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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΕΥΑΧ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  

«ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
(Δ.Ε. N. AΡΤΑΚΗΣ KAI ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)» 

 
Για την αποκατάσταση με ασφαλτικό των τομών μετά από εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης 

Δ.Ε. Ν. Αρτάκης και του Δήμου Χαλκιδέων, για 1.180μ2 ασφαλτόστρωσης, σύμφωνα με τα 
συνημμένα (Τεχνική Έκθεση, Προϋπολογισμό, Προμέτρηση και Τιμολόγιο), απαιτούνται 
κυρίως τα παρακάτω:  

 
1) Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας πάχους έως 15 cm με συμπύκνωση του θραυστού υλικού με 

χρήση κατάλληλου δονητικού μέσου.  Διαμόρφωση επίπεδης επιφάνειας με χρήση κυλίνδρου. 
2) Συμπύκνωση επιχώματος χάνδακα με δονητική πλάκα επί υδραυλικής σφύρας μέχρι 

αρνήσεως. Σε περίπτωση που η υφιστάμενη στρώση δε συμπυκνώνεται περαιτέρω, αφαίρεση 
εδαφικού υλικού για την επίτευξη τελικής επιφάνειας σκάφης από 5 έως 10 cm κάτω από την 
υφιστάμενη ερυθρά της οδού. 

3) Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και διάστρωση θραυστού υλικού λατομείου σύμφωνα με την 
ΠΤΠ 0-155 για την κατασκευή οδοστρωσίας σε στάθμη 5 cm χαμηλότερα από την τελική 
στάθμη της ασφαλτικής στρώσης. 

4) Ασφαλτική προεπάλλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο κατά τις ΠΤΠ ΑΣ-11 και       Α-
201. 

5) Εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης ασφαλτικού υλικού κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου 
πάχους 5 cm, σύμφωνα με την ΠΤΠ Α-265 με τις τοπικές μεταφορές. 

 
      Για το ανωτέρω έργο απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για ασφαλτοστρώσεις. Στην τιμή 
προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά. 

 
 

 

Παρατηρήσεις: 

1) Οι προσφορές θα πρωτοκολληθούν και θα παραληφθούν ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ως την Δευτέρα 

09/12/2019 στις 11.00 π.μ. στο Γρ. Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. 

2) Πληροφορίες για το έργο θα δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία (κ. Πουλημενάκος). 

3) Η προσφορά θα παραδοθεί σε κλειστό φάκελο υπογεγραμμένο από τον οικονομικό φορέα 

και θα αναγράφει επάνω: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το έργο:  «Έργα ασφαλτόστρωσης νέων έργων 

ύδρευσης (Δ.Ε. Ν. Αρτάκης και Δ. Χαλκιδέων)».  

4) Ο οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει και να προσκομίσει εργοληπτικό πτυχίο σε 

ισχύ τάξης Α1 και άνω κατηγορίας Υδραυλικών ή Οδοποιίας. 
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5) 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, θα πρέπει μαζί με την 

προσφορά να μας αποσταλλούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου. Η υποχρέωση αφορά: αα) Φυσικά Πρόσωπα,  ββ) σε 

περιπτώσεις εταιρειών παριορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) τους διαχειριστές, γγ) σε περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

β) Φορολογική Ενημερότητα. 

γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν. 4412/2016). 

δ) Πιστοποιητικά εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων προς τους επαγγελματικούς τους 

φορείς.  

ε) Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομομοποίησης του νομικού 

προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016). 

Τα δικαιολογητικά αυτά θα υποβάλλονται με την προσφορά ή έστω σε χρονικό σημείο πριν την 

ανάθεση. 

6) Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας 

ίσης ή κατώτερης των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

7) Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του 

αναδόχου, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016. 

8) Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές 

εκτός του Φ.Π.Α. 

 

 

ΤΙΜΗ κατ’ αποκοπή  (χωρίς Φ.Π.Α)  

(για 1.180μ2 ασφαλτόστρωσης):….…………. €  

 

Χαλκίδα     … - …. -2019 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 


