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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ     Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ           
 
 
Οι τεχνικές αυτές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια έτοιμου Σκυροδέματος για να 
καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου. 
Συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 και C16/20. 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 20.113,00 € και μαζί με το Φ.Π.Α ανέρχεται 
στις 24.940,12  €.   
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις :  
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 
3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 
4) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν.2286/955 και σύμφωνα με το άρθρο 158 
παράγραφος 1.δ. και θα χρηματοδοτηθεί από τακτικά έσοδα του Δήμου . 
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                                                              ΣΚΥΔΡΑ  04 /01/2018        
                                                                  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
      
     ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ     Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  
 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

 
Α.  Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου  
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με 
την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών 
υποδοχής σκυροδέματος. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, 
του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα.  
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπόμενων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική 
διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται 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 με συμμετοχή 
σκύρα, γαρμπίλι, άμμο λατομείου και άμμο ποταμού κατά ISO 9001: 2000. 
Για προμήθεια σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 με συμμετοχή αδρανών σκύρα 24%, 
γαρμπίλι 28%, άμμος λατομείου 24% και άμμος ποταμού 24 % με μελέτη σύνθεσης, 
     Ν/Τ 0,65 
     Κατηγορία κάθισης S3                
     Όγκος τσιμέντου  0,091 
     Όγκος νερού   0,176 
     Ειδικό βάρος τσιμέντου  3,00 
     Ειδικό βάρος νερού   1,00 
     Ειδικό βάρος πλαστικ. 1,14 
                  

Τ.Ε.   (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς): 68,00 € 
 
 
 

Β Για προμήθεια σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 

    με συμμετοχή αδρανών σκύρα 28%, γαρμπίλι 20%, άμμος λατομείου 20% και άμμος       
    ποταμού 32 % με μελέτη σύνθεσης 
       Ν/Τ 0,60 
      Κατηγορία κάθισης S3                
     Όγκος τσιμέντου  0,101 



     Όγκος νερού   0,180 
     Ειδικό βάρος τσιμέντου  3,00 
     Ειδικό βάρος νερού   1,00 
     Ειδικό βάρος πλαστικ. 1,14 

 
                  

 Τ.Ε.  (Ολογράφως):  ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΕΥΡΩ                          (Αριθμητικώς): 71,00 €  
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Σ Υ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο της προμήθειας είναι: 
Η προμήθεια των 235 m3 σκυροδέματος τύπου C12/15 & 65 m3 του τύπου C16/20, με 
αντλία & λοιπά επικουρικά μέσα, για τις ανάγκες του Δήμου Σκύδρας. 
 
Άρθρο 2ο 
Ισχύουσες διατάξεις. 
Οι διατάξεις που ισχύουν για το διαγωνισμό και την εκτέλεση της προμήθειας είναι οι 
παρακάτω: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 
3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 
4) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν.2286/955 και σύμφωνα με το άρθρο 158 
παράγραφος 1.δ. και θα χρηματοδοτηθεί από τακτικά έσοδα του Δήμου . 
 
 
Α ρ θ ρ ο  3ο 
Συμβατικά τεύχη 
Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 
 α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού 
 β) Η τεχνική έκθεση 
 γ) Η συγγραφή υποχρεώσεων  
            δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές 
 ε) Ο Προϋπολογισμός  
 
 
Α ρ θ ρ ο  4ο  
 Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης βαραίνει τον ανάδοχο - προμηθευτή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α’) άρθρο 4.. 
 
Α ρ θ ρ ο  5ο  
Ανακοίνωση κατακύρωσης-ανάθεσης.-Σύμβαση 
 1. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο 
Δήμος Σκύδρας δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες.  
2. Ο Δήμος Σκύδρας προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης.  
3. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος 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. 
 
Α ρ θ ρ ο  6ο  
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός 
ΦΠΑ. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/2016). 
 
Α ρ θ ρ ο 7ο 
Έκπτωση του αναδόχου 
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 
προμήθειας η ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, 
μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος συμφωνά με τις διατάξεις του Αρθρ. 206 του Ν.4412/2016. 
 
 
Α ρ θ ρ ο 8ο 
Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης - Κρατήσεις  
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στο κατάστημα του Δήμου Σκύδρας  
2. Η περίληψη της παρούσης να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», να καταχωρηθεί 
στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος.  
3. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για 
τους ΟΤΑ, εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη σύμβαση. Σε περίπτωση άρνησής του 
παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.  
5. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, και του Ν. 
3463/2006.  
Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής 
 
Α ρ θ ρ ο 9ο 
Παραλαβή Υλικών 
1. Ο χρόνος παράδοσης των αγαθών ορίζεται εντός 365 ημερολογιακών ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης.  
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια και 
με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 
3. Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής  
4. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σύμβαση και μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.  
5. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 
όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει 
τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παραδοτέων και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  
6. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 
αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή 
των παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

http://dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126530


7. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παραδοτέων, με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από 
γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 
παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα 
σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται 
μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της 
σύμβασης και ο ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται στις 
προαναφερθείσες ποινικές ρήτρες, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  
8. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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