
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ _ Τ.Κ. 152 34 
ΤΗΛ.: 213 2023943 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η παρούσα µελέτη αφορά προµήθεια έτοιµου ψυχρού ασφαλτοµίγµατος (δοχείο 25-

30kgr) για τις εργασίες συντήρησης του δηµοτικού οδικού δικτύου (λακκούβες) του ∆ήµου  

Χαλανδρίου.  

Τα συνεργεία του Τµήµατος Τεχνικών Συνεργείων & Αυτεπιστασίας  της ∆/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών εκτελούν µεταξύ άλλων και εργασίες συντήρησης και επισκευής του οδικού δικτύου 

του ∆ήµου. Για την διενέργεια των εν λογω εργασιών απαιτείται η προµήθεια ασφαλτοµίγµατος. 

Η προµήθεια µπορεί να είναι µαζική ή τµηµατική χωρίς καµία επιπλέων επιβάρυνση για 

το ∆ήµο. Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια, η φορτοεκφόρτωση και η µεταφορά, σε 

σηµείο που θα επιδείξει η Υπηρεσία. 

Όλα τα υλικά θα ακολουθούν τις σχετικές Εθνικές  Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και τα 

σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα. 

Για τη διενέργεια του διαγωνισµού και την εκτέλεση της προµήθειας ισχύουν: 

• Η απόφαση µε αριθµό 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών «περί εκδόσεως του 
Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Β΄ 185/23.3.93)  

• Η  απόφαση αρ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291 Β 11-8-2010 αύξηση του ορίου σε  
60.000,00 €  για τη διενέργεια  πρόχειρου διαγωνισµού.) 

• Ο Ν. 2286/95 «Προµήθειες ∆ηµόσιου Τοµέα & συναφή θέµατα» 
• Ο Ν.3463/06 « ∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» 
• Ο Ν. 3852/ 2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
• Οι 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 
• Ο Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/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. 

• Ο Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου  ∆ηµοσίων  
Συµβάσεων. 

• Το άρθρο 15 παρ. 6 του Π.∆. 118/07 

 

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 
Α.Μ.:    42 /2014  
ΠΡΟΫΠ: 60.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% 



 Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ 

(60.000,00€ ) µαζί µε το ΦΠΑ (23%) και θα βαρύνει τον  Κ.Α. 30.6662.53 του 

προϋπολογισµού για το οικονοµικό έτος 2014. 

Η προσφορά που θα υποβληθεί κατά την δηµοπρασία δεσµεύει τον προµηθευτή  

ανεξάρτητα τυχόν ανατιµήσεων. 

Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο 

διαγωνισµό και µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά σε Ευρώ 

σύµφωνα µε την σε ισχύ νοµοθεσία, Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. περί 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Χαλάνδρι,     31-10-2014 

                                                                                                                                               

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 
 

ΑΝ. ΠΑΡΤΑΛΗΣ 

ΠΟΛ.  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
 

 
 
 
 
 

H ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 
 
 
 

Μ.  ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ 
ΑΡΧ.   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: "Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος"
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜ  :  42 / 2014

ΠΡΟΫΠ.: 60.000,00€ µε ΦΠΑ 23%

α/α Κωδ.  CPV
Μονάδα 

Μέτρησης
Ποσότητα

Τιµή 

µονάδος
 Συνολική Τιµή

1 44113620-7
Άρθρο  1        ΚΙΛΑ 195120,00 0,25 48780,00

Άθροισµα 48780,00

Στρογκυλοποίηση 0,49

Άθροισµα 48780,49

ΦΠΑ 23% 11219,51

Γενικό Σύνολο 60000,00

Χαλάνδρι   31/10/2014                            

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ

Έτοιµο ψυχρό ασφαλτόµιγµα (δοχείο 25-30 kgr)

Περιγραφή

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Έτοιµο ψυχρό ασφαλτόµιγµα

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝ. ΠΑΡΤΑΛΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μ. ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 



 

 

 

                                                                                                                                                                     

                                                                                            

 

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                        

ΤΜΗΜΑ      : ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ     : 213 2023980 

FAX            : 213 2023805 

 

 

                    

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
 

 

 
 
Άρθρο  1ο         
Έτοιµο ψυχρό ασφαλτόµιγµα (CPV 44113620-7) 
       

Το έτοιµο ψυχρό ασφαλτόµιγµα πρέπει να είναι παντός καιρού, να εφαρµόζεται µε 

ευκολία και αποτελεσµατικά κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες (βροχόπτωση, λιµνάζοντα 

νερά, χαµηλές και υψηλές θερµοκρασίες). 

Η εφαρµογή του υλικού να µην απαιτεί επαλείψεις (συγκολλητικές, προεπαλείψεις). 

Να µην απαιτούνται µηχανήµατα και ειδικευµένοι εργάτες και η απόδοσή του στην 

κυκλοφορία να είναι άµεση. 

Το υλικό να µην περιέχει πτητικά – µη τοξικό (υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία). 

Το υλικό να είναι ακίνδυνο στη χρήση του, χωρίς να απαιτείται ειδικός εξοπλισµός. 

Να είναι συσκευασµένο σε εύχρηστη συσκευασία (δοχείο 25-30 κιλά), χωρίς 

περιορισµούς ως προς το χώρο αποθήκευσης (στεγασµένος, κλειστός  κ.λ.π.) µε τη σχετική 

εγγύηση του προµηθευτή. 

∆υνατότητα της επανάχρησης του υπολειπόµενου υλικού µετά το άνοιγµα της 

συσκευασίας, σε διάστηµα τουλάχιστον µίας εβδοµάδας µετά. 

∆ήλωση για την προέλευση και του εργοστασίου κατασκευής του υλικού καθώς και 

κατάσταση των ∆ηµοσίων Οργανισµών που έχουν προµηθευτεί και χρησιµοποιήσει το υλικό. 

 

Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008. 

Πιστοποιητικό ελέγχου από κρατικό εργαστήριο δηµοσίων έργων (Κ.Ε.∆.Ε., Π.Ε.∆.Ε.) 

Πληροφοριακό ∆ελτίο Ασφαλείας Υλικού σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθµ.1907/2006. 

∆ιασφάλιση διαχείρισης των υλικών συσκευασίας σύµφωνα µε το Ν. 2939/01(«Συσκευασίες 

και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού 

 

ΕΡΓΟ :  «Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος»  

 

ΠΡΟΫΠ.: 60.000,00 € µε ΦΠΑ 23% 

 

Α.Μ. 42../2014 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ & 
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 
ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Τ.Κ. 152 34 - ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ  



Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και 

άλλες διατάξεις») 

 

Η προσφερόµενη τιµή θα αφορά ολική ή τµηµατική παράδοση του υλικού σε χώρους του 

∆ήµου, τους οποίους η Υπηρεσία θα υποδεικνύει και θα περιλαµβάνει όλα γενικώς τα έξοδα 

για την παράδοση (µεταφορικά, σταλίες κλπ).   

 

(τιµή ανά  κιλό  έτοιµου ψυχρού ασφαλτόµιγµατος σε συσκευασία 25 έως 30 κιλών)  

 Τιµή µονάδος ΕΥΡΩ :   0,25 €/Kgr    
(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
                                                  Χαλάνδρι    31 /10/2014          
 
 
                    

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

 

ΑΝ. ΠΑΡΤΑΛΗΣ 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 
 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

Μ. ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ 

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 
Άρθρο 1ο : Αντικείµενο προµήθειας 
 
Η συγγραφή αυτή αφορά στην προµήθεια έτοιµου ψυχρού ασφαλτοµίγµατος (δοχείο 25-30kgr) 
για τις εργασίες συντήρησης του δηµοτικού οδικού δικτύου λακκούβες του ∆ήµου  Χαλανδρίου. 
 
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 
Για τη διενέργεια του διαγωνισµού και την εκτέλεση της προµήθειας ισχύουν: 

1. Η απόφαση µε αριθµό 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών «περί εκδόσεως του Ενιαίου 
Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Β΄ 185/23.3.93)  

2. Η  απόφαση αρ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291 Β 11-8-2010 αύξηση του ορίου σε  60.000,00 €  
για τη διενέργεια  πρόχειρου διαγωνισµού.) 

3. Ο Ν. 2286/95 «Προµήθειες ∆ηµόσιου Τοµέα & συναφή θέµατα» 
4. Ο Ν.3463/06 « ∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» 
5. Ο Ν. 3852/ 2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
6. Οι 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 
7. Ο Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/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. 

8. Ο Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων  Συµβάσεων. 

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

10.  Λαµβάνοντας υπ’ όψη το υπ’ αριθµ. ………….. πρωτ. έγγραφό µας µε το οποίο ζητείται η 

λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας δηµόσιου διαγωνισµού για την:   

«Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος» , και την µε αριθµό   ……………. απόφαση ∆ηµάρχου 

µε την οποία εγκρίνεται η σκοπιµότητα της  προµήθειας έτοιµου ψυχρού 

ασφαλτοµίγµατος (δοχείο 25-30kgr) µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού. 

 

 

Άρθρο 3ο : Συµβατικά στοιχεία 
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α) Η ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού 
β) Η  προσφορά του αναδόχου 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ  

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 
Α.Μ.:     42/2014  
ΠΡΟΫΠ: 60.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% 



γ) Η Ειδική Συγγραφή των Υποχρεώσεων 
δ) Η Γενική Συγγραφή των Υποχρεώσεων και 
ε) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή της προσφοράς του αναδόχου) 
 
Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
 
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες 
προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης). 
   
Άρθρο 5ο : Σύµβαση 
 
Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την έγκριση του αποτελέσµατος σύµφωνα µε το Νόµο, 
υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών ούτε 
µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών για να υπογράψει τη σύµβαση και καταθέσει την κατά το 
άρθρο 6 της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής 
 
Άρθρο 6ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 5% επί της συµβατικής αξίας της 
προµήθειας προ ΦΠΑ, παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης προµήθειας πρέπει να έχει ισχύ πέντε (5) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. 
Τυχόν χρονικές παρατάσεις ισχύος της σύµβασης θα πρέπει να καλύπτονται  και επιστρέφεται 
στον ανάδοχο µετά την παραλαβή του συνόλου της προµήθειας υλικών πυροπροστασίας, από την 
αρµόδια επιτροπή. 
 
Άρθρο 7ο : Χρόνος εγγύησης 
 
Ο χρόνος εγγύησης µετρούµενος από της ηµεροµηνίας της παραλαβής, θα καθοριστεί µε την 
προσφορά των διαγωνιζοµένων και ο οποίος θα καλύπτει την χρονική ισχύ της σύµβασης έως 
περαίωσης της. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την παράδοση του 
συνόλου της προµήθειας.  
 
Άρθρο 8ο : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου 
 
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης ή απόρριψης των υλικών, θα ισχύουν τα προβλεπόµενα 
από τα άρθρα 33 και 34 του ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και το άρθρο 35 που προβλέπει τις προϋποθέσεις για 
την έκπτωση του αναδόχου από την προµήθεια. 
 
Άρθρο 9o. : Τρόπος πληρωµής 
 
Η πληρωµή της αξίας κάθε παράδοσης των υλικών θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε 
τιµολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής Παραλαβής από τις αρµόδιες 
Επιτροπές 
 
Άρθρο 10o : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 
Όλες οι δαπάνες, φόροι (εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει το ∆ήµο), τέλη, κηρύκεια, έξοδα 
δηµοσίευσης της διακήρυξης του διαγωνισµού και τυχών επαναληπτικού, χαρτόσηµα,  κρατήσεις 
2% υπέρ ΤΑ∆ΚΥ, βαρύνουν τον προµηθευτή στο σύνολό τους και θα περιληφθούν στην 
προσφερόµενη από τον προµηθευτή τιµή και καµιά αµφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να προκύψει 
η ενδεχοµένη απαίτηση του προµηθευτή για επί πλέον καταβολή αποζηµιώσεως σ’ αυτόν για τις 
παραπάνω δαπάνες 



Ο ανάδοχος 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 11ο : Παραλαβή - Παράδοση 

 
Χρόνος παράδοσης: Ο χρόνος παράδοσης της συνολικής προµήθειας ορίζεται σε ένα (1)  έτος,   
από την υπογραφή της σύµβασης ή έως την περαίωση της προµήθειας 
Η παράδοση του έτοιµου ψυχρού ασφαλτοµίγµατος θα γίνεται τµηµατικά και µέχρι την εξάντληση 
της προµήθειας σε χώρους του ∆ήµου, τους οποίους η Υπηρεσία θα υποδεικνύει. Ο χρόνος 
εκτέλεσης της συνολικής προµήθειας θα είναι µέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισθέντος ποσού ή  
ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης. 
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. 
Ο χρόνος παράδοσης της παραγγελθείσας ποσότητας του ασφαλτοµίγµατος  ορίζεται σε πέντε (5) 
ηµέρες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πολ. Μηχανικός Τ.Ε 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Συντάξας 

 

 

 

Αναστάσιος Παρτάλης  

Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Χαλάνδρι, 31/10/2014 

Η  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

 

 

Μ. ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ  

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 



 
 
                                       ΜΕΛΕΤΗ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ” 
                                         Α.Μ.:  42/2014 

                                                         ΠΡΟΫΠ: 60.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% 
 

 
 
 

 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο (Αντικείµενο της προµήθειας) 
 
Η Ε.Σ.Υ. αφορά στην  προµήθεια έτοιµου ψυχρού ασφαλτοµίγµατος για τις εργασίες συντήρησης 
του δηµοτικού οδικού δικτύου (λακκούβες) του ∆ήµου  Χαλανδρίου. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο (Ισχύουσες διατάξεις) 
Για τη διενέργεια του διαγωνισµού και την εκτέλεση της προµήθειας ισχύουν: 

• Η απόφαση µε αριθµό 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών «περί εκδόσεως του Ενιαίου 
Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Β΄ 185/23.3.93)  

• Η  απόφαση αρ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291 Β 11-8-2010 αύξηση του ορίου σε  60.000,00 €  
για τη διενέργεια  πρόχειρου διαγωνισµού.) 

• Ο Ν. 2286/95 «Προµήθειες ∆ηµόσιου Τοµέα & συναφή θέµατα» 
• Ο Ν.3463/06 « ∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» 
• Ο Ν. 3852/ 2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
• Οι 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 
• Ο Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/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. 

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

Συµβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου  ∆ηµοσίων  Συµβάσεων. 

• Το άρθρο 15 παρ. 6 του Π.∆. 118/07 

• Λαµβάνοντας υπ’ όψη το υπ’ αριθµ.             πρωτ. έγγραφό µας µε το οποίο ζητείται η 

λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας διαγωνισµού για την: “Προµήθεια  

ασφαλτιοµίγµατος” , και την µε αριθµό              απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία 

εγκρίνεται η σκοπιµότητα της  ανάθεσης της ανωτέρω προµήθειας µε τη διενέργεια 

πρόχειρου διαγωνισµού. 

 

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ  
 

 



ΑΡΘΡΟ 3ο (Πληρωµή Αναδόχου) 
 
Η πληρωµή  του αναδόχου θα γίνει εφ’ άπαξ ή τµηµατικά µετά  το τέλος της καλής και 
εµπρόθεσµης  εκτέλεσης της προµήθειας, µε την προσκόµιση τιµολογίου 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο (Τέλη και Κρατήσεις) 
 
Στην επιµέρους τιµή περιλαµβάνεται η αξία του είδους, το όφελος προµηθευτή και οι νόµιµες 
κρατήσεις. Ο προµηθευτής βαρύνεται µε τις κάθε φύσεως δαπάνες οι οποίες θα απαιτηθούν.  
Όλες οι δαπάνες, φόροι (εκτός ΦΠΑ), τέλη 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., και 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. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο (Τιµές Τιµολογίου) 
 
Οι τιµές τιµολογίου αφορούν τις κατά µονάδα τιµές προµήθειας για την τέλεια και σύµφωνα µε 
τους κανόνες καλής εκτέλεσης της προµήθειας όπως περιγράφονται στα οικεία άρθρα. Σε κάθε 
τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια, η προσκόµιση, οι νόµιµες κρατήσεις και όλη η απαιτούµενη 
εργασία για την παράδοση τους 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο (Έξοδα δηµοσίευσης) 
 
Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων  της διακήρυξης του πρόχειρου  
διαγωνισµού  και τυχών επαναληπτικού, βαρύνουν  τον  προµηθευτή. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  
 
Η προµήθεια των υλικών πυροπροστασίας θα ακολουθεί τις σχετικές Εθνικές Τεχνικές 
προδιαγραφές καθώς και τα σχετικά τεχνικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο : Τεχνικές Προδιαγραφές.      
 
Η προµήθεια θα πρέπει να πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές: 

− Θα είναι προϊόντα αξιόπιστων και δοκιµασµένων κατασκευαστικών οίκων πιστοποιηµένων 
κατά ISO 9001 και κατασκευασµένα σύµφωνα µε τα ισχύοντα ευρωπαϊκά και διεθνή 
πρότυπα. 

− Θα είναι σύµφωνα µε όλες τις διεθνείς και ελληνικές προδιαγραφές, οδηγίες και απαιτήσεις 
(VDE, DIN, EN, IEC, ΕΛΟΤ, ΕΕΕΤ, ∆ΕΗ. ΟΤΕ κ.λ.π.) σε ότι αυτές αφορούν τα εν λόγω 
υλικά. 

− Θα συνοδεύονται από prospectus και πιστοποιητικά ISO 9001 τα οποία θα έχουν εκδοθεί 
από τους αρµόδιους φορείς, οργανισµούς ή πιστοποιηµένα εργαστήρια σύµφωνα µε τα 
ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα, τα οποία θα περιλαµβάνονται στις τεχνικές προσφορές. 

− Όλα τα υλικά τα οποία χρειάζονται επεξηγήσεις ή οδηγίες θα συνοδεύονται από τα 
αντίστοιχα εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά ή αγγλικά. 

− Σε όλα τα υλικά επί των τεµαχίων ή της συσκευασίας τους θα αναγράφονται στα ελληνικά 
ή αγγλικά τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή ή του προµηθευτή - εισαγωγέα (χώρο 



κατασκευής, διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λ.π.) Επίσης θα παραδίδονται τα επίσηµα τεχνικά 
φυλλάδια (Datasheets) του κατασκευαστή των υλικών στα ελληνικά ή στα αγγλικά. 

− Όλα τα υλικά θα φέρουν σήµανση CE. 
− Όλα τα υλικά θα πρέπει έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή. 
− Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργια, σύγχρονης και άριστης κατασκευής, 

γνωστού και αναγνωρισµένου τύπου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πολ. Μηχανικός Τ.Ε 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Συντάξας 

 

 

 

Αναστάσιος Παρτάλης  

Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Χαλάνδρι,     31/10/2014 

Η  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

 

 

Μ. ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ  

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

 



 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 

Είδος 
Μονάδα 

µέτρησης  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
χωρίς Φ.Π.Α. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  µε  

Φ.Π.Α. 

Έτοιµο ψυχρό 
ασφαλτόµιγµα  

(δοχείο 25-30 kgr) 

 
 

ΚΙΛΑ  

Όλες οι 
ποσότητες και τα 
είδη ως αναλυτικά 
αναφέρονται στον 

ενδεικτικό  
προϋπολογισµό  

48.780,49 €   60.000€ 

 
ΕΚΠΤΩΣΗ (ποσοστό %) αριθµητικά 

 

 
ΕΚΠΤΩΣΗ (ποσοστό %) ολογράφως 

 

                                   
 Σύνολο προσφοράς  χωρίς Φ.Π.Α. 

 

 
Φ.Π.Α.  23% 

 

 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 
 
 
 
 
                                                                                Χαλάνδρι, .................... 2014 
                                                                                                
                                                                                                  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
 
 
 
                                                                                          Υπογραφή & σφραγίδα  
 

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ  
Α.Μ.:  42  /2014  
ΠΡΟΫΠ: 60.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% 


