
 

              
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

 ΛΟΚΟ ΘΔΑΙΟΛΗΘΖ 

      ΓΖΚΟ ΒΟΙΒΖ 

 

                
 

 
                     
ηαπξφο,  24/12/2019                                             

Αξηζκ. Πξση: 26615 

ΠΡΟΘΙΖΖ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 (παξάγξαθνο 2, πεξίπησζε γ’) θαη ηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 120 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/16), ν Γήκνο Βφιβεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζθχγεη 

ζηελ δηαδηθαζέα δηαπραγκΪηεσζες τφρές προεγούκελε δεκοζέεσζε γηα ηελ πξνκήζεηα 

κε ηίηιν: «Προκάζεηα Θερκού Αζθαιηοκέγκαηος γηα ΑποθαηΪζηαζε Εεκηώλ ζε 

ΓεκοηηθΫς Οδούς από ηης Πιεκκύρες ηοσ Ηοσλέοσ 2018», πξνυπνινγηζκνχ 14.999,35 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (24%), θαιεί θάζε ελδηαθεξφκελν, θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν λα εθδειψζεη ελδηαθέξνλ άκεζα ππνβάιινληαο ζρεηηθή έγγξαθε πξνζθνξά 

ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ ππ’ αξ. 85/2019 επηζπλαπηφκελε κειέηε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα απνζηαιεί ππφςε ηνπ Σκήκαηνο 

Πξνκεζεηψλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Γήκνπ, ηαπξφο Θεζζαινλίθεο Σ.Κ. 57014. 

Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο πνπ πεξηέρεηαη ζηελ επηζπλαπηφκελε ππ’ αξ. 85/2019 κειέηε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο θαζψο θαη ζπκπιεξσκέλε ηελ επηζπλαπηφκελε ππεχζπλε δήισζε 

πεξί δεκνζηνπνίεζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.  

Δπίζεο πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινχκε, καδί 

κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο πξνζθνκίζεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α.  Απόζπαζκα Ποηληθού Κεηρώοσ  

Η ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο πεξηπηψζεηο Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο 

(Δ.Π.Δ.) θαη Πξνζσπηθψλ Δηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο 

πεξηπηψζεηο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα 

κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

β. Φοροιογηθά Δλεκερόηεηα 

γ. Αζθαιηζηηθά Δλεκερόηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016) 

δ. Σα λοκηκοποηεηηθΪ Ϋγγραθα ηες εηαηρέας ζας. 

Γηα θάζε πξφζζεηε πιεξνθνξία νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Σκήκα 

Πξνκεζεηψλ, ηει.: 23973 30220 & 30221, fax: 23970 65600, email: 

promithies.dimosvolvis@gmail.com  θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 

 
 

Ο ΑΛΣΗΓΖΚΑΡΥΟ 

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

 

ΛΗΘΟΙΑΟ ΠΑΛΣΑΕΗΓΖ 



ΘΑΣΑΥΧΡΗΣΔO ΣΟ ΘΖΚΓΖ 

 

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ 

ΓΖΚΟ ΒΟΙΒΖ 

Γ/ΛΖ ΣΔΥΛΗΘΧΛ ΤΠΖΡΔΗΧΛ 

 

ΑΡΗΘΚΟ ΚΔΙΔΣΖ: 85/2019  

                         

 
 
 
 
 
 

 

 
ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΔΡΚΟΤ ΑΦΑΙΣΟΚΗΓΚΑΣΟ ΓΗΑ 

ΑΠΟΘΑΣΑΣΑΖ ΕΖΚΗΧΛ Δ ΓΖΚΟΣΗΘΔ ΟΓΟΤ ΑΠΟ ΣΗ 
ΠΙΖΚΚΤΡΔ ΣΟΤ ΗΟΤΛΗΟΤ 2018 

                  ΠΡΟΩΠΟΙΟΓΗΚΟ: 14.999,35 ΔΤΡΧ (ΚΔ Φ.Π.Α. 24%)  

     ΥΡΖΚΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ  

 

 
 

 
 

  

ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ 

1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

2. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

3. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

4. ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
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          ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ 

                ΓΖΚΟ ΒΟΙΒΖ 

     Γ/ΛΖ ΣΔΥΛΗΘΧΛ ΤΠΖΡΔΗΧΛ 

 

ΑΡΗΘΚΟ ΚΔΙΔΣΖ: 85/2019 

ΣΗΣΙΟ:  ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΔΡΚΟΤ 
ΑΦΑΙΣΟΚΗΓΚΑΣΟ ΓΗΑ 

ΑΠΟΘΑΣΑΣΑΖ ΕΖΚΗΧΛ Δ 
ΓΖΚΟΣΗΘΔ ΟΓΟΤ ΑΠΟ ΣΗ 
ΠΙΖΚΚΤΡΔ ΣΟΤ ΗΟΤΛΗΟΤ 2018  

ΠΡΟΩΠΟΙΟΓΗΚΟ: 14.999,35 ΔΤΡΧ   

ΥΡΖΚΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ 
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          ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ 

                ΓΖΚΟ ΒΟΙΒΖ 

     Γ/ΛΖ ΣΔΥΛΗΘΧΛ ΤΠΖΡΔΗΧΛ 

 

ΑΡΗΘΚΟ ΚΔΙΔΣΖ: 85/2019 

ΣΗΣΙΟ:  ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΔΡΚΟΤ 
ΑΦΑΙΣΟΚΗΓΚΑΣΟ ΓΗΑ 

ΑΠΟΘΑΣΑΣΑΖ ΕΖΚΗΧΛ Δ 
ΓΖΚΟΣΗΘΔ ΟΓΟΤ ΑΠΟ ΣΗ 
ΠΙΖΚΚΤΡΔ ΣΟΤ ΗΟΤΛΗΟΤ 2018  

ΠΡΟΩΠΟΙΟΓΗΚΟ: 14.999,35 ΔΤΡΧ   

ΥΡΖΚΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ 

ΣΔΥΛΗΘΖ ΔΘΘΔΖ 

Η παξνχζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα ζεξκνχ αζθαιηνκίγκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνθαηάζηαζε εθηεηακέλσλ δεκηψλ ηνπ νδνζηξψκαηνο πνπ ππέζηεζαλ 

δηάθνξεο δεκνηηθέο νδνί ζηηο πιεγείζεο απφ ηε ζενκελία ηεο 26εο - 28εο Ινπλίνπ 2018 Γεκνηηθέο 

Κνηλφηεηεο Αζπξνβάιηαο, Βξαζλψλ θαη ηαπξνχ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο.  

πγθεθξηκέλα ν Γήκνο Βφιβεο, θαηά ηηο αλσηέξσ εκεξνκελίεο, πιήγεθε απφ ζπλερείο 

βξνρνπηψζεηο πνιχ κεγάιεο έληαζεο πνπ ήξζαλ κεηά απφ ζπρλέο θαη δπλαηέο βξνρέο ησλ 

πξνεγνχκελσλ 15 - 20 εκεξψλ. Ωο απνηέιεζκα ησλ ζπλερηδφκελσλ έληνλσλ θαηξηθψλ 

θαηλνκέλσλ ήηαλ ε κεγάιε άλνδνο ηεο ζηάζκεο ησλ ρεηκάξξσλ. Η ξνή ηνπ λεξνχ θαη ν φγθνο 

ησλ θεξηψλ πιηθψλ ήηαλ ηφζν κεγάινο πνπ είρε σο ζπλέπεηα ηνλ θαηαθιπζκφ ησλ γεηηνληθψλ 

εθηάζεσλ θαη ηελ πξφθιεζε ζεκαληηθψλ δεκηψλ ζε δηάθνξνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη 

δεκνηηθέο ππνδνκέο ησλ νπνίσλ ε απνθαηάζηαζή θξίλεηαη επηηαθηηθήο αλάγθεο.  

Σα αλσηέξσ αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα πνπ έπιεμαλ ην Γήκν ηελ πεξίνδν ηεο 26εο - 28εο 

Ινπλίνπ 2018  είρε σο απνηέιεζκα λα θερστζεέ ο Γάκος Βόιβες ζε ΘαηΪζηαζε 

Έθηαθηες ΑλΪγθες Ποιηηηθάς Προζηαζέας ιφγσ έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ κε ηελ κε αξ. 

πξση. ΚΡΞ/332521(2382)/04-07-18 [ΑΓΑ: 6ΜΝΛ7ΛΛ-ΚΙΓ] απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο θάησζη πεξηνρέο:  

 ηεο Γ.Θ. ΑζπροβΪιηας θαη ηεο Γ.Θ. Βραζλώλ ηεο Γ.Δ. Αγίνπ Γεσξγίνπ  

 ηεο Γ.Θ. ηασρού, ηεο Σ.Θ. Άλφ ηασρού θαη ηεο Σ.Θ. Βόιβες ηεο Γ.Δ. Ρεληίλαο  

ε ηζρχο ηεο νπνίαο παξαηάζεθε θαηφπηλ ηεο κε αξ. πξση. ΚΡΞ/627651(4453)/11-10-19                 

[ΑΓΑ: ΩΗΔΞ7ΛΛ-Ω65] απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο Ϋφς 26/03/2020 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απνιχησο απαξαίηεησλ θαη επείγνληνο ραξαθηήξα έξγσλ 

απνθαηάζηαζεο ησλ θαηαζηξνθψλ ζε δεκφζηεο θαη δεκνηηθέο ππνδνκέο. 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ. Η 

επηινγή ησλ πιηθψλ έγηλε βάζε ησλ αλαγθψλ γηα ηηο επηζθεπέο πνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα 

απαηηεζνχλ αιιά θαη ηεο εκπεηξίαο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ φζνλ αθνξά ηα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην παξειζφλ γηα αλάινγεο επηζθεπέο. Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ απφ ην 

εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο (Κσδηθφο NUTS: EL522) γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

βιαβψλ ζην Γεκνηηθφ νδηθφ δίθηπν. Κσδηθφο Αξηζκφο CPV: 44113620-7 (Άζθαιηνο). 

Σν θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ Ιδίνπο Πφξνπο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο. Ο 

ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 14.999,35 €, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (24%). Η ζπλνιηθή δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζπκπεξηιακβάλεη 

 



ΘΑΣΑΥΧΡΗΣΔO ΣΟ ΘΖΚΓΖ 

θαη πξνυπνζέηεη ηελ κεηαθνξά θαη ηελ θνξηνεθθφξησζε ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ ζηνπο 

ρψξνπο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηνλ Γήκν. Η κεηαθνξά ζα γίλεη κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ 

πξνκεζεπηή. 

Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο πξνβιέπεηαη θαη θαιχπηεηαη απφ ηελ πίζησζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 

Πξνυπνινγηζκφ Δμφδσλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2019 ηνπ Γήκνπ Βφιβεο θαη ζα βαξχλεη ηνλ  

Θ.Α. 02.10.30.6662.0007 κε ηίηιν: «Προκάζεηα αζθαιηοκέγκαηος γηα αποθαηΪζηαζε 

δεκηώλ από ζεοκελέες». 

Η ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί, γηα ζχκβαζε θάησ ησλ 

νξίσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Βηβιίνπ Ι ηνπ Ν. 4412/2016, κε θρηηάρηο αλΪζεζες ηελ 

πιΫολ ζσκθΫροσζα από οηθολοκηθά Ϊπουε προζθορΪ βΪζεη ηηκάς, ζχκθσλα κε ηο 

Ϊρζρο 32 (παρΪγραθος 2, περέπηφζε γ’) θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

2. ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 «Πξνκήζεηεο – Τπεξεζίεο – Μειέηεο» ηνπ Ν. 3463/06            

(ΦΔΚ 114/Α΄/06): «Γεκνηηθφο & Κνηλνηηθφο Κψδηθαο», φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3536/2007 (ΦΔΚ 42/Α΄/23-02-07),  

3. ηελ παξ. 9 ηνπ άλσ άξζξνπ 209 ηνπ άλσ λφκνπ, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ παξ. 13 ηνπ 

άξζξνπ 20 «Αλαδηαηππψζεηο άξζξσλ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα» ηνπ                                      

Ν. 3731/2008 (ΦΔΚ 263/Α΄/23-12-08): «Αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο θαη 

ξπζκίζεηο ινηπψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ» πνπ ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηελ πεξ. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016, 

4. ην άξζξν 58 «Αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ» ηνπ N. 3852/10 (ΦΔΚ 87/Α΄/07-06-10): 

«Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο», 

5. ην Ν. 3861/2010 (112/Α’/13-07-10): «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 

νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

6. ηε κε αξηζκ. Π1/2380/18-12-12 (ΦΔΚ 3400/Β’/20-12-12) ΚΤΑ: «Ρχζκηζε ησλ 

εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ», 

7. ην άξζξν 130 «Σχπνο πκβάζεσλ» ηνπ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α΄/28-06-14): «Αξρέο 

Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Δπνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - Γεκφζην 

Λνγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», πεξί ππνρξέσζεο θαηάξηηζεο έγγξαθνπ ηχπνπ ζχκβαζεο 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

8. ην Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/08-08-16): «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη, θαη εηδηθόηερα ηο Ϊρζρο 32 (παρΪγραθος 2, περέπηφζε γ’), 

9. ην άξζξν 22 ηνπ N. 4441/16 (ΦΔΚ 227/Α'/06-12-16): «Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ 

ζχζηαζεο επηρεηξήζεσλ, άξζε θαλνληζηηθψλ εκπνδίσλ ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο. (Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν. 4412/16)», 

10. ην Π.Γ. 80/16 (ΦΔΚ 145/Α'/05-08-16): «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο», 

11. ην άξζξν 46 ηνπ Ν. 4447/16 (ΦΔΚ 241/Α'/23-12-16): «Υσξηθφο ζρεδηαζκφο - Βηψζηκε 

αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

12. ηελ ππ’ αξ. 57654/22-05-17 (ΦΔΚ 1781/Β’/23-05-17) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο: «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο 

ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» πνπ εθδφζεθε θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 6 

ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν.4412/16, 

13. ηελ ππ’ αξ. 1191/14-03-17 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ 969/Β'/22-03-17): «Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, 

ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000001435_N0000001506
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ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ 

ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147)», 

14. ην άξζξν 107 «Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (Α’ 147)» ηνπ Ν. 4497/17                      

(ΦΔΚ 171/Α'/13-11-17): «Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο 

ηεο επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

15. ην N. 4555/18 (ΦΔΚ 133/Α'/19-07-18): «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»] - 

Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑ - 

Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

16. ηα άξζξα 43 θαη 44 ηνπ Ν.4605/2019 (ΦΔΚ 52/Α’/01-04-2019) «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία (ΔΔ) 2016/943 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 8εο Ινπλίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ δελ έρνπλ απνθαιπθζεί (εκπνξηθφ απφξξεην) απφ ηελ παξάλνκε 

απφθηεζε, ρξήζε θαη απνθάιπςή ηνπο (EEL 157 ηεο 15.6.2016) - Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε 

ηνπ έξγνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο.» θαη 

17. ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζέλησλ ινηπψλ (πιελ αλαθεξφκελσλ) Οδεγηψλ, 

Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ, Καλνληζηηθψλ Γηαηάμεσλ, θαζψο θαη άιισλ δηαηάμεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ (Νφκνπ, Π.Γ., 

απφθαζεο θιπ.) ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη 

θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη 

αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

Πξνζθνξά κπνξεί λα ππνβάιιεη θάζε θπζηθφ, λνκηθφ πξφζσπν ή ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, 

φπσο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 25 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ 

Βηβιίνπ Ι ηνπ Ν.4412/2016.  

Οη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα δψζνπλ πξνζθνξά γηα φιε ηελ πνζφηεηα 

ησλ πιηθψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ (άξζξν 59 ηνπ Ν. 4412/2016). 

Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα πξνζθαιείηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη ππνρξενχηαη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή απηνχ                         

((παξ. 4 (ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 27 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν. 4497/17) θαη παξ.5 ηνπ 

άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/2016), πξνζθνκίδνληαο ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά απφδεημεο ηεο 

κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ 

παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία θαη 

ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέιε. 

Η παξάδνζε ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, ζηνλ ηφπν ησλ πξνο 

απνθαηάζηαζε ζέζεσλ ησλ δεκνηηθψλ νδψλ πνπ ζα ππνδεηθλχνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ απφ 

ηελ Τπεξεζία, φπνπ θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ 

απνθαηάζηαζεο. Η κεηαθνξά ζα γίλεη κε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

Σν πιηθφ ζα πξνκεζεχεηαη απεπζείαο ζηα ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ Βφιβεο πνπ ζα ην ρξεζηκνπνηνχλ 

γηα ηηο επηζθεπέο ηνπ νδνζηξψκαηνο ζην Γεκνηηθφ νδηθφ δίθηπν. Η κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ηνπ 

αζθαιηνκίγκαηνο ζα γίλεηαη απφ ην πξνζσπηθφ θαη ηα κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ Βφιβεο. 

Ο κέγηζηνο ρξφλνο παξάδνζεο νξίδεηαη ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο θαη αξρίδεη απφ ηε 

ιήςε ηεο εληνιήο παξαγγειίαο ηεο Τπεξεζίαο (ηειεθσληθήο ή θαη γξαπηήο). Ο Γήκνο 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξνθήζεη κέξνο ηεο ζπλνιηθά δεηνχκελεο πξνκήζεηαο αλάινγα 
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κε ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληαπνθξηζεί ζην ζχλνιν ηεο 

πνζφηεηαο πνπ ζα ηνπ δεηεζεί. 

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Η ζχκβαζε ιχεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ 

ηεο αθφκε θαη αλ δελ έρεη παξέιζεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ έμη (6) κελψλ.  

Η νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ ζα γίλεη απφ ηελ 

αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο ε νπνία έρεη νξηζηεί κε ηελ ππ’ αξ. 251/2018 Απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βφιβεο, χζηεξα απφ καθξνζθνπηθφ έιεγρν εληφο πέληε (5) 

εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε ηνπ θαη ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ Πξσηνθφιινπ Παξαιαβήο. Καηά ηα 

ινηπά γηα ηελ εθηέιεζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ εθαξκφδνληαη ηα φζα νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 200 – 215 θαη 221 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηα άξζξα απηά ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

ηζρχνπλ ζήκεξα. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαιαβήο θαιείηαη λα παξίζηαηαη εθφζνλ ην 

επηζπκεί ν πξνκεζεπηήο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο ηνπ. Καηά ηα ινηπά 

εθαξκφδνληαη ηα φζα νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο γηα ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο 

αγαζψλ ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα. 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ηεο παξνχζεο ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 

100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 200 ηνπ 

Ν.4412/2016, κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή ηηκνινγίνπ απφ ηνλ 

Αλάδνρν θαη ζε εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ 

ην αληίζηνηρν Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο Πξνκεζεηψλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ. 

Σνλ αλάδνρν βαξχλεη ε λφκηκε θξάηεζε ηνπ 4% (θφξνο πξνκεζεηψλ δεκνζίνπ). Δπίζεο 

παξαθξαηείηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο 

θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο 0,07 % ππέξ ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(άξζξν 44 ηνπ N.4605/2019), 0,06 % ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ 

(Α.Δ.Π.Π.) (παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ Ν.4412/2016, Κ.Τ.Α. 1191/14-03-17 (ΦΔΚ 

969/Β'/22-03-17)) θαζψο θαη 3,6% επί ηεο θξάηεζεο απηήο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ΟΓΑ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο ππ’ αξ. 5143/05-12-14 (ΦΔΚ 3335/Β’/14) Απφθαζεο ηνπ 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. O Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Γήκν. 

Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 129 ηνπ   

Ν. 4412/2016.  

 ηαπξφο,  16-12-2019  ηαπξφο,  16-12-2019 ηαπξφο,  16-12-2019 

 ΤΛΣΑΥΘΖΘΔ ΔΙΔΓΥΘΖΘΔ  ΘΔΧΡΖΘΖΘΔ 

  Ζ ΑΛ. ΠΡΟΨΣΑΚΔΛΖ Ζ ΑΛ. ΠΡΟΨΣΑΚΔΛΖ Γ/ΛΖ 

 ΣΚΖΚΑΣΟ Σ.Δ.. & Π.Π. ΣΔΥΛΗΘΧΛ ΤΠΖΡΔΗΧΛ 
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 ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Π.Δ.  ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Π.Δ. ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Π.Δ. 
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ 

                ΓΖΚΟ ΒΟΙΒΖ 

     Γ/ΛΖ ΣΔΥΛΗΘΧΛ ΤΠΖΡΔΗΧΛ 

 

ΑΡΗΘΚΟ ΚΔΙΔΣΖ: 85/2019 

ΣΗΣΙΟ:  ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΔΡΚΟΤ 
ΑΦΑΙΣΟΚΗΓΚΑΣΟ ΓΗΑ 

ΑΠΟΘΑΣΑΣΑΖ ΕΖΚΗΧΛ Δ 
ΓΖΚΟΣΗΘΔ ΟΓΟΤ ΑΠΟ ΣΗ 
ΠΙΖΚΚΤΡΔ ΣΟΤ ΗΟΤΛΗΟΤ 2018  

ΠΡΟΩΠΟΙΟΓΗΚΟ: 14.999,35 ΔΤΡΧ   

ΥΡΖΚΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ 
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                ΓΖΚΟ ΒΟΙΒΖ 

     Γ/ΛΖ ΣΔΥΛΗΘΧΛ ΤΠΖΡΔΗΧΛ 

 

ΑΡΗΘΚΟ ΚΔΙΔΣΖ: 85/2019 

ΣΗΣΙΟ:  ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΘΔΡΚΟΤ 
ΑΦΑΙΣΟΚΗΓΚΑΣΟ ΓΗΑ 

ΑΠΟΘΑΣΑΣΑΖ ΕΖΚΗΧΛ Δ 
ΓΖΚΟΣΗΘΔ ΟΓΟΤ ΑΠΟ ΣΗ 
ΠΙΖΚΚΤΡΔ ΣΟΤ ΗΟΤΛΗΟΤ 2018  

ΠΡΟΩΠΟΙΟΓΗΚΟ: 14.999,35 ΔΤΡΧ   

ΥΡΖΚΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ 

ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΓΔΛΗΘΑ 

Η παξνχζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα ζεξκνχ αζθαιηνκίγκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνθαηάζηαζε εθηεηακέλσλ δεκηψλ ηνπ νδνζηξψκαηνο πνπ ππέζηεζαλ 

δηάθνξεο δεκνηηθέο νδνί ζηηο πιεγείζεο απφ ηε ζενκελία ηεο 26εο - 28εο Ινπλίνπ 2018 Γεκνηηθέο 

Κνηλφηεηεο Αζπξνβάιηαο, Βξαζλψλ θαη ηαπξνχ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο.  

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνο πξνκήζεηα πιηθψλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ. Η 

επηινγή ησλ πιηθψλ έγηλε βάζε ησλ αλαγθψλ γηα ηηο επηζθεπέο πνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα 

απαηηεζνχλ αιιά θαη ηεο εκπεηξίαο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ φζνλ αθνξά ηα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην παξειζφλ γηα αλάινγεο επηζθεπέο. Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ απφ ην 

εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο (Κσδηθφο NUTS: EL522). Κσδηθφο Αξηζκφο CPV: 

44113620-7 (Άζθαιηνο). 

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 14.999,35 €, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (24%). Σν θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ 

Ιδίνπο Πφξνπο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο. Η δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο πξνβιέπεηαη θαη θαιχπηεηαη απφ 

ηελ πίζησζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ Δμφδσλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2019 

ηνπ Γήκνπ Βφιβεο θαη ζα βαξχλεη ηνλ  Θ.Α. 02.10.30.6662.0007 κε ηίηιν: «Προκάζεηα 

αζθαιηοκέγκαηος γηα αποθαηΪζηαζε δεκηώλ από ζεοκελέες». 

Η ζχλαςε ζχκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί, γηα ζχκβαζε θάησ ησλ 

νξίσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Βηβιίνπ Ι ηνπ Ν. 4412/2016, κε θρηηάρηο αλΪζεζες ηελ 

πιΫολ ζσκθΫροσζα από οηθολοκηθά Ϊπουε προζθορΪ βΪζεη ηηκάς, ζχκθσλα κε ηο 

Ϊρζρο 32 (παρΪγραθος 2, περέπηφζε γ’) θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

1. ΘΔΡΚΟ ΑΦΑΙΣΟΚΗΓΚΑ ΓΗΑ ΣΡΧΖ ΘΤΘΙΟΦΟΡΗΑ ΣΤΠΟΤ Α 12,5  

Θεξκφ αζθαιηφκηγκα (αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα) γηα ζηξψζε θπθινθνξίαο, ηχπνπ Α 12,5 

(αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα κε αδξαλή ζπγθξαηνχκελα έσο θαη 10% θαηά βάξνο απφ θφζθηλν 

βξνρίδαο 12,5 mm) γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ θζαξκέλνπ νδνζηξψκαηνο ησλ δεκνηηθψλ νδψλ 

ηνπ Γήκνπ Βφιβεο. Παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε. Σν αζθαιηηθφ 

ζθπξφδεκα (αζθαιηφκηγκα) είλαη κίγκα αζθάιηνπ θαη ζξαπζηψλ αδξαλψλ πιηθψλ ιαηνκείνπ, 

ζπλερνχο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζχλζεζεο γηα 
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ηχπνπ Α 12,5 θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο ΠΔΣΔΠ 05-03-11-04 πνπ αθνξά «ηξψζεηο 

αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο ζπλερνχο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο (θιεηζηνχ ηχπνπ)» θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζε φηη αθνξά ηελ παξαγσγή αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο.  

Σo ζπλδεηηθφ πιηθφ ηνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο ζα είλαη θνηλή άζθαιηνο νδνζηξσζίαο 

ηχπνπ 50/70, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 12591:1999 «Αζθαιηηθά θαη 

ζπλδεηηθά αζθαιηηθψλ – Πξνδηαγξαθέο γηα αζθάιηνπο νδνζηξσζίαο». Δπίζεο νη κέζνδνη 

δνθηκήο ηνπ ζεξκνχ αζθαιηνκίγκαηνο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Πξφηππν 

ΔΝ 12697 «Αζθαιηηθά κίγκαηα – Μέζνδνη δνθηκήο ζεξκνχ αζθαιηνκίγκαηνο». 

Η παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο ζα γίλεηαη ζηηο ίδηεο εγθαηαζηάζεηο κε ηα ζπλήζε 

αζθαιηνκίγκαηα. Δπηζεκαίλεηαη ε αλάγθε ηήξεζεο ησλ ζεξκνθξαζηψλ θαη θπξίσο θαηά ηελ 

αλάκημε, ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ αιινίσζεο ηεο αζθάιηνπ. Καηά ηε κεηαθνξά ηνπ 

αζθαιηνκίγκαηνο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

ζεξκηθψλ απσιεηψλ, ψζηε θαηά ηε δηάζηξσζε ε ζεξκνθξαζία ηνπ κίγκαηνο είλαη επηζπκεηό λα 

βξίζθεηαη κεηαμύ 140 
ν
C  - 160 

ν
C. Γηα απηφ, ζπληζηάηαη λα επηβάιιεηαη ε θάιπςε ησλ θνξηεγψλ 

κεηαθνξάο αζθαιηνκίγκαηνο. 

Σα αδξαλή πιηθά (ρνλδξφθνθθα θαη ιεπηφθνθθα) πξέπεη λα είλαη θαζαξά, νκνηφκνξθεο 

πνηφηεηαο, ζπκπαγή, απαιιαγκέλα απφ απνζαζξσκέλα ηεκάρηα, ζβψινπο αξγίινπ, 

αξγηινχρεο επηθαιχςεηο θαη γεληθψο απφ πεξηβιήκαηα νηαζδήπνηε θχζεσο φπσο θαη απφ 

άιιεο πξνζκίμεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επζηάζεηα θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ 

αζθαιηνκίγκαηνο θαη λα πξνέξρνληαη απφ παληειψο πγηείο θαζαξνχο ιίζνπο ιαηνκείνπ. 

Σν ρνλδξφθνθθν αδξαλέο, πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ζξαπζηνχο ιίζνπο ή ράιηθεο 

παξαγφκελνπο θαηφπηλ πνιιαπιήο ζξαχζεο απηψλ. Σν ιεπηφθνθθν αδξαλέο πιηθφ, πξέπεη λα 

ζπλίζηαηαη απφ θπζηθή ή ζξαπζηή άκκν ή ζπλδπαζκφ απηψλ. Απηφ ζα απνηειείηαη απφ 

θαζαξνχο, ζθιεξνχο θαη αλζεθηηθνχο, ηξαρείαο επηθάλεηαο θφθθσλ. Η παηπάιε, ηεο νπνίαο 

ην πνζνζηφ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 3% θαηά βάξνο κίγκαηνο αδξαλψλ, πξέπεη λα 

ζπλίζηαηαη απφ ηειείσο μεξφ άιεπξν πξνεξρφκελν απφ πγηείο αζβεζηφιηζνπο ή άιια 

θαηάιιεια πεηξψκαηα. Η θνθθνκεηξηθή ζχλζεζε ηνπ αδξαλνχο πιηθνχ ηνπ αζθαιηηθνχ 

ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα είλαη νκαιή θαη λα θπκαίλεηαη εληφο ησλ νξηαθψλ ηηκψλ ηεο 

επηιεγείζεο θνθθνκεηξηθήο δηαβαζκίζεσο.  

2. ΓΑΙΑΘΣΧΚΑ ΑΦΑΙΣΗΘΖ ΤΓΘΟΙΙΖΣΗΘΖ ΔΠΑΙΔΗΦΖ ΣΤΠΟΤ ΘΔ-1 

Η αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε ζα είλαη αζθαιηηθφ γαιάθησκα ηχπνπ ΚΔ-1 ηαρείαο 

δηαζπάζεσο, κηθξνχ ημψδνπο, πεξηεθηηθφηεηαο ζε άζθαιην 55% – 60%. Ο ηχπνο απηφο είλαη 

θαηάιιεινο γηα ζπγθνιιεηηθέο επαιείςεηο, επηθαλεηαθέο επεμεξγαζίεο θαη εκπνηηζκνχο 

ζθπξσηψλ. 

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, νη πξνζθέξνληεο Οηθνλνκηθνί Φνξείο (είηε είλαη νη ίδηνη 

παξαγσγνί, είηε φρη) νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ:  

 Υπεύζπλε δήισζε γηα ην εξγνζηάζην παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο 

 Πηζηνπνίεζε ηεο εηαηξείαο παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο ζε Σύζηεκα Γηαρείξηζεο 

Πνηόηεηαο θαηά ISO 9001. 

 Δγθεθξηκέλε κειέηε ζύλζεζεο αζθαιηηθνύ ζθπξνδέκαηνο ηχπνπ ΑΣ 12,5 

Οη απαηηήζεηο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηόζν ηεο αζθάιηνπ θαη ηεο ζύλζεζεο ησλ αδξαλώλ 
(θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε), όζν θαη ηνπ ηειηθνύ αζθαιηηθνύ ζθπξνδέκαηνο (αζθαιηνκίγκαηνο), 

θαζώο θαη ην αθξηβέο πνζνζηό αζθάιηνπ ζα πξνζδηνξηζζνύλ κε εξγαζηεξηαθή κειέηε ζύλζεζεο 
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ηνπ αζθαιηηθνύ ζθπξνδέκαηνο από αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην (πηζηνπνηεκέλν θαηά ην πξόηππν 

ΔΛΟΤ ΔΝ 45011). 

 Τν πξνκεζεπόκελν αζθαιηόκηγκα λα θέξεη ζήκαλζε ζπκκόξθσζεο CE ζύκθσλα κε ηελ Κ.Υ.Α. 

6690/15-06-12 (ΦΔΚ 1914/Β’/2012): Πξντόληα Γνκηθώλ Καηαζθεπώλ: ραξαθηεξηζηηθά, ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο ζπκκόξθσζεο θαη ζήκαλζε ζπκκόξθσζεο «CE» 

Η πνηόηεηα ηνπ πξνζθνκηδόκελνπ πιηθνύ ζα πξέπεη λα είλαη άξηζηε ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο 

πξνδηαγξαθέο. Η Υπεξεζία θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

δεηγκαηνιεπηηθνύ ειέγρνπ πξνο επηβεβαίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ πιηθώλ. Όιεο νη απαηηνύκελεο 

δαπάλεο γηα ηε ιήςε ησλ δνθηκίσλ θαη ηνλ έιεγρν ηνπο βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. Τν αθαηάιιειν 

πιηθό ζα απνκαθξύλεηαη κε έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή. 

Οη έιεγρνη ζπκβαηόηεηαο ηνπ παξαγόκελνπ αζθαιηηθνύ ζθπξνδέκαηνο κε απηό πνπ θαζνξίζηεθε από 

ηε κειέηε ζύλζεζεο (όζνλ αθνξά ηελ θνθθνκεηξηθή θακπύιε ηνπ κίγκαηνο ησλ αδξαλώλ, ην πνζνζηό 

ηεο αζθάιηνπ, ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηδηόηεηεο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο θιπ.) ζα γίλνληαη ζε αλαγλσξηζκέλν 

– δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην. Η ηπρόλ απόθιηζε από ηε κειέηε ζύλζεζεο ζα δηνξζώλεηαη. 

Γηα νηηδήπνηε δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηα ζρεηηθά εδάθηα, ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο 

ηζρχνπζεο εζληθέο θαη επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο. 

 

 ηαπξφο,  16-12-2019  ηαπξφο,  16-12-2019 ηαπξφο,  16-12-2019 
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Α/Α   ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΙΗΘΟΤ 
ΚΟΛAΓΑ 

ΚΔΣΡ. 
ΠΟΟΣ. 

ΣΗΚΖ 
ΚΟΛ. 
(Δπξψ) 

ΓΑΠΑΛΖ 

(Δπξψ) 

      
1 

Θεξκφ Αζθαιηφκηγκα γηα ηξψζε              

Κπθινθνξίαο Σχπνπ Α 12,5  
ton 210,00 54,00 11.340,00 

2 
Γαιάθησκα Αζθαιηηθήο πγθνιιεηηθήο 

Δπάιεηςεο Σχπνπ ΚΔ-1 
kg 687,50 1,10 756,25 

      
  

ΚΔΡΗΘΟ ΤΛΟΙΟ: 12.096,25 

      

  

Φ.Π.Α. (24%): 2.903,10 

      

  

ΓΔΛΗΘΟ ΤΛΟΙΟ: 14.999,35 

 

Παραηάρεζε: 

Οη αλαθεξφκελεο ηηκέο δηακνξθψζεθαλ ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ζηελ αγνξά ηηκέο, γηα 

φκνηα ή παξεκθεξή πιηθά. 
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ΓΖΚΟΣΗΘΔ ΟΓΟΤ ΑΠΟ ΣΗ 
ΠΙΖΚΚΤΡΔ ΣΟΤ ΗΟΤΛΗΟΤ 2018  

ΠΡΟΩΠΟΙΟΓΗΚΟ: 14.999,35 ΔΤΡΧ   

ΥΡΖΚΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ 

ΔΛΣΤΠΟ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δπσλπκία Δπηρ/ζεο: ……………………………………………….…………………………………...……………………… 

Έδξα: ……………………… (πφιε),  ……… (Σ.Κ.), …………..……………….………… (νδφο), …….… (αξηζκ.), 

Σει. Δπηθνηλσλίαο: ………………………….……………………………..., Fax: ………………………….…………….. 

Α.Φ.Μ.: ………………………….……………………………..., Γ.Ο.Τ.: ………………………………………….………….. 

Αθνχ έιαβα γλψζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ππ’ αξ. 85/2019 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ 
Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο απηήο, 

ππνβάιισ ηελ παξνχζα πξνζθνξά θαη δειψλσ φηη απνδέρνκαη πιήξσο θαη ρσξίο επηθχιαμε 
ηνπο φξνπο ηεο ππ’ αξ. 85/2019 κειέηεο θαη ησλ ηεπρψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη 
αλαιακβάλσ ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηηο αθφινπζεο ηηκέο κνλάδαο: 

 

Α/Α   ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΙΗΘΟΤ 
ΚΟΛAΓΑ 

ΚΔΣΡ. 
ΠΟΟΣ. 

ΣΗΚΖ 
ΚΟΛ. 

(Δπξψ) 

ΓΑΠΑΛΖ 
(Δπξψ) 

      
1 

Θεξκφ Αζθαιηφκηγκα γηα ηξψζε              
Κπθινθνξίαο Σχπνπ Α 12,5  

ton 210,00 
  

2 
Γαιάθησκα Αζθαιηηθήο πγθνιιεηηθήο 
Δπάιεηςεο Σχπνπ ΚΔ-1 

kg 687,50 
  

      
  

ΚΔΡΗΘΟ ΤΛΟΙΟ: 
 

      

  

Φ.Π.Α. (24%): 
 

      

  

ΓΔΛΗΘΟ ΤΛΟΙΟ: 
 

 

Σηαπξόο, …… - …… - 2019 

Ο Προσφέρων 
 
 
 
 
 

(Ολνκαηεπώλπκν ππνγξάθνληα  
θαη ζθξαγίδα επηρείξεζεο) 

 


