
                                                                      

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

     ΝΟΜΟΣ ΔΥΒΟΙΑΣ 

   ΓΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
 

Μελέτη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΚAΦΗΡΕΑ» 

ΑΡ.ΜΕΛΕΣΗ: 37/30-04-2020 

Προυπ.: 74.400,00 € με 24% ΦΠΑ  

Κ.Α. : 30.7135.21 

CPV :
  
44114100-3 Έηοιμο ζκσρόδεμα 

         14210000-6 Αδρανή 

                                                                                                                                                    Αριθμός Πρωη. 4502/18.05.2020 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                               Σίτλοσ: «Προμήθεια ςκυροδζματοσ και λοιπών υλικών 

ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ                                                           Δ.Ε. Καφηρζα »  

ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ                                             Αρικμόσ Μελζτθσ : 37/04-05-2020 

        Προχπολογιςμόσ : 74.400,00 €  

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ  

Με τθν παροφςα Σεχνικι Ζκκεςθ προβλζπεται θ προμικεια ζτοιμου μπετόν και κραυςτό υλικό λατομείου 3Α , 

που κα χρθςιμοποιθκοφν για τισ ανάγκεσ του Δ.Ε. Καφθρζα του Διμου Καρφςτου, προκειμζνου για τθν ςυντιρθςθ 

και επιςκευι ςε οδοφσ και κοινόχρθςτουσ χϊρουσ που υπζςτθςαν κακίηθςθ ι φκορά λόγω των ζντονων καιρικϊν 

φαινομζνων, αλλά και μετά από εργαςίεσ - παρεμβάςεισ ςτο δίκτυο φδρευςθσ-αποχζτευςθσ, κακϊσ επίςθσ και για 

οποιοδιποτε ανάγκθ προκφψει.  

Οι εργαςίεσ κα πραγματοποιθκοφν από το ςυνεργείο τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ . 

Η ανωτζρω προμικεια εντάςςεται ςτουσ εξισ κωδικοφσ CPV: 

44114100-3 Ζτοιμο ςκυρόδεμα 

14210000-6 Αδρανι υλικά  

 

Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα να απορροφιςει μζροσ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ τθσ ςφμβαςθσ ανάλογα με τισ 

ανάγκεσ του. Σα υπό προμικεια προϊόντα κα παραδίδονται τμθματικά ςτουσ προοριςμοφσ και ςτισ ποςότθτεσ που 

κα ορίηονται από τθν Σεχνικι Τπθρεςία, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Διμου, χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ. Ο 

ανάδοχοσ οφείλει μετά από ειδοποίθςθ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ, να προβαίνει ςτθν προμικεια τθσ παραγγελκείςασ 

ποςότθτασ των υλικϊν, μζςα ςε διάςτθμα δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν ςτον εκάςτοτε τόπο παράδοςθσ, εντόσ των 

γεωγραφικϊν ορίων του Δ.Ε. Καφθρζα του Διμου Καρφςτου . Η τιμολόγθςθ κα είναι αντίςτοιχθ με τθν παραλαβι με 

ςτακερι τιμι (προςφοράσ). 

Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των 60.000,00 ευρϊ χωρίσ Φ.Π.Α., με τθ ςυνολικι αξία να 

ανζρχεται ςτο ποςό των 74.400,00 (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%) και κα βαρφνει τθν εγκεκριμζνθ πίςτωςθ του 

Κ.Α. 30.7135.21 του προχπολογιςμοφ του Διμου Καρφςτου ζτουσ 2020. Η χρθματοδότθςθ κα γίνει από πιςτϊςεισ 

ΑΠΕ  

 

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ 

                  Κάρυςτοσ 04/05/2020 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

     Κάρυςτοσ 04/05/2020 

Ξυνογαλάσ Ιωάννθσ  

 

 

Προϊςτάμενοσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ  

Διμου Καρφςτου  

Κων/νοσ Βαρελάσ 

 

 

Διευκυντισ Σεχνικισ Τπθρεςίασ  

Διμου Καρφςτου 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 





 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                               Σίτλοσ: «Προμήθεια ςκυροδζματοσ και λοιπών υλικών 

ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ                                                           Δ.Ε. Καφηρζα  »  

ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ                                             Αρικμόσ Μελζτθσ :   37/04-05-2020               

        Προχπολογιςμόσ : 74.400,00 €  

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

Οι παροφςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ αφοροφν τθν προμικεια ςκυροδζματοσ και κραυςτό υλικό λατομείου 3 Α για 

τισ ανάγκεσ του Δ.Ε. Καφθρζα του Διμου Καρφςτου. 

1. Ζτοιμο μπετόν 

Προμικεια, μεταφορά και εναπόκεςθ επί του ζργου με τα κατάλλθλα μζςα φόρτωςθσ, άντλθςθσ και 

εκφόρτωςθσ, κφρια και επικουρικά (αντλία ςκυροδζματοσ, φορτωτισ, πρζςα, γερανόσ, κ.λ.π.) ζτοιμου μπετόν τφπου 

C12/15. Σα υλικά παραςκευισ, θ ςφνκεςθ, θ ανάμιξθ, θ μεταφορά και θ διάςτρωςθ κα είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

του ιςχφοντοσ «Κανονιςμοφ Σεχνολογίασ κυροδζματοσ» (ΚΣ-2016) και τισ ΕΣΕΠ 01-01-01-00 «Παραγωγι και 

μεταφορά ςκυροδζματοσ» και 01-01-02-00 «Διάςτρωςθ ςκυροδζματοσ». 

2. Θραυςτό υλικό λατομείου 3 Α 

Προμικεια , μεταφορά και εναπόκεςθ επί του ζργου με τα κατάλλθλα μζςα φόρτωςθσ και εκφόρτωςθσ,  κραυςτοφ 

υλικοφ λατομείου 3
 
Α . Σα υλικά και θ μεταφορά κα είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ΕΣΕΠ 05-03-03-00 "τρϊςεισ 

οδοςτρωμάτων από αςφνδετα αδρανι υλικά". 

 

 

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ 

                  Κάρυςτοσ  04/05/2020 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

     Κάρυςτοσ 04/05/2020 

Ξυνογαλάσ Ιωάννθσ  

 

 

Προϊςτάμενοσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ  

Διμου Καρφςτου  

Κων/νοσ Βαρελάσ 

 

 

Διευκυντισ Σεχνικισ Τπθρεςίασ  

Διμου Καρφςτου 
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Α/Α ΕΙΔΟ Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 Ζτοιμο μπετόν κατηγορίασ C12/15 με 

μεταφορά εντόσ Δ.Ε. Καφηρζα 
m³ 300,00 120,00 36.000,00 

2 
Θραυςτό υλικό λατομείου 3 Α με 

μεταφορά εντόσ Δ.Ε. Καφηρζα 
τόνοι 960,00 25,00 24.000,00 

 

φνολο 60.000,00 

ΦΠΑ 24% 14.400,00 

υνολική δαπάνη 74.400,00 

 

 

 

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ 

                  Κάρυςτοσ 04/05/2020 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

     Κάρυςτοσ 04/05/2020 

Ξυνογαλάσ Ιωάννθσ  

 

 

Προϊςτάμενοσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ  

Διμου Καρφςτου  

Κων/νοσ Βαρελάσ 

 

 

Διευκυντισ Σεχνικισ Τπθρεςίασ  

Διμου Καρφςτου 
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Με τθ μελζτθ αυτι προβλζπεται θ προμικεια ζτοιμου μπετόν και κραυςτοφ υλικοφ λατομείου 3 Α για τισ ανάγκεσ 
του Δ.Ε. Καφθρζα του Διμου Καρφςτου. Η προμικεια κα γίνει βάςει των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και του 
προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ. 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΙΧΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
Η προμικεια κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με :  
1. Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/8-8/16 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
2.Σισ διατάξεισ του αρ. 58 & 72 του Ν. 3852/2010 Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ όπωσ ιςχφει ςιμερα. 
3. Σισ διατάξεισ του αρ. 2 παρ. 4 του Ν. 3861/2010 Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο « Πρόγραμμα Διαφγεια» 
4. Σισ διατάξεισ του αρ. 130 του Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (εν−ςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»  
5. Σισ διατάξεισ του άρ. 203 παρ.1 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ υμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και 
αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Σ.Α. *Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι»+» 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΕΤΧΗ 
υμβατικά τεφχθ κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 
Α) Η Διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ 
Β) Η ςυγγραφι υποχρεϊςεων  
Γ) Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
Δ) Ο προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Η εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα γίνει με ςυνοπτικό διαγωνιςμό και με τουσ όρουσ που κα κακορίςει θ Οικονομικι 
Επιτροπι (άρκρο 72 του Ν.3852/2010), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 117 του Ν.4412/2016 με κριτιριο 
ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΤΜΒΑΗ 
Ο ανάδοχοσ τθσ προμικειασ, μετά τθν ζγκριςθ του αποτελζςματοσ αυτισ, υποχρεοφται να προςζλκει ςε οριςμζνο 
τόπο και χρόνο , για να υπογράψει τθ ςφμβαςθ (άρκρο 105 του Ν.4412/2016, άρκρο 130 του Ν.4270/2014) . 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ, ζωσ και τισ 31/12/2020 ι ζωσ τθν εξάντλθςθ των 
ποςοτιτων των ςυμβατικϊν υλικϊν τθσ προμικειασ. 

 
 
 





ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΚΠΣΩΣΟΤ 
1. Ο προμθκευτισ που δεν προςζρχεται μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςτθκε για να υπογράψει τθ ςχετικι 
ςφμβαςθ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε δικαίωμα 
που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου. 
2. Με τθν ίδια διαδικαςία ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα του, που 
απορρζει από αυτι εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά, μζςα ςτο ςυμβατικό χρόνο 
ι ςτο χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του Ν 4412/2016. 
3. Ο προμθκευτισ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι τθ ςφμβαςθ όταν: 
α) Η ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ του φορζα. 
β) υντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 
4. τον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ επιβάλλεται με 
απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ο προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των 
ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του Ν. 4412/16 και 
ειδικότερα των προβλεπόμενων ςτο άρκρο 74 του παραπάνω νόμου. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΚΤΡΩΕΙ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΜΗ ΠΑΡΑΔΟΗ 
1. ε περίπτωςθ που το υλικό παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, όπωσ 
διαμορφϊκθκε με τυχόν μετάκεςθ και μζχρι λιξθ του χρόνου τθσ παράταςθσ που δόκθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 
207 του Ν. 4412/16, επιβάλλονται εκτόσ των τυχόν προβλεπομζνων κατά περίπτωςθ κυρϊςεων και πρόςτιμο 5% επί 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. Σο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα 
επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. Κατά τα άλλα ιςχφουν όςα αναφζρονται το άρκρο 207 του Ν. 
4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΛΙΚΩΝ  
Η παραλαβι των υλικϊν κα γίνει ςφμφωνα με το άρκρο 208 του Ν. 4412/2016 από Επιτροπι παραλαβισ που 
ορίηεται από τθ ςφμβαςθ και τθ ςχετικι νομοκεςία. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείτε 
ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και καλείται να παραςτεί εφόςον το επικυμεί και ο προμθκευτισ. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
ΦΟΡΟΙ – ΣΕΛΗ – ΚΡΑΣΗΕΙ  
Ο προμθκευτισ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ βαρφνεται με όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ 
και ειςφορζσ υπζρ του δθμοςίου, διμων και κοινοτιτων ι τρίτων που ιςχφουν ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

ΑΡΘΡΟ 11ο  
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 
Η πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνεται τμθματικά, με τθν ζκδοςθ κάκε φορά, ςχετικοφ νόμιμου φορολογικοφ 
παραςτατικοφ του προμθκευτι με τθν παραλαβοφςα ποςότθτα των υλικϊν και ζκδοςθ ςχετικοφ χρθματικοφ 
εντάλματοσ πλθρωμισ από τον Διμο, φςτερα από ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ, από τθν αρμόδια 
επιτροπι του Διμου. 
 
 
 

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ 

                  Κάρυςτοσ 04/05/2020 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

     Κάρυςτοσ 04/05/2020 

Ξυνογαλάσ Ιωάννθσ  

 

 

Προϊςτάμενοσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ  

Διμου Καρφςτου  

Κων/νοσ Βαρελάσ 

 

 

Διευκυντισ Σεχνικισ Τπθρεςίασ  

Διμου Καρφςτου 
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ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ                                             Αρικμόσ Μελζτθσ :   37/04-05-2020                           

         

  

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΚΑΦΗΡΕΑ  » 

Οικονομική Προςφορά  

Σθσ επιχείρθςθσ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
με ζδρα τ………………………………οδόσ ………………………………αρικμ…………………… 

Σ.Κ. …………………Σθλ. …………………….Fax…………………… 

Προσ: 

ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ  

 

Α/Α ΕΙΔΟ Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 

(ολογράφωσ) 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ 

(αριθμητικώσ) 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Ζτοιμο μπετόν κατηγορίασ 

C12/15 με μεταφορά εντόσ 

Δ.Ε. Καφηρζα  

m³ 300,00  

 

 

2 

Θραυςτό υλικό λατομείου 3 Α 

με μεταφορά εντόσ Δ.Ε. 

Καφηρζα  

τόνοι 960,00  

 

 

 

φνολο (αριθμητικώσ)  

 

 

φνολο ( ολογράφωσ ) 

 

 

 

…………………………. 

(Σόποσ και θμερομθνία) 

Ο Προςφζρων  

(Ονοματεπϊνυμο υπογραφόντων και ςφραγίδα εργολθπτικϊν επιχειριςεων) 




