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ΠΡΟΣ   Οικονοµικό Τµήµα 
 

                                               

 ΘΕΜΑ: Πρωτογενές αίτηµα για την «Προµήθεια δοµικών υλικών» 
 
 

Έχοντας υπόψη  
1)Το άρθρο 66 του Ν.4270/14  
2)Την παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
3)Τις διατάξεις του Π∆ 80/2016  
 

σας γνωρίζουµε ότι η δαπάνη για την «Προµήθεια δοµικών υλικών» ποσού 
7030,80 ευρώ θα πραγµατοποιηθεί εντός του 2018. Η προµήθεια θα εκτελεστεί 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/16 
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επισυνάπτεται 

ΜΕΛΕΤΗ 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή 
1. Χρον. Αρχείο 
2.Φ προµήθειας 

 

 
 

Με εντολή δηµάρχου 
Η  ∆/ντρια   

 
 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Πολ. Μηχανικός  
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ΧΡΗΣΗ    ---- 2018 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η τεχνική έκθεση αφορά την «Προµήθεια δοµικών υλικών» τα οποία είναι απαραίτητα 

για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του τµήµατος Υποδοµών και ∆ικτύων µέχρι 

να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία που αφορά την «προµήθεια των δοµικών 

υλικών» 

Η προµήθεια αφορά τα παρακάτω υλικά : 

1. Τσιµέντο κοινό σε σακιά 50 κιλών 100 τεµάχια. 

2. 30,0 µ3  αµµοχάλικο µείγµα άµµου τριβείου µε υλικό 

λατοµείου διαστάσεων 0,50 έως 2,50cm 
3. Άµµος ποταµίσια τσιµεντοκονίας 20,0 µ3 
4. Έτοιµο σκυρόδεµα C 16/20 50,0 µ3 

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο πόσο 7030,80 ευρώ µε Φ.Π.Α. 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

1 Τσιµέντο κοινό σε σακιά 50 κιλών τεµ 100,00 8,50 € 850,00 € 

2 
Αµµοχάλικο µείγµα άµµου τριβείου µε 
υλικό λατοµείου διαστάσεων 0,50 έως 
2,5cm 

tn 30,00 14,00 € 420,00 € 

3 Άµµος ποταµίσια τσιµεντοκονίας  m3 20,00 50,00 € 1.000,00 € 

4 
Έτοιµο σκυρόδεµα, µεταφορά και έκχυση 
στον τόπο του έργου C 16/20 

m3 50,00 68,00 € 3.400,00 € 

      

ΣΥΝΟΛΟ: 5.670,00 € 

ΦΠΑ 24%: 1.360,80 €   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 7.030,80 € 

 

                                                                               Καρπενήσι 25/10/2018 

                                                          

                                                           Ο     ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

                                                              ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 

    ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΠΕ 





 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Προµήθεια: «Προµήθεια δοµικών   

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ                                               υλικών  

∆ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ                                             

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                               

 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1Ο : Η συγγραφή αυτή αφορά την προµήθεια δοµικών υλικών, 
προϋπολογισµού δαπάνης 7030,80 ευρώ µε Φ.Π.Α. συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ 24%. Τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις γενικές απαιτήσεις 
για ποιότητα και αξιοπιστία και να είναι σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές. 
ΑΡΘΡΟ 2Ο : Η διενέργεια και η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις έργων ,Προµηθειών και 
Υπηρεσιών» καθώς και του Ν. 3463/2006 περί ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 
ΑΡΘΡΟ 3Ο  : Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που 
λαµβάνει την εντολή προµήθειας σε χρονικό διάστηµα δύο ηµερών, να εφοδιάσει 
το ∆ήµο µε την παραγγελθείσα ποσότητα των υλικών. Η παράδοση των 
ποσοτήτων των υλικών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα µε τις προκύπτουσες 
ανάγκες του ∆ήµου και κατόπιν έγγραφης εντολής της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης και τοποθέτηση αποτελεί ουσιώδη 
απόκλιση και η προσφορά που ορίζει µεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το 
σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 
Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο 
µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του ∆ήµου. 
ΑΡΘΡΟ 4Ο  : Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν επί ποινή 
αποκλεισµού:  

• Υπεύθυνη(ες) δήλωση(εις) του ενδιαφεροµένου(προµηθευτή) που θα 
αναφέρει την εταιρεία από την οποία θα προµηθεύεται το έτοιµο 
σκυρόδεµα. 

• Υπεύθυνη(ες) δήλωση(εις) της εταιρείας που θα δηλώνει ότι θα 
προµηθεύει τον ενδιαφερόµενο(προµηθευτή) το έτοιµο σκυρόδεµα. 

• Άδεια λειτουργίας παραγωγής ετοίµου σκυροδέµατος και πρόσφατη 
µελέτη σύνθεσης ετοίµου σκυροδέµατος σε αναγνωρισµένο Εργαστήριο, 
της προµηθεύτριας εταιρείας. 

• Υπεύθυνη(ες) δήλωση(εις) του ενδιαφεροµένου(προµηθευτή) που θα 
αναφέρει ότι τα προσφερόµενα υλικά είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές της µελέτης 

 

 

Καρπενήσι 25/10/2018 
 

 Ελέγxθηκε Θεωρήθηκε 
Ο Συντάξας Ο Προϊστάµενος Τ.T.E. Η ∆ιευθύντρια Τ.Υ 

   
   
   
   
   

Παπαϊωάννου Γεώργιος Παπαϊωάννου Γεώργιος Παπαδοπούλου Μαρία 
Πολιτικός Μηχανικός. 

Π.Ε. 
Πολιτικός Μηχανικός. Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός. Π.Ε. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Μ.Μ. 
ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

1 
Τσιµέντο κοινό σε σακιά 
50 κιλών 
 

τεµ. 100 

Ως τσιµέντο περιγράφεται  ένα υλικό, το οποίο παρουσιάζει 
συνεκτικές και συνδετικές ιδιότητες που το καθιστούν κατάλληλο για 
την σύνδεση αδρανών υλικών σε ένα συµπαγές σύνολο. Επιπλέον, 
µε την χρήση νερού, µέσω χηµικής αντίδρασης το τσιµέντο εµφανίζει 
ιδιότητες πήξης και σκλήρυνσης. Προδιαγραφές ΚΥΑ 16462/29/2001 
– Μέρος Α’ Σύνθεση, Προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης για 
τα κοινά τσιµέντα (ΦΕΚ 917/Β/2001) 

2 

Αµµοχάλικο µείγµα 
άµµου τριβείου µε 
υλικό λατοµείου 
διαστάσεων 0,50 έως 
2,5cm 

tn 30,00 Θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 

3 
Άµµος ποταµίσια 
τσιµεντοκονίας  

m3 20,00 
Η άµµος ποταµίσια θα είναι αρίστης ποιότητας πλυµένη, στεγνή 
απαλλαγµένη από άλατα, ξένα σώµατα, χώµα σύµφωνα µε τις 
Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές 

4 

Έτοιµο σκυρόδερµα, 
µεταφορά και έκχυση 
στον τόπο του έργου C 
16/20  

m3 50,00 

 
 
Για το υπόψη αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στον 
Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997 και τον ΚΤΣ-16.. 
(Φ.Ε.Κ. / 1561 / Β / 2.6.2016) 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύεται το σκυρόδεµα από 
εταιρεία που διαθέτει άδεια λειτουργίας παραγωγής ετοίµου 
σκυροδέµατος και πρόσφατη µελέτη σύνθεσης ετοίµου 
σκυροδέµατος σε αναγνωρισµένο Εργαστήριο. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 Τσιµέντο κοινό σε σακιά 50 κιλών τεµ 100,00   

2 
Αµµοχάλικο µείγµα άµµου τριβείου µε 
υλικό λατοµείου διαστάσεων 0,50 έως 
2,5cm 

tn 30,00   

3 Άµµος ποταµίσια τσιµεντοκονίας  m3 20,00   

4 
Έτοιµο σκυρόδεµα, µεταφορά και έκχυση 
στον τόπο του έργου C 16/20 

m3 50,00   

      

ΣΥΝΟΛΟ:  

ΦΠΑ 24%:    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  

 

 

 

 

 Καρπενήσι ….... / ..…. / 2018 

 Ο Προσφέρων 

  

  

  

  

  




