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Προϋπολογισμός  δαπάνης            : 59.400,00 Ευρώ 

Φ.Π.Α.  24%                                   : 14.256,00 Ευρώ  

Σύνολο                                             : 73.656,00 Ευρώ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.  Πάρου, για χρήση σε αποκαταστάσεις επεμβάσεων στα δίκτυα ύδρευσης 

και αποχέτευσης.         

Θα χρησιμοποιηθεί στην αποκατάσταση οδοστρώματος και πεζοδρομίων έπειτα από έργα 

ύδρευσης-αποχέτευσης ή έπειτα από επισκευή βλαβών σε δίκτυα, καθώς και στην επισκευή και 

συντήρηση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων της μελέτης. 

  Το έτοιμο σκυρόδεμα θα πληροί τις προδιαγραφές των κατηγοριών C16/20 & C20/25, 

σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016) και τις μεταγενέστερες 

εγκεκριμένες τροποποιήσεις του. Η διαπίστωση του ανωτέρω μπορεί να γίνεται και με 

δειγματοληψία και έλεγχο από διαπιστευμένο εργαστήριο με τα έξοδα των ελέγχων να βαρύνουν τη 

ΔΕΥΑΠ. Το ακατάλληλο υλικό θα απομακρύνεται από το εργοτάξιο με έξοδα του προμηθευτή.  

Τα αδρανή υλικά που ενσωματώνονται στο σκυρόδεμα πρέπει να διαθέτουν σήμανση CE 

και θα πρέπει να ικανοποιούν τις κοκκομετρικές διαβαθμίσεις που προδιαγράφονται στους 

ελληνικούς κανονισμούς για χρήση σε τεχνικά έργα και να διαθέτουν αμελητέα πλαστικότητα. Η 

σήμανση CE τεκμηριώνεται με την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού που πρέπει να 

βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού αλλά και καθ΄ όλη τη διάρκεια 

εκτέλεσης της προμήθειας (επί ποινή αποκλεισμού). 

Η μεταφορά του έτοιμου σκυροδέματος θα γίνεται με μέσα του προμηθευτή (βαρέλα) τα 

οποία θα είναι ικανά να μεταφέρουν το υλικό στον τόπο που θα  ορίσει η τεχνική υπηρεσία της 

ΔΕΥΑΠ.  

Τα οχήματα μεταφοράς οφείλουν να πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ. και φέρουν  

ευθύνη για τυχόν βλάβες που θα προξενήσουν κατά τη μεταφορά και παράδοση του ετοίμου 

σκυροδέματος.  

Οι παραδόσεις του σκυροδέματος γίνονται επί τόπου των έργων τμηματικά, σύμφωνα με τις 

ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Π., έπειτα από τηλεφωνική ή γραπτή  επικοινωνία με τον προμηθευτή μια (1) 

ημέρα πριν την ενσωμάτωση τους στο έργο ενώ σε έκτακτες περιπτώσεις βλαβών σε επικίνδυνα 

σημεία του οδικού δικτύου που υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος, η υπηρεσία δύναται να ζητήσει η 

παράδοση του προϊόντος να γίνει αυθημερόν. 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε έρευνα (ενδεικτικά 

αναφέρεται η λήψη δοκιμίων) ώστε να διασφαλίσει τον έλεγχο ικανοποίησης των ανωτέρω 

προδιαγραφών από το προσφερόμενο υλικό. Προτεινόμενο υλικό που παρουσιάζει αποκλίσεις ή 
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υστέρηση σε σχέση με τις προδιαγραφές  απορρίπτεται. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές με ασαφή 

ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί  με βάση το νόμο 4412/2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 209 του  νόμου 3463/2006. 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις με Κ.Α. 64.98.00.0002 «Έτοιμο σκυρόδεμα για 

εργασίες Ύδρευσης» με ποσό που ανέρχεται στα 32.250,00€, με Κ.Α. 64.98.00.1002 «Έτοιμο 

σκυρόδεμα για εργασίες Αποχέτευσης» με ποσό που ανέρχεται στα 15.000,00€ καθώς και  Κ.Α. 

54.00.02 και τίτλο «ΦΠΑ Δαπανών – Εξόδων» με ποσό που ανέρχεται στα 11.340,00€ του  

προϋπολογισμού της επιχείρησης του έτους 2020 που έχει εγκριθεί με την υπ΄ αριθμό 138/2019 

απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑ Πάρου. Η μελέτη αφορά προμήθεια πολυετούς υποχρέωσης και  το υπόλοιπο 

ποσό της μελέτης θα δεσμευτεί από τους αντίστοιχους Κ.Α. του έτους 2021. 

 

Η δαπάνη εντάσσεται στον κωδικό του αρχείου του Ε.Π.Π. CPV: 44114100-3 «Έτοιμο 

σκυρόδεμα».  

 

Η σύναψη σύμβασης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό και με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής 

    

 

Πάρος,  Ιούλιος  2020 

Ο συντάξας 

 

 

Νικόλαος Γκουρογιάννης 

Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

α/α Περιγραφή 
Ποσότητα 

(m³) 

Ενδεικτική 

Τιμή (€) 

Συνολική 

Τιμή (€) 

1 Έτοιμο σκυρόδεμα C16/20 750 74,00 55.500,00 

2 Έτοιμο σκυρόδεμα C20/25 50 78,00 3.900,00 

   
Σύνολο 59.400,00 

   

Φ.Π.Α. 

24% 
14.256,00 

   

Γενικό 

Σύνολο 
73.656,00 

 

 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : Εβδομήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια πενήντα έξι ευρώ 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΠΑΡΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

 

 

           Νικόλαος Γκουρογιάννης 

         Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 

 

 

 

 

 

Νικόλαος Καραμανές 

Μηχανολόγος Μηχ/κός 

Γενικός Διευθυντής Δ.Ε.Υ.Α.Π. 
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    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

    
 

 
 

α/α Περιγραφή 
Ποσότητα 

(m³) 

Τιμή μονάδας 

(€) 

Συνολική 

Τιμή (€) 

Αξία ολογράφως 

1 Έτοιμο σκυρόδεμα C16/20 750 
  

 

2 Έτοιμο σκυρόδεμα C20/25 50 
  

 

 

 

 
Σύνολο 

 

 

 

 

 
Φ.Π.Α. 24% 

 

 

 

 

 
Γενικό Σύνολο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………2020 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

 

 

 

 

                                                                               (Σφραγίδα- Υπογραφή) 
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Ε Ι Δ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 

 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο προμήθειας 

 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου, για χρήση σε αποκαταστάσεις επεμβάσεων στα 

δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.         

  

 

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις 

διατάξεις: 

α. Του νόμου 4412/2016 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ΦΕΚ 147 τεύχος 

Α΄/2016 και των τροποποιήσεων αυτού (Άρθρο 33 του 4608/19 (ΦΕΚ 66/25.04.2019 τεύχος Α΄), 

άρθρο 56 του 4609/19 (ΦΕΚ 67/03.05.2019 τεύχος Α΄ και άρθρα 43,44,45 του 4605/2019 (ΦΕΚ 

5201.04.2019 τεύχος Α'). 

β. Του ισχύοντος δημοτικού και κοινοτικού κώδικα Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’), όπως αυτές 

συμπληρώνονται από τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 13 του Ν. 3731/08.  

   

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία 

 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι : 

α. Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

β. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
γ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

δ. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά-προδιαγραφές  

ε. Το τιμολόγιο προσφοράς του Αναδόχου 

 

Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας 

 

        Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και 

με  κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 327 του νόμου 4412/2016 και του νόμου 

3463/2006. 

 

Άρθρο 5ο : Σύμβαση 

 

        Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος του συνοπτικού 

διαγωνισμού, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στα γραφεία της ΔΕΥΑΠ εντός είκοσι (20) ημερών 

για την υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το άρθρο 6 του παρόντος εγγύηση για 

την καλή εκτέλεση αυτής.   
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Άρθρο 6ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
 

Ο ανάδοχος στο όνομα του οποίου κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υποχρεούται να καταθέσει 

εγγύηση ίση προς 5% (πέντε επί τοις εκατό) επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης για καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης πρέπει να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του 

άρθρου 72 του νόμου 4412/16 και να περιλαμβάνει όσα στοιχεία ορίζονται στην παράγραφο 4 του 

άρθρου 72 του νόμου 4412/16. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την 

ολοκλήρωση της προμήθειας. 

 

Άρθρο 7ο : Άρνηση υπογραφής της σύμβασης 
 

 Εάν ο ανάδοχος της προμήθειας δεν προσέλθει, να υπογράψει τη σύμβαση μέσα σε είκοσι 

(20) ημέρες από την γνωστοποίηση σ’ αυτόν της κατακύρωσης επ’ ονόματι του διαγωνισμού ή δεν 

καταθέσει τη σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο της παρούσας, εγγύηση καλής εκτέλεσης, τότε 

ισχύει το άρθρο  105 παράγραφος 5 του νόμου 4412/16. 

Η ΔΕΥΑΠ και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση 

κάθε τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας που έγινε σ’ αυτήν από μέρος του αναδόχου που αρνήθηκε 

την υπογραφή της σύμβασης. 

 

 

Άρθρο 8ο : Ευθύνη αναδόχου και εγγύηση λειτουργίας 
 

Ο ανάδοχος εκτέλεσης της προμήθειας ευθύνεται για την τήρηση και ικανοποίηση των 

συμπεφωνημένων ιδιοτήτων του αντικειμένου της προμήθειας και εγγυάται την ανυπαρξία 

οιουδήποτε ελαττώματος. 

Κατά τη διάρκεια της προμήθειας εξετάζονται και διαπιστώνονται οι κατ’ αρχήν ιδιότητες και 

τα τυχόν ελαττώματα λόγω  κακής ποιότητας του αντικειμένου της προμήθειας. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί στην αποκατάσταση λειτουργικών ανωμαλιών, δικαιούται  η 

ΔΕΥΑΠ κατά την κρίση της να προβεί σε αυτό για λογαριασμό του αναδόχου ή να ζητήσει την 

μείωση του τιμήματος. 

 

Άρθρο 9ο : Αναθεώρηση τιμών προσφοράς 
 

      Οι τιμές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, 

αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι της περαίωσης της προμήθειας. 

 

Άρθρο 10ο : Δαπάνες αναδόχου. Ευθύνη μέχρι παραδόσεως 
 

Όλα γενικά τα έξοδα μέχρι περαίωσης της προμήθειας βαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης, ο 

ανάδοχος ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συμβεί στο είδος της προμήθειας μέχρι το πέρας αυτής. 

 

Άρθρο 11ο : Παράδοση και οριστική παραλαβή 

 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το υπό προμήθεια υλικό μέσα στα χρονικά όρια 

και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ειδικότερα, θα πρέπει να γνωρίζει ότι η συνολική 

ποσότητα που αναφέρεται στην Σύμβαση θα πρέπει να παραδίδεται τμηματικά, στην ποσότητα 

που έχει ζητηθεί και στη θέση του κάθε έργου που  υποδεικνύεται κάθε φορά από την Τεχνική 

Υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ κατά τη διάρκεια της παραγγελίας.  Ο προμηθευτής οφείλει να δίνει 

προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση αιτημάτων της ΔΕΥΑΠ, έναντι τρίτων, καθώς η 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

 

καθυστέρηση στις αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων μετά από έκτακτες 

βλάβες, ενέχουν τον κίνδυνο ατυχήματος με εμπλοκή οχημάτων ή διερχομένων πεζών.  

            Εάν κατά την  παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις  τεχνικές   προδιαγραφές, η τεχνική 

υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη της προμήθειας ή την αποκατάσταση των 

λειτουργικών ανωμαλιών της. 

           Η ΔΕΥΑΠ έχει το δικαίωμα με κάθε παραλαβή ετοίμου σκυροδέματος, να απαιτεί το δελτίο 

αποστολής και το σχετικό ζυγολόγιο ή αν κρίνει σκόπιμο να αποστέλλει το φορτίο σε ουδέτερο 

ζυγό, με έξοδα του προμηθευτή. 

Εφόσον διαπιστωθούν ελαττώματα που θα οφείλονται στην κακή ποιότητα του υλικού ο 

ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί ανάλογα, χωρίς καμία αμοιβή, εφόσον είναι δεκτικά 

επανορθώσεων κατά την κρίση της τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑΠ.  

Εάν ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί προς τις παραπάνω υποχρεώσεις του μέσα στην οριζόμενη 

από την τεχνική υπηρεσία προθεσμία, η ΔΕΥΑΠ δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών σε βάρος 

και λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτής 

τρόπο.                                                                       

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

προμήθειας ή με παρακράτηση ποσού από το οφειλόμενο ποσό προς τον ανάδοχο. Η παραλαβή της 

προμήθειας θα γίνει από επιτροπή που θα ορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του 

νόμου 4412/2016. 

 

Άρθρο 12ο : Υπέρβαση προθεσμίας έναρξης προμήθειας 

 

 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 

να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 

κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες 

δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα 

με την περίπτωση δ' της παράγραφο 2 του άρθ. 106 του Ν.4412/2016.  

 

Άρθρο 13ο : Αθέτηση όρων σύμβασης 

 

1. Η από μέρους του αναδόχου αθέτηση όρου ή όρων της σύμβασης, παρέχει στη ΔΕΥΑΠ 

το δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο της προμήθειας. 

2. Η έκπτωση του αναδόχου  έχει σαν συνέπεια:  

α) Την απώλεια υπέρ της ΔΕΥΑΠ λόγω ποινικής ρήτρας ολόκληρου του ποσού της 

κατατεθειμένης εγγυήσεως. 

β) Την υποχρέωση του αναδόχου να αποζημιώσει τη ΔΕΥΑΠ για κάθε ζημία θετική και 

αποθετική την οποία θα υποστεί από τη μη εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Άρθρο 14ο : Τρόπος πληρωμής 
 

Η καταβολή της αξίας της προμήθειας θα γίνει τμηματικά, μετά την παραλαβή της 

προμήθειας με χρηματικά εντάλματα της ΔΕΥΑΠ, που θα συνοδεύονται από το πρωτόκολλο  

παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής και το τιμολόγιο του προμηθευτή. Το συνολικό ποσό δε θα 

υπερβαίνει το ποσό με το οποίο μειοδότησε και το Φ.Π.Α. που αναλογεί σε αυτό. 
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Άρθρο 15ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους 

ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή 

τρίτων. 

 

Άρθρο 16ο : Επίλυση διαφορών 
 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

 Άρθρο 17ο: Χρόνος και τόπος παράδοσης της προμήθειας 

 

Το σκυρόδεμα θα παραδίδεται στις θέσεις που θα υποδεικνύονται από την τεχνική υπηρεσία 

της ΔΕΥΑΠ. Όλες οι δαπάνες για τις μεταφορές που θα απαιτηθούν για την παράδοσή του 

σκυροδέματος θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 
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