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ΕΡΓΟ: Κ.Α. 30.7323.201 
“Βελτιώσεις-
Αποκαταστάσεις δρόμων  
(με αυτεπιστασία)’’   

                                                                  
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
 
       ΣΚΟΠΟΣ 
           

Η μελέτη αυτή είναι τμήμα του έργου «Βελτιώσεις αποκαταστάσεις 
δρόμων (με aαυτεπιστασία)» και αφορά την προμήθεια Θραυστού υλικού 
λατομείου 3Α, με την μεταφορά του για την εκτέλεση των διαφόρων έργων του 
∆ήμου Ηρακλείου, στην πόλη, τα προάστια, τα ∆ημοτικά  ∆ιαμερίσματα, καθώς 
και τις μικροεπεκτάσεις, ανακατασκευές και διαπλατύνσεις. 

 Το τμήμα του έργου αυτού αφορά την προμήθεια του Θραυστού υλικού 
λατομείου 3Α, θα γίνει ύστερα από κανονική μειοδοτική δημοπρασία. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια, είναι 333.00,00 € , με 
την μεταφορά, για το ειδικό τέλος 3Α 16.650,00 € και ο Φ.Π.Α. σε 23%. 

Η εργασία για την πλήρη κατασκευή του έργου θα εκτελεστεί με 
αυτεπιστασία από το ∆ήμο, καθώς ο ∆ήμος διαθέτει τόσο τον τεχνικό 
εξοπλισμό όσο και μόνιμο εξειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό για να 
αντεπεξέλθει στις ανάγκες του έργου.  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 3Α 
             

Για την πλήρη εκτέλεση του έργου «Βελτιώσεις αποκαταστάσεις δρόμων  
(με aαυτεπιστασία)», απαιτείται να γίνει η προμήθεια 18.500 Μ3 θραυστού 
υλικού λατομείου (3Α) της Π.Τ.Π. Ο155 με την μεταφορά του, για τις 
ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων και συγκεκριμένα του Τμήματος 
Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας. Η μεταφορά του θραυστού υλικού που θα 
προμηθεύεται ο ∆ήμος Ηρακλείου θα πραγματοποιείται με μέσα του 
προμηθευτή τα οποία θα είναι ικανά να μεταφέρουν τα υλικά ανεξαρτήτου  
 
ποσότητας σε χρόνο και τόπο που θα τους υποδείξει η αρμόδια προς τούτο 
υπηρεσία . Τα οχήματα μεταφοράς οφείλουν να πληρούν τα προβλεπόμενα από  
τον Κ.Ο.Κ. και φέρουν την ευθύνη για τυχών βλάβες κ.λ.π. που θα προξενήσουν 
κατά την εκτέλεση του έργου.  

 
 
 

 
     Τιμή ανά κυβικό μέτρο θραυστού υλικού λατομείου (3Α) της Π.Τ.Π. Ο155 
με τη μεταφορά 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : δέκα οκτώ ευρώ 
         (Αριθμητικά) : 18,00 
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                                                        Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
                                       ∆έσποινα Βαλύρη 

                                                Αργ. Τοπογράφος Μηχανικός 
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