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ΠΡΟΣ: 

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Πρόσκληση για Ανάθεση “  Προμήθε ιας  Σκυροδέματος  ΔΕ Μουσ ούρων Προμήθε ιας  Σκυροδέματος  ΔΕ Μουσ ούρων             ” 

Ο Δήμος  Πλατανιά  πρόκειται  να  προχωρήσει  στην  ανάθεση  Προμήθε ιας  Σκυροδέματος  ΔΕ  Μουσ ούρων  Προμήθε ιας  Σκυροδέματος  ΔΕ  Μουσ ούρων       με με  προϋπολογισμό

δαπάνης  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ15.997,75  € (Απόφαση  Δημάρχου  635/17.09.2018  και  διάθεση  πίστωσης  ΚΑ  30.6662.036

11478/17.09.2018  ). Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που ακολουθεί,  με αριθμό πρωτ 11289/12.09.2018.

Περιεχόμενο Προσφοράς:

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος καταστεί ανάδοχος δεσμεύεται να καταθέσει στο Δήμο Πλατανιά τα ζητούμενα δικαιολογητικά:

Α) Σφραγισμένος φάκελος Τεχνικής Προσφοράς όπου θα αναλύονται οι τεχνικές προδιαγραφές  του σκυροδέματος , όπως αναφέρονται στην

τεχνική έκθεση 

Β) Σφραγισμένος φάκελος Οικονομικής Προσφοράς  σύμφωνα με το σύννημέο πρότυπο οικονομικής προσφοράς

Γ) Σφραγισμένος φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής ήτοι:

α) απόσπασμα  ποινικού  μητρώου.  Ιδίως  στις  περιπτώσεις  εταιρειών,  η  υποχρέωση  αφορά:  αα)περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση πλην είσπραξης και μεταβίβασης και 

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

δ) για τις ατομικές επιχειρήσεις, βεβαίωσης ασφάλισης ΕΦΚΑ.

ε) (για νομικά πρόσωπα) καταστατικό, ΦΕΚ κλπ, ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ

στ) ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, Πιστοποιητικά μεταβολών

Τρόπος υποβολής προσφορών: 

Η υποβολή των προσφορών  γίνεται είτε απευθείας στο Δημαρχείο του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι   μέχρι την Δευτέρα 01.10.2018 και ώρα

12:00

Πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Λυκογιάννης  Δημήτριος

Τηλ. 2821341034

Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προσφορών:

Τμήμα Προϋπολογισμού, λογιστηρίου και προμηθειών, τηλ. 28213 40021, 40025

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Μαλανδράκης



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή συντάχθηκε για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος (CPV: 44114100-3) και θα 
χρησιμοποιηθεί στην αποκατάσταση κοιλωμάτων και ορυγμάτων του εδάφους (λακκούβες), στη διευθέτηση 
απορροών ομβρίων υδάτων, καθώς και σε τσιμεντοστρώσεις τμημάτων οδών, σε διάφορα σημεία της 
Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων, του Δήμου Πλατανιά. Οι  εργασίες διάστρωσης του σκυροδέματος, θα 
παρασχεθούν από μόνιμο η εποχικό προσωπικό του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη και το με αρ. πρωτ. 11065/06-
09-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης που αφορά τη διάθεση του προσωπικού. Όλες
οι εργασίες σε σημεία που έχουν επισημανθεί θα εκτελεστούν με ιδία μέσα, κατόπιν εντολής της Δημοτικής 
Αρχής και υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα, 
ενώ η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίσθηκε σε 15.997,75€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 
και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος οικονομικού έτους και σε βάρος της 
εξειδικευμένης πίστωσης με Κ.Α.02.30.6662.036.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Έτοιμο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Το υπό προμήθεια υλικό πρέπει να είναι σύμφωνο με τις 
διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και το Πρότυπο Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΕΝ 
206:2011. Τα υλικά από τα οποία αποτελείται, τσιμέντο και αδρανή, πρέπει να είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές ΕΝ 197, ενώ τα αδρανή να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 
12620:2008.

Στην τιμή ανά κυβικό μέτρο εκτός των νόμιμων επιβαρύνσεων, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη
μεταφοράς του σκυροδέματος, καθώς και η πρόβλεψη μεταφοράς του σκυροδέματος σε δύσβατα σημεία ή σε 
στενές αγροτικές οδούς. Διευκρινίζεται ότι στην προσφερόμενη τιμή δε θα συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα χρήση 
αντλίας.

Επίσης, ο προμηθευτής θα έχει την υποχρέωση να αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση της αρμόδιας 
επιτροπής παραλαβής, το σύνολο ή μέρος της ποσότητας που προμήθευσε, αν διαπιστωθεί παραβίαση των 
παραπάνω προδιαγραφών ή στην περίπτωση αστοχίας υλικού. Η επιτροπή παραλαβής έχει το δικαίωμα και 
εναπόκειται στη διακριτική της ευχέρεια να απαιτήσει δειγματοληψία για τον έλεγχο του υλικού, σε 
αναγνωρισμένο εργαστήριο ελέγχου της επιλογής της. Όλα τα έξοδα της παραπάνω διαδικασίας, θα επιβαρύνουν 
αποκλειστικά τον προμηθευτή ο οποίος και θα αναλάβει όλη τη διαδικασία.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α
ΕΙΔΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

(ΕΥΡΩ)
ΔΑΠΑΝΗ

(ΕΥΡΩ)

1
Έτοιμο  σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20

m³ 213,00 60,57 12.901,41

    Φ.Π.Α. 24% 3.096,34

    ΣΥΝΟΛΟ (€) 15.997,75

           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ               
  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
      Τεχνικών Υπηρεσιών         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

        Άννα Κακαβελάκη                                                                                    Δημήτρης Λυκογιάννης 
      Πολιτικός Μηχανικός                                  Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ



ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α Είδος υλικού

1 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 m³ 213,00

Άθροισμα δαπανών

Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ

Μονάδα 
Μέτρησης

Ποσό-
τητα

Τιμή 
Μονάδας 

(€)

ΣΥΝΟΛΟ 
(€)
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