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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  4.017,60 € ΜΕ  Υ.Π.Α. 
 
 

 
 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ  

1. Σεχνική Έκθεση  
2. υγγραφή Τποχρεώσεων 

3. Σεχνικές Προδιαγραφές 
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΤ 
 

CPV 14211000-3 
(Άμμος) 
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Σ Ε Φ Ν Ι ΚΗ    Ε Κ Θ Ε  Η 
 

  
 Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με Ν. 4412/2016 - ΥΕΚ Α’ 147/8.8.2016. Η παρούσα  αφορά 
στην προμήθεια χαλαζιακής άμμου για τις ανάγκες του διυλιστηρίου της Άμφισσας.   
Η λεπτόκοκκη χαλαζιακή άμμος θα συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΛΟΣ EN 12904: 2005 
(«Προϊόντα για επεξεργασία πόσιμου νερού – Πυριτική άμμος και χαλίκι»). Η άμμος θα 
αποτελείται από σκληρούς και ανθεκτικούς κόκκους χαλαζιακής σύστασης με διάμετρο από 0,3 
ως 1,2 mm, θα είναι πλυμένη, καθαρή και απαλλαγμένη από γαιώδεις προσμίξεις, οργανική 
ύλη ή άλλες ακαθαρσίες και δεν θα περιέχει επίπεδους ή κόκκους μαρμαρυγιακής σύστασης 
(μίκα) περισσότερο από 1% κατά βάρος. Θα έχει υψηλή περιεκτικότητα σε SiO2 που θα ξεπερνά 
το 95% και σκληρότητα τουλάχιστον 7 mohs. H απώλεια βάρους της μετά την 24ωρη παραμονή 
σε διάλυμα HCl πυκνότητας 20% θα είναι μικρότερη του 2%. Θα συνοδεύεται από πλήρεις 
τεχνικές αναλύσεις (TDS), πιστοποιητικό παραγωγής ISO 9001, φυλλάδιο ασφάλειας υλικού 
(MSDS). 
 
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 4.017,60 (€) με  Υ.Π.Α. Τπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Τ της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών έτους 2019 και η 
προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς 25.05.58 με τίτλο: «Προμήθεια Φαλαζιακής Άμμου» με 
πιστώσεις ύψους 3.240,00 € και 54.00.25 με τίτλο: «Υ.Π.Α. Λοιπών Αγορών» με πιστώσεις ύψους 
777,60 €.   
 
  
 
 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα   19/9/2019  Άμφισσα   19/9/2019 

 
 
 
 

ΚΩΝ/ΝΟ ΝΑΙΟ 
ΠΕ ΦΗΜΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ 

 
 
 
 

 
 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ 

 
 

ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ  
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ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ  
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας 
Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια  «Προμήθεια Φαλαζιακής Άμμου» με CPV 14211000-
3 (Άμμος).  Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 4.017,60 (€) με  
Υ.Π.Α. Τπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Τ της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών έτους 
2019 και η προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς 25.05.58 με τίτλο: «Προμήθεια Φαλαζιακής 
Άμμου»  με πιστώσεις ύψους 3.240,00 € και 54.00.25 με τίτλο: «Υ.Π.Α. Λοιπών Αγορών» με 
πιστώσεις ύψους 777,60 €.   
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Διατάξεις που ισχύουν 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις  ακόλουθες διατάξεις: 
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΥΕΚ Α’ 147/8.8.2016 
β) τους όρους της σύμβασης 
γ) ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16) 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
υμβατικά τεύχη 

υμβατικά τεύχη  είναι: 
 α) Η τεχνική έκθεση 
 β) Η υγγραφή Τποχρεώσεων 
 γ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Σρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα αποφασίσει το 
αρμόδιο όργανο κατά τις διατάξεις των άρθρων 117, 118 και 303 του Ν. 4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
υμφωνητικό 
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Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία το συμφωνητικό που 
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  

Σο συμφωνητικό συντάσσεται βάσει των όρων της παρούσης και περιλαμβάνει όλα τα 
στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  
α) Σον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.  
β) Σα συμβαλλόμενα μέρη  
γ) Σα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα αυτών.  
δ) Σην τιμή  
ε) Σον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.  
στ) Σις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.  
ζ) Σον τρόπο πληρωμής.  

Σο συμφωνητικό για τη διενέργεια της παρούσης προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους 
όρους αυτής της μελέτης, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Σο συμφωνητικό 
δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Σο συμφωνητικό 
υπογράφεται από το δήμαρχο.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
α) Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού 
υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως 
ασήμαντο.  
β) Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  
γ) Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
δ) Εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  
Παραλαβή των υλικών 

Η παραλαβή γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 (άρθρο 208 παρ.1 
του Ν.4412/16). 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος 
και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. (άρθρο 208 παρ.2 του 
Ν.4412/16). 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Σόπος Παράδοσης 
 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδώσει τα προμηθευόμενα υλικά έτοιμα προς 
χρήση, στις εγκαταστάσεις του Διυλιστηρίου Άμφισσας στην ΔΕ Άμφισσας του Δήμου Δελφών 
Φρόνος παράδοσης 
 Σα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν σύμφωνα με τις εντολές της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών και εντός χρονικού διαστήματος το 
οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία έγγραφης ή προφορικής κάθε φορά ειδοποίησης της υπηρεσίας.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο 
που ορίζει η σύμβαση και σύμφωνα με τις εντολές της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών (άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/16). 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο  
Πλημμελής κατασκευή 

ε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
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οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους 
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Γενικά 
ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 213 Ν.4412/16.  
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Σρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με εξόφληση 100% της συμβατικής 
αξίας αμέσως μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών. Ως προς τα 
δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του 
Ν.4412/16 και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών.  
Δικαιολογητικά πληρωμής 

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 
2. Σιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
3. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 
4. Πιστοποιητικά Υορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.4 του 

Ν.4412/16) 
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον 
προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του 
Ν.4412/16) 
 

 
ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126671
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Σ Ε Φ Ν Ι  Κ Ε    Π Ρ Ο Δ Ι  Α Γ  Ρ Α Υ Ε   
 
 
Η λεπτόκοκκη χαλαζιακή άμμος θα συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΛΟΣ EN 12904: 2005 
(«Προϊόντα για επεξεργασία πόσιμου νερού – Πυριτική άμμος και χαλίκι»). 
Η άμμος θα αποτελείται από σκληρούς και ανθεκτικούς κόκκους χαλαζιακής σύστασης με 
διάμετρο από 0,3 ως 1,2 mm, θα είναι πλυμένη, καθαρή και απαλλαγμένη από γαιώδεις 
προσμίξεις, οργανική ύλη ή άλλες ακαθαρσίες και δεν θα περιέχει επίπεδους ή κόκκους 
μαρμαρυγιακής σύστασης (μίκα) περισσότερο από 1% κατά βάρος. Θa έχει υψηλή 
περιεκτικότητα σε SiO2 που θα ξεπερνά το 95% και σκληρότητα τουλάχιστον 7 mohs. H απώλεια 
βάρους της μετά την 24ωρη παραμονή σε διάλυμα HCl πυκνότητας 20% θα είναι μικρότερη του 
2%. Θα συνοδεύεται από πλήρεις τεχνικές αναλύσεις (TDS), πιστοποιητικό παραγωγής ISO 
9001, φυλλάδιο ασφάλειας υλικού (MSDS). 
  
Η χαλαζιακή άμμος πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: 
 

Φαρακτηριστικά Φαλαζιακής Άμμου 

χήμα Ακανόνιστο 

Φρώμα Κρεμ 

Πυκνότητα 2,65 g/cm3 

Ειδικό Βάρος 1,70 g/cm3 

Διαλυτότητα Δεν είναι διαλυτή στο νερό 

ημείο Σήξεως 1610 oC 

ημείο Ζέσεως 2230 oC 

Φημική ταθερότητα 
Ο χαλαζίας να είναι πολύ σταθερός και να μην 

αντιδρά με οξέα 

Θερμική ταθερότητα Σο προϊόν να είναι σταθερό 

Φημική Ανάλυση 

Παράμετρος % 

Al2O3 0,36 

CaO 0,05 

Fe2O3 0,15 

K2O 0,07 

MgO 0,03 

Na2O 0,05 

SiO2 99,00 

TiO2 0,01 
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H σαλαζιακή άμμορ να να έσει πλςθεί καλά, να μην πεπιέσει άλλερ πποσμίξειρ και να είναι στεγνή 
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Α/Α ΕΙΔΟ Μ.Μ. 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

(kg) 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ 

(€) 

ΤΝΟΛΟ 
(€) 

1 Φαλαζιακή Άμμος kg 27.000 0,12 3.240,00 

    Υ.Π.Α (24%) 777,60 

    ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 4.017,60 


