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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 
1. Ο ∆ήµος Ηρακλείου Κρήτης µε διεύθυνση ∆ιονυσίου 13Α                        

Ν. Αλλικαρνασός, τηλ 2810-247512, fax 2810-247560, Τ.Κ. 71601 

Ηράκλειο, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές 

για την προµήθεια ασφαλτοµίγµατος της Π.Τ.Π Α265 µε µεταφορά      

4250 ton, την προµήθεια ασφάλτου 50/70 µε µεταφορά 10 ton, την 

προµήθεια ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης ΚΕ-1 (ψυχρά) µε 

µεταφορά 8360 kg, την προµήθεια ασφαλτικής προεπάλειψης ΚΕ-5 

(ψυχρά) µε µεταφορά 8360 kg και την προµήθεια ασφαλτική 

προεπάλειψη ΜΕ-0 (θερµή) µε µεταφορά 9360 kg, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφαση 11389/93) και σύµφωνα µε το 

Ν.3463/06,  για τις ανάγκες του έργου ‘‘Ασφαλτοστρώσεις δρόµων ∆.Η. 

(µε αυτεπιστασία)’’ 

2. Ο αξία της προµήθειας του ασφαλτοµίγµατος της Π.Τ.Π Α265 µε 

µεταφορά 4250 ton είναι 255.000,00 ευρώ πλέων Φ.Π.Α., ενώ η αξία της 

προµήθειας ασφάλτου 50/70 µε µεταφορά 10 ton, είναι 7.000,00 ευρώ 

πλέων Φ.Π.Α., η αξία της προµήθειας ασφαλτικής συγκολλητικής 

επάλειψης ΚΕ-1 (ψυχρά) µε µεταφορά είναι 10.032,00 ευρώ πλέων 

Φ.Π.Α, η αξία της προµήθειας ασφαλτικής προεπάλειψης ΚΕ-5 (ψυχρά) 

µε µεταφορά είναι 12.540,00 ευρώ πλέων Φ.Π.Α., η αξία της προµήθειας 

ασφαλτική προεπάλειψη ΜΕ-0 (θερµή) µε µεταφορά είναι 12.168,00 ευρώ 

πλέων Φ.Π.Α.  

3. Τα έγγραφα που αφορούν την προµήθεια µπορούν να ζητήσουν οι 

ενδιαφερόµενοι από το ∆ήµο Ηρακλείου, ∆ιονυσίου 13Α, τµήµα 

Οδοποιίας, υπεύθυνοι: Βαλύρη ∆έσποινα, τηλ. 2810.247534-2810512. 

4. Οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα σταλούν ή θα 

κατατεθούν στον ∆ήµο στις 1 Οκτωβρίου 2012 ηµέρα ∆ευτέρα.                   



Η διεύθυνση που θα σταλούν αναφέρεται στην αρχή της παρούσης 

προκήρυξης. 

Όλες οι προσφορές θα είναι συνταγµένες στην Ελληνική γλώσσα 

διαφορετικά αποκλείονται. 

5. Ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών από την αρµόδια επιτροπή 

ορίζεται η 3 Οκτωβρίου 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πµ για έλεγχο 

δικαιολογητικών τεχνικών προδιαγραφών.  

Κατά την ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να 

παρίστανται οι νόµιµοι εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων. 

Ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών ορίζεται η                   

8 Οκτωβρίου 2012 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 πµ 

6. Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται το ποσό των 14.837,00 

ευρώ (5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το 

Φ.Π.Α.) σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο 

του ΤΣΜΕ∆Ε ή του Ταµείου Παρακαταθηκών και δανείων. 

7. Η πλέον συµφέρουσα προσφορά θα προκύψει από τις διαδικασίες που 

περιγράφονται  αναλυτικά στη διακήρυξη του έργου. 

8. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από το ∆ήµο Ηρακλείου στις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Τηλ. 2810.247534 και 2810247512.         

Αρµόδιοι : Βαλύρη ∆έσποινα.                                                                        

 
Να δηµοσιευτεί µια φορά 
µε στοιχεία των 8 στιγµών 
και χωρίς πλαίσιο                 
στις Εφηµερίδες 
 
    1. ΠΑΤΡΙΣ    
    2. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
    3. ΕΘΝΙΚΗ ΦΩΝΗ   
    4. ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΑΚ. ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
         της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως 
    5. ΑΥΓΗ                                                              
           
     
 

Ηράκλειο  …….. / ….. / 2012 
          Ο Αντιδήµαρχος Ηρακλείου 

       
 
     

           ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Ηράκλειο 17 / 07 / 2012 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                             ΕΡΓΟ: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Η. 
Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΤΑΣΙΑΣ                              με αυτεπιστασία                          
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ                                          Κ.Α. 30.7323.229 για το έτος 2012                                           
 
                                                                   
              
                                                     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 
 
     Ο Δήμαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την 
χαμηλότερη προσφορά και με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Αποφ. 11389/93) η προμήθεια ασφαλτομίγματος της Π.Τ.Π Α265 με 
μεταφορά, η προμήθεια ασφάλτου 50/70 με μεταφορά, η προμήθεια ασφαλτικής συγκολλητικής 
επάλειψης ΚΕ-1 (ψυχρά) με μεταφορά, η προμήθεια ασφαλτικής προεπάλειψης ΚΕ-5 (ψυχρά) 
με μεταφορά  και η ασφαλτική προεπάλειψη ΜΕ-0 (θερμή) με μεταφορά, για την συντήρηση 
οδοστρωμάτων, που θα χρησιμοποιηθεί από το τμήμα της Οδοποιίας της Διεύθυνσης 
Συντήρησης & Αυτεπιστασίας του Δήμου Ηρακλείου. 
  
     Άρθρο 1ο  
Δαπάνη. 
   Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της συνολικής προμήθειας των υλικών είναι 296.740,00 €  
χωρίς τον Φ.Π.Α. 23% που είναι 68.250,20 €. και συνολικά ανέρχεται σε 364.990,20 €. Η 
προμήθεια αυτή αφορά το έργο αυτεπιστασίας «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Η. (με 
αυτεπιστασία)» έχει ενταχθεί  στον προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου έτους 2012. 
  
  Άρθρο 2ο  
  Πληροφορίες. 
   Τα έγγραφα της προμήθειας μπορούν να ζητηθούν από την Δ/νση Συντήρησης & 
Αυτεπιστασίας, Τμήμα Οδοποιίας  τηλ.2810 247-512/534   fax.2810 244747. Η ανάλογη 
αίτηση θα κατατίθεται στην υπηρεσία μας το αργότερο ( 6) έξη ημέρες από την ημερομηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
 
    Άρθρο 3ο  
    Ημερομηνία παραλαβής προσφορών. 
   Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα σταλούν ή θα κατατεθούν στο Δήμο στις     
1 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα στη Διεύθυνση Δήμος Ηρακλείου , Διονυσίου 13α                 
Ν. Αλικαρνασσός Τ.Κ. 71601 Ηράκλειο. 
 
 
 



 
    Άρθρο 4ο  
    Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών. 
    Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή ορίζεται την             
3 Οκτωβρίου 2012  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 
     Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. 
   Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ορίζεται την 8 Οκτωβρίου 2012 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή. 
 
    Άρθρο 5ο 
     Γλώσσα. 
  Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ' 
αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 
 
     Άρθρο 6ο  
      Προέλευση. 
    Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν υλικά, αλλοδαπής ή ημεδαπής 
προελεύσεως ,ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στο  άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
    Άρθρο 7ο      
 Δικαιολογητικά συμμετοχής. 
   Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν 
μαζί με την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά: 
 α. Οι Έλληνες πολίτες. 
 1.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 5% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 
του ΕΚΠΟΤΑ. 
 2.Απόσπασμα ποινικού μητρώου ,έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας. 
 3.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση ,εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ,πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
  4.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 και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού . Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή ,τα 



δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3 και 4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 
της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
  5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' 
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια 
αρχή , που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 
    Για αλλοδαπούς ,τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά ,οι συνεταιρισμοί ,οι ενώσεις 
προμηθευτών ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του 
ΕΚΠΟΤΑ 
 6.Σε περίπτωση που οι προμηθευτές δεν κατασκευάζουν ή δεν παράγουν τα υπό προμήθεια 
είδη , μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο , σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ ( 11389 άρθρο 18 
παρ.3 του 1993) ,πρέπει να επισυνάψουν δήλωση του εκπροσώπου της κατασκευάστριας 
εταιρείας (επί ποινή αποκλεισμού ) στην οποία θα δηλώνονται: 
    α) Ότι αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας ,σε περίπτωση που 
κατακυρώνεται η προμήθεια στον διαγωνιζόμενο. 
    β) Ότι θα καλύψει τον Δήμο Ηρακλείου με υλικά και είδη έως και την λήξη της σχετικής 
σύμβασης, ακόμη και απ΄ ευθείας από το εργοστάσιο κατασκευής – παρασκευής , αν αυτό 
κριθεί σκόπιμο από την Υπηρεσία μας. 
   γ) Ότι θα καλύψει τον Δήμο Ηρακλείου με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας 
αν αυτό κριθεί σκόπιμο από τον Δήμο. 
                                              
     Άρθρο 8ο  
       Τρόπος κατάθεσης προσφορών. 
   1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε Ανοικτό διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 
προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη. 
   2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 
   3. Εάν από την Διακήρυξη προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν 
δείγματα ή άλλα στοιχεία, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην υπηρεσία, η δε 
σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά . 
   4.Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού. 
   5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες, ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές 
δεν πληρούν τα οριζόμενα, από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος 
άρθρου δεν λαμβάνονται υπ΄  όψη. 
   6. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
διενέργεια του διαγωνισμού ,δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που 
παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την 
προκήρυξη ,προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την 
προαναφερόμενη διαδικασία .Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι 
προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο 
εκπρόθεσμα. 



   7.Στόν φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 
 α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί   την προμήθεια (Δήμος Ηρακλείου 
).    γ. Ο αριθμός της Διακήρυξης. 
 δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
 ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
    Άρθρο 9ο 
      Προσφορές. 
   Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο ,καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος 
θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 8 της παρούσης. Προσφορές 
που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. 
    Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και 
ειδικότερα ως εξής: 
 Επειδή ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη μόνο τιμή ,στον κυρίως φάκελο 
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση  συμμετοχής και τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε 
χωριστό φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο ,με την ένδειξη: 
<< ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >> . 
                              
  2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
   3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη: 
<< ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ >> 
και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
   4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ,διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση ,αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού 
παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν 
διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή . Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' 
αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 
προσφορών. 
   5. Ο προσφέρων θεωρείται άτι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 
της Διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία 
εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να 
αναφέρει στη προσφορά του, τους όρους της προσφοράς ,που είναι διαφορετικοί από τους 
όρους της Διακήρυξης ,προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς 
,δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ,ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή 
απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον 



προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της ,είτε 
ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. 
   Από τις διευκρινίσεις που δίνονται ,σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Η προσφορά που θέτει όρο 
αναπροσαρμογής των τιμών, απορρίπτετε ως απαράδεκτη. 
 
   Άρθρο 10ο     
    Χρόνος ισχύος των προσφορών 
  1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 3 (τρεις) μήνες, από την 
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να 
παρατείνουν την προσφορά τους. 
  2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την Διακήρυξη 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
  3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν 
από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την 
διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης, ισχύος της 
προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ,με την επιφύλαξη των διατάξεων 
των άρθρων 20 παρ 5 και 23 παρ. 2. 
 
    Άρθρο 11ο  
Αντιπροσφορές. 
   Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ,ως απαράδεκτες. 
 
    Άρθρο 12ο  
  Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 
  1.Ένσταση κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της 
συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
  α .Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού ,στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού 
υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της Διακήρυξης μέχρι 
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 
παρ. 1α. 
   β .Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ,ή της συμμετοχής σ' αυτόν, μόνο 
από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ,ή αποκλείσθηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην 
αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού ,μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την 
ανακοίνωση του αντιστοίχου σταδίου.  
   Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή, ή διακοπή του διαγωνισμού ,αλλά εξετάζεται κατά 
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. 
     Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στη 
Δημαρχιακή Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 



  2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής, καθώς και οι αποφάσεις τους γενικά 
που αφορούν την κατακύρωση  του διαγωνισμού ,ελέγχονται για την νομιμότητά τους και είναι 
δυνατή η προσβολή τους στον οικείο περιφερειάρχη, κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως 
αυτός ισχύει κάθε φορά. 
  3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους 
λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 
 
   Άρθρο 13ο  
    Προσφερόμενη τιμή. 
  1. Με την προσφορά η τιμή των υπό προμήθεια ειδών ,δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται 
στην Διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχών υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση ,εκτός από το Φ.Π.Α. για παράδοση των υλικών , στο Δήμο Ηρακλείου όπως 
προβλέπεται στη Διακήρυξη . 
  2. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε Euro. 
  3. Εάν η προσφερόμενη τιμή είναι σε άλλο νόμισμα ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ που 
αναφέρονται στο άρθρο 16. 
 
   Άρθρο 14ο  
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών. 
  1.Το αρμόδιο Όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την 
σχετική προκήρυξη . 
     Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο, μετά την έναρξη διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται ,αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσμες. 
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 
 Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, αποσφραγίζεται ο κύριος 
φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς ,μονογράφονται δε και σφραγίζονται 
από το παραπάνω όργανο, όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται ,αλλά μονογράφεται 
και σφραγίζεται, από το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί η προσφορά εάν είναι σύμφωνη ,με 
την τεχνική περιγραφή της Διακήρυξης. 
 
 
  2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το παραπάνω όργανο προβαίνει στην 
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που 
υπέβαλαν ,σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις 
που, ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 
 



Άρθρο 15ο  
Δασμοί.  
   Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπ΄ όψιν τους ότι ο Δήμος Ηρακλείου, απαλλάσσεται 
της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες. 
 
  Άρθρο 16ο  
   Δημοσίευση. 
 Η περίληψη της Διακήρυξης που έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα προκήρυξης διαγωνισμού, 
που υπάρχει στον ΕΚΠΟΤΑ θα δημοσιευτεί σε εφημερίδες σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 παραγ. 1α εδάφιο 1 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α 11839/93 του Υπ. Ες) και σύμφωνα με τον Ν. 
2741/99 άρθρο 8 παράγ. 6.  
   Σύμφωνα με την γνωμοδότηση 204/2010 του Δ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. η οποία προβλέπει 
ότι, οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της 
δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικών του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται 
από τον ΕΚΠΟΤΑ και το  Ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον 
προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος από την διαδικασία.  
    Εκτιμάται ότι η δαπάνη δημοσίευσης της διακήρυξης, στις εκ του νόμου οριζομένου αριθμού 
εφημερίδων, δεν θα υπερβεί το ποσό των 1000,00 ΕΥΡΩ, για κάθε δημοσίευση και βαρύνουν 
(αρχική & επαναληπτικές) αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 
 
Άρθρο 18ο  
   Περιορισμοί. 
   Εάν δεν εφαρμοσθούν τα άρθρα 6, 7, 8, της παρούσης Διακήρυξης, καθώς και τα άρθρα 3, 
9, 10, 11.της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων ,ο υποψήφιος προμηθευτής αποκλείεται από 
την περαιτέρω διαδικασία του Διαγωνισμού.                                                                
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           Μιχαήλ Λασηθιωτάκης                                Δέσποινα Βαλύρη 

                 Π.Ε.  Μηχανικών με Β΄ βαθμ’ο                                             Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 
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Ε Ι Δ Ι Κ Η   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τους όρους σύμφωνα με τους οποίους θα γίνει η 
προμήθεια ασφαλτομίγματος της Π.Τ.Π Α265 με μεταφορά, η προμήθεια ασφάλτου 50/70 με 
μεταφορά, η προμήθεια ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης ΚΕ-1 (ψυχρά) με μεταφορά, η 
προμήθεια ασφαλτικής προεπάλειψης ΚΕ-5 (ψυχρά) με μεταφορά και η ασφαλτική προεπάλειψη 
ΜΕ-0 (θερμή) με μεταφορά, για την συντήρηση οδοστρωμάτων που θα χρησιμοποιηθεί από το 
τμήμα της Οδοποιίας της Διεύθυνσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας του Δήμου Ηρακλείου 
κατά το έτος 2012. 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  
  Τεχνικές περιγραφές ορίζονται επακριβώς στην συνημμένη σχετική τεχνική περιγραφή. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο  
  Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρη τεχνικά στοιχεία, εικονογραφημένα 
έντυπα και κάθε επιπλέον στοιχείο, που θα διευκολύνει την αξιολόγηση των προσφερομένων 
ειδών.  
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  4ο 
 Τόπος διαμονής και επικοινωνίας του προμηθευτή με την υπηρεσία ορίζεται η πόλη του 
Ηρακλείου. Σε περίπτωση απομάκρυνσης του από την πόλη, οφείλει με έγγραφο του προς την 
υπηρεσία να ορίσει πληρεξούσιο που θα τον αντιπροσωπεύει.  
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  5ο 
 Η ποσότητα θα παραδίδεται τμηματικά ή όπως διαφορετικά επιθυμεί ο Δήμος 
Ηρακλείου και σύμφωνα με τις έγγραφες ή προφορικές εντολές της Υπηρεσίας. Η εντολή θα 
δίδεται στον προμηθευτή στην διεύθυνση που θα αναγράφει με δήλωση του στην προσφορά 
του. 
 
 
 



Α Ρ Θ Ρ Ο  6ο 

 Ο προμηθευτής οφείλει να παραδίδει έγκαιρα και κατά προτεραιότητα τις ποσότητες 
των υλικών, όποτε αυτή του ζητείται από την Υπηρεσία ώστε να μην παρακωλύεται η 
εκτέλεση των έργων.  
 Αν ο προμηθευτής δεν συμμορφώνεται προς τις εντολές της, η Υπηρεσίας έχει το 
δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  7ο 
 Το ασφαλτικό σκυρόδεμα που θα προμηθεύεται στο Δήμο πρέπει να ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις της Π.Τ.Π Α265 καθώς και των υπολοίπων υλικών. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  8ο 
 Ο προμηθευτής οφείλει να υπογράψει την σχετική σύμβαση μέσα σε δέκα (10) ημέρες 
από την ημερομηνία που θα του κοινοποιηθούν τα σχετικά έγγραφα για την κατακύρωση της 
προμήθειας, προσκομίζοντας και την ανάλογη εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως της 
προμήθειας. 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο  9ο 

Οι πληρωμές προμήθειας των υλικών θα πραγματοποιούνται μετά από τις σχετικές    
πιστοποιήσεις της Δ/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας του Δήμου Ηρακλείου. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  10ο 
 Η διάρκεια της προμήθειας, ορίζεται έως την εξάντληση των υπό προμήθεια ειδών-
υλικών, ανεξαρτήτως του χρόνου. Ο προμηθευτής που θα αναχθεί από την δημοπρασία είναι 
υποχρεωμένος να προμηθεύει το Δήμο με την ζήτηση, την απαραίτητη ποσότητα υλικών καθ’ 
όλο  τον χρόνο ισχύος παράδοσης της προμήθειας . 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  11ο 
 Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να παραλάβει τουλάχιστον το 60% του υπό προμήθεια 
ασφαλτομίγματος, ή στην μην παραλαβή της προμήθειας ασφάλτου 50/70, της προμήθειας 
ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης ΚΕ-1 (ψυχρά), της προμήθειας ασφαλτικής 
προεπάλειψης ΚΕ-5 (ψυχρά) και της ασφαλτικής προεπάλειψης ΜΕ-0 (θερμή) ή μέρους αυτής, 
εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, χωρίς να δικαιούται ο προμηθευτής αποζημιώσεως, Επίσης ο 
Δήμος δικαιούται στην αυξομείωση της παραλαμβανομένης ποσότητας σε βάρος των υπό 
προμήθεια υλικών (π.χ. ασφαλτομίγματος σε βάρος των υπολοίπων υλικών  ή και αντιστρόφως 
κατ’ αναλογία υπολογισμού της τιμής προσφοράς).   
 
 
 
 
 



Α Ρ Θ Ρ Ο  12ο 
Τυχών έκπτωση που θα επιτευχθεί κατά τον διαγωνισμό, δύναται να μετατραπεί σε 

προμήθεια υλικών έως και της εξαντλήσεως του προϋπολογισμού με τους αυτούς όρους, μετά 
από απόφαση του αρμοδίου οργάνου  
Α Ρ Θ Ρ Ο  13ο 
 Η τιμή των υπό προμήθεια υλικών δεν υπόκειται σε αναθεώρηση, σε καμία περίπτωση 
και καθ’  όλη την διάρκεια ισχύος της προμήθειας. 
 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  14ο 
 Η προμήθεια του υλικού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 
11389/95 (ΕΚΠΟΤΑ) ‘’Περί εκτελέσεως  προμηθειών Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης’’. 
 
ΑΡΘΡΟ 15ο 
 Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί έλεγχο ποιότητας των υπό 
προμήθεια ειδών  σε πιστοποιημένα εργαστήρια σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά την κρίση 
της, με έξοδα του προμηθευτή.  
 
    ΑΡΘΡΟ 16ο  

Ο προμηθευτής εγγυάται την καλή ποιότητα των προσφερόμενων ειδών,  για ένα (1) 
χρόνο τουλάχιστον και υποχρεούται καλύψει για το διάστημα αυτό τυχόν βλάβες του. 
     
 ΑΡΘΡΟ 17ο  
  Η υπηρεσία δύναται με κάθε παραλαβή, πέραν του δελτίου αποστολής, να απαιτεί σχετικό 
ζυγολόγιο ή αν κρίνει σκόπιμο  να αποστέλλει το φορτίο σε ουδέτερο ζυγό με έξοδα του 
προμηθευτή. 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο 
  Κατά την εκτέλεση της προμήθειας Θα πρέπει να πληρούνται, οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που αφορούν την πρόληψη των ατυχημάτων. την προστασία του περιβάλλοντος και την 
προστασία των εργαζομένων (CE).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 19ο 
  Στις περιπτώσεις πού το υλικό δεν θα μεταφέρεται από τον ανάδοχο, από την τιμή της 
προσφοράς του θα αφαιρείται η αντίστοιχη τιμή της μεταφοράς του υλικού, όπως αυτή ορίζεται 
κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία (περιγραφικό τιμολόγιο εργασιών έργων οδοποιίας) η 
παραπάνω διαφορά θα μπορεί να μετατρέπετε κατά αντιστοιχία σε προμήθεια υλικού με 
απόφαση του επιβλέποντος.    
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   Ο Δ/ντής Συντήρησης & Αυτεπιστασίας                                           
         
 
 
           Μιχαήλ Λασηθιωτάκης                                Δέσποινα Βαλύρη 

                 Π.Ε.  Μηχανικών με Β΄ βαθμ’ο                                             Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 
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Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ    Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
 

Α/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τιμή 
μονάδος  

Δαπάνη σε 
ευρώ 

1 Ασφαλτόμιγμα της Π.Τ.Π 
α265 με μεταφορά Τοn. 4.250 60,00 € 255.000,00 € 

2 Άσφαλτος 50/70 με 
μεταφορά Τοn. 10 700,00 

€     7.000,00 € 

3 
Ασφαλτική   συγκολλητική  
επάλειψη ΚΕ-1 (ψυχρά) με 

μεταφορά  
Κg 8.360 1,20 €   10.032,00 € 

4 Ασφαλτική προεπάλειψη ΚΕ-
5 (ψυχρά) με μεταφορά  Κg 8.360 1,50 €  12.540,00 € 

5 Ασφαλτική προεπάλειψη 
ΜΕ-0 (θερμή) με μεταφορά  Κg 9.360 1,30 €   12.168,00 € 

                                                                      
         Σύνολο                         296.740,00 € 
                                                                   ΦΠΑ     23%                       68.250,20 € 
                                                                                                           ----------------  
                                                                 Γενικό Σύνολο                     364.990,20  € 
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                                                                                     Ηράκλειο 17– 07- 2012 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΕΡΓΟ : Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Η. (με αυτεπιστασία)  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                            Κ.Α. 30.7323.229 για το 2012 
Δ/ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ                                
ΤΜΗΜΑ:  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ                                                                                        

 
 

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η 
 

1. Ασφαλτόμιγμα της Π.Τ.Π Α265 με μεταφορά (Α.Τ. 1)                                        4.250  ton 

2. Άσφαλτος  50/70 (Α.Τ. 2)                                                                                      10 ton 

3. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΚΕ-1 (ψυχρά) (Α.Τ.3)                                       8360 kg 

4. Ασφαλτική προεπάλειψη ΚΕ-5  (ψυχρά)   (Α.Τ. 4)                                                 8360  kg  

5. Ασφαλτική προεπάλειψη ΜΕ-0  (θερμή)   (Α.Τ. 5)                                                9360  kg  

6. Υλικό επουλώσεως  (Α.Τ. 6)                                                                                      1 Κατ. 

7. Μέσα προστασίας   (Α.Τ. 7)                                                                                       1 Κατ. 

8. Υλικά σήμανσης (Α.Τ. 8)                                                                                            1 Κατ. 

9. Δονητικά – Αερόσφυρα    (Α.Τ. 9)                                                                              1 Κατ. 

10. Μικρά εργαλεία (Α.Τ. 10)                                                                                           1 Κατ. 

11. Πρόσληψη προσωπικού-ειδικότητα Δ.Ε. Οδηγός (Α.Τ. 11)                                           5 Τεμ.  

12.Πρόσληψη προσωπικού-ειδικότητα Δ.Ε. Χειριστής Μηχανημάτων (Α.Τ. 12)                  5 Τεμ.  

13.Πρόσληψη προσωπικού-ειδικότητα Υ.Ε. Εργάτης Γενικών Καθηκόντων (Α.Τ. 13)         10 Τεμ. 

                                                                        

        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                    Ο Δ/ΝΤΗΣ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ                                 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
 
 
 
      Μιχαήλ Λασηθιωτάκης                                                            Δέσποινα Βαλύρη 
 Π .Ε . Μηχανικών με βαθμό β΄                                                 Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 
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Σ Υ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
    Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας είναι: 
η προμήθεια ασφαλτομίγματος της Π.Τ.Π Α265 με μεταφορά, η προμήθεια ασφάλτου 50/70 
με μεταφορά, η προμήθεια ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης ΚΕ-1 (ψυχρά) με μεταφορά, η 
προμήθεια ασφαλτικής προεπάλειψης ΚΕ-5 (ψυχρά) με μεταφορά και η ασφαλτική προεπάλειψη 
ΜΕ-0 (θερμή) με μεταφορά, για την συντήρηση οδοστρωμάτων που θα χρησιμοποιηθεί από το 
τμήμα της Οδοποιίας της Διεύθυνσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας του Δήμου Ηρακλείου 
 
     Άρθρο 2ο  
Ισχύουσες διατάξεις. 
     Οι διατάξεις που ισχύουν για το διαγωνισμό και την εκτέλεση της προμήθειας είναι οι 
παρακάτω: 
α) Η Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσ. με όλες τις σχετικές εγκυκλίους27/93,31/93,39/93,53/93 
του Υπ. Εσ. που ακολούθησαν. 
β) Ο Ν.2286/95 "Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα και συναφών θεμάτων". 
γ) Ο Ν.2307/95 "Περί  προσαρμογής της νομοθεσίας αρμοδιότητας του Υπ. Εσ. στις 
διατάξεις για την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 
δ) Το Π.Δ. 410/95 "Δημοτικός και κοινοτικός κώδικάς". Ή όπως αυτός τροποποιηθεί. 
 
    Άρθρο 3ο  
      Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας. 
  Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο 
την συμφερότερη προσφορά για τον Δήμο Ηρακλείου, με τους όρους που καθορίζει η Δημοτική 
αρχή του και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 
 
  Άρθρο 4ο  
      Ανακοίνωση αποτελέσματος. 
   Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής ,μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά 
την ανακοίνωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24, 
υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο Ηρακλείου, σε χρόνο όχι μικρότερο των 10 δέκα ημερών, 



αλλά ούτε μεγαλύτερος των 15 δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της 
ανακοινώσεως του αποτελέσματος. 
  
   Άρθρο 5ο  
       Σύμβαση. 
    Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 25 του  ΕΚΠΟΤΑ. 
 
  Άρθρο 6ο  
      Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
      Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής  εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας είναι 10% 
της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς των Φ.Π.Α.. Επιστρέφεται δε στον προμηθευτή μετά 
το τέλος της οριστικής παραλαβής και εκτέλεσης της προμήθειας. 
     Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, 
πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ.2.  
   
 Άρθρο 7ο  
   Χρόνος εγγύησης. 
   Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εξαρτάται από το χρόνο παράδοσης των 
υπό προμήθεια ειδών και υπολογίζεται  δύο μήνες μετά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
26 του ΕΚΠΟΤΑ. Ορίζεται δε υποχρεωτικά στην προσφορά του προμηθευτή και λαμβάνεται 
υπόψη στην βαθμολογία της . 
 
Άρθρο 8ο  
 Χρόνος παράδοσης. 
  Η ποσότητα θα παραδίδεται τμηματικά ή όπως διαφορετικά επιθυμεί ο Δήμος Ηρακλείου και 
σύμφωνα με τις έγγραφες ή προφορικές εντολές της Υπηρεσίας. Η εντολή θα δίδεται στον 
προμηθευτή στην διεύθυνση που θα αναγράφει με δήλωση του στην προσφορά του. Η διάρκεια 
της προμήθειας, ορίζεται έως την εξάντληση των υπό προμήθεια ειδών-υλικών, ανεξαρτήτως 
του χρόνου. 
 
 Άρθρο 9ο  
   Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου. 
   Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 
προμήθειας επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 
του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 
 
 



Άρθρο 10ο   
   Πλημμελής κατασκευή. 
   Εάν κατά την παραλαβή των υλικών διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι της μελέτης και 
της σύμβασης, ή εμφανίζονται ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Άρθρο 11ο  
      Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 
    Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού .Ο Φ.Π.Α.  
βαρύνει το Δήμο. 
 
    Άρθρο 12ο  
      Παραλαβή των υλικών. 
      Η παραλαβή των υλικών ή των υπό προμήθεια ειδών, θα πραγματοποιηθεί από την 
Επιτροπή Παραλαβής, που θα συγκροτείται κάθε φορά, με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή των υλικών 
πραγματοποιείται μέσα από τον οριζόμενο από τη σύμβαση και την μελέτη χρόνο, κατά τα 
λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση  και τα άρθρα 28,29 του ΕΚΠΟΤΑ. 
     Η πληρωμή της αξίας των ειδών, θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή ή 
αναλόγως της εξέλιξης εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.1α του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 Άρθρο 13ο 
  Τόπος Παράδοσης. 
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών ή υλικών από τον προμηθευτή θα πραγματοποιείται σε 
τόπο και χρόνο που θα ορίζει κατά περίπτωση η σχετική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου.  
 
Άρθρο 14ο 
   Δήλωση διαγωνιζόμενου 
Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της Διακήρυξης και των 
τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα ( επί ποινή αποκλεισμού). 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                   Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
   Ο Δ/ντής Συντήρησης & Αυτεπιστασίας                                           

         
 
 
 
           Μιχαήλ Λασηθιωτάκης                                Δέσποινα Βαλύρη 

                 Π.Ε.  Μηχανικών με Β΄ βαθμ’ο                                             Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
 
 
       ΣΚΟΠΟΣ 
           

Η μελέτη αυτή είναι τμήμα του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Η. (με 
αυτεπιστασία)» και αφορά την προμήθεια ειδών ασφαλτικού υλικού για την επούλωση των 
λάκκων, τομών κ.λ.π. των ασφαλτικών οδοστρωμάτων της πόλης, των προαστίων και των 
Δημοτικών  Διαμερισμάτων και των Κοινοτικών Διαμερισμάτων, καθώς και τις 
μικροεπεκτάσεις, ανακατασκευές και διαπλατύνσεις. 
 Το τμήμα του έργου αυτού αφορά την προμήθεια 4.250 ton  ασφαλτομίγματος της 
Π.Τ.Π. Α265, την προμήθεια ασφάλτου 50/70 10 ton, την προμήθεια  ασφαλτικής 
συγκολλητικής επάλειψης ΚΕ-1 (ψυχρά) 8360 kg , την προμήθεια ασφαλτικής προεπάλειψης 
ΚΕ-5 (ψυχρά) 8360 kg και της ασφαλτικής προεπάλειψης ΜΕ-0 (θερμή) 9360 kg και θα γίνει 
ύστερα από κανονική μειοδοτική δημοπρασία. Η αξία της προμήθειας είναι 364. 990,20 ευρώ 
με το Φ.Π.Α.  

Η εργασία για την πλήρη κατασκευή του έργου θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία από το 
Δήμο, καθώς διαθέτει τον τεχνικό εξοπλισμό όσο και μόνιμο εξειδικευμένο εργατοτεχνικό 
προσωπικό το οποίο σε συνεργασία με το έκτακτο προσωπικό που είναι απαραίτητο 
προκειμένου να καλύψει ο Δήμος τις αυξημένες ανάγκες που έχουν πρόκυψη από το νέο 
Καλλικρατηκό Δήμο και να μπορέσει να  αντεπεξέλθει στις μεγάλες ανάγκες που έχει Δήμος 
Ηρακλείου.  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Π.Τ.Π. Α265  

Α.Τ.  1 

Άρθρο ……. ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΤΠ Α265 ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ 
 

 Για την προμήθεια ασφαλτομίγματος  της Π.Τ.Π.  Α265 παρασκευαζόμενου σε μόνιμη 

εγκατάσταση με την αξία μεταφοράς του στον τόπο διαστρώσεως. (Τιμή ανά ton ασυμπίεστου 

υλικού). 



(1 ton  μετά της μεταφοράς) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εξήντα ευρώ  
         (Αριθμητικά) :  60,00 
 
 

Α.Τ.  2 

Άρθρο ……. ΑΣΦΑΛΤΟΣ 50/70 ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ 
  
         Για την προμήθεια ασφάλτου 50/70 χαρακτηρίζεται από την διεισδυτικότητα της και 

μετράται σε pen (1 pen = 01 mm), Τιμή ανά ton ασυμπίεστου υλικού. 

(1 ton  μετά της μεταφοράς) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : επτακόσια ευρώ  
         (Αριθμητικά) :  700,00 
 
 

Α.Τ.  3 

Άρθρο ……. ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΚΕ-1 (ψυχρά) ΚΑΙ Η 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ 

  
           Για την προμήθεια ασφαλτικής επάλειψης ΚΕ-1 (ψυχρά) είναι ασφαλτικό γαλάκτωμα 

ταχείας διασπάσεως, υψηλού ιξώδους περιεκτικότητας σε άσφαλτο 55-60%, κατάλληλο για 

συγκολλητικές επαλείψεις σε υπάρχουσες ασφαλτικές επιφάνειες και για επιφανειακές 

επεξεργασίες. 

(1 kg  μετά της μεταφοράς) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ένα ευρώ και είκοσι λεπτά  
         (Αριθμητικά) :  1,20 
 

Α.Τ.  4 

Άρθρο ……. ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ ΚΕ-5 (ψυχρά) ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ 
 

           Για την προμήθεια ασφαλτικής προεπάλειψης ΚΕ-5 (ψυχρά) είναι ασφαλτικό 

γαλάκτωμα ημιβραδείας διασπάσεως, χαμηλού ιξώδους περιεκτικότητας σε άσφαλτο 55-60%, 

κατάλληλο για προεπαλλήψεις σε επιφάνειες μη ασφαλτικής βάσεως . 



(1 kg  μετά της μεταφοράς) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ένα ευρώ και πενήντα λεπτά  
         (Αριθμητικά) :  1,50 

 

Α.Τ.  5 

Άρθρο ……. ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ ΜΕ-0 (θερμή) ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ 
 

         Για την προμήθεια ασφαλτικής προεπάλειψης ΜΕ-0 (θερμή) είναι ασφαλτικό 

γαλάκτωμα ημιβραδείας διασπάσεως, χαμηλού ιξώδους περιεκτικότητας σε άσφαλτο 55-60%, 

κατάλληλο για προεπαλλήψεις σε επιφάνειες μη ασφαλτικής βάσεως . 

  

(1 kg  μετά της μεταφοράς) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ένα ευρώ και τριάντα λεπτά  
         (Αριθμητικά) :  1,30 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                   Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
   Ο Δ/ντής Συντήρησης & Αυτεπιστασίας                                           

         
 
 
           Μιχαήλ Λασηθιωτάκης                                Δέσποινα Βαλύρη 

                 Π.Ε.  Μηχανικών με Β΄ βαθμ’ο                                             Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 
 

                                 

 

 
 
 
         
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ηράκλειο 17 / 07 / 2012 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                ΕΡΓΟ: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Η. (με αυτεπιστασία) 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                      Κ.Α. 30.7323.229 για το έτος 2012                                           
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ                                      

                                           
 
 

     Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 
  
 Η μελέτη αυτή αφορά την επούλωση των λάκκων, τομών κ.λ.π. των ασφαλτικών 

οδοστρωμάτων της πόλης, των προαστίων και των Δημοτικών Διαμερισμάτων, Κοινοτικών 

Διαμερισμάτων καθώς και τις μικροεπεκτάσεις, ανακατασκευές και διαπλατύνσεις.  

 Το τμήμα του έργου που αφορά την προμήθεια ασφαλτομίγματος της Π.Τ.Π Α265 με 

μεταφορά 4250 ton, την προμήθεια ασφάλτου 50/70 με μεταφορά 10 ton , την προμήθεια 

ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης ΚΕ-1 (ψυχρά) με μεταφορά 8360 kg, την προμήθεια 

ασφαλτικής προεπάλειψης ΚΕ-5 (ψυχρά) με μεταφορά 8360 kg και την προμήθεια ασφαλτική 

προεπάλειψη ΜΕ-0 (θερμή) με μεταφορά 9360 kg, θα γίνει ύστερα από κανονική μειοδοτική 

δημοπρασία σύμφωνα με την Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). Τα λοιπά απαραίτητα υλικά για την 

εκτέλεση του έργου όπως: μέσα προστασίας & σήμανσης  μηχανικά και κ.λ.π. εργαλεία, οι λοιπές 

προμήθειες, θα πραγματοποιηθούν με την διαδικασία που αυτή προβλέπει κατά περίπτωση από 

την Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ),.  

       Η εργασία για την πλήρη κατασκευή του έργου θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία από το Δήμο 

Ηρακλείου. Ο Δήμος διαθέτει τόσο τεχνικό εξοπλισμό (μηχανήματα οδοποιίας, φορτηγά κ.λ.π.) 

όσο και μόνιμο εργατοτεχνικό προσωπικό για να αντεπεξέλθει στις ανάγκες του έργου του 

οποίου η συμμετοχή του από ιδίου πόρους του Δήμου Ηρακλείου. Καθώς όμως υπάρχουν σε 

εξέλιξη πολλά έργα και κυρίως πολλές εργασίες επίστρωσης, διανοίξεων, βελτιώσεων κ.λ.π. και 

οι βλάβες των οδοστρωμάτων είναι απρόβλεπτες και ο αριθμός τους αυξάνετε από τις καιρικές 

και λοιπές συνθήκες (επεμβάσεις τρίτων κ.λ.π.), και η υπηρεσία μας έχει ιδιαίτερη νομική 

υποχρέωση, για την άμεση αποκατάσταση τους (N3463/06 άρθρο75 παρ. 1γ), προκειμένου να 

αποφευχθούν ατυχήματα με ενδεχομένως τραγικά αποτελέσματα για τους πολίτες, ο Δήμος για 

να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις τυχών αυξημένες απαιτήσεις, πιθανόν να προχωρήσει όταν 



αυτό απαιτηθεί, στην πρόσληψη  διαφόρων ειδικοτήτων για την καλύτερη και άμεση εκτέλεση του 

έργου.  

      Το προσωπικό θα προσληφθεί σύμφωνα με διατάξεις του 3152/2012 ΚΥΑ   ΦΕΚ 57/Β/ 
25-1-2012  και συγκεκριμένα για 135 εργάσιμες ημέρες. Η δαπάνη του προσωπικού των 
135 ημερών εφόσον προσληφθούν κατά τα ανωτέρω, θα ανέλθει στο ποσό των 130.000 
ευρώ. Η αξία της προμήθειας του ασφαλτομίγματος της Π.Τ.Π. Α265 με μεταφορά, της 
ασφάλτου 50/70 με μεταφορά της ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης ΚΕ-1 με μεταφορά, 
της ασφαλτικής προεπάλειψης ΚΕ-5 με μεταφορά και της ασφαλτικής προεπάληψης ΜΕ-Ο 
με μεταφορά είναι 364.990,20 ευρώ με Φ.Π.Α . Ενώ των λοιπών προμηθειών είναι 
74.999,25 ευρώ πλέων Φ.Π.Α.  
 

 

 
       Ηράκλειο 17 / 07 / 2012 

       
                                                      Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

                                  Δέσποινα Βαλύρη 
                                                 Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 
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