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«Ππομήθεια
ζκςποδέμαηορ»

ΚΣΗΡΙΑΚΩΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ &
ΔΓΓΔΙΟΒΔΛΣΙΩΣΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο (ζηελ πφιε ηνπ Αηγίνπ ηηο ηνπηθέο θαη δεκνηηθέο θνηλφηεηεο).
Οη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ είλαη απφ ην ειεχζεξν εκπφξην θαη ζηελ ηηκή κνλάδνο
πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ, ε κεηαθνξά απηνχ επί ηφπνπ ζε νπνπδήπνηε ζεκείν
ππνδεηρζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα, εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο θαζψο θαη
ε ζηαιία πνπ απαηηείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ελαπφζεζεο ηνπ πιηθνχ.
Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα απηή αλέξρεηαη ζηηο 154.307,00 € θαη ε
απαηηνχκελε πίζησζε πξνο έγθξηζε είλαη 191.340,68 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%
(37.033,68). Η πξνκήζεηα ζα εθηειεζηεί κε αλνηρηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηνλ Ν.
4412/2016 ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ Γεκνηηθνχο πφξνπο θαη ε δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 K.A. 30-6662.002. Οη πνζφηεηεο είλαη
ελδεηθηηθέο θαη κπνξνχλ λα απμνκεηψλνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο.

Αίγην,

02 - 02 -2018
Ο πληάμαο

Κσλζηαληίλνο ηαπξνπιφπνπινο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ.
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Αίγην, 02 - 02 -2018
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Ο Γηεπζπληήο Σ.Τ.

Κσλζηαληίλνο Γηακαληφπνπινο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ.
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΚΤΡΟΓΔΜΑ C16/20 & 20/25
1.1

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ
Η πξνκήζεηα άνπινπ ή νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C16/20 θαη C20/25.

1.2

ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ












1.2.1 Γηα ην παξαπάλσ αληηθείκελν έρνπλ εθαξκνγή ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ
Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο ηνπ 2016 (ΦΔΚ1561Β/02-06-2016) θαη ηνπ 1997 κε ηηο φπνηεο
βειηηψζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή θαη ζπκπιεξψζεηο αλαθέξνληαη παξαθάησ. Δπίζεο έρνπλ
εθαξκνγή ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1 (ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 92/50/ΔΟΚ θαη
93/37/ΔΟΚ), ηα πξφηππα ISO 9001 θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ αλαθέξνπλ πσο ηα ζπζηαηηθά ηνπ
ζθπξνδέκαηνο (ηζηκέλην, αδξαλή, πξφζκηθηα) θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE (ζχκθσλα κε ηελ
νδεγία 89/106/ΔΟΚ).
Τ.Α. Γ14/50504/2002 (ΦΔΚ 537/Β`/1.5.2002) Πξνζαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο
θπξνδέκαηνο (ΚΣ- 97) πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ ελαξκνληζκέλνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ
197-1 «Σζηκέλην – Μέξνο 1: χλζεζε, πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο γηα ηα
θνηλά ηζηκέληα»
Τ.Α. Γ14/20121/1997 (ΦΔΚ 479/Β`/11.6.1997) Παξάηαζε έλαξμεο ηζρχνο ηνπ Καλνληζκνχ
Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο –97
Καλνληζκφ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο ηνπ 2016 (ΦΔΚ1561Β/02-06-2016).
Τ.Α. Γ14/19164/1997 (ΦΔΚ 315/Β`/17.4.1997) Έγθξηζε ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο
θπξνδέκαηνο – 97
Τ.Α. Γ17α/09/59/ΦΝ 275/1996 (ΦΔΚ 611/Β`/22.7.1996) Δθαξκνγή δηαηάμεσλ «Νένπ
Καλνληζκνχ γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή έξγσλ απφ θπξφδεκα» θαη «Νένπ Διιεληθνχ
Αληηζεηζκηθνχ Καλνληζκνχ» γηα θηίξηα ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ο.Σ.Α.
Τ.Α. Γ11β/13/1995 (ΦΔΚ 227/Β`/28.3.1995) Σξνπνπνίεζε ηνπ Νένπ Καλνληζκνχ
θπξνδέκαηνο γηα ηε Μειέηε θαη Καηαζθεπή Έξγσλ απφ θπξφδεκα
Αξηζκ. 28001/99 (ΦΔΚ Β 1712) : Σζηκέληα γηα ηελ θαηαζθεπή έξγσλ απφ ζθπξφδεκα.

1.2.2

Όηαλ ζπκπιεξσζεί ε επεμεξγαζία θαη εθδνζνχλ επηζήκσο νη πξνδηαγξαθέο ()Κ ζηηο
νπνίεο παξαπέκπεη ν Κ.Σ.. ΄97 (ΦΔΚ 315/Β-17-4-97), ηφηε απηνδίθαηα ζα ζεσξεζεί φηη
ηζρχνπλ απηέο ζηε ζέζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνδηαγξαθψλ ASTM πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ
πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ζηνλ νπνίν δίλεηαη ε αληηζηνηρία ησλ κεζφδσλ ειέγρνπ θαη
εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ζα έρεη ηζρχ απφ ην κεηαβαηηθφ ζηάδην κεηαπήδεζεο απφ ηηο
πξνδηαγξαθέο ASTM, DIN θαη ΔΛΟΣ ζηηο ελνπνηεκέλεο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π. ()Κ.

ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΑ ΜΔΘΟΓΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ/ΠΡΟΣΤΠΑ
(Κ)
Απιθμόρ
Ανηίζηοισο
Θέμα
Πποηύπος
άλλο Ππόηςπο

 301-84

ASTM C 127

Πξνζδηνξηζκφο
εηδηθνχ
βάξνπο
θαη
απνξξνθεηηθφηεηαο ρνλδξφθθνθσλ αδξαλψλ

 302-84

ASTM C 128

Πξνζδηνξηζκφο θαηλνκέλνπ εηδηθνχ βάξνπο
ιεπηφθνθθσλ αδξαλψλ

 303-84

ΔΛΟΣ 671

Παξαζθεπή
θαη
ζθπξνδέκαηνο

 304-84

ΔΛΟΣ 722

Έιεγρνο αληνρήο ζε ζιίςε πξνηχπσλ δνθηκίσλ
ζθπξνδέκαηνο

 305-84

ASTM C 117

Πξνζδηνξηζκφο πιηθνχ ιεπηφηεξνπ απφ 75
ριζη. ε αδξαλή πιηθά (πξνζδηνξηζκφο κε πγξφ
θνζθίληζκα)

 306-84

ASTM C 142

Πξνζδηνξηζκφο
ζβψισλ
αξγίινπ
εχζξππησλ θφθθσλ ζηα αδξαλή

 307-84

ASTM C 233

Δηδηθή πξνδηαγξαθή γηα αεξαθηηθά πξφζζεηα
γηα ην ζθπξφδεκα

θαη C 260

ζπληήξεζε

δνθηκίσλ

θαη

 308-84

ASTM C 494

Δηδηθή πξνδηαγξαθή γηα ρεκηθά πξφζζεηα
ζθπξνδέκαηνο

 309-84

ΔΛΟΣ 521

Γνθηκή θάζηζε

 310-84

ΔΛΟΣ 520

Γνθηκή VEBE

 311-84

ASTM C 231

Έιεγρνο πνζνζηνχ αέξα λσπνχ ζθπξνδέκαηνο
κε ηε κέζνδν ηεο πίεζεο

 312-84

ASTM C 280

Πξνζδηνξηζκφο πηζαλήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ
αδξαλψλ κε ηα αιθάιηα ηνπ ηζηκέληνπ
(κέζνδνο ξάβδνπ θνληάκαηνο)

 313-84

ASTM C 403

Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ πήμεο ησλ
κηγκάησλ ζθπξνδέκαηνο κε αληίζηαζε ζε
δηείζδπζε

 314-84

ASTM C 156

Δηδηθή πξνδηαγξαθή γηα πγξά ζπλζεηηθά πιηθά
πνπ δεκηνπξγνχλ κεκβξάλε ζπληήξεζεο
ζθπξνδέκαηνο

θαη C 309
 315-84

ASTM C 40

Οξγαληθέο πξνζκίμεηο ζε ιεπηφθθνθα αδξαλή
γηα ζθπξφδεκα

 316-84

ASTM C 642

Πξνζδηνξηζκφο εηδηθνχ βάξνπο, πγξαζίαο
απνξξφθεζεο θαη θελψλ ζην ζθιεξπκέλν

Απιθμόρ
Πποηύπος


Ανηίζηοισο
Θέμα
άλλο Ππόηςπο
ζθπξφδεκα

 317-84

ASTM C 627

Πξνζδηνξηζκφο δξαζηηθφηεηαο ησλ αδξαλψλ
κε ηα αιθάιηα ηνπ ηζηκέληνπ (ρεκηθή κέζνδνο)

 318-84

DIN 1048

Γνθηκή εμάπισζεο

 320-84

ASTM C1367

Κνθθνκεηξηθή αλάιπζε ησλ αδξαλψλ

 321-84

ASTM C 88

Αλζεθηηθφηεηα ζε απνζάζξσζε (πγεία)
αδξαλψλ πιηθψλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ζεηηθνχ
λαηξίνπ ή ζεηηθνχ καγλεζίνπ

 322-84

ASTM C 29

Πξνζδηνξηζκφο θαηλφκελνπ βάξνπο θαη θελψλ
ζηα αδξαλή πιηθά

 323-84

ASTM C 232

Γνθηκή εμίδξσζεο ζθπξνδέκαηνο

 326-84

ASTM C 123

Πξνζδηνξηζκφο ηεο Πεξηεθηηθφηεηαο ησλ
αδξαλψλ ζε θφθθνπο κηθξνχ εηδηθνχ βάξνπο

 328-84

ΔΛΟΣ 345

Πνηνηηθφο έιεγρνο λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
ζην ζθπξφδεκα

 331-84

ASTM C 309

Έιεγρνο πιηθψλ ζπληήξεζεο ζθπξνδέκαηνο

θαη C 156
 332-84

ASTM C 295

Πεηξνγξαθηθή εμέηαζε αδξαλψλ

 333-84

ASTM C 496

ηαηηθφ κέηξν ειαζηηθφηεηαο ζθπξνδέκαηνο

 334-84

ASTM C 215

Γπλακηθφ κέηξν ειαζηηθφηεηαο ζθπξνδέκαηνο

 335-84

ASTM C 152

Δξππζκφο ζθπξνδέκαηνο

 336-84

ASTM C 157

πζηνιή μήξαλζεο

 337-84

DIN 1048

Γηαπεξαηφηεηα ζθπξνδέκαηνο

 338-84

ASTM C 457

Μηθξνζθνπηθφο πξνζδηνξηζκφο θελψλ αέξα

 341-84

ASTM C 496

Έιεγρνο αληνρήο
ζθπξνδέκαηνο

 342-84

ASTM C 597

Μέηξεζε ηαρχηεηαο δηάδνζεο ππέξερσλ ζην
ζθπξφδεκα

 343-84

ASTM C 805

Κξνπζηκέηξεζε ζην ζθπξφδεκα

 345-84

ASTM C 131

Αληνρή ζε ηξηβή θαη θξνχζε (Los Angeles)

 346-84

ASTM D 2419

Ιζνδχλακν άκκνπ

 350-84

DIN 4030

Οιηθή πεξηεθηηθφηεηα
δηαιπηά ζε HCI

 363-84

ASTM C 87

Δπίδξαζε νξγαληθψλ πξνζκίμεσλ ζηελ αληνρή
ακκνθνληακάησλ κε ιεπηά αδξαλή

ζε

δηάξξεμε

ζε

δνθηκίσλ

ζεηηθά,

άιαηα

Απιθμόρ

Θέμα

Πποηύπος

ΔΛΟΣ
344*

- πζρέηηζε ηεο αληνρήο απνθνπηφκελνπ ππξήλα ζθπξνδέκαηνο απφ
ζξαπζηά αζβεζηνιηζηθά αδξαλή κε ηε ζπκβαηηθή αληνρή

ΔΛΟΣ
345*

- Σν χδσξ αλάκημεο θαη ζπληήξεζεο ζθπξνδέκαηνο

ΔΛΟΣ
346*

- Σν έηνηκν ζθπξφδεκα

ΔΛΟΣ
408*

- Θξαπζηά αδξαλή γηα ζπλεζηζκέλα ζθπξνδέκαηα

ΔΛΟΣ
515*

- θπξνδέηεζε φηαλ ε Θεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ρακειή

ΔΛΟΣ - 516 Γεηγκαηνιεςία λσπνχ ζθπξνδέκαηνο
ΔΛΟΣ
517*

- θπξνδέηεζε φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ςειή

ΔΛΟΣ - 739 Έιεγρνο αληνρήο ζε θάκςε
ρέδηα Πξνηχπσλ ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Πξνηππνπνίεζεο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξάξηεκα ηνπ
ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ
1.2.3

Οη θαηεγνξίεο ζθπξνδέκαηνο ζα αθνινπζνχλ ηελ νλνκαηνινγία θαη ραξαθηεξηζηηθή
αληνρή fck φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Κ.Σ..

1.3

ΟΡΙΜΟΙ
Ιζρχνπλ φπσο αλαπηχζζνληαη ιεπηνκεξψο ζηνλ Κ.Σ..

1.4
1.4.1

ΣΔΥΝΙΚΔ ΚΑΙ ΤΜΒΑΣΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΛΙΚΩΝ
Γενικά

1.4.1.1

ην παξφλ άξζξν πεξηιακβάλνληαη νη θαλφλεο θαη δηαηάμεηο γηα ηελ παξαζθεπή θαη
δηακφξθσζε ζθπξνδέκαηνο ηεο επηζπκεηήο θαηεγνξίαο θαη ησλ πιηθψλ θαη κέζσλ πνπ
απαηηνχληαη γηα απηφ.

1.4.1.2
Αληίζεηα δελ πεξηιακβάλνληαη:
α.
θπξνδέκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη κε ειαθξχηεξα ή βαξχηεξα αδξαλή, κε πξνζκίμεηο
ειαθξχηεξσλ ή βαξχηεξσλ αδξαλψλ θαη κε αδξαλή πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζξαχζε παιαηνχ
ζθπξνδέκαηνο.
β.
Οη δηαηάμεηο νη ζρεηηθέο κε ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ θνηλψλ ραιχβσλ ηνπ
νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ησλ ηελφλησλ πξνέληαζεο ηνπ πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο.
γ.
Γηαηάμεηο ζρεηηθέο κε ηηο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ, ηηο επηηξεπφκελεο ηάζεηο θιπ γηα ηηο νπνίεο
εθαξκφδνληαη νη θαλνληζκνί θαη πξνδηαγξαθέο, ζηνπο νπνίνπο παξαπέκπνπλ νη ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ηνπ ΚΜΔ.
1.4.2
Ποιοηικόρ έλεγσορ
1.4.2.1
Γεληθά
α.
Όιεο νη εξγαζίεο ζθπξνδέκαηνο ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο Τπεξεζίαο. Ο έιεγρνο απηφο ζα
αζθείηαη είηε απφ ηα εληεηαγκέλα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο είηε απφ εηδηθνχο Όξνπο Πνηνηηθνχ
Διέγρνπ, νη νπνίνη ζα εθδίδνπλ θαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά θαη ησλ νπνίσλ ν ξφινο ζα
θαζνξίδεηαη ζηε χκβαζε. Η αξκνδηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο εθηείλεηαη ζε φια ηα κέξε ηεο

θαηαζθεπήο, πξνπαξαζθεπήο, ηξφπνπ παξαγσγήο, ηδηνηήησλ ησλ πξνζθνκηδφκελσλ πιηθψλ
θιπ.
β.

Ο πνηνηηθφο έιεγρνο έρεη ζθνπφ λα απνδείμεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο θαηαζθεπήο γηα ηε ρξήζε
γηα ηελ νπνία θαηαζθεπάζηεθε ην έξγν.

γ.

Όινη νη ζπζηεκαηηθνί έιεγρνη ησλ πιηθψλ, ησλ κεζφδσλ θαηαζθεπήο θαη ησλ ηειεησκέλσλ
πξντφλησλ ζα γίλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία, ε νπνία είλαη απφιπηα ππεχζπλε γηα ηελ πνηφηεηα,
εκθάληζε, αζθάιεηα θαη αλζεθηηθφηεηα ζε δηάξθεηα ηνπ θαηαζθεπαδφκελνπ έξγνπ. Όιεο νη
δαπάλεο γηα ηνπο παξαθάησ ειέγρνπο θαηαβάιινληαη απφ ηελ Τπεξεζία.

δ.

Η Τπεξεζία έρεη αξκνδηφηεηα λα θαζνξίδεη φια ηα επί κέξνπο εηδηθά ζέκαηα, φπσο
πξνθχπηνπλ θαη αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή ή θαη ζε άιια ζέκαηα, έζησ θαη αλ
δελ αλαθέξνληαη ξεηά, αιιά είλαη αλαγθαία γηα ηε πιήξε έληερλε, αζθαιή, θαιαίζζεηε θιπ
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.

ε.

Δπηζεκαίλεηαη θαη πάιη φηη ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ
ζθπξνδέκαηνο δειαδή γηα ηελ αληνρή ηνπ, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην ρξφλν, ηελ αλζεθηηθφηεηά
ηνπ ζε αηκνζθαηξηθέο ή ρεκηθέο πξνζβνιέο
θαη γεληθά γηα φιεο ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο
Πξνζαξκφδνπκε ηνλ ΚΣ -97 πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ ελαξκνληζκέλνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 197 -1
αλαζπληάζζνληαο ηα άξζξα 4.2, 5.2.1.5, 12.1.1.16., 12.5.3, 12.8.7 θαη ηνπο Πίλαθεο 5.2.5.1, 11.6 θαη
12.4 σο αθνινχζσο. Σα ππφινηπα άξζξα ηνπ ΚΣ-97 εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ σο έρνπλ.
4.2. Σζηκέλην: Σν ηζηκέλην πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 197-1
«Σζηκέλην Μέξνο 1: χλζεζε, πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο γηα ηα θνηλά ηζηκέληα»
εθηφο απφ ην ηζηκέλην «ηχπνπ IV-Πφξηιαλη αλζεθηηθφ ζηα ζεηηθά (SR)», ην νπνίν εμαθνινπζεί λα
θαιχπηεηαη απφ ην ΠΓ 244/29.2.80 «Πεξί Καλνληζκνχ Σζηκέλησλ γηα έξγα απφ θπξφδεκα» (ΦΔΚ
69Α/28.3.1980).
Όπνπ ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ αλαθέξεηαη ηχπνο ηζηκέληνπ» ελλννχληαη ηα «πξντφληα ηζηκέληνπ»
ηνπ Πίλαθα 1 ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 197-1 θαη ην ηζηκέλην «ηχπνπ IVΠφξηιαλη αλζεθηηθφ ζηα ζεηηθά (SR)»,
ηνπ ΠΓ 244/80.
5.2.1.5. Η Μειέηε πλζέζεσο θάζε πνηφηεηαο ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη ζηελ αξρή ηνπ έξγνπ
θαη πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη:
α) φηαλ αιιάδεη ε πεγή ιήςεσο ησλ αδξαλψλ.
β) φηαλ ηα αδξαλή παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθή δηαβάζκηζε απφ εθείλε πνπ είραλ ζηε Μειέηε
πλζέζεσο, κε απνθιίζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο 10 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο γηα ηα θφζθηλα ηα
κεγαιχηεξα ησλ Ž 4 ή Νν 4, ηηο 8 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο γηα ηα θφζθηλα ηεο άκκνπ (εθηφο ηνπ
θνζθίλνπ Ž0,25) θαη ηηο 5 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο γηα ην θφζθηλν Ž0,25.
γ) φηαλ αιιάδνπλ ηα πξφζζεηα ή ν ηχπνο ηνπ ηζηκέληνπ ή ε θαηεγνξία αληνρήο ηνπ ηζηκέληνπ.
δ) φηαλ ην κίγκα παξνπζηάδεη ηάζεηο απνκίμεσο ή ε θάζηζή ηνπ δελ είλαη δπλαηφ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο
απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 8.6, κνινλφηη ηεξνχληαη νη αλαινγίεο ηεο Μειέηεο πλζέζεσο.
12.1.1.16. Ο παξαγγέιισλ έηνηκν ζθπξφδεκα (Δπηβιέπσλ, Τπεξεζία, ηδηνθηήηεο κε ηε ζπλεξγαζία
ηνπ Μειεηεηή ή ηνπ Δπηβιέπνληα), πξέπεη, εθηφο ηεο θαηεγνξίαο θαη ηεο πνζφηεηαο, λα
πξνδηαγξάθεη α) ηελ θαηεγνξία θαζίζεσο ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 12.1.1.16 β) ηελ ειάρηζηε
πεξηεθηηθφηεηα ηζηκέληνπ, ην κέγηζην ιφγν Ν/Σ θαη ηε ζέζε ηεο θνθθνκεηξηθήο γξακκήο ηνπ
κίγκαηνο γηα ηα ζθπξνδέκαηα κε εηδηθέο απαηηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 5.2.5.1 γ) ηηο αλαινγίεο

ζθπξνδέκαηνο πνπ πηζαλψο έρνπλ ζπκθσλεζεί (άξζξν 12.1.1.19) δ) ηε κνξθή ησλ δνθηκίσλ ειέγρνπ
(θπβηθά ή θπιηλδξηθά) ε) αλ ε ζπλνιηθή πνζφηεηα ηεο παξαγγειίαο δελ ππεξβαίλεη ηα 20m3 (άξζξν
13.3.10) νπφηε θαη ζα ειέγρεηαη κε ην θξηηήξην Δ ζη) άιιεο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ εηδηθή
ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Σα ζηνηρεία απηά, θαζψο θαη ε αξρηθψο παξαγγειζείζα εκεξήζηα
πνζφηεηα, ζα αλαγξάθνληαη θαη ζην δειηίν απνζηνιήο ηνπ εξγνζηαζίνπ. ην δειηίν απνζηνιήο ζα
αλαγξάθεηαη επίζεο ν ηχπνο θαη ε θαηεγνξία αληνρήο ηνπ ηζηκέληνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, θαζψο
θαη αλ πξνζηέζεθε επηβξαδπληηθφ.
12.5.3. Η θάζηζε πξέπεη λα είλαη 15 20cm, ε πεξηεθηηθφηεηα ηζηκέληνπ ηνπιάρηζηνλ 350 kg/m3 θαη ν
ιφγνο Ν/Σ ην πνιχ 0.60. 12.8.7. ηνπο Πίλαθεο 2 θαη 3 ηνπ ρεδίνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ 515 αληί ησλ
αλαγξαθψλ «θνηλφ ηζηκέλην» θαη «ηζηκέλην ηαρείαο ζθιεξχλζεσο» ηζρχνπλ νη «ηζηκέλην θαλνληθήο
πξψηκεο αληνρήο» (Ν) θαη «ηζηκέλην πςειήο πξψηκεο αληνρήο» (R) φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ
παξάγξαθν 7.1.2. ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 197-1.
1.4.3.1
Δλέξγεηεο Πνηνηηθνχ ειέγρνπ
α.
Ο πνηνηηθφο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο ζπζηεκαηηθνχο έιεγρνπο ησλ πιηθψλ, ησλ
κεζφδσλ θαηαζθεπήο θαη ησλ ηειεησκέλσλ πξντφλησλ.
Ι. Έιεγρνη κε ηε βνήζεηα κέηξεζεο
- δνθηκέο ησλ πιηθψλ γηα ηελ παξαιαβή ηνπο,
ΙΙ. Οπηηθνί έιεγρνη (επηζεψξεζε)
- αλαγλψξηζε ησλ πιηθψλ
- εμέηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζπκκφξθσζεο
- έιεγρνο ηεο αληηζηνίρηζεο ησλ κεηξήζεσλ πξνο ηελ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
1.4.3.2
Παξαιαβή εξγνζηαζηαθνχ ζθπξνδέκαηνο
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο εξγνζηαζηαθνχ ζθπξνδέκαηνο ζα ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
α. Πξηλ απφ ηελ έγρπζε ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ζθπξνδέκαηνο ην εξγνζηάζην παξαζθεπήο ζα
πξέπεη λα παξαδίλεη ζηελ Τπεξεζία δειηίν απνζηνιήο γηα θάζε πνζφηεηα ζθπξνδέκαηνο
πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
β.

Σν φλνκα ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο
Σνλ ραξαθηεξηζηηθφ αξηζκφ ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο
Σελ εκεξνκελία θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ θνξηεγνχ
Σν φλνκα ηεο Τπεξεζίαο
ηελ ηνπνζεζία ηεο εξγαζίαο
Σελ πνζφηεηα ζθπξνδέκαηνο ζε θπβηθά κέηξα
Σνλ ρξφλν θφξησζεο θαη ηελ ππνγξαθή απνζηνιέα
Σελ ραξαθηεξηζηηθή αληνρή (ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή)
Σνλ ηχπν θαη ηελ θαηεγνξία αληνρήο ηνπ ηζηκέληνπ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί
Δπίζεο θαηά πεξίπησζε, ψξα άθημεο ηνπ έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην

Αίγην,
2- 2 -2018
Ο πληάμαο

Αίγην,
2 - 2 - 2018
Ο Πξντζηάκελνο

ΘΔΩΡΔΙΣΑΙ
Αίγην,
2 - 2 -2018
Ο Γηεπζπληήο Σ.Τ.

Κσλζηαληίλνο ηαπξνπιφπνπινο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ.

Κσλζηαληίλνο Γηακαληφπνπινο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ.

Αλδξέαο Θ. Σζηγθξήο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ
ΓΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ

ΜΔΛΔΣΗ
«Ππομήθεια ζκςποδέμαηορ»

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΣΗΡΙΑΚΩΝ,
ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ &
ΔΓΓΔΙΟΒΔΛΣΙΩΣΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ
ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1Ο
Ανηικείµενο ηηρ Πποµήθειαρ

Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο (ζηελ πφιε ηνπ Αηγίνπ ηηο ηνπηθέο θαη δεκνηηθέο θνηλφηεηεο).

ΑΡΘΡΟ 2Ο
Σα ηοισεία Σηρ Μελέηηρ
1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
2. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ
3. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
4. ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ ΜΔΛΔΣΗ
5. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
6. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ
7. ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΑΡΘΡΟ 3Ο
Ιζσύοςζερ Γιαηάξειρ.
Η πξνκήζεηα ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
Ν.4412/16 - ΦΔΚ147,Α' 8-8-16 Γεκφζηεο Έξγσλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ).
Ν. 3852 /7-6-10 ΦΔΚ 87 Α' /7-6-10 Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θιπ.
Ν.3463/2006 Κχξσζε Κψδηθα Γήκνπ θαη Κνηλνηήησλ.

Σνλ Ν.4250./2014.
Σνλ Ν.2690/1999 θαη νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή δηάηαμε είλαη ζε ηζρχ.
ΑΡΘΡΟ 4Ο
Γςναηόηηηα ςμμεηοσήρ ηο Γιαγωνιζμό.
Η πξνκήζεηα απνηειείηαη απφ κία θαη κνλαδηθή νκάδα θαη ε ζπκκέηνρε ησλ δηαγσληδφκελσλ ζα
θαζνξηζηεί ζηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη
ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, ζην αλάινγν εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, δειαδή «παξαγσγή έηνηκνπ
ζθπξνδέκαηνο». Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα παξάγεη ν ίδηνο ην ζθπξφδεκα
(θαη φρη λα ην πξνκεζεχεηαη απφ άιινλ), πξέπεη λα θέξεη Πηζηνπνηεηηθφ CE ηεο κνλάδαο
παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο.

ΑΡΘΡΟ 5Ο
Γαπάνερ Πος Βαπύνοςν Σον Ανάδοσο.
Όιεο νη δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία βαξχλνπλ ησλ αλάδνρν εθηφο απφ
ην ΦΠΑ πνπ βαξχλεη ην Γήκν. Δπίζεο φιεο νη δαπάλεο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ πιηθψλ θαη ηελ
παξάδνζε ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ππνδεηρζεί απφ ηνλ Γήκν καο, εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ καο
νξίσλ, θαζψο θαη απηέο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν θαη
ζεσξείηαη φηη έρνπλ ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ. Η Τπεξεζία θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα δεηγκαηνιεπηηθνχ ειέγρνπ πξνο επηβεβαίσζε ηεο
πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ. Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηε ιήςε ησλ δνθηκίσλ θαη ηνλ έιεγρν
ηνπο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.
ΑΡΘΡΟ 6Ο
Σπόπορ Αξιολόγηζηρ Πποζθοπών.
Η αλάζεζε γίλεηαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο
πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 86, 117 ηνπ Ν. 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 7Ο
Ανακοίνωζη Αποηελέζμαηορ - Τπογπαθή ύμβαζηρ - Δγγςήζειρ.
Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν αλαηέζεθε ε πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη
(20) εκέξεο απφ ηελ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο
εθηέιεζήο, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο
ΦΠΑ ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ.1. ηνπ Ν.4412/2016. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα
ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε,
θεξχζζεηαη έθπησηνο (αξ.105 ηνπ Ν.4412/2016). Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη
ζην ζχλνιν ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο (αξ.72 ηνπ Ν 4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 8Ο
Ποιοηική καηάζηαζη ςλικού.
Η Τπεξεζία θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνκήζεηαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα δεηγκαηνιεπηηθνχ
ειέγρνπ πξνο επηβεβαίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ. Οη έιεγρνη ζα γίλνληαη ζε αλαγλσξηζκέλνδηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην. Σα πξνο παξάδνζε πιηθά ζα πξέπεη λα πιεξνχλ φιεο ηηο
πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο. Δπηπιέσλ, ζε πεξίπησζε πνπ απνδεηρζεί φηη ηα πιηθά δελ
αληαπνθξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά θαηά ηε ρξήζε ηνπο ν Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη
ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο απφ ηνλ αλάδνρν (άξζξν 208 ηνπ λφκνπ 4412/16).
ΑΡΘΡΟ 9Ο
Παπαγγελία και Παπάδοζη ηων Τλικών.
Η παξαγγειία ησλ πιηθψλ ζα γίλεηε ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο ζε
νπνηνδήπνηε ζεκείν ππνδεηρζεί απφ ηνλ Γήκν καο, εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ καο νξίσλ, ρσξίο
θακία επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο γηα ηελ κεηαθνξά θαη
θνξηνεθθφξησζε. Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη λα εμαληιήζεη ηηο πνζφηεηεο πνπ αλαγξάθνληαη
ζηε κειέηε. Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ νξίδεηαη ζε 15 εξγάζηκεο εκέξεο, απφ ηελ
παξαγγειία κε FAX ή ηειεθσληθά (γηα επείγνπζεο πεξηπηψζεηο) ή email. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο

ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο ρξφλνο,
ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο (άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ 10Ο
Παπαλαβή Σων Τλικών Και Πληπωμή.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ επηηξνπή
παξαιαβήο γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, πνπ νξίδεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ
πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16 . Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ

απαηηνχληαη γηα ηελ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή πξέπεη λα είλαη απηά πνπ νξίδεη ε θείκελε
λνκνζεζία (άξζξν 200 ηνπ λφκνπ 4412/16). Οη πνζφηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη κπνξνχλ λα
απμνκεηψλνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο ρσξίο λα γίλεηαη ππέξβαζε ηνπ πνζνχ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ.

ΑΡΘΡΟ 11Ο
Έκπηωζη Αναδόσος.
Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη
απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ
νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ: α) ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 7 ηεο
παξνχζεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ, β) εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα
ζπκβαηηθά πιηθά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, (άξζξν
203 ηνπ Ν.4412/2016 θαη γεληθά φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία .
ΑΡΘΡΟ 12Ο
Γιάπκεια ύμβαζηρ.
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 1 έηορ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή έσο ηελ
εμάληιεζε ηνπ πνζνχ-πίζησζεο ηεο ζχκβαζεο. Παξάηαζε δχλαηαη λα ρνξεγεζεί θαηφπηλ
εκπξφζεζκεο αίηεζεο ηνπ αλαδφρνπ.

Αίγην,
2 - 2 - 2018
Ο πληάμαο

Αίγην, 2 - 2 -2018
Ο Πξντζηάκελνο

Κσλζηαληίλνο
ηαπξνπιφπνπινο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ.

Κσλζηαληίλνο
Γηακαληφπνπινο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ.

ΘΔΩΡΔΙΣΑΙ
Αίγην, 2 - 2 -2018
Ο Γηεπζπληήο Σ.Τ.

Αλδξέαο Θ. Σζηγθξήο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο

