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Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος 
Τηλ:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121 

E-mail:deyam2@otenet.gr 
              

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:      
Προµήθεια αδρανών υλικών και ασφαλτοµίγµατος για τις 
ανάγκες της ∆ΕΥΑΛ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  14/2015 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:    ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΛ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.900,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Άρθρο 1ο – Αντικείµενο της Σ.Υ. 
Αντικείµενο της παρούσας είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ∆ΕΥΑΛ. 
Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από πόρους της ∆ΕΥΑΛ (Κωδικoί προϋπολογισµού 
έτους 2015  : Κ.Α.: 25.06.010.00 µε τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ∆. ΥΛΙΚΟΥ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΘΚ & Κ.Α.: 25.06.012.00 µε τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ∆. ΥΛΙΚΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΘΚ ) 
Η προµήθεια διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1069/80 (ΦΕΚ-191 Α), «Περί κινήτρων 
για την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 
114Α), «Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», της Υ.Α.11389/93 «Ενιαίος 
κανονισµός προµηθειών τοπικής αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»., του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 
85/11-4-2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (άρθρο 6 παρ.14) & 
του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ Α 93/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών» 
 
Άρθρο 2ο – Συµβατικά στοιχεία της Προµήθειας – Σειρά ισχύος αυτών 
Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία της προµήθειας µε βάση τα οποία θα γίνει η 
ανάθεση και η εκτέλεση της προµήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση 
ασυµφωνίας µεταξύ τους τα παρακάτω: 
1.  Η σύµβαση της Προµήθειας που θα καταρτιστεί 
2.  Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού 
3.  Η Τεχνική Έκθεση 
4.  Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές 
5.Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
6.Η Προσφορά του Αναδόχου 
 
Άρθρο 3ο – Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει µε πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένο 
προσφορές και µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή επί του συνόλου της 
προµήθειας, µεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της µελέτης. Ο ανάδοχος-προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει 
τα υλικά µε δική του δαπάνη (µεταφορά, φορτοεκφόρτωση), στην αποθήκη της 
∆ΕΥΑΛ (ΚΑΡΑ-ΤΕΠΕ) ή στον τόπο του έργου. Τα προς προµήθεια υλικά θα 
παραδοθούν τµηµατικά µε βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας εντός χρονικού 
διαστήµατος ενός  (1) έτους από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.  
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Άρθρο 4ο – Τεχνικές Προδιαγραφές  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 1 (ΤΠ 1) 
ΑΜΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗΣ 

Η άµµος θα προέρχεται από λατοµείο και θα αποτελείται από κόκκους σκληρούς και 
ανθεκτικούς, θα είναι απαλλαγµένη από σβώλους αργίλου και οργανικές ουσίες και η 
κοκκοµετρική διαβάθµιση θα βρίσκεται εντός των ορίων του παρακάτω πίνακα. 
 

ONOMAΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ∆ΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΆ ΒΑΡΟΣ (%) 
EΛΟΤ ΕΝ 933-2 (mm)  

10 100 

4 90-100 

2 55-85 

0,063 <5 

 
H παραλαβή της άµµου θα γίνεται σε τόνους µε την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά 
της άµµου σε αποθήκη της ∆ΕΥΑΛ στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων 
στην περιοχή του ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 2 (ΤΠ 2) 
                                              ΧΑΛΙΚΕΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ  
Το θραυστό υλικό θα αποτελείται από σκληρά, υγιή, 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 τις 
προδιαγραφές και τα όρια διαβαθµίσεως του αντίστοιχου πίνακα της Π.Τ.Π.Ο-155 και 
πρέπει να είναι οµαλής χωρίς απότοµες διαβαθµίσεις. 
Προδιαγραφές: 

• Αντοχή µητρικού πετρώµατος :>=65MPa ή 45MPa σε ειδικές περιπτώσεις 
(ΚΤΣ παρ.4.3.2.17)ΕΛΟΤ408 

• Los Angeles :Φθορά <40%ΕΛΟΤ408 

• Υγεία αδρανών :Απώλεια άµµου 10%-Απώλεια σκύρων 12%ΕΛΟΤ408 

• Εύθρυπτοι και µαλακοί κόκκοι :Περιεκτικότητα κατά βάρος <3%ΕΛΟΤ408 

• Επιβλαβής προσµίξεις:ΕΛΟΤ408 

• Ισοδύναµο άµµο :>65%ΕΛΟΤ408 

• Κοκκοµετρική διαβάθµιση : Σύµφωνα µε το µέγιστο κόκκο-καµπύλες. 
∆ιάγραµµα ∆ ή υποζώνη Ε ΚΤΣ-97 

• Άµµος :∆ιερχόµενο κλάσµα από Ν4>95% ΚΤΣ-97 

• Ειδικό βάρος (πυκνότητα) αδρανών :Από 2,4 εώς 3,00 kg/cm2ΕΛΟΤ408 

• Υδατοαπορροφητικότητα :<=3% ΣΚ 301-302 

• ∆είκτες πλακοειδούς και επιµήκυνσης <50%ΕΛΟΤ408 
Τα προσφερόµενα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις γενικές απαιτήσεις για 
ποιότητα και αξιοπιστία και να είναι σύµφωνοι µε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. 
Η παράδοση των προς προµήθεια αδρανών υλικών θα πραγµατοποιείται στον 
τόπο του έργου ή σε χώρο αποθήκευσης της ∆ΕΥΑ Λέσβου στον ΚΑΡΑ-ΤΕΠΕ. Ο 
ανάδοχος προµηθευτής υποχρεούται να προµηθεύσει τη ∆ΕΥΑ µε τις αναγκαίες 
εκάστοτε ποσότητες υλικών. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 3 (ΤΠ 3) 
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ(Ασφαλτικό σκυρόδεµα) 

Το ασφαλτόµιγµα θα παρασκευάζεται εν θερµό, σε µόνιµη εγκατάσταση µε 
θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, σύµφωνα µε την Ελληνική Τεχνική 
Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009  που αφορά «Ασφαλτικές 
Στρώσεις Κλειστού Τύπου» και συγκεκριµένα σύµφωνα µε τα αναφερόµενα για 
την παραγωγή & µεταφορά ασφαλτικού σκυροδέµατος. Η παράδοση του προς 
προµήθεια ασφαλτοµίγµατος θα πραγµατοποιείται στον τόπο του έργου. Ο 
ανάδοχος προµηθευτής υποχρεούται να προµηθεύσει τη ∆ΕΥΑ µε τις αναγκαίες 
εκάστοτε ποσότητες υλικών. 

 
 Άρθρο 5ο – Συµφωνία µε τεχνικές προδιαγραφές – Τεχνικά στοιχεία 
προσφοράς 
Η ∆ΕΥΑΛ διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιήσει οποιαδήποτε έρευνα ώστε να 
διασφαλίσει την ικανοποίηση των παραπάνω προδιαγραφών από τα προσφερόµενα 
υλικά. 
Κάθε προµηθευτής και για κάθε προσφερόµενο υλικό, είναι υποχρεωµένος να 
παραθέσει πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του υλικού, (όνοµα, διεύθυνση, 
στοιχεία συµβατικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας) καθώς και τις τεχνικές 
προδιαγραφές – πιστοποιήσεις του κάθε υλικού που διαθέτει ή έχει ήδη 
πραγµατοποιήσει ο κατασκευαστής. 
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή,  και ότι είναι 
απαραίτητο για την αξιολόγηση της. Προτεινόµενες λύσεις που παρουσιάζουν 
αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές ή τα λειτουργικά 
χαρακτηριστικά των υλικών, απορρίπτονται και δεν αξιολογούνται. Επίσης, 
απορρίπτονται προσφορές µε ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 
Γενικά απορρίπτονται από τον διαγωνισµό υλικά που δεν διαθέτουν επίσηµη 
πιστοποίηση. 
Η αξιολόγηση περιορίζεται στον έλεγχο συµµόρφωσης των προσφεροµένων ειδών 
στις προδιαγραφές της µελέτης και τις απαιτήσεις της υπηρεσίας.  
 
 
                         Ο                                                                                  H 
 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  TY  ∆ΕΥΑΛ    
 ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ   
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ                                              ΜΠΩΚΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                           ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
 
    
   

 
 
 
 

 


