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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προµήθεια δύο τύπων 

ασφαλτοµίγµατος που χρειάζεται ο ∆ήµος για τις καθηµερινές ανάγκες και τη 

συντήρηση κατεστραµµένων τµηµάτων οδοστρώµατος, το θερµό και το ψυχρό 

για το έτος 2018. Οι ποσότητες αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 

 

1. ΘΕΡΜΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ 

 

1.1. Υλικά κατασκευής 

Το υλικό θα είναι ασφαλτόµιγµα συνεχούς κοκκοµετρικής διαβάθµισης, 

παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση, µε θραυστά αδρανή υλικά 

λατοµείου τύπου Β περιεκτικότητας σύµφωνα µε τους όρους και τις απαιτήσεις 

της Π.Τ.Π. Α265. 

 

Το 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». 

 

Τα υλικά προορίζονται για το συνεργείο επισκευής και συντήρησης ασφαλτικών 

οδοστρωµάτων του ∆ήµου, προκειµένου να προβαίνουν στην επισκευή και 

ανακατασκευή τµηµάτων οδοστρώµατος που προκαλούνται από φθορές (τοµές, 

λακκούβες κλπ.). 

 

1.2. Συγκολλητική επάλειψη 

Ασφαλτικό γαλάκτωµα τύπου ΚΕ-1 (ασφαλτικό διάλυµα ΜΕ-5) για συγκολλητική 

επάλειψη σύµφωνα µε τις Π.Τ.Π. ΑΣ-12, Α-201, Α-203. 

Λόγω του µικρού πάχους των αντιολισθηρών ταπήτων, απαιτείται συγκολλητική 

επάλειψη µε µικρή ποσότητα ασφαλτικού γαλακτώµατος (να παραµένουν τελικά 

τουλάχιστον 300 g/m2 ασφαλτικού συνδετικού), για την αποφυγή δηµιουργίας 

επιφάνειας ολίσθησης του τάπητα πάνω στην επιφάνεια έδρασης. 

Αποβλέποντας στην επιτυχία µίας οµοιογενούς επάλειψης πάνω σε όλη την 

επιφάνεια, η διάχυση πρέπει να πραγµατοποιείται µε διανοµέα ασφάλτου και µε 

αραιωµένο ασφαλτικό γαλάκτωµα µε περιεκτικότητα 30% σε άσφαλτο. 
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2. ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά επίσης την προµήθεια ψυχρού 

ασφαλτοµίγµατος που χρειάζεται ο ∆ήµος για τις έκτακτες καθηµερινές ανάγκες 

σε επούλωση λάκκων και κατεστραµµένων τµηµάτων οδοστρώµατος δίχως την 

παρέµβαση εξειδικευµένου προσωπικού. 

Τα πλεονεκτήµατα εφαρµογής ψυχρού ασφαλτοµίγµατος όπως αναφέρονται 

κατωτέρω, αντισταθµίζουν σε ποιότητα την κατασκευή µε τις κλασικές µεθόδους. 

Η άµεση αποκατάσταση του οδοστρώµατος, επιτρέπει την οµαλή διεξαγωγή 

κυκλοφορίας των οχηµάτων και την αποφυγή ατυχηµάτων. 

Το ψυχρό ασφαλτόµιγµα (ασφαλτικό σκυρόδεµα σε θερµοκρασία 

περιβάλλοντος) πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 

• Να εφαρµόζεται εν ψυχρώ και να είναι έτοιµο προς χρήση, χωρίς να 

απαιτείται καµία προετοιµασία της κατεστραµµένης επιφάνειας, και να γίνεται 

εφαρµογή του ακόµα και σε λακκούβα µε νερό. 

• Να µη χρειάζεται ανάδευση ή ανάµειξη µε άλλη συγκολλητική ουσία, να είναι 

ακίνδυνο στη χρήση, να έχει ταχύτατη εφαρµογή χωρίς ειδικό εξοπλισµό και 

η απόδοση του στην κυκλοφορία να είναι άµεση. 

• Να µην επηρεάζεται από ακραίες θερµοκρασίες, χιόνι, παγετό, βροχή, 

καύσωνα και να παραµένει ελαστικό για µακρό χρονικό διάστηµα µετά τη 

χρήση του, χωρίς να δηµιουργεί κανένα πρόβληµα στην κυκλοφορία. 

• Να µην παρουσιάζει ρωγµές λόγω θερµοκρασιακών συστολών-διαστολών 

και να µην αποκολλάται από τα ελαστικά των αυτοκινήτων ή από πεζούς. 

• Να υπάρχει δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης του υπολειπόµενου υλικού 

µετά το άνοιγµα της συσκευασίας σε χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 4 µηνών. 

• Να έχει διάρκεια αποθήκευσης (χωρίς να χάνει τις ιδιότητες του) 

εικοσιτέσσερις (24) µήνες, χωρίς περιορισµούς ως προς το χώρο 

αποθήκευσης (στεγασµένος, κλειστός κ.λπ.). 

• Να µην παρουσιάζει καµιά τοξικότητα και η συσκευασία του να είναι 

πλαστικά δοχεία των 25 kg µε λαβές. 
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Οι ποσότητες των προς προµήθεια ειδών παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 

1η Οµάδα 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1 
Ασφαλτόµιγµα κλειστού τύπου, τύπου Β 

περιεκτικότητας σύµφωνα µε τους όρους και τις 

απαιτήσεις της Π.Τ.Π. Α265. 

Ton. 173 

2 
Ασφαλτικό γαλάκτωµα τύπου ΚΕ-1 (ασφαλτικό 

διάλυµα ΜΕ-5) για συγκολλητική επάλειψη σύµφωνα 

µε τις Π.Τ.Π. ΑΣ-12, Α-201, Α-203. 

Kg. 2.000 

 

 

2η Οµάδα 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1 Ψυχρό ασφαλτόµιγµα (ασφαλτικό 

σκυρόδεµα σε θερµοκρασία περιβάλλοντος) 

Τεµάχια 

(∆οχεία των 25 kg 

µε λαβές.) 

400 

 

Η διάρκεια της προµήθειας θα είναι µέχρι και 31/12/2018. 

 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
1η Οµάδα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

1 

Ασφαλτόµιγµα κλειστού τύπου 
Β περιεκτικότητας σύµφωνα 
µε τους όρους και τις 
απαιτήσεις της Π.Τ.Π. Α265. 

24327330-4 Ton. 173 55,00 € 9.515,00 € 

2 

Ασφαλτικό γαλάκτωµα τύπου 
ΚΕ-1 (ασφαλτικό διάλυµα ΜΕ-
5) για συγκολλητική επάλειψη 
σύµφωνα µε τις Π.Τ.Π. ΑΣ-12, 
Α-201, Α-203. 

24327330-4 Kg 2.000 1,40 € 2.800,00 € 

    Σύνολο 1ης Οµάδας 12.315,00 € 
    Φ.Π.Α. 24% 2.955,60 € 
    Σύνολο 1ης Οµάδας µε Φ.Π.Α. 15.270,60 € 
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2η Οµάδα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

1 
Ψυχρό ασφαλτόµιγµα 
(ασφαλτικό σκυρόδεµα σε 
θερµοκρασία περιβάλλοντος) 

24327330-4 

Τεµάχια 
(∆οχεία 
των 25 
kg µε 

λαβές.) 

400 5,50 € 2.200,00 € 

    Σύνολο 2ης Οµάδας 2.200,00 
    Φ.Π.Α. 24% 528,00 € 
    Σύνολο 2ης Οµάδας µε Φ.Π.Α. 2.728,00 € 

 

 

Γενικό σύνολο Οµάδων 1ης και 2ης οµάδας 

 

Σύνολο 1ης οµάδας µε Φ.Π.Α. 15.270,60€ 

Σύνολο 2ης οµάδας µε Φ.Π.Α. 2.728,00€ 

Γενικό σύνολο Οµάδων 1 & 2 µε Φ.Π.Α. 17.998,60€ 

 

Η συνολική δαπάνη, ανέρχεται σε δεκαεπτά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα 

λεπτά (17.998,60€) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 30.6662.0013 

του προϋπολογισµού του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2018. 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείµενο της προµήθειας 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια ασφαλτοµίγµατος που χρειάζεται ο 

∆ήµος για τις καθηµερινές ανάγκες και τη συντήρηση κατεστραµµένων τµηµάτων οδοστρώµατος 

(λακκούβες).  

 
ΑΡΘΡΟ 2O: Ισχύουσες διατάξεις  
Η διενέργεια της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε: 

 

• Νόµος 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016), όπως τροποποιηθείς ισχύει. 

• Νόµος 4250/14 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992» (ΦΕΚ 74 Α΄/23-03-
2014) 
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• Νόµος 4270/14, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄/28-06-
2014)  

• Νόµος 4152/13 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» (ΦΕΚ 107 
Α΄/09-05-2013) 

• Νόµος 4013/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων-Αντικατάσταση του 6ου 
Κεφαλαίου του ν. 3588/07 (Πτωχευτικός Κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 204 Α΄/15-09-2011) 

• Νόµος 3861/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Ενίσχυση της διαφάνειας για την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο-Πρόγραµµα ∆ιαύγεια- και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄/13-07-2010) 

• Νόµος 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010) 

• Νόµος 3731/08, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και 
ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263 Α΄/23-12-2008) 

• Νόµος 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
114 Α΄/08-06-2006) 

• Νόµος 2690/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄/09-03-1999) 

• Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄/05-08-2016) 

• Την µε αριθµ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων «Έγκριση 
Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/16, για 
διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (ΦΕΚ 3698 Β΄/16-11-2016) 

• Την µε αριθµ. 15 κατευθυντήρια οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (αρ. 
161/5797/25-11-2016) 
 

ΑΡΘΡΟ 3: ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Οικονοµική Προσφορά Αναδόχου 

ΑΡΘΡΟ 4O: Τιµές προσφορών 

Η οικονοµική προσφορά των υποψηφίων προµηθευτών, θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του 

συµφωνητικού και θα δίδεται σε ευρώ. Οι τιµές µονάδας της προσφοράς του κάθε υποψηφίου 

αναδόχου θα παραµένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η αντίστοιχη σύµβαση για την παρούσα 

προµήθεια. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύµβασης. Προσφορές που θα υποβληθούν και δεν θα 

περιλαµβάνουν το σύνολο των ειδών, θα απορρίπτονται. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος µπορεί να 

υποβάλλει προσφορά τουλάχιστον για µία οµάδα ειδών. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο: Περιεχόµενο προσφοράς 

Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) η λέξη «Προσφορά» 

β) η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής, στην οποία απευθύνεται η προσφορά 

γ) ο τίτλος της σύµβασης 

δ) τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα 

Ο ανωτέρω φάκελος θα περιέχει την Οικονοµική Προσφορά του υποψηφίου αναδόχου 





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ  

 

Κ.Μ.: Π197/2017 

ΠΡΟΫΠ: 17.998,60 € με Φ.Π.Α. 

 

 

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συµµετοχής και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, 

ο προϋπολογισµός προσφοράς θα συνοδεύεται από δήλωση του υποψήφιου προµηθευτή ότι τα προς 

προµήθεια είδη συµφωνούν πλήρως µε τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης. Η δήλωση 

αυτή θα είναι απόλυτα δεσµευτική για τον υποψήφιο ο οποίος θα είναι τελικά ο ανάδοχος.  

 

Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της παρούσας  µελέτης είναι το 

διαθέσιµο από τον ∆ήµο Ιλίου για το σύνολο των ειδών που δύναται να προµηθευτεί ο ∆ήµος και δεν 

είναι υποχρεωµένος στην εξάντληση των συµβατικών ποσοτήτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο Χρόνος ισχύος προσφοράς 

Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε 90 ηµέρες. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής 

∆εν απαιτείται εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

Τα ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης προ 

Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς 

διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή 

του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι 

µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών πλέον δύο (2) µήνες. Η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την οριστική παραλαβή των ειδών, 

από την αρµόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των δύο 

συµβαλλόµενων. 

 

Οι προαναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη 

-µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο 

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα 

που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

οικονοµικό φορέα. 
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Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις, 

η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των 

παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο Εναλλακτικές προσφορές 

Εναλλακτικές προφορές δεν θα γίνονται δεκτές. 

 

ΑΡΘΟ 10ο Πρόσκληση για υπογραφή συµφωνητικού 

Μετά την αξιολόγηση και πριν την απόφαση ανάθεσης ο προσωρινός ανάδοχος θα ειδοποιηθεί 

εγγράφως να υποβάλλει τα κάτωθι: 

1. Ασφαλιστική ενηµερότητα η οποία θα είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς του 

υποψηφίου αναδόχου. 

2. Φορολογική ενηµερότητα η οποία θα είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς του 

υποψηφίου αναδόχου. 

3. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από την ηµεροµηνία υποβολής, του 

υποψηφίου αναδόχου. 

 

Μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, η αρµόδια 

Υπηρεσία του ∆ήµου Ιλίου, ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

ανάθεση να προσέλθει, να υπογράψει το σχετικό συµφωνητικό. 

 

ΑΡΘΡΟ 11O Χρόνοι και τόποι παράδοσης 

Τα προς προµήθεια είδη θα παραδίδονται σε τόπο και χρόνο που θα οριστούν από το ∆ήµο Ιλίου και 

µετά από επικοινωνία του οριστικού αναδόχου µε την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, στη διάρκεια 

ισχύος του συµφωνητικού, ήτοι έως την 31/12/2018.  

 

Στην τιµή µονάδος του τιµολογίου, για το µεν θερµό ασφαλτόµιγµα περιλαµβάνεται µόνο η προµήθεια, 

καθώς η µεταφορά του θα γίνεται µε φορτηγά του ∆ήµου Ιλίου κάθε φορά. Η προµήθεια του θερµού 

ασφαλτοµίγµατος θα γίνεται αυθηµερόν και µπορεί να είναι µαζική ή τµηµατική, ανάλογα µε τις ανάγκες 

του ∆ήµου, χωρίς καµία πρόσθετη επιβάρυνση. Η τιµολόγηση θα είναι αντίστοιχη µε την παραλαβή, µε 

σταθερή τιµή (τιµή προσφοράς). 

 

Για το ψυχρό ασφαλτόµιγµα περιλαµβάνεται η προµήθεια και η µεταφορά του στις αποθήκες του 

∆ήµου. Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά και αφού προηγηθεί επικοινωνία µεταξύ του προµηθευτή και 

της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. 
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Η Υπηρεσία κρατά το δικαίωµα επιστροφής εφ’ όσον δεν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της 

µελέτης για την προµήθεια υλικών. Ο ∆ήµος Ιλίου δεν δεσµεύεται για την εξάντληση όλης της 

συµβατικής ποσότητας των προς προµήθεια ειδών.  

 

ΑΡΘΡΟ 12O: Προσωρινή και οριστική παραλαβή 

Η παραλαβή των ειδών διενεργείται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του άρθρου 219 του ν. 

4412/16, όπως ισχύει, η οποία συγκροτείται σύµφωνα µε το εδάφιο δ΄, της παραγράφου 11 του 

άρθρου 221 του νόµου 4412/16, όπως ισχύει.  

 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της 

σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν από του όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί εάν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και των παραδοτέων 

και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

 
ΑΡΘΡΟ 13O: Απόρριψη συµβατικών υλικών-αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης η 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο Αναθεώρηση Τιµών 

Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν 

σταθερές και αµετάβλητες. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: Ανωτέρα Βία 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκοµίσει στην αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά µέσα.   

 
ΑΡΘΡΟ 16O: Ποινικές ρήτρες- Έκπτωση του αναδόχου 
 
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από 

κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16 (ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να  υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στη προθεσµία που ορίζεται στην πρόσκληση) 
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β) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί  µε τις γραπτές εντολές της 

υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις  

γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των 

παρατάσεων.   

2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση 

όταν: 

α) εάν η σύµβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (άρθρο 204 του ν. 4412/16 όπως ισχύει). 

 

3. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των 

συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του 

παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16, όπως ισχύει. 

 

ΑΡΘΡΟ 17O: Πληρωµή 
Ο τελικός εξοφλητικός λογαριασµός εκδίδεται βάσει των πρωτοκόλλων της οριστικής παραλαβής των 

ειδών από την αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει εφόσον η αρµόδια 

επιτροπή, δεν διαπιστώσει κανένα πρόβληµα ως προς την ποιότητα και ποσότητα των σχετικών ειδών. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο Επίλυση ∆ιαφορών 

Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

                           Ίλιον, 12/12/2017 

Η Συντάξασα 
Ο Προϊστάµενος Τµήµατος 

Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας 

Η Προϊσταµένη  
∆ιεύθυνσης  

Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Χαρίκλεια Ζήση 
Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ 

 

Κωνσταντίνος Σκεντέρης 
Αγρονόµος-Τοπογράφος- 

Μηχανικός 

Αγγελική ∆ηµητρακοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 




