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1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
1.1 Εισαγωγή 

  Αντικείμενο της παρούσας είναι η τα κάτωθι για έκαστο τμήμα : 

Για το τμήμα Α  

Η προμήθεια οικοδομικών υλικών για την συντήρηση και επισκευή των κοινόχρηστων 

χώρων και δημοτικών κτιρίων  (χρώματα ,τσιμέντα ασβέστες, κονιάματα κ.τ.λ ) που 

θα χρησιμοποιηθούν από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Ληξουρίου. 

Η προμήθεια είναι τμηματική χωρίς καμιά πρόσθετη επιβάρυνση και θα 

πραγματοποιείται μετά από ενημέρωση του προμηθευτή από την Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Ληξουρίου στον χώρο που χρήζει επισκευής. 

 

Για το τμήμα Β  

Η προμήθεια αδρανών υλικών (CPV 14210000-6, 14212120-7, 14212000-0), για τις 

ανάγκες αποκατάστασης των ζημιών που υπέστη το δημοτικό και αγροτικό οδικό 

δίκτυο εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Ληξουρίου από την έλευση του 

μεσογειακού κυκλώνα Ιανού 2020. Ενδεικτικό της έντασης του φαινομένου ήταν ότι 

χιλιάδες τόνοι υλικού που χρησιμοποιήθηκε για την αποκατάσταση των οδών από 

τον μεσογειακό κυκλώνα Ιανό στις 17-19 Σεπτεμβρίου 2020 παρασύρθηκε από τα 

ορμητικά νερά και την υπερχείλιση των ρεμάτων με αποτέλεσμα να απαιτείται η εκ 

νέου διάστρωση των οδών  για την  αποκατάστασή τους. Το ύψος της βροχής 

ξεπέρασε τα 350 χιλιοστά ανά στρέμμα με αποτέλεσμα την υπερχείλιση του ποταμού 

στο Ληξούρι εφόσον η στάθμη του ξεπέρασε τα 3 μέτρα με όριο συναγερμού τα 2,50 

μέτρα. 

   Από τις 17 έως 18 Σεπτεμβρίου 2020, έπληξε την περιοχή του Νοτίου Ιονίου και 

ιδιαίτερα τα νησιά  Κεφαλονιά & Ιθάκη και επομένως και τον Δήμο Ληξουρίου, ο 

μεσογειακός με τροπικά χαρακτηριστικά κυκλώνας με την επωνυμία “Ιανός”. Το 

φαινόμενο στο διάστημα αυτό προξένησε πολύ ισχυρές βροχές και εντονότατες 
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καταιγίδες, καθώς και ισχυρότατους ανέμους που κατά τόπους ξεπερνούσαν τα 

11bf. 

  Τα υλικά προορίζονται για τα συνεργεία του Δήμου τα οποία και θα εκτελέσουν τις 

απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης των υπό επίστρωση χώρων με τις  εργασίες 

επίστρωσης,   επιφανειακής διαμόρφωσης να αναλαμβάνει ο ανάδοχος χωρίς καμία 

δομική μεταβολή των χώρων και των στοιχείων τους. 

Οι τιμές του τιμολογίου έχουν αντληθεί από το ελεύθερο εμπόριο. 

 Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται επίσης η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς 

των αδρανών υλικών η δαπάνη μετάβασης επί τόπου. 

Για το τμήμα Γ 

Η προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος σε σακιά των 25 Kg για την άμεση επούλωση 

βλαβών στο Δημοτικό οδικό Δίκτυο. 

  Τα υλικά προορίζονται για τα συνεργεία του Δήμου τα οποία και θα εκτελέσουν τις 

απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης των υπό επίστρωση τμημάτων. 

Οι τιμές του τιμολογίου έχουν αντληθεί από το ελεύθερο εμπόριο. 

Για το τμήμα Δ 

Η  προμήθεια μεταφορά και επίστρωση  ασφαλτικού σκυροδέματος πυκνής 

σύνθεσης Τύπου 1 (εν θερμώ) για την αποκατάσταση βατότητας δημοτικών οδών 

που έχουν υποστεί ζημιές και φθορές και κρίνεται επικίνδυνη η διάβασή τους.  Στην 

τιμή περιλαμβάνεται η αξία των υλικών, η δαπάνη φορτοεκφόρτωσης και  

επίστρωσης  τους εντός του Δήμου Ληξουρίου). Το υπό προμήθεια είδος δεν είναι 

δυνατόν να εισέλθει στην αποθήκη του Δήμου καθώς πρόκειται για υλικό που δεν 

αποθηκεύεται και πρέπει να χρησιμοποιηθεί άμεσα για την αποκατάσταση. Η 

μεταφορά θα γίνει με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή.  

Για το τμήμα Ε  

Η προμήθεια ξυλείας για την συντήρηση και επισκευή των κοινόχρηστων χώρων και 

δημοτικών κτιρίων  που θα χρησιμοποιηθούν από το εργατοτεχνικό προσωπικό του 

Δήμου Ληξουρίου. 

Η προμήθεια είναι τμηματική χωρίς καμιά πρόσθετη επιβάρυνση και θα 

πραγματοποιείται μετά από ενημέρωση του προμηθευτή από την Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Ληξουρίου στον χώρο που χρήζει επισκευής. 

 

 

 

 

Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική χωρίς καμιά πρόσθετη επιβάρυνση 

και θα πραγματοποιείται μετά από ενημέρωση του προμηθευτή από την Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ληξουρίου 

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

44111000-1 Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών  

14210000-6 Προμήθεια Αδρανών Υλικών  

44113620-7 Προμήθεια ασφάλτου 

03419000-0 Προμήθεια Ξυλείας 

 

Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική χωρίς καμιά πρόσθετη επιβάρυνση 

και θα πραγματοποιείται μετά από ενημέρωση του προμηθευτή από την Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ληξουρίου 
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Η εκτέλεση της προμήθειας της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης  σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 εμπίπτει λόγω ποσού στην διαδικασία του 

ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού  και με κριτήριο την οικονομικότερη 

προσφορά την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας έκθεσης. 

 

  Τα υλικά προορίζονται για τα συνεργεία του Δήμου τα οποία και θα εκτελέσουν τις 

απαραίτητες εργασίες εκτός των υπό επίστρωση χώρων με τις  εργασίες επίστρωσης 

για τα αδρανή υλικά και θερμής ασφάλτου που αναλαμβάνει ο ανάδοχος χωρίς 

καμία δομική μεταβολή των χώρων και των στοιχείων τους. 
   
 

    Το  ποσό της εν λόγω δαπάνης  ανέρχεται σε  €  262.000,00     ( διακόσιες εξήντα δύο 

χιλιάδες ευρώ ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  24% και  θα καλυφτεί από το Υπουργείο 

Εσωτερικών πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ , δημοτικοί πόροι  και από επιχορήγηση  του 

Υπουργείου Εσωτερικών από το Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και 

καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας  

ΠΔΕ- ΣΑΕ   055 ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 2003ΣΕ05500005 και θα βαρύνει   τους  Κ.Α. Εξόδων 

30.6662.11,10.6661.02,64.6662.02 64.6662.03 του προϋπολογισμού   του Δήμου Ληξουρίου 

Οικονομικού έτους 2022 και τους Κ.Α. Εξόδων 30.6662.02,30.6662.31,10.661.02,64.66612.03 

για το έτος 2023 του προϋπολογισμού   του Δήμου Ληξουρίου Οικονομικού έτους 2023 

1.2 Χρονοδιάγραμμα 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστημα διακοσίων σαράντα  (240) ημερών από την 

ημερομηνία ανάθεσής τους. 

 

1.3  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α  

Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, για να χρησιμοποιηθούν με 

αποτελεσματικότητα στα έργα της Τεχνική υπηρεσίας. 

Στις Τεχνικές Προδιαγραφές αναγράφονται αναλυτικά τα υλικά για τα οποία θα 

προσκομιστούν πιστοποιητικά και τι είδους . Τα πιστοποιητικά των προς προμήθεια 

υλικών, θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα, να είναι στα Ελληνικά ή στη διεθνή επίσημη 

γλώσσα, Αγγλικά, διαφορετικά θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα από αρμόδιο 

φορέα. Τα πιστοποιητικά, των προς προμήθεια υλικών, δεν θα ζητηθούν κατά την 

διαγωνιστική διαδικασία αλλά θα πρέπει ο ανάδοχος να τα έχει στην κατοχή του σε 

περίπτωση που κατά την παραλαβή των υλικών του ζητηθούν από την εκάστοτε 

επιτροπή παραλαβής. 

• Τα υπό προμήθεια υλικά θα είναι καινούρια, αρίστης ποιότητας και κατασκευής 

από αναγνωρισμένο οίκο, ο οποίος θα διαθέτει ευρεία εμπειρία και τεχνογνωσία στην 

κατασκευή αντίστοιχων ειδών. 

• Τα προς προμήθεια υλικά οφείλουν  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 .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 
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τους νόμους του κράτους , όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, στους συμβατικούς 

όρους και τέλος σε κάθε νεότερη διάταξη, νόμο, κανονισμό, απόφαση, κ.λ.π., που 

αντικαθιστά ή συμπληρώνει τις διατάξεις των προδιαγραφών αυτών.  

•  Τα υλικά θα διαθέτουν όλες τις  πιστοποιήσεις  συμμόρφωσης κατά ΕΛΟΤ ή 

διεθνώς αναγνωρισμένου φορέα πιστοποίησης (IEC/CENELEC) όταν πρόκειται για 

εργοστάσιο κατασκευής ή των πιστοποιητικών ελέγχου εργαστηρίων (κρατικών ή 

ιδιωτικών) όταν πρόκειται για υλικά παραγωγής λατομείων ή σύνθεσης υλικών. 

•       Τα προς προμήθεια υλικά θα παραδίδονται σε συσκευασίες (κιβώτια, 

σάκους, δοχεία, παλέτες κλπ, κατά περίπτωση) κλειστές, σφραγισμένες και σε άριστη 

κατάσταση και σημασμένες με  ετικέτες, στις οποίες θα αναγράφεται ο παραγωγός, 

ο τύπος, τα πρότυπα παραγωγής και ελέγχου  καθώς και η τάξη ποιότητας και 

διαλογής (κατά περίπτωση).  

• Θα παραδίδονται στις αποθήκες του Δήμου Ληξουρίου ή όπου αλλού ζητηθεί 

εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Ληξουρίου,  τμηματικά ανάλογα με τις 

ανάγκες και τις υποδείξεις της υπηρεσίας, με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου, σε 

διάστημα πέντε (5) ημερών  από την ημέρα της έγγραφης παραγγελίας από την 

υπηρεσία. 

•     Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να απορροφήσει μέρος της συνολικά  

ζητούμενης προμήθειας ανάλογα με τις ανάγκες του, όπως και την τμηματική 

παράδοση των υλικών ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του. 

Η τιμή των υλικών θα περιέχουν όλες τις επιβαρύνσεις εργασιών, μεταφοράς και 

παράδοσης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της υπηρεσίας. Δηλαδή ζητείται τιμή έτοιμου 

υλικού όπως χρειάζεται παραδοτέο στις αποθήκες του Δήμου Ληξουρίου ή όπου 

αλλού ζητηθεί εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Ληξουρίου στον χώρο που 

υλοποιούν την επισκευή τα συνεργεία του Δήμου. 

Οι τιμές που υπάρχουν στον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης προέκυψαν 

μετά από  

• την αναζήτηση τιμοκαταλόγων των υλικών στο διαδίκτυο, 

• της τηλεφωνικής και δια ζώσης επικοινωνίας με τοπικούς αντιπροσώπους και 

προμηθευτές 

• αντίστοιχες συμβάσεις που έχει υπογράψει ο Δήμος Ληξουρίου για την προμήθεια 

όμοιων και ομοειδών υλικών 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β  

-Τα αδρανή υλικά αποτελούνται από λίθινους κόκκους, είτε φυσικούς οπότε 

ονομάζονται  

φυσικά ή συλλεκτικά αδρανή, είτε από κόκκους που προκύπτουν από την θραύση 

όγκων  

πετρώματος ή την θραύση φυσικών αδρανών, οπότε ονομάζονται θραυστά 

αδρανή. Οι κόκκοι μπορεί να έχουν περίπου το ίδιο ή διαφορετικό μέγεθος.  

- Το 3Α είναι θραυστό υλικό οδοστρωσίας και παράγεται από μηχανική κατεργασία 

και 

θραύση ασβεστόλιθου. 

Η ονομασία του προέρχεται από το κόσκινο που χρησιμοποιείται και αποτελεί 

κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού για βάση οδοστρωσίας με την ονομασία 
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Π.Τ.Π.Ο 155. Το κόσκινο που χρησιμοποιείται είναι 3'' με Α διαβάθμιση, δηλαδή το υλικό 

αποτελείται από μέγιστο κόκκο που διέρχεται από το αναφερθέν κόσκινο. 

Το θραυστό υλικό λατομείου (3Α), θα συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΝ 13242: 2002 

‘’Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων με υδραυλικές κονίες, ή μη σταθεροποιημένων 

για χρήση στα τεχνικά έργα και την οδοποιία’’. Τα υλικά αυτά θα φέρουν 

υποχρεωτικά σήμανση CE σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο, σε συμμόρφωση 

με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα ‘’Δομικά προϊόντα’’ 89/106/ΕΟΚ, 

όπως τροποποιήθηκε από την ευρωπαϊκή οδηγία 93/68/ΕΟΚ. Η σήμανση CE θα 

τεκμηριώνεται με την προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού. 

 

     Θραυστά αδρανή  

- Τα θραυστά αδρανή υλικά πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πρότυπου 

ΕΛΟΤ 408 «θραυστά  αδρανή για σύνθεση σκυροδέματος», δηλ. να είναι καθαρά, 

ομοιόμορφης ποιότητας από συμπαγές  πέτρωμα απαλλαγμένα από τεμάχια 

αποσαρθρωμένα, από βόλους αργίλου καθώς και από άλλες  προσμίξεις που 

επηρεάζουν την ευστάθεια και την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος.  Θραυστό 

υλικό της Π.Τ.Π. Ο-155 (3Α). Θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. Ο-150 (Σκύρα).  

  Το θραυστό υλικό θα αποτελείται από σκληρά, υγιή και ανθεκτικά τεμάχια και θα 

είναι καθαρό,  ομοιόμορφης ποιότητας, συμπαγές, απαλλαγμένο από φυτικές ή 

άλλες κάθε είδους προσμίξεις,  χώματα, βώλους αργίλου, περιβλήματα 

οποιασδήποτε φύσεως και αποσαρθρωμένα ή εύθραυστα  σχιστολιθικά τεμάχια.  

 

Η κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού θα πρέπει να ανταποκρίνεται προς τα όρια 

διαβαθμίσεως  του αντίστοιχου πίνακα της Π.Τ.Π. Ο-155 και Π.Τ.Π. Ο-150 του 

Υπουργείου Δημοσίων Έργων και  πρέπει να είναι ομαλή, χωρίς απότομες 

διαβαθμίσεις.  

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν και τα τυχόν πιστοποιητικά ελέγχου 

που διαθέτουν  από αναγνωρισμένα εργαστήρια ημεδαπής ή αλλοδαπής.  

Όλα τα παραπάνω υλικά θα ελέγχονται εργαστηριακά, η δε δαπάνη θα βαρύνει τον 

προμηθευτή.  

 

Φυσικά αδρανή  

Τα φυσικά αδρανή πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Σχεδίου Προτύπου 

ΕΛΟΤ 408  

θραυστά αδρανή για συνήθη σκυροδέματα πλην του ελέγχου αντοχής μητρικού 

πετρώματος με βάση τον Κ.Τ.Σ. 2016 

     Η μεταφορά του θραυστού υλικού, θα πραγματοποιείται από τον ανάδοχο με 

κατάλληλα φορτηγά   τα οποία θα είναι ικανά να μεταφέρουν τα υλικά, στην αποθήκη 

του Δήμου και όπου αλλού απαιτηθεί   και στις ποσότητες που θα ζητούνται κάθε 

φορά. 

 Τα οχήματα μεταφοράς οφείλουν να πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ και 

φέρουν την ευθύνη για τυχόν βλάβες κλπ που θα προξενήσουν κατά τη μεταφορά 

των υλικών. 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ  

ΕΤΟΙΜΟ ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ, ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΨΥΧΡΗ 

ΑΣΦΑΛΤΟΣ)  
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Το έτοιμο ασφαλτόμιγμα παντός καιρού (υγρά οδοστρώματα, σημεία με στάσιμα 

νερά και κάτω από οποιοδήποτε θερμοκρασίας(-10οC εως +50oC) σε συσκευασία 

σάκκου των 25 kg, σύμφωνο με το ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 «Στρώσεις ασφαλτικού 

σκυροδέματος συνεχούς 8 κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου)» το οποίο 

πρότυπο είναι σε ισχύ μετά την αναστολή ισχύος της Πρότυπης Τεχνικής 

Προδιαγραφής ΕΤΕΠ 1501-05-03-11-04:2009 για κατηγορία ΑΣ 12.5, όπως ορίζεται 

Εγκύκλιος 17/2016 (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) με θέμα: Απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την αναστολή της υποχρεωτικής 

εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)".  

Το έτοιμο ασφαλτόμιγμα πρέπει να έχει τις εξής ιδιότητες :  Η εφαρμογή του υλικού να 

μην απαιτεί επαλείψεις (συγκολλητική ή προεπάλειψη) και ανάμιξη.  Να μην 

απαιτούνται μηχανήματα και ειδικευμένοι εργάτες.  Να εφαρμόζεται με ευκολία και 

αποτελεσματικότητα κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, 

λιμνάζοντα νερά, χαμηλές και υψηλές 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 τη χρήση του, χωρίς να 

δημιουργεί 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 

θερμοκρασιών 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 το 

άνοιγμα της συσκευασίας σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας.  Να 

έχει διάρκεια αποθήκευσης (χωρίς να χάνει τις ιδιότητες του) εικοσιτέσσερις (24) μήνες, 

χωρίς περιορισμούς ως προς το χώρο αποθήκευσης (στεγασμένος , κλειστός κ.λ.π.) 

 Το υλικό να είναι ακίνδυνο στη χρήση του (μη τοξικό) και γενικά μη επιβλαβές για την 

υγεία των εργαζομένων και τη δημόσια υγιεινή, χωρίς να απαιτείται ειδικός 

εξοπλισμός. Όλα τα παραπάνω θα δηλώνονται σε ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση 

τόσο του κατασκευαστή όσο και του προμηθευτή, η οποία θα συνοδεύει την 

Προσφορά. Μέτρα ασφαλείας και προστασίας: Το υλικό δεν πρέπει να 

χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο και δεν πρέπει να παρουσιάζει καμία τοξικότητα. Κατά 

την χρήση του πρέπει να αποφεύγεται η παρατεταμένη επαφή με το δέρμα. 

Συσκευασία: Σάκκος των 25 κιλών. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179/06-08-2001): Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.), όλοι οι παραγωγοί 

και εισαγωγείς συσκευασμένων προϊόντων τα οποία διατίθενται στην Ελληνική αγορά 

είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στο Σύστημα Ατομικής ή Συλλογικής 

Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών.  

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει μαζί με την Προσφορά να υποβάλλεται επικυρωμένο 

φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης συμμετοχής του προσφέροντος στο Σύστημα. 9 

Πιστοποιητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν:  

• Αποτέλεσμα ανάλυσης του προσφερόμενου ψυχρού ασφαλτομίγματος, από 

αναγνωρισμένο από την Πολιτεία εργαστήριο, από την οποία να προκύπτει ότι τόσο 

τα αδρανή όσο και το ασφαλτικό συνδετικό υλικό είναι σύμφωνα με τους Ελληνικούς 

ή τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.  

• Αποδεικτικό για τη μη τοξικότητα και επικινδυνότητα του υλικού (σύμφωνα με τον 

Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 και σύμφωνα με την οδηγία 91/155/ΕΕC)  
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• Τεχνική Έκθεση που θα περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή του τρόπου εφαρμογής 

του προσφερόμενου υλικού και έντυπα, σχέδια, κατάλογοι κ.λ.π. στα οποία θα 

φαίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές τα τεχνικά χαρακτηριστικά και κάθε λεπτομέρεια, 

για την πλήρη και σαφή καθορισμό του προσφερόμενου υλικού.  

• Πληροφοριακό Δελτίο Ασφάλειας Υλικού (σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 

ΕΚ 1907/2006 και σύμφωνα με την οδηγία 91/155/EEC). ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Πίνακας κοκκομετρικής διαβάθμισης Άνοιγμα κόσκινου (mm) 

Διερχόμενο ποσοστό % (12,5mm) 100 (95mm) 0-100 (6,35mm) 80-90 (4,75mm) 40-50 

(2,36mm) 8-10 (1,18mm) 6-10 (0,30mm) 0-5 Ποσοστό ασφάλτου κατά βάρος 

αδρανών 5,43% ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1.Σύσταση : Ασβεστολιθικό υλικό 

2.Υδατοπορροφητικότητα αδρανών (AASHTO T85): 1% 3.Ειδικό βάρος αδρανών 

(AASHTO T85): 2,7g/cm3 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ 1.Διείσδυση (ASTM DS) 

σε 0,1mm:84 2.Σημείο μάλθωσης (ASTM D36) σε ΟC: 46,8. 3. Ολκιμότητα (ASTM D113) 

% :>100. 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Δ  

Α. ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ πυκνής σύνθεσης (Τύπος 1) 

Για την ποιότητα του ασφαλτικού σκυροδέματος πυκνής σύνθεσης ισχύουν οι 

προδιαγραφές του προτύπου ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01:2009 (Κωδικός ΠΕΤΕΠ 1501-

05-03-12-01) για αντιολισθητική στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος. 

 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 17/2016 (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016 γίνεται 

αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ) Η αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής οφείλεται 

στην ανάγκη επικαιροποίησής τους. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

επικαιροποίησης των εν λόγω πενήντα εννέα (59) ΕΤΕΠ, προτείνεται να εφαρμόζονται 

σε όλα τα Δημόσια Έργα πενήντα εννέα (59) αντίστοιχες Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) με επικαιροποιημένο περιεχόμενο. 

Το ΠΕΤΕΠ 1501-05-03-12-01 αναθεωρήθηκε τον Ιανουάριο 2016 Δ/νση Οδικών 

Υποδομών της Γενικής Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας 

Υποδομών. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναθεωρημένη έκδοση οι προδιαγραφές του είδους 

έχουν ως ακολούθως. 

Το ασφαλτικό σκυρόδεμα (συγκεκριμένης σύνθεσης) που χρησιμοποιείται, είναι 

ασφαλτόμιγμα που παράγεται και διαστρώνεται «εν θερμώ», από καθαρή ή 

τροποποιημένη με βελτιωτικά άσφαλτο και σκληρά αδρανή υλικά. Λόγω της υψηλής 

μηχανικής αντοχής του ασφαλτικού σκυροδέματος, με αυτή τη μέθοδο εξασφαλίζεται 

η επίτευξη ικανοποιητικών επιφανειακών χαρακτηριστικών ομαλότητας, 

ομοιομορφίας, μακροϋφής και αντίστασης σε ολίσθηση καθώς και η ενίσχυση 

υφιστάμενου οδοστρώματος, όταν ανακατασκευάζεται η επιφανειακή στρώση με 

μεγαλύτερο πάχος. 

 

Ο  Τύπος 1 (πυκνής σύνθεσης) αφορά σε : Ασφαλτοσκυρόδεμα συνεχούς 

κοκκομετρικής διαβάθμισης, με το κατάλληλο μέγεθος αδρανών. Εφαρμόζεται όταν 

ενδιαφέρει, πέραν από την αντιολισθηρότητα, η ενίσχυση και η στεγανότητα του 

οδοστρώματος, επιτυγχάνοντας και την επιθυμητή μακροϋφή στην επιφάνεια της 

στρώσης. 

http://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=656:anastoli_ypoxreotikis_efarmogis_peninta_enea_ellinikon_texnikon_prodiagrafon_elot_etep&Itemid=285
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Ανάλογα με το πάχος της κατασκευαζόμενης στρώσης για τον Τϋπο 

1 (και όμοια για τον Τύπο 2), το ονομαστικό μέγεθος μέγιστου κόκκου 

επιλέγεται ως εξής:  

 

Πάχος στρώσης [cm]   Ονομαστικό μέγεθος μέγιστου κόκκου [mm] 

 

 

5,00 (max 7,50)                               19,0                       

4,00                                                 12,5           

3,00                                                   9,5   

2,50                                                   8,0    

 

 

Κριτήρια ενσωματούμενων υλικών 

Οι ιδιότητες των αδρανών υλικών και των αδρανών πλήρωσης (filler), που 

προέρχονται από επεξεργασία φυσικών, τεχνητών ή ανακυκλωμένων υλικών και 

μίγματων αυτών των υλικών, θα συμμορφώνονται με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13043.  

Χονδρόκοκκο υλικό. Στις ασφαλτικές στρώσεις το χονδρόκοκκο κλάσμα των 

αδρανών είναι εκείνο που προσδίδει κυρίως τις χαρακτηριστικές αντιολισθηρές 

ιδιότητες (μικροϋφή και μακροϋφή) της επιφανείας του οδοστρώματος και για αυτό 

θα αποτελείται κατά 100% από αδρανές υλικό με εξαιρετικά μηχανικά χαρακτηριστικά, 

μεγάλη καθαρότητα και κατάλληλο σχήμα κόκκων.  

Kαθαρότητα και σχήμα κόκκων. Το χονδρόκοκκο κλάσμα θα προέρχεται από 

θραύση πετρώματος με τα προδιαγραφόμενα μηχανικά χαρακτηριστικά ή σκωρίες 

κατάλληλης σκληρότητας και ανθεκτικότητας, απαλλαγμένο από επιβλαβείς 

προσμίξεις (άργιλο, οργανικά ή άλλα εύθρυπτα υλικά). Στην περίπτωση που 

προέρχεται από φυσικές αποθέσεις ποταμών ή χειμάρρων, οι προς θραύση 

κροκάλες θα συγκρατούνται από κόσκινο με άνοιγμα βρόχου τριπλάσιο του 

ονομαστικού μεγέθους των κόκκων και το 80% τουλάχιστον των κόκκων που 

συγκρατούνται στο κόσκινο ανοίγματος 4 mm, να έχει μία τουλάχιστον θραυσιγενή 

επιφάνεια.  

Οι κόκκοι θα είναι κατά το δυνατόν κυβοειδούς μορφής. Ο έλεγχος του σχήματός 

τους γίνεται κατά ΕΛΟΤ EN 1097-8, με προσδιορισμό για το συγκρατούμενο στο 

κόσκινο 6,3 mm υλικό του “δείκτη πλακοειδούς” (Flakiness Index).  

 

Μηχανικές ιδιότητες. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη, οι 

επιτρεπόμενες τιμές των μηχανικών ιδιοτήτων του χονδρόκοκκου αδρανούς ορίζονται 

στον επόμενου Πίνακα 2.1.1, ως προς τις ακόλουθες απαιτήσεις:  

Αντοχή σε στίλβωση (Polished Stone Value), σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1097-8  

Αντοχή σε απότριψη (Aggregate Abrasion Value), σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1097-8  

Αντοχή σε θρυμματισμό κατά Los Angeles, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1097-2  

Δείκτης πλακοειδούς, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 933-3  
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Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (δοκιμή υγείας), σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1367-2  

 

Λεπτόκοκκο υλικό. Το λεπτόκοκκο κλάσμα (διερχόμενο από το κόσκινο ανοίγματος 

2 mm και συγκρα-τούμενο στο κόσκινο ανοίγματος 0,063 mm), θα αποτελείται από 

κόκκους γωνιώδεις, θραυσιγενείς και απαλλαγμένους από άργιλο ή άλλες επιβλαβείς 

προσμίξεις. Σε περιπτώσεις οδού βαριάς κυκλοφορίας, συνιστάται να είναι της ίδιας 

προέλευσης με το χονδρόκοκκο υλικό. Αλλιώς, θα είναι θραυστό ασβεστολι-θικής 

σύστασης ή φυσικής προέλευσης. Η συνιστώμενη κοκκομετρική διαβάθμιση του 

λεπτόκοκκου υλι-κού παρουσιάζεται σε πίνακα του αντίστοιχου κεφαλαίου της ΠΕΤΕΠ 

05-03-11-04.  

Παιπάλη. Η παιπάλη προστίθεται (σε περίπτωση έλλειψης), για να συμπληρώσει την 

κοκκομετρική δια-βάθμιση του μίγματος των αδρανών. Μπορεί να είναι 

λιθοσύντριμμα ορυκτής ή άλλης προέλευσης (σκόνη από σκωρίες), υδράσβεστος, 

τσιμέντο, ιπτάμενη τέφρα, ή άλλη κατάλληλη ορυκτή ύλη, η οποία προστίθε-ται σε 

ξηρή κατάσταση, ώστε να ρέει ελεύθερα και να μη δημιουργεί συσσωματώματα. Η 

παιπάλη δεν επιτρέπεται να περιέχει άργιλο ή οργανικές προσμίξεις, ούτε να έχει 

πλαστικότητα, εκτός αν πρόκειται για τσιμέντο ή υδράσβεστο. Η συνιστώμενη 

κοκκομετρική διαβάθμιση της παιπάλης παρουσιάζεται σε πίνακα του αντίστοιχου 

κεφαλαίου της ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04. 

 

Ασφαλτικό συνδετικό  

Θα χρησιμοποιείται καθαρή άσφαλτος, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις 

της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-10-00 ή, για όσους τύπους δεν εμπεριέχονται σε αυτή, 

σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 12591.  

O τύπος της ασφάλτου συνιστάται να είναι 60/70, ή εναλλακτικά μίγμα ασφάλτων 

80/100 και 40/50 σε αναλογία 50:50.  

Προσθήκη βελτιωτικού πρόσφυσης στην άσφαλτο γίνεται όταν τα αδρανή 

παρουσιάζουν υδροφιλία, ή σε ειδικές περιπτώσεις που καθορίζει η Υπηρεσία. Ο 

τύπος και το ακριβές ποσοστό του αντιυδροφίλου, κα-θορίζεται από το εργαστήριο, 

με τη δοκιμή εμβάπτισης-θλίψης ΕΛΟΤ EN 12697-12. 

 

Μελέτη σύνθεσης  

Πριν από την έναρξη της παραγωγής του ασφαλτομίγματος για την εκτέλεση των 

εργασιών, ελέγχεται η συμβατότητα του παραγόμενου ασφαλτομίγματος με αυτό 

που καθορίσθηκε από τη μελέτη σύνθεσης, όσον αφορά στην κοκκομετρική 

καμπύλη του μίγματος των αδρανών, στην περιεκτικότητα σε συνδετικό υλικό και στις 

χαρακτηριστικές ιδιότητες του ασφαλτομίγματος.  

Η παραγωγή των μιγμάτων συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οικογένεια των 

ΕΛΟΤ ΕΝ 13108, και συγκεκριμένα:  

• ο καθορισμός των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών των μιγμάτων θα 

γίνεται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13108 -1  

• οι αρχικές δοκιμές τύπου για την επιβεβαίωση μίας συγκεκριμένης σύνθεσης, 

θα γίνεται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13108-20  
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• ο έλεγχος εργοστασιακής παραγωγής, όπου προδιαγράφονται οι απαιτήσεις 

ποιότητας και ελέγχου παραγωγής των ασφαλτικών μιγμάτων στο 

εργοστάσιο, προκειμένου να επιτυγχάνεται το ζητούμενο ασφαλτόμιγμα 

στόχος, θα γίνεται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 13108-21  

• Ο έλεγχος συμβατότητας του ασφαλτικού σκυροδέματος γίνεται από 

διαπιστευμένο εργαστήριο, το οποίο αναλαμβάνει και τον συνεχή 

εργαστηριακό έλεγχο του παραγόμενου ασφαλτομίγματος κατά τη διάρκεια 

των εργασιών.  

 

Κοκκομετρική διαβάθμιση. Το συνολικό μίγμα των αδρανών μπορεί να προκύπτει 

από σύνθεση δύο ή περισσοτέρων επί μέρους κλασμάτων, είτε να προσκομίζεται 

ενιαίο στο εργοστάσιο παραγωγής ασφαλ-τομίγματος και να χρησιμοποιείται χωρίς 

διαχωρισμό και ανασύνθεση, εφόσον είναι ομοιόμορφο και με σταθερή κοκκομετρική 

σύνθεση.  

Η κοκκομετρική διαβάθμιση του συνολικού μίγματος των αδρανών υλικών 

(χονδρόκοκκο, λεπτόκοκκο και παιπάλη), ανάλογα με τον τύπο του ασφαλτικού 

σκυροδέματος και το ονομαστικό μέγεθος του μέγιστου κόκκου, θα βρίσκεται μέσα 

στα όρια του Πίνακα 2.3-1 του ΠΕΤΕΠ.  

Το ποσοστό (στο συνολικό μίγμα των αδρανών) του διερχόμενου υλικού από το 

κόσκινο ανοίγματος 2 mm, είναι σημαντικό στοιχείο για τον εργοταξιακό έλεγχο, 

επειδή διαχωρίζεται το χονδρόκοκκο από το λεπτόκοκκο υλικό. Μίγματα που 

περιέχουν ποσοστό υλικού διερχόμενου από το κόσκινο ανοίγματος 2 mm κοντά στο 

μέγιστο επιτρεπόμενο, δίνουν επιφάνεια με σχετικά λεπτή υφή, ενώ διαβαθμίσεις που 

πλησιάζουν στο ελάχιστο, δίνουν επιφάνεια με σχετικά αδρή υφή.  

Τα όρια κοκκομετρικής διαβάθμισης του Πίνακα 2.3-1 του ΠΕΤΕΠ, ισχύουν κατά βάρος, 

εφόσον τα ειδικά βάρη του χονδρόκοκκου και του λεπτόκοκκου υλικού δε διαφέρουν 

πάνω από 5%. Αν υπάρχει μεγαλύτερη διαφο-ρά, τα όρια του πίνακα και οι αναλογίες 

σύνθεσης κατά βάρος του συνολικού μίγματος αδρανών, θα α-ναχθούν, σύμφωνα 

με τα ειδικά βάρη τους. 

 

Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (υγεία). Η δοκιμή γίνεται με την πρότυπη μέθοδο 

ΕΛΟΤ EN 1367-2 Η απώλεια (σε ποσοστό του βάρους) δεν επιτρέπεται να είναι 

μεγαλύτερη από 9%.  

 

Ισοδύναμο άμμου. Το ισοδύναμο άμμου προσδιορίζεται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 

933-8. Αυτό πρέπει να έχει τιμή μεγαλύτερη από 55. 

 

Για την Κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και συνιστώμενο πάχος στρώσης 

ισχύουν οι τιμές του Πίνακα 2.3-1 του   ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 (αναθεωρημένη έκδοση 

2016). 

 

Ποσοστό ασφάλτου - Χαρακτηριστικά κατά MARSHALL  

Μετά τον καθορισμό των αναλογιών των αδρανών για την επίτευξη της επιθυμητής 

κοκκομετρικής δια-βάθμισης, ακολουθεί ο προσδιορισμός του βέλτιστου ποσοστού 
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ασφάλτου με τη μέθοδο Marshall. Τα χαρακτηριστικά κατά Marshall, τα κενά, καθώς 

και τα κριτήρια για τον έλεγχο της υδροφιλίας με τη δοκιμή εμβάπτισης-θλίψης, 

δίνονται στον Πίνακα 2.4-1. ΠΕΤΕΠ 1501-05-03-12-01 (αναθεωρημένη έκδοση 2016). 

 

Ευαισθησία ασφαλτομίγματος  

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2.4.2 της ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04. 

 

Παραγωγή του ασφαλτομίγματος  

Παράγεται στις ίδιες εγκαταστάσεις με τα συνήθη ασφαλτομίγματα και μεταφέρεται, 

σύμφωνα με τα ορι-ζόμενα στην ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04.  

Επειδή η ψύξη των ασφαλτομιγμάτων, που διαστρώνονται σε λεπτό πάχος είναι 

ταχεία, οι θερμοκρασίες παραγωγής είναι κάπως υψηλότερες από τις αντίστοιχες των 

ασφαλτομιγμάτων συνήθους πάχους. Οι συνιστώμενες θερμοκρασίες ανάμιξης 

(θερμοκρασία στην έξοδο του αναμικτήρα) είναι 130 έως 170°C. Σε περίπτωση 

χρήσης τροποποιημένης ασφάλτου, εφαρμόζονται οι οδηγίες του αρμόδιου 

εργαστήριου ε-λέγχου, σε συνδυασμό με τις οδηγίες του κατασκευαστή του 

βελτιωτικού-τροποποιητικού της ασφάλτου.  

Επισημαίνεται η ανάγκη τήρησης των θερμοκρασιών, ιδιαίτερα κατά την ανάμιξη, 

λόγω του κινδύνου αλλοίωσης της ασφάλτου. Κατά τη μεταφορά του 

ασφαλτομίγματος λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για ελαχιστοποίηση των 

θερμικών απωλειών, ώστε κατά τη διάστρωση να τηρούνται οι ελάχιστες θερμοκρα-

σίες, που αναφέρονται στα επόμενα.  

 

Συγκολλητική επάλειψη  

Η συγκολλητική επάλειψη γίνεται με ασφαλτικό γαλάκτωμα, ώστε να παραμένει στην 

επιφάνεια ποσότη-τα τουλάχιστον 300 g/m2 ασφαλτικού συνδετικού και σε κάθε 

περίπτωση να αποτρέπεται η δημιουργία επιφάνειας ολίσθησης του τάπητα πάνω 

στην επιφάνεια έδρασης.  

Για την επίτευξη της ομοιογένειας της επάλειψης, η διάχυση πραγματοποιείται με 

διανομέα ασφάλτου και με αραιωμένο ασφαλτικό γαλάκτωμα με περιεκτικότητα 30% 

σε άσφαλτο. Γαλάκτωμα με περιεκτικότητα σε άσφαλτο, π.χ. 60% αραιώνεται με 

προσθήκη υδατικής φάσης 100% - σύμφωνα και με τις οδηγίες από το εργοστάσιο 

παραγωγής αυτού - προκειμένου να παραχθεί γαλάκτωμα που δίνει υπόλειμμα 

ασφαλτι-κού 30%.  

 

Διάστρωση ασφαλτικού σκυροδέματος  

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες διάστρωσης, οι οποίες εξαρτώνται από τον τύπο του 

ασφαλτομίγματος και της ασφάλτου, το πάχος της στρώσης και τις επικρατούσες 

καιρικές συνθήκες, καθορίζονται από την Υπηρε-σία. Τα συνήθη όρια θερμοκρασιών 

είναι 120° έως 140°C.  

 

Περιορισμοί καιρικών συνθηκών. Σε περίπτωση βροχής, δυνατού ανέμου και 

χαμηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος (κάτω των 10°C), οι εργασίες διακόπτονται. 
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Ειδικά, για στρώσεις πάχους μικρότερου 4 cm πρέπει η θερμοκρασία περιβάλλοντος 

να είναι άνω των 20°C.  

 

 

Συμπύκνωση  

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04. (αναθεωρημένα από το 2016) 

 

Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή  

Ισχύουν οι γενικές αρχές σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 (αναθεωρημένα από το 

2016). Επιπλέον, κρίσιμη είναι η ποιότητα των χονδρόκοκκων αδρανών για την 

επίτευξη των επιθυμητών χαρακτηριστικών αντιολισθηρής στρώσης. 

 

 Έλεγχοι και απαιτήσεις τελικής στρώσης  

Εφαρμόζονται τα οριζόμενα για την επιφανειακή στρώση στην ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04, 

παράγραφο 4.1  

Ειδικότερα, για το μέγεθος της μακροϋφής εφαρμόζονται οι εξής τιμές:  

Ασφαλτοσκυρόδεμα συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης: 1,0 mm  

Ασφαλτοσκυρόδεμα ασυνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης: 1,5 mm  

 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης των 

εργασιών , οι εργασίες επίστρωσης της θερμής ασφάλτου, στον φυσικό χώρο 

εξομάλυνσης , του βεβλαμένου οδικού δικτύου στην ευρύτερη επικράτεια του Δήμου 

Ληξουρίου,  

Πιστοποιητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν επί ποινή αποκλεισμού είναι: 

 

1. Υπεύθυνη δήλωση για την προέλευση του υλικού. 

2. Η εγκεκριμένη ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΣ 12,5 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Αναθεωρημένου από το 1.1.2016 ΠΕΤΕΠ 05-03-

12-01 

3. Αποδεικτικό για τη μη τοξικότητα και επικινδυνότητα του υλικού (σύμφωνα με 

τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 και σύμφωνα με την οδηγία 91/155/ΕΕC) 

4. Τεχνική Έκθεση που θα περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή του τρόπου 

εφαρμογής του προσφερόμενου υλικού και έντυπα, σχέδια, κατάλογοι κ.λ.π. στα 

οποία θα φαίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές τα τεχνικά χαρακτηριστικά και κάθε 

λεπτομέρεια, για την πλήρη και σαφή καθορισμό του προσφερόμενου υλικού.  

5. Πληροφοριακό Δελτίο Ασφάλειας Υλικού (σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 

Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 και σύμφωνα με την οδηγία 91/155/EEC). 
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ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Ε  

Η Ξυλεία  πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, για να χρησιμοποιηθούν με 

αποτελεσματικότητα στα έργα της Τεχνική υπηρεσίας. 

Στις Τεχνικές Προδιαγραφές αναγράφονται αναλυτικά τα υλικά για τα οποία θα 

προσκομιστούν πιστοποιητικά και τι είδους . Τα πιστοποιητικά των προς προμήθεια 

υλικών, θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα, να είναι στα Ελληνικά ή στη διεθνή επίσημη 

γλώσσα, Αγγλικά, διαφορετικά θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα από αρμόδιο 

φορέα. Τα πιστοποιητικά, των προς προμήθεια υλικών, δεν θα ζητηθούν κατά την 

διαγωνιστική διαδικασία αλλά θα πρέπει ο ανάδοχος να τα έχει στην κατοχή του σε 

περίπτωση που κατά την παραλαβή των υλικών του ζητηθούν από την εκάστοτε 

επιτροπή παραλαβής. 

• Τα υπό προμήθεια υλικά θα είναι καινούρια, αρίστης ποιότητας και κατασκευής 

από αναγνωρισμένο οίκο, ο οποίος θα διαθέτει ευρεία εμπειρία και τεχνογνωσία στην 

κατασκευή αντίστοιχων ειδών. 

• Τα προς προμήθεια υλικά οφείλουν  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 .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 νεότερη διάταξη, νόμο, κανονισμό, απόφαση, κ.λ.π., που 

αντικαθιστά ή συμπληρώνει τις διατάξεις των προδιαγραφών αυτών.  

•  Τα υλικά θα διαθέτουν όλες τις  πιστοποιήσεις  συμμόρφωσης κατά ΕΛΟΤ ή 

διεθνώς αναγνωρισμένου φορέα πιστοποίησης (IEC/CENELEC) όταν πρόκειται για 

εργοστάσιο κατασκευής ή των πιστοποιητικών ελέγχου εργαστηρίων (κρατικών ή 

ιδιωτικών) όταν πρόκειται για υλικά παραγωγής λατομείων ή σύνθεσης υλικών. 

•       Τα προς προμήθεια υλικά θα παραδίδονται σε συσκευασίες (κλειστές, 

σφραγισμένες και σε άριστη κατάσταση και σημασμένες με  ετικέτες, στις οποίες θα 

αναγράφεται ο παραγωγός, ο τύπος, τα πρότυπα παραγωγής και ελέγχου  καθώς 

και η τάξη ποιότητας και διαλογής (κατά περίπτωση).  

• Θα παραδίδονται στις αποθήκες του Δήμου Ληξουρίου ή όπου αλλού ζητηθεί 

εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Ληξουρίου,  τμηματικά ανάλογα με τις 

ανάγκες και τις υποδείξεις της υπηρεσίας, με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου, σε 

διάστημα πέντε (5) ημερών  από την ημέρα της έγγραφης παραγγελίας από την 

υπηρεσία. 

•     Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να απορροφήσει μέρος της συνολικά  

ζητούμενης προμήθειας ανάλογα με τις ανάγκες του, όπως και την τμηματική 

παράδοση των υλικών ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του. 

Η τιμή των υλικών θα περιέχουν όλες τις επιβαρύνσεις εργασιών, μεταφοράς και 

παράδοσης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της υπηρεσίας. Δηλαδή ζητείται τιμή έτοιμου 

υλικού όπως χρειάζεται παραδοτέο στις αποθήκες του Δήμου Ληξουρίου ή όπου 

αλλού ζητηθεί εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Ληξουρίου στον χώρο που 

υλοποιούν την επισκευή τα συνεργεία του Δήμου. 
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Οι τιμές που υπάρχουν στον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης προέκυψαν 

μετά από  

• την αναζήτηση τιμοκαταλόγων των υλικών στο διαδίκτυο, 

• της τηλεφωνικής και δια ζώσης επικοινωνίας με τοπικούς αντιπροσώπους και 

προμηθευτές 

• αντίστοιχες συμβάσεις που έχει υπογράψει ο Δήμος Ληξουρίου για την προμήθεια 

όμοιων και ομοειδών υλικών 

 

 

 Ληξούρι ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2022 

 
Συντάχθηκε 

      Ο Υπάλληλος 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος 

ΠΕ Ηλεκτ/γος Μηχ./γος Μηχανικός 

 

Θεωρήθηκε 

Ο Αν/της Προϊστάμενος 

Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος 

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ:  «Προμήθεια  Οικοδομικών Υλικών, 

αδρανών υλικών ,ψυχρής 

ασφάλτου και ξυλείας   ΔΗΜΟΥ 

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ έτους 2022-2023 » 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Υπουργείο Εσωτερικών πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, 

ΠΔΕ- ΣΑΕ   055 

ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 2003ΣΕ05500005 

K.A. : 30.6662.11,10.6661.02,64.6662.02 

64.6662.03 για το έτος 2022 

30.6662.02,30.6662.31,10.661.02,64.6

6612.03 για το έτος 2023 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 262.000,00 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 

24%) 

NUTS: 
3-EL623 

 

CPV: 

 

44111000-1 ,14210000-6, 44113620-7 

,03419000-0 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον πρέπει να καταθέσει 

οικονομική προσφορά για το σύνολο των ειδών του Τιμολογίου έκαστου τμήματος που θα υποβάλει 

προσφορά  Η αξιολόγηση της προσφοράς/ών θα γίνει για την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα1: 

 
1 Άρθρο 59 ν.4412/2016 

 ΤΜΗΜΑ  Α     

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Κόστος ανά 
μονάδα (€) 

Ποσότητα Συνολικό 
Κόστος 

Συνολικό 
Κόστος 

1 ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΣΑΚΙΑ 20  kg 4,00 200 τεμ 800,00  

2 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ 50 kg 11,00 300 τεμ 3.300,00  

3    ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ  25kg 18.00 100 τεμ. 1.800,00  

4 ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ  6.00 100 μ. 600,00  

5 ΣΙΔΗΡΟΣ Β500Cε kg 1.60 2.000 kg 3.200,00  

6 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΣΑΚΙ 25 kg 20,00 100  τεμ. 2.000,00  
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7 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ GEOLITE 
ΣΑΚΙ 25 kg 

25.00 100 τεμ 2.500,00  

8 ΑΜΜΟΣ m3 35,00 50 m3 1.750,00  

9 ΧΑΛΙΚΙ m3 35,00 50 m3 1.750,00  

10 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ DUROFIX 
ΣΑΚΟΣ 25 kg 

15,00 100 τεμ 1.500,00  

11 ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ DUROSTIK  15 kg 47,00 70 τεμ 3.290,00  

12 ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ 1 kg 8,50 100 τεμ 850,00  

13 ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ 2,5 l 25,00 100 τεμ. 2.500,00  

14 ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ 0,75 l 13,00 100 τεμ 1.300,00  

15 ΝΕΥΤΙ 4LTR 14,00 100 τεμ 1.400,00  

16 ΧΡΩΜΑ 10 L ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ 75,00 60 τεμ 4.500,00  

17 ΣIΛΙΚΟΝΕΣ 5,50 100 τεμ 550,00  

18 ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ( 2,5 LITR) 40,00 100 τεμ 4.000,00  

19 ΧΡΩΜΑ 9 LITR ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ 74,00 60 τεμ 4.440,00  

20 ΜΙΝΙΟ (2,5 λιτρα) 18,00 50 τεμ 900,00  

21 ΠΙΝΕΛΟ (ΤΕΜ) 5,00 60 τεμ 300,00  

22 ΡΟΛΑ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ 12,50 45τεμ 562,50  

23 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ (ΜΕΤΡ.) 4,00 70μετρα 28,00  

24 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΛΑΚΙΑ 11CM 3.00 211 τεμ 633,00  

25 ΚΑΝΟΥΛΑ 1/2 ΣΦΑΙΡΙΚΗ CIM 10,00 120 τεμ 1.200,00  

26 ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΠΛΕ1/2 1,00 400 μετρ 400,00  

27 ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟ HYDROLIFE18X2.5 1,60 800 μετρ 1.280,00  

28 ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ  78,00 10 τεμ. 780,00  

29 ΚΑΘΙΣΜΑ WC 25,00 10 τεμ. 250,00  

30 ΚΑΖΑΝΑΚΙ 44,00 20 τεμ. 880,00  

31 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ D92 15x25  1,50 100 m3 150,00  

32 MARMOCRYL FINE (ΛΕΥΚΟΣ ΣΟΒΑΣ) 1,5 
mm / 25 kg 

10,00 50 τεμ. 500,00  

33 ΜΟΝΩΤΙΚΟ ISOFLEX ΛΕΥΚΟ 15L 60,00 50 τεμ. 3.000,00  

34 ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ  HERMIFLEX 1,80 200 μ. 360,00  

35 ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΣΑΚΟΣ 20 
kg 

35,00 50 τεμ. 1.750,00  

36 ΑΣΤΑΡΙ PRINEX A 300 10 L 55,00 12 τεμ. 660,00  

37 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ RUST 
PRIMER 2,5 L 

20,00 44 τεμ. 880,00  

38 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 15,00 22τεμ. 330,00  

39 WHITE SPIRIT 4L 13,00 30 τεμ. 390,00  

40 ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΣΑΚΙΑ 20  kg 4,00 200 τεμ 800,00  
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ΣΥΝΟΛΟ 58.063,50 

ΦΠΑ 24% 13.935,24 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 71.998,74 

ΠΟΣΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 1,26 72.000,00 

 ΤΜΗΜΑ Β      

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Κόστος ανά 
μονάδα (€) 

Συνολικό 
Κόστος 

1 Αδρανή υλικά (3Α) – CPV: 
14210000-6 

ΤΟΝΟΣ 4032,25 14 56.451,50 

ΣΥΝΟΛΟ 56.451,50 

ΦΠΑ 24% 13.548,36 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 69.999,86 

ΠΟΣΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,14 70.000,00 

 ΤΜΗΜΑ Γ     

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Κόστος ανά 
μονάδα (€) 

Συνολικό 
Κόστος 

1 ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ  ΣΑΚΙ -25KG 2480 6.50 16.120,00 

ΣΥΝΟΛΟ 16.120,00 

ΦΠΑ 24% 3.868,80 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19.988.80 

ΠΟΣΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 11,20 20.000,00 

 ΤΜΗΜΑ Δ     

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Κόστος ανά 
μονάδα (€) 

Συνολικό 
Κόστος 

1 Ασφαλτικό Σκυρόδεμα Τύπου 1 
(πυκνής σύνθεσης)  

tn 645,16 100,00 64.516,00 

ΣΥΝΟΛΟ 64.516,00 

ΦΠΑ 24% 15.483,84 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 79.999,84 

ΠΟΣΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,16 80.000,00 
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Στον ενδεικτικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται  κάθε κόστος εργασίας επίστρωσης  

μεταφοράς και παράδοσης όπως ορίζουν οι όροι της Τεχνική Έκθεσης για έκαστο τμήμα  

 Ληξούρι Δεκέμβριος  2022 

 
Συντάχθηκε 

      Ο Υπάλληλος 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος 

ΠΕ Ηλεκτ/γος Μηχ./γος Μηχανικός 

 

Θεωρήθηκε 

Ο Αν/της Προϊστάμενος 

Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος 

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 
 

 

 ΤΜΗΜΑ Ε     

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Κόστος ανά 
μονάδα (€) 

Συνολικό 
Κόστος 

1 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 12 
ΧΙΛΙΟΣΤΑ 

ΦΥΛΛΟ 20 70,00 1.400,00 

2 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 15 
ΧΙΛΙΟΣΤΑ 

ΦΥΛΛΟ 20 89,00 1.780,00 

3 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 20 
ΧΙΛΙΟΣΤΑ 

ΦΥΛΛΟ 20 122,00 2.440,00 

4 Σύνθετη ξυλεία 6,00μ μήκος , 0,20μ 
πλάτος και 0,10μ πάχος 

ΤΕΜΑΧΙΟ 19 150,00 2.850,00 

5 Τάβλες ξηραντηρίου ξυλείας 4,20μ 
μήκος , 0,12μ πλάτος και 0,02, 
πάχος 

ΤΕΜΑΧΙΟ  100 9 900,00 

6 Λατάκια 3,00, μήκος 0,075μ πλάτος 
και 0,075μ πάχος 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100 14 1.400,00 

7 Ξυλεία πεύκης ξηραντηρίου 
διαστάσεων 1,80μ μήκος , 0,20μ 
πλάτος και 0,045μ πάχος 

ΤΕΜΑΧΙΟ  98 20 1.960,00 

8 Ξυλεία πεύκης ξηραντηρίου 
διαστάσεων 1,90μ μήκος , 0,15μ 
πλάτος και 0,045μ πάχος 

ΤΕΜΑΧΙΟ  100 16 1.600,00 

9 Δοκάρια 5Χ5 ΤΕΜΑΧΙΟ  99 6 594,00 

10 Δοκάρια 9Χ5Χ180 cm ΤΕΜΑΧΙΟ  100 12 1.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ 16.124,00 

ΦΠΑ 24% 3.869,76 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19.993,76 

ΠΟΣΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 6,24 20.000,00 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ:  «Προμήθεια  Οικοδομικών Υλικών, 

αδρανών υλικών ,ψυχρής 

ασφάλτου και ξυλείας   ΔΗΜΟΥ 

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ έτους 2022-2023 » 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Υπουργείο Εσωτερικών πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, 

ΠΔΕ- ΣΑΕ   055 

ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 2003ΣΕ05500005 

K.A. : 30.6662.11,10.6661.02,64.6662.02 

64.6662.03 για το έτος 2022 

30.6662.02,30.6662.31,10.661.02,64.6

6612.03 για το έτος 2023 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 262.000,00 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 

24%) 

NUTS: 
3-EL623 

 

CPV: 

 

44111000-1 ,14210000-6, 44113620-7 

,03419000-0 

  

  

 

3.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο- Αντικείμενο της προμήθειας 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η τα κάτωθι για έκαστο τμήμα : 

Για το τμήμα Α  

Η προμήθεια οικοδομικών υλικών για την συντήρηση και επισκευή των κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών 
κτιρίων  (χρώματα ,τσιμέντα ασβέστες, κονιάματα κ.τ.λ ) που θα χρησιμοποιηθούν από το εργατοτεχνικό 
προσωπικό του Δήμου Ληξουρίου. 

Η προμήθεια είναι τμηματική χωρίς καμιά πρόσθετη επιβάρυνση και θα πραγματοποιείται μετά από 
ενημέρωση του προμηθευτή από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ληξουρίου στον χώρο που 
χρήζει επισκευής. 

 

Για το τμήμα Β  

Η προμήθεια αδρανών υλικών (CPV 14210000-6, 14212120-7, 14212000-0), για τις ανάγκες αποκατάστασης 
των ζημιών που υπέστη το δημοτικό και αγροτικό οδικό δίκτυο εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου 
Ληξουρίου από την έλευση του μεσογειακού κυκλώνα Ιανού 2020. Ενδεικτικό της έντασης του φαινομένου 
ήταν ότι χιλιάδες τόνοι υλικού που χρησιμοποιήθηκε για την αποκατάσταση των οδών από τον μεσογειακό 
κυκλώνα Ιανό στις 17-19 Σεπτεμβρίου 2020 παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και την υπερχείλιση των 
ρεμάτων με αποτέλεσμα να απαιτείται η εκ νέου διάστρωση των οδών  για την  αποκατάστασή τους. Το 
ύψος της βροχής ξεπέρασε τα 350 χιλιοστά ανά στρέμμα με αποτέλεσμα την υπερχείλιση του ποταμού στο 
Ληξούρι εφόσον η στάθμη του ξεπέρασε τα 3 μέτρα με όριο συναγερμού τα 2,50 μέτρα. 

   Από τις 17 έως 18 Σεπτεμβρίου 2020, έπληξε την περιοχή του Νοτίου Ιονίου και ιδιαίτερα τα νησιά  
Κεφαλονιά & Ιθάκη και επομένως και τον Δήμο Ληξουρίου, ο μεσογειακός με τροπικά χαρακτηριστικά 
κυκλώνας με την επωνυμία “Ιανός”. Το φαινόμενο στο διάστημα αυτό προξένησε πολύ ισχυρές βροχές και 
εντονότατες καταιγίδες, καθώς και ισχυρότατους ανέμους που κατά τόπους ξεπερνούσαν τα 11bf. 

  Τα υλικά προορίζονται για τα συνεργεία του Δήμου τα οποία και θα εκτελέσουν τις απαραίτητες εργασίες 
διαμόρφωσης των υπό επίστρωση χώρων με τις  εργασίες επίστρωσης,   επιφανειακής διαμόρφωσης να 
αναλαμβάνει ο ανάδοχος χωρίς καμία δομική μεταβολή των χώρων και των στοιχείων τους. 
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Οι τιμές του τιμολογίου έχουν αντληθεί από το ελεύθερο εμπόριο. 

 Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται επίσης η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς των αδρανών υλικών η 
δαπάνη μετάβασης επί τόπου. 

Για το τμήμα Γ 

Η προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος σε σακιά των 25 Kg για την άμεση επούλωση βλαβών στο Δημοτικό 
οδικό Δίκτυο. 

  Τα υλικά προορίζονται για τα συνεργεία του Δήμου τα οποία και θα εκτελέσουν τις απαραίτητες εργασίες 
διαμόρφωσης των υπό επίστρωση τμημάτων. 

Οι τιμές του τιμολογίου έχουν αντληθεί από το ελεύθερο εμπόριο. 

Για το τμήμα Δ 
Η  προμήθεια μεταφορά και επίστρωση  ασφαλτικού σκυροδέματος πυκνής σύνθεσης Τύπου 1 (εν θερμώ) 
για την αποκατάσταση βατότητας δημοτικών οδών που έχουν υποστεί ζημιές και φθορές και κρίνεται 
επικίνδυνη η διάβασή τους.  Στην τιμή περιλαμβάνεται η αξία των υλικών, η δαπάνη φορτοεκφόρτωσης και  
επίστρωσης  τους εντός του Δήμου Ληξουρίου). Το υπό προμήθεια είδος δεν είναι δυνατόν να εισέλθει στην 
αποθήκη του Δήμου καθώς πρόκειται για υλικό που δεν αποθηκεύεται και πρέπει να χρησιμοποιηθεί άμεσα 
για την αποκατάσταση. Η μεταφορά θα γίνει με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή.  
Για το τμήμα Ε  

Η προμήθεια ξυλείας για την συντήρηση και επισκευή των κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων  που 
θα χρησιμοποιηθούν από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Ληξουρίου. 

Η προμήθεια είναι τμηματική χωρίς καμιά πρόσθετη επιβάρυνση και θα πραγματοποιείται μετά από 
ενημέρωση του προμηθευτή από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ληξουρίου στον χώρο που 
χρήζει επισκευής. 
 

 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο- Ισχύουσες  Διατάξεις 
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 
1. Το Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί –αντικατασταθεί και  
ισχύει 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 
4. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012. 
5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
6. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014, άρθρο 1 παρ. 2 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 
161) και λοιπές ρυθμίσεις» 
7.Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012. 
8. Το Π.Δ. 113/2010 και την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 113/10 
στους Δήμους και τα δημοτικά ΝΠΔΔ 
9. Το Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο –Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
i) Η Σύμβαση 
ii) Η Οικονομική Προσφορά του οικονομικού φορέα 
ιιι) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
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iii) Η Συγγραφή των Υποχρεώσεων 
iv) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η εκτέλεση της προμήθειας της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
εμπίπτει λόγω ποσού στην διαδικασία του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού  και με κριτήριο την 
οικονομικότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών της 
παρούσας έκθεσης. 
 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  το Υπουργείο Εσωτερικών πρόγραμμα Φιλόδημος 
ΙΙ , δημοτικοί πόροι  και από επιχορήγηση  του Υπουργείου Εσωτερικών από το Πρόγραμμα πρόληψης και 
αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού 
της Χώρας  ΠΔΕ- ΣΑΕ   055 ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 2003ΣΕ05500005 και θα βαρύνει   το   ποσό της εν λόγω δαπάνης  
ανέρχεται σε  €  262.000,00     ( διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  24% και 
θα βαρύνει   τους  Κ.Α. Εξόδων 30.6662.11,10.6661.02,64.6662.02 64.6662.03 του προϋπολογισμού   του 
Δήμου Ληξουρίου Οικονομικού έτους 2022 και τους Κ.Α. Εξόδων 
30.6662.02,30.6662.31,10.661.02,64.66612.03 για το έτος 2023 του προϋπολογισμού   του Δήμου 
Ληξουρίου Οικονομικού έτους 2023 

Για την υποβολή προσφοράς ο οικονομικός φορέας  υποχρεούται σε κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής ύψους 1% επί του καθαρού ποσού χωρίς ΦΠΑ για έκαστο τμήμα που υποβάλει προσφορά   και 
εγγύηση καλής εκτέλεσης όπως προβλέπεται 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
 
 
ΆΡΘΡΟ 5ο:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την παρούσα προμήθεια, θα 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της 
προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η 
σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της τελευταίας παράδοσης 
των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. 
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη 
στους όρους της σύμβασης. Ο υποψήφιος προμηθευτής μπορεί για την κατάθεση της οικονομικής του 
προσφοράς, να χρησιμοποιήσει το έντυπο της προϋπολογισμού προσφοράς της παρούσας μελέτης. 
Η Οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από 
Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου ότι έλαβε γνώση των όρων της Τεχνικής Έκθεσης και συμφωνεί με αυτούς 
και ότι κατά την παράδοση του είδους . 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΣΥΜΒΑΣΗ 
Ο Ανάδοχος, μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το νόμο, υποχρεούται να προσέλθει στην 
έδρα του Δήμου εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, για να υπογράψει τη 
σχετική σύμβαση που απαιτείται. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε διακόσιες σαράντα ημέρες με 
ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της. 
Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της εργασίας και για 
κανένα λόγο δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναθεώρηση. 
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των ισχυόντων νόμων φόρους, τέλη, κρατήσεις που 
ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. 
Επιπλέον ο ανάδοχος υπόκειται σε Εισφορά 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 
 
Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούνται στην κατάθεση φορολογικής και 
ασφαλιστικής ανημερότητας και αποσπάσματος ποινικού μητρώου.  
 
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής: 
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• Tις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης. 

• Τις αποφάσεις των αμρόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 

• Το CPV της προμήθειας και τον Κωδικό NUTSIII 

• Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

• Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.  

• Tις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 

• Τα προβλεπόμενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016   

• Tα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.  

• Tην συμφωνηθείσα τιμή.  

• Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.  

• Tις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα των ειδών για τις οποίες ο μειοδότης κρίθηκε ότι πληροί τις 

προϋποθέσεις 

• Tις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  

• Tον τρόπο παραλαβής.  

• Tον τρόπο πληρωμής.  

• Tις προβλεπόμενες ρήτρες και κυρώσεις. 

• Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύμβασης και εμπεριέχεται στην παρούσα 

Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

 
 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016 και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (άρθρο 201). Σε κάθε περίπτωση, λόγοι 
ανωτέρας βίας που ανάγονται σε έκτακτα φαινόμενα που δεν μπορούν να προβλεφθούν από την 
αναθέτουσα αρχή ή/και τον ανάδοχο (όπως π.χ. έντονα καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, κλπ) 
μπορούν να αποτελέσουν αιτία τροποποίησης της σύμβασης ως προς το χρόνο εκτέλεσής της και εφόσον 
τα έκτακτα αυτά φαινόμενα στερούν από τον ανάδοχο την ικανότητα εκτέλεσης της σύμβασης. Οι 
προθεσμίες που συντρέχουν στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ορίζονται στο άρθρο 204. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7οο -.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ από τη διαδικασία σύμβασης  
(άρθρα 129 -133 του Ν. 4412/2016) 
 
1.Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:  
α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,  
β) οι όροι της σύμβασης και  
γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
 
2.Σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4412/2016 αλλά και το άρθρο 18 κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο 
ανάδοχος επιβάλλεται δεσμευτικά να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
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δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η 
υποχρέωση αυτή ρητώς επισημαίνεται τόσο στην παρούσα Τεχνική Έκθεση καθώς ως όρος σύμφωνα με 
τα άρθρα 53  και 130 του ίδιου Νόμου.  
3.Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση πρόσθετοι όροι εκτέλεσης της 
σύμβασης υπό την έννοια του άρθρου 130. 
4. Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης αποτελούν όλες οι 
προβλέψεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 με τις εκάστοτε οριζόμενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
Εάν τα είδη δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ποιοτικά και ποσοτικά, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
συμμορφωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η παραλαβή του συνόλου των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή μετά από μακροσκοπικό και 
ποσοτικό έλεγχο.  
 
Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διακοσίων σαράντα ημερών  από την υπογραφή του 
συμφωνητικού της παρούσας προμήθειας. 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά κατά το στάδιο παραλαβής ή 
χρησιμοποίησής τους. 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Εάν υπάρχει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας, μπορεί να 
επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
Άρθρο 11ο: ΕΚΧΩΡΗΣΗ  
Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 
συναίνεση της αναθέτουσας αρχής.  
 
Άρθρο 12ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα επιλυθούν με τις 
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας στα αρμόδια δικαστήρια για την επικράτεια της Κεφαλλονιάς. 

 
 

 

 Ληξούρι Δεκέμβριος  2022 

 
Συντάχθηκε 

      Ο Υπάλληλος 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος 

ΠΕ Ηλεκτ/γος Μηχ./γος Μηχανικός 

 

Θεωρήθηκε 

Ο Αν/της Προϊστάμενος 

Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος 

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 
 

 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



26 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ:  «Προμήθεια  Οικοδομικών Υλικών, 

αδρανών υλικών ,ψυχρής 

ασφάλτου και ξυλείας   ΔΗΜΟΥ 

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ έτους 2022-2023 » 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Υπουργείο Εσωτερικών πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, 

ΠΔΕ- ΣΑΕ   055 

ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 2003ΣΕ05500005 

K.A. : 30.6662.11,10.6661.02,64.6662.02 

64.6662.03 για το έτος 2022 

30.6662.02,30.6662.31,10.661.02,64.6

6612.03 για το έτος 2023 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 262.000,00 € (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 

24%) 

NUTS: 
3-EL623 

 

CPV: 

 

44111000-1 ,14210000-6, 44113620-7 

,03419000-0 

  

  

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Προς το Δήμο Ληξουρίου 

 
«Προμήθεια  Οικοδομικών Υλικών, αδρανών υλικών ,ψυχρής ασφάλτου και ξυλείας   ΔΗΜΟΥ 

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ έτους 2022-2023 » 

                                                                                                                       ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ- Ολογράφως 
..................................................................................................................................... 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

 

 ΤΜΗΜΑ  Α     

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Κόστος ανά 
μονάδα (€) 

Ποσότητα Συνολικό 
Κόστος 

Συνολικό 
Κόστος 

1 ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΣΑΚΙΑ 20  kg  200 τεμ   

2 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ 50 kg  300 τεμ   

3    ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ  25kg  100 τεμ.   

4 ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ   100 μ.   

5 ΣΙΔΗΡΟΣ Β500Cε kg  2.000 kg   

6 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΣΑΚΙ 25 kg  100  τεμ.   

7 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ GEOLITE 
ΣΑΚΙ 25 kg 

 100 τεμ   

8 ΑΜΜΟΣ m3  50 m3   

9 ΧΑΛΙΚΙ m3  50 m3   
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10 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ DUROFIX 
ΣΑΚΟΣ 25 kg 

 100 τεμ   

11 ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ DUROSTIK  15 kg  70 τεμ   

12 ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ 1 kg  100 τεμ   

13 ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ 2,5 l  100 τεμ.   

14 ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ 0,75 l  100 τεμ   

15 ΝΕΥΤΙ 4LTR  100 τεμ   

16 ΧΡΩΜΑ 10 L ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ  60 τεμ   

17 ΣIΛΙΚΟΝΕΣ  100 τεμ   

18 ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ( 2,5 LITR)  100 τεμ   

19 ΧΡΩΜΑ 9 LITR ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ  60 τεμ   

20 ΜΙΝΙΟ (2,5 λιτρα)  50 τεμ   

21 ΠΙΝΕΛΟ (ΤΕΜ)  60 τεμ   

22 ΡΟΛΑ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ  45τεμ   

23 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ (ΜΕΤΡ.)  70μετρα   

24 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΛΑΚΙΑ 11CM  211 τεμ   

25 ΚΑΝΟΥΛΑ 1/2 ΣΦΑΙΡΙΚΗ CIM  120 τεμ   

26 ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΠΛΕ1/2  400 μετρ   

27 ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟ HYDROLIFE18X2.5  800 μετρ   

28 ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ   10 τεμ.   

29 ΚΑΘΙΣΜΑ WC  10 τεμ.   

30 ΚΑΖΑΝΑΚΙ  20 τεμ.   

31 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ D92 15x25   100 m3   

32 MARMOCRYL FINE (ΛΕΥΚΟΣ ΣΟΒΑΣ) 1,5 
mm / 25 kg 

 50 τεμ.   

33 ΜΟΝΩΤΙΚΟ ISOFLEX ΛΕΥΚΟ 15L  50 τεμ.   

34 ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ  HERMIFLEX  200 μ.   

35 ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΣΑΚΟΣ 20 
kg 

 50 τεμ.   

36 ΑΣΤΑΡΙ PRINEX A 300 10 L  12 τεμ.   

37 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ RUST 
PRIMER 2,5 L 

 44 τεμ.   

38 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ  22τεμ.   

39 WHITE SPIRIT 4L  30 τεμ.   

40 ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΣΑΚΙΑ 20  kg  200 τεμ   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
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 ΤΜΗΜΑ Β      

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Κόστος ανά 
μονάδα (€) 

Συνολικό 
Κόστος 

1 Αδρανή υλικά (3Α) – CPV: 
14210000-6 

ΤΟΝΟΣ 4032,25   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 ΤΜΗΜΑ Γ     

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Κόστος ανά 
μονάδα (€) 

Συνολικό 
Κόστος 

1 ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ  ΣΑΚΙ -25KG 2480   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 ΤΜΗΜΑ Δ     

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Κόστος ανά 
μονάδα (€) 

Συνολικό 
Κόστος 

1 Ασφαλτικό Σκυρόδεμα Τύπου 1 
(πυκνής σύνθεσης)  

tn 645,16   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 ΤΜΗΜΑ Ε     

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Κόστος ανά 
μονάδα (€) 

Συνολικό 
Κόστος 

1 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 12 
ΧΙΛΙΟΣΤΑ 

ΦΥΛΛΟ 20   

2 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 15 
ΧΙΛΙΟΣΤΑ 

ΦΥΛΛΟ 20   

3 ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 20 
ΧΙΛΙΟΣΤΑ 

ΦΥΛΛΟ 20   
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ΦΠΑ 24% επί ΟΜΑΔΑ Α .Β.Γ.Δ.Ε.    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
 

* Στην οικονομική προσφορά συμπεριλαμβάνεται  κάθε κόστος εργασίας επίστρωσης μεταφοράς και 
παράδοσης του είδους στο φυσικό χώρο για τα τμήματα Β και Δ της απαιτούμενων παρεμβάσεων με ευθύνη 
του αναδόχου, έως την τελική του παραλαβή από το αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Ληξουρίου όπως ορίζει η 
Τεχνική Έκθεση. 
Η Οικονομική Προσφορά συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβα γνώση των όρων της Τεχνικής Έκθεσης 
και τους αποδέχομαι και ότι κατά την παράδοση των ειδών θα προσκομιστεί πιστοποιητικό ελέγχου 
παραγωγής του είδους και τη μελέτη σύνθεσης για το τμήμα Δ 

 
Ο προσφέρων 
...................................... .....................................  (Ονοματεπώνυμο) 
 
 
.............................................  (Υπογραφή & Σφραγίδα) 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

ΛΗΞΟΥΡΙ 30/12/2022 

 

ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

4 Σύνθετη ξυλεία 6,00μ μήκος , 0,20μ 
πλάτος και 0,10μ πάχος 

ΤΕΜΑΧΙΟ 19   

5 Τάβλες ξηραντηρίου ξυλείας 4,20μ 
μήκος , 0,12μ πλάτος και 0,02, 
πάχος 

ΤΕΜΑΧΙΟ  100   

6 Λατάκια 3,00, μήκος 0,075μ πλάτος 
και 0,075μ πάχος 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100   

7 Ξυλεία πεύκης ξηραντηρίου 
διαστάσεων 1,80μ μήκος , 0,20μ 
πλάτος και 0,045μ πάχος 

ΤΕΜΑΧΙΟ  98   

8 Ξυλεία πεύκης ξηραντηρίου 
διαστάσεων 1,90μ μήκος , 0,15μ 
πλάτος και 0,045μ πάχος 

ΤΕΜΑΧΙΟ  100   

9 Δοκάρια 5Χ5 ΤΕΜΑΧΙΟ  99   

10 Δοκάρια 9Χ5Χ180 cm ΤΕΜΑΧΙΟ  100   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
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