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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 ΦΕΚ 87 τεύχος Α΄ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

2. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄) «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.Το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄άριθμ. 146 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
   ΦΕΚ 239/27-12-2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν 4270/2014, «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143/Α/2014).
5. Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995, για την με απευθείας ανάθεση σύναψης δημοσίων συμβάσεων      

προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών. 
6. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
7.Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών & Υπηρεσιών», 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ).
 8. Το αριθ. πρωτ. 18973/550/4-2-2019 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας 

με ΑΔΑΜ: 19REQ004410258 για ανάληψη πίστωσης ποσού 24.800,00 € για «Προμήθεια αδρανών 
υλικών για συντήρηση δρόμων Π.Ε. Φλώρινας».

9. Το αριθ. πρωτ. 31893/2645/28-2-2019 έγγραφο αίτημα της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού (έδρα) – 
Τμήμα Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης Π.Ε. Φλώρινας για την έγκριση δαπανών.

10.Την Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής Π.Δ.Μ. με Αρ. 558/5-3-2019 (με ΑΔΑ: Ω2ΗΓ7ΛΨ-ΠΘ0) 
έγκρισης Δαπανών και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Φλώρινας - Π.Δ.Μ.

11. Την αριθμ. Πρωτ. 54386/29-3-2019 με ΑΔΑ: ΨΜΥΟ7ΛΨ-Κ03 Απόφαση έγκρισης δέσμευσης 
πίστωσης με Α/Α 1572/28-3-2019 για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για συντήρηση δρόμων Π.Ε. 
Φλώρινας».

12. Το αριθ. πρωτ. 64789/16-4-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων με τη συνημμένη Τεχνική 
Έκθεση και τον προϋπολογισμό μελέτης και περιγραφικό τιμολόγιο για την προμήθεια αδρανών 
υλικών για συντήρηση δρόμων Π.Ε. Φλώρινας. 

13. Την Αριθ. 993/23-4-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. (ΑΔΑ: 7ΜΖ27ΛΨ-ΙΑ0) 
έγκρισης της, με απευθείας ανάθεση, διαδικασίας για την προμήθεια 2.850 τόνων θραυστών αδρανών 
υλικών για τη συντήρηση δρόμων της Π.Ε. Φλώρινας, προϋπολογισμού 24.738,00 € με ΦΠΑ και των 
όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος κλπ.

 18.Τις ανάγκες στρώσεων οδοστρωμάτων από ασύνθετα αδρανή υλικά.
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Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της με απευθείας ανάθεση σε Εταιρεία, κατόπιν 
έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, της 
προμήθειας 2.850 τόνων θραυστών αδρανών υλικών λατομείου (3Α) για τις ανάγκες στρώσεων 
οδοστρωμάτων από ασύνθετα αδρανή υλικά, για τη συντήρηση δρόμων Π.Ε. Φλώρινας με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης 
τιμής. 
  Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 24.738,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
  Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073, ΚΑΕ 9899.05 οικονομικού έτους 2019.
Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή.
  Η διάρκεια της σύμβασης αυτής ορίζεται από την υπογραφή της και λήγει με την παράδοση όλων των 
ειδών έως και 31/12/2019.
    Η προς προμήθεια 2.850 τόνων θραυστών αδρανών υλικών λατομείου (3Α) για τις ανάγκες στρώσεων 
οδοστρωμάτων από ασύνθετα αδρανή υλικά περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση και το περιγραφικό 
Τιμολόγιο, του Παραρτήματος Ι που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
    Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα   του Παραρτήματος 
ΙΙ.
   Σε περίπτωση προσφορών με το ίδιο οικονομικό τίμημα θα γίνει διαπραγμάτευση με τους υποψηφίους 
και αν και πάλι δεν προκύψει μειοδότης θα γίνει κλήρωση.
  Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής.

2. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
      Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την οικονομική προσφορά τους:
* Φορολογική ενημερότητα
*Ασφαλιστική ενημερότητα
*Αντίγραφα ποινικού μητρώου 

Όπως προβλέπεται από το Άρθρο 73 του Ν 4412/2016.

3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 15 – 
5 - 2019  ημέρα Τετάρτη από 10:00 έως και 11:00 στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. 
Φλώρινας, 5ος όροφος,  Πτολεμαίων 1,  Φλώρινα ΤΚ 53100 και η κατάθεσή της γίνεται είτε 
αυτοπροσώπως, είτε με courier.
  Προσφορές  που  θα  υποβληθούν μετά  τη   συγκεκριμένη   ημέρα  και   ώρα  θεωρούνται  εκπρόθεσμες  
και   δεν παραλαμβάνονται.
  Για περισσότερες πληροφορίες οι 23850 54504.
  Η   παρούσα   πρόσκληση   είναι   αναρτημένη   στο   δικτυακό   τόπο   της Αναθέτουσας Αρχής 
www.florina.pdm.gov.gr και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  www.pdm.gov.gr.
.

                                                      Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

                                                      ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΙΡΟΣ

http://www.florina.pdm.gov.gr/
http://www.pdm.gov.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Έργο : "Προμήθεια αδρανών υλικών για 
συντήρηση δρόμων Π.Ε. 
Φλώρινας"

     Προϋπολογισμός : # 24.738,00 € #

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά το έργο µε τίτλο «Προμήθεια αδρανών 

υλικών για συντήρηση δρόμων Π.Ε. Φλώρινας». Με τη συγκεκριμένη προμήθεια 

προβλέπεται να γίνουν εργασίες αποκατάστασης φθορών (επούλωση λάκκων), επίχωσης 

τομών οδοστρώματος, καθώς και η κατασκευή στρώσεων βάσης οδοστρωσίας, με τη χρήση 

θραυστών αδρανών υλικών λατομείου (3Α), σε συνθήκες που δεν μπορούμε να 

διαστρώσουμε θερμό ή ψυχρό ασφαλτοσκυρόδεμα (βροχή, μεγάλη υγρασία ή δριομή 

ψύχος), με το υφιστάμενο προσωπικό και ίδια μέσα από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 

Φλώρινας, τόσο σε σημεία του Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, όσο και σε αγροτικές 

οδούς (αναδασμοί), που η αρμοδιότητα συντήρησής τους ανήκει στην Π.Ε. Φλώρινας.

Σκοπός της συγκεκριμένης προμήθεια είναι με το ελάχιστο δυνατό κόστος να προβαίνει 

η Δ/νση Τεχνικών Έργων στην άμεση εκτέλεση των ανωτλερω εργασιών.

Με δεδομένο ότι για την κατασκευή μιας στρώσης βάσης οδοστρωσίας, συνολικού 

συμπυκνωμένου όγκου 1,0 m3, απαιτείται η χρήση περίπου 2,10 ton θραυστών αδρανών 

υλικών λατομείου (3Α) και έχοντας υπόψη την κατάσταση του ανωτέρω δικτύου απαιτείται η 

προμήθεια περίπου Δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τόντων (2.850 ton) θραυστών 

αδρανών υλικών (3Α).

Λαμβάνοντρας υπόψη ότι ένας τόνος (1,0 ton) θραυστών υλικών κοστίζει με τη δαπάνη 

μεταφοράς στην οριστική θέση διάστρωσης επτά ευρώ (7,00 €) (χωρίς το Φ.Π.Α.), το 



συνολικό κόστος για την προμήθεια των ανωτέρω αδρανών υλικών ανέρχεται στο ποσό των 

19.950,00 € χωρίς το ΦΠΑ, ή 24.738,00 με ΦΠΑ.

  Η προμήθεια των αδρανών θα χρηματοδοτηθεί από το Τεχνικό Πρόγραμμα της 

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας/ΠΕ Φλώρινας «Έργα χρηματοδοτούμενα από τους ΚΑΠ 2018» 

και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 24.738,00 € 

συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για το ΦΠΑ.

Φλώρινα, 22 Μαρτίου 2019

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής 

Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας

Μουρατίδης Κων/νος

Πολιτικός Μηχανικός

Μουρατίδης Κων/νος 

Πολιτικός Μηχανικός

Μήσιας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός



Ελληνική Δημοκρατία

Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας

Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Περιβάλλοντος & Υποδομών

Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ (3Α)

Προμήθεια θραυστών αδρανών υλικών λατομείου (3Α) σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με 

την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", για την 

κατασκευή στρώσεων βάσης οδοστρωσίας, επίχωσης τόμων οδοστρώματος, αποκατάστασης 

φθορών (επούλωση λάκκων),  κ.λ.π. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

 η προμήθεια των αδρανών υλικών, 

 η δαπάνη μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης  τους, καθώς η σταλία των αυτοκινήτων στην 

οριστική θέση διάστρωσης τους, από οποιαδήποτε απόσταση.

Η μεταφορά των προς προμήθεια υλικών θα γίνει με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή

Τιμή ανά τόνο (ton) Θραυστών αδρανών υλικών  (3A) : Επτά ευρώ ( 7,00 € )

Φλώρινα, 22 / 03 / 2019

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής 

Τ.Σ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας
Μουρατίδης Κων/νος

Πολιτικός Μηχανικός

Μουρατίδης Κων/νος 

Πολιτικός Μηχανικός

Μήσιας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός

   

Έργο: «Προμήθεια αδρανών 
υλικών για συντήρηση δρόμων Π.Ε. 
Φλώρινας»

Προϋπολογισμός: ΄΄24.738,00΄΄



  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

  ΕΡΓΟ : Προμήθεια αδρανών 
υλικών για συντήρηση δρόμων 
Π.Ε. Φλώρινας ''

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : # 24.738,00 € #

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α/α ΕΙΔΟΣ Μονάδα Μέτρησης                                                  Ποσότητα

Τιμή 
Μονάδος 

( € )                          

Δαπάνη 
μερική

Δαπάνη 
ολική ( € )

       

1

Προμήθεια 
θραυστών 
αδρανών υλικών 
λατομείου (3Α)

ton 2.850  

 

       

  ΣΥΝΟΛΟ  

 Φ.Π.Α. ( 24% )  

                                                
 ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  

Φλώρινα ….. / ….. / 2019

               Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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