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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

              

 

Από το Πρακτικό της 20ηης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Ληξουρίου την  14η Ιουνίου  2022. 
 

     ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 140/2022  
Περίληψη  

Έγκριση και ορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπ αριθ 30/2022 μελέτης προμήθειας με τίτλο 
«Προμήθεια Σκυροδέματος για αποκατάσταση κοίτης ποταμού και βλαβών Οδικού Δικτύου 
(Έκτακτη Ανάγκη Κυκλώνας Ιανός 2020) φάση Α κ΄Γ συνολικού προϋπολογισμού 240.000,00 
ευρώ με την δαπάνη ΦΠΑ από πιστώσεις ΠΔΕ- ΣΑΕ   055 ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 2003ΣΕ05500005 της  Α 
κ Γ φάσης» 

 
Στο Ληξούρι σήμερα την 14η Ιουνίου2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.πραγματοποιήθηκε 
με τηλεδιάσκεψη η 20η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ληξουρίου, 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020)η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν.4682/2020, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169) ύστερα από 
την με αριθμ.πρωτ.4397/10-06-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία 
επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του 
Ν.4555/2018(ΦΕΚ133/19-7-2018).  
Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά(7) μελών, δήλωσαν συμμετοχή  οι πέντε (5) και ονομαστικά: 
 

                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ (Πρόεδρος)                          1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΥΚΕΡΗΣ 
2. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΩΤ.ΓΑΛΑΝΟΣ                                         2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ                            
3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΛΤΕΡΑΣ                                                                                     
4. ΝΤΙΟΥΑΝΙ ΓΑΛΕΜΠ       
5. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΡΟΥΛΗΣ (αναπλ.μέλος)                (αν και νόμιμα είχαν προσκληθεί) 
                                                           
 

Στην συνεδρίαση δήλωσε ότι συμμετέχει και η Κατερίνα Ελευθεράτου, υπάλληλος του 
Δήμου Ληξουρίου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 
 
Ακολούθως ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Κατσιβέλης εισηγήθηκε το  1ο θέμα  ημερήσιας διάταξης:   
«Έγκριση και ορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπ αριθ 30/2022 μελέτης προμήθειας με τίτλο 
«Προμήθεια Σκυροδέματος για αποκατάσταση κοίτης ποταμού και βλαβών Οδικού Δικτύου 
(Έκτακτη Ανάγκη Κυκλώνας Ιανός 2020) φάση Α κ΄Γ συνολικού προϋπολογισμού 240.000,00 
ευρώ με την δαπάνη ΦΠΑ από πιστώσεις ΠΔΕ- ΣΑΕ   055 ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 2003ΣΕ05500005 της  Α 
κ Γ φάσης» και έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την  αριθμ. 30/2022 

             

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

  ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία στάλθηκε και ηλεκτρονικά στα μέλη 
προκειμένου να τοποθετηθούν και η οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ:  Πρόληψη, Αντιμετώπιση και 
Αποκατάσταση ζημιών που 
προκλήθηκαν στο Δήμο Ληξουρίου 
από τον μεσογειακό κυκλώνα Ιανό 
το χρονικό διάστημα από 17 έως 
18Σεπτεμβρίου 2020-Φάση Α΄ και 
Φάση Γ΄  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Υπουργείο Εσωτερικών 
Πρόγραμμα πρόληψης και 
αντιμετώπισης ζημιών και 
καταστροφών που προκαλούνται 
από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και 
Β΄ βαθμού της Χώρας 

ΠΔΕ- ΣΑΕ   055 
ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 2003ΣΕ05500005  

Α/Α ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Υποέργο6 Α’  ΦΑΣΗ 90.000,00 € 
Υποέργο 4 Γ΄ΦΑΣΗ 150.000,00 € 
 

ΤΙΤΛΟΣ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Προμήθεια Σκυροδέματος για 
αποκατάσταση κοίτης και βλάβων 
Οδικού Δικτύου (Έκτακτη Ανάγκη 
Κυκλώνας Ιανός 2020) φαση Α κ΄Γ 
 
 

K.A. : 30.6662.06 κ΄30.6662.08 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 240.000,00 € (περιλαμβάνεται ο 
ΦΠΑ 24%)  

NUTS: 
3-EL623 
 

CPV: 
 
44114100-3 
 

 

ΜΕΛΕΤΗ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ (ΈΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΥΚΛΩΝΑΣ ΙΑΝΟΣ 2020) ΦΑΣΗ Α Κ΄Γ 

  ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 30/2022 

                        ΛΗΞΟΥΡΙ 
                                                                                ΙΟΥΝΙΟΣ   2022 

 
 

  
            ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  30/2022  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 

Προμήθεια Σκυροδέματος για 
αποκατάσταση κοίτης και βλάβων 
Οδικού Δικτύου (Έκτακτη Ανάγκη 
Κυκλώνας Ιανός 2020) φαση Ακ΄Γ 

ΑΔΑ: 9Δ3Ξ46ΜΓ3Ξ-7Ο6



K.A. : 30.6662.06 κ΄30.6662.08 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

: 
240.000,00 € (περιλαμβάνεται ο 
ΦΠΑ 24%)  

NUTS: 
3-EL623 
 

CPV: 
 
44114100-3 
 

 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1.1 Εισαγωγή 

  Η προμήθεια περιλαμβάνει την παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά στον φυσικό 
χώρο της απαιτούμενων παρεμβάσεων σκυροδέματος C25/30 520 κυβ. μέτρων και 
Χαλύβδινου Δομικού Πλέγματος   Μεταλλικό Τ 92 5090 kgr για την αποκατάσταση 
βλαβών του διαστρωμένου οδικού δικτύου καθώς και της διαστρωμένη κοίτη του 
ρέματος Ληξουρίου  από  πιστώσεις ΠΔΕ- ΣΑΕ   055 ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 2003ΣΕ05500005 
της  Α φάσης συνολικού ύψους 90.000,00 ευρώ και την παραγωγή ή προμήθεια και 
μεταφορά στον φυσικό χώρο της απαιτούμενων παρεμβάσεων σκυροδέματος 
C25/30 903 κυβ. μέτρων και Χαλύβδινου Δομικού Πλέγματος   Μεταλλικό Τ 92 6303 
kgr για την αποκατάσταση βλαβών του διαστρωμένου οδικού δικτύου από 
πιστώσεις από  πιστώσεις ΠΔΕ- ΣΑΕ   055 ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 2003ΣΕ05500005 της  Γ φάσης 
συνολικού ύψους 150.000,00 ευρώ 
   Από τις 17 έως 18 Σεπτεμβρίου 2020, έπληξε την περιοχή του Νοτίου Ιονίου και 
ιδιαίτερα τα νησιά  Κεφαλονιά & Ιθάκη και επομένως και τον Δήμο Ληξουρίου, ο 
μεσογειακός με τροπικά χαρακτηριστικά κυκλώνας με την επωνυμία “Ιανός”. Το 
φαινόμενο στο διάστημα αυτό προξένησε πολύ ισχυρές βροχές και εντονότατες 
καταιγίδες, καθώς και ισχυρότατους ανέμους που κατά τόπους ξεπερνούσαν τα 
11bf. 
    Το καταστροφικό φαινόμενο, επέφερε μεγάλες βλάβες στο οδικό δίκτυο με 
αποσάθρωση του καταστρώματος καθώς και της κοίτης του κεντρικού ρέματος που 
διασχίζει την πόλη του Ληξουρίου. 
Είναι απαραίτητη η προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, για την επίστρωση και 
αποκατάσταση τμημάτων των οδοστρωμάτων του διαστρωμένου οδικού δικτύου σε 
ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου Ληξουρίου καθώς και την κοίτη του ρέματος 
Ληξουρίου 
  Τα υλικά προορίζονται για τα συνεργεία του Δήμου τα οποία και θα εκτελέσουν τις 
απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης των υπό επίστρωση χώρων με τις  εργασίες 
επίστρωσης,   επιφανειακής διαμόρφωσης να αναλαμβάνει ο ανάδοχος 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 μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική χωρίς καμιά πρόσθετη επιβάρυνση 
και θα πραγματοποιείται μετά από ενημέρωση του προμηθευτή από την Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ληξουρίου 
Η εκτέλεση της προμήθειας της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης  σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 εμπίπτει λόγω ποσού στην διαδικασία 
του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού  και με κριτήριο την 
οικονομικότερη προσφορά την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

ΑΔΑ: 9Δ3Ξ46ΜΓ3Ξ-7Ο6



προσφορά μόνο βάσει τιμής, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών της 
παρούσας έκθεσης. 
  Τα υλικά προορίζονται για τα συνεργεία του Δήμου τα οποία και θα εκτελέσουν τις 
απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης των υπό επίστρωση χώρων με τις  εργασίες 
επίστρωσης, επιφανειακής διαμόρφωσης να αναλαμβάνει ο ανάδοχος χωρίς καμία 
δομική μεταβολή των χώρων και των στοιχείων τους. 
    Το  ποσό της εν λόγω δαπάνης  ανέρχεται σε  €  240.000,00     ( διακόσιες σαράντα 
χιλιάδες ευρώ ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  24% και  θα καλυφτεί από 
επιχορήγηση  του Υπουργείου Εσωτερικών από το Πρόγραμμα πρόληψης και 
αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους 
Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας  ΠΔΕ- ΣΑΕ   055 ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 2003ΣΕ05500005 και 
θα βαρύνει   τον Κ.Α. Εξόδων 30.6662.06  Α΄ΦΑΣΗ και τον Κ.Α. Εξόδων 30.6662.08 
Γ΄Φάση   του προϋπολογισμού   του Δήμου Ληξουρίου Οικονομικού έτους 2022. 

1.2 Χρονοδιάγραμμα 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σε χρονικό διάστημα εξήντα  (60) ημερών από την 
ημερομηνία ανάθεσής τους. 

1.3  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Η παρούσα προμήθεια περιλαμβάνει την παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά 
στον φυσικό χώρο της απαιτούμενων παρεμβάσεων σκυροδέματος C25/30 (CPV 
44114100-3), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 
(ΚΤΣ-2016), ο οποίος είναι σήμερα σε ισχύ, με την διάστρωση με χρήση αντλίας 
σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών 
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, με την  δαπάνη τοποθέτησης  
των καλουπιών,και τις Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) που 
ισχύουν μετά την   υπ. αρ. ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 Απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: "Αναστολή της υποχρεωτικής 
εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – 
ΕΤΕΠ)" – ΦΕΚ 2524/Β/2016 και την  Εγκύκλιο 17/2016 (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-
2016) του ΥΠΟΜΥΔΙ με θέμα: Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων για την αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) 
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)" 

 

 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ 
– ΕΤΕΠ) 

Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) 

1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009, 
Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00, Παραγωγή 
και Μεταφορά Σκυροδέματος 

2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:2009, 
Συντήρηση του σκυροδέματος 

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00, Συντήρηση 
του σκυροδέματος 

3 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00:2009, 
Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής 
σκυροδέματος 

ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00, 
Συγκροτήματα παραγωγής 
σκυροδέματος 

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

ισχύει 

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

ισχύει 

6 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00:2009 
Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών. 

ισχύει 
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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. 

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 , οι εργασίες επίστρωσης  με την τοποθέτηση καλουπιών και 
επιφανειακής λείανσης με μηχανικά μέσα, στον φυσικό χώρο εξομάλυνσης ,την 
κοίτη του ρέματος της πόλης του Ληξουρίου και του βεβλαμένου οδικού δικτύου 
στην ευρύτερη επικράτεια του Δήμου Ληξουρίου, του σκυροδέματος για 
εργοστασιακό σκυρόδεμα, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς του 
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο 
εργοτάξιο προς διάστρωση. 

Επισημαίνεται ότι 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)με μηχανικά μέσα 

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, σύμφωνα με τις διαστάσεις του χώρου επίστρωσης και υποβάσεων 
συνολικά.  

Οι αναγραφόμενες τιμές ανά κατηγορία σκυροδέματος υπολογίζεται ανά κυβικό 
μέτρο (m3). 

Ηι κατηγορία σκυροδέματος με βάση τις προβλεπόμενες ανάγκες του Δήμου για το 
συγκεκριμένο σκοπό είναι η  κάτωθι: 

1)ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C25/30: Με βάση την Απόφαση υπ’αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ 3328 του 
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τίτλο «Έγκριση του Κανονισμού 
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τεχνολογίας σκυροδέματος 2016-(ΚΤΣ-2016)», Φ.Ε.Κ.1561/Β’/02-06-2016 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 

Καηγορία 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 Δ και κατά το δυνατόν στην μέση. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

Οι γενικές προδιαγραφές του εργοστασιακού σκυροδέματος ορίζονται στον ΚΤΣ 
2016 και είναι οι ακόλουθες: 

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 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. 

ΛΗΨΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ 

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 
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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 

ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ 

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 ΚΤΑ-
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. 

 

 Ληξούρι Ιούνιος 2022 
 

Συντάχθηκε 
      Ο Υπάλληλος 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος 
ΠΕ Ηλεκτ/γος Μηχ./γος Μηχανικός 

 

Θεωρήθηκε 
Ο Αν/της Προϊστάμενος 

Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος 
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 
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ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  30/2022  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 

Προμήθεια Σκυροδέματος για 
αποκατάσταση κοίτης και βλάβων 
Οδικού Δικτύου (Έκτακτη Ανάγκη 
Κυκλώνας Ιανός 2020) φαση Ακ΄Γ 

K.A. : 30.6662.06 κ΄30.6662.08 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

: 
240.000,00 € (περιλαμβάνεται ο 
ΦΠΑ 24%)  

NUTS: 
3-EL623 
 

CPV: 
44114100-3 
 

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον 
πρέπει να καταθέσει οικονομική προσφορά για το σύνολο των ειδών του 
Τιμολογίου και των δύο ομάδων  Α κ΄Β της Τεχνικής Έκθεσης και να τη 
συνοδεύει από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση 
των όρων της μελέτης και ότι το σκυρόδεμα που θα παραδοθεί θα 
συνοδεύεται από την πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής και τη μελέτη 
σύνθεση όπως προβλέπει ο ΚΤΣ 2016.  Η αξιολόγηση της προσφοράς/ών θα 
γίνει για την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής.Προμήθεια Σκυροδέματος για αποκατάσταση κοίτης και 
βλαβών Οδικού Δικτύου (Έκτακτη Ανάγκη Κυκλώνας Ιανός 2020) φάση 
Α΄και Γ΄ 

 

 ΟΜΑΔΑ Α     

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Κόστος ανά 
μονάδα (€) 

Συνολικό 
Κόστος 

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

Κυβ. μέτρο 520 120,00 62.400,00 

2 Χαλύβδινο Δομικό Πλέγμα  
Μεταλλικό Τ 92 

Kg 5090 2,00 10.180,00 

ΣΥΝΟΛΟ 72.580,00 

ΦΠΑ 24% 17.418,96 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 89.997,96 

ΠΟΣΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2,04 90.000,00 

 ΟΜΑΔΑ Β     

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Κόστος ανά 
μονάδα (€) 

Συνολικό 
Κόστος 

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

Κυβ. μέτρο 903 120,00 108.360,00 

2 Χαλύβδινο Δομικό Πλέγμα  
Μεταλλικό Τ 92 

Kg 6303 2,00 12.606,00 

ΣΥΝΟΛΟ 120.966,00 

ΦΠΑ 24% 29.031,84 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 149.997,84 
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CPV:44114100-3 

Στον ενδεικτικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται  κάθε κόστος 
εργασίας επίστρωσης  μεταφοράς και παράδοσης όπως ορίζουν οι όροι της 
Τεχνική Έκθεσης. 

 Ληξούρι Ιούνιος  2022 
 

Συντάχθηκε 
      Ο Υπάλληλος 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος 
ΠΕ Ηλεκτ/γος Μηχ./γος Μηχανικός 

 

Θεωρήθηκε 
Ο Αν/της Προϊστάμενος 

Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος 
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

 
 
 

  
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  30/2022  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 

Προμήθεια Σκυροδέματος για 
αποκατάσταση κοίτης και βλάβων 
Οδικού Δικτύου (Έκτακτη Ανάγκη 
Κυκλώνας Ιανός 2020) φαση Ακ΄Γ 

K.A. : 30.6662.06 κ΄30.6662.08 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

: 
240.000,00 € (περιλαμβάνεται ο 
ΦΠΑ 24%)  

NUTS: 
3-EL623 
 

CPV: 
44114100-3 
 

 
3.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο- Αντικείμενο της προμήθειας 
Η προμήθεια περιλαμβάνει την παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά στον φυσικό 
χώρο της απαιτούμενων παρεμβάσεων σκυροδέματος C25/30 520 κυβ. μέτρων και 
Χαλύβδινου Δομικού Πλέγματος   Μεταλλικό Τ 92 5090 kgr για την αποκατάσταση 
βλαβών του διαστρωμένου οδικού δικτύου καθώς και της διαστρωμένη κοίτη του 
ρέματος Ληξουρίου  από  πιστώσεις ΠΔΕ- ΣΑΕ   055 ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 2003ΣΕ05500005 
της  Α φάσης συνολικού ύψους 90.000,00 ευρώ και την παραγωγή ή προμήθεια και 
μεταφορά στον φυσικό χώρο της απαιτούμενων παρεμβάσεων σκυροδέματος 
C25/30 903 κυβ. μέτρων και Χαλύβδινου Δομικού Πλέγματος   Μεταλλικό Τ 92 6303 
kgr για την αποκατάσταση βλαβών του διαστρωμένου οδικού δικτύου από 
πιστώσεις από  πιστώσεις ΠΔΕ- ΣΑΕ   055 ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 2003ΣΕ05500005 της  Γ φάσης 
συνολικού ύψους 150.000,00 ευρώ 
   Από τις 17 έως 18 Σεπτεμβρίου 2020, έπληξε την περιοχή του Νοτίου Ιονίου και 
ιδιαίτερα τα νησιά  Κεφαλονιά & Ιθάκη και επομένως και τον Δήμο Ληξουρίου, ο 
μεσογειακός με τροπικά χαρακτηριστικά κυκλώνας με την επωνυμία “Ιανός”. Το 
φαινόμενο στο διάστημα αυτό προξένησε πολύ ισχυρές βροχές και εντονότατες 
καταιγίδες, καθώς και ισχυρότατους ανέμους που κατά τόπους ξεπερνούσαν τα 
11bf. 

ΠΟΣΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2,16 150.000,00 
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    Το καταστροφικό φαινόμενο, επέφερε μεγάλες βλάβες στο οδικό δίκτυο με 
αποσάθρωση του καταστρώματος καθώς και της κοίτης του κεντρικού ρέματος που 
διασχίζει την πόλη του Ληξουρίου. 
Είναι απαραίτητη η προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, για την επίστρωση και 
αποκατάσταση τμημάτων των οδοστρωμάτων του διαστρωμένου οδικού δικτύου σε 
ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου Ληξουρίου καθώς και την κοίτη του ρέματος 
Ληξουρίου 
  Τα υλικά προορίζονται για τα συνεργεία του Δήμου τα οποία και θα εκτελέσουν τις 
απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης των υπό επίστρωση χώρων με τις  εργασίες 
επίστρωσης,   επιφανειακής διαμόρφωσης να αναλαμβάνει ο ανάδοχος χωρίς καμία 
δομική μεταβολή των χώρων και των στοιχείων τους. Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης των 
εργασιών , οι εργασίες επίστρωσης  με την τοποθέτηση καλουπιών και 
επιφανειακής λείανσης με μηχανικά μέσα, στον φυσικό χώρο εξομάλυνσης ,την 
κοίτη του ρέματος της πόλης του Ληξουρίου και του βεβλαμένου οδικού δικτύου 
στην ευρύτερη επικράτεια του Δήμου Ληξουρίου, του σκυροδέματος για 
εργοστασιακό σκυρόδεμα, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς του 
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο 
εργοτάξιο προς διάστρωση. 
Επισημαίνεται ότι 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)με μηχανικά μέσα 
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, σύμφωνα με τις διαστάσεις του χώρου επίστρωσης και υποβάσεων 
συνολικά.  
Οι αναγραφόμενες τιμές ανά κατηγορία σκυροδέματος υπολογίζεται ανά κυβικό 
μέτρο (m3). 
ΑΡΘΡΟ 2ο- Ισχύουσε Διατάξεις 
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από: 
1. Το Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί –αντικατασταθεί και  ισχύει 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
4. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012. 
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5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 
6. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014, άρθρο 1 παρ. 2 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 
Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» 
7.Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012. 
8. Το Π.Δ. 113/2010 και την εγκύκλιο 30/19664/20-4-2011 περί εφαρμογής των 
διατάξεων του Π.Δ. 113/10 στους Δήμους και τα δημοτικά ΝΠΔΔ 
9. Το Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/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 
ΑΡΘΡΟ 3ο –Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
i) Η Σύμβαση 
ii) Η Οικονομική Προσφορά του οικονομικού φορέα 
ιιι) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
iii) Η Συγγραφή των Υποχρεώσεων 
iv) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η εκτέλεση της προμήθειας της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης  σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 εμπίπτει λόγω ποσού στην διαδικασία του δημόσιου 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού  και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών της 
παρούσας έκθεσης. 
Το ποσό της εν λόγω δαπάνης ανέρχεται σε 240.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%) και θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 
2022 και ειδικότερα: επιχορήγηση  του Υπουργείου Εσωτερικών από το Πρόγραμμα 
πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από 
θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας  ΠΔΕ- ΣΑΕ   055 ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 
2003ΣΕ05500005 και θα βαρύνει   τον Κ.Α. Εξόδων 30.6662.06 90.000,00 ευρώ και  
Κ.Α. Εξόδων 30.6662.08 150.000,00 ευρώ του προϋπολογισμού   του Δήμου 
Ληξουρίου Οικονομικού έτους 2022. 
Για την υποβολή προσφοράς ο οικονομικός φορέας  υποχρεούται σε κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 2% επί του καθαρού ποσού χωρίς ΦΠΑ  
και εγγύηση καλής εκτέλεσης όπως προβλέπεται 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. 
ΆΡΘΡΟ 5ο:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την 
παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. 
Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή 
για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η 
σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση και της 
τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται 
στην παρούσα μελέτη. 
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Ο υποψήφιος προμηθευτής 
μπορεί για την κατάθεση της οικονομικής του προσφοράς, να χρησιμοποιήσει το 
έντυπο της προϋπολογισμού προσφοράς της παρούσας μελέτης. 
Η Οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 
συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου ότι έλαβε γνώση των όρων της 
Τεχνικής Έκθεσης και συμφωνεί με αυτούς και ότι κατά την παράδοση του είδους θα 
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προσκομιστεί  η πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής και τη μελέτη σύνθεσης κατά 
τον ΚΤΣ 2016. 
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΣΥΜΒΑΣΗ 
Ο Ανάδοχος, μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το νόμο, 
υποχρεούται να προσέλθει στην έδρα του Δήμου εντός 10 ημερών από την 
κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση που 
απαιτείται. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα ημερολογιακές ημέρες με 
ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της. 
Η τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια 
της εργασίας και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναθεώρηση. 
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των ισχυόντων νόμων 
φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης πλην του 
Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. 
Επιπλέον ο ανάδοχος υπόκειται σε Εισφορά 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά 
υπέρ Ο.Γ.Α.) 
Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούνται στην κατάθεση 
φορολογικής και ασφαλιστικής ανημερότητας και αποσπάσματος ποινικού 
μητρώου.  
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

• Tις διατάξεις εκτέλεσης της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης. 

• Τις αποφάσεις των αμρόδιων οργάνων που διενέργησαν τις διαδικασίες 

• Το CPV της προμήθειας και τον Κωδικό NUTSIII 

• Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

• Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους 

συμβαλλόμενους.  

• Tις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες και διατυπώσεις. 

• Τα προβλεπόμενα της παρ. 1. Του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016   

• Tα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.  

• Tην συμφωνηθείσα τιμή.  

• Tον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.  

• Tις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα των ειδών για τις οποίες ο μειοδότης 

κρίθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις 

• Tις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  

• Tον τρόπο παραλαβής.  

• Tον τρόπο πληρωμής.  

• Tις προβλεπόμενες ρήτρες και κυρώσεις. 
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• Κάθε άλλη διατύπωση που αποτελεί όρο εκτέλεσης της σύμβασης και 

εμπεριέχεται στην παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου (άρθρο 201). Σε κάθε περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας που ανάγονται σε 
έκτακτα φαινόμενα που δεν μπορούν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή 
ή/και τον ανάδοχο (όπως π.χ. έντονα καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, 
κλπ) μπορούν να αποτελέσουν αιτία τροποποίησης της σύμβασης ως προς το χρόνο 
εκτέλεσής της και εφόσον τα έκτακτα αυτά φαινόμενα στερούν από τον ανάδοχο 
την ικανότητα εκτέλεσης της σύμβασης. Οι προθεσμίες που συντρέχουν στις 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας ορίζονται στο άρθρο 204. 
ΑΡΘΡΟ 7οο -.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ από 
τη διαδικασία σύμβασης  (άρθρα 129 -133 του Ν. 4412/2016) 
1.Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:  
α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,  
β) οι όροι της σύμβασης και  
γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
2.Σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4412/2016 αλλά και το άρθρο 18 κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται δεσμευτικά να τηρεί τις 
υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αυτή ρητώς 
επισημαίνεται τόσο στην παρούσα Τεχνική Έκθεση καθώς ως όρος σύμφωνα με τα 
άρθρα 53  και 130 του ίδιου Νόμου.  
3.Πέραν των ανωτέρω δεν προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση πρόσθετοι 
όροι εκτέλεσης της σύμβασης υπό την έννοια του άρθρου 130. 
4. Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης 
αποτελούν όλες οι προβλέψεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 με τις εκάστοτε 
οριζόμενες επιφυλάξεις και επανορθώσεις. 
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
Εάν τα είδη δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ποιοτικά και ποσοτικά, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η παραλαβή του συνόλου των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή μετά από 
μακροσκοπικό και ποσοτικό έλεγχο. Ο ανάδοχος κατά την παράδοση της 
προμήθειας πρέπει να παραδώσει στην αρμόδια επιτροπή και το πιστοποιητικού 
ελέγχου παραγωγής του σκυροδέματος και τη μελέτη σύνθεσης σύμφωνα με τον 
ΚΤΣ 2016 και για το συγκεκριμένο είδος σκυροδέματος που ορίζει η Τεχνική Έκθεση. 
Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό εξήντα ημερών  από την 
υπογραφή του συμφωνητικού της παρούσας προμήθειας. 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν : 
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα. 
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 
γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν 
επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά κατά 
το στάδιο παραλαβής ή χρησιμοποίησής τους. 
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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Εάν υπάρχει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 
εργασίας, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις. 
Άρθρο 11ο: ΕΚΧΩΡΗΣΗ  
Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος 
αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής.  
Άρθρο 12ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα επιλυθούν 
με τις 
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας στα αρμόδια δικαστήρια για την επικράτεια της 
Κεφαλλονιάς. 

 Ληξούρι Ιούνιος  2022 
 

Συντάχθηκε 
      Ο Υπάλληλος 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος 
ΠΕ Ηλεκτ/γος Μηχ./γος Μηχανικός 

 

Θεωρήθηκε 
Ο Αν/της Προϊστάμενος 

Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 

Θεόδωρος Καλογερόπουλος 
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

 

 

  
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 30/2022  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ  
ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 

Προμήθεια Σκυροδέματος για 
αποκατάσταση κοίτης και βλάβων 
Οδικού Δικτύου (Έκτακτη Ανάγκη 
Κυκλώνας Ιανός 2020) φαση Ακ΄Γ 

K.A. : 30.6662.06 κ΄30.6662.08 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

: 
240.000,00 € (περιλαμβάνεται ο 
ΦΠΑ 24%)  

NUTS: 
3-EL623 
 

CPV: 
44114100-3 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Προς το Δήμο Ληξουρίου 

Προμήθεια Σκυροδέματος για αποκατάσταση κοίτης και Οδικού Δικτύου (Έκτακτη 
Ανάγκη Κυκλώνας Ιανός 2020) 

CPV:44114100-3 

Προμήθεια έτοιμου Σκυροδέματος  

CPV:44114100-3 

 ΟΜΑΔΑ Α     

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Κόστος ανά 
μονάδα (€) 

Συνολικό 
Κόστος 

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

Κυβ. μέτρο 520   

2 Χαλύβδινο Δομικό Πλέγμα  
Μεταλλικό Τ 92 

Kg 5090   
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ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%   

  

  

 

ΦΠΑ 24% επί ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ Β    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
* Στην οικονομική προσφορά συμπεριλαμβάνεται  κάθε κόστος εργασίας επίστρωσης 
μεταφοράς και παράδοσης του είδους στο φυσικό χώρο της απαιτούμενων 
παρεμβάσεων με ευθύνη του αναδόχου, έως την τελική του παραλαβή από το αρμόδια 
Επιτροπή του Δήμου Ληξουρίου όπως ορίζει η Τεχνική Έκθεση. 
Η Οικονομική Προσφορά συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβα γνώση των 
όρων της Τεχνικής Έκθεσης και τους αποδέχομαι και ότι κατά την παράδοση των ειδών 
θα προσκομιστεί πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής του είδους και τη μελέτη 
σύνθεσης. 

Ο προσφέρων 
...................................... .....................................  (Ονοματεπώνυμο) 
.............................................  (Υπογραφή & Σφραγίδα) 
 
Εισηγούμαστε τον καθορισμό του τρόπου δημοπράτησης της προμήθειας με 

ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ ( άρθρο 27 του Ν.4412/16) για την 

οποία έχει εγγραφεί πίστωση στους ΚΑ30.6662.06 κ΄30.6662.08 240.000,00€ 

Ο καθορισμός των όρων του διαγωνισμού θα καθοριστούν με απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, ερωτήσεις και τοποθετήσεις των Συμβούλων.  
Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη : 
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 
του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (Φ.Ε.Κ.197/12-10-2020 Α),  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
(θετικές ψήφοι:5) 

 

 ΟΜΑΔΑ Β     

α/α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Κόστος ανά 
μονάδα (€) 

Συνολικό 
Κόστος 

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

Κυβ. μέτρο 903   

2 Χαλύβδινο Δομικό Πλέγμα  
Μεταλλικό Τ 92 

Kg 6303   

                                                                                                                       ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
24% 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ- Ολογράφως 
............................................................................................................................. ........ 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
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Εγκρίνουμε την αριθμ. 30/2022 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την προμήθεια 
με τίτλο «Προμήθεια Σκυροδέματος για αποκατάσταση κοίτης ποταμού και βλαβών Οδικού 
Δικτύου (Έκτακτη Ανάγκη Κυκλώνας Ιανός 2020) φάση Α και Γ συνολικού προϋπολογισμού 
240.000,00 ευρώ με την δαπάνη ΦΠΑ από πιστώσεις ΠΔΕ- ΣΑΕ   055 ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: 
2003ΣΕ05500005 της  Α κ Γ φάσης» 
 
Καθορίζουμε   τον τρόπο δημοπράτησης της προμήθειας με δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό 

διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ ( άρθρο 27 του Ν.4412/16)  

 
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 140/2022. 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ 
Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                             Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 
 

 
Πιστό Αντίγραφο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

Γεώργιος Κατσιβέλης 
Δήμαρχος Ληξουρίου 
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