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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΤΓΡΔΤΗ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

 

Πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο 

Πξνυπνινγηζκφο: 14.870,00€ (πιένλ 

Φ.Π.Α. 24%) 

 

ΜΔΛΔΣΗ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ– ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ – ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ– 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΙΟ – ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Α. Σεσνική έκθεζη 
 

Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα κεηά ηεο παξαγσγήο, κεηαθνξάο 

επί ηφπνπ, δηάζηξσζεο θαη ζπκπχθλσζεο (απφ πξνζσπηθφ ηνπ 

αλαδφρνπ)ζθπξνδέκαηνο γηα ηελεμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ θαηά ηελ εθηέιεζε 

εξγαζηψλ/έξγσλ ηεο ΓΔΤΑ Αγξηλίνπ (έξγα απηεπηζηαζίαο ή δεκνπξαηνχκελα κε 

ρνξήγεζε πιηθψλ, αληηκεηψπηζε βιαβψλ, απνθαηάζηαζε θζνξψλ) αιιά θαη ηε 

ζπληήξεζε ησλ δεκνηηθψλ νδψλ (επνχισζε θαζηδήζεσλ ζε ζεκεία φπνπ έρεη 

πξνεγεζεί απνθαηάζηαζε). Ωο πεξηνρή εθαξκνγψλ νξίδεηαη φιε ε έθηαζε ηεο 

πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο ΓΔΤΑΑ (Καιιηθξαηηθφο Γήκνο  Αγξηλίνπ) κε ππνρξέσζε 

κεηαθνξάο ζε νπνηνδήπνηε πξνζβάζηκν ζεκείν ππνδείμεη ε Τπεξεζία. 
 

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ είλαη ηα εμήο : 

1) Έηνηκν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C 16/20ειαθξψο νπιηζκέλνθαη’ ειάρηζηνλ κε 

πιέγκα ράιπβα Σ131 (ξίςε θαη  δηάζηξσζε ρσξίο ρξήζε αληιίαο/πξέζαο, αιιά 

κε ηελ πξνεξγαζία, ηελ εξγαζία θαη ηελ ζπληήξεζε κε πξνζσπηθφ ηνπ 

αλαδφρνπ). 

2) Έηνηκν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C 20/25 ειαθξψο νπιηζκέλνθαη’ ειάρηζηνλ 

κεπιέγκα ράιπβα Σ131 (ξίςε θαη  δηάζηξσζε ρσξίο ρξήζε αληιίαο/πξέζαοαιιά 

κε ηελ πξνεξγαζία, ηελ εξγαζία θαη ηελ ζπληήξεζε κε πξνζσπηθφ ηνπ 

αλαδφρνπ). 
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πνζφηεηεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο(σο εκθαίλνληαη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ)είλαη ελδεηθηηθέο θαη κπνξεί λα απμνκεηψλνληαη ειεχζεξα, αλάινγα 

κε ηηο δεκηνπξγνχκελεο αλάγθεο, εληφο πάληα ηνπ χςνπο ηεο ζχκβαζεο. 
 

Οη εξγαζίεο/έξγα απηέο/απηά εθηεινχληαη απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ Σερληθνχ Σκήκαηνο 

ή θαη απφ ηξίηνπο θαη κπνξνχλ γεληθά λα ραξαθηεξηζηνχλ σο εξγαζίεο ζπληήξεζεο 

θαη επηζθεπήο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ(εθεί φπνπ δεκηνπξγείηαη αλαγθαηφηεηα εθηέιεζεο 

πδξαπιηθψλ εξγαζηψλ ησλ ππφγεησλ δηθηχσλ) ή θαη άιισλ ζηνηρείσλ/εγθαηαζηάζεσλ 

ΓΔΤΑ. 
 

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο (εθηφο παξάηαζεο) νξίδεηαη  ζε δψδεθα (12) κήλεο, ή, έσο 

ηελ εμάληιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ (ζε κεηνχκελν ρξφλν αλ νη απαηηήζεηο/αλάγθεο 

είλαη απμεκέλεο) ή θαη (ρξνληθά) θαη πέξαλ ησλ 12 κελψλ αλ έηζη πξνθχςεη θαη γηα 

φζν απηφ απμεζεί/επεθηαζεί (έσο θαη γηα 50% επηπιένλ ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ) 

αθφκε θαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ άξζξνπ 337 -  θαη ηδηαίηεξα ηεο 

παξ.2 απηνχ – ηνπ Ν.4412/2016. 
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Η πξνκήζεηα κπνξεί λα είλαη καδηθή ή ηκεκαηηθή ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε 

γηα ηε ΓΔΤΑΑ.Γηεπθξηλίδεηαη (θαη απηφ λα ιεθζεί ππφςε απφ θάζε ππνςήθην 

αλάδνρν) φηη φπσο πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα πξνεγνχκελσλ εηψλ νη δεηνχκελεο 

εκεξήζηεο πνζφηεηεο, φηαλ δεηνχληαη, είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 2-5 θπβηθψλ κέηξσλ.  
 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ην πξντφλ εληφο 24 σξψλ απφ ηελ ιήςε (κε 

email ή θαη ηειεθσληθά) ηεο παξαγγειίαο. 

Η Τπεξεζία δηαηεξείην δηθαίσκα λα δηεμάγεη πνηνηηθέο δνθηκέο ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ 

λα δηαπηζηψζεη φηη ηα πιηθά είλαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα κειέηε. 
 

Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ ρσξίο νπδεκία γλσζηνπνίεζε ζηνλ αλάδνρν θαηά ηε δηάξθεηα 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ αιιά θαη θαηά εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, δχλαηαη λα 

δηαθξηβψζεη ηε γλεζηφηεηα ή κε, ησλ παξαπάλσ πξναπαηηνχκελσλ. 
 

Η παξαθάησ ηερληθή πξνδηαγξαθή απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ δηαγσληζκνχ 

θαη ελ ηέιεη ηεο ζχκβαζεο. Η ζπκκεηνρή ζηνλ ζρεηηθφ δηαγσληζκφ θαη κφλν απνηειεί 

ξεηή απνδνρή ησλ αλαγξαθνκέλσλ παξαπάλσ αιιά θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 

ηνπ πξντφληνο. 
 

Η ζπλνιηθή ελδεηθηηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 14.870,00€ πιένλ ΦΠΑ 24% 

3.568,80€ ήηνη ζπλνιηθά  18.438,80€, θαη ζα θαηαινγηζηεί ζε βάξνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΓΔΤΑ (Κ.Α.62.07.90, 62.07.91&  Κ.Α.62.07.99). 

Η πξνκήζεηα ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (σο ηζρχεη), ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/2006  «Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα». 

  

Β. Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ  
 

Όια ηα ππφ πξνκήζεηα πξντφληα ζα αθνινπζνχλ ηηο ζρεηηθέο Δζληθέο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη ηα ζρεηηθά Δπξσπατθά Πξφηππα. 

Παξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε 

ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηάο ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1, ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο 

θπξνδέκαηνο (ΚΣ) θαη ηνπ Δ.Κ.Ω.. (εθ' φζνλ δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1), θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Μειέηεο. Ο  ζηδεξφο νπιηζκφο 

ζα είλαη πιέγκα ζράξαο απφ ράιπβα θαηεγνξίαο B500C θαηά ΔΛΟΣ 1421-3 ή απφ 

ράιπβα κε ραξαθηεξηζηηθά θαηεγνξίαο Β500Α θαηά ΔΛΟΣ 1421-2. 
 

Σν ζθπξφδεκα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηάο ζα θέξεη ειαθξχ νπιηζκφ κε 

ηελ κνξθή δνκηθνχ πιέγκαηνο ηνπιάρηζηνλ Σ131 ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο Υάιπβα. Δπίζεο, ζε 

θάζε θπβηθφ κέηξν ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηάο, ζα πξέπεη 

λα έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαη’ ειάρηζηνλ 13kg  ραιχβδηλνπ νπιηζκνχ. 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη επί πνηλή αθπξφηεηαο θαη 

απαξάδεθηνπ ηεο ζπκκεηνρήο λα θαηαζέζνπλ ηα παξαθάησ έγγξαθα: 
 

α) Υπεύθσνη δήλωζη ηοσ ζσμμεηέτονηος, όποσ θα δηλώνεηαι όηι “για ηο προζθερόμενο 

σλικό ηηρούνηαι οι ζτεηικές Εθνικές Τετνικές Προδιαγραθές καθώς και ηα ζτεηικά 
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Εσρωπαϊκά Πρόησπα και ιζτύοσν ηα όζα αναθέρονηαι ως απαιηήζεις ηων 

προδιαγραθών ηης παξνχζαο μελέηης” 

β) Υπεύθσνη δήλωζη ηοσ ζσμμεηέτονηος, όποσ θα δηλώνεηαι όηι έλαβε γνώζη ηων 

όρων ηης ηετνικής έκθεζης/ μελέηης.  

γ) Μελέηη ζύνθεζης ζκσροδέμαηος ανά καηηγορία προμηθεσόμενοσ προϊόνηος, η οποία 

θα προέρτεηαι από αναγνωριζμένο – εγκεκριμένο και πιζηοποιημένο κραηικό ή 

ιδιωηικό εργαζηήριο. 

 

Γ. ςγγπαθή Τποσπεώζεων 
 

Άπθπο 1
ο
:Ανηικείμενο ππομήθειαρ 

Η ζπγγξαθή απηή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα κεηά ηεο παξαγσγήο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, 

δηάζηξσζεο θαη ζπκπχθλσζεο ζθπξνδέκαηνο γηα ηελεμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ θαηά 

ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ/έξγσλ ηεο ΓΔΤΑ Αγξηλίνπ. 
 

Άπθπο 2
ο
: Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

Γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ηζρχνπλ: 

1. Ο Ν.4412/2016 σο ηζρχεη (ΦΔΚ-147 Α/8-8-16) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) 

2. Ο Ν.3463/06 « Γεκνηηθφο & Κνηλνηηθφο Κψδηθαο» 

3. Ο Ν. 3852/ 2010, «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 

4. Ηζρεηηθή απφθαζε  Γ.. ΓΔΤΑΑ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε δηελέξγεηα πξνκήζεηαο 

γηα ηελ “Ππομήθεια ζκςποδέμαηορ”. 
 

Άπθπο 3
ο
: ςμβαηικά ζηοισεία 

πκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

α) Σν ηηκνιφγην  

β) Η πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 

γ) Η πγγξαθή ησλ Τπνρξεψζεσλ 

δ) Σα ηερληθά ζηνηρεία (έθζεζε θαη πξνδηαγξαθέο) 
 

Άπθπο 4
ο
: Σπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ 

Η εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο απηήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.4412/2016 (σο ηζρχεη),ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/2006  

«Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα» θαη νδεγίεο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

ρακειφηεξε ηηκή (κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο)για ηο ζύνολο ηηρ 

ππομήθειαρ.Γελ γίλνληαη δεθηέο αξλεηηθέο πξνζθνξέο. 
 

Άπθπο 5
ο
: ύμβαζη 

Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζχκθσλα κε ηνλ 

Νφκν, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κεηά απφ πξφζθιεζε ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν, 

σο νξίδεηαη ζηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο γηα λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε θαη λα 

θαηαζέζεη ηελ θαηά ην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απηήο. 
 

Άπθπο 6
ο
: Εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ 
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Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαζνξίδεηαη ζε 4% επί ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξνκήζεηαο πξν ΦΠΑ, παξέρεηαη δε κε εγγπεηηθή επηζηνιή. Η 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζην άξζξν 302 ηνπ Ν.4412/2016, σο ηζρχεη. 
 

Άπθπο 7
ο
: Χπόνορ εγγύηζηρ 

Ο ρξφλνο εγγχεζεο κεηξνχκελνο απφ ηεο εκεξνκελίαο ηεο παξαιαβήο, ζα θαιχπηεη 

ηελ ρξνληθή ηζρχ ηεο ζχκβαζεο έσο ηελ πεξαίσζήο ηεο. 
 

Άπθπο 8
ο
: Διασείπιζη αποκλίζεων 

Δάλ ν ζπκβαιιφκελνο πξνκεζεπηήο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο 

θαη παξνπζηαζηεί θαθή αληαπφθξηζε ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ή ηα πιηθά εκθαλίδνπλ 

ειαηηψκαηα ή αλαμηνπηζηία, ηφηε ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη 

ή λα βειηηψζεη απηά, ζχκθσλα κε φζα ηνπ ππνδείμεη ε Τπεξεζία ή ζρεηηθή απφθαζε 

ηνπ Αλαζέηνληνο Φνξέα.  
 

Άπθπο 9
o
: Σπόπορ πληπωμήρ 

Η πιεξσκή ηεο αμίαο θάζε παξάδνζεο ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη γηα ην 100% ηεο αμίαο 

ηνπ εθάζηνηε ηηκνινγίνπ, αθνχ ππνγξαθνχλ ηα ζρεηηθά Πξσηφθνιια Πνζνηηθήο 

Παξαιαβήο απφ ηηο αξκφδηεο Δπηηξνπέο. 
 

Άπθπο 10
o
: Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ 

Όιεο νη δαπάλεο, θφξνη (εθηφο ηνπ ΦΠΑ πνπ βαξχλεη ηε ΓΔΤΑΑ), ηέιε, ηπρφλ 

θεξχθεηα θαη έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ραξηφζεκα, 

ηπρφλ θξαηήζεηο Γεκνζίνπ, βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζα 

πεξηιεθζνχλ ζηελ πξνζθεξφκελε απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηηκή θαη θακηά ακθηζβήηεζε 

δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςεη ή ελδερνκέλε απαίηεζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα επί πιένλ 

θαηαβνιή απνδεκηψζεσο ζ’ απηφλ γηα ηηο παξαπάλσ δαπάλεο. Ο αλάδνρνο ζα 

βαξχλεηαη κε 

α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ 

θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο 

Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 

Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β) Κξάηεζε 0,06%  επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο  (πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ 

αλεμαξηήησο πνζνχ θαη ππάγεηαη ζε ραξηφζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 20%) ππέξ 

 «Αξρή εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ» (Α.Δ.Π.Π.) [άξζξα 347 & 350 Ν. 

4412/2016, ΚΤΑ 1191/14-3-2017 (ΦΔΚ 969/22-3-2017)].  

γ) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, 

εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ 

απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζην φλνκα θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 (εμάξηεζε απφ ηελ έθδνζε 

ηεο θνηλήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θαη 

Οηθνλνκηθψλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016). 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη νη σο άλσ θξαηήζεηο κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζνχλ αθνινπζψληαο 

δηαθνξνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ Δληαία Αλεμάξηεηε 

Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ην ζχζηεκα ΟΠ ΔΗΓΗ θαη ηε  Αξρήο Δμέηαζε 

Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (εηδηθφηεξα δηαθνξνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ην χςνο ησλ 

θξαηήζεσλ) 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο 

ραξηνζήκνπ θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ, πνζνζηνχ ζπλνιηθά: 3,6 %. 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 

παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο. 
 

Άπθπο 11
ο
: Παπαλαβή - Παπάδοζη 

Υξφλνο παξάδνζεο: Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ηεο (ζπλνιηθήο) πξνκήζεηαο 

νξίδεηαη ζε δώδεκα (12) μήνερ,απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή έσο ηελ 

εμάληιεζε ηεο πίζησζεο δειαδή ηνπ πνζνχ ηνπ ζπκθσλεηηθνχ είηε απηφ αθνξά ζε 

κηθξφηεξν δηάζηεκα (κεγαιχηεξε αλάισζε ιφγσ αλαγθψλ) είηε ζε κεγαιχηεξν 

δηάζηεκα αθφκε θαη πέξα ησλ δψδεθα κελψλ(θαη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξεηο κήλεο). 

Η πξνκήζεηα κεηά ηεο παξαγσγήο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηάζηξσζεο θαη 

ζπκπχθλσζεο ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη κέρξη ηελ εμάληιεζε ηεο 

πξνκήζεηαο ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο ΓΔΤΑΑ (Καιιηθξαηηθφο 

Γήκνο  Αγξηλίνπ) κε ππνρξέσζε κεηαθνξάο ζε νπνηνδήπνηε πξνζβάζηκν ζεκείν 

ππνδείμεη ε Τπεξεζία. 

Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ ρσξίο νπδεκία γλσζηνπνίεζε ζηνλ αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε 

ηεο πξνκήζεηαο, δχλαηαη λα δηαθξηβψζεη θάζε ζηνηρείν πνπ αθνξά ηελ πνηφηεηα θαη 

ηελ πνζφηεηα ηνπ πξνο παξαιαβή πιηθνχ θαη γεληθά ηελ ηήξεζε φισλ ησλ 

πξναπαηηνχκελσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα. 

Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ απφξξηςε ηεο 

παξαιακβαλφκελεο πνζφηεηαο ηνπ είδνπο. Οη πνζφηεηεο ησλ εηδψλ ησλ άξζξσλ 

δχλαληαη λα κεησζνχλ ή λα απμεζνχλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο. Αλ 

ππάξρνπλ αδηάζεηεο πηζηψζεηο, κπνξεί λα παξαηαζεί ε ζχκβαζε κέρξη ηελ εμάληιεζή 

ηεο, θαηφπηλ ησλ απαηηνχκελσλ απνθάζεσλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο ΓΔΤΑΑ. 
 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
  Σιμέρ Σιμολογίος 

Οη ηηκέο ηηκνινγίνπ αθνξνχλ ηηο θαηά κνλάδα ηηκέο πξνκήζεηαο γηα ηελ ηέιεηα θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα 

νηθεία άξζξα. ε θάζε ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε πξνζθφκηζε, νη λφκηκεο 

θξαηήζεηο θαη φιε ε απαηηνχκελε εξγαζία γηα ηελ παξάδνζε ηνπο. 

 

 

Γ. Σιμολόγιο 

 

Άπθπο 1
ο
: θπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20ειαθξψο νπιηζκέλνσο ηερληθή έθζεζε θαη 

πξνδηαγξαθή 
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Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
) πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο ζε επξψ: 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: νγδφληαπέληε 

 Αξηζκεηηθά: 85,00 

 

 

 

Άπθπο 2
ο
: θπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25ειαθξψο νπιηζκέλνσο ηερληθή έθζεζε θαη 

πξνδηαγξαθή 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m
3
) πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο ζε επξψ: 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: ελελήληα έλα 

 Αξηζκεηηθά: 91,00
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Δ. Πποϋπολογιζμόρ 

 

 
O ΤΝΣΑΞΑ  ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

   

 Αγξίλην, 06-12-2022  

   

   

ΦΑΒΒΑ ΘΩΜΑ  ΚΩΣΑΚΗ ΥΡΙΣΟΦΟΡΟ 
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Π.Δ  Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Π.Δ 

  ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΓΔΤΑΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 

α/α CPV Πεπιγπαθή Άπθπο 

Μονάδα 

Μέηπηζηρ Ποζόηηηα 

Σιμή Μονάδαρ 

(εςπώ) 

ςνολική Σιμή 

(εςπώ) 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 

1 44114100-3 

Έηνηκν εξγνζηαζηαθφ 

ζθπξφδεκα ειαθξψο 

νπιηζκέλν 

θαηεγνξίαο C16/20 σο 

ηερληθή έθζεζε θαη 

πξνδηαγξαθή 

 

 

1ν  m
3
 100 85 8.500,00 

2 44114100-3 

Έηνηκν εξγνζηαζηαθφ 

ζθπξφδεκα  ειαθξψο 

νπιηζκέλν 

θαηεγνξίαο C 20/25 σο 

ηερληθή έθζεζε θαη 

πξνδηαγξαθή 

 

 

2ν  m
3
 70 91 6.370,00 

     

ΑΘΡΟΙΜΑ: 14.870,00 € 

     

±ΣΡΟΓΓΤΛΟΠΟΙΗΗ:   0,00 € 

     

ΝΈΟ ΑΘΡΟΙΜΑ:   14.870,00 € 

     

ΦΠΑ (24%): 3.568,80 € 

     

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ:   18.438,80 € 
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Δ. Ένηςπο οικονομικήρ πποζθοπάρ 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  

ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ 
ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΤΓΡΔΤΗ - ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

  

 Πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο 

 Πξνυπνινγηζκφο: 14.870,00 € 

(πιένλ Φ.Π.Α. 24%) 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Α/Α Πεπιγπαθή 
Μονάδα 

Μέηπηζηρ 
Ποζόηηηα Σιμή Μονάδορ(εςπώ) 

Καθαπή 

Αξία 

(εςπώ) 

    Ολογράθως Αριθμηηικά  

1 

[Άξζξν 1
ν
] 

Έηνηκν εξγνζηαζηαθφ 

ζθπξφδεκα ειαθξψο 

νπιηζκέλν 

θαηεγνξίαο C 16/20 σο 

ηερληθή έθζεζε θαη 

πξνδηαγξαθή 

Κπβηθά 

κέηξα (m
3
) 

100 

 

 

 

  

2 

[Άξζξν 2
ν
] 

Έηνηκν εξγνζηαζηαθφ 

ζθπξφδεκα ειαθξψο 

νπιηζκέλν 

θαηεγνξίαο C 20/25 σο 

ηερληθή έθζεζε θαη 

πξνδηαγξαθή 

Κπβηθά 

κέηξα(m
3
) 

70 

 

 

 

  

 

ύνολο Καθαπήρ Αξίαρ  

Φ.Π.Α. 24%  

ύνολο με Φ.Π.Α.  
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