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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 
(CPV: 44111000-1) 

 
 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια, μεταφορά & παράδοση στο Δήμο 
Ωραιοκάστρου προϊόντων τσιμέντου (όπως πλάκες πεζοδρομίου και κράσπεδα οδοποιίας) για τις 
ανάγκες του Δήμου, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τα συνεργεία του Δήμου για την 
αποκατάσταση των φθορών που έχουν παρουσιαστεί κυρίως στην επίστρωση των πεζοδρομίων, 
πεζοδρόμων και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ωραιοκάστρου.  

Οι προαναφερόμενες εργασίες επισκευής και η συντήρηση των πεζοδρομίων, πεζοδρόμων 
και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ωραιοκάστρου, είναι απαραίτητες προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ασφαλή και ομαλή κυκλοφορία των χρηστών των παραπάνω χώρων.  

 
Η προμήθεια προϋπολογίστηκε στο ποσό των 4.994,72€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και 

είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου με κ.α. 02.30.6662.1007 για έτος 2017.  
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 

1 ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  
100 x (25-30) x 15 cm ΤΕΜ. 50 4,15 207,50 

2 ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ  
40 x 40 x 3,5(τουλάχιστον) cm ΤΕΜ. 2.830 1,35 3.820,50 

ΣΥΝΟΛΟ 
Φ.Π.Α. 24% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

   4.028,00 
      966,72 

   4.994,72 
 
Σημείωση: Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η μεταφορά του προϊόντος στην θέση, που θα υποδειχθεί 
από τον υπεύθυνο του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
 
 
Τεχνικές προδιαγραφές υλικών 
 

Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001:2008 και να φέρουν 
υποχρεωτικά τη σήμανση CE. 
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς μαζί με την υποβολή της προσφοράς τους, υποχρεούνται να 
καταθέσουν αντίγραφα των παραπάνω πιστοποιητικών, καθώς και των σχετικών πιστοποιητικών 
συμμόρφωσης ποιότητας του ΕLOT. 
 



ΚΡΑΣΠΕΔΑ 
 
Προκατασκευασμένα κράσπεδα από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15 m 

και ύψους 0,25 έως 0,30 m, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340 και θα είναι σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 
‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’., προς 
κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε 
βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειόμενης της παρασκευής τους επί τόπου 
του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  
Επιπρόσθετα οι ακμές των προκατασκευασμένων κρασπέδων θα είναι απόλυτα ευθύγραμμες, με 
μέγιστο όριο δυνατής απόκλισης +1 εώς -1%. Η άνω επιφάνεια και η φαινόμενη κατακόρυφη τους θα 
είναι λεία, επίπεδη και ομαλή, χωρίς ρωγμές, κοιλώματα και στρεβλώσεις, ενώ η απόχρωσή τους θα 
είναι φαιά (γκρι). 
Η κατασκευή τους με πρόχειρα μέσα και χωρίς ειδικά μηχανικά μέσα, είναι τελείως απαράδεκτη. 
 
 
ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ κλπ. 
(διαστάσεων 40*40*3.5) 

 
Πρόκειται για τις τυπικές τετραγωνικές (40x40 cm) αντιολισθηρές πλάκες πεζοδρομίου από 

σκυρόδεμα, πάχους τουλάχιστον 3,5εκ, σε λευκό χρώμα με επιφανειακή στοιβάδα από λευκό 
τσιμέντο ή για τσιμεντόπλακες νέου τύπου με ανάγλυφη επιφάνεια με αυλακώσεις σε διάφορα 
σχέδια και χρώματα.  
Οι προκατασκευασμένες πλάκες παρασκευάζονται από σκυρόδεμα ειδικής ποιότητας με την 
προσθήκη χρωστικών υλών, σε τυποποιημένα μεγέθη και σχέδια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του εργοστασίου παραγωγής. Επίσης θα είναι Α' διαλογής, αρίστης ποιότητας, ευθύγραμμες, δίχως 
ρωγμές και με ομοιόμορφες διαστάσεις. 
 

Οι πλάκες τσιμέντου διαστάσεων 40εκ.Χ40εκ. και πάχους τουλάχιστον 3,5εκ., θα  
συμμορφώνονται  με  το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1339:2003, θα είναι σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 05-02-02-00 "Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών’’ και θα φέρουν 
υποχρεωτικά σήμανση CE.  

Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η συμμόρφωση των πλακών με τα κριτήρια που αναφέρονται στην 
ανοχή των διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη, φθορά σε τριβή και στην υδατοαπορροφητικότητα. 
Επομένως οι πλάκες τσιμέντου θα πρέπει να παρουσιάζουν τις ακόλουθες αντοχές, οι οποίες  
εξακριβώνονται με εργαστηριακούς ελέγχους που διενεργούνται από αναγνωρισμένα και 
εγκεκριμένα από την Υπηρεσία εργαστήρια, κατά DIN 485: 

 τάση θραύσης μεγαλύτερη από 50 kg/cm2 (ΠΤΠ ΔΤ 62588/59)  
 φθορά σε τριβή μικρότερη από 30% (ΠΤΠ ΔΤ 62588/59)  
 υδατοαπορροφητικότητα μικρότερη του 4,5% (ΠΤΠ ΔΤ 62588/59) 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμμορφώνονται με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13369. 
 

 
 
Επισημαίνεται ότι εφόσον παρουσιαστεί πρόβλημα (κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο) στην 

παραλαβή των προϊόντων, μπορεί να ζητηθεί να διενεργηθούν σ΄ αυτά οι σχετικοί εργαστηριακοί 
έλεγχοι, σε κρατικό εργαστήριο με έξοδα του προμηθευτή. 

 
Η παραλαβή θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου, μετά από προφορική ή 

γραπτή (μέσω fax) επικοινωνία με τον προμηθευτή, μια (1) ημέρα πριν την μεταφορά τους στο 
εργοτάξιο ή στις ακριβείς θέσεις, που θα του υποδειχθεί από τον υπεύθυνο του δήμου κατά τη 
διάρκεια του έτους 2017. 

Τα υλικά επίστρωσης θα πρέπει να μεταφέρονται στην θέση που θα υποδειχθεί από τον 
υπεύθυνο του δήμου, συσκευασμένα σε παλέτες. Η φορτοεκφόρτωση των τεμαχίων θα γίνεται 
μόνο με περονοφόρα οχήματα ή γερανούς, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι φθορές. 

 
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 

147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 



στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»  
 
 
 
 
 
 
 
                                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ωραιόκαστρο      /03/2017                  Ωραιόκαστρο      /03/2017   
           Η Συντάξασα                                       Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ. & Π. 
                    
         
 
         
          Tζούνη Ιωάννα                          Τόλια Ελένη 
            πολ/κός  μηχ/κός  Τ.Ε.                                     τοπ/φος μηχ/κός  με α' βαθμό  
 


