
                                                                                                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
                     
                                             ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
                               

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

 

          Έχοντας υπόψη: 

• Την απόφαση µε αριθµό 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών «περί εκδόσεως του 

Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Β΄ 185/23.3.93)  

• Την  απόφαση αρ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291 Β 11-8-2010 αύξηση του ορίου σε  

60.000,00 €  για τη διενέργεια  πρόχειρου διαγωνισµού.) 

• Το Ν. 2286/95 «Προµήθειες ∆ηµόσιου Τοµέα & συναφή θέµατα» 

• Το Ν.3463/06 « ∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» 

• Το Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

• Τις σχετικές σε ισχύ εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν 

προµήθειες Ο.Τ.Α., όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση µε το Ν. 2286/95 

• Το Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112
Α
/13-7-2010 : Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες 

διατάξεις. 

• Το Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρ. ∆ηµ. Συµβάσεων. 

• Το άρθρο 15 παρ. 6 του Π.∆. 118/07. 

• Την µε αριθµό 1259/11-11-2014 απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία εγκρίνεται η 

σκοπιµότητα της  ανάθεσης της “ Προµήθειας ασφαλτοµίγµατος ” µε τη 

διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού. 

                                         

                                                 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  
Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαµηλότερη τιµή(µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) για την «Προµήθεια 
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Ασφαλτοµίγµατος» (έτοιµου ψυχρού ασφαλτοµίγµατος) για  εργασίες συντήρησης 

δηµοτικού οδικού δικτύου, σύµφωνα µε τη µε αρ. 42/2014 µελέτη της ∆ιεύθυνσης 

Τεχνικής Υπηρεσίας  προϋπολογισµού  60.000,00€ µε Φ.Π.Α. ο οποίος θα βαρύνει τον 

Κ.Α. 30.6662.53 του  προϋπολογισµού  του ∆ήµου του Ο.Ε. 2014. 

 

 

Άρθρο 1ο: 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα (Αγ. Γεωργίου 30 & 

Αριστείδου)  ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής στις 12-12-2014  ηµέρα Παρασκευή και  

από ώρα 10:30 π.µ. έως 11:00 π.µ. (ώρα  λήξης παράδοσης των προσφορών). 

 
Άρθρο 2ο: 

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί προµηθευτές του ζητούµενου είδους: 

α) Έλληνες και  αλλοδαποί  προµηθευτές 

β) Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά 

γ)Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά  

προσκοµίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά επί  µε ποινή αποκλεισµού : 

 

Α)    Α.1. Έλληνες πολίτες:  Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του 

τελευταίου τριµήνου, από το  οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για 

αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

        Α.2 Οι αλλοδαποί: Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου 

αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης 

τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας 

        Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά): 

Yπόχρεοι στην προσκόµιση του ποινικού µητρώου είναι: 

• Οµόρρυθµοι εταίροι ή/ και διαχειριστές Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε, 

• Πρόεδρος, ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε. 

Όπως αναφέρονται στο τελευταίο τροποποιηµένο καταστατικό της εταιρείας 

(τελευταίο ΦΕΚ τροποποίησης), και το οποίο οφείλει να προσκοµίσει µε τα 

υπόλοιπα δικαιολογητικά. 

Β) Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής, έκδοσης τουλάχιστον του 

τελευταίου εξαµήνου από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας, από τα οποία 

να προκύπτει ότι δεν τελούν ή δεν είναι σε διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλης ανάλογης κατάστασης 



Εάν κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά  δεν εκδίδεται  ή δεν καλύπτει  όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις, µπορεί  να αντικατασταθεί  από ένορκη δήλωση του 

προµηθευτή που γίνεται ενώπιον ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου.  

 

Γ) Πιστοποιητικά έκδοσης αρµόδιας Αρχής, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι 

ενήµεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµέρα 

κατάθεσης της αίτησης συµµετοχής 

 

∆) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου ή ΓΕΜΗ όπυ θα φαίνεται η εγγραφή του 

σε αυτό και το είδος των εργασιών τους. 

Ε) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου, ότι αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης  

 

ΣΤ) Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου. ότι αναλαµβάνει να παραδώσει την 

προµήθεια των υλικών  στους χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 

 

Ζ) Υπεύθυνη ∆ήλωση για το εργοστάσιο κατασκευής των υπό προµήθεια ειδών. 

 

Η) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι τηρούν τις ως άρθρο 7
ο
 της ειδικής συγγραφής προδιαγραφές 

(Ελληνικές και Ευρωπαϊκές). 

 

Θ) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής δεν απαιτείται. 

 

Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα προσκοµίζονται σε πρωτότυπα ή 

αντίγραφα(Ν.4250/2014) εις διπλούν και θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  

 

2. Οι προσφορές (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο) θα επιδοθούν στην επιτροπή 

διενέργειας του διαγωνισµού την ηµέρα και ώρα που θα γίνει ο διαγωνισµός, 

αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόµενους µε την επίδειξη της ταυτότητάς τους ή από 

εκπροσώπους αυτών προσκοµίζοντας στην περίπτωση αυτή µαζί µε την προσφορά και 

βεβαίωση εκπροσώπησης. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών µε τη 

συµπλήρωση εντύπου οικονοµικής προσφοράς.  
 

3. Ο φάκελος θα αναγράφει ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία: 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & 

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ για : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ Α.Μ.:  42/2014 » 

(κεφαλαία γράµµατα). Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο φακέλους. Στον κυρίως 

φάκελο θα υπάρχουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα οικονοµικά στοιχεία της 

προσφοράς. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς θα είναι τοποθετηµένα σε χωριστό 

σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι προσφορές µπορεί να αποσταλούν στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε 

τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι 

αυτές θα περιέλθουν στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη µέρα της διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

 



 

4. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο µειοδότης θα προσκοµίσει εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης ποσού ίσου µε το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 

µε ισχύ τουλάχιστον πέντε (5) µήνες. 

 

Άρθρο 3ο: 

Η τιµή θεωρείται καθαρή χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι δεν αναπροσαρµόζεται ούτε αναθεωρείται 

σε καµιά περίπτωση. Η προσφερόµενη τιµή γράφεται ολογράφως και αριθµητικώς και 

δεν πρέπει να υπάρχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. 

 

Άρθρο 4ο: 
Η παράδοση του ασφαλτοµίγµατος θα γίνεται τµηµατικά και µε δαπάνη του 

προµηθευτή σε χώρους του ∆ήµου που θα του υποδείξει η υπηρεσία. Η παραλαβή θα 

γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του προµηθευτή. Ο χρόνος εκτέλεσης της 

συνολικής προµήθειας θα είναι µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισθέντος ποσού ή  

ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης. 

 

 Αν υπάρχουν αδιάθετες πιστώσεις, µπορεί να παραταθεί η σύµβαση µέχρι την 

εξάντλησή της. Ο χρόνος παράδοσης της παραγγελθείσας ποσότητας των υλικών 

ορίζεται σε µια (1) ηµέρα.  

 

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του προµηθευτή. 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές 

προδιαγραφές η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει την απόρριψη της 

παραλαµβανόµενης ποσότητας του είδους. Οι ποσότητες των ειδών των άρθρων 

δύνανται να µειωθούν ή να αυξηθούν ανάλογα µε τις ανάγκες της  Υπηρεσίας, η δε 

προµήθεια τους θα γίνεται από τον ίδιο προµηθευτή µε τις τιµές που θα έχουν 

συµφωνηθεί στο διαγωνισµό, πάντα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Αν υπάρχουν αδιάθετες πιστώσεις, µπορεί να παραταθεί η σύµβαση µέχρι την 

εξάντλησή της, κατόπιν των απαιτούµενων αποφάσεων, συλλογικών οργάνων του 

∆ήµου. 

 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα εργαστηριακών ελέγχων των δειγµάτων, όπου και 

όποτε αυτή κρίνει απαραίτητο, από πιστοποιηµένο εργαστήριο χωρίς προηγούµενη 

ειδοποίηση του προµηθευτή. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης ή απόρριψης των συµβατικών υλικών θα 

ισχύσουν τα προβλεπόµενα από τα άρθρα 33 και 34 του ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και το άρθρο 

35 που προβλέπει τις προϋποθέσεις για την έκπτωση του προµηθευτή. Οι ποσότητες 

δύναται να αυξηθούν ή να µειωθούν ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας του  ∆ήµου. 

Η προµήθεια των υλικών πυροπροστασίας θα γίνει από τον ίδιο προµηθευτή µε τις τιµές 

που έχουν συµφωνηθεί στο διαγωνισµό. 

 

Άρθρο 5ο: 
Η επιτροπή θα επιλέξει τον προµηθευτή λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου  

20 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 



 

Άρθρο 6ο: 
Η πληρωµή της αξίας κάθε παράδοσης θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε 

τιµολογίου, αφού υπογραφούν τα Πρωτόκολλα Ποσοτικής Παραλαβής από την αρµόδια 

επιτροπή. 

 

Άρθρο 7ο: 
Ο προµηθευτής βαρύνεται µε τις κάθε φύσεως δαπάνες οι οποίες θα απαιτηθούν. Όλες 

οι δαπάνες, φόροι (εκτός ΦΠΑ), τέλη, χαρτόσηµα, έξοδα δηµοσίευσης, τυχόν 

επανάληψης του διαγωνισµού κλπ, βαρύνουν τον προµηθευτή και θα περιληφθούν στην 

προσφερόµενη τιµή. Καµία αµφισβήτηση ή ενδεχόµενη απαίτηση του προµηθευτή, για 

επιπλέον καταβολή αποζηµίωσης, δεν είναι δυνατόν να προκύψει για τις δαπάνες αυτές. 

Επίσης ο προµηθευτής βαρύνεται µε κρατήσεις 2% υπέρ Τ.Α.∆.Κ.Υ., µε τα έξοδα 

δηµοσίευσης του διαγωνισµού και µε τις λοιπές κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα 

διεξαγωγής του διαγωνισµού 

Ο προµηθευτής  θα βαρύνεται µε κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής σύµβασης καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης 

σύµφωνα µε τον Ν.4013/11 για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων. 

 

Άρθρο 8ο: 
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες 

θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής. 

 

Άρθρο 9ο: 
Η διακήρυξη και κάθε είδους διευκρινήσεις παρέχονται από το Τµήµα  Προµηθειών και 

∆ιαχείρισης Υλικού, Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου, τηλ. 213.2023843 – 213.2023844 

 

 

 

                                                                                              
                                                                                             Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   

 

                    

                                                                                   ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 

 

 
 

 


