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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ                       Χαλκίδα, 02 /10/2019 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 Η παροφςα Σεχνικι ‘Εκκεςθ αφορά ςτθν προμικεια αδρανϊν υλικϊν, για τθ ςυντιρθςθ και 

αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ, πεηοδρομίων και λοιπϊν κοινοχριςτων χϊρων από τισ 

εργαςίεσ για τθν επιςκευι των βλαβϊν των αγωγϊν φδρευςθσ κακϊσ και τθν τοποκζτθςθ νζων 

παροχϊν φδρευςθσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Χ. που εκτείνεται ςτισ περιοχζσ τθσ Χαλκίδασ, Λθλάντιου, Νζασ 

Αρτάκθσ, Ανκθδϊνασ & Αυλίδασ . 

      Πιο ςυγκεκριμζνα θ μελζτθ αφορά ςτθν προμικεια των κάτωκι υλικϊν: 

Α/
Α 

ΕΙΔΟ ΤΛΙΚΟΤ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

   

1 Άμμοσ Αϋ τόνοι 200 6,00 € 1.200,00 € 

2 3Α Θραυςτό Τλικό Λατομείου τόνοι 800 4,80 € 3.840,00 € 

                                                                                                          

                     ΤΝΟΛΟ:  5.040,00 € 

      ΦΠΑ 24%:  1.209,60 € 

            ΓΕΝ.ΤΝΟΛΟ: 6.249,60 € 

 

Σα παραπάνω υλικά κα αποκθκευτοφν ςτθν κεντρικι αποκικθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Χ. όπου 

εδρεφουν και τα αρμόδια ςυνεργεία, ϊςτε να χρθςιμοποιοφνται άμεςα και χωρίσ χρονοτριβζσ, για 

τισ εργαςίεσ αποκατάςταςθσ ι ανά περίπτωςθ κα παραδίδονται επί τόπου ςτο χϊρο τθσ 

αποκατάςταςθσ.  

Σα υπό προμικεια υλικά κα πρζπει να πλθροφν τουλάχιςτον τισ απαιτιςεισ των Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν, όπωσ αναλφονται παρακάτω και ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ εκνικζσ και 

Ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ .  
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Σα υλικά οφείλουν να διακζτουν τα κάτωκι τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 

Άμμος 

Η άμμοσ κα προζρχεται από λατομείο και κα αποτελείται από κόκκουσ ςκλθροφσ και ανκεκτικοφσ , 

κα είναι απαλλαγμζνθ από ςβϊλουσ αργίλου και οργανικζσ ουςίεσ, και θ κοκκομετρικι 

διαβάκμιςθ κα βρίςκεται εντόσ των ορίων του παρακάτω πίνακα. 

Ονομαςτικό άνοιγμα κόςκινου κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 

933.2 [mm] 

Διερχόμενο κατά βάροσ *%+ 

10 100 

4 90-100 

2 55-85 

0.063 <5 

 

 3Α  

Μείγμα άμμου τριβείου με υλικό λατομείου 

διαςτάςεων 0,50 ζωσ 2,5 εκ. 

 

To κραυςτό υλικό κα αποτελείται από ςκλθρά, υγιι, ανκεκτικά τεμάχια τθσ προςδιοριηόμενθσ 

εκάςτοτε κοκκομετρικισ ςυνκζςεωσ.  Σα κραυςτά υλικά, κα παράγονται κατόπιν πολλαπλισ 

κραφςεωσ. Για αυτό κα χρθςιμοποιοφνται για κάκε μία περίπτωςθ τα κατάλλθλα πολλαπλά 

κραυςτικά ςυγκροτιματα, αναλόγωσ τθσ προελεφςεωσ του αδρανοφσ υλικοφ, τθσ ορυκτολογικισ 

και πετρογραφικισ ςυςτάςεωσ αυτοφ, τθσ ςκλθρότθτασ, τθσ αντοχισ ςε τριβι και κροφςθ, τθσ 

αρχικισ κοκκομετρικισ διαβακμίςεωσ αυτοφ, ωσ και τθσ επιδιωκόμενθσ αυτισ.  

Σο 3Α κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τθν Π.Σ.Π. 0-155. Η φκορά ςε τριβι και κροφςθ που 

προςδιορίηεται κατά τθν Μζκοδο Los Angeles AASHTO : T-96 δεν πρζπει να υπερβαίνει το 30%. 
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Επισημαίνεται ότι  θ μεταφορά των αδρανϊν υλικϊν  κα γίνεται από ιδιόκτθτα ι 

μιςκωμζνα φορτθγά τθσ Επιχείρθςθσ. 

 

Παρότι βρίςκεται ςε εξζλιξθ θ ςυνοπτικι διαγωνιςτικι διαδικαςία για τθν εν λόγω 

προμικεια, θ οποία διαδικαςία κακίςταται χρονοβόρα λόγω αναμονισ των απαραίτθτων 

εγκρίςεων (από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Χ., το οποίο δεν ζχει ςυγκροτθκεί ακόμθ) ςε 

κάκε ςτάδιο και αναμονισ για τθν υποβολι τυχϊν ενςτάςεων ι προςφυγϊν ςε κάκε ςτάδιο, 

αυξθμζνεσ ανάγκεσ οι οποίεσ οφείλονται ςε πλικοσ βλαβϊν που προξενικθκαν το προθγοφμενο 

διάςτθμα και δεν ιταν δυνατόν να προβλεφκοφν, κακιςτά επείγουσα τθν παροφςα ανάκεςθ ζωσ 

τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ κακϊσ οι ανάγκεσ των ςυνεργείων τθσ Τπθρεςίασ είναι 

άμεςεσ, αδιάλειπτεσ και επιτακτικζσ και θ υπολειπόμενθ ποςότθτα από τθν ιςχφουςα ςφμβαςθ 

είναι ελάχιςτθ ςε ςχζςθ με τισ κακθμερινζσ ανάγκεσ μασ (60tn άμμοσ & 70tn 3Α).  

 

φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 236, παρ 10 του Ν4412/2016 , κατά παρζκκλιςθ από 

τα προβλεπόμενα ςτισ παραγράφουσ 8 και 9, οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ανακζτουν 

ςυμβάςεισ για μεμονωμζνα τμιματα κατά τισ διατάξεισ του Βιβλίου Ι, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν 

εκτιμϊμενθ αξία μόνο του τμιματοσ, εφόςον αυτι, χωρίσ ΦΠΑ, είναι μικρότερθ από 80.000 ευρϊ 

για προμικειεσ ι υπθρεςίεσ ι από 1.000.000 ευρϊ για ζργα. Πάντωσ, θ ςυνολικι αξία των 

τμθμάτων που ανατίκενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20 % τθσ ςυνολικισ αξίασ όλων 

των τμθμάτων ςτισ οποίεσ ζχει διαιρεκεί το προτεινόμενο ζργο, θ προτεινόμενθ απόκτθςθ 

ομοιογενϊν αγακϊν ι θ προτεινόμενθ παροχι υπθρεςιϊν.   

 

Με τθ ςυγκεκριμζνθ ανάκεςθ δεν πραγματοποιείται υπζρβαςθ του 20%, τθσ εγκεκριμζνθσ 

μελζτθσ 7/2019  που αφορά ομοιογενι αγακά. 

 

Προτείνεται θ  εκτζλεςθ τθσ ωσ άνω προμικειασ με απευκείασ ανάκεςθ διότι θ δαπάνθ δεν 

υπερβαίνει το χρθματικό όριο ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. 194/30.08.2017 Απόφαςθ Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Χ. 

(ΑΔΑ: Ψ9ΘΖΟΕΚΜ-ΦΦΟ), το άρκρο 328 παρ.1  του ν. 4412/2016  (ΦΕΚ  Αϋ 147/08-08-2016) και 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 10 του άρκρου 236 του ν. 4412/2016.  

Κωδικόσ CPV: 14212200-2 Αδρανι Τλικά 
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Η δαπάνθ που ανζρχεται  ςτο ποςό των 6.249,60 (με ΦΠΑ) κα βαρφνει τον προχπολογιςμό 

τθσ επιχείρθςθσ οικονομικοφ ζτουσ 2019  που ζχει εγκρικεί με τθν υπϋ αρικμ. 245/2018 απόφαςθ 

Δ. . / Δ. Ε. Τ. Α. Χ., όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει και ςυγκεκριμζνα: 

 Σον Κ.Α. 620706 με τίτλο «Επιςκευζσ και υντιρθςθ  ζργων Υδρευςθσ»  

Ο Φ.Π.Α. κα βαρφνει τον Κ.Α. 54006224  με τίτλο «ΦΠΑ παροχϊν τρίτων με ΦΠΑ 24%».    

 

 

 

 

Η ΤΝΣΑΞΑΑ            Λ 

ΕΕΛΕΓΥΣΗΚΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  Ο Δ/ΝΣΗ Σ.Τ. ΔΕΤΑΥ 

   

                           

        ΜΑΡΙΑ ΑΛΛΗ         ΝΙΚΟ ΜΠΙΛΙΡΗ  

ΣΟΠ/ΦΟ ΜΗΥ/ΚΟ Σ.Ε.          ΗΛ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ 

 

 

 
 

 


