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ΣΕΥΜΘΙΗ ΕΙΘΕΗ 
 

 
 

Κε ηελ παξνύζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα δηαθόξσλ αδξαλώλ πιηθώλ, 
όπσο άκκν ιαηνκείνπ, 3Α θαη ρνλδξνράιηθν, πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ Γήκν γηα 
ηελ θάιπςε ιαθνπβώλ, γηα ηελ πιήξσζε ησλ εθζθαθώλ ή γηα ηνλ εγθηβσηηζκό ησλ 
ζσιήλσλ ύδξεπζεο θαηά ηελ θαηαζθεπή δηθηύσλ ύδξεπζεο ή θαηά ηελ απνθαηάζηαζε 
βιαβώλ ζην ππάξρνλ δίθηπν ύδξεπζεο από ηα ζπλεξγεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ 
Γήκνπ, γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη όπνπ αιινύ ππάξμεη αλάγθε 
λα ρξεζηκνπνηεζεί. 

Ζ πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λόκνπ 4412/2016, (ΦΔΘ 
147-8/8/2016 Σεύρνο Α, ηνλ Λ. 3463/2006 «Θύξσζε ηνπ Θώδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ» 
(ΦΔΘ Α΄ 114/08.06.2006), ηνλ Λ. 2286/95 «ΠΡΟΚΖΘΔΗΔ ΣΟΤ ΓΖΚΟΗΟΤ ΣΟΚΔΑ ΘΑΗ 
ΡΤΘΚΗΔΗ ΤΛΑΦΩΛ ΘΔΚΑΣΩΛ» (ΦΔΘ Α΄ 19/01.02.1995),» θαζώο θαη κε όιεο ηηο 
δηαηάμεηο πνπ ζα ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Σα ππό πξνκήζεηα είδε ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη, θαηά ειάρηζην, ζηηο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζεο κειέηεο.  

Ζ δαπάλε πξνϋπνινγίδεηαη λα αλέιζεη ζην πνζό ησλ 39.987.52€ κε Φ.Π.Α 24% 
θαη ζα βαξύλεη ηελ εγθεθξηκέλε πίζησζε ηνπ Θ.Α. 30-6662.0027 ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 
2017 γηα δαπάλε 30.000€ , ελώ ην ππόινηπν πνζό ζα βαξύλεη ηελ εγθεθξηκέλε πίζησζε 
ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018. 

CPV είδνπο: 14212200-2. 
 
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. 

 
 
 
 

 
πληάρζεθε 

 
 
 

 
Γεκήηξηνο Ιηάκεο 

Σνπνγξάθνο Κεραληθόο 
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Βιαδίκεξνο Θσζηαπάλνο 
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ΕΜΔΕΘΙΣΘΙΗ ΠΡΟΛΕΣΡΗΗ 
 
 
 
 

 

Α/Α ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ ΛΟΜ. ΛΕΣΡ. ΠΟΟΣΗΣΑ  

1 
Άκκνο ιαηνκείνπ κεηά ηεο 

κεηαθνξάο   
Κ3 1091 

2 
3Α Οδνζηξσζίαο κεηά ηεο 

κεηαθνξάο 
Κ3 1440 

3 Γαξκπίιη κεηά ηεο κεηαθνξάο Κ3 339 
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& Πνηόηεηαο Εσήο Γήκνπ Παιιήλεο  
 

 
 

Βιαδίκεξνο Θσζηαπάλνο 
Αξρηηέθησλ Κεραληθόο  
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ΕΜΔΕΘΙΣΘΙΟ ΠΡΟΫΠΟΚΟΓΘΛΟ ΛΕΚΕΣΗ  
 
 
 

  

Α/Α ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ 
ΛΟΜ. 
ΛΕΣΡ. 

ΠΟΟΣΗΣΑ  
ΣΘΛΗ 

ΛΟΜΑΔΟ 
ΔΑΠΑΜΗ 

1 
Άκκνο ιαηνκείνπ, κεηά 
ηεο κεηαθνξάο 

Κ3 1091 11 12.001,00 

2 
3Α Οδνζηξσζίαο,κεηά ηεο 
κεηαθνξάο  

M3 1440 11 15.840,00 

3 
Γαξκπίιη, κεηά ηεο 
κεηαθνξάο 

M3 339 13 4.407,00 

  Άζξνηζκα: 32.248,00 

  Φ.Π.Α 24%: 7.739,52 

  ΤΜΟΚΘΙΗ ΔΑΠΑΜΗ μεηά από   39.987,52 
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Βιαδίκεξνο Θσζηαπάλνο 
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ΣΕΥΜΘΙΕ ΠΡΟΔΘΑΓΡΑΦΕ 

 
Άπθπο 1 : Ανηικείμενο ππομήθειαρ  

 
Αθνξά ηελ πξνκήζεηα δηαθόξσλ αδξαλώλ πιηθώλ όπσο άκκν ιαηνκείνπ, 3Α, 

ρνλδξνράιηθν θηι. πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ Γήκν γηα ηελ θάιπςε ιαθνπβώλ, 
γηα ηελ πιήξσζε ησλ εθζθαθώλ ή γηα ηνλ εγθηβσηηζκό ησλ ζσιήλσλ ύδξεπζεο θαηά ηελ 
θαηαζθεπή δηθηύσλ ύδξεπζεο  ή θαηά ηελ απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζην ππάξρνλ δίθηπν 
ύδξεπζεο  από ηα ζπλεξγεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή 
ηνπ γηα νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη όπνπ αιινύ ππάξμεη αλάγθε λα ρξεζηκνπνηεζεί. 
   
Άπθπο 2 : Θζσύοςζερ Διαηάξειρ 

 
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. 
 

Άπθπο 3 : Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ  Γενικά Υαπακηηπιζηικά-Πεπιγπαθή 
    
  Σα ππό πξνκήζεηα πιηθά πξέπεη λα έρνπλ ηα παξαθάησ γεληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 To ζξαπζηό πιηθό ζα απνηειείηαη από ζθιεξά, πγηή, αλζεθηηθά ηεκάρηα ηεο 
πξνζδηνξηδόκελεο εθάζηνηε θνθθνκεηξηθήο ζπλζέζεσο.  Σα ζξαπζηά πιηθά, ζα παξάγνληαη 
θαηόπηλ πνιιαπιήο ζξαύζεσο. Γηα απηό ζα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα θάζε κία πεξίπησζε ηα 
θαηάιιεια πνιιαπιά ζξαπζηηθά ζπγθξνηήκαηα, αλαιόγσο ηεο πξνειεύζεσο ηνπ αδξαλνύο 
πιηθνύ, ηεο νξπθηνινγηθήο θαη πεηξνγξαθηθήο ζπζηάζεσο απηνύ, ηεο ζθιεξόηεηαο, ηεο 



αληνρήο ζε ηξηβή θαη θξνύζε, ηεο αξρηθήο θνθθνκεηξηθήο δηαβαζκίζεσο απηνύ, σο θαη ηεο 
επηδησθόκελεο απηήο. 

Ζ άκκνο ζα πξνέξρεηαη από ιαηνκείν θαη ζα απνηειείηαη από θόθθνπο ζθιεξνύο θαη 
αλζεθηηθνύο , ζα είλαη απαιιαγκέλε από ζβώινπο αξγίινπ θαη νξγαληθέο νπζίεο, θαη ε 
θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ζα βξίζθεηαη εληόο ησλ νξίσλ ηνπ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Ολνκαζηηθό άλνηγκα θόζθηλνπ θαηά ΔΙΟΣ 
ΔΛ 933.2 [mm] 

Γηεξρόκελν θαηά βάξνο [%] 

10 100 

4 90-100 

2 55-85 

0.063 <5 

 
Σν 3Α ζα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηελ Π.Σ.Π. 0-155. Ζ θζνξά ζε ηξηβή θαη 

θξνύζε πνπ πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηελ Κέζνδν Los Angeles AASHTO : T-96 δελ πξέπεη λα 
ππεξβαίλεη ην 30%.     

ηηο ηηκέο πξνϋπνινγηζκνύ ησλ παξαπάλσ πιηθώλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε κεηαθνξά 
από ηνλ ηόπν εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνκεζεπηή ζηνλ ηόπν απνζήθεπζεο πνπ ζα ππνδεηρζεί 
από ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο. 
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Γεκήηξηνο Ιηάκεο 

Σνπνγξάθνο Κεραληθόο 
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ΓΕΜΘΙΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΜ 
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο  (Ανηικείμενο ηηρ ππομήθειαρ) 
 

Αθνξά ηελ πξνκήζεηα δηαθόξσλ αδξαλώλ πιηθώλ όπσο άκκν ιαηνκείνπ, 3Α, 
ρνλδξνράιηθν θηι. πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ Γήκν γηα ηελ θάιπςε ιαθνπβώλ, 
γηα ηελ πιήξσζε ησλ εθζθαθώλ ή γηα ηνλ εγθηβσηηζκό ησλ ζσιήλσλ ύδξεπζεο θαηά ηελ 
θαηαζθεπή δηθηύσλ ύδξεπζεο  ή θαηά ηελ απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζην ππάξρνλ δίθηπν 
ύδξεπζεο  από ηα ζπλεξγεία ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή 
ηνπ γηα νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη όπνπ αιινύ ππάξμεη αλάγθε λα ρξεζηκνπνηεζεί. 

 
ΑΡΘΡΟ 2Ο (Θζσύοςζερ διαηάξειρ) 
 
 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 3Ο (ςμβαηικά ζηοισεία) 
 
πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη: 
1) Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  
2) Ζ ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ 
3) Ζ πξνκέηξεζε 
4) Ο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο  
5) Ζ ηερληθή έθζεζε 
6) Ζ ζύκβαζε 
 
 



ΑΡΘΡΟ 4Ο (Σπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ) 
 

Ζ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ πξόρεηξνπ 
δηαγσληζκνύ κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή. 
 
ΑΡΘΡΟ 5Ο (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 
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ην πιηθό ην αλαθεξόκελν ζηελ κειέηε. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 6Ο (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 7Ο (Υπόνορ 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 7Ο (Ποινικέρ πήηπερ-Έκπηωζη ηος αναδόσος) 

 
Ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηνλ Λ. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 8Ο (Πλημμελήρ καηαζκεςή) 
 

Δάλ ην πιηθό δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο ν πξνκεζεπηήο 
ππνρξενύηαη λα απνθαηαζηήζεη ην πιηθό ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 
 
ΑΡΘΡΟ 9Ο (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 10Ο (Πληπωμή λογαπιαζμού) 
 
 Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κεηά ηελ ζύληαμε πξσηνθόιινπ παξαιαβήο ησλ πιηθώλ από 
ηελ αξκόδηα επηηξνπή ηνπ Γήκνπ. 
 
ΑΡΘΡΟ 11Ο (Σμημαηική – Οπιζηική παπαλαβή) 
 

Ζ  παξαιαβή, είηε ηκεκαηηθή, είηε νξηζηηθή, ησλ ππό πξνκήζεηα πιηθώλ ελεξγείηαη 
από ηελ αξκόδηα επηηξνπή παξνπζία ηνπ αλαδόρνπ. 

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 απνθαηάζηαζή ηνπ. Δάλ ν αλάδνρνο 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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