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         Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια δομικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν 
από τα συνεργεία του Δήμου για τις ανάγκες συντήρησης πεζοδρομίων, πεζοδρόμων, κτιρίων και 
κοινόχρηστων χώρων Του Δήμου Ωραιοκάστρου 

Η προμήθεια προϋπολογίστηκε στο ποσό των     9.951,93 € με Φ.Π.Α και είναι εγγεγραμμένη στον 
προϋπολογισμό του Δήμου με κ.α. 02.30.6662.1009 για έτος 2016.  

Τα υλικά θα συνοδεύονται με αντίγραφα πιστοποιητικών συμμόρφωσης ποιότητας του ΕLOT. 
Η παραλαβή θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου μετά από προφορική ή γραπτή 
(μέσω fax) επικοινωνία με τον προμηθευτή μια (1) ημέρα πριν την  μεταφορά τους  στο εργοτάξιο που 
θα του υποδειχθεί από τον υπεύθυνο του δήμου κατά τη διάρκεια του έτους 2016. 

 Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις της Υ.Α.11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών τοπικής 
αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), του Ν. 3463 (ΦΕΚ 114Α), «Κύρωσ Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων», του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»  

   

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 50 Kgr (Κοινό) ΤΕΜ. 900 6,40 5.760,00 

2 ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Ο-92 
(5,00x2,15) ΤΕΜ. 210 11,10 2.331,00 

ΣΥΝΟΛΟ 

Φ.Π.Α. 23% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

   8.091,00 

   1.860,93 

  9.951,93 

  



Τεχνικές προδιαγραφές 
 ΤΣΙΜΕΝΤΟ 
 Το τσιμέντο (χρώματος λευκού η γκρί) θα είναι πρόσφατης παραγωγής και συσκευασμένο σε σακιά 
των 50 kg. 
Θα φέρει υποχρεωτικά το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, δηλαδή θα πληρεί τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 2197-1-2000 και ΕΛΟΤ 197-2-2000. 
Το τσιμέντο με ανομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν 
διαλύονται με σφίξιμο στο χέρι) δεν θα γίνεται αποδεκτό. 
 ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ 

 Τα δομικά πλέγματα τύπου Ο92 οφείλουν να συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΛΟΤ1421-2.Το μήκος 
του κάθε φύλλου θα είναι 5 μέτρα, το πλάτος του 2,15 μέτρα, με βάρος περίπου 15,9 και 12,9 κιλά. Το 
κάθε φύλο θα αποτελείται από 15 διαμήκη σύρματα διατομής 4,2 χιλιοστά με απόσταση μεταξύ τους 
150 χιλιοστά και από 33 και 20 εγκάρσια σύρματα διατομής 4,2 χιλιοστών που απέχουν μεταξύ τους 
150 και 250χιλιοστά. 
  

  
                                                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                            

       Ωραιόκαστρο  07/04/2016                           Ωραιόκαστρο  07/04/2016                
                  Ο Συντάξας                                     Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ. & Π.»             

 


