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    2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΣΚΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 

 
                                

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια 
αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση – επισκευή έργων του Δήμου 

Σύμης» 
 

(με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο) 
 

 
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια αδρανών και οικοδομικών υλικών 
του Δήμου Σύμης. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η 
υπ’ αριθ. πρωτ: 362/24-1-2023 (ΑΔΑ: 621ΠΩΗΠ-33Ε) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και 
β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης 
(ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο 
Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-112 
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο mail: 
akisymi@yahoo.gr  
Από 25/01/2023 ημέρα Τετάρτη μέχρι την 01/02/2023 ημέρα Τετάρτη στα γραφεία του 
Δήμου και έως  10:00 π.μ.  
 
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 ή την 
επισυναπτόμενη  Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 
εκάστοτε εταιρείας. Σε περίπτωση που μαζί με την προσφορά δεν προσκομίζεται η σχετική 
ΥΔ ή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω, οι προσφορές θα 
απορρίπτονται. 
 
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) 
δ. Τα επιπλέον δικαιολογητικά του άρθρου 8 της συγγραφής υποχρεώσεων. 
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[Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία 
ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 
Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 
παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)] 
 
Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν 
προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν 4782/2021) 
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. 
 
Αρμόδιος υπάλληλος για την διενέργεια της προμήθειας και τυχόν διευκρινήσεων σχετικά με 
την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και τα είδη της προμήθειας είναι ο Μπαλασκάς Ελευθέριος 
(τηλ: 2246360413). 
 
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον «Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας» από σήμερα 
Τετάρτη 25/01/2023 έως και την ημέρα της διαδικασίας Τετάρτη 01/02/2023, στο «Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας  
www.symi.gr. 
 
 

Ο Δήμαρχος 
 

Παπακαλοδούκας Ελευθέριος 
           
 

 

Συνημμένα: 

 

1. Η υπ’ αριθ. 1/2023 συνταχθείσα μελέτη 
2. Υ.Δ 
3. Το έντυπο προσφοράς.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 

ΑΡ ΜΕΛΕΤ.: 01/2023      
 

 
Μ Ε Λ Ε Τ Η 

 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ 
 

 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

ίδιοι πόροι 
 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  

 
€ 36.997,88  ΜΕ ΦΠΑ (24%) 

 
Κ.Α.: 30-6662.001  

CPV: 14212200-2 

 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023   
 
 
 

 

 





 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ 
Ν.  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.997,88 € 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΚΑ: 30-6662.001 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤ:01/2023  

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Με την παρούσα μελάτη προϋπολογισμού 36.997,88 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα γίνει  

προμήθεια και μεταφορά αδρανών – οικοδομικών υλικών, για τις ανάγκες του Δήμου Σύμης, για 
την συντήρηση και επισκευή των δημοτικών κτιρίων, όπως τα σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το δημοτικό σφαγείο, το κτίριο του ελικοδρομίου, των 

πεζοδρομίων, των πλατειών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων ,την επισκευή τυχόν 
ανωμαλιών και λοιπών κυκλοφοριακών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο κλπ, για το έτος 2023. 

Τα αδρανή υλικά θα είναι τσιμέντο, χαλίκι, γαρμπίλι, άμμος λατομείου, άμμος ποταμίσια, 
τούβλα, ασβέστης πολτός. Οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι κανονίζουν  το πώς και που θα διατεθούν 

τα παραπάνω υλικά και είναι αποκλειστική τους ευθύνη σε ποιες εργασίες και ποιοι εργάτες του 
δήμου τα χρησιμοποιούν. 

Η προμήθεια περιλαμβάνει την μεταφορά και την παράδοση των υλικών στον τόπο διάστρωσης 

τους ή στις εγκαταστάσεις του Δήμου. Η μεταφορά των αδρανών και οικοδομικών υλικών θα 

γίνεται με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου. Τα υπό προμήθεια υλικά που αφορούν την παρούσα 
προμήθεια θα φυλάσσονται σε χώρο του προμηθευτή και θα παραδίνονται με ευθύνη του προμηθευτή 
σε τόπο και σε χρόνο που θα του κοινοποιείται τουλάχιστον μια (1) ημέρα πριν, προκειμένου να γίνεται 
η επισκευή κάθε εργασίας. Η εργασία διάστρωσης θα γίνεται από συνεργεία του Δήμου που θα 

συστήνονται με εντολή του αρμόδιου αντιδήμαρχου. Η προμήθεια θα υλοποιηθεί τμηματικά 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι το τέλος της. Ο Δήμος δεν υποχρεούται 
να απορροφήσει το σύνολο των υλικών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Οι 

ποσότητες που προβλέπονται είναι ενδεικτικές, λόγω αδυναμίας ακριβούς υπολογισμού των 
ετήσιων αλλά κυρίωςτων έκτακτων αναγκών. 

Οι ποσότητες των ειδών δεν είναι δεσμευτικές, ενδέχεται να αυξομειωθούν ανάλογα με τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου  και καθορίζονται με αποκλειστική ευθύνη των αρμόδιων 

αντιδημάρχων. Οι αλλαγές αυτές δεν θα επηρεάσουν την προσφερόμενη τιμή μονάδας ανά 

είδος υλικού της ίδιας ομάδας, ούτε και το συνολικό συμβατικό ποσό της προμήθειας. 
Η παράδοση των υλικών θα γίνει τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου και 

θα ισχύει μέχρι το τέλος της σύμβασης και την αποκλειστική ευθύνη για το 
προσδιορισμό των αναγκών των έχουν οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι. 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία με τις διατάξεις του Ν. 4412/16  

ΒΙΒΛΙΟ 1 ,τους όρους της σύμβασης και συμπληρωματικά τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 129 Ν. 
4412/16) και τον ΟΕΥ του Δήμου Σύμης αρ. αποφ 4186/2012 ΦΕΚ Β΄83) 

 
 

 

 
         Ο συντάξας       Θεωρήθηκε , Σύμη 23-01-2023 

      Η αναπληρώτρια προϊσταμένη ΤΥ 
  

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ              ΜΠΑΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 

ΜΗΧ.ΤΕ4 

     ΑΓΡΟΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. ΠΕ6 





 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ 

Ν.  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.997.88 € 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΚΑ: 30-6662.001 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤ: 01/2023  

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Τα προμηθευόμενα υλικά θα ακολουθούν υποχρεωτικά τις τεχνικές προδιαγραφές που 

περιγράφουμε παρακάτω. 

Ως άμμος ορίζεται το υλικό το οποίο έχει διαστάσεις από 0 mm έως 4 mm 
Ως γαρμπίλι (ψηφίδα) ορίζεται το υλικό το οποίο έχει διαστάσεις από 5 mm έως 16 mm 

Ως χαλίκι ορίζεται το υλικό το οποίο έχει διαστάσεις από 16 mm έως 31,5 mm. 
Η κοκκομετρική διαβάθμιση των υλικών θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα αναγραφόμενα όρια 

διαβάθμισης. Η διαβάθμιση του υλικού θα πρέπει να είναι ομαλή. 

 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 
Οι χημικές και φυσικοχημικές προδιαγραφές, που πρέπει να τηρούν τα παραγόμενα αδρανή 

υλικά, ανάλογα με τις χρήσεις δια τις οποίες προσδιορίζονται, καθώς και η διαδικασία δοκιμών 
και η μέθοδος ανάλυσης και εκτίμησης των αποτελεσμάτων των δοκιμών αυτών καθορίζονται 

με κοινές αποφάσεις, που εκδίδονται στα πλαίσια του Π.Δ 334/1994 (ΦΕΚ Α 176) όπως ισχύει 

κάθε φορά, με το οποίο έγινε η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία του 
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 89/10/ΕΟΚ/21.12.1988, όπως έχει τροποποιηθεί με 

την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ/22.7.1993 και αποσκοπούν στην εξασφάλιση της καταλληλόλητας των 
αδρανών υλικών για την αρτιότητα κατασκευής έργων, στα οποία τα υλικά αυτά 

ενσωματώνονται. 

Ειδικότερα, τα αδρανή υλικά τα οποία προορίζονται για δομικά έργα, πρέπει να πληρούν τις 
προδιαγραφές που τίθενται από την ΚΥΑ 5328/122/2007 (ΦΕΚ 386/Β/20.3.2007), όπως ισχύει: 

Ειδικότερα, τα αδρανή υλικά τα οποία προορίζονται για δομικά έργα, πρέπει να πληρούν τις 
προδιαγραφές που τίθενται από την ΚΥΑ 5328/122/2007 (ΦΕΚ 386/Β/20.3.2007), όπως ισχύει 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12620:2002 (ΕΝ 12620:2002) «Αδρανή για σκυρόδεμα», 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13043:2002 (ΕΝ 13043:2002) «Αδρανή ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών 
επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων», 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13055-1:2002 (ΕΝ 13055-1:2002) «Ελαφρά αδρανή – Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για 
σκυροδέματα, κονιάματα και ενέμετα» 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13055-2:2004 (ΕΝ 13055-2:2004) «Ελαφρά αδρανή – Μέρος 2: Ελαφρά αδρανή 
ασφαλτομιγμάτων, επιφανειακών επιστρώσεων και εφαρμογών με σταθεροποιημένα ή μη 

σταθεροποιημένα υλικά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13139:2002 (ΕΝ 13139:2002) «Αδρανή κονιαμάτων» 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13242:2002 (ΕΝ 13242:2002) «Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές 

κονίες, ή μη σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία» 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1:2002 (ΕΝ 13383-1:2002) «Φυσικοί ογκόλιθοι – Μέρος 1: Προδιαγραφή». 





 
Οι ιδιότητες που πρέπει να πληρούν τα αδρανή υλικά θα ελέγχονται ως προς τα εξής 

χαρακτηριστικά: 
 

α) αντοχή σε επιφανειακή φθορά και κρούση. Για τα αδρανή πλην σκύρας και άμμου, ο 

προσδιορισμός της αντοχής του μητρικού πετρώματος με την μέθοδο los angeles να μην 
υπερβαίνει το 40%. 

β) ειδικό βάρος διακρίνονται σε απόλυτο και μικτό φαινόμενο με στόχο την μέτρηση 
των κενών. Οι τιμές του ειδικού βάρους για τα αδρανή πρέπει να βρίσκονται μεταξύ 2,40 και 

3. Στο ASTM το ειδικό βάρος του χονδρόκοκκου υλικού υπολογίζεται με την χρήση καλαθιού. 
γ) πορώδες. Σημαντική ιδιότητα που είναι αντίστροφη αναλογία με την αντοχή και την 

ανθεκτικότητα τους. Η τιμή του προσδιορίζεται με την μέτρηση της υδατοαπορροφητικότητας 

τους. Αντίστοιχα για τον υπολογισμό της υδατοαπορροφητικότητας των χονδρόκοκκων υλικών 
πλην της σκύρας η τιμή θα πρέπει να είναι 1%. 

Η παιπάλη που ορίζεται ως το μέρος του δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 16% του βάρους της 
άμμου και 1,5% στα χονδρόκοκκα υλικά.  

 

Η δειγματοληψία των αδρανών θα γίνει από το εργαστήριο Δημ. Έργων και για διάφορους 
ελέγχους σε ανάλογες ποσότητες δείγματος για κάθε τύπο δοκιμής και σε ανάλογη με τις 

προδιαγραφές συχνότητα παραλαβής υλικών. Το δείγμα μπορεί να λαμβάνεται είτε στο τόπο 
παραγωγής του υλικού (Λατομείο) είτε από σωρούς αποθήκης από το μέσο του ύψους τους και 

από τουλάχιστον 10 σημεία γύρωθεν. 
 

Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ12620 καθορίζει ότι αν οι έλεγχοι δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές, 

λαμβάνονται άλλα δύο δείγματα και επαναλαμβάνονται οι δοκιμές. Εάν ο μέσος ορός των τριών 
(3) δειγμάτων δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφές τότε απορρίπτεται η συγκεκριμένη παρτίδα. Στα 

πλαίσια του ελέγχου παραγωγής της μονάδας και σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620, θα 
πρέπει τουλάχιστον το 90% των κοκκομετρικών διαβαθμίσεων των δειγμάτων που τα έχουμε 

πάρει από διαφορετικές παρτίδες σε διαστήματα έως 6 μηνών μέγιστο, να είναι εντός των 

επιτρεπόμενων αποκλίσεων σύμφωνα με τις δηλωθείσες από τον παραγωγό τυπικές 
κοκκομετρικές διαβαθμίσεις.  

 
Το τσιμέντο θα είναι σε σακιά των 50 κιλών, τυποποιημένο σε χάρτινους σάκους. Η άμμος και 

το χαλίκι θα είναι ελληνικού λατομείου. Ο ασβεστοπολτός κι η μαρμαρόσκονη θα είναι σε σακιά 

, (23 – 30 κιλά, αντίστοιχα) τυποποιημένα. Τα τούβλα θα είναι διαστάσεων, (20*20*10). 
Για τον οικοδομικό σίδηρο, οι προδιαγραφές του εξαρτώνται  από τον απαιτούμενο συνοδευτικό  

πίνακα οπλισμού για κάθε μια οικοδομική κατασκευή και όσον αφορά τα δομικά πλέγματα από 
χάλυβα οπλισμού κατηγορίας B500A (ΕΛΟΤ 1421-2). θα συνίστανται από συγκολλημένα 

εγκάρσια και διαμήκη σύρματα τα οποία αποτελούνται από υποβιβασμό – εν ψυχρώ – 
χονδροσύρματος τύπου SAE 1010. Η διάμετρος των συρμάτων είναι από Φ4 έως Φ10 και οι 

βρόχοι που σχηματίζονται έχουν ορθογωνική ή τετραγωνική διατομή ( τα παραπάνω αφορούν 

τους τύπους Τ131, Τ188, Τ196 και Τ377, ενώ άλλοι τύποι μπορούν να παραχθούν και 
προσκομιστούν  κατόπιν ειδικής παραγγελίας. 

 
 

         Ο συντάξας       Θεωρήθηκε , Σύμη 23-01-2023 

       Η αναπληρώτρια προϊσταμένη ΤΥ 
  

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ                 ΜΠΑΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 

ΜΗΧ.ΤΕ4 

     ΑΓΡΟΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. ΠΕ6 

 
 

 

 
 

 
 





 
 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ 
Ν.  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.997,88 € 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΚΑ: 30-6662.001 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤ: 01/2023  
 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Αντικείμενο προμήθειας – Προϋπολογισμός 

 
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 

Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 

είναι σε ισχύ με τον ν. 4782/2021  
Τις διατάξεις των παραγράφων 1δ και 1ε του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, σύμφωνα με τις 

οποίες η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των 

πιστώσεων, καθώς επίσης καταρτίζει τους όρους και συντάσσει την διακήρυξη. 
Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 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». 

 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ιδίους πόρους του Δήμου. 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται συνολικά στις 36.997,88 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον 
προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2023 με στοιχεία ΚΑ.: 30-6662.001 «Προμήθεια 

αδρανών και οικοδομικών υλικών για την συντήρηση – επισκευή έργων» του Δήμου 

Σύμης. 
 

Η προμήθεια θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (σύμφωνα με το άρθρο 50 του 
ν. 4782/2021) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και με συμπλήρωση του εντύπου 

οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας. 
 

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Σύμης, με 

προδιαγραφές όπως αυτών που περιγράφονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών που  
συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σύμης, και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας. 
 

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 

 
Επισημαίνεται ότι για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον 

διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό μέρος της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται 
ουσιωδώς κατά την διάρκεια εκτέλεσης της κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 

του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και είναι σε ισχύ με τον ν. 4782/2021 
 

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια αδρανών υλικών για την κάλυψη των 

αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σύμης, ανέρχεται στο ποσό των 36.997,88 € 
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24% και αναλύεται ως εξής: 

 





 
 

 
 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΑΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1. ΤΣΙΜΕΝΤΟ (ΣΑΚΙ 50 Kgr) ΤΕΜ. 980 8,50 8.330,00 

2. ΧΑΛΙΚΙ ΚΥΒ. 350 25,80 9.030,00 

3. ΓΑΡΜΠΙΛΙ ΚΥΒ. 40 25,80 1.032,00 

4. ΑΜΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΥΒ. 380 25,80 9.804,00 

5. 
ΑΜΜΟΣ 
ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ/ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΣΑΚΙ 
28 KGR) 

ΤΕΜ. 20 3,80 76,00 

6. ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ 25 KGR ΤΕΜ. 20 18,50 370,00 

7. ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ 25 KGR ΤΕΜ. 20 16,50 330,00 

6. ΤΟΥΒΛΑ 19/19/9 ΤΕΜ. 150 0,50 75,00 

7. 
ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΠΟΛΤΟΣ (ΣΑΚΙ 20 
Kgr) 

ΤΕΜ. 200 3,95 790,00 

 ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

29.837,00 

ΦΠΑ (24%) 7.160,88 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

36.997,88 

 

 
 

                                                                                   Σύμη, 23/01/2023 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
                                     ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 Μπαλασκάς Ελευθέριος           Μαραβέλιας Χαράλαμπος
    

Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ4   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    

 





 
                

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΔΡΑΝΩΝ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.997,88 € 

Ν.  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  ΚΑ: 30-6662.001 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΑΡ. ΜΕΛΕΤ: 01/2023  

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΑΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1. ΤΣΙΜΕΝΤΟ (ΣΑΚΙ 50 Kgr) ΤΕΜ. 980   

2. ΧΑΛΙΚΙ ΚΥΒ. 350   

3. ΓΑΡΜΠΙΛΙ ΚΥΒ. 40   

4. ΑΜΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΥΒ. 380   

5. 
ΑΜΜΟΣ 
ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ/ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΣΑΚΙ 
28 KGR) 

ΣΑΚΙΑ 20   

6. ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ 25 KGR ΣΑΚΙΑ 20   

7. ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ 25 KGR ΣΑΚΙΑ 20   

6. ΤΟΥΒΛΑ 19/19/9 ΤΕΜ. 150   

7. 
ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΠΟΛΤΟΣ (ΣΑΚΙ 20 
Kgr) 

ΣΑΚΙΑ 200   

 ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

ΦΠΑ (24%)  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 
 
 
ΣΥΜΗ, ......../...../2023 
 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

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

 (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986)  

 

 

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 δεν συντρέχουν στο πρόσωπο μου ή για την επιχείρηση που εκπροσωπώ λόγοι αποκλεισμού από τις 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ήτοι:  
 
α) δεν έχω καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για: 
 

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή δωροδοκία ή απάτη ή τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα 
με τρομοκρατικές δραστηριότητες ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας  ή παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

β) δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό να 
έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.   
γ) δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης , τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
 
Σε περίπτωση που αναδειχθώ μειοδότης, θα προσκομίσω πριν την ανάθεση τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αυτή αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, ββ) στις περίπτωσεις ανώνυμων 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). 
 
δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του 
Ν.4412/2016). 
 

Ημερομηνία: ……………..201…….. 

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 

εαυτό του ή σε άλλο περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.  

 

 

 

 

ΠΡΟΣ(1): ΔΗΜΟ ΣΥΜΗΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

ΑΦΜ:  Δ.Ο.Υ:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax): 

 Δ/νση 

Ηλεκτρονικού 

Ταχυδρομείου 

(Email): 

 





ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

1. Δήμαρχος Σύμης 

2. Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σύμης 

3. Τμήμα Προμηθειών 

4. Λογιστήριο 

5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων από την 

λήψη του παρόντος) 

 




