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Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕ ΛΑΓΑΝΑ 2021». Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω 
προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α-301 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και  
β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο 
Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1. 
 
 
Οι Τεχνικές προδιαγραφές σας επισυνάπτονται με την παρούσα. 
 
Το κριτήριο ανάθεσης για την εν λόγω προμήθεια θα είναι η χαμηλότερη τιμή. 
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την   
Τετάρτη 16/06/2021  και ώρα 10:00 π.μ. (Δ/νση: Πλατεία Διον. Σολωμού 1, Τ.Κ: 29100, 
Ζάκυνθος, Τηλ. : 2695361330-331-332). 
 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί 
με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου 
ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του 
Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 
79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.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.(άρθρο 80 παρ. 9 
του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 
 
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την 
παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 
 
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 
εταιρειών 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. (ή Φ/Α του/των Δελτίου/ων 
Ταυτότητας εν προκειμένου να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας). 
 

γ. Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης 
 
δ. Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
  
ε. Ατομική Ασφαλιστική ενημερότητα (αφορά ατομική επιχείρηση) 
στ. Σε περίπτωση εταιρείας, όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ. Καταστατικό 
εταιρείας, Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, κ.λ.π) 
 

            Προς: κάθε ενδιαφερόμενο 
 

 





Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β, γ, δ και ε) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά 
το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 
ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 
80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019) 
 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη 
αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. 
(άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του 
Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του 
άρθρου 107 του Ν.4497/2017) 

 

 

 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

                     

 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ  
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

Άρθρο 1ο 

 

  Η συγγραφή αυτή αφορά την Προμήθεια  έτοιμου σκυροδέματος για της ανάγκες 
της  
Δ.Ε. Λαγανά του Δήμου Ζακύνθου. 
 
Άρθρο 2ο  
 

Η διενέργεια της απευθείας ανάθεσης και η εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας  υπάγεται 
στις διατάξεις: 

 Του Ν. 4412 / 2016 ( ΦΕΚ 147 / 8-8-2016 ) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών 

και Υπηρεσιών ( προσαρμογή στις Οδηγίες 2014 / 24 / ΕΕ και 2014 / 25 / ΕΕ ) . 

 Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 

 Του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

 Του N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

 Του Ν. 4013 (ΦΕΚ204 Α/15-9-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) 
Τροποποίηση. 

 
Άρθρο 3ο 
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
 α)  Η Σύμβαση.          
 β)  Οι τεχνικές προδιαγραφές. 
 γ)  Η συγγραφή υποχρεώσεων. 
 δ)  Ο προϋπολογισμός της Μελέτης. 
 ε)  Η τεχνοοικονομική προσφορά του προμηθευτή. 
 
Άρθρο 4ο 
  Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με  τους όρους οι οποίοι θα 
καθορισθούν με απόφαση Δημάρχου. 

 
Άρθρο 5ο 
  Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι 
υποχρεωμένος να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών προς υπογραφή του συμφωνητικού.  

 
Άρθρο 6ο 
  Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής παράδοσης των υλικών μπορεί να 
επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 





 
 
Άρθρο 7ο 
  Αν τα υλικά δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει αυτά ή να τα αντικαταστήσει με άλλα 
κατάλληλα. 

 
Άρθρο 8ο 
  Η παραλαβή των υλικών διενεργείται από αρμόδια Επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν 
κατά την παραλαβή διαπιστωθούν ελαττώματα η Επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει 
την τέλεια απόρριψη των υλικών.  
 

Άρθρο 9ο 
  Η παράδοση των υλικών εφόσον ο ανάδοχος επιληφθεί της μεταφοράς θα γίνει σε τόπο που 
κάθε φορά θα υποδεικνύει ο Δήμος. 
 
 

Άρθρο 10ο 
    Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται μέχρι της 31 – 12 – 2021. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

  Με την μελέτη αυτή Προϋπολογισμού 10.000,00 € ο Δήμος Ζακύνθου πρόκειται να 

πραγματοποιήσει: 

 

  Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου, έτοιμου σκυροδέματος κατηγοριών C12/15 

και C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ). 

 

  Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο 

για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται 

εργαστηριακά. 

Στη τιμή/μ3  συμπεριλαμβάνεται  η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 

σκυροδέματος  (βαρέλα), η αντλία (πρέσα)  και λοιπά επικουρικά μέσα όπου αυτό απαιτείται  

  Ο προμηθευτής του σκυροδέματος οφείλει κάθε φορά, αναλόγως των αναγκών ή της 

φύσεως του έργου, να διαθέτει τα κατάλληλα σε μέγεθος οχήματα – μηχανήματα, μεταφοράς 

και άντλησης σκυροδέματος ή ακόμα & άλλα τυχόν απαιτούμενα επικουρικά μέσα 

προκειμένου να εναποτεθούν τα υλικά της προμήθειας στο επιθυμητό από την υπηρεσία χώρο 

& τόπο.  

  Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα 

 

  To σκυρόδεμα θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών της ΔΕ Ζακυνθίων του Δήμου 

Ζακύνθου για την αποκατάσταση, συντήρηση ή βελτίωση του οδικού δικτύου, κατασκευή 

σωληνωτών, τοιχίων, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που παραστεί η ανάγκη για 

σκυροδέτηση. 

  Η παραλαβή θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου. Η χρονική διάρκεια 

της συγκεκριμένης προμήθειας ορίζεται ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. 

Αντίστοιχη με την παραλαβή θα είναι και η τιμολόγηση με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς). 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
                Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των υπό προμήθεια ειδών φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα : 

  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤ. 
ΤΙΜΗ 
Μ. ΔΑΠΑΝΗ 

              

1 
Έτοιμο σκυρόδεμα 
C12/15   m3 50 55 2.750,00 

              

2 
Έτοιμο σκυρόδεμα 
C16/20   m3 88,57 60 5.314,52 

                                                                                                                                                          

        ΣΥΝΟΛΟ   8.064,52 

         ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
 

0 

          
 ΦΠΑ 
24%      1.935,48 

              

    
 

  
 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
(ΣΕ ΕΥΡΩ):   .10.000,00€ 

  Οι αναφερόμενες τιμές μορφώθηκαν μετά από έρευνα που έγινε στις τρέχουσες τιμές 

εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.  
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