ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΟΕ

Δ Η Μ Ο Σ ΤΡ Ι ΦΥ Λ Ι ΑΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ: 60.ΟΟΟ,ΟΟ€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

CPV: 14212200-2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 15 / 2 0 1 8

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

48.384,80 €

Φ.Π.Α. 24%:

11.612,35 €

ΣΥΝΟΛΟ:
ΚΑ:

59.997,15€
30.7333.019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
1.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

3.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

5.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

6.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

7.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Η μελέτη συντάχθηκε σε 4 αντίγραφα:
1. Φ. Τ.Υ. σε 1 αντίγραφο
2. Φ. Διοικ. σε 3 αντίγραφα
ΦΙΛΙΑΤΡΑ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνικοοικονομική μελέτη αφορά στην προμήθεια θραυστών υλικών λατομείου για
τις αναγκαίες εργασίες επισκευής και βελτίωσης των αγροτικών και δημοτικών οδών των Δ.Ε
Γαργαλιάνων, Φιλιατρών, Κυπαρισσίας και Αυλώνος από συνεργεία του Δήμου Τριφυλίας.
Τα προς προμήθεια υλικά είναι τα ακόλουθα:

1. Θραυστό υλικό λατομείου (Σκύρο)
2. Θραυστό υλικό λατομείο (Διαλογέας)
Κωδικός CPV: 14212200-2 (Αδρανή υλικά)
Η τιμολόγηση των τιμών έγινε με βάση τις ισχύουσες τιμές εμπορίου.
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.
Αντίστοιχη με την παραλαβή θα είναι και η τιμολόγηση με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς).
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού
διαγωνισμού, κατ' εφαρμογή των διατάξεων :
1.
2.
3.

Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) όπως αυτός ισχύει, και ιδιαίτερα την παρ. 4 και
την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06.
Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αυτός ισχύει.

Φορέας υλοποίησης της προμήθειας είναι ο Δήμος Τριφυλίας.
Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, μετά από αξιολόγηση
των προσφορών, εφόσον τα υπό προμήθεια υλικά πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 59.997,15€ (με Φ.Π.Α. 24%).
Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Δήμου ( ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΟΕ ) με υπάρχουσα αρχική
πίστωση 60.000,00€ στον Κ.Α 3 0 . 7 3 3 3 . 0 1 9 του προϋπολογισμού έτους 2018.

Φιλιατρά 28 / 03 / 2018
Ο Συντάξας

Αριστείδης Φωτόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

1.

Θραυστό υλικό (Σκύρο) ( Α.Τ.1 )

Α. Δ.Ε Γαργαλιάνων: 690,00tn
Β. Δ.Ε Φιλ ιατρών: 100,00 tn
Γ. Δ.Ε Κυπαρισσίας:543,00tn
Δ. Δ.Ε Αυλώνος: 163,00 tn
Σύνολο:1.496,00 tn
2.

Θραυστό υλικό λατομείο (Διαλογέας) ( Α.Τ.2 )

Α. Δ.Ε Γαργαλιάνων: 2.165,00tn
Β. Δ.Ε Φιλ ιατρών: 3.084,00 tn
Γ. Δ.Ε Κυπαρισσίας:1.512,00tn
Δ. Δ.Ε Αυλώνος: 440,00 tn
Σύνολο:7. 201,00tn
3.

Καθαρά μεταφορά θραυστού υλικού ( Α.Τ.3 )

Α. Δ.Ε Γαργαλιάνων: (690,00+2.165,00) tn*4,00Km =11.420,00 tn.km
Β. Δ.Ε Φιλ ιατρών: (100,00+3.084,00) tn*4,00 Km =12.736,00 tn.km
Γ. Δ.Ε Κυπαρισσίας: (543,00+1.512,00) tn*20,00Km =41.100,00 tn.km
Δ. Δ.Ε Αυλώνος: (163,00+440,00) tn*28,00Km =16.884,00 tn.km
Σύνολο:82. 140,00 tn.km
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Αριστείδης Φωτόπουλος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α

Περιγραφή

Μονάδα

Ποσότητα

μέτρησης

Τιμή

Μερικό

μονάδας

σύνολο
δαπάνης

1.
2.
3.

Θραυστό υλικό λατομείου (Σκύρο)

tn

1.496,00

6,50

9.724,00

Θραυστό υλικό λατομείο (Διαλογέας)

tn

7.201,00

4,00

28.804,00

Καθαρά μεταφορά θραυστού υλικού

tn.km

82.140,00

0,12

9.856,80

ΣΥΝΟΛΟ

48.384,80

ΦΠΑ 24%

11.612,35

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

59.997,15
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Φιλιατρά 28 / 03 /2018
Ο Συντάξας
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Χαραλαμπία Δημοπούλου

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε
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ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Άρθρο 1. Θραυστό υλικό (Σκύρο).
Προμήθεια σκύρου από θραυστό υλικό λατομείου, το οποίο θα αποτελείται από σκληρά, υγιή
και ανθεκτικά τεμάχια και θα είναι καθαρό, ομοιόμορφης ποιότητας, συμπαγές απαλλαγμένο
από φυτικές ή άλλες κάθε είδους προσμίξεις ,χώματα ,βώλους αργίλου, περιβλήματα
οποιασδήποτε φύσεως και αποσαρθρωμένα ή εύθραυστα σχιστολιθικά τεμάχια, με μέγιστο
κόκκο 70,00 χιλ. Η πληρωμή θα γίνεται ανά μετρικό τόνο καθαρού βάρους (σκύρου), μετά
προηγούμενο έλεγχο της ποιότητας τούτου κατά τας διατάξεις της παρούσης και θα αφορά
την δαπάνη προμήθειας (σκύρου) από το λατομείο μετά της φορτώσεως.Τιμή ενός τόνου:
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Έξη ευρώ και πενήντα λεπτά
Αριθμητικά: 6,50

Άρθρο 2. Θραυστό υλικό λατομείου (Διαλογέας) ..
Προμήθεια Διαλογέα από θραυστό υλικό λατομείου, σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο150/Δ, με
μέγιστο όριο δείκτη πλαστικότητας αυτού 5,00, το οποίο θα αποτελείται από σκληρά, υγιή και
ανθεκτικά τεμάχια και θα είναι καθαρό, ομοιόμορφης ποιότητας, συμπαγές απαλλαγμένο από
φυτικές ή άλλες κάθε είδους προσμίξεις, χώματα ,βώλους αργίλου, περιβλήματα
οποιασδήποτε φύσεως και αποσαρθρωμένα ή εύθραυστα σχιστολιθικά τεμάχια. . Η πληρωμή
θα γίνεται ανά μετρικό τόνο καθαρού βάρους υλικού, μετά προηγούμενο έλεγχο της ποιότητας
τούτου κατά τας διατάξεις της παρούσης και θα αφορά την δαπάνη προμήθειας Διαλογέα από
το λατομείο μετά της φορτώσεως.
Τιμή ενός τόνου:
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: Τέσσερα.
Αριθμητικά: 4,00

Άρθρο 3. Καθαρά μεταφορά θραυστού υλικού
Μεταφορά θραυστού

υλικού

λατομείου από το λατομείο εις τον καθοριζόμενο από την

υπηρεσία τόπο παραδόσεως της Δ.Ε Γαργαλιάνων.

Η πληρωμή θα γίνεται ανά

τονοχιλιόμετρο ( tn.km ) καθαρού βάρους υλικού και θα αφορά απάσας τας δαπάνας
εκφορτώσεως, απολυμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεως , μεταφοράς κλπ.
Τιμή ενός tn.km:
ΕΥΡΩ:

Ολογράφως: Δώδεκα λεπτά.
Αριθμητικά: 0,12

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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Η Προϊσταμένη
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Αριστείδης Φωτόπουλος

Χαραλαμπία Δημοπούλου

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Πολιτικός Μηχανικός

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΘΡΑΥΣΤΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
Τα θραυστά αδρανή υλικά πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που αφορά τα αδρανή υλικά
οδοποιίας, δηλαδή να είναι καθαρά, ομοιόμορφης ποιότητας από συμπαγές πέτρωμα
απαλλαγμένα από τεμάχια αποσαρθρωμένα, από βόλους αργίλου καθώς και από άλλες
προσμίξεις.
Αναλυτικότερα:
3.1 Θραυστό υλικό (Σκύρο)
Θραυστό υλικό λατομείου (Σκύρο, το οποίο θα αποτελείται από σκληρά, υγιή και ανθεκτικά
τεμάχια και θα είναι καθαρό, ομοιόμορφης ποιότητας, συμπαγές απαλλαγμένο από φυτικές ή
άλλες κάθε είδους προσμίξεις, χώματα ,βώλους αργίλου, περιβλήματα οποιασδήποτε φύσεως
και αποσαρθρωμένα ή εύθραυστα σχιστολιθικά τεμάχια, με μέγιστο κόκκο 70,00 χιλ.
3.2 Θραυστό υλικό ( Διαλογέας)
Διαλογέας από θραυστό υλικό λατομείου, σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο150/Δ, με μέγιστο όριο
δείκτη πλαστικότητας αυτού 5,00, το οποίο θα αποτελείται από σκληρά, υγιή και ανθεκτικά
τεμάχια και θα είναι καθαρό, ομοιόμορφης ποιότητας, συμπαγές απαλλαγμένο από φυτικές ή
άλλες κάθε είδους προσμίξεις, χώματα ,βώλους αργίλου, περιβλήματα οποιασδήποτε φύσεως
και αποσαρθρωμένα ή εύθραυστα σχιστολιθικά τεμάχια.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Φιλιατρά 28 / 03 /2017
Ο Συντάξας
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Η Προϊσταμένη
Τμήματος Συντηρήσεων έργων & Αυτεπιστασίας
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Χαραλαμπία Δημοπούλου

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο Προμήθειας
Η παρούσα συγγραφή αφορά τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θραυστών υλικών
λατομείου, με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, για βελτίωση των αγροτικών και δημοτικών
οδών των Δ.Ε του Δήμου Τριφυλίας.
Άρθρο 2ο
Ισχύουσες Διατάξεις
Η διενέργεια της προμήθειας. διέπεται από τις διατάξεις:
1.

Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.08.2016): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”
2. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) όπως αυτός ισχύει, και ιδιαίτερα την παρ. 4 και
την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06.
3. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αυτός ισχύει.
Η πίστωση θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 3 0 . 7 3 3 3 . 0 1 9 με τίτλο “Προμήθεια θραυστών υλικών
λατομείου” του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Τριφυλίας με συνολικό ποσό 60.000,00€
Άρθρο 3ο
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος:
α. το Τιμολόγιο Μελέτης
β Η συγγραφή υποχρεώσεων
γ. Η Τεχνική περιγραφή - Οι τεχνικές προδιαγραφές
δ. Η προσφορά του μειοδότη
ε. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
Άρθρο 4ο
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας και υποβολής προσφορών
4.1. Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με τους όρους που θα
αποφασίσει το Αρμόδιο όργανο του Δήμου, με συνοπτικό διαγωνισμό, κατά τις διατάξεις του άρθρου
117 του 4412/2016 και του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06. .

.

Άρθρο 5ο . Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης
α. για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζουν τα αρμόδια όργανα του Δήμου.
β. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.
4412/16.
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Άρθρο 6ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της
προμήθειας χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ , σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/08-08-2016 . Ο
χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Άρθρο 7ο. Σύμβαση
Ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την
ανακοίνωση του αποτελέσματος για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 105 του
Ν4412/2016. Η σύμβαση θα ισχύει έως το τέλος του τρέχοντος έτους από την υπογραφή της αλλά
δύναται και να λήξει νωρίτερα εφόσον έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες των προς προμήθεια υλικών.
Άρθρο 8ο Χρόνος εγγύησης
Ο χρόνος εγγύησης, μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή μετρούμενος από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και ο
χρόνος δεν δύναται να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους.
Άρθρο 9ο .Χρόνος παράδοσης
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δύο ημέρες από την
ημερομηνία που θα γίνει η επί μέρους παραγγελία από τις υπηρεσίες του Δήμου,
Άρθρο 10ο . Παραλαβή υλικών
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής η οποία
θα οριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ( Άρθρο 221 παρ.11 του Ν.4412/2016 ) και θα
πραγματοποιηθεί με μακροσκοπικό έλεγχο εντός 15 ημερών από την παράδοση των υλικών. Εάν κατά
την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή
παραλαβής δύναται να προτείνει την απόρριψη των παραλαμβανόμενων υλικών και την αντικατάσταση
τους από τον ανάδοχο, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Δήμου. Εφόσον ο ανάδοχος δεν
συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης
προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του
αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο.
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται επί τόπου του Έργου, από τα εντεταλμένα όργανα του Δήμου.
Τα υλικά θα παραλαμβάνονται από υπαλλήλους της Υπηρεσίας, υπογράφοντας στα δελτία αποστολής
(δελτία αποστολής χωρίς υπογραφή δε θα γίνονται δεκτά).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει ζυγολόγια, κατά την παράδοση, όταν η Υπηρεσία το ζητήσει
προκειμένου να γίνεται ο έλεγχος στην ποσότητα των.
Τέλος ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παραλάβει τμηματικά τα προσφερόμενα είδη του διαγωνισμού,
καθώς και να αυξήσει ή να μειώσει την ποσότητα μέρους ή όλων των υπό προμήθεια υλικών, μέχρι
εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μην προβεί στην
προμήθεια όλης της ποσότητας που αναφέρεται στον προϋπολογισμό μελέτης, χωρίς καμία επιπλέον
αποζημίωση του αναδόχου.
Άρθρο 11ο Έκπτωση του αναδόχου
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την
σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο
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όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από
κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στο Ν. 4412/2016 .
Άρθρο 12ο Ποινικές ρήτρες
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας
μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου της προμήθειας ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
Άρθρο 13ο Τροποποίηση Σύμβασης
Στην παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/201641, έχει μεταφερθεί, o κανόνας των ''ήσσονος αξίας" ή ''de
minimis' τροποποιήσεων της αρχικής σύμβασης, όπως έχει προκύψει από τη νομολογία του
Δικαστηρίου, και αποτυπώθηκε στην αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Σύμφωνα με τον εν
λόγω κανόνα τροποποιήσεις «ήσσονος αξίας» της σύμβασης, οι οποίες δεν υπερβαίνουν ορισμένη αξία,
όπως εκτίθεται αναλυτικά στη συνέχεια, είναι αποδεκτές, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης.
Στην αιτιολογική σκέψη (107) της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ42 αναφέρεται: «Τροποποιήσεις της σύμβασης
που οδηγούν σε ελάσσονος σημασίας μεταβολή της αξίας της, μέχρι κάποιου ορίου, θα πρέπει να είναι
πάντα δυνατές χωρίς να απαιτείται διεξαγωγή νέας διαδικασίας προμήθειας. Προς τούτο και
προκειμένου να εξασφαλιστεί νομική ασφάλεια, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει ελάχιστα
κατώτατα όρια κάτω των οποίων δεν απαιτείται νέα διαδικασία προμήθειας. Τροποποιήσεις της
σύμβασης άνω των εν λόγω κατώτατων ορίων θα πρέπει να είναι δυνατές χωρίς να απαιτείται
διεξαγωγή νέας διαδικασίας προμήθειας, εφόσον συμμορφώνεται με τις σχετικές προϋποθέσεις της
παρούσας οδηγίας.»
Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται αθροιστικά, προκειμένου να ισχύει ο κανόνας των «de
minimis" τροποποιήσεων είναι σωρευτικά οι ακόλουθες:
Ι. Η αξία της τροποποίησης να είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών
Η εν λόγω απαίτηση ουσιαστικά διαμορφώνει τον κανόνα ότι τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης, η
αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών, όπως αυτά έχουν
μεταφερθεί στις εθνικές διατάξεις και ειδικότερα:
-στο άρθρο 5 του ν. 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις του Βιβλίου Ι
-στο άρθρο 235 του ν. 4412/2016 για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ &
-στο άρθρο 1 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 για τις συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών,
θεωρούνται ελάσσονος αξίας τροποποιήσεις και, κατά συνέπεια, επιτρεπτές, εφόσον πληρούν και τις
λοιπές προϋποθέσεις που εκτίθενται στη συνέχεια.
ΙΙ. Η αξία της τροποποίησης να μην υπερβαίνει ορισμένο ανώτατο ποσοστό
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η αξία της «ήσσονος αξίας» τροποποίησης, δεν πρέπει να υπερβαίνει:
-το 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών του
Βιβλίου Ι και για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016,
Άρθρο 14ο . Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των υλικών θα γίνει με εξόφληση της συμβατικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4412/2016 .
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία.
Ο ανάδοχος προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός του Φ.Π.Α.
Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σύμβασης θα επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Φιλιατρά 28 / 03 /2018
Ο Συντάξας

Φιλιατρά 28 / 03 /2018
Η Προϊσταμένη
Τμήματος Συντηρήσεων έργων & Αυτεπιστασίας

Αριστείδης Φωτόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε
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Χαραλαμπία Δημοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Δ Η Μ Ο Σ ΤΡ Ι ΦΥ Λ Ι ΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΦΟΡ ΑΣ

α/α

Περιγραφή

Μονάδα

Ποσότητα

μέτρησης

1
2
3

Θραυστό υλικό λατομείο (Σκύρο )

tn

1.496,00

Θραυστό υλικό λατομείου (Διαλογέας)

tn

7.201,00

tn.km

82.140,00

Καθαρά μεταφορά θραυστού υλικού

Τιμή

Μερικό σύνολο

μονάδας

δαπάνης

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

.…../…../2018
Ο Προσφέ ρων
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