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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 19 Ιουνίου 2017 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 9213 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ –ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  

   

   

   

   

   

   

   

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δομικών υλικών για ένα έτος από την υπογραφή της 

σύμβασης προϋπολογισμού 73.845,72€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 

Έχοντας υπ’ όψη: 

1) Τις διατάξεις: 

α. του Ν. 4412/2016«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/8.8.2016). 
β. του Ν. 3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010). 

γ. της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 

114/Α/8.6.2006), όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

2) Την υπ' αρ. 2646/28-02-2017 απόφαση Δημάρχου περί του ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης σε 

αυτούς συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων. 

3) Την αρ.42/09-06-2017μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου. 

4) Τις αριθ.764/15-06-2017& 765/15-06-2017 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. 

5) Τον Κ.Α. 25.6699.001 με τίτλο «Προμήθεια δομικών υλικών»  προϋπολογισμού 73.845,72€ με 

υπάρχουσα πίστωση 39.150,00€ για το έτος 2017. 
6) Την υπ’ αριθμ.276/15-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίνεται η 

διενέργεια της προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό. 

7) Την υπ’ αριθμ. 275/15-06-2017απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αναλαμβάνει την 

υποχρέωση και διατίθενται οι σχετικές πιστώσεις. 

8) Την  υπ’ αριθμ.276/15-06-2017απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίνονται οι 

τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίζονται οι όροι της Διακήρυξης. 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ  

 

Τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο 

του προϋπολογισμού της μελέτης για την προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Καρπενησίου για ένα (1) έτος 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης για τρεις (3) επιπλέον μήνες 

μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου και την σύμφωνη γνώμη του 

Ανάδοχου, προϋπολογισμού δαπάνης 73.845,72ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), και καλεί 
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τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της 

ανωτέρω  προμήθειας. 

 

Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 

Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Καρπενησίου 

Οδός  : Ύδρας 6 - Καρπενήσι 

Ταχυδρ.Κώδικας : 361 00 

Τηλέφωνο : 2237350000, 

  2237350086 

Telefax : 2237350028 

E-mail : oikonomiko@0716.syzefxis.gov.gr 

 : k.kelesi@0716.syzefxis.gov.gr 

Κωδικός NUTS : GR243 

Πληροφορίες:  : Κωνσταντία Κελέση 

Ιστοσελίδα : www.karpenissi.gr 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών 

1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για 

τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α) η με αρ.: 9213/19-06-2017 περίληψη διακήρυξης της σύμβασης, 

β) η παρούσα διακήρυξη, 

γ) η αρ.42/09-06-2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου, 

δ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή 

επί όλων των ανωτέρω. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης:  
� στο γραφείο Προμηθειών & Δημοπρασιών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  

� ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την 

αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή 

αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών 

εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη 

τους στον ενδιαφερόμενο, 

� στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου (www.karpenissi.gr). 

 

Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού 

1. Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Καρπενησίου για ένα (1) έτος από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης για τρεις (3) επιπλέον μήνες μετά από 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου και την σύμφωνη γνώμη του Ανάδοχου, 

προϋπολογισμού δαπάνης 73.845,72 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%),όπως ειδικότερα 

περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 42/09-06-2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

2. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης 

3. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον 

διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. 

Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 4: Προϋπολογισμός της σύμβασης 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 73.845,72 Ευρώ και αναλύεται σε: 

Καθαρή αξία: 59.553,00 € 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 14.292,72 € 
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Άρθρο 5: Χρηματοδότηση της σύμβασης - Πληρωμή Αναδόχου 

1. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου 

Καρπενησίου και βαρύνει τον κωδικό25.6699.001 του προϋπολογισμού του Δήμου. 

2. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένων των κρατήσεων 

ύψους: 

• 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011, 

• 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (αρ.347 Ν.4412/16) επί της αξίας της 

σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων (αρ.350 παρ.3 Ν.4412/16) κσι 

• 4% φόρου εισοδήματος ( άρθρο 64  παρ 2  Ν. 4172/2013) 

3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.  

4. Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά, μετά την εκάστη παραλαβή των υλικών ,με την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και σύμφωνα με το άρθρο 200 

του Ν.4412/2016)] 

 

Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 7: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών –Τόπος διενέργειας του 

διαγωνισμού 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 5η Ιουλίου, 
ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ Μετά τη λήξη της παραλαβής 

προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο 

διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ύδρας 6, 361 00 Καρπενήσι. 

Εάν ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, λόγω κωλύματος ή έλλειψη 

απαρτίας της επιτροπής, κι εφόσον συντρέχουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανωτέρας βίας, ή σε 

περίπτωση αναβολής της πραγματοποίησης του διαγωνισμού γι άλλους σοβαρούς λόγους, τότε ο 

διαγωνισμός θα επαναληφθεί, χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο 

και ώρα.  

 
Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς 

1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 είτε (α) με κατάθεσή 

τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με 

κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή 

κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και 

ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη 

για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για 

καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε 

ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά του …………..1 

για την προμήθεια: «δομικών υλικών για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης προϋπολογισμού 

73.845,72€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% 

                                           
1Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) και σε 

περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα στοιχεία όλων των μελών αυτής. 
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και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 05-07-2017 

3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 9. 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 

δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά 

και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9. 

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της 

παρ. 2. 

4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 
188). 

5. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημερομηνία 

υποβολής του άρθρου 7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11. 

6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό 

της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει 

ως μη κανονικές. 

7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση 

νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

8. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Άρθρο 9: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα 

ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 
(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα: 

α) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 15 της παρούσας 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά της υποπερίπτωσης (β), για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση. Στην υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και 

το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 

μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής 
3. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης, και στην αρ.42/09-06-2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου. Επιπλέον θα περιέχει: 

α. Υπεύθυνη(ες) δήλωση(εις) του ενδιαφερομένου(προμηθευτή) που θα αναφέρει την εταιρεία από την 

οποία θα προμηθεύεται το έτοιμο σκυρόδεμα και το ασφαλτόμιγμα. 

β. Υπεύθυνη(ες) δήλωση(εις) της εταιρείας που θα δηλώνει ότι θα προμηθεύει τον 

ενδιαφερόμενο(προμηθευτή) με το έτοιμο σκυρόδεμα και το ασφαλτόμιγμα. 
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γ. Άδεια λειτουργίας παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος και πρόσφατη μελέτη σύνθεσης ετοίμου 

σκυροδέματος σε αναγνωρισμένο Εργαστήριο, της προμηθεύτριας εταιρείας. 

δ. Άδεια λειτουργίας συγκροτήματος ασφαλτομίγματος και πρόσφατη μελέτη σύνθεσης ασφαλτομίγματος 

σε αναγνωρισμένο Εργαστήριο της προμηθεύτριας εταιρείας. 

4. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης, και στην αρ.42/09-06-2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου. 

 

Άρθρο 10: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 

1. Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ 

3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 

 

Άρθρο 11: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση  

1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  

α)Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα 

λήξης της προθεσμίας του άρθρου 7 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα 

λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 

προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της 

λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 8 της παρούσας 

(σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και 

η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική 

περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να 

τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για 

τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 7. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 

προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των 

λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το 

άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και 

ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 

όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η 

Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 
του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 

σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται 

και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία και ώρα. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους. 
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γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών ,αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους 

συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση, η οποία καταχωρείται στο σχετικό πρακτικό, μαζί με 

τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την 

κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης 

χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

ε) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας 

3εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο 

άρθρο 16 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 

παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός 2 
εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με την 

υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, 

των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 της παρούσας, ο προσωρινός 

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 14, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, 

είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε 

για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

β) Η Οικονομική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό 

ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού 

αναδόχου. 

γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 

αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα  τα δικαιολογητικά του 
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άρθρου 16 της παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής των άρθρων12, 13 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 14, κοινοποιείται η 

απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο 

για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 3 εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

δ) Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για 

την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

Άρθρο 12: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

1.Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες (ενώσεις) 

που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. Αυτό αποδεικνύεται με 
την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου προμηθευτή στο επαγγελματικό ή 

εμπορικό μητρώο ,τα οποία είναι εγκατεστημένα: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 
4412/2016. 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια 

που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 

κοινοπραξία). 

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

 

Άρθρο 13: Λόγοι αποκλεισμού 

Κάθε προσφέρων  αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει 

στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν 
πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 

σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 

L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  

ή/και η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων 

είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.Δεν 
αποκλείεται  ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 

τους. 

3. Κατ’εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται  οι παράγραφοι  1 και 2. Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς 

δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 

καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης 

των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο 

κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του 
άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται  η 

παράγραφος 2. 

4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), οικονομικός 

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

α)δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16, 

β) Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, 

γ) Έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε στο Δήμο Καρπενησίου, είτε στην έδρα δραστηριότητας του 
οικονομικού φορέα 

5. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων 

αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 4. 

6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 

4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 

αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν 
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επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα 

που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 

ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 

αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση 

7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 

παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

8. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 

4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 

δημοσίων (διαγωνισμό). 

 

Άρθρο 15: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016 

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79  παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 

δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός 

φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 

προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  

 

Άρθρο 16: Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) 

1. Δικαιολογητικά 

α. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα άρθρα 12 και 13 

της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του 

άρθρου 7, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 11.3 (α) και κατά την σύναψη της 

σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 11.3 (β) της παρούσας.  

β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 

δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που 
προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 7. 

γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να 

φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 7. 

δ. Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 12 και 13 πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη της ένωσης.  

ε. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά 

2. Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. για την παράγραφο 1 του άρθρου 13 της παρούσας: απόσπασμα του σχετικού μητρώου (ποινικού 
μητρώου) 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 τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 

1 του άρθρου 13. 

β. για την παράγραφο 2 του άρθρου 13: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον 
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αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης 

ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά είναι: 

(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό φορέα, 
(ιι) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές 

από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 

συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών και των διοικούντων, που είναι ασφαλισμένοι σε 

διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι 

ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των 

εργοδοτών και των διοικούντων (δηλαδή των μελών του Δ.Σ. για την Α.Ε., του Διαχειριστή των Ε.Π.Ε., όλων 

των εταίρων για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.), θα προκύπτει κατά κανόνα: α) από το καταστατικό (για τους εργοδότες 
και τους διοικούντες) και β) κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο 

ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν 

ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση 

που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια αρχή τότε ο συμμετέχων πρέπει 

να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, 

με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται 

ένορκη δήλωση μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί 

με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής. 

γ. για την παράγραφο 4 ακαι β του άρθρου 13 υπεύθυνη δήλωση 
δ. για την παράγραφο 4γ του άρθρου 13 Βεβαιώσεις μη οφειλής, σε ισχύ την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού, 

i. από το Τμήμα Ταμείου του Δήμου Καρπενησίου και είτε στην έδρα του Δήμου  

ii. από το Τμήμα Ταμείου του Δήμου της έδρας δραστηριότητας του οικονομικού φορέα. 

ε. αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α)εως (δ) τέτοιου είδους έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 

του άρθρου 13, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 

κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 του άρθρου 13 της παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 

στ.Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 

εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 
δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 

του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 

συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 

υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της 
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χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 

Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 

απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 

απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. 

και σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων 

(Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 

θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

 

Άρθρο 17: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 

97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα 3 μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 18: Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

χωρίς Φ.Π.Α. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, πρέπει να 

περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία. 

2. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται  

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), 

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 

3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 

της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της 

παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία) , όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
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Άρθρο 19: Ενστάσεις  

Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία αποφασίζει, ύστερα από 

γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη 
πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 

απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 

ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύμβασης του άρθρου 2 της παρούσας, χωρεί ένσταση η 

οποία υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. Επί της ένστασης αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, 

ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 

άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης 

ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού 
ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με 

πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

 

Άρθρο 20: Γλώσσα διαδικασίας 

1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε 

άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της 

σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)57. 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, Είτε από το 

αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε με την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύμφωνα 

με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η 

γνησιότητά τους .Η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία 

του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 

Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν 

υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
3 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή 

πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί 

Δικηγόρων. 

4 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

5 Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την 
επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία 

διερμηνέων. 

 

Άρθρο 21: Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για τη δημοπράτηση και την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω 

νομοθετημάτων: 
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- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') 

- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α') 
- του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

(Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» . 

- του ν. 3861/2010 (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». 

- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το 

σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 

γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και 

υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα 

με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της 

 

Άρθρο 22: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και θα 

αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr και www.karpenissi.gr) σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο 

“Πρόγραμμα  Διαύγεια¨» .Επιπλέον θα δημοσιευτεί σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού(Ευρυτανικά 

Νέα).Ολόκληρη η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων του 

άρθρου 11 του Ν 4013/11. 

 

Άρθρο 23: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια/υπηρεσία είναι τα αναφερόμενα 

παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως 

κατωτέρω.  
1. Το συμφωνητικό 

2. Η παρούσα διακήρυξη 

3. Η αρ.42/09-06-2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Άρθρο 24: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ο Δήμος παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και 

οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει 

οριστεί για την παραλαβή των προσφορών. 

 
Άρθρο 25: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση 

αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης 

της προμήθειας/υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 26: Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας 

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε χρονικό 
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διάστημα μιας μέρας, να εφοδιάσει το Δήμο με την παραγγελθείσα ποσότητα των υλικών. Ο προμηθευτής 

οφείλει να παραδίδει τα υλικά τουλάχιστον τρεις ώρες προ του τέλους του ωραρίου λειτουργίας των 

υπηρεσιών του Δήμου. Η παράδοση των ποσοτήτων των υλικών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις 

προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου και κατόπιν έγγραφης εντολής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου εντός 

των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Καρπενησίου. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη 
απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η μεταφορά και εκφόρτωση των υλικών στον τόπο παράδοσης βαρύνουν τον προμηθευτή. Τα υλικά θα 

παραδίδονται στις αποθήκες του Δήμου Καρπενησίου ή όπου έχει ζητηθεί εντός των γεωγραφικών ορίων 

του δήμου, το πολύ το πρωί της επομένης ημέρας από την παραγγελία τους. 

Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από 

μακροσκοπικό έλεγχο, μέσα σε χρόνο πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παράδοση των ειδών. 

Η συμβατική ποσότητα των υλικών θα παραδίδεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, σε 

διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως των συμβατικών 

ποσοτήτων. 

 
Άρθρο 27 : Διάφορες ρυθμίσεις 

Η έγκριση διενέργειας της δημοπρατούμενης προμήθειας και η δέσμευση της σχετικής πίστωσης, 

αποφασίστηκε με την υπ’αριθμ.275/15-06-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

                                                                                                          Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

    

 

                              Ευδοξία Κονιαβίτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 
 

 

                 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 

 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ   

ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» 
 

9213/19-06-2017 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.845,72 € 

 ΧΡΗΣΗ: 2017 

 CPV: 44000000-0 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ »  όπως προδιαγράφεται στα οικεία τεύχη της εγκεκριμένης από τις 

αρμόδιες αρχές μελέτης, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. 73.845,72 € με υπάρχουσα 

πίστωση 39.150,00 € για το έτος 2017.  

      Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας  διαγωνισμού του Δήμου 

Καρπενησίου την Τετάρτη  5 Ιουλίου έτους 2017 και ώρα 10:00πμ (έναρξη) παραλαβής προσφορών, στό 

γραφείο προμηθειών  του Δήμου Καρπενησίου, Ύδρας 6. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις.  

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης ,οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο ,καθημερινά τις εργάσιμες και ώρες (τηλ.22373 

50029-2237350030 αρμόδιοι κα.Σ.Τομαρά – κ.Γιώργος Θανασιάς ) καθώς και στον ιστότοπο του Δήμου: 

www.karpenissi.gr  

 

Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος 

 

 

Ευδοξία Κονιαβίτη  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ                                                        ΧΡΗΣΗ:2017 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Αρ.Μελέτης: 42 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο : Η συγγραφή αυτή αφορά την προµήθεια δοµικών υλικών για διάστηµα ενός (1) έτους, 
µε διαδικασία συνοπτικού διαγωνισµού και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο 
των ειδών του προϋπολογισµού της µελέτης, προϋπολογισµού δαπάνης 73.845,72 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. Τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις γενικές 
απαιτήσεις για ποιότητα και αξιοπιστία και να είναι σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 
ΑΡΘΡΟ 2

Ο
 : Η διενέργεια και η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

«∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων ,Προµηθειών και Υπηρεσιών» καθώς και του Ν. 3463/2006 περί ∆ηµοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα. 

ΑΡΘΡΟ 3Ο  : Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 90 
ηµερών, το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 
Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
ΑΡΘΡΟ 4

Ο
  : Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας σε 

χρονικό διάστηµα µιας µέρας, να εφοδιάσει το ∆ήµο µε την παραγγελθείσα ποσότητα των υλικών. Η 
παράδοση των ποσοτήτων των υλικών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες του 
∆ήµου και κατόπιν έγγραφης εντολής της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης 
και τοποθέτηση αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει µεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των 
ποσοτήτων, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του ∆ήµου. 

ΑΡΘΡΟ 5Ο  : Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού:  

• Υπεύθυνη(ες) δήλωση(εις) του ενδιαφεροµένου(προµηθευτή) που θα αναφέρει την εταιρεία από 
την οποία θα προµηθεύεται το έτοιµο σκυρόδεµα και το ασφαλτόµιγµα. 

• Υπεύθυνη(ες) δήλωση(εις) της εταιρείας που θα δηλώνει ότι θα προµηθεύει τον 
ενδιαφερόµενο(προµηθευτή) το έτοιµο σκυρόδεµα και το ασφαλτόµιγµα. 

• Άδεια λειτουργίας παραγωγής ετοίµου σκυροδέµατος και πρόσφατη µελέτη σύνθεσης ετοίµου 
σκυροδέµατος σε αναγνωρισµένο Εργαστήριο, της προµηθεύτριας εταιρείας. 

• Άδεια λειτουργίας συγκροτήµατος ασφαλτοµίγµατος και πρόσφατη µελέτη σύνθεσης 
ασφαλτοµίγµατος σε αναγνωρισµένο Εργαστήριο της προµηθεύτριας εταιρείας. 

ΑΡΘΡΟ 6Ο  : Ο προµηθευτής  στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να 
καταθέσει κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% της 
συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.  
 

 

Καρπενήσι 09/06/2017 

 

 Ελέγxθηκε Θεωρήθηκε 

Ο Συντάξας Ο Προϊστάµενος Τ.T.E. Η ∆ιευθύντρια Τ.Υ 

   

   

   

   

   

Παπαϊωάννου Γεώργιος Παπαϊωάννου Γεώργιος Παπαδοπούλου Μαρία 

Πολιτικός Μηχανικός. Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός. Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός. Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ                                                        ΧΡΗΣΗ:2017 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

1 
Τσιµέντο κοινό σε σακιά 
50 κιλών 
 

τεµ. 450,00 

Ως τσιµέντο περιγράφεται  ένα υλικό, το οποίο παρουσιάζει συνεκτικές 
και συνδετικές ιδιότητες που το καθιστούν κατάλληλο για την σύνδεση 
αδρανών υλικών σε ένα συµπαγές σύνολο. Επιπλέον, µε την χρήση 
νερού, µέσω χηµικής αντίδρασης το τσιµέντο εµφανίζει ιδιότητες πήξης 
και σκλήρυνσης. Προδιαγραφές ΚΥΑ 16462/29/2001 – Μέρος Α’ 
Σύνθεση, Προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης για τα κοινά 
τσιµέντα (ΦΕΚ 917/Β/2001) 

2 
Άµµος ποταµίσια 
τσιµεντοκονίας  

m3 60,00 
Η άµµος ποταµίσια θα είναι αρίστης ποιότητας πλυµένη, στεγνή 
απαλλαγµένη από άλατα, ξένα σώµατα, χώµα σύµφωνα µε τις 
Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές 

3 
Ασβέστης εσβεσµένος 
σε σακιά 25 κιλών 

τεµ. 30,00 Σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

4 
Σιδηρούν δοµικό πλέγµα 
Τ251 ST IΙΙ (S500s) Φ8 - 
20x20 

τεµ. 30,00 

5 
Σιδηρούν δοµικό πλέγµα 
Τ131 ST IΙΙ (S500s)   
Φ4- 15x15 

τεµ. 30,00 

6 Σίδηρος B500C Kgr 200,00 

Όλος ο χαλύβδινος οπλισµός θα είναι καινούριος, καθαρός, ευθύς και 
χωρίς σκουριά. O οπλισµός θα αποτελείται από ράβδους µε νευρώσεις 
και θα πληροί  τις απαιτήσεις του ΚΤΧ-2008  

7 
Πρόκες από 15x15 έως 
23x70 

Kgr 10,00 Αρίστης ποιότητας 
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Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

8 
Ατσαλόπροκες ραβδ. 
Φ3,50x5 

κυτίο 10,00 Αρίστης ποιότητας 

9 
Τσιµεντόπλινθοι 
37x17x17cm 

τεµ. 250,00 

Οι τσιµεντόπλινθοι θα είναι διαστάσεων 39x19x19 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. 

10 

Προκατασκευασµένα 
τετράγωνα φρεάτια 
υδροµετρών διαστάσεων 
εσωτερικά 30x30cm µε 
ελατό χυτοσιδηρό 
καπάκι 

τεµ. 70,00 

11 

Προκατασκευασµένα 
κυκλικά φρεάτια 
"καµπάνα" από 
σκυρόδεµα, εσωτερικής 
διαµέτρου Φ1,00m και 
άνοιγµα Φ0,60m 

τεµ. 5,00 

12 

Κυκλικοί δακτύλιοι 
προέκτασης 
προκατασκευασµένων 
κυκλικών φρεατίων 
διαµέτρου 1,00m και 
ύψους 1,00m 

τεµ. 5,00 

Το τσιµέντο που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή των 
τσιµεντοσωλήνων και των φρεατίων θα πρέπει να είναι καθαρό τσιµέντο 
Portland χωρίς θηραϊκή ή άλλες προσµίξεις και να πληροί τις απαιτήσεις 
του Κ.Τ.Σ ‘16.Τα αδρανή υλικά και το νερό πρέπει επίσης να πληρούν 
τις απαιτήσεις του Κ.Τ.Σ’.Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να πληρούν τις 
απαιτούµενες, ανάλογα µε τις διαστάσεις των τσιµεντοσωλήνων, 
κοκκοµετρικές διαβαθµίσεις και σε κάθε περίπτωση το µέγεθος των 
κόκκων τους να µην υπερβαίνει τα 20 χλστ. Για την ποσότητα του νερού 
που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη το 
ποσοστό υγρασίας των αδρανών υλικών.Τα άκρα των σωλήνων πρέπει 
να είναι έτσι κατασκευασµένα ώστε όταν οι σωλήνες τοποθετηθούν ο 
ένας µετά τον άλλο να εφαρµόζουν απολύτως και να έχουν συνεχή και 
λεία εσωτερική επιφάνεια και οι αρµοί τους πρέπει να έχουν τέτοιο 
σχήµα, ώστε να επιτρέπουν σωστή προσαρµογή. Οι σωλήνες πρέπει 
να έχουν ενώσεις κεφαλής, εντορµίας κλπ µεγάλης αντοχής. Για το 
παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στην ΕΤΕΠ-
08-06-01-00 στον Κ.Τ.Σ  
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Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

13 

Κυκλικοί δακτύλιοι 
προέκτασης 
προκατασκευασµένων 
κυκλικών φρεατίων 
διαµέτρου 1,00m και 
ύψους 0,50m 

τεµ. 5,00 

14 

Έτοιµο σκυρόδερµα, 
µεταφορά και έκχυση 
στον τόπο του έργου C 
16/20  

m3 220,00 

15 

Έτοιµο σκυρόδερµα, 
µεταφορά και έκχυση 
στον τόπο του έργου C 
20/25 

m3 150,00 

 
 
Για το υπόψη αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στον 

Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997 και τον ΚΤΣ-16.. (Φ.Ε.Κ. 

/ 1561 / Β / 2.6.2016) 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύεται το σκυρόδεµα από εταιρεία 
που διαθέτει άδεια λειτουργίας παραγωγής ετοίµου σκυροδέµατος και 
πρόσφατη µελέτη σύνθεσης ετοίµου σκυροδέµατος σε αναγνωρισµένο 
Εργαστήριο. 
 
 

16 Ασφαλτόµιγµα Α265 tn 70,00 

Τα ασφαλτικό µίγµα που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή 
στρώσεων κυκλοφορίας και συνδετικών ή/και ισοπεδωτικών στρώσεων 
θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε την ETEΠ 05-03-11-04 µε τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά 
 (1) Η φθορά των αδρανών σε τριβή και κρούση κατά τη Μέθοδο Los 
Angeles σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2  πρέπει να είναι 
<40%. 
 (2) Η θερµοκρασία του µίγµατος στις θέσεις διάστρωσης, για 
ικανοποιητική συµπύκνωση, είναι επιθυµητό να βρίσκεται µεταξύ 140 - 
160o C.   
Α. Θερµοκρασία ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης 
 Σε κάθε παράδοση φορτίου αυτοκινήτου θα ελέγχεται η θερµοκρασία 
του µίγµατος.  Η θερµοκρασία δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από 
130ο C. 
δεν πρέπει να έχει φαινόµενο βάρος µικρότερο του 95%. 
Β. Πυρηνικές µέθοδοι ελέγχου 
 Το φαινόµενο βάρος, το ποσοστό των κενών και το ποσοστό της 
ασφάλτου µπορούν να προσδιορίζονται και µε πυρηνικές µεθόδους, 
εφόσον είναι διαθέσιµα τα απαραίτητα όργανα.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύεται το ασφαλτόµιγµα από 
εταιρεία που διαθέτει άδεια λειτουργίας συγκροτήµατος 
ασφαλτοµίγµατος και πρόσφατη µελέτη σύνθεσης ασφαλτοµίγµατος σε 
αναγνωρισµένο Εργαστήριο. 
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Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

17 

Έτοιµο ψυχρό 
ασφαλτόµιγµα σε 
συσκευασία δοχείο 
25kgr 

τεµ. 1000,00 

 
 
 
Από ειδικής σύνθεσης συνδετικό υλικό, άριστης ποιότητας, εξαιρετικής 
αντοχής, εργασιµότητα καθώς και µε τη δυνατότητα αποθήκευσης. Θα 
µπορεί να εφαρµοστεί σε φθορές οδοστρωµάτων κάτω από 
οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και θα παραδίδεται στις αποθήκες του 
∆ήµου σε δοχεία των 25Kgr.και θα καλύπτει τις παρακάτω 
προδιαγραφές ελέγχου 
 
Κοκκοµετρική ανάλυση αδρανών  EN 933-1  
 
Ποσοστό ασφαλτικού συνδετικού υλικού στο µείγµα EN 933-1 
Ποσοστό ενεργού παιπάλης στο µείγµα EN 933-1 
 
 

18 
Κροκάλα-Λίθοι 
λατοµείου 

tn 80,00 

19 
Θραυστό υλικό 
λατοµείου Οδοστρωσίας 
(3Α) 

tn 200,00 

20 

Αµµόχωµα αρίστης 
ποιότητας από υλικό 
λατοµείου διαµ. 0,50 έως 
4,5 mm 

tn 100,00 

21 

Αµµοχάλικο µείγµα 
άµµου τριβείου µε υλικό 
λατοµείου διαστάσεων 
0,50 έως 2,5cm 

tn 100,00 

22 

Άµµος νταµαρίσια 
επιχώσεων, τριβείου εξ 
υλικού λατοµείου 
κοσκινισµένη 

tn 100,00 

Τα αδρανή υλικά που διατίθενται και χρησιµοποιούνται 
Στις κατασκευές 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: ΕΛΟΤΕΝ12620:2008 (αδρανή για σκυρόδεµα), 
ΕΛΟΤΕΝ13139:2002 (αδρανή για κονιάµατα) και ΕΛΟΕΝ13055-1:2002 
(ελαφρά αδρανή για σκυροδέµατα, κονιάµατα και ενέµατα).  
 

23 

Στρογγυλά καλύµµατα 
φρεατίων από ελατό 
χυτοσίδηρο ΕΝ124 φ600 
χιλ. µε ανάλογα πλαίσια  

τεµ. 10,00 

Κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του σχετικού 
ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και υπό σύστηµα διασφάλισης 
ποιότητας ISO 9001 
• Οµάδα B125 (φορτίο δοκιµής: 125 kΝ – 12,5 tn). 
• Σχεδιάζονται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ124. 
• Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο (µε µικροσύνθεση γραφίτη σε 
σφαιροειδή µορφή), σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 1083, grade 500-7. 

• Εξωτερικές διαστάσεις: Φ600 Χ 4cm 

• Καθαρό άνοιγµα:  Φ520 

• Βάρος 23-25 kg 
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Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

24 

Μαντεµένιες σχάρες 
όµβριων υδάτων D400 
εξωτερικών διαστάσεων 
660χ960χ80 χιλ.  βάρος 
82 κιλά µαζί µε το 
στεφάνι.   

τεµ. 10,00 

Σχάρες οµβρίων υδάτων σε διάφορες διαστάσεις τετράγωνες ή ορθογώνιες ή 
στρογγυλές κατασκευασµένες από ελατό χυτοσίδηρο συµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΝ 1083 Ο σχεδιασµόΣ και η κατασκευή γίνεται σύµφωνα µε την ΕΝ124/94 και 
πιστοποιούνται από σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 

 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ                                                        ΧΡΗΣΗ:2017 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 Τσιµέντο κοινό σε σακιά 50 κιλών τεµ 450,00 8,50 € 3.825,00 € 

2 Άµµος ποταµίσια τσιµεντοκονίας  m3 60,00 50,00 € 3.000,00 € 

3 Ασβέστης σβησµένος σε σακιά 25 κιλών τεµ. 30,00 2,50 € 75,00 € 

4 
Σιδηρούν δοµικό πλέγµα Τ251 ST IΙΙ 
(S500s) Φ8 - 20x20 

τεµ. 30,00 23,00 € 690,00 € 

5 
Σιδηρούν δοµικό πλέγµα Τ131 ST IΙΙ 
(S500s)   Φ4- 15x15 

τεµ. 30,00 14,50 € 435,00 € 

Καρπενήσι 09/06/2017 

 

 Ελέγxθηκε Θεωρήθηκε 

Ο Συντάξας Ο Προϊστάµενος Τ.T.E. Η ∆ιευθύντρια Τ.Υ 

   

   

Παπαϊωάννου Γεώργιος Παπαϊωάννου Γεώργιος Παπαδοπούλου Μαρία 

Πολιτικός Μηχανικός. Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός. Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός. Π.Ε. 
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Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
∆ΑΠΑΝΗ 

6 Σίδηρος B500C Kgr 200,00 0,72 € 144,00 € 

7 Πρόκες από 15x15 έως 23x70  Kgr 10,00 1,10 € 11,00 € 

8 Ατσαλόπροκες ραβδ. Φ3,50x5 Kgr 10,00 1,30 € 13,00 € 

9 Τσιµεντόπλινθοι 37x17x17cm τεµ. 250,00 0,60 € 150,00 € 

10 

Προκατασκευασµένα τετράγωνα φρεάτια 
υδροµετρών διαστάσεων εσωτερικά 
30x30cm µε ελατό χυτοσιδηρό καπάκι 

τεµ. 70,00 15,00 € 1.050,00 € 

11 
Προκατασκευασµένα κυκλικά φρεάτια 
"καµπάνα" από σκυρόδεµα, εσωτερικής 
διαµέτρου Φ1,00m και άνοιγµα Φ0,60m 

τεµ. 5,00 70,00 € 350,00 € 

12 

Κυκλικοί δακτύλιοι προέκτασης 
προκατασκευασµένων κυκλικών φρεατίων 
διαµέτρου 1,00m και ύψους 1,00m 

τεµ. 5,00 35,00 € 175,00 € 

13 
Κυκλικοί δακτύλιοι προέκτασης 
προκατασκευασµένων κυκλικών φρεατίων 
διαµέτρου 1,00m και ύψους 0,50m 

τεµ. 5,00 27,00 € 135,00 € 

14 
Έτοιµο σκυρόδεµα, µεταφορά και έκχυση 
στον τόπο του έργου C 16/20  

m3 220,00 68,00 € 14.960,00 € 

15 
Έτοιµο σκυρόδεµα, µεταφορά και έκχυση 
στον τόπο του έργου C 20/25 

m3 150,00 75,00 € 11.250,00 € 

16 Ασφαλτόµιγµα Α265 tn 70,00 70,00 € 4.900,00 € 

17 
Έτοιµο ψυχρό ασφαλτόµιγµα σε 
συσκευασία δοχείο 25kgr 

τεµ. 1000,00 8,00 € 8.000,00 € 

18 Κροκάλα-Λίθοι λατοµείου tn 80,00 13,00 € 1.040,00 € 

19 
Θραυστό υλικό λατοµείου Οδοστρωσίας 
(3Α) 

tn 200,00 14,00 € 2.800,00 € 

20 
Αµµόχωµα αρίστης ποιότητας από υλικό 
λατοµείου διαµ. 0,50 έως 4,5 mm 

tn 100,00 10,00 € 1.000,00 € 

21 
Αµµοχάλικο µείγµα άµµου τριβείου µε 
υλικό 
λατοµείου διαστάσεων 0,50 έως 2,5cm 

tn 100,00 14,00 € 1.400,00 € 

22 
Άµµος νταµαρίσια επιχώσεων, τριβείου εξ 
υλικού λατοµείου κοσκινισµένη 

tn 100,00 15,00 € 1.500,00 € 

23 
Στρογγυλά καλύµµατα φρεατίων από 
ελατό χυτοσίδηρο ΕΝ124 φ600 χιλ. 

τεµ. 10,00 65,00 € 650,00 € 
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Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
∆ΑΠΑΝΗ 

24 
Μαντεµένιες σχάρες όµβριων υδάτων 
D400 εξωτερικών διαστάσεων 60χ95 εκ.   

τεµ. 10,00 200,00 € 2.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 59.553,00 € 

ΦΠΑ 24%: 14.292,72 €   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 73.845,72 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Καρπενήσι 09/06/2017 

 

 Ελέγxθηκε Θεωρήθηκε 

Ο Συντάξας Ο Προϊστάµενος Τ.Τ.Ε Η ∆ιευθύντρια Τ.Υ 

   

 
 

  

   

   

Παπαϊωάννου Γεώργιος Παπαϊωάννου Γεώργιος Παπαδοπούλου Μαρία 

Πολιτικός Μηχανικός. Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός. Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός. Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ                                                        ΧΡΗΣΗ:2017 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α 
ΕΙ∆ΟΣ 
ΥΛΙΚΟΥ 

Μ.Μ. 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(ΝΑΙ / ΟΧΙ) 

1 
Τσιµέντο κοινό 
σε σακιά 50 
κιλών 

τεµ. 450,00 

Ως τσιµέντο περιγράφεται  ένα υλικό, το οποίο παρουσιάζει συνεκτικές 
και συνδετικές ιδιότητες που το καθιστούν κατάλληλο για την σύνδεση 
αδρανών υλικών σε ένα συµπαγές σύνολο. Επιπλέον, µε την χρήση 
νερού, µέσω χηµικής αντίδρασης το τσιµέντο εµφανίζει ιδιότητες πήξης 
και σκλήρυνσης. Προδιαγραφές: Ελληνικός Κανονισµός Τσιµέντων  

  

2 
Άµµος 
ποταµίσια 
τσιµεντοκονίας  

m3 60,00 
Η άµµος ποταµίσια θα είναι αρίστης ποιότητας πλυµένη, στεγνή 
απαλλαγµένη από άλατα, ξένα σώµατα, χώµα σύµφωνα µε τις 
Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές 

  

3 
Ασβέστης 
εσβεσµένος σε 
σακιά 25 κιλών 

τεµ. 30,00 Σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές   

4 

Σιδηρούν 
δοµικό πλέγµα 
Τ251 ST IΙΙ 
(S500s) Φ8 - 
20x20 

τεµ. 30,00 

5 

Σιδηρούν 
δοµικό πλέγµα 
Τ131 ST IΙΙ 
(S500s)   Φ4- 
15x15 

τεµ. 30,00 

6 Σίδηρος B500C Kgr 200,00 

Όλος ο χαλύβδινος οπλισµός θα είναι καινούριος, καθαρός, ευθύς και 
χωρίς σκουριά. O οπλισµός θα αποτελείται από ράβδους µε νευρώσεις 
και θα πληροί  τις απαιτήσεις του ΚΤΧ-2008 

  

7 
Πρόκες από 
15x15 έως 
23x70 

Kgr 10,00 Αρίστης ποιότητας   
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Α/Α 
ΕΙ∆ΟΣ 
ΥΛΙΚΟΥ 

Μ.Μ. 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(ΝΑΙ / ΟΧΙ) 

8 
Ατσαλόπροκες 
ραβδ. Φ3,50x5 

κυτίο 10,00 Αρίστης ποιότητας   

9 
Τσιµεντόπλινθοι 
39x19x19cm 

τεµ. 250,00 

Οι τσιµεντόπλινθοι θα είναι διαστάσεων 39x19x19 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. 

  

10 

Προκατασκευα
σµένα 
τετράγωνα 
φρεάτια 
υδροµετρών 
διαστάσεων 
εσωτερικά 
30x30cm µε 
ελατό 
χυτοσιδηρό 
καπάκι 

τεµ. 70,00 

11 

Προκατασκευα
σµένα κυκλικά 
φρεάτια 
"καµπάνα" από 
σκυρόδεµα, 
εσωτερικής 
διαµέτρου 
Φ1,00m και 
άνοιγµα 
Φ0,60m 

τεµ. 5,00 

12 

Κυκλικοί 
δακτύλιοι 
προέκτασης 
προκατασκευα
σµένων 
κυκλικών 
φρεατίων 
διαµέτρου 
1,00m και 
ύψους 1,00m 

τεµ. 5,00 

Το τσιµέντο που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή των 
τσιµεντοσωλήνων και των φρεατίων θα πρέπει να είναι καθαρό 
τσιµέντο Portland χωρίς θηραϊκή ή άλλες προσµίξεις και να πληροί τις 
απαιτήσεις του Κ.Τ.Σ ‘16.Τα αδρανή υλικά και το νερό πρέπει επίσης 
να πληρούν τις απαιτήσεις του Κ.Τ.Σ’.Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να 
πληρούν τις απαιτούµενες, ανάλογα µε τις διαστάσεις των 
τσιµεντοσωλήνων, κοκκοµετρικές διαβαθµίσεις και σε κάθε περίπτωση 
το µέγεθος των κόκκων τους να µην υπερβαίνει τα 20 χλστ. Για την 
ποσότητα του νερού που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να λαµβάνεται 
σοβαρά υπόψη το ποσοστό υγρασίας των αδρανών υλικών.Τα άκρα 
των σωλήνων πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένα ώστε όταν οι 
σωλήνες τοποθετηθούν ο ένας µετά τον άλλο να εφαρµόζουν 
απολύτως και να έχουν συνεχή και λεία εσωτερική επιφάνεια και οι 
αρµοί τους πρέπει να έχουν τέτοιο σχήµα, ώστε να επιτρέπουν σωστή 
προσαρµογή. Οι σωλήνες πρέπει να έχουν ενώσεις κεφαλής, εντορµίας 
κλπ µεγάλης αντοχής. Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή 
τα προβλεπόµενα στην ΕΤΕΠ-08-06-01-00 στον Κ.Τ.Σ 
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Α/Α 
ΕΙ∆ΟΣ 
ΥΛΙΚΟΥ 

Μ.Μ. 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(ΝΑΙ / ΟΧΙ) 

13 

Κυκλικοί 
δακτύλιοι 
προέκτασης 
προκατασκευα
σµένων 
κυκλικών 
φρεατίων 
διαµέτρου 
1,00m και 
ύψους 0,50m 

τεµ. 5,00 

14 

Έτοιµο 
σκυρόδερµα, 
µεταφορά και 
έκχυση στον 
τόπο του έργου 
C 16/20  

m3 220,00 

15 

Έτοιµο 
σκυρόδερµα, 
µεταφορά και 
έκχυση στον 
τόπο του έργου 
C 20/25 

m3 150,00 

Για το υπόψη αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στον 

Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997 και τον ΚΤΣ-16.. (Φ.Ε.Κ. 

/ 1561 / Β / 2.6.2016) 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύεται το σκυρόδεµα από εταιρεία 
που διαθέτει άδεια λειτουργίας παραγωγής ετοίµου σκυροδέµατος και 
πρόσφατη µελέτη σύνθεσης ετοίµου σκυροδέµατος σε αναγνωρισµένο 
Εργαστήριο. 
 
 
 
 
 

  

16 
Ασφαλτόµιγµα 
Α265 

tn 70,00 

Τα ασφαλτικό µίγµα που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή 
στρώσεων κυκλοφορίας και συνδετικών ή/και ισοπεδωτικών στρώσεων 
θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε την ETEΠ 05-03-11-04 µε τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά 
 (1) Η φθορά των αδρανών σε τριβή και κρούση κατά τη Μέθοδο Los 
Angeles σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2  πρέπει να είναι 
<40%. 
 (2) Η θερµοκρασία του µίγµατος στις θέσεις διάστρωσης, για 
ικανοποιητική συµπύκνωση, είναι επιθυµητό να βρίσκεται µεταξύ 140 - 
160o C.   
Α. Θερµοκρασία ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης 
 Σε κάθε παράδοση φορτίου αυτοκινήτου θα ελέγχεται η θερµοκρασία 
του µίγµατος.  Η θερµοκρασία δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη από 
130ο C. 
δεν πρέπει να έχει φαινόµενο βάρος µικρότερο του 95%. 
Β. Πυρηνικές µέθοδοι ελέγχου 
 Το φαινόµενο βάρος, το ποσοστό των κενών και το ποσοστό της 
ασφάλτου µπορούν να προσδιορίζονται και µε πυρηνικές µεθόδους, 
εφόσον είναι διαθέσιµα τα απαραίτητα όργανα.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύεται το ασφαλτόµιγµα από 
εταιρεία που διαθέτει άδεια λειτουργίας συγκροτήµατος 
ασφαλτοµίγµατος και πρόσφατη µελέτη σύνθεσης ασφαλτοµίγµατος σε 
αναγνωρισµένο Εργαστήριο. 
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Α/Α 
ΕΙ∆ΟΣ 
ΥΛΙΚΟΥ 

Μ.Μ. 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(ΝΑΙ / ΟΧΙ) 

17 

Έτοιµο ψυχρό 
ασφαλτόµιγµα 
σε συσκευασία 
δοχείο 25kgr 

τεµ. 1000,00 

 
Από ειδικής σύνθεσης συνδετικό υλικό, άριστης ποιότητας, εξαιρετικής 
αντοχής, εργασιµότητα καθώς και µε τη δυνατότητα αποθήκευσης. Θα 
µπορεί να εφαρµοστεί σε φθορές οδοστρωµάτων κάτω από 
οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και θα παραδίδεται στις αποθήκες του 
∆ήµου σε δοχεία των 25Kgr.και θα καλύπτει τις παρακάτω 
προδιαγραφές ελέγχου 
 
Κοκκοµετρική ανάλυση αδρανών  EN 933-1  
 
Ποσοστό ασφαλτικού συνδετικού υλικού στο µείγµα EN 933-1 
Ποσοστό ενεργού παιπάλης στο µείγµα EN 933-1 
 
 
 

  

18 
Κροκάλα-Λίθοι 
λατοµείου 

tn 80,00 

19 

Θραυστό υλικό 
λατοµείου 
Οδοστρωσίας 
(3Α) 

tn 200,00 

20 

Αµµόχωµα 
αρίστης 
ποιότητας από 
υλικό 
λατοµείου διαµ. 
0,50 έως 4,5 
mm 

tn 100,00 

21 

Αµµοχάλικο 
µείγµα άµµου 
τριβείου µε 
υλικό 
λατοµείου 
διαστάσεων 
0,50 έως 
2,5cm 

tn 100,00 

22 

Άµµος 
νταµαρίσια 
επιχώσεων, 
τριβείου εξ 
υλικού 
λατοµείου 
κοσκινισµένη 

tn 100,00 

Τα αδρανή υλικά που διατίθενται και χρησιµοποιούνται 
Στις κατασκευές 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: ΕΛΟΤΕΝ12620:2008 (αδρανή για σκυρόδεµα), 
ΕΛΟΤΕΝ13139:2002 (αδρανή για κονιάµατα) και ΕΛΟΕΝ13055-1:2002 
(ελαφρά αδρανή για σκυροδέµατα, κονιάµατα και ενέµατα). 

  

23 

Στρογγυλά 
καλύµµατα 
φρεατίων από 
ελατό 
χυτοσίδηρο 
ΕΝ124 φ600 
χιλ. µε ανάλογα 
πλαίσια 

τεµ. 10,00 

Κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του σχετικού 
ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και υπό σύστηµα διασφάλισης 
ποιότητας ISO 9001 
• Οµάδα B125 (φορτίο δοκιµής: 125 kΝ – 12,5 tn). 
• Σχεδιάζονται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ124. 
• Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο (µε µικροσύνθεση γραφίτη 
σε σφαιροειδή µορφή), σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 1083, grade 500-
7. 

• Εξωτερικές διαστάσεις: Φ600 Χ 4cm 

Καθαρό άνοιγµα:  Φ520Βάρος 23-25 kg 

 

24 

Μαντεµένιες 
σχάρες 
όµβριων 
υδάτων D400 

τεµ. 10,00 

Σχάρες οµβρίων υδάτων σε διάφορες διαστάσεις τετράγωνες ή ορθογώνιες ή 
στρογγυλές κατασκευασµένες από ελατό χυτοσίδηρο συµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΝ 1083 Ο σχεδιασµόΣ και η κατασκευή γίνεται σύµφωνα µε την ΕΝ124/94 και 
πιστοποιούνται από σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 
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Α/Α 
ΕΙ∆ΟΣ 
ΥΛΙΚΟΥ 

Μ.Μ. 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(ΝΑΙ / ΟΧΙ) 

εξωτερικών 
διαστάσεων 
660χ960χ80 
χιλ.  βάρος 82 
κιλά µαζί µε το 
στεφάνι.   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ                                                        ΧΡΗΣΗ:2017 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 Τσιµέντο κοινό σε σακιά 50 κιλών τεµ. 450,00   

2 Άµµος ποταµίσια τσιµεντοκονίας  m3 60,00   

3 Ασβέστης εσβεσµένος σε σακιά 25 κιλών τεµ. 30,00   

4 
Σιδηρούν δοµικό πλέγµα Τ251 ST IΙΙ 
(S500s) Φ8 - 20x20 

τεµ. 30,00   

5 
Σιδηρούν δοµικό πλέγµα Τ131 ST IΙΙ 
(S500s)   Φ4- 15x15 

τεµ. 30,00   

6 Σίδηρος B500C Kgr 200,00   

7 Πρόκες από 15x15 έως 23x70  Kgr 10,00   

8 Ατσαλόπροκες ραβδ. Φ3,50x5 Kgr 10,00   

9 Τσιµεντόπλινθοι 37x17x17cm  τεµ. 250,00   

10 

Προκατασκευασµένα τετράγωνα φρεάτια 
υδροµετρών διαστάσεων εσωτερικά 
30x30cm µε ελατό χυτοσιδηρό καπάκι 

τεµ. 70,00   

11 
Προκατασκευασµένα κυκλικά φρεάτια 
"καµπάνα" από σκυρόδεµα, εσωτερικής 
διαµέτρου Φ1,00m και άνοιγµα Φ0,60m 

τεµ. 5,00   

12 

Κυκλικοί δακτύλιοι προέκτασης 
προκατασκευασµένων κυκλικών φρεατίων 
διαµέτρου 1,00m και ύψους 1,00m 

τεµ. 5,00   

13 
Κυκλικοί δακτύλιοι προέκτασης 
προκατασκευασµένων κυκλικών φρεατίων 
διαµέτρου 1,00m και ύψους 0,50m 

τεµ. 5,00   

14 
Έτοιµο σκυρόδερµα, µεταφορά και έκχυση 
στον τόπο του έργου C 16/20  

m3 220,00   

15 
Έτοιµο σκυρόδερµα, µεταφορά και έκχυση 
στον τόπο του έργου C 20/25 

m3 150,00   
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Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
∆ΑΠΑΝΗ 

16 Ασφαλτόµιγµα Α265 tn 70,00   

17 
Έτοιµο ψυχρό ασφαλτόµιγµα σε 
συσκευασία δοχείο 25kgr 

τεµ. 1000,00   

18 Κροκάλα-Λίθοι λατοµείου tn 80,00   

19 
Θραυστό υλικό λατοµείου Οδοστρωσίας 
(3Α) 

tn 200,00   

20 
Αµµόχωµα αρίστης ποιότητας από υλικό 
λατοµείου διαµ. 0,50 έως 4,5 mm 

tn 100,00   

21 
Αµµοχάλικο µείγµα άµµου τριβείου µε 
υλικό λατοµείου διαστάσεων 0,50 έως 
2,5cm 

tn 100,00   

22 
Άµµος νταµαρίσια επιχώσεων, τριβείου εξ 
υλικού λατοµείου κοσκινισµένη 

tn 100,00   

23 
Στρογγυλά καλύµµατα φρεατίων από 
ελατό χυτοσίδηρο ΕΝ124 φ600 χιλ. 

τεµ. 10,00   

24 
Μαντεµένιες σχάρες όµβριων υδάτων 
D400 εξωτερικών διαστάσεων 60χ95 εκ.   

τεµ. 10,00   

ΣΥΝΟΛΟ:  

ΦΠΑ 24%:    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  

 
 
 
 

 

 

 Καρπενήσι ….... / ..…. / 2017 

 Ο Προσφέρων 

  

  

  

  

  




