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Η μελέτη αυτή είναι τμήμα του έργου «Διανοίξεις – αποκαταστάσεις δρόμων στο Δ.Η.» και αφορά
την προμήθεια  των 24.000 ton   θραυστό υλικό λατομείου 3α με τη μεταφορά,  2.300 ton σκύρο
οδοστρωσίας με τη μεταφορά και 230 ton ψηφίδας 8mm, που θα χρησιμοποιηθεί   κατά το έτος
2015. 

Το  τμήμα  του  έργου  αυτού  αφορά  την  προμήθεια  των  παραπάνω  υλικών,  θα
πραγματοποιηθεί  με  την  διαδικασία  που  αυτή     προβλέπει  κατά  περίπτωση  από  την  Υ.Α.
11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). 
       Η αξία της προμήθειας είναι 393.584,63 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. Η εργασία για την πλήρη
κατασκευή του έργου θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία από το Δήμο, καθώς ο Δήμος διαθέτει τόσο
τον  τεχνικό  εξοπλισμό  όσο  και  μόνιμο  εξειδικευμένο  εργατοτεχνικό  προσωπικό  για  να
αντεπεξέλθει στις ανάγκες του έργου. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ,ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 3Α ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ,
ΣΚΥΡΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΨΗΦΙΔΑΣ 8mm ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ.
            
Άρθρο 1

Για την πλήρη εκτέλεση του έργου «Διανοίξεις – αποκαταστάσεις δρόμων στο Δ.Η   (με
aαυτεπιστασία)», απαιτείται να γίνει η προμήθεια 24.500 ton θραυστού υλικού λατομείου (3Α)
σύμφωνα με την  ΕΤΕΠ 05-03-03-00  με την μεταφορά του. Η μεταφορά του θραυστού υλικού που
θα προμηθεύεται ο Δήμος 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 ton θραυστού υλικού με τη μεταφορά

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : έντεκα  ευρώ και πενήντα λέπτα
        (Αριθμητικά) : 11,50



Άρθρο 2

Τύπος σκύρου 3-10cm : Αδρανές υλικό σκύρο, με μέγεθος κόκκου 3-10  cm, απαλλαγμένο
οργανικών υλικών και επικίνδυνων στοιχειών, υδαταπορροφητικότητας 0,8%,  περιεκτικότητας  σε
παιπάλη f1,5 και αντίσταση σε θρυμματισμό LA30.  

     Τιμή ανά ton σκύρου οδοστρωσίας με τη μεταφορά

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : έντεκα  ευρώ και πενήντα λέπτα
        (Αριθμητικά) : 11,50

Άρθρο   3

Τύπος  ψηφίδας  8mm :  Αδρανές  υλικό  γαρμπίλι,  με  μέγεθος  κόκκου  8mm,  απαλλαγμένο
οργανικών υλικών και επικίνδυνων στοιχειών, υδατoαπορροφητικότητας 0,8%,  περιεκτικότητας
σε παϊπάλη f1,5 και αντίσταση σε θρυμματισμό LA30.  

Τιμή ανά ton σκύρου οδοστρωσίας με τη μεταφορά

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : δέκα  ευρώ και μηδέν λέπτα
        (Αριθμητικά) : 10,00

Ηράκλειο 29 / 12 / 2014

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                      Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
   Η Δ/ντρια Συντήρησης & Αυτεπιστασίας                                          

        

           Δέσποινα Ζαχαριουδάκη                              Δέσποινα Βαλύρη
                  Π.Ε.  Μηχανικών με Β΄ βαθμό                                              Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός


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

		2015-07-24T11:17:15+0300
	EMMANOUIL MAKARONAS
	AKRIVES ANTIGRAFO




