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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Πάτρα:  2Ο / 05 /2022 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ                                                        Αριθ. Πρωτ.: 41459 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ                                                                             

Ταχ. Δ/νση: Μαιζώνος 147 – 1ος Όροφος 

Τ.Κ.: 26221, Πάτρα 

Πληροφορίες: Ιωάννα Μαυραγάνη  

Τηλ.: 2613 610243                                                     

E-mail: i.mavra@patras.gr 

                                                        
                                                                             ΠΡΟΣ 

                                                       ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ  

                                                                           ΦΟΡΕΙΣ 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Οικονομικών Φορέων για την «Προμήθεια Ασφαλτικού 

Γαλακτώματος και Ψυχρού Ασφαλτομίγματος» - CPV:44113620-7  

 

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Πατρέων ενδιαφέρεται για την «Προμήθεια 

Ασφαλτικού Γαλακτώματος και Ψυχρού Ασφαλτομίγματος» - CPV:44113620-7, 

συνολικής προ υπολογιζόμενης δαπάνης 37.196,53 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24%,  η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-6662.00005 ο οποίος χρηματοδοτείται 

από Ιδίους Πόρους του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022.  

Αντικείμενο της διαδικασίας δημόσιας σύμβασης είναι: η Προμήθεια Ασφαλτικού 

Γαλακτώματος και Ψυχρού Ασφαλτομίγματος» - CPV:44113620-7, όπως 

περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές και τους όρους της 

αριθ. 1/2022 μελέτης του Τμήματος Αυτεπιστασίας Έργων Υποδομής της Δ/νσης 

Έργων Υποδομής.  

Η ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 2 και την παρ. 1 & 3 του άρθρου 118 του Ν. 

4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 1 & 50 

αντίστοιχα του Ν.4782/2021, με έγγραφες και ενσφράγιστες προσφορές σε ενιαίο 

έντυπο προσφοράς, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος. 

 

Εφόσον επιθυμείτε να λάβετε μέρος στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

προμήθειας θα πρέπει να μας υποβάλλετε επί αποδείξει έως και Δευτέρα 

30/05/2022 και ώρα 13:00 μ.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου Πατρέων, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Πλατεία Γεωργίου 

Α΄, Αριθ. 17, Κτίριο Μεγάρου Λόγου και Τέχνης - ισόγειο - Τμήμα Διοικητικής 

Μέριμνας (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) φάκελο προσφοράς. 
 

Η προσφορά σας θα πρέπει να συμφωνεί με την Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τους όρους της αριθ. 1/2022 μελέτης του Τμήματος Αυτεπιστασίας 

Έργων Υποδομής της Δ/νσης Έργων Υποδομής.  
 

Η προσφορά συμμετοχής – κύριος φάκελος προσφοράς - υποβάλλεται, επί 

αποδείξει, στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Κεντρικό Πρωτόκολλο - Ταχ. Δ/νση: 

Πλατεία Γεωργίου Α΄, Αριθ. 17, Κτίριο Μεγάρου Λόγου και Τέχνης - ισόγειο, Τ.Κ. 

26221 Πάτρα), μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 92 

και την παρ.1 του άρθρου 96 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 

του Ν.4782/2021, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) η λέξη «Προσφορά», 

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 

γ) ο τίτλος της σύμβασης, 
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δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής     

προσφοράς),  

ε) τα στοιχεία του Οικονομικού Φορέα (Επωνυμία, Ταχ. Δ/νση, Τηλ., Fax, & E-mail).  
 

Οι προσφορές συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα.  

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 

Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

Αντίγραφα δημοσίων, ιδιωτικών και αλλοδαπών εγγράφων (πάντα ευκρινή) 

προσκομίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/26.03.2014. 
 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση 

είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως 

πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής». 
 

Εντός του φακέλου προσφοράς (κύριος φάκελος προσφοράς) θα υπάρχει: 

Α) Ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής»: 

1.Υπεύθυνη Δήλωση του αρ. 8 του Ν. 1599/1986 που υπογράφεται από τον 

συμμετέχοντα Οικονομικό Φορέα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του (επισυνάπτεται στη 

μελέτη) στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

1α. έλαβα πλήρη γνώση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών της αριθ.  

01/2022 παρούσας μελέτης του Τμήματος Αυτεπιστασίας Έργων Υποδομής της 

Δ/νσης Έργων Υποδομής και τους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

1β.  δεν εμπίπτω στις περιπτώσεις αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και  

του άρθρου 74  του Ν.4412/2016 (άρθρο 22 και 23 του Ν.4782/2021).   

1γ.Η προσφορά μου ισχύει και με δεσμεύει για έξη (6) μήνες προσμετρούμενη από 

την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

2.Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με 

αντιπρόσωπό τους. 

3. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει ως νομικό πρόσωπο, 

προσκομίζονται επιπλέον τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ΦΕΚ 

κλπ), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. 

κλπ. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην ένωση. Στην Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλει η ένωση 

οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε 

μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

Β)Με  τον φάκελο ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται τα  

δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση της παρούσας μελέτης και 

είναι τα ακόλουθα :  

  Για το Ασφαλτικό Γαλάκτωμα ΚΕ-1 

• Πιστοποιητικό Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας για την εμπορία των εν 

λόγω προμηθειών κατά ISO 9001:2015 καθώς και  

• Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Παραγωγής Εργοστασίου για το υλικό σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές προτυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13808:2013 

• Υπεύθυνη δήλωση για την προέλευση και το εργοστάσιο κατασκευής του 

προσφερόμενου Υλικού 
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• Βεβαίωση του εργοστασίου παραγωγής τον διαγωνισμό ότι είναι 

συμβεβλημένο  με το συλλογικό σύστημα διαχείρισης συσκευασιών (Ε.Ε.Α.Α  Α.Ε) 

(Ν.2931/2001ανακυκλωση υλικών συσκευασίας μετά την χρήση τους) 

 

Για το  Ψυχρό   Ασφαλτόμιγμα  Συσκευασμένο σε σάκους των 25 Κιλών 

➢ Πιστοποιητικό Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας  για την εμπορία των εν 

λόγω προμηθειών  κατά  ISO 9001:2015 καθώς  και 

➢  Υπεύθυνη Δήλωση του Προμηθευτή ότι το προϊόν  εφαρμόζεται άμεσα 

αφού ανοιχθεί η συσκευασία του, και δεν χρειάζεται ανάδευση ή ανάμειξη με άλλη 

συγκολλητική ουσία. 

Η εφαρμογή του είναι γρήγορη χωρίς ειδικό εξοπλισμό και η αποκατασταθείσα φθορά 

του ασφαλτοτάπητα (λακκούβα ,τομή) να αποδίδεται άμεσα στην κυκλοφορία χωρίς 

το υλικό να αποκολλάται από τα ελαστικά των διερχόμενων τροχοφόρων. 

➢ Υπεύθυνη Δήλωση  ότι το προϊόν πρέπει να παραμένει εύπλαστο για μεγάλο 

χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 12μηνες) στην συσκευασία του  χωρίς 

περιορισμούς ως προς το χώρο αποθήκευσης (στεγασμένος, κλειστός κ.λ.π) με 

τη σχετική εγγύηση του προμηθευτή, αλλά και εκτός συσκευασίας για 20 

ημέρες ανεξαρτήτως εποχής από την ημερομηνία παράδοσης .Σε κάθε 

παρτίδα παραγγελίας θα αναγράφεται η ημερομηνία κατασκευής και η 

ημερομηνία λήξης . 

➢ Υπεύθυνη Δήλωση   του προμηθευτή ότι δε θα παραδίδονται 

συσκευασίες  μετά το πέρας των έξι μηνών από την  ημερομηνία 

κατασκευής τους.  

➢ Επαγγελματική και τεχνική επάρκεια των συμμετεχόντων οι οποίοι 

υποχρεούνται να προσκομίσουν βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αντίστοιχων 

προμηθειών οργανισμών του Δημοσίου (τουλάχιστον 3 για το συσκευασμένο).  

     Επίσης τα υπ αριθμ από 1 εως  5 κάτωθι προαπαιτούμενα τού εργοστασίου 

παραγωγής του  προϊόντος : 

➢ Αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου από κρατικό εργαστήριο δημοσίων 

έργων ή διαπιστευμένο ιδιωτικό για τα προαναφερθέντα παραπάνω, (Π.Δ 

118/2007αρθρ 3 παρ 2 κανονισμός προμηθειών Δημοσίου). 

➢ Πιστοποιητικό από το γενικό χημείο του κράτους (τμήμα επικινδύνων ουσιών) 

περί ταξινόμησης ή μη, ως επικινδύνων των συστατικών (πρώτων υλών) του 

προϊόντος. (Κανονισμός Ε.Κ αριθμ 1907/2006 ). 

➢ Βεβαίωση του εργοστασίου παραγωγής τον διαγωνισμό ότι είναι 

συμβεβλημένο  με το συλλογικό σύστημα διαχείρισης συσκευασιών (Ε.Ε.Α.Α  Α.Ε). 

(Ν.2931/2001ανακυκλωση υλικών συσκευασίας μετά την χρήση τους) 

➢ Πιστοποιητικό της Εταιρείας  Παραγωγής & Διάθεσης των υπό  προμήθεια 

υλικών   σε σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001 :2015(Π.Δ 118/2007 αρθρ 

9)για την εξασφάλιση ποιότητας των προς προμήθεια αγαθών 

➢ Πληροφοριακό δελτίο ασφαλείας πρώτης ύλης. (Κανονισμός Ε.Κ 

αριθμ1907/2006 σύμφωνα με την οδηγία 91/155/ΕΕC). 

Για την ποιότητα των υλικών θα γίνεται εργαστηριακός έλεγχος, όταν η Υπηρεσία 

κρίνει και η δαπάνη θα βαρύνει το μειοδότη (προμηθευτή). 

Γ) Με τον Φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» υποβάλλεται 

συμπληρωμένο το παρεχόμενο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας 

υπ’ αριθμ 01/2022 μελέτης. Η οικονομική προσφορά δίδεται σε ευρώ (€). Οι τιμές 

μονάδας της προσφοράς του κάθε συμμετέχοντα οικονομικού φορέα για την παρούσα 

προμήθεια θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η αντίστοιχη σύμβαση 

και σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. 

Σημειώνεται ότι η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση των προσφορών δεν απαιτεί βεβαίωση 

του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.  

Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά. 

 



ΑΔΑ: ΨΜΣ4ΩΞΙ-Υ20



 4 

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής έκθεσης – 

Προδιαγραφών, της οικονομικής προσφοράς με τους όρους της αριθ. 1/2022 

μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας θα γίνει 

από την επιτροπή (Γνωμοδοτικό Όργανο) της παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν. 

4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρου 108 του Ν. 4782/2021. 

Μεταξύ αποδεκτών προσφορών θα προκριθεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος (χαμηλότερη τιμή ανά 

είδος), η οποία συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας 

μελέτης. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες 

και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης προμήθειας ορίζεται σε οκτώ  (8) μήνες από 

την υπογραφή της. 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται 

από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία. 

Η παραλαβή των παρεχόμενων προμηθειών γίνεται από την αρμόδια τριμελή 

επιτροπή παραλαβής προμηθειών του άρθρου 221 παρ.11 β΄ του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 108 του Ν.4782/2021 της Δ/νσης Έργων Υποδομής, 

μετά από την διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου και καλείται να παραστεί, εφόσον 

το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 

Η πληρωμή  της αξίας της προμήθειας θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε 

τιμολογίου μετά: 

α) την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών (πρωτόκολλο οριστικής, 

ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής),  

β) την έκδοση των αναγκαίων παραστατικών πωλήσεων - τιμολόγιο από τον 

προμηθευτή, 

γ) την έκδοση αποδεικτικού εισαγωγής των ειδών στην αποθήκη,   

δ) την προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας - Ασφαλιστικής Ενημερότητας, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και  

ε) την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα 

δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του Ν.4782/2021.  

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» 

https://diavgeia.gov.gr, επίσης το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και της αριθμ. 

1/2022 μελέτης της Δ/νσης Έργων Υποδομής θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του 

Δήμου Πατρέων www.e-patras.gr   Ηλ. Δημοκρατία  Διακηρύξεις καθώς και στο 

ΚΗΜΔΗΣ (https://www.eprocurement. gov.gr).  

 

                                        

                                                                                    Ο  Δήμαρχος  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                                     Κωνσταντίνος Πελετίδης 
 

 

Συνημμένα:  Η αριθ.1/2022 Μελέτη του Τμήματος Αυτεπιστασίας Έργων Υποδομής της  

                      Δ/νσης Έργων Υποδομής. 

 

https://diavgeia.gov.gr/
http://www.e-patras.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:    01/ 2022                                                            
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ                                                 

Δ/ΝΣΗ  ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ              

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ           

             

 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΥ 

ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» 
 

                                   CPV: 44113620-7  (Άσφαλτος) 

  

 

                                            Κ.Α.: 30-6662.00005 

 

 

                                          ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ   

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :                    29.997,20   ΕΥΡΩ 
Φ.Π.Α. 24%  :              7.199,33   ΕΥΡΩ 
ΣΥΝΟΛΟ   :             37.196,53   ΕΥΡΩ 

 
 

ΠΑΤΡΑ   ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 
 

Η Συντάξασα : Μαρία Αυλωνίτη 

                                   Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε 
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                  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Με την παρούσα μελέτη  πρόκειται να γίνει προμήθεια 

1) ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ( 8.000,00)  ΧΓΡ ασφαλτικού γαλακτώματος ΚΕ-1 (μετά της  

μεταφοράς του σε  βαρέλια) που θα χρησιμοποιηθεί ως συγκολλητική ουσία για τη 

διάστρωση του θερμού Ασφαλτομίγματος 

2) ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΟΥΣ ΔΩΔΕΚΑ   (7.612 ,00 ) ΣΑΚΟΥΣ των 25χγρ έκαστο 

έτοιμου ψυχρού αφαλτομίγματος  (μετά της μεταφοράς του) , ανθεκτικό  σε όλες τις 

καιρικές συνθήκες. 

 Τα παραπάνω υλικά θα χρησιμοποιηθούν για τη  συντήρηση ασφαλτοστρωμένων        

οδών στο Διευρυμένο  Καλλικρατικό Δήμο Πατρέων. 

Τα υλικά θα παραδίδονται στο συνεργείο ασφαλτικών του Δήμου στην περιοχή 

Πετρωτό, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.   

    Οι διαγωνιζόμενες εταιρείες, παραγωγοί ή πωλητές των προϊόντων, υποχρεούνται επί  

ποινή αποκλεισμού να  καταθέσουν τα  κάτωθι δικαιολογητικά: 

      

  Ασφαλτικό Γαλάκτωμα ΚΕ-1 

• Πιστοποιητικό Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας για την εμπορία των εν λόγω 

προμηθειών κατά ISO 9001:2015 καθώς και  

• Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Παραγωγής Εργοστασίου για το υλικό σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13808:2013 

• Υπεύθυνη δήλωση για την προέλευση και το εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόμενου 

Υλικού 

• Βεβαίωση του εργοστασίου παραγωγής τον διαγωνισμό ότι είναι συμβεβλημένο  με το 

συλλογικό σύστημα διαχείρισης συσκευασιών (Ε.Ε.Α.Α  Α.Ε) (Ν.2931/2001 ανακύκλωση 

υλικών συσκευασίας μετά την χρήση τους) 

   Ψυχρό   Ασφαλτόμιγμα  Συσκευασμένο σε σάκους των 25 Κιλών 

• Πιστοποιητικό  Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας  για την εμπορία των εν λόγω 

προμηθειών  κατά  ISO 9001:2015   

•  Υπεύθυνη Δήλωση για την προέλευση και το εργοστάσιο παραγωγής των 

προσφερόμενων υλικών 

• Υπεύθυνη δήλωση για την προέλευση, το εργοστάσιο κατασκευής των υπό προμήθεια 

ειδών και για το συσκευασμένο  ασφαλτόμιγμα και ότι αυτό μένει αναλλοίωτο για 

διάστημα τουλάχιστον ενός  έτους όταν η συσκευασία παραμένει κλειστή κατά την 

αποθήκευση. 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές – Τεχνικά Χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν, τα 

πιστοποιημένα, υπό προμήθεια υλικά  θα πρέπει να προκύπτουν  από τα τεχνικά φυλλάδια 

(prospectus) των κατασκευαστριών εταιριών όπου θα αναφέρουν  κάθε αναγκαία 

λεπτομέρεια για τον πλήρη και σαφή καθορισμό του προσφερόμενου υλικού και να έχουν 

ως ακολούθως:  

 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  

 ΜΕΛΕΤΗ:     01 /2022 

«Προμήθεια  ασφαλτικού 

γαλακτώματος και ψυχρού  

ασφαλτομίγματος »  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29.997,20 € 

(χωρίς Φ.Π.Α) – για το Έτος 2022 

ΚΑ   :30-6662.00005  
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Ψυχρό Ασφαλτόμιγμα Συσκευασμένο 

Το ψυχρό ασφαλτόμιγμα (ασφαλτικό σκυρόδεμα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος) πρέπει 

είναι συσκευασμένο σε πλαστικούς σάκους  των 25 κιλών. Η προμήθεια θα είναι 

τμηματική έως 1000 σακουλάκια μηνιαίως. 

Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται άμεσα αφού ανοιχθεί η συσκευασία του, και να μην 

χρειάζεται ανάδευση ή ανάμειξη με άλλη συγκολλητική ουσία. 

Η εφαρμογή του να είναι γρήγορη χωρίς ειδικό εξοπλισμό και η αποκατασταθείσα φθορά 

του ασφαλτοτάπητα (λακκούβα, τομή) να αποδίδεται άμεσα στην κυκλοφορία χωρίς το 

υλικό να αποκολλάται από τα ελαστικά των διερχόμενων τροχοφόρων. 

 

Το προϊόν πρέπει να παραμένει εύπλαστο για μεγάλο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 12 

μήνες) στην συσκευασία του  χωρίς περιορισμούς ως προς το χώρο αποθήκευσης 

(στεγασμένος, κλειστός κ.λ.π) με τη σχετική εγγύηση του προμηθευτή, αλλά και εκτός 

συσκευασίας για 20 ημέρες ανεξαρτήτως εποχής από την ημερομηνία παράδοσης . 

  Σε κάθε παρτίδα παραγγελίας θα αναγράφεται η ημερομηνία κατασκευής και η 

ημερομηνία λήξης. 

Συσκευασίες που θα κατατίθενται μετά το πέρας των έξι μηνών από την  ημερομηνία 

κατασκευής δε θα γίνονται δεκτές. 

Εν γένει συνιστάται η προσοχή στους προμηθευτές που θα συμμετέχουν  στον διαγωνισμό 

κατά την εφαρμογή του προϊόντος να επιτυγχάνεται  η βασική του ιδιότητα, δηλαδή, της 

ευπλαστότητας του προϊόντος  αλλά και της μόνιμης  αποκατάστασης των λάκκων και 

φθορών οδοστρωμάτων που μπορεί να λάβει χώρα ανά  πάσα ώρα της ημέρας και 

ανεξαρτήτως εποχής και καιρικών συνθηκών, εφ όσον τηρηθούν οι οδηγίες χρήσης που 

αναγράφονται - απεικονίζονται στην συσκευασία του προϊόντος ή στο δελτίο δεδομένων 

ασφαλείας αυτού. 

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά  πρέπει να προσδιορίζουν ότι το προϊόν θα είναι  από 

λεπτόκοκκο αδρανές, (με βάση το πρότυπο ASTMC 136 – 05 και  σε άνοιγμα κόσκινου 

4.75 mm θα πρέπει να  διέρχεται τουλάχιστον το 60% των αδρανών), η άσφαλτος που 

θα χρησιμοποιηθεί να είναι 50-70 για να επέρχεται σχετικά γρήγορα η σκλήρυνση του 

ασφαλτοσκυροδέματος μετά την εφαρμογή του (προσδιορισμός βαθμού διείσδυσης 

ασφάλτου από 50 έως 69 mm)  και  τέλος ότι  το ποσοστό ασφάλτου τουλάχιστον 5,0%  

κατά βάρος αδρανών θα έχει ως συνέπεια, η συνδετικότητα του όλου σκυροδέματος να 

είναι ικανοποιητική. 

Κανένα από τα συστατικά του προϊόντος (άσφαλτος, αδρανή, πλαστικοποιητές ή, 

αποστάγματα ελαίου ή μεθυλεστέρες, ή άλλοι διαλύτες) δεν πρέπει να ταξινομείται ως 

επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία  σύμφωνα με την νομοθεσία περί επικινδύνων 

ουσιών και παρασκευασμάτων.  

Για την συσκευασία του προϊόντος χρησιμοποιούνται υλικά συσκευασίας όπως σάκοι 

πλαστικοί από HDPE , δοχεία πλαστικά από ΡΡ καθώς και φιλμ περιτύλιξης παλετών αλλά 

και Ξύλο (παλέτες) τα οποία μετά την χρήση του προϊόντος  δεν καθίστανται απόβλητα 

και δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. 

Για τους παραπάνω λόγους οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, υποχρεούνται επί ποινή 

ακυρότητας και απαράδεκτου της  συμμετοχής τους να καταθέσουν τα  υπ’ αριθ. από 1 

έως  5 προ απαιτούμενα τού εργοστασίου παραγωγής του προϊόντος : 

 

• Αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου από κρατικό εργαστήριο δημοσίων έργων ή 

διαπιστευμένο ιδιωτικό για τα προαναφερθέντα παραπάνω, (Π.Δ 118/2007αρθρ 3 παρ 2 

κανονισμός προμηθειών Δημοσίου). 

• Πιστοποιητικό από το γενικό χημείο του κράτους (τμήμα επικινδύνων ουσιών) 

περί ταξινόμησης ή μη, ως επικινδύνων των συστατικών (πρώτων υλών) του προϊόντος. 

(Κανονισμός Ε.Κ αριθμ 1907/2006 ). 

• Βεβαίωση του εργοστασίου παραγωγής τον διαγωνισμό ότι είναι συμβεβλημένο  με το 

συλλογικό σύστημα διαχείρισης συσκευασιών (Ε.Ε.Α.Α  Α.Ε) (Ν.2931/2001 ανακύκλωση 

υλικών συσκευασίας μετά την χρήση τους) 

• Πιστοποιητικό συμμετοχής της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος σε σύστημα 

διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001 :2015 (Π.Δ 118/2007 άρθρo 9)για την εξασφάλιση 

ποιότητας των προς προμήθεια αγαθών ). 
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• Πληροφοριακό δελτίο ασφαλείας πρώτης ύλης. (Κανονισμός Ε.Κ αριθμ1907/2006 

σύμφωνα με την οδηγία 91/155/ΕΕC). 

 

Για την ποιότητα των υλικών θα γίνεται εργαστηριακός έλεγχος, όταν η Υπηρεσία κρίνει 

και η δαπάνη θα βαρύνει το μειοδότη (προμηθευτή). 

 

Η παραλαβή των υλικών, θα γίνεται από υπάλληλο της Υπηρεσίας στον οποίο θα 

παραδίδεται το δελτίο αποστολής και θα ελέγχεται η ποσότητα υλικών.H Επιτροπή 

παραλαβής  κατά διαστήματα μπορεί να ζητά  εργαστηριακούς ελέγχους προκειμένου να 

ελέγχεται η ποιότητά τους. 

 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 

29.997,20€  πλέον Φ.Π.Α 24% 7.199,33€  ήτοι συνολικά 37.196,53   σε βάρος του Κ.Α 

30-6662.00005  με υπάρχουσα εγκεκριμένη πίστωση  για το έτος 2022 προερχόμενη από 

Ίδιους πόρους. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πάτρα,29 / 04 /2022 Πάτρα, 05/05/2022 

  
 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ      

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

  Ο Δ/ΝΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

   

Μ.ΑΥΛΩΝΙΤΗ Κ. ΚΑΨΑΛΗΣ Γ.ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Πολ. Μηχανικός ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π 
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ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ:        01  /2022 

«Προμήθεια Ασφαλτικού γαλακτώματος 

και Ψυχρού Ασφαλτομιγματος» 

 

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 29.997,20 € Χωρίς ΦΠ.Α   

 Κ.Α. 30-6662.00005 - Ίδιοι Πόροι 
 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο  

Αντικείμενο προμήθειας     

α)Η παρούσα συγγραφή αφορά την «Προμήθεια Ασφαλτικού γαλακτώματος και Ψυχρού  

ασφαλτομίγματος» CPV: 44113620-7 , για την κάλυψη των αναγκών του Συνεργείου 

Ασφαλτικών και τη  συντήρηση ασφαλτοστρωμένων οδών στο Διευρυμένο  Καλλικρατικό Δήμο 

Πατρέων. 

Η ποιότητα του προς προμήθεια είδος και η ποσότητα περιγράφονται αναλυτικά στο έντυπο της 

Τεχνικής έκθεσης- Τεχνικές Προδιαγραφές  και στο έντυπο του Προϋπολογισμού της παρούσας 

μελέτης. 

β)  Προϋπολογισθείσα δαπάνη : 37.196,53 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.  

γ) Διαδικασία σύναψης σύμβασης : Διαγωνισμός με Απευθείας Ανάθεση  με κατάθεση 

προσφορών σε ενιαίο έντυπο προσφοράς και σε προϋπολογισμό προσφοράς με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά 

είδος (κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή ανά είδος προμήθειας) 

 

Άρθρο 2ο   

Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις  της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) όπως τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 13 του άρθρου 20 «Αναδιατυπώσεις άρθρων 

Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α’/23-12-2008) και τις 

διατάξεις της περιπτ. 38  της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016. 

2. του Ν.2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/ Α΄/09.03.1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Ν.4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτεία ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. του Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες». 

6. του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 «Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων - ΚΗΜΔΗΣ». 

7. της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 (ΦΕΚ 3075 Β’) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξη. 

8. του N. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 
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9. Το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

από το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 

τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές 

και την υγεία. 

10.του άρθρου 58 του N.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α /7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

11.του  Ν 4555/2018  (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018 )ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ  1   και συγκεκριμένα τα  άρθρα 

203 και 206.  

12. του N. 4727/2020 (Φ.Ε.Κ. 184/Α΄/23-09-2008): «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση 

στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 

2018/1972) και άλλες διατάξεις». 

13. τις αριθ. 46770/30.08.2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΠΝΩΞΙ-1ΓΖ), 50660/30.08.2019 (ΑΔΑ:ΨΕΞΜΩΞΙ-

ΡΥ4) απόφασεις Δημάρχου Πατρέων περί «Ορισμό Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων του», 66843/21.11.2019 (ΑΔΑ:6ΓΗΕΩΞΙ-ΑΥΣ) απόφαση Δημάρχου Πατρέων 

περί «Μεταβίβαση αρμοδιότητας και εξουσιοδότηση υπογραφής Τεκμηριωμένου Αιτήματος 

Διατάκτη», 66842/21.11.2019 (ΑΔΑ:ΨΠΨΖΩΞΙ-ΟΞΘ) απόφαση Δημάρχου Πατρέων περί 

«Μεταβίβαση αρμοδιότητας και εξουσιοδότηση υπογραφής Α.Α.Υ.», 38616/31-08-2020 

(6ΑΓ0ΩΞΙ-ΞΙ5) & 62088/30-12-2020 (ΑΔΑ:ΩΧΠΠΩΞΙ-4Θ7) αποφάσεις Δημάρχου Πατρέων 

περί «Ορισμό Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του». 

14. τις υπ’ αριθ. Β………./2022 Απόφασης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με ΑΔΑΜ: 

22REQ00………………………. και ΑΔΑ:…………………. 

15.  Τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της πρότασης ανάληψης 

υποχρέωσης για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.  

1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο μητρώο δεσμεύσεων της 

αντίστοιχης πίστωσης με α/α  Β/……./2022.  

16. Την αναγκαιότητα του Δήμου για την ανωτέρω προμήθεια. 

 

• Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  

καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Άρθρο 3ο  Συμβατικά στοιχεία 

• α .Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές. 

• β. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

• γ. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

• δ. Το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς 

• ε. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν.1599/1986) 

 

Άρθρο 4ο   
Τρόπος σύναψης δημόσιας σύμβασης προμήθειας- Χρηματοδότηση 

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με την παρ. 

1 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021,  με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος 

(χαμηλότερη τιμή ανά είδος).   

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Αναθέτουσας Αρχής και θα βαρύνει τον Κ.Α.: 

30-6662.00005 εξόδων για την «Προμήθεια Ασφαλτικού γαλακτώματος και Ψυχρού Ασφαλτομίγματος», 

του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, ενώ το ύψος της δαπάνης της παρούσας σύμβασης 

προμήθειας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 37.196,53€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). 
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 Για την επιλογή της χαμηλότερης τιμής λαμβάνονται υπόψη μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί 

τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Μελέτης. 

Δεκτές προσφορές θα γίνονται όσες πληρούν τα κριτήρια των Τεχνικών Προδιαγραφών της 

παρούσας μελέτης και την πλέον  χαμηλότερη τιμή ανά είδος . 
 

Άρθρο 5ο Δικαιούμενοι συμμετοχής.  

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις οικονομικών φορέων 
συμπεριλαμβανόμενων των προσωρινών συμπράξεων, που δύνανται να προμηθεύσουν τη συγκεκριμένη 

προμήθεια , ασκούν νόμιμα τη δραστηριότητα αυτή και είναι εγκατεστημένα :  

α) σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της 
παρ. 1 (σημ. γ-δ) του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί προμηθευτής η 

νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού 
μητρώου για την ένωση. 

Κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή και κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 
ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Άρθρο 6ο Υποχρεώσεις του προμηθευτή.  

 Ο προμηθευτής καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας θα πρέπει να είναι 

συνεργάσιμος με την αναθέτουσα αρχή, την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής της προμήθειας της οικείας Δ/νσης και την επιβλέπουσα υπηρεσία. 

 Στις υποχρεώσεις του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται πέραν της προμήθειας 

και η μεταφορά και φορτοεκφόρτωση των ειδών στο Συνεργείο Ασφαλτικών του 

Δήμου Πατρέων στο Πετρωτό, χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου. Είναι 

υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα τόσο για την ασφαλή παράδοση όσο 

και για την ποιότητα του προϊόντος.  

 Σε περίπτωση αλλοιωμένου προϊόντος ή σε περίπτωση ανελαστικότητας του 

υλικού ή για οποιαδήποτε άλλη  αστοχία που θα εμφανίσει το υλικό σε σχέση με την 

Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, η αρμόδια Επιτροπή 

με γνωμοδότησή της δύναται να εισηγείται για την αντικατάσταση της  ποσότητας της  

«ελαττωματικής» παρτίδας ,  με άλλη που απαραίτητα θα πληροί τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της παρούσας μελέτης και με την ίδια συμβατική τιμή. Ο 

προμηθευτής υποχρεούται σε ανάλογη συμμόρφωση. 

 Είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν προκληθεί από υπαιτιότητα του 

προσωπικού του προμηθευτή ή άλλου-τρίτου μέχρι της παράδοσης αυτών σε σημείο 

ή σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 

 Εάν κατά την παραλαβή της προμήθειας (τμηματικής ή συνολικής) και σε όποιο σημείο 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης διαπιστωθεί από την Επιτροπή ότι δεν πληρούνται οι όροι της 

σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών, τότε επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

 Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί έγκαιρα την Υπηρεσία που εκτελεί την 

προμήθεια, την αρμόδια Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και την 

αποθήκη υποδοχής του προϊόντος, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
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προϊόν, το οποίο ορίζεται σε τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 

Άρθρο 7ο Τιμές Προσφορών.  

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. Οι τιμές μονάδας της 

προσφοράς του κάθε προμηθευτή των προς προμήθεια ειδών θα παραμένουν σταθερές για όσο 

θα είναι σε ισχύ η αντίστοιχη ανάθεση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την 

πραγματοποίηση της παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην 

παρούσα μελέτη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για 

μεταφορά και παράδοση των ειδών στις θέσεις που θα υποδειχθούν από κάθε Διεύθυνση. 

Οι οικονομικές προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους προμηθευτές  για έξι (6) 

μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά 

που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως μη κανονική (παρ. 1 του άρθρου 39 του 

Ν.4782/2021). 

Οι προσφορές συμμετοχής υποβάλλονται, επί αποδείξει, Πλατεία Γεωργίου Α’, Αριθ. 17, 

Μέγαρο Λόγου και Τέχνης στο ισόγειο - Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με την 

παρ. 1 του άρθρου 92 και την παρ.1 του άρθρου 96 του Ν.4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του Ν.4782/2021, στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς: 

 

α) η λέξη Προσφορά, 

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 

γ) ο τίτλος της σύμβασης, 

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής  

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής), 

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (Επωνυμία, Ταχυδρομική Δ/νση, Τηλέφωνο, Fax&E-mail 

(άρθρο 92 παρ.1 Ν.4412/2016). 

 

Οι προσφορές συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 

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

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 

Αντίγραφα δημοσίων, ιδιωτικών και αλλοδαπών εγγράφων (πάντα ευκρινή) προσκομίζονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/26.03.2014. 

 

Άρθρο 8ο Δικαιολογητικά συμμετοχής 

1. Με την προσφορά  (κύριος φάκελος προσφοράς) υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»  

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.  

Οι τρείς (3) ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου και βρίσκονται εντός των κυρίως φακέλου της προσφοράς. 

Α) Με τον Φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

1.Υπεύθυνη Δήλωση του αρ. 8 του Ν. 1599/1986 που υπογράφεται από τον 

συμμετέχοντα Οικονομικό Φορέα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του (επισυνάπτεται στη μελέτη) 

στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

1α. έλαβα πλήρη γνώση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών της αριθ.  01/2022 

παρούσας μελέτης του Τμήματος Αυτεπιστασίας Έργων Υποδομής της Δ/νσης Έργων 

Υποδομής και τους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

1β.  δεν εμπίπτω στις περιπτώσεις αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και  του 

άρθρου 74  του Ν.4412/2016 (άρθρο 22 και 23 του Ν.4782/2021).   
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1γ.Η προσφορά μου ισχύει και με δεσμεύει για έξη (6) μήνες προσμετρούμενη από την 

επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

 

2.Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό 

τους. 

3. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει ως νομικό πρόσωπο, προσκομίζονται 

επιπλέον τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ΦΕΚ κλπ), ώστε να προκύπτει 

ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Στην 

Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και 

το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 

αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

Β)Με  τον φάκελο ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται τα  δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση της παρούσας μελέτης και είναι τα ακόλουθα :  

  Για το Ασφαλτικό Γαλάκτωμα ΚΕ-1 

• Πιστοποιητικό Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας για την εμπορία των εν λόγω προμηθειών 

κατά ISO 9001:2015 καθώς και  

• Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Παραγωγής Εργοστασίου για το υλικό σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές προτυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13808:2013 

• Υπεύθυνη δήλωση για την προέλευση και το εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόμενου 

Υλικού 

• Βεβαίωση του εργοστασίου παραγωγής τον διαγωνισμό ότι είναι συμβεβλημένο  με το 

συλλογικό σύστημα διαχείρισης συσκευασιών (Ε.Ε.Α.Α  Α.Ε) (Ν.2931/2001ανακυκλωση 

υλικών συσκευασίας μετά την χρήση τους) 

Για το  Ψυχρό   Ασφαλτόμιγμα  Συσκευασμένο σε σάκκους των 25 Κιλών 

 

➢ Πιστοποιητικό Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας  για την εμπορία των εν λόγω 

προμηθειών  κατά  ISO 9001:2015 καθώς  και 

➢  Υπεύθυνη Δήλωση του Προμηθευτή ότι το προϊόν  εφαρμόζεται άμεσα αφού ανοιχθεί η 

συσκευασία του, και δεν χρειάζεται ανάδευση ή ανάμειξη με άλλη συγκολλητική ουσία. 

Η εφαρμογή του είναι γρήγορη χωρίς ειδικό εξοπλισμό και η αποκατασταθείσα φθορά του 

ασφαλτοτάπητα (λακκούβα ,τομή) να αποδίδεται άμεσα στην κυκλοφορία χωρίς το υλικό 

να αποκολλάται από τα ελαστικά των διερχόμενων τροχοφόρων. 

➢ Υπεύθυνη Δήλωση  ότι το προϊόν πρέπει να παραμένει εύπλαστο για μεγάλο χρονικό 

διάστημα (τουλάχιστον 12μηνες) στην συσκευασία του  χωρίς περιορισμούς ως προς 

το χώρο αποθήκευσης (στεγασμένος, κλειστός κ.λ.π) με τη σχετική εγγύηση του 

προμηθευτή, αλλά και εκτός συσκευασίας για 20 ημέρες ανεξαρτήτως εποχής 

από την ημερομηνία παράδοσης .Σε κάθε παρτίδα παραγγελίας θα αναγράφεται 

η ημερομηνία κατασκευής και η ημερομηνία λήξης . 

➢ Υπεύθυνη Δήλωση   του προμηθευτη ότι δε θα παραδίδονται συσκευασίες  μετά το 

πέρας των έξι μηνών από την  ημερομηνία κατασκευής τους.  

➢ Επαγγελματική και τεχνική επάρκεια των συμμετεχόντων οι οποίοι υποχρεούνται να 

προσκομίσουν βεβαιώσεις καλης εκτέλεσης αντίστοιχων προμηθειών οργανισμών του 

Δημοσίου (τουλάχιστον 3 για το συσκευασμένο ).  

 

     Επίσης τα υπ αριθμ από 1 εως  5 κάτωθι προαπαιτούμενα τού εργοστασίου 

παραγωγής του    προϊόντος : 

 

➢ Αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου από κρατικό εργαστήριο δημοσίων έργων ή 

διαπιστευμένο ιδιωτικό για τα προαναφερθέντα παραπάνω, (Π.Δ 118/2007αρθρ 3 παρ 2 

κανονισμός προμηθειών Δημοσίου). 

➢ Πιστοποιητικό από το γενικό χημείο του κράτους (τμήμα επικινδύνων ουσιών) 
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περί ταξινόμησης ή μη, ως επικινδύνων των συστατικών (πρώτων υλών) του προϊόντος. 

(Κανονισμός Ε.Κ αριθμ 1907/2006 ). 

➢ Βεβαίωση του εργοστασίου παραγωγής τον διαγωνισμό ότι είναι συμβεβλημένο  με το 

συλλογικό σύστημα διαχείρισης συσκευασιών (Ε.Ε.Α.Α  Α.Ε). 

(Ν.2931/2001ανακυκλωση υλικών συσκευασίας μετά την χρήση τους) 

➢ Πιστοποιητικό της Εταιρείας  Παραγωγής & Διάθεσης των υπό  προμήθεια υλικών   σε 

σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001 :2015(Π.Δ 118/2007 αρθρ 9)για την 

εξασφάλιση ποιότητας των προς προμήθεια αγαθών 

➢ Πληροφοριακό δελτίο ασφαλείας πρώτης ύλης. (Κανονισμός Ε.Κ αριθμ1907/2006 

σύμφωνα με την οδηγία 91/155/ΕΕC). 

Για την ποιότητα των υλικών θα γίνεται εργαστηριακός έλεγχος, όταν η Υπηρεσία κρίνει και η 

δαπάνη θα βαρύνει το μειοδότη (προμηθευτή). 

 

Γ) Με τον Φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» υποβάλλεται συμπληρωμένο 

το παρεχόμενο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας υπ’ αριθμ 01/2022 

μελέτης. Η οικονομική προσφορά δίδεται σε ευρώ (€). Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του 

κάθε συμμετέχοντα οικονομικού φορέα για την παρούσα προμήθεια θα παραμένουν σταθερές 

για όσο θα είναι σε ισχύ η αντίστοιχη σύμβαση και σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται στην 

παρούσα μελέτη. 

Σημειώνεται ότι η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση των προσφορών δεν απαιτεί βεβαίωση του 

γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.  

Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και 

η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά. 

 

Αρθρο 9o: Αξιολόγηση προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής Έκθεσης – Προδιαγραφών με 

την τεχνική προσφορά και της οικονομικής προσφοράς με τους όρους της αριθ. 1/2022 

μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας θα γίνει από την 

επιτροπή (Γνωμοδοτικό Όργανο) της παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρου 108 του Ν. 4782/2021. 

Οι προσφορές αποστέλλονται, επί αποδείξει, στην Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης 

Προσφορών (Γνωμοδοτικό Όργανο) της Δ/νσης Έργων Υποδομής, το οποίο προβαίνει αρχικά 

στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με 

την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της 

αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής. Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές 

προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής κρίθηκαν 

αποδεκτά και οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά σειρά μειοδοσίας. 

(άρθρο 100 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 40 του Ν.4782/2021). 

Μεταξύ αποδεκτών προσφορών θα προκριθεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος (χαμηλότερη τιμή ανά είδος), η οποία συμφωνεί 

με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας μελέτης. Η απόφαση έγκρισης των 

πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση 

κατακύρωσης. 

 

Άρθρο 10. Δικαιολογητικά κατακύρωσης - Ανάθεσης 

Μετά από την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον εγκρίνει τα 

πρακτικά με απόφασή της, προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη, στον 

οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 

4250/2014 (A' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 (άρθρο 29 

του Ν. 4782/2021), όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά 
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στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν.4412/2016  

(άρθρο 22 του Ν. 4782/2021) και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016 (άρθρο 23 του 

Ν.4782/2021).  

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) προσκομίζονται, επί αποδείξει, σε 

σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (Γνωμοδοτικό Όργανο) της Δ/νσης Έργων Υποδομής 

και είναι τα εξής:   

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου για 

συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης προμήθειας.  

Υποχρέωση προσκόμισης έχουν:  

i.Τα φυσικά πρόσωπα  

ii.στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ετερόρρυθμων Εταιρείων(Ε.Ε.), 

ομόρρυθμων εταιρειών (Ο.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) οι διαχειριστές 

τους.  

iii.στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), ο Διευθύνοντας Σύμβουλος, ο Πρόεδρος του 

Δ.Σ., όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία του 

Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της 

εταιρείας.  

iv)στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

v)στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

2.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, σε ισχύ κατά το 

χρόνο υποβολής του ή εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

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

ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του ή εφόσον έχει 

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

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά του σε περίπτωση φυσικού προσώπου έκδοσης έως τριάντα (30) 

ημέρες πριν από την υποβολή του. 

5. Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών από το ΓΕΜΗ για τα Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ και Α.Ε. σε 

ισχύ. 

6. Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του 

οικονομικού φορέα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κ.λ.π., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του 

φυσικού ή νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το /τα 

πρόσωπο /α που δεσμεύει / ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) τυχόν τρίτοι, στους οποίους 

έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 

οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση 

καθώς και ο εκπρόσωπος / συντονιστής αυτής σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην 

παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των 

πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους 

ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα 

οποία να καλύπτουν και το χρόνο υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 104 του Ν.4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλλουν, εφόσον αναδειχθούν 

προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα 

δικαιολογητικά από τον προσωρινό ανάδοχο.  

 

ΑΡΘΡΟ 11.  Τιμές Προσφοράς - Αναθεώρηση τιμών 

Οι τιμές της προσφοράς παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες και δεν υπόκεινται σε καμία 

αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 
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Οποιαδήποτε αλλαγή από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και 

αντίθετη προς τους όρους της σύμβασης.  

  

Άρθρο 12.   Ανακοίνωση αποτελέσματος Κατακύρωσης - Υπογραφή Σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε όλους τους 

οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, εκτός 

από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως, όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 

1 του άρθρου 72, με κάθε πρόσφορο τρόπο (άρθρο 105 του Ν.4412/2016 όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 του Ν.4782/2021).  

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

κατακύρωσης και μετά την έγγραφη ειδική πρόσκληση σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 άρθρο 105 υποχρεούται να προσέλθει, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 

ορίζεται στην ειδική πρόκληση, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, 

κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του Ν.4412/2016 για τον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της έγγραφης ειδικής πρόσκλησης της 

παρ. 4 του άρθρου 45 του Ν.4782/2021στον ανάδοχο. 

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που 

αναφέρονται στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 130 του Ν.4270/2014 και 

υπογράφεται και από τα δυο (2) συμβαλλόμενα μέρη. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναλυτικά 

αναφέρονται στο άρθρο 202 του Ν.4412/2016). 

 

Άρθρο 13.  Παραλαβή της προμήθειας και τρόπος παράδοσης – Διάρκεια σύμβασης. 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε οκτώ μήνες (8) από την ημερομηνία υπογραφής 

της ή μέχρι εξαντλήσεως του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Η αναθέτουσα 

αρχή για την οποία γίνεται η προμήθεια, διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου την ισχύ της σύμβασης για τέσσερες μήνες 

(4) το πολύ, υπο τον όρο ότι δεν θα προκύψει υπέρβαση του φυσικού και του οικονομικού 

αντικειμένου της σύμβασης που κατακυρώθηκε στον ανάδοχο. Η σύμβαση μπορεί να λήξει 

πριν τη συμπλήρωση των  μηνών, εφόσον η προς παράδοση ποσότητα της προμήθειας 

ολοκληρωθεί σε μικρότερο χρονικό διάστημα.  

Η παραλαβή των ειδών (άρθρο 208 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 105 

του Ν.4782/2021) γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 11 εδ. β΄ του άρθρου 221 του 

Ν.4412/2016 μετά από την διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου και καλείται να παραστεί, 

εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από 

την αρμόδια επιτροπή πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο 

(άρθρο 209 του Ν.4412/2016). 

Η παράδοση του προϊόντος θα γίνεται τμηματικά  περίπου χίλια (1000) τεμάχια ανα 

μήνα κατόπιν ζήτησης της υπηρεσίας. Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 10 εργάσιμες 

μέρες από της ζήτησης. 

Σε κάθε περίπτωση ζήτησης από την Υπηρεσία μέρους ή του συνόλου της προμήθειας, ο χρόνος 

παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από της ζήτησης. 

Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που 

ορίζει η σύμβαση και όσα ορίζονται στην παρούσα συγγραφή και στην τεχνική έκθεση. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 

παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προμηθευτής υποχρεούται 

να υποβάλλει στο Δήμο αποδεικτικό θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να 

αναφέρονται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 
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εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε(άρθρο 206 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 104 του Ν.4782/2021). 

Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Όταν το προϊόν κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει, 

σύμφωνα με τα ισχύοντα, διαφορετικά υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. 

 

Άρθρο 14ο- Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση 

Εάν κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές 

προδιαγραφές η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας μπορεί να προτείνει ή 

την τέλεια απόρριψη ή την μερική αυτής ή την αντικατάσταση των κατασκευαστικών ή 

λειτουργικών ανωμαλιών κατά την παραλαβή ή την λειτουργία τους. Ο ανάδοχος υποχρεούται 

να συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης 

προθεσμίας και να αντικαταστήσει τα είδη χωρίς καμία επιβάρυνση για την αναθέτουσα αρχή 

κατά το στάδιο παραλαβής ή κατά την χρησιμοποίησή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 213 του Ν.4412/2016. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που 

απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός 

χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

Άρθρο  15ο: Αθέτηση   Όρων  Συμφωνίας 

Η από μέρους του προμηθευτή αθέτηση των όρων, της παρούσης μελέτης, της υπογραφείσας 

σύμβασης και ή μη πλήρης συμμόρφωση του προς τους όρους αυτών, παρέχει στην 

Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο της προμήθειας με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.  Η έκπτωση του 

προμηθευτή έχει σαν συνέπεια: 

Την υποχρέωση του προμηθευτή να αποζημιώσει την Αναθέτουσας Αρχή για κάθε ζημία, 

θετική ή αποθετική, στην  οποία θα υποστεί από την μη εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Άρθρο 16.   Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση αναδόχου 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και 

από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

► στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

► στην περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση 

ή/και δεν συμμορφώθηκε με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες 

με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της 

σύμβασης, 

► στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών, εφόσον δεν φόρτωσε, δεν 

παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκεύασε ή δεν συντήρησε αυτά 

μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 περί χρόνου παράδοσης υλικών, με την επιφύλαξη της παρ. 2 

(άρθρο 104 του Ν.4782/2021). 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 

εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Η κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου γνωστοποιείται από την Αναθέτουσα Αρχή, αμελλητί, 

στην ΕΑΑΔΗΣΥ. (άρθρο 203 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του 

Ν.4782/2021). 

 

Άρθρο 17.     Ανωτέρα βία 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από 

τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως 

αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

 

Άρθρο 18.   Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις βάσει των κειμένων διατάξεων, 

που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού και κατά την εκτέλεση της 

προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  
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Άρθρο 19.   Πληρωμή Προμηθευτή 

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε 

τιμολογίου μετά: 

α) την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών (πρωτόκολλο οριστικής, 

ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής),  

β) την έκδοση των αναγκαίων παραστατικών πωλήσεων - τιμολόγιο από τον προμηθευτή, 

γ) την έκδοση αποδεικτικού εισαγωγής των ειδών στην αποθήκη,   

δ) την προσκόμιση Φορολογικής Ενημερότητας - Ασφαλιστικής Ενημερότητας, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις και  

ε) την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα 

δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του Ν.4782/2021.  

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 

την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον 

προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

Άρθρο 20.   Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) η προμήθεια παραδόθηκε στο σύνολό της, 

β) παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά το σύνολο των υλικών,  

γ) έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις και  

δ) εκπληρώθηκαν οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

 

Άρθρο 21.   Λοιπές διατάξεις 

Για τυχόν ασάφειες και θέματα που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα, υπερισχύουν οι 

διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, οι όροι της παρούσας 

σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/ 2016). 

 

 

 

 Πάτρα, 29/04/2022 Πάτρα, 05/05/2022  
 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

  Ο Δ/ΝΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

   

Μ.ΑΥΛΩΝΙΤΗ Κ. ΚΑΨΑΛΗΣ Γ.ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Πολ. Μηχανικός ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός 
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                                                                   ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2022 

                                                                                    «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ                                                        ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ                                          ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» 

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ       

 

                   

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΥΛΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ        ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

 

1 
Ασφαλτικό γαλάκτωμα 

ΚΕ-1 σε βαρέλι (μετά 

της μεταφορά του) 

 

Χιλιόγραμμα 

 

        
       8.000,00 

 

 
     0,80 

 

 
6.400,00 

2 Ασφαλτόμιγμα ψυχρό 

των 25 χγρ σε σάκους  

Σάκους (25 χγρ) 

 
 

 

7.612,00 

 

     3,10 
 

23.597,20 

  

ΣΥΝΟΛΟ: 

 

     29.997,20 

 

ΦΠΑ 24%: 

 

 7.199,33 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 

 

37.196,53 

 

 

 

 

                                                   ΠΑΤΡΑ  05 / 05 /2022  

 

 

 

                                           ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ               Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                           Αρχιτεκτονικού Έργου  

                                          Τμήματος                      Έργων Υποδομής                          - Η/Μ και Έργων  

                                       Έργων Υποδομής                                                                         Υποδομής   

 

 

 

 

 

Μ.Αυλωνίτη                     Κ. Καψάλης                      Γ. Σπηλιωτόπουλος                         Χρήστος Κορδάς  
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           ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ                                    
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ                                       

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ                                           
ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ                                                

ΜΕΛΕΤΗ     01/2022: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» 

 

                                ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Α/Α ΥΛΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ        ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

 
1 

Ασφαλτικό 

γαλάκτωμα ΚΕ-1 σε 

βαρέλι (μετά της 

μεταφορά του) 

 
Χιλιόγραμμα 

 

       8.000,00 

  

2 Ασφαλτόμιγμα 

ψυχρό των 25 χγρ 

σε σάκους  

Σάκους (25 χγρ) 
 
 

 

7.612,00 

  

      

  

ΣΥΝΟΛΟ: 

 

 

ΦΠΑ 24%: 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 

 

 

                                              Πάτρα  ………..-…………….-2022         

 

  Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Σφραγίδα & Υπογραφή) 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): ΔΗΜΟ  ΠΑΤΡΕΩΝ  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  
 

i) έλαβα πλήρη γνώση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 1/2022 μελέτης του 

Τμήματος Αυτεπιστασίας Έργων Υποδομής της Δ/νσης Έργων Υποδομής και τους αποδέχονται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

ii) τα στοιχεία που έχω αναφέρει ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και έχω πλήρη επίγνωση των 

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.   

iii) η προσφορά μου ισχύει και με δεσμεύει για έξη (6) μήνες, προσμετρούμενη από την επόμενη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

iv) δεν εμπίπτω στις περιπτώσεις αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 και 2 και του άρθρου 74 του 

Ν.4412/2016 (άρθρο 22 και 23 του Ν.4782/2021).   . 

                                                                                                                 
                                                                                                                 Ημερομηνία:      … …./……/2022 

                                  
                                                                                                             Ο – Η  Δηλ…. 

 
 
 

                                                                                                            (Υπογραφή) 

 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  
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