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                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΑΔΑ: ΨΚΥΞΩ1Ρ-ΙΙ3 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                     Ρόδος, 10/02/2020  
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                                  Αριθμ. Πρωτ:2/6855 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ     
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                     
Τηλ: 22410-77728 

                                                       

 

 

 

Θέμα: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Λινδίων». 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 406/2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ 
 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 

3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

4) Το Ν. 4555/2018. 

5) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 26 του Ν.4585/2018 και είναι σε ισχύ από 24/12/2018.  

6) Τις σχετικές Πράξεις του Τμήματος VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου 231/2017, 

269/2017, 311/2017 και 313/2017. 

7) Την αναγκαιότητα για την προμήθεια οικοδομικών υλικών στη Δ.Ε. Λινδίων. 

8) Το με αριθμό πρωτ. 3/5692/4-2-2020 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη περί 

αναγκαιότητας εκτέλεσης της δαπάνης.  

9) Το ότι η συγκεκριμένη δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα σε βάρος των Κ.Α. 30-

6662.0001.0006 και καταχωρήθηκαν στο μητρώο δεσμεύσεων με α/α  Α/1.102.  

10) Την απόφαση 4452/2019 του Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
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 Α. Την  ανάθεση της προμήθειας οικοδομικών υλικών στη Δ.Ε. Λινδίων, 

εκτιμώμενης αξίας 19.996,86 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τη διαδικασία 

του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, την Δευτέρα 17/02/2020  και καταληκτική ώρα 

κατάθεσης προσφοράς, ώρα 9:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών, Καποδιστρίου 3-5, Ρόδος. 

 Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών που 

περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας. 

  Γ. Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν προσφορά για όλα τα υλικά και τις ποσότητες 

που ζητούνται. Επίσης είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους:  

1. Πιστοποιητικά, στα οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς ο υποψήφιος είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος ως προς τις 

υποχρεώσεις του. 

2. Πιστοποιητικό επιμελητήριου της επαγγελματικής τους δραστηριότητας που να 

αναφέρει ότι είναι εγγεγραμμένοι και δεν χρωστάνε τις εισφορές τους για το 2020. 

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου (3) 

από την ημερομηνία του διαγωνισμού ή Υπεύθυνη Δήλωση από την οποία να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 

δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία 

και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

4. Ένορκη βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση 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, με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν υφίστανται πράξεις 

επιβολής προστίμου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και αδήλωτης 

εργασίας σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής, και αν υφίστανται ποιες είναι αυτές. 

Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, τα νομιμοποιητικά πιστοποιητικά τα καταθέτουν 

ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές για Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές για ΕΠΕ και 

πρόεδρος ή διευθύνων σύμβουλος για Α.Ε. Προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος 

εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα 

κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης με τις τροποποιήσεις του για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 

ή το καταστατικό για Ο.Ε. και Ε.Ε. 

 Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από τον               

τρέχον προϋπολογισμό του Δήμου σε βάρος του Κ.Α. 30-6662.0001.0005. 
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Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση εντάλματος 

πληρωμής, μετά την υποβολή από τον ανάδοχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

            ΣΤ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως τις 

31/12/2020. 

Ζ. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ά που ακολουθεί αναφέρονται η συγγραφή υποχρεώσεων, οι 

ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

εκτέλεση του αντικειμένου της πρόσκλησης ενδιαφέροντος καθώς και ο ενδεικτικός 

προϋπολογισμός της προμήθειας. Επίσης παρατίθεται έντυπο συμπλήρωσης 

οικονομικής προσφοράς. 

 

 

                                                                               Ο Αντιδήμαρχος 

 
 
       Τηλέμαχος Καμπούρης 
 
 
 
 

 
 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
CPV: 44111000-1 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Με  τη μελέτη αυτή προβλέπεται η εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΑ 
Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ».  
Συγκεκριμένα  τα υπό προμήθεια υλικά θα παραμείνουν στην αποθήκη προκειμένου να 
αντιμετωπίζονται από το προσωπικό του Δήμου οι ανάγκες της καθημερινότητας  στην 
Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ και πιο συγκεκριμένα επισκευές πεζοδρομίων, λακκουβών σε 
τσιμεντοστρωμένους δρόμους, μικροσυντηρήσεις και επισκευές σε σχολικά και δημοτικά 
κτίρια,  σε δημοτικές εγκαταστάσεις κ.λ.π. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 19.996,86€ ευρώ  
με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου του οικονομικού 
έτους 2020  στον ΚΑ30-6662.0001.0006  
Οι τιμές του τιμολογίου έχουν αντληθεί από το ελεύθερο εμπόριο. 
 
Οι Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές των ειδών καταγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
το οποίο αποτελεί αναπόσταστο τμήμα της Τεχνικής Έκθεσης. 
 
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 



4 

 

 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών 
της παρούσας έκθεσης. 
 
Το ύψος του ΚΑΕ μαζί με τον γενικό ΚΑΕ όμοιας-ομοειδούς δαπάνης εμπίπτει στα 
χρηματικά όρια της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 το Ν. 
4412/2016. 
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ΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – 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. 

Η αξιολόγηση της προσφοράς/ών θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Προμήθεια ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ 

CPV: 44111000-1 

α/
α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 
  

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

(χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

ΔΑΠΑΝΗ(
χωρίς 

Φ.Π.Α.) 
  

1 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 
15 kqr 

Τεμ. 250 2,85 712,50 € 

2 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 
50 kqr 

Τεμ. 200 6,80 1.360,00 € 

3 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 
25 kqr 

Τεμ. 14 6,50 91,00 € 

4 ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ 12 ΟΠΩΝ διαστ. 
9*12*19 

Τεμ. 100 0,2 20,00 € 

5 ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ 6 ΟΠΩΝ διαστάσεων 
6*9*19 

Τεμ 100 0,15 15,00 € 

6 ΑΜΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 
25 KG 

Τεμ 100 1,65 165,00 € 

7 Τσιμεντόπλινθοι 39X15X19cm. Τεμ. 100 0,65 65,00 € 

8 ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ (Φ8-Φ25) Kg 250 1,30 325,00 € 

9 ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Τ131 Τεμ. 20 22,95 459,00 € 

10 

ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ από γαλβανισμένο 
σύρμα σκληρό, πάχους τουλάχιστον 
2,7mm, πονταριστό, με 

Τεμ. 22 48,50 1.067,00 € 

11 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 
ΥΨΟΥΣ 2Μ 

Τεμ. 48 7,00 336,00 € 

12 ΚΡΑΣΠΕΔΟ ΦΑΛΤΣΟ 10Χ21Χ100 Τεμ. 20 6,50 130,00€ 

13 

ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ8 
βάρους 2 kg και μήκους περίπου 
200μ 

Τεμ. 43 4,50 193,50 € 

14 Τσιμεντόπλακες πεζοδρομίου 40χ40 
εκ 

Τεμ. 50 2,50 125,00 € 

15 
ΠΛΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΛΑΡΔΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

m2 300 35,00 10.500,00€ 

19 ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 33Χ33 m2 30 9,50 285,00€ 

20 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 25 kqr Τεμ. 15 11,00 165,00€ 

21 ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ  5 kqr Τεμ. 15 7,50 112,50€ 

Σύνολο άνευ ΦΠΑ 16.126,50
€€€ Σύνολο με ΦΠΑ 19.996,86

€  
Στον ενδεικτικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται  κάθε κόστος μεταφοράς και 
παράδοσης στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Λινδίων όπως ορίζουν οι όροι της 
Τεχνική Έκθεσης. 

 
Οι προβλεπόμενες ποσότητες κατ’είδος δύνανται να μεταβληθούν μεταξύ τους 
ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου κατά +/- 10% χωρίς να αυξηθεί το συνολικό 
οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.  
 
Οι Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές των ειδών καταγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι το 
οποίο αποτελεί αναπόσταστο τμήμα της Τεχνικής Έκθεσης. 
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ΙΙΙ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο- Αντικείμενο της προμήθειας 
Με  τη μελέτη αυτή προβλέπεται η εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΑ 
Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ».  
Συγκεκριμένα  τα υπό προμήθεια υλικά θα διατίθενται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες 
της Δημοτικής Ενότητας Λινδίων προκειμένου να αντιμετωπίζονται από τα συνεργεία της 
Δ.Ε. Λινδίων για την αντιμετώπιση συντηρήσεων και επισκευών σε δημοτικούς 
κοινόχρηστους χώρους, σε δημοτικές εγκαταστάσεις και δημοτικά κτήρια. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο- Ισχύουσες Διατάξεις 
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 
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 άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 ( ΦΕΚ Α’ 85/11-4-2012) 
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση 
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ 
5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 
6. 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» 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 
Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] –  

8.Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» όπως ισχύει 
9. 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 
10. 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 
11. Το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο –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: ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
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Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 19.996,86€ 
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 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 5ο:  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 και ότι τα είδη που θα προμηθεύσει τηρούν τις 
τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι. Όπου η νομοθεσία απαιτεί ειδικότερη 
πιστοποίηση σε κάποιο είδος/είδη συνεπάγεται ότι η κατάθεση της προσφοράς περιέχει και 
την απαιτούμενη πιστοποίηση. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο . ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
1)Κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016, στις διαδικασίες δημόσιας σύμβασης 
προμηθειών, η τιμή της υπηρεσίας  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 του 
ΦΠΑ, για παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης. 
Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 95 που ισχύουν αναλογικά και για τις δημόσιες 
συμβάσεις προμηθειών: 

α) η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ 
β) οι οικονομικοί φορείς (ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες) προσφέρουν ποσοστό 
έκπτωσης για το σύνολο των υπηρεσιών που αναφέρονται στον Ενδεικτικό 
Προϋπολογισμό της Τεχνικής Έκθεσης 
γ) Τα ποσοστά έκπτωσης εκφράζονται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) 
δ) Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται αριθμητικώς και ολογράφως, υποχρεωτικά 
επί του εντύπου που χορηγεί η αναθέτουσα αρχή 
ε) στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς χορηγείται από την αναθέτουσα αρχή, 
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, προϋπολογισμός, όμοιος με τον προϋπολογισμό 
δημοπράτησης (εκτιμώμενη αξία σύμβασης) στον οποίο όμως οι τιμές μονάδας, τα 
γινόμενα και τα αθροίσματα είναι ασυμπλήρωτα. 

 
2)Σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Έκθεση,  η οικονομική προσφορά κατατίθεται για το 
σύνολο των υπό προμήθεια ειδών  επί του σχεδίου Εντύπου της αναθέτουσας αρχής,  για 
κάθε υποψήφιο προμηθευτή. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η συνολική  προσφορά του 
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προμηθευτή για τα υπό προμήθεια είδη (ποσοστό έκπτωσης επί του συνολικού Ενδεικτικού 
προϋπολογισμού) θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την 
παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την εκτέλεση και οριστική παραλαβή της υπηρεσίας 
έως 31 Δεκεμβρίου 2020 και τη βεβαίωση από την αρμόδια Επιτροπή καλής εκτέλεσης, 
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.  
 
3)Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές. 
 
4) Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και την τιμή ανά 
μονάδα της Δημοτική Ενότητας  χωρίς ωστόσο οι επιμέρους τιμές των υπηρεσιών κατά 
ενότητα να επηρεάζουν καθοιοδήποτε τρόπο την αξιολόγηση της προσφοράς του η οποία 
γίνεται σύμφωνα με το συνολικό ποσοστό έκπτωσης επί του Γενικού εκτιμώμενου 
κόστους του Ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. 
 
5)  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 60 ημερών απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.   Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, 
σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 72, για τους οικονομικούς 
φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι 
προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.  
Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ήτοι για ακόμη 30 ημέρες.  Μετά τη λήξη και του 
παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα 
της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να 
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο 
του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία 
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο :  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

1. Η κατάθεση προσφορών μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους 
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς θα γίνει κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης της 
Οικονομικής Υπηρεσίας με καθορισμένη προθεσμία. 

2. Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε από τα 
προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρόντος μέσα.  

3. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν ή να 
αξιολογηθούν αντιστοίχως.  

4. Προσφορές που υποβάλλοντι εμπρόθεσμα χωρίς να έχει προηγηθεί γραπτή πρόσκληση 
από την υπηρεσία προμηθειών παραλαβμάνονται και αξιολογούνται κανονικά. 

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

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
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Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 ή υποβλήθηκε κατά 
παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι 
όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.  

β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, 
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το 
άρθρο 102.  

γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, 
σύμφωνα με το άρθρο 102.  

δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αν τέτοια δεν επιτρέπεται ή, αν επιτρέπεται, δεν 
πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της σύμβασης.  

ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές εκτός αν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς. Ο περιορισμός 
αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) Προσφορά υπό αίρεση.  

ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, 
προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τα 
έγγραφα της σύμβασης ή, εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται η κατάθεση 
δειγμάτων, η μη προσήκουσα κατάθεση τους. 

η) η οποία δεν πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές των υπό παροχή υπηρεσιών όπως 
προσδιορίζονται στην Τεχνική Έκθεση ή/και δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά 

θ) εάν δεν τηρείται η προϋπόθεση της προβλεπόμενης ισχύος της προσφοράς όπως 
ορίζεται στην παρούσα ΣΥ 

ι) για κάθε άλλο λόγο που προβλέπεται ρητώς από άλλες διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
1.Σύμφωνα με τι διατάξεις του άρθρου του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 παρ. 1 α δεν 
απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε διαδικασίες συμβάσεων με απευθείας ανάθεση.  
Συνεπώς προτείνεται για την υποχολή προσφοράς της παρούσας τεχνικής έκθεσης να μη 
προβλεφθεί εγγύηση συμμετοχής ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός με την 
προσέλκυση υποψήφιων προμηθευτών. 
Ομοίως προτείνεται και η μη κατάθεση Εγγύησης καλής εκτέλεσης καθώς πρόκειται για 
προμήθεια η οποία παρέχεται τμηματικά και η οποιαδήποτε διακοπή της δεν κρίνεται ότι 
μπορεί να επιφέρει ουσιώδη ζημία για το Δήμο.  
 

Άρθρο 10ο : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Άρθρο 75 του Ν. 4412/2016) 

Σύμφωνα με τις δυνατότητες των κριτηρίων επιλογής κατά τη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με 
τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση προβλέπεται οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να προσκομίσουν: 

Α) για την καταλληλότητα της άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας οι 
ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν Πιστοποιητικό του οικείου 
Επιμελητηρίου (εγεγγραμμένος φορέας επαγγελματικού ή εμπορικά μητρώου), με το οποίο 
θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση 
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άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφοράς. 

Δεν προβλέπεται η προσκόμιση οποιουδήποτε στοιχείου απόδειξης ορισμένου ετήσιου 
κύκλου εργασιών που να συνδέεται με το κριτήριο της χρηματοοικονομικής επάρκειας . 

Τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής ισχύουν συμπληρωματικά με τα έγγραφα που 
πρέπει να προσκομισθούν σε κάθε προσφορά σε κάθε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης προκειμένου να αποδειχθεί ότι ο εκάστοτε συμμετέχων δεν εμπίπτει 
στις περιπτώσεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 περί λόγων αποκλεισμού.   

 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο: ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 
Ο Ανάδοχος, μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το νόμο, υποχρεούται να 
προσέλθει στην έδρα του Δήμου εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης 
ανάθεσης, για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση που απαιτείται. Η διάρκεια της σύμβασης 
ορίζεται σε 11 μήνες με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της σε κάθε 
περίπτωση έως τη λήξη του έτους 2020. 
 
Η τιμή μονάδας των ειδών 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 υποχρεούται στην κατάθεση 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και υπεύθυνης δήλωσης 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: 
 

• Tις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης. 
• Τις αποφάσεις των αμρόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 
• Το CPV της προμήθειας και τον Κωδικό NUTSIII 
• Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 
• Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους 

συμβαλλόμενους.  
• Tις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 
• Τα προβλεπόμενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016   
• Tα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.  
• Tην συμφωνηθείσα τιμή.  
• Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.  
• Tις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα των ειδών για τις οποίες ο μειοδότης κρίθηκε 

ότι πληροί τις προϋποθέσεις 
• Tις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  
• Tον τρόπο παραλαβής.  
• Tον τρόπο πληρωμής.  
• Tις προβλεπόμενες ρήτρες και κυρώσεις. 
• Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύμβασης και εμπεριέχεται 

στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων.  
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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 12ο - 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 δικαίου, που έχουν θεσπισθεί 
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα 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 13ο: 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 14ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η παραλαβή της προμήθειας θα είναι τμηματική και για τις ποσότητες που κάθε φορά θα 
προκύπτουν από τις ανάγκες παρεμβάσεων των συνεργείων του Δήμου. Η τμηματική 
παραλαβή των ποσοτήτων θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής προμηθειών 
της Δημοτικής Ενότητας Λινδίων μετά από μακροσκοπικό και ποσοτικό έλεγχο.  
Υπηρεσία παρακολούθησης για την εκτέλεση της σύμβασης είναι το Τμήμα Συντηρήσεων & 
Καθημερινότητας της Δημοτικής ΕνότηταςΛινδίων 
 
Για τα είδη και τις ποσότητες της τμηματικής κάθε φορά παραλαβής οι εντολές 
παραγγελίας θα δίνονται από την οργανική μονάδα παρακολούθησης της εκτέλεσης της 
σύμβασης (Τμήμα Συντηρήσεων & Καθημερινότητας Δ.Ε. Λινδίων) υπό την εποπτεία του 
αρμόδιου Κατά τόπον Αντιδημάρχου. 
 
Ο Δήμος έχει δικαώμα να μεταβάλει τις  επιμέρους ποσότητες κατά είδος έως +/- 
10 % ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν στη διάρκεια του έτους , 
αυξάνοντας τη μία ποσότητα και μειώνονται μία άλλη, καθώς δεν είναι δυνατή η 
απόλυτη ακρίβεια πρόβλεψης των ποσοτήτων στην εξέλιξη ενός ολόκληρου 
έτους. Σε κάθε περίπτωση η συνολική ποσότητα προμήθειας δεν μπορεί να 
ξεπερνά σε οικονομικό αντικείμενο το συνολικό οικονομικό συμβατικό 
αντικείμενο. 
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Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις και τα όρια που ορίζονται ρητώς στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και 
κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του γνωμοδοτικού οργάνου. 
 
Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα 11 μηνών από την 
υπογραφή του συμφωνητικού της παρούσας προμήθειας και σε κάθε περίπτωση έως τη 
λήξη του έτους 2020. 
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 15ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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 16ο: ΕΚΧΩΡΗΣΗ  
Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής 
χωρίς την έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής.  
 
Άρθρο 17ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδών  

 
 
Οι ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές ανά είδος όπως καταγράφονται στον Πίνακα του 
Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Τεχνικής Έκθεσης είναι οι ακόλουθες: 

 
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ ΣΕ 
ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 15 kgr 

Ασβέστης σε πολτό, περιεκτικότητας σε νερό ≤70% και 
≥45% κολλώδης υφής χωρίς ξένες προσμίξεις και ξερά 
άλατα ασβεστίου, Ο πολτός του ασβέστη πρέπει να είναι 
καλά σβησμένος και ωριμασμένος στις εγκαταστάσεις του 
παραγωγού ή του προμηθευτή. Θα παραδοθεί  σε σάκους 

σύμφωνα με την μελέτη.. 

ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ ΣΕ 
ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 50 kgr 

ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΑΥΡΟ  ΤΥΠΟΥ PORTLAND ΤΩΝ 50 KG  
Το τσιμέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής, τύπου 
Portland, θα αναγράφει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, 
δηλαδή θα πληρεί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 
Προτύπων ΕΛΟΤ  ΕΝ 2197-1-2000 και ΕΛΟΤ 197-2-2000. 
Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητά τη διεξαγωγή ελέγχων 
ποιότητας για τις ποσότητες που παραδίδονται, εάν αυτό 
κρίνεται απαραίτητο. Ο έλεγχος που μπορεί να ζητηθεί είναι 
με επιβάρυνση του προμηθευτή. Σε περίπτωση που κάποια 
από τις παραδιδόμενες ποσότητες δεν πληρεί τις 
προδιαγραφές, η αντίστοιχη ποσότητα απορρίπτεται και 
επιβάλλεται η αντικατάστασή της.Τσιμέντο με 
ανομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας (που περιέχει όγκους 
ή σβώλους που δεν διαλύονται με σφίξιμο στο χέρι) δεν θα 
γίνεται αποδεκτό. 

ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ ΣΕ 
ΣΑΚΟΥΣ  ΤΩΝ 25 kgr 

ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΟΙΝΟ ΛΕΥΚΟ  ΤΥΠΟΥ PORTLAND ΤΩΝ 25 KGΤο 
τσιμέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής, τύπου Portland, 
θα  θα αναγράφει  το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE.Tο 
τσιμέντο θα παραδίνεται σε ανθεκτικούς, χάρτινους σάκους, 
σφραγισμένους, οι οποίοι δεν θα είναι  σχισμένοι και δεν θα 
έχουν φθορές. Το περιεχόμενο υλικό όλων των σάκων θα 
είναι το ίδιο  
Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητά τη διεξαγωγή ελέγχων 
ποιότητας για τις ποσότητες που παραδίδονται, εάν αυτό 
κρίνεται απαραίτητο. Ο έλεγχος που μπορεί να ζητηθεί είναι 
με επιβάρυνση του προμηθευτή. Σε περίπτωση που κάποια 
από τις παραδιδόμενες ποσότητες δεν πληρεί τις 
προδιαγραφές, η αντίστοιχη ποσότητα απορρίπτεται και 
επιβάλλεται η αντικατάστασή της. Τσιμέντο με 
ανομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας (που περιέχει όγκους 
ή σβώλους που δεν διαλύονται με σφίξιμο στο χέρι) δεν θα 
γίνεται αποδεκτό. 

 ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ 12 
ΟΠΩΝ  διαστάσεων 
9*12*19 

Οι οπτόπλινθοι πρέπει να είναι  καλά ψημένοι, σκληροί και 
όχι  εύθρυπτοι, με ομοιόμορφο χρώμα. Να μην είναι 
υαλοποιημένοι, το σχήμα όλων των τεμαχίων  πρέπει να 
είναι κανονικό δεν επιτρέπονται αποκλίσεις εκτός των  
προδιαγεγραμμένων ανοχών.    Να υπάρχει σταθερότητα 
του σχήματος και  των διαστάσεων σε όλα  τα τεμάχια. Να 
μην έχουν ρωγμές, σκασίματα, ραγίσματα, παραμορφωμένα 
τεμάχια, να μην περιλαμβάνουν κομμάτια ασβέστη ή άλλα 
ξένα σώματα. 
Σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Οπτόπλινθοι 6 οπών  Όμοια με το παραπάνω. 
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διαστάσεων 6*9*19 

ΑΜΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΕ 
ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 25 KG  

 Άμμος θαλάσσης λεπτόκοκκη ,  σε σάκους των 25 κιλών 

Τσιμεντόπλινθοι 
39Χ15Χ19cm. 

Οι τσιμεντόπλιθοι θα είναι διαστάσεων 39Χ15Χ19cm 
αρίστης ποιότητας, , 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 Και πάντως Σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Η παράδοση θα γίνεται σε παλέτες,  

ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ 
(Φ8-Φ25) 

Xάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, 
κατηγορίας B500Cσε ευθύγραμμες ράβδους. 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε 
χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.  
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα 
υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο 
οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους 
των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 

ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Τ131 Πλέγμα σχάρας Τ131 διαστάσεων 5,00Χ2,15, από χάλυβα 
κατηγορίας B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3 ή από χάλυβα με 
χαρακτηριστικά κατηγορίας Β500Α κατά ΕΛΟΤ 1421-2 με 
βρόχους τετραγωνικού σχήματος . 
 

ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ 
ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

Κουλούρες  πλέγματος  περίφραξης από γαλβανισμένο 
σύρμα σκληρό, πάχους τουλάχιστον 2,7mm, πονταριστό, με 
παραλληλόγραμμο μάτι περίπου 10Χ5, ύψους 1,80 μ. και 
μήκους 20 μ. Θα πρέπει να φέρει σήμανση CE. 

ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 2Μ 

Πάσσαλοι στήριξης πλέγματος ύψους 2μ διατομής 40χ40χ4 
(σιδηρογωνιές πάχους 4 χιλ) 

Κρασπεδο φάλτσο 
10Χ21Χ100 

 

ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ ΣΥΡΜΑ 
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ8 

Κουλούρες σύρμα γαλβανιζέ Φ8, για στήριξη πλέγματος, 
βάρους 2 kg και μήκους περίπου 200μ. Το γαλβάνισμα είναι 
κατά ΕΝ 10244-02, Class C, και να είναι άνω των 50 gr/m2 

Τσιμεντόπλακες 
πεζοδρομίου 40Χ40εκ. 

Προκατασκευασμένες τετραγωνικές πλάκες από σκυρόδεμα 
νέου τύπου με ανάγλυφη επιφάνεια με αυλακώσεις, σε 

διάφορα σχέδια και χρώματα, Οι πλάκες θα έχουν 
διαστάσεις 40Χ40 και προορίζονται για πλακόστρωση 

πεζοδρομίων και γενικά επιφανειών επί των οποίων δεν 
προβλέπονται κυκλοφορία οχημάτων, πρέπει να μη 

περιέχουν προσμίξεις αμιάντου, να συμμορφώνονται με 
κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή διαστάσεων, αντοχή 

σε τριβή, φθορά σε τριβή, 
Οι ενδεικτικές διαστάσεις θα είναι 40x40x3-4 cm, με 

ενδεικτικό βάρος 12 kg 

ΠΛΑΚΕΣ τύπου Λάρδου 
κανονισμένων 
διαστάσεων από 3-5 εκ 

Πλάκες τύπου  Λάρδου πάχους 3-5εκ. μια διάσταση 
τουλάχιστον 40εκ, χρώματος σκούρο γκρίζο ή μαύρο, 

σκληρές ώστε να αντέχουν στην προσπέλαση από 
αυτοκίνητο.Και σε κάθε περίπτωση  Σύμφωνα με τους 
όρους και τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 
33Χ33 

Κεραμικά πλακίδια πρεσσαριστά  ή εξελασμένα με η χωρίς 
εφυάλωση μονόχρωμα, πολύχρωμα, με ή χωρίς σχέδια ή 
ανάγλυφα κλπ. διακοσμητικά, στην επιφάνεια χρήσης θα 
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είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, 
συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών τεμαχίων 
Τα πλακίδια τοίχων και δαπέδων θα επιλέγονται από τους 
τρέχοντες καταλόγους των παραγωγών τους με αισθητικά 
και τεχνικά κριτήρια και συνοδεύονται από τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά Σύμφωνα με τους όρους και τις 
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 25 
kqr 

Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων με υψηλή αρχική και τελική 
αντοχή συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία και μεγάλο 
ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Κατάλληλη για συγκολλήσεις 
πλακιδίων παντός τύπου, εφαρμογή σε οποιοδήποτε 
υπόστρωμα δαπέδου ή τοίχου τσιμεντοειδούς βάσης, 
εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου, ανθεκτική σε υγρό 
περιβάλλον και μεγάλη αντοχή στον παγετό.  Χρόνος 
αποθήκευσης υλικού 12 μήνες από την ημερομηνία 
παραγωγής 
Σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ  5 kqr 

Αρμόστοκος πλακιδίων με βάση το τσιμέντο, ενισχυμένος με 
πολυμερή συστατικά (ρητίνες). Σύμφωνα με τους όρους και 
τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Προς το Δήμο Ρόδου 

Τεχνική Έκθεση............../2020. (αριθμός πρωτοκόλλου) 
Προμήθεια ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ 

 
α/

α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ 
  

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

(χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

ΔΑΠΑΝ
Η(χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

  

1 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 
15 kqr 

Τεμ. 250  

2 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 
50 kqr 

Τεμ. 150   

3 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 
25 kqr 

Τεμ. 14   

4 ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ 12 ΟΠΩΝ διαστ.  
9*12*19 

Τεμ. 100   

5 ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ 6 ΟΠΩΝ διαστάσεων 
6*9*19 

Τεμ 100   

6 ΑΜΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 
25 KG 

Τεμ 80  

7 Τσιμεντόπλινθοι 39X15X19cm. Τεμ. 100   

8 ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ (Φ8-Φ25) Kg 250   

9 ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Τ131 Τεμ. 20   

10 

ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ από γαλβανισμένο 
σύρμα σκληρό, πάχους τουλάχιστον 
2,7mm, πονταριστό, με 
παραλληλόγραμμο μάτι περίπου 

Τεμ. 20   

11 ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 
ΥΨΟΥΣ 2Μ 

Τεμ. 45   

12 ΚΡΑΣΠΕΔΟ ΦΑΛΤΣΟ 10Χ21Χ100 Τεμ. 20   

13 

ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ8 
βάρους 2 kg και μήκους περίπου 
200μ 

Τεμ. 40   

14 Τσιμεντόπλακες πεζοδρομίου 40χ40 
εκ 

Τεμ. 50   
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ΠΛΑΚΕΣ ΤΥΠΟΥ ΛΑΡΔΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 
3 ΕΩΣ 5εκ 

m2 300   

19 ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 33Χ33 m2 30   

20 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 25 kqr Τεμ. 15   

21 ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ  5 kqr Τεμ. 15   

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) ΤΟΥ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε ακέραιους αριθμούς) 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ- Ολογράφως 
.................................................................................................................

 

 
Στην τιμή κάθε μονάδας προϊόντος συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς 
και η παράδοση τους στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Λινδίων  με ευθύνη 
του Αναδόχου. 
Οι προβλεπόμενες ποσότητες κατ’είδος δύνανται να μεταβληθούν μεταξύ τους 
ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου κατά +/- 10% χωρίς να αυξηθεί το 
συνολικό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.  

 
Συμπληρώνεται από το όργανο Αξιολόγησης 

ΦΠΑ 24% επί  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
Η Οικονομική Προσφορά συνοδεύεται από τα Δικαιολογητικά των Τεχνικών 
Προδιαγραφών της Συνημμένης Τεχνικής Έκθεσης επί ποινή αποκλεισμού  

 
Ο προσφέρων 
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...................................... .....................................  (Ονοματεπώνυμο) 
 
.............................................  (Υπογραφή & Σφραγίδα) 
 
* Στην οικονομική προσφορά συμπεριλαμβάνεται  κάθε κόστος μεταφοράς και 
παράδοσης των ειδών στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Λινδίων με ευθύνη του 
αναδόχου, έως την  παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή της Δημοτικής 
Εντότητας όπως ορίζει η Τεχνική Έκθεση. 
Η Οικονομική Προσφορά συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβα γνώση 
των όρων της Τεχνικής Έκθεσης και τους αποδέχομαι και ότι κατά την παράδοση 
των ειδών. 
 
Ο προσφέρων 
...................................... .....................................  (Ονοματεπώνυμο) 

 


