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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     

  

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                       ΑΡ.ΠΡΩΤ.10080 

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ  ΧΡΥΣΟ 28-07-2016 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ » 

 

 

 

 

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Εμμανουήλ Παππά διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια 

με τίτλο : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ », σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι 

οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

 

ΆΡΘΡΟ 1
ο
 

Ισχύουσες Διατάξεις 

 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 

1) Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.),και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

2)  Τις σχετικές διατάξεις Ν. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».   

3) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων». 

ΆΡΘΡΟ 2
ο
 

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας 

 

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 6.400,00 € συν  

1.536,00 € Φ.Π.Α.  ( 24% ), δηλαδή συνολικά στο ποσό των 7.936,00 ευρώ. 

  Προβλέπεται Δικαίωμα Προαίρεσης (option) του Δήμου Εμμανουήλ Παππά  και δέσμευση 

του αναδόχου προμηθευτή να συναινέσει στην προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων αυτών του τεύχους 

του Προϋπολογισμού της μελέτης, σε μέγιστο ποσοστό 20% και με τη σύναψη αντίστοιχης 

συμπληρωματικής σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι οι συμβατικές τιμές προμήθειας των νέων 

υλικών θα παραμείνουν σταθερές και ίσες με την αρχική προσφορά του αναδόχου αλλά και η 

συνολική δαπάνη της προμήθειας (αρχικής και συμπληρωματικής) δεν θα υπερβαίνει το όριο του 

πρόχειρου διαγωνισμού. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης , ο Δήμος θα προβεί 

πρώτα σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016 του Κ.Α. 30.6662.08 που έχει 

εγκεκριμένη πίστωση ύψους 7.936,00€ και μετά την αναμόρφωση θα ανέλθει στο ποσό των 

9.523,20€ με ΦΠΑ .Κατά τα λοιπά δε, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της απόφ. 11389 / 23 / 3 / 

1993 του ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. 

  Ενδέχεται τέλος να μην απορροφηθούν όλες οι ποσότητες και κατά συνέπεια όλο το ποσόν της 

σύμβασης. 
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 Η παρούσα μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από Δημοτικούς Πόρους.  

 

ΆΡΘΡΟ 3
ο
 

Χρόνος , τόπος διαγωνισμού και απαραίτητα δικαιολογητικά 

 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 10-08-2016 και από  

ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. , ενώπιον της Επιτροπής  Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 

προμηθειών στο Δημαρχείο του Δήμου Εμμανουήλ Παππά στο Χρυσό Σερρών .  

  2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά, στο γραφεία 

της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, την Τετάρτη 10-08-2016  και από ώρα έναρξης 10.00.π.μ. 

μέχρι ώρα λήξης 11.00π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προμηθειών .  

  Εάν ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί για οποιονδήποτε λόγο την παραπάνω αναφερόμενη 

ημερομηνία θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.  

 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό θα παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 23213-52635 (κα. 

Μέλλιου Χρ.) μέχρι την προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας. Τα Τεύχη δημοπράτησης θα είναι 

διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου (http://edemocracy-

empapas.gr/?page_id=1424&cat=71) 

 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι 

ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με 

το αντικείμενο της προμήθειας. 

Οι διαγωνιζόμενοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται αυτοπροσώπως , ή με το νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Εφόσον είναι προσωπικές εταιρείες, ή Μον. ΕΠΕ ή Ε.Π.Ε.ή 

Ι.Κ.Ε., εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι 

Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόμιμη, όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει 

θεωρηθεί από αρμόδια Δημόσια Αρχή. Επιπλέον τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να καταθέσουν 

αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας ,όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο 

και έχει καταχωρισθεί και τηρείται από την αρμόδια αρχή (ΓΕΜΗ). Εφόσον το καταστατικό δε έχει 

διαμορφωθεί σε ενιαίο κείμενο, υποβάλλεται το αρχικό καταστατικό καθώς και οι τροποποιήσεις και 

το σχετικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ από το οποίο προκύπτουν οι σχετικές ως άνω 

πράξεις- έγγραφα. Αν πρόκειται για Α.Ε. ή Α.Ε.Β.Ε. επιπλέον τα ΦΕΚ δημοσίευσης και φωτοτυπία 

του βιβλίου πρακτικών συνεδριάσεων με το οποίο εγκρίνεται α. η συμμετοχή της εταιρείας στη 

δημοπρασία , β. ορίζεται το μέλος Δ.Σ. ή άλλο πρόσωπο που θα εκπροσωπήσει την Α.Ε. και το οποίο 

θα καταθέσει το φάκελο προσφοράς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία και γ. το 

μέλος Δ.Σ. που θα εκπροσωπεί την εταιρεία και θα νομιμοποιείται να ενεργεί για λογαριασμό της ή 

άλλο πρόσωπο το οποίο βάσει του καταστατικού δεσμεύει την εταιρεία για την περαιτέρω 

συνεννόηση και υπογραφή της σύμβασης σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού.  

4. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις 

τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

5. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον 

οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά καθώς και η εγγύηση συμμετοχής. 

6. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους 

νομίμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα 

μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
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7. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων 

κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών ελεύθερων στην αποθήκη του 

Δήμου. 

8. Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά μονάδα ως εξής: 

α.  Τιμή με κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α 

β.  Ποσοστό Φ.Π.Α (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος. 

Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ’ όψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 

 9. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις ( 3 ) μήνες από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να 

παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

προβλεπόμενου από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί 

να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για 

χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.   

10. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους επί ποινής 

αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά: 

α.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου , που θα εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

β. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν 

υφίσταται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η 

συμμετοχή της από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των ΟΤΑ. 

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι : 1) ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (για όλους τους οργανισμούς που δηλώνονται στη σχετική Υπεύθυνη 

Δήλωση)  2) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι : 

 έλαβε γνώση των όρων της παρούσης και τους δέχεται όλους ανεπιφύλακτα. 

 Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους είναι υποχρεωμένη η 

επιχείρηση να καταβάλει εισφορές για τη νόμιμη λειτουργία της είναι 

α)…………….. β)……………………… γ)……………………….. 

ε. Εγγύηση  συμμετοχής  στο διαγωνισμό η οποία θα  απευθύνεται  προς  τον  Δήμο  

Εμμανουήλ Παππά. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 

συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της  προϋπολογισθείσης αξίας ( χωρίς Φ.Π.Α.). 

Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο μισό όταν η προσφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ ή ενώσεις τους. Η 

εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον μήνα από τη λήξη του χρόνου 

ισχύος των προσφορών. Για την εγγύηση συμμετοχής ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

στ. Νόμιμη εξουσιοδότηση προς τον εγχειρίζοντα την προσφορά σε περίπτωση Νομικών 

Προσώπων ή κατάθεσης προσφοράς μέσω εκπροσώπου  

ζ. Τα Πιστοποιητικά Ποιότητας και τα λοιπά αναγραφόμενα δικαιολογητικά στο Τεύχος των 

Τεχνικών Προδιαγραφών, ανάλογα με την ομάδα των υλικών για την οποία συμμετέχει ο κάθε 

διαγωνιζόμενος , δηλ.: 

1. Για την Ψυχρή Άσφαλτο : 

Α) Δήλωση για την προέλευση και του εργοστασίου κατασκευής του υλικού 

Β) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Μονάδας Παραγωγής ( ΕΝ ISO 9001:2008 ) 

Γ) Πιστοποιητικό ελέγχου από το Κρατικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων ή   Πιστοποιημένου   

Ιδιωτικού Εργαστηρίου 

Δ) Πληροφοριακό Δελτίο Ασφάλειας Υλικού σύμφωνα με την οδηγία 91/155/EEC 

11. Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή εφόσον 

έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με 

βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 
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12. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης κατά την υπογραφή της σύμβασης, ύψους 5% επί του συμβατικού ποσού, χωρίς 

το Φ.Π.Α. 

13. Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του 

Δήμου, ενώπιον της επιτροπής παραλαβής.  

14. Αντίστοιχη με την παραλαβή θα είναι και η τιμολόγηση με σταθερή τιμή (τιμή 

προσφοράς). Η πληρωμή μπορεί να γίνει τμηματικά αφού παραληφθούν οι αντίστοιχες ποσότητες 

της προμήθειας και υποβληθούν τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής. 

15. Στην συμβατική αξία των υλικών, εκτός του ΦΠΑ, διενεργούνται οι ακόλουθες 

κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή: 

α. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,1%. 

β.  Φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 4 %. 

γ. Τέλος χαρτοσήμου επί της κράτησης (α)  

16. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

( βάσει του Πρακτικού Οδηγού από το Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο των Δημοσίων 

Συμβάσεων ), ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. 
17. Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας θα δημοσιευθεί μία φορά στον 

ημερήσιο τύπο και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ , πέντε ( 5 ) 

τουλάχιστον ημέρες πριν τη διενέργεια του Διαγωνισμού.     

        

        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ  
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