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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται και αφορά την προμήθεια Θερμού Ασφαλτομίγματος για τις 
ανάγκες του Δήμου. 
 

Αφορά την προμήθεια αγοράς του ασφαλτικού σκυροδέματος. Θα ισχύσουν οι 
προδιαγραφές, της Ε.ΤΕ.Π. 05.03.11.04 ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου, προκειμένου να 
εκτελούν τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των οδοστρωμάτων, λόγω των φθορών 
(λακκούβες, τομές κ.α.) που προκύπτουν. 
 

Η προμήθεια του ασφαλτομίγματος θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/16 και με το Νόμο 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) όπως αυτά 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μέχρι σήμερα, καθώς και με τις σχετικές αυτών εγκυκλίους  
και  με  κριτήριο  κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο  
βάσει τιμής.  
 

Η  συγκεκριμένη  προμήθεια  χρηματοδοτείται  από  πόρους  του  Δήμου,  περιλαμβάνεται  
στον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2020 και τους Κ.Α: 30-6662.003, ΚΑ: 30-6662.004  με 
πίστωση για το έτος 2020 ποσού 20.000,00 ευρώ. 
 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισμού αν δεν 
προκύψουν πραγματικές ανάγκες ή να συνεχισθεί χρονικά η σύμβαση μέχρι της εξαντλήσεως της 
πίστωσης στην σύμβαση χωρίς να επιτρέπονται ανατιμήσεις στις προσφερόμενες τιμές. ς μέγιστος 
χρόνος για την εκτέλεση της προμήθειας καθορίζεται το ένα 1 έτος.   
 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του 
Διαγωνισμού, κατά εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016) “∆ηµόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και  
2014/25/ΕΕ)” και τις  σχετικές ερμηνευτικής αυτής εγκυκλίους. 
 

Η  συνολική  δαπάνη  της  προμήθειας  προϋπολογίζεται  στο  ποσό  των  20.000,00  ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και προέρχεται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου. 

 

  

 
 

Καναλλακι  17 Αυγούστου 2020 
 Συντάχθηκε 

 

 

 

 
Μπόχτης Θωμάς 

ΠΕ5 Μηχανολόγος Μηχανικός 

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θερμού 
ασφαλτομίγματος για τον Δήμο 
Πάργας» 
 
Αρ. Μελέτης: 32/2020 



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Η δαπάνη για την προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος προϋπολογίζεται στο ποσό των 

00.000,00Ευρώ συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από 
ίδιους πόρους. 

Η προμήθεια θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 
2020 με κωδικό πληρωμής Κ.Α: 30-6662.003, Κ.Α: 30-6662.004. 

Η ποσότητα της προμήθειας ασφαλτομίγματος και ο προϋπολογισμός της δαπάνης με βάση 
την τιμή του εμπορίου αναγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί.   

 
 

Νο Περιγραφή είδους Μονάδα Ποσότητα
Τιμή 

Μονάδας
Αξία

1
Ασφαλτομίγμα για Δ.Ε 

Φαναρίου
Τόνος 105 76,80 € 8.064,51 €

1.935,48 €

10.000,00 €

2 Ασφαλτομίγμα για Δ.Ε Πάργας Τόνος 105 76,80 € 8.064,51 €

1.935,48 €

10.000,00 €

20.000,00 €Γενικό Σύνολο

ΦΠΑ 24%

Σύνολο 

ΦΠΑ 24%

Σύνολο

 
 

17 Αυγούστου 2020 
Συντάχθηκε 

 

 

 
 

Μπόχτης Θωμάς 

ΠΕ5 Μηχανολόγος Μηχανικός 

17 Αυγούστου 2020 
Θεωρήθηκε 

Ο Αν.  Προϊστάμενος Δ. Τ. Υ. Π. & Π. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Αυτή η Συγγραφή υποχρεώσεων αφορά σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας, και αφορά       
την Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τον Δήμο Πάργας. 

Άρθρο 1Ο 
 
 Ισχύουσες διατάξεις  
 
        Η διενέργεια του διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας, θα γίνει σύμφωνα µε τις 
παρακάτω νομοθετικές διατάξεις, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα, καθώς και 
από όσες σχετικές διατάξεις δεν αναφέρονται ρητά παρακάτω αλλά έχουν εφαρμογή και ισχύουν: 

1. Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’144) (άρθρο 103 παρ.2γ, άρθρο 209 παρ.2 και άρθρο 273) «Κύρωση 
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,  όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.3536/07(άρθρο 22)  
«Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» και τον 
Ν.3731/2008 (άρθρο 20 παρ. 13) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και 
ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», και όπως ερμηνεύτηκε 
µε την υπ. αριθ.µ. 2/11-01-2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 

2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10(ΦΕΚ 87 Α')«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 

3. Ν.4412/16(ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016) “∆ηµόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και   
Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

 
4.  Το Ν. 3861 /2010 (ΦΕΚ 112 A’ /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». 

 
5. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 
 

6. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α729-5-2013) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις”. 

 
7.  Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α'/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θερμού 
ασφαλτομίγματος για τον Δήμο 
Πάργας» 
 

Αρ. Μελέτης: 32/2020 



Άρθρο 2
ο
 

Συμβατικά  στοιχεία  
 
          Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας πλην της συμβάσεως κατά σειρά ισχύος είναι: 
 
1.   Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας 
2.   Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
3.   Ο Προϋπολογισμός 
4.   Η Συγγραφή Υποχρεώσεων της προμήθειας των υλικών 
5.   Η τεχνική περιγραφή 

 6.   Η προσφορά του αναδόχου 

 7.   Τα από τον ανάδοχο τυχόν τεχνικά στοιχεία που θα δοθούν µε την προσφορά. 

Άρθρο 3ο 
Σταθερότητα τιμών 
 

       Η προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ που περιλαμβάνεται στην προσφορά του προμηθευτή είναι 

σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για 

κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 
 

Άρθρο 4ο 
 
 Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση  προμήθειας . 
 

1. Η δαπάνη της προμήθειας χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου, περιλαμβάνεται 
στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020 και στους Κ.Α: 30-6662.003, ΚΑ:30-6662.004 με 
πίστωση για το 2020 ποσού 20.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

2. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει τον προϋπολογισμό της προμήθειας μέχρι 20% της 
συμβατικής δαπάνης ανάλογα με τις ανάγκες του και μετά από έγγραφη γνωστοποίηση στον 
ανάδοχο. 

 

Άρθρο 5ο 
 Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού &  χρόνος υποβολής  προσφορών . 
 
       Η Προμήθεια των υλικών   θα γίνει από το ελεύθερο  εμπόριο,  με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, ύστερα από σχετική 
απόφαση του αρμόδιου οργάνου. 
       Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε Ευρώ. Προσφορές για τμήμα της προμήθειας δεν γίνονται 
δεκτές. 
       Η ημερομηνία υποβολής προσφορών θα περιλαμβάνεται στην περίληψη διακήρυξης 
διαγωνισμού  ή ανακοίνωση ή πρόσκληση που θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τον νόμο. 
 

Αρθρο 6ο: 
Τεχνικά προσόντα αναδόχου-Προϋποθέσεις συµμετοχης στον διαγωνισμό 
      Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν προμηθευτές: 

• Φυσικά πρόσωπα  

• Νομικά πρόσωπα 

• Ενώσεις προμηθευτών 

• Συνεταιρισμοί που έχουν δραστηριότητα σχετική με τα υπό προμήθεια υλικά. 

Άρθρο 7ο 
 Ανάθεση –Ανακοίνωση  προμήθειας  
 

      Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ή η ανάθεση στον ανάδοχο θα γίνει από 
την Οικονομική Επιτροπή, μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού προμήθειας του Δήμου Πάργας. 
 



 

Άρθρο 8ο 
 Εγγυήσεις– ρήτρες 
 

1. Η εγγύηση συμμετοχής  στο διαγωνισμό εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος.  Γίνεται δεκτή 
εγγυητική επιστολή που εκδίδεται για το συνολικό ποσό, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί 
της συνολικής προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς ΦΠΑ. 

2. Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση και 
ανάθεση της εργασίας, οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του 
προϋπολογισμού  της μελέτης αφαιρούμενης τυχόν έκπτωσης χωρίς ΦΠΑ. σύμφωνα με το 
άρθρο 72 του Ν. 4412/16,  με διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής ενός μήνα μετά την 
οριστική παραλαβή των υλικών . 

       Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης παρέχονται εκδίδεται 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. 
        Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως κι η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

• Την ημερομηνία έκδοσης, 

• Τον εκδότη, 

• Την  αναθέτουσα  αρχή  προς  την  οποία  απευθύνονται  (ή  τον  κύριο  του  έργου  ή  τον  φορέα 
κατασκευής στις περιπτώσεις Δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), 

• Τον αριθμό της εγγύησης, 

• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

• Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 

• Τους όρους ότι: 
      α)Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 
      β) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

• Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

• Την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

• 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 και 

• Στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο 
της σχετικής σύμβασης. 

 
4. Ο χρόνος εγγύησης του προς προμήθεια υλικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός 

έτους. Κάθε βλάβη που παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό οφειλόμενη σε κακή 
ποιότητα ή κατασκευή, πρέπει να επανορθώνεται από τον ανάδοχο μέσα σε πέντε (5) 
ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίηση του Δήμου προς αυτόν. 

5. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή  όλων των υλικών.  Σε χρονική διάρκεια  μέχρι  και την  
απορρόφηση όλης της προϋπολογισθείσας ποσότητας. 



  
6. Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν. 
4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

 
7. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται  επί  της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν 
τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν  εμπρόθεσμα,  το  πρόστιμο υπολογίζεται 
επί  της συμβατικής  αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 



8. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενού 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 
προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

9. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως 
σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

10. Ο Ανάδοχος μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας παραδόσεως των 
υλικών, δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος από την αναθέτουσα αρχή. 

11.  Σε περίπτωση ανάγκης παράτασης ή μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εφαρμόζονται τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/16. 

Άρθρο 9ο 
 Σύμβαση  
 
      Τα πρακτικά της δημοπρασίας θα εγκριθούν από τις αρμόδιες αρχές (άρθρο 72 παρ.1ε του 
Ν3852/10 (ΦΕΚ87/Α'/10)). Εάν για οποιοδήποτε λόγο αυτά δεν εγκριθούν, ο Δήμος δεν έχει καμία 
ευθύνη. 
         Στον µμειοδότη στον οποίο έγινε η κατακύρωση της δημοπρασίας, αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση. Με την ανακοίνωση αυτή η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της 
σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 
         Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η απόφαση έγκρισης-
κατακύρωσης του αποτελέσματος κοινοποιείται σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 
        Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει µμέσα σε αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης 
ή αν δεν προσκομίσει την απαιτούμενη εγγύηση, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόμενες από 
το άρθρο 105 παρ.5  του  Ν.4412/16  κυρώσεις,  εκτός  εάν  αυτό  συνέβη  µε  ευθύνη  του  Δήμου ή  
συντρέχουν  λόγοι ανωτέρας βίας. 
        Στη σύμβαση αναφέρονται και προσαρτώνται ως αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας. 
         Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και µε τα τεύχη 
που τυχόν την συνοδεύουν. 
         Η σύμβαση καταρτίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία  και  υπογράφεται  από  τα  συμβαλλόμενα  
μέλη. Τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται αυθημερόν στο 
γενικό πρωτόκολλο του Δήμου. 

       Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα 
συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών 
που την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο, καθώς 
και τις τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν 
αποδεκτές. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

• Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

• Τα συμβαλλόμενα μέλη καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους 
συμβαλλόμενους. 

• Τα προς προμήθεια είδη. 

• Τη συμφωνηθείσα τιμή. 

• Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών. 

• Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών. 

• Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες. 

• Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

• Τον  τρόπο  πληρωμής  και  αναπροσαρμογής  του  συμβατικού  τιμήματος,  εφόσον  
προβλέπεται αναπροσαρμογή. 

• Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 



 
         Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από τον Δήμαρχο. Το αντικείμενο της σύμβασης θα 
παραμείνει αναλλοίωτο  κατά  την  εκτέλεσή  της.  Η  σύμβαση  τροποποιείται  μόνο  όταν  αυτό  
προβλέπεται  από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέλη ύστερα 
από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης. 
         Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη 
συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχθηκε ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την 
κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους 
αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. 
        Η σύμβαση τροποποιείται σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/16 ύστερα από 
γνωμοδότηση της του αρμοδίου οργάνου. 

 
Άρθρο 10ο 
Χρόνος- παράδοσης προμήθειας. 
 
           Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα 
υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. Οι συμβάσεις λύονται µε την ολοκλήρωση του οικονομικού 
αντικειμένου τους (Προϋπολογισμός), ακόμη κι αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των 
δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή τους. 
          Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλόμενων µελών, 
μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, στο μέτρο που δεν θα 
υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη 
διακήρυξη και χωρίς υπέρβαση του ποσού της σύμβασης. 
         Παράταση της προθεσμίας παράδοσης δίδεται µε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά 
από αιτιολογημένη αίτηση του αναδόχου και εισήγηση της υπηρεσίας, σύμφωνα µε το άρθρο 206 
του Ν4412/16. 
         Οι τιμές ισχύουν έως τη λήξη της σύμβασης και δεν επιδέχονται ουδεμία προσαύξηση ή 
αναπροσαρμογή κατά την διάρκειά της. 

Άρθρο 11ο 
Παραλαβή  υλικών 
 
          Η  παραλαβή  των  υλικών γίνεται  από  τις  επιτροπές  της  παραγράφου  5  του  άρθρου  221  
του Ν.4412/16. 
          Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος 
και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με 
μακροσκοπική εξέταση, με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση), με πρακτική 
δοκιμασία, με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται ή και με οποιονδήποτε 
άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο. 
         Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των υλικών η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί: 

• Να παραλάβει το υλικό, 

• Να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές 
της σύμβασης, 

• Να απορρίψει το υλικό. 
        Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. 
         Ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου θα γίνεται παραγγελία και ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος μέσα σε 48 ώρες να έχει διαθέσιμο προς προμήθεια, το ζητούμενο υλικό. Η 
παράδοση θα γίνετε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 



 
  

Άρθρο 12ο: 
Ρήτρες 
            Σε περιπτώσεις που αποδεδειγμένα παρατηρείται µη ικανοποιητική ανταπόκριση του 
αναδόχου στις συμβατικές του υποχρεώσεις εκτός από το δικαίωμα του ∆ήµου να τον κηρύξει 
έκπτωτο, επιβάλλονται σε βάρος του και χρηματικές κυρώσεις. 
          Ποινική ρήτρα ποσοστού δύο τοις χιλίοις (2‰) στο συνολικό προϋπολογισμό της κατηγορίας 
που ανήκει η προμήθεια για κάθε µέρα καθυστέρησης, μπορεί να επιβάλλεται όταν δεν 
καλύπτονται µία ή περισσότερες από τις παρακάτω απαιτήσεις: 
- Ελαττωματικό οικοδομικό υλικό 
- Καθυστέρηση ανταπόκρισης σε αίτημα προμήθειας 
          Με εισήγηση της Υπηρεσίας συνοδευόμενη από επίσημη αλληλογραφία µε τον ανάδοχο, από 
όπου θα προκύπτει η αθέτηση των παραπάνω απαιτήσεων, η ανωτέρω πρόσθετη ρήτρα θα 
επιβάλλεται στον "Ανάδοχο" κατόπιν ανέκκλητης απόφασης του ∆ηµοτικού Συμβουλίου και θα 
παρακρατείτε από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του 
αναδόχου. 
 

Άρθρο 13ο 
  
 Τρόπος  πληρωμής 
 
        Η πληρωμή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνεται τμηματικά, με 100% εξόφληση της 
αξίας των ειδών που παραδόθηκαν στον Δήμο μετά από σχετική παραγγελία, εντός τριάντα  (30) 
ημερών μετά την παράδοση αυτών. 
       Οι πάσης φύσεως φόροι, δασμοί, τέλη, κρατήσεις και εισφορές υπέρ του Δημοσίου, ∆ήµων και 
κοινοτήτων ή τρίτων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ισχύουσα κατά τις κείμενες διατάξεις την 
ημέρα της ∆δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο της εργασίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο. 
       Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος της προμήθειας βαρύνετε µε τις 
δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής. 
       Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνεται από τον ∆ήµο σε ΕΥΡΩ, τμηματικά, µε την 
έκδοση των αντιστοίχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, σύμφωνα 
µε το άρθρο 200 του Ν4412/16 και σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία "περί οικονομικής 
διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων" ως προς την έκδοση του τιμολογίου και την 
υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής στο λογιστήριο του ∆ήµου. 
 

Άρθρο 14ο 
 
 Άρτιος  εξοπλισμός  
  
         Αν τα υλικά δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης, δε συμφωνούν με τις προδιαγραφές 
της Μελέτης ή  εμφανίζουν  κάποιο  ελάττωμα, ο  ανάδοχος  υποχρεούται άμεσα να  τα  
αντικαταστήσει,  χωρίς  άλλες διατυπώσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και όρους των 
συμβατικών στοιχείων της παρούσας προμήθειας. 
        Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η 
επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τελική απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους ή 
την αντικατάσταση κατασκευαστικών ή των λειτουργικών ανωμαλιών αυτού. Εφόσον ο ανάδοχος 
δεν συμμορφωθεί με τις άνω προτάσεις της επιτροπής, εντός της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, 
ο  Δήμος δικαιούται να προβεί στη τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου 
και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. 
         Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης του 
αναδόχου. 
 

Άρθρο 15ο 
Συμφωνία με  τεχνικές προδιαγραφές  - Τεχνικά στοιχεία  προσφοράς.  



         Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, «προσπέκτους» και ότι είναι 
απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα 
με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε 
σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται και δεν γίνονται 
δεκτές. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνικά στοιχεία. Σε περίπτωση που 
κάποιο από τα υπό προμήθεια υλικά του διαγωνισμού δεν παράγεται πλέον ή δεν υπάρχει σαν 
απόθεμα στην αγορά ανάλογα με την κρίση της επιτροπής, ο διαγωνιζόμενος μπορεί, και μόνο σε 
αυτή την περίπτωση, να προτείνει αντίστοιχο υλικό που να πληρεί τις προδιαγραφές της μελέτης ή 
ακόμα και να τις υπερκαλύπτει. 
 

Άρθρο 16ο 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
         Ατυχήματα, ζημιές, κρατήσεις, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσιεύσεως, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο 
και μόνον αυτόν, χωρίς καμία ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. 
        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 του υλικού στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνετε με τις ακόλουθες 
κρατήσεις: 

• Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

• Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α, 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε 
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 
του ν. 4412/2016 

• Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 
και στην επ’αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.  

• Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

• Η δαπάνη των δημοσιεύσεων του διαγωνισμού ή τυχόν επαναλήψεών του (γνωμοδότηση Δ' 
Τμήματος Ν.Σ.Κ. 204/2010 - Ν.3801/2009, άρθρο 46, ΦΕΚ 163 Α'- Ν.3548/2007, άρθρο 4, 
ΦΕΚ 68 Α'), καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση. 

 

Άρθρο 17ο 
 Ενημέρωση του  αναδόχου  
          Ο ανάδοχος θεωρείται ότι ρητά, έχει ενημερωθεί για τη μελέτη της προμήθειας και έχει 
εξετάσει τις καθορισμένες απαιτήσεις και τους παρόντες όρους. Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε 
αξίωση από τον ανάδοχο για πρόσθετη πληρωμή ή χρονική παράταση που θα οφείλεται σε 
παρερμηνεία οποιουδήποτε θέματος  αναφερομένου  στον  τρόπο  παράδοσης,  τις  καθορισμένες  
απαιτήσεις  ή  τους  όρους  της διακήρυξης. 

Άρθρο 18ο 
 Τροποποιήσεις - προσθήκες  
          Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί αν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν  
εγγράφως προς τούτο. 
          Ο Δήμος μπορεί οποτεδήποτε μέσα στα όρια της σύμβασης να ζητήσει από τον ανάδοχο να 
αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμα ή να επιχειρήσει οποιαδήποτε τροποποίηση που αφορά την 
προμήθεια των υλικών. 
 
 
 

 



Άρθρο 19ο 
 Παράταση χρόνου  παράδοσης  
 
          Παράταση, δίδεται έπειτα από αίτηση του αναδόχου και έκδοση σχετικής απόφασης του 
φορέα, του συμβατικού  χρόνου  υλοποίησης  της  προμήθειας  ,στην  περίπτωση  ύπαρξης  
σοβαρότατων  λόγων  που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης υλοποίησης του, ή 
στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία, και είναι δυνατή χωρίς την 
επιβολή κυρώσεων. 
 

Άρθρο 20ο 
Οριστική  παραλαβή  
 
         Η οριστική παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών 
του Δήμου, παρουσία του αναδόχου. 
                Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή 
παραλαβής μπορεί να προτείνει απόρριψη των υλικών ή να ζητήσει από τον ανάδοχο την 
αντικατάστασή τους με άλλα υλικά που πληρούν τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, 
χωρίς άλλες διατυπώσεις . 
         Εάν δεν είναι δυνατή η παραπάνω αντικατάσταση οι εγγυήσεις του αναδόχου θα εκπέσουν 
υπέρ του Δήμου και ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

17 Αυγούστου 2020 
Συντάχθηκε 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

Ε Ι Δ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο  προμήθειας  
 
            Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια ΘΕΡΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ για διάστημα ενός 
(1) έτους, με κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  
προσφορά,  μόνο  βάσει  τιμής  στο σύνολο των ειδών του προϋπολογισμού της μελέτης,   
προϋπολογισμού  δαπάνης  20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 
 

Άρθρο 2Ο 
 Ισχύουσες  διατάξεις  
 
Η Εκτέλεση της προμήθειας διέπετέ από: 
1. Το Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις 
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”. 
2.  Το  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α72010) «Νέα    Αρχιτεκτονική    της    Αυτοδιοίκησης    και    της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3.  Το Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α'/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
4. Τις διατάξεις του Ν.2690/1999(ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις. 
5. Το N.3861/ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
6. Το Ν.4155/2013(ΦΕΚ 120/Α729-5-2013)“Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
και άλλες διατάξεις”. 
7. Το Ν.3548/ΦΕΚ 68 Α'/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 
 
Αρθρο 3ο : 
           Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας 
σε χρονικό διάστημα μιας μέρας, να εφοδιάσει το Δήμο με την παραγγελθείσα ποσότητα των 
υλικών. Η παράδοση των ποσοτήτων των υλικών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις 
υποκύπτουσες ανάγκες του Δήμου και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου. 
          Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης και τοποθέτηση αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η 
προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
          Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως  κριθεί σκόπιμη  η προμήθεια του συνόλου των  
ποσοτήτων, ο  μειοδότης υποχρεούται  να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. 
 
 

 

ΜΕΛΕΤΗ: « Προμήθεια θερμού 
ασφαλτομίγματος για τον Δήμο 
Πάργας» 
 

Αρ. Μελέτης: 32/2020 



Αρθρο 4Ο : 
Υποχρεώσεις αναδόχου 
• Ο ανάδοχος 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. 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 ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητας τους (άρθρο 18 παρ.2 
και άρθρο 53 παρ.2 του Ν.4412/16). 
• Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και 
Περιβάλλοντος του ∆ήµου Πάργας, προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει να 
συµµορφώνεται. 
• Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε την Υπηρεσία, µε τον 
προσφορότερο  δυνατό τρόπο για την ενημέρωση του, καθώς και για την άμεση λήψη απ’ αυτήν 
σχετικών οδηγιών. 
• Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έµµισθο προσωπικό του αναδόχου για την εκτέλεση της 
εργασίας αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. 
• Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει κατά τις 
εργασίες του µε την υπαιτιότητα του. Θα πρέπει για τον λόγο αυτό, µετά την υπογραφή της 
σύμβασης να είναι ασφαλισμένος προς τρίτους και να καλύπτεται για την αστική Ευθύνη για ζημιές 
που τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών που αφορούν το αντικείμενο της σύµβασης. 
• Ο ανάδοχος ευθύνεται σε όλη την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί, για την 
πιστή τήρηση και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων του Νόμου και είναι υπεύθυνος έναντι 
Αστυνομικής ή άλλης αρχής (συµπεριλαµβανοµένης της υποχρέωσης να ειδοποιεί εφόσον 
απαιτείται τις οικίες Αρχές, Αστυνομικές κλπ). 
• Όλες οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα µε τα οριζόμενα από τις ευρωπαϊκές και εθνικές 
οδηγίες και προδιαγραφές και θα πρέπει µε πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, να 
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα µμέτρα ασφαλείας. 
• Ο ανάδοχος σε περίπτωση ατυχήματος που θα προξενηθεί µε οποιοδήποτε τρόπο και θα 
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου είτε του προσωπικού του είτε οποιουδήποτε τρίτου που 
συνεργάζεται, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά και υποχρεώνεται να αποζημιώσει τον ή τους 
παθόντες για κάθε βλάβη σωματική ή άλλη που θα προξενηθεί από ατύχημα. 
•  Σε  κάθε  περίπτωση  ισχύουν  και  οι  υποχρεώσεις  του  αναδόχου,  που  αναφέρονται  στα  
άρθρα  του συνόλου της µμελέτης της Υπηρεσίας και στο αντίστοιχα άρθρα της διακήρυξης. 
 
Αρθρο 5ο : 
 5 .1  Γενικά χαρακτηριστικά - Περιγραφή  - Τεχνικές Προδιαγραφές  
 
            Όλα τα υλικά που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη θα είναι πιστοποιημένα και θα 
πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε. 
            Το υλικό θα είναι ασφαλτόμιγμα συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης παρασκευαζόμενο 
εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
ασφαλτικού σκυροδέματος". Το συνδετικό υλικό του ασφαλτικού σκυροδέματος θα είναι κοινή 
άσφαλτος οδόστρωσής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 12591:1999 «Ασφαλτικά και 
συνδετικά ασφαλτικών  –  Προδιαγραφές  για  ασφάλτους  οδοστρωσίας».  Επίσης οι μέθοδοι 
δοκιμής του θερμού ασφαλτομίγματος θα είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρότυπο ΕΝ 
12697 «Ασφαλτικά μίγματα – Μέθοδοι δομικής θερμού ασφαλτομίγματος». Σύμφωνα με τα 
ανωτέρω ,οι συμμετέχοντες στον  διαγωνισμό (είτε  είναι οι  ίδιοι  παραγωγοί, είτε όχι 
)υποχρεούνται, επί  ποινή ακυρότητας και απαραδέκτου της συμμετοχής τους, να καταθέσουν τα 
παρακάτω Έγγραφα του εργοστασίου παραγωγής του προϊόντος : 
1.  Υπεύθυνη δήλωση για την προέλευση του υλικού. 



2. Πιστοποιητικό συμμετοχής της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος σε σύστημα διαχείρισης 
ποιότητας κατά ISO 9001:2008. 
3. Την εγκεκριμένη ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΣ 12,5. 
             Η μελέτη σύνθεσης του ασφαλτικού σκυροδέματος θα γίνεται σε αναγνωρισμένο εργαστήριο 
(πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 45011), με αντιπροσωπευτικά δείγματα υλικών (αδρανή, 
άσφαλτος κ.λ.π.,) από εκείνα που θα χρησιμοποιηθούν στην πράξη. 
             Πριν την έναρξη της παραγωγής του ασφαλτομίγματος για την εκτέλεση των εργασιών, θα 
ελέγχεται η συμβατότητα  του  παραγόμενου  ασφαλτομίγματος  με  αυτό  που  καθορίστηκε  από  
τη  μελέτη σύνθεσης, όσον αφορά στην κοκκομετρική καμπύλη του μίγματος των αδρανών, την 
περιεκτικότητα σε συνδετικό υλικό και τις χαρακτηριστικές ιδιότητες του ασφαλτομίγματος. 
            Οι έλεγχοι συμβατότητας του παραγόμενου ασφαλτικού σκυροδέματος θα γίνονται από το 
ίδιο εργαστήριο που εκπόνησε τη μελέτη σύνθεσης ή από άλλο αναγνωρισμένο εργαστήριο. Η τυχόν 
απόκλιση από τη μελέτη σύνθεσης (στην κοκκομετρική διαβάθμιση ή το ποσοστό ασφάλτου)θα 
διορθώνεται. 
            Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να ανταποκρίνονται 
πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 
           Όλα τα είδη θα φέρουν τη σήμανση CE, θα πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των 
ισχυουσών Εθνικών Προδιαγραφών (ή των αντιστοίχων Ευρωπαϊκών) και θα έχουν άριστη 
συμπεριφορά για τη χρήση που προορίζονται. 
           Τα εργοστάσια παραγωγής και η προμηθεύτρια εταιρεία των ειδών θα πρέπει να είναι 
πιστοποιημένα κατά ISO 9001. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος κατά την εφαρμογή των 
προϊόντων σύμφωνα με τις παρακάτω περιγραφές, αυτά θα ελεγχθούν σε κρατικό εργαστήριο με 
έξοδα του προμηθευτή. 
            Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος η επίδικη ποσότητα προϊόντος θα αντικαθίσταται 
άμεσα από τον ανάδοχο με δικά του έξοδα και αχρέωτα για τον κύριο του έργου, ο οποίος, διατηρεί 
την διακριτική ευχέρεια να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο με όλες τις νομικές συνέπειες αυτής της 
πράξεως. 
             Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. 
              Η συμμετοχή στον σχετικό διαγωνισμό και μόνο αποτελεί ρητή αποδοχή των παρακάτω 
τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων. 
              Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τεχνική περιγραφή, τεχνικά 
φυλλάδια και ό,τι άλλο απαιτείται, που θα αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις αναφερόμενες 
τεχνικές απαιτήσεις. Τα ειδικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές των υλικών φαίνονται παρακάτω: 
              Το ασφαλτικό σκυρόδεμα (ασφαλτόμιγμα) είναι μίγμα ασφάλτου και αδρανών συνεχούς 
κοκκομετρικής διαβάθμισης.  
              Το ασφαλτόμιγμα θα παρασκευάζεται εν θερμώ, σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά 
αδρανή υλικά λατομείου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη σύνθεσης και σύμφωνα με την 
Ελληνική  Τεχνική  Προδιαγραφή  ΕΛΟΤ  ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009  (ΕΤΕΠ 05-03-11-04),  που  
αφορά «Ασφαλτικές Στρώσεις Κλειστού Τύπου» και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα αναφερόμενα για 
την παραγωγή ασφαλτικού σκυροδέματος. Επίσης, οι μέθοδοι δοκιμής του θερμού 
ασφαλτομίγματος θα είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Πρότυπο ΕΝ 12697 «Ασφαλτικά 
μίγματα – Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος».  
 

Άρθρο 6ο 
             Η παραλαβή θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου κατά τη διάρκεια του 
έτους 2020. Αντίστοιχη με την παραλαβή θα είναι και η τιμολόγηση με σταθερή τιμή (τιμή 
προσφοράς). 
             Οι  παραδόσεις  θα  γίνονται  τμηματικά,  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  του  Δήμου,  μετά  από 
προφορική ή γραπτή (μέσω fax) επικοινωνία με τον προμηθευτή μια (1) ημέρα πριν. 
             Ο Δήμος Πάργας  έχει το δικαίωμα με κάθε παραλαβή, πέραν του δελτίου αποστολής, να 
απαιτεί σχετικό ζυγολόγιο, ή αν κρίνει σκόπιμο να αποστέλλει το φορτίο σε ουδέτερο ζυγό, με έξοδα 
του προμηθευτή. 
 



Άρθρο 7ο 
            Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα της αυξομείωσης των ποσοτήτων όπως αυτές αναφέρονται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό καθώς και την αύξηση των ποσοτήτων ανάλογα με τις τιμές που θα 
επιτύχει στον προϋπολογισμό και μέχρι του ποσού που έχει προϋπολογιστεί. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
Της Επιχείρησης …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

με έδρα ………………………………. Οδός ……………………………………………………. Αριθμ…………Τ.Κ. 

……………………… τηλ. …………………………………… ………….. 

Fax ………………………………………. 

Προς τον Δήμο Πάργας Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του έργου που αναγράφεται 

στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων της Δημοπράτησης, καθώς και των τοπικών 

συνθηκών, υποβάλλω την παρούσα προσφορά. 

Νο Περιγραφή είδους Μονάδα Ποσότητα
Τιμή 

Μονάδας
Δαπάνη

1
Ασφαλτομίγμα για  Δ.Ε 

Φαναρίου 
Τόνος 105

2 Ασφαλτομίγμα για  Δ.Ε Πάργας Τόνος 105

Γενικό Σύνολο

ΦΠΑ 24%

Σύνολο 

ΦΠΑ 24%

Σύνολο
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Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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