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        Ορθή Επανάληψη 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια 

υλικών για την αποκατάσταση υλικών για την αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνιών 

στη Δ.Ε. Μηλεών » 

 

στο πλαίσιο της εξαιρετικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση κατά την περ. γ΄ παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄147) και την 

περ. β’ παρ.1 του άρθρου 32Α του ιδίου νόμου, χωρίς τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ,  

συνολικής εκτιμώμενης αξίας # 4.988,81€# συμπ/νου Φ.Π.Α.24% (4.023,23€ άνευ 

Φ.Π.Α. 24%) 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1.  την υπ’ αριθμ. 355/20-07-2022 (ΑΔΑ: 9ΡΝ3ΩΚΧ-8
Ε
5) Πράξη 

Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε  την οποία 

εγκρίθηκαν  

α) η προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη κατά την περ. γ΄ παρ. 2 του άρθρου 32 του 

Ν.4412/2016 (Α΄147) και την περ. β’ παρ.1 του άρθρου 32Α του ιδίου 

νόμου, χωρίς τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια με τίτλο 
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«Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση υλικών για την 

αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνιών στη Δ.Ε. Μηλεών » 

, συνολικής εκτιμώμενης αξίας # 4.988,81€# συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, 

β) οι όροι της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών και των 

Παραρτημάτων της και γ) η συγκρότηση της αρμόδιας Επιτροπής 

Διενέργειας Διαπραγμάτευσης & Αξιολόγησης Προσφορών της παρ.2 

του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016, δ) η συγκρότηση  της Επιτροπής 

Παραλαβής της προμήθειας 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ  

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα που καλύπτει τις 

απαιτήσεις της παρούσης  

να συμμετάσχουν στην παρούσα διαδικασία διαπραγμάτευσης 

υποβάλλοντας προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου της 

προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση 

υλικών για την αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνιών στη Δ.Ε. 

Μηλεών» , συνολικής εκτιμώμενης αξίας # 4.988,81€# συμπ/νου 

Φ.Π.Α. 24%, έως και την 08/08/2022 , ήμερα Δευτέρα και ώρα 

13:30,  στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Νοτίου Πηλίου , στην 

Αργαλαστή  ( ώρες: 08:00 – 15:00) σε έναν κυρίως ενιαίο 

σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται 

ευκρινώς τα ακόλουθα: 

α) Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης Προσφορών,  

β) η φράση: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, 

γ) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής: ΔΗΜΟΣ  ΝΟΤΙΟΥ 

ΠΗΛΙΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

δ) ο τίτλος της Πρόσκλησης με την καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα προθεσμίας υποβολής προσφορών, 

 ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

 

Η προσφορά που θα κατατεθεί μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα 

λήξης κρίνεται μη κανονική και δεν αξιολογείται. 

 

 Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 61 του Ν.4412/2016, η 

παρούσα πρόσκληση δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο 

ΚΗΜΔΗΣ. 

 Αρμόδια για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η 

τριμελής Επιτροπή Διενέργειας Διαπραγμάτευσης και 

Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία συγκροτήθηκε ειδικά για 

τον σκοπό αυτό και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας συλλογικών οργάνων. 
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 H ανάθεση θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή με 

διαπραγμάτευση, και στο μέτρο που είναι απολύτως 

απαραίτητο, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε 

γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι 

δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις 

ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με 

διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφο 2γ του 

ν.4412/2016, χωρίς υποχρέωση χρήσης και λειτουργίας του 

ΕΣΗΔΗΣ, υποβολής ΕΕΕΣ και εγγύησης συμμετοχής, 

σύμφωνα με το άρθρο 32Α παρ.1 του ν.4412/2016. 

 

   1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & 

ΦΟΡΕΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

1.1 Για τον Δήμο  Νοτίου Πηλίου: 

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών  

Τηλ. Επικ:  2423350101 

Email:  oikonomiki.notio.pilio@gmail.com 

 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Η ανάδειξη του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το κριτήριο της πλέον 

συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής, 

και οι προσφορές θα υποβληθούν για το σύνολο των ποσοτήτων των ειδών 

της  παρούσης. 

 

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσης σύμβασης είναι ο Δήμος  Νοτίου 

Πηλίου   και θα επιβαρύνει τον  με  Κ.Α 30-6662.053  (Προμήθεια υλικών 

για την αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνιών στη Δ.Ε. Μηλεών). 

 

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί η αποφάσεις με αριθ. πρωτ. 

923/19.07.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010956769   ΑΔΑ: ΨΞΤΚΩΚΧ-ΨΦΜ  ) 

Α.Α.Υ, για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση, καθώς και τη δέσμευση 

πίστωσης ποσού  4.988,81€    για το οικονομικό έτος 2022. 

4. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική 

γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς 

και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου 

αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής 

νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
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οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

 

 

5. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας, την ανάθεση και 

εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι παρακάτω διατάξεις: 

1. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Ειδικότερα, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 32 και 32Α, 

2. του Αστικού Κώδικα, όπως ισχύει, 

3. του ν.4912/2022 (ΦΕΚ 59 Α΄) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων 

συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» 

Μέρος Α΄: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, 

4. τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.4873/2021 (ΦΕΚ 248 Α΄) 

«Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της 

Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση 

της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις» περί 

καθορισμού ανώτατου ορίου εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 

για έλεγχο νομιμότητας στις ΑΥΕ Ο.Τ.Α. 

5. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 

(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

6. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 

27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 

κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον 

για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

7. του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

8. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και 

εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της 

Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών 

τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 

διατάξεις», 

9. του ν. 4555/2018 (Α’133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 

της Τοπικής αυτοδιοίκησης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – 

Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και 
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αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 

Ι)-Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 

λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ-Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 

ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 

απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση-Λοιπές διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», 

10. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών 

προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.», 

11. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) 

«Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων 

δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44), 

12. της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) 

«Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου, 

13. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) 

και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

14. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» 

και ιδίως των άρθρων 85 επ. 

15. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 

και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

16. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της 

ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές», 

17. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 

την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και 

άλλες διατάξεις», 

18.  του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

19. του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, 

20. του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τ.Α’) “Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (άρθρο 209), όπως 

αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.3 του 

ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42/23-2-2007, τ. Α’) “Ειδικές ρυθμίσεις 

θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης”, 

21. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 
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Αξίας», 

22. του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 

και 13 έως 15, 

23. του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά 
Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 

24. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την 

πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», 

25. του π.δ 80/2016 (Α’ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες”, και της υπ’αρ.2/1000018/ 0026/30-12-2016 

εγκυκλίου του Υπ. Οικ. περί κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με 

την ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες και παροχή 

οδηγιών, 

26. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την 

πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

27. Της Υ.Α. 76928/13.07.2021 ΚΥΑ (3075 Β’), Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

28. Την υπ’αρίθμ 85/2021 και 161/2021  αποφάσεις της Δημάρχου 

περί  ορισμού Αντιδημάρχων. 

 

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΧΡΟΝΟΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΨΙΓΕΝΕΙΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

 
6.1 Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι προσκεκλημένοι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να μη βρίσκονται σε μια από τις 
καταστάσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, 
για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν και να πληρούν 
τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής, όπως αυτά τίθενται αναλυτικά 
στην  μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

6.2 Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες 
είχαν δηλώσει ότι πληρούν, με την υποβολή της προσφοράς τους, μέχρι τη 
σύναψη της σύμβασης, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν 
αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά. 

 

7. ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΣΥΝΑΨΗΣ 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) θα τηρεί κατά την εκτέλεση της Σύμβασης τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 
δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
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ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους (άρθρο 18 παρ. 
2 του ν. 4412/2016). 

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν. 

γ) θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

8.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια  υλικών για την 
αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνιών στην   Δ.Ε. Μηλεών. 

Τα προς  προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του κοινού 
λεξιλογίου δημοσίων                συμβάσεων  CPV:  14212000-0  και 44111000-1. 

 

Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται ως εξής: 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ

ΑΣ 

ΑΞΙΑ KΩΔΙΚΟΣ 

CPV 

1 Άμμος Λαρίσης m3 6,5 32,26 209,69 € 44111000-1 

2 Τσιμέντο (μαύρο) Τεμ. 20 6,05€ 121,00 € 
44111000-1 

3 Άμμος Λαρίσης 

(συσκευασμένη) 

Τεμ. 12 1,21€ 14,52 € 
44111000-1 

4 Άμμος Λατομείου m3 5 24,19€ 120,95 €  

44111000-1 

5      
Άμμος Λατομείου 
(συσκευασμένη) 

Τεμ. 91 0,81€ 73,71 € 
44111000-1 

6 Αδρανή Υλικά(3Α) m3 62 24,19€ 1.499,78 € 
14212220-2 

7 Σκύρα m3 26 24,19€ 628,94 €  
Οδοστρωσίας    44111000-1 

8 Γαρμπίλι m3 11 24,19€ 266,09 € 14212220-2 

9 Αμμοχάλικο m3 45 24,19€ 1.088,55 € 14212220-2 

 ΣΥΝΟΛΟ 4.023,23 €  

Φ.Π.Α (24%) 965,58 €  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

4.988,81 € 
 

 
 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 

των 4 .023,23 € άνευ ΦΠΑ  24% (#4.988,81 €# συμπ. ΦΠΑ 24%). 
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Χρόνος έναρξης  ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης 
του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
(παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016). 

Ως χρονική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία 
του χρόνου έναρξης της σύμβασης, έως την 30

η
.9.2022. 

Αναλυτική περιγραφή   του   φυσικού   και   οικονομικού   αντικειμένου   της   

σύμβασης   δίνεται   στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι  της παρούσης. 

 

 
9. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι προσκεκλημένοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους 
σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

Υποβάλλουν έναν κυρίως ενιαίο έντυπο φάκελο προσφοράς που θα 

περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2) επιμέρους (υπο)φακέλους, οι 

οποίοι πρέπει να είναι ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΙ και να φέρουν εξωτερικά όλες τις 

ενδείξεις του ενιαίου φακέλου, όπως αναφέρονται αναλυτικά ανωτέρω, κι 

επιπλέον: 

 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Προσφορές  που δεν έχουν χωριστούς σφραγισμένου (υπο)φακέλους 

«Δικαιολογητικών συμμετοχής/Τεχνικής προσφοράς» και  «Οικονομικής 

προσφοράς», θα απορρίπτονται. 

 

10. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

10.1. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

10.1.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής 

I. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ή 

ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας 

Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 

του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), με την οποία οι προσκεκλημένοι 

οικονομικοί φορείς θα δηλώνουν ότι: 

1. έχουν λάβει γνώση των όρων της Πρόσκλησης και της 

σχετικής Μελέτης, και αποδέχονται αυτούς πλήρως και 

ανεπιφύλακτα, 

2. η προσφορά τους ισχύει και δεσμεύει τους 

προσφέροντες για το χρονικό διάστημα των εκατόν 

είκοσι (120) ημερών από την επομένη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Κατά τα λοιπά 

ισχύουν οι όροι του άρθρου 97 του ν. 4412/2016. 

3. τα προσφερόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και της παρούσας πρόσκλησης, 

καθώς και ότι θα είναι διαθέσιμα και μπορούν να 

παραδοθούν σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις 

και τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας, 
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II. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, το οποίο θα πρέπει να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 

ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά 

και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 

έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενο εδαφίου αφορά, ιδίως, στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους 

διαχειριστές. 

III. α) Αποδεικτικό ενημερότητας, εκδιδόμενο από την 

Α.Α.Δ.Ε., εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του  

β) Πιστοποιητικό, εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ, εν ισχύ 

κατά τον χρόνο υποβολής του 

γ) Υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 

αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

IV. α) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το 

αρμόδιο Πρωτοδικείο, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο προκύπτει ότι 

δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 

αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν 

έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΕΠΕ 

προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

β) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι 

το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με 

απόφαση των εταίρων. 

γ) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από 

την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να 

προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

V. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ή ηλεκτρονική 

υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 

Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) με την 

οποία οι προσκεκλημένοι οικονομικοί φορείς θα δηλώνουν ότι, α) δεν 

συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 4 (εκτός 

της περίπτωσης β΄) του άρθρου 73 του ν.4412/2016 λόγοι αποκλεισμού 

και β) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του η κύρωση του οριζόντιου 

αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

VI. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
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Επιμελητήριο ή Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία 

υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων, ως απόδειξη της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας (συναφούς με το αντικείμενο της 

σύμβασης), το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με 

τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

VII. α) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, προσκομίζει σχετικό 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης (ΓΕΜΗ), το οποίο πρέπει να 

έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 

του. 

β) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του 

νομικού προσώπου, γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη 

σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 

δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 

διενέργειας της διαδικασίας (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 

υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί 

εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 

μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 

 
Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 

να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών τους με αυτούς. 

Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους 

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην 

ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να 

στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 10.1.1. Ο 

οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 

οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή 

για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 

ημερών από την σχετική έγγραφη πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία 

απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο φορέας 

που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να 

αντικατασταθεί εκ νέου. 

 

10.1.2. Τεχνική προσφορά 
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Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας πρόσκλησης περιγράφοντας, ακριβώς, πώς οι 

συγκεκριμένες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται, βάσει των 

οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση 

το κριτήριο ανάθεσης και τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα ως άνωθι 

Παράρτημα. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να 

αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 

υπεργολάβους που προτείνουν. 

 

10.2 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει, συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, το συνημμένο 

στην παρούσα πρόσκληση ‘’ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’. 

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα 

κριτήριο ανάθεσης. 

Στην προσφορά περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 

άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της προμήθειας στον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και 

δεν αναπροσαρμόζονται. 

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις συμπληρώνονται και υπογράφονται από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της επιχείρησης, φέρουν ημερομηνία σύνταξης μετά την έναρξη της 

παρούσας διαδικασίας και θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια αρχή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999. 

   1. Στην περίπτωση που οι ως άνω δηλώσεις εκδοθούν μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 

Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) και φέρουν τον μοναδικό 

αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, όταν εκτυπωθούν, γίνονται υποχρεωτικά 

αποδεκτές, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με 

ισχύ ακριβούς αντιγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β παρ. 3 άρθρο 27 

του Ν.4727/2020. 

2. Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά 

γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 του 

Ν. 2690/1999, είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω 

της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 

4635/2019 (Α΄ 167), στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 

υπογραφή μετά την έναρξη της παρούσας διαδικασίας. 

3. Τα   αλλοδαπά   ιδιωτικά   έγγραφα   συνοδεύονται   από   μετάφρασή   τους   
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στην   ελληνική   γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 

διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 

χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

 

 

11. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της 

αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 

στα σχετικά άρθρα των όρων της παρούσας Πρόσκλησης και της σχετικής 

Μελέτης, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά 

δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 

και τη συμπλήρωσή της, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα 

το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, 

εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από 

την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή 

περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της 

περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016 και στην περίπτωση 

ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση 

οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

ζ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής 

πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το 

κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του 

φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την 

παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

η) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται 

με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

θ) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 

της σύμβασης: 

θα) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που 

ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές 

δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 

συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, 

σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

θβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, 

που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται 

η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή 
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περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 

σύμφωνα με την παράγραφο 10.1 της παρούσας, 

θγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 

103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 

σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως 

απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 

 

11. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

11.1 Αποσφράγιση προσφορών 

Αρμόδια για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών είναι η 

τριμελής Επιτροπή Διενέργειας Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης 

Προσφορών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’αρίθμ. 355/2022 πράξη της  

Οικονομικής Επιτροπής ειδικά για τον σκοπό αυτό, και λειτουργεί σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας συλλογικών 

οργάνων. 

 

Η αποσφράγιση των έντυπων φακέλων προσφορών θα πραγματοποιηθεί 

αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 

προσφοράς, από την Επιτροπή Διενέργειας Διαπραγμάτευσης και 

Αξιολόγησης Προσφορών. 

 

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι 

προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαπραγμάτευσης και 

Αξιολόγησης Προσφορών και την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 

12.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, και λόγω του κατεπείγοντος, η 

αξιολόγηση των προσφορών των προσκεκλημένων οικονομικών φορέων από 

το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, θα 

πραγματοποιηθεί για όλα τα στάδια της παρούσας διαδικασίας, ήτοι 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών, 

αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, 

καθώς και κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας με τη σύνταξη 

ενιαίου πρακτικού, σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρο 32Α του Ν.4412/2016. 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει οικονομικό φορέα να 

συμπληρώσει ή να διευκρινίσει τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που 

έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς του, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016. 

 Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το 

αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους 
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οικονομικούς φορείς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να 

εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 

περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν 

τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το 

χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά 

απορρίπτεται ως μη κανονική. 

 Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει 

τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαπραγμάτευσης και Αξιολόγησης 

Προσφορών και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 

ισότιμες προσφορές 

 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων της παρούσας διαδικασίας 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης από την Οικονομική 

Επιτροπή, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου 

της διαδικασίας. 

 

 
13. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η   απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται με επιμέλεια της Αναθέτουσας Αρχής, 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μαζί με αντίγραφο του αντιστοίχου ενιαίου 
πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε όλους τους 
προσκεκλημένους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στην παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016, η άσκηση της οποίας δε δύναται να 

αναστείλει την υπογραφή και εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 

364 παρ. 1 και 2α του ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 

Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους προσκεκλημένους 

οικονομικούς φορείς, 

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε 

περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης 

αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης 

αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της 

αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα 

με όσα ορίζονται   στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 

4412/2016, 

 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα 

προσκαλεί τον Ανάδοχο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προσέλθει για 
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υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, προσκομίζοντας 

την προβλεπόμενη στην παρακάτω παράγραφο 15 εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης. 

 

14. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 
Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία εκδίδεται 
μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 106 
του ν.4412/2016. 
 
 
 
15. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

16.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους 

υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 

της αρμοδιότητάς τους. 

16.2 Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε 

αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να 

μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της 

σύμβασης, 

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή 

που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) 

σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 

οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, 

συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών 

συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους 

απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 

υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής 

που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης 

της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 

αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, 

οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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εκτέλεσης της σύμβασης. 

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν και 

για τους υπεργολάβους που ενδεχομένως χρησιμοποιεί. Στο 

συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του 

αναδόχου όσο και, εφόσον απαιτείται, των υπεργολάβων του. 

 

Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν 

οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τα συμβατικά υλικά, όταν 

αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν 

λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθεί η σχετική εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

 

17. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και 
ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η 
τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από 
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να 

αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους 

νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην 

εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή 

των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 

απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο 

κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. 

Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 

για τους υπεργολάβους, με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 10 της 

παρούσας, εφόσον το  τμήμα  της σύμβασης, το οποίο ο ανάδοχος 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν 

σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 

σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της 

παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω 

λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω 

ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού απαιτεί την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

 

18. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης  σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
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άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν   γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής. 
 
19. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 

του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια 

από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, 

ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής 

παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 

2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της 

Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 

του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή 

τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και 

δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη 

σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ 

των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι 

είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες 

διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 

από τη δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 16.2 της παρούσας. 

 

20. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
1. Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά στο 100%  της 

συμβατικής αξίας  του εκάστοτε παραστατικού, μετά από κάθε παραλαβή 
των ειδών, αφού έχει υπογραφεί από την αρμόδια Επιτροπή το Πρωτόκολλο 
Οριστικής Παραλαβής και αφού αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις 

2. Πέραν των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες 

που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν 

και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην 

κείμενη νομοθεσία. 

3. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπ/νου 

Φ.Π.Α., για την παράδοση των συμβατικών ειδών στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ο ΦΠΑ 
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βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση ύψους 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (άρθρο 350 παρ.3 του Ν. 4412/2016 όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4912/2022 και ισχύει). 

4. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη 

νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του 

καθαρού ποσού. 

21. ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

21.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 

που απορρέει από αυτήν: 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και 

σύναψης σύμβασης 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 

από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της 

υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός 

του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά 

αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο 

ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 25 της παρούσας, με την 

επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση 

κατά την ως άνω περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο 

ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 

4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις 

οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε 

προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. 

Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος 

να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) 

ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε 

υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς 

παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης. Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και 

προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή 

υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά 

τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού 
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φορέα από δημόσιες συμβάσεις 

21.2. Αν το είδος φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4782/2021 και ισχύει, επιβάλλεται 

πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των 

εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν 

εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν 

εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 

συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για 

φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των ειδών, με απόφαση του 

αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 

δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα 

διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και 

παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

 

22. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις, δυνάμει των όρων των παραγράφων 21 (Κήρυξη οικονομικού 
φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 24 (Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος παράδοσης 
συμβατικών ειδών), 29 (Απόρριψη συμβατικών ειδών – αντικατάσταση), 
καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για 
λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της 
κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη 
άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ 
της παραγράφου 11 του άρθρου 221 ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης 
οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που 
επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί 
αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες 
της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
 
23. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις 

συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , 

επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της 

Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν 

από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 

υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο 
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άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 24 της παρούσας, 

διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της 

σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από 

όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν 

ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν 

σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 

παράλειψης. 

 

24. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
24.1. Χρόνος έναρξης   ισχύος   εκτέλεσης   της   σύμβασης   ορίζεται   η   

ημερομηνία   ανάρτησης   του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη 
συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε 
συνδυασμό με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 76928/13-07-2021 ΥΑ [Φ.Ε.Κ. 
3075/Β΄/13-07- 2021]). 

24.2 Ως χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης 

των ειδών  του  Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, ορίζεται από την 

ημερομηνία του χρόνου έναρξης, έως τις 30.09.2022. 

24.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα συμβατικά είδη, σύμφωνα  

με τα οριζόμενα στην παρακάτω παράγραφο 25 της παρούσας. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να 

παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου 

παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη 

διάρκειά τους, 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από 

γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία 

της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε 

ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον 

αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 

συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης 

έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που 

προβλέπονται στην παράγραφο 21.2 της παρούσης. 

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, 

η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ 

της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος 

φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση 

επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 

ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη 

την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις 
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μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν 

επιβάλλονται κυρώσεις. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί 

εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα 

ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα είδη, ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την 

προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των ειδών και την επιτροπή 

παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα 

είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 Μετά από κάθε προσκόμιση είδους στην αποθήκη υποδοχής αυτών, 

ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, 

θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 

ημερομηνία προσκόμισης, το είδος, η ποσότητα και ο αριθμός της 

σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

 

25. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

Τα προς παράδοση είδη, πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 
Θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, απαλλαγμένα από κάθε νομικό ή πραγματικό 
(κρυφό ή φανερό) ελάττωμα, θα πρέπει δε να είναι έτοιμα και κατάλληλα για την 
χρήση για την οποία προορίζονται. 

 

Η παράδοση της προμήθειας των υλικών θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με 

τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

Επισημαίνεται ότι: η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά μετά από 

ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας (Τεχνική Υπηρεσία) μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να εκτελεί την 

παραγγελία εντός (2) δύο ημερών, περίπου από τις 07:00 π.μ. έως 15:00 π.μ.,  

σε τοποθεσίες που θα έχουν υποδειχθεί εγκαίρως. 

 

26. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΏΝ ΕΙΔΩΝ 
 
Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
(του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει) , σύμφωνα με την υπ’αρίθμ. 
355/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός 
έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 
Ο έλεγχος, γενικά διακρίνεται σε α) Μακροσκοπικό και β) Εργαστηριακό. 

Α) Ο Μακροσκοπικός περιλαμβάνει ό,τι παρατηρείται διά γυμνού οφθαλμού 
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και διενεργείται από την Επιτροπή Παραλαβής. 

Σε περίπτωση που, ο αρμόδιος υπάλληλος αδυνατεί να παρευρεθεί τότε, η 

επιτροπή μπορεί να παραλάβει το προϊόν με επιφύλαξη αναγράφοντας τον 

λόγο, προκειμένου να εξετασθεί την επόμενη μέρα. 

Β) Όταν διενεργείται δειγματοληψία, κατά την παραλαβή των υλικών, είναι 

απαραίτητη η παρουσία του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου 

αυτού, ο οποίος θα υπογράφει το σχετικό πρωτόκολλο. Σε περίπτωση που ο 

προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνείται να υπογράψει το σχετικό 

πρωτόκολλο δειγματοληψίας, η Επιτροπή σημειώνει στο πρωτόκολλο ότι «ο 

προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνήθηκε να υπογράψει» και διενεργεί 

κανονικά την δειγματοληψία. 

Γ) Σε περίπτωση που το δείγμα χαρακτηρισθεί μη κανονικό η παραπομπή 

στον Εισαγγελέα θα γίνεται από την δειγματίζουσα Υπηρεσία. 

 

27. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέσει τα απαιτούμενα για την 

προμήθεια μεταφορικά μέσα και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό 

προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στις περιοχές που 

θα του υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία και οι σχετικές δαπάνες 

βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα 

μέτρα για τη σωστή μεταφορά και παράδοση των ειδών, μέχρι και την 

ολοκλήρωση της προμήθειας και γενικά με κάθε απαιτητή δαπάνη για 

την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας. 

 

Ευθύνεται δε προσωπικώς αυτός μονάχα (προμηθευτής) 

αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης της Αναθέτουσας 

Αρχής για τα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως της συμβάσεως ατυχήματα 

ή βλάβες που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του ή 

σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και υποχρεούται να 

καταβάλει κάθε θετική και αποθετική ζημία που τυχόν ήθελε 

προκύψει κατά την εκτέλεση της προμήθειας. 

 

28. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 
Ο προμηθευτής ρητά συνομολογεί με την υπογραφή της σύμβασης, ότι 
παραιτείται από κάθε σχετικό δικαίωμα ή αξίωση αποζημιώσεώς του έναντι 
της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση μη καθημερινής ή για μακρό χρονικό 
διάστημα μη εκτέλεσης της σύμβασης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής, ή σε ανωτέρα βία. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν είναι υποχρεωμένη να προμηθευτεί 

ολόκληρη την συμβατική ποσότητα ενώ σε ενδεχόμενο λήξης του 

συμβατικού χρόνου χωρίς την εξάντληση της ποσότητας, αυτή 

(σύμβαση) λύεται αυτοδίκαια και ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να 
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διεκδικήσει από την Αναθέτουσα Αρχή τυχόν οικονομικές αξιώσεις 

για αποζημίωση του. 

 

Επίσης δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση για την εκτέλεση της 

προμήθειας στο σύνολό της και διατηρεί το δικαίωμα για λόγους 

απρόβλεπτους ή εκτάκτων αναγκών, να παραγγείλει τα είδη και τις 

ποσότητες που θεωρεί αναγκαίες, προκειμένου να καλύψει τις 

ανάγκες του. 

 

Αποδεχόμενος τούτο ρητά ο προμηθευτής παραιτείται ρητά του 

δικαιώματος διάρρηξης του ως άνω συμβατικού όρου, από όποιο λόγο 

και αν προέρχεται. 

 

29. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 
ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με 
άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία 
που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του 

συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται    ως     εκπρόθεσμος     και     

υπόκειται     σε     κυρώσεις     λόγω     εκπρόθεσμης     παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν 

αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016 

30. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, οι όροι της παρούσας 

πρόσκλησης και της μελέτης της  Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Η παρούσα όπως αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

Η υπ’ αριθμ  355/20.-07-2022 πράξη Οικονομικής Επιτροπής 

Η Μελέτη της Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 

Το ‘ Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς’ 

 

            Ο Αντιδήμαρχος 

 

       Δημήτριος Παρρησιάδης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ  

ΣΤΗΝ Δ.Ε ΜΗΛΕΩΝ 

[CPV:  14212220-2 “Αδρανή Υλικά” ,44111000-1 “Οικοδομικά Υλικά ”  ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Τεχνική περιγραφή 

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

3. Συγγραφή υποχρεώσεων  

 

 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 24/2022 

ΑΔΑ: 6ΑΠΑΩΚΧ-Η3Ι



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ 

ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ  ΣΤΗΝ Δ.Ε ΜΗΛΕΩΝ 

 [CPV: 14212220-2 “Αδρανή Υλικά”, 44111000-1 

“Οικοδομικά Υλικά ] 

     

Τεχνική Περιγραφή 

 

 

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια  υλικών για την αποκατάσταση ζημιών που 

προκλήθηκαν  από θεομηνίες στην Δ.Ε. Μηλεών του Δήμου Νοτίου Πηλίου.  

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου με την αρ. πρωτ. 347828/7-12-2020 απόφαση του 

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (ΑΔΑ: Ψ81Σ7ΛΡ-Υ6Θ) κηρύχθηκε σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες 

(Αργαλαστής, Αφετών, Μηλεών, Σηπιάδος, Τρικερίου) και με την αρ. πρωτ. 

218739/7-06-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (ΑΔΑ: 6Ω527ΛΡ-ΩΩΙ) 

παράταση της, ενώ με την υπ’αρίθμ. πρωτ. 225433/7-6-2022 απόφαση του 

Περιφερειάρχη (ΑΔΑ: 6ΘΒ17ΛΡ-3Κ2)  εγκρίθηκε η εκ νέου παράτασή της. 

        Η θεομηνία προξένησε ανυπολόγιστη ζημιά τόσο στο εκτός οικισμού όσο και 

στο εντός οικισμού οδικό δίκτυο. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της κήρυξης του 

Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σημειώθηκαν έντονες βροχοπτώσεις, 

ασυνήθιστα υψηλού υετού με κλιμακούμενη διαρκώς αυξανόμενη ένταση και 

παρατεταμένη διάρκεια, με μεγάλο όγκο απορροής επιφανειακών υδάτων. 

 Η παρασκευή του σκυροδέματος, των κονιαμάτων και η τοποθέτηση των υλικών 

που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη θα γίνει από το εργατοτεχνικό προσωπικό 

του Δήμου και θα αφορούν τα εξής: 

 

 Αποκαταστάσεις του οδικού δικτύου από ζημιές που προκλήθηκαν από εργασίες 

ύδρευσης και από έντονα καιρικά φαινόμενα  

 Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων (νεκροταφεία, πλατείες, παραλίες, κ.α.) για 

την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία τους, 

 Αποκαταστάσεις της αγροτικής οδοποιίας από τα καιρικά φαινόμενα 

(βροχοπτώσεις)  

 Αποκαταστάσεις τοιχοποιίας (δημόσιοι πέτρινοι τοίχοι – πεζούλες, κ.τ.λ.) μετά από 

καταρρεύσεις που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα ή διάφορα 

ατυχήματα 

 

Στις θέσεις: 

 Στη τοπική κοινότητα Μηλεών, αποκατάσταση ζημιών στην παιδική χαρά και 

στην εσωτερική οδοποιία 

 Στη τοπική κοινότητα Βυζίτσας αποκατάσταση ζημιών στον υπαίθριο χώρο 

στάθμευσης  

 Στη τοπική κοινότητα Καλών Νερών, αποκατάσταση ζημιών στην παιδική χαρά 

και στην εσωτερική οδοποιία (δημοτική οδός προς εκκλησία) 

 Στη τοπική κοινότητα Αγ. Γεωργίου (οικισμούς Άνω και Κάτω Γατζέας), 

αποκατάσταση ζημιών στην εσωτερική οδοποιία και στις εγκαταστάσεις 

(αντλιοστάσια κ.τ.λ.) 

 Στη τοπική κοινότητα Πινακατών, αποκατάσταση ζημιών στην παιδική χαρά 
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 Σε όποια άλλα σημεία κριθεί επείγον από την Τεχνική Υπηρεσία 

 

Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να παραληφθούν συνολικά ή τμηματικά και 

ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν κατόπιν διαπίστωσης τους από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας 

ελληνικών εργοστασίων, απαλλαγμένα από βλαπτικές ουσίες, ανθεκτικά στις καιρικές 

μεταβολές και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και να πληρούν του όρους 

και τις απαιτήσεις των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών.  

 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με  το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016 

. 

 

Ο προϋπολογισμός των δαπανών από την υπογραφή της σύμβασης υπολογίζεται στο ποσό: 

των 4.988,81ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-

6662.053. 
Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου έχει χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 150.000,00€ από το 

Υπουργείο Εσωτερικών (Αρ. πρωτ Απόφ. Του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών 

71030/30-09-2022- ΣΑΕ 055  για την πρόληψη και αντιμέτωπιση ζημιών και 

καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες. 

 

Αργαλαστή, 26/01/2022 

 

Θεωρήθηκε  

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

Συντάχθηκε 

 

 

 

 

ΤΖΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ 

ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ  ΣΤΗΝ Δ.Ε ΜΗΛΕΩΝ 
 

[CPV: 14212220-2 «Αδρανή Υλικά», 44111000-1 

“Οικοδομικά Υλικά ] 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

Άρθρο  1       ΑΜΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ (ποταμίσια) 

Η άμμος θα προέρχεται από χείμαρρο ή ορυχείο της έγκρισης της Υπηρεσίας. Θα 

αποτελείται από κόκκους σκληρούς και ανθεκτικούς και να είναι απαλλαγμένη από 

επιβλαβείς ουσίες, όπως άργιλο, οργανικά συστατικά, τάλκη, μαρμαρυγία κτλ. Οι 

αντίστοιχες μέγιστες ανεκτές κατά βάρος περιεκτικότητες είναι 4% για την άργιλο, 

1% για τα οργανικά συστατικά και 1% για τον τάλκη και τον μαρμαρυγία. 

Πρέπει να έχει επίσης επαρκή μηχανική αντοχή και να μην αποσαθρώνεται. 

Η κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού πρέπει να είναι τέτοια ώστε : 

• το 100% του υλικού (κατά βάρος) να διέρχεται από το κόσκινο βροχίδας 9,52 mm 

(3/8") 

• τουλάχιστον το 95% του υλικού (κατά βάρος) να διέρχεται από το κόσκινο Νο 4 

(άνοιγμα 

βροχίδος 4,76 mm), και 

• το πολύ το 5% του υλικού (κατά βάρος) να διέρχεται από το κόσκινο Νο 200 

(άνοιγμα 

βροχίδος 0,074 mm). 

Η άμμος, κατά την αποθήκευση της στο εργοτάξιο πρέπει να προστατεύεται από 

διάφορες ουσίες, οι οποίες είναι δυνατό να προκαλέσουν τη ρύπανσή της. 

Τιμή ανά κυβικό (m
3
) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτά 

Αριθμητικώς: 32,26€     

 

Άρθρο  2       ΤΣΙΜΕΝΤΟ (ΜΑΥΡΟ) 

Το τσιμέντο θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, δηλαδή θα 

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

ΑΔΑ: 6ΑΠΑΩΚΧ-Η3Ι



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

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

Τσιμέντο με ανομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή σβώλους 

που δεν διαλύονται με σφίξιμο στο χέρι), ακατάλληλο ή μη σύμφωνο προς το 

DIN1164, θα απομακρύνεται απο το εργοτάξιο, δεν θα γίνεται αποδεκτό. Το τσιμέντο 

πρέπει να είναι καθαρό, βραδύπηκτο, πρόσφατης παραγωγής, άριστης ποιότητας, δε 

θα πρέπει να έχει οξείδιο του μαγνησίου περισσότερο του 2%. (Σακί 25κιλ.)  

Θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή οπλισμένου σκυρ/τος και για την κατασκευή 

οικοδομικών έργων, θα είναι ανθεκτικό στα θειικά άλατα, με χαμηλή θερμότητα 

ενυδάτωσης, χρώματος φαιού και σταθερή αντοχή  

Τιμή ανά σακί 40kg  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: έξι ευρώ και πέντε 

Αριθμητικώς: 6,05€     

 

Άρθρο  3   ΆΜΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ (συσκευασμένη) 

Η άμμος θα προέρχεται από χείμαρρο ή ορυχείο της έγκρισης της Υπηρεσίας. Θα 

αποτελείται από κόκκους σκληρούς και ανθεκτικούς και να είναι απαλλαγμένη από 

επιβλαβείς ουσίες, όπως άργιλο, οργανικά συστατικά, τάλκη, μαρμαρυγία κτλ. Οι 

αντίστοιχες μέγιστες ανεκτές κατά βάρος περιεκτικότητες είναι 4% για την άργιλο, 

1% για τα οργανικά συστατικά και 1% για τον τάλκη και τον μαρμαρυγία. 

Πρέπει να έχει επίσης επαρκή μηχανική αντοχή και να μην αποσαθρώνεται. 

Η κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού πρέπει να είναι τέτοια ώστε : 

• το 100% του υλικού (κατά βάρος) να διέρχεται από το κόσκινο βροχίδας 9,52 mm 

(3/8") 

• τουλάχιστον το 95% του υλικού (κατά βάρος) να διέρχεται από το κόσκινο Νο 4 

(άνοιγμα 

βροχίδος 4,76 mm), και 

• το πολύ το 5% του υλικού (κατά βάρος) να διέρχεται από το κόσκινο Νο 200 

(άνοιγμα 

βροχίδος 0,074 mm). 

Η άμμος, κατά την αποθήκευση της στο εργοτάξιο πρέπει να προστατεύεται από 

διάφορες ουσίες, οι οποίες είναι δυνατό να προκαλέσουν τη ρύπανσή της 

Τιμή ανά σακί 25kg 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ένα ευρώ και είκοσι ένα λεπτά 

Αριθμητικώς: 1,21€     

 

 

Άρθρο  4    ΑΜΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 

. Η άμμος θα προέρχεται από λατομείο και θα αποτελείται από κόκκους σκληρούς και 

ανθεκτικούς, θα είναι απαλλαγμένη από σβώλους αργίλου και οργανικές ουσίες και η 

κοκκομετρική διαβάθμιση θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13055:2002 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΜΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 

Θραυστή ή συλλεκτή διαβαθμισμένη 0/7, 0/5 χονδρόκοκκη 0/3 μεσόκοκκη 0/1 

λεπτόκοκκη 

Η άμμος θα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω απαιτήσεις: 

• Η επιλογή της άμμου (φυσική, ποταμίσια ή ορυκτή) θα είναι κατά περίπτωση, 

έπειτα από 

επιλογή της υπηρεσίας, ανάλογα με το είδος των εργασιών που θα χρησιμοποιηθεί 

και τις 

ανάγκες της υπηρεσίας 

ΑΔΑ: 6ΑΠΑΩΚΧ-Η3Ι



• Η άμμος που χρησιμοποιείται για την παρασκευή κονιαμάτων πρέπει να είναι πολύ 

καλά 

διαβαθμισμένη, καθώς από τη διαβάθμισή της εξαρτάται η ποιότητα και η εμφάνιση 

του 

κονιάματος. Ισχύουν οι γενικοί κανόνες για την κοκκομετρική διαβάθμιση, σύμφωνα 

με 

τους οποίους η κοκκομετρική γραμμή πρέπει να είναι συνεχής, δηλαδή η άμμος να 

περιέχει όλα τα μεγέθη των κόκκων και σε ποσοστά όσο το δυνατόν πλησιέστερα 

στις 

ιδανικές κοκκομετρικές καμπύλες (FULLER EMPA κτλ). Γενικά στα κονιάματα 

λιθοδομών ή 

πλακοστρώσεων κτλ. όπου το πάχος του κονιάματος είναι μεγαλύτερο από 15 mm 

χρησιμοποιείται χονδρόκοκκη άμμος (0/7). Στην περίπτωση πάχους του αρμού ή της 

στρώσης 8 mm - 15 mm χρησιμοποιείται μεσόκοκκη άμμος (0/3). Στην περίπτωση 

πάχους 

μικρότερου από 8 mm η άμμος πρέπει να είναι λεπτόκοκκη (0/1) 

• πρέπει να είναι απαλλαγμένη από επιβλαβείς ουσίες, όπως άργιλο, οργανικά 

συστατικά, 

τάλκη, μαρμαρυγία κτλ. Οι αντίστοιχες μέγιστες ανεκτές - κατά βάρος - 

περιεκτικότητες 

είναι : 4% για την άργιλο, 1% για τα οργανικά συστατικά και 1% για τον τάλκη και 

τον 

μαρμαρυγία. Ειδικότερα η αναλογία αργιλικών στοιχείων (ικανών να δημιουργήσουν 

λάσπη), των οποίων οι κόκκοι είναι μικρότεροι των 0,02 mm, δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 

3% σε βάρος για κοκκομετρική σύνθεση 0/7 και το 4% σε βάρος για κοκκομετρική 

σύνθεση 

0/3. Η άμμος πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 20% κόκκους διάστασης ίσης ή 

μικρότερης 

των 0,2 mm 

• Τα πρότυπα που ισχύουν για τα αδρανή κονιαμάτων είναι τα ακόλουθα : 

Απαίτηση Πρότυπο 

1 Αδρανή κονιαμάτων ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 : 2002 

2 Ελαφρά αδρανή για σκυροδέματα, κονιάματα και ενέματα ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 : 2002 

3 Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων ΕΝ 933 

4 Δοκιμές μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων ΕΛΟΤ ΕΝ 1097 

5 Δοκιμές αντοχής έναντι θερμικών και καιρικών μεταβολών ΕΛΟΤ ΕΝ 1367 

6 Δειγματοληψία για έλεγχο γενικών ιδιοτήτων ΕΝ 932 

Τιμή ανά κυβικό (m
3
) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: είκοσι τέσσερα ευρώ και δεκαεννέα λεπτά 

Αριθμητικώς: 24,19€     

 

Άρθρο  5    ΑΜΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ (συσκευασμένη) 

. Η άμμος θα προέρχεται από λατομείο και θα αποτελείται από κόκκους σκληρούς και 

ανθεκτικούς, θα είναι απαλλαγμένη από σβώλους αργίλου και οργανικές ουσίες και η 

κοκκομετρική διαβάθμιση θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13055:2002 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΜΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 

Θραυστή ή συλλεκτή διαβαθμισμένη 0/7, 0/5 χονδρόκοκκη 0/3 μεσόκοκκη 0/1 

λεπτόκοκκη 

Η άμμος θα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω απαιτήσεις: 

ΑΔΑ: 6ΑΠΑΩΚΧ-Η3Ι



• Η επιλογή της άμμου (φυσική, ποταμίσια ή ορυκτή) θα είναι κατά περίπτωση, 

έπειτα από 

επιλογή της υπηρεσίας, ανάλογα με το είδος των εργασιών που θα χρησιμοποιηθεί 

και τις 

ανάγκες της υπηρεσίας 

• Η άμμος που χρησιμοποιείται για την παρασκευή κονιαμάτων πρέπει να είναι πολύ 

καλά 

διαβαθμισμένη, καθώς από τη διαβάθμισή της εξαρτάται η ποιότητα και η εμφάνιση 

του 

κονιάματος. Ισχύουν οι γενικοί κανόνες για την κοκκομετρική διαβάθμιση, σύμφωνα 

με 

τους οποίους η κοκκομετρική γραμμή πρέπει να είναι συνεχής, δηλαδή η άμμος να 

περιέχει όλα τα μεγέθη των κόκκων και σε ποσοστά όσο το δυνατόν πλησιέστερα 

στις 

ιδανικές κοκκομετρικές καμπύλες (FULLER EMPA κτλ). Γενικά στα κονιάματα 

λιθοδομών ή 

πλακοστρώσεων κτλ. όπου το πάχος του κονιάματος είναι μεγαλύτερο από 15 mm 

χρησιμοποιείται χονδρόκοκκη άμμος (0/7). Στην περίπτωση πάχους του αρμού ή της 

στρώσης 8 mm - 15 mm χρησιμοποιείται μεσόκοκκη άμμος (0/3). Στην περίπτωση 

πάχους 

μικρότερου από 8 mm η άμμος πρέπει να είναι λεπτόκοκκη (0/1) 

• πρέπει να είναι απαλλαγμένη από επιβλαβείς ουσίες, όπως άργιλο, οργανικά 

συστατικά, 

τάλκη, μαρμαρυγία κτλ. Οι αντίστοιχες μέγιστες ανεκτές - κατά βάρος - 

περιεκτικότητες 

είναι : 4% για την άργιλο, 1% για τα οργανικά συστατικά και 1% για τον τάλκη και 

τον 

μαρμαρυγία. Ειδικότερα η αναλογία αργιλικών στοιχείων (ικανών να δημιουργήσουν 

λάσπη), των οποίων οι κόκκοι είναι μικρότεροι των 0,02 mm, δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 

3% σε βάρος για κοκκομετρική σύνθεση 0/7 και το 4% σε βάρος για κοκκομετρική 

σύνθεση 

0/3. Η άμμος πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 20% κόκκους διάστασης ίσης ή 

μικρότερης 

των 0,2 mm 

• Τα πρότυπα που ισχύουν για τα αδρανή κονιαμάτων είναι τα ακόλουθα : 

Απαίτηση Πρότυπο 

1 Αδρανή κονιαμάτων ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 : 2002 

2 Ελαφρά αδρανή για σκυροδέματα, κονιάματα και ενέματα ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 : 2002 

3 Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων ΕΝ 933 

4 Δοκιμές μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων ΕΛΟΤ ΕΝ 1097 

5 Δοκιμές αντοχής έναντι θερμικών και καιρικών μεταβολών ΕΛΟΤ ΕΝ 1367 

6 Δειγματοληψία για έλεγχο γενικών ιδιοτήτων ΕΝ 932 

Τιμή ανά σακί 25kg 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ογδόντα ένα λεπτά 

Αριθμητικώς:0,81€     

 

 

Άρθρο  6   ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ (3Α) 

ΑΔΑ: 6ΑΠΑΩΚΧ-Η3Ι



To θραυστό υλικό θα αποτελείται από σκληρά, υγιή, 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 έθραυστα σχιστολιθικά τεμάχια. 

Η κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού θα πρέπει να ανταποκρίνεται προς τα όρια 

διαβαθμίσεως του αντίστοιχου πίνακα της Π.Τ.Π.Ο-155 και πρέπει να είναι ομαλή 

χωρίς 

απότομες διαβαθμίσεις. Θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. Ο-155 (3Α) 

Τα αδρανή υλικά (που διατίθενται και χρησιμοποιούνται), πρέπει να φέρουν την 

σήμανση CE και ανάλογα με την χρήση τους να ακολουθούνται τα αντίστοιχα 

εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ. Συγκεκριμένα αδρανή θραυστά ή 

συλλεκτά σύμφωνα με τα πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ 12620:2008 (αδρανή για σκυρόδεμα), 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13139:2002 (αδρανή για κονιάματα) και ΕΛΟΤ ΕΝ 13055-1:2002 

(ελαφρά αδρανή για σκυροδέματα, 

κονιάματα και ενέματα). 

Τιμή ανά κυβικό (m
3
) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: είκοσι τέσσερα ευρώ και δεκαεννέα 

Αριθμητικώς: 24,19€  

 

Άρθρο  7   ΣΚΥΡΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 

To θραυστό υλικό θα αποτελείται από σκληρά, υγιή, 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 έθραυστα σχιστολιθικά τεμάχια. 

Η κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού θα πρέπει να ανταποκρίνεται προς τα όρια 

διαβαθμίσεως του αντίστοιχου πίνακα της Π.Τ.Π.Ο-155 και πρέπει να είναι ομαλή 

χωρίς 

απότομες διαβαθμίσεις. 

Θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. Ο-155 (3Α) 

Τα αδρανή υλικά (που διατίθενται και χρησιμοποιούνται), πρέπει να φέρουν την 

σήμανση 

CE και ανάλογα με την χρήση τους να ακολουθούνται τα αντίστοιχα εναρμονισμένα 

Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ. Συγκεκριμένα αδρανή θραυστά ή συλλεκτά 

σύμφωνα με 

τα πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ 12620:2008 (αδρανή για σκυρόδεμα), ΕΛΟΤ ΕΝ 13139:2002 

(αδρανή για κονιάματα) και ΕΛΟΤ ΕΝ 13055-1:2002 (ελαφρά αδρανή για 

σκυροδέματα, 

κονιάματα και ενέματα). 

Τιμή ανά κυβικό (m
3
) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: είκοσι τέσσερα ευρώ και δεκαεννέα 

Αριθμητικώς: 24,19€  

 

Άρθρο 8     ΓΑΡΜΠΙΛΙ 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Π.Τ.Π. Ο-155. Το γαρμπίλι πρέπει να έχει 

διάμετρο 

0,4–1cm. 

Τιμή ανά κυβικό (m
3
) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: είκοσι τέσσερα ευρώ και δεκαεννέα 

ΑΔΑ: 6ΑΠΑΩΚΧ-Η3Ι



Αριθμητικώς: 24,19€  

 

Άρθρο  9   ΑΜΜΟΧΆΛΛΙΚΟ 

Θραυστό υλικό λατομείου με κοκκομετρική διαβάθμιση που θα βρίσκεται εντός των 

ορίων και θα είναι πιστοποιημένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13242:2002 ως“Αδρανή για 

Οδοποΐα” (ΕΝ 13242:2002) 
Τιμή ανά κυβικό (m

3
) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: είκοσι τέσσερα ευρώ και δεκαεννέα 

Αριθμητικώς: 24,19€  

Αργαλαστή, 26/01/2022 

 

Θεωρήθηκε  

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

Συντάχθηκε 

 

 

 

 

ΤΖΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ  

ΣΤΗΝ Δ.Ε ΜΗΛΕΩΝ 
 
 

[CPV: 14212220-2 «Αδρανή Υλικά», 44111000-1 

“Οικοδομικά Υλικά ] 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Οι αναφερόμενες τιμές μορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις 

τρέχουσες τιμές για την προμήθεια των κάτωθι υλικών.  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ 

1 Άμμος Λαρίσης m
3
 6,5 32,26 209,69 € 

2 Τσιμέντο (μαύρο) Τεμ. 20 6,05€ 121,00 € 

3 Άμμος Λαρίσης 

(συσκευασμένη) 

Τεμ. 12 1,21€ 14,52 € 

4 Άμμος Λατομείου m
3
 5 24,19€ 120,95 € 

5 Άμμος Λατομείου 

(συσκευασμένη) 

Τεμ. 91 0,81€ 73,71 € 

6 Αδρανή Υλικά(3Α) m
3
 62 24,19€ 1.499,78 € 

7 Σκύρα Οδοστρωσίας m
3
 26 24,19€ 628,94 € 

ΑΔΑ: 6ΑΠΑΩΚΧ-Η3Ι



8 Γαρμπίλι m
3
 11 24,19€ 266,09 € 

9 Αμμοχάλικο  m
3
 45 24,19€ 1.088,55 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 4.023,23 € 

Φ.Π.Α (24%) 965,58 € 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 4.988,81 € 

 

 

Αργαλαστή, 26/01/2022 

 

 

Θεωρήθηκε  

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

Συντάχθηκε 

 

 

 

 

ΤΖΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 
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   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
: Αντικείμενο της προμήθειας 

 

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση υλικών 

για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν λόγω θεομηνίας 2021 για τις 

ανάγκες της Δ.Ε. Μηλεών του Δήμου Νοτίου Πηλίου.  

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου με την αρ. πρωτ. 347828/7-12-2020 απόφαση του 

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (ΑΔΑ: Ψ81Σ7ΛΡ-Υ6Θ) κηρύχθηκε σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες 

(Αργαλαστής, Αφετών, Μηλεών, Σηπιάδος, Τρικερίου) και με την αρ. πρωτ. 

218739/7-06-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (ΑΔΑ: 6Ω527ΛΡ-ΩΩΙ) 

παράταση της, ενώ με την υπ’αρίθμ. πρωτ. 225433/7-6-2022 απόφαση του 

Περιφερειάρχη (ΑΔΑ: 6ΘΒ17ΛΡ-3Κ2)  εγκρίθηκε η εκ νέου παράτασή της 

        Η θεομηνία προξένησε ανυπολόγιστη ζημιά τόσο στο εκτός οικισμού όσο και 

στο εντός οικισμού οδικό δίκτυο. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της κήρυξης του 

Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σημειώθηκαν έντονες βροχοπτώσεις, 
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ασυνήθιστα υψηλού υετού με κλιμακούμενη διαρκώς αυξανόμενη ένταση και 

παρατεταμένη διάρκεια, με μεγάλο όγκο απορροής επιφανειακών  υδάτων. 

 Η παρασκευή του σκυροδέματος, των κονιαμάτων και η τοποθέτηση των υλικών 

που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη θα γίνει από το εργατοτεχνικό προσωπικό 

του Δήμου και θα αφορούν τα εξής: 

 

  Αποκαταστάσεις του οδικού δικτύου από ζημιές που προκλήθηκαν από εργασίες 

ύδρευσης και από έντονα καιρικά φαινόμενα  

 Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων (νεκροταφεία, πλατείες, παραλίες, κ.α.) για 

την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία τους, 

 Αποκαταστάσεις της αγροτικής οδοποιίας από τα καιρικά φαινόμενα 

(βροχοπτώσεις)  

 Αποκαταστάσεις τοιχοποιίας (δημόσιοι πέτρινοι τοίχοι – πεζούλες, κ.τ.λ.) μετά από 

καταρρεύσεις που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα ή διάφορα 

ατυχήματα 

 

Στις θέσεις: 

 Στη τοπική κοινότητα Μηλεών, αποκατάσταση ζημιών στην παιδική χαρά και 

στην εσωτερική οδοποιία 

 Στη τοπική κοινότητα Βυζίτσας αποκατάσταση ζημιών στον υπαίθριο χώρο 

στάθμευσης  

 Στη τοπική κοινότητα Καλών Νερών, αποκατάσταση ζημιών στην παιδική χαρά 

και στην εσωτερική οδοποιία (δημοτική οδός προς εκκλησία) 

 Στη τοπική κοινότητα Αγ. Γεωργίου (οικισμούς Άνω και Κάτω Γατζέας), 

αποκατάσταση ζημιών στην εσωτερική οδοποιία και στις εγκαταστάσεις 

(αντλιοστάσια κ.τ.λ.) 

 Στη τοπική κοινότητα Πινακατών, αποκατάσταση ζημιών στην παιδική χαρά 

 Σε όποια άλλα σημεία κριθεί επείγον από την Τεχνική Υπηρεσία 

 

 

Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να παραληφθούν συνολικά ή τμηματικά και 

ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν κατόπιν διαπίστωσης τους από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας 

ελληνικών εργοστασίων, απαλλαγμένα από βλαπτικές ουσίες, ανθεκτικά στις καιρικές 

μεταβολές και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και να πληρούν του όρους 

και τις απαιτήσεις των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών.  

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με το αρθρο 32Α του Ν. 4412/2016. 

Ο προϋπολογισμός των δαπανών από την υπογραφή της σύμβασης υπολογίζεται στο ποσό 

των 4.988,81ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και  θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-

6662.053. 
 

Άρθρο 2
ο 
:   Ισχύουσες Διατάξεις 

Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για «δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/ΕΕ» . 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010 «ενίσχυση της Διαφάνειας 

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» 

3. Τις σχετικές διατάξεις και ειδικότερα το Άρθρο 209 του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. 

114/Α΄/8-6-2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
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4. Το Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ 204 Α’ /15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων» 

6. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β2677/21-10-2013 «τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» με τις οποίες οφείλει να συμμορφώνεται ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ. 

7. Την παρ. 14 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012..  

 

Άρθρο 3
ο 
:   Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι: 

α) Τμηματικοί Ενδεικτικοί Προϋπολογισμοί και τιμολόγιο της προσφοράς. 

β) Συγγραφή υποχρεώσεων 

γ) Τεχνική περιγραφή 

 

Άρθρο 4
ο
: Τρόπος εκτέλεσης 

Η ανάθεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση 

σύμφωνα με το άρθρο 32Α
 
 του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 5
ο
 : Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, 

υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 10 μέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης 

της ανακοίνωσης της κατακύρωσης για να υπογράψει τη σύμβαση. 

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. 
 

Άρθρο 6
ο
: Παράδοση και παραλαβή υλικών 

Ο χρόνος και η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή 

παρακολούθησης 

και παραλαβής της συγκεκριμένης προμήθειας σύμφωνα με τα άρθρα 206 και 208 

του 

Ν.4412/2016. 

Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει ως εξής: 

Τόπος παράδοσης: Τα υπό προμήθεια είδη, θα παραδοθούν περιοδικά μετά από τις 

υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο της αποθήκης, 

όπου τους υποδειχθούν. 

Τρόπος παράδοσης: Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη του αναδόχου και με δικά του 

μεταφορικά έξοδα στις εγκαταστάσεις, που θα υποδειχθούν από την Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου Νοτίου Πηλίου. 

Χρόνος Παράδοσης: Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί 

ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νοτίου Πηλίου και σε διάστημα 

όχι μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την αποστολή έγγραφης εντολής 

παραγγελίας, σε εργάσιμες μέρες και ώρες, ώστε να γίνεται η καταμέτρηση από την 

επιτροπή παραλαβής. 

 

Άρθρο 7
ο
:Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο της παρούσης θα γίνει με εξόφληση 

του 
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ποσού μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και αφού συνταχθούν όλα τα 

δικαιολογητικά που προβλέπει το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και εφόσον η 

επιτροπή παρακολούθησης -παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς 

την ποιότητα και καταλληλότητα προμήθειας ειδών. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 

Νοτίου Πηλίου. 

 

Άρθρο 8
ο
 :Πλημμελής κατασκευή 

Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης, ότι τα υλικά με τα οποία 

θα 

προμηθεύσει τον Δήμο Νοτίου Πηλίου, θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους 

των τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα 

είναι 

στο σύνολό τους αρίστης ποιότητας. 

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν 

διαπιστώσει, ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Εάν η 

κατασκευή και η λειτουργία των υπό προμήθεια υλικών δεν πληρούν τους όρους της 

σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει 

αυτά, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω 

διαβεβαιώσεων, χωρίς την οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση για τον Δήμο Νοτίου 

Πηλίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 213 Ν.4412/2016 απόρριψη 

συμβατικών υλικών-αντικατάσταση). 

 

Άρθρο 9
ο
 -Παρακολούθηση- Διάρκεια της σύμβασης προμήθειας 

Η παρακολούθηση της σύμβασης προμήθειας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

(άρθρο 

216 Ν.4412/2016) και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ΄ ύλην αρμόδια 

υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί με απόφασή της ιδίως σε συμβάσεις παροχής 

υπηρεσιών που η εκτέλεσή τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση, 

να ορίζει για την παρακολούθησή της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή 

υπάλληλο της υπηρεσίας. Ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Η συνολικής διάρκεια για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης προβλέπεται 

στα 

έγγραφα της σύμβασης και επιπλέον ορίζονται, εφόσον απαιτείται, 

τμηματικές/ενδιάμεσες 

προθεσμίες για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών και /ή υποβολή των 

παραδοτέων, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 217 Ν.4412/2016). 

 

Άρθρο 10
ο
-Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου 

Εφόσον οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 

διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι 

δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 11
ο
-Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των  
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συμβατικών υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 

Σύμβασης.  

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

 

Άρθρο 12 0   -Κριτήρια ποιοτική επιλογής-Λόγοι αποκλεισμού 

Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από την συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύουν, με την επαλήθευση που 

προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 ή είναι γνωστό με άλλο τρόπο ότι υπάρχει εις 

βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για συγκεκριμένους λόγους, σύμφωνα 

με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 13
ο
 -Αναθεώρηση τιμών προσφοράς 

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-παροχής υπηρεσιών και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

 

Άρθρο 14
ο
 - Υπέρβαση προθεσμίας παράδοσης 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν προβεί για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, 

μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της συμβατικής προθεσμίας σε ολοσχερή 

περάτωση της προμήθειας, δύναται να του επιβληθεί πρόστιμο κατά την διαδικασία 

του άρθρου 207 του Ν.4412/2016. 

Παράταση προθεσμίας μπορεί να χορηγηθεί με αίτηση του αναδόχου πλήρως 

αιτιολογημένης, με απόφαση της προϊστάμενης αρχής και κήρυξη έκπτωτου, 

σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 15°- Αθέτηση όρων της σύμβασης 

Η από μέρους του αναδόχου αθέτηση όρου ή όρων της σύμβασης, παρέχει στον 

Ο.Τ.Α το 

δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο. άρθρο 7 του Ν.4412/2016. κυρώσεις για 

εκπρόθεσμη 

παράδοση. 

 

Άρθρο 16° - Τομέας δραστηριοτήτων 

Η προμήθεια θα πραγματοποιείται με βάση τις γενικές οδηγίες, τους ισχύοντες 

κανονισμούς, τις γενικές και ειδικές προδιαγραφές. 

 

Άρθρο 17
ο
-Επίλυση διαφορών 

Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, 

επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Αργαλαστή, 26/01/2022 

 

Θεωρήθηκε  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 

Συντάχθηκε 

 

 

ΤΖΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: 
 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ: 
 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ/ Ε-ΜΑΙL: 
 

 

ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ: 
 

 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: 
 

 

Α.Δ.Τ. (Νομίμου Εκπροσώπου): 
 

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: 
 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΑΞΙΑ (€) KΩΔΙΚΟΣ 

CPV 

1 Άμμος Λαρίσης m3 6,5   44111000-1 

2 Τσιμέντο (μαύρο) Τεμ. 20   
44111000-1 

3 Άμμος Λαρίσης 

(συσκευασμένη) 

Τεμ. 12   
44111000-1 

4 Άμμος Λατομείου m3 5    

44111000-1 

5      
44111000-1 Άμμος Λατομείου 

(συσκευασμένη) 
Τεμ. 91   

6 Αδρανή Υλικά(3Α) m3 62   
14212220-2 

7 Σκύρα m3 26    
Οδοστρωσίας    44111000-1 

8 Γαρμπίλι m3 11   14212220-2 

9 Αμμοχάλικο m3 45   14212220-2 

 ΣΥΝΟΛΟ                      

Φ.Π.Α (24%)                      

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

                   
 

 

 

…………………………….. 

Τόπος και ημερομηνία 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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