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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 23/2019
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

                                                      
             

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 48.340,00

             Φ.Π.Α.24%: 11.601,60

                  ΣΥΝΟΛΟ: 59.941,60 

 Φιλιατρά     25/ 5/ 2019
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ & 
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

ΥΛΙΚΩΝ   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών &

Πολιτικής Προστασίας για την κάλυψη των αναγκών των Δ.Ε. του Δήμου

Τριφυλίας σε οικοδομικά υλικά  για το έτος 2019. Η προμήθεια θα γίνεται

καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και οι ανάλογες οικοδομικές εργασίες θα

εκτελεσθούν από το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου μας.

Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια αυτή ανέρχεται στο ποσό των

59.941,60  ευρώ μαζί    με  Φ.Π.Α.  24%   .   Η  εν  λόγω  προμήθεια

περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έτους 2019 με Κ.Α. 30.7332.007

Οι  τιμές  βάσει  των  οποίων  συντάχθηκε  ο  προϋπολογισμός  είναι  τιμές

εμπορίου και η συνολική δαπάνη της προμήθειας συμπεριλαμβάνει  και

προϋποθέτει τη μεταφορά, τη φορτοεκφόρτωση, στην οριστική θέση των

υπό προμήθεια υλικών.

Φιλιατρά  25/05/2019                                                                     

         Η Συντάξασα
     Μαργαρίτα Σαμόλη
         Πολ.Μηχ/κός Τ.Ε
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

ΥΛΙΚΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ & 
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Δ.Ε ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΜΟΝ.

ΜΕΤΡ/ΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Τσιμέντο  ΚΙΛ 15.000
2 Άμμος οικοδομής Μ3 55
3 Χαλίκι Μ3 40

      4 Ασβέστης συσκευασίας 20 ΤΕΜ 100
5 Άμμος ποταμίσια Μ3 20
6 Πλέγμα Τ139 (2μ.x5μ.) ΤΕΜ 70
7 ζοδρομίου διαστ. 50 x 50 Μ2 200
8 Τσιμεντοσωλήνας Φ60 ΤΕΜ 40
9 Τσιμεντοσωλήνας Φ80 ΤΕΜ 20

Δ.Ε ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
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Α/Τ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡ/ΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Τσιμέντο  ΚΙΛ 15.000
     2 Άμμος οικοδομής Μ3 55
     3 Χαλίκι Μ3 40

     4
Ασβέστης συσκευασίας 20 
kgr. ΤΕΜ 100

     5 Άμμος ποταμίσια Μ3 20
     6 Πλέγμα Τ139 (2μ.x5μ.) ΤΕΜ 70

     7
Πλάκα πεζοδρομίου διαστ. 
50 x 50 Μ2 200

     8 Τσιμεντοσωλήνας Φ60 ΤΕΜ 40
     9 Τσιμεντοσωλήνας Φ80 ΤΕΜ 20

Δ.Ε ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Τσιμέντο  ΚΙΛ 15.000
2 Άμμος οικοδομής Μ3 55
3 Χαλίκι Μ3 40
4 Ασβέστης συσκευασίας 20 ΤΕΜ 150
5 Άμμος ποταμίσια Μ3 20
6 Πλέγμα Τ139 (2μ.x5μ.) ΤΕΜ 70
7 ζοδρομίου διαστ. 50 x 50 Μ2 200
8 Κυβόλιθοι Μ2 400
9 Τσιμεντοσωλήνας Φ60 ΤΕΜ 40
10 Τσιμεντοσωλήνας Φ80 ΤΕΜ 30
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Δ.Ε ΑΕΤΟΥ

Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΜΟΝ.

ΜΕΤΡ/ΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

                      

       1 Τσιμέντο  ΚΙΛ 5.000
       2 Άμμος οικοδομής Μ3 15
       3 Χαλίκι Μ3 10
       4 Ασβέστης συσκευασίας 20 ΤΕΜ 50
       5 Άμμος ποταμίσια Μ3 10
       6 Πλέγμα Τ139 (2μ.x5μ.) ΤΕΜ 30
       8 Τσιμεντοσωλήνας Φ60 ΤΕΜ 20

  9 Τσιμεντοσωλήνας Φ80 ΤΕΜ 10

Δ.Ε ΑΥΛΩΝΑΣ

Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ/ΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

                      ΟΜΑΔΑ Α

1 Τσιμέντο  ΚΙΛ 5.000
2 Άμμος οικοδομής Μ3 10
3 Χαλίκι Μ3 10
4 Ασβέστης συσκευασίας 20 ΤΕΜ 50
5 Άμμος ποταμίσια Μ3 10
6 Πλέγμα Τ139 (2μ.x5μ.) ΤΕΜ 30
7 Τσιμεντοσωλήνας Φ60 ΤΕΜ 20

     8 Τσιμεντοσωλήνας Φ80 ΤΕΜ 10
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Δ.Ε ΤΡΙΠΥΛΑΣ

Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΜΟΝ.

ΜΕΤΡ/ΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

                      ΟΜΑΔΑ Α

1 Τσιμέντο  ΚΙΛ 5.000
2 Άμμος οικοδομής Μ3 10
3 Χαλίκι Μ3 10
4 Ασβέστης συσκευασίας 20 ΤΕΜ 50
5 Άμμος ποταμίσια Μ3 10
6 Πλέγμα Τ139 (2μ.x5μ.) ΤΕΜ 30
7 Τσιμεντοσωλήνας Φ60 ΤΕΜ 20

     8 Τσιμεντοσωλήνας Φ80 ΤΕΜ 10

                                 Η συντάξασα

                             Μαργαρίτα Σαμόλη
                                Πολ.Μηχ/κός Τ.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
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ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ & 
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
Μ.Μ

ΠΟΣ/ΤΑ Τ.Μ ΔΑΠΑΝΗ

                      ΟΜΑΔΑ Α

1 Τσιμέντο  ΚΙΛ
60.000,00 0,18 10.800,00

2 Άμμος οικοδομής Μ3 200     24,00    4.800,00

3 Χαλίκι Μ3 150 24,00    3.600,00

4 Ασβέστης συσκευασίας 
20 kgr.

ΤΕΜ 500 3,50   1.750,00

5 Άμμος ποταμίσια Μ3 90
47,00 4.230,00

6 Πλέγμα Τ139 (2μ.x5μ.) ΤΕΜ 300 18,00 5.400,00

7 διαστ. 50 x 50 Μ2 600
9,50 5.700,00

8 Κυβόλιθοι Μ2 400 8,50 3.400,00
9 Τσιμεντοσωλήνας Φ60 ΤΕΜ. 180 27,00 4.860,00

10 Τσιμεντοσωλήνας Φ80 ΤΕΜ. 100 38,00 3.800,00
ΣΥΝΟΛΟ 48.340,00

Φ.Π.Α
24%

11.601,60

ΓΕΝ.ΣΥΝ. 59.941,60

          Όλα τα υλικά θα είναι σε συσκευασίες (κιβώτια, σάκους, δοχεία, 
παλέτες κλπ.) ,που κατά την παράδοση θα είναι κλειστές, σφραγισμένες 
και σε άριστη κατάσταση και σημασμένες με ετικέτες, στις οποίες θα 
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αναγράφεται ο παραγωγός, ο τύπος, τα πρότυπα παραγωγής και ελέγχου 
καθώς και η τάξη ποιότητας και διαλογής (κατά περίπτωση).

Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων με την εμπορική 
ονομασίας τους, την τάξη ποιότητας, την τάξη διαλογής. Ο ανάδοχος θα 
υποβάλει στην υπηρεσία τα στοιχεία των παραγωγών και των 
προμηθευτών και βεβαιώσεις τους ότι τα παραδιδόμενα υλικά 
εκπληρώνουν τις απαιτήσεις ποιότητας των Π.Ε.ΤΕ.Π. συνοδευόμενες από 
αντίγραφα πιστοποιητικών σύμφωνα με τα ζητούμενα πρότυπα.

Επισημαίνεται ότι τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά
(ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας κάθε φορά) και κατόπιν 
συνεννόησης με τον προμηθευτή σε χώρο και χρόνο που θα ορίζεται από 
την Υπηρεσία. Πριν από κάθε παράδοση, θα προηγείται η παραγγελία από 
τη Υπηρεσία των αντίστοιχων υλικών και ποσοτήτων. Ο χρόνος παράδοσης
των υλικών και των αντίστοιχων ποσοτήτων κάθε παραγγελίας δεν μπορεί 
να είναι μεγαλύτερος των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα
της (έγγραφης) εντολής από την υπηρεσία.

Ο προμηθευτής οφείλει σε περίπτωση που δεν έχει κάποιο από τα 
είδη της μελέτης να το προμηθευτεί από αλλού και να το παραδώσει στην 
Υπηρεσία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ο συνολικός χρόνος παράδοσης ισχύει από την υπογραφή της 
σύμβασης της παρούσας προμήθειας και ως τη συμπλήρωση του  έτους.

                                                                             ΦΙΛΙΑΤΡΑ  27/05/2018                   
ΦΙΛΙΑΤΡΑ 25/05/2018
        Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                             Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
  

       ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΑΜΟΛΗ                         ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
        ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε                                  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ & 
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

1 :   Προμήθεια  τσιμέντου με το κιλό

Για  την  προμήθεια,  μεταφορά  και  παράδοση  επί  τόπου  των  έργων
τσιμέντου  σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές .
 
2 :   Προμήθεια άμμου οικοδομής με το κυβικό μέτρο. 
Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση επί τόπου των έργων άμμου
οικοδομής σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές .

3 :   Προμήθεια χαλικιού με το κυβικό μέτρο. 

Για  την  προμήθεια,  μεταφορά  και  παράδοση  επί  τόπου  των  έργων
αμμοχάλικου  συσκευασίας  20  κιλών  σύμφωνα  με  τις  αντίστοιχες
προδιαγραφές .
 
4 :   Προμήθεια ασβέστη συσκευασίας 20 κιλών. 

Για  την  προμήθεια,  μεταφορά  και  παράδοση  επί  τόπου  των  έργων
ασβέστη  συσκευασίας  20  κιλών  σύμφωνα  με  τις  αντίστοιχες
προδιαγραφές .
 
5 :   Προμήθεια άμμου ποταμίσια με το κυβικό μέτρο. 

Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση επί τόπου των έργων ενός
κυβικού  μέτρου  άμμου  ποταμίσια  σύμφωνα  με  τις  αντίστοιχες
προδιαγραφές .
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 7 :   Προμήθεια σιδηρού πλέγματος Τ139 (2μΧ5μ) . 

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση επί τόπου των έργων σιδηρού
πλέγματος Τ139 (2μΧ5μ)  σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές .
 
9 :  Πλάκα πεζοδρομίου διαστάσεων 50  x  50  . 

Για  τη  προμήθεια,  μεταφορά και  παράδοση επί  τόπου των  έργων ενός
τετραγωνικού  μέτρου  πλάκας  πεζοδρομίου  50Χ50  σύμφωνα  με  τις
αντίστοιχες προδιαγραφές .
Για  τη  προμήθεια,  μεταφορά και  παράδοση επί  τόπου των  έργων ενός
τετραγωνικού μέτρου σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές

10.Κυβόλιθοι
Για  τη  προμήθεια,  μεταφορά και  παράδοση επί  τόπου των  έργων ενός
τετραγωνικού μέτρου σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές.

11.Τσιμεντοσωλήνες
Για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση επί τόπου των έργων ενός
τεμαχίου  τσιμεντοσωλήνων  Φ60  και  Φ80  σύμφωνα  με  τις  αντίστοιχες
προδιαγραφές .
 
 
                                                                                  ΦΙΛΙΑΤΡΑ  27/05/2019              
ΦΙΛΙΑΤΡΑ 25/05/2019
        Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                     Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
  

      ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΑΜΟΛΗ                             ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
        ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε                                     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
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ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1  ο   
Αντικείμενο Προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή αφορά τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας

οικοδομικών υλικών, για τις ανάγκες των  Δ.Ε  του Δήμου Τριφυλίας.

Άρθρο 2  ο     
Ισχύουσες διατάξεις 

Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις: 
Το Ν.4412/16 (Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
 Το Ν.3463/2006(ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κύρωση του κώδικα Δήμων & 
Κοινοτήτων»
Τις ισχύουσες διατάξεις της απόφασης 11389/1993 (ΦΕΚ 185Β) του ΥΠΕΣ 
σύµφωνα µε το αρ. 377 παρ. 1 περ 82, αρ. 376 και 379 του Ν. 4412/2016.
Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160Α/08-08-2014): Μ2014): 
Μέτρα στήριξης και     ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 
θέµατα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
Την Αριθ. Π1/2390/13 (ΦΕΚ – 2677 Β/21-10-2013): Τεχνικές λεπτομέρειες 
και  διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων     (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.).
Την υπ’ αριθ. 1450/550/1982 (ΦΕΚ 93/Β’) Απόφαση Προεδρίας 
Κυβερνήσεως, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 129/2534/20-01-
2010 (ΦΕΚ 108/Β’) και µε την ΚΥΑ 543/5543/2000 (ΦΕΚ 376/Β’).
Το Ν. 4071/2012, αρ. 6 παρ. 15, περί κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών 
ταμείων  για την προμήθεια καυσίμων  για κίνηση υπηρεσιακών 
αυτοκινήτων.
 Την εγκύκλιο 3/11543/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, περί ανάδειξης 
προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων .
 Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης  – Πρόγραμμα  Καλλικράτης».
Τον Π.∆. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες ».
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ΑΡΘΡΟ 3ο 
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: 
α) Διακήρυξη δημοπρασίας. 
β) Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς. 
γ) Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων 
δ) Τεχνική περιγραφή. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να 
προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε 
ποσοστό 2% (δύο) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της µελέτης, χωρίς 
Φ.Π.Α. ήτοι εννιακόσια εξήντα επτά ( 967,00 ευρώ).
Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο 
κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προμήθειας, 
επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν µέρος στον 
διαγωνισμό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ημερομηνία 
ανακοίνωσης της κατακύρωσης.

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Η προσφερόμενη έκπτωση είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για 
όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε 
αναθεώρηση. 
 Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την παραλαβή 
των υλικών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα 
πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλόλητα αυτών. 
Επειδή η παράδοση των ειδών θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις 
προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου, θα εκδίδεται τιμολόγιο του 
προμηθευτή αμέσως μετά την παράδοση των ειδών.  

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού, υποχρεούται να προσέλθει, σύμφωνα µε το αρ. 105 του Ν. 
4412/2016 εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της
κατακύρωσης, για την υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων, 
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προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες κατά το αρ. 72 του Ν. 4412/2016 
εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών, οι όποιες θα είναι ίσες προς 
πέντε επί τοις εκατό (5%) επί του καθαρού συμβατικού ποσού του κάθε 
φορέα.
Συγκεκριμένα µετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού 
από το αρμόδιο όργανο, ο προμηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή των 
επιμέρους  Συμβάσεων µε τον κάθε φορέα . Εάν ο προμηθευτής στον 
οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του Δηµοτικού Συμβουλίου ύστερα από
γνωμοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται µετά τη λήξη της 
σύµβασης και µετά την διαπίστωση της καλής εκτελέσεως του συνόλου 
της προμήθειας από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, σύµφωνα µε το 
αρ. 72 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής 
ως ορίζεται στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα µε τον τρόπο και 
κατά τον χρόνο που θα ορίζεται από τη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή 
σε ανωτέρα βία η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο
θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του Δήμου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του
αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την 
καθυστέρηση αυτή. 
Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν 
της προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της 
εγγύησης να καταπέσει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Οι προσφορές που αφορούν την προμήθεια θα πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναφέρονται στο σύνολο της ποσότητας τους ανά ομάδα 
ή ομάδες. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο 
Τα οικοδομικά υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νομοθεσία. 
Ο διαγωνιζόμενος μαζί με το φάκελο της οικονομικής προσφοράς και το 
φάκελο με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τη διακήρυξη θα 
πρέπει να προσκομίσει και φάκελο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
ειδών που προσφέρει. Ο ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύμβαση 
υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις σχετικές παραγγελίες από την 
εκάστοτε υπηρεσία. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς 
καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Τροποποίηση Σύμβασης 

Στην παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/201641, έχει μεταφερθεί, o 
κανόνας των ''ήσσονος αξίας" ή ''de minimis' τροποποιήσεων της αρχικής 
σύμβασης, όπως έχει προκύψει από τη νομολογία του Δικαστηρίου, και 
αποτυπώθηκε στην αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. Σύμφωνα 
με τον εν λόγω κανόνα τροποποιήσεις «ήσσονος αξίας» της σύμβασης, οι 
οποίες δεν υπερβαίνουν ορισμένη αξία, όπως εκτίθεται αναλυτικά στη 
συνέχεια, είναι αποδεκτές, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης.

Στην αιτιολογική σκέψη (107) της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ42 αναφέρεται: 
«Τροποποιήσεις της σύμβασης που οδηγούν σε ελάσσονος σημασίας 
μεταβολή της αξίας της, μέχρι κάποιου ορίου, θα πρέπει να είναι πάντα 
δυνατές χωρίς να απαιτείται διεξαγωγή νέας διαδικασίας προμήθειας. 
Προς τούτο και προκειμένου να εξασφαλιστεί νομική ασφάλεια, η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει ελάχιστα κατώτατα όρια κάτω 
των οποίων δεν απαιτείται νέα διαδικασία προμήθειας. Τροποποιήσεις της
σύμβασης άνω των εν λόγω κατώτατων ορίων θα πρέπει να είναι δυνατές 
χωρίς να απαιτείται διεξαγωγή νέας διαδικασίας προμήθειας, εφόσον 
συμμορφώνεται με τις σχετικές προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας.»
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Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται αθροιστικά, προκειμένου 
να ισχύει ο κανόνας των «de minimis" τροποποιήσεων είναι σωρευτικά οι 
ακόλουθες:

Ι. Η αξία της τροποποίησης να είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των 
Οδηγιών 

Η εν λόγω απαίτηση ουσιαστικά διαμορφώνει τον κανόνα ότι 
τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης, η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει 
τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών, όπως αυτά έχουν μεταφερθεί 
στις εθνικές διατάξεις και ειδικότερα:

-στο άρθρο 5 του ν. 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις του Βιβλίου Ι 

-στο άρθρο 235 του ν. 4412/2016 για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ & 

-στο άρθρο 1 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 για τις συμβάσεις 
παραχώρησης έργων και υπηρεσιών, 

θεωρούνται ελάσσονος αξίας τροποποιήσεις και, κατά συνέπεια, 
επιτρεπτές, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις που εκτίθενται 
στη συνέχεια.

ΙΙ. Η αξία της τροποποίησης να μην υπερβαίνει ορισμένο ανώτατο ποσοστό
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η αξία της «ήσσονος αξίας» τροποποίησης, 
δεν πρέπει να υπερβαίνει:

-το 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και υπηρεσιών του Βιβλίου Ι και για τις συμβάσεις 
προμηθειών και υπηρεσιών του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016,

1. τσιμέντα 
 Tο τσιμέντο θα παραδίνεται σε   ανθεκτικές σφραγισμένες συσκευασίες,
οι  οποίες  δεν  θα  είναι  σχισμένες  και  δεν  θα  έχουν  φθορές.  (  CPV
44111200-3) .  Tο τσιμέντο θα   πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο
πιστοποιητικό ποιότητας   (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού), το
οποίο θα αφορά σε όλα τα απαιτούμενα από τους   ισχύοντες κανονισμούς
στοιχεία  (ΕΛΟΤΕΝ197-1,  
ΕΝ 196-1). Το τσιμέντο θα είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε θειικά άλατα,
αλκάλια και C3A και θα συνοδεύεται α) από τη χημική και ορυκτολογική
του  ανάλυση,  συμπεριλαμβανομένης  της  ακριβούς  περιεκτικότητάς  του
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(%) σε SO3 και υδατοδιαλυτά αλκάλια και β) από την ειδική του επιφάνεια
(m2/g) και την καμπύλη κοκκομετρικής κατανομής LASER. 

2. Άμμος οικοδομής
Αδρανές θραυστό υλικό λατομείου. ( CPV 44111000-1)  Κοκκώδες υλικό 
διαστάσεων 0 - 4 χιλ. από συλλεκτικά υλικά ή θραυστά προϊόντα 
λατομείου, μέγιστης διάστασης λίθων 200 χιλ. και ελάχιστης ποσότητας 
περιεκτικότητας λεπτόκοκκου κλάσματος 16% .ΕΛΟΤ ΕΝ 12620.

3. Χαλίκι
 Αδρανές θραυστό υλικό λατομείου. ( CPV 44111000-1) Κοκκώδες υλικό 
διαστάσεων 8 - 16 χιλ. από συλλεκτικά υλικά ή θραυστά προϊόντα 
λατομείου. ΕΛΟΤ ΕΝ 12620.

4. Ασβέστης 
Ασβέστης  σε πολτό, περιεκτικότητας σε νερό ≤70%  και ≥45% κολλώδης 
υφής χωρίς ξένες προσμίξεις  και ξερά άλατα ασβεστίου. Ο πολτός  του 
ασβέστη πρέπει να είναι  καλά σβησμένος  και ωριμασμένος (τουλάχιστον 
επί 16  ώρες) στις εγκαταστάσεις του παραγωγού ή του προμηθευτή. Ο 
πολτός  που προέρχεται από το σβήσιμο του  ασβέστη δεν πρέπει  να 
περιέχει θρόμβους ή στερεές ουσίες  και να αποτελείται κατά το  
μεγαλύτερο ποσοστό από  κολλοειδούς μορφής ασβέστη. Γενικά για τον 
ασβέστη  ισχύει το πρότυπο ΕΝ 459-1:2001. Οι  συσκευασίες θα φέρουν τη
σφραγίδα του εργοστασίου παραγωγής  του υλικού. Σακιά σε συσκευασία 
20  kgr . 
( CPV 44111000-1)   ΕΛΟΤ ΕΝ 459-1.

5. Άμμος ποταμίσια
Άμμος ποταμίσια  (CPV 44111000-1). ΕΛΟΤ ΕΝ 12620, ΕΛΟΤ ΕΝ 13242.

6.Πλέγμα Τ139 (2μ Χ 5μ)
Το δομικό πλέγμα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΤΕΠ με κωδικό ΕΛΟΤ
ΤΠ 1501-01-02-01-00:2009.

7. Πλάκες πεζοδρομίου 
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Τσιμεντένιες πλάκες πεζοδρομίου από λευκό τσιμέντο διαστάσεων 
0,50Χ0,50 και πάχους 5 εκατοστών, (CPV 44113120-2) με τις εξής 
προδιαγραφές: 1) Η τάση θραύσεως θα είναι τουλάχιστον 50 kgr/cm2, 2) H
φθορά τους σε τριβή θα είναι μικρότερη των 500 gr, 3) H 
υδατοαπορρόφηση τους, μετά από εμβάπτιση για 24 ώρες, θα είναι 
μικρότερη των 4,5% και μετά από εμβάπτιση 10 λεπτών θα είναι μικρότερη
των 2%, 4) Το χρώμα τους θα είναι λευκό.
Η παράδοση θα γίνεται σε παλέτες. ΕΛΟΤ ΕΝ 13369, ΕΛΟΤ ΕΝ1339, 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00.

8. Κυβόλιθοι
Κυβόλιθοι εκ σκυροδέματος, με πιστοποιημένο αριθμό CE, σύμφωνα με το
Π.Δ.334/94  και  Ευρωπαϊκό  Πρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ1338:2003(EN1338:2003,
EN1338:2003/ΑC:2006), σύμφωνα με την Υ.Α. 12394/406/12.08.2009 (ΦΕΚ
1794/Β’/28.08.2009)  διαστάσεων  10×20×6  cm,  χρώματος  (γκρί,  κίτρινου
και κόκκινου) κατ’ επιλογήν της Υπηρεσίας

9.Τσιμεντοσωλήνες

 Τσιμεντοσωλήνες διατομών Φ60,Φ80

                                                                           ΦΙΛΙΑΤΡΑ  27/06/2019                         
ΦΙΛΙΑΤΡΑ 25/05/2019
        Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΑΜΟΛΗ                             ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ                  
   ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε                                            ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ ΠΟΣ/ΤΑ Τ.Μ ΔΑΠΑΝΗ

                      ΟΜΑΔΑ Α
1 Τσιμέντο  ΚΙΛ 60.000

      2 Άμμος οικοδομής Μ3 200
3 Χαλίκι Μ3 150
4 Ασβέστης συσκευασίας 20 ΤΜΧ 600

      5 Άμμος ποταμίσια Μ3 90
6 Πλέγμα Τ139 (2μ.x5μ.) ΤΕΜ 300

      7 ζοδρομίου διαστ. 50 x 50 Μ2 500
8 Κυβόλιθοι Μ2 400
9 Τσιμεντοσωλήνας Φ60 ΤΕΜ. 180

10 Τσιμεντοσωλήνας Φ80 ΤΕΜ. 100
ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α 24%
ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ

                                                                                                       /      /   2019
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
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