
 

  
 
Φλώρινα, 19-05-2020 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Νομός Φλώρινας 
Δήμος Φλώρινας 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & 
Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

Τεχνική Υπηρεσία 
Σπηλιάδου 14 – 53 100 Φλώρινα 
Τηλ. 2385024555 & 2385024606 

           Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο 
 

Α.Π. 2826 
 
Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Αδρανή υλικά »  
 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 328 και την παρ. 3 του 

άρθρου 330 του Ν. 4412/2016, σας προσκαλεί να υποβάλλετε έγγραφες, σφραγισμένες 

προσφορές για την προμήθεια και μεταφορά στις Αποθήκες της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. αδρανών 

υλικών . 

Η προμήθεια αφορά στην προμήθεια και τμηματική παράδοση στις Αποθήκες της 

Δ.Ε.Υ.Α.Φ. αδρανών υλικών για την κάλυψη των αναγκών με ενδεικτική δαπάνη ποσού 

15.000,00 ευρώ ( χωρίς Φ.Π.Α. ). 

Οι προσφερόμενες τιμές να μην ξεπερνούν  τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού 

της προμήθειας .   

Η ημερομηνία λήξης της σύμβασης είναι 31η Δεκεμβρίου του 2020.  

       Τα προς προμήθεια αδρανή υλικά θα είναι σύμφωνα με τις συνημμένες της παρούσας 

τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. καλεί τους ενδιαφερόμενους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που πληρούν 

τις προϋποθέσεις, να συμμετέχουν και να καταθέσουν τις προσφορές, σύμφωνα με το 

συνημμένο Έντυπο Προσφοράς, στο Πρωτόκολλο της επιχείρησης σε σφραγισμένο φάκελο, 

όπου θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή και ο τίτλος της προμήθειας .  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 29-05-2020, ημέρα 

Παρασκευή .  

Τρόπος Κατάθεσης προσφορών . 

Α)  Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην 

ανωτέρω προθεσμία, στο Πρωτόκολλο της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.. 

Β) Μέσα στον φάκελο προσφοράς θα πρέπει να φέρουν επί ποινή αποκλεισμού τα 

παρακάτω : 

- Την Οικονομική Προσφορά. 



- Την Τεχνική Προσφορά, που περιλαμβάνει την περιγραφή του προσφερόμενου 

προϊόντος, καθώς τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή/και εγκρίσεις. 

- Τα παρακάτω δικαιολογητικά, 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 : 

1. 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. 

2. Φορολογική ενημερότητα 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)  

Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή 

περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα .   

Συνημμένα : Μελέτη της Προμήθειας 

Φλώρινα, 19-05-2019 

  
  

Εσωτερική Διανομή : 
o Οικονομική Υπηρεσία 
o Γραφείο Προμηθειών 

o Γραμματεία 
 

 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Γενική Δ/ντρια Υπηρεσιών 

 
 

Ερμιόνη Αβραμοπούλου – Ρόμπη 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  
 
Φλώρινα, 20 Φεβρουαρίου 2020 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Νομός Φλώρινας 
Δήμος Φλώρινας 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & 
Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

Τεχνική Υπηρεσία 
Σπηλιάδου 14 – 53 100 Φλώρινα 
Τηλ. 2385024555 & 2385024606 

Α.Π. : 1130 

 
Προμήθεια  : 

 
«Προμήθεια Αδρανών υλικών » 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και μεταφορά στις Αποθήκες της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 

αδρανών υλικών για χρήση σε τεχνικά έργα ,για την κάλυψη αναγκών της Τεχνικής 

Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των επικείμενων των δικτύων ύδρευσης και 

αποχέτευσης αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α.Φ. οδοστρωμάτων. Η προμήθεια θα εκτελεστεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Η ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 Ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό 

προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. οικονομικού έτους 2020 και ειδικότερα τον Κ.Α. 

25.06.01.000. 

Ειδικότερα η προμήθεια αφορά : 

 1.500,00 τόνους αδρανούς υλικού για χρήση σε τεχνικά έργα, για την κάλυψη αναγκών 

της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) στα τεχνικά έργα αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α.Φ., με επιμέρους 

δαπάνη 10.500,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) 

 300 τόνους αδρανούς υλικού σκυροδέματος, για την κάλυψη αναγκών της Τεχνικής 

Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φλώρινας 

(Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) στα τεχνικά έργα αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α.Φ., με επιμέρους δαπάνη 

2.160,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) 

 312 τόνους λεπτόκοκκου αδρανούς υλικού, για την κάλυψη αναγκών της Τεχνικής 

Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φλώρινας 

(Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) στα τεχνικά έργα αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α.Φ., με επιμέρους δαπάνη 

2.340,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)  



Η μελέτη της προμήθειας αφορά ποσότητες αδρανών υλικών για τις ανάγκες Δ.Ε.Υ.Α.Φ. για 

ένα έτος. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

(χαμηλότερη τιμή ). 

Η παράδοση των αδρανών υλικών θα γίνεται μετά από συνεννόηση με το γραφείο 

προμηθειών. Τόπος παράδοσης θα είναι Αποθήκες της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. (Βιολογικός 

Καθαρισμός Φλώρινας), περιοχή Παλαιών Σφαγείων, 53100 Φλώρινα. Η παράδοση θα 

γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά. 

Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού θα συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, 

πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, αντίστοιχα πρωτόκολλα, που κοινοποιούνται και στον 

προμηθευτή. 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 

221 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο  208 του Ν.4412/2016. 

Οι πληρωμές θα γίνονται µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας των 

παραδοθέντων τμημάτων του συμβατικού αντικειμένου, μετά την οριστική παραλαβή τους, 

και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία. 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
 

Η προμήθεια αφορά στην προμήθεια και μεταφορά στις Αποθήκες της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 

1.500,00 τόνων αδρανούς υλικού για χρήση σε τεχνικά έργα, 300,00 τόνων αδρανούς υλικού 

σκυροδέματος και 312 τόνων λεπτόκοκκου αδρανούς υλικού, για την κάλυψη αναγκών της 

Τεχνικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φλώρινας 

(Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) στα τεχνικά έργα αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α.Φ.. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Τα αδρανή υλικά θα είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα είτε με Ευρωπαϊκή Τεχνική 

Έγκριση, όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 5328/122/05-03-2007 (ΦΕΚ Β 386/2007), που θα 

αποδεικνύεται με προσκόμιση πιστοποιητικού συμμόρφωσης συμφώνα με τα ευρωπαϊκά 

πρότυπα ή Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση. Ειδικότερα :  

1. Το αδρανές υλικό για χρήση σε τεχνικά έργα θα συμμορφώνεται με το ΕΛΟΤ ΕΝ 

13242:2002, με κοκκομετρική διαβάθμιση 0 – 32 mm. 

2.  Το Αδρανές υλικό για σκυρόδεμα θα συμμορφώνεται με το ΕΛΟΤ ΕΝ 12620:2002, 

με κοκκομετρική διαβάθμιση 0 – 16 mm. 

3. Το λεπτόκοκκο αδρανές υλικό για σκυρόδεμα θα συμμορφώνεται με το ΕΛΟΤ ΕΝ 

12620:2002, με κοκκομετρική διαβάθμιση 0 – 4 mm. 

http://npid.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126679
http://npid.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126679


 

Φλώρινα, 20 Φεβρουαρίου 2020 

Για το Γραφείο Προμηθειών   Η Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας 
 

Νικόλαος Κεσίδης 
Διοικητικός Υπάλληλος 

 
Λεβένα Κωτσοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Γενική Δ/ντρια Υπηρεσιών 
 

Ερμιόνη Αβραμοπούλου – Ρόμπη 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Νομός Φλώρινας 
Δήμος Φλώρινας 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & 
Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

Τεχνική Υπηρεσία 
Σπηλιάδου 14 – 53 100 Φλώρινα 
Τηλ. 2385024555 & 2385024606 

 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :  
 
«Προμήθεια Αδρανών υλικών » 
 
 

 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(ΕΥΡΩ) 

1. 
Αδρανές υλικό (0 – 32 mm) για 
χρήση σε τεχνικά έργα σύμφωνα με 
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13242:2002 
με τη μεταφορά 

Τόνος 1.500 7,00 10.500,00 € 

2. 
Αδρανές υλικό (0 – 16 mm) 
σκυροδέματος σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620:2002 με 
τη μεταφορά 

Τόνος 300 7,20 2.160,00 € 

3. 
Λεπτόκοκκο αδρανές υλικό για 
σκυρόδεμα (0 – 4 mm)  σύμφωνα με 
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620:2002 
με τη μεταφορά 

Τόνος 312 7,50 2.340,00 € 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ (αριθμητικά) 15.000,00 € 

 Φ.Π.Α. 24% 3.600,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 18.600,00 € 

 

Φλώρινα,  20 Φεβρουαρίου 2020 

Για το Γραφείο Προμηθειών   Η Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας 
 
 

Νικόλαος Κεσίδης 
Διοικητικός Υπάλληλος 

 
 

Λεβένα Κωτσοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Γενική Δ/ντρια Υπηρεσιών 
 
 

Ερμιόνη Αβραμοπούλου – Ρόμπη 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 



 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Νομός Φλώρινας 
Δήμος Φλώρινας 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & 
Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

Τεχνική Υπηρεσία 
Σπηλιάδου 14 – 53 100 Φλώρινα 
Τηλ. 2385024555 & 2385024606 

 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :  
 
«Προμήθεια Αδρανών υλικών » 
 
 

 Ε Ν Τ Υ Π Ο   Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 

Της επιχείρησης …………………………………………..……………………………, 

έδρα …………......., οδός …………………., αριθμός ……, τηλέφωνο…………………. 
…………………., fax ………….. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(ΕΥΡΩ) 

1. 
Αδρανές υλικό (0 – 32 mm) για χρήση σε 
τεχνικά έργα σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13242:2002 με τη μεταφορά 

Τόνος 1.500 ……………… …………… 

2. 
Αδρανές υλικό (0 – 16 mm) 
σκυροδέματος σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12620:2002 με τη μεταφορά 

Τόνος 300 ……………… …………… 

3. 
Λεπτόκοκκο αδρανές υλικό για 
σκυρόδεμα (0 – 4 mm)  σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620:2002 με τη 
μεταφορά 

Τόνος 312 ……………… …………… 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ (αριθμητικά)  

 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ……………………………………………………........ 

………………………………………………………………………….. 

Φ.Π.Α. 24%  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

Φλώρινα , …../…./2020 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                                  (ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ)  

 


