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                                                          « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ» 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια των παρακάτω αδρανών υλικών 

1. Υπόβαση προδιαλογέα Αρίστης ποιότητας  από υλικό λατομείου (υλικό προδιαλογέα 0-20) για 
επίχωση σωλήνων.  

2. Υπόβαση 3Α Αρίστης ποιότητας (0-32)  από υλικό λατομείου για επίστρωση οδοστρώματος 
Π.Τ. 0-155 

3. Άμμος Α σκυροδέματος Αρίστης ποιότητας τριβείου για παραγωγή σκυροδέματος (0-4) 

4. Άμμος Β επίχωσης  σωλήνων Επίχωσης σωλήνων (0-4) 

5. Αμμόχωμα Επίχωσης σωλήνων 

6. Χαλίκι  σκυροδέματος Αρίστης ποιότητας  από υλικό λατομείου διαστάσεων 0,50 έως 2,5 εκ. 

7. Γαρμπίλι  σκυροδέματος Αρίστης ποιότητας  από υλικό λατομείου διαστάσεων 0,20 έως 1 εκ. 

8. Μικτό σκυροδέματος Μείγμα άμμου τριβείου με υλικό λατομείου διαστάσεων 0,50 έως 2,5 εκ 

 
που απαιτούνται για τις ανάγκες των συνεργείων της Τεχνικής Υπηρεσίας και όλων γενικά των αναγκών της ΔΕΥΑΧ. 
Θα    διεξαχθεί    Συνοπτικός    Διαγωνισμός    με    σφραγισμένες    προσφορές    για    την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»   
(υποβάσεις, αμμοχάλικα σκυροδέματος) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προϋπολογισμού του κάθε 
τμήματος εφ’ όσον πληρούνται  τα  τεχνικά χαρακτηριστικά. 
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 49.815,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) για διάστημα δώδεκα μηνών που 

μπορεί να αυξομειωθεί κατά τρεις μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ, και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και 

προβλέπετε σχετική πίστωση στον  προϋπολογισμού για το 2017 της ΔΕΥΑΧ. Για το ανεκτέλεστο τμήμα της Προμήθειας θα υπάρξει 
σχετική πίστωση στον Προϋπολογισμό του 2018 της ΔΕΥΑΧ. 

Η ΔΕΥΑ Χανίων διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει την ποσότητα του προς προμήθεια υλικού κατά 20% με αντίστοιχη αύξηση της 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης, με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμιά αντίρρηση και απαίτηση του προμηθευτή {δικαίωμα 
προαίρεσης (option)}.  Η αύξηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης με το δικαίωμα προαίρεσης (option) ανέρχεται σε 9.963,00€ πλέον 

ΦΠΑ 
Ο Προμηθευτής των ανωτέρω υλικών θα διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE για τα προμηθευόμενα είδη. 

  Τα υλικά θα παραδίδονται καθημερινά από τον προμηθευτή, σε φορτηγά της ΔΕΥΑΧ στις εγκαταστάσεις του , κατόπιν εντολής και θα    
εκδίδεται το σχετικό δελτίο αποστολής. Το τιμολόγιο πώλησης θα εκδίδεται στο τέλος κάθε μήνα. 
 Τα αδρανή υλικά λατομείου θα είναι αρίστης ποιότητας και με τις παρακάτω προδιαγραφές : 
Υπόβαση Αρίστης ποιότητας  από υλικό λατομείου (υλικό προδιαλογέα 0-20) για επίχωση σωλήνων.  
Υπόβαση 3Α  Αρίστης ποιότητας (0-32)  από υλικό λατομείου για επίστρωση οδοστρώματος Π.Τ. 0-155 
Άμμος Α Αρίστης ποιότητας τριβείου για παραγωγή σκυροδέματος (0-4) 
Άμμος Β Επίχωσης σωλήνων (0-4) 
Αμμόχωμα Επίχωσης σωλήνων 
Χαλίκι Αρίστης ποιότητας  από υλικό λατομείου διαστάσεων 0,50 έως 2,5 εκ. 
Γαρμπίλι Αρίστης ποιότητας  από υλικό λατομείου διαστάσεων 0,20 έως 1 εκ. 
Μικτό Μείγμα άμμου τριβείου με υλικό λατομείου διαστάσεων 0,50 έως 2,5 εκ. 

     Ο ανάδοχος-προμηθευτής υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής Παραλαβής. Θα διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις τους.  

              Η υπηρεσία µπορεί να προβεί σε ελέγχους του υλικού σε πιστοποιηµένα εργαστήρια, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Τα έξοδα των    
ελέγχων βαρύνουν τον προµηθευτή.  
 
 

 
 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού                   Ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας της        
            Μελετών, Έργων  & Ανάπτυξης                                                   Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
 
 

   Χρυσαυγή Παπαδογιάννη                  Κων/νος Στεργιάνης  
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