
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

_______________ 
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

 ∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου  
ΕΡΓΟ: Προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος 
2014 
Προϋπολογισµός: 10.000,00 ΕΥΡΩ 
Χρηµατοδότηση: Εσοδα 

                              
 

ΤΤΤ   ΕΕΕ   ΧΧΧ   ΝΝΝ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΗΗΗ            ΕΕΕ   ΚΚΚ   ΘΘΘ   ΕΕΕ   ΣΣΣ   ΗΗΗ   
   
   
Έγγραφο ∆ήµου-Φορέα:  
Έργο: Προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος 2014 
Κωδ. Προϋπ/σµού:  
 
 
Περιγραφή: 
  H παρούσα µελέτη συντάχθηκε προκειµένου ο ∆ήµος να προχωρήσει στην 
προµήθεια και µεταφορά επί του έργου, έτοιµου σκυροδέµατος κατηγοριών C12/15, 
C16/20 και C20/25, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00. 
 Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του 
σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά. 
 Στη τιµή / κυβικό µέτρο συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων 
µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλες). 
 Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα. 
 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο προµηθευτής να διαθέτει οχήµατα µεταφοράς 
σκυροδέµατος των 6 κµ ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αγροτικούς δρόµους 
του ∆ήµου. 
 Η παραλαβή θα γίνει τµηµατικά σύµφωνα µε τις ανάγκες του ∆ήµου. 
 Αντίστοιχη µε την παραλαβή θα είναι και η τιµολόγηση µε σταθερή τιµή (τιµή 
προσφοράς). 
 Ο ∆ήµος θα ενηµερώνει εγγράφως τον προµηθευτή  (3) τρεις εργάσιµες ηµέρες πριν 
από την εκτέλεση της προµήθειας για την απαιτούµενη ποσότητα και ο προµηθευτής 
υποχρεούται εν συνεχεία στην έγκαιρη παράδοσης του απαιτούµενου υλικού. 
 Η προµήθεια χρηµατοδοτείται από ΕΣΟ∆Α του ∆ήµου µε το ποσό των 10.000,00€.  
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ΕΕΕΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ   
   

   
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείµενο Προµήθειας 
Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η Προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος 2014, για 
να καλυφθούν ανάγκες του ∆ήµου Χερσονήσου.   
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ισχύουσες δατάξεις 

Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
α) Του ισχύοντος ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος.  
β) Αποφ. ΥΠΕΣ 11389/93 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Τεχνικές Προδιαγραφές 

 H παρούσα µελέτη συντάχθηκε προκειµένου ο ∆ήµος να προχωρήσει στην 
προµήθεια και µεταφορά επί του έργου, έτοιµου σκυροδέµατος κατηγοριών C12/15, 
C16/20 και C20/25, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00. 
 Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του 
σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά. 
 Στη τιµή / κυβικό µέτρο συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων 
µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλες). 
 Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα. 
 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο προµηθευτής να διαθέτει οχήµατα µεταφοράς 
σκυροδέµατος των 6 κµ ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αγροτικούς δρόµους 
του ∆ήµου. 
 Η παραλαβή θα γίνει τµηµατικά σύµφωνα µε τις ανάγκες του ∆ήµου. 
 Αντίστοιχη µε την παραλαβή θα είναι και η τιµολόγηση µε σταθερή τιµή (τιµή 
προσφοράς). 
 Ο ∆ήµος θα ενηµερώνει εγγράφως τον προµηθευτή  (3) τρεις εργάσιµες ηµέρες πριν 
από την εκτέλεση της προµήθειας για την απαιτούµενη ποσότητα και ο προµηθευτής 
υποχρεούται εν συνεχεία στην έγκαιρη παράδοσης του απαιτούµενου υλικού. 
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ΠΠ  ΡΡ  ΟΟ  ΫΫ  ΠΠ  ΟΟ  ΛΛ  ΟΟ  ΓΓ  ΙΙ  ΣΣ  ΜΜ  ΟΟ  ΣΣ  
  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝΑ∆Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ∆ΑΠΑΝΗ 

 
1 ΄Ετοιµο σκυρόδεµα C12/15  κυβικό µέτρο 70,00 51,00 3.570,00 

 

2 ΄Ετοιµο σκυρόδεµα C16/20  κυβικό µέτρο 69,00 53,50 3.691,50 

 

3 ΄Ετοιµο σκυρόδεµα C20/25  κυβικό µέτρο 15,00 56,00 840,00 

 
    ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΟΟΟΛΛΛΟΟΟ   8.101,50 

  35,15 1.863,35  ΦΠΑ 23% 1.898,50 

 

  ΤΤΤΕΕΕΛΛΛΙΙΙΚΚΚΟΟΟ   ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΟΟΟΛΛΛΟΟΟ   (((ΣΣΣΕΕΕ   ΕΕΕΥΥΥΡΡΡΩΩΩ))) :::                                                                                                 111000...000000000,,,000000   
 

        

 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Λ. Χερσονήσου 01/04/2014 

Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 

Μαρία Πιταρίδη 
  πολιτικός µηχανικός        

Λ. Χερσονήσου  01/04/2014 
Οι Συντάξαντες 

 
 
 

Τσέλιου Στυλιανή  

        


