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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Ιουλίου του έτους 2014 
και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο 
µέρος  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 
280/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε 
στη συνεδρίαση αυτής στις 18-6-2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
280/2014  

  

  

   
Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 

20/18-6-2014 
Πρακτικό Συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας 
 

 

  

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                   
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                                
 

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
 
 

Αριθµ.Πρωτ.:17086/2014  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
 

ΘΕΜΑ 
∆ιενέργεια διαγωνισµού για την προµήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, 
ασφαλτικού υλικού, υλικών πεζοδροµίων (έγκριση όρων, τεχνικών 
προδιαγραφών, ενδεικτικού προϋπολογισµού, συγκρότηση επιτροπής). 

 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 18η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 

12:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 14919/12-6-2014 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα 

µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος  1) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος 

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος  2) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

3) Κωτούλας  Φίλιππος, Τακτικό Μέλος  3) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος 

4) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος  4) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος 

5) Μπουραζάνης Αθανάσιος, Αναπλ. Μέλος  5) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος 

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπλ. Μέλος  Αν και κλήθηκαν νόµιµα 
           

            Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,  

παρόντες ήταν οι 6 , οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 

75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του 

αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση σχετικά µε διενέργεια διαγωνισµού για την 
προµήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, ασφαλτικού υλικού, υλικών πεζοδροµίων (έγκριση 
όρων, τεχνικών προδιαγραφών, ενδεικτικού προϋπολογισµού, συγκρότηση επιτροπής) και 
αφού έλαβε υπόψη: 
1. Την εισήγηση του αν. προϊσταµένου Τµήµατος Προµηθειών Ι. Κατσαούνου 
2. Το άρθρο 103 & 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων». 
3. Τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισµό και το σχέδιο των όρων 

διακήρυξης της προµήθειας «ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ»  έτους 2014 ∆ήµου Καρδίτσας που 
συνέταξε η υπηρεσία. 

4. Τις σχετικές διατάξεις της αριθµ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.0.Τ.Α.). 

5. Τον νόµο  3852/10  & Π∆ 113/10 (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30/2011) 
6. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου 

στο Νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 
7. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προµήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000,00 ευρώ 

χωρίς το Φ.Π.Α. (73.800,00€ µε ΦΠΑ), κατά κωδικό αριθµό είδους. 
8. Τις πιστώσεις που έχουν προϋπολογισθεί και εγγραφεί στον προϋπολογισµό εξόδων 

έτους 2014 και τις αντίστοιχες Α.Α.Υ.. 
9. Την αναγκαιότητα της προµήθειας µε τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις υπό 

έγκριση τεχνικές προδιαγραφές για την εύρυθµη λειτουργία του δήµου Καρδίτσας. 
10. Το πρακτικό της 18/06/13 αρ. 15579 που αφορά τη συγκρότηση της επιτροπής 

διενέργειας αξιολόγησης παρακολούθησης του διαγωνισµού 
11.Την 243/2014 απόφαση του δηµοτικού συµβούλιου για τον τρόπο διενέργειας και 
ανάθεσης της προµήθειας. 
 

Αποφάσισε οµόφωνα 
 

Α.  Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό ποσού 
30.000,00 ευρώ € (µε Φ.Π.Α.) για την προµήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ έτους 2014. (στο παράρτηµα Α 
λόγω πληθώρας ειδών) 
Β. Η προµήθεια θα γίνει έπειτα από πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες 
προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σύµφωνα µε τις σχετικές 
διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..  
Γ.  Περίληψη της διακήρυξης να δηµοσιευθεί στον τοπικό ηµερήσιο & εβδοµαδιαίο τύπο 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον ΕΚΠΟΤΑ και στο νόµο 3548/2007. 
∆. Εγκρίνει το πρακτικό 15579/2014  που αφορά τη συγκρότηση της επιτροπής 
διενέργειας, αξιολόγησης, παρακολούθησης του διαγωνισµού και συγκροτεί την επιτροπή 
ως εξής: 
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α) ΛΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
Β) ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
Γ)  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Α) ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  
Β) ΒΑΓΕΝΑ ΕΛΕΝΗ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ 
Γ) ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
 
Ε.  Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισµού, που αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως : 
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                ΑΡΘΡΟ 1ο: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο δηµοτικό κατάστηµα του δήµου Καρδίτσας την  

__/07/2014 (όπως θα οριστεί στη διακήρυξη δήµαρχου)  και ώρα 12:00 ενώπιον της 
επιτροπής διαγωνισµού.  
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο υπ' 
αριθ. 15415/2014 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, που 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας και εγκρίθηκαν µε την υπ’ αριθ. __/2014 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του  δήµου Καρδίτσας. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν  να  καταθέσουν γραπτή σφραγισµένη προσφορά  στο 
αρµόδιο γραφείο του ∆ήµου (Γραφείο Προµηθειών, αρµόδιος υπάλληλος Κατσαούνος 
Γιάννης),  µέχρι  την __/07/2014 (όπως θα οριστεί στη διακήρυξη δήµαρχου) και  ώρα 
11:00    
 
Για τη διενέργεια του διαγωνισµού ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. ( Υ.Α. 11389/93 
«Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ)» και των συναφών νοµοθετηµάτων περί 
προµηθειών του δηµοσίου.  
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις 
προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το 
αντικείµενο. 
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού διατηρεί το δικαίωµα να περατώσει τα αντίστοιχα 
στάδια του διαγωνισµού την ιδία ηµέρα, εφόσον κρίνει αυτό σκόπιµο. Στην περίπτωση 
που δεν περατωθεί ο διαγωνισµός την ίδια µέρα, θα αναγγελθούν οι επόµενες ενέργειες 
της και οι ηµεροµηνίες συνεδρίασης στους συµµετέχοντες τουλάχιστον µια εργάσιµη 
ηµέρα πριν από κάθε συνεδρίαση. Μπορεί, δε, η επιτροπή να ζητήσει και επιπλέον 
διευκρινήσεις από τους συµµετέχοντες, για οποίο υλικό κρίνει, καθώς και την παρουσία 
υπαλλήλου της αρµόδιας υπηρεσίας που θα βοηθήσει στην αξιολόγηση των τεχνικών 
στοιχείων των προσφορών. Η επιτροπή µπορεί να ζητήσει και έγγραφη γνωµοδότηση από 
την αντίστοιχη υπηρεσία του δήµου. Σε τέτοια περίπτωση η διαδικασία αξιολόγησης 
παρατείνεται για εύλογο χρονικό. Ο χρόνος που θα απαιτηθεί θα αναγγελθεί στους 
συµµετέχοντες. 

 
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους επί ποινής 
αποκλεισµού τα εξής δικαιολογητικά: 
     ∆ικαιολογητικά που απαιτούνται: 
     1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ίση µε το 5% του  προϋπολογισµού για όλο το 
διαγωνισµό (1.500,00€). ∆εν αποκλείεται η συµµετοχή για µέρος του διαγωνισµού µε 
κατάθεση εγγυητικής ίσης µε το 5% του προϋπολογισµού της αντίστοιχης οµάδας των 
υπό προµήθεια ειδών (βλέπε παρακάτω για τη ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ).  Η 
εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της 
προσφοράς (ήτοι µετά από 5 µήνες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής - άρθρο 5,2 της 
παρούσας  )  .  
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. 
γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: 
∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή 
άλλη ανάλογη κατάσταση. 
∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
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δ1. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως 
προς  τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων, 
καθώς και των εργαζοµένων τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας θ’ αφορά όλους τους απασχολούµενους µε 
οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων 
των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής 
ασφάλισης κι όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ. Ο προµηθευτής υποχρεούται να 
καταθέσει και υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους 
οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στη επιχείρηση. 
δ2 Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 
ε. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για το 
συγκεκριµένο επάγγελµα που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
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. 
 
2.ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω      
     β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή 
∆ικαστικής  
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από 
το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
     γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι: 
     * ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
     * ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 
     δ. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 
     ε. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά µε την 
εγγραφή τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς 
καταλόγους. 
     3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 
     Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από το απόσπασµα του 
ποινικού µητρώου ή άλλου αντίστοιχου µε αυτό έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή 
υποχρέωση προσκόµισης ποινικού µητρώου έχει ο νόµιµος εκπρόσωπος της 
συµµετεχούσης εταιρείας, καθώς και επίσηµο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα 
του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας. 
     4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
     α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω. 
     β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
     γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει 
ότι: 
     * ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: 

 

     * ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 
      
     5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 
     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 
∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 
 
     6.Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες οφείλουν 
να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από τον διαγωνισµό, τα ακόλουθα: 
     Α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 
προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.  
     Β. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους  από διαγωνισµούς 
του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και δεν έχουν 
υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους  
δραστηριότητας, καθώς και ότι η επιχείρηση τους δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών 
περιορισµών.  
     Γ. Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς τους . 
Επιπροσθέτως, θ’ αναφέρεται Αριθµός Τηλεοµοιοτύπου (Fax) στο οποίο θα αποστέλλονται 
για γνωστοποίηση τα σχετικά, µε την εξέλιξη του διαγωνισµού, έγγραφα και αποφάσεις . 
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, 
υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της 
υπογραφής του εκπροσωπούµενου. 
Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από µία (1) 
εταιρείες. 
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής δεν χρειάζεται να κατατεθούν εις διπλούν. 
 
 ΑΡΘΡΟ 2ο: ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
     Προσφορές για µέρος της προκηρυσσόµενης  προµήθειας  θα γίνονται δεκτές,  εφόσον 
αφορούν το σύνολο ενός επιµέρους είδους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να κατατεθεί 
εγγυητική επιστολή ύψους 5% του ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ προϋπολογισµού της αντίστοιχης οµάδας 
των υπό προµήθεια ειδών.  
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων παρατίθεται ενδεικτικός πίνακας µε τα ποσά των 
εγγυητικών επιστολών συµµετοχής που αντιστοιχούν στις οµάδες ειδών που κατ’ επιλογήν 
µπορεί να υποβληθεί προσφορά:  
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:  

A/A ΟΜΑ∆Α ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
ΥΨΟΣ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ   

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 
ΚΑ 30-6661.0001   (ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ) – ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΕΙ∆Η  

 250,00 5.000,00 € 

2 
KA 30-6662.0004   (ΥΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ) – 
ΑΣΦΑΛΤΟΣ  

 500,00 10.000,00 € 

3 
ΚΑ 30-6662.0003   (ΥΛΙΚΑ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ) 
– ΥΛΙΚΑ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ  

 500,00 10.000,00 € 

4 KA 30-6662.0002   (ΥΛΙΚΑ ΣΙ∆ΗΡΟΥ)  250,00 5.000,00 € 
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∆εν αποκλείεται και η συµµετοχή για πολλές οµάδες ειδών µε κατάθεση αντίστοιχα 
αθροιστικά εγγυητικών επιστολών για τις οµάδες που επιθυµεί να συµµετάσχει ο 
υποψήφιος. Στο σώµα των εγγυητικών  επιστολών ο υποψήφιος θα πρέπει να αναφέρει 
την οµάδα ή τις οµάδες στις οποίες θα συµµετάσχει. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
3.1. Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να επιφέρει 
ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. 
3.2. Οι προσφορές θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και µόνο γλώσσα. 
3.3. Οι προσφορές θα επιδοθούν  στο αρµόδιο γραφείο,  όπως καθορίζεται στο πρώτο 
άρθρο  της παρούσας διακήρυξης 
3.4. Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά 
σφραγισµένο. 
3.5. Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα αναγράφει ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία: 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ οδός ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ, ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ  » ΕΤΟΥΣ 2014 µε αναφορά στην οµάδα υλικών 
στην οποία θα συµµετάσχει. 
• Τα στοιχεία του συµµετέχοντος. 
3.6. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία. 
A.   Καλά   σφραγισµένο   υποφάκελο  µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Μέσα στον 
φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόµενων υλικών.  
Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει και δείγµατα των υπό προσφορά ειδών 
προκειµένου να αξιολογηθούν από την επιτροπή τα τεχνικά στοιχειά που δηλώνει στην 
προσφορά του, σε χρόνο και τόπο που θα του ζητηθεί από την επιτροπή ( Αυτό θα 
προκύψει µετά την εξέταση των τεχνικών προσφορών). Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα 
να ζητήσει και επιπλέον διευκρινήσεις για οποίο υλικό κρίνει. Σε τέτοια περίπτωση η 
διαδικασία αξιολόγησης παρατείνεται για εύλογο χρονικό. Ο χρόνος που θα απαιτηθεί θα 
αναγγελθεί στους συµµετέχοντες. Η προσκόµιση πλήρους σειράς δειγµάτων, για όλα τα 
προσφερόµενα είδη, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία είναι υποχρεωτική. Η 
προσφορά θα είναι εις διπλούν. Πρωτότυπο και απλό φωτοαντίγραφο 
B.   Καλά   σφραγισµένο   υποφάκελο  µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" Μέσα 
στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για τα συγκεκριµένα και 
µόνο υλικά. Στην τιµή αυτή περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη 
νόµιµη επιβάρυνση. Η προσφορά θα είναι εις διπλούν. Πρωτότυπο και απλό 
φωτοαντίγραφο. 
 

Η τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και θα δίνεται ανά µονάδα ως εξής: 
            α. τιµή µε κρατήσεις,  χωρίς ΦΠΑ. 
            β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος.  
( µπορεί να αναφερθεί και συγκεντρωτικά στο τέλος της προσφοράς ) 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την αποσφράγιση των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και των ΤΕΧΝΙΚΩΝ προσφορών θα 
ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται ∆ΙΕΞΟ∆ΙΚΑ στον ΕΚΠΟΤΑ. ( Υ.Α. 11389/93 
«Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ)». Για την υποβολή ενστάσεων θα ισχύσουν 
τα οριζόµενα στον ΕΚΠΟΤΑ. Αρµόδιο για την κρίση τους όργανο θα είναι η οικονοµική 
επιτροπή.  Για ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού η προθεσµία υποβολής 
είναι µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι 
την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο όργανο 
και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη 
διενέργεια του διαγωνισµού. 
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Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ 
του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης 
αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 
χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. (ΑΡ. 35 Ν.3377/2005) 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

5.1) Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει, σε όποιον προσφέρει τη χαµηλότερη 
(φθηνότερη) τιµή  ανά είδος, εφόσον κριθεί από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης ότι 
η προσφορά του ανταποκρίνεται στις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 41 ΕΚΠΟΤΑ. Η προµήθεια θα κατοχυρώνεται στον µειοδότη επί του 
συνολικού προϋπολογισµού του κάθε είδους  που αναφέρεται στη µελέτη.  Για την 
επιλογή της χαµηλότερης προσφοράς εξετάζονται µόνο οι προσφορές που είναι 
αποδεκτές, σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη 
διακήρυξη ουσιώδεις όρους. 

 
Το κείµενο της Σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ του δήµου και του µειοδότη 

κατισχύει κάθε άλλου κειµένου, επί του οποίου έχει εκδοθεί (διακηρύξεις, προσφορές 
κλπ.)  

 
5.2 Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για 

χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τεσσάρων (4) µηνών, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Ο ∆ήµος Καρδίτσας µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους 
να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών. 

Αν ο ∆ήµος Καρδίτσας κρίνει ασύµφορες τις προσφορές µπορεί να επαναλάβει το διαγωνισµό, 
όποτε ο µειοδότης δεν µπορεί να προβάλλει καµία αξίωση.  

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής µέχρι λήξεως της σύµβασης απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη 

5.3. Το αρµόδιο για την τελική κατακύρωση του διαγωνισµού όργανο, αφού λάβει 
υπόψη τα σχετικά του φακέλου της προµήθειας και τη γνωµοδότηση του αρµοδίου για 
την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, αποφασίζει για την 
κατακύρωση και την ανάθεση της προµήθειας. 

5.4. Ο προµηθευτής, στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ύψους 10% επί του συµβατικού ποσού χωρίς το 
Φ.Π.Α. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης της προµήθειας θα γίνει στον προµηθευτή, µόλις 
τελειώσουν όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται για την έγκριση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 

Η κάθε προσφορά δεν µπορεί να είναι υψηλότερη του ενδεικτικού ανά είδος 
προϋπολογισµού (ΟΧΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ 
ΟΜΑ∆ΑΣ). Σε περίπτωση που δοθεί τέτοια προσφορά, δηλαδή υψηλότερη του 
προϋπολογισµού ανά είδος, δε θα λαµβάνεται υπόψη για το συγκεκριµένο είδος. 

Ο δήµος Καρδίτσας διατηρεί το δικαίωµα να µειώσει τις ποσότητες των υπό 
προµήθεια ειδών, ανάλογα µε τις ανάγκες του και τις οικονοµικές του δυνατότητες µε τις 
ίδιες τιµές του διαγωνισµού στην περίπτωση µείωσης της ποσότητας. Ο δήµος Καρδίτσας 
διατηρεί το δικαίωµα να αυξοµειώσει τις ποσότητες των υπό προµήθεια αγαθών µέχρι του 
ορίου της συµβατικής τιµής που θα συµφωνηθεί, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιµο και 
επωφελές για την Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να 
ικανοποιήσει το αίτηµα της Υπηρεσίας, µε την Ίδια ακριβώς τιµή µε αυτή της προσφοράς 
του και για το ίδιο ακριβώς είδος. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο : ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σταδιακά ανάλογα µε τις ανάγκες τις υπηρεσίας. 

Κάθε επιµέρους παραγγελία θα δίδεται γραπτώς από τις αρµόδιες υπηρεσίες  του δήµου. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος της προµήθειας υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την 
ηµεροµηνία ανακοίνωσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης. 

Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την Σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος 
µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από 
την κατακύρωση, επιβάλλονται, µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, αθροιστικά οι  κυρώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 35 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Οι χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζεται σε 10 µέρες από την κάθε έγγραφη 
παραγγελία. 

Η σύµβαση για διενέργεια της προµήθειας καταρτίζεται µε βάση τους όρους της 
διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχεται ο 
ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. 
Η σύµβαση υπογράφεται από το ∆ήµαρχο. 

 
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α. Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα που ζητήθηκε από το δήµο  και παραληφθεί 

οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά)  από την αρµόδια επιτροπή. 
β. Εκπληρωθούν οι τυχόν συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα 

µέρη και αποδεσµευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Οι παραλαβές των προσφερόµενων ειδών θα γίνονται από την αρµόδια Επιτροπή 
Παραλαβής. Οι παραλαβές θα αρχίσουν να γίνονται µετά από την υπογραφή της 
σύµβασης και σε τόπο και χρόνο που θα υποδειχτεί από την υπηρεσία. 

Οι πληρωµές του Αναδόχου θα γίνονται τµηµατικά ύστερα από την προσκόµιση των 
απαραίτητων τιµολογίων και των αποδεικτικών εξοφλήσεων όλων των κρατήσεων  και 
υποχρεώσεων του Αναδόχου και αφού προηγηθούν οι παραλαβές και οι έλεγχοι από την 
αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, σύµφωνα µε το πρόγραµµα εξόφλησης του ∆ήµου 
Καρδίτσας. Οι προσφερόµενες τιµές δεσµεύουν τον προµηθευτή µέχρι να περατωθεί η 
προµήθεια. Ο δήµος Καρδίτσας οφείλει να εξοφλεί τα τιµολόγια σε διάστηµα δυο µηνών 
από την υποβολή τους στην αρµόδια υπηρεσία. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την Οικονοµική Υπηρεσία του 
∆ήµου Καρδίτσας. 
Ο ανάδοχος θα βαρύνεται µε κρατήσεις (2%) υπέρ ΤΕΑ∆Υ, ΤΠ∆Υ και κάθε άλλη νόµιµη 
κράτηση, ως και τη δαπάνη δηµοσίευσης της παρούσας. Το ποσοστό του ΦΠΑ που 
προβλέπεται από το νόµο, βαρύνει το ∆ήµο και τους φορείς του. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
Περίληψη της διακήρυξης  θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και 

Θα δηµοσιευθεί τουλάχιστον στις εφηµερίδες που απαιτούνται από τη νοµοθεσία.  
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, 
αρχικής & επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από τον προµηθευτή ή τους 
προµηθευτές  που ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι.  Η πληρωµή των εφηµερίδων θα 
γίνει αµέσως µετά την υπογραφή των συµβάσεων.                                                         

ΑΔΑ: 6ΑΨΟΩΕΗ-Ε7Ρ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ  
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 
(Οικονοµικού Έτους 2014) 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ &  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προµήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή 
κτιρίων, οδών, πεζοδροµίων και λοιπών υποδοµών του ∆ήµου Καρδίτσας, για το έτος 2014. 
Ειδικότερα : 
 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
Τα υλικά θα χρησιµοποιηθούν για να καλύψουν την ανάγκη που προκύπτει για 

προµήθεια οικοδοµικών υλικών, για τη συντήρηση και επισκευή δηµοτικών κτιρίων για το 
έτος 2014.  

Τα υλικά θα χρησιµοποιηθούν από συνεργεία του ∆ήµου, για την επισκευή και 
αποκατάσταση φθορών σε δηµοτικά κτίρια. 

Οι τιµές βάσει των οποίων συντάχθηκε ο προϋπολογισµός είναι τιµές εµπορίου και 
στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών, χωρίς την µεταφορά τους. 
 
ΑΣΦΑΛΤΟΣ 

Τα υλικά του έτοιµου ψυχρού ασφαλτοµίγµατος θα χρησιµοποιηθούν για τη 
συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου Καρδίτσας για το έτος 2014.  

Τα υλικά προορίζονται για το συνεργείο επισκευής και συντήρησης ασφαλτικών 
οδοστρωµάτων του ∆ήµου, προκείµενου να προβαίνουν στην επισκευή και ανακατασκευή 
τµηµάτων οδοστρώµατος που προκαλούνται από φθορές (τοµές, λακκούβες κλπ.). 

Στις τιµή µονάδος του τιµολογίου για το ψυχρό έτοιµο ασφαλτόµιγµα περιλαµβάνεται 
η προµήθεια και η µεταφορά του στις αποθήκες του ∆ήµου. 

 
 
 

ΥΛΙΚΑ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ 
Τα υλικά θα χρησιµοποιηθούν για να καλύψουν την ανάγκη που προκύπτει για 

προµήθεια υλικών πεζοδροµίων, για τη συντήρηση και επισκευή δηµοτικών δρόµων για το 
έτος 2014.  

Τα υλικά θα χρησιµοποιηθούν από συνεργεία του ∆ήµου, για την επισκευή και 
αποκατάσταση φθορών σε πεζοδρόµια. 

Οι τιµές βάσει των οποίων συντάχθηκε ο προϋπολογισµός είναι τιµές εµπορίου και 
στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών, χωρίς την µεταφορά τους. 

 
ΣΙ∆ΗΡΙΚΑ ΕΙ∆Η 

Τα υλικά θα χρησιµοποιηθούν για να καλύψουν την ανάγκη που προκύπτει για 
προµήθεια  υλικών σιδήρου, για τη συντήρηση και επισκευή δηµοτικών κτιρίων και 
κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2014.  

Τα υλικά θα χρησιµοποιηθούν από συνεργεία του ∆ήµου. 
Οι τιµές βάσει των οποίων συντάχθηκε ο προϋπολογισµός είναι τιµές εµπορίου και 

στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών, χωρίς την µεταφορά τους. 
 

Η προµήθεια µπορεί να είναι µαζική ή τµηµατική, ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµου, 
χωρίς καµία πρόσθετη επιβάρυνση. Η τιµολόγηση θα είναι αντίστοιχη µε την παραλαβή, µε 
σταθερή τιµή (τιµή προσφοράς). 

ΑΔΑ: 6ΑΨΟΩΕΗ-Ε7Ρ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: 

 

Η Υπηρεσία κρατά το δικαίωµα επιστροφής εφ’ όσον δεν τηρούνται οι τεχνικές 
προδιαγραφές της µελέτης για την προµήθεια υλικών. 

Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των  24.390,24€ µε επί πλέον 
δαπάνη 5.609,76€ για ΦΠΑ 23%, σύνολο 30.000,00€. Το ποσό αυτό βαρύνει τον τακτικό  
προϋπολογισµό του ∆ήµου του οικονοµικού έτους 2014 και συγκεκριµένα τις πιστώσεις: 

 
Κωδικός CPV: 44111000-1 Οικοδοµικά υλικά 
Κωδικός CPV: 44113620-7 Άσφαλτος 
Κωδικός CPV: 44113100-6 Υλικά πλακόστρωσης 
Κωδικός CPV: 44316000-8 Σιδηρικά είδη 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

Το τσιµέντο (χρώµατος λευκού ή γκρι) θα είναι συσκευασµένο σε σακιά  των 25kg ή 50 
kg   σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 197 – 1:2000. 

Η άµµος θαλάσσης πρέπει να είναι πλυµένη και κοσκινισµένη χωρίς όστρακα και άλλες 
ξένες προσµίξεις, Α’ ποιότητας. 

Ο Ασβέστης σε πολτό, περιεκτικότητας σε νερό ≤70% και ≥45% κολλώδης υφής χωρίς 
ξένες προσµίξεις και ξερά άλατα ασβεστίου. Ο πολτός του ασβέστη πρέπει να είναι καλά σβησµένος 
και ωριµασµένος (τουλάχιστον επί 16 ώρες) στις εγκαταστάσεις του παραγωγού ή του 
προµηθευτή, σύµφωνα µε τα ελληνικά πρότυπα και το ΕΝ 459-1:2001. 

Οι οπτόπλινθοι (τούβλα τοιχοποιίας)  θα πρέπει να είναι σύµφωνοι µε την ΠΤΠ ∆100 
(ΥΑ ∆14/535Θ9Ο). Οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των οπτόπλινθων προσδιορίζονται στην 
ΕΤΕΠ µε κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00:2009. 

Οι τσιµεντόπλινθοι θα είναι διαστάσεων 39Χ19Χ19 εκατοστά αρίστης ποιότητας, 
κατασκευασµένοι τουλάχιστον 28 ηµέρες πριν και µε εµφανές το χρώµα σκλήρυνσης. Οι 
τσιµεντόλιθοι 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 υδατοαπορροφητικότητα των τσιµεντόλιθων 
προσδιορίζονται µε δοκιµές βάσει του ΕΝ 772 και του ASTM C 140. Πρέπει επίσης να έχουν την 
ίδια εµφάνιση (ιδιαίτερα υφή) και να έχουν συντηρηθεί µε τις ίδιες διαδικασίες. 

Τα Πρόχυτα κρασπέδα από σκυρόδεµα κατηγορίας C 16/20, διατοµής 0,15X0,30 µ. µε 
απότµηση, οι ιδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στην ΕΤΕΠ µε κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-
01-00:2009. 

Οι προκατασκευασµένες τσιµεντόπλακες θα είναι τυπικές τετραγωνικές πλάκες 
πεζοδροµίου από σκυρόδεµα διαστάσεων 50χ50 πάχους 5εκ. ή 40χ40 πάχους τουλάχιστον 3,5εκ. 
σε λευκό χρώµα ή χρωµατιστές και σύµφωνα µε την  ΕΤΕΠ µε κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-
00:2009. 

Τα µάρµαρα  και οι µαρµαρόπλακες Κοζάνης θα είναι πάχους 3 εκ. και οι ιδιότητες και 
τα χαρακτηριστικά τους θα είναι αυτές που προσδιορίζονται στην ΕΤΕΠ µε κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-07-03-00:2009. 

Οι τεχνητοί κυβόλιθοι είναι συµπαγή προκατασκευασµένα στοιχεία από σκυρόδεµα σε 
διάφορα σχήµατα και διαστάσεις (ελαχίστου ύψους 6 εκ. ) και διαφόρων χρωµάτων και σύµφωνα 
µε την  ΕΤΕΠ µε κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00:2009. 

Το Σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 θα είναι σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ µε κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-01-01-01-00:2009. 

 
 

ΑΣΦΑΛΤΟΣ 
Έτοιµο ψυχρό ασφαλτόµιγµα, από ειδικής σύνθεσης συνδετικό υλικό.  

ΚΑ 30-6661.0001   (Οικοδοµικά υλικά) 5.000,00 € 

KA 30-6662.0004   (Άσφαλτος) 10.000,00 € 

ΚΑ 30-6662.0003   (Υλικά πλακόστρωσης) 10.000,00 € 

KA 30-6662.0002   (Σιδηρικά είδη) 5.000,00 € 

ΑΔΑ: 6ΑΨΟΩΕΗ-Ε7Ρ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: 

 

Να εφαρµόζεται εν ψυχρώ και να είναι έτοιµο προς χρήση χωρίς να  απαιτείται καµία 
προετοιµασία της κατεστραµµένης επιφάνειας. Να µην χρειάζεται ανάδευση ή ανάµειξη µε άλλη 
συγκολλητική ουσία, να είναι ακίνδυνο στη χρήση, να έχει ταχύτατη εφαρµογή χωρίς ειδικό 
εξοπλισµό και η απόδοση του στην κυκλοφορία να είναι άµεση. Να µην επηρεάζεται από ακραίες 
θερµοκρασίες, χιόνι, παγετό, βροχή, καύσωνα και 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. Να υπάρχει δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης του 
υπολειπόµενου υλικού µετά το άνοιγµα της 

συσκευασίας σε χρονικό διάστηµα τουλάχιστον µίας εβδοµάδας. Να έχει διάρκεια 
αποθήκευσης (χωρίς να χάνει τις ιδιότητες του) εικοσιτέσσερις (24) µήνες, χωρίς περιορισµούς ως 
προς το χώρο αποθήκευσης (στεγασµένος, κλειστός κ.λ.π.). Να µην παρουσιάζει καµιά τοξικότητα 
και η συσκευασία του να είναι πλαστικά δοχεία των 25 kgr. 

Όλα τα παραπάνω θα δηλώνονται σε ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση τόσο του 
κατασκευαστή όσο και του προµηθευτή, η οποία θα συνοδεύει επί ποινή αποκλεισµού την 
Προσφορά. 

Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ Α’179/06.08.2001): 
«Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – 

Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 
(Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.)», όλοι οι παραγωγοί και εισαγωγείς συσκευασµένων προϊόντων τα οποία 
διατίθενται στην ελληνική αγορά είναι υποχρεωµένοι να συµµετέχουν στο ‘Σύστηµα Ατοµικής ή 
Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών’. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισµού µαζί µε την Προσφορά να υποβάλλεται επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης 
συµµετοχής του προσφέροντος στο Σύστηµα. 

Πιστοποιητικά: 
Εκτός από τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα έγγραφα που ορίζονται στα προηγούµενα 

εδάφια, την Προσφορά θα συνοδεύουν επί ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω: 
Αποτελέσµατα ανάλυσης του προσφερόµενου ψυχρού ασφαλτοµίγµατος, από 

αναγνωρισµένο από την Πολιτεία εργαστήριο, από την οποία να προκύπτει ότι τόσο τα αδρανή όσο 
και το ασφαλτικό συνδετικό υλικό είναι σύµφωνα µε τους Ελληνικούς ή τους Ευρωπαϊκούς 
Κανονισµούς. 

Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001:2000. 
Αποδεικτικά για τη µη τοξικότητα και επικινδυνότητα του υλικού. 
Τεχνική Έκθεση που θα περιλαµβάνει (i)λεπτοµερή περιγραφή του τρόπου εφαρµογής του 

προσφερόµενου υλικού, και (ii)έντυπα, σχέδια, κατάλογοι κ.λ.π. στα οποία θα φαίνονται οι 
τεχνικές προδιαγραφές, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και κάθε λεπτοµέρεια, για τον πλήρη και σαφή 
καθορισµό του προσφερόµενου υλικού. 

Πληροφοριακό ∆ελτίο Ασφάλειας Υλικού (σύµφωνα µε την οδηγία 91/155/EEC). 
 
 
 
ΥΛΙΚΑ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ 
Το τσιµέντο (χρώµατος λευκού ή γκρι) θα είναι συσκευασµένο σε σακιά  των 25kg ή 50 

kg   σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 197 – 1:2000. 
Η άµµος θαλάσσης πρέπει να είναι πλυµένη και κοσκινισµένη χωρίς όστρακα και άλλες 

ξένες προσµίξεις, Α’ ποιότητας. 
Ο Ασβέστης σε πολτό, περιεκτικότητας σε νερό ≤70% και ≥45% κολλώδης υφής χωρίς 

ξένες προσµίξεις και ξερά άλατα ασβεστίου. Ο πολτός του ασβέστη πρέπει να είναι καλά σβησµένος 
και ωριµασµένος (τουλάχιστον επί 16 ώρες) στις εγκαταστάσεις του παραγωγού ή του 
προµηθευτή, σύµφωνα µε τα ελληνικά πρότυπα και το ΕΝ 459-1:2001. 

Οι προκατασκευασµένες τσιµεντόπλακες θα είναι τυπικές τετραγωνικές πλάκες 
πεζοδροµίου από σκυρόδεµα διαστάσεων 50χ50 πάχους 5εκ. ή 40χ40 πάχους τουλάχιστον 3,5εκ. 
σε λευκό χρώµα ή χρωµατιστές και σύµφωνα µε την  ΕΤΕΠ µε κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-
00:2009. 

Τα µάρµαρα  και οι µαρµαρόπλακες Κοζάνης θα είναι πάχους 3 εκ. και οι ιδιότητες και 
τα χαρακτηριστικά τους θα είναι αυτές που προσδιορίζονται στην ΕΤΕΠ µε κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-07-03-00:2009. 
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Οι τεχνητοί κυβόλιθοι είναι συµπαγή προκατασκευασµένα στοιχεία από σκυρόδεµα σε 
διάφορα σχήµατα και διαστάσεις (ελαχίστου ύψους 6 εκ. ) και διαφόρων χρωµάτων και σύµφωνα 
µε την  ΕΤΕΠ µε κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00:2009. 

Το Σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 θα είναι σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ µε κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-01-01-01-00:2009. 

 
ΣΙ∆ΗΡΙΚΑ ΕΙ∆Η 
Το δοµικό πλέγµα πρέπει να είναι σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ µε κωδικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-

02-01-00:2009. 
Η σίτα και οι πάσσαλοι περίφραξεων πρέπει να είναι σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ µε κωδικό 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-05-06-00:2009. 
Οι χυτοσιδηρές σχάρες φρεατίων πρέπει να είναι σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ µε κωδικό 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-01:2009. 
Οι γαλβανισµένες σχάρες καναλιών  πρέπει να είναι σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ µε κωδικό 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-03:2009. 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

 

 

 

∆ΑΠΑΝΗ Α/
Α 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΑΡ. 
ΤΙΜ. 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

  1. Οικοδοµικά υλικά             

1 Τσιµέντο µαύρο 25kg Α.Τ. 01 Σακ. 20 5,00 100,00   

2 Τσιµέντο µαύρο 50kg Α.Τ. 02 Σακ. 50 7,00 350,00   

3 Τσιµέντο λευκό 25kg Α.Τ. 03 Σακ. 20 6,00 120,00   

4 Ασβέστης πολτός Α.Τ. 04 Σακ. 50 1,60 80,00   

5 Άµµος θαλάσσης σε m3 Α.Τ. 05 m3 2 35,00 70,00   

6 Άµµος θαλάσσης σε σάκους Α.Τ. 06 Σακ. 18 2,00 36,00   

7 Τούβλα διάτρητα 19Χ9Χ6 Α.Τ. 07 τεµ 100 0,22 22,00   

8 Τούβλα διάτρητα 19Χ12Χ9 Α.Τ. 08 τεµ 100 0,26 26,00   

9 Τσιµεντόλιθοι 39Χ19Χ9  Α.Τ. 09 τεµ 150 0,60 90,00   

10 Κράσπεδα πρόχυτα 100Χ15Χ30 Α.Τ. 10 τεµ 50 5,50 275,00   

11 
Πλάκες πεζοδροµίου σχεδίου 
40Χ40 διαφόρων χρωµάτων 

Α.Τ. 11 m2 60 5,709 342,54   

12 
Πλάκες πεζοδροµίου σχεδίου 
50Χ50 διαφόρων χρωµάτων 

Α.Τ. 12 m2 20 5,80 116,00   

13 
Μάρµαρο πάχους 3cm διαφόρων 
διαστάσεων για ποδιές κλπ 
λευκό 

Α.Τ. 13 m2 15 50,00 750,00   

14 
Πλακίδια τοίχου 
πορσελάνηςλευκά ή χρωµατιστά 
15 χ 15 

Α.Τ. 14 m2 5 10,00 50,00   

15 
Κεραµικά πλακίδια δαπέδου 
Α'ποιότητας αντιολησθητικά 

Α.Τ. 15 m2 10 16,00 160,00   

16 Κόλλα πλακιδίων σε σκόνη Α.Τ. 16 kg 88 1,00 88,00   

17 
Μαρµαρόπλακα κοζάνης 40Χ40 
πάχους 3cm 

Α.Τ. 17 m2 5 65,00 325,00   

18 Κυβόλιθοι διαστάσεων 10Χ20 Α.Τ. 18 m2 37 8,50 314,50   

19 Σκυρόδεµα c16/20 Α.Τ. 19 m3 10 75,00 750,00   

  ΣΥΝΟΛΟ 1ης Οµάδας : Οικοδοµικά υλικά 4.065,04 

                

  2. Άσφαλτος             

1 Έτοιµο Ψυχρό Ασφαλτόµιγµα Α.Τ. 20 
∆οχ. 25 
kgr 

580,72 14,000 8.130,08   
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  ΣΥΝΟΛΟ 2ης Οµάδας : Άσφαλτος 8.130,08 

                

  3. Υλικά πλακόστρωσης             

1 Τσιµέντο µαύρο 50kg Α.Τ. 21 Σακ. 50 7,00 350,00   

2 Ασβέστης πολτός Α.Τ. 22 Σακ. 50 1,60 80,00   

3 Άµµος θαλάσσης σε σάκους Α.Τ. 23 Σακ. 70 2,00 140,00   

4 Κράσπεδα πρόχυτα 100Χ15Χ30 Α.Τ. 24 τεµ 40 5,50 220,00   

5 
Πλάκες πεζοδροµίου σχεδίου 
40Χ40 διαφόρων χρωµάτων 

Α.Τ. 25 m2 60 5,70 342,00   

6 
Πλάκες πεζοδροµίου σχεδίου 
50Χ50 διαφόρων χρωµάτων 

Α.Τ. 26 m2 20 5,80 116,00   

7 Κόλλα πλακιδίων σε σκόνη Α.Τ. 27 kg 501,08 1,00 501,08   

8 
Μαρµαρόπλακα Kοζάνης πάχους 
3cm 

Α.Τ. 28 m2 30 65,00 1.950,00   

9 
Μαρµαρόπλακα Kοζάνης πάχους 
2cm 

Α.Τ. 29 m2 30 55,00 1.650,00   

10 Γρανιτοπλακάκια Α.Τ. 30 m2 50 45,00 2.250,00   

11 Μαρµαρόσκονη Α.Τ. 31 Σακ. 30 2,00 60,00   

12 Μαρµαρόστοκος Α.Τ. 32 κουτιά 12 8,00 96,00   

13 Σκυρόδεµα c16/20 Α.Τ. 33 m3 5 75,00 375,00   

  ΣΥΝΟΛΟ 3ης Οµάδας : Υλικά πλακόστρωσης 8.130,08 

                

  4. Σιδηρικά είδη             

1 Πλέγµα δοµικό  Α.Τ. 34 κιλό 100 1,10 110,00   

2 
Σίτα περίφραξης διαστάσεων 
1,20Χ25µ. (ρολό) 

Α.Τ. 35 τεµ. 5 45,00 225,00   

3 
Σίτα περίφραξης διαστάσεων 
1,50Χ25µ. (ρολό) 

Α.Τ. 36 τεµ. 5 50,00 250,00   

4 Σιδεροπάσσαλοι περίφραξης  Α.Τ. 37 κιλό 75 1,50 112,50   

5 Φρεάτιο µε σχάρα 55Χ50 Α.Τ. 38 τεµ. 5 70,00 350,00   

6 Φρεάτιο µε σχάρα 42Χ42 Α.Τ. 39 τεµ. 5 68,00 340,00   

7 Φρεάτια µε σχάρα 35Χ35 Α.Τ. 40 τεµ. 10 62,00 620,00   

8 Κάγκελα διαφόρων διαστάσεων Α.Τ. 41 κιλό 100 5,30 530,00   

9 Σχάρες φρεατίων χυτοσιδηρές Α.Τ. 42 κιλό 325 1,50 487,50   

10 
Σχάρες καναλιών  
γαλβανισµένες 

Α.Τ. 43 κιλό 100 3,10 310,00   

11 Καλύµατα φρεατίων χυτοσιδηρά Α.Τ. 44 κιλό 150 3,00 450,00   

12 
Λοιπά υλικά σιδήρου που δεν 
µπορούν να προβλεφθούν 

Α.Τ. 45       280,04   

  ΣΥΝΟΛΟ 4ης Οµάδας : Σιδηρικά είδη 4.065,04 

        

   ΣΥΝΟΛΟ Προϋπολογισµού :  24.390,24 

        
   Φ.Π.Α. (%)  23,00%  5.609,76 

        

   Γενικό Σύνολο    30.000,00 

        
 

 

 

Συντάχθηκε 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

 

Αλ. Λάππας 
Ηλ/γος –Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε. 

 
Ο ∆/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

 

Βάϊος Ελευθερίου 
Αγρ. - Τοπογράφος Μηχανικός 
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 Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό  
280/2014 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακολουθούν υπογραφέςΩΛΒΠΩΕΗ-∆Ψ4  

 

Καρδίτσα ........... 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 
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