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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
H παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια και μεταφορά έτοιμου θερμού ασφαλτομίγματος, που θα
χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Διδυμότειχου, με σκοπό την αποκατάσταση τοπικών βλαβών
και φθορών των οδοστρωμάτων εντός των ορίων του Δήμου. Τα υλικά προορίζονται για το συνεργείο επισκευής
και συντήρησης ασφαλτικών οδοστρωμάτων του Δήμου, προκείμενου να προβαίνουν σε τοπικές επισκευές και
ανακατασκευές τμημάτων οδοστρώματος που προκαλούνται από φθορές (τομές, λακκούβες κλπ.).
Θα πραγματοποιηθεί προμήθεια θερμού Ασφαλτομίγματος (Ασφαλτικό Σκυρόδεμα) ΑΣ 20 και αντίστοιχης
ποσότητας Ασφαλτικού γαλακτώματος (συγκολλητικό υγρό) ΚΕ-1 συνολικού προύπολογισμού 74.198,81 Ευρώ.
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.
Στην τιμή μονάδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για το θερμό Ασφαλτόμιγμα και το Ασφαλτικό γαλάκτωμα,
περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά του που θα γίνεται με τα φορτηγά του Αναδόχου, ανάλογα με τις
ανάγκες της Υπηρεσίας.
Η παραλαβή των προμηθευόμενων υλικών, θα γίνει τμηματικά, για διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή
της σύμβασης.
Η προμήθεια θα εκτελεσθεί από τον Δήμο Διδυμότειχου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 και
κριτήριο επιλογής του αναδόχου αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, και για τις προσφορές που πληρούν
τις ζητούμενες προϋποθέσεις και τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Οι ποσότητες έχουν υπολογισθεί με βάση τα δεδομένα των αναγκών των προηγουμένων ετών και των τρεχουσών
αναγκών για το έτος 2020.
Η προμήθεια προύπολογισμού 74.198,81 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, χρηματοδοτείται κατά
100% από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) του Δήμου Διδυμοτείχου και έχει αναγραφεί στον
Προϋπολογισμό έτους 2020 του Δήμου Διδυμοτείχου και στον Κ.Α 30.7333.07.
ΔΙΔ/ΧΟ 5/6 /2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
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ΔΙΔ/ΧΟ 9/6/2020
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
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ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1° Αντικείμενο μελέτης
H παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια και μεταφορά έτοιμου θερμού ασφαλτομίγματος,
που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Διδυμότειχου, με σκοπό την αποκατάσταση τοπικών
βλαβών και φθορών των οδοστρωμάτων εντός των ορίων του Δήμου.
Άρθρο 2ο - Διατάξεις που ισχύουν
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποίηθηκε και ισχύει.
του ν. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 2013»,
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
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του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
Η με αρ. 131/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διδυμοτείχου περί έγκρισης όρων
Δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.
Η με αρ. 228/2020 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (πολυετής υποχρέωση)
Άρθρο 3° Συμβατικά Στοιχεία
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Η Διακήρυξη
β) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
γ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
δ) Η Συγγραφή υποχρεώσεων
ε) Το έντυπο προσφοράς
στ) Η τεχνική έκθεση
Άρθρο 4ο Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 Η
ανάθεση της προμήθειας θα γίνει θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο
ανάθεσης (κατακύρωσης) την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής
(χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016).
Άρθρο 5ο Δικαιούμενοι συμμετοχής
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί).
β) Όλα τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.
γ) Συνεταιρισμοί
δ) Ενώσεις προμηθευτών.
υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του
διαγωνισμού.
Άρθρο 6ο Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
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6.1 H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως
άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον
το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικόπαραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν.
4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους
που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5
του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από
πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των
οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των
αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του
Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα
της κατ΄έφεση εξέτασης.
Η παραλαβή του εγκατεστημένου εξοπλισμού και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται σε χρονικό διάστημα 15 εργάσιμων ημερών από την παράδοση της εν λόγω προμήθειας κι
εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι έλεγχοι.
Αν η παραλαβή και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής
μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
6.2 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του
αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της
επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω
επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω
παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από
τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
Άρθρο 7ο Χρόνος παράδοσης υλικών
7.1. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και ανάλογα με τις
ανάγκες του Δήμου ύστερα από έγγραφη παραγγελία προς τον προμηθευτή. Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν
τον ανάδοχο.
Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο και στα σημεία που θα
υποδειχθούν στον ανάδοχο από την αρμόδια υπηρεσία.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ειδικώς για το θέμα αναφερόμενα στη σύμβαση και στο Ν.4412/2016.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές
προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής
αξιολόγησης είτε με πρωτοβουλία του Δήμου Διδυμοτείχου και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα
από σχετικό αίτημα του προμηθευτή πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
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Στην περίπτωση παράτασης θα πρέπει να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτεροι λόγοι που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των ειδών και δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
7.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί έγκαιρα αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
7.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των
υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στον χώρο αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία
αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το
υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
Άρθρο 8ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, (χωρίς το ΦΠΑ).
Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί πριν ή το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τρόπο για το Δημόσιο.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο προμήθειας μετά την τελευταία οριστική
παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 9ο Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση
του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που
ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου
213 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 10ο - Έκπτωση του αναδόχου
10.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.
4412/2016.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν
που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της,
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με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται
η χορήγηση προκαταβολής].
10.2 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 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο
5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
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.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση
των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου 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 ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της
λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο
όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η
χορήγηση προκαταβολής].
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής
του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της
ένωσης.
Άρθρο 11ο – Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη
συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο,
ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.
4412/2016 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
Άρθρο 12ο – Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή και τοποθέτηση των υλικών (εφαρμόζεται και στην
περίπτωση τμηματικών παραδόσεων για το 100% έκαστης τμηματικής παράδοσης).
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και των
οριζόμενων του Προγράμματος Χρηματοδότησης, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
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 βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% 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)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται 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
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γ) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της αρχικής
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350
παρ. 3 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 επί
του καθαρού ποσού.
Άρθρο 13ο : Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν
για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η
ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα,
πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι
ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του
εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να
ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος
για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας
ΔΙΔ/ΧΟ 5/6 /2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
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ΔΙΔ/ΧΟ 9/6/2020
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΔΟΒΡΙΔΟΥ-ΤΖΙΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
CPV: 44113620-7
Προϋπολογισμός: 74.198,81 € με Φ.Π.Α
Κ.Α. 30.7333.07
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 19/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
Υ.ΔΟΜ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Διευθ.: Βασ. Γεωργίου & Ορφέως
Τ.Κ. 68300 Διδυμότειχο
Τηλ.: 2553350640
Fax: 2553024424
Email: n.zarkadis@didymoteicho.gr

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1ο Γενικά χαρακτηριστικά – Τεχνικές Προδιαγραφές
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.
2. 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.
3. Τα εργοστάσια παραγωγής και η προμηθεύτρια εταιρεία των ειδών θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO
9001 και να είναι εναρμονισμένα με τις λοιπές προδιαγραφές Υγείας και Ασφαλείας και Περιβαλλοντικής
Διαχείρησης.
4. Σε περίπτωση οιουδήποτε προβλήματος κατά την εφαρμογή των προϊόντων σύμφωνα με τις παρακάτω
περιγραφές, αυτά θα ελεγχθούν σε κρατικό εργαστήριο με έξοδα του/των προμηθευτή/τών.
Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος η επίδικη ποσότητα προϊόντος θα αντικαθίσταται άμεσα από τον/τους
ανάδοχο/χους με δικά του έξοδα και αχρεωστήτως για τον κύριο του έργου, ο οποίος, διατηρεί την διακριτική
ευχέρεια να κηρύξει έκπτωτο τον/τους ανάδοχο/χους με όλες τις νομικές συνέπειες αυτής της πράξεως.
5. 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.
6.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:
1) ΘΕΡΜΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΤΥΠΟΥ ΑΣ 20
Ενσωματούμενα υλικά
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Συνδετικό υλικό
To συνδετικό υλικό του ασφαλτικού σκυροδέματος θα είναι κοινή άσφαλτος οδοστρωσίας τύπου 35/50, 50/70 ή
70/100, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 12591:1999 «Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών –
Προδιαγραφές για ασφάλτους οδοστρωσίας», ως ισχύουν.
Αδρανή υλικά
Τα αδρανή υλικά (χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα) πρέπει να είναι καθαρά, ομοιόμορφης ποιότητας, συμπαγή,
απαλλαγμένα από αποσαρθρωμένα τεμάχια, σβώλους αργίλου, αργιλούχες επικαλύψεις και γενικά
οποιασδήποτε φύσης περίβλημα και να συνοδεύονται από πιστοποιητικά του λατομείου προέλευσης, CE και ISO
9001:2008.
Χονδρόκοκκα αδρανή υλικά
Το χονδρόκοκκο αδρανές (υλικό συγκρατούμενο στο κόσκινο 2mm) θα είναι λατομικής προέλευσης κατάλληλης
σκληρότητας και ανθεκτικότητας και θα παράγεται με πολλαπλή θραύση.
Το χονδρόκοκκο θα πρέπει να πληροί και τις παρακάτω απαιτήσεις:
α) Η φθορά κατά τη δοκιμή θρυμματισμού από τριβή και κρούση κατά Los Angeles, σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2 (άρθρο 5) πρέπει να είναι: ≤ 40%, για υπεραστικούς ή αστικούς δρόμους
β) Το σχήμα του χονδρόκοκκου αδρανούς καθορίζεται από το δείκτη πλακοειδούς σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ 933-3, η τιμή του οποίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 25.
γ) Η ανθεκτικότητα σε αποσάρθρωση (δοκιμή υγείας) θα εκτελείται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-2, με
θειικό μαγνήσιο. Η απώλεια βάρους θα είναι μικρότερη του 18%.
Λεπτόκοκκα αδρανή υλικά
Τα λεπτόκοκκα αδρανή (υλικά ονομαστικού μεγέθους 2mm και συγκρατούμενα στο κόσκινο 0,063mm) θα
αποτελούνται από θραυστή άμμο κατάλληλου πετρώματος θα προέρχεται από θραύση πετρωμάτων με φθορά
κατά Los Angeles ≤ 30% (Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-2)
Παιπάλη
Η παιπάλη, το πολύ λεπτόκοκκο υλικό που διέρχεται από το κόσκινο ανοίγματος 0,063mm, θα είναι από
ασβεστόλιθο. Η παιπάλη κατά την ώρα της ενσωμάτωσής της θα πρέπει να είναι επαρκώς ξηρή για να ρέει. Όταν
το ποσοστό της παιπάλης στο μίγμα των αδρανών είναι μεγαλύτερο από 3%, πρέπει να γίνεται έλεγχος ως προς
την περιεκτηκότητα σε υλικά υψηλής πλαστικότητας (πχ διογκούμενη άργιλο) με τον προσδιορισμό της τιμής του
δείκτη «μπλε του μεθυλενίου» (ΜΒF), σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 933-9.
Κατά κανόνα η επιτρεπτή τιμή ΜΒF για τα ασφαλτομίγματα όλων των στρώσεων ≤ 10g/kg. Πέραν των παραπάνω
ελέγχων θα προσδιορίζεται η πυκνότητα και η υδατοαπορρόφηση των χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων αδρανών,
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1097-6, παράγραφος 7,8 ή 9, ανάλογα με το μέγεθος των κόκκων. Η
υδατοαπορροφητικότητα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% κατά βάρος.
Παραγωγή ασφαλτομίγματος
Η παραγωγή του ασφαλτικού σκυροδέματος θα γίνεται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις που θα εξασφαλίζουν την
ομοιομορφία του ασφαλτομίγματος και την κατάλληλη θερμοκρασία (145 °C) και παράδοση σύμφωνα με την
υποβληθείσα σύνθεση ασφαλτομίγματος.
Επειδή:
Η θερμοκρασία του ασφαλτομίγματος θα πρέπει να διατηρείται και να μην είναι μικρότερη των 120 °C κατά τη
διάστρωσή του
Η προσφορά θα συνοδεύεται με ποινή αποκλεισμού, από τις ανωτέρω εργαστηριακές δοκιμές, από μελέτη
συνθέσεως του ασφαλτομίγματος, από δήλωση για τη θέση του εργοστασίου παραγωγής απ’ όπου θα γίνεται η
προμήθεια του ασφαλτομίγματος και αντίστοιχη δήλωση του παραγωγού με την οποία θα δηλώνεται ότι θα
προμηθεύσει το ασφαλτόμιγμα. Ο παραγωγός του ασφαλτομίγματος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά CE
καθώς και ISO 9001:2008.

10

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 συμμορφώνονται με τα
παρακάτω συστήματα διαχείρησης:
α. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά EN ISO 9001:2008.
β. Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001.
γ. Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφαλείας στην εργασία σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001.
Η μελέτη σύνθεσης του ασφαλτικού σκυροδέματος ΑΣ 20, 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.
2) ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ (συγκολλητικό υγρό) ΚΕ-1
Το ασφαλτικό γαλάκτωμα είναι η διασπορά (dispersion) μικρών σταγονιδίων ασφάλτου μέσα σε νερό. Το προς
προμήθεια κατιονικό (όξινο) γαλάκτωμα θα είναι το ασφαλτικό γαλάκτωμα τύπου ΚΕ-1, σε δοχεία των 210
κιλών, για χρήση στην αποκατάσταση και επισκευή οδοστρωμάτων και θα είναι σύμφωνο με τις Πρότυπες
Τεχνικές Προδιαγραφές. Το ΚΕ-1 είναι ένα ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας
διασπάσεως και σχετικά χαμηλού ιξώδους. Παρασκευάζεται από άσφαλτο διυλιστηρίου σε ποσοστό 50-60%,
νερό και ειδικούς ρευστοποιητές και γαλακτωματοποιητές. Οι εφαρμογές του τύπου αυτού γαλακτώματος
είναι πολλές, όπως π.χ. συγκολλητικές επαλείψεις κάτω από στρώματα θερμών ασφαλτομιγμάτων κ.α. Με τη
χρήση ασφαλτικού γαλακτώματος ΚΕ-1, βελτιώνεται η ποιότητα των
εκτελούμενων έργων και αυξάνεται η αντοχή του οδοστρώματος λόγω της πλήρους και ομοιόμορφης
κάλυψης της επιφάνειας με λεπτό ασφαλτικό υμένα. Επιπλέον, επιτυγχάνεται οικονομία χρόνου και
χρημάτων, διότι δεν απαιτείται η χρήση θερμότητας σε κανένα στάδιο εφαρμογής. Μπορεί επιπλέον να
χρησιμοποιηθεί σε υγρές επιφάνειες, χωρίς την προσθήκη αντιυδρόφιλου υλικού.
Ποιοτικά χαρακτηριστικά:
Το ασφαλτικό γαλάκτωμα πρέπει να είναι ομοιογενές. Δεν πρέπει να εμφανίζει σημεία διαχωρισμού της
ασφάλτου μετά από τέλεια ανάμιξη, επί χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών μετά την παράδοση, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτό συντηρήθηκε σε θερμοκρασία ανωτέραν της πήξεως του ύδατος.
Τα ειδικά χαρακτηριστικά και οι ποιοτικοί όροι του γαλακτώματος ΚΕ-1 θα πρέπει είναι σύμφωνα με αυτά που
αναφέρονται στον πίνακα 1 της ΠΤΠ Α 203.
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 συμμορφώνονται με τα
παρακάτω συστήματα διαχείρησης:
α. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά EN ISO 9001:2008.
β. Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001.
γ. Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφαλείας στην εργασία σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001.
Επίσης υποχρεούνται να προσκομίσουν αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου από κρατικό εργαστήριο
δημοσίων έργων ή πιστοποιημένο ιδιωτικό εργαστήριο, για τα προαναφερθέντα παραπάνω χαρακτηριστικά
του γαλακτώματος, εκδόσεως εντός δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία διενέργειας του παρόντος
διαγωνισμού.
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ΔΙΔ/ΧΟ 5/6 /2020
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
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ΔΙΔ/ΧΟ 9/6/2020
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΔΟΒΡΙΔΟΥ-ΤΖΙΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
CPV: 44113620-7
Προϋπολογισμός: 74.198,81 € με Φ.Π.Α
Κ.Α. 30.7333.07
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 19/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Διευθ.: Βασ. Γεωργίου & Ορφέως
Τ.Κ. 68300 Διδυμότειχο
Τηλ.: 2553350640
Fax: 2553024424
Email: n.zarkadis@didymoteicho.gr

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

α/
α

Μονάδα

ΕΙΔΟΣ

Μετρησης

Κωδικός
CPV

Ποσότητα

ΤΙΜΗ
Μονάδος
(ευρώ)

1.

Ασφαλτόμιγμα τύπου ΑΣ
20

2.

Ασφαλτικό γαλάκτωμα
(συγκολλητικό υγρό) ΚΕ-1

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
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ΔΑΠΑΝΗ
(ευρώ)

τόνος

44113620-7

767,33

70,00 €

53.713,10 €

κιλό

44113620-7

3.499,80

1,75 €

6.124,65 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
Φ.Π.Α 24%
ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΔΙΔ/ΧΟ 5/6 /2020

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

59.837,75 €
14.361,06 €
74.198,81 €

ΔΙΔ/ΧΟ 9/6/2020
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΔΟΒΡΙΔΟΥ-ΤΖΙΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

