
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                       

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 

Αρ. Μελέτης :  6/2019 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΑΣΒΕΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» 

ΕΝ∆. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6993,60€ 

CPV: 44921200-4  (άσβεστος)

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια 

υδράσβεστου για τις ανάγκες του ∆ήµου 

∆ιρφύων - Μεσσαπίων.  

Η υδράσβεστος θα χρησιµοποιηθεί για 

ασβέστωµα και άσπρισµα κρασπέδων και 

τοιχοποιίας σε δηµοτικές οδούς του ∆ήµου καθώς 

και σε παραλίες λουοµένων εν όψει θερινής 

περιόδου.  

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 

6993,60 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 

και θα βαρύνει την µε Κ.Α. 20-6635.003 

(προµήθεια υδρασβέστου) σχετική πίστωση του 

οικονοµικού έτους 2019.  

 

                                                                                                                         

Ψαχνά, 25-02-2019 

   

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο 

 ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ  

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ   

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΤΗΣ 

Η/Υ 

∆Ε38 µε βαθµό Α’ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο 

 ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ   

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΒΛΙΩΡΑΣ 

∆ΙΠΛ. 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 

ΜΗΧ. M.Sc. 

ΠΕ5 µε βαθµό Α’ 

 



                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 

 
 

 

Αρ. Μελέτης : 6/2019 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΑΣΒΕΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» 

ΕΝ∆. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.993,60€ 

CPV: 44921200-4 (άσβεστος) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Περιγραφή 

Η προµήθεια αφορά την προµήθεια υδράσβεστου 

για τις ανάγκες ∆ήµου ∆ιρφύων- Μεσσαπίων. 

Ο ασβέστης (σβησµένη υδράσβεστος σε σκόνη ή 

πολτό) θα είναι της καλύτερης ποιότητας του 

τύπου που κυκλοφορεί στο εµπόριο, µε 

περιεκτικότητα οξειδίου του ασβεστίου µαζί µε 

οξείδιο του µαγνησίου µεγαλύτερη του 95%. Ο 

πολτός που προέρχεται από το σβήσιµο του 

ασβέστη δεν πρέπει να περιέχει θρόµβους ή 

στερεές ουσίες και να αποτελείται κατά το 

µεγαλύτερο ποσοστό από κολλοειδούς µορφής 

ασβέστη. 

 

Γενικά Χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές 

Η σκόνη υδράσβεστου, θα περνάει εξ’ ολοκλήρου 

από κόσκινο οπής 0,25 mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 933- 2 

και θα έχει οµοιόµορφο χρώµα. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσκοµίσει στην Υπηρεσία 

πιστοποιητικά εξέτασης δείγµατος πολτού 

ασβέστη από εγκεκριµένο εργαστήριο ως προς 

την καθαρότητα (ουδετεροποιηµένος ή καµένος 

ασβέστης κτλ) και τη µη πρόσµιξη του µε 

οποιαδήποτε ξένη ουσία. 

Για τον υδράσβεστο ισχύουν οι απαιτήσεις του 

πρότυπου ΕΝ 459/2010.  

Συγκεκριµένα: 

• ∆οµική άσβεστος: Ορισµοί, 

προδιαγραφές και κριτήρια 

συµµόρφωσης ΕΛΟΤ ΕΝ 459/2010. Είναι 

υποχρεωτική η σήµανση CE από 

πλευράς της εταιρείας παραγωγής.   

• Περιεκτικότητα σε νερό ≤70% και ≥45%. 

Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση πολτού 

ασβέστη που έχει µετατραπεί σε 

ανθρακικό ασβέστιο.  

• Εάν χρησιµοποιηθεί σκόνη υδράσβεστου, 

αυτή πρέπει να περνά εις εξ’ ολοκλήρου 

από κόσκινο οπής 0,25mm και να έχει 

οµοιόµορφο χρώµα. 

• Μεταφορά και αποθήκευση των υλικών: 

Η υδράσβεστος θα παραδίδεται µέσα σε 

σφραγισµένους  σάκους  ή  ξύλινα  

κιβώτια  και  θα  αποθηκεύεται 

συσκευασµένη σε στεγασµένους, 

απόλυτα ξηρούς χώρους.  

• Οι συσκευασίες θα φέρουν τη σφραγίδα 

του εργοστασίου παραγωγής του υλικού 

και θα παραδοθεί στο εργοτάξιο του 

∆ήµου στα Ψαχνά.    

Η υδράσβεστος θα χρησιµοποιηθεί για ασβέστωµα 

και άσπρισµα κρασπέδων και τοιχοποιίας σε 

δηµοτικές οδούς του ∆ήµου καθώς και σε παραλίες 

λουοµένων εν όψει θερινής περιόδου.  

                                                                                                                             

Ψαχνά, 25-02-2018 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο 

 ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ    

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΤΗΣ Η/Υ 

∆Ε38 µε βαθµό Α’ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο 

 ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ   

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 

∆ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 

ΜΗΧ. M.Sc. 

ΠΕ5 µε βαθµό Α’ 

 



 

 

 

 

 

 

    

      

 
     

    
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2019 
 

 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

 

 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΑΣΒΕΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» 
  

      

   
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 
      

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μον. Ποσότ. Τ.Μ. 
∆απάνη (ΕΥΡΩ

Μερική ∆απάνη

1 Υ∆ΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΣΑΚΚΙ) 25kg ΤΕΜ. 705 8,00 5.640,00

        Σύνολο: 5.640,00

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.640,00

  ΦΠΑ (24%) 1.353,60

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 6.993,60

      

   
Ψαχνά, 25-02-2019 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Ο ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  

 
Ο 

 ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ   

      

      

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗΣ  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 

 ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΤΗΣ Η/Υ  
∆ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc. 

 ∆Ε38 µε βαθµό Α’  
ΠΕ5 µε βαθµό Α' 

 



 

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                       
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
 
 

 
 
Αρ. Μελέτης :  6/2019 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΑΣΒΕΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» 

ΕΝ∆. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.993,60€ 

CPV: 44921200-4 (άσβεστος)

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο Προµήθειας 

Η παρούσα συγγραφή αφορά την προµήθεια υδράσβεστου για τις ανάγκες ∆ήµου ∆ιρφύων- Μεσσαπίων. Ο  ασβέστης θα είναι 

της καλύτερης ποιότητας του τύπου που κυκλοφορεί στο εµπόριο, σε περιεκτικότητα οξειδίου του ασβεστίου µαζί µε οξείδιο 

του µαγνησίου µεγαλύτερη του 95%. 

 

Ο πολτός που  προέρχεται από το σβήσιµο του ασβέστη δεν πρέπει να περιέχει θρόµβους ή στερεές ουσίες και να αποτελείται 

κατά  το µεγαλύτερο ποσοστό από κολλοειδούς µορφής ασβέστη. 

 

Περιεκτικότητα σε νερό ≤70% και ≥45%. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση πολτού ασβέστη που έχει µετατραπεί σε ανθρακικό 

ασβέστιο.  

Εάν χρησιµοποιηθεί σκόνη υδράσβεστου, αυτή πρέπει να περνά εις εξ’ ολοκλήρου από κόσκινο οπής 0,25mm και να έχει 

οµοιόµορφο χρώµα. 

 

Μεταφορά και αποθήκευση των υλικών: Η υδράσβεστος θα προσκοµίζεται µέσα σε σφραγισµένους  σάκους  ή  ξύλινα  

κιβώτια  και  θα  αποθηκεύεται συσκευασµένη σε στεγασµένους, απόλυτα ξηρούς χώρους. Οι συσκευασίες θα φέρουν τη 

σφραγίδα του εργοστασίου παραγωγής του υλικού και θα παραδοθεί στο εργοτάξιο του ∆ήµου στα Ψαχνά.    

 

ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις 

1. Σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 

4. Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου  έτους 2019 στον Κ.Α 20-6635.003 του οποίου προβλέπεται η πίστωση 6.993,60€ για 

«Προµήθεια υδράσβεστου» 

5. Τις ανάγκες του ∆ήµου που επιβάλλουν την προµήθεια. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή 

 Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια υδράσβεστου για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιρφύων - Μεσσαπίων. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο Χρόνος εκτέλεσης του έργου 

Η ανωτέρω προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων, θα εκτελεστεί µέχρι την 

31/12/2019. 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

Είναι υποχρεωµένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της προµήθειας  και ευθύνεται για την ακρίβεια των στοιχείων 

και για την καλή και σωστή εκτέλεση της προµήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο Υποχρεώσεις του εντολέα 

Είναι υποχρεωµένος για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα  για την υλοποίηση της 

ανατιθέµενης προµήθειας.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την 

πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. 

Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό 

γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, 

πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος 

ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε 

συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος ανάλογα. 



 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο Αναθεώρηση τιµών 

Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες.   

 

ΑΡΘΡΟ 9ο Τρόπος πληρωµής 

Για την παροχή της παραπάνω προµήθειας η αµοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 6.993,60€ ευρώ, 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, µείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το διάστηµα ισχύος της εντολής. 

Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και 

ανάλογα µε την παράδοση των προµηθευόµενων ειδών.  

Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία 

αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ΄όλη την διάρκεια ισχύος της 

εντολής. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασµούς και 

εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.       

                

 
                                                                                                                                  Ψαχνά, 25-02-2019 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ο 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ    

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΤΗΣ Η/Υ 

∆Ε38 µε βαθµό Α’ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο 

 ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ   

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 

∆ΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. M.Sc. 

ΠΕ5 µε βαθµό Α’ 

 
 


