
   

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

     ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

   ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
 

Μελέτη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Δ. ΣΤΥΡΩΝ» 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 38/05-05-2020 

Προυπ.: 74.400,00 € με 24% ΦΠΑ  
Κ.Α. : 30.7135.18 
CPV :  44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα 
 14210000-6 Αδρανή 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Τίτλος: «Προμήθεια σκυροδέματος και λοιπών υλικών 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                           Δ.Δ. Στύρων »  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ                                             Αριθμός Μελέτης :  38/05-05-2020               
        Προϋπολογισμός : 74.400,00 €  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση προβλέπεται η προμήθεια έτοιμου μπετόν και θραυστό υλικό λατομείου 3Α , 
που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του Δ.Δ. Στύρων του Δήμου Καρύστου, προκειμένου για την συντήρηση και 
επισκευή σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους που υπέστησαν καθίζηση ή φθορά λόγω των έντονων καιρικών 
φαινομένων, αλλά και μετά από εργασίες - παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης-αποχέτευσης, καθώς επίσης και για 
οποιοδήποτε ανάγκη προκύψει.  

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από το συνεργείο της Τεχνικής Υπηρεσίας . 

Η ανωτέρω προμήθεια εντάσσεται στους εξής κωδικούς CPV: 
44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα 
14210000-6 Αδρανή υλικά  

 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να απορροφήσει μέρος της συνολικής ποσότητας της σύμβασης ανάλογα με τις 
ανάγκες του. Τα υπό προμήθεια προϊόντα θα παραδίδονται τμηματικά στους προορισμούς και στις ποσότητες που 
θα ορίζονται από την Τεχνική Υπηρεσία, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Ο 
ανάδοχος οφείλει μετά από ειδοποίηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, να προβαίνει στην προμήθεια της παραγγελθείσας 
ποσότητας των υλικών, μέσα σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών στον εκάστοτε τόπο παράδοσης, εντός των 
γεωγραφικών ορίων του Δ.Δ. Στύρων του Δήμου Καρύστου. Η τιμολόγηση θα είναι αντίστοιχη με την παραλαβή με 
σταθερή τιμή (προσφοράς). 

Η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., με τη συνολική αξία να 
ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει την εγκεκριμένη πίστωση του 
Κ.Α. 30.7135.18 του προϋπολογισμού του Δήμου Καρύστου έτους 2020. Η χρηματοδότηση θα γίνει από πιστώσεις 
ΑΠΕ.  
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

                  Κάρυστος  05/05/2020 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

     Κάρυστος   05/05/2020 

Ξυνογαλάς Ιωάννης  

 

 

Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας  

Δήμου Καρύστου  

Κων/νος Βαρελάς 

 

 

Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας  

Δήμου Καρύστου 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια σκυροδέματος και θραυστό υλικό λατομείου 3 Α για 
τις ανάγκες του Δ.Δ. Στύρων του Δήμου Καρύστου. 

1. Έτοιμο μπετόν 
Προμήθεια, μεταφορά και εναπόθεση επί του έργου με τα κατάλληλα μέσα φόρτωσης, άντλησης και 

εκφόρτωσης, κύρια και επικουρικά (αντλία σκυροδέματος, φορτωτής, πρέσα, γερανός, κ.λ.π.) έτοιμου μπετόν τύπου 
C12/15. Τα υλικά παρασκευής, η σύνθεση, η ανάμιξη, η μεταφορά και η διάστρωση θα είναι σύμφωνα με τους όρους 
του ισχύοντος «Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος» (ΚΤΣ-2016) και τις ΕΤΕΠ 01-01-01-00 «Παραγωγή και 
μεταφορά σκυροδέματος» και 01-01-02-00 «Διάστρωση σκυροδέματος». 

2. Θραυστό υλικό λατομείου 3 Α 

Προμήθεια, μεταφορά και εναπόθεση επί του έργου με τα κατάλληλα μέσα φόρτωσης και εκφόρτωσης,  θραυστού 

υλικού λατομείου 3 Α . Τα υλικά και η μεταφορά θα είναι σύμφωνα με τους όρους της ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 

οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά". 
 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

                  Κάρυστος 05/05/2020 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

     Κάρυστος  05/05/2020 

Ξυνογαλάς Ιωάννης  

 

 

Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας  

Δήμου Καρύστου  

Κων/νος Βαρελάς 

 

 

Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας  

Δήμου Καρύστου 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Έτοιμο μπετόν κατηγορίας C12/15 με 
μεταφορά εντός Δ.Δ.. Στύρων 

m³ 300,00 120,00 36.000,00 

2 
Θραυστό υλικό λατομείου 3 Α με 

μεταφορά εντός Δ.Δ.. Στύρων 
τόνοι 960,00 25,00 24.000,00 

 

Σύνολο 60.000,00 

ΦΠΑ 24% 14.400,00 

Συνολική δαπάνη 74.400,00 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

                  Κάρυστος  05/05/2020 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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Ξυνογαλάς Ιωάννης  

 

 

Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας  

Δήμου Καρύστου  

Κων/νος Βαρελάς 

 

 

Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας  

Δήμου Καρύστου 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια έτοιμου μπετόν και θραυστού υλικού λατομείου 3 Α για τις ανάγκες 
του Δ.Δ. Στύρων του Δήμου Καρύστου. Η προμήθεια θα γίνει βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και του 
προϋπολογισμού της μελέτης. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με :  
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/8-8/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
2.Τις διατάξεις του αρ. 58 & 72 του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως ισχύει σήμερα. 
3. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 4 του Ν. 3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο « Πρόγραμμα Διαύγεια» 
4. Τις διατάξεις του αρ. 130 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»  
5. Τις διατάξεις του άρ. 203 παρ.1 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]» 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 
Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 
Α) Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 
Β) Η συγγραφή υποχρεώσεων  
Γ) Οι τεχνικές προδιαγραφές 
Δ) Ο προϋπολογισμός της μελέτης 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό και με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική 
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν.3852/2010), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΣΥΜΒΑΣΗ 
Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την έγκριση του αποτελέσματος αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο 
τόπο και χρόνο , για να υπογράψει τη σύμβαση (άρθρο 105 του Ν.4412/2016, άρθρο 130 του Ν.4270/2014) . 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της, έως και τις 31/12/2020 ή έως την εξάντληση των 
ποσοτήτων των συμβατικών υλικών της προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη σχετική 
σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα 



που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου. 
2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του, που 
απορρέει από αυτή εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στο συμβατικό χρόνο 
ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν 4412/2016. 
3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση επιβάλλεται με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ο προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/16 και 
ειδικότερα των προβλεπόμενων στο άρθρο 74 του παραπάνω νόμου. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
1. Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως 
διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξη του χρόνου της παράτασης που δόθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 
207 του Ν. 4412/16, επιβάλλονται εκτός των τυχόν προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο 5% επί 
της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της 
συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της 
συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Κατά τα άλλα ισχύουν όσα αναφέρονται το άρθρο 207 του Ν. 
4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ  
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 από Επιτροπή παραλαβής που 
ορίζεται από τη σύμβαση και τη σχετική νομοθεσία. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείτε 
ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυμεί και ο προμηθευτής. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
Ο προμηθευτής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς 
και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 11ο  
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά, με την έκδοση κάθε φορά, σχετικού νόμιμου φορολογικού 
παραστατικού του προμηθευτή με την παραλαβούσα ποσότητα των υλικών και έκδοση σχετικού χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής από τον Δήμο, ύστερα από έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, από την αρμόδια 
επιτροπή του Δήμου. 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

                  Κάρυστος  05/05/2020 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

     Κάρυστος 05/05/2020 

Ξυνογαλάς Ιωάννης  
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Δήμου Καρύστου  

Κων/νος Βαρελάς 

 

 

Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας  

Δήμου Καρύστου 
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« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Δ. ΣΤΥΡΩΝ  » 

Οικονομική Προσφορά  

Της επιχείρησης  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
με έδρα τ………………………………οδός ………………………………αριθμ…………………… 

Τ.Κ. …………………Τηλ. …………………….Fax…………………… 

Προς: 

ΔΗΜΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ολογράφως) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(αριθμητικώς) 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Έτοιμο μπετόν κατηγορίας 
C12/15 με μεταφορά εντός 
Δ.Δ. Στύρων 

m³ 300,00  

 

 

2 

Θραυστό υλικό λατομείου 3Α 

με μεταφορά εντός Δ.Δ. 

Στύρων 

τόνοι 960,00  

 

 

 

Σύνολο (αριθμητικώς)  

 

 

Σύνολο ( ολογράφως ) 

 

 

 

…………………………. 

(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο Προσφέρων  

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων) 


