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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 
Αριθ. Μελέτης: 60/2022 
Προϋπολογισμός: 164.033,40€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
- Τεχνική Έκθεση 
- Τεχνικές Προδιαγραφές 
- Προμέτρηση 
- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
- Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 
Αριθ. Μελέτης: 60/2022 

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Προμήθεια: Αδρανή Υλικά 

Προϋπολογισμός: 164.033,40€ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Με την παρούσα μελέτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 164.033,40€ προβλέπεται η προμήθεια 
Αδρανών Υλικών 

Τα ανωτέρω είδη εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 
Συμβάσεων (CPV): 14212200-2 «Αδρανή υλικά». 

Το ποσό της αμοιβής για τα ανωτέρω είδη ανέρχεται σε εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες διακόσια 
ογδόντα πέντε ευρώ ( 132.285,00€) χωρίς ΦΠΑ 24% και εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες 
τριάντα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά (164.033,40€) με ΦΠΑ 24%. 

Η δαπάνη για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών θα καταλογιστεί σε βάρος του Κ.Α.Ε. 
02.30.662.003 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2022, 2023 
& 2024 του Δήμου Θέρμης και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Το ποσό της σύμβασης 
κατανέμεται ανά έτος ως εξής: 

- για το 2022 το ποσό των 32.806,68€ (20%) 
- για το 2023 το ποσό των 73.815,03€ (45%) και 
- για το 2024 57.411,40€ (35%). 

Ο χρόνος εκτέλεσης της ανάθεσης ορίζεται έως δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία και με ημερομηνία του χρόνου έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης 
την ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμβασης στο 
ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 7 του Ν.4412/2016. 

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον 
Ν 4782/2021 και ισχύει. 

Τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος Θέρμης, στο πλαίσιο της προαναφερόμενης προμήθειας 
είναι: 

1. Άμμος θραυστή 
2. Γαρμπίλι θραυστό 
3. Ανάμεικτο αμμοχάλικο 
4. Σκύρα θραυστά 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 
Αριθ. Μελέτης: 60/2022 

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Προμήθεια: Αδρανή Υλικά 

Προϋπολογισμός: 164.033,40€ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Με τη μελέτη στην οποία επισυνάπτονται οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, προβλέπεται η 
προμήθεια αδρανών υλικών προέλευσης λατομείου για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης αστικής και 
αγροτικής οδοποιίας, κατασκευής υποβάσεων, ισοπεδωτικών και εξυγιαντικών στρώσεων και για 
εργασίες παρασκευής επί τόπου σκυροδέματος όπου αυτές απαιτούνται λόγω ιδιαιτέρων 
συνθηκών. 

Τα θραυστά υλικά που θα παραδοθούν στα πλαίσια της παρούσας προμήθειας, θα είναι 
σκληρά, ανθεκτικά, υγιή και συμπαγή τεμάχια. Θα είναι απαλλαγμένα φυτικών ή άλλων 
πάσης φύσεως ξένων προσμίξεων όπως χωμάτων, σβώλων αργίλου κ.λπ., προβλημάτων 
οιασδήποτε φύσεως, πλακοειδών, αποσαθρωμένων ή ευθραύστων και σχιστολιθικών 
τεμαχίων. 

Αναλυτικότερα, ζητούνται τα παρακάτω υλικά: 

1) Άμμος θραυστή 

Θραυστό υλικό λατομείου με κοκκομετρική διαβάθμιση που θα επιτρέπει το διερχόμενο από το 
κόσκινο Νο 4 υλικό να βρίσκεται εντός του ορίου 90% - 100%. Το υλικό θα είναι πιστοποιημένο 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 ως “Αδρανή για Σκυρόδεμα” (ΕΝ 12620) 

2) Γαρμπίλι θραυστό 

Θραυστό υλικό λατομείου με κοκκομετρική διαβάθμιση που θα βρίσκεται εντός των ορίων του 
παρακάτω πίνακα και θα είναι πιστοποιημένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 ως“ Αδρανή για Σκυρόδεμα” 
(ΕΝ 12620) 

 

 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 
mm 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΡΧΟΜΕΝΩΝ 
MΝIMUM EΠΙ % 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΡΧΟΜΕΝΩΝ 
MAXIMUM EΠΙ % 

31,5 100 100 

22,4 95 100 

11,2 40 70 

8 0 20 

4 0 5 



4 

 

 

3) Ανάμεικτο αμμοχάλικο 

Θραυστό υλικό λατομείου με κοκκομετρική διαβάθμιση που θα βρίσκεται εντός των ορίων του 
παρακάτω πίνακα και θα είναι πιστοποιημένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13242 ως “Αδρανή για Οδοποιία” 
(ΕΝ 13242): 

 

 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 
mm 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΡΧΟΜΕΝΩΝ 
MΝIMUM EΠΙ % 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΡΧΟΜΕΝΩΝ 
MAXIMUM EΠΙ % 

45 100 100 

31,5 95 100 

22,4 85 100 

11,2 40 95 

0,063 0 15 

 

4)  Σκύρα θραυστά 

Θραυστό υλικό λατομείου με κοκκομετρική διαβάθμιση που θα βρίσκεται εντός των ορίων του 
παρακάτω πίνακα και θα είναι πιστοποιημένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13242 ως “Αδρανή για Οδοποιία” 
(ΕΝ 13242): 

 

 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΣΚΙΝΟΥ 
mm 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΡΧΟΜΕΝΩΝ 
MΝIMUM EΠΙ % 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΡΧΟΜΕΝΩΝ 
MAXIMUM EΠΙ % 

90 80 100 

63 60 85 

31,5 0 20 

16 0 5 

 
Όροι παράδοσης – παραλαβής των υλικών 

Κάθε διαγωνιζόμενος, θα δηλώνει εγγράφως την επιχείρηση παραγωγής και τη θέση της 
λατομικής εγκατάστασης στην οποία θα είναι διαθέσιμα τα είδη της προμήθειας. 

Εφόσον ο διαγωνιζόμενος δεν είναι ο ίδιος παραγωγός των αδρανών υλικών, θα καταθέσει 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώσει εγγράφως την επιχείρηση παραγωγής και την θέση 
της λατομικής εγκατάστασης στην οποία θα είναι διαθέσιμα τα είδη της προμήθειας. 

Η μεταφορά των αδρανών υλικών από τη λατομική εγκατάσταση στη θέση ενσωμάτωσης, θα 
γίνεται με μεταφορικά μέσα του Δήμου, εφόσον η λατομική εγκατάσταση παράδοσης - 
φόρτωσης του υλικού παραδοτέου επί αυτοκίνητου είναι σε απόσταση μέχρι 25 χλμ. από την 
έδρα του Δήμου. 

Σε περίπτωση που η λατομική εγκατάσταση παράδοσης - φόρτωσης των υλικών βρίσκεται σε 
απόσταση μεγαλύτερη των 25 χλμ. από την έδρα του Δήμου, η μεταφορά συνολικά θα βαρύνει 
τον ανάδοχο, θα γίνεται με δικά του μεταφορικά μέσα και τα υλικά θα παραδίδονται σε τόπο, 
χρόνο και ποσότητα που θα ορίζεται κάθε φορά μετά από έγγραφη παραγγελία της Υπηρεσίας. 
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Ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου θα γίνεται παραγγελία και ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες να έχει διαθέσιμο προς παράδοση το ζητούμενο 
υλικό. 

Η παράδοση θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται μετά από μακροσκοπικό έλεγχο μόνο. 

Ποσοτικά τα υλικά θα παραλαμβάνονται με ζυγολόγια φορτωμένου και κενού αυτοκινήτου. 

 
Δικαιολογητικά φακέλου τεχνικής προσφοράς 

Οι διαγωνιζόμενοι προμηθευτές θα καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού, ως περιεχόμενο του 
φακέλου των τεχνικών προσφορών: 

1) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρουν εάν είναι οι ίδιοι παραγωγοί των αδρανών 
υλικών, την επιχείρηση παραγωγής (εάν δεν είναι οι ίδιοι παραγωγοί) και τη θέση της 
λατομικής εγκατάστασης στην οποία θα είναι διαθέσιμα τα είδη της προμήθειας. 

Στην περίπτωση που διαγωνιζόμενος δεν είναι ο ίδιος παραγωγός των αδρανών υλικών, θα 
συμπεριλάβει στα κατατιθέμενα δικαιολογητικά, υπεύθυνη δήλωση της λατομικής 
επιχείρησης από την οποία θα προέρχονται τα υλικά που προτίθεται να προμηθεύσει το 
Δήμο Θέρμης, στην οποία θα αναφέρει (η λατομική επιχείρηση) ότι αποδέχεται τη δέσμευση 
να συνεργαστεί με τον διαγωνιζόμενο και να διαθέσει τα είδη της προμήθειας προς τον Δήμο 
Θέρμης καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και πιθανής παράτασής της. 

2) Δήλωση επίδοσης ή πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων αδρανών 
υλικών των άρθρων “1-Άμμος θραυστή” και “2-Γαρμπίλι θραυστό” ή αντίστοιχα 
πιστοποιητικό ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 
12620 (ΕΝ 12620). 

3) Δήλωση επίδοσης ή πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE των προσφερόμενων αδρανών 
υλικών των άρθρων “3-Άνάμεικτο αμμοχάλικο” και “4-Σκύρα θραυστά” ή αντίστοιχα 
πιστοποιητικό ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 
13242 (ΕΝ 13242). 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 
Αριθ. Μελέτης: 60/2022 

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Προμήθεια: Αδρανή Υλικά 

Προϋπολογισμός: 164.033,40€ 

 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ 
Αριθ. Μελέτης: 60/2022 

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Προμήθεια: Αδρανή Υλικά 

Προϋπολογισμός: 164.033,40€ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

α/α Περιγραφή υλικού 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Προμήθειας 
Τιμή 

Μονάδας 
Αξία 

1 ΑΜΜΟΣ ΘΡΑΥΣΤΗ τόνος 400 7,15 € 2.860,00 € 

2 ΓΑΡΜΠΙΛΙ ΘΡΑΥΣΤΟ τόνος 500 7,00 € 3.500,00 € 

3 ΑΝΑΜΕΙΚΤΟ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ τόνος 18.000 6,45 € 116.100,00 € 

4 ΣΚΥΡΑ ΘΡΑΥΣΤΑ τόνος 1.500 6,55 € 9.825,00 € 
   

Σύνολο 132.285,00 € 
   

ΦΠΑ 24% 31.748,40 € 
   Σύνολο με ΦΠΑ 164.033,40 € 

 
 
 

Θέρμη, 14/09/2022 Θέρμη, 14/09/2022 Θέρμη, 14/09/2022 
Η Συντάκτρια Ο Αν. Προϊστάμενος Ο Αν. Προϊστάμενος 

 του τμήματος της Διεύθυνσης 

 
Κανελλία Χαραμόγλου 

 
Αθανάσιος Κολοκυθάς 

 
Θεοφάνης Τσαπικούνης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Μελέτης: 60/2022 

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Προμήθεια: Αδρανή Υλικά 

Προϋπολογισμός: 164.033,40€ 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

α/α Περιγραφή υλικού 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Προμήθειας 
Τιμή 

Μονάδας 
Αξία 

1 ΑΜΜΟΣ ΘΡΑΥΣΤΗ τόνος 400   

2 ΓΑΡΜΠΙΛΙ ΘΡΑΥΣΤΟ τόνος 500   

3 ΑΝΑΜΕΙΚΤΟ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ τόνος 18.000   

4 ΣΚΥΡΑ ΘΡΑΥΣΤΑ τόνος 1.500 
  

   
Σύνολο 

 

   ΦΠΑ 24%  

   
Σύνολο με ΦΠΑ 

 

 
 
 

Θέρμη, 14/09/2022 Θέρμη, 14/09/2022 Θέρμη, 14/09/2022 
Η Συντάκτρια Ο Αν. Προϊστάμενος Ο Αν. Προϊστάμενος 

 του τμήματος της Διεύθυνσης 

 
Κανελλία Χαραμόγλου 

 
Αθανάσιος Κολοκυθάς 

 
Θεοφάνης Τσαπικούνης 

 
 
 
 
 
 

Ο προσφέρων 
 
 

Σφραγίδα & υπογραφή 
 

Ακριβές αντίγραφο 
Η υπάλληλος του Δήμου 

 
Κανελλία Χαραμόγλου 

 


