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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
(2015-2016) 

  
  ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2015-

2016) 
   

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  

 

      Η παρούσα διαδικασία αφορά στην προμήθεια αδρανών υλικών λατομείου 
σταθεροποιημένου τύπου ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00 (χονδρόκοκκο αδρανές υλικό 
(σκύρα) ή λεπτόκοκκο αδρανές υλικό (3Α)) για τις ανάγκες αποκατάστασης φθορών 
(τρύπες) σε δρόμους του Δήμου Δέλτα για το έτος 2015-2016, σε συνθήκες που δεν 
μπορούμε να διαστρώσουμε θερμό ή ψυχρό ασφαλτοσκυρόδεμα (βροχή, μεγάλη υγρασία 
ή δριμύ ψύχος), καθώς και στην προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος σε σάκους έτοιμου 
συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες αποκατάστασης πολύ μικρών 
φθορών σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους των οικισμών του Δήμου Δέλτα για το διάστημα 
2015-2016, σε συνθήκες που δεν μπορούμε να διαστρώσουμε θερμό ασφαλτοσκυρόδεμα 
(βροχή, μεγάλη υγρασία ή δριμύ ψύχος) από εργαζόμενους στον Δήμο Δέλτα με τις 
αντίστοιχες ειδικότητες. 
 

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας συμπεριλαμβάνει και προϋποθέτει την 
μεταφορά και την φορτοεκφόρτωση στην οριστική θέση που θα υποδειχθεί από τον Δήμο 
των υπό προμήθεια υλικών. 
 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό 
των 60.000,00 €  ( ή τ ο ι  7 3.800,00 €  μ ε  Φ . Π . Α  2 3 % ) .  Η συνολική δαπάνη θα 
καλυφθεί από πιστώσεις του Δήμου (ίδιοι πόροι) και συγκεκριμένα από τον Κ.Α. 
02.30.6662.005 του έτους 2015 και τον αντίστοιχο Κ.Α. έτους 2016. 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Σίνδος, 03/04/2015 

Η Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμ.Τ. Υ. 
 
 
 

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

Σίνδος, 26/03/2015 
Ο Συντάξας 

 
 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΤΖΙΑΝΟΣ 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας 
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια αδρανών υλικών λατομείου 
σταθεροποιημένου τύπου των παλαιών Π.Τ.Π. 0150 & Π.Τ.Π. 0155 κσι πλέον Ε.Τ.Ε.Π. 
1501-05-03-03-00 του ΥΠΕΧΩΔΕ, της ΕΛΟΤ ΤΕ 99. 
 
 ΑΡΘΡΟ 2ο 
Διατάξεις που ισχύουν 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις: 
α. Της υπ' αριθμ. 11389/1993 Υπ. Απόφασης «Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ) και του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του 
δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
β. Του εν ισχύει ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ν. 3463/2006, (ειδικότερα του Άρθρ. 
209 παρ. 1). 
γ. Την παρ. 14, άρθρο 6, του Ν. 4071/2012. 
δ. Τον Ν. 3852/ 2010. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΚΟΥ ΑΔΡΑΝΕΣ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΚΥΡΩΝ) 
 
1.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
Τα θραυστά αδρανή υλικά πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 
ΕΝ 13242:2002 «ασύνδετα θραυστά αδρανή επιφανειακών στρώσεων οδών» καθώς και 
του ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009 «στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή 
υλικά», δηλαδή να είναι καθαρά, σκληρά, υγιή και ανθεκτικά. Ομοιόμορφης ποιότητας από 
συμπαγές πέτρωμα απαλλαγμένα από τεμάχια αποσαρθρωμένα, από βόλους αργίλου 
καθώς και από άλλες προσμίξεις που επηρεάζουν την ευστάθεια και την ανθεκτικότητα 
των. 
 
Το θραυστό υλικό θα αποτελείται από σκληρά, υγιή και ανθεκτικά τεμάχια και θα είναι 
καθαρό, ομοιόμορφης ποιότητας, συμπαγές, απαλλαγμένο από φυτικές ή άλλες κάθε 
είδους προσμίξεις, χώματα, βώλους αργίλου, περιβλήματα οποιασδήποτε φύσεως και 
αποσαρθρωμένα ή εύθραυστα σχιστολιθικά τεμάχια. 
 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν και τα τυχόν πιστοποιητικά ελέγχου που 
διαθέτουν από αναγνωρισμένα εργαστήρια της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
Όλα τα παραπάνω υλικά θα ελέγχονται εργαστηριακά, η δε δαπάνη θα βαρύνει τον 
προμηθευτή.  
 
 
1.2 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ 
 
Οι υποβάσεις από θραυστό ή συλλεκτό αμμοχάλικο μη κατεργασμένο (χωρίς συνδετικό 
υλικό) θα κατασκευασθούν σύμφωνα με την ανωτέρω ΕΤΕΠ του 2009, με την 
ακόλουθη μεταβολή σχετικά με τα απαιτούμενα μηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 3.3. 



 
Η φθορά σε τριβή και κρούση που προσδιορίζεται κατά την Μέθοδο Los Angeles 
AASHTO : T-96 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40%. 
 
1.3 Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτούνται αδρανή υλικά. 
1. Αποδεκτά υλικά 
2. Γενικά 
Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να είναι καθαρά, σκληρά, υγιή και ανθεκτικά. Να είναι 
απαλλαγμένα από φυτικές ή άλλες πάσης φύσεως ξένες προσμίξεις, όπως χώματα, 
σβώλους αργίλου κλπ., καθώς και από επικαλύψεις οιασδήποτε φύσεως (ιδιαίτερα 
αργιλούχα). Επίσης τα αδρανή υλικά δεν πρέπει να περιέχουν πλακοειδή, αποσαθρωμένα, 
εύθρυπτα ή σχιστολιθικά τεμάχια. 
3. Χονδρόκοκκο αδρανές υλικό 
Το χονδρόκοκκο αδρανές υλικό, δηλαδή το συγκρατούμενο υλικό στο κόσκινο 2.0mm και 
καλούμενο στο εξής χονδρόκοκκο υλικό, πρέπει να είναι, για την κατασκευή της βάσης, 
θραυστό υλικό από λίθους λατομείου. 
Η φθορά κατά τη δοκιμή θρυμματισμού από τριβή και κρούση (κατά Los Angeles) 
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ-1097-2, του χονδρόκοκκου υλικού δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40% για τη βάση και την υπόβαση. 
Κατ' εξαίρεση, η φθορά σε θρυμματισμό από τριβή και κρούση (κατά Los Angeles) δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 50% για την κατασκευή της υπόβασης σε υπεραστικούς ή 
αστικούς δρόμους μικρής ή μέσης κυκλοφορίας στο Επαρχιακό, ή Νομαρχιακό, ή Εθνικό 
δίκτυο, με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ή γενικότερα σε οδούς 
δευτερευούσης σημασίας και μετά από σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. 
Το σχήμα του χονδρόκοκκου αδρανούς που καθορίζεται από το Δείκτη πλακοειδούς 
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 933-3 δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 35%. 
 
Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥ ΑΔΡΑΝΕΣ ΥΛΙΚΟΥ (3Α) 
 
1.Τα θραυστά αδρανή υλικά πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 
ΕΝ 13242:2002 «ασύνδετα θραυστά αδρανή επιφανειακών στρώσεων οδών» καθώς και 
του ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009 «στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή 
υλικά», δηλαδή να είναι καθαρά, ομοιόμορφης ποιότητας από συμπαγές πέτρωμα 
απαλλαγμένα από τεμάχια αποσαρθρωμένα, από βόλους αργίλου καθώς και από άλλες 
προσμίξεις που επηρεάζουν την ευστάθεια και την ανθεκτικότητα των. 
Αναλυτικότερα: 
Το θραυστό υλικό θα αποτελείται από σκληρά, υγιή και ανθεκτικά τεμάχια και θα είναι 
καθαρό, ομοιόμορφης ποιότητας, συμπαγές, απαλλαγμένο από φυτικές ή άλλες κάθε 
είδους προσμίξεις, χώματα, βώλους αργίλου, περιβλήματα οποιασδήποτε φύσεως και 
αποσαρθρωμένα ή εύθραυστα σχιστολιθικά τεμάχια. 
Η κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού θα πρέπει να ανταποκρίνεται προς τα όρια 
διαβαθμίσεως του αντίστοιχου πίνακα του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και πρέπει να είναι 
ομαλή, χωρίς απότομες διαβαθμίσεις. 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν και τα τυχόν πιστοποιητικά 
ελέγχου που διαθέτουν από αναγνωρισμένα εργαστήρια της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής. 
Όλα τα παραπάνω υλικά δύναται να ελέγχονται εργαστηριακά, η δε δαπάνη θα 
βαρύνει τον προμηθευτή.  
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
2.2 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ 
 
Το λεπτόκοκκο αδρανές υλικό, θα πρέπει να προέρχεται από τη θραύση του 
πετρώματος για την παραγωγή χονδρόκοκκων αδρανών. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα μηχανικά χαρακτηριστικά της ΕΤΕΠ 1501-05-03-03-
00:2009. 



Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  

Ε Τ Ο Ι Μ Ο Υ  Ψ Υ Χ Ρ Ο Υ  Α Σ Φ Α Λ Τ Ο Μ Ι Γ Μ Α Τ Ο Σ  

 
Τύπος: Ψυχρό ασφαλτόμιγμα από ειδικής σύνθεσης συνδετικό υλικό. 
Ιδιότητες: Να εφαρμόζεται εν ψυχρώ, να είναι έτοιμο προς χρήση και χωρίς να απαιτείται 
καμία προετοιμασία της κατεστραμμένης επιφάνειας. Να μην χρειάζεται ανάδευση ή 
ανάμειξη με άλλη συγκολλητική ουσία. Να μην απαιτεί χρήση συγκολλητικής ουσίας πριν 
την εφαρμογή του. Να μην υπάρχει απώλεια υλικού (δίχως φύρα), να είναι ακίνδυνο στη 
χρήση, να έχει ταχύτατη εφαρμογή (σε τρία λεπτά) χωρίς ειδικό εξοπλισμό και η απόδοση 
του στην κυκλοφορία να είναι άμεση. Να μην επηρεάζεται από ακραίες 
θερμοκρασίες, χιόνι, παγετό, βροχή, καύσωνα. 
Επίσης να παραμένει ελαστικό για μακρό χρονικό διάστημα μετά τη χρήση του χωρίς να 
δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην κυκλοφορία. 
Να μην παρουσιάζει ρωγμές λόγω θερμοκρασιακών συστολών – διαστολών και να μην 
αποκολλάται από τα ελαστικά των αυτοκινήτων ή από πεζούς. 
 
 
 

Β Α Σ Ι Κ Α  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α  

Πίνακας κοκκομετρικής διαβάθμισης: 
Άνοιγμα κοσκίνου (mm) Διερχόμενο ποσοστό % 
         (12,5mm)      100 
         (95mm)                90-100 
         (6,35mm)     80-90 
         (4,75mm)     40-50 
         (2,36mm)      8-10 
         (1,18mm)                       6-10 
         (0,30mm)                        0-5 
Ποσοστό ασφάλτου κατά βάρος αδρανών 5,43%. 
 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
1.Σύσταση: Ασβεστολιθικό υλικό. 
2.Υδατοαπορροφητικότητα αδρανών (ΑΑSΗΤΟ Τ85):1%. 
3.Ειδικό βάρος αδρανών (ΑΑSΗΤΟ Τ85):2,7 g/cm3. 
 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ 
1.Διείσδυση (ASTM DS) σε 0,1mm: 84. 
2.Σημείο μάλθωσης (ASTM D36) σε οC: 46,8. 
3.Ολκιμότητα (ASTM D113)%:>100. 
 
ΧΡΗΣΕΙΣ: 

- Χρησιμοποιείται για τη μόνιμη επισκευή φθορών, λάκκων κ.λ.π. 
- Χρησιμοποιείται ευρύτατα από Υπηρεσίες Συντηρήσεων σε Εθνικούς, Επαρχιακούς, 

Αστικούς δρόμους και αεροδρόμια, γέφυρες, χώρους στάθμευσης , αυλές 
εργοστασίων, σχολείων, νοσοκομείων κ.λ.π. 

- Κατάλληλο για οδοστρώματα από ασφαλτικό υλικό ή σκυρόδεμα. 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 
Απομάκρυνση όλων των χαλαρών ή συνθετικών υλικών, στάσιμων νερών, πετρελαίων, 
λαδιών από τη λακκούβα. 
Χρήση όσου υλικού χρειάζεται για να γεμίσει η λακκούβα, δίνοντας μια ελαφρά 
υπερύψωση. Συμπίεση της επισκευασμένης επιφάνειας με το πίσω μέρος του φτυαριού ή 
ελαφρό κύλινδρο και παράδοση αμέσως στην κυκλοφορία. 
Κατανάλωση: Περίπου 150kg για επιφάνεια 1 m2, βάθους 100mm. 
 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Καμία. 



 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Σε δοχεία ή σάκους των 25kg.   
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Σίνδος, 03/04/2015 

Η Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμ.Τ. Υ. 
 
 
 

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

Σίνδος, 26/03/2015 
Ο Συντάξας 

 
 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΤΖΙΑΝΟΣ 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
 

Α΄ ΟΜΑΔΑ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 
 

Α/Α 
 

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
CPV 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

 
 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΕΥΡΩ) 

ΔΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ) 

 

1 
 

Καθαροί υγιείς λίθοι 
ασβεστολιθικού λατομείου,    
χονδρόκοκκα - ΣΚΥΡΑ  
(περιλαμβάνεται η 
μεταφορά στο Δήμο μας). 

 
 

14212000-0 

 
 

Τόνος 
(tn) 

 
 

483,75 
 

 
 

12,00 

 
 

5.805,00 

2 
 

Καθαροί υγιείς λίθοι 
ασβεστολιθικού λατομείου, 
λεπτόκοκκα - 3Α 
(περιλαμβάνεται η 
μεταφορά στο Δήμο μας). 

 
 

14212000-0 

 
 

Τόνος 
(tn) 

 

 
 

3.000,00 
 

 
 

14,00 
 

 
 

42.000,00 
 

 CPV 14212000-0    ΣΥΝΟΛΟ: 47.805,00 € 
    Φ.Π.Α. 23%: 10.995,15 € 
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 58.800,15 € 

 
 
 
 

Β΄ ΟΜΑΔΑ: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 
 

 
Α/
Α 
 

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

 
 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΕΥΡΩ) 

ΔΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ) 

 

1 Ψυχρό 
ασφαλτόμιγμα  
(περιλαμβάνεται η 
μεταφορά στο 
Δήμο μας) 

 
 
14213200-9 

Ψυχρό 
ασφαλτόμιγμα 
σε κάδους ή 
σάκους των 

25 kgr 
(τεμάχιο) 

 
 

1.355,00 
 

 
 

9,00 

 
 

12.195,00 

 CPV 14213200-9    ΣΥΝΟΛΟ: 12.195,00 
    Φ.Π.Α. 23%: 2.804,85 
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 14.999,85 
 

Τονίζεται το γεγονός ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να καταθέσει 
προσφορά για όλες ή για οποιαδήποτε, μεμονωμένα, ομάδα (Α΄ ή Β΄) του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού, αλλά για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων της κάθε ομάδας. 

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το Τμήμα στις 
τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχα είδη καθώς και στο τιμολόγιο τιμών μονάδος 



εργασιών έργων οδοποιίας του ΥΠΟΜΕΔΙ και περιλαμβάνει και την τιμή μεταφοράς 
και παράδοσης στο Δήμο Δέλτα. 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Σίνδος, 03/04/2015 

Η Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμ.Τ. Υ. 
 
 
 

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

Σίνδος, 26/03/2015 
Ο Συντάξας 

 
 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΤΖΙΑΝΟΣ 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

ΓΕΝΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο προμήθειας 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια αδρανών υλικών 

λατομείου σταθεροποιημένου τύπου για τις ανάγκες αποκατάστασης φθορών σε δρόμους 
των οικισμών του Δήμου Δέλτα για το έτος 2015-2016, σε συνθήκες που δεν μπορούμε να 
διαστρώσουμε θερμό ή ψυχρό ασφαλτοσκυρόδεμα (βροχή, μεγάλη υγρασία ή δριμύ 
ψύχος) καθώς και την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος σε σάκους έτοιμου 
συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες αποκατάστασης πολύ μικρών 
φθορών σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους των οικισμών του Δήμου Δέλτα για το διάστημα 
2015-2016, σε συνθήκες που δεν μπορούμε να διαστρώσουμε θερμό ασφαλτοσκυρόδεμα . 
Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τα συνεργεία του Δήμου Δέλτα. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με βάση τους όρους της διακήρυξης που 
θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της και ενώπιον της αρμόδιας για 
γνωμοδότηση  επιτροπής του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.ΟΤ.Α. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 73.800,00 € (μαζί με το 
Φ.Π.Α. 23%) για ένα (1) έτος. 

 
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις: 
α. Της υπ' αριθμ. 11389/1993 Υπ. Απόφασης «Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ) και του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του 
δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
β. Του εν ισχύει ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ν. 3463/2006, (ειδικότερα του Άρθρ. 
209 παρ. 1). 
γ. Τον Ν. 3852/ 2010 
δ. Τον Ν.3886/2010 
ε. Τον Ν. 4281/2014 
στ. Τον Ν. 4250/2014 και κυρίως το άρθρο 1. 

 
Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία προμήθειας 
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: 
α)   Σύμβαση 
β)   Διακήρυξη δημοπρασίας 
γ)   Προσφορά 
δ)   Προϋπολογισμός 
ε)   Συγγραφή υποχρεώσεων 
στ) Τεχνική περιγραφή. 
 

Άρθρο 4ο : Υπογραφή Σύμβασης  
Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος της 
προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. 
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα 
στοιχεία της προμήθειας. Θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος από την υπογραφή της. 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 10 μέρες 
από την ημερομηνία της κοινοποίησης της ανακοίνωσης της κατακύρωσης για να 
υπογράψει τη σύμβαση και να την καταθέσει κατά το άρθρο 5 της παρούσας, εγγύηση για 
την καλή εκτέλεση αυτής. 

Ο ανάδοχος μπορεί να προσέλθει το αργότερο μέσα σε 15 μέρες από την 
κοινοποίηση αυτή όμως τότε η προθεσμία παράδοσης των υλικών αρχίζει μετά 10 μέρες 
από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης. 



Κατά τα λοιπά ως το άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η 
ποσότητα που παραδόθηκε. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. Εκπληρώθηκαν και οι 
τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 

Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη με τα οποία θα 
προμηθεύσει το Δήμο Δέλτα θα ανταποκρίνονται  πλήρως  προς  τους  όρους  των τεχνικών 
προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους 
άριστης ποιότητας και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία 
προορίζονται. 

Ο Δήμος Δέλτα διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι 
παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση 
να αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του Δήμου κάθε ποσότητα ειδών που προμήθευσε, μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό ειδών που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 
5% της αναληφθείσης προμήθειας. 

Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής των νέων 
σε αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 

Άρθρο 5ο  : Εγγύηση  
Η εγγυητική επιστολή καλής και εμπροθέσμου εκτελέσεως θα πρέπει να είναι 

συντεταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για το δημόσιο, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το 
άρθρο 26, παρ. 2, του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 και καθορίζεται σε 
5 % επί της συνολικής αξίας της προμήθειας χωρίς τον Φ.Π.Α. 

Η μη προσκόμιση εγγυήσεως σύμφωνα με τα ανωτέρω αποκλείει την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου και ισοδυναμεί με άρνηση αυτού για 
την συνομολόγηση και υπογραφή της σύμβασης που ενάγεται εις βάρος του τις νόμιμες 
κυρώσεις, ήτοι την έκπτωση αυτού και την υπέρ του Δήμου κατάπτωσή της για την 
συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατεθείσης εγγυήσεως. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί εντός 10 (δέκα) ημερών από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της προσκλήσεως προς υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά τον χρόνο 
εγγυήσεως και παραλαμβάνεται ιδιοχείρως από τον ενδιαφερόμενο ή εφόσον αυτό είναι 
αδύνατο, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και με δική του επιβάρυνση. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της 
προμήθειας μετά από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και ύστερα από την 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο  συμβαλλόμενους. 

 

Άρθρο 6ο : Προσφερόμενη Τιμή και Πληρωμή 
Για τα προς προμήθεια είδη η τιμή σε ευρώ που περιλαμβάνεται στην προσφορά 

του προμηθευτή είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της 
προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με 
την παραλαβή και αφού συνταχθούν όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει το άρθρο 36 του 
ΕΚΠΟΤΑ και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα 
και καταλληλότητα των ειδών. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου Δέλτα. 

 
Άρθρο 7ο : Χρόνος και τρόπος παραδόσεως. 

Η παραλαβή και ο χρόνος των ειδών ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 
του ΕΚΠΟΤΑ. 

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά, κατόπιν αιτήματος 
της Υπηρεσίας και ανάλογα με τις ανάγκες της εντός των ορίων του Δήμου Δέλτα και 
συγκεκριμένα στον τόπο που θα υποδείξει η Υπηρεσία (πιθανώς και στο σημείο επούλωσης 
των φθορών). Η παράδοση των εμπορευμάτων θα πραγματοποιείται σε διάστημα όχι 



μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών από την αποστολή έγγραφης εντολής παραγγελίας από 
το Δήμο Δέλτα, σε εργάσιμες μέρες και ώρες, ώστε να γίνεται η καταμέτρηση & η ζύγιση από την 
επιτροπή παραλαβής. 

Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης της παραγγελθείσας ποσότητας αποτελεί 
ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερη χρόνο παράδοσης θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Κατά την εκφόρτωση κάθε αποστολής θα διενεργείται ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή των εφοδίων από την επιτροπή παραλαβής, η οποία έχει συσταθεί από το Δήμο. 
Κατά την παραλαβή αυτή θα πρέπει να παρευρίσκεται και εκπρόσωπος του προμηθευτή, ο 
οποίος θα υπογράψει το πρωτόκολλο παραλαβής. Κάθε φθορά αναφέρεται στο 
πρωτόκολλο. Η επιτροπή αυτή καταμετρά λεπτομερώς τις ποσότητες των υλικών 
(ζυγολόγια) που παραδίδονται, τα συνοδευτικά έγγραφα και ελέγχει τη συμφωνία αυτών 
με την προμήθεια και τη συγγραφή υποχρεώσεων. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε 
ανωτέρα βία η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από 
υπαιτιότητα του Δήμου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν 
δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια 
του συνόλου των ποσοτήτων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση 
του Δήμου. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του 
Δήμου, με την ίδια ακριβώς τιμή με αυτή της προσφοράς του. 

Μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, την έκδοση του τιμολογίου του 
προμηθευτή, την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε 
νόμιμου ελέγχου από την Υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Δήμος 
υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται 
από το Π.Δ. 166/2003. 
 

Άρθρο 8ο : Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου 
Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της 

προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του Δήμου, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (αρ. 35 παρ. 5-6 ΕΚΠΟΤΑ). 

 

Άρθρο 9ο : Πλημμελής κατασκευή  
Τα προς προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με όσα επιβάλουν οι 
Τεχνικές Προδιαγραφές της συγκεκριμένης μελέτης. 
Εάν τα υπό προμήθεια υλικά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν 
παρέκκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει 
αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 34 ΕΚΠΟΤΑ). 
 

Άρθρο 10ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη 
και υποχρέωση του δήμου. Τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι 
που προβλέπονται από την νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του 
υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη και στη παρούσα συγγραφή 
υποχρεώσεων, πλην του Φ.Π.Α. με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος. 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο. 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Σίνδος, 03/04/2015 
Η Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμ.Τ. Υ. 

 
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

Σίνδος, 26/03/2015 
Ο Συντάξας 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΤΖΙΑΝΟΣ 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 



 

                                     ΑΔΑ: ΒΝ2ΒΩ9Ι-Ψ7Θ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση:       Πλατεία Δημοκρατίας,  Τ.Κ. 57400 ΣΙΝΔΟΣ 

Πληρ. :               κα Κιοσέογλου Ευδοκία 

Τηλ:                   2313 300.515 

Fax:                   2310 586.849 

Σίνδος, 05/05/2015 
Αρ. Πρωτ. 11246 

Αρ. Διακήρυξης 8/2015 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΕΚΠΟΤΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

 
O Δήμαρχος Δέλτα προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 

με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την 
προμήθεια υλικών οδοποιίας (έτους 2015-2016), ήτοι σκύρα, 3Α και ψυχρό ασφαλτόμιγμα 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.800,00 € με ΦΠΑ 23% (CPV 14212000-0 και 14213200-
9).  Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ομάδων 
του ενδεικτικού προϋπολογισμού είτε για μία από αυτές, αλλά για το σύνολο των ειδών και 
ποσοτήτων της κάθε ομάδας. 
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 04/06/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 
(λήξη παράδοσης προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού στο 
δημοτικό κατάστημα στην Πλατεία Δημοκρατίας Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά στο 
αρμόδιο γραφείο του δήμου, κα Κιοσέογλου Ευδοκία (τηλέφωνο για πληροφορίες 2313 
300.515) μέχρι και την ημέρα του διαγωνισμού αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου 
εκπροσώπου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ή ταχυδρομικά μέχρι την 
προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού (Δήμος Δέλτα, Γραφείο προμηθειών, Πλατεία 
Δημοκρατίας, Σίνδος Θεσσαλονίκης, τκ 57400). 
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι 
ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική 
με το αντικείμενο της προμήθειας. 
Οι προσφορές θα κατατεθούν όπως προβλέπεται από την διακήρυξη, στον παραπάνω 
χρόνο και τόπο, συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα. Στις προσφορές θα αναφέρεται η 
τιμή των προσφερομένων ειδών σε ΕΥΡΩ, με κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ. 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι το 2% επί της ενδεικτικά 
προϋπολογιζόμενης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. δηλαδή για το σύνολο της 
προμήθειας ανέρχεται σε 1.200,00 €. Δεκτές γίνονται εγγυητικές επιστολές 
αναγνωρισμένης τράπεζας, συνταγμένες σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του 
ΕΚΠΟΤΑ και στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 και εγγυητικές επιστολές του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων. Όταν η προσφορά αφορά ομάδα των προς προμήθεια ειδών, 
γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερθέν ποσοστό 2% επί 
του μέρους  που αντιστοιχεί στην ομάδα των προς προμήθεια ειδών που προσφέρονται. Η 
εγγυητική πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 5 μήνες. 

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της 
διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 
 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ  

 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
  

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     

Ταχ. Δ/νση:       Πλατεία Δημοκρατίας,  Τ.Κ. 57400 ΣΙΝΔΟΣ    

Πληρ. :               κα Ευδοκία Κιοσέογλου    

Τηλ:                    2313 300.515    

Fax:                    2310 586.849    

       Σίνδος, 05/05/2015 
Αρ. Πρωτ. 11246 

Αρ. Διακήρυξης 8/2015 
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  
 

 Ο Δήμαρχος Δέλτα προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) για την “προμήθεια υλικών οδοποιίας (έτους 2015-
2016)”, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσης και τους παρακάτω όρους. 
 
Άρθρο 1ο  
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 
 Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 73.800,00 € με το ΦΠΑ 
23%, θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6662.005 «Προμήθεια υλικών οδοποιίας» του 
προϋπολογισμού έτους 2015 και τον αντίστοιχο του 2016 και θα χρηματοδοτηθεί από 
ίδιους πόρους. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα έτος από την υπογραφή της. 
 Τα προς προμήθεια είδη αναφέρονται αναλυτικά στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό 
της προμήθειας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 
Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις 
τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχα είδη και περιλαμβάνει και την τιμή μεταφοράς και 
παράδοσης στο Δήμο Δέλτα. 

 
Άρθρο 2ο  
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού & Λήψη Πληροφοριών 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού 
στα γραφεία του Δήμου Δέλτα (Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57400, 
Γραφείο Προμηθειών & Συμβάσεων) την 04-06-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 
π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών). 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από το Δημοτικό Κατάστημα Σίνδου του Δήμου Δέλτα, Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας, 
Σίνδος Θεσσαλονίκης (κα Κιοσέογλου Ευδοκία). 
Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 2313-300.515, Γραφείο Προμηθειών & Αποθηκών. 
Επίσης τα τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου 
Δέλτα : www.dimosdelta.gr 
Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα από τους υποψήφιους προμηθευτές τα σχετικά με τον 
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται χωρίς χρηματικό αντίτιμο σε 
αυτούς και έως μία (1) ημέρα πριν την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.   
Η Συγγραφή Υποχρεώσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. 
Ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, ρυθμίζεται με την εφαρμογή των  
διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 2286/95. 
Η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού 
καταστήματος του Δήμου Δέλτα, σύμφωνα με το Ν. 2286/95 και θα δημοσιευθεί στον 
ελληνικό τύπο. 
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Άρθρο 3ο  
Δεκτοί στο Διαγωνισμό 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπό προμήθεια είδη, 
εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής και προελεύσεως.   
Γίνονται δεκτοί κατασκευαστές ή προμηθευτές που εκπροσωπούν ελληνικά ή αλλοδαπά 
εργοστάσια κατασκευής (λατομεία) των προσφερόμενων ειδών και οι οποίοι αποδεικνύουν 
ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα, σχετικό με την προκηρυχθείσα προμήθεια, 
ώστε να παρέχουν τις εγγυήσεις για την ακριβή εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων 
υποχρεώσεων, διαφορετικά αποκλείονται. 
 
Άρθρο 4ο  
Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, με ποινή 
αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά: 
Όσοι αναγνωρισμένοι προμηθευτές ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και τη διάθεση 
των υπό προμήθεια ειδών επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, οφείλουν να 
προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού: 
1. ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι ίση με το 2% επί της 
συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α., δηλαδή για το 
σύνολο της προμήθειας ανέρχεται σε 1.200,00 € (60.000,00 € Χ 2%). Δεκτές γίνονται 
εγγυητικές επιστολές αναγνωρισμένης τράπεζας, συνταγμένες σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ και στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 και εγγυητικές επιστολές 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Όταν η προσφορά αφορά ομάδα των προς 
προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερθέν 
ποσοστό 2% όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας, αλλά επί του 
μέρους του που αντιστοιχεί στην ομάδα των προς προμήθεια ειδών που προσφέρονται. Σε αυτή 
τη περίπτωση όμως, η κατακύρωση περιορίζεται για το μέρος των προς προμήθεια ειδών που 
καλύπτεται από την εγγύηση. 
Η εγγυητική πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου 
προσφοράς όπως ορίζεται στο άρθρο 9 της παρούσης (ήτοι 5 μήνες). 
Οι εγγυήσεις πρέπει να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 
1 Την ημερομηνία έκδοσης. 
2 Τον εκδότη. 
3 Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται (Δήμος Δέλτα). 
4 Τον αριθμό της εγγύησης. 
5 Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
6 Την πλήρη επωνυμία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
7 Τον τίτλο και τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης και την ημερομηνία διαγωνισμού. 
 
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι οι Έλληνες και οι Αλλοδαποί πολίτες 
και όχι τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο) 
από τα οποία να προκύπτει ότι: 
- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδονται τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά από κάποια 
δικαστική ή διοικητική αρχή, που είναι αρμόδια σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία της χώρας  
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που έχει έδρα η επιχείρηση ο συμμετέχων καταθέτει ένορκη βεβαίωση, ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας στην 
οποία θα δηλώνεται: 1) Η αδυναμία έκδοσης από τις ανωτέρω αρχές των ανωτέρω πιστοποιητικών 
και 2) ότι ο ίδιος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή διαδικασία 
που πιστοποιούσε το μη εκδιδόμενο πιστοποιητικό. 
 
δ. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής και 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους 
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος 
συμπεριλαμβανομένων  των  εργοδοτών,  που  είναι  ασφαλισμένοι  σε  διαφορετικούς 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). 
 
ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ) και 
(δ) του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι. 
 
στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το 
συγκεκριμένο επάγγελμα που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία του 
διαγωνισμού. 
 
Επίσης, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, εκτός των παραπάνω, πρέπει να περιέχει και 
τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του 
(για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του 
καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). 
Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα 
που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της 
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική 
μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 
Οι δηλώσεις (υπεύθυνες ή μη) υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν2690/99, όπως και 
κάθε δήλωση που απαιτεί η παρούσα διακήρυξη. 
Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται από την παρούσα προκήρυξη πρέπει να 
προσκομίζονται σε πρωτότυπα, σε επικυρωμένα αντίγραφα ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. 
 
2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες, που όμως εκδίδονται από την χώρα εγκατάστασής τους. 
 
3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 
Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από το απόσπασμα του ποινικού μητρώου 
ή άλλου αντίστοιχου με αυτό έγγραφο.  
 
4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω. 
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 
- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 
 
5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 
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α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 
ένωση, σύμφωνα με άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από 
μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, 
στους οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού.  
γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε 
άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να 
προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους 
από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 
 
 Επίσης, οι συμμετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν με τα 
δικαιολογητικά της προσφοράς τους και τις παρακάτω υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 
1599/1986: 
1. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης 

και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη. 
2. Υπεύθυνη Δήλωση όπου ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει το εργοστάσιο στο οποίο θα 

κατασκευάσει τα υπό προμήθεια είδη (λατομείο) καθώς και τον τόπο εγκατάστασης 
του. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου που θα κατασκευάσει το 
προς προμήθεια προϊόν, στην οποία  θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της 
συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του 
οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, εάν και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι και ο 
κατασκευαστής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 18 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 

4. Υπεύθυνη Δήλωση περί του ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντα νομικού προσώπου δεν 
λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών, ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή 
του σε διαγωνισμούς δημοσίου ή και από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και ότι δεν 
έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση επαγγελματικής του 
δραστηριότητας. 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 
βεβαίωση εκπροσώπησης ή εξουσιοδότηση. 
Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) 
εταιρίες. 
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 
δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιων δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου. 
Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, 
αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του γνήσιου της 
υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 
Ο Δήμος επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
στο αρ. 7 και 9 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. 
 
Άρθρο 5ο   
Υποβολή τεύχους τεχνικής περιγραφής 
Με την προσφορά οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής 
περιγραφής στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για τα προσφερόμενα είδη. 
Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή συνοδεύεται από το τεύχος με 
ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές περιγραφές μπορεί να απορριφθεί, ανάλογα με τις ελλείψεις ή 
ασάφειες. 
 
Άρθρο 6ο 

Ημερομηνία παραλαβής & αποσφράγισης προσφορών 
 Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν 
στο Δήμο μέχρι την ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών αυτοπροσώπως ή μέσω 
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, ή θα αποσταλούν στο Δήμο στη Διεύθυνση: Δήμος Δέλτα  
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– Πλατεία Δημοκρατίας – Σίνδος Θεσ/νικης – ΤΚ 57400 – Γραφείο Προμηθειών & 
Αποθηκών μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα όπως αναλυτικά ορίζεται στο 
παρακάτω άρθρο. 
Τα στοιχεία και το νομικό καθεστώς διενέργειας του διαγωνισμού ορίζονται στην παρούσα 
διακήρυξη και συγγραφή υποχρεώσεων. 
 
Άρθρο 7ο 

Τρόπος κατάθεσης προσφορών       
Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό 
στο αρμόδιο γραφείο του δήμου, κα Ευδοκία Κιοσέογλου (τηλέφωνο για πληροφορίες 
2313-300.515) μέχρι και την 04-06-2015 ημέρα Πέμπτη αυτοπροσώπως ή δια 
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Προσφορές 
γίνονται δεκτές μέχρι την προηγούμενη μέρα από το διαγωνισμό εφόσον η αποστολή της 
προσφοράς γίνει  ταχυδρομικά (Δήμος Δέλτα – Γραφείο προμηθειών - Δ/νση : Πλατεία 
Δημοκρατίας, Σίνδος Θεσσαλονίκης, τκ 57400). 
Με την παράδοση της προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για την τήρηση των όρων 
της Ειδικής και Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
Εφ΄ όσον ο διαγωνιζόμενος δεν υποβάλλει αυτοπροσώπως την προσφορά του, απαιτείται 
εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται είτε με 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σε δήλωση του Ν. 1599/86 όταν αφορά φυσικό 
πρόσωπο. Όταν πρόκειται για Ανώνυμη Εταιρία, ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του 
Δ.Σ. της εταιρίας, αντίγραφο της οποίας υποβάλλεται στην Υπηρεσία και φέρει την 
υπογραφή του δεσμεύοντος την εταιρία. Η απόφαση θα αφορά την συμμετοχή στον 
συγκεκριμένο διαγωνισμό (δεν θα γίνονται δεκτές αποφάσεις που αφορούν γενικά τη 
συμμετοχή σε διαγωνισμούς). Επίσης υποβάλλεται αντίγραφο του καταστατικού της 
εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, όπου να φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρία. Όσον 
αφορά εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες, εκπροσωπούνται 
από τον διαχειριστή τους (ο οποίος πρέπει να αποδεικνύει την ιδιότητά του) ή άλλο νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν 
πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων  του παρόντος 
άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη. 
Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη 
διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα 
που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από 
τη διακήρυξη προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την 
προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι 
προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο 
εκπρόθεσμα. 
Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι που προβλέπονται 
από την νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του υλικού στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 
Η τιμή σε ευρώ που θα δοθεί στη προσφορά των προς προμήθεια ειδών θα είναι με γνώμονα τον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ. 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
Άρθρο 8ο 

Φάκελος Προσφοράς 
1. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ομάδων 

του ενδεικτικού προϋπολογισμού είτε για μία από αυτές, αλλά οφείλουν να 
υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων της κάθε ομάδας. 
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2. Οι προσφορές υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού σε δύο  αντίγραφα μέσα σε 
φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται αμέσως 
παρακάτω. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.  

 
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 
α. H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.  
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία 
ως εξής: 
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η 
εγγύηση συμμετοχής, το τεύχος τεχνικής περιγραφής, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της 
προσφοράς. 
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο 
επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα  και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ως 

ορίζεται στο άρθρο 12 παρ. 4 του ΕΚΠΟΤΑ. 
4. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
5. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση 

υποβολής τους απορρίπτονται, επίσης  ως απαράδεκτες. 
6. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την 

συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 
 
Άρθρο 9ο    
Χρόνος ισχύος των προσφορών  
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τέσσερις (4) μήνες  από 

την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που 
αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η ισχύς την προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, 
πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 
προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου 
χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ. 5 και 23 παρ. 2 
του ΕΚΠΟΤΑ. 

 
Άρθρο 10ο    
Προσφερόμενη τιμή 
1. Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα (tn), όπως 

καθορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων 
κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. για παράδοση των 
υλικών στο Δήμο, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη. 

2. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε Ευρώ και θα είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Με ποινή αποκλεισμού, στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η τιμή χωρίς ΦΠΑ σε 
Ευρώ αριθμητικώς ανά είδος υλικού προμήθειας ανά μονάδα μέτρησης (tn), καθώς και  
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αριθμητικώς η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο της προμήθειας συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. Σε περίπτωση λάθους στην οικονομική προσφορά που αφορά τον τρόπο 
υπολογισμού της καθαρής αξίας των ειδών η προσφορά θα κρίθεί ανεπίδεκτη εκτίμησης 
και θα απορριφθεί. Σε περίπτωση λάθους στον υπολογισμό του Φ.Π.Α. η προσφορά θα 
κριθεί αποδεκτή και το λάθος θα διορθωθεί από την Υπηρεσία. 
3. Η δαπάνη για τις ανακοινώσεις - δημοσιεύσεις περιλήψεων των διακηρύξεων 

επιβαρύνει τον προμηθευτή. 
4. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται της 

καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες 
χώρες. 

 
Άρθρο 11ο   
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών 
1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη 

της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 
από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την 
έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην 
υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

2. Η αποσφράγιση γίνεται με την παραπάνω διαδικασία που αφορά  διαγωνισμό που 
γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, 
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά 
και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο μέχρι 
να κριθεί η προσφορά εάν είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης 
και να γίνει η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. 

3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην 
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που 
υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 
διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 
Άρθρο 12ο  
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της 
συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο Δέλτα, μέσα στο μισό του χρονικού 
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 
2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή 
σε αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. 
Η ένσταση υποβάλλεται στο Δήμο Δέλτα κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η 
ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο, το οποίο υποβάλλει την 
ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στην Οικονομική Επιτροπή. που αποφαίνεται 
τελικά. 
Ο Δήμος Δέλτα υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των 
αποφάσεων που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή 
σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax). Ενστάσεις που 
υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη. 
 
Άρθρο 13ο  
Αξιολόγηση προσφορών 
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών όταν για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η 
χαμηλότερη τιμή  λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία. 

-  
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- Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης  και της πρόσκλησης. 
- Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 
- Η προσφερόμενη τιμή  σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους 

διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.  
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με 
βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και την διακήρυξη ουσιώδεις 
όρους, που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που 
περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 
Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως 
επουσιώδεις. 

Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 
γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού.  
 
Άρθρο 14ο  
Παράδοση υλικών 
Τα υπό προμήθεια είδη, θα παραδίδονται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες 
ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου. 
Η παράδοση θα γίνεται εντός των ορίων του Δήμου Δέλτα και συγκεκριμένα στον τόπο 
που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 
 
Άρθρο 15ο  
Δημοσίευση 
 Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, 
παρ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ, του Ν. 3548/2007 και του Ν.3861/2010. 
 
 
 
 

Ο Δήμαρχος Δέλτα 
 

 
Ευθύμιος Θ. Φωτόπουλος 


