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Κ.Α.: 30.6662.0007 
         30.6662.0009 
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         30.6662.0014 

(Έτους 2016) 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
 

(1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
(2) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
(3) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(4)  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
(5) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΥ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   176.940,00 € 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 24 /2016                            Κ.Α. : 30.6662.0007 
    30.6662.0009 
    30.6662.0013 
    30.6662.0014 
     (Έτους 2016) 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια θερμού και ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες του 

∆ήμου Λέσβου. Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, για να χρησιμοποιηθούν με 
αποτελεσματικότητα στα έργα της Τεχνική υπηρεσίας. 

 
Η προμήθεια για το θερμό ασφαλτόμιγμα (Ομάδα 1) θα γίνει από τους : 

- Κ.Α. 30.6662.0007….50.000,00 €  Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Δ.Ε. 

Μυτιλήνης 
- Κ.Α. 30.6662.0013….50.000,00 €  Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες των λοιπών 

Δ.Ε. 
 

Η προμήθεια για το ψυχρό ασφαλτόμιγμα (Ομάδα 2) θα γίνει από τους : 

- Κ.Α. 30.6662.0009….38.470,00 €  Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Δ.Ε. 

Μυτιλήνης 

- Κ.Α. 30.6662.0014….38.470,00 €  Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες των λοιπών 
Δ.Ε. 

 
Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου κατά ISO εργοστασίου του 

εσωτερικού ή του εξωτερικού και σύμφωνο με τα Ελληνικά πρότυπα του Ε.Λ.Ο.Τ. και όπου αυτά δεν 

υπάρχουν, τα διεθνή δηλ. CE, ΕΝ κλπ. (δεν γίνονται δεκτά ανώνυμα υλικά). Τα πιστοποιητικά των προς 

προμήθεια υλικών, θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα, στην ελληνική γλώσσα ή μεταφρασμένα από αρμόδιο 
φορέα.  

 
Το θερμό ασφαλτόμιγμα θα προσκομίζεται έτοιμο προς χρήση. Στη τιμή δεν περιλαμβάνεται η 

μεταφορά του υλικού στο τόπο του έργου. 
Το ψυχρό ασφαλτόμιγμα θα προσκομίζεται σε συσκευασίες πού θα γράφουν επάνω τους την σύσταση 

του υλικού, τις προδιαγραφές τους, την χρήση για την οποία προορίζονται, τις προφυλάξεις πού χρειάζονται 

να λαμβάνει ο τεχνίτης κατά την τοποθέτηση τους και την μάρκα. Η συσκευασία τους πρέπει να είναι 
προσεγμένη ώστε κατά την μεταφορά τους να μην δημιουργούνται φθορές, ούτε παραβιάσεις. Στη τιμή 

περιλαμβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις μεταφοράς και παράδοσης στις αποθήκες της Μυτιλήνης και της 
Καλλονής  του ∆ήμου Λέσβου. 

 

Τα προμηθευόμενα υλικά θα ακολουθούν υποχρεωτικά τις προδιαγραφές που περιγράφονται  στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται συνολικά στις 176.940,00 ΕΥΡΩ, 

συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. (17%) και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό 

του Δήμου έτους 2016. 
 

Η προμήθεια θα γίνει με ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές με την 
μέθοδο της χαμηλότερης τιμής ανά ομάδα και με συμπλήρωση του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς ανά 

ομάδα σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας. 
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Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από πόρους του Δήμου. 

     Η τυχόν έκπτωση που θα επιτευχθεί θα χρησιμοποιηθεί για την αγορά μεγαλύτερης ποσότητας από τα 
ανωτέρω είδη. 

 
     Η όλη προμήθεια είναι δυνατόν να αυξομειωθεί κατά 30%. 

 

 
 

 

H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

Μυτιλήνη    / 02 / 2016 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε. 

 

 

 

ΠΙΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε. 

 

 

 

ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε. 

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΥ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   176.940,00 € 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 24 /2016                            Κ.Α. : 30.6662.0007 
    30.6662.0009 
    30.6662.0013 
    30.6662.0014 
     (Έτους 2016) 
 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια με ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά ομάδα για την αγορά θερμού και ψυχρού ασφαλτομίγματος 
για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου για το έτος 2016. 

 

Το θερμό ασφαλτόμιγμα θα ακολουθεί υποχρεωτικά τις προδιαγραφές που περιγράφουμε παρακάτω. 
 

Α) Γενικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά  
 

Α) Προμήθεια ασφαλτομίγματος εν θερμώ, Ασφαλτόμιγμα κλειστού τύπου, τύπου ΑΣ 20, 

περιεκτικότητας σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις των ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04: 2009   
παρασκευαζόμενου σε μόνιμη εγκατάσταση. Ήτοι προμήθεια και παράδοση σε πλήρη και άριστη κατάσταση 

της ΑΣ 20 στρώσεως κυκλοφορίας με χρήση θραυστού υλικού λατομείου περιλαμβανομένης και της αξίας 

της ασφάλτου με τη δαπάνη μεταφοράς και διάστρωσης. 
 

Β) Προμήθεια ασφαλτικού γαλακτώματος τύπου ΚΕ-1 ταχείας διασπάσεως, μικρού ιξώδους, 
περιεκτικότητας σε άσφαλτο 55-60 %. Ο τύπος αυτός είναι κατάλληλος για συγκολλητικές επαλείψεις, 

επιφανειακές επεξεργασίες και εμποτισμούς σκυρωτών . 
 

Γ) Προμήθεια ασφαλτικού γαλακτώματος τύπου ΚΕ-5 μέσης ταχύτητος (ημιβραδείας) διασπάσεως, 

μικρού ιξώδους, περιεκτικότητος σε συνδετική ύλη 55-60 %. Το ασφαλτικό συνδετικό δύναται να είναι 
ασφαλτικό διαλυμα τύπων ΜΕ-0 ή ΜΕ-1, αναλόγως της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος και του πορώδους 

της βάσεως. Σ’ αυτή την περίπτωση συνίσταται όπως ο διαλύτης του διαλύματος να είναι φωτιστικό 
πετρέλαιο. Ο τύπος αυτός είναι κατάλληλος για προεπαλείψεις βάσεων, ως επίσης και για προαναμίξεις 

αδρανών υλικών προοριζομένων για επιφανειακή επεξεργασία . 

 
Εάν διαπιστωθεί οποιοδήποτε ελάττωμα σε κάποιο από τα παραλαμβανόμενα υλικά, ο προμηθευτής θα 

υποχρεωθεί χωρίς αντιρρήσεις να παραλάβει το προβληματικό υλικό και να το αντικαταστήσει με άλλο 
όμοιο. 

 Όλα τα παραπάνω απαιτούμενα στοιχεία θα περιλαμβάνονται στα σχετικά έντυπα των εργοστασίων 

κατασκευής, από τα οποία κατά σαφή τρόπο θα προσδιορίζονται τα στοιχεία αυτά, καθώς και οι 
απαραίτητες οδηγίες για την ασφαλή χρήση και τον έλεγχο των υλικών γενικά. 

Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στα κάθε είδους έντυπα (βιβλία, 
prospectus κλπ) θα είναι στην ελληνική γλώσσα ή μεταφρασμένα από αρμόδιο φορέα και σε καμία 

περίπτωση το πλήθος και η έκταση των στοιχείων και των πληροφοριών δεν θα είναι μικρότερη από τις 
αντίστοιχες που τυχόν υπάρχουν σε ξένη γλώσσα. 

 

Β) Πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου – ISO 
Τα πιστοποιητικά της σειράς ISO εκδίδονται από αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης και 

συνήθως έχουν διάρκεια τριών έως πέντε ετών. 
Τα πιστοποιητικά CE είναι διάρκειας ισχύος τεσσάρων έως πέντε ετών και εκδίδονται ανάλογα με τα 

οριζόμενα από τις αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μη απόδειξη ύπαρξης της σήμανσης CE 

για αναλώσιμα αποτελεί αιτία δωρεάν αντικατάστασής τους, άμεσα, από τον μειοδότη. Το πιστοποιητικό CE 
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εκδίδεται για συγκεκριμένο προϊόν ή σειρά προϊόντων που ρητά πρέπει να αναφέρονται ή να αναγράφονται 

στα αντίστοιχα πιστοποιητικά CE.  
 

Όλα τα υλικά πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Τα προσφερόμενα υλικά να έχουν πιστοποιητικό ελέγχου πρωτοτύπου από αναγνωρισμένο κέντρο 

ελέγχου χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πληρούν τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

πρόληψη ατυχημάτων και για την προστασία του περιβάλλοντος. Για την απόδειξη του ανωτέρω, τα 
προσφερόμενα υλικά θα φέρουν σήμανση CE και οι κατασκευαστές των υλικών να είναι πιστοποιημένοι 

κατά ISO 9001.  
 

 

 
Το ψυχρό ασφαλτόμιγμα θα ακολουθεί υποχρεωτικά τις προδιαγραφές που περιγράφουμε παρακάτω. 

 
Α) Γενικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά  

 
Το προμηθευόμενο υλικό θα είναι άριστης ποιότητας, πρέπει να διέπεται από τους ισχύοντες 

νόμους, διατάξεις και κανονισμούς ώστε να αποτρέπουν την πρόκληση κινδύνων της ανθρώπινης ζωής. 

Το προσφερόμενο είδος πρέπει να είναι άριστης κατασκευής, κατασκευασμένο σύμφωνα με τα 
διεθνή standards, τα οποία εξασφαλίζουν την ασφαλή, ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία στις συνθήκες 

της χώρας μας και ικανοποιούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. 
 

1. Το ποσοστό ασφάλτου στο μίγμα θα κυμαίνεται από 4% ως 4,5% κατά βάρος αδρανών σύμφωνα 

με την ΑΑSHTO Τ-164 
2. Η κοκκομετρική καμπύλη του αδρανούς θα βρίσκεται ανάμεσα στα όρια που ορίζει ΑΑSHTO Τ-30 

3. Η φθορά του αδρανούς σε τριβή και κρούση (Los Angeles) θα είναι max 45%. 
4. Η φθορά του αδρανούς από την δράση θειικών αλάτων θα είναι max 12%. 

5. Το ειδικό βάρος θα κυμαίνεται από 2,45 ως 2,85 %. 
6. Η υγρασία απορρόφησης του αδρανούς θα είναι max 3%. 

7. Το διερχόμενο κλάσμα από το κόσκινο Νο.200 θα κυμαίνεται από 0% ως 3,5%. 

8. Το προϊόν θα είναι σε συσκευασία των 25 kg πλαστικού σάκου. 
9. Η κάλυψη της λακκούβας ή της τομής να γίνεται σύντομα και εύκολα, κατά την ώρα της 

κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, χωρίς την διακοπή της. 
10. Να μη χρειάζεται προετοιμασία, ούτε καθαρισμός της επιφάνειας πριν την τοποθέτηση του υλικού 

11. Να μπορεί να τοποθετηθεί με άριστα αποτελέσματα, ακόμη και στις περιπτώσεις που η επιφάνεια 

προσκόλλησης περιέχει νερό. 
12. Να τοποθετείται αδειάζοντας το περιεχόμενο της συσκευασίας. Να μη χρειάζεται μηχάνημα, ούτε 

εξειδίκευση του εργάτη που κάνει εφαρμογή 
13. Το υλικό να δένει με σίδερο, τσιμέντο και λοιπά υλικά. Να μην κολλάει στα ελαστικά των 

αυτοκινήτων, ούτε και στα παπούτσια. 
14. Περιπτώσεις όπως ρωγμές και καθιζήσεις να μπορούν να αποκατασταθούν εύκολα χωρίς να 

απαιτείται κόψιμο ή αφαίρεση της ελαττωματικής περιοχής 

15. Να αποθηκεύεται χωρίς πρόβλημα και με σχετικές εγγυήσεις, τουλάχιστον για ένα χρόνο. 
16. Η εφαρμογή να μπορεί να γίνει σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος, από -20ο έως 55ο , χωρίς 

πρόβλημα ρευστότητας, ακόμη και με βροχή, χιόνι ή παγετό.      
 

Εάν διαπιστωθεί οποιοδήποτε ελάττωμα σε κάποιο από τα παραλαμβανόμενα υλικά, ο προμηθευτής θα 

υποχρεωθεί χωρίς αντιρρήσεις να παραλάβει το προβληματικό υλικό και να το αντικαταστήσει με άλλο 
όμοιο. 

 Όλα τα παραπάνω απαιτούμενα στοιχεία θα περιλαμβάνονται στα σχετικά έντυπα των εργοστασίων 
κατασκευής, από τα οποία κατά σαφή τρόπο θα προσδιορίζονται τα στοιχεία αυτά, καθώς και οι 

απαραίτητες οδηγίες για την ασφαλή χρήση και τον έλεγχο των υλικών γενικά. 

Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στα κάθε είδους έντυπα (βιβλία, 
prospectus κλπ) θα είναι στην ελληνική γλώσσα ή μεταφρασμένα από αρμόδιο φορέα και σε καμία 

περίπτωση το πλήθος και η έκταση των στοιχείων και των πληροφοριών δεν θα είναι μικρότερη από τις 
αντίστοιχες που τυχόν υπάρχουν σε ξένη γλώσσα. 
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Β) Πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου – ISO 
Τα πιστοποιητικά της σειράς ISO εκδίδονται από αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης και 

συνήθως έχουν διάρκεια τριών έως πέντε ετών. 
Τα πιστοποιητικά CE είναι διάρκειας ισχύος τεσσάρων έως πέντε ετών και εκδίδονται ανάλογα με τα 

οριζόμενα από τις αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μη απόδειξη ύπαρξης της σήμανσης CE 

για αναλώσιμα αποτελεί αιτία δωρεάν αντικατάστασής τους, άμεσα, από τον μειοδότη. Το πιστοποιητικό CE 
εκδίδεται για συγκεκριμένο προϊόν ή σειρά προϊόντων που ρητά πρέπει να αναφέρονται ή να αναγράφονται 

στα αντίστοιχα πιστοποιητικά CE.  
 

Όλα τα υλικά πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Τα προσφερόμενα υλικά να έχουν πιστοποιητικό ελέγχου πρωτοτύπου από αναγνωρισμένο κέντρο 
ελέγχου χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πληρούν τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

πρόληψη ατυχημάτων και για την προστασία του περιβάλλοντος. Για την απόδειξη του ανωτέρω, τα 
προσφερόμενα υλικά θα φέρουν σήμανση CE και οι κατασκευαστές των υλικών να είναι πιστοποιημένοι 

κατά ISO 9001.  
 

 
 

 

H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

Μυτιλήνη    / 02 / 2016 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε. 

 

 

 

ΠΙΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε. 

 

 

 

ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε. 

 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΥ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  176.940,00 € 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 24 /2016                            Κ.Α. : 30.6662.0007 
    30.6662.0009 
    30.6662.0013 
    30.6662.0014 
     (Έτους 2016) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Απαιτούμενης δαπάνης για την προμήθεια θερμού και ψυχρού ασφαλτομίγματος, για τις ανάγκες του 
Δήμου Λέσβου. 

ΟΜΑΔΑ 1 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ CPV 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚ
ΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
€ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Θερμό ασφαλτόμιγμα ΑΣ 20 44113620-7 Τόνοι 1.278 65,00 83.070,00 

2 Ασφαλτικό γαλάκτωμα τύπου ΚΕ-1 44113900-4 Τόνοι 1 1.200,00 1.200,00 

3 Ασφαλτικό γαλάκτωμα τύπου ΚΕ-5 44113900-4 Τόνοι 1 1.200,00 1.200,00 

       

          ΑΘΡΟΙΣΜΑ 85.470,00 

         Φ.Π.Α. 17% 14.529,90 

          ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (με ΦΠΑ) 99.999,90 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 100.000,00 

 

ΟΜΑΔΑ 2 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ CPV 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙ

ΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

€ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Ψυχρό ασφαλτικό (σε συσκευασία 
πλαστικού σάκου 25 kg) 

44113620-7 
 

Τεμ. 11.338 5,80 65.760,40 

  

         Φ.Π.Α. 17% 11.179,27 

          ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (με ΦΠΑ) 76.939,67 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 76.940,00 

   

 

 

H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

Μυτιλήνη    / 02 / 2016 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε. 

 

 

ΠΙΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε. 

ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. Π.Ε. 
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ΜΗΧ. Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΥ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   176.940,00 € 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 24 /2016                            Κ.Α. : 30.6662.0007 
    30.6662.0009 
    30.6662.0013 
    30.6662.0014 
     (Έτους 2016) 
 

 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 
Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 
Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια με ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά ομάδα για την προμήθεια θερμού και ψυχρού 

ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου. 
 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται συνολικά στις 176.940,00 ΕΥΡΩ, 
συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. (17%) και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό 

του Δήμου έτους 2016 με στοιχεία ΚΑ: 30.6662.0007, 30.6662.0009, 30.6662.0013, 30.6662.0014. 
 

Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις: 

1. Την Υ. Α. 11389/93 περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΕΚΠΟΤΑ).   

2. Το Ν. 2286/95 περί προµηθειών  του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων (Φ.Ε.Κ. 19 Α)  

3. Το Ν. 3463/2006 ( Φ.Ε.Κ. Α 114/2006 ) µε τίτλο Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.   
4. Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010 Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης 

διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.   
5. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του Ν. 
4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014). 

6. Την Υπ. Απόφαση Π1/2390 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ και την µε αρ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 εγκύκλιος µε θέµα Ενηµέρωση για το Εθνικό 
Σύστηµα ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) 

7. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

8. Το Ν. 4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 
9. Το Ν. 3548/07 Περί καταχωρήσεως δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις 
10. Την Υπ. Απόφαση 12179/2.7.14 (ΦΕΚ 1893/2014) Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων 

νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των 

φορέων του ∆ηµοσίου καθώς και την τροποποιητική αυτής υπ. Απόφαση 14815/11.8.14 (ΦΕΚ Β 
2207/12.8.14). 

11. Το Ν. 3886/2010 ∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως 
δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 

12. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/8.8.2014), άρθρο 157 Εγγυήσεις. 
13. Το Ν. 43220/2015 άρθρο 37 παρ. 3 περί κατάργησης του Ε.Π.Π.  

14. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα 
Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις» 
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15. Το Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» 

 
 

 
 

Άρθρο 3ο 

Συμβατικά στοιχεία 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

(1) Η Τεχνική Περιγραφή και οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
(2) Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

(3) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
(4) Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

 

 
Άρθρο 4ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με βάση 

τους όρους οι οποίοι θα καθοριστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τις διατάξεις της 11389/93 

Υπουργικής Απόφασης. 
 

Άρθρο 5ο 
Απαντήσεις στα τεχνικά στοιχεία. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να λάβουν υπ' όψη τους τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας στις οποίες 
θα πρέπει να δώσουν πλήρεις και σαφείς απαντήσεις. Τυχόν ασάφειες και αοριστίες στις τεχνικές 

προδιαγραφές θα αξιολογούνται αρνητικά.  

 
Άρθρο 6ο 

Χρόνος και τόπος παράδοσης. 
Παραλαβή υλικών 

Η παραλαβή και ο χρόνος των υλικών ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ. Η 

παράδοση των υλικών θα γίνει τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και θα ισχύει για ένα 
ημερολογιακό έτος από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει ως εξής: 
Τμηματικά μετά από εντολή προμήθειας υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο υπάλληλο. 

Τρόπος παράδοσης: Για το θερμό ασφαλτόμιγμα η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή. Στη 

τιμή δεν περιλαμβάνεται η μεταφορά του υλικού στο τόπο του έργου. 
Για το ψυχρό ασφαλτόμιγμα η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή. Στη τιμή περιλαμβάνονται 

όλες οι επιβαρύνσεις μεταφοράς και παράδοσης στις αποθήκες της Μυτιλήνης και της Καλλονής του ∆ήμου 
Λέσβου. 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων, ούτε όλα τα υλικά – είδη, που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων και των υλικών – ειδών, ο 

μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. Η όλη προμήθεια είναι δυνατόν να 
αυξομειωθεί κατά 30%. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου, 

με την ίδια ακριβώς τιμή με αυτή της προσφοράς του. 
Μετά την επίδοση του δελτίου παραγγελίας, η παράδοση της αιτούσας προμήθειας από τον ανάδοχο δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ημερολογιακές ημέρες. 

Επειδή η παράδοση των υλικών θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου, θα 
εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή μετά από την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, την έκδοση του 

τιμολογίου του προμηθευτή, την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε 
νόμιμου ελέγχου από την υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Δήμος Λέσβου υποχρεούται να 

εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα στο νόμιμο χρονικό διάστημα. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου οργάνου, να παραταθεί μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που 

υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου. 
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Άρθρο 7ο 

Σύμβαση 
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι 

υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη 

εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το 

αργότερο μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην 
περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των κάδων και ανταλλακτικών αρχίζει να υπολογίζεται από την 

ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της 
προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από 

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
 

Άρθρο 8ο 

Άρνηση υπογραφής της Σύμβασης και συνέπεια αυτής. 
Αν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου. 

Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Δήμου, και επιβάλλονται στον 

προμηθευτή όσα ορίζονται στο άρθρο 35 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης. 
 

 
Άρθρο 9ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της 

προμήθειας και παρέχεται με μία εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αναγράφει ότι είναι και καλής λειτουργίας. 
Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να είναι συντεταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο. 

Επιπλέον η Τράπεζα θα δηλώνει στην επιστολή ότι η παρεχόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης 
ευρίσκεται εντός του ανώτατου ορίου εγγύησης προς το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου και ότι οι υποχρεώσεις της από την εγγύηση λύονται μόνο με την επιστροφή σ' αυτήν της 

εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη δήλωση του Δήμου ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατατέθηκε. 
Εγγυητικές επιστολές που καθορίζουν διάρκεια ισχύος ή χρονολογία λήξεως δεν γίνονται αποδεκτές. 

Η μη προσκόμιση της εγγύησης σύμφωνα με τα παραπάνω αποκλείει την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου και ισοδυναμεί με άρνηση του για συνομολόγηση και υπογραφή 

της σύμβασης και επιφέρει τις νόμιμες κυρώσεις, δηλ. την έκπτωση του και την υπέρ του Δήμου 

κατάπτωση της για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατεθείσας εγγύησης. 
 

Άρθρο 10ο 
Χρόνος εγγύησης 

Ο χρόνος εγγύησης, μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, μετρούμενος από 
την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής του, θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων, και 

θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες. 

 
Άρθρο 11ο 

Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου 
Αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης των υλικών, μπορεί να 

επιβληθούν, σε βάρος του αναδόχου, οι κυρώσεις και το πρόστιμο που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 

της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. 
 

Άρθρο 12ο 
Πλημμελής κατασκευή 

Αν τα είδη δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα 
βελτιώσει ή να τα αντικαταστήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Αν στον χρόνο εγγύησης εμφανιστεί έλλειψη μιας ιδιότητας που συμφωνήθηκε ή ελαττώματα που δεν 

μπορούσαν να γίνουν αντιληπτά κατά την παραλαβή ο Δήμος μπορεί να επιδιώξει την αντικατάσταση των 
υλικών ή τμήμα αυτών με άλλο καινούργιο ιδίων προδιαγραφών. 

 



12 

 

Άρθρο 13ο 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις, εξοφλητικός λογαριασμός 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα 

τέλεσης του διαγωνισμού. 
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής των ειδών. 

 

 
Άρθρο 14ο 

Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης προμήθειας, επιλύονται 

σύμφωνα με το Άρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής απόφασης. 
 

 

Άρθρο 15ο 
Τρόπος Πληρωμής. 

Η παράδοση των υλικών θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου. Θα 
εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή μετά από την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, την έκδοση του 

τιμολογίου του προμηθευτή, την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε 

νόμιμου ελέγχου από την υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Δήμος Λέσβου υποχρεούται να 
εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα στο νόμιμο χρονικό διάστημα. 

 
 

Άρθρο 16ο 
Προσωρινή και οριστική παραλαβή 

Η προσωρινή παραλαβή ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. 

Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή 
παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου προϊόντος ή τμήματος 

αυτού. Αν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις παραπάνω προτάσεις της επιτροπής, μέσα σε προθεσμία 
που η ίδια θα ορίσει ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών κατά το προσφορότερο, για 

τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. 

Όταν περάσει ο συμβατικός χρόνος εγγύησης ενεργείται με βάση των διατάξεων της 11389/93 Υπ. 
Απόφασης, η οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή 

 
 

Άρθρο 17ο 

Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς 
 

 Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι 
απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών.  

 Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, εκτός των 
σημείων που αναφέρονται ως επιθυμητά. 

 

 

 

H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

Μυτιλήνη    / 02 / 2016 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε. 

 

 

ΠΙΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε. 

 

ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. Τ.Ε. 

 

 

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΥ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:   176.940,00 € 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 24 /2016                            Κ.Α. : 30.6662.0007 
    30.6662.0009 
    30.6662.0013 
    30.6662.0014 
     (Έτους 2016) 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Απαιτούμενης δαπάνης για την προμήθεια θερμού και ψυχρού ασφαλτομίγματος. 

 

ΟΜΑΔΑ 1 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ CPV 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚ
ΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

€ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Θερμό ασφαλτόμιγμα ΑΣ 20 44113620-7 Τόνοι 1.278   

2 Ασφαλτικό γαλάκτωμα τύπου ΚΕ-1 44113900-4 Τόνοι 1   

3 Ασφαλτικό γαλάκτωμα τύπου ΚΕ-5 44113900-4 Τόνοι 1   

Οικονομική Προσφορά Ομάδας 1  

Φ.Π.Α. 17%  

Σύνολο Οικονομικής Προσφοράς Ομάδας 1  

ΟΜΑΔΑ 2 

Α/Α ΕΙΔΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ CPV 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚ
ΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

€ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Ψυχρό ασφαλτικό (σε συσκευασία 

πλαστικού σάκου 25 kg) 

44113620-7 

 

Τεμ. 11.338   

Οικονομική Προσφορά Ομάδας 2  

Φ.Π.Α. 17%  

Σύνολο Οικονομικής Προσφοράς Ομάδας 2  

 
Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για ________________ημερολογιακές ημέρες από 

σήμερα. 

 
Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών, στο Δήμο Λέσβου. 

 
Χρόνος Παράδοσης: 

________________________________________________________________________ 

 
Εγγύηση: _______________________________________________ 

 
Επιβαρύνσεις,  Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη 

διακήρυξη της δημοπρασίας. 
 

Λοιπές παρατηρήσεις: 

Μυτιλήνη _________________ 
Ο 

 ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 


