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ΜΔΛΔΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ

Πξνϋπνινγηζκόο δαπάλεο
Φ.Π.Α. 24%
ύλνιν

: 59.200,00 Δπξώ
: 14.208,00 Δπξώ
: 73.408,00 Δπξώ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΤ
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΙΗ ΤΔΡΕΤΗ- ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ
ΜΕΛΕΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Η παξνύζα κειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο γηα ρξήζε ζε
απνθαηαζηάζεηο επεκβάζεσλ ζηα δίθηπα ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ
ππεξεζηώλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.
Πάξνπ θαη κέρξη εμαληιήζεσο ησλ πνζνηήησλ ηεο κειέηεο.
Θα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ απνθαηάζηαζε νδνζηξώκαηνο θαη πεδνδξνκίσλ κεηά από έξγα
ύδξεπζεο-απνρέηεπζεο ή κεηά από επηζθεπή βιαβώλ ζε δίθηπα, θαζώο θαη ζηελ επηζθεπή θαη
ζπληήξεζε, αληιηνζηαζίσλ, δεμακελώλ θαη ζπλαθώλ εγθαηαζηάζεσλ.
Η κειέηε αθνξά πξνκήζεηα πνιπεηνύο ππνρξέσζεο, ε πξνεηνηκαζία, αλάζεζε, ζύλαςε θαη
εθηέιεζε ηεο ελ ιόγσ δεκόζηαο ζύκβαζεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο:
 Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ 3463/2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»
(άξζξν 209).
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5,22 ηνπ λόκνπ 1069/1980 .
 Σνπ λόκνπ 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
«Πξόγξακκα Γηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο».
 Σνπ λόκνπ 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», άξζξα 222-238.
 Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87Α).
 Σεο ΚΤΑ Π1/2380/18-12-2012 (ΦΔΚ 3400/20-12-2012 ηεύρνο Β) κε ηελ νπνία ξπζκίδνληαη
εηδηθόηεξα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ,
Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ.
 Σνπ λόκνπ 4250/2014 (ΦΔΚ 74/Α726.3.2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο ... θαη ινηπέο
 ξπζκίζεηο».
 Σεο κε αξηζκό 100/2018 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΤΑ ΠΑΡΟΤ πεξί
έγθξηζεο πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Π. νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019.
Η ζύλαςε ζύκβαζεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό θαη κε
θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κόλν
βάζεη ηηκήο.
ηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2019 ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Πάξνπ είλαη εγγεγξακκέλεο νη ζρεηηθέο
πηζηώζεηο.
Η πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί κε βάζε ην λόκν 4412/2016 θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006.
Η δαπάλε έρεη πξνϋπνινγηζζεί ζην πνζό ησλ 59.200,00€ πιένλ ηνπ Φ.Π.Α. 24%. εληάζζεηαη
ζηνλ θσδηθό ηνπ αξρείνπ ηνπ Δ.Π.Π. "Έηνηκν θπξόδεκα " κε CPV 44114100-3 θαη ζα βαξύλεη γηα
ην έηνο 2019 ηνπο Κ.Α.:
- 64.98.00.0002 (Έηνηκν ζθπξόδεκα γηα εξγαζίεο Ύδξεπζεο) κε πνζό 5.000,00€
-64.98.00.1002 (Έηνηκν ζθπξόδεκα γηα εξγαζίεο Απνρέηεπζεοο) κε πνζό 5.000,00€
θαζώο θαη ηνλ Κ.Α. 54.00.02 θαη ηίηιν «ΦΠΑ Γαπαλώλ – Δμόδσλ» κε πνζό 2.400,00€ .
Σν ππόινηπν πνζό ηεο κειέηεο ζα δεζκεπηεί από ηνπο αληίζηνηρνπο Κ.Α. ηνπ έηνπο 2020.
Πάξνο, Ινύιηνο 2019
Ο ζπληάμαο
Νηθόιανο Γθνπξνγηάλλεο
Σνπνγξάθνο Μεραληθόο Σ.Δ.
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
α/
α

Πεξηγξαθή

1

Έηνηκν ζθπξόδεκα C16/20

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ
ΠΑΡΟ ΙΟΤΛΙΟ 2019

Νηθόιανο Γθνπξνγηάλλεο
Σνπνγξάθνο Μεραληθόο Σ.Δ.

Πνζόηεηα
(m³)
800

Δλδεηθηηθή
Σηκή (€)

πλνιηθή
Σηκή (€)

74,00

59.200,00

ύλνιν
Φ.Π.Α.
24%
Γεληθό
ύλνιν

59.200,00
14.208,00
73.408,00

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ

Νηθόιανο Καξακαλέο
Μεραλνιόγνο Μερ/θόο
Γεληθόο Γηεπζπληήο Γ.Δ.Τ.Α.Π.
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Πξνκήζεηα έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο
ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Πάξνπ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

α/
α

Πεξηγξαθή

Πνζόηεηα
(m³)

1

Έηνηκν ζθπξόδεκα C16/20

800

Δλδεηθηηθή
Σηκή (€)

πλνιηθή
Σηκή (€)

Αμία νινγξάθωο

ύλνιν
Φ.Π.Α. 24%
Γεληθό
ύλνιν

ΠΑΡΟ, …./…./……… (εκεξνκελία)
Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ

(θξαγίδα- Τπνγξαθή)
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ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Άξζξν 1ν : Αληηθείκελν πξνκήζεηαο
Η παξνύζα κειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο γηα ρξήζε ζε
απνθαηαζηάζεηο επεκβάζεσλ ζηα δίθηπα ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ
ππεξεζηώλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Πάξνπ θαη κέρξη εμαληιήζεσο ησλ πνζνηήησλ ηεο κειέηεο.
Άξζξν 2ν : Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο
Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
α. Σνπ λόκνπ 4412/2016 «ΓΗΜΟΙΔ ΤΜΒΑΔΙ ΔΡΓΧΝ, ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
( Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» ΦΔΚ 147 Α΄/2016.
β. Σνπ ηζρύνληνο δεκνηηθνύ θαη θνηλνηηθνύ θώδηθα Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 114 Α’), όπσο απηέο
ζπκπιεξώλνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 13 ηνπ Ν. 3731/08.
Άξζξν 3ν : πκβαηηθά ζηνηρεία
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη:
α. Η δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ.
β. Σν ηηκνιόγην πξνζθνξάο ηνπ αλαδόρνπ.
γ. Ο πξνϋπνινγηζκόο πξνζθνξάο ηνπ αλαδόρνπ.
δ. Η ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
ε. Σα ηερληθά ζηνηρεία (ηερληθή πεξηγξαθή) πνπ ζα δνζνύλ κε ηελ πξνζθνξά.
Άξζξν 4ν : Σξόπνο εθηειέζεωο ηεο πξνκήζεηαο
Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ
θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά, κόλν βάζεη ηηκήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 327 ηνπ λόκνπ 4412/2016 θαη
ηνπ λόκνπ 3463/2006.
Άξζξν 5ν : ύκβαζε
Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο κεηά ηελ θαηά λόκν έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ
ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΤΑΠ εληόο είθνζη
(20) εκεξώλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη λα θαηαζέζεη ηελ θαηά ην άξζξν 6 ηνπ παξόληνο
εγγύεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απηήο.
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Άξζξν 6ν : Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
Ο αλάδνρνο ζην όλνκα ηνπ νπνίνπ θαηαθπξώζεθε ν δηαγσληζκόο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη
εγγύεζε ίζε πξνο 5% (πέληε επί ηνηο εθαηό) επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο εθηόο ΦΠΑ, πξηλ ή θαηά ηελ
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο γηα θαιή θαη πηζηή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο. Η εγγύεζε θαιήο
εθηέιεζεο πξέπεη λα έρεη εθδνζεί από πηζησηηθά ηδξύκαηα όπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ
άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/16 θαη λα πεξηιακβάλεη όζα ζηνηρεία νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ
άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/16.Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο.
Άξζξν 7ν : Άξλεζε ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο
Δάλ ν αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο δελ πξνζέιζεη, λα ππνγξάςεη ηε ζύκβαζε κέζα ζε
είθνζη (20) εκέξεο από ηελ γλσζηνπνίεζε ζ’ απηόλ ηεο θαηαθύξσζεο επ’ νλόκαηη ηνπ δηαγσληζκνύ ή
δελ θαηαζέζεη ηε ζύκθσλα κε ην πξνεγνύκελν άξζξν ηεο παξνύζαο, εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, ηόηε
ηζρύεη ην άξζξν 105 παξάγξαθνο 5 ηνπ Ν. 4412/16.
Η ΓΔΤΑΠ θαη ζηηο δύν παξαπάλσ πεξηπηώζεηο δηθαηνύηαη λα αλαδεηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε
θάζε ηπρόλ ζεηηθήο ή απνζεηηθήο δεκίαο πνπ έγηλε ζ’ απηήλ από κέξνο ηνπ αλαδόρνπ πνπ αξλήζεθε
ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.
Άξζξν 8ν : Δπζύλε αλαδόρνπ θαη εγγύεζε ιεηηνπξγίαο
Ο αλάδνρνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο επζύλεηαη γηα ηελ ηήξεζε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ
ζπκπεθσλεκέλσλ ηδηνηήησλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο θαη εγγπάηαη ηελ αλππαξμία
νηνπδήπνηε ειαηηώκαηνο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο εμεηάδνληαη θαη δηαπηζηώλνληαη νη θαη’ αξρήλ ηδηόηεηεο θαη ηα
ηπρόλ ειαηηώκαηα ιόγσ θαθήο πνηόηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο.
Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνβεί ζηελ απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγηθώλ αλωκαιηώλ, δηθαηνύηαη ε
ΓΔΤΑΠ θαηά ηελ θξίζε ηεο λα πξνβεί ζε απηό γηα ινγαξηαζκό ηνπ αλαδόρνπ ή λα δεηήζεη
ηελ κείωζε ηνπ ηηκήκαηνο.
Άξζξν 9ν : Αλαζεώξεζε ηηκώλ πξνζθνξάο
Οη ηηκέο πξνζθνξάο δελ ππόθεηληαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ή αηηία,
αιιά παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο κέρξη ηεο πεξαίσζεο ηεο πξνκήζεηαο.
Άξζξν 10ν : Γαπάλεο αλαδόρνπ. Δπζύλε κέρξη παξαδόζεωο
Όια γεληθά ηα έμνδα κέρξη πεξαίσζεο ηεο πξνκήζεηαο βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. Δπίζεο, ν
αλάδνρνο επζύλεηαη γηα νηηδήπνηε ήζειε ζπκβεί ζην είδνο ηεο πξνκήζεηαο κέρξη ην πέξαο απηήο.
Άξζξν 11ν : Παξάδνζε θαη νξηζηηθή παξαιαβή
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ην ππό πξνκήζεηα πιηθό κέζα ζηα ρξνληθά όξηα θαη
κε ηνλ ηξόπν πνπ νξίδεη ε ζύκβαζε. Δηδηθόηεξα, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη όηη ε ζπλνιηθή πνζόηεηα πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ ύκβαζε ζα πξέπεη λα παξαδίδεηαη ηκεκαηηθά, ζηελ πνζόηεηα πνπ έρεη δεηεζεί
από ηελ Σερληθή Τπεξεζία, γηα ηελ θάιπςε ησλ θαζεκεξηλώλ αλαγθώλ. Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα
δίλεη πξνηεξαηόηεηα ζηελ εμππεξέηεζε αηηεκάησλ ηεο ΓΔΤΑΠ, έλαληη ηξίησλ, θαζώο ε θαζπζηέξεζε
ζηηο απνθαηαζηάζεηο νδνζηξσκάησλ θαη πεδνδξνκίσλ κεηά από έθηαθηεο βιάβεο, ελέρνπλ ηνλ
θίλδπλν αηπρήκαηνο κε εκπινθή νρεκάησλ ή δηεξρνκέλσλ πεδώλ.
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ΜΕΛΕΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ
Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απόθιηζε από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε
ηερληθή ππεξεζία ηεο ΓΔΤΑΠ κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ απόξξηςε ηεο πξνκήζεηαο ή ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλσκαιηώλ ηεο.
Δθόζνλ δηαπηζησζνύλ ειαηηώκαηα πνπ ζα νθείινληαη ζηελ θαθή πνηόηεηα ηνπ πιηθνύ ν
αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθσζεί αλάινγα, ρσξίο θακία ακνηβή, εθόζνλ είλαη δεθηηθά
επαλνξζώζεσλ θαηά ηελ θξίζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηεο ΓΔΤΑΠ.
Δάλ ν αλάδνρνο δε ζπκκνξθωζεί πξνο ηηο παξαπάλω ππνρξεώζεηο ηνπ κέζα ζηελ
νξηδόκελε από ηελ ηερληθή ππεξεζία πξνζεζκία, ε ΓΔΤΑΠ δηθαηνύηαη λα θάλεη ηαθηνπνίεζε
απηώλ ζε βάξνο θαη ινγαξηαζκό ηνπ αλαδόρνπ θαη θαηά ηνλ πξνζθνξόηεξν γηα ηηο αλάγθεο
θαη ηα ζπκθέξνληα απηήο ηξόπν.
Γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθώλ δαπαλώλ ρξεζηκνπνηείηαη ε εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο
πξνκήζεηαο ή κε παξαθξάηεζε πνζνύ από ην νθεηιόκελν πνζό πξνο ηνλ αλάδνρν. Η παξαιαβή ηεο
πξνκήζεηαο ζα γίλεη από επηηξνπή πνπ ζα νξηζζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.
4412/2016.
Άξζξν 12ν : Τπέξβαζε πξνζεζκίαο έλαξμεο πξνκήζεηαο
Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ έρεη απνδεηθηηθό ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ
πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθό, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξόθιεζε,
θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο
επόκελε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο από ηνπο
πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο
καηαηώλεηαη, ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ' ηεο παξάγξαθν 2 ηνπ άξζ. 106 ηνπ Ν.4412/2016.
Άξζξν 13ν : Αζέηεζε όξωλ ζύκβαζεο
1. Η από κέξνπο ηνπ αλαδόρνπ αζέηεζε όξνπ ή όξωλ ηεο ζύκβαζεο, παξέρεη ζηε ΓΔΤΑΠ
ην δηθαίωκα λα ηνλ θεξύμεη έθπηωην ηεο πξνκήζεηαο.
2. Η έθπηωζε ηνπ αλαδόρνπ έρεη ζαλ ζπλέπεηα:
α) Σελ απώιεηα ππέξ ηεο ΓΔΤΑΠ ιόγω πνηληθήο ξήηξαο νιόθιεξνπ ηνπ πνζνύ ηεο
θαηαηεζεηκέλεο εγγπήζεωο.
β) Σελ ππνρξέωζε ηνπ αλαδόρνπ λα απνδεκηώζεη ηε ΓΔΤΑΠ γηα θάζε δεκία ζεηηθή θαη
απνζεηηθή ηελ νπνία ζα ππνζηεί από ηε κε εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.
Άξζξν 14ν : Σξόπνο πιεξωκήο
Η θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ζα γίλεη κε εμόθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ πνπ ζα πξνζθνκηζηνύλ από ηνλ
αλάδνρν, αθνύ ειεγρζνύλ από ηελ ηερληθή ππεξεζία θαη κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ρξεκαηηθνύ
εληάικαηνο από ηελ ππεξεζία επηηξόπνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ λνκνύ Κπθιάδσλ. Σν ζπλνιηθό
πνζό δε ζα ππεξβαίλεη ην πνζό κε ην νπνίν κεηνδόηεζε θαη ην Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί ζε απηό.
Άξζξν 15ν : Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο
Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, βαξύλεηαη κε όινπο
αλεμαηξέησο ηνπο θόξνπο, ηέιε, δαζκνύο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή
ηξίησλ πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνύ.
Άξζξν 16ν : Δπίιπζε δηαθνξώλ
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνύλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζύκβαζεο, επηιύνληαη ζύκθσλα κε ηηο
ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.
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Άξζξν 17ν: Υξόλνη θαη ηόπνη παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο
Σν ζθπξόδεκα ζα παξαδίδεηαη ζηηο ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηθλύνληαη από ηελ Τπεξεζία. Όιεο νη
δαπάλεο γηα ηηο κεηαθνξέο πνπ ζα απαηηεζνύλ γηα ηελ παξάδνζή ηνπ, ζα βαξύλνπλ ηνλ
πξνκεζεπηή.

Άξζξν 18ν : Σερληθέο πξνδηαγξαθέο
Οη πην θάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνύλ ηελ πξνκήζεηα έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο γηα ηηο
αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. ,πνιπεηνύο δηάξθεηαο θαη κέρξη εμαληιήζεσο ησλ πνζνηήησλ
ηεο κειέηεο.

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ
:ΔΠΙΥΡΙΜΔΝΟ C16/20
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ C16/21
:
ΤΛΙΚΟ
ΥΑΛΙΚΙ
ΓΑΡΜΠΙΛΙ
ΑΜΜΟ
ΣΙΜΔΝΣΟ
ΣΙΜΔΝΣΟ
ΝΔΡΟ
MAX
ΠΛΑΣIK/ΣΗ

C16/21

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ
ΑΝΑ
Μ3 ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ
ΒΑΡΟ ΞΗΡΩΝ ΤΛΙΚΩΝ
(Kg)
700-750
145-200
960-1000
280
185-195

Plast.30
,

ΔΙΓΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
ΤΝΘΔΗ
ΤΝΘΔΗ ΑΝΣΛ.

NAI

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚ
Η
ΑΝΣΟΥΗ Fck
(MPa)

20,00

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ
ANTOXH Fa
(MPa)
ΤΝΣΔΛΔΣΗ

C16/20

24,92

18202100
ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΓΡΑΝΩΝ
ΤΛΙΚΩΝ
ΑΓΡΑΝΗ
ΑΒΔΣΟΛΙΘΙΚΗ
ΠΡΟΔΛΔΤΗ
ΝΑΙ
ΑΝΣΟΥΗ Δ "ΣΡΙΒΗ ΚΡΟΤΗ"
ΥΑΛ.28%
36%
ΑΝΘΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ "ΤΓΔΙΑ
ΠΔΣΡΧΜΑΣΟ
%
1
ΙΟΓΤΝΑΜΟ ΑΜΜΟΤ
SE
70
ΠΟΟΣΟ ΠΑΙΠΑΛΗ
0,075mm
%
12-12,5
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΔΚΣΔΛΔΘΔΙΑ ΤΝΘΔΗ
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ΣΤΠ. ΑΠΟΚΛΙΗ
S
ΔΠΙΘΤΜΗΣΗ
ΚΑΘΙΗ
(ΔΚ)
ΓΙΑΣΑΗ MAX.
ΚΟΚ.ΑΓΡΑΝΧΝ
(mm)

3,00

S2-S3
'5-15

31,50

ΛΟΓΟ ΝΔΡΟΤ
/ΣΙΜΔΝΣΟΤ

0,660,70

ΓΙΑΣΑΔΙ ΓΟΚΙΜΙΧΝ 15 Υ 15 Υ15
ΔΚ.
ΗΛΙΚΙΑ (ΗM) ANTOXH Δ ΘΛΙΦΗ (ΜΡa)
ΑΔΡΟΠΔΡΙΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ %
ΜΔΟ ΟΡΟ (7) ΗΜΔΡΧΝ
ΜΔΟ ΟΡΟ (28)
ΗΜΔΡΧΝ
ΚΑΘΙΗ
ΚΑΘΙΗ ΜΔ
ΤΠΔΡΔΤΣΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΓΙΚΟ ΒΑΡΟ ΚΤΡ/ΣΟ
3
tn/m

1,6
19,20
25,60-25,8

(ΔΚ)

09_13

2322-2337

Η Γ.Δ.Τ.Α.Π. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξαγκαηνπνηήζεη νπνηαδήπνηε έξεπλα ώζηε λα
δηαζθαιίζεη ηνλ έιεγρν ηθαλνπνίεζεο ησλ αλσηέξσ πξνδηαγξαθώλ από ην πξνζθεξόκελν πιηθό.
Πξνηεηλόκελν πιηθό πνπ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο ή πζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο
απνξξίπηεηαη. Δπίζεο, απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο κε αζαθή ή ειιηπή ηερληθή πξνζθνξά
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