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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ - 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η προµήθεια και µεταφορά ετοίµου σκυροδέµατος, κατηγοριών 

C16/20 και C20/25, προκειµένου ο ∆ήµος Ιλίου να καλύψει τις καθηµερινές ανάγκες του (έργα 

συντήρησης δρόµων, κοινοχρήστων χώρων, κατασκευές υποβάσεων πεζοδροµίων, κ.λ.π.). 

Τα υπό προµήθεια είδη πρόκειται να χρησιµοποιηθούν από τα δηµοτικά συνεργεία κατά την 

εκτέλεση µικρών εργασιών/έργων για τα οποία δεν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις, σε 

διάφορες θέσεις εντός του ∆ήµου Ιλίου. Σηµειώνεται ότι και η εκτέλεση των λοιπών συναφών 

εργασιών (ξυλότυπος, τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού, διάστρωση σκυροδέµατος κ.λ.π.) θα γίνει από 

το µόνιµο εργατοτεχνικό προσωπικό, µε τον τεχνικό εξοπλισµό και τα µηχανήµατα που διαθέτει ο 

∆ήµος Ιλίου. 

Προβλέπεται επίσης, η χρήση µηχανήµατος αντλίας (πρέσας), όπου και όταν απαιτηθεί, για την 

άντληση και εναπόθεση του σκυροδέµατος, ανεξαρτήτως κατηγορίας, στις εκάστοτε θέσεις που θα 

υποδειχθούν από την αρµόδια υπηρεσία. Η πρέσα θα πρέπει να έχει δυνατότητα µεταφοράς του 

σκυροδέµατος στις θέσεις απόθεσης, σε οριζόντια απόσταση τουλάχιστον 20m÷28m. Ως µέγιστη 

ποσότητα άντλησης σκυροδέµατος/ανά στήσιµο πρέσας, θεωρούνται τα  35m3. 

Για την παρούσα προµήθεια των κατηγοριών σκυροδέµατος C16/20 και C20/25, θα πρέπει να 

τηρούνται κατ’ ελάχιστον, οι οριζόµενοι όροι στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας µελέτης. 

Οι τιµές των προς προµήθεια ειδών βάσει των οποίων συντάχθηκε ο προϋπολογισµός είναι τιµές 

εµπορίου. 

Επισηµαίνεται ότι, στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς του προµηθευτή θα εµπεριέχονται 

υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισµού, τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να 

βρίσκονται σε συνάφεια µε το αντικείµενο της παρούσας και θα είναι σε ισχύ κατά την 

ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς: 
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1. Νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο πιστοποιητικού διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

9001 ή ισοδύναµο αυτού, του παραγωγού του έτοιµου σκυροδέµατος στον τοµέα 

παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος, το οποίο θα έχει εκδοθεί από διαπιστευµένο επίσηµο 

φορέα διαπίστευσης, µε στόχο την µεγαλύτερη διασφάλιση και πιστοποίηση της ποιότητάς του 

σκυροδέµατος. 

2.     Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, του υποψήφιου 

προµηθευτή ότι, τα προσφερόµενα από αυτόν προς προµήθεια είδη, συµφωνούν 

πλήρως µε τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης. Η δήλωση αυτή θα 

είναι απόλυτα δεσµευτική για τον υποψήφιο ο οποίος θα είναι τελικά ο ανάδοχος.  

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο τέλος των προσφορών, όπου 

θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε, η ηµεροµηνία σύνταξης της προσφοράς, 

υπογραφή και σφραγίδα των υποψηφίων προµηθευτών. 

 

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω προµήθεια ανέρχεται στο ποσό των 59.924,00€, χωρίς ΦΠΑ 

και στο ποσό των 74.305,76€, µε Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον εξής Κωδικό Αριθµό Εξόδων 

(Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισµού του ∆ήµου, οικονοµικών ετών 2020 και 2021. 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή 2020 2021 

30.6662.0029 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 5.900,00 € 68.405,76 € 

ΣΥΝΟΛΟ 74.305,76€ 

CPV: 44114100-3 Έτοιµο σκυρόδεµα 

42122190-8 Αντλίες σκυροδέµατος 

 

 

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5faa6c6f1c45f9e1a23845aa στις 10/11/20 13:31



 
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 

 
 

Α/Α 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Κωδικός 

CPV 

 
Μονάδα 

Μέτρησης 
 

 
Ποσότητα 

 

 
Τιµή 

Μονάδος 
(€) 

 

 
Συνολική 

Τιµή  
 (€) 

 
1 
 

 
 Προµήθεια και µεταφορά 
έτοιµου σκυροδέµατος 
κατηγορίας C16/20 (βαρέλες) 
χωρίς την χρήση αντλίας. 

 

44114100-3 m3 582,00 62,00 36.084,00 

  
2 
 

 
 Προµήθεια και µεταφορά 
έτοιµου σκυροδέµατος 
κατηγορίας C20/25 (βαρέλες) 
χωρίς την χρήση αντλίας. 

 

44114100-3 m3 320,00 63,00 20.160,00 

  
3 
 

 
  Χρήση αντλίας (πρέσας) 
σκυροδέµατος (C16/20 ή/και 
C20/25), για οριζόντια απόσταση 
20 ÷28 µ. 

 

42122190-8 ανά θέση 
στησίµατος 

πρέσας 

20 184,00 3.680,00 

 Σ Υ Ν Ο Λ Ο    :  59.924,00€ 
Φ.Π.Α  24 %  : 14.381,76€ 
ΣΥΝΟΛO         : 74.305,76€ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Πρότυπα – Προδιαγραφές 

Για την παρούσα προµήθεια των κατηγοριών σκυροδέµατος C16/20 και C20/25, θα πρέπει να 

τηρούνται κατ’ ελάχιστον, οι διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2016 

(Φ.Ε.Κ.1561/Β’/02-06-2016) και όλες οι κανονιστικές αναφορές της παραγράφου Α2 που 

αναφέρονται σε αυτόν (ΚΤΣ-2016), η ΕΤΕΠ 01-01-01-00 «Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέµατος» 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεµα ΕΝ 206, ο Ευρωπαϊκός 

Κανονισµός ∆οµικών Προϊόντων 305/2011 (CPR-απαιτήσεις συµµόρφωσης CE), τα εναρµονισµένα 

Ευρωπαϊκά Πρότυπα (CEN), οι Ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, τα λοιπά ισχύοντα περί σκυροδέµατος 

Πρότυπα, Τεχνικές Προδιαγραφές και Κανονιστικά κείµενα όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, οι 

όροι των λοιπών τευχών της παρούσας µελέτης και οι οδηγίες της αρµόδιας υπηρεσίας της 

∆ηµοτικής Αρχής. 

Επιπλέον, κατά την εκτέλεση της προµήθειας θα πρέπει να πληρούνται οι κανονισµοί της Ελληνικής 

νοµοθεσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούν την πρόληψη των ατυχηµάτων, την 

προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία των εργαζοµένων (CE) και την προστασία των 

πολιτών και των περιουσιών τους. 

Σκυρόδεµα C16/20 – προδιαγραφόµενων χαρακτηριστικών (παρ. Β5.9 – ΚΤΣ 2016): 

• 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 

Σκυρόδεµα C20/25 – προδιαγραφόµενων χαρακτηριστικών (παρ. Β5.9 – ΚΤΣ 2016): 

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

στον ΚΤΣ 2016 και το ΕΛΟΤ ΕΝ 206. 

• Κατηγορία αντοχής σκυροδέµατος: C20/25 

• Κατηγορία συνεκτικότητας (κάθισης): S2 

• Μέγιστος κόκκος αδρανών σκυροδέµατος: Dmax 31,5mm 

Η παρούσα προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος αφορά σε εργοστασιακό σκυρόδεµα 

προδιαγραφόµενων χαρακτηριστικών, και σύµφωνα µε την παρ. Β5.1.2 του ΚΤΣ 2016 «…ο Κύριος 

του έργου δια των αρµοδίων οργάνων του (Υπηρεσία, επιβλέπων µηχανικός, άλλο θεσµικό όργανο 

στο οποίο έχει ανατεθεί η επίβλεψη του έργου)…δεν έχει δικές του πληροφορίες για τα υλικά, τις 

αναλογίες σύνθεσης και τη διαδικασία παραγωγής, ελέγχει δε το έτοιµο προϊόν στη θέση παράδοσής 

του».  
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Υπεύθυνος για τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΚΤΣ 2016 

(αυτοέλεγχος) παρ. 5.7 του ΚΤΣ 2016), ο οποίος «περιλαµβάνει την επιλογή των υλικών που θα 

χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή σκυροδέµατος, το σχεδιασµό των µιγµάτων που θα παραχθούν, 

την παραγωγή του σκυροδέµατος, επιθεωρήσεις – ελέγχους και δοκιµές στον χρησιµοποιούµενο 

εξοπλισµό, στα χρησιµοποιούµενα υλικά και στο παραγόµενο σκυρόδεµα, έλεγχο και αξιοποίηση των 

αποτελεσµάτων των δοκιµών των υλικών, του νωπού και σκληρυµένου σκυροδέµατος και του 

εξοπλισµού, επιθεώρηση-έλεγχο των αυτοκινήτων µεταφοράς του νωπού σκυροδέµατος, εσωτερικό 

έλεγχο της παραγωγής», είναι ο παραγωγός του σκυροδέµατος. 

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

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

εκτός εάν εφαρµοσθούν, µετά από τη σύµφωνη γνώµη της ∆ηµοτικής Αρχής, ειδικά πρόσθετα µε 

βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. Η θερµοκρασία του νωπού σκυροδέµατος δεν θα είναι µικρότερη 

των 5οC και µεγαλύτερη των 32οC κατά την παράδοση.  

Στην τιµή της προσφοράς του προµηθευτή περιλαµβάνονται: 

1.  Η προµήθεια έτοιµου εργοστασιακού σκυροδέµατος κατηγοριών C16/20, C20/25, και η 

µεταφορά τους µε κατάλληλης ικανότητας (m3) οχήµατα που θα διαθέτουν αναδευτήρα 

(βαρέλες), από οποιαδήποτε απόσταση, επί τόπου στον εκάστοτε τόπο παράδοσης και στον 

χρόνο που θα του ζητηθεί, προς διάστρωση, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αρµόδιας υπηρεσίας 

της ∆ηµοτικής Αρχής, καθώς και η σταλία που απαιτείται κατά την διάρκεια εναπόθεσης του 

υλικού σε σηµεία εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου Ιλίου. Επισηµαίνεται ότι στην τιµή 

ανά κατηγορία σκυροδέµατος, συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης 

ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 

εργασίµου κ.λ.π.) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά 

περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη 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 ευθύνη και δαπάνη του παραγωγού.  

2.  Οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος (ΚΤΣ-2016, κεφ. Β2), των 

απαραίτητων ελέγχων συµµόρφωσης του σκυροδέµατος (εσωτερικός έλεγχος παραγωγής 

(αυτοέλεγχος) ΚΤΣ-2016, κεφ. Β5.7), των λοιπών ελέγχων και υποχρεώσεων (ΚΤΣ-2016, κεφ. 

Γ΄& Ε’), κ.ά., σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα-προδιαγραφές και τον Κανονισµό Τεχνολογίας 

Σκυροδέµατος (ΚΤΣ 2016), που αφορούν τον παραγωγό του εργοστασιακού σκυροδέµατος.  

3.  Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (συµπεριλαµβανοµένων των ρευστοποιητικών/ 

υπερρευστοποιητικών και επιταχυντικών/επιβραδυντικών πήξεως) που δύναται να απαιτηθούν 

(σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως, κατά περίπτωση) και µετά από τη σύµφωνη 

γνώµη της ∆ηµοτικής Αρχής.  
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4.  Κατά τις εκάστοτε τµηµατικές παραλαβές και στο πλαίσιο του δειγµατοληπτικού ελέγχου των 

προµηθευόµενων προϊόντων που διατηρεί ο ∆ήµος, ο προµηθευτής οφείλει να διαθέτει το 

προσωπικό και τα κατάλληλα µέσα (κατάλληλες µήτρες λήψης δοκιµίων σκυροδέµατος, κ.ά.) 

στις θέσεις παράδοσης του σκυροδέµατος και να διευκολύνει τον υπεύθυνο τεχνικό υπάλληλο 

παρακολούθησης της εν λόγω προµήθειας να επιµεληθεί τους απαιτούµενους ελέγχους 

συµµόρφωσης του σκυροδέµατος µέσω δοκιµών σε διαπιστευµένα εργαστήρια που 

αναφέρονται στις παραγράφους Ε12 & Ε13 του Κεφαλαίου Ε’ του ΚΤΣ 2016, σύµφωνα µε τα 

ισχύοντα πρότυπα-προδιαγραφές και το κεφ. Γ (ΚΤΣ-2016) «Έλεγχος σκυροδέµατος στο έργο 

και επανέλεγχοι σε σκληρυµένο σκυρόδεµα» για εργοστασιακό σκυρόδεµα. Το κόστος των 

ελέγχων αυτών θα επιβαρύνει τον ∆ήµο Ιλίου, ενώ οι λοιπές υποχρεώσεις θα ακολουθούν τα 

οριζόµενα στο ΚΕΦ. Ε’ του ΚΤΣ-2016. Σε περίπτωση που µετά τους προαναφερόµενους 

ελέγχους διαπιστωθεί ότι υπάρχει απόκλιση από τα οριζόµενα στα σχετικά πρότυπα, στις 

προδιαγραφές και σε όσα δηλώνονται στις σχετικές ∆ηλώσεις Συµµόρφωσης για τη σήµανση CE, 

ο προµηθευτής υποχρεούται να αναλάβει µε δικά του έξοδα την απόσυρση της συγκεκριµένης 

παρτίδας προϊόντων και στην άµεση αντικατάσταση της. 

5.  Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των κατάλληλης ικανότητας (m3) 

οχηµάτων µεταφοράς µε αναδευτήρα του σκυροδέµατος (βαρέλες), η δαπάνη µετάβασης επί 

τόπου, στησίµατος, αναµονής και επιστροφής της πρέσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, 

φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από τις θέσεις σκυροδέτησης. 

Τα οχήµατα µεταφοράς οφείλουν να πληρούν τα προβλεπόµενα από τον Κ.Ο.Κ. και φέρουν την 

ευθύνη για τυχόν βλάβες κ.λ.π. που θα προξενήσουν κατά τη µεταφορά και παράδοση των 

υλικών. 

Η επιµέτρηση γίνεται ανά κυβικό µέτρο (m3) παραληφθέντος σκυροδέµατος από την αρµόδια 

επιτροπή παραλαβής. 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών παρασκευής σκυροδέµατος 

Τα υλικά παρασκευής του σκυροδέµατος, δηλαδή τα αδρανή, το τσιµέντο, το νερό και τα πρόσθετα 

πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ποιότητας που προδιαγράφονται στον Κανονισµό Τεχνολογίας 

Σκυροδέµατος (ΚΤΣ-2016), το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206, και τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ όπως 

προσδιορίζονται στο κεφ.Β, µέρος Β1 του ΚΤΣ- 2016. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι: 

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) (πλήρες κείµενο παρ. Β1.2 του 

ΚΤΣ 2016). 
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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 (πλήρες κείµενο παρ. Β1.3 του ΚΤΣ 2016). 

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

ΕΛΟΤ ΕΝ 1008. Αν το νερό είναι πόσιµο, θεωρείται κατάλληλο και δεν χρειάζεται έλεγχο, ενώ αν 

προέρχεται από υπόγεια νερά κ.λ.π. µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο αν καλύπτει τις απαιτήσεις 

του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1008 (πλήρες κείµενο παρ. Β1.4 του ΚΤΣ 2016). 

4. Τα πρόσθετα σκυροδέµατος όταν χρησιµοποιηθούν, µετά από σύµφωνη γνώµη του αρµοδίου 

οργάνου της ∆ηµοτικής Αρχής, θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Πρότυπου ΕΛΟΤ EN 

934-2 και να φέρουν τη σήµανση CE σύµφωνα µε το ανωτέρω πρότυπο και τις διατάξεις του 

άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΕ) 305/11 (πλήρες κείµενο παρ. Β1.5 του ΚΤΣ 2016). 

Επισηµαίνεται ότι ο Ευρωπαϊκός Κανονισµός ∆οµικών Προϊόντων 305/2011 (Construction Products 

Regulation CPR) καθορίζει τις απαιτήσεις συµµόρφωσης ώστε τα προϊόντα που χρησιµοποιούνται 

στο σκυρόδεµα, ήτοι τσιµέντο, αδρανή και πρόσθετα σκυροδέµατος, να φέρουν υποχρεωτικά τη 

σήµανση CE. 

Τα πιστοποιητικά ποιότητας (CE) των υλικών πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις, της εγκυκλίου 1 

του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων µε αριθµό πρωτοκόλλου ∆ΙΠΑ∆/οικ/9/14-1-2011 

που αφορά στη δηµοσίευση των Κ.Υ.Α. για την ενσωµάτωση εναρµονισµένων Ευρωπαϊκών 

Προτύπων στην Ελληνική Νοµοθεσία, και της ΚΥΑ 6690 (ΦΕΚ 1914/Β’/15-6-2012) η οποία αφορά 

στα χαρακτηριστικά, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις διαδικασίες αξιολόγησης, συµµόρφωσης και 

σήµανσης συµµόρφωσης CE των προϊόντων ∆οµικών Κατασκευών. 

Ο ∆ήµος µέσω των αρµοδίων οργάνων του, διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει προς έλεγχο τα σχετικά 

πιστοποιητικά και συνοδευτικά έγγραφα των υλικών παρασκευής του σκυροδέµατος, όπως επίσης 

και το δικαίωµα να διενεργήσει δειγµατοληπτικούς ελέγχους των υλικών παρασκευής του 

σκυροδέµατος για επιβεβαίωση της συµµόρφωσής τους µε τα οριζόµενα στα ανωτέρω πρότυπα, 

µέσω δοκιµών σε διαπιστευµένα εργαστήρια. 

 

Καιρικές συνθήκες κατά την σκυροδέτηση 

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

Τεχνολογίας Σκυροδέµατος, αναλόγως των καιρικών συνθηκών που επικρατούν κατά την 

σκυροδέτηση. 

 
 
 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

∆ιάρκεια σύµβασης 

Ως διάρκεια της σύµβαση ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ανάρτηση του σχετικού συµφωνητικού 

στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ., µε δυνατότητα χρονικής παράτασης. 

Σηµειώνεται ότι, η σύµβαση θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε στην περίπτωση που παραδόθηκε το 

σύνολο του συµβατικού αντικειµένου, πριν την συµπλήρωση του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος. 

 
 
Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης/παραλαβής – Λήψη δοκιµίων 

Η παράδοση των υλικών της παρούσας προµήθειας θα γίνεται τµηµατικά εντός της οριζόµενης  

χρονικής διάρκειας της σύµβασης ή/και ενδεχόµενης παράτασης αυτής. 

Ειδικότερα, οι τµηµατικές παραδόσεις του έτοιµου σκυροδέµατος (ανεξαρτήτως κατηγορίας), θα 

γίνονται χωρίς καµιά πρόσθετη επιβάρυνση: 

-  σύµφωνα µε τις ανάγκες ή την φύση του έργου, µετά από προφορική ή έγγραφη (µέσω fax) 

ενηµέρωση του προµηθευτή από την αναθέτουσα αρχή, 1-2 ηµέρες πριν την παράδοσή του προς 

ενσωµάτωση στο έργο,  

 - ανεξάρτητα από την συνολική ηµερήσια ποσότητα που καλείται να προµηθεύσει, µε οριζόµενη 

ποσότητα σκυροδέµατος ανά βαρέλα, από 5,00m3 έως 8,00m3, και δυσµενέστερη διάρκεια 

σκυροδέτησης τις 2 ½ ώρες, 

και πάντα σύµφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τους τυχόν ειδικούς όρους που θα 

περιληφθούν στην σύµβαση. 

Η παράδοση του έτοιµου σκυροδέµατος θα γίνεται µε σφραγισµένο το όχηµα αναµεικτήρα, το οποίο 

θα συνοδεύεται µε καταγραφικό ανάµειξης ή ζυγολόγιο. 

Η τιµολόγηση θα είναι αντίστοιχη µε την παραλαβή µε σταθερή τιµή (τιµή προσφοράς). Οι τιµές 

έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, σύµφωνα πάντα µε τις εντολές της 

υπηρεσίας. 

Η παραλαβή των προς προµήθεια υλικών, ήτοι του έτοιµου σκυροδέµατος των κατηγοριών C16/20 

και C20/25 (µε ή χωρίς την χρήση αντλίας), θα γίνεται µε δαπάνη, µέριµνα και ευθύνη του 

προµηθευτή, ο οποίος θα διασφαλίζει την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό 

πρόβληµα για την αναθέτουσα αρχή, παραλαβή τους από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής και τον 

υπεύθυνο τεχνικό υπάλληλο παρακολούθησης της προµήθειας. 
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Τµηµατικά, κατά την διενέργεια της κάθε παραγγελία θα προσδιορίζεται από την αρµόδια Υπηρεσία, 

ο εκάστοτε τόπος/θέσεις, εντός του ∆ήµου Ιλίου (NUTS EL302 – ∆υτικός Τοµέας Αθηνών), και ο 

χρόνος παράδοσής της.  

Ο προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα να προβάλλει αδυναµία έγκαιρης παράδοσης, επικαλούµενος τυχόν 

δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει 

την προµήθεια µέσα στα χρονικά όρια της σύµβασης. 

Η παρακολούθηση της προµήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων 

του αναδόχου, θα γίνεται µε ευθύνη των αρµοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασµό των 

οποίων εκτελείται η συγκεκριµένη προµήθεια. 

Κατά τις εκάστοτε τµηµατικές παραλαβές και στο πλαίσιο του δειγµατοληπτικού ελέγχου των 

προµηθευόµενων προϊόντων που διατηρεί ο ∆ήµος, ο προµηθευτής οφείλει να διαθέτει το 

προσωπικό και τα κατάλληλα µέσα (κατάλληλες µήτρες λήψης δοκιµίων σκυροδέµατος, κ.ά.) στις 

θέσεις παράδοσης του σκυροδέµατος και να διευκολύνει τον υπεύθυνο τεχνικό υπάλληλο 

παρακολούθησης της εν λόγω προµήθειας να επιµεληθεί τους απαιτούµενους ελέγχους 

συµµόρφωσης του σκυροδέµατος µέσω δοκιµών σε διαπιστευµένα εργαστήρια που αναφέρονται 

στις παραγράφους Ε12 & Ε13 του Κεφαλαίου Ε’ του ΚΤΣ 2016, σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα-

προδιαγραφές και το κεφ. Γ (ΚΤΣ-2016) «Έλεγχος σκυροδέµατος στο έργο και επανέλεγχοι σε 

σκληρυµένο σκυρόδεµα» για εργοστασιακό σκυρόδεµα. Το κόστος των ελέγχων αυτών θα 

επιβαρύνει τον ∆ήµο Ιλίου, ενώ οι λοιπές υποχρεώσεις θα ακολουθούν τα οριζόµενα στο ΚΕΦ. Ε’ του 

ΚΤΣ-2016. Σε περίπτωση που µετά τους προαναφερόµενους ελέγχους διαπιστωθεί ότι υπάρχει 

απόκλιση από τα οριζόµενα στα σχετικά πρότυπα, στις προδιαγραφές και σε όσα δηλώνονται στις 

σχετικές ∆ηλώσεις Συµµόρφωσης για τη σήµανση CE, ο προµηθευτής υποχρεούται να αναλάβει µε 

δικά του έξοδα την απόσυρση της συγκεκριµένης παρτίδας προϊόντων και στην άµεση 

αντικατάσταση της. 

Η λήψη κάθε δοκιµίου και η ώρα λήψης θα αναγράφονται στο δελτίο αποστολής, το οποίο θα 

υπογράφεται από τον παραγωγό ή εκπρόσωπό του, καθώς και στο έντυπο παραλαβής 

σκυροδέµατος, το οποίο θα υπογράφεται από τον προµηθευτή και τον υπεύθυνο τεχνικό υπάλληλο 

παρακολούθησης της εν λόγω προµήθειας. 

Ο ανάδοχος προµηθευτής υποχρεούται να καλεί έγκαιρα τον υπεύθυνο τεχνικό υπάλληλο 

παρακολούθησης και την  αρµόδια επιτροπή παραλαβής που έχει ορισθεί για την εν  λόγω 

προµήθεια, προκειµένου να παρίστανται σε κάθε τµηµατική παραλαβή του σκυροδέµατος.  

Το εκάστοτε δελτίο αποστολής κάθε παρτίδας σκυροδέµατος θα ελέγχεται, τόσο από τον υπεύθυνο 

τεχνικό υπάλληλο παρακολούθησης, όσο και από την  αρµόδια επιτροπή παραλαβής που έχει ορισθεί 

για την εν  λόγω προµήθεια, για  λογαριασµό του ∆ήµου. 

Στο δελτίο αποστολής, θα αναγράφονται, κατ’ ελάχιστον, όλα τα χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις 

της παραγγελίας όπως είναι, ο λόγος Ν/Τ, ο χρόνος παραγωγής του σκυροδέµατος και ο χρόνος 
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παραλαβής του στην θέση του έργου, ο τύπος τσιµέντου που χρησιµοποιήθηκε, τα m3 που 

παραδίδονται για την επιβεβαίωση της παραδοθείσας ποσότητας, η ώρα λήψης και η µορφή των 

δοκιµίων, καθώς και λοιπά στοιχεία όπως ορίζονται στον ΚΤΣ 2016, ενώ θα φέρει και την υπογραφή 

του υπευθύνου του εργοστασίου παραγωγής. 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να χορηγεί στην αρµόδια επιτροπή παραλαβής κάθε στοιχείο σχετικό 

προκειµένου να διαπιστωθεί ότι το σκυρόδεµα πληροί τους όρους της µελέτης. 

Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να γνωρίσει στην ∆ηµοτική Αρχή, εφ’ όσον του ζητηθεί τα 

αναφερόµενα στην παρ. Β5.13 του ΚΤΣ 2016. 

Το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου Ιλίου έχει επίσης το δικαίωµα: 

• µε κάθε παραλαβή ετοίµου σκυροδέµατος, πέραν του δελτίου αποστολής, να απαιτεί σχετικό 

ζυγολόγιο, ή αν κρίνει σκόπιµο να αποστέλλει το φορτίο σε ουδέτερο ζυγό, µε έξοδα του 

προµηθευτή.  

• να αποστείλει εκπροσώπους του, παρουσία του προµηθευτή ο οποίος οφείλει να µεριµνήσει 

σχετικά και να διευκολύνει το έργο τους, α) για τον έλεγχο των µονάδων παραγωγής του 

σκυροδέµατος και την τήρηση του ΚΤΣ 2016 (παρ. Β5.14 του ΚΤΣ 2016), β) για να 

παρευρίσκονται στην εκτέλεση των ελέγχων ποιότητας κάθε κατηγορίας παραγόµενου 

σκυροδέµατος. 

• να ζητήσει προς έλεγχο τα σχετικά πιστοποιητικά και συνοδευτικά έγγραφα των υλικών 

παρασκευής του σκυροδέµατος, όπως επίσης και το δικαίωµα να διενεργήσει δειγµατοληπτικούς 

ελέγχους των υλικών παρασκευής του σκυροδέµατος για επιβεβαίωση της συµµόρφωσής τους µε 

τα οριζόµενα στα ανωτέρω πρότυπα, µέσω δοκιµών σε διαπιστευµένα εργαστήρια σύµφωνα µε 

τον ΚΤΣ 2016. 

 

Τρόπος πληρωµής 

Η κάθε τιµή µονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αµετάβλητη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

της προµήθειας. 

Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, σύµφωνα πάντα µε τις 

εντολές της υπηρεσίας. 

Στις τιµές προσφοράς του προµηθευτή περιλαµβάνεται, η προµήθεια έτοιµου εργοστασιακού 

σκυροδέµατος (κατηγοριών C16/20, C20/25 αντίστοιχα, µε ή χωρίς την χρήση αντλίας), και η 

δαπάνη µεταφοράς τους µε κατάλληλης ικανότητας (m3) οχήµατα που θα διαθέτουν αναδευτήρα 

(βαρέλες), από οποιαδήποτε απόσταση στον εκάστοτε τόπο παράδοσης και χρόνο που θα του 

ζητηθεί, προς διάστρωση, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αρµόδιας υπηρεσίας της ∆ηµοτικής Αρχής, 

κάθε απαιτούµενη δαπάνη της εργασίας απασχολούµενου προσωπικού του προµηθευτή και των 

ασφαλιστικών του εισφορών, τον προβλεπόµενο φόρο εισοδήµατος και τις νόµιµες κρατήσεις, 
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καθώς και όλες οι δαπάνες που αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας 

µελέτης. 

Η πληρωµή της αξίας των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει για το 100% της αξίας του εκάστοτε 

τιµολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής Παραλαβής από την αρµόδια 

Επιτροπή του ∆ήµου. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει εφόσον η αρµόδια επιτροπή, δεν 

διαπιστώσει κανένα πρόβληµα ως προς την ποιότητα και ποσότητα των σχετικών ειδών. 

Στις συµβάσεις προµήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ ελάχιστο περιγράφονται στο 

άρθρο 200 του Ν.4412/16, όπως ισχύει.  

Πέραν των δικαιολογητικών αυτών, οι αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωµή, µπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην 

κείµενη νοµοθεσία ή στα έγγραφα της σύµβασης (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16, όπως ισχύει). 

Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να µην απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων, χωρίς καµία 

απαίτηση από τον ανάδοχο. 

 

 
Προσωρινή και οριστική παραλαβή 

Η παραλαβή των ειδών διενεργείται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του άρθρου 219 του 

Ν.4412/16, όπως ισχύει, η οποία συγκροτείται σύµφωνα µε την παράγραφο 11 του άρθρου 221 του 

νόµου 4412/16, όπως ισχύει.  

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα προς προµήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 

όρους της σύµβασης1, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί εάν οι 

αναφερόµενες παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν επηρεάζουν την καταλληλόλητα των προς 

προµήθεια παραδοτέων ειδών και συνεπώς αν µπορούν τα τελευταία να καλύψουν τις σχετικές 

ανάγκες.  

 

Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε 

απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε 

τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή (άρθρο 220 & του άρθρου 376(µεταβατικές διατάξεις) 

του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν). 

 

                                                      
1 Τα οριζόµενα στα σχετικά πρότυπα, στις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, τις σχετικές δηλώσεις 
συµµόρφωσης για τη σήµανση CE κ.λ.π. 
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Αναθεώρηση τιµών 

Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν 

σταθερές και αµετάβλητες. 

Γενικότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύµβασης, να προµηθευτεί 

εγκαίρως τα υλικά εφαρµόζοντας όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας προµήθειας 

και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα µέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. 

Τέλος, στο πλαίσιο της παρούσας προµήθειας στο σύνολό της, θα εφαρµόζονται οι σχετικές 

διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

ΙΛΙΟΝ,  10/11/2020 ΙΛΙΟΝ,   10/11/2020 ΙΛΙΟΝ,  10/11/2020 
H ΣΥΝΤΑΞΑΣA ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Η αναπληρώτρια 
Προϊσταµένη Τµήµατος 

Μελετών  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταµένη ∆/νσης 

Τ.Υ. 
 

 
            
 

Κερανία Μακράκη 
Πολιτικός Μηχανικός 

 

 
 
 

Μαρία Στρατουδάκη 
Τοπογράφος Μηχανικός 

 

 
 
 

Αγγελική ∆ηµητρακοπούλου 
Aρχιτέκτων  Μηχανικός 
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