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1. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

Α.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η  παρούσα  µελέτη  προϋπολογισµού  120.475,00  ευρώ  αφορά  την  προµήθεια  

θραυστών  υλικών  λατοµείου  που  θα  ενσωµατωθούν  σε  έργα  αυτεπιστασίας  της  

∆.Ε.Υ.Α.Κ.  

Προβλέπεται  η  προµήθεια  των  παρακάτω  ειδών  αµµοχάλικων:  

1. Αµµοχάλικο  χοντρό  κόσκινο  διαβάθµισης 0-100mm                 6.500  τόνοι 

2. Θραυστό  υλικό  λατοµείου  3Α                                                      19.000  τόνοι 

3. Άµµος  λατοµείου  πλυµένη                                                          4.000  τόνοι 

Χρηµατοδοτείται από Ιδίους Πόρους, µε την πίστωση να βαρύνει τον Κ.Α. 24-01-04 του 

προϋπολογισµού του 2021 της  ∆.Ε.Υ.Α.Κ. 

CPV:  14212110-4,  14212000-0 

 

Β. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Αναλυτικότερα  τα  έργα  τα  οποία  προγραµµατίζει  να  εκτελέσει  η ∆ΕΥΑ Κατερίνης  µε  

αυτεπιστασία  στο έτος 2021-2022 και  στα  οποία  θα  χρησιµοποιηθούν  τα  λατοµικά  

θραυστά  υλικά  είναι: 

• Αποκατάσταση των  δικτύων  ύδρευσης - αποχ/σης  των Τοπικών  και ∆ηµοτικών  

κοινοτήτων  του  ∆ήµου  Κατερίνης  

• Επέκταση  των  δικτύων  ύδρευσης - αποχ/σης  των Τοπικών  και ∆ηµοτικών  κοινοτήτων  

του  ∆ήµου  Κατερίνης 

• Συντήρηση  των  δικτύων  ύδρευσης - αποχ/σης των Τοπικών  και ∆ηµοτικών  

κοινοτήτων  του  ∆ήµου  Κατερίνης 

• Εργασίες  συντήρησης  στον  Βιολογικό  Κατερίνης 

• Εργασίες  συντήρησης  στον  Βιολογικό  Κορινού. 

Η  µεταφορά  των  αµµοχάλικων  θα  γίνεται  µε  αυτοκίνητα  της  ∆.Ε.Υ.Α.Κ.  ή  

µισθωµένα  από  τη  ∆.Ε.Υ.Α.Κ.  και  δεν  βαρύνει  τον  µειοδότη. 

 

 

 



Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Η χρονική διάρκεια  της  προµήθειας  των  υλικών  θα  είναι  δώδεκα (12) µήνες από την  

υπογραφή  της  σύµβασης  ή  µέχρις  εξαντλήσεως  του  ποσού  της  Σύµβασης. Η  σύµβαση  

µπορεί  να  παραταθεί  για  ένα  τρίµηνο  ακόµα,  εφόσον  δεν  έχει  εξαντληθεί  το  ποσό  της  

σύµβασης. 

 

∆. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Χρηµατοδοτείται  από  ιδίους  πόρους  από  τον  Κ.Α. 24-01-04  του  

προϋπολογισµού  2021,  ο  δε  Φ.Π.Α.  βαρύνει  τη  ∆.Ε.Υ.Α.Κ.  και  δεν  συµπεριλαµβάνεται  

στις  τιµές. 

 

Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  -  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή  των  υλικών  θα  γίνεται  από  αποθήκη  ή  κατάστηµα  του  προµηθευτή  

εντός  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πιερίας, καθόσον  σε  άλλη  περίπτωση  η  προµήθεια  

καθίσταται  ασύµφορη  (κόστος καυσίµων των οχηµάτων, εργατοωρών των οδηγών, αστικής 

όχλησης και περιβαλλοντικής ρύπανσης) 

Οι  προµήθειες των  υλικών  θα  γίνονται  τµηµατικά  ανάλογα  µε  την  πρόοδο  εργασιών  

και  η  παράδοση  τους  σε διάστηµα  πέντε  (5)  ηµερών  από  την  ηµεροµηνία  εντολής  της  

παραγγελίας.  Για  τα υλικά  οι παραγγελίες  µπορούν  να  γίνονται  κατά  την  µονάδα  

µέτρησης  ή  την  συσκευασία  που  ζητείται. 

 

ΣΤ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Η  προµήθεια  θα  εκτελεσθεί  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  Ν4412/2016  «∆ηµόσιες  

Συµβάσεις  Έργων,  Προµηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρµογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  

και  2014/25/ΕΕ)» όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  και  τις  συνηµµένες  τεχνικές  

προδιαγραφές  -  τιµολόγιο. 

 

Ζ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για  τη  συµµετοχή  τους  οι  διαγωνιζόµενοι  θα  προσκοµίσουν  επι ποινή  αποκλεισµού  

τεχνικές  προδιαγραφές  για  τα  συγκεκριµένα  υλικά,  όπου απαιτούνται. 

Η  Υπηρεσία  µπορεί να προβεί  σε  ελέγχους  του  υλικού,  εφόσον  αυτό  κριθεί  

απαραίτητο,  σε πιστοποιηµένα  εργαστήρια.  Τα  έξοδα  των  ελέγχων  βαραίνουν  τον  

προµηθευτή.  

 

     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                    Κατερίνη  26-05-2021 

                                                                                                             Ο  Συντάξας    

 

    ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ                                                      Χαρακλειάς Ιωάννης 

 ΓΕΝ.  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ∆.Ε.Υ.Α.Κ.                                                    Μηχανολόγος  Τ.Ε. 
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