ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αριθμός Μελέτης 7π/2016
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ:

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ
ΔΚ
ΦΤΥΡΑ
ΑΦΑΛΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΟΤΛΧΗ ΛΑΚΚΧΝ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΔΞ
ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 2016»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 197.415,00€ ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ

Πξνυπνινγηζκφο δαπάλεο ……………………€160.500,00…........……………...………ΔΤΡΩ.
Φ.Π.Α. 23%……………………………………..€36.915,00….......……………………...ΔΤΡΩ.
χλνιν απαηηνχκελεο πίζησζεο : ……………€197.415,00…….…….………………….ΔΤΡΩ.

1. ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
…………………

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧN

Ππομήθεια αζθαληομίγμαηορ εκ
τςσπάρ αζθάληος για ηην
εποωλυζη λάκκυν οδοζηπυμάηυν
εξ αζθαληομίγμαηορ οδικοω δικηωος
Μςκψνος 2016

ΓΗΜΟ MΤΚΟΝΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
Απιθ. Mελέηηρ : 7π/2016
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Η κειέηε απηή αθνξά ηελ «Ππομήθεια αζθαληομίγμαηορ εκ τςσπάρ αζθάληος για ηην
εποωλυζη λάκκυν οδοζηπυμάηυν εξ αζθαληομίγμαηορ οδικοω δικηωος Μςκψνος» γηα
ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ γηα ην έηνο 2016. Σν πιηθφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ
επνχισζε ιάθθσλ νδνζηξσκάησλ εμ αζθαιηνκίγκαηνο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ (αζηηθψλ ή
αγξνηηθψλ νδψλ) ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ.
Αλαιπηηθά, ζα γίλεη πξνκήζεηα ησλ παξαθάησ πιηθψλ:
1. Αζθαληική ςγκολληηική επάλειτη
2. Έηοιμο Φςσπψ Αζθαληψμιγμα
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο, ελδεηθηηθνχ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο
197.415,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. (23%) ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο ηνπ
Γήκνπ. Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα ππάξρεη εγθεθξηκέλε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
ηνπ Γήκνπ έηνπο 2016 θαη ζηνλ θσδηθφ 30-6261.0007.
Γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αλσηέξσ πιηθψλ ζα δηελεξγεζεί αλνηρηφο ειεθηξνληθφο κεηνδνηηθφο
δηαγσληζκφο. Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηεο ΤΑ
Π1/2390/2013.
Μωκονορ, 17/3/2016
ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ
Ο α/α Πποφζηάμενορ ηηρ
Γιεωθςνζηρ
Σεσνικϊν Τπηπεζιϊν ηος Γήμος
Μςκψνος

ΑΝΣΩΝΙΟ ΚΑΣΟΡΙΝΗ
ΑΡΥΙΣΔΚΣΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

Μωκονορ, 7/3/2016
Η ςνηάξαζα

ΔΛΔΝΗ ΚΑΓΙΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧN

Ππομήθεια αζθαληομίγμαηορ εκ
τςσπάρ αζθάληος για ηην
εποωλυζη λάκκυν οδοζηπυμάηυν
εξ αζθαληομίγμαηορ οδικοω δικηωος
Μςκψνος 2016

ΓΗΜΟ MΤΚΟΝΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
Απιθ. Mελέηηρ :7π/2016

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Α/Α
1
2

Πεπιγπαθή
πγθνιιεηηθή
Δπάιεηςε
Έηνηκν ςπρξφ
αζθαιηφκηγκα

Μονάδα
Μέηπηζηρ

Ποζψηηηα

Σιμή
Μονάδορ

Καθαπή
Αξία

tn

40

350

14.000,00

kg

293.000

0,50

146.500,00

ωνολο Καθαπήρ Αξίαρ
Φ.Π.Α. 23%
ωνολο με Φ.Π.Α.

160.500,00
36.915,00
197.415,00

Μωκονορ, 17/3/2016
ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ
Ο α/α Πποφζηάμενορ ηηρ Γιεωθςνζηρ
Σεσνικϊν Τπηπεζιϊν ηος Γήμος
Μςκψνος

Μωκονορ, 17/3/2016

ΑΝΣΩΝΙΟ ΚΑΣΟΡΙΝΗ
ΑΡΥΙΣΔΚΣΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΔΛΔΝΗ ΚΑΓΙΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

Η ςνηάξαζα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧN

Ππομήθεια αζθαληομίγμαηορ εκ
τςσπάρ αζθάληος για ηην
εποωλυζη λάκκυν οδοζηπυμάηυν
εξ αζθαληομίγμαηορ οδικοω δικηωος
Μςκψνος 2016

ΓΗΜΟ MΤΚΟΝΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
Απιθ. Mελέηηρ : 7π/2016

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
(ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ)
ΑΡΘΡΟ 1ο – Ανηικείμενο ηηρ ζςμβάζευρ.
Η παξνχζα εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ «Ππομήθεια
αζθαληομίγμαηορ εκ τςσπάρ αζθάληος για ηην εποωλυζη λάκκυν οδοζηπυμάηυν εξ
αζθαληομίγμαηορ οδικοω δικηωος Μςκψνος 2016» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. Σν
πιηθφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επνχισζε ιάθθσλ νδνζηξσκάησλ εμ αζθαιηνκίγκαηνο ηνπ
νδηθνχ δηθηχνπ (αζηηθψλ ή αγξνηηθψλ νδψλ) ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ θαη απνηειείηαη απφ ηα
παξαθάησ πιηθά:
Α/Α

Πεπιγπαθή

Μονάδα Μέηπηζηρ

Ποζψηηηα

1

πγθνιιεηηθή Δπάιεηςε

tn

40

2

Έηνηκν ςπρξφ αζθαιηφκηγκα

Kg

293.000

φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο.

ΑΡΘΡΟ 2ο – Ιζσωοςζερ διαηάξειρ
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τα
οριζόμενα:

1. Σε κε αξηζ. 11389/1993 (ΦΔΚ 185/Β) Τπνπξγηθή Απφθαζε "ΔΝΙΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ".
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».
3. Σελ Τπνπξγηθή απφθαζε Π1 3306/2010 (ΦΔΚ 1789Β/12-11-2010) «Δμαίξεζε
πξνκεζεηψλ απφ ηελ έληαμε ζην Δ.Π.Π.»

4. Σελ Κ.Τ.Α 27319/02 (ΦΔΚ 945Β) «Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζ. 13 ηνπ
Ν. 2503/97»
5. Σνλ Ν. 4155/2013 «Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θη ηζρχεη
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα ππνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
8. Σσλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ εγθπθιίσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί κέρξη ηελ εκέξα εθηέιεζεο ηεο
πξνκήζεηαο.
ε πεξίπησζε πνπ ε δηαθήξπμε έρεη αζάθεηα ή δελ αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζε άξζξν ηεο ή
δελ αλαθέξεηαη θαζφινπ, ηφηε ηζρχνπλ θαηά πεξίπησζε ηα άξζξα ηεο Τ.Α 11389/93
(Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α).
ΑΡΘΡΟ 3ο - Σπψπορ ππομήθειαρ.
Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ αλνηρηνχ
δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ
πξνκήζεηα εηδψλ.
Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηεο ΤΑ
Π1/2390/2013.
Η ηειηθή επηινγή ζα γίλεη απ’ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ κε θξηηήξην ηε
σαμηλψηεπη πποζθοπά, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη ηηο ηερληθέο προδιαγραφές της
παρούσας μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 4ο – Γικαίυμα και Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ.
Γηα ηελ αλάιεςε ηεο πξνκήζεηαο κπνξεί λα εθδειψζεη ελδηαθέξνλ θάζε πξνκεζεπηήο ν
νπνίνο αζθεί ηελ εκπνξία ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ θαη είλαη εγγεγξακκέλνο ζηο Οικείο
Δπιμεληηήπιο ή Δμποπικψ ή Βιοηεσνικψ ή Βιομησανικψ μηηπϊο. Όηαλ ζπκκεηέρεη εηαηξεία
πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ αιινδαπή, ην απνδεηθηηθφ εγγξαθήο θαζνξίδεηαη απφ ηνπο
λφκνπο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο θαη εθδίδεηαη απφ ην θνξέα πνπ γηα θάζε ρψξα αλαθέξεηαη
ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. Δπίζεο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα
ζπκκεηνρήο θαη ελψζεσλ πξνκεζεπηψλ.
Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληάζζνληαη ζηελ
ειιεληθή γιψζζα.

Οη ελδηαθεξφκελνη πξνκεζεπηέο γηα λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ
ζα πξέπεη επηπιένλ λα πξνζθνκίζνπλ :
1. Δγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ ζηο διαγυνιζμψ, νξίδεηαη ζε πνζνζηφ δωο ηοιρ εκαηψ
(2%) επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο απφ ηελ Τπεξεζία δαπάλεο ησλ
πξνκεζεπφκελσλ πιηθψλ μη ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α.
2. Απψζπαζμα ποινικοω μηηπϊος, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη θαηαδίθε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο.

ΑΡΘΡΟ 5ο – Πποχπολογιζμψρ.
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ αλέξρεηαη ελδεηθηηθά
ζε €160.500,00 ζπλ ΦΠΑ 23% €36.915,00 ήηνη ζπλνιηθά €197.415,00.
Η ρξεκαηνδφηεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ πφξνπο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ θαη ζα θαιπθζεί απφ
ην Κ.Α. 30-6261.0007 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 ηνπ Γήκνπ
Μπθφλνπ.
Ο ζςνολικψρ πποχπολογιζμψρ πεπιλαμβάνει ηην ημημαηική μεηαθοπά ηυν ςλικϊν ζε
ζημεία πος θα ςποδεισθοων απψ απμψδιοςρ ςπαλλήλοςρ ηος Γήμος Μςκψνος.

ΑΡΘΡΟ 6ο – Πποθεζμίερ.
Η πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ππνγξαθήο ηεο
ζχκβαζεο ή κέρξη ηεο εμάληιεζεο ηνπ πνζνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο θαη κε
δηθαίσκα παξάηαζεο εάλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην.
Η πξνκήζεηα ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ψζηε λα κπνξεί λα πξνκεζεχεηαη ν
Γήκνο Μπθφλνπ ηελ πνζφηεηα πνπ απαηηείηαη θάζε θνξά εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.
Η παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαζ΄ ππφδεημε ηεο ππεξεζίαο. Γηα ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ
ζα ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπιάρηζηνλ 2 εκέξεο πξηλ
απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο.
ΑΡΘΡΟ 6ο – Ποινικέρ πήηπερ.
Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά
ηνπ πνπ απνξξέεη απ’ απηήλ, εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά
πιηθά, κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε
φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 27 ηεο Κ.Τ.Α. 11389/93 «Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α».
Γεληθά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 33 θαη 35 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α .
Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή
παξαιαβή ησλ πιηθψλ χζηεξα απφ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν
ζπκβαιιφκελνπο.

ΑΡΘΡΟ 8ο – Δνζηάζειρ.
Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ ή ηεο ζπκκεηνρήο
πξνκεζεπηή ζε απηφλ, επηηξέπεηαη έλζηαζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο
αξηζ. 11389/93 απφθαζεο ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ (ΔΚΠΟΣΑ), φπσο απηέο ηζρχνπλ έσο ζήκεξα.

ΑΡΘΡΟ 9ο – Πληπυμέρ.
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ ζηνλ πξνκεζεπηή, γίλεηαη (ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 ηεο
αξηζ. 11389/93 Τπ. Απφθαζεο) κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ
ηκεκαηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ.
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη:
α) Σν πξσηφθνιιν ηκεκαηηθήο πνζνηηθήο παξαιαβήο, ή ζε πεξίπησζε απηνδίθαηεο
παξαιαβήο ζεσξεκέλν απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ θνξέα.
β) Απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ θνξέα.
γ) Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή.
Σα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. Όιεο νη ζρεηηθέο κε ηε
δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο δαπάλεο ηνπ αγνξαζηή, βαξχλνπλ ηνλ νηθείν θσδηθφ αξηζκνχ
(Κ.Α.Δ.) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ. Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί
νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνχ ησλ Γήκσλ θαη ησλ Κνηλνηήησλ.
ΑΡΘΡΟ 10ο – Γενικά.
Γηα νηηδήπνηε άιιν ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνχζα πξνκήζεηα, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο
απφθαζεο αξηζ. 11389/93 Τπ. Δζση. «Δληαίνο Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Ο.Σ.Α.» φπσο ηζρχεη
ζήκεξα.

ΑΡΘΡΟ 11ο – Παπαλαβέρ.
Οη παξαιαβέο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ηκεκαηηθά ζηα ζεκεία πνπ
ζα ππνδεηθλχνληαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ε νπνία έρεη νξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηνλ
δήκν Μπθφλνπ. ηελ ηηκή πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο
θαη κεηαθνξάο ησλ ππφ πξνκήζεηα πιηθψλ ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδείμεη ε ππεξεζία εληφο ηνπ
δήκνπ Μπθφλνπ.
Δάλ ε πξνκήζεηα δελ εθπιεξψλεη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή εκθαλίδεη κηθξά ειαηηψκαηα ν
αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα απνθαηαζηήζεη ή λα βειηηψζεη απηέο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ.

ΑΡΘΡΟ 12ο – Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ.
Η κειέηε απηή αθνξά ηελ «Ππομήθεια αζθαληομίγμαηορ εκ τςσπάρ αζθάληος για ηην
εποωλυζη λάκκυν οδοζηπυμάηυν εξ αζθαληομίγμαηορ οδικοω δικηωος Μςκψνος 2016»
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ.
Σα ππφ πξνκήζεηα πιηθά πξέπεη λα έρνπλ ηα παξαθάησ γεληθά ραξαθηεξηζηηθά:
1. Ασυαλτική Συγκολλητική επάλειψη
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί
ζθπξνδέκαηνο αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ γαιάθησκα
ηαρείαο δηάζπαζεο.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο φισλ ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ
φπσο άζθαιηνο, θαζαξφ πεηξέιαην, αληηπδξφθηιν παξαζθεχαζκα θιπ, ζε ζεκείν πνπ ζα
ππνδεηρζεί απφ ηνλ Γήκν Μπθφλνπ.

2. Έτοιμο Ψυχρό Ασυαλτόμιγμα
Σν έηνηκν ςπρξφ αζθαιηφκηγκα πξέπεη λα έρεη ηηο εμήο ηδηφηεηεο:
 Σν πξντφλ πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλν θαη λα παξαδίδεηαη ζε εχρξεζηε ζπζθεπαζία. Θα










πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα επαλάρξεζεο ηνπ ππνιεηπφκελνπ πιηθνχ κεηά ην άλνηγκα
ηεο ζπζθεπαζίαο, ζε δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ κίαο εβδνκάδαο κεηά. Δίλαη ζεκαληηθφ λα κελ
«ζθίγγεη» ην πιηθφ κεηά ην άλνηγκα ηεο ζπζθεπαζίαο.
Σν πξντφλ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα εθαξκφδεηαη άκεζα αθνχ αλνηρζεί ε ζπζθεπαζία ηνπ,
ρσξίο λα ρξεηάδεηαη αλάδεπζε ή αλάκεημε κε άιιε ζπγθνιιεηηθή νπζία.
Η εθαξκνγή ηνπ πιηθνχ δελ ζα απαηηεί θαη’ αλάγθε επαιείςεηο (ζπγθνιιεηηθή ή
πξνεπάιεηςε), ελψ ην πιηθφ πξέπεη λα δηαζέηεη πνιχ θαιή πξφζθπζε κε ην ππφζηξσκα θαη
λα ζπλεξγάδεηαη άςνγα κε ηελ παιαηά ή ηε λέα άζθαιην, αθφκα θαη κε ηζηκέλην.
Η εθαξκνγή ηνπ πξέπεη λα είλαη γξήγνξε θαη εχθνιε, ρσξίο ηελ απαίηεζε εηδηθνχ
εμνπιηζκνχ (κεραλεκάησλ) ή εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη ε απνθαηαζηαζείζα θζνξά
ηνπ αζθαιηνηάπεηα (πρ. ιαθθνχβα) λα απνδίδεηαη άκεζα ζηελ θπθινθνξία, ρσξίο ην
πιηθφ λα απνθνιιάηαη απφ ηα ειαζηηθά ησλ δηεξρφκελσλ ηξνρνθφξσλ.
Δίλαη απαξαίηεην λα είλαη «παληφο θαηξνχ», ήηνη λα εθαξκφδεηαη κε επθνιία θαη
απνηειεζκαηηθφηεηα, θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο (ρακειέο ή πςειέο ζεξκνθξαζίεο,
βξνρφπησζε θιπ). Δίλαη ζεκαληηθφ λα κελ ρξεηάδεηαη λα αθαηξεζεί ε πγξαζία απφ ηελ
ιαθθνχβα (δειαδή λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ην πιηθφ αθφκα θαη αλ ε ιαθθνχβα έρεη
λεξφ).
Πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ ζην ρξφλν θαη ζηηο θαηξηθέο επηδξάζεηο (ρηφλη, παγεηφο θιπ), κε
ειαζηηθφηεηα πνπ ζα δηαξθεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ, έηζη
ψζηε κεηά ηελ επηζθεπή ηνπ νδνζηξψκαηνο λα κελ παξνπζηάδεη ξσγκέο ιφγσ
ζεξκνθξαζηαθψλ ζπζηνιψλ-δηαζηνιψλ θαη λα κελ απνθνιιάηαη απφ ηα ειαζηηθά ησλ
νρεκάησλ ή ηνπο πεδνχο.

 πλίζηαηαη ε πξνζνρή ζηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ, ψζηε







θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξντφληνο λα επηηπγράλεηαη ε βαζηθή ηνπ ηδηφηεηα, δειαδή ε
εππιαζηφηεηα ηνπ πξντφληνο, αιιά θαη ε κφληκε απνθαηάζηαζε ιάθθσλ θαη θζνξψλ ησλ
νδνζηξσκάησλ, πνπ κπνξεί λα ιάβεη ρψξα αλά πάζα ψξα ηεο εκέξαο θαη αλεμαξηήησλ
επνρήο θαη θαηξηθψλ ζπλζεθψλ (εθφζνλ ηεξεζνχλ νη νδεγίεο ρξήζεο πνπ αλαγξάθνληαηαπεηθνλίδνληαη ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο ή ζην δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο
απηνχ).
Σα βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ φηη απηφ ζα
είλαη απφ ιεπηφθνθθν αδξαλέο (κε βάζε ην πξφηππν ASTM C 136-05 θαη ζε άλνηγκα
θφζθηλνπ 4,75 mm ζα πξέπεη λα δηέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ην 60% ησλ αδξαλψλ), ε άζθαιηνο
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί δε είλαη ηχπνπ 50/70 γηα λα επέξρεηαη ζρεηηθά γξήγνξα ε
ζθιήξπλζε ηνπ αζθαιηνζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ (πξνζδηνξηζκφο βαζκνχ
δηείζδπζεο αζθάιηνπ απφ 50 έσο 69mm) θαη ε ζπλδεηηθφηεηα ηνπ φινπ ζθπξνδέκαηνο λα
είλαη ηθαλνπνηεηηθή.
Σν πνζνζηφ αζθάιηνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4,5% θαηά βάξνο αδξαλψλ, έηζη ψζηε
ε ζπλδεηηθφηεηα ηνπ κίγκαηνο λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή.
Σν πξντφλ ζα πξέπεη λα είλαη αθίλδπλν ζηε ρξήζε ηνπ γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη λα κελ
είλαη ηνμηθφ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία πεξί επηθηλδχλσλ νπζηψλ θαη παξαζθεπαζκάησλ.
Σν πξντφλ ζα πξέπεη λα είλαη απξφζβιεην απφ αξαηά δηαιχκαηα νμέσλ θαη βάζεσλ θαη δελ
ζα πξέπεη λα επεξεάδεηαη απφ άιαηα ηνπ ππεδάθνπο.

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα
θαηαζέζνπλ επί πνηλή αθπξφηεηαο θαη απαξαδέθηνπ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ηα παξαθάησ
έγγξαθα:
1. Να δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο CE.
2. Απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ (πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ) απφ θξαηηθφ

εξγαζηήξην δεκνζίσλ έξγσλ (Κ.Δ.Γ.Δ.) ή δηαπηζηεπκέλν ηδησηηθφ εξγαζηήξην, γηα
ηα παξαπάλσ πξναλαθεξζέληα.
3. Πιεξνθνξηαθφ δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ηνπ πξντφληνο (ζχκθσλα κε ηνλ
Δπξσπατθφ Καλνληζκφ ΔΚ 1907/2006 θαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 91/155/ΔΔC).
4. Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ θξάηνπο (ηκήκα επηθηλδχλσλ νπζηψλ)
φηη ην πξντφλ δελ ηαμηλνκείηαη σο επηθίλδπλν (ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ
Καλνληζκφ ΔΚ 1907/2006 θαη ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 91/155/ΔΔC)
5. Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο ζε ζχζηεκα
δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαηά ISO 9001 ή παξφκνην πηζηνπνηεηηθφ αλάινγνπ
δηεζλνχο νξγαληζκνχ πηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο.
Μωκονορ, 17/3/2016
ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ
Ο α/α Πποφζηάμενορ ηηρ Γιεωθςνζηρ
Σεσνικϊν Τπηπεζιϊν ηος Γήμος Μςκψνος
ΑΝΣΩΝΙΟ ΚΑΣΟΡΙΝΗ
ΑΡΥΙΣΔΚΣΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

Μωκονορ, 17/3/2016
Η ςνηάξαζα
ΔΛΔΝΗ ΚΑΓΙΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧN

Ππομήθεια αζθαληομίγμαηορ εκ
τςσπάρ αζθάληος για ηην
εποωλυζη λάκκυν οδοζηπυμάηυν
εξ αζθαληομίγμαηορ οδικοω δικηωος
Μςκψνος 2016

ΓΗΜΟ MΤΚΟΝΟΤ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
Απιθ. Mελέηηρ : 7π/2016

ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

Άπθπο 1ο – Ανηικείμενο ηηρ παποωζαρ μελέηηρ
Η παξνχζα γεληθή
ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ ΔΚ ΦΤΥΡΑ ΑΦΑΛΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΟΤΛΧΗ ΛΑΚΚΧΝ
ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΔΞ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ
2016» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ.
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί
ζθπξνδέκαηνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-5 ή θαζαξή άζθαιηνο ή
αζθαιηηθφ γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο.
Σν έηνηκν ςπρξφ αζθαιηφκηγκα πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλν θαη λα παξαδίδεηαη ζε
εχρξεζηε ζπζθεπαζία, κε δπλαηφηεηα επαλάρξεζεο ηνπ ππνιεηπφκελνπ πιηθνχ κεηά ην
άλνηγκα ηεο ζπζθεπαζίαο, ζε δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ κίαο εβδνκάδαο.
Σα πιηθά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επνχισζε ιάθθσλ νδνζηξσκάησλ εμ
αζθαιηνκίγκαηνο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ (αζηηθψλ ή αγξνηηθψλ νδψλ) ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ.
Α/Α

Πεπιγπαθή

Μονάδα Μέηπηζηρ

Ποζψηηηα

1

πγθνιιεηηθή Δπάιεηςε

tn

40

2

Έηνηκν ςπρξφ αζθαιηφκηγκα

kg

293.000

Άπθπο 2ο – ιζσωοςζερ διαηάξειρ
Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Δ..Τ. φπσο ηξνπνπνηεκέλεο ηζρχνπλ ζήκεξα.
Άπθπο 3ο – ζςμβαηικά ζηοισεία
πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:






Ο Πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ
Η ηερληθή πεξηγξαθή
Η ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο
Άπθπο 4ο – ηπψπορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ανοικηοω
ηλεκηπονικοω μειοδοηικοω διαγυνιζμοω, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ πξνκήζεηα
αζθαιηνκίγκαηνο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε σαμηλψηεπη ηιμή για ηο ζωνολο ηυν ςπψ
ππομήθεια ςλικϊν.
Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηεο ΤΑ
Π1/2390/2013.
Η ηειηθή επηινγή ζα γίλεη απ’ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ κε θξηηήξην ηε
σαμηλψηεπη πποζθοπά, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα θαη ηηο ηερληθέο προδιαγραφές της
παρούσας μελέτης.

Ο Γήκνο ΓΔΝ δεζκεχεηαη ζηελ αγνξά νιφθιεξεο ηεο πξνυπνινγηδφκελεο πνζφηεηαο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.
Οη ηηκέο πξνζθνξάο δεζκεχνπλ ηνλ αλάδνρν μέσπι ηην ολοκλήπυζη ηηρ ππομήθειαρ απφ
ηελ εκεξνκελία θαηαθχξσζεο ρσξίο θακία πξφζζεηε αμίσζε επαχμεζεο ηεο ηηκήο ζε βάξνο
ηνπ Γήκνπ ή ηεο αιιαγήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην πξντφλ
πνπ έρεη πξνζθεξζεί, έρεη ζηακαηήζεη ε παξαγσγή ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ
πξνζθφκηζε πξνδηαγξαθψλ ηζνδχλακνπ πξντφληνο θαη ηελ απνζηνιή απηνχ ζην Γήκν κφλν
χζηεξα απφ έγγξαθε ζπκθσλία ηεο Τπεξεζίαο.
Άπθπο 5ο - ςμθυνία με ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ - ηεσνικά ζηοισεία πποζθοπάρ
Πξνηεηλφκελεο ιχζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο ή πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Οκνίσο απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο κε
ειιηπή ή αζαθή ηερληθή πξνζθνξά.
Άπθπο 6ο – ωμβαζη
Ο αλαθεξπρζείο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε ζε πξνζεζκία
φρη κηθξφηεξε ησλ πέληε (5) νχηε κεγαιχηεξε ησλ δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζ’
απηφλ ηεο αλαθνίλσζεο αλάζεζεο. Με ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ε
ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη
απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.
Άπθπο 7ο – Δγγςήζειρ
Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο

απφ ηελ ππεξεζία δαπάλεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.. Η εγγπεηηθή επηζηνιή
ζπκκεηνρήο απεπζχλεηαη ζην Γήκν Μπθφλνπ. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ηζρχ
ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κήλεο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο
εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ πξνκεζεπηή, ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα
ή αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηειέζεσο,
ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ
Φ.Π.Α. θαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή
παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δπν
ζπκβαιιφκελνπο.
Άπθπο 8ο - Πποθεζμία εκηέλεζηρ ππομήθειαρ
Η πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη εληφο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Η παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαζ ππφδεημε ηεο ππεξεζίαο. Γηα
ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα ελεκεξψλεηαη ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο 2 εκέξεο πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία παξάδνζεο.

Άπθπο 9ο - Ποινικέρ πήηπερ-έκπηυζη αναδψσος
Ιζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 33 θαη 35 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α .

Άπθπο 10ο - Φψποι, ηέλη, κπαηήζειρ
Ο δηαγσληδφκελνο επηβαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηέιε, θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ
εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, πιελ Φ.Π.Α. Δπίζεο επηβαξχλεηαη κε ην θφζηνο
δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Άπθπο 11ο - Σπψπορ πληπυμήρ
Η πιεξσκή ηεο αμίαο θάζε παξάδνζεο, ζα γίλεηαη γηα ην 100% ηεο αμίαο ηνπ εθάζηνηε
ηηκνινγίνπ θαη αθνχ ππνγξαθνχλ ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια πνζνηηθήο παξαιαβήο απφ ηηο
αξκφδηεο Δπηηξνπέο.
Άπθπο 12ο - Πποζυπινή και οπιζηική παπαλαβή
Η προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή
παρουσία του προμηθευτή. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις
συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει: α) την
μερική ή πλήρη απόρριψη κάποιου είδους ή β) την αποκατάσταση του συγκεκριμένου
είδους. Εάν ο προμηθευτής δεν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής,

μέσα σε προθεσμία που η ίδια θα ορίσει, ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει ως προς την
τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον
προσφορότερο, για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

Γηα νηηδήπνηε άιιν ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ, ηζρχεη ην άξζξν 28 ηεο αξηζ.
11389/93 απφθαζεο Τπ. Δζσηεξηθψλ (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.).
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ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ
Ο α/α Πποφζηάμενορ ηηρ Γιεωθςνζηρ
Σεσνικϊν Τπηπεζιϊν ηος Γήμος
Μςκψνος
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