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ΓΗΑΘΖΟΜΖ   
 

ΘΔΚΑ: Γηελέξγεηα πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα «Δηδώλ  Αζθαιηνκίγκαηνο»  

 
Ο  Αληηδήκαξρνο Γηνηθεηηθψλ & Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Γήκνπ Καιπκλίσλ 

έρνληαο ππ’ φςηλ ηνπ 

1. Σηο  ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86 θαη 209  ηνπ N. 3463/06. 

2. Σν γεγνλφο φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηξερνχζεο ρξήζεσο θαη ζηνπο Θ.Α.Δ. 30.7333.0041 έρνπλ 

πξνβιεθζεί νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο. 

3. Σελ Πξφηαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο κε Αξηζκφ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσο: Α214/2015. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 θαη ηνπ άξζξνπ 23 παξάγξαθνο 4, 5, 6 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηεο  Απφθαζεο Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο Π1/74446/02 

6. Σηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α. 27319/18-07-02. 

7. Σελ ππ’ Αξηζκ. 19/2015 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, πεξί ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο 

Πξνκεζεηψλ ΔΚΠΟΣΑ. 

8. Σελ ππ’ Αξηζκ. 6/2015 Μειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ. 

9. Σν ππ’ αξηζ. 6815/03-04-2015 πξσηνγελέο αίηεκα κε αξηζ. ΑΓΑΜ: 15REQ002688040 

10. Σελ ππ’ αξηζ. 201/2015 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ΑΓΑΜ 15REQ002871373 κε 

ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε Α214/2014 Πξφηαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ην Πξσηνγελέο Αίηεκα θαη 

δηαηίζεηαη πνζφ 9000€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30-7333.0041  

11. Σελ ππ’ αξηζ. 163/2015 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε 

πξνκήζεηα.   

12.  Σελ ππ’ αξηζ. 109/12036/17-06-2015 Απφθαζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Καιπκλίσλ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ. 

13. Σελ ππ’ αξηζκ. 228/2015 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία εγθξίλνληαη νη 

Σερληθέο  Πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ αξηζ. 6/2015 κειέηεο θαη θαζνξηζκφο ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο.  

14. Σελ ππ’ αξηζ. 160/18763/01-09-2014 απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Καιπκλίσλ πεξί κεηαβίβαζεο 

εμνπζίαο.  

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ 

ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ 

 

 Θάιπκλνο, 25/06/2015 

Αξηζ. Ξξση.:12706 

 

ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ  

ΡΚΖΚΑ  ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ 
Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο 

Πιεξνθ.: Γ.ΘΙΖΚΖΠ 

Σειέθσλν: 22430-59043 
fax: 22430-59056 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ :      

 
 

Eηδώλ Αζθαιηνκίγκαηνο  

  

            
 

  « 
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Άξζξν 1ν 

 

Ξ Ο Ν Θ Ζ Ο  Π Π Ν  Κ Δ   

ηε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ πξνκήζεηα  ησλ 

παξαθάησ εηδψλ: 
 

 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  ΔΗΓΩΛ ΑΠΦΑΙΡΝΚΗΓΚΑΡΝΠ 

Α/Α ΔΗΓΝΠ Μ.Μ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

1 ΑΦΑΛΣΙΚΟ ΓΑΛΑΚΣΧΜΑ ΚΔ-5 
ΒΑΡΔΛΙ (210 

kgr) 
20 

2 ETOIMO  ΦΤΥΡΟ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ  
ΠΛΑΣ. ΓΟΥ. 

(25 kgr) 
400 

    

 

 

Άξζξν2ν 

                 Καζνξίδνπκε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ σο εμήο: 

1. Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ εγθξίζεθαλ  κε ηελ 

228/2015 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Καιπκλίσλ. 

2. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Καιπκλίσλ, ηελ 06/07/2015 θαη ψξα απφ 

10:00 έσο 11:00 ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

3. ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα θαζψο θαη ελψζεηο 

πξνκεζεπηψλ,  εθ’ φζνλ γη’ απηέο ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ. 

4. Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ ζε κία ζεηξά ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:  

α. Δμνπζηνδφηεζε ζηνλ θαηαζέηνληα ηελ πξνζθνξά εθφζνλ δελ παξίζηαηαη ην ίδην ην θπζηθφ 

πξφζσπν. Η εμνπζηνδφηεζε ππνβάιιεηαη είηε κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή ζε δήισζε ηνπ 

Ν. 1599/86 φηαλ αθνξά θπζηθφ πξφζσπν. Όηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία, απαηηείηαη πξαθηηθφ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ην νπνίν ζα εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ 

θαη φπνπ ζα νξίδεηαη φηη εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο γηα λα παξαδψζεη ηελ πξνζθνξά είλαη ν 

θαηαζέησλ απηή. Δπίζεο ππνβάιιεηαη αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη ηπρφλ 

ηξνπνπνηήζεηο απηνχ, φπνπ λα θαίλεηαη ν δεζκεχσλ ηελ εηαηξεία.  

β. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο 

γ. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 φπνπ ζα αλαθέξεη ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πξνο ηνπο 

νπνίνπο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ 

δ. Πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πνπ είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δήισζε. ε πεξίπησζε 
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αηνκηθήο επηρείξεζεο ή εηαηξείαο Ο.Δ., Δ.Δ. & Δ.Π.Δ. ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ θαη αζθαιηζηηθή 

ελεκεξφηεηα ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο ελψ ζε πεξίπησζε Α.Δ. θαη ησλ κειψλ ηνπ Γ/  ηνπο   

ε. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ φπνπ ζα θαίλεηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην είδνο 

ησλ εξγαζηψλ ηνπο.    

ζη. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν 1599/86, κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη δελ 

πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη φηη δελ ηειεί ππφ θαζεζηψο 

απνθιεηζκνχ ζπκκεηνρή ηνπο απφ δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ Ο.Σ.Α.. 

δ. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ 

ζρεηηθψλ κε απηήλ δηαηάμεσλ  θαη λφκσλ θαη  ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ή πνηφλ 

φξν δελ απνδέρεηαη. 

ε. Πηζηνπνηεηηθφ Γεκνηηθήο ελεκεξφηεηαο.  

 ζ. Τπεχζπλε δήισζε φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε πιεξνχλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο  

δηαθήξπμεο είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ πνπ πξννξίδνληαη 

  η. Δθηφο απφ ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο θαη ηα έγγξαθα πνπ νξίδνληαη ζηα 

πξνεγνχκελα εδάθηα, ηελ Πξνζθνξά ζα ζπλνδεχνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ,  ηα 

παξαθάησ:  

Απνηειέζκαηα αλάιπζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ςπρξνχ αζθαιηνκίγκαηνο, απφ αλαγλσξηζκέλν απφ 

ηελ Πνιηηεία εξγαζηήξην, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ηφζν ηα αδξαλή φζν θαη ην αζθαιηηθφ 

ζπλδεηηθφ πιηθφ είλαη ζχκθσλα κε ηνπο Διιεληθνχο ή ηνπο Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο. 

Πηζηνπνηεηηθφ Πνηφηεηαο θαηά ISO 9001:2000. 

Απνδεηθηηθά γηα ηε κε ηνμηθφηεηα θαη επηθηλδπλφηεηα ηνπ πιηθνχ. 

Σερληθή Έθζεζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη (i)ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ, θαη (ii)έληππα, ζρέδηα, θαηάινγνη θ.ι.π. ζηα νπνία ζα θαίλνληαη νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη θάζε ιεπηνκέξεηα, γηα ηνλ πιήξε θαη ζαθή 

θαζνξηζκφ ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ. 

Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν Αζθάιεηαο Τιηθνχ (ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 91/155/EEC). 

                     

5. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη 

πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, γηα πνζφ ίζν κε ην 5% ηεο 

ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α.. Σν πεξηερφκελν ηεο εγγχεζεο δηακνξθψλεηαη θαηά 

ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ θαη ηνπ Ν.4281/2014. 

6.  Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο γηα θάπνηα ήδε δηαπηζησζεί φηη δελ είλαη θαιήο πνηφηεηαο, δελ 

είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ηεο πξνζθνξάο θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ Γήκνπ ηφηε απηά ζα αληηθαζηζηνχληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή.    

      7.  Με πνηλή λα κελ γίλνπλ δεθηέο νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε 
θάθειν θαιά ζθξαγηζκέλν ζε κία ζεηξά ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη θαη φια ηα δεηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά.  

      8.  ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο  αλαγξάθεηαη: 
α. Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

β. Ο ηίηινο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. 

γ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο (αξηζκφο πξσηνθφιινπ). 

δ. Η εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 
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Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Μέζα ζηνλ θάθειν  πξνζθνξάο  

ηνπνζεηνχληαη κε πνηλή απνθιεηζκνύ  : 

      α. Όια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. Δπίζεο επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζηνλ  θπξίσο θάθειν ζα 

πεξηέρνληαη θαη φια ηα ηερληθά ζηνηρεία ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, ε ηερληθή αμία θαη ε 

απνδνηηθφηεηα ηνπο ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ν θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο, ηα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο 

ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ. Η Σερληθή Πξνζθνξά θαιφ ζα είλαη λα είλαη κε ηελ ίδηα ζεηξά θαη 

αξίζκεζε, φπσο νη ζπλεκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα ηερληθά θπιιάδηα 

ηεο εηαηξίαο. Αλ θαηαηεζνχλ πξνζπέθηνπο απηά κπνξνχλ λα είλαη θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα.  

  

    β. Καιά ζθξαγηζκέλνο ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ινηπέο 

ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.  

 Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο ή ηνπο 

λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. Η πξνζθνξά ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ,  ππνγξάθεηαη είηε απφ φια 

ηα κέιε ηεο έλσζεο είηε απφ εθπξφζσπν δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην. Νη 

δηαγσληδόκελνη ζα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα όια ηα είδε θαη ηηο πνζόηεηεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα.  

     Η πξνζθεξφκελε  ηηκή ζα εθθξάδεηαη ζε επξψ  πνπ επί πνηλή απνθιεηζκνχ δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηελ ελδεηθηηθή ηηκή κνλάδνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο θαη ζα πεξηιακβάλεη 

ηηο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε εθηφο Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ησλ εηδψλ 

ειεχζεξσλ ζην Γήκν.  

               Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα θαηαηίζεληαη ή λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ζην Γήκν Καιπκλίσλ 

(Κάιπκλνο Σ.Κ. 85200  ηει.: 2243059169), κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε κέξα δηεμαγσγήο ηνπ 

δηαγσληζκνχ δειαδή κέρξη ηελ  05 /07/2015.    

        Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα θαηαηίζεληαη επίζεο απ’ επζείαο ζηελ επηηξνπή  δηαγσληζκνχ απφ ηηο  

10:00 κέρξη ηηο 11:00 πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο. 

Η δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ έρεη σο εμήο: 

Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ Αξκφδηα επηηξνπή πνπ ζπλεδξηάδεη δεκφζηα κέρξη ηε ψξα 

ιήμε απνδνρήο πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζεο. ε θάζε θάθειν πνπ 

παξαδίδεηαη εθφζνλ βεβαησζεί ε λφκηκε επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θάζε δηαγσληδφκελνπ, 

αλαγξάθεηαη ζ’ απηήλ θαη ζην πξαθηηθφ ηεο δεκνπξαζίαο, ν ίδηνο αχμσλ αξηζκφο. Όηαλ πεξάζεη ε 

ψξα πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε θεξχζζεηαη ε ιήμε παξάδνζεο πξνζθνξψλ θαη αλαγξάθεηαη 

απηφ ζηα πξαθηηθά. Απαγνξεχεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ε απνδνρή κεηαγελέζηεξεο πξνζθνξάο κε 

πνηλή αθπξφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ελψ 

ζπλερίδεηαη δεκφζηα ε ζπλεδξίαζε αξρίδεη απφ ηελ επηηξνπή ε απνζθξάγηζε ησλ εμσηεξηθψλ 

θαθέισλ κε ηε ζεηξά πνπ απηνί επηδφζεθαλ θαη θαηαγξάθνληαη ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα – 

δηθαηνινγεηηθά ζε θάζε θάθειν, πεξηιεπηηθά αιιά θαηά ηξφπν πνπ λα εκθαλίδεη ην ζχκθσλν ή φρη, 

πξνο ηνπ φξνπο ηεο δηαθήξπμεο παξνπζία ησλ παξηζηακέλσλ. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο παξακέλεη θιεηζηφο. ηε ζπλέρεηα ε ζπλεδξίαζε κεηαηξέπεηαη ζε κπζηηθή φπνπ ε 

επηηξνπή1 ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη απνθαζίδεη γη’ απηνχο πνπ απνθιείνληαη. 
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Αθνινχζσο ε ζπλεδξίαζε κεηαηξέπεηαη ζε δεκφζηα αλαθνηλψλνληαη ηα νλφκαηα φζσλ απνθιείζζεθαλ 

θαη ν ιφγνο ηνπ απνθιεηζκνχ ηνπο. ηε ζπλέρεηα ηελ ίδηα εκέξα ή ζε άιιε εκέξα θαη ψξα πνπ ζα 

νξίζεη ε επηηξνπή παξνπζία ή κε ησλ δηαγσληδφκελσλ ε επηηξνπή αμηνινγεί ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ζηελ ζπλέρεηα αλνίγεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο φζσλ νη ηερληθέο πξνζθνξέο 

θξίζεθαλ απνδεθηέο. Δλ ζπλερεία ε επηηξνπή ζπληάζζεη ην ζρεηηθφ Ξξαθηηθό ησλ  Ρερληθώλ - 

Νηθνλνκηθώλ Ξξνζθνξώλ – Δηζήγεζε γηα Αλάζεζε φπνπ ζα θνηλνπνηεζεί θαη ζηνπο 

δηαγσληδνκέλνπο κε fax πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνχλ επ’ απηνχ ηπρφλ ελζηάζεηο. Η επηηξνπή δηαηεξεί 

ην δηθαίσκα λα ζπληάμεη έλα πξαθηηθφ (Πξαθηηθφ παξαιαβήο – απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ – 

εηζήγεζε γηα αλάζεζε) ή δχν πξαθηηθά (Πξαθηηθφ Παξαιαβήο & Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξψλ & 

Πξαθηηθφ Σερληθήο - Οηθνλνκηθήο Αμηνιφγεζεο – Δηζήγεζε γηα Αλάζεζε).     

 

9 Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 120 εκεξώλ, ην 

νπνίν ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 

10 Σα είδε ζα παξαδνζνχλ ζε δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

 

11 Η νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή χζηεξα 

απφ καθξνζθνπηθφ έιεγρν, κέζα ζε ρξφλν 15 εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ. 

 

12 Η ζπκβαηηθή αμία ησλ πιηθψλ ζα πιεξσζεί ζηνλ πξνκεζεπηή κεηά απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 

ησλ εηδψλ θαη  ηελ θαηά λφκν ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο πνπ ζα 

ζπλνδεχεηαη απφ ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

 

13 ηε ζπκβαηηθή αμία ησλ πιηθψλ, εθηφο ηνπ ΦΠΑ, δηελεξγνχληαη θαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, νη 

νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή 

 

    14  Η θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζε φπνηνλ πξνκεζεπηή πξνζθέξεη ηε ζπλνιηθά ρακειφηεξε 

ηηκή  εθφζνλ θξηζεί απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε πιεξνχλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπλεκκέλνπ ππνδείγκαηνο ηεο παξνχζαο, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, 

χζηεξα απφ  γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηε παξ. 1 ηνπ άξζξ. 21 

ηνπ ΔΚΠΟΣΑ, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, κε γλσκνδφηεζή ηεο πξνο ην αξκφδην φξγαλν, κπνξεί λα 

πξνηείλεη ηελ θαηαλνκή ηεο πξνο πξνκήζεηα πνζφηεηαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαηξεηφ πιηθφ, 

κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ κεηνδνηψλ κε ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ή ηελ δηελέξγεηα θιήξσζεο 

κεηαμχ απηψλ γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή.  

15  Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο λα δεκνζηεπηεί ηνπιάρηζηνλ ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα (ε εβδνκαδηαία 

εθεκεξίδα) θαη λα αλαξηεζεί ζην πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζην δηαδίθηπν 

(δηαχγεηα). Σα έμνδα δεκνζίεπζεο (πεξίπνπ 80€) ηεο δηαθήξπμεο, ηα θεξχθεηα θαη ηα ινηπά 

έμνδα ηεο δεκνπξαζίαο αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Οιφθιεξε ε 

δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζην Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ΚΗΜΓΗ ζηελ 

15PROC002871495 2015-06-25



 6 

Ηιεθηξνληθή Γηεχζπλζε www.eprocurement.gov.gr θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ καο 

www.kalymnos.gov.gr. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

ΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

 

«EIΓΩΛ  ΑΠΦΑΙΡΝΚΗΓΚΑΡΝΠ»  
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

  

ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ 
ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ  

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ : «Δηδώλ Αζθαιηνκίγκαηνο» 

 
Αξηζ. Κει.:  6/2015 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: 

  
 7.700€ 

 
ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 
 

ΡΔΣΛΗΘΖ  ΔΘΘΔΠΖ 

 
  Με ηε κειέηε πξνκήζεηα ε ηδψλ αζθαιηνκίγκαηνο πξνβιέπεηαη ε 

πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή , νδψλ, πεδνδξνκίσλ θαη ινηπψλ 

ππνδνκψλ ηνπ Γήκνπ Καιχκλνπ, γηα ην έηνο 2015. Δηδηθφηεξα :  
Θα πξνκεζεπηνχκε α) έηνηκν ςπρξφ αζθαιηνκίγκα απφ εηδηθήο ζχλδεζεο 

ζπλδεη ηθφ πιηθφ θαη β) αζθαιηηθφ γαιάθησµα ηχπνπ ΚΔ -5 ζχµθσλα µε ηελ Πξφηππε 
Σερληθή Πξνδηαγξαθή Α203.   

  
 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  ΔΗΓΩΛ ΑΠΦΑΙΡΝΚΗΓΚΑΡΝΠ 

Α/Α ΔΗΓΝΠ Μ.Μ ΞΝΠΝΡΖΡΑ 

1 ΑΦΑΛΣΙΚΟ ΓΑΛΑΚΣΧΜΑ ΚΔ-5 
ΒΑΡΔΛΙ (210 

kgr) 
20 

2 ETOIMO  ΦΤΥΡΟ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ  
ΠΛΑΣ. ΓΟΥ. 

(25 kgr) 
400 

    

 

 

Η Τπεξεζία θξαηά ην δηθαίσκα επηζηξνθήο εθ’ φζνλ δελ ηεξνχληαη  νη ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ.  

Η άλσ πξνκήζεηα ρξεκαηνδνηείηαη  απφ ίδ ηνπο πφξνπο ζπλνιηθά κε ην πνζφ 
ησλ 7.700,00€ + ΦΞΑ  ,  πνπ έρε η εγγξαθεί  ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2015 κε 

Θ.Α. 30.7333.0041   θαη ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε η ηο δηαηάμε ηο ηνπ ΈΚΠΟΣΑ.  
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

  

ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ 
ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ 
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ  

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ : «Δηδώλ 
Αζθαιηνκίγκαηνολ» 

 
Αξηζ. Κει.:  6/2015 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: 

  
 7.700€ 

 
ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ  

 

Η κειέηε απηή αθνξά ζηελ πξνκήζεηα  

ησλ παξαθάησ αζθαιηηθψλ πιηθψλ, κε ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο:  

 

Α.  Έηνηκν ςπρξό αζθαιηόκηγκα, από εηδηθήο ζύλζεζεο ζπλδεηηθό πιηθό .   

 

Να εθαξκφδεηαη ελ ςπρξψ θαη λα είλα η έηνηκν πξνο ρξήζε ρσξίο λα  απαηηείηα η 

θακία πξνεηνηκαζία ηεο θαηεζηξακκέλεο επηθάλεηαο. Να κελ ρξεηάδεηαη αλάδεπζε ή 

αλάκεημε κε άιιε ζπγθνιιεη ηθή νπζία, λα είλα η αθίλδπλν ζηε ρξήζε, λα έρε η ηα ρχηαηε 

εθαξκνγή ρσξίο ε ηδηθφ εμνπιηζκφ θαη ε απφδνζε ηνπ ζηελ θπθινθνξία λα ε ίλαη άκεζε. 

Να κελ επεξεάδεηαη απφ αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο, ρηφλη , παγεηφ, βξνρή, θαχζσλα θαη λα 

παξακέλεη ειαζηηθφ γηα καθξφ ρξνληθφ δ ηάζηεκα κεηά ηε ρξήζε ηνπ, ρσξίο λα 

δεκηνπξγε ί θαλέλα πξφβιεκα ζηελ θπθινθνξία.  Να κελ παξνπζηάδεη  ξσγκέο ιφγσ 

ζεξκνθξαζηαθψλ ζπζηνιψλ – δηαζηνιψλ θαη  λα κελ απνθνιιάηαη απφ ηα ειαζηηθά ησλ 

απηνθηλήησλ ή απφ πεδνχο. Να ππάξρεη δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ππνιεηπφκελνπ πιηθνχ κεηά ην άλνηγκα ηεο  

ζπζθεπαζίαο ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ κίαο εβδνκάδαο. Να έρεη δ ηάξθεηα 

απνζήθεπζεο (ρσξίο λα ράλεη η ηο ηδηφηεηεο ηνπ) ε ηθνζηηέζζεξηο  (24) κήλεο, ρσξίο  

πεξηνξ ηζκνχο σο πξνο ην ρψξν απνζήθεπζεο (ζηεγαζκέλνο, θιεηζηφο θ.ι.π.). Να κελ 

παξνπζηάδε η θακηά ηνμ ηθφηεηα θαη ε ζπζθεπαζία ηνπ λα είλαη πιαζηηθά δνρε ία ησλ 25 

kgr.  

Όια ηα παξαπάλσ ζα δειψλνληαη ζε ελππφγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηφζν ηνπ 

θαηαζθεπαζηή φζν θαη  ηνπ πξνκεζεπηή, ε νπνία ζα ζπλνδεχε η επ ί  πνηλή απνθιεηζκνχ 

ηελ Πξνζθνξά.  

Δπηζεκαίλεηαη φη η ζχκθσλα  κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2939/2001 (ΦΔΚ 

Α’179/06.08.2001):  

«πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθη ηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ –  

Ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξ ηζεο πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ 

Πξντφλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.)», φινη νη παξαγσγνί θαη ε ηζαγσγείο ζπζθεπαζκέλσλ 

πξντφλησλ ηα νπνία δηαηίζεληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά ε ίλαη  ππνρξεσκέλνη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζην ‘χζηεκα Αηνκηθήο ή πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 

πζθεπαζηψλ’ . Γηα ηνλ ιφγν απηφλ ζα πξέπεη  επ ί πνηλή απνθιεηζκνχ καδί  κε ηελ 

Πξνζθνξά λα ππνβάιιεηαη επ ηθπξσκέλν θσηναλη ίγξαθν ηεο βεβαίσζεο ζπκκεηνρήο  

ηνπ πξνζθέξνληνο ζην χζηεκα.  

 

Β. αζθαιηηθό Γαιάθησµα ΘΔ-5 
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 Σν αζθαιηηθφ γαιάθησµα ζα ε ίλαη αξ ίζηεο πνηφηεηαο ηχπνπ ΚΔ -5 ζχµθσλα µε 

ηελ Πξφηππε Σερληθή Πξνδηαγξαθή Α203  Αζθαιηηθά φμηλα Γαιαθηψµαηα ηνπ 

Τπνπξγε ίνπ ∆εµνζίσλ Έξγσλ.  

  Με ηε ρξήζε ηνπ αζθαιηηθνχ γαιαθηψµαηνο ΚΔ -5, βειη ηψλεηαη ε πνηφηεηα ησλ 

εθηεινχµελσλ έξγσλ θαη απμάλεηαη ε αληνρή ηνπ νδνζηξψµαηνο ιφγσ ηεο πιήξνπο θαη 

νµνηφµνξθεο δηαζπνξάο ηνπ θαη θάιπςεο ηεο επηθάλε ηαο µε ιε πηφ ζηξψµα αζθάιηνπ. 

Δπηπιένλ επ ηηπγράλεηαη νηθνλνµία ρξφλνπ θαη ρξεµάησλ δηφη η δελ απαηηε ίηα η ε ρξήζε 

ζεξµφηεηαο ζε θαλέλα ζηάδην εθαξκνγήο.  

 Θα πξέπεη λα κπνξε ί λα ρξεζηκνπνηεζεί  ζε πγξέο επηθάλεηεο ρσξίο ηελ 

πξνζζήθε αληηπδξφθηινπ πιηθνχ. Η θαηαλάισζε εμαξηάηαη απφ η ηο ηδηφηεηεο θαη ηελ 

θχζε ησλ αδξαλψλ θαη  θπµαίλεηαη απφ 1,0 -1,2 kg/m2 .   

 Η πξνκήζεηα ζα γ ίλεη ζε βαξέιηα ησλ 200 l i t  µε βάξνο 210 kg.  

 

Ξηζηνπνηεηηθά:  

Δθηφο απφ ηηο  ππεχζπλεο δειψζεηο θαη ηα έγγξαθα πνπ νξίδνληαη ζηα πξνεγνχκελα 

εδάθηα, ηελ Πξνζθνξά ζα ζπλνδεχνπλ επ ί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα παξαθάησ:  

Απνηειέζκαηα αλάιπζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ςπρξνχ αζθαιηνκίγκαηνο,  απφ 

αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ Πνιηηεία εξγαζηήξην, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη  φη η ηφζν ηα 

αδξαλή φζν θαη ην αζθαιηηθφ ζπλδεηηθφ πιηθφ ε ίλαη ζχκθσλα κε ηνπο Διιεληθνχο ή 

ηνπο Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο.  

Ξηζηνπνηεηηθό Ξνηόηεηαο θαηά ISO 9001:2000.  

Απνδεηθη ηθά γ ηα ηε κε ηνμ ηθφηεηα θαη επηθ ηλδπλφηεηα ηνπ πιηθνχ.  

Σερληθή Έθζεζε πνπ ζα πεξηιακβάλε η ( i)ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο 

ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ, θαη ( i i)έληππα, ζρέδηα, θαηάινγνη θ.ι.π. ζηα νπνία ζα 

θαίλνληαη ν η ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη θάζε ιεπηνκέξε ηα,  

γηα ηνλ πιήξε θαη  ζαθή θαζνξηζκφ ηνπ πξνζθεξφκελνπ πιηθνχ.  

Πιεξνθνξηαθφ Γειη ίν Αζθάιεηαο Τιηθνχ ( ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 91/155/EEC).  

 

 

ΞΟΝΡΞΝΠ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ Α 203 

ΑΠΦΑΙΡΗΘΑ ΝΜΗΛΑ ΓΑΙΑΘΡΩΚΑΡΑ (ΑΛΡΗΓΟΝΦΗΙΝ ΡΞΝ) 

 

1.  Πεξηγξαθή 

1.1 Η παξνχζα Πξνδηαγξαθή αθνξά αζθαιηηθά φμηλα γαιαθηψκαηα (θαηηνληθά), ρξεζηκνπνηνχκελα εηο ηελ 

θαηαζθεπήλ Δξγσλ Οδνπνηίαο θαη Αεξνδξνκίσλ. Η εθαξκνγή ησλ ελ απηή Πξνδηαγξαθνκέλσλ δένλ λα 

ιακβάλεηαη ππ’φςηλ θαηά ηελ ζχληαμε κειεηψλ ησλ ελ ιφγσ νδψλ θιπ. 
 

1.2 Γεληθαί παξαηεξήζεηο 
Σα φμηλα αζθαιηηθά γαιαθηψκαηα σο θαη ηα αιθαιηθά ηαχηα αλήθνπλ εηο ηελ θαηεγνξία ησλ ξεπζηψλ 

αζθαιηηθψλ πιηθψλ ζπλίζηαληαη δε εθ ζσκαηηδίσλ αζθάιηνπ κεγέζνπο θπκαηλφκελνπ κεηαμχ 1 θαη 10 
κηθξψλ, επξηζθνκέλσλ ελ αησξήζεη εληφο ηνπ χδαηνο, φπεξ απνηειεί ην κέζν δηαζπνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Η δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν θαηεγνξηψλ αζθαιηηθψλ γαιαθησκάησλ ζπλίζηαηαη εηο ην φηη εηο κελ ηα 

αιθαιηθά γαιαθηψκαηα ε θφξησζεο ησλ ελ δηαζπνξά εληφο ηνπ χδαηνο επξηζθνκέλσλ ζσκαηηδίσλ 
αζθάιηνπ είλαη αξλεηηθή, ελψ εηο ηα φμηλα απηή είλαη ζεηηθή. Καηά ζπλέπεηα ηφζν ηα αιθαιηθά φζν θαη ηα 

φμηλα γαιαθηψκαηα πξνζθχνληαη επί ησλ εηεξσλχκσο πξνο απηά θνξηηζκέλσλ πεηξσκάησλ, ήηνη ηα κελ 
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αιθαιηθά γαιαθηψκαηα πξνθχνληαη επί ησλ ειεθηξνζεηηθψλ αδξαλψλ (σο αζβεζηφιηζνη) ηα δε φμηλα επί 

ησλ ειεθηξαξλεηηθψλ αδξαλψλ (σο ππξηηηθά πεηξψκαηα). Σα φμηλα φκσο γαιαθηψκαηα παξνπζηάδνπλ 
επηπξνζζέησο ην πιενλέθηεκα λα πξνζθχνληαη θαη επί ησλ νκσλχκσο πξνο απηά ειεθηξνζεηηθψο 

θνξηηζκέλσλ πεηξσκάησλ. 

Η ηαρχηεο δηαζπάζεσο ησλ φμηλσλ γαιαθησκάησλ εμαξηάηαη εθ ηνπ ηχπνπ ζηαζεξφηεηνο ηνχησλ, ηεο 

θχζεσο ησλ αδξαλψλ θαη ηεο θνθθνκεηξηθήο δηαβαζκίζεσο απηψλ θαη δεπηεξεχνλησο ή νπδφισο εθ ηεο 

πγξνκεηξηθήο θαηαζηάζεσο ηεο αηκφζθαηξαο θαη ηεο πγξαζίαο ησλ αδξαλψλ. Η ηειεπηαία απηή ηδηφηεο 
επηηξέπεη ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ φμηλσλ γαιαθησκάησλ θαη ππφ αλσκάινπο θαηξηθάο ζπλζήθαο θαη 

δηεπξχλεη θαηά πνιχ ηα επνρηαθά φξηα εθηειέζεσο αζθαιηηθψλ έξγσλ. 

Η αληνρή ησλ φμηλσλ γαιαθησκάησλ εηο απνζήθεπζε θαη εηο ην ςχρνο είλαη γεληθψο κεγαιπηέξα απφ ηελ 

ησλ αιθαιηθψλ. Σα φμηλα αζθαιηηθά γαιαθηψκαηα δηαθξίλνληαη εηο δηαθφξνπο ηχπνπο αλαιφγσο ηεο 
ηαρχηεηνο δηαζπάζεσο ηνχησλ θαη ζπκθψλσο πξνο ηνλ πηίλαθα 1 ηεο παξνχζεο . Σν ημψδεο θαη ην 

πνζνζηφ ηνπ πεξηερνκέλνπ αζθαιηηθνχ ζπλδεηηθνχ δηαθξίλνπλ κφλν ηνλ ηχπν ΚΔ-2, επνκέλσο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηαχηα δελ απνηεινχλ κέηξα δηάθξηζεο ησλ ηχπσλ ΚΔ-1, ΚΔ-3, ΚΔ-4 θαη ΚΔ-5, δηφηη νη 
ηχπνη νχηνη έρνπλ ηα απηά φξηα . 

 
1.3 Ρππηθαί εθαξκνγαί όμηλσλ αζθαιηηθώλ γαιαθησκάησλ 

 

Ρύπνο ΘΔ-5 Αζθαιηηθφ γαιάθησκα κέζεο ηαρχηεηνο (εκηβξαδείαο) δηαζπάζεσο, κηθξνχ ημψδνπο, 
πεξηεθηηθφηεηνο εηο ζπλδεηηθή χιε 55-60 %. Σν αζθαιηηθφ ζπλδεηηθφ δχλαηαη λα είλαη αζθαιηηθφ δηαιπκα 

ηχπσλ ΜΔ-0 ή ΜΔ-1, αλαιφγσο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ πνξψδνπο ηεο βάζεσο. Δηο 
ηελ πεξίπησζε απηή ζπλίζηαηαη φπσο ν δηαιχηεο ηνπ δηαιχκαηνο είλαη θσηηζηηθφ πεηξέιαην. Ο ηχπνο 

νχηνο είλαη θαηάιιεινο δηα πξνεπαιείςεηο βάζεσλ, σο επίζεο θαη δηα πξναλακίμεηο αδξαλψλ πιηθψλ 
πξννξηδνκέλσλ δη’ επηθαλεηαθάο επεμεξγαζίαο . 

εκείσζηο : 

Καηά ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ φμηλσλ γαιαθησκάησλ δένλ λα ιακβάλεηαη πξφλνηα φπσο 
κε έξρνληαη ηαχηα εηο επαθή κε ηα αιθαιηθά γαιαθηψκαηα, δηφηη επέξρεηαη ζξφκβσζε ακθνηέξσλ θαη 

έκθξαμε ησλ αθξνθπζίσλ ησλ Γηαλνκέσλ αζθαιηηθνχ πιηθνχ. Πξφ ηεο ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ Γηαλνκέσλ 
αζθάιηνπ, δένλ νχηνη λα θαζαξίδνληαη θαιψο δη’ αθζφλνπ χδαηνο εθ ησλ ππνιεηκάησλ ηνπ αιθαιηθνχ 

αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο, πξφ ηεο εηζαγσγήο ησλ φμηλσλ γαιαθησκάησλ . 

 

2. Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

     Σν αζθαιηηθφ γαιάθησκα δεφλ λα είλαη νκνηνγελέο. Γελ πξέπεη λα εκθαλίδεη ζεκεία δηαρσξηζκνχ ηεο  
αζθάιηνπ κεηά ηέιεηα αλάκημε επί ρξνληθφ δηάζηεκα 30 εκεξψλ κεηά ηελ παξάδνζε, ππφ ηελ 

πξνππφζεζε φηη ηνχην ζπλεηεξήζε εηο ζεξκνθξαζία αλσηέξαλ ηεο πήμεσο ηνπ χδαηνο .  

 
2.2 Σν αζθαιηηθφ γαιάθησκα εθηφο ησλ ελ παξαγξάθσλ 2.1 απαηηήζεσλ δένλ λα πιεξνί θαη ηνπο ελ ησ 

πίλαθη 1 πξνδηαγξαθνκέλνπο πνηνηηθνχο φξνπο . 
 

3. Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο 
     Σν αζθαιηηθφ γαιάθησκα δένλ λα ειέγρεηαη πξφ ηεο παξαιαβήο ηνπ, ππφ Δξγαζηεξίνπ ηνπ     

Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Δξγσλ, εαλ πιεξνί ηαο ελ παξαγξάθνηο 2.1 θαη 2.2 πξνδηαγξαθνκέλαο απαηηήζεηο. 

     Οπδέλ θνξηίν αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο ζα παξαιακβάλεηαη άλεπ επηζήκνπ γλσκαηεχζεσο ηνπ 
Δξγαζηεξίνπ πεξί ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ . 

     Απαζαη αη κέξηκλαη θαη αη δαπάλαη δεηγκαηνιεςίαο θαη ειέγρνπ ησλ αζθαιηηθψλ γαιαθησκάησλ βαξχλνπλ 
ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

4. Γεηγκαηνιεςία 
Η δεηγκαηνιεςία ησλ αζθαιηηθψλ γαιαθησκάησλ ζα εθηειείηαη ζπκθψλσο πξνο ηελ Π.Σ.Π. << 

Γεηγκαηνιεςίαη αζθαιηηθψλ πιηθψλ >>. 
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Δθ’ φζνλ ε δεηγκαηνιεςία γίλεηαη εθ βαξειίσλ ηαχηα πξν ηεο ιήςεσο ησλ δεηγκάησλ δένλ λα θπιίσληαη 

θαη αλαηαξάζζσληαη θαιψο, ην δε πεξηερφκελν ησλ λα αλαδεχεηαη επ’ αξθεηφλ δη’ ηζρπξάο μχιηλεο ξάβδνπ 
.  

Δθ’ φζνλ δηα ηελ ιήςηλ ησλ δεηγκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη δεηγκαηνιήπηεο, νχηνο πξέπεη λα είλαη κεηαιιηθφο 
κε γαιβαληζκέλνο .  

Γηα ζπλήζε έιεγρν θνξηίνπ αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο αξθεί πνζνηεο πιηθνχ 3 ιίηξσλ .  

Οη ρξεζηκνπνηνχκελνη ππνδνρείο αζθαιηηθψλ γαιαθησκάησλ δένλ λα είλαη θαηλνχξγνη θαζαξά θαη μεξά, 
ζηεγαλψο θιεηφκελα, επξχζηνκα δνρεία ησλ νπνίσλ ηα εζσηεξηθά ηνηρψκαηα λα κελ είλαη γαιβαληζκέλα ή 

πάιηλνη θηάιαη. Πξν ηεο πιεξψζεσο ησλ νη ππνδνρείο δένλ λα εθπιέλνληαη δηα γαιαθηψκαηνο, λα 
απνθεχγεηαη δε θαζ’νηνλδήπνηε ηξφπν πξφζζεζηο ή αθαίξεζηο χδαηνο. 

Σα δείγκαηα αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο δένλ κέρξη ηνπ ειέγρνπ ησλ λα δηαηεξνχληαη εληφο ησλ 
ππνδνρέσλ εηο ζεξκνθξαζία φρη κηθξινηεξαλ ησλ 5ν C. 

 

5. Κεζνδνη δνθηκώλ 
     Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ αζθαιηηθψλ γαιαθησκάησλ δένλ λα εθηειείηαη ζπκθψλσο πξνο ηαο θαησηέξσ 

κεζφδνπο δνθηκψλ .  
 

5.1 Γνθηκαί επί γαιαθηώκαηνο 

ζπκθψλσο  ηε                                         A.A S.H.O     T-59 
 

5.2 Γνθηκαί επί ππνιείκκαηνο 
  Δηζδπηηθφηεο                                           A.A.S.H.O      T-49 

  Γηαιπηόηεο                                                     A.A.S.H.O         T-44 

  Σέθξα                                                       A.S.T.M.        D-128 

  Οιθηκφηεο                                               A.A.S.H.O.     T-51 

 
5.3 Γνθηκή πξνζθύζεσο  

ζπκθψλσο ηε Π.Σ.Π.Α 206  <<Δμέηαζε πδξνθηιίαο αδξαλψλ πιηθψλ θ.ι.π.>> 

 

6. Δπηκεηξεζε θαη πιεξσκή 

6.1 Η πιεξσκή ζα γίλεηαη αλά κεηξηθφ ηφλλν θαζαξνχ βάξνπο αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο , κεηά 
πξνεγνχκελν έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηνχηνπ θαηά ηαο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο θαη ζα αθνξά απάζαο ηαο 

δαπάλαο πξνκήζεηαο , θνξηνεθθνξηψζεσο , απνιιπκέλνπ ρξφλνπ θνξηνεθθνξηψζεσο , κεηαθνξαο θιπ. 
εηο ηνλ θαζνξηδφκελν ππφ ησλ νηθίσλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ ηφπν παξαδφζεσο. 

 

6.2Σν ελ ιφγσ αζθαιηηθφ γαιάθησκα αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ ηεο πκβάζεσο είλαη δπλαηφλ λα επηκεηξήηαη θαη 
λα πιεξψλεηαη θαη αλαιπηηθψηεξνλ σο αθνινχζσο : 

 
6.2.1Ξξνκήζεηα αζθαιηηθνύ γαιαθηώκαηνο  

Η πξνκήζεηα ηνπ αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο πιεξψλεηαη αλα κεηξηθφ ηφλλν σο αλσηέξσ ελ παξαγξάθσ 
6.1 

 

6.2.2Κεηαθνξα αζθαιηηθνύ γαιαθηώκαηνο  
Η κεηαθνξά ηνπ αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο πιεξψλεηαη εηο ηνλλνρηιηφκεηξα απιήο κεηαθνξάο απφ ησλ 

ζέζεσλ ιήςεσο  κερξη ησλ ζέζεσλ ρξεζηκνπνηήζεσο . 

 

 

 

 

 

15PROC002871495 2015-06-25



 13 

 

Ξίλαμ 1 : Ξνηνηηθνί όξνη νμηλσλ αζθαιηηθώλ γαιαθησκάησλ 

 Ρ ύ π ν η     γ α ι α θ η σ κ ά η σ λ 

Υαξαθηεξηζηηθά 
ΘΔ-1 

ΚΔ-2 
ΘΔ-3 

ΚΔ-4 
ΘΔ-5 

 Διαρ Κεγ. Διαρ Κεγ. Διαρ Κεγ. Διαρ Κεγ. Διαρ Κεγ. 

1. Γνθηκαί  επί  γαιαθηώκαηνο           

     Ιμψδεο Furol  εηο  25ν  C  δεπηεξφιεπηα     20 100 - - 20 100 20 100 20 100 

     Ιμψδεο Furol  εηο  50ν  C  δεπηεξφιεπηα     - - 75 400 - - - - - - 

     Τπφιεηκα  απνζηάμεσο  %    55 - 60 - 55 - 55 - 55 - 

      Καζίδεζηο  5  εκεξψλ  (α)    - 3 - 3 - 3 - 5 - 5 

      Γνθηκή  θνζθίλνπ  ζπγθξαηνχκελνλ  %   - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 

      Γνθηκή  πεξηβνιήο  (β)    - - - - Θεηηθή Θεηηθή Θεηηθή 

      Γείθηεο  PH  γαιαθηψκαηνο   3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 

2.  Γνθηκαί  επί ππνιείκκαηνο           

     Δηζδπηηθφηεο εηο 25ν C (100 γξ.5 
Γεπη/πηα)    

80 320 80 320 80 320 100 320 100 320 

     Γηαιπηφηεο  εηο  ηεηξαρισξάλζξαθα  %   97,5 - 97,5 - 97,5 - 97,5 - 97,5 - 

      Σέθξα  %   - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 

      Οιθηκφηεο  εηο  25ν  C  %   40 - 40 - 40 - (γ) - (γ) - 

      Γνθηκαί  πξνζθχζεσο  επηθάιπςηο  %   95 - 95 - 95 - 95 - 95 - 

      Θεξκνθξαζία  Δθαξκνγήο  ν C   2 – 60 2 – 60 2 – 60 2 – 60 2 – 60 

 

(α) Αη απαηηήζεηο ηεο δνθηκήο θαζηδήζεσο δχλαηαη λα παξαιεθζνχλ φηαλ ην γαιάθησκα ρξεζηκνπνηείηαη 

εηο ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 5 εκεξψλ. Ο αγνξαζηήο δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ δνθηκή 

θαζηδήζεσο δηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ιακβάλεηαη ην δείγκα κέρξηο φηνπ ρξεζηκνπνηεζεί εάλ ν 
ρξφλνο πνπ παξήιζε είλαη κηθξφηεξνο ησλ 5 εκεξψλ.  

 

(β) Σν γαιάθησκα δένλ λα πεξηβάιεη πιήξσο αδξαλή αζβεζηνιηζηθήο ή ππξηηηθήο πξνειεχζεσο αλνηθηήο 

θαηά ην κάιινλ θαη ήηηνλ θνθθνκεηξηθήο δηαβαζκίζεσο έλεπ πιήζκαηνο πξαθηηθψο. (γ) Δαλ ε 
εηζδπηηθφηεο ηνπ ππνιείκαηνο είλαη κεγαιχηεξα ηνπ 200 θαη ε νιθηκφηεο ηνχηνπ εηο 25νC κηθξφηεξα ηνπ 

100 ην πιηθφ γίλεηαη απνδεθηφ εάλ ε νιθηκφηεο εηο 15,6νC είλαη κεγαιπηέξα ηνπ 100. 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

  

ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ 
ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ 
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ  

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ : «Ρερλνινγηθόο Δμνπιηζκόο 
Γήκνπ Θαιπκλίσλ» 

 
Αξηζ. Κει.:  6/2015 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 
ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: 

  
 7.700,00€ 

 
ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

                        ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

 

 

ΕΙΔΟ 
ΕΙΔΟ 

ΜΟΝ. 

ΠΟΟΣΗΣΑ

(τεμ.) 
ΣΙΜΗ  MON. ΣΙΜΗ(€) 

Αυαλτικό Γαλάκτωµα 

ΚΔ-5 

Βαρέλι     

(210 kgr) 
20 

 

165 

 

3.300,00 

Έτοιμο Ψυχρό 

Ασυαλτόμιγμα 

Πλαστ. Γοχ. 

(25 kgr) 

 

400 

 

11,00 € 4.400,00  

   

 ΤΝΟΛΟ 7.700,00  

 Φ.Π.Α. 16% 1.232,00   

 ΤΝΟΛΟ 8.932,00  
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ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΓΗΑΓΩΛΗΕΝΚΔΛΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΔΗΓΩΛ ΑΠΦΑΙΡΝΚΗΓΚΑΡΝΠ» ΚΔ 
ΞΟΝΣΔΗΟΝ  ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                        Θάιπκλνο …../..…/……… 

ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ 
ΓΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΧΝ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΘΔΚΑ: Ξξνκήζεηα «Δηδψλ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑΣΟ » 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

Σεο επηρείξεζεο ________________________, έδξα ____________________ 

Οδφο_________________________________,    Αξηζκφο ______________ ,  

Σειέθσλν _____________, FAX ____________________ 

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ – ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 
 

                                 TIMOΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

ΔΗΓΝΠ ΔΗΓΝΠ ΚΝΛ. ΞΝΠΝΡΖΡΑ(ηεκ.) ΡΗΚΖ  MON. ΡΗΚΖ(€) 

Αθαιηηθφ Γαιάθησµα ΚΔ-5 
Βαξέιη     (210 

kgr) 
20 

 

 
 

Έηνηκν Φπρξφ Αζθαιηφκηγκα 
Πιαζη. Γνρ. (25 

kgr) 

 

400 

 

  

   

 ΠΛΝΙΝ  

 Φ.Π.Α. 16%  

 ΠΛΝΙΝ  

 

                                                  Κάλυμνος  …./…/……. 
                                                                               Ο  
     Προσφέρων 

 

 

  Ο Αληηδήκαξρνο 

  Οηθνλνκηθψλ& Γηνηθεηηθψλ 

Τπεξεζηψλ 
   

 
 

Ισάλλεο ΓΑΛΙΜΙΣΑΚΗ 

  

 

   Θνηλ. :   1. Γξαθείν Πξνκεζεηψλ 

2. Γξακκαηεία          
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