
 

 Σκάλα 31-07-2019 

 Αρ.Πρωτ.: 11.674 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

NOMΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 

 

 

ΠΡΟΣ 

                                                               ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

        

 
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια αδρανών υλικών ,  σύμφωνα με την 

επισυναπτόμενη περιγραφή. 

Με βάσει τα ανωτέρω, καλείστε μέχρι και την  9η  Αυγούστου 2019 και ώρα   13:00 μ.μ. να 

υποβάλλεται έγγραφη προσφορά σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια, η οποία να 

περιλαμβάνει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές   καθώς  και  την  συνολική αμοιβή σας. 

 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί 

με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) περί  μη  οφειλής  

    ασφαλιστικών  εισφορών  του  προσωπικού 

δ. Ασφαλιστική  ενημερότητα  διαχειριστών της εταιρείας  

 

                                  Ο Αντιδήμαρχος 

 

 

Πολολός Παναγιώτης 

 

 

 

 



 

                   

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

       ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
          ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΔΟΜΗΣΗΣ και ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

                             ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 
 

ΤΙΤΛΟΣ : «Προμήθεια αδρανών υλικών» 

            K.A.E. : 30-6662.0006 

            CPV : 14212200-2  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Ευρώτα του οικ. έτους 2019 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 

στον Κ.Α. Εξόδων 30-6662.0006  με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών», ποσού 24.000,00 €. 
Πρόκειται για την προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Ευρώτα.  

Το υλικό θα χρησιμοποιηθεί για την συντήρηση των οδών και εγκαταστάσεων (αστικών και 

αγροτικών) του Δήμου Ευρώτα. 

 

B. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  

Θραυστό υλικό από λίθους λατομείων 

 

Θραυστό υλικό από λίθους λατομείων σύμφωνα με τον τύπο Ι της ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 για την 

κατασκευή βάσης ή υπόβασης. 
 

Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να είναι καθαρά, σκληρά, υγιή και ανθεκτικά. Να είναι απαλλαγμένα 
από φυτικές ή άλλες πάσης φύσεως προσμίξεις, όπως χώματα, σβώλους αργίλου κλπ., καθώς 

και από επικαλύψεις οποιασδήποτε φύσεως (ιδιαίτερα αργιλούχα). Επίσης τα αδρανή υλικά δεν 

πρέπει να περιέχουν πλακοειδή, αποσαθρωμένα, εύθρυπτα ή σχιστολιθικά τεμάχια. 
 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επ’ αυτοκινήτου, στις εγκαταστάσεις του 
Λατομείου. 

 

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά του υλικού στις εγκαταστάσεις του Δήμου ή στα 
σημεία συντήρησης των οδών. Η μεταφορά από τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή στα 

παραπάνω σημεία, θα γίνεται με τα υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 6563, ΚΗΗ 4325, ΚΗΥ 2441, 
ΚΗΥ 2442 και ΚΗΙ 2340 φορτηγά αυτοκίνητα του Δήμου. 
   
Τιμή ανά κυβικό μέτρο θραυστού υλικού επ’ αυτοκινήτου στο Λατομείο. 
  

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Θραυστό υλικό από λίθους 

λατομείων 
m3 3.100,00 6,20 19.220,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1 19.220,00 

Φ.Π.Α. 24% 4.612,80 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  23.832,80 

 

 



 

Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 
Γενική προθεσμία αποπεράτωσης του αντικειμένου της προμήθειας ορίζεται ένα έτος ή μέχρι την 

κάλυψη του συμβατικού ποσού, αρχόμενης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Η προμήθεια των υλικών θα γίνεται, μέσα σε διάστημα 2 ημερών, μετά από την παραγγελία της 

υπηρεσίας αναλόγως των αναγκών. 

 
 

Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ 

 
Το υλικό θα παραλαμβάνεται συνολικά ή τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες που θα 

προκύπτουν κατόπιν διαπίστωσης τους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου και με βάση τα 
δελτία αποστολής που θα συνοδεύουν την μεταφορά του προς διάστρωση υλικού. Συγκεκριμένα 

με βάση το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο των φορτηγών αυτοκινήτων του Δήμου, το προς 
προμήθεια υλικό που θα μεταφέρεται ανά δρομολόγιο φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί : 

 

Αρ. κυκλοφορίας 
οχήματος 

Επιτρεπόμενο ωφέλιμο 
φορτίο σε τόνους 

Μέγιστο φορτίο ανηγμένο σε 
κυβικά μέτρα αδρανούς υλικού 

(3Α) 

ΚΗΗ 6563 12,61 7,50 

ΚΗΗ 4325 12,80 7,50 

ΚΗΥ 2441 9,56 5,50 

ΚΗΥ 2442 9,56 5,50 

ΚΗΙ 2340 10,425 6,00 

 

Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που ορίζεται με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016).  

 

Ζ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
Η πληρωμή της προμήθειας θα γίνει είτε τμηματικά είτε ολικά με έκδοση Χρηματικού 

Εντάλματος Πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 
Στη συμβατική αξία των αγαθών διενεργούνται κρατήσεις οι οποίες θα βαρύνουν τον 

προμηθευτή. 

 

 

 

 

Βλαχιώτη 22-07-2018 

Ο Συντάξας 

 

 

Αντιγόνη Στρατάκου 

Πολιτικός Μηχανικός  

με Α’ βαθμό 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Βλαχιώτη 22-07-2018 

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος  

της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Υπηρεσίας 

Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Παναγιώτης Δερτιλής 

Μηχανολόγος Μηχανικός  

με Α’ βαθμό 

 

 


