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ΕΙ∆ΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο εργολαβίας
A. Με την παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων προβλέπεται η προµήθεια σκυροδέµατος C16/20 για την
εκτέλεση επισκευών που είναι απαραίτητες για τη συντήρηση των πεζοδροµίων και άλλων οικοδοµικών
εργασιών όλων των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Πειραιά και που θα εκτελεστούν από το υπάρχον
εργατοτεχνικό προσωπικό των Συνεργείων της ∆/νσης Οδοποιίας-Αποχ/σης του ∆ήµου µας.
B. Η προµήθεια θα βαρύνει τον Κ.Α 30.6662.63 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2018 καθώς και τον
οικείο κωδικό έτους 2019.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Για την ανωτέρω προµήθεια των υλικών της παρούσας µελέτης ισχύουν
α)Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016 περί «∆ηµοσίων συµβάσεων Εργων Προµηθειών &
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)».
β) Του Ν.3463/06 <<Κύρωση του Κωδ. ∆ηµων και Κοινοτήτων»
γ) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης»
δ) Οι διατάξεις του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων» του κεφαλαίου
Α’ «Μείωση ∆ιοικητικών Βαρών – Απλουστεύσεις ∆ιαδικασιών»,του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α’/74)
ε) Του Ν. 4270/2014 Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρησης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α/143/28-6-2014) κατά τις διατάξεις που ισχύει. στ)Το Π.∆
80/2016 (ΦΕΚ Α/145/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
ζ) Του Ν. 2589/2000 (ΦΕΚ Α/248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθεµενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
η) Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο « Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες
διατάξεις.
θ) Η υπ΄αριθ. 1191/ 22-3-2017 απόφαση (ΦΕΚ 969Β/22-3-2017) «περί καθορισµού του χρόνου, τρόπου
υπολογισµού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης κράτησης 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Για την προµήθεια αυτή ισχύουν τα παρακάτω συµβατικά στοιχεία :
παρατιθέµενα κατά σειρά προτεραιότητας - ισχύος σε περίπτωση τυχόν ασυµφωνίας µεταξύ
των αντιστοίχων όρων.
α. Ο ενδεικτικός προυπ/σµός της υπηρεσίας.
β. Προµέτρηση της µελέτης.
γ. Τιµολόγιο της µελέτης.
δ. Η τεχνική έκθεση της µελέτης.
ε. Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
ΑΡΘΡΟ 4ο
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
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∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί
που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο της Προµήθειας. Αυτό αποδεικνύεται µε την
προσκόµιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόµενου προµηθευτή στο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο.
Οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν Φάκελο δικαιολογητικών στον οποίο θα περιέχουν τα εξής:
1). Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό.
2). Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
3). Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοση τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα.
4) Mελέτη συνθέσεως σκυροδέµατος (εργοστασιακό σκυρόδεµα).
5) Αδεια λειτουργίας εργοστασίου
6) ISO 9000 στην παραγωγή σκυροδέµατος.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Αξιολόγηση προσφορών- Κατακύρωση
Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προσφέρουν για όλα τα είδη της προµήθειας και όχι για επιµέρους είδη.
Η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο που προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από Οικονοµικής άποψης
προσφοράς, µόνο βάσει τιµής.
Η διάρκεια σύµβασης θα είναι από την ηµεροµηνία της υπογραφής της σύµβασης για 12 µήνες.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Υπογραφή Σύµβασης
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει εντός του προβλεπόµενου
χρόνου (αρθ 105/Ν.4412/2016) για την υπογραφή του συµφωνητικού.
Αν ο προµηθευτής δεν προσέλθει µέσα στις παραπάνω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης κηρύσσεται
Έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Παράδοση- Υλικών
Ο χρόνος προσκοµίσεως υλικών µετά την δια υπηρεσιακού σηµειώµατος παραγγελίας ορίζεται σε δύο (2) ηµέρες.
Η υπηρεσία µε υπηρεσιακό σηµείωµα προς τον ανάδοχο προµηθευτή θα ζητά την απαιτούµενη ποσότητα και το
συγκεκριµένο χρόνο και τόπο που θα παραδίδεται το υλικό.
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή που θα ορίζεται από τον ∆ήµο. (αρ 221 του
Ν.4412/2016).
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος ύστερα από σχετική ειδοποίηση της υπηρεσίας για την οποία έγινε η
προµήθεια να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος που τυχόν εµφανίσει ελαττώµατα κακοτεχνίας η αδικαιολόγητη
φθορά και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση βλάβη η φθορά που θα παρουσιάζεται πρέπει να επανορθώνεται
σε δυο ηµερολογιακές ηµέρες από της ειδοποιήσεως. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται στην ταχθείσα
προθεσµία εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας του Ν.4412/2016.
Επίσης ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την µεταφορά και την εκφόρτωση των ειδών, η οποία θα
πραγµατοποιείται µε δικά του µέσα.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Κήρυξη Προµηθευτού Έκπτωτου
Ο προµηθευτής ο οποίος δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική
σύµβαση µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε,
παρέδωσε η αντικατέστησε τα συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό χρόνο παράτασης που του δόθηκε.
Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν :
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Α). H σύµβαση δεν υπογράφτηκε η τα είδη δεν φορτώθηκαν παραδόθηκαν η αντικαταστάθηκαν µε ευθύνη του
φορέα.
Β). Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ανάθεση η σύµβαση επιβάλλονται µε απόφαση
∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου κυρώσεις. Άρθρο 203 του Ν.
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Πληρωµές ανάδοχου
Οι πληρωµές του ανάδοχου θα γίνονται τµηµατικά σύµφωνα µε το αρ. 200 του Ν. 4412/ 2016 µε την παραλαβή
των ειδών µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύονται από τα νόµιµα δικαιολογητικά.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Ατυχήµατα -Ζηµιές-Ασφάλιστρα και αποζηµιώσεις
α) Σε καµία περίπτωση δεν δύναται να επιβαρυνθεί ο ∆ήµος µε αποζηµίωση για ζηµιές η ατυχήµατα που
προκαλούνται από το προσωπικό του προµηθευτού και των µεταφορικών µέσων που χρησιµοποιεί ο προµηθευτής
για την παράδοση των υλικών στο σηµείο εργασίας ή στο εργοτάξιο του ∆ήµου, του προµηθευτού εξ ολοκλήρου
υπεύθυνου αστικής και ποινικής ευθύνης για τα ανωτέρω ατυχήµατα και φθορές.
β) Ο προµηθευτής υποχρεούται όπου απαιτείται από την υπηρεσία να τοποθετήσει εγκαίρως και στις κατάλληλες
θέσεις (στις θέσεις εναποθέσεως των υλικών) ικανό αριθµό εµποδίων.
γ) Επίσης κατά τις νυχτερινές ώρες και όπου η φύση της προµήθειας το επιβάλλει ο προµηθευτής θα τοποθετεί
φανό µε ερυθρό φως για την πρόληψη ατυχηµάτων πεζών και τροχοφόρων από τα εναποθετηµένα υλικά µη
αποζηµιούµενος ιδιαιτέρως για την πρόσθετη αυτή δαπάνη.
δ) Σε περίπτωση εκτελέσεως προµηθειών επί κυκλοφορουµένων οδών θα λαµβάνονται από τον προµηθευτή όλα
τα ενδεικνυόµενα µέτρα άνευ ιδιαιτέρας αποζηµιώσεως, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και άνευ διακοπής
κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων.
ε) Ο προµηθευτής υποχρεούται να ασφαλίζει στο Ι.Κ.Α. το προσωπικό που θα χρησιµοποιεί για την εκτέλεση των
παραγγελιών της προµήθειας των υλικών.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Κρατήσεις
Όλες οι δαπάνες προµήθειας καταφοράς και εκφόρτωσης, φόροι (εκτός από τον Φ.Π.Α. που βαρύνει τον ∆ήµο),
τέλη, χαρτόσηµα κ.λ.π. βαρύνουν τον προµηθευτή στο σύνολο τους καθώς και οι κάτωθι κρατήσεις:
Α). 0,06% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ
Β). 4% φόρος εισοδήµατος.
Γ) 0,06 υπέρ ΑΕΠΠ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
-----------------------------------Με την µελέτη αυτή ο ∆ήµος Πειραιά πρόκειται να πραγµατοποιήσει προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του
έργου, έτοιµου σκυροδέµατος C16/20, για τις ανάγκες τσιµεντόστρωσης & λοιπών κατασκευών.
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί και θα διεξαχθεί ο αναγκαίος εργαστηριακός έλεγχος σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2016 (ΚΤΕ-2016) (ΦΕΚ221/13/30-7-2016) και σύµφωνα µε
την ΕΤΕΠ 1501-01-01-01-00 «Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος» . Τα υλικά του σκυροδέµατος δηλαδή τα
αδρανή ,το τσιµέντο , το νερό και τα πρόσθετα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ποιότητας που
προδιαγράφονται στον ΚΤΕ-2016.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την επίτευξη της
ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζονται από την εργαστηριακή µελέτη σύνθεσης.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο προµηθευτής να διαθέτει οχήµατα µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλι) και να
καλύπτει τη δαπάνη υλικού και οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλι), τη δαπάνη µετάβασης επί
τόπου, στησίµατος και επιστροφής της πρέσας σκυροδέµατος και την περισυλλογή ,φόρτωση και αποµάκρυνση
τυχόν υπερχείλισης σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέµατος.
Ο προµηθευτής οφείλει να είναι κάτοχος πιστοποιητικού ISO στον τοµέα παραγωγής σκυροδέµατος .
Η υλοποίηση των λοιπών εργασιών του έργου ξυλότυπου, τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού, διάστρωση
σκυροδέµατος, θα γίνεται από το µόνιµο εργατοτεχνικό προσωπικό µε τον τεχνικό εξοπλισµό και τα µηχανήµατα
που διαθέτει ο ∆ήµος.
Το υλικό που πρόκειται να προµηθευτεί, θα χρησιµοποιηθεί για την επισκευή πεζοδροµίων και άλλων
οικοδοµικών εργασιών του ∆ήµου µας, όπου αυτό απαιτείται. Κατά τη σύνταξη της µελέτης κατεβλήθη
προσπάθεια, ώστε η δαπάνη να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν στις ανάγκες των συντηρήσεων αυτών.
Η συνολική δαπάνη των απαιτουµένων υλικών ανέρχεται στο ποσόν των 9.750 Ευρώ και κατόπιν επιβολής
Φ.Π.Α.24% η συνολική απαιτουµένη δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των 12.090 Ευρώ.
Η εν λόγω προµήθεια θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6662.63 του προϋπολογισµού για το έτος 2018 και τον αντίστοιχο
Κ.Α. του έτους 2019.
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
------------------1) Οι τιµές αυτού του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρους προµηθείας υλικών που αναφέρονται στην
µελέτη και πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για τη συντήρηση κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου Πειραιά
ανεξάρτητα από τη θέση και την έκταση τους. Σε αυτές περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την
προµήθεια των υλικών.
2) Πιο ειδικά στις τιµές αυτού του τιµολογίου περιλαµβάνονται:
α) Προµήθεια και µεταφορά στα σηµεία που θα υποδεικνύει η υπηρεσία µε υπηρεσιακό σηµείωµα προς τον
προµηθευτή.
β) Στις τιµές του τιµολογίου δεν περιλαµβάνεται η επιβάρυνση λόγω Φ.Π.Α 24% η οποία βαρύνει τον ∆ήµο.
Οι τιµές ελήφθησαν από το εµπόριο αποκλειστικά.
1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ C16/20
( ΤΙΜΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
Για την πλήρη προµήθεια έτοιµου Σκυροδέµατος C16/20
Τιµή ενός m3 εβδοµήντα πέντε (75) €. ευρώ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝΤ. ΠΑΡΛΑΣ

/

/2018

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
α.α.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΝΤ. ΠΑΡΛΑΣ

Γ. ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣ/ΝΟΣ
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

ΑΝΤ. ΜΗΛΙΑΣ

5

.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ-ΑΠΟΧ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΘΕΜΑ:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2018 - 2019»
ΠΟΣΟ:12.090 € ΜΑΖΙ ΜΕ Φ.Π.Α 24%
Κ.Α 30.6662.63
CPV 44114000-2

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α.ΤΙΜ

Μ.ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤ.

1

ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ C16/20

1

m3

130

Πειραιάς

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝΤ. ΠΑΡΛΑΣ

Ο ΠΡΟΪ/ΝΟΣ
α.α.

ΑΝΤ. ΠΑΡΛΑΣ

/

/2018

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ-ΑΠΟΧ/ΣΗΣ

Γ. ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ

6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ-ΑΠΟΧ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΘΕΜΑ:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2018 - 2019»
ΠΟΣΟ:12.090 € ΜΑΖΙ ΜΕ Φ.Π.Α 24%
Κ.Α 30.6662.63
CPV 44114000-2

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α.Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΤΟΙΜΟ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
C16/20

Α.ΤΙΜ
1

Μ.ΜΕΤΡ
M3

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
130

Τ.ΜΟΝ.
75 €

+ΦΠΑ 24%

2.340 €

ΣΥΝΟΛΟ:

12.090 €

Πειραιάς

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝΤ. ΠΑΡΛΑΣ

∆ΑΠΑΝΗ
CPV
44114000-2
9750 €

/

/2018

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ-ΑΠΟΧ/ΣΗΣ

ΑΝΤ. ΠΑΡΛΑΣ

Γ. ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣ/ΝΟΣ
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

ΑΝΤ. ΜΗΛΙΑΣ

7

