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          Αρ. πρωτ.  Φ 6.2.2/47/775583(3040) 

   

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ         :  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ     :  
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Λ. Στρατού 72, 59131 Βέροια  
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f.novaki@imathia.pkm.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 

 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

 

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για 

την συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας  ΠΕ Ημαθίας με αυτεπιστασία»  

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/7-06-2010) και η τροποποίηση του  με το υπ’ αριθ. Π.Δ.7/13 (ΦΕΚ 26 

Α’/31-01-2013) «Περί Οργάνων που αποφασίζουν…….και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 

2. Τις αρ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 4302 Β’/ 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226 Α’/ 27-12-2010).  

3. Το Π.Δ. 80/2016 (145 Α’) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”  

4. Τον Ν. 4412/2016 (147 Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. Τον Ν. 4782/2021 (Α’36) ««Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 

δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 

διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

6. Τον Ν. 4270/2014 (143 Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4337/2015 

(129 Α΄)  

7. Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 1 

και άρθρο 3 (ΦΕΚ 74 Α’/26-3-2014).  

8. Την υπ’ αριθ. οικ. 2482/03.09.2019 (ΦΕΚ 708/ΥΟΔΔ/09.09.2019 & ΑΔΑ:6Υ0Σ7ΛΛ-ΠΚ3) Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης στους 

Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  

9. Την υπ’ αριθ. οικ. 570607(7712) με ημερομηνία 12.09.2019 (ΦΕΚ 3475 B’/16.9.19) Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ 

ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ». 

10. Την υπ’ αριθ. 602161(8148) με ημερομηνία 25.09.2019 (ΦΕΚ 3745 Β’/10.10.2019 Απόφαση  του 

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 
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Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ 

ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» 

11. Την με αριθ. αποφ 14/2021, αρ. συνεδρίασης 4η/10-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΘ67ΛΛ-ΝΩΙ) «Πρόγραμμα προμηθειών, 

υπηρεσιών και εργασιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Κ.Μ για το έτος 2021». 

12.  Την με αριθ. αποφ 46/2021, αρ συνεδρίασης 11η /02-08-2021 (ΑΔΑ: ΩΞ367ΛΛ-ΕΝΕ) «Έγκριση 1ης 

τροποποίησης προγράμματος εκτελεστέων προμηθειών Π.Κ.Μ. έτους 2021». Η δαπάνη για την εν λόγω 

σύμβαση βαρύνει τους κάτωθι Ειδικούς Φορείς και Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2021.  

13. Την Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, έτους 2021» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 35/04-06-2021 (ΑΔΑ: ΩΓΕΠ7ΛΛ-ΨΑ1)   απόφαση 

Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση Τεχνικού 

Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021 στο οποίο 

περιλαμβάνεται η προμήθεια ασφαλτομίγματος με κωδικό 2131ΗΜΑ003ΙΔΠ21 και Κ.Α.Ε. 9781.α.18 

προϋπολογισμού 30.000,00€ με πίστωση 20.000,00€ για το έτος 2021 και 10.000,00€ για το 2022, όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 65/12-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΤΟ57ΛΛ-Β3Ν)   απόφαση Περιφερειακού 

Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας. 

14. Η  υπ’ αριθμ. 68/12-11-2021 (ΑΔΑ: Ω0ΝΞ7ΛΛ-Π50) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής 

Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2022 

της ΠΕ Ημαθίας και στην οποία περιλαμβάνεται η ανωτέρω προμήθεια,  προϋπολογισμού 35.000,00€ με 

πίστωση 15.000,00€ για το έτος 2022. 

15. Το με αρ. πρωτ. Φ 1.3.4/47/οικ 688072 (2715)/ 29-10-2021 Πρωτογενές Αίτημα  διάθεσης πίστωσης για την 

προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για την συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας με 

αυτεπιστασία. 

16. Η με Α.Π. 688792(5574)/23-11-2021 και Α/Α 3635  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πίστωσης 10.000,00€ 

για το έτος 2021 με ΑΔΑ: ΨΒ7Ζ7ΛΛ-ΩΛ5 & ΑΔΑΜ: 21REQ009586727 και αριθμό καταχώρησης α/α 3677 

στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Ο.Υ. της ΠΚΜ.  

17. Τις ανάγκες της υπηρεσίας για την άμεση αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος του οδικού δικτύου 

αρμοδιότητας μας. 

 

 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

         Να υποβάλουν προσφορά για την  προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για την συντήρηση οδικού 

δικτύου αρμοδιότητας  ΠΕ Ημαθίας με αυτεπιστασία 24.996,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%., 

όπως περιγράφονται κάτωθι. Στη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Συνεταιρισμοί, που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της παρούσας. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής και θα αφορά το σύνολο της προμήθειας όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει 

απαραίτητα την επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος, καθώς επίσης και την ένδειξη: 

«Προσφορά για την  προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για την συντήρηση οδικού δικτύου 

αρμοδιότητας  ΠΕ Ημαθίας με αυτεπιστασία», προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.996,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης». 

 

Ο φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (υπο)φακέλους: 

 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

 

Α.  ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 O οποίος θα περιλαμβάνει:  

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης, με ημερομηνία έκδοσης 

το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, με το οποίο θα πιστοποιείται η 

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται ότι :  

i) Δεν εμπίπτει σε κάποιον από τους Λόγους Αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 

όπως  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  22  του  Ν.  4782/2021  (συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση, 

δωροδοκία,   απάτη,   τρομοκρατικά   εγκλήματα   ή   εγκλήματα   συνδεόμενα   με   τρομοκρατικές 

δραστηριότητες,  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της 

τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων). 

ii) Δεν έχει αποκλεισθεί από δημόσιες συμβάσεις βάσει του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4782/2021. 

iii) Εφαρμόζει απαρέγκλιτα το σύνολο των διατάξεων που προβλέπονται από το άρθρο 18, παρ. 2 του Ν. 

4412/2016 και αφορά στις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας. 

iv) Δεν  τελεί  σε  πτώχευση,  ή  σε  διαδικασία  εξυγίανσης,  ή  ειδικής  εκκαθάρισης  ή  αναγκαστικής 

διαχείρισης,   ή   πτωχευτικού   συμβιβασμού   ή   αναστολής   επιχειρηματικής   δραστηριότητας   ή 

οποιασδήποτε ανάλογης κατάστασης που προβλέπεται από εθνικές διατάξεις νόμου 

v) Αποδέχεται πλήρως όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

vi) Ότι εγγυάται την ποιότητα των υλικών, η δε χρονική εγγύηση δε θα πρέπει να είναι μικρότερη των  

(2) ετών. Η εγγύηση αυτή νοείται ως χωρίς χρέωση άμεση επιδιόρθωση ή αντικατάσταση υλικού. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας 

και επικουρικής), το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση 



ΑΔΑ: 6ΣΑ57ΛΛ-6ΤΙ



4 

 

που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

του. 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το 

χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

5. Υπεύθυνη Δήλωση, τόσο του κατασκευαστή όσο και του προμηθευτή, όπου θα δηλώνεται ότι « για το 

προσφερόμενο υλικό τηρούνται οι σχετικές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και τα σχετικά 

Ευρωπαϊκά Πρότυπα και ισχύουν τα όσα αναφέρονται ως απαιτήσεις της παρούσας μελέτης».  

6. Αποτελέσματα ανάλυσης / εργαστηριακός έλεγχος, (απλό αντίγραφο), από κρατικό εργαστήριο 

δημόσιων έργων ή από διαπιστευμένο ιδιωτικό , από την οποία να προκύπτει ότι  , τόσο τα αδρανή όσο 

και το ασφαλτικό συνδετικό υλικό, είναι σύμφωνα με τους Ελληνικούς ή τους Ευρωπαϊκούς 

Κανονισμούς. 

7. Πιστοποιητικό (απλό αντίγραφο) από το γενικό χημείο του κράτους (τμήμα επικίνδυνων ουσιών) περί 

ταξινόμησης ή μη , ως επικίνδυνων των συστατικών (πρώτων υλών) και προϊόντος (ήτοι αποδεικτικά για 

την μη τοξικότητα και επικινδυνότητα του υλικού)(Κανονισμός Ε.Κ. αριθ 1907/2006). 

8. Πιστοποιητικό (σε ισχύ) συμμετοχής της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος σε σύστημα διαχείρισης 

ποιότητας κατά ISO 9001:2015.  

9. Βεβαίωση (εν ισχύ πριν την ημερομηνία του Διαγωνισμού) από το εργοστάσιο παραγωγής του προϊόντος  

ότι είναι συμβεβλημένος με το συλλογικό σύστημα διαχείρισης συσκευασιών [Ν.2391/2001, 

ανακύκλωση υλικών συσκευασίας μετά την χρήση τους. 

Σημειώσεις: 

• Οι ως άνω αρ. (2), (5) Υπεύθυνες Δηλώσεις σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο, υπογράφεται 

ψηφιακά ή με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, και συνοδεύεται από 

τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρείας, ανάλογα με τη νομική της 

μορφή (καταστατικό, πιστοποιητικά μεταβολών, ΦΕΚ, συγκρότηση ΔΣ σε σώμα κτλ),  

• Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που 

συμμετέχει στην ένωση. 

• Τα ανωτέρω υπ’αρ. (1),(3) και (4)  μπορούν να προσκομιστούν σε απλά φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4250/2014. 

 

Β.  ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  την Οικονομική 

Προσφορά για την  προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για την συντήρηση οδικού δικτύου 

αρμοδιότητας  ΠΕ Ημαθίας με αυτεπιστασία, σύμφωνα με το Παράρτημα Α και συμπληρωμένη στο 

συνημμένο της παρούσης έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

Η προσφερόμενη τιμή με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. και όλες τις κρατήσεις, επί ποινή αποκλεισμού, δεν πρέπει 

να ξεπερνά τον συνολικό προϋπολογισμό της προμήθειας, ήτοι 24.996,00€ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24%. 

 Η Οικονομική προσφορά υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

     Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου για την τμηματική προμήθεια θα γίνει κατόπιν της παράδοσης 

του αντίστοιχου τιμολογίου και μετά από την έκδοση και θεώρηση του τακτικού χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής, το οποίο εκδίδεται στο όνομα του, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται στη 

σχετική νομοθεσία (Ν. 4412/2016). Τον  αντισυμβαλλόμενο βαρύνουν οι σχετικές κρατήσεις με βάση τα 

οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Οι προθεσμίες πληρωμής, όπως ορίζονται και ισχύουν σύμφωνα με το 

Ν.4152/2013 υποπαράγραφος Ζ.5, άρχονται από την ημερομηνία προσκόμισης των απαραίτητων 

δικαιολογητικών.   

 

 ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

 

Η παράδοση που εκτός από την μεταφορά θα περιλαμβάνει και την εκφόρτωση σε σημείο που θα ορίζεται 

από την Υ.Τ.Ε.Π.Ε Ημαθίας, θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. Η παράδοση θα εκτελείται 

τμηματικά , ανάλογα με τις ανάγκες τις υπηρεσίας. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται από την Υπηρεσία για την 

ημερομηνία παράδοσης του υλικού τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα νωρίτερα με την υποχρέωση να γίνεται η 

παράδοση της παραγγελίας εντός του χρονικού διαστήματος τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμων ημερών , όπως 

αναλυτικά αναφέρεται στο περιγράφεται στο Παράρτημα Α (άρθρο 6ο Ε.Σ.Υ.) που συνοδεύει το παρόν. 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι φάκελοι προσφορών θα κατατίθενται στην Γραμματεία της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ 

Ημαθίας  – Λ. Στρατού 72 – 591 31 – Βέροια, τηλ. 23313-53631  ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail: 

dtei@imathia.pkm.gov.gr  ως την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 π.μ. 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής ή η 

σφραγίδα του ταχυδρομείου, αλλά η πραγματική ημερομηνία παραλαβής του φακέλου. Η παρούσα 

πρόσκληση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής http://imathia.pkm.gov.gr.         

      Η προσφορά είναι δεσμευτική και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το σύνολο των απαιτούμενων 

χαρακτηριστικών/προδιαγραφών, άλλως θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές για μέρος των 

παραπάνω, εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Συνημμένα: 

 
1. Παράρτημα Α 

2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  
 
 
 
 

                                                                                               Ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Ημαθίας 

 

 

 

                   Κωνσταντίνος Καλαΐτζίδης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 
 
 

 
 

«Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για την συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας  ΠΕ 
Ημαθίας με αυτεπιστασία» 

Αριθμός Προμήθειας :  5/2021 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 

Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ έτους 2021  
(ΚΑΕ 02.02.721. 9781.α.18) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2131ΗΜΑ003ΙΔΠ21 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.158,06 € 

Φ.Π.Α. 24% : 4.837,94 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 24.996,00 € 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Απευθείας Ανάθεση 

CPV: 44113620-7 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και μεταφορά σε χώρους αποθήκευσης της Υποδιεύθυνσης 

Τεχνικών Έργων ΠΕ Ημαθίας , ψυχρού ασφαλτομίγματος, που θα χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση 

φθορών  και επούλωση λάκκων για την άμεση συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας. 

Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται από συνεργείο του Τμ. Εργοταξίου της Υ.Τ.Ε.  Π.Ε Ημαθίας  με ιδία 

μέσα και μπορούν να χαρακτηριστούν γενικά ως εργασίες έκτακτης ανάγκης για την αποκατάσταση 

φθορών του οδικού δικτύου. Για την διενέργεια των εν λόγω εργασιών απαιτείται η προμήθεια ψυχρού 

ασφαλτομίγματος συσκευασμένο σε πλαστικούς σάκους για διάρκεια είκοσι τεσσάρων  (24) μηνών από την 

υπογραφή της σύμβασης ή έως την εξάντληση της πίστωσης. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 

 

44113620-7 Άσφαλτος 

 

 

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

- Φορέας χρηματοδότησης  είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  και έχει ενταχθεί η προμήθεια 

στο πρόγραμμα Προμηθειών σύμφωνα με την με αριθ. αποφ 14/2021, αρ. συνεδρίασης 4η/10-3-

2021 (ΑΔΑ: 6ΤΘ67ΛΛ-ΝΩΙ) «Πρόγραμμα προμηθειών, υπηρεσιών και εργασιών των Περιφερειακών 

Ενοτήτων της Π.Κ.Μ για το έτος 2021». 

- Η με αριθ. αποφ 46/2021, αρ συνεδρίασης 11η /02-08-2021 (ΑΔΑ: ΩΞ367ΛΛ-ΕΝΕ) «Έγκριση 1ης 

τροποποίησης προγράμματος εκτελεστέων προμηθειών Π.Κ.Μ. έτους 2021». Η δαπάνη για την εν 

λόγω σύμβαση βαρύνει τους κάτωθι Ειδικούς Φορείς και Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού  οικονομικού 

έτους 2021.  

- Η Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2021» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 35/04-06-2021 (ΑΔΑ: ΩΓΕΠ7ΛΛ-

ΨΑ1)   απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η 1η 

τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

έτους 2021 στο οποίο περιλαμβάνεται η προμήθεια ασφαλτομίγματος με κωδικό 

2131ΗΜΑ003ΙΔΠ21 και Κ.Α.Ε. 9781.α.18 προϋπολογισμού 35.000,00€ με πίστωση 20.000,00€ για το 

έτος 2021 και 15.000,00€ για το 2022 . 

- Η  υπ’ αριθμ. 68/12-11-2021 (ΑΔΑ: Ω0ΝΞ7ΛΛ-Π50)   απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής 

Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών 

έτους 2022 της ΠΕ Ημαθίας και στην οποία περιλαμβάνεται η ανωτέρω προμήθεια. 

- Το υπ. αριθμ. Φ1.3.4/47 /οικ.688072(2715)/29-10-2021 Πρωτογενές αίτημα διάθεσης πίστωσης για 

την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για την συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. 

Ημαθίας με αυτεπιστασία. 

- Η με Α.Π. 688792(5574)/23-11-2021 και Α/Α 3635  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πίστωσης 

10.000,00€ για το έτος 2021 με ΑΔΑ: ΨΒ7Ζ7ΛΛ-ΩΛ5 & ΑΔΑΜ: 21REQ009586727 και αριθμό 

καταχώρησης α/α 3677 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Ο.Υ. της ΠΚΜ.  
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 ΕΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 

1 2021 721 9781.α.18 

Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος 
για την συντήρηση οδικού δικτύου 

αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας με 
αυτεπιστασία  

20.000,00 

2 2022 721 9781.α.18 

Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος 
για την συντήρηση οδικού δικτύου 

αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας με 
αυτεπιστασία  

15.000,00 

 

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Όλα τα υπό προμήθεια προϊόντα θα ακολουθούν τις σχετικές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και 

τα σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα. 

 

Ουσιώδη χαρακτηριστικά – Ιδιότητες του υπό προμήθεια προϊόντος :  

• Η εφαρμογή του υλικού θα πρέπει να μην απαιτεί προετοιμασία της κατεστραμμένης επιφάνειας 

όπως επαλείψεις (συγκολλητική ή προεπάλειψη) και ανάμειξη με άλλη συγκολλητική ουσία. Επίσης 

δεν θα πρέπει να απαιτούνται μηχανήματα και ειδικευόμενοι εργάτες για την διάστρωση και την 

συμπύκνωση του. 

• Θα πρέπει να εφαρμόζεται με ευκολία και αποτελεσματικότητα σε όλες τις καιρικές συνθήκες 

(βροχόπτωση, λιμνάζοντα νερά, χαμηλές θερμοκρασίες), χωρίς ειδικό εξοπλισμό και η απόδοση του 

επισκευαζόμενου τμήματος της οδού στην κυκλοφορία να είναι άμεση. 

• Θα πρέπει να παραμένει ελαστικό για μακρύ χρονικό διάστημα μετά την χρήση του, χωρίς να 

δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην κυκλοφορία, να μην αποκολλάται από το οδόστρωμα και να μην 

παρασύρεται από τα ελαστικά των αυτοκινήτων ή από πεζούς. 

• Επίσης να έχει καλή πρόσφυση τόσο σε ασφαλτικά όσο και σε οδοστρώματα από σκυρόδεμα. Να 

σφραγίζει και να προστατεύει από διάβρωση το οδόστρωμα. Να μην παρουσιάζει ρωγμές λόγω 

θερμοκρασιακών συστολών διαστολών. 

• Το υλικό θα πρέπει να είναι απρόσβλητο από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων και να μην 

επηρεάζεται από άλατα του υπεδάφους. 

• Ουσιώδες χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του υπολειπόμενου υλικού 

μετά από το άνοιγμα της συσκευασίας σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας. 

• Θα πρέπει να έχει διάρκεια αποθήκευσης (χωρίς να χάνει τις ιδιότητές του) τουλάχιστον 24 μήνες 

χωρίς περιορισμούς ως προς τον χώρο αποθήκευσης (στεγασμένος, κλειστός, κ.λ.π.).  

• Το υλικό να είναι ακίνδυνο στην χρήση του (μη τοξικό) και γενικά μη επιβλαβές για την υγεία των 

εργαζομένων και τη δημόσια υγιεινή, χωρίς να απαιτείται ειδικός εξοπλισμός. 

 

Μέτρα ασφάλειας και προστασίας: 

Το υλικό δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο και δεν πρέπει να παρουσιάζει καμία τοξικότητα. 

Κατά τη χρήση του πρέπει να αποφεύγεται η παρατεταμένη επαφή με το δέρμα. 

 

Συσκευασία: 

Η συσκευασία θα είναι πλαστικοί σάκοι των 25κιλών. 
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Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2939/01 (ΦΕΚ: 179/Α΄/06-08-2001): ‘Συσκευασίες και 

εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού 

Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) νυν «Ελληνικός Οργανισμός 

Ανακύκλωσης» (Ε.Ο.ΑΝ.)’ όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις του, όλοι οι παραγωγοί και εισαγωγείς 

συσκευασμένων προϊόντων τα οποία διατίθενται στην Ελληνική αγορά, είναι υποχρεωμένοι να 

συμμετέχουν στο ‘Σύστημα Ατομικής ή Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών’. Για το λόγο 

αυτόν θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά να υποβάλλεται επικυρωμένο 

φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης συμμετοχής του προσφέροντος στο Σύστημα. 

 

Πιστοποιητικά: 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό παραγωγοί ή μεταπωλητές , υποχρεούνται  επί ποινή ακυρότητας 

και αποκλεισμού ,να καταθέσουν  τα παρακάτω: 

 

α)Υπεύθυνη δήλωση τόσο του κατασκευαστή όσο και του προμηθευτή, όπου θα δηλώνεται ότι « για το 

προσφερόμενο υλικό τηρούνται οι σχετικές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και τα σχετικά 

Ευρωπαϊκά Πρότυπα και ισχύουν τα όσα αναφέρονται ως απαιτήσεις της παρούσας μελέτης».  

β) Αποτελέσματα ανάλυσης / εργαστηριακός έλεγχος, (απλό αντίγραφο), από κρατικό εργαστήριο 

δημόσιων έργων ή από διαπιστευμένο ιδιωτικό , από την οποία να προκύπτει ότι  , τόσο τα αδρανή όσο 

και το ασφαλτικό συνδετικό υλικό, είναι σύμφωνα με τους Ελληνικούς ή τους Ευρωπαϊκούς 

Κανονισμούς. 

γ)Πιστοποιητικό (απλό αντίγραφο) από το γενικό χημείο του κράτους (τμήμα επικίνδυνων ουσιών) περί 

ταξινόμησης ή μη , ως επικίνδυνων των συστατικών (πρώτων υλών) και προϊόντος (ήτοι αποδεικτικά για 

την μη τοξικότητα και επικινδυνότητα του υλικού)(Κανονισμός Ε.Κ. αριθ 1907/2006). 

δ)Πιστοποιητικό (σε ισχύ) συμμετοχής της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος σε σύστημα διαχείρισης 

ποιότητας κατά ISO 9001:2015.  

ε) Βεβαίωση (εν ισχύ πριν την ημερομηνία του Διαγωνισμού) από το εργοστάσιο παραγωγής του 

προϊόντος  ότι είναι συμβεβλημένος με το συλλογικό σύστημα διαχείρισης συσκευασιών [Ν.2391/2001, 

ανακύκλωση υλικών συσκευασίας μετά την χρήση τους].  

 

Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Χρώμα Μαύρο 

Χημική σύσταση Ασφαλτικό 

Φαινόμενη πυκνότητα χωρίς συμπύκνωση Περίπου 1.4 gr/cm3 

Φαινόμενη πυκνότητα μετά από συμπύκνωση Περίπου 2.3 gr/cm3 

Περιεκτικότητα σε συνδετικό υλικό κατά βάρος 

ξηρών αδρανών 

Περίπου 5,50 % 

 

 

Πίνακας κοκκομετρικής διαβάθμισης 

Άνοιγμα κόσκινου (mm) Διερχόμενο ποσοστό (%) 

9,5 100 

6,35 90-100 

4,75 50-70 

2,36 10-20 

1,18  6-10 

0,30 0-6 
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4. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο  :Αντικείμενο συγγραφής 
 

Αντικείμενο  είναι η προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος σε πλαστική συσκευασία των 25 κιλών για τις 
ανάγκες της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας , προκειμένου  να χρησιμοποιηθεί στην 
επούλωση λάκκων και έκτακτων φθορών των οδοστρωμάτων αρμοδιότητας της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας. 

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) περιλαμβάνει τους γενικούς και ειδικούς συμβατικούς όρους, 
με βάση τους οποίους, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της μελέτης και με τους όρους των λοιπών Τευχών 
Δημοπράτησης, ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί, θα εκτελέσει την προμήθεια. 
 
Άρθρο 2ο  : Ισχύουσες διατάξεις 
 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: 
 
18. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/7-06-2010) και η τροποποίηση του  με το υπ’ αριθ. Π.Δ.7/13 (ΦΕΚ 
26 Α’/31-01-2013) «Περί Οργάνων που αποφασίζουν…….και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις» 

19. Τις αρ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 4302 Β’/ 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση 
του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226 Α’/ 27-12-2010).  

20. Το Π.Δ. 80/2016 (145 Α’) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”  
21. Τον Ν. 4412/2016 (147 Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
22. Τον Ν. 4782/2021 (Α’36) ««Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 

των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

23. Τον Ν. 4270/2014 (143 Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 
του Ν. 4337/2015 (129 Α΄)  

24. Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις», 
άρθρο 1 και άρθρο 3 (ΦΕΚ 74 Α’/26-3-2014).  

25. Την υπ’ αριθ. οικ. 2482/03.09.2019 (ΦΕΚ 708/ΥΟΔΔ/09.09.2019 & ΑΔΑ:6Υ0Σ7ΛΛ-ΠΚ3) Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων 
ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  

26. Την υπ’ αριθ. οικ. 570607(7712) με ημερομηνία 12.09.2019 (ΦΕΚ 3475 B’/16.9.19) Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων 
πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ». 

27. Την υπ’ αριθ. 602161(8148) με ημερομηνία 25.09.2019 (ΦΕΚ 3745 Β’/10.10.2019 Απόφαση  του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων 
πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» 

28. Την με αριθ. αποφ 14/2021, αρ. συνεδρίασης 4η/10-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΘ67ΛΛ-ΝΩΙ) «Πρόγραμμα 
προμηθειών, υπηρεσιών και εργασιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Κ.Μ για το έτος 2021». 

29.  Την με αριθ. αποφ 46/2021, αρ συνεδρίασης 11η /02-08-2021 (ΑΔΑ: ΩΞ367ΛΛ-ΕΝΕ) «Έγκριση 1ης 

τροποποίησης προγράμματος εκτελεστέων προμηθειών Π.Κ.Μ. έτους 2021». Η δαπάνη για την εν λόγω 
σύμβαση βαρύνει τους κάτωθι Ειδικούς Φορείς και Κ.Α.Ε του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 
2021.  
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30. Την Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, έτους 2021» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 35/04-06-2021 (ΑΔΑ: ΩΓΕΠ7ΛΛ-ΨΑ1)   απόφαση 
Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση Τεχνικού 
Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021 στο οποίο 
περιλαμβάνεται η προμήθεια ασφαλτομίγματος με κωδικό 2131ΗΜΑ003ΙΔΠ21 και Κ.Α.Ε. 9781.α.18 
προϋπολογισμού 35.000,00€ με πίστωση 20.000,00€ για το έτος 2021 και 15.000,00€ για το 2022 . 

31. Η  υπ’ αριθμ. 68/12-11-2021 (ΑΔΑ: Ω0ΝΞ7ΛΛ-Π50)   απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής 
Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών 
έτους 2022 της ΠΕ Ημαθίας και στην οποία περιλαμβάνεται η ανωτέρω προμήθεια. 

32. Το υπ. αριθμ. Φ1.3.4/47 /οικ.688072(2715)/29-10-2021 Πρωτογενές αίτημα διάθεσης πίστωσης για την 
προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για την συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας 
με αυτεπιστασία. 

33. Η με Α.Π. 688792(5574)/23-11-2021 και Α/Α 3635  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Πίστωσης 
10.000,00€ για το έτος 2021 με ΑΔΑ: ΨΒ7Ζ7ΛΛ-ΩΛ5 & ΑΔΑΜ: 21REQ009586727 και αριθμό 
καταχώρησης α/α 3677 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Ο.Υ. της ΠΚΜ.  

 
Άρθρο 3ο  :Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με 
τους όρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.4412/2016  και με κριτήριο κατακύρωσης τη  
χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας. 
 
Άρθρο 4ο : Τιμές προσφορών - Αναθεώρηση τιμών 

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά 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 της 
παράδοσης της ψυχρής ασφάλτου, 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. 
 
Άρθρο 5ο : Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι 
υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης μετά από πρόσκληση σε ορισμένο τόπο και 
χρόνο.  
 
Άρθρο 6ο  : Τόπος και  Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας 

Ο συνολικός χρόνος παράδοσης της (συνολικής) προμήθειας ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες , 
από την υπογραφή της σύμβασης ή ως την εξάντληση της πίστωσης. 

Η παράδοση που εκτός από την μεταφορά θα περιλαμβάνει και την εκφόρτωση σε σημείο που θα 
ορίζεται από την Υ.Τ.Ε.Π.Ε Ημαθίας, θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. Η παράδοση θα 
εκτελείται τμηματικά , ανάλογα με τις ανάγκες τις υπηρεσίας. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται από την 
Υπηρεσία για την ημερομηνία παράδοσης του υλικού τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα νωρίτερα, με την 
υποχρέωση να γίνεται η παράδοση της παραγγελίας εντός του χρονικού διαστήματος τουλάχιστον πέντε 
(5) εργάσιμων ημερών.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση να παρατείνεται μέχρι το 1/3 αυτού ύστερα από 
σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 
ή εκ μέρους της Π.Ε. Ημαθίας εφόσον η δαπάνη της σύμβασης δεν έχει απορροφηθεί εντός του συμβατικού 
χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την αρμόδια 
Επιτροπή, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση, ανεξάρτητα από το αν το 
αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. 

Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης- παράδοσης μπορεί με απόφαση της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας να 
μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Ο 
προμηθευτής φέρει αποκλειστικά και ολοκληρωτικά αυτός το βάρος αποδείξεως της ανωτέρας βίας. Δεν 
μπορεί όμως να την επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα 
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απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε είκοσι μέρες αφότου συμβούν τα περιστατικά που τη συνιστούν 
και που προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει στο σύνολό της ή μερικά την προμήθεια που ανέλαβε.  
 
Άρθρο 7ο : Πλημμελής Προμήθεια 

Εφ’ όσον τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει 
ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αποκαταστήσει ή να τα βελτιώσει σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 
 
Άρθρο 8ο  : 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. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
 
Άρθρο 9ο  : Παραλαβή Προμήθειας - Τρόπος Πληρωμής 

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια  επιτροπή παραλαβής ύστερα από μακροσκοπικό 
έλεγχο. 

Ο κύριος του έργου χωρίς ουδεμία γνωστοποίηση στον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της προμήθειας, 
δύναται να διακριβώσει κάθε στοιχείο που αφορά την ποιότητα και την ποσότητα του προς παραλαβή και 
γενικά την τήρηση όλων των προαπαιτούμενων που σχετίζονται με την συγκεκριμένη προμήθεια.  

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή 
παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των 
κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών.    

Η πληρωμή της αξίας της προμήθεια μπορεί γίνει , μετά την παραλαβή του υλικού, με την προσκόμιση 
όλων των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών. 

Σε περίπτωση τμηματικής – σταδιακής παραλαβής της προμήθειας από την επιτροπή παραλαβής , θα 
γίνεται πληρωμή της αξίας της ποσότητας που θα παραδίδεται με τον αναλογούντα ΦΠΑ.  
 
Άρθρο 10ο  :  Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις βάσει των κειμένων διατάξεων, που θα 
ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει την Περιφερειακή Ενότητα 
Ημαθίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΔΑ: 6ΣΑ57ΛΛ-6ΤΙ



14 

 

5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 

α/α CPV Περιγραφή 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή μονάδας (€) Συνολική τιμή (€) 

[1] [2] [4] [6] [7] [8] [9] 

1 44113620-7 
Ψυχρό 

ασφαλτομίγμα 
(σάκος 25 κιλών) 

Τεμάχιο 
(Σάκος 
25Kg) 

5002 4,03 20.158,06 

Άθροισμα 20.158,06 

Φ.Π.Α. (24%) 4.837,94 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 24.996,00 
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6. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

 

Προς 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ. 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ  

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

Ε-ΜΑΙL 

 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

 Για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για την συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας με 
αυτεπιστασία 

Αφού έλαβα γνώση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για 

την συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας με αυτεπιστασία, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης 

αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι τα αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και 

αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές  μονάδας. 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α/α Περιγραφή 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή μονάδας (€) 
Καθαρή αξία 

(€) 

    Ολογράφως Αριθμητικά  

1 
Ψυχρό 

ασφαλτόμιγμα 
(σάκος 25 κιλών) 

Τεμάχιο 
(Σάκος 25Kg) 

5002    

       

Σύνολο καθαρής αξίας:  

Φ.Π.Α. 24%  

Σύνολο με Φ.Π.Α  
 
 
                                                                                                                                                                  ………../………./2021 

 
 
 

Ο Προσφέρων 
 (Σφραγίδα – Υπογραφή) 
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