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ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 40.250,00€ χωρίς ΦΠΑ και 49.910,00€ με ΦΠΑ 24%

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
-Τεχνική Έκθεση
-Συγγραφή Υποχρεώσεων
-Τεχνικές Προδιαγραφές 
-Προϋπολογισμός
-Έντυπο προσφοράς
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Τμήμα Συντήρησης & Αυεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης, στα πλαίσια 
των αρμοδιοτήτων του, χρειάζεται να προμηθευτεί  έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών κατασκευής και συντήρησης κοινοχρήστων χώρων, οικοδομικών 
έργων, τσιμεντοστρωμένων δρόμων κ.λ.π. υποδομών του Δήμου Θέρμης.
Τα υλικά που απαιτούνται για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών συντήρησης είναι τα εξής :
1) Έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 ποσότητας 350 κυβικών μέτρων.
2) Έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25 ποσότητας 200 κυβικών μέτρων.
3) Έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα κατηγορίας C 30/37 ποσότητας 50 κυβικών μέτρων
4) Άντληση σκυροδέματος ποσότητας 250 κυβικών μέτρων
Οι απαιτούμενες ποσότητες της προμήθειας των παραπάνω υλικών, θα κατανεμηθούν χρονικά σε 
διάστημα 24 μηνών.

 

O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 Θέρμη,  02/08/2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Θέρμη,   02/08/2017

Η Προισταμένη Τμήματος
Π.Λ.Π.& Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη,   02/08/2017
Η Προϊσταμένη Δ/σης Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1°    Αντικείμενο της προμήθειας   

1) Έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 ποσότητας 350 κυβικών μέτρων.
2) Έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25 ποσότητας 200 κυβικών μέτρων.
3) Έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα κατηγορίας C 30/37 ποσότητας 50 κυβικών μέτρων
4) Άντληση σκυροδέματος ποσότητας 250 κυβικών μέτρων.

Άρθρο 2ο - Διατάξεις που ισχύουν

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 
β) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).
γ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των  κυβερνητικών  και  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  -Πρόγραμμα
Διαύγεια- και άλλες διατάξεις».
δ)Της  ΚΥΑ Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012  τεύχος  Β)  με  την  οποία  ρυθμίζονται
ειδικότερα θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  ,Ανταγωνιστικότητας  ,Υποδομών  ,Μεταφορών  και
Δικτύων.
ε)Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α726.3.2014)«Διοικητικές Απλουστεύσεις ... και λοιπές ρυθμίσεις».
στ)Του ΠΔ.80/2016(ΦΕΚ 145/05-08-2016)Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 
ζ)  Του  Ν.  4412/2016(ΦΕΚ  147/08-08-2016)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  ,΄Έργου,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών”

ΑΡΘΡΟ 3°    Συμβατικά Στοιχεία   

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

α) Η Διακήρυξη
β) Ο προϋπολογισμός 
γ) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
δ) Η Γενική  και ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων
ε) Το έντυπο προσφοράς 
στ)Η τεχνική έκθεση

ΑΡΘΡΟ 4°  Τρόπος εκτέλεσης της  προμήθειας

Η  εκτέλεσης  της προμήθειας  θα γίνει με  συνοπτικό διαγωνισμό,  και κριτήριο κατακύρωσης  
την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
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Άρθρο 5  ο   Δικαιούμενοι συμμετοχής  

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί).
β) Όλα τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.
γ) Συνεταιρισμοί 
δ) Ενώσεις προμηθευτών.
υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το 
αντικείμενο του διαγωνισμού.

Άρθρο 6  ο     Χρόνος και τρόπος παράδοσης των υλικών  

Η παράδοση του υλικού θα γίνει τμηματικά για  είκοσι τέσσερις (24) μήνες  από την υπογραφή
της σύμβασης,με δυνατότητα παράτασης κατά δώδεκα (12) μήνες. Η  μεταφορά  και παράδοση 
των υλικών θα γίνει με μεταφορικά μέσα του ανάδοχου  σε σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος 
(εντός των ορίων του δήμου) σε οποιαδήποτε ποσότητα ζητηθεί και σε οποιαδήποτε θέση εντός των 
ορίων του Δήμου Θέρμης. Εάν από τις συνθήκες απαιτείται η άντληση του σκυροδέματος, ο ανάδοχος θα 
διαθέτει το ανάλογο αυτοκίνητο-αντλία, με δυνατότητα μεταφοράς του σκυροδέματος σε απόσταση 
τουλάχιστον 35 μέτρων .Η παράδοση των υλικών θα γίνεται  αφού προηγουμένως γίνει συνεννόηση με 
τον επιβλέποντα που θα ορίσει η αρμόδια για την διαχείριση της προμήθειας Υπηρεσία.
Οι τμηματικές παραγγελίες σκυροδέματος προς τον ανάδοχο θα δίνονται γραπτώς από το Τμήμα 
Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης, που θα είναι και ο 
διαχειριστής του προϊόντος. Η παραγγελία θα δίνεται τουλάχιστον 24 ώρες πριν το χρόνο φόρτωσης (εκτός 
εξαιρετικών περιπτώσεων αντιμετώπισης  συνθηκών εκτάκτου ανάγκης) γραπτώς, με δελτίο παραγγελίας 
του διαχειριστή, στο οποίο θα αναφέρονται  τα παρακάτω : η ημερομηνία η ώρα και η θέση εκφόρτωσης, η 
παραδοτέα ποσότητα, η κατηγορία αντοχής και κάθισης, ο μέγιστος κόκκος αδρανών, ο χαρακτηρισμός 
επιχρισμένο ή ανεπίχριστο, αν θα είναι αντλήσιμο ή όχι, η χρήση επιβραδυντή ή υπερρευστοποιητή.
Κάθε παραδοτέα ποσότητα θα συνοδεύεται από δελτίο αποστολής και ζυγολόγιο κενού και  φορτωμένου 
αυτοκινήτου. Ο Δήμος Θέρμης θα μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε δεύτερη ζύγιση για επιβεβαίωση της 
παραδοτέας ποσότητας.
Η μεταφορά του σκυροδέματος από το εργοστάσιο παραγωγής έως τη θέση ενσωμάτωσης θα γίνεται με 
αυτοκίνητα-αναδευτήρες του αναδόχου. Ανάλογα των συνθηκών περιβάλλοντος, της απόστασης μεταξύ της 
θέσης φόρτωσης και εκφόρτωσης και του απαιτούμενου χρόνου διάστρωσης, ο Δήμος Θέρμης θα έχει το 
δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο την προσκόμιση στο χώρο εκφόρτωσης της απαιτούμενης ποσότητας 
υπερρευστοποιητή που θα προστεθεί στο σκυρόδεμα για επίτευξη της κατάλληλης εργασιμότητας. 

Άρθρο 7ο  Χρόνος  υπογραφής Σύμβασης – Διάρκεια 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) 
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ειδικής πρόσκλησης , για την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Άρθρο 8ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ                                 σελ. 4 από 11



Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής
αξίας, (χωρίς το ΦΠΑ). Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί πριν ή το αργότερο κατά  την υπογραφή της 
σύμβασης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τρόπο 
για το Δημόσιο. Εγγυητικές επιστολές που καθορίζουν διάρκεια ισχύος ή χρονολογία λήξεως δεν 
θα γίνονται δεκτές.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την 
οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά 

Άρθρο 9ο       Ευθύνη αναδόχου  

Ο ανάδοχος προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συμπεφωνημένων ιδιοτήτων των 
πωλουμένων και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε κρυμμένου ελαττώματος.

Άρθρο 10ο  Παραλαβή των υλικών .

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού γίνεται από αρμόδια τριμελή Επιτροπή Παραλαβής
του Δήμου, η οποία υποχρεούται για την ποιοτική και ποσοτική επιμέτρηση και εξέταση αυτού
Η παραλαβή των υλικών γίνεται μετά από  μακροσκοπικό έλεγχο
Η οριστική  παραλαβή  γίνεται εντός δέκα  ημερών (10) από την παράδοση των υλικών έτοιμων 
προς χρήση.
Η παράδοση των υλικών θα γίνει τμηματικά
Εάν εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης , παρουσιαστεί έλλειψη συμφωνηθείσης ιδιότητας ή 
ελαττώματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν κατά την παραλαβή ή ακαταλληλότητα 
υλικού, ο Δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να επιδιώξει είτε την αναστροφή της 
αγοροπωλησίας είτε την ανάλογη μείωση του τιμήματος ή την αντικατάσταση με ίδιο προϊόν που 
να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της  μελέτης . 
 Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης , η 
επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους και 
την αντικατάσταση αυτού εντός δύο εργάσιμων ημερών. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις 
ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός των οριζόμενων από αυτήν προθεσμίες, ο Δήμος δικαιούται 
να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον 
προσφερότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.
Ρητά ορίζεται ότι ο Δήμος Θέρμης θα μπορεί να ελέγξει την ποιότητα του παραδοτέου 
σκυροδέματος οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο, με λήψη δοκιμίων από τα αυτοκίνητα 
αναδευτήρες  και έως τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια της σύμβασης, σε διαφορετικές 
ημερομηνίες και αντίστοιχες παραδόσεις και βάσει των  διατάξεων του Κανονισμού 
Τεχνολογίας Σκυροδέματος “97. Το κόστος της λήψης - θραύσης των δοκιμίων και των 
εργαστηριακών ελέγχων θα βαρύνει τον ανάδοχο.
 
Άρθρο 11ο - Έκπτωση του αναδόχου
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α)   στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016,
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό 
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 
του ν.4412/2016, 
γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών:
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αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και
ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη 
των παρατάσεων.
2.Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών 
κατά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική 
όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της 
σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με 
την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης 
του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που 
οδήγησαν σε αυτήν. 

3.Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4.Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης,κατά περίπτωση.
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο 
είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με 
κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία 
λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 
δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά 
επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4412/16 κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο      άρθρο 74     του ν. 4412/2016.      

Άρθρο 12ο – Τρόπος Πληρωμής-Προκαταβολές
Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται μετά την κάθε τμηματική οριστική  
παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου και κατόπιν προσκόμισης του σχετικού 
παραστατικού δαπάνης (τιμολογίου ή τιμολογίου-δελτίου αποστολής)  . Η εξόφληση της δαπάνης θα 
γίνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήψης (ημέρα παραλαβής από το λογιστήριο του Δήμου 
ή ημερομηνία πρωτοκόλλησης) του σχετικού παραστατικού δαπάνης 
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία 
Η χορήγηση προκαταβολής, δεν προβλέπεται.

Άρθρο 13ο –Αναθεώρηση τιμών προσφοράς 
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Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες, μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής περιόδου.

Άρθρο 14ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις – Δαπάνες προμηθευτή.

Στη συμβατική αξία της προμήθειας  , εκτός του Φ.Π.Α., γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι 
οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο:
α) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος  σε ποσοστό 4%
β)0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στον οποίο υπάγονται τα ζητούμενα είδη βαρύνει τον Δήμο.
γ) 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
δ) Η δαπάνη δημοσίευσης ,αρχικής ή  και επαναληπτικών , των περιλήψεων διακήρυξης σε 
εφημερίδες βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 4 Ν.3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 
του Ν.3801/2009) και  εγκύκλιος  11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή
της αρ. 204/2010 γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνες δημοσιεύσεων 
διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων  ΟΤΑ Α΄βαθμ.».Το κόστος δημοσίευσης που βαρύνει τον 
ανάδοχο υπολογίζεται περί τα 250,00€ ανά δημοσίευση.
ε) Οποιαδήποτε κράτηση επιβληθεί με νόμο μέχρι το πέρας   των πληρωμών των σχετικών 
παραστατικών δαπάνης.
Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στον οποίο υπάγονται τα ζητούμενα είδη βαρύνει τον Δήμο

O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 Θέρμη,  02/08/2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Θέρμη,   02/08/2017

Η Προισταμένη Τμήματος
Π.Λ.Π.& Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη,   02/08/2017
Η Προϊσταμένη Δ/σης Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Προμήθεια: ««Έτοιμου εργοστασιακού
σκυροδέματος»

Αριθ. Μελέτης:  73/2017 Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Με τη μελέτη στην οποία επισυνάπτονται οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, προβλέπεται η
προμήθεια  ετοίμου  εργοστασιακού σκυροδέματος για την εξυπηρέτηση των αναγκών κατασκευής
και  συντήρησης  κοινοχρήστων  χώρων,  οικοδομικών  έργων,  τσιμεντοστρωμένων  δρόμων  και
λοιπών υποδομών του Δήμου Θέρμης. Τα υλικά της προμήθειας θα είναι τα παρακάτω : 

1) Έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα κατηγορίας   C   16/20.      
2) Έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα κατηγορίας   C   20/25.      
3) Έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα κατηγορίας   C   30/37.      
3)   A  ντληση  σκυροδέματος,  μέρους της ποσότητας των τριών προηγούμενων   κατηγοριών.      

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, με βάση τις ανάγκες του Δήμου, σε οποιαδήποτε
ποσότητα ζητηθεί και σε οποιαδήποτε θέση εντός των ορίων του Δήμου Θέρμης. Εάν από τις συνθήκες
απαιτείται  η άντληση του σκυροδέματος,  ο  ανάδοχος  θα διαθέτει  το ανάλογο αυτοκίνητο-αντλία,  με
δυνατότητα μεταφοράς του σκυροδέματος σε απόσταση τουλάχιστον 35 μέτρων. 

Το εργοστασιακό  σκυρόδεμα που θα προμηθευτεί ο Δήμος Θέρμης, θα πληρεί τις προδιαγραφές του
Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος  2016 (ΚΤΣ-΄16,  ΦΕΚ 1561/Β/2.6.2016) και θα παράγεται από
εταιρεία η οποία διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης σε ισχύ με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ
ΙSO 9001:2000 ή μεταγενέστερης ημερομηνίας  (π.χ. 2001, 2002 κ.λ.π.),  για παραγωγή, διανομή και
άντληση ετοίμου σκυροδέματος. Τα υλικά που θα ενσωματώνονται στο σκυρόδεμα θα έχουν πιστοποίηση
κατά CE και θα εναρμονίζονται τα μεν αδρανή με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620:2002 (ΕΝ 12620:2002),
το δε τσιμέντο με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1:2000. Τα πρόσθετα που τυχόν χρησιμοποιηθούν θα
έχουν πιστοποίηση κατά CE και θα εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 και
της παρ. Β1.5 του ΚΤΣ.

Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 θα χρησιμοποιηθεί σε δευτερεύουσες βοηθητικές χρήσεις, που
δεν  προβλέπονται  στο  Κ.Τ.Σ.,  όπως  σε  κατασκευές  ισχνώς  οπλισμένες,  κάτω  από  πλάκες
πεζοδρομίων, σε μικροεπισκευές μη φερόντων στοιχείων και γενικά σε κατασκευές που δε φέρουν
φορτία, σύμφωνα με τους ευρωκώδικες φορτίσεων και σκυροδέματος.

Σκυρόδεμα ανωτέρων κατηγοριών,  C20/25  και  C30/30, θα χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πίνακα Β2-7, ανάλογα με την κατηγορία έκθεσης του πίνακα ΠΒ2-
1 του ΚΤΣ ΄16

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στον Δήμο Θέρμης ποσότητες σκυροδέματος  των παραπάνω
κατηγοριών αντοχής με μέγιστο κόκκο αδρανών : α) 1”  ή 31,5 mm ή β) ½”  ή 16mm (γαρμπιλομπετό),
όπως θα καθορίζεται  στο δελτίο παραγγελίας.

Οι  διαγωνιζόμενοι  επί  ποινή  αποκλεισμού  από  τον  διαγωνισμό  υποχρεούνται  να
προσκομίσουν και  να  περιέχονται  στο  φάκελο  των τεχνικών  προσφορών κατά την ημέρα του
διαγωνισμού :
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1) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης της διαγωνιζόμενης εταιρείας με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ
ΙSO 9001:2000 (ή μεταγενέστερης ημερομηνίας π.χ. 2001, 2002 κ.λ.π.), για παραγωγή, διανομή και άντληση
ετοίμου σκυροδέματος.
2) Υπεύθυνη  δήλωση  των  διαγωνιζομένων,  για  την  εταιρεία  παραγωγής  των  αδρανών  υλικών  που
ενσωματώνουν στο σκυρόδεμα παραγωγής τους και το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης (CE) του
παραγωγού των αδρανών με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12620:2002 (ΕΝ 12620:2002).
3) Υπεύθυνη δήλωση των διαγωνιζομένων, για την εταιρεία προέλευσης του τσιμέντου που ενσωματώνουν
στο σκυρόδεμα παραγωγής τους και το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης (CE) του παραγωγού του
τσιμέντου με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1:2000.
Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης  (CE) με τα ισχύοντα πρότυπα των προσθέτων  που θα ενσωματώνονται
στο σκυρόδεμα, θα προσκομισθούν από τον ανάδοχο μετά την υπογραφή της σύμβασης.
4) Μελέτες σύνθεσης των κατηγοριών αντοχής σκυροδέματος που ζητούνται, για μέγιστο κόκκο
αδρανών όπως προαναφέρθηκε και για κατηγορίες επιχρισμένου και ανεπίχριστου σκυροδέματος.

Οι  παραπάνω  τεχνικές  προδιαγραφές  αποτελούν  αναπόσπαστο   μέρος  της  διακήρυξης.  Η
συμμετοχή στον αντίστοιχο διαγωνισμό αποτελεί ρητή αποδοχή από τους διαγωνιζόμενους των
όρων και προδιαγραφών που πρέπει να διέπουν τα προσφερόμενα υλικά. 

O Συντάξας ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη,   01/08/ 2017 Θέρμη,    01/08/ 2017 Θέρμη,    01/08/ 2017
Η Προϊσταμένη ΤΣΑ Η Αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης

κ.α.α.

ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΤΑΤΣΗ ΡΟΥΛΑ ΤΑΤΣΗ ΡΟΥΛΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Προμήθεια: «Έτοιμου εργοστασιακού
σκυροδέματος» 

Αριθ. Μελέτης:   73/2017Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η δαπάνη θα βαρύνει για το 2017 τον Κ.Α. του προϋπολογισμού 02.30.6662.004 με ποσό 
8.568,40€ .Το υπόλοιπο ποσό ύψους  41.341,60€ θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του οικ. 
Έτους 2018  και  2019 με ποσά αντίστοιχα   24.824,80€ και  16.516,80€ και θα υπάρξει σχετική 
δέσμευση της Οικονομικής Επιτροπής ότι στους   προϋπολογισμούς    των  δύο επομένων  ετών  
θα συμπεριληφθούν  τα παραπάνω ποσά  σε αντίστοιχο Κ.Α.. 

 Στην τιμή προσφοράς ανά κυβικό μέτρο της αντίστοιχης ποιότητας σκυροδέματος, θα περιλαμβάνεται η
παραγωγή του ετοίμου προϊόντος, με χρήση των απαιτούμενων ποσοτήτων τσιμέντου, αδρανών, νερού και
προσθέτων (επιβραδυντή και  υπερρευστοποιητή) όπου και όταν απαιτούνται κατά την κρίση της Υπηρεσίας
και η μεταφορά του στη θέση παράδοσης περιλαμβανομένης της αξίας των απαιτούμενων υλικών και
εργασίας , μηχανολογικού εξοπλισμού και αυτοκινήτων. Η τιμή κάθε  κυβικού μέτρου θα παραμένει σταθερή
ανεξαρτήτως της ποσότητας κάθε τμηματικής παράδοσης. Η άντληση του σκυροδέματος θα πληρώνεται
ιδιαιτέρως.

Ο Δήμος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί  το σύνολο των προϋπολογισθέντων 
ποσοτήτων  ενώ αντιθέτως σε περίπτωση που κατά τη λήξη της σύμβασης υπάρχουν ποσότητες 
που  δεν έχουν απορροφηθεί από το Δήμο τότε γι αυτές ,ανεξαρτήτως υπολοίπου, δικαιούται  ο 
Δήμος να μην τις απορροφήσει  χωρίς να προκύπτει καμία αξίωση ή απαίτηση από την πλευρά του
ανάδοχου. 

O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 Θέρμη,  02/08/2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Θέρμη,   02/08/2017

Η Προισταμένη Τμήματος
Π.Λ.Π.& Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη,   02/08/2017
Η Προϊσταμένη Δ/σης Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη
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Α/
Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ

Σ
(ΕΥΡΩ)

ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)

1 Έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα
κατηγορίας C 16/20

Κυβικό
μέτρο

350 61,00 21.350,00

2 Έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα
κατηγορίας C 20/25

Κυβικό
μέτρο

200 64,00 12.800,00

3 Έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα
κατηγορίας C 30/37

Κυβικό
μέτρο

  50 72,00 3.600,00

4 Υπηρεσίες άντλησης σκυροδέματος Κυβικό
μέτρο

250 10,00 2.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 40.250,00
ΦΠΑ 24%   9.660,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 49.910,00
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Προμήθεια: «Έτοιμου εργοστασιακού
σκυροδέματος» 

Αριθ. Μελέτης:   73/2017 Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/
Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ

Σ
(ΕΥΡΩ)

ΔΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)

1 Έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα
κατηγορίας C 16/20

Κυβικό
μέτρο

350

2 Έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα
κατηγορίας C 20/25

Κυβικό
μέτρο

200

3 Έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα
κατηγορίας C 30/37

Κυβικό
μέτρο

  50

4 Υπηρεσίες άντλησης σκυροδέματος Κυβικό
μέτρο

250

ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 24% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 Θέρμη,  02/08/2017

Κυριάκης Μιχαήλ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Θέρμη,   02/08/2017

Η Προισταμένη
Τμήματος Π.Λ.Π.& Α.

Τολίκα Μαρία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θέρμη,   02/08/2017
Η Προϊσταμένη Δ/σης

Ο.Υ.

Μαϊδου Ελένη

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Θέρμη,  ../../2017

Σφραγίδα & Υπογραφή 
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