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                                                               ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ 

                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

                                                                    Α∆Α:Ω∆27Ω1Ρ-62Η    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ρόδος19-02-2020 

ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ                                

∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ                                                      Αριθµ. Πρωτοκ: 2/8823 

∆ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                    

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΗΛ.: 2241035445 ΦΑΞ:2241039780 

Πληροφορίες: Ελένη Μαράκα 

∆/ΝΣΗ: ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 3-5 

Τ.Κ. 85100 ΡΟ∆ΟΣ 

 

                                                             Προς: . Πίνακα αποδεκτών 

 

                                       

                               ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ   502/2020      
 

Θέµα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

                                 (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ∆ηµάρχου) 

 

 

Ο Αντιδήµαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νόµος Καλλικράτη). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

3. Τo  άρθρο 209 του Ν. 3463/2006. 

4. Το Π.∆.80/2016 και Ν.4555/2018. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012.  

6. Τις σχετικές Πράξεις του Τμήματος VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου 231/2017, 

269/2017, 311/2017 και 313/2017. 

7. Την ανάγκη που προέκυψε για την προµήθεια σκυροδέµατος ∆.Ε. 

Ατταβύρου του ∆ήµου Ρόδου. 

8. Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί 

νόµιµα στον κωδικό προϋπολογισµού 30-6662.0008.0011 ποσού 

21.594,60 ευρώ. 

9. Την απόφαση ∆ηµάρχου 4452/17-09-2019 για την εκχώρηση των 

αρµοδιοτήτων. 

10. Το πρωτογενές αίτηµα του ΚΗ∆ΜΗΣ 20REQ006263584 2020-02-10. 

11. Το εγκεκριµένο αίτηµα του ΚΗ∆ΜΗΣ 20REQ006302891 2020-02-18. 

12. Το προϋπολογισµό του ∆ήµου Ρόδου για το έτος 2020 του οποίου υπάρχει 

εγγεγραµµένη πίστωση στον Κ.Α 30-6662.0008.0011 ποσού 

22.000,00ευρώ. 

 

Αποφασίζει 

 



2 

 

Δήμος Ρόδου 

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

 

A. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του ∆ηµάρχου 

(άρθρου 118 του Ν. 4412/16) «για την προµήθεια σκυροδέµατος ∆.Ε. 

Ατταβύρου» του ∆ήµου Ρόδου . 

B. Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών.   

Γ. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε κατάθεση 

έγγραφων προσφορών και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάση τιµής 

(χαµηλότερη τιµή), για την προµήθεια ως κάτωθι: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
CPV: 44114100-3 
NUTS III EL 421 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος (CPV 
44114100-3), για την αποκατάσταση φθορών σε τσιµεντοστρωµένους 
κοινόχρηστους χώρους και σε περιβάλλοντες  χώρους  δηµοτικών  ακινήτων και 
σε  τσιµεντοστρωµένες οδούς της επικράτειας της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Ατταβύρου ή όπου απαιτηθεί για φθορές εντός δηµοτικής δικαιοδοσίας στην 
∆ηµοτική Ενότητα έως τη λήξη του οικονοµικού έτους 2020. Τα υλικά 
προορίζονται για τα συνεργεία του ∆ήµου τα οποία και θα εκτελέσουν τις 
εργασίες επιφανειακής επίστρωσης, χωρίς καµία δοµική µεταβολή των χώρων 
και των στοιχείων τους. 
 
Οι τιµές του τιµολογίου έχουν αντληθεί από το ελεύθερο εµπόριο. 
 
Στις τιµές συµπεριλαµβάνεται επίσης η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων 
µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, 
στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, 
φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση 
σκυροδέτησης. 
 
Η προµήθεια θα είναι τµηµατική χωρίς καµιά πρόσθετη επιβάρυνση και θα 
πραγµατοποιείται µετά από ενηµέρωση του προµηθευτή από το ειδικό 
συνεργείο. 
 
Σύµφωνα µε την 299/2014 Πράξη του Τµήµατος VII του ΕΛΣΥΝ, «δεδοµένου 
ότι δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν, εκ των προτέρων, τα ακριβή σηµεία στα 
οποία να ανακύψει το πρόβληµα δεν µπορεί να συνταχθεί µελέτη και 
χρονοδιάγραµµα έργου εκτελούµενου µε αυτεπιστασία», η προµήθεια 
σκυροδέµατος για αποκατάσταση φθορών, όπως αυτές θα ανακύπτουν κάθε 
φορά, δεν αποτελεί έργο αλλά προµήθεια που στη σύµβαση ενσωµατώνει και το 
κόστος µεταφοράς και τοποθέτησης τους επί των επιφανειών καθώς «ο προέχων 
χαρακτήρας αυτής, καθώς δεν προσδιορίζεται η αξία των υπηρεσιών µεταφοράς 
και τοποθέτησης, καθορίζεται από την αξία του σκυροδέµατος, η οποία, σύµφωνα 
µε τα διδάγµατα της κοινής πείρας είναι σαφώς υπέρτερη της µεταφοράς και της 
τοποθέτησης» 
 
 
Η εκτέλεση της προµήθειας της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης  σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 εµπίπτει στο άρθρο 118 περί Απευθείας 
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Ανάθεσης κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και µε κριτήριο 
την οικονοµικότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, τηρουµένων 
των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας έκθεσης. 
 
Το ποσό της εν λόγω δαπάνης ανέρχεται σε 21.594,60€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) και θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2020 και ειδικότερα: 
-Από τον ΚΑ 30-6662.0008.0011 εγγεγραµµένης πίστωσης 22.000,00 
ευρώ για το έτος 2020, για τις ανάγκες της παρούσας απαιτείται 
διάθεση ποσού 21.594,60ευρώ. Η χρηµατοδότηση της συγκεκριµένης 
δαπάνης γίνεται από ιδίους πόρους στου ∆ήµου. 
 
Το ύψος του ΚΑΕ εµπίπτει στα χρηµατικά όρια της απευθείας ανάθεσης 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 118 το Ν. 4412/2016, λαµβάνοντας 
υπόψη και τις πράξεις 45/2018, 231/2017, 269/2017,  311/2017,  
312/2017  και  313/2017 του Τµήµατος VII Κλιµακίου ΠΕ∆ του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου περί νοµιµότητας αυτοτελούς εκτέλεσης εγγεγραµµένων πιστώσεων 
σε ξεχωριστούς ΚΑΕ ανά ∆ηµοτική Ενότητα. 
 
 
 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
Η παρούσα προµήθεια περιλαµβάνει την προµήθεια και µεταφορά σε 
κοινόχρηστους χώρους, περιβάλλοντες χώρους και δηµοτικές οδούς της 
∆ηµοτικής Ενότητας  Ατταβύρου Ρόδου τους  ∆ήµου Ρόδου C25/30 και 
C16/20(CPV 44114100-3), έτοιµου εργοστασιακού Σκυροδέµατος -  σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ-2016), όπως 
ισχύει µετά την Αριθµ. ∆ΝΣγ/ 23597/ΦΝ 429 (3) Τροποποίηση της µε αριθµ. 
Γ.∆.Τ.Υ./οικ.3328/ 12-05-2016 (ΦΕΚ 1839/Β` 25.5.2017) και την Αριθµ. 
∆ΝΣ/2693/ΦΝ 429 (2) Τροποποίηση της µε αριθ. Γ.∆.Τ.Υ./οικ. 3328/ 12-05-
2016 (ΦΕΚ 466/Β` 14.2.2018) -  µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας 
σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών 

ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη 
κατασκευής των καλουπιών, και τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

(ΕΤΕΠ) που ισχύουν  - ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2017 - ΦΕΚ B’ 

4607/13.12.2019. 

 
 
 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

(ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ) 
∆ηµοσίευση 

1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2017, 
Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 

ΦΕΚ Β’ 
4607/13.12.2019 

2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:2017, 
Συντήρηση του σκυροδέµατος 

ΦΕΚ Β’ 
4607/13.12.2019 

4 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00:2009, 
∆ιάστρωση σκυροδέµατος 

ΦΕΚ Β’ 2221/30-07-
12 
 

5 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00:2009, 
∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 

ΦΕΚ Β’ 2221/30-07-
12 
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6 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00:2009 
Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών. 
 

ΦΕΚ Β’ 2221/30-07-
12 
 

 
 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα 
επί τόπου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 
λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε 
βάση ειδική µελέτη συνθέσεως οπότε ο χρόνος προσαυξάνεται κατά 30 λεπτά. 
Η θερµοκρασία του νωπού σκυροδέµατος δεν θα είναι µικρότερη των 5οC και 
µεγαλύτερη των 32οC κατά την παράδοση. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 
των εργασιών από  το  συνεργείο του  ∆ήµου  ήτοι  στον φυσικό χώρο 
αποκαταστάσεων  ή  παρεµβάσεων της ∆.Ε. Αταββύρου Ρόδου, του 
εργοστασιακού έτοιµου σκυροδέµατος, οι σταλίες  των αυτοκινήτων µεταφοράς 
του σκυροδέµατος, η παρασκευή του µίγµατος και η µεταφορά του προς 
διάστρωση. 
Στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των 
προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κ.λ.π.) υπό την 
εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. 
Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα 
τσιµέντου στο σκυρόδεµα. Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των 
αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης 
χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε 
δαπάνη του Aναδόχου. 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (συµπεριλαµβανοµένων των ρευστοποιητικών 
και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά 
περίπτωση, µελέτη συνθέσεως. 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της 
άνω στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής). 
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων 
µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, 
στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, 
φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση 
σκυροδέτησης. 
ε.   Η µελέτη σύνθεσης που θα συνοδεύει το εργοστασιακό σκυρόδεµα. 
 
Η επιµέτρηση γίνεται ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από 
σκυρόδεµα. 
Οι αναγραφόµενες τιµές ανά κατηγορία σκυροδέµατος υπολογίζεται ανά κυβικό 
µέτρο (m3). 
 
Οι κατηγορίες σκυροδέµατος µε βάση τις προβλεπόµενες ανάγκες του ∆ήµου 
για το συγκεκριµένο σκοπό είναι η  κάτωθι: 
 
 
Α) ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ C25/30: Με βάση την Απόφαση υπ’αριθµ. Γ.∆.Τ.Υ./οικ 3328 
του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε τίτλο «Έγκριση του 
Κανονισµού τεχνολογίας σκυροδέµατος 2016-(ΚΤΣ-2016)», Φ.Ε.Κ.1561/Β’/02-
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06-2016 και για την αντίστοιχη κατηγορία έκθεσης για διάβρωση από 
χλωριόντα θαλασσινού νερού-κατηγορία έκθεσης ΧS1 (έκθεση σε 
αεροµεταφερόµενα άλατα αλλά όχι σε επαφή µε το νερό-παράκτιες περιοχές – 
Παραθαλάσσιες περιοχές έως 1,5 km)- (Τσιµέντα II, III, IV εκτός CEM II/B-
LL+CEM II/B-L). 
 

Παραθαλάσσιο περιβάλλον έως 1,5 Km 
Κατηγορία Έκθεσης  ΧS1 
Μαχ Ν/Τα (λόγος νερού τσιµέντου) 0,50 
Min κατ. αντοχής C25/30 
Min περιεκτ. σε τσιµέντο kg/m3 330 
Min επικάλυψη για ανθεκτικότητα 45 
Min περιεκτικότητα σε αέρα - 
 
Συνίσταται η κοκκοµετρική καµπύλη του µίγµατος των αδρανών να βρίσκεται 
στην υποζώνη ∆ και κατά το δυνατόν στην µέση. 
 
 
Β) ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ C16/20: Με βάση την Απόφαση υπ’αριθµ. Γ.∆.Τ.Υ./οικ 3328 
του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε τίτλο «Έγκριση του 
Κανονισµού τεχνολογίας σκυροδέµατος 2016-(ΚΤΣ-2016)», Φ.Ε.Κ.1561/Β’/02-
06-2016 πρέπει να πληροί: 
 

• Απαίτηση για συµµόρφωση στα ανωτέρω περιγραφόµενα Πρότυπα – 
Προδιαγραφές, µε έµφαση στον ΚΤΣ 2016 και το ΕΛΟΤ ΕΝ 206.  

• Κατηγορία αντοχής σκυροδέµατος: C16/20 
• Κατηγορία συνεκτικότητας (κάθισης): S2 
• Μέγιστος κόκκος αδρανών σκυροδέµατος: Dmax 31,5mm 

 
Σύµφωνα µε τον ΚΤΣ 2016, «∆εν λαµβάνουν πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 
προϊόντος, σκυροδέµατα κατηγοριών αντοχής C16/20 και µικρότερης και 
σκυροδέµατα κατηγοριών αντοχής  C35/45  και µεγαλύτερης» 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
Οι γενικές προδιαγραφές του εργοστασιακού σκυροδέµατος ορίζονται στον ΚΤΣ 
2016 όπως ισχύει και είναι οι ακόλουθες: 
 
Α. ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
1. Το τσιµέντο πρέπει να συµφωνεί µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 
197-1 και να φέρει σήµανση CE σύµφωνα µε το πρότυπο αυτό και τις διατάξεις 
του άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΕ) 305/2011 και να παρέχεται η δήλωση 
επιδόσεων, στην ελληνική γλώσσα, µε τα εκάστοτε ισχύοντα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του τσιµέντου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του 
Κανονισµού (ΕΕ) 305/2011 και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 574/2014, καθώς 
και να παρέχεται το έντυπο δεδοµένων ασφαλείας (material data sheet). 
2. Τα Αδρανή υλικά πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12620 και να φέρουν την σήµανση CE σύµφωνα µε το πρότυπο αυτό και 
τις διατάξεις του άρθρου 9 του κανονισµού (ΕΕ) 305/2011. Οι γεωµετρικές, 
φυσικές και χηµικές απαιτήσεις τους σύµφωνα µε τον ΚΤΣ-2016. 
3.Το νερό ανάµιξης που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1008. Νερό πόσιµο προερχόµενο από το 
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δίκτυο ύδρευσης, θεωρείται κατάλληλο και δεν χρειάζεται έλεγχο. Νερό άλλης 
προέλευσης (υπόγεια νερά κ.λ.π) µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο εφόσον 
διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1008. 
4. Τα πρόσθετα σκυροδέµατος θα χαρακτηρίζονται σύµφωνα µε το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ EN 934-2 και θα ικανοποιούν επιπρόσθετα τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 5.1.5 του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 και της παραγράφου Β1.5 του ΚΤΣ-16. 
 
Β. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 
Η µελέτη σύνθεσης του σκυροδέµατος θα γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στον ΕΛΟΤ ΕΝ 206 και την  παράγραφο Β2 του Κ.Τ.Σ. Η Μελέτη Σύνθεσης 
πρέπει να γίνεται από αρµόδια εργαστήρια σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία. Σε περίπτωση χρήσης ανακυκλωµένων αδρανών σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στον ΕΛΟΤ ΕΝ 206, η µελέτη σύνθεσης θα εξετάζει και την επίδραση 
των ανακυκλωµένων αδρανών στην µακροχρόνια ανθεκτικότητα του 
σκυροδέµατος. Η µελέτη αυτή θα περιλαµβάνει αποτελέσµατα µακροχρόνιας 
έκθεσης τουλάχιστον ενός έτους. Η χρήση ανακυκλωµένων αδρανών 
επιτρέπεται µόνον εφόσον αυτά ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 
και εφόσον η ανθεκτικότητα των µειγµάτων στα οποία προστίθενται 
αποδεικνύεται ότι είναι τουλάχιστον ίση µε την ανθεκτικότητα των συµβατικών 
σκυροδεµάτων που πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 για το 
συγκεκριµένο περιβάλλον έκθεσης. Στην περίπτωση χρήσης ανακυκλωµένων 
αδρανών ο επιβλέπων µηχανικός ή η υπηρεσία επίβλεψης θα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι τα αδρανή που µεταφέρονται στο εργοτάξιο είναι τα ίδια µε αυτά 
που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη µελέτη σύνθεσης. 
 
Γ.ΑΝΑΜΙΞΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ  
Για τα συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος ισχύει η Προδιαγραφή ΕΛΟΤ 
ΤΠ 1501-01-01-04-00 καθώς και το κεφάλαιο Β3 του ΚΤΣ 2016. 
 
∆.  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
Η γενική αρχή που πρέπει να διέπει κάθε είδους µεταφορά σκυροδέµατος είναι 
ότι δεν θα πρέπει να αλλοιώνονται κατά την µεταφορά οι ιδιότητες αυτού και 
ειδικότερα ο λόγος Ν/Τ, η εργασιµότητα, η οµοιογένεια και η αρχική 
διαβάθµιση καθώς επίσης να µην µεταβάλλεται σηµαντικά η θερµοκρασία του. 
Για την επιλογή των µέσων µεταφοράς πρέπει να λαµβάνεται υπόψη, εκτός από 
το κόστος, οι τοπικές συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες και οι απαιτήσεις για το 
σκυρόδεµα. 
Σε κάθε περίπτωση θα ακολουθούνται επίσης οι οδηγίες εκφόρτωσης και 
µεταφοράς που περιλαµβάνονται στην Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-
00 «∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος». 
 
ΛΗΨΗ ∆ΟΚΙΜΙΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΙ-ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ 
Οι έλεγχοι και οι επανέλεγχοι του σκυροδέµατος στο έργο καθώς και οι 
επανέλεγχοι οι οποίοι 
ενδεχοµένως θα απαιτηθούν θα εκτελεστούν σύµφωνα µε το κεφ. Γ (ΚΤΣ-2016) 
(αριθµός κυβικών δοκιµίων, µέθοδοι και λήψη κυλινδρικών δοκιµίων για 
επανέλεγχο σε σκληρυµένο σκυρόδεµα κ.λ.π. ανάλογως του είδους 
σκυροδέµατος.  Σηµειώνεται πως το κόστος των ελέγχων (λήψη δοκιµίων, 
συντήρηση, µεταφορά και το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων, καθώς και 
των απαραίτητων µελετών), επιβαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. Οι 
λοιπές αποζηµιώσεις θα ακολουθούν τα οριζόµενα στο ΚΕΦ. Ε’ του ΚΤΣ-2016. 
 
ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗ 
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Σε περίπτωση που η ταχύτητα εξάτµισης πλησιάζει το 1kg/m2/hr πρέπει να 
ληφθούν µέτρα για την αντιµετώπιση της πλαστικής συστολής σύµφωνα µε τον 
ΚΤΣ-2016. 
Σε περίπτωση που η σκυροδέτηση λαµβάνει χώρα σε χαµηλή θερµοκρασία 
περιβάλλοντος οι χρόνοι θερµικής προστασίας λαµβάνονται σύµφωνα µε τον 
ΚΤΣ-2016. 
 
 Τα µέτρα κατά την µεταφορά, διάστρωση, συντήρηση για τις επικείµενες 
σκυροδετήσεις τα οποία θα ληφθούν θα ακολουθούν τις κάτωθι προδιαγραφές: 
1. Τεχνική Οδηγία 1: Σκυροδέτηση µε χαµηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος-
2011 της Επιτροπής 
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος, 
2. Τεχνική Οδηγία 2: Σκυροδέτηση µε υψηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος-
2011 της Επιτροπής 
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος και 
3. Τεχνική Οδηγία 3: Σκυροδέτηση σε συνήθεις καιρικές συνθήκες-2012 της 
Επιτροπής Τεχνολογίας Σκυροδέµατος, αναλόγως των καιρικών συνθηκών που 
επικρατούν κατά την σκυροδέτηση. 
 
                                           ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

α/α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Κόστος 
ανά 

µονάδα 
(€) 

Συνολικό 
Κόστος 

1 Έτοιµο Σκυρόδεµα C25/30                   
(CPV 44114100-3) 

Κυβ. 
µέτρο 

65 75,00 4.875,00 

 Έτοιµο Σκυρόδεµα C16/20                   
(CPV 44114100-3) 

Κυβ. 
µέτρο 

190 66,00 12.540,00 

ΣΥΝΟΛΟ 17.415,00 
ΦΠΑ 24% 4.179,6 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21.594,60 
 
 

       Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στις Υπηρεσίες του ∆ήµου και τα  έξοδα  
   µεταφοράς τους βαρύνουν  τον προµηθευτή. 
       Ο προµηθευτής υπόκεινται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις πλην του Φ.Π.Α.          
   που θα βαρύνει το ∆ήµο.                      

� Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την προµήθεια, είναι αυτή της 

Απευθείας Ανάθεσης του ∆ηµάρχου, µετά από έρευνα αγοράς και 

κατάθεσης έγγραφων προσφορών από τους ενδιαφερόµενους 

προµηθευτές που διαθέτουν όλα τα ανωτέρω. Απαραίτητη προϋπόθεση 

για την επιλογή προµηθευτή είναι η προµήθεια να καλύπτει τις τεχνικές 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην παρούσα.  

� Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα 

αναφέρονται: α)ότι συµφωνούν µε όλους τους όρους της Πρόσκλησης και 

β) ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού στο πρόσωπο τους της 

παραγράφου  1α έως 1στ του Άρθρου 73 του Νόµου 4412/2016.  

� Επιπλέον, για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η προσκόµιση 

φορολογικής ενηµερότητας και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
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� Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας  αφορά όλα τα ταµεία στα 

οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους 

απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 

συµµετέχοντος. Επίσης θα προσκοµίζουν ασφαλιστική ενηµερότητα οι 

εργοδότες στα αντίστοιχα ταµεία που ασφαλίζονται εφόσον είναι ατοµικές 

οι εταιρείες  ή έχουν σχέση εργασίας µε την εταιρεία. 

� Από το µειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης επί του συµβατικού ποσού άνευ Φ.Π.Α. 

� Οι συµµετέχοντες πρέπει να δώσουν προσφορά αποκλειστικά για όλα τα 

µέρη της προµήθειας της πρόσκλησης. 

� Η σύµβαση θα έχει διάρκεια µέχρι 31/12/2020. 

   Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδροµικώς στο 

Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, τηλ. 22410-

35445 µέχρι και την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00 π. 

µ.(καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής προσφορών). Στην προκείµενη 

εκδήλωση ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρµόζονται οι διατάξεις του 

Ν.4412/2016. 

    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα όλα τα είδη της Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 

απευθύνονται στο Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 

85100, στο τηλέφωνο: 22410-35445 και φαξ: 22410-39780, στην κα. Μαράκα 

Ελένη.   

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου µας από 

σήµερα έως και την ηµέρα της διαδικασίας. 

 

                                            Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

 

                                                  ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

1. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 

2. ∆/νση Οικονοµικών 

3. Τµήµα Προµηθειών  του ∆ήµου Ρόδου 

4. ∆.Ε. Ατταβύρου Τµήµα Συντήρησης & Καθηµερινότητας  

5. Επιµελητήριο ∆/σου.  

6. ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών για άµεση ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος µε απόδειξη.  

7. Τµήµα Νέων Τεχνολογιών και ηλεκτρ. ∆ιακυβέρνησης ∆ήµου 

Ρόδου(για ανάρτηση του παρόντος µε απόδειξη στην επίσηµη 

ιστοσελίδα του ∆ήµου Ρόδου).  

8. Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, τακτικα µέλη: α)Αργύρης Ηλίας, 

β)Μαυρουδή Ευαγγελία, ∆εληγιαννάκη Ευσταθία(∆.Ε. Ατταβύρου).                                                                                                                              


