ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΔΡΡΩΝ
ΓΗΜΟ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ
1 / 2018

ΜΕΛΕΤΗ
ΦΟΡΔΑ :

ΔΡΓΟ :

ΓΗΜΟ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ
ΔΠΙΚΔΤΗ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :

2 7 . 0 0 0 , 0 0

Δ Τ Ρ Ω

Κ.Α. 30.6662.01

ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΠΙΣΩΗ :

ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΤΝΣΑΞΑ :
(Γηα ηελ Σερληθή Τπεξεζία

ΒΑΙΛΗ ΠΛΑΚΑΝΣΑΡΑ

ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

Παππά)

1

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΝΟΜΟ ΔΡΡΧΝ
ΓΗΜΟ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ,
ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ :
« ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ
ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ»

Αξ. Μειέηεο : 1/2018

ΣΔΥΝΙΚΗ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνυπνινγηζκνχ 27.000,00 ΔΤΡΧ καδί κε ηνλ αλαινγνχληα
Φ.Π.Α. (24%), πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο C12/15 θαη C16/20, Φπρξήο
αζθάιηνπ, Θεξκνχ αζθαιηνκίγκαηνο (Α 20), αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ηχπνπ ΜΔ-Ο,
ζξαπζηνχ πιηθνχ 3Α θαη ζξαπζηνχ πιηθνχ δηάθνξεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο απφ 4-8mm
(ξπδάθη ) έσο 16-64mm (ζθχξα) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά θαη ζα
επηβαξπλζεί ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2018 κε ην πνζφ ησλ 27.000,00€ .
πγθεθξηκέλα ε πξνκήζεηα ζα πεξηιακβάλεη ηηο θάησζη νκάδεο κε ηα αληίζηνηρα είδε θαη
πνζφηεηεο:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΙΑ ΤΛΙΚΟΤ

ΚΩΓΙΚΟΙ ΔΙΓΩΝ ΚΑΣΑ CPV

ΜΟΝ.
ΜΔΣΡ.

ΠΟΟΣΗΣΑ

44114000-2 θπξφδεκα

m3

130

44114000-2 θπξφδεκα

m3

30

ζαθί

600

44113620-7 Άζθαιηνο

tn

80

44113620-7 Άζθαιηνο

tn

0,5

14212200-2 Αδξαλή πιηθά

tn

1.200

14212200-2 Αδξαλή πιηθά

tn

200

ΟΜΑΓΑ Α
1

θπξφδεκα C12/15

2

θπξφδεκα C16/20
ΟΜΑΓΑ Β

1

Φπρξή άζθαιηνο

44113620-7 Άζθαιηνο

ΟΜΑΓΑ Γ
1

Θεξκφ αζθαιηφκηγκα (Α 20)

2

Αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-Ο
ΟΜΑΓΑ Γ

1

Θξαπζηφ πιηθφ 3Α

2

Θξαπζηφ πιηθφ δηάθνξεο
θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο (
ζθχξα, ξπδάθη)

Σα απαηηνχκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο ζπλνδεχνπλ ηελ παξνχζα κειέηε.

2

Αλαθνξηθά κε ηα ζθπξνδέκαηα ππνινγίδεηαη φηη ζα απαηηεζεί ε ρξήζε αληιίαο
ζθπξνδέκαηνο ζην 30% ησλ αλαγξαθνκέλσλ πνζνηήησλ ηεο θαηεγνξίαο C16/20 MPa. Η
επηβάξπλζε απηή έρεη ππνινγηζηεί αλεγκέλα ζηελ ηηκή κνλάδαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο.
Η παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ έσο
ηελ εμάληιεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ πνζνηήησλ κε κεηαθνξηθά κέζα ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι
Παππά.
Δπηζεκαίλνπκε όηη νη πνζόηεηεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ είλαη ελδεηθηηθέο, δηόηη δελ
κπνξεί λα πξνβιεθζνύλ εθ ησλ πξνηέξσλ νη αθξηβείο πνζόηεηεο ησλ εηδώλ πνπ ζα
απαηηεζνύλ από ηελ ππεξεζία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
Ωο εθ ηνύηνπ πξνβιέπεηαη από ηα πκβαηηθά Σεύρε ηεο πξνκήζεηαο ε
δπλαηόηεηα απμνκείσζεο ησλ επηκέξνπο πνζνηήησλ ησλ πεξηγξαθόκελσλ πιηθώλ.
Δλδέρεηαη επίζεο λα κελ απνξξνθεζνύλ όιεο νη πνζόηεηεο θαη θαηά ζπλέπεηα όιν
ην πνζόλ ηεο ζύκβαζεο.
Ο πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε λφκηκεο θξαηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο
πξνο ηξίηνπο, δεδνκέλνπ φηη φιεο νη δαπάλεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ
πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, πιελ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ.
Η πξνκήζεηα ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ Γεκνηηθνχο Πφξνπο θαη ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ
Υξπζφ 30-01-2018
Ο Πξντζηάκελνο ηεο Σ.Τ.

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ
Υξπζφ 30-01-2018

ΥΡΗΣΟ Γ. ΜΗΣΡΑΚΑ
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

ΒΑΙΛH ΠΛΑΚΑΝΣΑΡΑ
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

3

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΝΟΜΟ ΔΡΡΧΝ
ΓΗΜΟ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ,
ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
Αξ. Μειέηεο : 1/2018

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ :
« ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ
ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ»

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Α/Α

ΔΝΓΔΙΞΗ ΔΡΓΑΙΩΝ

Α.
Σ.

ΜΟΝ.
ΜΔΣ.

ΠΟΟΣΗΣΔ
ΤΛΙΚΩΝ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΑ

ΔΠΙΜΔΡ.
ΓΑΠΑΝΗ

ΟΛΙΚΗ
ΓΑΠΑΝΗ

ΟΜΑΓΑ Α
1

Πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο C12/15

1

m3

130

65,00

8.450,00

2

Πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο C16/20

2

m3

30

70,00

2.100,00
10.550,00

1

ΟΜΑΓΑ Β
Φπρξή άζθαιηνο ζε ζπζθεπαζία 25
Kgr

3

Σεκ

600

2,90

1.740,00
1.740,00

ΟΜΑΓΑ Γ
1
2

Θεξκφ αζθαιηφκηγκα (Α 20)
Αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-Ο

4
5

tn
tn

80
0,5

50,00
528,39

4.000,00
264,19
4.264,19

1

2

ΟΜΑΓΑ Γ
Θξαπζηφ πιηθφ 3Α
Θξαπζηφ πιηθφ δηάθνξεο
θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο (
ζθχξα, ξπδάθη)

6

tn

1200

3,70

4.440,00

7

tn

200

3,90

780,00
5.220,00

ΤΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. 24%
ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΧΗ ΔΤΡΧ

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ
Υξπζφ 30-01-2018
Ο Πξντζηάκελνο ηεο Σ.Τ.

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ
Υξπζφ 30-01-2018

ΥΡΗΣΟ Γ. ΜΗΣΡΑΚΑ
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

ΒΑΙΛH ΠΛΑΚΑΝΣΑΡΑ
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

21.774,19
5.225,81
27.000,00

4

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΝΟΜΟ ΔΡΡΧΝ
ΓΗΜΟ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ,
ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ :
« ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ
ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ»

Αξ. Μειέηεο : 1/2018

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΟΜΑΓΑ Α
ΑΡΘΡΟ 1ν :
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζε ζεκείν πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο Δκκαλνπήι
Παππά, έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο
C12/15 ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ
Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο ( ΚΣ ) θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο εθάζηνηε
απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ
(αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ .
πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο (βαξέιαο), ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ
ζθπξνδέκαηνο απφ ηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3)
Σ.Δ. ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο) :
(Αξηζκεηηθψο) :

Δμήληα πέληε
65,00

ΑΡΘΡΟ 2ν :
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζε ζεκείν πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο Δκκαλνπήι
Παππά, έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο
C16/20 ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ
Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο ( ΚΣ ) θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο. .
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο εθάζηνηε
απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ
(αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ .
πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο ( εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία) αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο
ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιαο), ε δαπάλε κεηάβαζεο επί ηφπνπ
ζηεζίκαηνο θαη επηζηξνθήο ηεο πξέζζαο ζθπξνδέκαηνο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη
απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο απφ ηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3)
Σ.Δ. ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο) :
(Αξηζκεηηθψο) :

Δβδνκήληα
70,00

5

ΟΜΑΓΑ Β
ΑΡΘΡΟ 1ν :
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη παξάδνζε ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά,
έηνηκνπ ςπρξνχ αζθαιηνκίγκαηνο απφ εηδηθήο ζχζηαζεο ζπλδεηηθφ πιηθφ πνπ εθαξκφδεηαη ελ
ςπρξψ ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο θαη δελ επεξεάδεηαη απφ αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο, ρηφλη,
παγεηφ ή βξνρή ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο.
Σηκή αλά ηεκάρην ( ζπζθεπαζία 25 Kgr )
Σ.Δ. ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο) :
(Αξηζκεηηθψο) :

Γχν επξψ θαη ελελήληα ιεπηά
2,90

ΟΜΑΓΑ Γ
ΑΡΘΡΟ 1ν :
Πξνκήζεηα απφ ηε κφληκε εγθαηάζηαζε παξαγσγήο αζθαιηνκίγκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή
ζε κεηαθνξηθά κέζα ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά, ζεξκνχ αζθαιηνκίγκαηνο (Α 20),
ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο.
Σηκή αλά ηφλν ζεξκνχ αζθαιηνκίγκαηνο (Α 20),
Σ.Δ. ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο) :
(Αξηζκεηηθψο) :

Πελήληα επξψ
50,00

ΑΡΘΡΟ 2ν :
Πξνκήζεηα απφ ηε κφληκε εγθαηάζηαζε παξαγσγήο αζθαιηνκίγκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή
ζε κεηαθνξηθά κέζα ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά, αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ηχπνπ ΜΔ-Ο
ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο.
Σηκή αλά ηφλν αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο
Σ.Δ. ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο) :
(Αξηζκεηηθψο) :

Πεληαθφζηα είθνζη νθηψ επξψ θαη ηξηάληα ελλέα ιεπηά

528,39

ΟΜΑΓΑ Γ
ΑΡΘΡΟ 1ν :
Πξνκήζεηα απφ ηηο ιαηνκηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή ζε κεηαθνξηθά κέζα ηνπ
Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά, ζξαπζηνχ πιηθνχ 3Α ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο
παξνχζαο κειέηεο.
Σηκή αλά ηφλν ζξαπζηνχ πιηθνχ 3Α
Σ.Δ. ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο) :
(Αξηζκεηηθψο) :

Σξία επξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά
3,70

6

ΑΡΘΡΟ 2ν :
Πξνκήζεηα απφ ηηο ιαηνκηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνκεζεπηή ζε κεηαθνξηθά κέζα ηνπ
Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά, ζξαπζηνχ πιηθνχ δηάθνξεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο απφ 48mm (ξπδάθη ) έσο 16-64mm (ζθχξα) ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο
κειέηεο.
Σηκή αλά ηφλν ζξαπζηνχ πιηθνχ
Σ.Δ. ΔΤΡΧ

(Οινγξάθσο) :
(Αξηζκεηηθψο) :

Σξία επξψ θαη ελελήληα ιεπηά
3,90

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ
Υξπζφ 30-01-2018
Ο Πξντζηάκελνο ηεο Σ.Τ.

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ
Υξπζφ 30-01-2018

ΥΡΗΣΟ Γ. ΜΗΣΡΑΚΑ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΝΟΜΟ ΔΡΡΧΝ
ΓΗΜΟ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ,
ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ :
« ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ
ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ»

Αξ. Μειέηεο : 1/2018

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
1. θπξόδεκα C12/15 θαη C16/20
Σα πιηθά παξαζθεπήο, ε ζχλζεζε ζθπξνδέκαηνο , ε αλάκεημε ζθπξνδέκαηνο, ε κεηαθνξά
θαη ινηπά ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (
Κ.Σ.. ) ελψ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνδηαγξαθήο ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-0101-01-00 : 2009 .
Οη ηχπνη ηζηκέληνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ζχκθσλνη κε ηα νξηδφκελα ζην
Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 197 -1.
Σα αδξαλή ζα εμεηάδνληαη, ζα ραξαθηεξίδνληαη θαη ζα δηαζέηνπλ ζήκα ζπκκφξθσζεο CE
ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 12620 « Αδξαλή γηα ζθπξφδεκα » θαη επηπιένλ ζα
ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Κ.Σ..
Σα πξφζζεηα ζθπξνδέκαηνο ζα είλαη ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 934-2 θαη ζα
ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Κ.Σ..
Σν λεξφ ζα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 1008.
Ο θαζνξηζκφο ηεο ζχλζεζεο ( αλαινγίεο αδξαλψλ πιηθψλ – πξφζζεησλ - λεξνχ ) γηα θάζε
θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο γίλεηαη κεηά απφ κειέηε , απφ αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην, κε βάζε
αληηπξνζσπεπηηθέο πνζφηεηεο πιηθψλ. Η κειέηε επαλαιακβάλεηαη ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο
ηεο πεγήο πξνκήζεηαο πιηθψλ κε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή.
Σα Πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο ησλ αδξαλώλ πιηθώλ, ηνπ ηζηκέληνπ θαζώο θαη ε
αληίζηνηρε κειέηε ζπλζέζεσο ζθπξνδέκαηνο ηνπ εξγνηαμίνπ παξαζθεπήο ζα παξαδνζνύλ
από ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ κε ηνλ θάθειν ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ηνπ.
Δθηφο απφ ηηο αλαινγίεο ησλ πιηθψλ ,ζηε Μειέηε ζχλζεζεο ζα δίλεηαη θαη ε θακπχιε
ηνπ ιφγνπ λεξφ/ηζηκέλην (Ν/Σ) θαη αληνρήο γηα έλα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 3 ΜΡα
(30ργξ/εθ2) εθαηέξσζελ ηεο απαηηνχκελεο αληνρήο fm.
Η αλάκημε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη ζην ζηαζεξφ ζπγθξφηεκα
παξαγσγήο απαγνξεπκέλεο ηεο αλάκημεο κε ηα ρέξηα.
Σα κεραλήκαηα αλάκημεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (αλακηθηήξεο) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα θαηά
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηέιεηα αλάκημε θαη νκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ
ζπζηαηηθψλ ησλ πιηθψλ κέζα ζηε κάδα ην λσπνχ ζθπξνδέκαηνο. Οη αλακηθηήξεο ζα είλαη
εθνδηαζκέλνη κε δνρείν απνζήθεπζεο λεξνχ, επαξθνχο πνζφηεηαο, φπσο επίζεο θαη κε
απηφκαηε ζπζθεπή κέηξεζεο ηνπ λεξνχ θάζε κίγκαηνο. Καιφ είλαη λα ππάξρνπλ κεραληθά
κέζα κέηξεζεο ησλ ζηξνθψλ ηνπ ηχκπαλνπ ηνπ αλακηθηήξα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν ίδηνο
αξηζκφο ζηξνθψλ γηα θάζε κίγκα θαη λα κελ αδεηάδεη ν αλακηθηήξαο πξηλ λα ζπκπιεξσζεί ν
παξαπάλσ αξηζκφο ζηξνθψλ. Πάλησο, ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ ηχκπαλνπ θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο αλάκημεο πξέπεη λα είλαη απηή πνπ πξνδηαγξάθεηαη απφ ην εξγνζηάζην
θαηαζθεπήο ηνπ αλακηθηήξα.
Γεληθά ην ζθπξφδεκα ζα πξέπεη λα παξαζθεπάδεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα έρεη
νκνηνγέλεηα , αληνρή, αλζεθηηθφηεηα θαζψο θαη εξγαζηκφηεηα πνπ ζα ηνπ επηηξέπεη λα
δηαζηξσζεί θαη λα ζπκππθλσζεί ηθαλνπνηεηηθά κε ηα δηαζέζηκα κέζα.
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2. Έηνηκν ςπρξό αζθαιηόκηγκα από εηδηθήο ζύλζεζεο ζπλδεηηθό πιηθό ( ςπρξή
άζθαιηνο)
Σν πιηθφ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κε επθνιία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, ρσξίο λα
απαηηείηαη αλάκημε ή επαιείςεηο( ζπγθνιιεηηθή ή αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε) , θάησ απφ
νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο ( βξνρφπησζε, ιηκλάδνληα λεξά, ρακειέο θαη πςειέο
ζεξκνθξαζίεο) ρσξίο εηδηθφ εμνπιηζκφ θαη κεραλήκαηα θαη ε απφδνζε ηνπ επηζθεπαδφκελνπ
ηκήκαηνο ηεο νδνχ ζηελ θπθινθνξία λα είλαη άκεζε.
Θα πξέπεη λα παξακέλεη ειαζηηθφ γηα καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηε ρξήζε ηνπ, ρσξίο
λα δεκηνπξγεί θαλέλα πξφβιεκα ζηελ θπθινθνξία , λα κελ απνθνιιάηαη απφ ην νδφζηξσκα
θαη λα κελ παξαζχξεηαη απφ ηα ειαζηηθά ησλ απηνθηλήησλ.
Να έρεη θαιή πξφζθπζε ηφζν ζε αζθαιηηθά φζν θαη ζε νδνζηξψκαηα απφ ζθπξφδεκα. Να
ζθξαγίδεη θαη λα πξνζηαηεχεη ην νδφζηξσκα απφ ηε δηάβξσζε θαη λα κελ παξνπζηάδεη ξσγκέο
απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο.
Δπίζεο λα είλαη απξφζβιεην απφ δηαιχκαηα νμέσλ θαη βάζεσλ θαη λα κελ επεξεάδεηαη
απφ ηα άιαηα ηνπ ππεδάθνπο.
Μεηά ην άλνηγκα ηεο ζπζθεπαζίαο ην ππνιεηπφκελν πιηθφ λα κπνξεί λα
επαλαρξεζηκνπνηεζεί ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κηαο εβδνκάδαο ηνπιάρηζηνλ ελψ ε δηάξθεηα
απνζήθεπζήο ηνπ, ρσξίο λα αιινηψλνληαη νη ηδηφηεηέο ηνπ, λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν ρξφληα
θαη ρσξίο πεξηνξηζκφ σο πξνο ην ρψξν απνζήθεπζεο.
Σν πιηθφ λα είλαη κε ηνμηθφ θαη αθίλδπλν ζηε ρξήζε ηνπ θαη γεληθά λα κελ είλαη
επηθίλδπλν γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ πνιηηψλ.
Ο πξνζσξηλόο αλάδνρνο ζηνλ Γηαγσληζκό ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη σο δηθαηνινγεηηθά
θαηαθύξσζεο θαη ηα θάησζη:
 Γήισζε γηα ηελ πξνέιεπζε θαη ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπ πιηθνύ
 Πηζηνπνηεηηθό θαηά ISO 9001:2008
 Πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ από ην Κξαηηθό Δξγαζηήξην Γεκνζίσλ Έξγσλ ή
Πηζηνπνηεκέλνπ Ιδησηηθνύ Δξγαζηεξίνπ
 Πιεξνθνξηαθό Γειηίν Αζθάιεηαο Τιηθνύ ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 91/155/EEC
3. Θεξκό αζθαιηόκηγκα (Α – 20 )
Σν πιηθφ ζα είλαη αζθαιηφκηγκα ζπλερνχο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο παξαζθεπαδφκελν
ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ , ηχπνπ Α 20,
ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04 " Αζθαιηηθέο
ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο".
Σν ζπλδεηηθφ πιηθφ ηνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο ζα είλαη θνηλή άζθαιηνο
νδνζηξσζίαο ηχπνπ 35/50, 50/70 ή 70/100, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ
12591:1999 « Αζθαιηηθά θαη ζπλδεηηθά αζθαιηηθψλ – Πξνδηαγξαθέο γηα αζθάιηνπο
νδνζηξσζίαο ».
Δπίζεο , νη κέζνδνη δνθηκήο ηνπ ζεξκνχ αζθαιηνκίγκαηνο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα
αλαθεξφκελα ζην πξφηππν ΔΝ12697 « Αζθαιηηθά κίγκαηα – Μέζνδνη δνκηθήο ζεξκνχ
αζθαιηνκίγκαηνο » .
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο ζηνλ Γηαγσληζκό ζα πξέπεη λα
ππνβάιιεη σο δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο:
• Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ πιηθνχ.
• Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο ζε ζχζηεκα δηαρείξηζεο
πνηφηεηαο θαηά ISO 9001:2008.
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• Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξείαο πξνκήζεηαο ( αλ είλαη άιιε ) ηνπ πξντφληνο ζε
ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαηά ISO 9001:2008.
• Σελ εγθεθξηκέλε ΜΔΛΔΣΗ ΤΝΘΔΗ ΑΦΑΛΣΙΚΟΤ ΚΤΡΟ∆ΔΜΑΣΟ Α 20.
• Πηζηνπνηεηηθφ CE ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο
4. Αζθαιηηθό Γηάιπκα ηύπνπ ΜΔ-Ο
Αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ – Ο γηα πξνεπάιεηςε, ζχκθσλα κε ηηο Π.Σ.Π. Α-11,
Α-201, θαη Α-203.
Γεληθά ηα πιηθά ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνδηαγξαθήο ΔΛΟΣ ΔΝ 13808
« Αζθαιηνο θαη αζθαιηηθά ζπλδεηηθά – Πιαίζην πξνδηαγξαθψλ θαηηνληηθψλ αζθαιηηθψλ
γαιαθησκάησλ » θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. Σα Πηζηνπνηεηηθά πνηόηεηαο ηνπ πιηθνύ ζα
παξαδνζνύλ από ηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν κε ηνλ θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ
θαηαθύξσζεο ηνπ.
5. Αδξαλή πιηθά
Σα πιηθά ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνδηαγξαθήο ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-0303-00 : 2009 θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE (ΦΔΚ 386/Β/20-3-2007).
Δηδηθφηεξα γηα ην ζξαπζηφ πιηθφ 3Α ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην επξσπατθφ πξφηππν
ΔΛΟΣ ΔΝ 13242:2002 (ΔΝ 13242: 2002) «Αδξαλή πιηθψλ ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε πδξαπιηθέο
θνλίεο ή κε ζηαζεξνπνηεκέλσλ γηα ρξήζε ζηα ηερληθά έξγα θαη ηελ νδνπνηία» ελψ γηα ην
ζξαπζηφ πιηθφ 4-8 mm (ξπδάθη) ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην επξσπατθφ πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ
12620:2002 (ΔΝ 12620: 2002) «Αδξαλή γηα ζθπξφδεκα».
Σα αδξαλή πιηθά απνηεινχληαη απφ ιίζηλνπο θφθθνπο, είηε θπζηθνχο, νπφηε νλνκάδνληαη
θπζηθά ή ζπιιεθηά αδξαλή, είηε απφ θφθθνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζξαχζε φγθσλ
πεηξψκαηνο ή ηε ζξαχζε θπζηθψλ αδξαλψλ, νπφηε νλνκάδνληαη ζξαπζηά αδξαλή. Οη θφθθνη
κπνξεί λα έρνπλ πεξίπνπ ην ίδην ή δηαθνξεηηθφ κέγεζνο.
Σα αδξαλή πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξά , ζθιεξά, πγηή θαη αλζεθηηθά. Να είλαη
απαιιαγκέλα απφ θπηηθέο ή άιιεο πάζεο θχζεσο μέλεο πξνζκίμεηο, φπσο ρψκαηα, ζβψινπο
αξγίινπ θ.ι.π., θαζψο θαη απφ επηθαιχςεηο νπνηαζδήπνηε θχζεσο (ηδηαίηεξα αξγηινχρα).
Δπίζεο ηα αδξαλή πιηθά δελ πξέπεη λα πεξηέρνπλ πιαθνεηδή, απνζαζξσκέλα ή ζρηζηνιηζηθά
ηεκάρηα .
Σν ζξαπζηφ πιηθφ 3Α ζα είλαη θαζαξφ, νκνηφκνξθεο πνηφηεηαο, ζπκπαγέο θαη ε
θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ηνπ ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη πξνο ηα φξηα δηαβάζκηζεο ηεο
Π.Σ.Π.0-155.
ηε ζπλέρεηα επηζπλάπηεηαη ζρεηηθφο πίλαθαο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ
απαηηνχληαη αλαιπηηθά γηα ηα αδξαλή πιηθά:
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΝΟΜΟ ΔΡΡΧΝ
ΓΗΜΟ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ,
ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ :
« ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ
ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ»

Αξ. Μειέηεο : 1/2018

ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1.

ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΠΟΤ ΙΥΤΟΤΝ

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ :
1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 4412/2016 (ΦΔΚ-147 Α/8-8-16) : Γεκφζηεο πκβάζεηο Δξγσλ,
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)
2. ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο Ν.3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ & Κνηλνηήησλ», θαη
ηδηαίηεξα ην άξζξν 209
3. Σν N. 3852/10 (ΦΔΚ 87 Α/7-6-2010) (Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο)
ΑΡΘΡΟ 2.

ΑΜΟΙΒΑΙΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Σα ππφ πξνκήζεηα πιηθά ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα λα ηα
ειέγμεη εξγαζηεξηαθά κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο πιηθψλ. Η δαπάλε
ιήςεσο δεηγκάησλ, κεηαθνξάο ηνπο ζην αξκφδην εξγαζηήξην θαη ειέγρνπ ηνπο βαξχλεη ηνλ
πξνκεζεπηή.
Αλ ηα πιηθά απνδεηρηνχλ απφ ηνλ έιεγρν αθαηάιιεια ε ππεξεζία έρεη δηθαίσκα λα ηα
απνξξίςεη ή λα επηβάιιεη πεξηθνπή ιφγσ ππνβαζκηζκέλεο πνηφηεηαο, θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο
επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο.
Δπηζεκαίλνπκε όηη νη πνζόηεηεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ είλαη ελδεηθηηθέο, δηόηη δελ
κπνξεί λα πξνβιεθζνύλ εθ ησλ πξνηέξσλ νη αθξηβείο πνζόηεηεο ησλ εηδώλ πνπ ζα
απαηηεζνύλ από ηελ ππεξεζία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
Ωο εθ ηνύηνπ πξνβιέπεηαη δηθαίσκα απμνκείσζεο ησλ επηκέξνπο πνζνηήησλ ησλ
πιηθώλ ησλ ΟΜΑΓΩΝ Α θαη Γ (θπξνδέκαηα θαη Αδξαλή), ρσξίο όκσο κεηαβνιή ησλ
ζπκβαηηθώλ ηηκώλ ησλ πιηθώλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνύλ ηπρόλ πξνκεηξεηηθά
ζθάικαηα. Η κέγηζηε αύμεζε ή κείσζε ηεο θάζε πνζόηεηαο νξίδεηαη ζε 50% ηεο
αξρηθήο αλαγξαθόκελεο ζηε κειέηε πνζόηεηαο ηνπ πιηθνύ. Οη εζσηεξηθέο απηέο
κεηαβνιέο δελ κπνξνύλ λα επηθέξνπλ αύμεζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο (εθηόο ηνπ
δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ), ελώ ε ελδερόκελε κείσζή ηνπ δελ
κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 20% ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο.
Δλδέρεηαη επίζεο λα κελ απνξξνθεζνύλ όιεο νη πνζόηεηεο θαη θαηά ζπλέπεηα όιν ην
πνζόλ ηεο ζύκβαζεο.
Γελ επηηξέπεηαη κεηαγελέζηεξε αχμεζε ησλ ηηκψλ κνλάδαο θαη ε πξνκήζεηα δελ ππφθεηηαη
ζηηο δηαηάμεηο πεξί αλαζεσξήζεσο ησλ ηηκψλ κνλάδαο.
Σα πιηθά ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα παξαδίδνληαη ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι
Παππά ή επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία ηεο ππεξεζίαο.
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ΑΡΘΡΟ 3.

ΔΓΓΤΗΔΙ

Ο πξνκεζεπηήο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή επηζηνιή
θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ίζε κε ην 5 % ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην
Φ.Π.Α. Η εγγπεηηθή απηή επηζηνιή ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο
πξνκήζεηαο.
Η εγγχεζε επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ θαη χζηεξα
απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. ε πεξίπησζε πνπ
ην πιηθφ είλαη δηαηξεηφ θαη ε παξάδνζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, ε
εγγχεζε απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, θαηά
πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Δάλ ζην
πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε
παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ
παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ.
αλ ρξφλνο νξηζηηθήο παξαιαβήο νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ ελόο (1) κήλα απφ ηελ
παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ησλ πιηθψλ. Σν δηάζηεκα απηφ απνηειεί θαη ηελ ειάρηζηε παξερφκελε
εγγχεζε πνπ ζα πξέπεη λα δνζεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή.
ΑΡΘΡΟ 4.

ΠΡΟΘΔΜΙΔ

Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, κεηά απφ έγγξαθε
ελεκέξσζε ηνπ πξνκεζεπηή (ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ) θαη κέρξη λα εμαληιεζνχλ
νη αλαγξαθφκελεο ζηελ παξνχζα πνζφηεηεο.
Η ζχκβαζε ζα έρεη ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο ηεο θαη γηα δώδεθα (12)
κήλεο ή ηελ εμάληιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ (φπνην απφ ηα δχν επέιζεη πξψην). ε
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία εληφο ηνπ έηνπο πνπ έρεη νξηζηεί σο ζπκβαηηθφο ρξφλνο δελ
εμαληιεζνχλ νη πξνκειεηεζείζεο πνζφηεηεο, δχλαηαη λα παξαηαζεί ε παξνχζα επί ηξηκήλνπ.
Ο αλάδνρνο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη ηα είδε κέζα ζε ΓΤΟ (2) ην πνιύ
εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπ.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο απνζήθεο ππνδνρήο ησλ
εηδψλ, γηα ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ηα είδε, ηνπιάρηζηνλ δύν
(2) ώξεο λσξίηεξα.
Δάλ παξαηεξεζνχλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ πξνζεζκία παξάδνζεο ζα επηβιεζεί πνηληθή ξήηξα
5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 207 ηνπ Νφκνπ 4412/2016 (ΦΔΚ-147 Α/8-8-16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Δξγσλ,
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
Γηα πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο ν πξνκεζεπηήο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη πάξάηαζε ηνπ
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/2016.
ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ πξνκεζεπηή λα πξνκεζεχζεη ηα πιηθά ή παξαηεξνπκέλσλ
θαζπζηεξήζεσλ παξαδφζεσο ησλ πιηθψλ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ έρεη ην δηθαίσκα
λα δηαιχζεη ηε ζχκβαζε θαη λα θεξχμεη ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο.
ηε ζχκβαζε θαη λα θεξχμεη ηνλ πξνκεζεπηή έθπησην ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
ΑΡΘΡΟ 5.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΛΙΚΩΝ

Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη θαηά
ην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζχκβαζε. Η επηηξνπή ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ζ΄απηήλ νξίδεηαη θαη ν πξφεδξφο ηεο.
Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί ,
ν πξνκεζεπηήο θαη δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο. Δθφζνλ δελ νξίδεηαη
δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε, ν πνηνηηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη κε έλα ή φινπο ηνπο παξαθάησ
ηξφπνπο, αλάινγα κε ην πιηθφ :
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1. Με καθξνζθνπηθφ έιεγρν
2. Με ρεκηθή ή κεραληθή εμέηαζε
3. Με δεηγκαηνιεπηηθή πξαθηηθή δνθηκαζία
ε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη φηη παξαιαβή γίλεηαη κεηά ην καθξνζθνπηθφ
έιεγρν, αθνχ απηφο δηελεξγεζεί, ζπληάζζεηαη νξηζηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή απφξξηςεο.
ε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε πξνβιέπεη φηη παξαιαβή γίλεηαη κεηά θαη απφ άιιν ή
άιινπο ειέγρνπο πέξαλ ηνπ καθξνζθνπηθνχ, πνπ δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ ηελ επηηξνπή
παξαιαβήο ή κε ηα κέζα ειέγρνπ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο
παξαιαβήο απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κεηά απφ ην καθξνζθνπηθφ έιεγρν θαη ηνπο ηπρφλ
άιινπο ειέγρνπο πνπ γίλνληαη. Σν νξηζηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ή απφξξηςεο ζπληάζζεηαη
κεηά ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ.
Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ην άξζξν 208 ηνπ Νφκνπ 4412/2016 (ΦΔΚ-147 Α/8-8-16) «Γεκφζηεο
πκβάζεηο Δξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ)».
ΑΡΘΡΟ 6.

ΠΛΗΡΩΜΔ

Δπεηδή ε παξαιαβή ζα γίλεη ηκεκαηηθά αληίζηνηρε ζα είλαη θαη ε ηηκνιφγεζε κε ζηαζεξή ηηκή
( ηηκή πξνζθνξάο ).

Η πιεξσκή κπνξεί λα γίλεη ηκεκαηηθά αθνχ παξαιεθζνχλ νη αληίζηνηρεο πνζφηεηεο ηεο
πξνκήζεηαο θαη ππνβιεζνχλ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο.
Σνλ πξνκεζεπηή βαξχλνπλ ηα έμνδα ζπκθσλεηηθνχ, αληίγξαθα, θεξχθεηα θιπ.
Δπίζεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή νη θάζε θχζεσο θξαηήζεηο, θφξνη θιπ.
Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο.

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ
Υξπζφ 30-01-2018
Ο Πξντζηάκελνο ηεο Σ.Τ.

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ
Υξπζφ 30-01-2018

ΥΡΗΣΟ Γ. ΜΗΣΡΑΚΑ
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

ΒΑΙΛH ΠΛΑΚΑΝΣΑΡΑ
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

14

