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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή συντάχθηκε έπειτα από εντολή Δημάρχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με τη
μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» που απαιτούνται
για τις ανάγκες των Δ.Ε. Ελευθερών, Πιερέων, Παγγαίου & Ορφανού του Δήμου Παγγαίου.
Η προμήθεια θα διεξαχθεί με τις διαδικασίες του ανοικτού διαγωνισμού του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει της προσφερόμενης τιμής.
Η προμήθεια αφορά τα εξής τμήματα:
ΤΜΗΜΑ
1
2
3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των € 149.999,70 (με Φ.Π.Α.) και θα
χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
Η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της
διακήρυξης της παρούσας μελέτης.

Ελευθερούπολη, 23.05.2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
400,00
ΑΜΜΟΣ
m3
200,00
ΑΜΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 30 kg
τεμ.
200,00
ΑΜΜΟΣ ΣΕ BIG BAG
m3
180,00
ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ
m3
30,00
ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ ΣΕ BIG BAG
m3
45,00
ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ
kg
10,00
ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΣΕ ΣΑΚΟ 0.5 m3
τεμ.
90,00
ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 30 kg
τεμ.
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ m3
m3
15,00
ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ BIG BAG
m3
20,00
ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ 25kg 0-1.5mm
τεμ.
120,00
800,00
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΑΚΙ 50 kg
τεμ.
100,00
ΧΑΛΙΚΙ 3Α
m3
ΧΑΛΙΚΙ ΣΠΑΣΤΟ ΣΑΚΙ 25 kgr
τεμ.
60,00
60,00
ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΨΥΧΡΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΔΟΧΕΙΟ 25 kg
τεμ.
120,00
ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ 5 mm x 100 mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 τεμ.
τεμ.
200,00
ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
kg
180,00
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΡΦΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
kg
600,00
ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ
τεμ.
20,00
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
τεμ.
30,00
ΧΩΝΕΥΤΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ
τεμ.
60,00
ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 5 cm
m2
40,00
ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΛΕΥΚΗ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 kg
τεμ.
700,00
ΠΛΑΚΕΣ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ (ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΗ)
m2
m2
150,00
ΠΛΑΚΕΣ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ (ΟΡΘΟΓΩΝΙΣΜΕΝΕΣ)
400,00
ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 40x40 ΛΕΥΚΕΣ
τεμ.
200,00
ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 40x40 ΕΓΧΡΩΜΕΣ
τεμ.
ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ
kg
900,00
ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΣΗΣ
kg
500,00
60,00
ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΣΠΡΕΪ 750ml
τεμ.
15,00
ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΔΙΟΓΚ. 18 kg/μ3
m3
90,00
ΣΤΟΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ 280 ml
τεμ.
30,00
ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 kg
τεμ.
30,00
ΣΟΒΑΣ ΕΤΟΙΜΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 kg
τεμ.
ΣΥΡΜΑ ΜΑΥΡΟ ΝΟ 7
kg
200,00
ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΝΟ7
kg
200,00
ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΝΟ14
kg
200,00
ΑΓΚΑΘΩΤΟ ΝΟ 11-100Μ 5KG
τεμ.
20,00
ΚΟΤΕΤΣΟΣΥΡΜΑ 1'' 50Μ
τεμ.
10,00
50,00
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΟΥ 180x2.4x22
τεμ.
50,00
ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ-ΛΕΥΚΗ 70 mm x 100 m
τεμ.
10,00
ΠΛΕΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ rolo 50 m, ΥΨΟΥΣ 1 m
τεμ.
ΚΕΡΑΜΙΔΟΧΡΩΜΑ
kg
100,00
ΡΑΜΜΑ
τεμ.
50,00
ΜΕΜΒΡΑΝΗ PVC 1.5mm για στεγανοποίηση υπόγειων κτιρίων
m2
100,00
ΜΕΜΒΡΑΝΗ PVC 1.5mm για στεγανοποίηση δωμάτων
m2
100,00
ΤΟΥΒΛΑ
τεμ.
2.200,00
ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΡΩΜΑΙΚΑ
τεμ.
400,00
ΠΛΑΚΑΚΙ 40Χ40
m2
300,00
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 280ml
τεμ.
120,00
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΛΕΥΚΗ 280ml
τεμ.
120,00
ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΓΚΡΙ
m2
300,00
ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΣ
m2
200,00
ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΙ 17Χ34
τεμ.
900,00
ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΙ 10Χ17Χ37
τεμ.
400,00
ΛΙΝΑΤΣΑ
kg
30,00
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑ Φ800 1μ
τεμ.
20,00
ΚΡΑΣΠΕΔΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
m
200,00
ΚΡΑΣΠΕΔΟ 1mx25cmx8cm
m
200,00
ΠΟΛΥΑΙΘΕΝΙΟ ΦΥΛΛΟ 150gr/m2
m2
200,00

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΑ

25,00
1,50
35,00
25,00
46,00
2,00
60,00
2,80
65,00
37,50
2,10
7,90
28,00
1,10
15,00
3,00
4,00
2,00
0,60
25,00
6,50
2,90
11,00
5,00
18,70
1,00
1,30
0,50
1,75
4,00
58,00
1,80
11,00
7,00
2,00
1,90
1,70
9,00
57,00
3,80
3,70
55,50
5,20
2,00
10,00
12,00
0,25
0,60
7,00
2,00
2,00
8,80
9,30
0,50
0,45
10,00
31,00
3,30
2,60
0,60

10.000,00
300,00
7.000,00
4.500,00
1.380,00
90,00
600,00
252,00
975,00
750,00
252,00
6.320,00
2.800,00
66,00
900,00
360,00
800,00
360,00
360,00
500,00
195,00
174,00
440,00
3.500,00
2.805,00
400,00
260,00
450,00
875,00
240,00
870,00
162,00
330,00
210,00
400,00
380,00
340,00
180,00
570,00
190,00
185,00
555,00
520,00
100,00
1.000,00
1.200,00
550,00
240,00
2.100,00
240,00
240,00
2.640,00
1.860,00
450,00
180,00
300,00
620,00
660,00
520,00
120,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΑ
ΠΟΛΥΑΙΘΕΝΙΟ ΦΥΛΛΟ 200gr/m2
m2
200,00
0,70
140,00
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ 10Kg/m2
m2
80,00
8,50
680,00
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
κιλά
250,00
3,60
900,00
ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 19mm X 1.5m
τεμ.
20,00
4,50
90,00
ANTIGRAFFITI 1lt
τεμ.
30,00
7,50
225,00
ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ
66
10,00
20,00
200,00
25kg
τεμ.
67 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ
kg
50,00
6,50
325,00
68 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΡΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΣΤΑΥΡΩΝ
τεμ.
20,00
4,00
80,00
69 ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΟΒΑΔΩΝ
m2
60,00
1,10
66,00
70 ΠΙΣΣΟΧΑΡΤΟ
m2
300,00
0,75
225,00
τεμ.
4,00
71 ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 750ml
30,00
120,00
72 ΚΟΛΛΑ PVC 250ML
τεμ.
15,00
3,50
52,50
73 ΚΟΛΛΑ PVC 500ML
τεμ.
15,00
5,00
75,00
74 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΛΕΚΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 1/2 20m
m
300,00
0,65
195,00
75 ΣΧΑΡΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ Φ100
τεμ.
20,00
2,60
52,00
76 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΟΙ ΠΑΧΟΥΣ 4 χιλ.
m2
20,00
20,00
400,00
77 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΟΙ ΠΑΧΟΥΣ 5 χιλ.
m2
20,00
22,00
440,00
78 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΠΛΟΙ 4-12-4
m2
20,00
26,00
520,00
79 ΣΧΑΡΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 120X120
τεμ.
20,00
4,00
80,00
80 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 40Χ40
τεμ.
10,00
50,00
500,00
81 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΓΚΡΙ 40Χ40
τεμ.
10,00
47,00
470,00
82 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 13x100x15
τεμ.
10,00
24,00
240,00
83 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 20x100x15
τεμ.
10,00
43,00
430,00
84 ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 13Χ100
τεμ.
10,00
14,00
140,00
85 ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 20Χ100
τεμ.
10,00
25,00
250,00
86 ΔΟΚΟΣ ΞΥΛΙΝΟΣ
κ.μ.
1,00
900,00
900,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1:
73.611,50
ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
87 ΡΑΒΔΟΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ (ΛΑΜΕΣ) ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
kg
300,00
1,40
420,00
88 ΡΑΒΔΟΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ (ΛΑΜΕΣ)
kg
300,00
1,10
330,00
89 ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
300,00
1,40
420,00
kg
90 ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΘΕΡΜΗΣ – ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ
300,00
1,10
330,00
kg
91 ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΑΝΑΓΛΥΦΗ
600,00
1,20
720,00
kg
92 ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 2000x1000x0.5mm
45,00
13,00
585,00
τεμ.
93 ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ ΜΑΥΡΗ
700,00
1,20
840,00
kg
94 ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
400,00
1,60
640,00
kg
95 ΣΙΔΗΡΟΠΑΣΣΑΛΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ
kg
150,00
1,30
195,00
96 ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Τ131
τεμ.
120,00
21,00
2.520,00
97 ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Τ92
τεμ.
100,00
16,00
1.600,00
kg
98 ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ B500C
870,00
0,80
696,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 :
9.296,00
ΤΜΗΜΑ 3 : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
440,00
65,00
28.600,00
99 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20
m3
100 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25
120,00
68,00
8.160,00
m3
101 ΑΝΤΛΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
τεμ.
10,00
130,00
1.300,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 :
38.060,00
ΣΥΝΟΛΟ 120.967,50
Φ.Π.Α. (24%) 29.032,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 149.999,70

α/α
61
62
63
64
65

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ελευθ/πολη, 09.05.2017
Συντάχθηκε

Μαρμίδης Στέργιος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α΄

Παπαδόπουλος Οδυσσέας
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Β΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1053 / 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΕΡΓΟ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ "

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προς προμήθεια υλικά οφείλουν να διακρίνονται για την αρτιότητα τους, να φέρουν σήμανση CE, και
να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα ελληνικά και εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ, που
διέπουν το καθένα από αυτά (ΦΕΚ 386Β/20.03.2007), καθώς και µε τις διεθνώς ακολουθούµενες
πιστοποιήσεις κατασκευής και λειτουργίας (DIN, ISO, VDE κ.λ.π.). Σχετικά µε το είδος και την ποιότητα των
υλικών, τις δειγµατοληψίες, τις δοκιµασίες και τους ελέγχους όλων των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν,
ισχύουν, ανάλογα µε την περίπτωση, όσα ορίζονται στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές, στα Πρότυπα
του ΕΛΟΤ, στους κανονισµούς και τους νόµους του κράτους, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, στους
συµβατικούς όρους και τέλος σε κάθε άλλη νεότερη διάταξη, νόµο, κανονισµό, απόφαση κλπ., που
αντικαθιστά ή συµπληρώνει τις διατάξεις των προδιαγραφών αυτών. Τέλος, για ό,τι δεν καλύπτεται από
τα παραπάνω ισχύουν οι προδιαγραφές του κατασκευαστή ή του προµηθευτή.

ΤΜΗΜΑ 1 : ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Α/Α 1-3 ΑΜΜΟΣ ΘΡΑΥΣΤΗ
Η άμμος θα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω απαιτήσεις :
• Η άμμος πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 για την παρασκευή
σκυροδέματος ή του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 για την παρασκευή διαφόρων κονιαμάτων και σε κάθε
περίπτωση να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τα ανωτέρω πρότυπα.
• Η παιπάλη της άμμου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 16% του ξηρού βάρους της.
• Η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε ελέγχους του υλικού σε πιστοποιημένα εργαστήρια, εάν αυτό
κριθεί απαραίτητο. Τα έξοδα των ελέγχων βαρύνουν τον προμηθευτή.
• Η άμμος θα παραδοθεί χύμα, σε συσκευασία των 30 Kgr ή σε Big Bag σε θέση που θα ορίσει η
αρμόδια υπηρεσία.
• Η επιλογή της άμμου θα είναι κατά περίπτωση, έπειτα από επιλογή της αρμόδιας υπηρεσίας,
ανάλογα με το είδος των εργασιών που θα χρησιμοποιηθεί και τις εκάστοτε ανάγκες.
Α/Α 4-5 ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ
Το αμμοχάλικο θα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω απαιτήσεις :
• Το αμμοχάλικο πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 για την
παρασκευή σκυροδέματος και σε κάθε περίπτωση να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με το ανωτέρω
πρότυπο.
• Η παιπάλη του αδρανούς συνεχούς διαβάθμισης (αμμοχάλικου) δεν πρέπει να υπερβαίνει το
11% του ξηρού βάρους του, όταν πρόκειται για θραυστό υλικό.

• Η υπηρεσία μπορεί να προβεί σε ελέγχους του υλικού σε πιστοποιημένα εργαστήρια, εάν αυτό
κριθεί απαραίτητο. Τα έξοδα των ελέγχων βαρύνουν τον προμηθευτή.
• Το αμμοχάλικο θα παραδοθεί χύμα ή σε Big Bag σε θέση που θα ορίσει η αρμόδια υπηρεσία.
• Η επιλογή του αμμοχάλικου θα είναι κατά περίπτωση, έπειτα από επιλογή της αρμόδιας υπηρεσίας,
ανάλογα με το είδος των εργασιών που θα χρησιμοποιηθεί και τις εκάστοτε ανάγκες.
Α/Α 6 ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ
Τσιμεντοειδής ακρυλικός αρμόστοκος σε διάφορα χρώματα, παντός τύπου πλακιδίων, απορροφητικών
και μη, με επιλεγμένα χαλαζιακά αδρανή και πρόσθετα, που βελτιώνουν την πρόσφυση και την
εργασιμότητά του. Κατάταξη κατά EN 13888 ως CG2WA, κατάλληλος για κάθετες και οριζόντιες
επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων ιδιαίτερα ανθεκτικός στην υγρασία και τον παγετό.
Α/Α 7-8 ΑΣΒΕΣΤΗΣ
Ασβέστης σε σκόνη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραγωγού του και το πρότυπο ΕΝ 459-1:2001.
Θα παραδοθεί σε σάκο 0.5 κ.μ. ή σε συσκευασία των 30 κιλών σε θέση που θα ορίσει η αρμόδια
υπηρεσία.
Α/Α 9 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ
Ασβέστης σε πολτό, περιεκτικότητας σε νερό ≤70% και ≥45% κολλώδης υφής χωρίς ξένες προσμίξεις
και ξερά άλατα ασβεστίου, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 459-1:2001. Ο πολτός του ασβέστη πρέπει να
είναι καλά σβησμένος και ωριμασμένος στις εγκαταστάσεις του παραγωγού ή του προμηθευτή. Θα
παραδοθεί χύμα επί τόπου σε θέση που θα ορίσει η αρμόδια υπηρεσία.
Α/Α 10-11 ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ
Η μαρμαρόσκονη (0-1.5 μμ) θα προέρχεται από καθαρό μάρμαρο, θα είναι της καλύτερης ποιότητας,
λευκή, αμιγής, απαλλαγμένη ξένων ουσιών. Θα παραδοθεί σε Big Bag ή σε σακιά των 25kg σε θέση που
θα ορίσει η αρμόδια υπηρεσία.
Α/Α 12 ΤΣΙΜΕΝΤΟ
Το τσιμέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής, τύπου Portland, θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό
συμμόρφωσης CE, δηλαδή και θα πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1-2000
και ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2-2000. Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητά τη διεξαγωγή ελέγχων ποιότητας για τις
ποσότητες που παραδίδονται, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ο έλεγχος που μπορεί να ζητηθεί είναι με
επιβάρυνση του προμηθευτή. Τσιμέντο με ανομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή
σβώλους που δεν διαλύονται με σφίξιμο στο χέρι) δεν θα γίνεται αποδεκτό. Η μεταφορά και παράδοση
του τσιμέντου θα γίνει σε σφραγισμένους χάρτινους σάκους των 50 Kgr ενώ η αποθήκευσή του (πριν την
παράδοση) θα πρέπει να γίνεται σε κλειστούς, καλά αεριζόμενους χώρους προστατευμένους από την
υγρασία και τις καιρικές συνθήκες.
Α/Α 13 3A
Το 3Α πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13242 για υλικά οδοστρωσίας
και σε κάθε περίπτωση να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με το ανωτέρω πρότυπο. Η υπηρεσία μπορεί να
προβεί σε ελέγχους του υλικού σε πιστοποιημένα εργαστήρια, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Τα έξοδα των
ελέγχων βαρύνουν τον προμηθευτή. Το 3Α θα παραδοθεί χύμα επί τόπου σε θέση που θα ορίσει η
αρμόδια υπηρεσία.

Α/Α 14 ΧΑΛΙΚΙ
Το χαλίκι πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 για τα χονδρόκοκκα
αδρανή και σε κάθε περίπτωση να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με το ανωτέρω πρότυπο. Η υπηρεσία
μπορεί να προβεί σε ελέγχους του υλικού σε πιστοποιημένα εργαστήρια, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Τα
έξοδα των ελέγχων βαρύνουν τον προμηθευτή. Το χαλίκι θα παραδοθεί σε σακί 25 kgr.
Α/Α 15 ΨΥΧΡΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣ
Το έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα, πρέπει να έχει τις εξής ιδιότητες:
- Η εφαρμογή του υλικού να μην απαιτεί επαλείψεις (συγκολλητική ή προεπάλειψη) και ανάμειξη. Να
μην απαιτούνται μηχανήματα και ειδικευόμενοι εργάτες.
- Να εφαρμόζεται με ευκολία και αποτελεσματικότητα κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες
(βροχόπτωση, λιμνάζοντα νερά, χαμηλές θερμοκρασίες), χωρίς ειδικό εξοπλισμό και η απόδοση του
επισκευαζόμενου τμήματος της οδού στην κυκλοφορία να είναι άμεση. - -Να παραμένει ελαστικό για
μακρύ χρονικό διάστημα μετά την χρήση του, χωρίς να δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην κυκλοφορία, να
μην αποκολλάται από το οδόστρωμα και να μην παρασύρεται από τα ελαστικά των αυτοκινήτων.
- Να έχει καλή πρόσφυση τόσο σε ασφαλτικά όσο και σε οδοστρώματα από σκυρόδεμα.
- Να σφραγίζει και να προστατεύει από διάβρωση το οδόστρωμα.
-Να μην παρουσιάζει ρωγμές λόγω θερμοκρασιακών συστολών – διαστολών.
- Το υλικό να είναι απρόσβλητο από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων και να μην επηρεάζεται από
άλατα του υπεδάφους.
- Να υπάρχει δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του υπολειπόμενου υλικού μετά από το άνοιγμα της
συσκευασίας σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας.
- Να έχει διάρκεια αποθήκευσης (χωρίς να χάνει τις ιδιότητές του) το λιγότερο 12 μήνες χωρίς
περιορισμούς ως προς τον χώρο αποθήκευσης (στεγασμένος, κλειστός, κ.λ.π.)
– Το υλικό να είναι ακίνδυνο στην χρήση του (μη τοξικό) και γενικά μη επιβλαβές για την υγεία των
εργαζομένων και τη δημόσια υγιεινή, χωρίς να απαιτείται ειδικός εξοπλισμός.
Το ποσοστό ασφάλτου πρέπει να είναι τουλάχιστον 4,5% κατά βάρος αδρανών, έτσι ώστε η
συνδετικότητα του μίγματος να είναι ικανοποιητική.
Η συσκευασία θα είναι είτε δοχεία είτε σάκοι των 25κιλών.
Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει : Αποτελέσματα ανάλυσης του προσφερόμενου ψυχρού
ασφαλτομίγματος, από αναγνωρισμένο από την Πολιτεία εργαστήριο, από την οποία θα προκύπτει ότι,
τόσο τα αδρανή όσο και το ασφαλτικό συνδετικό υλικό, είναι σύμφωνα με τους Ελληνικούς ή τους
Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001:2000. Αποδεικτικά για τη μη
τοξικότητα και επικινδυνότητα του υλικού.
Α/Α 16 ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ
Ατσαλόκαρφα με λείο κορμό επίπεδη κεφαλή, ατσαλωμένα για στερεώσεις σε μπετό, γαλβανισμένα,
συσκευασμένα σε κουτιά των 100 τεμ. πάχους 3.5 μμ και μήκους 5 εκ.
Α/Α 17 ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
Υγρό βελτιωτικό πρόσμικτο κονιαμάτων τσιμέντου πολλαπλών χρήσεων, πιστοποιημένο με τη σήμανση
CE, με τις εξής ιδιότητες :
 Βελτίωση της πρόσφυσης του κονιάματος σε όλα τα υποστρώματα
 Βελτίωση της εργασιμότητας των κονιαμάτων

 Μείωση της συρρίκνωσης και του κινδύνου ρωγμών
 Αύξηση της αντοχής του κονιάματος

Το βελτιωτικό θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τις παρακάτω εφαρμογές :
 Για παραγωγή κονιαμάτων ενίσχυσης της πρόσφυσης
 Κονιάματα μικρού πάχους για φινίρισμα, τελειώματα
 Παραγωγή σοβά, κονιαμάτων επικάλυψης
 Κονιάματα δαπέδων
 Επισκευές
 Παντός είδους κονιάματα στην κατασκευή
Α/Α 18 ΚΑΡΦΙΑ
Καρφοβελόνες κοινές για οικοδομικές εφαρμογές σε διάφορες διαστάσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται
τύποι 16/24, 16/21, 20/48 κ.α.
Α/Α 19 ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ
Κεραμίδια Ολλανδικού τύπου που ικανοποιούν τις συμφωνημένες απαιτήσεις, όπως αυτές
προσδιορίζονται στον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Αργιλικών Κεραμιδιών του ΕΛΟΤ, με βάση το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1304-2005. Σε κάθε περίπτωση να φέρουν σήμανση CE και να πληρούν τις απαιτήσεις
υδατοστεγανότητας του προτύπου EN 539-1:2005 και αντοχής στον παγετό του προτύπου EN 539-2:2006.
Α/Α 20 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κύλινδρος ασφαλείας πόρτας (σώμα Brass ή Nickel) με σύστημα προεπιλεγμένου σπασίματος (Break
Secure - στην περίπτωση διάρρηξης, ο κύλινδρος σπάει στο συγκεκριμένο σημείο εμποδίζοντας την
παραβίαση). O κύλινδρος να συνεχίζει να λειτουργεί για τον κάτοχο του και μετά το σπάσιμο.
Το σύστημα του σπασίματος να υπάρχει και στις δυο πλευρές. Η πρώτη μπίλια να είναι ατσάλινη, ώστε
να μην μπορεί εύκολα να τρυπηθεί (προστασία anti-drill). Θα παραδοθεί σε διάφορες διαστάσεις 60 mm
(28-32), 80 mm (30-50) κ.λ.π. και με τουλάχιστον τρία κλειδιά.
Α/Α 21 ΧΩΝΕΥΤΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ
Χωνευτή κλειδαριά μιας στροφής κλειδώματος 25mm, 30mm ή 35mm (από το πρόσωπο της κλειδαριάς
έως το κέντρο της υποδοχής του κυλίνδρου) ή δύο στροφών κλειδώματος 45mm (από το πρόσωπο της
κλειδαριάς έως το κέντρο της υποδοχής του κυλίνδρου) με πλάκα προσώπου μπρονζέ γυαλιστερό ή νίκελ
ματ.
Α/Α 22 ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 5 ΕΚ.
Πλάκες φυσικού ορυκτοβάμβακα (άκαυστο, Euroclass A1) πάχους 5εκ. με πυκνότητα 40 kg/m3,
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 13162 και σήμανση CE.
Α/Α 23 ΛΕΥΚΗ ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
Λευκή, τσιμεντοειδούς βάσης, κόλλα πλακιδίων παντός τύπου, με βάση το λευκό τσιμέντο Portland
υψηλής αντοχής (Ι -52,5), ενισχυμένη με πολυμερείς ρητίνες, επιλεγμένα αδρανή και ειδικά πρόσθετα για
τη βελτίωση της πρόσφυσης των πλακιδίων σε δύσκολες, μη απορροφητικές επιφάνειες όπου απαιτείται
ελαστική και ισχυρή συγκόλληση. Ανθεκτική σε υγρό περιβάλλον και με μεγάλη αντοχή στον παγετό.
Σύμφωνη με το πρότυπο ΕΝ 12004 και με σήμανση CE.

Α/Α 24 ΠΛΑΚΕΣ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ (ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΕΣ)
Ακανόνιστες πλάκες Ακροβουνίου (φυσικές πέτρες) σε χρώμα γκρι και αποχρώσεις αυτού, μέσου
πάχους 3 εκ. πιστοποιημένες με σήμανση CE.
Επειδή οι ακανόνιστες πλάκες είναι φυσικές πέτρες οι διαστάσεις τους ποικίλουν.
Α/Α 25 ΠΛΑΚΕΣ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ (ΟΡΘΟΓΩΝΙΣΜΕΝΕΣ)
Πλάκες Ακροβουνίου (φυσικές πέτρες) σε χρώμα γκρι και αποχρώσεις αυτού, μέσου πάχους 3 εκ.
πιστοποιημένες με σήμανση CE κομμένες σε ορθογώνιο σχήμα. Οι πλάκες θα παραδοθούν σε διάφορα
πλάτη και μήκη ανάλογα με τις επί τόπου ανάγκες.
Α/Α 26-27 ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 40x40
Προμήθεια τυπικών προκατασκευασμένων τετραγωνικών πλακών πεζοδρομίου από σκυρόδεμα
σε διάφορα σχέδια και χρώματα, σύμφωνες με το πρότυπο EN 1339:2003 και σήμανση CE. ∆ιαστάσεις
πλευρών 40-40 cm και πάχος από 2.5 έως 4 mm. Οι προκατασκευασμένες πλάκες από σκυρόδεμα, πρέπει
να συμμορφώνονται με κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή διαστάσεων, αντοχή σε τριβή, φθορά σε
τριβή και στην υδατοαπορροφητικότητα.
Α/Α 28 ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ
Φυσική χαλαζιακή άμμος, καθαρότητας SiO2 98,5 – 99,8 %, με σφαιρικούς κόκκους, ξηρή και
διαβαθμισμένη, απαλλαγμένη από σκόνη και προσμίξεις. Για κατασκευαστικές και άλλες εφαρμογές
υψηλών απαιτήσεων, κοκκομετρίας 0-0,4 mm.
Α/Α 29 ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΣΗΣ
Eπαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης. Κατάλληλο για στεγάνωση υπογείων και
δεξαμενών. Ιδανικό για δεξαμενές πόσιμου νερού. Δυνατότητα εκ των υστέρων στεγανοποίησης υπόγειων
χώρων
εσωτερικά,
εφαρμοζόμενο
και
από
την
αντίθετη
πλευρά
του
νερού.
Να κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο EΝ 1504-2.
Α/Α 30 ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΣΠΡΕΪ 750ml
Αφρός πολυουρεθάνης (σπρεϊ) ενός συστατικού, χαμηλής διόγκωσης, που πολυμερίζεται με την
ατμοσφαιρική υγρασία. Έχει άριστη πρόσφυση σε ξύλο, τσιμέντο, πέτρες, μέταλλα κλπ. Ο πολυμερισμένος
αφρός να είναι μη τοξικός.
Α/Α 31 ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ
Πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης με πυκνότητα τουλάχιστον 18 kg/m3 και σε διάφορες διαστάσεις
που παράγονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 13163 και με σήμανση CE.
Α/Α 32 ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
Έτοιμος προς χρήση, ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος κατάλληλος για εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους.. Κατάλληλος για σπατουλάρισμα επιφανειών από σοβά, σκυρόδεμα, τοιχοποιία,
ξύλο, γυψοσανίδα και τσιμεντοσανίδα. Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE.

Α/Α 33 ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ακρυλικό, λεπτόκοκκο, λευκό τσιμεντοκονίαμα, εμπλουτισμένο με ρητίνες. Κατάλληλο για εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους. Κατάλληλο για σπατουλάρισμα επιφανειών από σοβά, σκυρόδεμα, τοιχοποιία,
ξύλο, γυψοσανίδα και τσιμεντοσανίδα. Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE. Προσφέρεται σε συσκευασία 20
kg και πριν την εφαρμογή του αναμιγνύεται με την προσθήκη νερού. Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE.
Α/Α 34 ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ
Έτοιμος σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης, που απαιτεί μόνο την προσθήκη νερού για την κατασκευή του
"χοντρού χεριού" του σοβά. Πρέπει να έχει τις εξής ιδιότητες
- Έχει άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα.
- Πολύ καλή εργασιμότητα
- Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση.
Προσφέρεται σε συσκευασία 20 kg και πριν την εφαρμογή του αναμιγνύεται με την προσθήκη νερού.
Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE.
Α/Α 35 ΣΥΡΜΑ ΜΑΥΡΟ ΝΟ 7
Σύρμα μαύρο μαλακό Φ 1,20 mm, (SAE 1006 & SAE 1008 κατά ASTM A510M) για οικοδομικές
εφαρμογές κατά DIN 177.
Α/Α 36 ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΝΟ 7
Σύρμα γαλβανισμένο μαλακό Φ 1,20 mm, (SAE 1006 & SAE 1008 κατά ASTM A510M) για οικοδομικές
εφαρμογές κατά το πρότυπο ΕΝ 10218-02. Το γαλβάνισμα να είναι κατά το πρότυπο ΕΝ 10244-02, Class C.
Α/Α 37 ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΝΟ 14
Σύρμα γαλβανισμένο μαλακό Φ 2,20 mm, (SAE 1006 & SAE 1008 κατά ASTM A510M) για οικοδομικές
εφαρμογές κατά το πρότυπο ΕΝ 10218-02. Το γαλβάνισμα να είναι κατά το πρότυπο ΕΝ 10244-02, Class C.
Α/Α 38 ΣΥΡΜΑ ΑΓΚΑΘΩΤΟ Νο11
Σύρμα αγκαθωτό, μαλακό, γαλβανισμένο εν θερμώ Νο11 σε κουλούρα μήκους 100m και πάχος
σύρματος 1.60 mm.
Α/Α 39 ΚΟΤΕΤΣΟΣΥΡΜΑ
Διχτυωτό συρματόπλεγμα με εξάγωνη οπή, «κοτετσόσυρμα», με πάχος σύρματος 0.9 mm και άνοιγμα
οπής 1΄΄. Σύρμα μαλακό γαλβανισμένο εν θερμώ σε ρολό 50μ. και ύψος 2,00 μ..
Α/Α 40 ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
Ανοξείδωτος δίσκος κοπής διαμέτρου 180 mm , με ενδεικτική διάμετρο οπής 22 mm και πάχος 2-2.5
mm, κατάλληλος για την κοπή μετάλλων.
Α/Α 41 ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Ταινία σήμανσης για την προειδοποίηση επικίνδυνων σημείων και για την δημιουργία ζωνών
ασφαλείας. Κατάλληλη για την σήμανση εργοταξίων, δημοσίων και ιδιωτικών έργων με εφαρμογές σε
τομείς όπου η απαγόρευση εισόδου είναι σημαντική για την ασφάλεια μη εξουσιοδοτημένου
προσωπικού. Πάχος ταινίας 7 εκ. και μήκος 200μ.

Α/Α 42 ΠΛΕΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
Πλαστικός φράχτης ασφαλείας κατασκευασμένος από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDΡΕ)
κατάλληλο για προειδοποίηση και απαγόρευση εισόδου σε εργοτάξια και επικίνδυνους χώρους σε
πορτοκαλί χρώμα. Πλάτος 1μ., μήκος 50μ. και βάρος: 100 g / m².
Α/Α 43 ΚΕΡΑΜΙΔΟΧΡΩΜΑ
Ακρυλικό χρώμα με 100% ακρυλική πρώτη ύλη. Κατάλληλο σε οποιαδήποτε επιφάνεια εξωτερική και
εσωτερική και ειδικά για βαφή αλκαλικών επιφανειών όπως σοβάς και μπετόν.
Με αντοχή στις καιρικές συνθήκες και ισχυρή πρόσφυση.
Α/Α 44 ΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ
Ράμμα κουβαρίστρα 50 μέτρων σε διάφορα χρώματα, κατάλληλο για οικοδομικές εργασίες.
Α/Α 45 ΜΕΜΒΡΑΝΗ PVC ΠΑΧΟΥΣ 1.5 mm για στεγανοποίηση υπόγειων κτιρίων
Μεμβράνη PVC-P, πάχους 1.5 mm, από πρωτογενές και όχι ανακυκλωμένο PVC, η οποία παράγεται
σύμφωνα με τον EN 13967 και είναι πιστοποιημένη με σήμανση CE. Κατάλληλη για την υπόγεια
στεγανοποίηση των κτιρίων και για τη στεγανοποίηση κατασκευών με στόχο την αποφυγή διαρροής
διαφόρων υγρών ουσιών στο υπέδαφος.
Α/Α 46 ΜΕΜΒΡΑΝΗ PVC ΠΑΧΟΥΣ 1.5 mm για στεγανοποίηση δωμάτων
Μεμβράνη PVC-P, πάχους 1.5 mm, από πρωτογενές και όχι ανακυκλωμένο PVC, η οποία παράγεται
σύμφωνα με τον EN 13967 και είναι πιστοποιημένη με σήμανση CE. Κατάλληλη για την στεγανοποίηση
δωμάτων των κτιρίων και με αντοχή στις καιρικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της μόνιμης
έκθεσης στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).
Α/Α 47 ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ
Οπτόπλινθοι οριζοντίων οπών κατασκευασμένοι από άργιλο, σύμφωνοι με το πρότυπο EN 771-1:2011
με σήμανση CE σε διάφορες διαστάσεις (ενδεικτικά αναφέρονται 6x9x19 εκ., 9x9x19 εκ., 9x12x19 εκ.
κ.λ..π). Ιδιότητες και χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι οπτόπλινθοι :
- Να είναι καλά ψημένοι
- Να μην είναι υαλοποιημένοι
- Να είναι σκληροί, και όχι εύθρυπτοι
- Να αναδίδουν με κρούση καθαρό ήχο
- Να μην έχουν σκασίματα και κομμάτια άσβεστου ασβέστη ή άλλα ξένα σώματα
-Να είναι πολύ καλά διαμορφωμένοι, με λεία λεπτόκκοκη επιφάνεια και ακμές χωρίς ελλείψεις
- Να είναι ανθεκτικοί στον παγετό
- Να απορροφούν νερό έως και 16% κατά βάρος ξερού τούβλου
Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα ελέγχου των Μηχανικών χαρακτηριστικών μέσω δοκιμών σε
αναγνωρισμένα εργαστήρια με δαπάνη του προμηθευτή.
Α/Α 48 ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΡΩΜΑΪΚΑ
Κεραμίδια Ρωαμϊκού τύπου που ικανοποιούν τις συμφωνημένες απαιτήσεις, όπως αυτές
προσδιορίζονται στον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Αργιλικών Κεραμιδιών του ΕΛΟΤ, με βάση το

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1304-2005. Σε κάθε περίπτωση να φέρουν σήμανση CE και να πληρούν τις απαιτήσεις
υδατοστεγανότητας του προτύπου EN 539-1:2005 και αντοχής στον παγετό του προτύπου EN 539-2:2006.
Α/Α 49 ΠΛΑΚΑΚΙΑ 40Χ40
Κεραμικά πλακάκια δαπέδου, σιαδτάσεων 40x40 εκ., υψηλής αντοχής στην απότριψη και στην χάραξη με
επικάλυψη σμάλτου πάνω στη κεραμική μάζα τους, με σήμανση CE, σε συμφωνία με το πρότυπο ΕΝ
14411:2006, κατηγορίας 4 (PEI IV) (υψηλής αντοχής – πλακίδια για χώρους με μεγάλη κυκλοφορία, όπως
εστιατόρια, γραφεία, σχολεία και καταστήματα).
Α/Α 50 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 280ml
Σιλικόνη σε 280 ml για χρήση με πιστόλι, σε διάφανη απόχρωση, αντιμουχλική, αδιάβροχη, ανθεκτική σε
UV ακτινοβολία, κατάλληλη για την στεγανοποίηση αρμών σε κτίρια, προσόψεις, τοίχους, οροφές, το
σφράγισμα παραθύρων για είδη υγιεινής και κουφώματα PVC κοκ.
Α/Α 51 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΛΕΥΚΗ 280ml
Σιλικόνη 280 ml για χρήση με πιστόλι, σε λευκή απόχρωση, αντιμουχλική, αδιάβροχη, ανθεκτική σε UV
ακτινοβολία, κατάλληλη για την στεγανοποίηση αρμών σε κτίρια, προσόψεις, τοίχους, οροφές, το
σφράγισμα παραθύρων για είδη υγιεινής και κουφώματα PVC κοκ.
Α/Α 52 ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΓΚΡΙ
Κυβόλιθοι γκρι από σκυρόδεμα σε διάφορα σχέδια πλήρως συμμορφωμένοι με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
1338:2003, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας, αντοχής και ασφάλειας και με σήμανση CE.
Α/Α 53 ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΣ
Κυβόλιθοι κίτρινοι ή κόκκινοι από σκυρόδεμα σε διάφορα σχέδια πλήρως συμμορφωμένοι με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1338:2003, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας, αντοχής και ασφάλειας και με
σήμανση CE.
Α/Α 54-55 ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΙ
Οι τσιμεντόλιθοι θα είναι διαστάσεων περίπου 17x17x34 cm ή 10x17x37cm, κατασκευασμένοι
τουλάχιστον 28 ημέρες πριν, με σήμανση CE και πλήρως συμμορφωμένοι με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα
ΕΛΟΤ ΕΝ 771-3:2003. Πρέπει επίσης να έχουν την ίδια εμφάνιση (ιδιαίτερα υφή) και να έχουν
συντηρηθεί με τις ίδιες διαδικασίες. Η παράδοση θα γίνεται σε παλέτες.
Α/Α 56 ΛΙΝΑΤΣΑ
Λινάτσα ύφασμα με πυκνή πλέξη για κάθε είδους κατασκευή.
Α/Α 57 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑ Φ800 1μ
Τσιμεντοσωλήνα άοπλη, συνήθους αντοχής, με σύνδεση τόρμου-εντορμίας, εσωτερικής διαμέτρου Φ800
μμ και μήκους 1μ., σε συμφωνία με το πρότυπο EN 1916:2002 και πιστοποιημένη με σήμανση CE.
Α/Α 58 ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Προκατασκευασμένα κρασπέδα οδοποιίας από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής μήκους 1μ.,
πλάτους βάσης 0,15 μ και ύψους 0,25 έως 0,30 μ, με απότμηση, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340 και πιστοποιημένα με

σήμανση CE, για κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία παρασκευάζονται σε
βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση.
Α/Α 59 ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΚΗΠΟΥ
Προκατασκευασμένα κρασπέδα κήπου από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ή C16/20, διατομής μήκους 1μ.,
πλάτους 0,06μ έως 0,09μ και ύψους 0,23 έως 0,30 μ, με απότμηση, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340 και πιστοποιημένα με
σήμανση CE, κατάλληλα για διαμορφώσεις σε για πάρκα και πλατείες.
Α/Α 60 ΦΥΛΛΟ ΠΟΛΥΑΙΘΕΝΙΟΥ 150gr/m²
Γενικής χρήσης φύλλο πολυαιθυλενίου PE με βάρος περίπου 150gr/m² .
Α/Α 61 ΦΥΛΛΟ ΠΟΛΥΑΙΘΕΝΙΟΥ 200gr/m² .
Γενικής χρήσης φύλλο πολυαιθυλενίου PE με βάρος περίπου 200gr/m² .
Α/Α 62 ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ
Ορθογωνικά ασφαλτικά κεραμίδια με βάρος περίπου 10,00 Kg/m2 και χρώμα κόκκινο.
Α/Α 63 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
Καλύμματα φρεατίων σε διάφορες διαστάσεις τετράγωνα ή ορθογώνια ή στρογγυλά κατασκευασμένα
από ελατό (σφαιροειδή) χυτοσίδηρο GJS 500-7 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 (κλάσεις Β125, C250,
D400) ή φαιό χυτοσίδηρο GG20 (κλάση Α15). Ο σχεδιασμός και η κατασκευή γίνεται σύμφωνα με την
ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ124/94.
Α/Α 64 ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 19mm X 1.5m
Κολλητική Ταινία Διπλής Όψης με διαστάσεις 19mm x 1 ,5m.
Α/Α 65 ANTIGRAFFITI
Αντιρρυπαντικό βερνίκι ή γαλάκτωμα, κατάλληλο για την εφαρμογή πάνω σε βαμμένες επιφάνειες από
μπετόν, σοβά, τοίχους, πέτρα, μέταλλα, ξύλο κλπ. Tο αντιρυπαντικό δημιουργεί έναν υμένα χωρίς πόρους
o οποίος δεν επιτρέπει στο graffiti (διάφορα spray, μαρκαδόρους κ.λ.π.) να εισχωρήσει στο εσωτερικό του
χρώματος και της επιφάνειας που θέλουμε να προστατεύσουμε, ενώ ταυτόχρονα επιδέχεται τον
καθαρισμό του graffiti. Κατάλληλο για βαφή σε δημόσιους χώρους, δημόσια έργα, ξενοδοχεία με αντοχή
στις καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV).
Α/Α 66 ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ 25kg
Ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα δαπέδων, ταχείας πήξης, κατάλληλο για εξομάλυνση
και επιπέδωση επιφανειών από σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονία για πάχη από 3 έως 30 mm, σε συμφωνία με
το πρότυπο ΕΝ 13813 και με σήμανση CE.
Α/Α 67 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ
Διαφανές, ακρυλικό βερνίκι κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, που να προσφέρει
υδαταπωθητικότητα και προστασία, για τον εµποτισµό φυσικών λίθων (σχιστόλιθοι, πωρόλιθοι κλπ.) και
τεχνητών δοµικών υλικών (διακοσµητικά τούβλα, κεραµίδια κλπ.).

Α/Α 68 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΡΜΩΝ
Πλαστικοί σταυροί για την δημιουργία αρμών σταθερού πλάτους, κατάλληλοι για εργασίες τοποθέτησης
διαφόρων ειδών κεραμικών ή άλλων πλακιδίων, κατασκευασμένοι από ανθεκτικό πολυαιθυλένιο σε πάχη
1mm, 2mm, 4mm ή 5mm. Η συσκευασία περιέχει 500 τεμάχια.
Α/Α 69 ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΟΒΑΔΩΝ
Υαλόπλεγμα ανθεκτικό στα αλκάλια για τον οπλισμό των σοβάδων και των τσιμεντοκονιών και την
αποφυγή ρηγματώσεων.
Α/Α 70 ΠΙΣΣΟΧΑΡΤΟ
Αποτελούνται από ειδικό βιομηχανοποιημένο ασφαλτικό μίγμα με οπλισμό χαρτί (χαρτί ≥ 180 gr/m²)
κατάλληλο για στεγάνωση κάτω από κεραμοσκεπές. Πάχος πισσόχαρτου ≥ 1mm.
Α/Α 71 ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ
Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού ενός συστατικού, χαμηλής διόγκωσης, που πολυμερίζεται με την
ατμοσφαιρική υγρασία. Έχει άριστη πρόσφυση σε ξύλο, τσιμέντο, πέτρες, μέταλλα κλπ. Ο πολυμερισμένος
αφρός να είναι ανθεκτικός στην φωτιά και μη τοξικός. Σε συσκευασία 750ml για χρήση με το χέρι.
Α/Α 72-73 ΚΟΛΛΑ PVC 500ML
Ειδική παχύρρευστη κόλλα για δυνατή και γρήγορη συγκόλληση σωληνών και εξαρτημάτων από PVC.
Κατάλληλη για σωλήνες PVC σε κάθε είδους υδραυλικό δίκτυο, αποχετεύσεις νιπτήρων και νεροχυτών,
υδρορροών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών από σκληρό PVC
Α/Α 74 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΛΕΚΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 1/2 20m
Λάστιχο ποτίσματος πράσινο μήκους 20μ. και διατομής 1/2΄΄ ενισχυμένο από πολυεστερική πλέξη .
Α/Α 75 ΣΧΑΡΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ Φ100
Σχαράκι δαπέδου χρωμέ στρογγυλό Φ100
Α/Α 76-77 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΟΙ
Υαλοπίνακες απλοί με ένα μόνο κρύσταλλο με πάχος 4mm ή 5 mm.
Α/Α 78 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΠΛΟΙ 4-12-4
Διπλοί υαλοπίνακες αποτελούμενοι από δυο κρύσταλλα τα οποία ενώνονται περιμετρικά με ένα προφιλ
αλουμινίου και το όλο σύστημα σφραγίζεται με ειδική κόλλα με διάκενο από εγκλωβισμένο στρώμα ξηρού
αέρα. Τα πάχη των κρυστάλλων είναι 4mm και το διάκενο 12mm.
Α/Α 79 ΣΧΑΡΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 120x120
Σχαράκι δαπέδου χρωμέ τετράγωνα διαστάσεων 120x120.
Α/Α 80 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 40Χ40
Πράσινο πλαστικό φρεάτιο από PP διαστάσεων 40x40 με κάλυμμα ή σχάρα από PP κατάλληλο για κήπους
και πλατείες και με δυνατότητα εξόδου αγωγού Φ80-100-110-125-140-160-200-250.

Α/Α 81 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΓΚΡΙ 40Χ40
Γκρι πλαστικό φρεάτιο από PP διαστάσεων 40x40 με κάλυμμα ή σχάρα από PP ή ΑΒS και με δυνατότητα
εξόδου αγωγού Φ80-100-110-125-140-160-200-250.
Α/Α 82 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 13x100x15
Πλαστικό κανάλι αποστράγγισης τυπικού μήκους ενός μέτρου τύπου 13x100/15 από PP ή ABS με τα
εξαρτήματα στερέωσης και το τερματικό του.
Α/Α 83 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 20x100x15
Πλαστικό κανάλι αποστράγγισης τυπικού μήκους ενός μέτρου τύπου 20x100/15 από PP ή ABS με τα
εξαρτήματα στερέωσης και το τερματικό του.
Α/Α 84 ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ 13x100
Γαλβανισμένη σχάρα 13x100 Α15
Α/Α 85 ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΣΧΑΡΑ 20x100
Γαλβανισμένη σχάρα 20x100 Α15
Α/Α 86 ΔΟΚΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ
Πριστή ξυλεία εμποτισμένη για στέγες πιστοποιημένη με σήμανση CE σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα Ε5
πλανισμένη και με λείες επιφάνειες για στέγες, μπαλκόνια, υπόστεγα, κατασκευές υπαίθρου (πέργκολες,
κιόσκια, περιφράξεις κ.α.) ενδεικτικών διαστάσεων 8x15, 9x17, 9x21, 12x16, 12x12.
ΤΜΗΜΑ 2 : ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Α/Α 87 ΡΑΒΔΟΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ (ΛΑΜΕΣ) ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
Ράβδοι θερμής έλασης ορθογωνικής διατομής (λάμες), γαλβανιζέ με ποιότητα χάλυβα S235JR κατά ΕΝ
10025 σε διάφορα τυποποιημένα πάχη και πλάτη.
Α/Α 88 ΡΑΒΔΟΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ (ΛΑΜΕΣ)
Ράβδοι θερμής έλασης ορθογωνικής διατομής (λάμες), με ποιότητα χάλυβα S235JR κατά ΕΝ 10025 σε
διάφορα τυποποιημένα πάχη και πλάτη.
Α/Α 89 ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
Φύλλα, διαφόρων τυποποιημένων διαστάσεων, λαμαρίνας με επιψευδαργυρωμένη επιφάνεια
(γαλβανιζέ) για πάχη από 0,3 mm έως και 5 mm, ποιότητα χάλυβα DX51D κατά ΕΝ 10142/90 (ST 02Z κατά
DIN 17162/77) και ποιότητα γαλβανίσματος ≥ Ζ150 (150 gr Zn/m2).

Α/Α 90 ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΘΕΡΜΗΣ – ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ
Φύλλα, διαφόρων τυποποιημένων διαστάσεων, λαμαρίνας θερμής έλασης με λεία επιφάνεια και
ποιότητα χάλυβα S235JR και S355JR κατά EN 10025 για πάχη από 1,5 mm έως και 12 mm ή εναλλακτικά
και ανάλογα με την επιλογή της αρμόδιας υπηρεσίας, για πάχη από 0,50 mm έως 3 mm φύλλα λαμαρίνας
ψυχρής έλασης με λεία επιφάνεια και ποιότητα χάλυβα DC01 (03/05) ή St 12.03 και 05 VE (κατάλληλο για

επισμάλτωση) / DC03 ή St 13.03 / DC04 ή St 14.03 / DC01 EK ή St 12.03 VE (κατάλληλο για επισμάλτωση) /
DC04 ή St 14.03 VE (κατάλληλο για επισμάλτωση).
Α/Α 91 ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΑΝΑΓΛΥΦΗ
Φύλλα, διαφόρων τυποποιημένων διαστάσεων, λαμαρίνας θερμής έλασης με ανάγλυφη επιφάνεια
(μπακλαβωτά-κριθαρωτά) με ποιότητα χάλυβα S235JR κατά ΕΝ 10025 (St 37.2 κατά DIN 17100) και πάχη
από 2 mm έως και 10 mm.
Α/Α 92 ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ
Γαλβανισμένη λαμαρίνα διαμορφωμένη σε τραπεζοειδή μορφή με διαστάσεις 2000x1000μμ και πάχος
0.5μμ, με ποιότητα χάλυβα DX51D κατά EN 10142/90 και ποιότητα γαλβανίσματος ≥ Ζ150 (150 gr/m2).
Α/Α 93 ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ ΜΑΥΡΗ
Τετράγωνες, ορθογώνιες και στρόγγυλες άβαφες κοίλες δοκοί κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10219-1 & 2 με χάλυβα
θερμής έλασης και ποιότητα χάλυβα S235JR κατά ΕΛΟΤ EN 10025 σε διάφορες τυποποιημένες διαστάσεις.
Α/Α 94 ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
Τετράγωνες, ορθογώνιες και στρόγγυλες γαλβανιζέ κοίλες δοκοί κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10219-1 & 2 με χάλυβα
θερμής έλασης και ποιότητα χάλυβα S235JR κατά ΕΛΟΤ EN 10025 σε διάφορες τυποποιημένες διαστάσεις.
Α/Α 95 ΣΙΔΗΡΟΠΑΣΣΑΛΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ
Πάσσαλοι γωνιακής ισοσκελούς διατομής (σιδηρογωνιές γενικής χρήσης) με ποιότητα χάλυβα S235JR κατά
ΕΝ 10025 (St 37.2 κατά DIN 17100), γαλβανισμένες εν θερμώ ποιότητα γαλβανίσματος ≥ Ζ150 (150 gr/m2)
σε διάφορες τυποποιημένες διαστάσεις.
Α/Α 96-97 ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ
Πλέγμα σχάρας Τ131 ή Τ92 για χρήση σε τοιχία και δάπεδα, από χάλυβα κατηγορίας B500C κατά ΕΛΟΤ
1421-3 ή από χάλυβα με χαρακτηριστικά κατηγορίας Β500Α κατά ΕΛΟΤ 1421-2 με βρόχους τετραγωνικού
σχήματος

ΔΙΑΣT.
ΦΥΛΛΟΥ
(m)

ΤΥΠ.
ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

5,00×2,15
5,00×2,15

ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ

ΔΙΑΜΗΚΗ ΣΥΡΜΑΤΑ

Διαμ.
(mm)

Απόσταση
(mm)

Διαμ.
(mm)

Απόσταση
(mm)

T131

5,0

150

5,0

150

T92

4,2

150

4,2

150

Α/Α 98 ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ B500C
Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος Κατηγορίας B500C. Συγκολλήσιμος χάλυβας υψηλής αντοχής με
νευρώσεις, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1421. Θα παραδοθεί σε ευθύγραμμες ράβδους με διαμέτρους
από Φ8 έως Φ25mm με τις κατάλληλες αγκυρώσεις ή/και ως διαμορφωμένοι συνδετήρες οπλισμού.

ΤΜΗΜΑ 3 : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
Α/Α 99-100 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 ή C20/25, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), χωρίς χρήση αντλίας
σκυροδέματος, σύμφωνα με τις ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος" και ΠΕΤΕΠ
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος".
Τα αδρανή για την παραγωγή του σκυροδέματος θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 για την παρασκευή σκυροδέματος.
Το ενσωματωμένο τσιμέντο θα πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1-2000 και
ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2-2000.
Για τη διασφάλιση και πιστοποίηση της ποιότητας του σκυροδέματος θα προσκομιστεί πιστοποιητικό
συστήματος διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ISO ΕΝ 150 9001 της μονάδας παραγωγής του.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια και η μεταφορά του σκυροδέματος στη θέση εκτέλεσης των εργασιών, οι σταλίες των
αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος, εκτός από τη χρήση αντλίας σκυροδέματος,
β. Στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης
ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ)
υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.
γ. Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με
δαπάνη του Aναδόχου. Ο προσωρινά ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή
εγκεκριμένη μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος για τις ζητούμενες κατηγορίες σκυροδέματος.
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη για την περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν
υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.
Α/Α 101 ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Χρήση αντλίας σκυροδέματος για την επίτευξη σκυροδέτησης σε απρόσιτα ή δυσπρόσιτα, από τα
οχήματα μεταφοράς σκυροδέματος (βαρέλες), μέρη. Στην τιμή περιλαμβάνεται το σύνολο της δαπάνης
μετακίνησης από και προς τη θέση εκτέλεσης των εργασιών, η χρήση οχήματος από τον χειριστή του και η
σταλία οχήματος και χειριστή έως την περαίωση της σκυροδέτησης.
Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να προέρχονται από μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία
πιστοποιημένη κατά ISO 9000 (9001, 9002, 9008) και ISO 14000 (14001), από διαπιστευμένο φορέα
πιστοποίησης.

Ελευθερούπολη, 23 Μαΐου 2017
Ο Συντάξας

Παπαδόπουλος Οδυσσέας
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Β’

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ελευθερούπολη, 23 Μαΐου 2017
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Y.

Μαρμίδης Στέργιος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1053/2017

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

ΕΙΔΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» για τις πάγιες
και διαρκείς ανάγκες του Δήμου Παγγαίου. Η προμήθεια αφορά τα εξής τμήματα :

ΤΜΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

1

ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

2

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

3

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις όπως
μνημονεύονται στο προοίμιο της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι τιμές μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερές και αμετάβλητες κατά τη διάρκεια της προμήθειας και για
κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.
Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται το κόστος της προμήθειας, το κόστος μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των
ειδών, καθώς και κάθε νόμιμη κράτηση.

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Πριν από την έναρξη της διαδικασίας1 και την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης απαιτείται το αρμόδιο
όργανο του οικείου φορέα να εκδίδει την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης2.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος δεν θα πρέπει να απασχολεί ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης, ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της
σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό (παρ. 2 & 4 του άρθρου 18 & παρ. 1 του άρθρου 130 Ν. 4412/2016). Ο
ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την ασφάλεια του προσωπικού
1
2

Άρθρο 120 Ν. 4412/2016
Παρ. 4 άρθρο 2 του Π.Δ. 80/2016.

1

που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου και για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε
πρόσωπα ή πράγματα. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες
υγιεινής, ασφάλειας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος.

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ
1. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.
2. Ο ανάδοχος οφείλει από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας σε χρονικό διάστημα έξι (6)
εργασίμων ημερών ή όσο το δυνατόν συντομότερα επιβάλλεται από τις ανάγκες, να παραδώσει την
παραγγελθείσα ποσότητα των ειδών και να εκτελέσει την αντίστοιχη εργασία εφόσον απαιτείται. Λόγω του
ότι ο Δήμος εκτελεί κοινωφελές έργο, θα πρέπει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οι χρόνοι παράδοσης των
ειδών, καθώς και εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών να μην υπερβαίνουν τις δύο (2) ημερολογιακές
ημέρες.
3. Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται τμηματικά, περιοδικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα
στα μέρη που θα υποδεικνύονται από το Δήμο και ανάλογα με τις ανάγκες τους. Υπέρβαση του χρόνου
παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και από τους όρους της σύμβασης.
4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται από το Δήμο υπό τις ακόλουθες
σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 Ν. 4412/2016, β) έχει εκδοθεί
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής μετά από
γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής και εφόσον
συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή
μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού
χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. Η
απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού
αιτήματος του προμηθευτή.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων
ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των
συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού
χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής
των υλικών εφόσον τηρείται και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού
στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό,
θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης εφόσον υπάρχει, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία
προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε
(άρθρο 206 Ν. 4412/2016).
5. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος3 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα
στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο
206 του Ν. 4412/2016. Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) η σύμβαση δεν υπογράφηκε, το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
3

Άρθρο 203 του Ν. 4412/2016
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Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, μπορεί να επιβάλλεται, με απόφαση
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύμβασης. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 203 Ν.
4412/2016).
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο4 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος
δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας (άρθρο 207 Ν. 4412/2016).
6. Η επιτροπή παραλαβής θα πρέπει να πραγματοποιεί την παραλαβή των υλικών και την έκδοση των
σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία πραγματικής
προσκόμισης του υλικού, διαφορετικά θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια με κάθε
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά
αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του
αναδόχου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 209 του Ν. 4412/2016.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται
από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων
από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.5
7. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να
παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος θα διενεργηθεί με μακροσκοπική ή
χημική (εργαστηριακή) εξέταση. Μετά τη διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου συντάσσεται από την
επιτροπή παραλαβής6 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, παραλαβής των υλικών με παρατηρήσεις ή
4
5
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Άρθρο 207 του Ν. 4412/2016
Ισχύουν μεταβατικά οι οδηγίες που δίνονται στην ΥΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), η οποία δεν έχει καταργηθεί.
Άρθρο 221 παρ. 11 β) του Ν. 4412/2016: “ Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή
πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα
θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του
προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα,
παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και

3

απόρριψης των υλικών. Εφόσον ο ποιοτικός έλεγχος διενεργηθεί με χημική (εργαστηριακή) εξέταση
συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής και πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας
προγενέστερα του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η
επιτροπή παραλαβής μπορεί:
1. να παραλάβει το υλικό,
2. να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβαση
3. να απορρίψει το υλικό.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.
Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις
αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη
της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την
αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν
επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί
από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του
υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση
του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να
απορριφθεί.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, εφόσον έχει συσταθεί, ύστερα από αίτημα του
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε
κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν
από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’
έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην
παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.
Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 διαδικασίες.
8. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του
½ του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε
ποινικές ρήτρες λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις (άρθρο 213 Ν. 4412/2016).

εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να
συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”
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Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να
παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα
από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε
ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η
παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας
μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου υλικού επήλθε φθορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό και στα
μηχανήματα, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που
προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν.
9. Ο προμηθευτής έχει την ευθύνη για τα πιστοποιηθέντα υλικά (η εταιρεία πρέπει να κατέχει πιστοποιητικά
για την καλή ποιότητα των προμηθευόμενων ειδών της). Σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης που οφείλεται σε
αστοχία υλικού ή σε κακοτεχνία από μέρους του αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου και δωρεάν
την αποκατάσταση της βλάβης, ήτοι την αντικατάσταση των μερών που έχουν υποστεί βλάβη από την χρήση
του ακατάλληλου υλικού.
10.Η μεταφορά και παράδοση των προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά
του ή μισθωμένα από αυτόν μεταφορικά μέσα.
11. Σε περίπτωση μικτής σύμβασης ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 216 έως 220 του Ν. 4412/2016 για το
τμήμα που αφορά την παροχή υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση, ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για τα
αναλώσιμα και το μηχανικό εξοπλισμό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και το
αναγκαίο ειδικευμένο, έμπειρο και ικανό, προσωπικό για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Δήμου
Παγγαίου για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
12.Οι αναγραφόμενες ποσότητες και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι οι εκτιμούμενες ως μέγιστες
απαραίτητες ποσότητες και είναι ενδεικτικές, όχι δεσμευτικές. Επομένως, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται
ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου, είναι πιθανό να μην χρειαστεί να παραδοθούν στο σύνολό
τους οι εκτιμούμενες ως μέγιστες ποσότητες. Εφόσον, βάσει των αναγκών του Δήμου, κρίνεται ότι δεν είναι
απαραίτητη η λήψη όλης της εκτιμούμενης ως μέγιστης απαραίτητης ποσότητας ούτε να αναλωθεί η
σύμβαση στο σύνολο της, ο προμηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη από
τον Δήμο. Αν όμως, κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο προμηθευτής στον οποίο
έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να ανταποκριθεί.
13.Δεδομένου, ότι οι ποσότητες των ειδών στον προϋπολογισμό δεν παύουν να αποτελούν μια εκτίμηση (ο
προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός), αλλά και της στοχαστικής φύσης του αντικειμένου της παρούσης
προμήθειας που χαρακτηρίζεται από αδυναμία προσδιορισμού των χρονικών διαστημάτων των
συντηρήσεων, από έκτακτες ή απρόβλεπτες βλάβες, από μεταβολή της συχνότητας εμφάνισης βλαβών κλπ.,
η κατά προσέγγιση προμέτρηση των απαιτουμένων ειδών καθίσταται εξαιρετικά επισφαλής. Γι’ αυτό το
λόγο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά την αντικατάσταση ορισμένων ειδών, ανάλογα με
τις πραγματικές ανάγκες και τις ιδιαίτερες συνθήκες χωρίς εννοείται υπέρβαση στον προϋπολογισμό της
σύμβασης7.
14.Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά όπως και οι παραδόσεις, σύμφωνα με
τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει. Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις
που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα
γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν

7

Πράξη 1/2016 του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
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ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή (άρθρο 200 παρ. 6
Ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 7. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ
Ο χρόνος εγγυήσεως για κάθε είδος ορίζεται σε 1 (ένα) έτος από την ημέρα παραλαβής αυτού. Για κάθε βλάβη
που θα παρουσιάζεται στο χρονικό διάστημα του χρόνου εγγυήσεως και θα οφείλεται στη κακή ποιότητα ή την
ελαττωματική κατασκευή των υλικών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8. ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Δεν απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων κατά το διαγωνισμό. Όμως, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την
προσκόμιση δειγμάτων.
Ομοίως, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβαίνει σε ελέγχους του προϊόντος
ή/και των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή. Η προσκόμιση τόσο των δειγμάτων που καταθέτουν οι
οικονομικοί φορείς σε περίπτωση που τους ζητηθεί όσο και των δειγμάτων των προμηθευτών από τα προς
παραλαβή συμβατικά υλικά ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 214 του Ν. 4412/2016. Το κόστος για όλες
τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης βαρύνει τον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 9. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει
1. Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ISO ΕΝ 150 9001 της μονάδας παραγωγής του
σκυροδέματος.
2. Εγκεκριμένη μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος για τις ζητούμενες κατηγορίες σκυροδέματος.

Ελευθερούπολη, 23.05.2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Υ.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΑΡΜΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΠΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1053 / 2017

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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33
34
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΤΜΗΜΑ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΑΜΜΟΣ
ΑΜΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 30 kg
ΑΜΜΟΣ ΣΕ BIG BAG
ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ
ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ ΣΕ BIG BAG
ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ
ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΣΕ ΣΑΚΟ 0.5 m3
ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 30 kg
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ m3
ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ BIG BAG
ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ 25kg 0-1.5mm
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΑΚΙ 50 kg
ΧΑΛΙΚΙ 3Α
ΧΑΛΙΚΙ ΣΠΑΣΤΟ ΣΑΚΙ 25 kgr
ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΨΥΧΡΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΔΟΧΕΙΟ 25 kg
ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ 5 mm x 100 mm ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 τεμ.
ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΡΦΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΧΩΝΕΥΤΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ
ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 5 cm
ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΛΕΥΚΗ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 kg
ΠΛΑΚΕΣ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ (ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΗ)
ΠΛΑΚΕΣ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ (ΟΡΘΟΓΩΝΙΣΜΕΝΕΣ)
ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 40x40 ΛΕΥΚΕΣ
ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 40x40 ΕΓΧΡΩΜΕΣ
ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ
ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΣΗΣ
ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΣΠΡΕΪ 750ml
ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΔΙΟΓΚ. 18 kg/μ3
ΣΤΟΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ 280 ml
ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 kg
ΣΟΒΑΣ ΕΤΟΙΜΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 kg
ΣΥΡΜΑ ΜΑΥΡΟ ΝΟ 7
ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΝΟ7
ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΝΟ14
ΑΓΚΑΘΩΤΟ ΝΟ 11-100Μ 5KG
ΚΟΤΕΤΣΟΣΥΡΜΑ 1'' 50Μ
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΟΥ 180x2.4x22
ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ-ΛΕΥΚΗ 70 mm x 100 m
ΠΛΕΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ rolo 50 m, ΥΨΟΥΣ 1 m
ΚΕΡΑΜΙΔΟΧΡΩΜΑ
ΡΑΜΜΑ
ΜΕΜΒΡΑΝΗ PVC 1.5mm για στεγανοποίηση υπόγειων κτιρίων
ΜΕΜΒΡΑΝΗ PVC 1.5mm για στεγανοποίηση δωμάτων
ΤΟΥΒΛΑ
ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΡΩΜΑΙΚΑ
ΠΛΑΚΑΚΙ 40Χ40
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 280ml
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΛΕΥΚΗ 280ml
ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΓΚΡΙ
ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΙ 17Χ34
ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΙ 10Χ17Χ37
ΛΙΝΑΤΣΑ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑ Φ800 1μ
ΚΡΑΣΠΕΔΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΚΡΑΣΠΕΔΟ 1mx25cmx8cm

ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
m3
τεμ.
m3
m3
m3
kg
τεμ.
τεμ.
m3
m3
τεμ.
τεμ.
m3
τεμ.
τεμ.
τεμ.
kg
kg
τεμ.
τεμ.
τεμ.
m2
τεμ.
m2
m2
τεμ.
τεμ.
kg
kg
τεμ.
m3
τεμ.
τεμ.
τεμ.
kg
kg
kg
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
kg
τεμ.
m2
m2
τεμ.
τεμ.
m2
τεμ.
τεμ.
m2
m2
τεμ.
τεμ.
kg
τεμ.
m
m

400,00
200,00
200,00
180,00
30,00
45,00
10,00
90,00
15,00
20,00
120,00
800,00
100,00
60,00
60,00
120,00
200,00
180,00
600,00
20,00
30,00
60,00
40,00
700,00
150,00
400,00
200,00
900,00
500,00
60,00
15,00
90,00
30,00
30,00
200,00
200,00
200,00
20,00
10,00
50,00
50,00
10,00
100,00
50,00
100,00
100,00
2.200,00
400,00
300,00
120,00
120,00
300,00
200,00
900,00
400,00
30,00
20,00
200,00
200,00

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΑ
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ΠΟΛΥΑΙΘΕΝΙΟ ΦΥΛΛΟ 150gr/m2
ΠΟΛΥΑΙΘΕΝΙΟ ΦΥΛΛΟ 200gr/m2
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟ 10Kg/m2
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 19mm X 1.5m
ANTIGRAFFITI 1lt
ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ
25kg
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΕΤΡΑΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΡΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 500 ΣΤΑΥΡΩΝ
ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΟΒΑΔΩΝ
ΠΙΣΣΟΧΑΡΤΟ
ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 750ml
ΚΟΛΛΑ PVC 250ML
ΚΟΛΛΑ PVC 500ML
ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΛΕΚΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 1/2 20m
ΣΧΑΡΑΚΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ Φ100
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΟΙ ΠΑΧΟΥΣ 4 χιλ.
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΝΟΙ ΠΑΧΟΥΣ 5 χιλ.
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΠΛΟΙ 4-12-4
ΣΧΑΡΑΚΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 120X120
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 40Χ40
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΓΚΡΙ 40Χ40
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 13x100x15
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 20x100x15
ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 13Χ100
ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 20Χ100
ΔΟΚΟΣ ΞΥΛΙΝΟΣ
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ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΡΑΒΔΟΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ (ΛΑΜΕΣ) ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΡΑΒΔΟΙ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ (ΛΑΜΕΣ)
ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΘΕΡΜΗΣ – ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ
ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΑΝΑΓΛΥΦΗ
ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 2000x1000x0.5mm
ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ ΜΑΥΡΗ
ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΣΙΔΗΡΟΠΑΣΣΑΛΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ
ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Τ131
ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Τ92
ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ B500C
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ΤΜΗΜΑ 3 : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
99 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20
100 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25
101 ΑΝΤΛΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

m2
m2
m2
κιλά
τεμ.
τεμ.
τεμ.
kg
τεμ.
m2
m2
τεμ.
τεμ.
τεμ.
m
τεμ.
m2
m2
m2
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
τεμ.
κ.μ.

200,00
200,00
80,00
250,00
20,00
30,00
10,00
50,00
20,00
60,00
300,00
30,00
15,00
15,00
300,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
1,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1:

kg
kg
kg
kg
kg
τεμ.
kg
kg
kg
τεμ.
τεμ.
kg

300,00
300,00
300,00
300,00
600,00
45,00
700,00
400,00
150,00
120,00
100,00
870,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2 :

m3
m3
τεμ.

440,00
120,00
10,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 3 :
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. (24%)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Α.Φ.Μ.: 997732707, Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α, Τ.Κ. 64100, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ1.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………2 υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,

ΑΦΜ: ................

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..3
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς
τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την 15692/23.06.2017 Διακήρυξη που αφορά την προμήθεια
οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες4 του Δήμου Παγγαίου, για την ανάδειξη αναδόχου και την ανάθεση της

1

2
3
4

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το
2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Όπως προηγούμενη υποσημείωση.
Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών.

σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»/ για το/α τμήμα/τα ...............5
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ
ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την 19.02.20186.
ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2.2 της
Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό
της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε7.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

5

6

7

Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς,
όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ.
2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της
σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Α.Φ.Μ.: 997732707, Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α, Τ.Κ. 64100, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ)

(πλήρη

επωνυμία)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

..................

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους,
εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

3
4
5

Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Όπως προηγούμενη υποσημείωση.
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», σύμφωνα με την 15692/23.06.2017 Διακήρυξη που αφορά την
προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Παγγαίου.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………… (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της
σύμβασης8)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε
το δικαίωμα να εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

8

9

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο
που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό
ορίζεται από τη διακήρυξη.
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: - … `

Κ.Α.: 30/6662.006

ΣΥΜΒΑΣΗ [ΣΧΕΔΙΟ]
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
ΠΟΣΟΥ € …
( C P V 44111000-1)
Σήμερα την … στο Δημοτικό Κατάστημα Παγγαίου μεταξύ των:
A. Φιλίππου Αναστασιάδη, Δημάρχου Παγγαίου, νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Παγγαίου και
B. …, νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας …, με ΑΦΜ …, ΔΟΥ …, στην οποία κατακυρώθηκε όπως
ειδικότερα ορίζεται παρακάτω η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», αρ. μελέτης 1053/2017, με
την υπ’ αριθ. …/… Απόφαση τ.. …..,
συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

1) Ο πρώτος, έχοντας υπόψη τον αριθμό 458/2017 της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον
αριθμό 1 καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα & τον αριθμό 174/2017 της
απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης1 αναθέτει στον δεύτερο εκ των συμβαλλομένων, για
λογαριασμό του Δήμου Παγγαίου, την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας, ειδικότερα, όπως
ορίζονται στον παρακάτω πίνακα,
[ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ Ή ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ, ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ]

2) Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της, εκτός εάν η συμβατική
αξία αναλωθεί νωρίτερα. Εάν η συμβατική αξία δεν αναλωθεί εντός ενός (1) έτους από την
υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμος Παγγαίου διατηρεί το δικαίωμα χρονικής παράτασης της χωρίς
αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου και χωρίς τροποποίηση των όρων της σύμβασης, υπό
την προϋπόθεση ότι συμφωνούν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (Πρ. VI Τμ. 24/2003, ΣΤ’ Κλιμ.
118/2005, 129/2006, 14, 34, 64, 69, 99/2010, Απόφ. VI Τμ. 3037/2010, Ελ. Συν. Πράξη 27/2011
Κλιμάκιο Στ’, N. 4412/2016 άρθρο 53 παρ. 1ε).

3) Οι όροι της υπ’ αριθ. 15692/23.06.2017 διακήρυξης του Δημάρχου, τα προβλεπόμενα στην
1053/2017 μελέτη και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης τους οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται
ανεπιφύλακτα, καθώς και οι εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν και όρους της
παρούσας σύμβασης.

4) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους της σύμβασης όπως προσδιορίζονται ανωτέρω,
ισχύουν τα αναγραφόμενα στην Ε.Σ.Υ. της παρούσας μελέτης.

5) Ο

ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβάλλοντος,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το
εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου (παρ. 2 και 4β του άρθρου 18 και παρ. 1 του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016).

6) Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά όπως και η παραλαβή των υλικών που του έχουν
ανατεθεί και την ολοκλήρωση των προβλεπομένων ελέγχων και διοικητικών διαδικασιών, με την
1

Π.Δ. 80/2016 άρθρο 4 παρ.4

έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Ο
ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, δασμούς, φόρους, τέλη,
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας (άρθρο 200 Ν.
4412/2016).

7) Η συμβατική σχέση των συμβαλλομένων μερών διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, τυχόν δε διαφορές
υπάγονται στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων.

8) Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
(σφραγίδα - υπογραφή)

…
(σφραγίδα - υπογραφή)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η εταιρία που συμμετέχει με την
επωνυμία ………………………………………………………………….:
1. Είναι υποχρεωμένη να καταβάλει εισφορές στους κάτωθι φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριες και
επικουρικές):
1……………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………….
2. Εκτός από τους ανωτέρω, η επιχείρηση δεν υπάγεται σε κανέναν άλλον φορέα κοινωνικής ασφάλισης.
(4)

Ημερομηνία:

……………………….……….20……
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η
αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Τηλ:

Οδός
:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι
 Έλαβα πλήρη γνώση των εγγράφων της σύμβασης και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους
όρους και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα έγγραφα της σύμβασης.
 πληρώ τις απαιτήσεις της παρ. 2.2.6 της διακήρυξης όσο αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
 πληρώ τις απαιτήσεις της παρ. 2.2.7 της διακήρυξης όσο αφορά τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
(4)

Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η
αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.

