
 

  
 
Φλώρινα, 29-03-2022 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Νοµός Φλώρινας 
∆ήµος Φλώρινας 

∆ηµοτική Ε̟ιχείρηση Ύδρευσης & 
Α̟οχέτευσης Φλώρινας (∆.Ε.Υ.Α.Φ.) 

Τεχνική Υ̟ηρεσία 
Σ̟ηλιάδου 14 – 53 100 Φλώρινα 
Τηλ. 2385024555 & 2385024606 

           Προς : Κάθε ενδιαφερόµενο 
 

Α.Π. 2143 
 
Θέµα: «Πρόσκληση υ̟οβολής ̟ροσφοράς για την ̟ροµήθεια Αδρανή υλικά »  
 

Η ∆.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 ∆.Ε.Υ.Α.Φ. αδρανών 

υλικών . 

Η προµήθεια αφορά στην προµήθεια και τµηµατική παράδοση στις Αποθήκες της 

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

13.300,00 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 ∆εκεµβρίου του 2022.  

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

τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας. 

Η ∆.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 15-04-2022 , ηµέρα 

Παρασκευή .  

Τρό̟ος Κατάθεσης ̟ροσφορών . 

Α)  Οι συµµετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέσα στην 

ανωτέρω προθεσµία, στο Πρωτόκολλο της ∆.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 ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 

∆ιοικητικού 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, 29-03-2022 

  
  

Εσωτερική ∆ιανοµή : 
o Οικονοµική Υ̟ηρεσία 
o Γραφείο Προµηθειών 

o Γραµµατεία 
 

 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Γενική ∆/ντρια Υ̟ηρεσιών 

 
 

Ερµιόνη Αβραµο̟ούλου – Ρόµ̟η  
MSc Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

  
 
Φλώρινα, 24 Φεβρουαρίου 2022 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Νοµός Φλώρινας 
∆ήµος Φλώρινας 

∆ηµοτική Ε̟ιχείρηση Ύδρευσης & 
Α̟οχέτευσης Φλώρινας (∆.Ε.Υ.Α.Φ.) 

Τεχνική Υ̟ηρεσία 
Σ̟ηλιάδου 14 – 53 100 Φλώρινα 
Τηλ. 2385024555 & 2385024606 

Α.Π. : 1367 

 
Προµήθεια  : 

 
«Προµήθεια Αδρανών υλικών » 

                                            

                                            ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

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

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

Υπηρεσίας της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φλώρινας (∆.Ε.Υ.Α.Φ.) 

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

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

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 

Η ενδεικτική δαπάνη για την προµήθεια ανέρχεται στο ποσό των 13.300,00 Ευρώ µη 

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

προϋπολογισµό της ∆.Ε.Υ.Α.Φ. οικονοµικού έτους 2022 και ειδικότερα τον Κ.Α. 

25.06.01.000. 

Ειδικότερα η προµήθεια αφορά : 

 

• 1.000,00 τόνους αδρανούς υλικού για χρήση σε τεχνικά έργα, για την κάλυψη αναγκών 

της Τεχνικής Υπηρεσίας της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 

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

δαπάνη 8.500,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) 

• 400 τόνους αδρανούς υλικού σκυροδέµατος, για την κάλυψη αναγκών της Τεχνικής 

Υπηρεσίας της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φλώρινας 

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

4.000,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) 





• 100 τόνους σκύρου οδοποιίας , για την κάλυψη αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας της 

∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φλώρινας (∆.Ε.Υ.Α.Φ.) στα τεχνικά 

έργα αρµοδιότητας ∆.Ε.Υ.Α.Φ., µε επιµέρους δαπάνη 800,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)  

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

1.000,00 τόνων αδρανούς υλικού για χρήση σε τεχνικά έργα  , 400 τόνων λεπτόκοκκου 

αδρανούς υλικού και 100 τόνων σκύρου οδοποιίας , για την κάλυψη αναγκών της Τεχνικής 

Υπηρεσίας της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φλώρινας (∆.Ε.Υ.Α.Φ.) 

στα τεχνικά έργα αρµοδιότητας ∆.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 σύµφωνα 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 λεπτόκοκκο αδρανές υλικό για σκυρόδεµα θα συµµορφώνεται µε το ΕΛΟΤ ΕΝ 

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

3. Το σκύρο οδοποιίας για χρήση σε τεχνικά έργα θα συµµορφώνεται µε το ΕΛΟΤ 

ΕΝ13242:2002 , µε κοκκοµετρική διαβάθµιση 32-63 mm 

Φλώρινα , 24 Φεβρουαρίου 2022 

Για το Γραφείο Προµηθειών   Η Προϊσταµένη της Τεχνικής Υ̟ηρεσίας 
 
 

Νικόλαος Κεσίδης 
∆ιοικητικός Υ̟άλληλος 

 
 

Λεβένα Κωτσο̟ούλου 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Γενική ∆/ντρια Υ̟ηρεσιών 
 
 

Ερµιόνη Αβραµο̟ούλου – Ρόµ̟η 
 MSc Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Νοµός Φλώρινας 
∆ήµος Φλώρινας 

∆ηµοτική Ε̟ιχείρηση Ύδρευσης & 
Α̟οχέτευσης Φλώρινας (∆.Ε.Υ.Α.Φ.) 

Τεχνική Υ̟ηρεσία 
Σ̟ηλιάδου 14 – 53 100 Φλώρινα 
Τηλ. 2385024555 & 2385024606 

 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :  
 
«Προµήθεια Αδρανών υλικών » 
 
 

 
 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

∆ΑΠΑΝΗ 

(ΕΥΡΩ) 

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

Τόνος 1.000 8,50 8.500,00 € 

2. 
Αδρανές υλικό (0 – 4 mm) 
σκυροδέµατος σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620:2002 µε 
τη µεταφορά 

Τόνος 400 10,00 4.000,00 € 

3. 
Σκύρο οδοποιίας (32-63 mm ) 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
13242:2002 µε τη µεταφορά 

Τόνος 100 8,00 800,00 € 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ (αριθµητικά) 13.300,00 € 

 Φ.Π.Α. 24% 3.192,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 16.492,00 € 

 

Φλώρινα , 24 Φεβρουαρίου 2022 

 

Για το Γραφείο Προµηθειών   Η Προϊσταµένη της Τεχνικής Υ̟ηρεσίας 
 
 

Νικόλαος Κεσίδης 
∆ιοικητικός Υ̟άλληλος 

 
 

Λεβένα Κωτσο̟ούλου 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Γενική ∆/ντρια Υ̟ηρεσιών 
 
 

Ερµιόνη Αβραµο̟ούλου – Ρόµ̟η  
MSc Αρχιτέκτων Μηχανικός 





 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Νοµός Φλώρινας 
∆ήµος Φλώρινας 

∆ηµοτική Ε̟ιχείρηση Ύδρευσης & 
Α̟οχέτευσης Φλώρινας (∆.Ε.Υ.Α.Φ.) 

Τεχνική Υ̟ηρεσία 
Σ̟ηλιάδου 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 ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

∆ΑΠΑΝΗ 

(ΕΥΡΩ) 

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

Τόνος 1.000   

2. 
Αδρανές υλικό (0 – 4 mm) 
σκυροδέµατος σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620:2002 µε 
τη µεταφορά 

Τόνος 400   

3. 
Σκύρο οδοποιίας (32-63 mm )   
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
13242:2002 µε τη µεταφορά 

Τόνος 100   

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ (αριθµητικά)  

 Φ.Π.Α. 24%  

  ΣΥΝΟΛΟ  

Ολογράφως:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…. 

Φλώρινα , …../…./2022 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

                                                                                  (ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙ∆Α)  




