
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ  ΚΑΘΕ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

      Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε ότι  Δήμος Ελευσίνας  έχει ανάγκη να προβεί στην  προμήθεια υλικών 

οδοσήμανσης για την δημιουργία κυκλοφοριακών ρυθμίσεων- διευθετήσεων στους δρόμους του Δήμου , όπως και 

για την βελτίωση  της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Δήμου. Επίσης  για την χρήση τους και σε προσωρινές  

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγο έργων αποχέτευσης

Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται και σφραγίζεται 

από την εταιρεία σας  και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο  όπου θα αναγράφονται στο εξωτερικό μέρος του φακέλου 

τα στοιχεία του αποστολέα απαραιτήτως αλλά και τα εξής :

Προς 

Δήμο Ελευσίνας

Τμήμα Προμηθειών

Δήμητρος & Χατζηδάκη 41

 ΤΚ 19200 Ελευσίνα

Υποβολή προσφοράς με θέμα : Προμήθεια Υλικών Οδοσήμανσης 

Προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η        8 η /   07  / 2020   , σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή 

που ακολουθεί η οποία συντάχθηκε από την Διεύθυνση Καθαριότητας   ως ακολούθως : 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝAΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Tμήμα Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση: Δήμητρος & Χατζηδάκη 41

Πληροφορίες: Στ. Κοσκινίδη    

Τηλ. 2105537 246

Fax: 2105537 268

Email:prom2@elefsina.gr

Ελληνική



ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διεύθυνση:Χατζηδάκη 41  & Δήμητρος          

Πληρ.: Γ. ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑΣ             

Τηλ.: 210 5537275

Fax:   2105537257

EMAIL: grkyklof@elefsina.gr                                               

                                                                                                                                       ΚΑ: 30.6699.9019

              

                         

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

                  ΘΕΜΑ :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ

                                        

                                                        Αρ. Μελ. :3 /2020

Με  την  παρούσα  αίτηση  σας  γνωρίζουμε  ότι  ο  Δήμος  έχει ανάγκη να προβεί στην  προμήθεια υλικών 

οδοσήμανσης για την δημιουργία κυκλοφοριακών ρυθμίσεων- διευθετήσεων στους δρόμους του Δήμου , όπως 

και για την βελτίωση  της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Δήμου. Επίσης  για την χρήση τους και σε 

προσωρινές  κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγο έργων αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων.

Η  3/2020 μελέτη έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα προμηθειών υλικών 2020, προϋπολογίζεται στο ποσό των  11.999,48 

€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24% η δε πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6699.9019 του οικονομικού έτους 

2020.

 

Αναλυτικά η προμήθεια των υλικών είναι η  ακόλουθη:

Α/Α Περιγραφή 

αγαθού/ων

cpvs Ποσότητ

α 

(τεμάχια)

Μονάδα 

μέτρηση

ς

Ενδεικτικ

ή τιμή 

μονάδος

Ενδεικτικ

ό κόστος 

χωρίς 

ΦΠΑ

ΦΠΑ Συνολικό 

ενδεικτικ

ό κόστος

1. Προμήθεια 

υλικών 

οδοσήμανσης 

όπως 

περιγράφονται 

στην αρ. /2020 

μελέτη.

34928000-

8

1 Ως 

μελέτη

9.677,00€ 9.677,00€ 2.322,48€ 11.999,48€

                                     Α. Περιγραφή– ενδεικτικός προϋπολογισμός:



                                                                            ΣΥΝΟΛΟ: 9.677,00€ 2.322,48€ 11.999,48€

 Κατά την κρίση της Υπηρεσίας μας λόγο της φύσης των υπηρεσιών, για την σύνταξη της μελέτης

Απαιτούνται τεχνικές γνώσεις η τεχνική εμπειρία  

Δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις η τεχνική εμπειρία 

                                             ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την  προμήθεια υλικών οδοσήμανσης για την δημιουργία κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων- διευθετήσεων στους δρόμους του Δήμου , όπως και για την βελτίωση  της οδικής ασφάλειας στο οδικό 

δίκτυο του Δήμου. Επίσης  για την χρήση τους και σε προσωρινές  κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγο έργων αποχέτευσης 

ακαθάρτων και όμβριων.

Η  3/2020 μελέτη έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα προμηθειών υλικών 2020, προϋπολογίζεται στο ποσό των  11.999,48 € 

συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24% η δε πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6699.9019 του οικονομικού έτους 2020.

                                                  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ

                                         ΑΡΘΡΟ 1ο ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

Κατασκευασμένα από ειδικό κράμα σιδήρου, κατάλληλο για την αντοχή του σε προσκρούσεις οχημάτων , 

βαμμένων ηλεκτροστατικά , υψηλότατης αντοχής στις καιρικές συνθήκες , δυναμένων να δεχθούν και 

αντανακλαστική ταινία διαφόρων αντανακλαστικών τύπων προκειμένου να είναι ορατά και τις νυχτερινές 

ώρες στα σημεία όπου δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός.

Διάμετρος                                     90mm

Πάχος Τοιχώματος                      3mm

Ύψος                                                700mm -1000 mm

Πάκτωση                                         200mm -300 mm

Συνολικό ύψος                                900mm -1000 mm

Απόσταση α΄ αύλακα                      75mm 

Από κορυφή

Άνοιγμα                                               15mm

Βάθος αύλακα                                    7,5mm

Ύψος δακτυλιδιών                              40mm

Ύψος κωνικού στοιχείου                    15mm

Κορυφής

Βάρος τεμαχίου                                      8kgs(κατά προσέγγιση)

Χρώμα ηλεκτροστατικής                        

Βαφής                Της επιλογής μας

Είδος Βαφής                                                Ηκεκτροστατική , υψηλοτάτης αντοχής

Χ



Η αντανακλαστική μεμβράνη High Intensity (τύπος III) καθώς και τα μελάνια μεταξοτυπίας σειράς 8801 και 990 

ικανοποιούν πλήρως τις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης όπως αυτές καθορίζονται στα αντίστοιχα ΦΕΚ 

954Β/31-12-86 (Σ-310 και Σ-311) και ΦΕΚ 953Β/24-10-97 του ΥΠΕΧΩΔΕ και η εγγυημένη αντοχή τους όσον αφορά 

την χρήση τους είναι 10 έτη.

ΤΙΜΗ : 45,00 € /τμχ. Επιπλέον 24% ΦΠΑ.

                         ΑΡΘΡΟ 2ο ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ  

Μεταλλικοί ανακλαστήρες οδοστρώματος διπλής όψεως με ανακλαστική επιφάνεια αποτελούμενη από 3 

υάλινα φακίδια (λευκού χρώματος) με αντανακλαστικότητα σύμφωνη προς τις ισχύουσες προδιαγραφές του 

ΥΠΕΧΩΔΕ.

Οι διαστάσεις του ανακλαστήρα 8,5 χ 5.5 και το ύψος από την επιφάνεια του οδοστρώματος είναι 18mm.

Η κάτω επιφάνεια φέρει κορμό έμπηξης 5εκ. με εγκοπές στην παράπλευρη επιφάνεια του. Οι ανακλαστήρες 

συνοδεύονται με εποξειδική κόλλα δύο συστατικών σύμφωνη προς τις ισχύουσες προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Τιμή : 5,00 € /τμχ. Επιπλέον 24% ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΘΡΑΥΣΤΟΙ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΥΨΟΥΣ 45 ΕΚ.

Οι επαναφερόμενοι άθραυστοι οριοδείκτες είναι κατασκευασμένοι από πρωτογενές πλαστικό (πολυουρεθάνη) 

με ενιαία βάση-στέλεχος για υψηλή αντοχή στη θραύση κατά την σύγκρουση. Οι οριοδείκτες θα επανέρχονται 

μετά την σύγκρουση στην αρχική τους θέση διατηρώντας το σχήμα τους και τις αντοχές τους (έως 10.000 

κάμψεις). Οι οριοδείκτες δεν προκαλούν ζημιά στο αυτοκίνητο. Οι οριοδείκτες λόγω των ειδικών 

ανακλαστικών τους ταινιών (πολύ υψηλής ανακλαστικότητας και του έντονου πορτοκαλί χρώματος) είναι 

ιδιαίτερα ορατοί την ημέρα αλλά κυρίως τη νύχτα.

ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

-  Βάση διαμέτρου 200mm περίπου , διαθέτει 6 συνδετήρα νεύρα διαστάσεων 5mm πάχους και 45mm μήκους , και 

τρία διαστάσεων 40mm πάχους και 40mm μήκους περίπου , με αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζεται η αντοχή του 

και να καθίσταται εξαιρετικά ανθεκτικός σε οποιαδήποτε πρόσκρουση στο συγκεκριμένο σημείο.

- Το σώμα του οριοδείκτη των 45εκ. ύψους στο κατώτερο σημείο του (στο σημείο σύνδεσης του με την βάση), να 

είναι κατασκευαστικά ενισχυμένος με περισσότερο συμπαγές υλικό. Η διάμετρος του είναι 80mm και φέρει τρείς 

ανακλαστικές ταινίες υπερυψηλής ανακλαστικότητας τύπου diamond grade) πάχους 50mm. Οι ανακλαστικές 

ταινίες βρίσκονται σε εσοχή.

Η ασφαλής στερέωση των παραπάνω οριοδεικτών και των τριών διαστάσεων γίνεται με τρεις ανοξείδωτες 

βίδες μήκους 95mm, πάχους 12mm, ούπα διαστάσεων: μήκους 73mm, πάχους 13mm και ροδέλες διαμέτρου 25mm.

Τιμή 20,00 € /τμχ. Επιπλέον 24% ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 4ο ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΘΡΑΥΣΤΟΙ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΥΨΟΥΣ 75 ΕΚ.

Οι επαναφερόμενοι άθραυστοι οριοδείκτες είναι κατασκευασμένοι από πρωτογενές πλαστικό (πολυουρεθάνη) 

με ενιαία βάση-στέλεχος για υψηλή αντοχή στη θραύση κατά την σύγκρουση. Οι οριοδείκτες θα επανέρχονται 

μετά την σύγκρουση στην αρχική τους θέση διατηρώντας το σχήμα τους και τις αντοχές τους (έως 10.000 

κάμψεις). Οι οριοδείκτες δεν προκαλούν ζημιά στο αυτοκίνητο. Οι οριοδείκτες λόγω των ειδικών 

ανακλαστικών τους ταινιών (πολύ υψηλής ανακλαστικότητας και του έντονου πορτοκαλί χρώματος ) είναι 

ιδιαίτερα ορατοί την ημέρα αλλά κυρίως τη νύχτα.



ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.

Παρόμοια με των οριοδεικτών του 3ου άρθρου.

Τιμή : 23,00 € /τμχ. Επιπλέον 24% ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 5ο Καθρέπτης ελέγχου κυκλοφορίας

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

. Κατασκευασμένοι από ακρυλικό υλικό υψηλής αντοχής κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

. Κυρτοί, ευρυγώνιοι, με ορατότητα μεγάλου εύρους.

. Περιβάλλονται από πλαίσιο ενισχυμένο με προστατευτικό κάλυμμα μη ανάκλασης των ακτίνων ηλίου 

(αντιθαμβωτικό).

. Πολύ μεγάλης αντοχής στη θραύση.

. Μεγάλης αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία.

. Δεν επηρεάζονται από υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες (καύσωνας, βροχή, χιόνι, παγετός).

. Διαστάσεις : 60 εκ.

Στηρίζονται σε μεταλλικούς ιστούς 60 ( 2 ιντσών).

Η σύνδεση του καθρέπτη πάνω στον σωλήνα γίνεται με την βοήθεια ειδικής μεταλλικής κατασκευής (κολλάρο 

– συνδετικό στέλεχος) που διαθέτει ο προσφερόμενος καθρέφτης όπως επίσης και τα απαραίτητα υλικά 

στήριξης (βίδες, κ.λπ).

Ο συγκεκριμένος τρόπος στήριξης επιτρέπει στον καθρέπτη να μπορεί να μετακινηθεί προς όλες τις 

κατευθύνσεις (αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω) ώστε να επιτευχθεί η κατάλληλη οπτική γωνία που θα βοηθήσει 

με επιτυχία τους διερχόμενους οδηγούς ή πεζούς.

Τιμή : 50,00 € /τμχ. Επιπλέον 24% ΦΠΑ.

. ΑΡΘΡΟ 6ο Κώνοι με ανακλαστική ταινία 50εκ

Οι ανακλαστικοί κώνοι πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

Είναι κατασκευασμένοι από μαλακό P.V.C. , έχουν λεία και στιλπνή επιφάνεια, χωρίς αυλακώσεις και 

κυματισμούς , είναι ολόσωμοι, χωρίς ραφές, κ.λπ. Δεν προξενούν ζημιές στα διερχόμενα οχήματα κατά την 

πρόσκρουση, ούτε υφίστανται ζημιές σε περίπτωση εκτοξεύσεως τους από τα οχήματα. Οι κώνοι έχουν χαμηλό 

κέντρο βάρους για να στηρίζονται καλά επί του οδοστρώματος και παρουσιάζουν μεγάλη ευκαμψία , ώστε 

μετά από παραμόρφωση τους να επανέρχονται αμέσως στην αρχική τους κατάσταση.

ΒΑΣΗ : Τετράγωνη

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ : 28,5 εκ. χ 28,5 εκ. ( 1 εκ.)

ΧΡΩΜΑ : Οι κώνοι έχουν χρώμα κόκκινο ή πορτοκαλί

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ : Οι κώνοι φέρουν μία ή δύο ανακλαστικές ταινίες σε σχήμα δακτυλίου , αργυρού 

χρώματος , η οποία είναι σταθερά κολλημένη στο σώμα αυτών.

ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ : 9 εκ.

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ : Μεταξύ 72 έως 80 SHORE (σε διεθνείς μονάδες ελαστικού I.R.H.D.)

ΥΨΟΣ : 50 εκ. , ( με μία ανακλαστική ταινία) 

Τιμή : 8,00 € /τμχ. Επιπλέον 24% ΦΠΑ

ΑΡΘΡΟ 7ο ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ

Το μεταλλικό κιγκλίδωμα θα ικανοποιεί τις προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. Απόφασης 52907/2009 (ΦΕΚ 

2621/Β/2009) Υπουργού ΠΕΚΑ , και πιο συγκεκριμένα : 

Μήκος σιδηροκατασκευής : 1 μ



Ύψος (καθαρό) : 80 εκ.

Ύψος (συνολικό ) : 100 εκ.

Μήκος Πάκτωσης : 20 εκ.

Διατομή : 60 μμ

Χρώμα : Επιλογή της Υπηρεσίας

Είδος βαφής : Ηλεκτροστατική , υψηλοτάτης αντοχής.

Τιμή : 60,00 € /τμχ. Επιπλέον 24% φπα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

                   

Α

/

Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤ

Α

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ

(€) 

1. Μεταλλικά 

εμπόδια 

πεζοδρομίων 

Φ90μμ, μεικτό 1Μ 

κυπαρισσί.

34928000-8     ΤΜΧ 40 45,00 1.800,00

2. Ανακλαστήρες 

οδοστρώματος 

μεταλλικοί διπλής 

όψεως.

34928000-8     ΤΜΧ 55 5,00 275,00

3. Άθραυστοι 

οριοδείκτες ύψους 

45cm.

34928450-7 ΤΜΧ 112 20,00 2.240,00

4. Άθραυστοι 

οριοδείκτες ύψους 

75cm.

34928450-7 ΤΜΧ 60 23,00      1.380,00

5. Ακρυλικός 

καθρέπτης  Φ60 

cmμε ιστό    

Φ2’’&υψους 3μετρ.

34928000-8 ΤΜΧ 29               50,00 1.450,00

6. Κώνοι με 

αντανακλαστική 

ταινία 50-60 cm

34928460-0 ΤΜΧ 69                  8,00 552,00

7. Μεταλλικά 

κιγκλιδώματα  

Φ2’’&1μΧ1μ

34928110-2 ΤΜΧ 33                     60,00 1.980,00

ΣΥΝΟΛΟ 9.677,00

Φ.Π.Α. 24% 2.322.48

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ

11.999,48



                                   ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                       Ο αν/της ΠΡ/ΝΟΣ ΚΥΚ/ΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ                           Ο αν/της ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥΔΕ

                     ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                        ΒΡΑΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΆΡΘΡΟ 1ο :ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται με σκοπό την προμήθεια υλικών οδοσήμανσης για την δημιουργία 

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων- διευθετήσεων στους δρόμους του Δήμου , όπως και για την βελτίωση  της οδικής 

ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Δήμου. Επίσης  για την χρήση τους και σε προσωρινές  κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις λόγο έργων αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων.

Η 3/2020 μελέτη έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα προμηθειών υλικών 2020, προϋπολογίζεται στο ποσό των  11.999,48 

€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24% η δε πίστωση και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6699.9019 του οικονομικού έτους 

2020.

ΆΡΘΡΟ 2ο :  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση των προμηθείας των υλικών  θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

(α). του Ν.3852/10(ΦΕΚ 87 τ.Α΄/7-6-2010): περί Προγράμματος  «Καλλικράτης»  (άρθρο 58), όπως έχουν  τροποποιηθεί 

και ισχύουν σήμερα

(β) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147τ.Α’2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (άρθρο 118), όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

(γ) της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄/8-6-2006) περί Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων όπως 

προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 

του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016

(δ) του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄/8-6-2006) περί Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων, αρθ.209 «Προμήθειες – Υπηρεσίες – 

Μελέτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, και παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 όπως 

αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

(ε) το άρθρο203 του Ν. 4555/2018.

ΆΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας είναι:

α) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου 

β) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης

γ) Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων 

δ) Η τεχνική περιγραφή

ε) Η σύμβαση.

                                                                          ΑΡΘΡΟ  4ο : Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι υποχρεωμένος να έρθει σε 

ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για την 

υπογραφή της συμβάσεως. 

Η διάρκεια  της σύμβασης καθορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της, με δικαίωμα παράτασης, 

μετά από απόφαση των θεσμοθετημένων οργάνων και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στον 

προϋπολογισμό.



Σε περίπτωση που θα λήξει το ποσό της ανάθεσης θα λήγει αυτοδίκαια και η σύμβαση χωρίς να χρειάζεται 

κάποια απόφαση αρμόδιου οργάνου. 

Επίσης στην περίπτωση απορρόφησης του προϋπολογισμού πριν την λήξη της σύμβασης,  δύναται να 

συντελείται η λήξη αυτής με ενέργειες της υπηρεσίας επειδή δεν υπάρχει πλέον αντικείμενο.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Εκτέλεση της προμήθειας.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις οδηγίες και υπό την καθοδήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας και του 

επιβλέποντος. Στις τιμές του προϋπολογισμού περιλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες, που απαιτούνται για την πλήρη 

εκτέλεση του αντικειμένου και καμία  άλλη πρόσθετη αποζημίωση προβλέπεται. Η υπηρεσία λόγω του ύψους του 

προϋπολογισμού μπορεί να εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα  με το άρθρο 118 του 

Ν.4412/16.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής  άποψης προσφορά μόνο βάσει  της χαμηλότερης 

τιμής (παρ.2,αρθρο 86 του Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ  6ο : Φόροι τέλη κρατήσεις

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους τους φόρους τέλη και κρατήσεις που ισχύουν 

κατά την ημέρα της ανάθεσης της υπηρεσίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

ΆΡΘΡΟ 7ο :  Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου.

Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα 

που απορρέει από αυτήν.

Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν εφόσον δεν παρέδωσε υπηρεσίες μέσα στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε.

ΑΡΘΡΟ 8ο : Παράδοση - παραλαβή υπηρεσιών

Για την παράδοση των προμηθειών  ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 με τις τυχόν τροποποιήσεις 

αυτού. .Οι προσφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν μαζί με την προμήθεια και τις οποιεσδήποτε δαπάνες που 

αφορούν την συσκευασία ,την φορτοεκφόρτωση, την μεταφορά και την παράδοση. Η παράδοση των υπό προμήθεια 

ειδών θα γίνει ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης .Ειδικότερα, η προμήθεια 

θα γίνεται τμηματικά με δελτία παραγγελίας του Δήμου προς τον προμηθευτή σύμφωνα με τις ανάγκες της 

υπηρεσίας.Η παραγγελία μπορεί να γίνεται μέσω έγγραφου, με fax, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε 

επείγουσες περιπτώσεις μέσω τηλεφώνου και θα εκτελείται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών.  Ο Δήμος Ελευσίνας 

διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των ζητούμενων ποσοτήτων κάθε υπηρεσίας - είδους ανάλογα με τις καθημερινές 

ανάγκες της υπηρεσίας. 

Η παραλαβή των προμηθειών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 221 

του Ν. 4412/2016 Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην εξάντληση είτε των ποσοτήτων είτε της πίστωσης της μελέτης. Επίσης 

σε περίπτωση που τροποποιηθούν οι ποσότητες που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, μετά από ειδοποίηση της 

Υπηρεσίας, δεν θα γίνει καμία αλλαγή στην τιμή μονάδας (τιμή προσφοράς) μετά την ανάθεση

της σύμβασης.                                                                           Για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας ισχύουν 

οι διατάξεις του άρθρου 207 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9ο : Πλημμελής εκτέλεση προμηθειών.

Εφ’ όσον οι προμήθειες δεν ανταποκρίνονται στους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης ή εκτελούνται με 

ελαττωματικό τρόπο, ο ανάδοχος υποχρεούται σε επανάληψη ή βελτίωση των υλικών των  προμηθειών , σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις και τους όρους της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 10ο : Δικαίωμα Συμμετοχής - Απαιτούμενα δικαιολογητικά



Σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 80 του Ν. 4412/2016, είναι υποχρεωτική η κατάθεση ασφαλιστικής και φορολογικής 

ενημερότητας καθώς και ποινικού μητρώου όσων υποβάλλουν προσφορές για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης. O 

οικονομικός φορέας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) με την κατάθεση της προσφοράς του θα καταθέσει τα εξής 

δικαιολογητικά: 

α.   Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές,  αβ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την παράγραφο 7αγ του άρθρου 43 του ν.4605/1-4-2019 ( ΦΕΚ 52Α’ ) με την οποία προστέθηκε β’ εδάφιο στην  παρ. 

9  του άρθρου 80 του ν.4412/2016 παρέχεται η δυνατότητα στις Αναθέτουσες Αρχές να αρκούνται στην υποβολή 

υπεύθυνης δήλωσης αντί ποινικών μητρώων σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των 2.500,00 ευρώ χωρίς 

Φ.Π.Α. και έως 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση 

νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79Α του Ν.4412/2016 

 ( «Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη 

μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, την υποβολή υπεύθυνης 

δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την 

υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του παρόντος.») 

β.   Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα  

δ.  Το αρχικό  καταστατικό  αν πρόκειται για εταιρεία. 

ε.  ΓΕΜΗ  τελευταίου τριμήνου  εφόσον το καταστατικό είναι έκδοσης  μεγαλύτερο του τελευταίου τριμήνου. 

στ. Έναρξη  δραστηριοτήτων  από   taxisnet  ( Δ.Ο.Υ.)  όπου θα φαίνεται το επάγγελμα.   

ΆΡΘΡΟ 11ο : Πληρωμή

Η πληρωμή του αναδόχου  θα γίνει τμηματικά κατά τη διάρκεια της σύμβασης και στο 100% των τμηματικά 

προσκομιζόμενων τιμολογίων – νόμιμων παραστατικών, και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις 

του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, σύμφωνα με την πρόοδο των υπηρεσιών, αφού 

γίνουν και όλες οι κρατήσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας και 

για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται.

Σύμφωνα με το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α/9-5-2013) και την υποπαράγραφο Ζ.5 του άρθρου 4 της Οδηγίας2 011/7 

(«Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών»), η προθεσμία εξόφλησης τιμολογίου δεν θα υπερβαίνει 

τις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά από τον 

προμηθευτή για την εξόφλησή του (π.χ. ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα κ.λ.π.)                                                              

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ



ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΟΣΚΙΝΙΔΗ
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