΑ 30-6661.002 

CPV 44111000-1 





 

σύρματα, οι τσιμεντοσωλήνες κ.λπ. πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ποιότητας 

που προδιαγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι 

ο προμηθευτής να διαθέτει οχήματα μεταφοράς, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 

μεταφορά των υλικών στις αποθήκες του Δήμου, στη θέση εκτέλεσης ενός έργου ή 

σε οποιοδήποτε άλλο σημείο υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία στα όρια του Δήμου 

Ξηρομέρου. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται συνολικά στις 

13.500,00€ με ΦΠΑ και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό 

του έτους 2021 με ΚΑ 30-6661.002 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 

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 τις τυχόν τροποποιήσεις του 

 

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 μετά από σχετική έρευνα αγοράς και προσφορές.  

Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική χωρίς καμία πρόσθετη 

επιβάρυνση κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.          

 

  ΑΣΤΑΚΟΣ,   21/07/2021                             ΑΣΤΑΚΟΣ,  21/07/2021                         

         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                             Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

                                               Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

                                                                                   Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης                                          

   

 

 

   Μπαρπάκης Βασίλειος                                                    Ραλάτου Ζαχαρούλα   

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





 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

 

  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

ΣΥΝΟΛΟ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣ
ΟΤΗΤ

Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ.  (€) 

1 Τσιμέντο μαύρο σε σάκους των 50kg τεμ. 110 6,5 715,00 € 

2 Άμμος θραυστή (μεγασάκος -

0,60m3) 

τεμ. 10 21 210,00 € 

3 Άμμος θραυστή (χύμα) m3 10 22 220,00 € 

4 Αμμοχάλικο (μεγασάκος -0,60m3) τεμ. 15 21 315,00 € 

5 Αμμοχάλικο (χύμα) m3 30 22 660,00 € 

6 Ασβέστης (σακουλάκι - 20kg) τεμ. 158 1,8 284,40 € 

7 Τούβλα δωδεκάοπα (διαστ. 

80mmX120mmX190mm) 

τεμ. 500 0,13 65,00 € 

8 Πλέγμα δομικό Τ131 (15Χ15), 

διαστάσεων 5,00x2,15 

τεμ. 30 18 540,00 € 

9 Πλέγμα περίφραξης ύψους 2,00m 

(6x10 μάτι) 2,2mm - 20 μέτρα 

κουλούρα 

τεμ. 10 47 470,00 € 

10 Πάσσαλοι- σωλήνας γαλβανιζέ 

περίφραξης Φ42 

μέτρο 170 1,8 306,00 € 

11 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας κιλό 500 0,9 450,00 € 

Μελέτη: Προμήθεια οικοδομικών υλικών 

Προϋπολογισμός:    13.500,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) 

ΚΑ 30-6661.002 

CPV 44111000-1 





 

B500C (S500s)  

12 Τσιμεντοσωλήνας Φ 0,40m μέτρο 80 12 960,00 € 

13 Τσιμεντοσωλήνας Φ 0,80m μέτρο 60 22 1.320,00 € 

14 Τσιμεντοσωλήνας Φ 1,00m μέτρο 60 37 2.220,00 € 

15 Σύρμα αγκαθωτό (σε κουλούρα 

100m) 

τεμ. 6 9 54,00 € 

16 Σύρμα γαλβανιζέ κιλό 13 2 26,00 € 

17 Τσιμεντόπλινθοι (παλέτα 108 

τεμαχίων) 

τεμ. 5 46 230,00 € 

18 Τσιμεντόχρωμα κιλό 100 4,8 480,00 € 

19 Πέτρα ακανόνιστη (πάχους 3εκ) m2 60 10 600,00 € 

20 Κεραμύδια (ρωμαϊκού τύπου) τεμ. 240 0,7 168,00 € 

21 Έτοιμο έγχρωμο κονίαμα (σάκος 40 

κιλών) 

τεμ. 30 6,45 193,50 € 

22 Προκατασκευασμένα τετράγωνα 

φρεάτια υδρομέτρων διαστάσεων 

εσωτερικά 30x30cm με ελατό 

χυτοσιδηρό καπάκι 

τεμ. 16 25 400,00 € 

Σύνολο: 10.886,90 

Φ.Π.Α. (24%): 2.612,86 

Σύνολο Προμήθειας: 13.499,76 

Σύνολο Προμήθειας (με στρογγυλοποίηση): 13.500,00 

 

   

 

ΑΣΤΑΚΟΣ,   21/07/2021                             ΑΣΤΑΚΟΣ,  21/07/2021                         

         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                             Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

                                               Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

                                                                                   Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης                                                                                         

   

 

 

   Μπαρπάκης Βασίλειος                                                    Ραλάτου Ζαχαρούλα   

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





 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΣΥΝΟΛΟ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣ

ΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ.  (€) 

1 Τσιμέντο μαύρο σε σάκους των 50kg τεμ. 110   

2 Άμμος θραυστή (μεγασάκος -0,60m3) τεμ. 10   

3 Άμμος θραυστή (χύμα) m3 10   

4 Αμμοχάλικο (μεγασάκος -0,60m3) τεμ. 15   

5 Αμμοχάλικο (χύμα) m3 30   

6 Ασβέστης (σακουλάκι - 20kg) τεμ. 158   

7 Τούβλα δωδεκάοπα (διαστ. 

80mmX120mmX190mm) 

τεμ. 500   

8 Πλέγμα δομικό Τ131 (15Χ15), 

διαστάσεων 5,00x2,15 

τεμ. 30   

9 Πλέγμα περίφραξης ύψους 2,00m 

(6x10 μάτι) 2,2mm - 20 μέτρα 

κουλούρα 

τεμ. 10   

10 Πάσσαλοι- σωλήνας γαλβανιζέ 

περίφραξης Φ42 

μέτρο 170   

11 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας 

B500C (S500s) 

κιλό 500   

12 Τσιμεντοσωλήνας Φ0,40m μέτρο 80   

Μελέτη: Προμήθεια οικοδομικών υλικών 

Προϋπολογισμός:    13.500,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) 

ΚΑ 30-6661.002 

CPV 44111000-1 





 

13 Τσιμεντοσωλήνας Φ0,80m μέτρο 60   

14 Τσιμεντοσωλήνας Φ1,00m μέτρο 60   

15 Σύρμα αγκαθωτό (σε κουλούρα 

100m) 

τεμ. 6   

16 Σύρμα γαλβανιζέ κιλό 13   

17 Τσιμεντόπλινθοι (παλέτα 108 

τεμαχίων) 

τεμ. 5   

18 Τσιμεντόχρωμα κιλό 100   

19 Πέτρα ακανόνιστη (πάχους 3εκ) m2 60   

20 Κεραμύδια (ρωμαϊκού τύπου) τεμ. 240   

21 Έτοιμο έγχρωμο κονίαμα (σάκος 40 

κιλών) 

τεμ. 30   

22 Προκατασκευασμένα τετράγωνα 

φρεάτια υδρομέτρων διαστάσεων 

εσωτερικά 30x30cm με ελατό 

χυτοσιδηρό καπάκι 

τεμ. 16   

Σύνολο:  

Φ.Π.Α. (24%):  

Σύνολο Προμήθειας:  

 
 

Ο Προμηθευτής 

 

 





 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οικοδομικών υλικών και των σωλήνων 

περιγράφονται παρακάτω, σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟT και ISO. Σε όλους 

τους τύπους των υλικών θα έχουν εφαρμογή τα αντίστοιχα πρότυπα του ΕΛΟT και 

ISO για τις μεθόδους δοκιμών, προσδιορισμό των ιδιοτήτων, δοκιμές αξιολόγησης, 

αποτελεσμάτων και περιεκτικότητα των πρώτων υλών. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση 

στις αποθήκες του Δήμου Ξηρομέρου, στη θέση εκτέλεσης ενός έργου ή σε 

οποιοδήποτε άλλο σημείο υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία στα όρια του Δήμου 

Ξηρομέρου κι έπειτα από σχετική εντολή της. 

 

Σημείωση: Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών συμμόρφωσης ISO θα πρέπει να 

είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών όσο και κατά την 

διάρκεια της παράδοσης των προϊόντων στην υπηρεσία. Τα προμηθευόμενα υλικά 

θα ακολουθούν υποχρεωτικά τις προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω. 

 

Τσιμέντο μαύρο σε σάκους των 50kg: Τσιμέντο μαύρο τύπου Portland που 

προέρχεται από την άλεση του κλίνκερ με προσθήκη γύψου 2-3% και filler. Το 

τσιμέντο θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, δηλαδή θα 

πληρεί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 2197-1-2000 και ΕΛΟΤ 

Μελέτη: Προμήθεια οικοδομικών υλικών 

Προϋπολογισμός:    13.500,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) 

ΚΑ 30-6661.002 

CPV 44111000-1 





 

197-2-2000 καθώς και τις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στο "Περί κανονισμού 

τσιμέντου για έργα απο σκυρόδεμα" διαφορετικά θα ισχύει το DIN1164. Τσιμέντο 

με ανομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν 

διαλύονται με σφίξιμο στο χέρι), ακατάλληλο ή μη σύμφωνο προς το DIN1164, θα 

απομακρύνεται από το εργοτάξιο, δεν θα γίνεται αποδεκτό. Το τσιμέντο πρέπει να 

είναι καθαρό, βραδύπηκτο, πρόσφατης παραγωγής, άριστης ποιότητας, δε θα 

πρέπει να έχει οξείδιο του μαγνησίου περισσότερο του 2%. (Σακί 50κιλ.). 

Θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή οπλισμένου ή αόπλου σκυροδέματος και για 

την κατασκευή οικοδομικών έργων, θα είναι ανθεκτικό στα θειικά άλατα, με χαμηλή 

θερμότητα ενυδάτωσης, χρώματος φαιού και σταθερή αντοχή. 

 

Άμμος θραυστή (μεγασάκος-0,60m3) και χύμα: Η άμμος θα είναι ασβεστολιθικής 

προέλευσης, κατάλληλη για την παρασκευή σκυροδέματος (beton), ανάλογης 

κοκκομετρικής διαβάθμισης 0,25 έως 3 mm. Η άμμος θα πρέπει να είναι καθαρή, 

απαλλαγμένη ξένων προσμίξεων και να αποτελείται από κόκκους σκληρούς. Δεν 

επιτρέπεται να περιέχει πηλώδη και αργιλικά υλικά σε αναλογία μεγαλύτερη από 

3%. Η κοκκομετρική σύνθεση της άμμου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να περιέχει 

όλα τα μεγέθη κόκκων σε τέτοια ποσότητα ώστε να επιτυγχάνονται τα λιγότερα 

κενά και γενικότερα πρέπει να συμμορφώνεται με το Πρότυπο ΕΝ 12620:2002. 

Η άμμος θα είναι τοποθετημένη σε big bagς, θεωρώντας ότι το κάθε big bag θα 

φέρει 0,6 m3.  

 

Αμμοχάλικο (μεγασάκος-0,60m3) και χύμα: Το αµµοχάλικο θα είναι θραυστό εκ 

ποταµών, χειµάρρων, ρευµάτων θαλάσσης, ορυχείων ή εκ λίθων λατοµείων. Κατά 

τα λοιπά σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Π.Τ.Π. 0155. 

Το αμμοχάλικο θα είναι τοποθετημένο σε big bagς, θεωρώντας ότι το κάθε big bag 

θα φέρει 0,60m3.  

 

Ασβέστης (σακουλάκι - 20kg): Ο ασβέστης θα ακολουθεί τις απαιτήσεις των 

προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 459-1:2001 και ΕΛΟΤ ΕΝ 459-2:2002.  Ο ασβέστης θα είναι της 

καλύτερης ποιότητας του τύπου που κυκλοφορεί στο εμπόριο, με περιεκτικότητα 

οξειδίου του ασβεστίου μαζί με οξείδιο του μαγνησίου μεγαλύτερη του 95%. Ο 

πολτός που προέρχεται από το σβήσιμο του ασβέστη δεν πρέπει να περιέχει 





 

θρόμβους ή στερεές ουσίες και να αποτελείται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από 

κολλοειδούς μορφής ασβέστη. Περιεκτικότητα σε νερό ≤70% και ≥45%. 

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση πολτού ασβέστη που έχει μετατραπεί σε ανθρακικό 

ασβέστιο. Εάν χρησιμοποιηθεί σκόνη υδράσβεστου, αυτή πρέπει να περνάει εξ’ 

ολοκλήρου από κόσκινο οπής 0,25 χιλ. και να έχει ομοιόμορφο χρώμα.  

 

Τούβλα δωδεκάοπα (διαστ. 80mmX120mmX190mm): Οι ιδιότητες και τα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι οπτόπλινθοι είναι τα παρακάτω:  

• Να είναι καλά ψημένοι, σκληροί και όχι εύθρυπτοι, με ομοιόμορφο χρώμα.  

• Να μην είναι υαλοποιημένοι.  

• Το σχήμα όλων των τεμαχίων πρέπει να είναι κανονικό. Δεν επιτρέπονται 

αποκλίσεις εκτός των προδιαγεγραμμένων ανοχών.  

• Να υπάρχει σταθερότητα του σχήματος και των διαστάσεων σε όλα τα 

τεμάχια.  

• Να αναδίδουν με κρούση καθαρό ήχο.  

• Να μην έχουν ρωγμές, σκασίματα, ραγίσματα, παραμορφωμένα τεμάχια, 

να μην περιλαμβάνουν κομμάτια ασβέστη ή άλλα ξένα σώματα.  

• Να είναι πολύ καλά διαμορφωμένοι, με λεία λεπτόκοκκη επιφάνεια και 

ακμές χωρίς ελλείψεις. 

• Να είναι ανθεκτικοί στον παγετό.  

• Να απορροφούν νερό έως και 18% κατά βάρος ξερού τούβλου. 

Οι οπτόπλινθοι θα φέρουν υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE. Κατά 

τα λοιπά πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ποιότητας της ΕΤΕΠ 1501-03-02-02-

00 Τούβλα διαστάσεων 8x12x19 (cm) 

 

Πλέγμα δομικό Τ131 (15Χ15), διαστάσεων 5,00x2,15: Δομικά πλέγματα από 

χάλυβα οπλισμού κατηγορίας Β500Α (ΈΛΟΤ 1421-1). Τα δομικά πλέγματα 

συνίστανται από συγκολλημένα εγκάρσια και διαμήκη σύρματα τα οποία 

αποτελούνται από υποβιβασμό – εν ψυχρώ – χονδροσύρματος τύπου SAE 1010.  

Τα δομικά πλέγματα Τ131, (15Χ15), διαστάσεων 5,00x2,15 θα πληρούν τα πρότυπα 

ΕΛΟΤ ΕΝ 10080:2005 ή ΕΛΟΤ 1421-2:2007 και θα αποτελούνται από συγκολλημένα 

εγκάρσια και διαμήκη σύρματα χάλυβα.  

 





 

Πλέγμα περίφραξης ύψους 2,00m (6x10 μάτι) 2,2mm - 20 μέτρα κουλούρα: 

Πλέγμα περίφραξης γαλβανισμένο πλεκτό σε κουλούρα, ύψους 2,00m (6x10 μάτι) 

2,2mm - 20 μέτρα.Θα φέρουν υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE. 

 

Πάσσαλοι-σωλήνας γαλβανιζέ περίφραξης Φ42: Σωλήνες κατασκευών, 

γαλβανισμένοι εν θερμώ, συγκολλητοί από έλασμα θερμής έλασης.  Ο τύπος του 

χάλυβα θα είναι ST37-2 κατά DIN 17100. Το γαλβάνισμα θα είναι κατά DIN 2444 με 

πάχος γαλβανίσματος min 400gr/m2.  

 

Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s): Προμήθεια χάλυβα οπλισμού 

σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C) και 

μεταφορά επί τόπου και διαμόρφωση σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην 

θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα 

σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 

"Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

 

Τσιμεντοσωλήνες: Τσιμεντοσωλήνες χωρίς οπλισμό, «παραδοσιακής» κατασκευής 

χωρίς επιπρόσθετη ενίσχυση οπλισμού με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.  

 

Σύρμα αγκαθωτό (σε κουλούρα 100m): Το αγκαθωτό σύρμα θα φέρει υποχρεωτικά 

το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE. Θα χρησιμοποιείται στην κατασκευή 

περιφράξεων και για επιπλέον ασφάλεια. Θα είναι από μαλακό σύρμα, 

γαλβανισμένο εν θερμώ. 

 

Σύρμα γαλβανιζέ: Το απλό σύρμα θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης CE. Θα χρησιμοποιείται στην κατασκευή περιφράξεων και σε άλλες 

οικοδομικές εργασίες και θα είναι μαλακό και γαλβανισμένο εν θερμώ. 

 

Τσιμεντόπλινθοι (παλέτα 108 τεμαχίων): Οι τσιμεντόπλινθοι θα είναι διαστάσεων 

33Χ17Χ14cm (περίπου) αρίστης ποιότητας, κατασκευασμένοι τουλάχιστον 28 

ημέρες πριν και με εμφανές το χρώμα σκλήρυνσης. Οι τσιμεντόπλινθοι πρέπει να 

συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας και να είναι ελεγμένοι 

και εγκεκριμένοι ως προς τη συστολή ξήρανσης και την ικανοποιητική ξήρανση σε 

συνθήκες περιβάλλοντος. 





 

Η αντοχή σε θλίψη και η υδραπορροφητικότητα των τσιμεντόπλινθων 

προσδιορίζονται με δοκιμές βάσει του ΕΝ 772 και ASTM C 140. Πρέπει επίσης να 

έχουν την ίδια εμφάνιση (ιδιαίτερα υφή) και να έχουν συντηρηθεί με τις ίδιες 

διαδικασίες. 

 

Τσιμεντόχρωμα: Τσιμεντόχρωμα οικολογικό, ακρυλικής βάσης, υψηλών 

προδιαγραφών, εξαιρετικής ποιότητας, κατάλληλο για την προστασία εξωτερικών 

και εσωτερικών επιφανειών όπως εμφανές μπετόν, τούβλα, σοβάς, τσιμεντοκονία, 

ασβεστοκονία, μαρμαροκονία κλπ.. Να είναι ανθεκτικό και να παρέχει μακροχρόνια 

προστασία στις επιφάνειες που δέχονται έντονες κλιματολογικές καταπονήσεις από 

ηλιακή ακτινοβολία, βροχή, υγρασία, χιόνι κλπ και έντονη ατμοσφαιρική ρύπανση 

(καυσαέρια). 

 

Πέτρα ακανόνιστη: Στην κατηγορία αυτή βρίσκονται όλες οι φυσικές πέτρες οι 

οποίες έχουν το αρχικό ακανόνιστό τους σχήμα, πάχους 3εκ. Χρησιμοποιούνται 

συνήθως για πλακοστρώσεις σε αυλές, κήπους, διαδρόμους, πεζοδρόμια, πλατείες 

κλπ. και επίσης για επενδύσεις τοίχων, λιθόστρωτα, πέτρινα σπίτια και γενικά 

πέτρινες κατασκευές. 

 

Κεραμύδια ρωμαϊκού τύπου: Τα κεραµίδια θα έχουν οµοιογενή σύνθεση και 

συµπαγή µάζα. Η τιµή του πορώδους θα είναι µικρή ώστε τα κεραµίδια να µην είναι 

υδατοπερατά. Οι αντοχές σε θραύση θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του 

κανονισµού. [Η αντοχή σε κάµψη (θραύση σε φορτίο) να είναι µεγαλύτερη των 

1000Ν (σύµφωνα µε την µέθοδο κατά ΕΝ 538)] Τα θραυσµένα ή ρηγµατωµένα 

κεραµίδια δεν θα παραλαµβάνονται. 

 

Έτοιμο έγχρωμο κονίαμα: Κονίαμα ειδικά χρωματισμένο που ικανοποιεί γενικές 

απαιτήσεις, αλλά δεν έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μπορούν να παραχθούν ως 

κονιάματα γενικής χρήσης συγκεκριμένης σύνθεσης (GP1) και ως σχεδιασμένα 

κονιάματα γενικής χρήσης (GP2). 

 

Προκατασκευασμένα τετράγωνα φρεάτια υδρομέτρων διαστάσεων εσωτερικά 

30x30cm με ελατό χυτοσιδηρό καπάκι: Προκατασκευασμένο φρεάτιο 30x30cm από 





 

σκυρόδεμα με ελατό χυτοσιδηρό καπάκι για σύνδεση με ένα ή δύο υδρόμετρα. 

 

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, αναγνωρισμένων εργοστασίων, 

απαλλαγμένα από βλαπτικές ουσίες, ανθεκτικά στις καιρικές μεταβολές και να 

πληρούν τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη ατυχημάτων 

και την προστασία του περιβάλλοντος. σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

 

ΑΣΤΑΚΟΣ,   21/07/2021                             ΑΣΤΑΚΟΣ,  21/07/2021                         

         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                             Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

                                               Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

                                                                                   Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης                                                                                         

   

   Μπαρπάκης Βασίλειος                                                    Ραλάτου Ζαχαρούλα   

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





 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια οικοδομικών υλικών 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 

την πρόσληψη των κατάλληλων ειδικοτήτων από το Δήμο Ξηρομέρου ώστε να 

προχωρήσει στην εκτέλεση των αντίστοιχων υπηρεσιών. Η προϋπολογισθείσα 

δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται συνολικά στις 13.500,00€, 

συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. (24%) και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη 

στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021 με Κ.Α. 30-6661.002. 

 

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» 

 

Μελέτη: Προμήθεια οικοδομικών υλικών 

Προϋπολογισμός:    13.500,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) 

ΚΑ 30-6661.002 

CPV 44111000-1 





 

 

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 

οικοδομικών υλικών» 

 

 

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 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. 

     

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. Η τιμή μονάδας της 

προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδος θα παραμένει σταθερή 

για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια. 

  

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 

εντός (20) ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του 

αποτελέσματος, 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 και στις τροποποιήσεις του. 

 

Άρθρο 7ο 

Εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής λειτουργίας 

 Αναλόγως της επιλογής της διαδικασίας ανάθεσης της προμήθειας δύναται 

να απαιτηθεί η εγγύηση συμμετοχής και 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 εννέα (9) 

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 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 και των τροποποιήσεων του. 

 

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 και των τροποποιήσεων του. 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της παραλαβής να λαμβάνει 

δείγματα από το προς παράδοση υλικό για έλεγχο σύμφωνα με τις τεχνικές 

προδιαγραφές.  

 

Άρθρο 13ο 

Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 

 Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή 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 14ο 

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 και των τροποποιήσεων του, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 

που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή. 

 

Άρθρο 15ο 

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 16ο 

Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

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

των τροποποιήσεων του, 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. 

 

 

  ΑΣΤΑΚΟΣ,   21/07/2021                             ΑΣΤΑΚΟΣ,  21/07/2021                         

         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                             Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

                                               Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

                                                                                   Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης                                                                        

   

 

 

 

  Μπαρπάκης Βασίλειος                                                    Ραλάτου Ζαχαρούλα   

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

 




