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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια υδράσβεστου για τις ανάγκες του Δήμου Διρφύων - 

Μεσσαπίων.  

Η υδράσβεστος θα χρησιμοποιηθεί για ασβέστωμα και άσπρισμα κρασπέδων και τοιχοποιίας σε 

δημοτικές οδούς του Δήμου καθώς και σε παραλίες λουομένων εν όψει θερινής περιόδου.  

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν των 14.999,04 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

και θα βαρύνει την με Κ.Α. 20-6635.003 (προμήθεια υδρασβέστου) σχετική πίστωση του 

οικονομικού έτους 2021.  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Περιγραφή 

Η προμήθεια αφορά την προμήθεια υδράσβεστου για τις ανάγκες Δήμου Διρφύων- 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: 

 Δομική 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 Δήμου στα Ψαχνά.    

Η υδράσβεστος θα χρησιμοποιηθεί για ασβέστωμα και άσπρισμα κρασπέδων και τοιχοποιίας σε δημοτικές 

οδούς του Δήμου καθώς και σε παραλίες λουομένων εν όψει θερινής περιόδου.  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

      

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μον. Ποσότ. Τ.Μ. 

Δαπάνη 
(ΕΥΡΩ) 

Μερική Δαπάνη 

1 
ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΣ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΣΑΚΚΙ) 25kg 

ΤΕΜ. 1.512 8,00 12.096,00 

        Σύνολο: 12.096,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.096,00 

  ΦΠΑ (24%) 2.903,04 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 14.999,04 

      

   
Ψαχνά, 07-05-2021 

   
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

   
Ο 

 ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ   

      

      

  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 

  
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc. 

  
ΠΕ5 με βαθμό Α' 

 
  



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 

 

Αρ. Μελέτης :  07/2021 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» 

ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.999,04€ 

CPV: 44921200-4  (άσβεστος) 
 

 
 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο Προμήθειας 
Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια υδράσβεστου για τις ανάγκες Δήμου Διρφύων- 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 Δήμου στα Ψαχνά.    
 
ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις 
1. Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/21. 
2. N. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) 
3. Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010).  
4. ΚΥΑ οικ. Φ.Α / 9.2 / ΟΙΚ 28425 / ΦΕΚ 2604/22-12-2008. 
5. Του Ν. 4605/2019 (α΄52) Τροποποίηση διατάξεων του ν 4412/2016- προσθήκη νέων άρθρων 
6. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 ΦΕΚ36Α`/09-03-2021 
7. Τον προϋπολογισμό του Δήμου  έτους 2021 στον Κ.Α 20-6635.003 του οποίου προβλέπεται η 

πίστωση 15.000,00€ για «Προμήθεια υδράσβεστου» 
8. Τις ανάγκες του Δήμου που επιβάλλουν την προμήθεια. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή 
 Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια υδράσβεστου για τις ανάγκες του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο Χρόνος εκτέλεσης του έργου 
Η ανωτέρω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί για τις ανάγκες του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, θα 
εκτελεστεί μέχρι την 31/12/2021. 

 
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 14.999,04€ 
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.       
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