
 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ.ΠΑ. & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΩΝ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 
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Τίτλος Διαγωνισµού : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ» 
 

 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
Αυτή η Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την κατασκευή πρανών στο λατομείο της Βροντούς 

και καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσής της. Θα γίνει η επιλογή αναδόχου, µε πρόχειρο διαγωνισµό, 
µε κύριο κριτήριο την χαµηλότερη προσφορά ανά είδος. 
 
O συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε € 59.850,00 πλέον ΦΠΑ (24%) 14.364, ήτοι 
συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης € 74.214,00 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Ο Ν. 3463/06 περί «Κύρωση του κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων»  

Το Π.Δ. 28/1980 

Η υπ΄αριθμ 155/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.  

Η υπ΄αριθμ 155/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Α.Δ.Ο Α.Ε. για τον ορισμό επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμών. 

Ο Κανονισμός Οικονομικής Λειτουργίας της Δ.Ε.Α.ΔΟ. ΑΕ. 

Οι Περιβαλλοντικοοί όροι λειτουργίας του λατομείου. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο :  ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ 
1 «Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου (ΚτΕ)» ή «Αναθέτουσα Αρχή» :  
Η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. , Δ/νση : ΒΙΟ. ΠΑ. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, 60200.  
2 «Ανάδοχος» ή «Εργολάβος »: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία στο οποίο θα 
κατακυρωθεί ο διαγωνισµός  
3 «Δηµοπρατούσα Αρχή» ή (ΔΑ)» και «Αναθέτουσα Αρχή»: Η Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.
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6. «Διαγωνιζόµενος»- « Προσφέρων» : Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που θα υποβάλλει 
προσφορά.  
7. «Επιτροπή Διαγωνισµού» : Το αρµόδιο/α για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των 

προσφορών όργανο/α της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό 
αυτό και το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί 
λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.  

8. «Τεύχη Διαγωνισµού» : Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και διατίθεται 
στους συµµετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας, µε την ακόλουθη σειρά ισχύος :  
 

1. Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 2. Τιµολόγιο, 3. Προϋπολογισµός, 
4.Τεχνική περιγραφή  

 
9. «Σύµβαση» : Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η 
οποία καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.  
10. «Συµβατικό Τίµηµα» : Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο  : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 
Η προκηρυσσόµενη παροχή υπηρεσιών έχει προϋπολογισµό € 59.850,00 πλέον ΦΠΑ (24%) 
14.364, ήτοι συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης € 74.214,00 
 
ΑΡΘΡΟ 5 ο : ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
Η παραπάνω παροχή υπηρεσίας θα γίνει µε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισµό, για τις 
προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές,. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
Εγγύηση συµµετοχής 0,5% και καλής εκτέλεσης 2% (της συµβατικής αξίας πρό 
ΦΠΑ). 
 
Άρθρο 7ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Γίνονται δεκτοί επαγγελµατίες, µε την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελµατικό 
µητρώο κατά τούς όρους που καθορίζονται από τους νόµους της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένοι. Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Επιµελητήριο 
και για τις άλλες χώρες -µέλη της ΕΕ από τα αντίστοιχα Επιµελητήρια. 
 
Άρθρο 8ο  : ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡ♠Ν  
Οι προσφορές θα είναι ενυπόγραφες από τους ¨διαγωνιζόµενους¨ . Οι προσφορές 
υποβάλλονται δακτυλογραφηµένες και υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα , αναγράφονται 
δε ευκρινώς τα στοιχεία του προσφέροντος. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο : ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλους τους νόµιµους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά 
την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης . 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10 ο : ΠΛΗΡΩΜΗ  
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει από το ταµείο της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε., µετά τη διενέργεια της 
παροχής υπηρεσίας , μετά από σχετικό ένταλμα πληρωμής αφού προηγουμένως διαπιστωθεί  το 
σύνολο των ωρών που έχει απασχοληθεί ο ανάδοχος και ο μηχανολογικός του εξοπλισμός, από 
διασταύρωση των στοιχείων και από την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο :  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την εν λόγω παροχή 
υπηρεσίας θα αξιολογηθούν για το αν μπορούν να εκτελέσουν το συγκεκριμένο έργο και να 
εξυπηρετήσουν με ταχύτητα τους πελάτες της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.  
 
Για την εν λόγω υπηρεσία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά, επι ποινή αποκλεισμού: 
 
- 1 (ένας) ισοπεδωτής (Μ.Ε), τροχοφόρος, τριών αξόνων. Προκειμένου να δύναται να 
αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις διαμόρφωσης του χώρου επι του οποίου θα τοποθετηθεί το 
εδαφικό υλικό, το υλικό γαιωδών προϊόντων αποσάθρωσης και της φυτικής γής της εκσκαφής 
κατά την αποκατάσταση, ο ισοπεδωτής θα πρέπει να είναι ισχύος 140 PS ή ανώτερος. 
- 1 (ένας) εκσκαφέας (Μ.Ε.), ερπυστριοφόρος, βάρους λειτουργίας 44 τόνων ή ανώτερου 
προκειμένου να δύναται να προβεί σε κάθετες εξωρύξεις υλικού κατά τη διαδικασία 
διαμόρφωσης των πρανών. Η ισχύς του θα πρεπει να είναι ανώτερη των 260 ίππων λόγω της 
μεγάλης συνεκτικότητας του εδάφους. Επιπρόσθετα, εξαιτίας της ανωτέρω εδαφικής 
ιδιαιτερότητας, το υλικό αποσπάται σε μεγάλα τμήματα και απαιτείται μεγάλη χωρητικότητα 
κάδου, ήτοι ίση με 2,5m3 ή ανώτερη. Το πλάτος του μηχανήματος δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 
1/3 του πλάτους των βαθμίδων, ήτοι 3 εως 4m. 
- 1 (ένας) εκσκαφέας (Μ.Ε.), ερπυστριοφόρος, βάρους λειτουργίας εως 35 τόνων και 
ιπποδύναμης εως 230 ίππων, προκειμένου να πραγματοποιεί εργασίες βοηθητικές στον 
ανωτέρω εκσκαφέα και θα δύναται να διέλθει, λόγω μικρότερων διαστάσεων σε σημεία που 
απαιτείται διαμόρφωση των βαθμίδων και δεν δύναται να διέλθει ο έταιρος εκσκαφέας. Η 
χωρητικότητά του θα πρέπει να είναι από 2 εως 2.5m3 
- 1 (ένας) φορτωτής (Μ.Ε.), ελαστιχοφόρος, που θα χρησιμοποιηθεί για τη φόρτωση του υλικού 
που θα προκύπτει από τη διαμόρφωση των βαθμίδων σε φορτηγά οχήματα προκειμένου να 
απομακρυνθεί και να τοποθετηθεί σε σημεία υπόδειξης της υπηρεσίας. Ο φορτωτής θα 
λειτουργεί συνδυαστικά με τους εκσκαφείς και λόγω των αυξημένων απαιτήσεων θα πρέπει να 
έχει ιπποδύναμη τουλάχιστον 260 ίππων και χωρητικότητα κάδου τουλάχιστον 5 m3 
δεδομένου ότι τα τμήματα του υλικού που θα αποσπαστούν κατά τη διαμόρφωση αναμένονται 
να είναι μεγάλων διαστάσεων. 
- 1 (ένας) φορτωτής (Μ.Ε.), ελαστιχοφόρος, που θα χρησιμοποιηθεί στη φόρτωση του 
εγκεκριμένου υλικού που θα τοποθετηθεί στις βαθμίδες μετά τη διαμόρφωσή του. Σύμφωνα με 
την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, η πλήρωση των βαθμίδων θα πρέπει να γίνει με 
αργιλικό υλικό, καλής ποιότητας. Ως εκ τούτου, δεν απαιτούνται δυνατότητες όμοιες με του 
ανωτέρω, δοθέντος ότι το υλικό πλήρωσης των βαθμίδων δεν απαιτεί αυξημένη ισχύ του 
μηχανήματος. Συνεπώς, η ισχύς του φορτωτή θα πρέπει να είναι από 230 εως 250 ίππους και η 
χωρητικότητα του κάδου μεγαλύτερη των 4m3. 
- 2 (δύο) φορτηγά, ανατρεπόμενα, ανοικτού τύπου, τεσσάρων αξόνων, οφέλημης μάζας άνω 
των 18.000 Kg. Ως προς την ισχύ, θα πρέπει, σύμφωνα με τις άδειες κυκλοφορίας των 
οχημάτων να υπερβαίνει τους 70 ίππους 



-1 (ένα) σφυρί προσαρμοζόμενο στον εκσκαφέα προκειμένου να απασχοληθεί κατά τη 
διαμόρφωση των βαθμίδων ώστε να δύναται να τοποθετηθεί το υλικό αποκατάστασης 
αποτελεσματικά 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο :  ΤΕΛΙΚΕΣ   ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
Σχετικά µε τις κυρώσεις κλπ. ή την επίλυση των διαφορών µεταξύ Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε. και 
αναδόχου, πριν και µετά την υπογραφή της σύµβασης, γίνεται εφαρµογή των σχετικών 
διατάξεων του νόμου. 
 
 
 
 

Λιτόχωρο 22/06/2016 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΣYNTAXΘΗΚΕ Λιτόχωρο 22/06/2016 

 
Ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. 

Α.Ε. 
 
 
 
 
 
 

Κόκκινος Βασίλειος Μπατζικώστας  Αθανάσιος 
Πολ. Μηχανικός ΤΕ  

 
 


