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Θέµα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» 
 

Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προσφύγει στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς 

προηγούµενη δηµοσίευση σύµφωνα µε το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ.γ του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 10 

παρ.3α και 3β της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 

55/τεύχος Α’/11-03-2020) για την ανάθεση της: «Προµήθειας ασφαλτικού σκυροδέµατος για την 

κατασκευή ποδηλατοδρόµου» µε Π.∆. 186.297,60€ ως κάτωθι: 

α/α Περιγραφή Ενδεικτική δαπάνη 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Ενδεικτική δαπάνη µε 
Φ.Π.Α. 

1 Προµήθειας ασφαλτικού σκυροδέµατος  για 
την κατασκευή ποδηλατοδρόµου 

150.240,00€ 186.297,60€ 

 Σύνολο 150.240,00€ 186.297,60€ 

 
Αντικείµενο της σύµβασης 
Αντικείµενο της σύµβασης σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 17/2020 µελέτη της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Βιώσιµης 
Κινητικότητας και ∆ικτύων Τµήµα Οδοποιίας και Οδικής Σήµανσης είναι η προµήθεια ασφαλτικού 
σκυροδέµατος. Τα παρεχόµενα υλικά κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων 
συµβάσεων (CPV): 44113800-3 (Υλικά επιφάνειας οδοστρώµατος). 
 
Εκτιµώµενη αξία σύµβασης 
Η εκτιµώµενη αξία σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατό ογδόντα έξι χιλιάδων και διακοσίων ενενήντα 
επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (186.297,60€) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% ( προϋπολογισµός χωρίς 
Φ.Π.Α. εκατό πενήντα χιλιάδων και διακοσίων σαράντα ευρώ (150.240,00€)  Φ.Π.Α. τριάντα έξι χιλιάδες 
πενήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (36.057,60€). 
 
 



∆ιάρκεια σύµβασης 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δύο µήνες (2) από την ηµεροµηνία υπογραφής, πρωτοκόλλησης και 
ανάρτησης της στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε δυνατότητα παράτασης σύµφωνα µε όσα ορίζονται στη σχετική νοµοθεσία. 
 
Κριτήριο ανάθεσης σύµβασης 
Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύµβασης είναι η συµφερότερη από οικονοµική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης µε δύο (2) δεκαδικά ψηφία). 
 
Εγγυητική συµµετοχής 
∆εν απαιτείται 
 
Εγγυητική καλής εκτέλεσης 
Για την εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 
της σύµβασης αυτής, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 γ) εδάφιο δεύτερο του Ν. 4412/2016, το ύψος αυτής 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός Φ.Π.Α. 
 
Τεχνική προσφορά 
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιλαµβάνει τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που αναφέρονται 
αναλυτικά στην υπ’ αριθµ. 17/2020 µελέτη. 
 
Λόγοι αποκλεισµού 
Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από τις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ο οικονοµικός φορέας οφείλει να 
προσκοµίσει µαζί µε την προσφορά του και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 80 παρ. 2 
και 3 του Ν.4412/2016:  

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή Υπεύθυνη ∆ήλωση (κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ 
Ν.4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις 
ανώνυµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 

• Φορολογική ενηµερότητα (για κάθε νόµιµη χρήση εκτός είσπραξης) 

• Ασφαλιστική ενηµερότητα 

• Πιστοποιητικό ΣΕΠΕ 

• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας 
 
Παρακαλούµε όπως καταθέσετε την προσφορά σας (τεχνική – οικονοµική) και τα ανωτέρω δικαιολογητικά 
(παρ. λόγοι αποκλεισµού) µέχρι της 03-07-2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 2.00µ.µ. στο Τµήµα Οδοποιίας 
και Οδικής Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων, Γιάννη Χαλκίδη 20, 4 όροφος. 
Αρµόδιος υπάλληλος Αστ. Αστεριάδης, τηλ. 2313318309. 

 

Συνηµµένα :  
1. Τεχνικές Προδιαγραφές / Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
2. Έντυπο οικονοµικής προσφοράς 

 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 
1. ∆/νση Βιώσιµης Κινητικότητας & ∆ικτύων 
2. Τµήµα  ∆ιοικητικής Υποστήριξης  
3. Τµήµα  Οδοποιίας και Οδικής Σήµανσης 
4. Αστ. Αστεριάδης 
Φ 11/ Υ 12 

 
 
 
 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ 
 

 



Ακριβές Αντίγραφο
∆ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων - ∆06
Loudi Angeliki
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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