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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  5459/2019 

 

Θέμα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

                                 (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου) 

             Προμήθεια  ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ (ΨΥΧΡΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣ) 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010(Νόμος Καλλικράτη.) 

2. Το Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 118 

3. Νόμος 3463/2006 άρθρο 209 

4. Το Π.Δ.80/2016 

5. Το Ν. 4555/2018 πρόγραμμα Κλεισθένης  

6. Το άρθρο 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 

7. Την απόφαση ανάληψη υποχρέωσης που έχει ήδη εκδοθεί με Α.Δ.Α.6ΕΛΩΩ1Ρ-1ΒΥ 

8.  Την απόφαση 4452 (17/09/2019) του Δημάρχου για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων. 

9. Το πρωτογενές αίτημα του  ΚΗΔΜΗΣ 19REQ005810164 2019-11-06 

10. Το εγκεκριμένο αίτημα του ΚHΔΜΗΣ  19REQ005835080  2019-11-12 

11. Την αναγκαιότητα για την «Προμήθεια Ασφαλτικών Δήμου Ρόδου (Ψυχρή Άσφαλτος ) » 

όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α.Ε. 30-6662.0003.0001 ποσού 

19.840,00 ευρώ για το έτος 2019.  

 

 

 
 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου των τεχνικών 
προδιαγραφών και ενδεικτικών τιμών για την «Προμήθεια Ασφαλτικών για τις ανάγκες του 
Δήμου Ρόδου» 

 

Β. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων 

προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
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άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) αφού καλύπτουν και τις τεχνικές 

προδιαγραφές όπως αναφέρονται παρακάτω 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

                                               CPV: 44113620-7 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια και μεταφορά ασφαλτομίγματος 
ψυχρής ασφάλτου σε κάδους (δοχεία) ή σάκους για την αποκατάσταση φθορών 
οδοστρωμάτων εντός της επικράτειας του Δήμου Ρόδου. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία των υλικών, η δαπάνη φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση στην αποθήκη του Δήμου. Η μεταφορά 
θα γίνει με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή. 

 
Η προμήθεια θα είναι τμηματική ή άπαξ  χωρίς καμιά πρόσθετη επιβάρυνση και θα 
πραγματοποιείται μετά από προηγούμενη ενημέρωση του προμηθευτή από τον 
Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας, τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν την 
απαιτούμενη ημερομηνία παράδοσης. 

 
 
Η εκτέλεση της προμήθειας της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016 εμπίπτει στο άρθρο  118 περί  Απευθείας  Ανάθεσης κατόπιν 
πρόσκλησης  εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με  κριτήριο  την  οικονομικότερη  
προσφορά  αποκλειστικά    βάσει  τιμής, τηρουμένων των τεχνικών 
προδιαγραφών της παρούσας έκθεσης. 

 
 
Το ποσό της εν λόγω δαπάνης ανέρχεται σε 19.840,00 € (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%) και θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019 
και ειδικότερα, από τον ΚΑ       30-6662.0003.0001. 

 
 
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Α. ΕΤΟΙΜΟ ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ, ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

(ΨΥΧΡΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣ) 

 
Το έτοιμο ασφαλτόμιγμα παντός καιρού (υγρά οδοστρώματα, σημεία με στάσιμα νερά 

και κάτω από οποιοδήποτε θερμοκρασίας{-10οC εως +50oC) σε συσκευασία δοχείου ή 

κάδων των 25 kg, σύμφωνο με το  ΠΕΤΕΠ 05-03-11 -04 «Στρώσεις ασφαλτικού 

σκυροδέματος συνεχούς κοκιωμετρικ ής διαβάθμισης ( κλειστού τύπου)» το οποίο 

πρότυπο είναι σε ισχύ μετά την αναστολή ισχύος της Πρότυπης Τεχνικής 

Προδιαγραφής ΕΤΕ Π 1501-05-03-11-04:2009 για κατηγορία ΑΣ 12.5, όπως ορίζεται 

Εγκύκλιος 17/2016 (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) με θέμα: Απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την αναστολή της υποχρεωτικής  

εφαρμογής πενήντα  εννέα {59) Ελληνικών Τεχνικών  Προδιαγραφών 

(ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ)". 
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Το έτοιμο ασφαλτόμιγμα πρέπει να έχει τις εξής ιδιότητες : 
 

Η εφαρμογή του υλικού να μην απαιτεί επαλείψεις (συγκολλητική ή 

προεπάλειψη) και ανάμιξη. 
Να μην απαιτούνται μηχανήματα και ειδικευμένοι εργάτες. 
Να εφαρμόζεται με ευκολία και αποτελεσματικότητα κάτω από οποιεσδήποτε 
καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, λιμνάζοντα νερά, χαμηλές και υψηλές 
θερμοκρασίες), χωρίς ειδικό εξοπλισμό και η απόδοση του επισκευαζόμενου 
τμήματος της οδού στην κυκλοφορία να είναι άμεση. 
Να παραμένει ελαστικό για μακρύ χρονικό διάστημα μετά τη χρήση του, χωρίς να 
δημιουργεί πρόβλημα στην κυκλοφορία, να μην αποκολλάται από το οδόστρωμα 
και να μην παρασύρεται από τα ελαστικά των αυτοκινήτων. 
Να έχει καλή πρόσφυση τόσο σε ασφαλτικά όσο και σε οδοστρώματα από 
σκυρόδεμα. Να σφραγίζει και να προστατεύει από διάβρωση το οδόστρωμα. Να 
μην παρουσιάζει ρωγμές λόγω θερμοκρασιών συστολών διαστολών. 
Το υλικό να είναι απρόσβλητο από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων και να 
μην επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους. 
Να υπάρχει δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του υπολειπόμενου υλικού μετά το 
άνοιγμα της συσκευασίας σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας. 
Να έχει διάρκεια αποθήκευσης (χωρίς να χάνει τις ιδιότητες του) εικοσιτέσσερις (24) 
μήνες, χωρίς περιορισμούς ως προς το χώρο αποθήκευσης (στεγασμένος , κλειστός 
κ.λ.π.) 
Το υλικό να είναι ακίνδυνο στη χρήση του (μη τοξικό) και γενικά μη επιβλαβές 
για την υγεία των εργαζομένων και τη δημόσια υγιεινή, χωρίς να απαιτείται ειδικός 
εξοπλισμός. 

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

 
Μέτρα ασφαλείας και προστασίας: 
Το υλικό δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται  ως επικίνδυνο και δεν πρέπει να παρουσιάζει  
καμία τοξικότητα. Κατά την χρήση του πρέπει να αποφεύγεται η παρατεταμένη επαφή με το 
δέρμα. 

 
Συσκευασία: 
Δοχείο ή σάκκος των 25 κιλών, περίπου. 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ Α' 179/06-08-2001): 
Συσκευασίες  και εναλλακτική  διαχείριση  των  συσκευασιών  και άλλων προϊόντων  - 
Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και
 Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.),  όλοι  οι  παραγωγοί  και  εισαγωγείς  
συσκευασμένων  προϊόντων  τα  οποία διατίθενται στην Ελληνική αγορά είναι 
υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στο Σύστημα Ατομικής ή
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Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών. Για τον λόγο  αυτό  θα πρέπει  

μαζί  με την Προσφορά   να  υποβάλλεται   επικυρωμένο   φωτοαντίγραφο   της   

βεβαίωσης   συμμετοχής  του προσφέροντος στο Σύστημα. 

 
Πιστοποιητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν: 

• Αποτέλεσμα ανάλυσης του προσφερόμενου ψυχρού ασφαλτομίγματος, από 

αναγνωρισμένο από την Πολιτεία εργαστήριο, από την οποία να προκύπτει ότι 

τόσο τα αδρανή όσο και το ασφαλτικό συνδετικό υλικό είναι σύμφωνα με τους 

Ελληνικούς ή τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. 

• Αποδεικτικό για τη μη τοξικότητα και επικινδυνότητα του υλικού (σύμφωνα με 
τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 και σύμφωνα με την οδηγία 91/155/EEC) 

• Τεχνική Έκθεση που θα περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή του τρόπου 

εφαρμογής του προσφερόμενου υλικού και έντυπα, σχέδια, κατάλογοι κ.λ.π. στα 

οποία θα φαίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές τα τεχνικά χαρακτηριστικά και κάθε 

λεπτομέρεια, για την πλήρη και σαφή καθορισμό του προσφερόμενου υλικού. 

• Πληροφοριακό Δελτίο Ασφάλειας Υλικού (σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 

Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 και σύμφωνα με την οδηγία 91/155/EEC). 

 
ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Πίνακας κοκκομετρικής διαβάθμισης 
Άνοιγμα κόσκινου (mm) Διερχόμενο ποσοστό % 

(12,5mm) 100 
(95mm) 0-100 

(6,35mm) 80-90 

(4,75mm) 40-50 

(2,36mm) 8-10 

(1,18mm) 6-10 

(0,30ιnm) 0-5 

Ποσοστό ασφάλτου κατά βάρος αδρανών 5,43% 
 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

1.Σύσταση : Ασβεστολιθικό υλικό 

2.Υδατοπορροφητικότητα αδρανών (AASHTO 

Τ85): 1% 3.Ειδικό βάρος αδρανών (AASHTO 

Τ85): 2,7g/cm3 

 
ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ 
1.Διείσδυση (ASTM DS) σε O,lmm:84 
2.Σημείο μάλθωσης (ASTM D36) σε OC: 

46,8. 
3. Ολκιμότητα (ASTM D l 13) % :>100. 
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11. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας που θα προσκληθεί να εκδηλώσει 
ενδιαφέρον πρέπει να καταθέσει οικονομική προσφορά για το σύνολο των 
ειδών του Τιμολογίου της Τεχνικής Έκθεσης και να τη συνοδεύει από υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της μελέτης και του  
αποδέχεται. Επίσης πρέπει πριν  την απόφαση ανάθεσης να προσκομισθούν τα 

δικαιολογητικά     που     αναφέρονται     στις     Τεχνικές     Προδιαγραφές.    Η    
αξιολόγηση    της προσφοράς/ών θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 

Προμήθεια Ασφαλτικά 
Δήμου Ρόδου 

CPV:44113620-7 
 

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μονάδ

α 

Μέτρησ

ης 

Ποσότητ
α 

Κόστος 

αvά 

μονάδ

α {€) 

Συνολικό 

Κόστος 

 Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα 

Σύσταση: Ασβεστολιθικό υλικό 

Υδατοαπορροφητικότητα 

αδρανών (AASHTO Τ- 85): 

1% 

Ειδικό βάρος αδρανών 

(AASHTO Τ- 85): 
2,7g/cm3 

Συσκευασία:  των 25 κιλών. (CPV 

44113620-7) 

 

Δοχείο 

ή σάκος 

των 25 

κιλών 

3.200 5,00 16.000,00 

ΣVΝΟΛΟ 16.000,00 

ΦΠΑ Ζ4% 3.840,00 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

19.840,00 

 

Στον ενδεικτικό  προϋπολογισμό  συμπεριλαμβάνεται    κάθε κόστος  μεταφοράς και 
παράδοσης  όπως ορίζουν οι όροι της Τεχνική Έκθεσης, 

 
 
 

ΙΙΙ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΙΙΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1o- Αντικείμενο της προμήθειας 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ασφαλτομίγματος ψυχρής 

ασφάλτου για άμεση παρέμβαση της Τεχνικής υπηρεσίας προς αποκατάσταση 

φθορών του δημοτικού οδοστρώματος εντός των ορίων της επικράτειας του Δήμου 
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Ρόδου και όταν κάθε φορά απαιτείται παρέμβαση ανάλογα με τις ανάγκες που 

διαπιστώνονται. Τα σημεία παρεμβάσεων δεν είναι δυνατόν να είναι εκ των προτέρων 

γνωστά, καθώς οι φθορές προκαλούνται σε μη προβλέψιμο χρόνο. Η ποσότητα που  

έχει εκτιμηθεί για το υπόλοιπο του έτους 2019, προσεγγίζεται από τα διδάγματα της 

κοινής πείρας με βάση την έκταση, τη χρήση και την απόσταση του δημοτικού 

οδοστρώματος. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο- Ισχύουσε Διατάξεις 
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 

1. Το  Ν.  4412/2016  (  ΦΕΚ  147/Α'/8-8-2016)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  

Προμηθειών  και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

όπως ισχύει 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 

3. Τις  διατάξεις  του  Ν.  3463/2006  «Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων  και  

Κοινοτήτων»,   όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014, άρθρο 1 παρ. 2 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 

Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α ' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» 

6. Το Π.Δ.  113/2010 και την εγκύκλιο  30/19664/20-4-2011  περί  εφαρμογής των 

διατάξεων του Π.Δ. 113/10 στους Δήμους και τα δημοτικά ΝΠΔΔ 

7. Το Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/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/ 
8. Το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες» 

 
ΑΡΘΡΟ 3° -Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
i) Η Σύμβαση 

ii) Η Οικονομική Προσφορά του οικονομικού 

φορέα ιιι) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

iii) Η Συγγραφή των Υποχρεώσεων 

iv) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΤΡΟΙΙΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 19.840,00  ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει απευθείας με 

απόφαση του Δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 με την αποστολή 

πρόσκλησης εκδήλωσης 
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ενδιαφερόντος σε τουλάχιστον έναν οικονομικό φορέα, με κριτήριο ανάθεσης την 
χαμηλότερη τιμή. 

Για την υποβολή προσφοράς ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ή εγγύηση καλής εκτέλεσης όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 80 του Ν. 4412/2016. 

 
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 
και του άρ.74 οι οικονομικοί φορείς να προσκομίζουν δικαιολογητικά, όπως 
απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση αντ'αυτού, πιστοποιητικά 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 
ΆΡΘΡΟ 5°: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την 
παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. 
Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για  
τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για 
την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας 
παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα 
μελέτη. 
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Ο υποψήφιος προμηθευτής 
μπορεί για την κατάθεση της οικονομικής του προσφοράς, να χρησιμοποιήσει το 
έντυπο της προϋπολογισμού προσφοράς της παρούσας μελέτης. 
Η Οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα πρέπει  επί ποινή  αποκλεισμού  να  
συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου ότι έλαβε γνώση των όρων 
της Τεχνικής  Έκθεσης και συμφωνεί με αυτούς . 
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΣΥΜΒΑΣΗ 
Ο Ανάδοχος, μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το νόμο, υποχρεούται 
να προσέλθει στην έδρα του Δήμου εντός 1Ο ημερών από την κοινοποίηση της 
απόφασης ανάθεσης, για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση που απαιτείται. Η διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης καθώς πρόκειται για τμηματική παραλαβή σύμφωνα με τις κάθε 
φορά εμφανιζόμενες ανάγκες του Δήμου, ορίζεται έως τη λήξη του οικονομικού έτους 2019 
. 

 
Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της 
εργασίας και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναθεώρηση. 
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των ισχυόντων νόμων 
φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης πλην του Φ.Π.Α. που 
βαρύνει το Δήμο. 
Επιπλέον ο ανάδοχος υπόκειται σε Εισφορά 0,07% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ' αυτού 20% εισφορά υπέρ 
Ο.Γ.Α.) 

 
Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούνται στην κατάθεση 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 

συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του νόμου 

4412/16. 

 
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία 

και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 
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• Τις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης. 

• Τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 

• Το CΡV της προμήθειας και τον Κωδικό N UTSl ll 

• Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

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

• Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις 

 

 

Τα προβλεπόμενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016 

 

• Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. 

• Την  συμφωνηθείσα τιμή. 

• Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. 

• Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα των ειδών για τις οποίες ο μειοδότης 

κρίθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις 

• Τις  προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

• Τον  τρόπο παραλαβής. 

• Τον  τρόπο πληρωμής. 

• Τις προβλεπόμενες ρήτρες και κυρώσεις. 

• Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύμβασης και 

εμπεριέχεται στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου (άρθρο 201}. Σε κάθε περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας που ανάγονται σε 

έκτακτα φαινόμενα που δεν μπορούν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή 

ή/και τον ανάδοχο (όπως π.χ. έντοντα καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, 

κλπ) μπορούν να αποτελέσουν αιτία τροποποίησης της σύμβασης ως προς το χρόνο 

εκτέλεσής της και εφόσον τα έκτακτα αυτά φαινόμενα στερούν από τον ανάδοχο 

την ικανότητα εκτέλεσης της σύμβασης. Οι προθεσμίες που συντρέχουν στις 

περιπτώσεις ανωτέρας βίας ορίζονται στο άρθρο 204. 

 

ΑΡΘΡΟ  7ο0    -.ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ,  ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ  ΛΥΣΗ,  
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ  από  τη  διαδικασία 

σύμβασης (άρθρα 129 -133 του Ν. 4412/2016) 
 

1 .Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων 

εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν. 

4412/2016 , 
β) οι όροι της σύμβασης και 

γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 
2 .Σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4412/2016 αλλά και το άρθρο  18 κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται δεσμευτικά να τηρεί τις υποχρεώσεις 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίο υ, που 

έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και εργατικού δικαίου, οι 
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οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του  Προσαρτήματος  Α' του Ν. 4412/2016. Η 

υποχρέωση αυτή ρητώς επισημαίνεται τόσο στην παρούσα Τεχνική Έκθεση καθώς 

ως όρος σύμφωνα με τα άρθρα 53  και 130 του ίδιου Νόμου. 

3 .Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση 

πρόσθετοι όροι εκτέλεσης της σύμβασης υπό την έννοια του άρθρου 130. 

4. Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης 

αποτελούν όλες οι προβλέψεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 με τις εκάστοτε 

οριζόμενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
Εάν τα είδη δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ποιοτικά και ποσοτικά, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να συμμορφωθεί σύμφωνα  με τις ισχύουσες διατάξεις, διαφορετικά 
κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η παραλαβή της προμήθειας θα είναι τμηματική και σε ποσότητες που θα προκύπτουν 
κάθε φορά από τις ανάγκες των φθορών του οδοστρώματος. Σε κάθε περίπτωση η 
συνολική ποσότητα προμήθειας δεν μπορεί να ξεπερνά την προβλεπόμενη 
προϋπολογιζόμενη ποσότητα. Η αρμόδια Επιτροπή παραλαβής του Δήμου θα 
παραλαμβάνει τις ποσότητες προμήθειας έπειτα από μακροσκοπικό και ποσοτικό 
έλεγχο και με τις διαδικασίες που ορίζονται στι διατάξεις του Ν. 4412.2016. Το 
πρωτόκολλο παραλαβής κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. 

 

Τόπος παράδοσης των ποσοτήτων (τμηματική  παράδοση ή ολική) είναι η αποθήκη 

του Δήμου Ρόδου. Ο ανάδοχος να ενημερώνεται από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου 

τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας (τόπος, χρόνος, απαιτούμενη ποσότητα) 

τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν τις απαιτούμενες παρεμβάσεις τις υπηρεσίας στις 

φθορές του οδοστρώματος. 

 
Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η λήξη του οικονομικού έτους 2019 από την 

υπογραφή του συμφωνητικού της παρούσας προμήθειας, χωρίς να απαιτείται η 

κατανάλωση όλης της προβλεπόμενης ποσότητας της προμήθειας έως υπολειπόμενου  

ποσοστού  10% . 

 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε 

όταν : α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η 

ποσότητα. 

β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ) Έχει  γίνει  η  αποπληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος,  αφού  προηγουμένως  

έχουν  επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  αντικαταστήσει  όσα  είδη  βρεθούν  ελαττωματικά  κατά  

το  στάδιο παραλαβής ή χρησιμοποίησής τους. 

 
ΑΡΘΡΟ 10° : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/16 

και δύναται να πραγματοποιείται τμηματικά ανάλογα με τις πραγματοποιηθείσες 

προμήθειες (ποσότητες). 

 
ΑΡΘΡΟ 11o: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΆΔΟΧΟΥ 
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Εάν υπάρχει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 

εργασίας, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

 
Άρθρο 12°: ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής 

χωρίς την έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής. 

 
Άρθρο 13°: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΆΦΟΡΩΝ 

Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα επιλυθούν με 

τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας στα αρμόδια δικαστήρια για την επικράτεια 

της Ρόδου. 

 
  Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης ανέρχεται στο ποσόν των 19.840,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ) και θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προϋπολογισμού 
του Δήμου έτους 2019 και ειδικότερα: 

 Από τον Κ.Α. 30-6662.0003.0001 για τις ανάγκες της παρούσας έγινε ανάληψη 
υποχρέωσης  ύψους 19.840,00 ευρώ 

 

 Από το μειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επί του 

συμβατικού ποσού άνευ φπα. 

 Οι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν προσφορά αποκλειστικά για όλα τα είδη της 

πρόσκλησης.          

 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης  ανέρχεται στο ποσόν των 19.840,00  € 

ευρώ με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου του 

οικονομικού έτους 2019 στον κωδικό με Κ.Α. δαπανών   Κ.Α. 30-6662.0003.0001 

 Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται επίσης η δαπάνη μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των 
υλικών στην αποθήκη του Δήμου. 

  Η προμήθεια μπορεί θα είναι τμηματική χωρίς καμιά πρόσθετη επιβάρυνση και θα 
πραγματοποιείται μετά από ενημέρωση του από τον κατά τόπον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή 
τον Προϊστάμενο της διεύθυνσης  

 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την προμήθεια, είναι αυτή της Απευθείας 

Ανάθεσης του Δημάρχου, μετά από έρευνα αγοράς και κατάθεσης έγγραφων 

προσφορών από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές που διαθέτουν όλα τα ανωτέρω. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή προμηθευτή είναι η προμήθεια  να καλύπτει 

τη χαμηλότερη τιμή και  τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην παρούσα  

 Ο συμμετέχων θα καταθέσει μαζί με την προσφορά του και τα εξής 

δικαιολογητικά: 

  υπεύθυνη δήλωση ότι α)θα υλοποιήσει όλους τους όρους της πρόσκλησης, 

εφόσον αναδειχθεί μειοδότης και β) ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι 

λόγοι αποκλεισμού του αρθρου 73 παρ. 1 α έως 1στ. του Ν.4412/2016   

 φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,  

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ Α' 179/06-08-2001): 

Συσκευασίες  και εναλλακτική  διαχείριση  των  συσκευασιών  και άλλων προϊόντων  - 

Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων

 Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.),  όλοι  οι  παραγωγοί  και  εισαγωγείς  συσκευασμένων  
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προϊόντων  τα  οποία διατίθενται στην Ελληνική αγορά είναι υποχρεωμένοι να 

συμμετέχουν στο Σύστημα Ατομικής ή Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Συσκευασιών. Για τον λόγο  αυτό  θα πρέπει  μαζί  με την Προσφορά   να  

υποβάλλεται   επικυρωμένο   φωτοαντίγραφο   της   βεβαίωσης   συμμετοχής  του 

προσφέροντος στο Σύστημα. 

 
Πιστοποιητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν: 

1. Αποτέλεσμα ανάλυσης του προσφερόμενου ψυχρού ασφαλτομίγματος, 

από αναγνωρισμένο από την Πολιτεία εργαστήριο, από την οποία να 

προκύπτει ότι τόσο τα αδρανή όσο και το ασφαλτικό συνδετικό υλικό 

είναι σύμφωνα με τους Ελληνικούς ή τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. 

2. Αποδεικτικό για τη μη τοξικότητα και επικινδυνότητα του υλικού 
(σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 και σύμφωνα με την 
οδηγία 91/155/EEC) 

3. Τεχνική Έκθεση που θα περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή του τρόπου 

εφαρμογής του προσφερόμενου υλικού και έντυπα, σχέδια, κατάλογοι 

κ.λ.π. στα οποία θα φαίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά και κάθε λεπτομέρεια, για την πλήρη και σαφή καθορισμό 

του προσφερόμενου υλικού. 

4. Πληροφοριακό Δελτίο Ασφάλειας Υλικού (σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 

Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 και σύμφωνα με την οδηγία 91/155/EEC). 

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδρομικώς στο Τμήμα 

Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, τηλ. 22410-35445 μέχρι και τη 

Πέμπτη  21 Νοεμβρίου  2019 στις 10:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία παραλαβής 

προσφορών). Στην προκείμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όλα τα είδη της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και 

τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα 

Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, στο τηλέφωνο: 22410-35445 και 

φαξ: 22410-39780, στον κ. Κανάκα  Εμμανουήλ 

 

    Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας και στην ιστοσελίδα 

από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας. 

                                                                                                                                                                      

                                              Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

                                                                    ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ  ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Γραφείο Δημάρχου 

2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών 

3. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

4. Τμήμα Προμηθειών 

5. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

6. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών για άμεση ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων 

από τη λήψη του παρόντος με απόδειξη 

7. Γραφείο Υποστήριξης Ιστοσελίδας του Δήμου  Ρόδου (για ανάρτηση στην επίσημη 

Ιστοσελίδα του Δήμου). 
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