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ΣΕΥΜΘΙΗ ΕΙΘΕΗ 
 
 

 Κε ηελ παξνύζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα αζθαιηηθνύ ζθπξνδέκαηνο θαη 
αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε, ζθπξνδέκαηνο C20/25, πιηθά θαη πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ Γήκν γηα ηελ θάιπςε ιαθνπβώλ, γηα ηελ πιήξσζε ησλ 
εθζθαθώλ θαηά ηελ θαηαζθεπή δηθηύσλ ύδξεπζεο ή θαηά ηελ απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζην 
δίθηπν ύδξεπζεο από ηα ζπλεξγεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη ηεο Τπεξεζίαο Ύδξεπζεο 
ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ αζθαιηόζηξσζε – ζηξώζε κε κπεηό δξόκσλ θαη όπνπ αιινύ ππάξμεη 
αλάγθε λα ρξεζηκνπνηεζεί. 
  

Ζ δαπάλε πξνϋπνινγίδεηαη λα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 59.999.14€ κε Φ.Π.Α 24% 
θαη ζα βαξύλεη ηελ εγθεθξηκέλε πίζησζε ηνπ Θ.Α. 30-6662.0030 ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 
2017 γηα δαπάλε 30.000€ , ελώ ην ππόινηπν πνζό ζα βαξύλεη ηελ εγθεθξηκέλε πίζησζε 
ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018. 

CPV :44113620-7 Άζθαιηνο 
        44114000-2 Έηνηκν θπξόδεκα 

  
Ζ εθηέιεζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ ζςνοπηικού 

διαγωνιζμού κε ζθξαγηζκέλεο κεηνδνηηθέο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ 
πξνζθνξά κε ηελ ρακειόηεξε ηηκή ζην ζύλνιν, έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 
ηνπ Λ 4412/2016 θαη ηηο ηζρύνπζεο πεξί πξνκεζεηώλ δηαηάμεηο. 
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ΕΜΔΕΘΙΣΘΙΟ ΠΡΟΫΠΟΚΟΓΘΛΟ ΛΕΚΕΣΗ  
 
 

Α/Α ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ Α.Σ. 
ΛΟΜ. 
ΛΕΣΡ. 

ΠΟΟΣΗΣΑ  
ΣΘΛΗ 

ΛΟΜΑΔΟ 
ΔΑΠΑΜΗ 

1 

Πξνκήζεηα 
αζθαιηηθνύ 

ζθπξνδέκαηνο κε 
κεηαθνξά 

1o Tn 612 63 38.556,00 

2 
θπξόδεκα C20/25 κε 

κεηαθνξά 
2o  Σn 106 85 9.010,00 

3 

Αζθαιηηθή 
ζπγθνιιεηηθή 
επάιεηςε κε 
κεηαθνξά 

3ν  kgr 586 1,4 820,40 

   Άζξνηζκα: 48.386,10 

   Φ.Π.Α 24%: 11.612,74 

   ΤΜΟΚΟ: 59.999,14 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
πληάρζεθε 

 
 
 

 
Γεκήηξηνο Ιηάκεο 

Σνπνγξάθνο Κεραληθόο 
Δ.Κ.Π   

 
ΘΔΩΡΖΘΖΘΔ, 26/5/2017     

Ο Γ/ληεο Θαζαξηόηεηαο, Πεξηβ/ληνο 
& Πνηόηεηαο Εσήο Γήκνπ Παιιήλεο  
 

 
 

Βιαδίκεξνο Θσζηαπάλνο 
Αξρηηέθησλ Κεραληθόο  



 

 
                           
 

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ        ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ ΑΦΑΚΣΘΙΟΤ  
ΜΟΛΟ ΑΣΣΘΙΗ                      ΙΤΡΟΔΕΛΑΣΟ κλπ  
                                                                                         ΔΕ ΠΑΚΚΗΜΗ (2017) 
                                                             ΑΡ. ΠΡΟΛ. 24/17 
 
 
 
        
    
 
 

 
 
 

ΕΜΔΕΘΙΣΘΙΗ  ΠΡΟΛΕΣΡΗΗ 
 
 
 
 

     

Α/Α ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ Α.T μον.μεηπ ΠΟΟΣΗΣΕ 

1 
Πξνκήζεηα αζθαιηηθνύ 

ζθπξνδέκαηνο 
1o  Tn  612 

2 θπξόδεκα C20/25 2ν  Tn 106 

3 
Αζθαιηηθή πγθνιιεηηθή 

επάιεηςε 
3ν  kgr 586 
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 
Άπθπο 1 : Ανηικείμενο ππομήθειαρ  

Αθνξά ηελ πξνκήζεηα αζθαιηηθνύ ζθπξνδέκαηνο θαη αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή 
επάιεηςε, ζθπξόδεκα C20/25 πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ Γήκν γηα ηελ θάιπςε 
ιαθνπβώλ, γηα ηελ πιήξσζε ησλ εθζθαθώλ θαηά ηελ θαηαζθεπή δηθηύσλ ύδξεπζεο ή 
θαηά ηελ απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζην δίθηπν ύδξεπζεο από ηα ζπλεξγεία ηεο Σερληθήο 
Τπεξεζίαο θαη ηεο Τπεξεζίαο Ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ αζθαιηόζηξσζε, ζηξώζε από 
κπεηόλ δξόκσλ θαη όπνπ αιινύ ππάξμεη αλάγθε λα ρξεζηκνπνηεζεί.   
 
Άπθπο 2 : Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ  Γενικά Υαπακηηπιζηικά-Πεπιγπαθή 
     Σν αζθαιηηθό ζθπξόδεκα ζα πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ γεληθά ραξαθηεξηζηηθά: 
 Σν αζθαιηηθό ζθπξόδεκα ζα είλαη έλα νκνηνγελέο κίγκα παξαζθεπαδόκελν ζε 
κόληκεο εγθαηαζηάζεηο κε αλάκημε ζεξκώλ θαη μεξώλ αδξαλώλ ρνλδξόθνθθσλ, 
ιεπηόθνθθσλ θαη παηπάιεο κεηά ζεξκήο θαζαξήο αζθάιηνπ σο ζπλδεηηθό.  
 Σν αζθαιηηθό κίγκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ζηξώζεσλ 
θπθινθνξίαο θαη ζπλδεηηθώλ ή/θαη ηζνπεδσηηθώλ ζηξώζεσλ ζα θαηαζθεπαζζεί ζύκθσλα 
κε ηελ ΠΣΠ Α265 θαη ησλ ζπκπιεξώζεσλ ηνπ άξζξνπ Σ-3 ζρεηηθά κε ην κεραλνινγηθό 
εμνπιηζκό θαηαζθεπήο ησλ ζηξώζεσλ κε ηηο αθόινπζεο πξνζζήθεο ή κεηαβνιέο : 

 
(1) Ζ θζνξά ησλ αδξαλώλ ζε ηξηβή θαη θξνύζε θαηά ηε Κέζνδν Los Angeles 

AASHTO : T-96 δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 28%. 
(2) Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ κίγκαηνο ζηηο ζέζεηο δηάζηξσζεο, γηα ηθαλνπνηεηηθή 

ζπκπύθλσζε, είλαη επηζπκεηό λα βξίζθεηαη κεηαμύ 140 - 160o C.   
           
           Γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο ηζρύνπλ ηα πξνβιεπόκελα 

ζηελ ΠΣΠ Α265. 
 
Οη πξνζθέξνληεο θαηά ην δηαγσληζκό ζα πξέπεη λα δειώλνπλ ην εξγνζηάζην ζην νπνίν ζα  
θαηαζθεπάζνπλ ηα πξνζθεξόκελα πιηθά θαη ηνλ ηόπν εγθαηάζηαζεο ηνπο. 
Ζ αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε ζα γίλεηαη κε αζθαιηηθό δηάιπκα ηύπνπ ΚΔ-5 ή  
θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθό γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο πνπ ζα εθηειεζηεί  
αλεμάξηεηα από ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο ζε ππόγεηα θαη ππαίζξηα έξγα  
ζύκθσλα κε ηελ ΠΣΠ Α-12, Α-201θαη Α203.θπξόδεκα C20/25 κε ηελ δαπάλε  
πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο κε ή ρσξίο ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνύ, όπνπ ρξεηάδεηαη.  
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ΓΕΜΘΙΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΜ 
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο  (Ανηικείμενο  ηηρ  ππομήθειαρ) 
 

Ζ ζπγγξαθή απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα αζθαιηηθνύ ζθπξνδέκαηνο θαη αζθαιηηθήο 
ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε, ζθπξόδεκα C20/25 πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, από ηνλ Γήκν 
γηα ηελ θάιπςε ιαθνπβώλ, γηα ηελ πιήξσζε ησλ εθζθαθώλ θαηά ηελ θαηαζθεπή δηθηύσλ 
ύδξεπζεο ή θαηά ηελ απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζην δίθηπν ύδξεπζεο από ηα ζπλεξγεία ηεο 
Τπεξεζίαο Ύδξεπζεο θαη ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ αζθαιηόζηξσζε 
δξόκσλ, ζηξώζε κε κπεηό θαη όπνπ αιινύ ππάξμεη αλάγθε λα ρξεζηκνπνηεζεί. 
 
ΑΡΘΡΟ  2 (Εκηέλεζη  ηηρ  ππομήθειαρ) 
 

Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζύκθσλα κε : 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λόκνπ 4412/2016, (ΦΔΘ 147-8/8/2016 Σεύρνο Α). 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ3463/06 Γεκνηηθόο θαη Θνηλνηηθόο Θώδηθαο 
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2286/95 Πξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο πλαθώλ 

Θεκάησλ 
4. Σελ απόθαζε 2/45564/0026/01 ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ , πεξί απμήζεσο θαη 

νξηζκνύ ζε επξώ ησλ ρξεκαηηθώλ πνζώλ ηνπ Άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Λ. 2362/95 
5. Σελ Π1/3305/03.11.2010 απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Λαπηηιίαο (Φ.Δ.Θ. 1789/12.11.2010 ηεύρνο B). 
6. Σελ 27319/02 (ΦΔΘ 945 Β/24-7-2002) απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο 
7. Σσλ εθάζηνηε ηζρπνπζώλ εγθπθιίσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί κέρξη ηελ εκέξα εθηέιεζεο 

ηεο πξνκήζεηαο. 
8. Σν Λ. 3861/ΦΔΘ 112 Α/13-7-2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ 
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα δηαύγεηα» θαη άιιεο λεόηεξεο δηαηάμεηο. 

 
ΑΡΘΡΟ  3 (ζςμβαηικά ζηοισεία) 
 

πκβαηηθά  ζηνηρεία  θαηά  ζεηξά  ηζρύνο  είλαη: 
Α. Οη ηερληθέο  πξνδηαγξαθέο 
Β. Σερληθή έθζεζε  
Γ. Πξνϋπνινγηζκόο  -ελδεηθηηθέο ηηκέο 
Γ. Γεληθή πγγξαθή ππνρξεώζεσλ 
Δ. Σηκνιόγην κειέηεο 

 

ΑΡΘΡΟ 4 (Σπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ) 
 

Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ πξόρεηξνπ 
δηαγσληζκνύ θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πξνζθνξά κε ηελ ρακειόηεξε ηηκή. 
 



 

ΑΡΘΡΟ  5 (ημεπομηνία παπάδοζηρ) 
 

Ζ πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη γηα έλα  (1) έηνο (κε ηκεκαηηθέο 
παξαδόζεηο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο), αξρόκελεο από ηελ επόκελε ηεο 
ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο θαη ππάξρεη δπλαηόηεηα παξάηαζεο.  
 

ΑΡΘΡΟ  6 (πποθεζμία πποζθοπάρ) 
 

   Οη  ππνβιεζείζεο  πξνζθνξέο  θαη ε ζύκβαζε πξνκεζεπηή, ζα  νξίδνπλ  ηελ  πξνζεζκία  
εληόο  ηεο  νπνίαο  ν πξνκεζεπηήο   ππνρξενύηαη  λα  δηεθπεξαηώζεη ηελ πξνκήζεηα. Ζ  
βξαρεία  πξνζεζκία  ζα  ιεθζεί  ζνβαξά   ππ’ ‘νςηλ  σο  πιενλέθηεκα  θαηά  ηελ  θξίζε  
ησλ  πξνζθνξώλ   επηθπιαζζόκελεο θαη  απόξξηςε  πξνζθνξά  ιόγσ  κεγάιεο  δηάξθεηαο  
ηεο   παξάδνζεο,  αλεμάξηεηα από  ηελ  πξνζθεξόκελε  ηηκή. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7 (Εγγςήζειρ) 
 
      
  
Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ηξεηο (3) κήλεο από ηελ 
επόκελε δηελέξγεηαο  ηνπ δηαγσληζκνύ. 
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξνπ ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ηε δηαθήξπμε 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο  
Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθύξσζε ηεο πξνκήζεηαο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη 
εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο ην ύςνο ηεο νπνίαο είλαη 5% ηεο 
ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ηνλ ΦΠΑ ζύκθσλα κε ην άξζξν 157 ηνπ Λ. 4281/2014. 
Οη εγγπήζεηο αλεμάξηεηα από ην όξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη θαη ηνλ ηύπν πνπ πεξηβάιινληαη, 
πξέπεη λα αλαθέξνπλ θαη ηα νξηδόκελα ζηνλ λ. 4412/2016. Ζ εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 
παξακέλεη ζηελ ππεξεζία όζν ρξνληθό δηάζηεκα νξίδεη ε πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή ή 
απαηηεί ε ππεξεζία γηα ην ρξόλν εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 (ύμβαζη) 
 

Ο αλαθεξπρζείο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ππνγξάςεη ηελ ζύκβαζε ζε 
πξνζεζκία όρη κηθξόηεξε ησλ πέληε (5) νύηε κεγαιύηεξε ησλ δέθα (10) εκεξώλ από ηελ 
θνηλνπνίεζε ζ’ απηόλ ηεο έγθξηζεο ηνπ δηαγσληζκνύ. Κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο 
θαηαθύξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ε ζύκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο 
ζύκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθό ραξαθηήξα 
 
ΑΡΘΡΟ  9 (Πεπιεσόμενο  ηιμών) 
 

  ηελ  ζπλνιηθή  ηηκή  θάζε  πξνζθνξάο   πεξηιακβάλνληαη  όιεο  γεληθά  νη θξαηήζεηο    
θαη  δαπάλεο    γηα  ηελ  ελ ιόγσ πξνκήζεηα  κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ πιηθώλ. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 (Ποινικέρ πήηπερ-Έκπηωζη ηος αναδόσος) 
 
   Ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηνλ Λ. 4412/2016.  

 
ΑΡΘΡΟ 11 (Πλημμελήρ καηαζκεςή) 



 

 
Δάλ θάπνην από ηα είδε δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο ή εκθαλίδεη 

θάπνηα ειαηηώκαηα ή θαθνηερλίεο ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα απνθαηαζηήζεη ην είδνο 
ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.  
 

ΑΡΘΡΟ 12 (Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ) 
 

Ο αλάδνρνο επηβαξύλεηαη κε όινπο ηνπο θόξνπο, ηέιε, θξαηήζεηο πνπ ηζρύνπλ θαηά 
ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, πιελ Φ.Π.Α.  
 

ΑΡΘΡΟ 13 (Εξοθληηικόρ λογαπιαζμόρ) 
 

Ο εμνθιεηηθόο ινγαξηαζκόο εθδίδεηαη κεηά ηελ δηελέξγεηα ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο 
ησλ εηδώλ.  

 
ΑΡΘΡΟ 14 (Πποζωπινή και Οπιζηική παπαλαβή) 
 

Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ ελεξγείηαη από ηελ αξκόδηα 
επηηξνπή παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απόθιηζε από 
ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ 
ηέιεηα απόξξηςε θάπνηνπ είδνπο ή ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο. Δάλ ν 
πξνκεζεπηήο δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο αλσηέξσ πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο, κέζα ζε 
πξνζεζκία πνπ ε ίδηα ζα νξίζεη, ν Γήκνο δηθαηνύηαη λα ελεξγήζεη ηελ ηαθηνπνίεζε απηώλ, 
ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ αλαδόρνπ θαη θαηά ηνλ πξνζθεξόηεξν, γηα ηηο αλάγθεο 
θαη ηα ζπκθέξνληα απηνύ ηξόπν. 
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