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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: 

«Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α  Μ Π Ε Τ Ο Ν  ∆ .  Ζ Α Γ Ο Ρ Α Σ  Μ Ο Υ Ρ Ε Σ Ι Ο Υ »  
 

Ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου προκειµένου να προβεί στην ανάθεση της δαπάνης µε 

τίτλο: «Προµήθεια µπετόν ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου», προϋπολογισµού 9.975,30€ 

συµπ. ΦΠΑ, καλεί την ανωτέρω επιχείρηση να καταθέσει την οικονοµική προσφορά 

της, στο τµήµα Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου ή στο email του 

∆ήµου (dzag.mour@gmail.com), έως την Τρίτη 09.06.2020 και ώρα 12:00'µ.µ. 

σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. πρωτ. 5098/29.05.2020 Τεχνική Περιγραφή. 

 

Το ποσόν  της δαπάνης  ανέρχεται σε:  

8.044,60 €  συν 1.930,70 € (24% Φ.Π.Α)  = 9.975,30€.  

 Η δαπάνη εντάσσεται στο τρέχων οικον. έτους 2020, στον κωδικό Κ.Α. 30-6662.08 

µε εγκεκριµένη δαπάνη 10.000,00 ευρώ, σύµφωνα  µε τον προϋπολογισµό οικ. έτους 

2020 ο οποίος εγκρίθηκε µε την την υπ’ αριθµ. 36/2020 Απόφαση του ∆.Σ. περί 2
ης

 

Αναµόρφωσης του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020 και η οποία εγκρίθηκε µε την 

546/44902/10.04.2020 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς 

Ελλάδας – Τµήµα ∆ιοικητικού Οικονοµικού Ν. Μαγνησίας. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τα τακτικά έσοδα του ∆ήµου. 

 

Η τεχνική περιγραφή παρεχόµενων υπηρεσιών και η παρούσα πρόσκληση θα 

αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimos-zagoras-mouresiou.gr.  

Αρµόδιος υπάλληλος Κοπατσάρης ∆ήµος, τηλ. 24263 50105/115. 

 

Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 

 

ΠΡΟΣ 

 

Τον Οικονοµικό Φορέα 

Μπαρέκας Θεόδωρος – Ατοµική επιχείρηση µε 

την επωνυµία “Μπετόν Μπαρέκας” 

 Ταχ. ∆/νση Μακρυράχη, Θέση «Άθωνας» 

 

Ζαγορά, 04.06.2020 

Αριθ. Πρωτ.: 5336 
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παρακαλούµε, µαζί µε την προσφορά σας, να µας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

 

1/. Απόσπασµα ποινικού µητρώου (η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου) ή 

υπεύθυνη δήλωση σε αντικατάσταση του ποινικού µητρώου σύµφωνα µε το άρθρο 43 

παρ.7αβ του Ν. 4605/09  που τροποποιεί το άρθρο 80 του Ν.4412/16. 

2/. Φορολογική ενηµερότητα 

3/. 3.1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνετε όλους τους 

οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους 

οφείλετε να καταβάλετε εισφορές. 

3.2) Πιστοποιητικά όλων των παραπάνω οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης 

(ασφαλιστικές ενηµερότητες), τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική 

ασφάλιση, από τα οποία να προκύπτουν ότι είστε ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

σας που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους 

οργανισµούς. 

4/. Νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης της εταιρείας. 

5/. Πιστοποιητικού οικείου επιµελητηρίου ή έγγραφο έναρξης δραστηριότητας όπου 

να αναγράφεται η συγκεκριµένη δραστηριότητα. 

6/. Υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους του οικονοµικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 1 του άρθρου 

73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου η προαναφερόµενη υπεύθυνη 

δήλωση υποβάλλεται εκ µέρους του νοµίµου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται 

στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. (άρθρο 

80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του 

Ν.4506/2019) . 

∆ιευκρινίζεται ότι η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί µετά 

την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, 

όπως προστέθηκε µε την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον 

έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του 

Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε µε την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 

 

7/. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι: 

α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων ανάθεσης  

β) τους αποδέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη 

γ) η προσφορά του δεν έχει καµία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές. 

δ) η τιµή προσφοράς θα περιλαµβάνει το σύνολο των εργασιών που αναλύονται στη 

µελέτη 

 

8/. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που 

ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση 

νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 



∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 

πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε 

περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την 

εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, 

δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόµιµου εκπροσώπου. 

 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές 

της υπ' αρίθµ. πρωτ. 5098/29.05.2020 Τεχνικής Έκθεσης. 

 

Παρακαλούµε, όπως µας αποστείλετε την οικονοµική σας προσφορά µαζί µε τα 

προβλεπόµενα δικαιολογητικά σε σφραγισµένο φάκελο στο Τµήµα Πρωτοκόλλου 

του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου,  µέχρι και στις 09/06/2020 και ώρα 12:00 µ.µ. 

 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. 1, εδ. 31 του ν. 4412/2016, ως απευθείας ανάθεση 

νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δηµοσιότητα, στο πλαίσιο της 

οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύµβαση στο φορέα της 

επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης µε έναν ή περισσότερους 

οικονοµικούς φορείς.  

Συνεπώς, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς έχουν την ευχέρεια να 

απευθύνονται σε συγκεκριµένους οικονοµικές φορείς της επιλογής τους.  

Περαιτέρω, η ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος  οικονοµικός 

φορέας να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας 

ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα 

πρέπει να εξετάσει και την εν λόγω προσφορά. 

 

 

 

 

Συνηµµένα: 

- Υπ' αρίθµ. πρωτ. 5098/29.05.2020 Τεχνική περιγραφή 

 

 

 

 

 

 

Για το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας 

Ο Προϊστάµενος 

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

CPV: 44114100-3 NUTS  EL 613 
 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος (CPV 44114100-3) του ∆ήµου 

Ζαγοράς-Μουρεσίου,  

 

1/.  για την αποκατάσταση φθορών σε τσιµεντοστρωµένους κοινόχρηστους χώρους και σε περιβάλλοντες 

χώρους δηµοτικών ακινήτων και σε τσιµεντοστρωµένες οδούς της επικράτειας του ∆ήµου Ζαγοράς-

Μουρεσίου ή όπου απαιτηθεί για φθορές εντός δηµοτικής δικαιοδοσίας στον ∆ήµο έως τη λήξη του 

οικονοµικού έτους 2020. Τα υλικά προορίζονται για τα συνεργεία του ∆ήµου τα οποία και θα εκτελέσουν τις 

εργασίες επιφανειακής επίστρωσης, χωρίς καµία δοµική µεταβολή των χώρων και των στοιχείων τους.  

 

2/.  καθώς και για τις µικρο-επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, τις επισκευές βλαβών δικτύων 

ύδρευσης και αποχέτευσης φρεατίων όµβριων υδάτων και όποια άλλη ανάγκη επίχωσης προκύψει από τις 

καθηµερινές εργασίες του αρµόδιου συνεργείου του ∆ήµου µε την µεταφορά τους µε µέσα της υπηρεσίας στα 

απαιτούµενα σηµεία των οδών του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου. Οι παραπάνω εργασίες, για τις οποίες 

πραγµατοποιείται η προµήθεια θα γίνονται µε τη χρήση του τεχνικού εξοπλισµού της Υπηρεσίας όσο και από 

το µόνιµο εξειδικευµένο εργατοτεχνικό προσωπικό του αρµόδιου συνεργείου 

 

∆εν αναφέρονται σχετικά σηµεία στην τεχνική έκθεση, καθώς έχει πληγεί η περιοχή στο σύνολό της και θα 

δίνεται προτεραιότητα στην επιλογή των θέσεων, µε υπόδειξη της αναθέτουσας αρχής, όπου η θέση θα 

αναφέρεται στο πρωτόκολλο παραλαβής και θα πιστοποιείται από την αρµόδια επιτροπή. 

 

 

Η παράδοση του σκυροδέµατος θα εκτελείται τµηµατικά µε βάση τις ανάγκες του ∆ήµου όπως θα προκύπτουν 

κάθε φορά . Η διάστρωση του σκυροδέµατος θα γίνεται από το εργατοτεχνικό προσωπικό του ∆ήµου µε την 

παρουσία  του Αρµόδιου Αντιδηµάρχου σε συνεργασία µε την Επιτροπή Παραλαβής Υλικών.  
  

Ζαγορά,  29.05.2020 

 

Αριθµ. Πρωτ.: 5098 



 

 

 

Οι τιµές του τιµολογίου έχουν αντληθεί από το ελεύθερο εµπόριο. 

 

Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται επίσης η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος 

(βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της πρέσας σκυροδέµατος και η 

περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης. 

 

Η προµήθεια θα είναι τµηµατική χωρίς καµιά πρόσθετη επιβάρυνση και θα πραγµατοποιείται µετά από 

ενηµέρωση του προµηθευτή από το ειδικό συνεργείο. 

 

Σύµφωνα µε την 299/2014 Πράξη του Τµήµατος VII του ΕΛΣΥΝ, «δεδοµένου ότι δεν είναι δυνατόν να 

καθοριστούν, εκ των προτέρων, τα ακριβή σηµεία στα οποία να ανακύψει το πρόβληµα δεν µπορεί να συνταχθεί 

µελέτη και χρονοδιάγραµµα έργου εκτελούµενου µε αυτεπιστασία», η προµήθεια σκυροδέµατος για 

αποκατάσταση φθορών, όπως αυτές θα ανακύπτουν κάθε φορά, δεν αποτελεί έργο αλλά προµήθεια που στη 

σύµβαση ενσωµατώνει και το κόστος µεταφοράς και τοποθέτησης τους επί των επιφανειών καθώς «ο προέχων 

χαρακτήρας αυτής, καθώς δεν προσδιορίζεται η αξία των υπηρεσιών µεταφοράς και τοποθέτησης, καθορίζεται 

από την αξία του σκυροδέµατος, η οποία, σύµφωνα µε τα διδάγµατα της κοινής πείρας είναι σαφώς υπέρτερη της 

µεταφοράς και της τοποθέτησης» 

 

Η εκτέλεση της προµήθειας της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

εµπίπτει στο άρθρο 118 περί Απευθείας Ανάθεσης κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και µε 
κριτήριο την οικονοµικότερη προσφορά αποκλειστικά  βάσει τιµής, τηρουµένων των τεχνικών 

προδιαγραφών της παρούσας έκθεσης. 

Το ποσό της εν λόγω δαπάνης ανέρχεται σε εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδοµήντα πέντε ευρώ και τριάντα 
λεπτά (9.975,30€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προϋπολογισµού 

του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου έτους 2020 και ειδικότερα: 

-Από τον ΚΑ 30-6662.08 εγγεγραµµένης πίστωσης 10.000,00 ευρώ για το  έτος 2020, για τις ανάγκες της 
παρούσας απαιτείται διάθεση ποσού 9.975,30 ευρώ. Η χρηµατοδότηση της συγκεκριµένης δαπάνης γίνεται 

από ιδίους πόρους στου ∆ήµου. 

 

Το ύψος του ΚΑ εµπίπτει στα χρηµατικά όρια της απευθείας ανάθεσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

118 το Ν. 4412/2016. 

 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Η παρούσα προµήθεια περιλαµβάνει την προµήθεια και µεταφορά σε διάφορα σηµεία, του ∆ήµου Ζαγοράς-

Μουρεσίου C16/20(CPV 44114100-3), έτοιµου εργοστασιακού Σκυροδέµατος - σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ-2016), όπως ισχύει µετά την Αριθµ. ∆ΝΣγ/ 23597/ΦΝ 429 (3) 

Τροποποίηση της µε αριθµ. Γ.∆.Τ.Υ./οικ.3328/ 12- 05-2016 (ΦΕΚ 1839/Β` 25.5.2017) και την Αριθµ. 

∆ΝΣ/2693/ΦΝ 429 (2) Τροποποίηση της µε αριθ. Γ.∆.Τ.Υ./οικ. 3328/ 12-05-2016 (ΦΕΚ 466/Β` 14.2.2018) - 

µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και τη συµπύκνωση αυτού επί των 

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών 

και τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) που ισχύουν - ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01- 00:2017 - ΦΕΚ 
B’ 4607/13.12.2019. 
 
 

 
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ 

– ΕΤΕΠ) 
∆ηµοσίευση 

1 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2017, 

Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 
 ΦΕΚ Β’ 4607/13.12.2019 

2 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:2017, 

Συντήρηση του σκυροδέµατος 
 ΦΕΚ Β’ 4607/13.12.2019 

4 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00:2009, 

∆ιάστρωση σκυροδέµατος 
ΦΕΚ Β’ 2221/30-07-12 

5 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00:2009, 

∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 
ΦΕΚ Β’ 2221/30-07-12 



 

 

6 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00:2009 

Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών. 
ΦΕΚ Β’ 2221/30-07-12 

 

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου. 

Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν 

εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως οπότε ο χρόνος προσαυξάνεται κατά 

30 λεπτά. 

Η θερµοκρασία του νωπού σκυροδέµατος δεν θα είναι µικρότερη των 5 
ο
C και µεγαλύτερη των 32 

ο
C κατά 

την παράδοση. 

 

 

Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης των εργασιών από το συνεργείο 

του ∆ήµου ήτοι στον φυσικό χώρο αποκαταστάσεων ή παρεµβάσεων του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου, του 

εργοστασιακού έτοιµου σκυροδέµατος, οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς του σκυροδέµατος, η 

παρασκευή του µίγµατος και η µεταφορά του προς διάστρωση. Στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος 

συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των 

προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κ.λπ.) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική 

διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. 

Σε ουδεµία περίπτωση επιµετρείται ιδιαίτερα η ενσωµατωµένη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. Η 

απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την επίτευξη της 

ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Αναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (συµπεριλαµβανοµένων των ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) 

που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των 

σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής). 

δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανοιγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος 

(βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της πρέσας σκυροδέµατος και η 

περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης. 

ε. Η µελέτη σύνθεσης που θα συνοδεύει το εργοστασιακό σκυρόδεµα. 

 

Η επιµέτρηση γίνεται ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα. 

Οι αναγραφόµενες τιµές ανά κατηγορία σκυροδέµατος υπολογίζεται ανά κυβικό µέτρο (m
3
). 

 

 

 

Οι κατηγορίες σκυροδέµατος µε βάση τις προβλεπόµενες ανάγκες του ∆ήµου για το συγκεκριµένο σκοπό είναι 

η κάτωθι: 

 

 

Β) ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ C16/20: Με βάση την Απόφαση υπ’ αριθµ. Γ.∆.Τ.Υ./οικ 3328 του Υπουργού Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων µε τίτλο «Έγκριση του Κανονισµού τεχνολογίας σκυροδέµατος 2016-(ΚΤΣ-2016)», 

Φ.Ε.Κ.1561/Β’/02-06-2016 πρέπει να πληροί: 

• Απαίτηση για συµµόρφωση στα ανωτέρω περιγραφόµενα Πρότυπα – Προδιαγραφές, µε 

έµφαση στον ΚΤΣ 2016 και το ΕΛΟΤ ΕΝ 206. 

• Κατηγορία αντοχής σκυροδέµατος: C16/20 

• Κατηγορία συνεκτικότητας (κάθισης): S2 

• Μέγιστος κόκκος αδρανών σκυροδέµατος: Dmax 31,5mm 

 Σύµφωνα µε τον ΚΤΣ 2016, «∆εν λαµβάνουν πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής προϊόντος, 

 σκυροδέµατα  κατηγοριών  αντοχής  C16/20  και  µικρότερης  και  σκυροδέµατα  κατηγοριών 

 αντοχής C35/45 και µεγαλύτερης» 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
Οι γενικές προδιαγραφές του εργοστασιακού σκυροδέµατος ορίζονται στον ΚΤΣ 2016 όπως ισχύει και είναι οι 

ακόλουθες: 

 



 

 

Α. ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
1. Το τσιµέντο πρέπει να συµφωνεί µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 και να φέρει 

σήµανση CE σύµφωνα µε το πρότυπο αυτό και τις διατάξεις του άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΕ) 305/2011 και 

να παρέχεται η δήλωση επιδόσεων, στην ελληνική γλώσσα, µε τα εκάστοτε ισχύοντα τεχνικά χαρακτηριστικά 

του τσιµέντου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κανονισµού (ΕΕ) 305/2011 και του Κανονισµού 

(ΕΕ) αριθ. 574/2014, καθώς και να παρέχεται το έντυπο δεδοµένων ασφαλείας (material data sheet). 

2. Τα Αδρανή υλικά πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 και να 

φέρουν την σήµανση CE σύµφωνα µε το πρότυπο αυτό και τις διατάξεις του άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΕ) 

305/2011. Οι γεωµετρικές, φυσικές και χηµικές απαιτήσεις τους σύµφωνα µε τον ΚΤΣ-2016. 

3. Το νερό ανάµιξης που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1008. Νερό πόσιµο προερχόµενο από το δίκτυο ύδρευσης, θεωρείται κατάλληλο και δεν χρειάζεται 

έλεγχο. Νερό άλλης προέλευσης (υπόγεια νερά κ.λπ.) µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι 

πληρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1008. 

4. Τα πρόσθετα σκυροδέµατος θα χαρακτηρίζονται σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 934-2 και θα 

ικανοποιούν επιπρόσθετα τις απαιτήσεις της παραγράφου 5.1.5 του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 και της παραγράφου Β1.5 

του ΚΤΣ-16. 

 

Β. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 
Η µελέτη σύνθεσης του σκυροδέµατος θα γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον ΕΛΟΤ ΕΝ 

206 και την παράγραφο Β2 του Κ.Τ.Σ. Η Μελέτη Σύνθεσης πρέπει να γίνεται από αρµόδια εργαστήρια 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Σε περίπτωση χρήσης ανακυκλωµένων αδρανών σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στον ΕΛΟΤ ΕΝ 206, η µελέτη σύνθεσης θα εξετάζει και την επίδραση των ανακυκλωµένων 

αδρανών στην µακροχρόνια ανθεκτικότητα του σκυροδέµατος. Η µελέτη αυτή θα περιλαµβάνει αποτελέσµατα 

µακροχρόνιας έκθεσης τουλάχιστον ενός έτους. Η χρήση ανακυκλωµένων αδρανών επιτρέπεται µόνον εφόσον 

αυτά ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 και εφόσον η ανθεκτικότητα των µειγµάτων στα οποία 

προστίθενται αποδεικνύεται ότι είναι τουλάχιστον ίση µε την ανθεκτικότητα των συµβατικών σκυροδεµάτων 

που πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 για το συγκεκριµένο περιβάλλον έκθεσης. Στην περίπτωση 

χρήσης ανακυκλωµένων αδρανών ο επιβλέπων µηχανικός ή η υπηρεσία επίβλεψης θα πρέπει να διασφαλίζει 

ότι τα αδρανή που µεταφέρονται στο εργοτάξιο είναι τα ίδια µε αυτά που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη µελέτη 

σύνθεσης. 

 

Γ.ΑΝΑΜΙΞΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
Για τα συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος ισχύει η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01- 04-00 καθώς 

και το κεφάλαιο Β3 του ΚΤΣ 2016. 

 

∆. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
Η γενική αρχή που πρέπει να διέπει κάθε είδους µεταφορά σκυροδέµατος είναι ότι δεν θα πρέπει να 

αλλοιώνονται κατά την µεταφορά οι ιδιότητες αυτού και ειδικότερα ο λόγος Ν/Τ, η εργασιµότητα, η 

οµοιογένεια και η αρχική διαβάθµιση καθώς επίσης να µην µεταβάλλεται σηµαντικά η θερµοκρασία του. Για 

την επιλογή των µέσων µεταφοράς πρέπει να λαµβάνεται υπόψη, εκτός από το κόστος, οι τοπικές συνθήκες, οι 

καιρικές συνθήκες και οι απαιτήσεις για το σκυρόδεµα. 

Σε κάθε περίπτωση θα ακολουθούνται επίσης οι οδηγίες εκφόρτωσης και µεταφοράς που περιλαµβάνονται 

στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 «∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος». 

 

ΛΗΨΗ ∆ΟΚΙΜΙΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΙ-ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ 
Οι έλεγχοι και οι επανέλεγχοι του σκυροδέµατος στο έργο καθώς και οι επανέλεγχοι οι οποίοι 

ενδεχοµένως θα απαιτηθούν θα εκτελεστούν σύµφωνα µε το κεφ. Γ (ΚΤΣ-2016) (αριθµός κυβικών δοκιµίων, 

µέθοδοι και λήψη κυλινδρικών δοκιµίων για επανέλεγχο σε σκληρυµένο σκυρόδεµα κ.λπ. αναλόγως του 

είδους σκυροδέµατος. Σηµειώνεται πως το κόστος των ελέγχων (λήψη δοκιµίων, συντήρηση, µεταφορά και το 

κόστος των εργαστηριακών ελέγχων, καθώς και των απαραίτητων µελετών), επιβαρύνουν σε κάθε περίπτωση 

τον ανάδοχο. Οι λοιπές αποζηµιώσεις θα ακολουθούν τα οριζόµενα στο ΚΕΦ. Ε’ του ΚΤΣ-2016. 

 
ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗ 
Σε περίπτωση που η ταχύτητα εξάτµισης πλησιάζει το 1kg/m2/hr πρέπει να ληφθούν µέτρα για την 

αντιµετώπιση της πλαστικής συστολής σύµφωνα µε τον ΚΤΣ-2016. 

Σε περίπτωση που η σκυροδέτηση λαµβάνει χώρα σε χαµηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος οι χρόνοι θερµικής 

προστασίας λαµβάνονται σύµφωνα µε τον ΚΤΣ-2016. 



 

 

 

Τα µέτρα κατά την µεταφορά, διάστρωση, συντήρηση για τις επικείµενες σκυροδετήσεις τα οποία θα ληφθούν 

θα ακολουθούν τις κάτωθι προδιαγραφές: 

1. Τεχνική Οδηγία 1: Σκυροδέτηση µε χαµηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος-2011 της Επιτροπής 

Τεχνολογίας Σκυροδέµατος, 

2. Τεχνική Οδηγία 2: Σκυροδέτηση µε υψηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος-2011 της Επιτροπής 

Τεχνολογίας Σκυροδέµατος και 

3. Τεχνική Οδηγία 3: Σκυροδέτηση σε συνήθεις καιρικές συνθήκες-2012 της Επιτροπής Τεχνολογίας 

Σκυροδέµατος, αναλόγως των καιρικών συνθηκών που επικρατούν κατά την σκυροδέτηση. 

 

 

 

 
ΙΙ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Ο ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας που θα προσκληθεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον πρέπει να καταθέσει 

οικονοµική προσφορά για το σύνολο των ειδών του Τιµολογίου της Τεχνικής Έκθεσης και να τη συνοδεύει 

από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της µελέτης και ότι το σκυρόδεµα 

που θα παραδοθεί θα συνοδεύεται από την πιστοποίηση  ελέγχου  παραγωγής  και  τη  µελέτη  σύνθεσης  
όπως  προβλέπει  ο  ΚΤΣ  2016. Η αξιολόγηση  της  προσφοράς/ών  θα  γίνει  σύµφωνα  µε  την  
πλέον  συµφέρουσα  από  οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. 

 
 

Προµήθεια έτοιµου Σκυροδέµατος ∆ήµου Ζαγοράς- Μουρεσίου 
2020 

CPV:44114100-3 
 

α/α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Κόστος ανά 
µονάδα 

(€) 

Συνολικό 
Κόστος 

1 
Έτοιµο Σκυρόδεµα C16/20 (CPV 

44114100-3) 
Κυβ. µέτρο 95,00 84,68 8.044,60 

ΣΥΝΟΛΟ 8.044,60 
ΦΠΑ 24% 1.930,70 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.975,30 
 
 Στον   ενδεικτικό προϋπολογισµό  συµπεριλαµβάνεται κάθε κόστος µεταφοράς και  παράδοσης και 
χρήσης αντλίας, όπως ορίζουν οι όροι της Τεχνικής Έκθεσης. 
 Σε κάθε περίπτωση το συνολικό οικονοµικό αντικείµενο της  προµήθειας δεν µπορεί να υπερβεί το 
συµβασιοποιηµένο. 
 
 
 
 

ΙΙΙ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο- Αντικείµενο της προµήθειας 
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20 του ∆ήµου Ζαγοράς-

Μουρεσίου για τις ανάγκες αποκατάστασης ζηµιών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεοµηνίες που 

έπληξαν την περιοχή και συγκεκριµένα για την:  

1/.  για την αποκατάσταση φθορών σε τσιµεντοστρωµένους κοινόχρηστους χώρους και σε περιβάλλοντες 

χώρους δηµοτικών ακινήτων και σε τσιµεντοστρωµένες οδούς της επικράτειας του ∆ήµου Ζαγοράς-

Μουρεσίου ή όπου απαιτηθεί για φθορές εντός δηµοτικής δικαιοδοσίας στον ∆ήµο έως τη λήξη του 

οικονοµικού έτους 2020. Τα υλικά προορίζονται για τα συνεργεία του ∆ήµου τα οποία και θα εκτελέσουν τις 

εργασίες επιφανειακής επίστρωσης, χωρίς καµία δοµική µεταβολή των χώρων και των στοιχείων τους.  

 



 

 

2/.  καθώς και για τις µικρο-επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, τις επισκευές βλαβών δικτύων 

ύδρευσης και αποχέτευσης φρεατίων όµβριων υδάτων και όποια άλλη ανάγκη επίχωσης προκύψει από τις 

καθηµερινές εργασίες του αρµόδιου συνεργείου του ∆ήµου µε την µεταφορά τους µε µέσα της υπηρεσίας στα 

απαιτούµενα σηµεία των οδών του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου. Οι παραπάνω εργασίες, για τις οποίες 

πραγµατοποιείται η προµήθεια θα γίνονται µε τη χρήση του τεχνικού εξοπλισµού της Υπηρεσίας όσο και από 

το µόνιµο εξειδικευµένο εργατοτεχνικό προσωπικό του αρµόδιου συνεργείου 

∆εν αναφέρονται σχετικά σηµεία στην τεχνική έκθεση, καθώς έχει πληγεί η περιοχή στο σύνολό της και θα 

δίνεται προτεραιότητα στην επιλογή των θέσεων, µε υπόδειξη της αναθέτουσας αρχής, όπου η θέση θα 

αναφέρεται στο πρωτόκολλο παραλαβής και θα πιστοποιείται από την αρµόδια επιτροπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο- Ισχύουσες ∆ιατάξεις 
Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από: 

1. Το Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4071/2012 ( ΦΕΚ Α’ 85/11-4-2012) Ρυθµίσεις για την τοπική 

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014, άρθρο 1 παρ. 2 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 

318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις» 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής 

- Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28-6-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει 

9. Το Π.∆. 113/2010 και την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρµογής των διατάξεων του Π.∆. 

113/10 στους ∆ήµους και τα δηµοτικά ΝΠ∆∆ 

10. Το Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010: Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις 

11. Το Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο –Συµβατικά στοιχεία 
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

i) Η Σύµβαση 

ii) Η Οικονοµική Προσφορά του οικονοµικού φορέα 

iii) Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 

iv) Η Συγγραφή των Υποχρεώσεων 

v) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 9.975,30€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. Η 

ανάθεση της προµήθειας θα γίνει απευθείας µε απόφαση του ∆ηµάρχου σύµφωνα µε το άρθρο 118 του 

ν.4412/2016 µε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους οικονοµικούς φορείς, µε κριτήριο ανάθεσης την 

χαµηλότερη τιµή. 

Για την υποβολή προσφοράς οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούται σε κατάθεση εγγυητικής επιστολής 

συµµετοχής ή εγγύηση καλής εκτέλεσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 80 του ν.4412/2016. 

 

Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού των παρ.1 και 2 του άρ. 73 και  του άρ. 74 οι 

οικονοµικοί φορείς να προσκοµίζουν δικαιολογητικά, όπως απόσπασµα του ποινικού µητρώου τελευταίου 
τριµήνου ή υπεύθυνη ∆ήλωση αντ’ αυτού, πιστοποιητικά 

 φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 



 

 

 

ΆΡΘΡΟ 5ο:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Η οικονοµική προσφορά του υποψήφιου προµηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την παρούσα προµήθεια, θα 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σχετικής σύµβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιµή µονάδας της 

προσφοράς του προµηθευτή για τα προς προµήθεια είδη θα παραµένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η 

σύµβαση για την παρούσα προµήθεια, δηλαδή µέχρι την πραγµατοποίηση και της τελευταίας παράδοσης των 

προς προµήθεια ειδών σύµφωνα µε ότι προβλέπεται στην παρούσα µελέτη. 

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη 

στους όρους της σύµβασης. Ο υποψήφιος προµηθευτής µπορεί για την κατάθεση της οικονοµικής του 

προσφοράς, να χρησιµοποιήσει το έντυπο της προϋπολογισµού προσφοράς της παρούσας µελέτης. 

Η Οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα εκτός των δικαιολογητικών του άρθρου 4, πρέπει επί 
ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται  και  από Υπεύθυνη ∆ήλωση  του Αναδόχου ότι έλαβε γνώση των 
όρων της Τεχνικής Έκθεσης και συµφωνεί µε αυτούς και ότι κατά την παράδοση του είδους θα 
προσκοµιστεί  η πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής  και  τη µελέτη σύνθεσης κατά τον ΚΤΣ 2016 και τα 
ισχύοντα πρότυπα. 
Η Ισχύς της οικονοµικής προσφοράς δεν µπορεί να είναι µικρότερη των έντεκα (11) µηνών µε δυνατότητα 

παράτασης κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 κατόπιν απόφασης της αναθέτουσας αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΣΥΜΒΑΣΗ 
Ο Ανάδοχος, µετά την έγκριση του αποτελέσµατος σύµφωνα µε το νόµο, υποχρεούται να προσέλθει στην έδρα 

του ∆ήµου εντός 10 ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, για να υπογράψει τη σχετική 

σύµβαση που απαιτείται. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται µε ηµεροµηνία έναρξης την ηµεροµηνία 

υπογραφής της σε κάθε  περίπτωση έως τη λήξη του έτους 2020. Επίσης, σε περίπτωση που εξαντληθεί το 

οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης παύει και η ισχύς της. 

 

Η τιµή µονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αµετάβλητη κατά τη διάρκεια της εργασίας και για 

κανένα λόγο δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναθεώρηση. 

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των ισχυόντων νόµων φόρους, τέλη, κρατήσεις που 

ισχύουν κατά την ηµέρα της ανάθεσης πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει το ∆ήµο. 

Επιπλέον ο ανάδοχος υπόκειται σε Εισφορά 0,07% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 

 

Πριν την υπογραφή της σύµβασης θα ελέγχονται τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά που έχουν 
κατατεθεί µε την προσφορά και τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ. Σε άλλη περίπτωση θα πρέπει να 
προσκοµιστούν εκ νέου.» 
 
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει τουλάχιστον 

τα εξής: 

 

• Tις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δηµόσιας σύµβασης. 

• Τις αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 

• Το CPV της προµήθειας και τον Κωδικό NUTSIII 

• Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 

• Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους. 

• Tις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 

• Τα προβλεπόµενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016 

• Tα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα. 

• Τη συµφωνηθείσα τιµή. 

• Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών. 

• Tις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα των ειδών για τις οποίες ο µειοδότης κρίθηκε ότι πληροί 

τις προϋποθέσεις 

• Tις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 

• Tον τρόπο παραλαβής. 

• Tον τρόπο πληρωµής. 

• Tις προβλεπόµενες ρήτρες και κυρώσεις. 

• Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύµβασης και εµπεριέχεται στην 

παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων. 



 

 

 

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί µόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 

ν.4412/2016 και έπειτα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου (άρθρο 201). Σε κάθε περίπτωση, λόγοι 

ανωτέρας βίας που ανάγονται σε έκτακτα φαινόµενα που δεν µπορούν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα 

αρχή ή/και τον ανάδοχο (όπως π.χ. έντονα καιρικά φαινόµενα, φυσικές καταστροφές, κλπ) µπορούν να 

αποτελέσουν αιτία τροποποίησης της σύµβασης ως προς το χρόνο εκτέλεσής της και εφόσον τα έκτακτα αυτά 

φαινόµενα στερούν από τον ανάδοχο την ικανότητα εκτέλεσης της σύµβασης. Οι προθεσµίες που συντρέχουν 

στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ορίζονται στο άρθρο 204. 

 

ΑΡΘΡΟ 7οο -ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ από τη 
διαδικασία σύµβασης (άρθρα 129 -133 του Ν. 4412/2016) 
 
1. Κατά την εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εφαρµόζονται: 

α) οι διατάξεις του Ν.4412/2016 , β) οι όροι της σύµβασης και 

γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 

2. Σύµφωνα µε το άρθρο 130 του ν.4412/2016 αλλά και το άρθρο 18 κατά την εκτέλεση της 

σύµβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται δεσµευτικά να 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 Χ του Προσαρτήµατος Α' του ν.4412/2016. Η υποχρέωση 
αυτή ρητώς επισηµαίνεται τόσο στην παρούσα Τεχνική Έκθεση καθώς και ως όρος της σύµβασης 
σύµφωνα µε τα άρθρα 53 και 130 του ίδιου Νόµου. 
3. Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση πρόσθετοι όροι εκτέλεσης 

της σύµβασης υπό την έννοια του άρθρου 130. 

4. Λόγοι αποκλεισµού από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύµβασης αποτελούν όλες οι 

προβλέψεις του άρθρου 73 του ν.4412/2016 µε τις εκάστοτε οριζόµενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις. 

 Για τις  ποσότητες  της  τµηµατικής  κάθε  φορά  παραλαβής οι εντολές παραγγελίας θα δίνονται 

 από την Επιτροπή Παραλαβής Υλικών του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου υπό την εποπτεία του αρµόδιου 

Κατά τόπον Αντιδηµάρχου). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
Εάν τα είδη δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, ποιοτικά και ποσοτικά, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

συµµορφωθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η παραλαβή της προµήθειας θα είναι τµηµατική και για τις ποσότητες που κάθε φορά θα προκύπτουν από τις 

ανάγκες παρεµβάσεων των συνεργείων του ∆ήµου. Η τµηµατική παραλαβή των ποσοτήτων θα γίνεται υπό την 

παρουσία  του Αρµόδιου Αντιδηµάρχου σε συνεργασία µε την Επιτροπή Παραλαβής Υλικών µετά από 

µακροσκοπικό και ποσοτικό έλεγχο. Ο ανάδοχος   κατά   την παράδοση  της προµήθειας πρέπει να παραδίδει  

στην  αρµόδια επιτροπή   και  το πιστοποιητικό  ελέγχου  παραγωγής του σκυροδέµατος και τη µελέτη  

σύνθεσης σύµφωνα µε τον ΚΤΣ 2016 και για το συγκεκριµένο είδος σκυροδέµατος που ορίζει η 

 Τεχνική Έκθεση. 

 Το εκάστοτε πρωτόκολλο τµηµατικής παραλαβής κοινοποιείται υποχρεωτικά στον ανάδοχο. 

Σε κάθε περίπτωση η συνολική ποσότητα προµήθειας δεν µπορεί να ξεπερνά την προβλεπόµενη 

προϋπολογιζόµενη ποσότητα της Τεχνικής Έκθεσης 

Ο χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης ορίζεται το χρονικό από την υπογραφή του συµφωνητικού της παρούσας 

προµήθειας και σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη του έτους 2020. 

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 

α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 

β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ) Έχει γίνει η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως έχουν επιβληθεί τυχόν κυρώσεις 

ή εκπτώσεις. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωµατικά κατά το στάδιο παραλαβής ή 

χρησιµοποίησής τους. 

 



 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Εάν υπάρχει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της εργασίας, µπορεί να 

επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Για οποιαδήποτε εκ των 

ποινών του Ν. 4412/2016 ο ανάδοχος µπορεί να ασκήσει τα δικαιώµατα που προβλέπονται στο άρθρο 

 

Άρθρο 11ο: ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
Ο προµηθευτής δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση της αναθέτουσας αρχής. 

 

Άρθρο 12ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Σύµφωνα µε το άρθρο 205Α του ν.4412/2016, κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που 

προκύπτει από τη σύµβαση προµήθειας ή παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύµβασης 

ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται µε την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο 

της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύµβαση. Παρέκταση αρµοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύµβαση 

εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή περισσότερων ∆ιοικητικών Εφετείων, αρµόδιο καθίσταται αυτό που θα 

επιλέξει ο προσφεύγων ή ο ενάγων. 

Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 

προβλεπόµενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. ∆εν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόµενο αγωγή, 

στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτηµα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 

παράλειψης. 

 



 

 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Προς το ∆ήµο Ζαγοράς-Μουρεσίου 

 
 

Προµήθεια έτοιµου Σκυροδέµατος ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου Έτους 2020 
 

α/α 
Περιγραφή Οργάνου - 

Εξολισµού 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιµή ανά 
µονάδα (€) 

Συνολικ 
ό Κόστος 

(€) 

1 
Έτοιµο  Σκυρόδεµα C16/20 

(CPV 44114100-3) 
Κυβ. µέτρο 95,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) ΤΟΥ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε ακέραιους αριθµούς) 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ- Ολογράφως 
............................................................................................................................. 

........ 
 

 
Συµπληρώνεται από το όργανο Αξιολόγησης 

ΦΠΑ 24% επί  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
 * Στην οικονοµική προσφορά συµπεριλαµβάνεται   κάθε κόστος µεταφοράς και  παράδοσης  του είδους 
στο φυσικό χώρο αποκαταστάσεων φθορών ή παρεµβάσεων µε ευθύνη του  αναδόχου, έως την  
παραλαβή από το αρµόδια Επιτροπή του ∆ήµου Ζαγοράς-Μουρεσίου όπως ορίζει η  Τεχνική Έκθεση. 
 
 Η Οικονοµική Προσφορά συνοδεύεται από Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι έλαβα γνώση των όρων 
 της  Τεχνικής  Έκθεσης  και  τους  αποδέχοµαι  και  ότι  κατά  την  παράδοση  των  ειδών θα 
 προσκοµιστεί µελέτη σύνθεσης και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής για το C 16/20. 
 
 Η Οικονοµική Προσφορά ισχύει δεσµευτικά για τρείς (3) µήνες. 
 
 
 
Ο προσφέρων 
...................................... ..................................... (Ονοµατεπώνυµο) 
 
............................................. (Υπογραφή & Σφραγίδα) 
 


