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ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 2020» 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

γηα ηελ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 2020» 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο ΓΔΤΑ Γξεβελψλ, θ. Γεψξγηνο Γαζηακάλεο, έρνληαο ππ φςε: 

Α) Σηο δηαηάμεηο : 

1 ηνπ Ν. 1069/80 (ΦΔΚ 191/23-8-1980) «Πεξί θηλήηξσλ δηα ηελ ίδξπζηλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο θαη 

Απνρέηεπζεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε  απφ ην Ν.4483/17 θαη ηζρχεη ζήκεξα 

2. ηνπ Ν.4412/2016 θαη  ηδηαηηέξσο ησλ άξζξσλ 116, 117θαη 118 

Β) Σελ 07/2020 ηερληθή πεξηγξαθή ηεο  Σερληθήο Τπεξεζίαο θαζψο ηνπο ζπλεκκέλνπο ζε απηήλ φξνπο 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 2020» , 

Γ) Σνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΓΔΤΑΓ  ηνπ έηνπο 2020, ζηνλ νπνίν ππάξρεη εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ 

Κσδηθφ Δμφδσλ 25.06.01 «θπξφδεκα»  

Γ) Σελ 21/2020 Απφθαζε ηνπ Γ.. πνπ εγθξίλεη ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή, ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο 

θαη αλαιακβάλεη ηελ δαπάλε 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ 
 

ηελ δηελέξγεηα Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

ΔΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 2020» γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηεο Δπηρείξεζεο, ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ σο εμήο: 

Ανηικείμενο ππομήθειαρ -Πποϋπολογιζμόρ. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Μον. 

Μετπ. 

Ποσότητα Σιμή Μον. Αξία 

1 C16/20για απόζηαζη μέχρι 

10 χιλ 

m3 

27 72 1.944,00 

2 C16/20για απόζηαζη μέχρι 

25 χιλ 

m3 

27 82 2.214,00 

3 C16/20για απόζηαζη μέχρι 

45 χιλ 

m3 

27 100 2.700,00 

    ΤΝΟΛΟ 6.858,00 

      

 

Ελάχιζηη παραγγελία 5m3, διαθορεηικά επιπλέον χρέωζη 

        ΜΕΣΑΦΟΡΑ         

4 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΧΡΙ 10km ηεμ 6 45 270 

5 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΧΡΙ 25km ηεμ 6 65 390 

6 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΧΡΙ 50km ηεμ 5 95 475 

    ΤΝΟΛΟ 1.135,00 

      

    

ΑΘΡΟΙΜΑ 7.993,00 

    

ΦΠΑ 24% 1.918,32 

    
ΣΥΝΟΛΟ 9.911,32 

 

Σν θξηηήξην θαηαθχξσζεο ζα είλαη ε ρακειόηεξε ηηκή κεηαμχ ησλ πξνζθνξψλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηνπο 





 

φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο. 

Οη πξνο πξνκήζεηα πνζφηεηεο θαη ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα ζην 

έληππν : « ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΩΝ – ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ» 

Άξζξν 1/. Υξόλνο, ηόπνο θαη ηξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 
Η δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί είλαη απηή ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κεηά απφ θαηάζεζε θιεηζηψλ 

πξνζθνξψλ, ζην Γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηεο Δπηρείξεζεο ζην θηίξην ηεο ΓΔΤΑΓ 1ν ρικ. Δζληθήο Οδνχ 

Γξεβελψλ - Κνδάλεο ηει. 2462025433 έωο ηελ 24/04/2020, εκέξα Παξαζθεπή 

Ο θάθεινο εμσηεξηθά ζα αλαγξάθεη αλαιπηηθά φια ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ηελ 

έλδεημε «Πξνζθνξά Έηνηκνπ θπξνδέκαηνο 2020 ». 

 

Άξζξν 2/. Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 
Κάζε πξνκεζεπηήο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε νθείιεη λα πξνζθνκίζεη επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ: 

1. Πηζηνπνηεηηθφ Δπηκειεηεξίνπ (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) γηα ηελ άζθεζε ηνπ Δπαγγέικαηνο, 

ην νπνίν λα έρεη  εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ ηειεπηαία εκέξα πξνζεζκίαο θαηάζεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ 

2. Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα 

3. Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα 

4. Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ 

ε πεξίπησζε πνπ δελ κπνξεί λα πξνζθνκίζεη θάπνην-α απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ιφγν ηεο παλδεκίαο ηνπ 

θνξνλσηνπ ηφηε ζα γίλεη ππεχζπλε δήισζε φηη ην δηθαηνινγεηηθφ-α ππάξρεη  θαη ζα πξνζθνκηζζεί 

αξγφηεξα 

 

Άξζξν 3/. Φάθεινο Πξνζθνξάο 
Η κε ηήξεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ απηνχ κπνξεί λα επηθέξεη πνηλή απνθιεηζκνχ 

ηεο αληίζηνηρεο πξνζθνξάο. Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνχλ ζην Γξαθείν Πξσηνθφιινπ κέζα ζε θαιά 

ζθξαγηζκέλν θπξίσο θάθειν, φπνπ έμσ απφ απηφλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα: 

- Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» 

- Ο ηίηινο ηεο πξνκήζεηαο  

- Σα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο (νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία, ηειέθσλν ζηαζεξφ, θάμ, θηλεηφ 

ηειέθσλν, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, δηεχζπλζε θ.η.ι.) 

Μέζα ζην θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα : 

Α. Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Β. ε θιεηζηφ ππνθάθειν ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζην 

εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα ζπληαρζνχλ ζην «Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» 

ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε. 

 Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ πιηθψλ.  

 Η ηηκή πξνζθνξάο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ηηκή ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 

  Γελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο. 

 Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα θέξνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε πξέπεη λα κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ 

ππάξρνπλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή. Δηδηθά ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα 

ππνγξάθνληαη θαη ζα ζθξαγίδνληαη (ζην πεξηζψξην θάζε ζειίδαο) κε ηελ ζθξαγίδα ηνπ 

πξνζθέξνληνο φιεο νη ζειίδεο πνπ ηελ απαξηίδνπλ. 

 

 

Άξζξν 4/. Υξόλνο Ιζρύνο Πξνζθνξάο 
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ γηα δχν (2) κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. 





 

  

Άξζξν 5/. Γιώζζα 
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

γιψζζα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. Σα 

έγγξαθα ησλ πκβάζεσλ θαζψο θαη φιε ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ είλαη δπλαηφ λα απαηηεζεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηζηνπνηεηηθά αιινδαπψλ αξρψλ ή 

δηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο Διιάδαο γίλνληαη δεθηά, κφλν εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα ζεσξεκέλε απφ ηα θαηά ηφπνπο πξνμελεία ή ην Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ππεξηζρχεη ε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. Καη΄ 

εμαίξεζε, ηα εξγνζηαζηαθά εγρεηξίδηα (prospectus) ησλ κεραλεκάησλ, νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ κπνξεί λα 

είλαη ζηελ ειιεληθή ή ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

 

Άξζξν 6/. Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ-Κξηηήξην Καξαθύξωζεο-Πνζόηεηεο θαηαθύξωζεο 
αθηεξηζηεί σο απαξάβαηνη φξνη ή φξνη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, 

είλαη νπσζδήπνηε νπζηψδεηο θαη ζπληζηνχλ ιφγν απφξξηςεο ησλ πξνζθνξψλ. 

 ζπλνιηθά ρακειφηεξε ηηκή επί ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, κεηαμχ ησλ πξνζθνξψλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

πξφζθιεζεο. 

 θαη πνπ είλαη ζχκθσλεο κε 

ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ππάξμνπλ ηζφηηκεο 

πξνζθνξέο ε πξνο πξνκήζεηα πνζφηεηα ζα θαηαλεκεζεί,  ζηνπο κεηνδφηεο κε ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 

 πξνκήζεηαο 

πνζφηεηαο ή αμίαο. 

 

Άξζξν 7/. ύκβαζε-Ιζρύο ύκβαζεο 
Ο πξνκεζεπηήο - πξνκεζεπηέο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεηαη ε πξνκήζεηα θαιείηαη εγγξάθσο, ζχκθσλα κε 

ην Ν.4412/2016, λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο Φνξνινγηθή 

θαη Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα θαη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ίζε κε ην 5% ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ζύκβαζεο ρωξίο ην ΦΠΑ. Γηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ή κέρξη εμαληιήζεσο ησλ πνζνηήησλ ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ 

ζχκβαζε, θαιείηαη ν επφκελνο κεηνδφηεο, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο θαη απφθαζεο ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑΓ. Γηα ηνλ πξνκεζεπηή ν νπνίνο δελ πξνζήιζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, ην ζέκα δηαβηβάδεηαη ζην Γ ηεο επηρείξεζεο πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη γηα ηελ επηβνιή ή 

κε θπξψζεσλ. 

 

Άξζξν 8/. Παξαιαβή-Γηαδηθαζία Παξαιαβήο-Αληηθαηάζηαζε πιηθώλ 
Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη θαηά ηελ παξάδνζε, ζχκθσλα κε ην 

Ν.4412/2016 θαη ηα ζπλεκκέλα : «Πεξηγξαθή Τιηθψλ θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο». Δάλ θαηά ηελ 

παξαιαβή θαη ηελ ιεηηνπξγία ηα πιηθά δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ή εκθαλίδνπλ ειαηηψκαηα 

ή θαθνηερλίεο ηφηε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ Ν.4412/2016. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί αζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο παξηίδαο κε πιηθά πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Ιδηαίηεξα ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ηα πξνκεζεπφκελα πιηθά δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα θαηά ηελ ρξήζε ηνπο (ζην πξνζσπηθφ 

ή ηηο εγθαηαζηάζεηο), θαιείηαη ν Αλάδνρνο γηα εμαθξίβσζε ή θαη γηα δνθηκή ζε ρξήζε ηνπο. ε 

πεξίπησζε κε θαηαιιειφηεηαο ηνπ πιηθνχ απηφο νθείιεη άκεζα λα ην αληηθαηαζηήζεη κε αληίζηνηρν 

θαηάιιειν πξντφλ ζηελ ίδηα ηηκή κε ην αξρηθά πξνζθεξζέλ θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ε αληίζηνηρε 

δνθηκή. 

Γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν (ζε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί) ζα ζηαινχλ δείγκαηα ζην Γεληθφ Υεκείν ηνπ 

Κξάηνπο κε έμνδα πνπ ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. Ο πνηνηηθφο θαη δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο κπνξεί 

λα γίλεη θαηά ηελ παξαιαβή  ηνπ ζθπξνδέκαηνο αιιά θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ρξήζεο απηνχ. ε πεξίπησζε 





 

πνπ θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ Γ.Υ.Κ. δηαπηζησζεί φηη ηα πξνζθεξφκελα πιηθά δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπο, ζα επηβιεζνχλ νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπεη ν Ν. 

4412/2016.  

 

Άξζξν 9/. Υξόλνο & Σόπνο παξάδνζεο 
Η έθαζηε πνζφηεηα απφ ζθπξφδεκα ζα παξαδίδεηαη θάζε θνξά ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ , κε επζχλε, κέζα 

θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνπο ππεχζπλνπο ηεο ΓΔΤΑ Γξεβελψλ (ηκεκαηηθή 

παξάδνζε) εληφο 24 σξψλ απφ ηελ παξαγγειία. Οη παξαγγειίεο ζα δίδνληαη γξαπηά απφ ηελ ΓΔΤΑ 

ΓΡΔΒΔΝΩΝ. 

Η ζπλνιηθά θαηαθπξνχκελε πνζφηεηα ηεο πξνκήζεηαο δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα παξαγγειζεί ζην 

ζχλνιφ ηεο απφ ηε ΓΔΤΑΓ. 

 

 

Άξζξν 10/. Πιεξωκή 
α) Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά (αληίζηνηρα κε ηελ ηκεκαηηθή 

παξάδνζή ηνπο). 

β) Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ηεο ΓΔΤΑΓ. 

γ) Η πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζχληαμε ηνπ εληάικαηνο 

πιεξσκήο (ελδεηθηηθά 45 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή). 

 

Άξζξν 11/. Πιεξνθνξίεο-Γεκνζηόηεηα 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηελ Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο απφ ηελ Σερληθή 

Τπεξεζία (αξκφδηνη: θ. Πνχιηνο Θεφδσξνο ή Ξάλζνο Κσλ/λνο), πξνζεξρφκελνη φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

θαη ψξεο ζην θηίξην ηεο ΓΔΤΑΓ,ζην 1
ν
 ρικ. Δζλ. Οδνχ Γξεβελψλ - Κνδάλεο θαη ζην ηειέθσλν 

2462025433 θαη θαμ 2462025434. 

Η παξνχζα, καδί κε ηελ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΩΝ -ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ, ηηο ΣΔΥΝΙΚΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ θαη ην ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζα απνζηαιεί ζην ΔΒΔ Γξεβελψλ, 

ζα αλαξηεζεί ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο. 

 

Άξζξν 12/. Γηαθνξέο Πξόζθιεζεο Δθδήιωζεο Δλδηαθέξνληνο, Νόκωλ 

Σπρφλ δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο κεηαμχ ΓΔΤΑΓ θαη 

πξνκεζεπηή ζχκβαζεο, ζα επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. Όηαλ ε παξνχζα 

παξνπζηάδεη αζάθεηα ή δελ αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν άξζξν, ππεξηζρχεη ν Ν.4412/2016. 

 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ηνπ Γ ηεο ΓΔΤΑ Γξεβελώλ 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΑΣΑΜΑΝΗ 

 

 

ΓΗΜΑΡΥΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΓΡΔΒΔΝΩΝ 

Γ.Δ.Τ.Α.Γ. 

 

1
ν
 ρηι Γξεβελώλ - Κνδάλεο, Σ.Κ 51100, Γξεβελά 

Σει. 2462025433-fax 2462025434 

Email:deyagrevena@yahoo.gr 

  

 

Φνξέαο: Γ.Δ.Τ.Α.Γ. 

 

Πξνκήζεηα« ΔΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 

2020 

 

Αληηθείκελν πξνκήζεηαο -Πξνϋπνινγηζκόο.  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Μον. 

Μετπ. 

Ποσότητα Σιμή Μον. Αξία 

1 C16/20για απόζηαζη μέχρι 

10 χιλ 

m3 

27 72 1.944,00 

2 C16/20για απόζηαζη μέχρι 

25 χιλ 

m3 

27 82 2.214,00 

3 C16/20για απόζηαζη μέχρι 

45 χιλ 

m3 

27 100 2.700,00 

    ΤΝΟΛΟ 6.858,00 

      

 

Ελάχιζηη παραγγελία 5m3, διαθορεηικά επιπλέον χρέωζη 

        ΜΕΣΑΦΟΡΑ         

4 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΧΡΙ 10km ηεμ 6 45 270 

5 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΧΡΙ 25km ηεμ 6 65 390 

6 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΧΡΙ 50km ηεμ 5 95 475 

    ΤΝΟΛΟ 1.135,00 

      

    

ΑΘΡΟΙΜΑ 7.993,00 

    

ΦΠΑ 24% 1.918,32 

    
ΣΥΝΟΛΟ 9.911,32 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Γξεβελά,14/02/2020 
Ο Γ/ληεο ηεο Γ.Σ.Τ. 

 
 

Σνηίδεο Δπακεηλώλδαο 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

  
Γξεβελά,14/02/2020 

Ο πληάμαο 
 
 

Πνύιηνο Θεόδσξνο 
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

ΓΡΔΒΔΝΩΝ (ΓΔΤΑΓ) 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΣΟΙΜΟΤ 
ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ 2020 

ΑΡΙΘΜΟ     ΣΕΥΝ 
ΠΕΡΙΓΡ: 

 
 

 
07/2020 
 

  ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  

9.911,32 ΕΤΡΩ 

 
ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Με  ηελ  παξνύζα  ηερληθή πεξηγξαθή  ε Γ.Δ.Τ.Α. ΓΡΔΒΔΝΩΝ  πξόθεηηαη  λα  πξνβεί  ζηελ πξνκήζεηα 
έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο ζηηο Γ.Δ. ηνπ Γήκνπ Γξεβελώλ. Σν ζθπξόδεκα ζα απαηηεζεί γηα  απνθαηαζηάζεηο 
νδώλ από ζθπξόδεκα (ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθε βιάβε ύδξεπζεο ή απνρέηεπζεο), γηα ηελ 
θαηαζθεπή θξεαηίσλ, ηνλ εγθηβσηηζκό αγσγώλ θ.ι.π.. Ο αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά 
θαη δηάζηξσζε ηεο εθάζηνηε πνζόηεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ ηνπνζεζία πνπ ζα ηνπ ππνδερηεί από ηελ 
ΓΔΤΑ Γξεβελώλ ζηηο Γ.Δ. ηνπ Γήκνπ Γξεβελώλ. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα (εληόο 
24 σξώλ ) από ηελ εηδνπνίεζε ηνπ. 

Όιεο  νη  εξγαζίεο  ζα  γίλνπλ  έληερλα  ζύκθσλα  κε  ηηο  ηζρύνπζεο  πξόηππεο  ηερληθέο  πξνδηαγξαθέο  
θαη ηηο  έγγξαθεο -  πξνθνξηθέο  εληνιέο  ηεο  Τπεξεζίαο . 

Ο  πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο είλαη ελδεηθηηθόο (εμαξηάηαη από ηηο βιάβεο) θαη  αλέξρεηαη  ζην  πνζό  
ησλ  9.911,32Δπξώ  κε ην ΦΠΑ ζην ζύλνιν ησλ Γ.Δ. 

Η αλσηέξσ πξνκήζεηα κπνξεί λα γίλεη θαη κε απεπζείαο αλάζεζε, δηόηη ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ 
Ν.4412/2016  

 

 Τ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Τ Π Ο Υ Ρ Ε Ω  Ε Ω Ν  
 

Άπθπο 1ο :     Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ 
Με ηελ παξνύζα  πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο, γηα ηηο αλάγθεο ηηο ΓΔΤΑΓ  ζην Γήκν 
Γξεβελώλ. Η πξνκήζεηα ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη αλαιόγσο κε ηηο αλάγθεο ηεο ΓΔΤΑΓ. Ο αλάδνρνο ζα 
πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη άκεζα (εληόο 24 σξώλ) από ηελ εηδνπνίεζε ηνπ. 

Άπθπο 2ο :     Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 
Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

1. Σνπ Ν. 1069/80  
2. ηνπ Ν.4412/2016  

 
Άπθπο 3ο :     ςμβαηικά ζηοισεία 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρύνο είλαη: 
α. Η  Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 
β. Η ζύκβαζε 
γ. Σερληθή πεξηγξαθή –κειέηε  
δ. Η ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ  

 
Άπθπο 4ο :     Υπόνορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ 

Έλα έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

 
Άπθπο 5ο :     Τποσπεώζειρ ηος ενηολοδόσος 

Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνκεζεχεη ηελ ΓΔΤΑΓ κε ην απαξαίηεην ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηνπ 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί. 





 

 
Άπθπο 6ο :     Τποσπεώζειρ ηος ενηολέα  

    Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη 

απαξαίηεηα  γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο πξνκήζεηαο.  

 
Άπθπο 7ο :    Ανωηέπα βία 
      Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξόβιεπην θαη ηπραίν γεγνλόο πνπ είλαη αδύλαην λα πξνβιεθζεί 
έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξόβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη 
επηδείρζεθε ε αλάινγε ζύλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλόηα αλσηέξαο βίαο είλαη:     εμαηξεηηθά θαη απξόβιεπηα 
θπζηθά γεγνλόηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθό γεγνλόο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν 
εληνινδόρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνύ, πόιεκνο, αηύρεκα, 
αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ εληνινδόρνπ θ.α. ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάξμεη ιόγνο 
αλσηέξαο βίαο ν εληνινδόρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή 
πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 
αλέθπςαλ ιόγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. 
     Ο όξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκόδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδόκελνο αλάινγα. 

 
 Άπθπο 8ο :     Αναθεώπηζη ηιμών  
    Οη ηηκέο  δελ ππόθεηληαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν ή αηηία, αιιά  παξακέλνπλ 
ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο .   

         
Άπθπο 9ο :     Σπόπορ πληπωμήρ 
 Η πιεξσκή ζα είλαη ηκεκαηηθή θαη αλάινγε κε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. Η θαηαβνιή ηνπ πνζνύ 
γίλεηαη ύζηεξα από έθδνζε ζρεηηθνύ  δειηίνπ απνζηνιήο θαη ηηκνινγίνπ ηνπ εληνινδόρνπ (ελδεηθηηθά 45 
εκέξεο πξνθεηκέλνπ ηελ ζύληαμε εληάικαηνο). 
ην πνζό ηεο ακνηβήο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξύλνληεο ηνλ εληνινδόρν θόξνη θαη βάξε. Η ακνηβή δελ 
ππόθεηηαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θαη αηηία θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε 
θαζ΄ όιε ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εληνιήο. 
 
Άπθπο 10ο :     Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ 
Ο εληνινδόρνο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο βαξύλεηαη κε όινπο αλεμαηξέησο ηνπο θόξνπο, ηέιε, 
δαζκνύο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα 
ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. 
 
Άπθπο 11ο :     Επίλςζη διαθοπών 
Οη δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνύλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζύκβαζεο, επηιύνληαη ζύκθσλα κε ηηο 
ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.                      

                                                 
 

 
                                        

Γπεβενά  14/02/2020 Γπεβενά  14/02/2020 
ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 

 

ΠΟΤΛΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΟΣΙΔΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 
ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΓΡΔΒΔΝΩΝ 

Γ.Δ.Τ.Α.Γ. 

 

1
ν
 ρηι Γξεβελώλ - Κνδάλεο, Σ.Κ 51100, Γξεβελά 

Σει. 2462025433-fax 2462025434 

Email:deyagrevena@yahoo.gr 

  

 

Φνξέαο: Γ.Δ.Τ.Α.Γ. 

 

Πξνκήζεηα:«ΔΣΟΙΜΟΤ 

ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 2020» 

 

 

 
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΛΙΚΩΝ 

 

1. Η  παξνχζα  ηερληθή  πξνδηαγξαθή  αλαθέξεηαη  ζηελ  εθηέιεζε  ησλ  εξγαζηψλ  απφ  άνπιν  

ε  νπιηζκέλν  ζθπξφδεκα  ζχκθσλα  κε  ην  Π.Γ.  8-3-85  ΦΔΚ  226Β/9-5-85  φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Γ14/19164 Τπνπξγηθή Απφθαζε , ΦΔΚ  315Β / 17-4 -97.  

2.  Ο  Καλνληζκφο   Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο απηφο ν νπνίνο  ζην  εμεο  ζα  αλαθέξεηαη  κε  ηα  

αξρηθά  Κ.Σ.. αθνξά  ην  ζθπξφδεκα  πνπ παξαζθεπάδεηαη  κε  ζπλήζε  ιίζηλα  αδξαλή  

θαηλφκελνπ εηδηθνχ  βάξνπο  2,40-3,00  πνπ  πξνζδηνξίδεηαη  ζχκθσλα  κε  ηηο  κεζφδνπο  

ειέγρνπ  Κ-301  θαη  Κ-302.   

3.  Ιζρχνπλ  επίζεο  :   

      Διιεληθφο  Καλνληζκφο  Σζηκέλησλ  (Π.Γ.  244/29-2-80)   

Αδξαλή  ζθπξνδέκαηνο  (DIN  4226  -  κέξνο  Ι  Δθδνζεο  12.71)   

θπξφδεκα θαη νπιηζκέλν  ζθπξφδεκα  DIN  1045  (Δθδνζε  12.78  θαη  κέξνο  2  εθδ.  2.76)   

ρεηηθεο  Διιεληθεο  Πξνδηαγξαθεο  θαη  Καλνληζκνί  ΔΛΟΣ   

ρεηηθεο  Πξνδηαγξαθεο  θαη  Καλνληζκνί  DIN,ASTM  θ.α.   

4.    Σν ζθπξφδεκα είλαη έλα ηερλεηφ ζηεξεφ πιηθφ πνπ απνηειείηαη απφ ζθιεξπκέλν  

ηζηκεληνπνιηφ  ( ηζηκέλην θαη λεξφ ) ,  αδξαλή θαη ηπρφλ πξφζζεηα. Η κέγηζηε δηάζηαζε ησλ 

αδξαλψλ θπκαίλεηαη ζπλήζσο απφ 4,76  ριζη.  ( θφζθηλν Νν  4 ), έσο 30 ριζη. ή θαη  κεγαιχηεξε 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Σν  θαηλφκελν   βάξνο ηνπ  ( κεηά  απφ μήξαλζε κέρξη ζηαζεξνχ 

βάξνπο )  θπκαίλεηαη απφ  2000  έσο 2400  ριγξ. / κ3   

5. Έηνηκν ζθπξφδεκα  ( παξαζθεπάδεηαη απφ πιηθά πνπ ζπληίζεληαη θαη αλακηγλχνληαη ζε 

εγθαηάζηαζε , καθξηά απφ ηνλ ηφπν ρξεζηκνπνίεζεο . Η κεηαθνξά ηνπ γίλεηαη  κε  θαηάιιεια 

νρήκαηα θαη είλαη έηνηκν γηα  δηάζηξσζε ).  
 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Γξεβελά,14/02/2020 
Ο Γ/ληεο ηεο Γ.Σ.Τ. 

 
 

Σνηίδεο Δπακεηλώλδαο 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

  
Γξεβελά,14/02/2020 

Ο πληάμαο 
 
 

Πνύιηνο Θεόδσξνο 
Μεραλνιόγνο Μεραληθόο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΓΡΔΒΔΝΩΝ 

Γ.Δ.Τ.Α.Γ. 
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ν
 ρηι Γξεβελώλ - Κνδάλεο, Σ.Κ 51100, Γξεβελά 

Σει. 2462025433-fax 2462025434 

Email:deyagrevena@yahoo.gr 

  

 

Φνξέαο: Γ.Δ.Τ.Α.Γ. 

 

Πξνκήζεηα:«ΔΣΟΙΜΟΤ 

ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 2020» 

 

 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Μον. 

Μετπ. 

Ποσότητα Σιμή Μον. Αξία 

1 C16/20για απόζηαζη μέχρι 

10 χιλ 

m3 

27 

  2 C16/20για απόζηαζη μέχρι 

25 χιλ 

m3 

27 

  3 C16/20για απόζηαζη μέχρι 

45 χιλ 

m3 

27 

      ΤΝΟΛΟ  

 

      

 

Ελάχιζηη παραγγελία 5m3, διαθορεηικά επιπλέον χρέωζη 

        ΜΕΣΑΦΟΡΑ         

4 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΧΡΙ 10km ηεμ 6 

 

 

 

5 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΧΡΙ 25km ηεμ 6 

 

 

 

6 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΧΡΙ 50km ηεμ 5 

 

 

 

    ΤΝΟΛΟ 

 

 

      

    

ΑΘΡΟΙΜΑ 

 

 

    

ΦΠΑ 24% 

 

 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 
 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

 

 

 
(σφραγίδα – Τπογραφή) 

 

 

 

 




