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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»
διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής, προϋπολογισμού δαπάνης 57.944,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) για την προμήθεια ασφαλτικών
υλικών για το έργο «Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2020» της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ
Α.Ε..
Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις και αποφάσεις:
Α) Διατάξεις:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την
παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, 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.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) (“Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών -προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως o Νόμος
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
5. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές».
6. Tου N. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
7. Tου N. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
8. Tου N. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
9. Tου N.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
10. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
11. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
12. Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία”,
13. Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
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14. Της υπ. αριθμ. 35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών περί Αύξησης των
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που
αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων (ΦΕΚ Β΄1291/11-8-2010).
15. Της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, 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.
Β) Αποφάσεις:
1. Την υπ’ αριθμό 05 Πρακτικό 25/3-12-2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ
Α.Ε. για «Έγκριση διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ασφαλτικών υλικών για την
ορθή διεκπεραίωση του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΔΕΥΑΗ 2020’’, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016»
2. Την με αρ. πρωτ. 2916/15-12-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
3) Την αριθ. 4/ πρακτικό 10/ 01.06.2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ
Α.Ε. σχετικά με την σύσταση τηςετήσιας επιτροπής διαγωνισμού προμηθειών και υπηρεσιών
(ΕΔ), της ετήσιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων (ΕΑΕ) και της ετήσιας επιτροπής
παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών.
Η Μελέτη της παραπάνω σύμβασης προμήθειας αποτελείται από την παρούσα Προκήρυξη, τις
Τεχνικές Προδιαγραφές, την Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον
Προϋπολογισμό Προσφοράς.
AΡΘΡΟ 1ο - Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Πολυμετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας
Πολιτισμού Τουρισμού Ανάπτυξης Ηρακλείου [∆ΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.] που βρίσκονται στην οδό Πλαστήρα
και Ρωμανού ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, την 29-01-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.οο μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ορίζεται η 27/01/2021, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 12.00 μ.μ.
ΑΡΘΡΟ 2ο - Πληροφορίες
Πληροφορίες για την σύμβαση της προμήθειας αυτής μπορούν να λάβουν γνώση οι
ενδιαφερόμενοι μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού από την
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. (Κουγκούλιο Παναγιώτη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-15:00, στο τηλέφωνο
2814408023.
Η παρούσα Προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα (12) ημέρες τουλάχιστον πριν από την
καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών.
Τα τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνικές προδιαγραφές,
ενδεικτικός προϋπολογισμός) θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.depanal.gr όπως
και του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr, καθώς επίσης θα διατίθενται και από τα γραφεία του
φορέα κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες.
ΑΡΘΡΟ 3ο – Δεκτοί στο διαγωνισμό
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν το Εμπορικό,
Βιοτεχνικό ή Βιομηχανικό επάγγελμα κατά το χρόνο που γίνεται ο διαγωνισμός.
α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προμηθευτές.
β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.
γ . Συνεταιρισμοί.
δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις, να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα
τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Όλοι οι παραπάνω πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται
στην παρούσα Προκήρυξη.
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ΑΡΘΡΟ 4ο – Προϋπολογισμός προμήθειας
Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια, έχει εκτιμηθεί σύμφωνα με τον
ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, στο ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων
σαράντα τεσσάρων ευρώ (57.944,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%.
ΑΡΘΡΟ 5ο – Δικαιολογητικά συμμετοχής -Λόγοι Αποκλεισμού
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις
προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που κατασκευάζουν ή εμπορεύονται ασφαλτικό
και θα
προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό όπως ορίζεται στο άρθρο 17 της
παρούσας διακήρυξης και σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 ποσού 1.158,88 €.
2. Υπεύθυνη δήλωση, των ιδίων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής. Η ημερομηνία υπογραφής των Υπεύθυνων Δηλώσεων θα πρέπει να συμπίπτει με
την ημερομηνία βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής , με την οποία θα δηλώνεται ότι:
 Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και της τεχνικής περιγραφής και της συγγραφής
υποχρεώσεων και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 Δεν έχουν συμμετάσχει:
α)
σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β)
δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
φορέα,
γ)
σε απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),
δ)
σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε)
σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το
ν.3691/2008 (Α' 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως
ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α'
215 ).
στ) Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
 Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
 Είναι εγγεγραμμένοι στο αρμόδιο επιμελητήριο και υποχρεούνται να προσκομίσουν Πιστοποιητικό
Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους το
οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του
συμμετέχοντος.
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Κάθε προσφέρων αποκλείεται από την συμμετοχή στο διαγωνισμό εφόσον συντρέχει στο
πρόσωπό του (αν πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται
περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παραπάνω αναφερομένων
περιπτώσεων.
3. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες
από μία (1) εταιρείες, ή ένωση προμηθευτών, ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να
εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην
περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό
για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος
από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής.
4. Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος
Για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
1. Ισχύον (κωδικοποιημένο) Καταστατικό, όπως έχει καταχωρηθεί και τηρείται στο ΓΕΜΗ.
2. Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας από το ΓΕΜΗ.
3. Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ.
4. Ορισμός εξουσιοδοτημένου προσώπου για υπογραφή της σύμβασης.
Για Ο.Ε. ή Ε.Ε.
1. Αρχικό Καταστατικό και όλες τις τροποποιήσεις του, όπως έχουν καταχωρηθεί και τηρούνται στο
ΓΕΜΗ.
2. Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας από το ΓΕΜΗ.
3. Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ.
4. Ορισμός εξουσιοδοτημένου προσώπου για υπογραφή της σύμβασης.
Για Ι.Κ.Ε.
1. Ισχύον (κωδικοποιημένο) Καταστατικό, όπως έχει καταχωρηθεί και τηρείται στο ΓΕΜΗ.
2. Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ.
3. Ορισμός εξουσιοδοτημένου προσώπου για υπογραφή της σύμβασης.
Για Φυσικό πρόσωπο/ Ατομική Επιχείρηση
1. Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο
2. Βεβαίωση έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας από την οικεία Δ.Ο.Υ. και Α.Φ.Μ.
3. Γενικό Πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ (εφόσον η Επιχείρηση υπέχει υποχρέωση απογραφής στο
ΓΕΜΗ).
4. Άδεια παραμονής και εργασίας σε περίπτωση αλλοδαπού προσώπου.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή
που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές, που
στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με
υπεύθυνη δήλωση.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω
κατά περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση.
ΑΡΘΡΟ 6ο - Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση οφείλει να προσκομίσει εντός είκοσι (20) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση
του από την αρμόδια Επιτροπή, εντός σφραγισμένου φακέλου, τα παρακάτω έγγραφα και
πιστοποιητικά :
Α) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου - υποχρέωση έχουν :
α1. Τα φυσικά πρόσωπα.
α2. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ι.Κ.Ε. και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε.,Ε.Ε.) και οι διαχειριστές τους.
α3. στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β) Φορολογική Ενημερότητα.
Γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα για τους ίδιους και τους εργαζόμενους κάθε επιχείρησης.
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Δ) Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό η εγγραφή τους και το
ειδικό επάγγελμά τους το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί
σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Οι συνεταιρισμοί που υποβάλουν προσφορά θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι λειτουργούν νόμιμα
την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 7ο – Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Η διαδικασία του διαγωνισμού θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις σχετικές
διατάξεις του Ν.4412/2016.
Μετά τη λήξη της ώρας για την παράδοση των προσφορών, απαγορεύεται η αποδοχή άλλων.
Προσφορές
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς :
α) η λέξη Προσφορά,
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
γ) ο τίτλος της σύμβασης «Προμήθεια ασφαλτικού για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΣΕ
ΕΡΓΑ ΔΕΥΑΗ 2020»
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής),
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές.
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και
ειδικότερα ως εξής :
Στον κύριο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγυητική
συμμετοχής, υπεύθυνες δηλώσεις.
Τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που απαιτούνται, τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο
φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (θα πρέπει να υπάρχει το
τεύχος Τεχνικής Περιγραφής – Τεχνικών Προδιαγραφών στο οποίο θα δίνεται σαφής περιγραφή του
υλικού και οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις – πιστοποιήσεις – τεχνικά φυλλάδια – δελτία –
προσφερόμενων υλικών).
Τα Οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο, επίσης
μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η
οικονομική προσφορά δίδεται σε Ευρώ, συμπληρώνοντας το παρεχόμενο Έντυπο
Προϋπολογισμού Προσφοράς.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
διακήρυξης.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη
κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης.
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή
διαγωνισμού είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφό της.
Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες
που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές
στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση
στην ελληνική.
ΑΡΘΡΟ 8ο – Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη
της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από
την λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα
προκήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 9ο – Εναλλακτικές προσφορές
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 10ο – Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
1. Για Ένσταση κατά πράξης της Επιτροπής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση
υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.
2. Η ένσταση υποβάλλεται στο πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. προς το Διοικητικό Συμβούλιο
(αναθέτουσα αρχή), το οποίο αποφασίζει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη
πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης,
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με
το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το
αποφασίζον διοικητικό όργανο.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου.
4.Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών, αρμόδιο γνωμοδοτικό
όργανο είναι η τριμελής Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν.
4412/2016 της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., η οποία θα εξετάσει και θα γνωμοδοτήσει για την ένσταση. Αρμόδιο
όργανο να αποφασίσει επί των ενστάσεων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.
5.Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιονδήποτε άλλο από τους προαναφερόμενους λόγους προ
της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 11ο – Προσφερόμενη τιμή
Οι τιμές θα δίνονται σε Ευρώ (€) και θα αφορούν το σύνολο της περιγραφόμενης προμήθειας
ασφαλτικών υλικών για το έργο «Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2020» της εταιρείας
“ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.”, χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση.
ΑΡΘΡΟ 12ο – Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιμών
Η αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1 της
παρούσας διακήρυξης.
Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμές.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
12.1 Η Επιτροπή προκειμένου να προβεί στο άνοιγμα και έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής/Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού θα συνεδριάσει στις 29-01-2021 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 12.οο μ.μ.
12.2 Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων / συμμετεχόντων ή των
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα
ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς,
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά.
12.3 Κατόπιν αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και υπογράφονται όλα τα τεύχη
της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο.
12.4 Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς μονογράφεται από την Επιτροπή η οποία θα
αποφασίσει εάν θα γίνει η αποσφράγιση του φακέλου στην ίδια συνεδρίαση ή σε επόμενη συνεδρίαση,
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σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Επιτροπή και θα κάνει γνωστό στους ενδιαφερόμενους με
έγγραφο της.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που
υπέβαλλαν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο
υπογράφει και σφραγίζει.
ΑΡΘΡΟ 13ο - Οικονομικές προσφορές-κατακύρωση-παραλαβή φακέλου δικαιολογητικών
κατακύρωσης
Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία,
προκρίνεται ο προσωρινός ανάδοχος.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια (εξέταση
δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών), οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η κατακύρωση γίνετε σε αυτόν με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής.
Η Επιτροπή καλεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να καταθέσει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄74) όλων των
δικαιολογητικών κατακύρωσης όπως καθορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 7 της παρούσας προκήρυξης
σε σφραγισμένο φάκελο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την παραλαβή της εν λόγω πρόσκλησης.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε
(5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και
κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Η Επιτροπή εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του φακέλου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης του φακέλου. Η
ανακοίνωση αυτή αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες, οι οικονομικές προσφορές των
οποίων έχουν γίνει αποδεκτές. Η Επιτροπή αποσφραγίζει τον φάκελο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης σε ανοικτή συνεδρίαση, ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών
και καταγράφει τα αποτελέσματα σε πρακτικό.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος :
α) δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα,
των παραπάνω δικαιολογητικών ή
β) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
στην υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 5 της παρούσας προκήρυξης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
γ) από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, τότε ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» η εγγύηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα
έγγραφα του διαγωνισμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη
απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας κατά τις ως άνω παραγράφους, είτε κατακύρωσης της σύμβασης.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω
απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 14ο – Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού
Η ορισθείσα γνωμοδοτική επιτροπή των προσφορών γνωμοδοτεί και στέλνει όλα τα
έγγραφα της σύμβασης στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτή σαν αποφαινόμενο όργανο να
αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα.
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1. Κατακύρωση της προμήθειας ασφαλτικών υλικών του έργου «Αποκατάσταση τομών σε έργα

ΔΕΥΑΗ 2020».
2. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
Η Επιτροπή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με κάθε
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
ΑΡΘΡΟ 15ο – Ανακοίνωση κατακύρωσης
Μετά την οριστική έγκριση του φακέλου του διαγωνισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης,
εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η
υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την
περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 16ο – Σύμβαση
Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης η Υπηρεσία θα καταρτίσει τη σχετική σύμβαση που θα
υπογραφεί από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης που θα υπογραφεί
αποτελούν, η παρούσα Προκήρυξη, η Συγγραφή Υποχρεώσεων, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, ο
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός και η Προσφορά του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 17ο – Εγγυήσεις
Α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται
στο 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας χωρίς το ΦΠΑ (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) ποσού
1.158,88 Ευρώ η οποία θα έχει ισχύ 120 ημέρες τουλάχιστον.
Προσφορές χωρίς εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες : α/α) μετά την άπρακτη
πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής
κατά της απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και β/β) μετά την άπρακτη
πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων μέσων προσωρινής δικαστικής Προστασίας ή την έκδοση
απόφασης επ’ αυτών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας την οποία θα
προσκομίσει ο προμηθευτής στον οποίο έγινε κατακύρωση, ορίζεται σε ποσοστό 5% της
συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.
Οι εγγυητικές κατατίθενται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η Εγγύηση καλής
εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού. Εάν
στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η παραπάνω επιστροφή γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με
την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά,
κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας ή του τμήματος της υπηρεσίας που
παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα
προβλέπομε να, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
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Χώρου ή στα κράτη μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την ονομασία που έχει δοθεί στην Δημόσια
Σύμβαση από την υπηρεσία της «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο
απευθύνονται (ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.) , δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ)
την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται
η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και (ii) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης
αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της
σχετικής διακήρυξης/πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης
από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5)
ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) (μόνο στην
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 18ο – Χρόνος παράδοσης υλικών
Ως συνολικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας υλικών, ορίζεται το χρονικό διάστημα
δεκαοκτώ μηνών (18) από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η παράδοση της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά από τον ανάδοχο.
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα ασφαλτικά υλικά μέσα στα χρονικά όρια και με
τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ασφαλτικών υλικών μπορεί
να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α)
έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από
γνωμοδότηση αρμοδίου οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί
ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά
πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
β)
το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό
χρόνο παράδοσης.
2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του
σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.
4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας
βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης
του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.
5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης
ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα ασφαλτικά υλικά, ο
προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
6. 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.
7. Μετά την προσκόμιση των ασφαλτικών υλικών στον χώρο υποδοχής αυτού, ο προμηθευτής
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο, στο
οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης του.
ΑΡΘΡΟ 19ο – Εκπρόθεσμη παράδοση ασφαλτικού
1.
Αν το υλικό φορτωθεί, παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 207 του
Ν. 4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας.
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2.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση
παράδοση ή αντικατάσταση του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, για το
οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης.
ΑΡΘΡΟ 20ο – Παραλαβή προμήθειας
1.
Η παραλαβή του γίνεται από τις επιτροπές του άρθρου 221 του
ν.4412/2016.
2.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής του διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο
ποιοτικός έλεγχος γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:
Με πρακτική δοκιμασία και υπόδειξη από τον προμηθευτή.
3.
Αν η σύμβαση προβλέπει μόνο με πρακτική δοκιμασία, συντάσσεται από την επιτροπή
παραλαβής πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια της πρακτικής
δοκιμασίας. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί :
α)
να παραλάβει το υλικό.
β)
να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές
προδιαγραφές της σύμβασης,
γ)
να απορρίψει το υλικό.
Αν υπάρχει κόστος για την διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή (π.χ.
εργαστηριακών ελέγχων των υπό προμήθεια υλικών).
4.Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει των υπό προμήθεια υλικών με παρατηρήσεις, αναφέρει
στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και
διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση
που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία της «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»
εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής.
Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που
εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί
να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου, το φορτηγό υλικό μπορεί να απορριφθεί.
5. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της παραγράφου του άρθρου 221 του ν. 4412/2016
μπορεί να παραπεμφθεί για επανεξέταση στην περίπτωση που απορριφθεί στο σύνολο του η μερικός,
με βάση του ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα
ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη
σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η
διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4.
Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον
προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης
της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον
προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η
ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά
καταλογίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του
προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του
δημοσίου ταμείου.
6.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή
δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.
7.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να παραπέμπεται για επανεξέταση
υλικό σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην
περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση
αυτή ισχύουν για το Δημόσιο και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5.
8.
Αν ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εξετάσεων που διενεργήθηκαν κατά
την παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση του υλικού. Ο προμηθευτής μπορεί να ζητήσει κατ’ έφεση εξέταση είτε η
παραλαβή διενεργείται από πρωτοβάθμια είτε από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής.
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Το αίτημα του προμηθευτή για την κατ’ έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής
εξέτασης. κατ’ έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μέσα σε είκοσι (20)
ημέρες από την λήψη του πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής.
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Μετά το
αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης ο προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής.
9.
Το υπό προμήθεια υλικό μπορεί να τεθεί σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την
οριστική παραλαβή του από τον φορέα.
ΑΡΘΡΟ 21ο – Χρόνος παραλαβής υλικών
1.
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.
2.
Αν η παραλαβή του και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί
από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η
παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων της «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» και
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση μόνο το θεωρημένο από
την υπηρεσία που παραλαμβάνει το ασφαλτικό αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του και εγγραφής του στα βιβλία της,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.
3.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που
συγκροτείται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο
από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 και συντάσσει τα
σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται
πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των
σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του Ν.4412/2016. Οποιαδήποτε
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 22ο – Απόρριψη ασφαλτικών υλικών & Αντικατάσταση τους
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των ασφαλτικών υλικών, με απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή
τους με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που
ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα ασφαλτικά υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 23ο -Τρόπος πληρωμής-απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου
Η εξόφληση της συμβατικής αξίας θα γίνεται τμηματικά, μετά από την παραλαβή τμήματος των
υλικών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής :
α)
Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση
αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο
208 του N.4412/2016.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη της «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.».
γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
ΑΡΘΡΟ 24ο – Δημοσίευση
Η παρούσα Προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον 12 ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ακόμα θα τοιχοκολληθεί στο χώρο ανακοινώσεων της
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ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. & του Δήμου Ηρακλείου, και στη ιστοσελίδα της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. www.depanal.gr &
του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr μαζί με όλα τα έγγραφα της Δημόσιας σύμβασης.
Αντίγραφο της προκήρυξης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού της Σύμβασης όλοι οι
ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα λαμβάνουν από την ιστοσελίδα της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
www.depanal.gr & του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr.
Πληροφορίες θα δίνονται από το γραφείο προμηθειών τηλ. 2814408031.
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ΕΔΡΑ: ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ ΤΚ 71601
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ ▪ ΑΦΜ: 094258926
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 117235827000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ/ΠΣΚΗ:
ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΡΩΜΑΝΟΥ▪ΤΚ 71201
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η ειδική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια ασφαλτομίγματος τύπου ΑΣ12,5
σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 (πρώην ΠΤΠ Α265) 1000 ton, την προμήθεια ασφαλτικής
συγκολλητικής επάλειψης ΜΕ-5 με μεταφορά 2300 kg, την προμήθεια ασφαλτικής προεπάλειψης ΜΕ0 με μεταφορά 3500 kg.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Οι προσφορές θα συνοδεύονται από πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές στην Ελληνική.
Στην τεχνική περιγραφή των προσφορών θα δοθούν απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού της
προσφοράς τα κατωτέρω τεχνικά στοιχεία
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΤΥΠΟΥ ΑΣ 12,5
Προμήθεια ασφαλτομίγματος παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή
υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΠΕΤΕΠ 05-0311-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος
• η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική
προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα.
Τιμή ανά τόνο ασφαλτομίγματος συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς.
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ
Ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης. Στην
τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια του ασφαλτικού διαλύματος τύπου ΜΕ.5
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ
Προμήθεια με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα σύμφωνα με την
ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια του ασφαλτικού διαλύματος τύπου ΜΕ-0 και η μεταφορά του
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ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ ▪ ΑΦΜ: 094258926
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 117235827000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ/ΠΣΚΗ:
ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΡΩΜΑΝΟΥ▪ΤΚ 71201
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ

Τιμή Μονάδας

ΠΟΣΟΤΗΤA

ΣΥΝΟΛΟ

1.

Ασφαλτική
προεπάλειψη
ΜΕ-0

Κgr

0,90
3.500

3.150

2.

Ασφαλτική
συγκολλητική
επάλειψη ΜΕ-5

Kgr

0,78

2.300

1.794

3.

Ασφαλτόμιγμα
ΑΣ12,5

ton

53,00

1.000

53.000

ΣΥΝΟΛΟ

57.944,00

ΦΠΑ 24 %

13.906,56

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 71.850.56

Για τη ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EVANGELIA
SCHOINARAKI
Ημερομηνία: 2021.01.14 15:53:00 EET

Ευαγγελία Σχοιναράκη - Ηλιάκη
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ΕΔΡΑ: ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ ΤΚ 71601
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ ▪ ΑΦΜ: 094258926
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Μ.Μ

Τιμή
Μονάδας

ΠΟΣΟΤΗΤA

1.

Ασφαλτική
προεπάλειψη
ΜΕ-0

Κgr

2.

Ασφαλτική
συγκολλητική
επάλειψη ΜΕ-5

Kgr

2.300

3.

Ασφαλτόμιγμα
ΑΣ12,5

ton

1.000

ΣΥΝΟΛΟ

3.500

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24 %
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ

Ηράκλειο ……………………
Ο Προσφέρων
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