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ΠΡΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΙ 
 

 
ΘΕΜΑ :   « Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ» 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΣΟΙΜΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ ΓΙΑ ΟΔΟΤ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ  

Προκειμζνου ο Δήμοσ μασ να προβεί ςτην απ΄ευθείασ ανάθεςη προμήθειασ ςκυροδζματοσ κατηγο-
ρίασ C16/20, προχπολογιςμοφ με τον Φ.Π.Α. 6.000,00 € ,προςκαλεί φυςικά ή νομικά πρόςωπα ή ε-
νϊςεισ προςϊπων να υποβάλλουν προςφορά  ςε ςφραγιςμζνο φάκελο  ζωσ την Παραςκευή 
22/9/2017 και ϊρα 12 το μεςημζρι. 

Η διαδικαςία θα διεξαχθεί ςφμφωνα με τον Ν.4412/2016 και με κριτήριο επιλογήσ την πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά. 
Η κατακφρωςη τησ ανάθεςησ θα γίνει με απόφαςη Δημάρχου. 
Οι  προςφορζσ θα γίνονται δεκτζσ ταχυδρομικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ςτην διεφθυνςη τησ 
ζδρασ του Δήμου: ΧΡ.ΑΚΑΡΗ 15 , ΠΡΟΟΣΑΝΗ ΣΚ 66200 
ε περίπτωςη που ανατεθεί η προμήθεια ο εντολοδόχοσ θα πρζπει να προςκομίςει: 
α.  Απόςπαςμα Ποινικοφ Μητρϊου  .Η υποχρζωςη αφορά ιδίωσ:1)ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περι-
οριςμζνησ ευθφνησ (ΕΠΕ) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. – Ε.Ε.), ςτουσ διαχειριςτζσ, 2) ςτισ περι-
πτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε. ) τον διευθφνοντα ςφμβουλο, καθϊσ και τα μζλη του Διοικητικοφ 
υμβουλίου. 
β. Φορολογική ενημερότητα 
γ. Αςφαλιςτική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) κφριασ και επικουρικήσ αςφάλειασ  
(για το προςωπικό και τον ίδιο, για τουσ διαχειριςτζσ και τα μζλη του Δ.. εφόςον πρόκειται για ε-
ταιρεία) 
δ. Εφόςον πρόκειται για νομικό πρόςωπο, αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίηςησ του νομικοφ προ-
ςϊπου (καταςτατικό ,ΦΕΚ κλπ) ϊςτε να προκφπτει ο διαχειριςτήσ του Ν.Π.,τα μζλη του Δ. κλπ. 
ε περίπτωςη που μζχρι την ωσ άνω ημερομηνία δεν ζχει εκδηλωθεί ενδιαφζρον υποβολήσ προςφο-
ρών, ο Δήμοσ θα ςυνεχίςει την διερεφνηςη για ςυλλογή προςφορών χωρίσ περαιτζρω ενημζρωςη. 

Επιςυνάπτεται η τεχνική περιγραφή. 
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Σεχνικές  προδιαγραφές  για την προμήθεια  κυροδέματος C16/20 

 

   
Θα γίμει ποξμήθεια και μεςατξοά ςξσ ρκσοξδέμαςξπ  καςηγξοίαπ   C16/20 με ειδικά 

ξυήμαςα ςξσ ποξμηθεσςή (βαοέλεπ) ρε ρημεία  πξσ θα ςξσ σπξδείνξσμ ξι σπάλληλξι ςηπ 

ςευμικήπ Τπηοερίαπ ςξσ Δήμξσ.  

Σξ έςξιμξ ρκσοόδεμα  καςηγξοίαπ C16/20  θα  πληοεί ςιπ παοακάςω ςευμικέπ 

ποξδιαγοατέπ: 

Καςηγξοία ρκσοξδέµαςξπ : C16 /20 

Καςηγξοία κάθιρηπ : S2 

Μέγιρςη διάρςαρη αδοαμώμ : 1΄΄ 

Λόγξπ Ν/Σ (ρσμξλικό μεοό) :0,70 

Λόγξπ Ν/Σ ( ελεύθεοξ μεοό) : 0,65 

Υαιμόμεμξ ειδικό βάοξπ  μωπξύ ρκσοξδέμαςξπ: 2.355Kg/m3 

Α : Όγκξπ ςριµέμςξσ/m3 : 87 

 

Διδικό 
βάοξπ 
ςριµέμςξσ 

3,12 ΑΠΟΛΤΣΟ ΟΓΚΟ Α∆ΡΑΝΩΝ 

Β: Όγκξπ εμεογξύ 
μεοξύ/m3  

172 

 

Διδικό 
βάοξπ 
μεοξύ : 

1,00 

1000-(Α+Β)-ΠΔΡΙΔΦΟΜΔΝΟ           
ΑΔΡΑ = 1000-(87+172)-
19=722 

        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                       ΠΡΟΟΣΑΝΗ 15-09-2017 

         Ο ΤΝΣΑΞΑ                                   Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ                                                     
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