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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
 
 
       ΣΚΟΠΟΣ 
           

Η μελέτη αυτή είναι τμήμα του έργου «Τσιμεντοστρώσεις οδών» και αφορά την προμήθεια  
των 4.700 m3 σκυροδέματος τύπου C12/15  &  500 m3 του τύπου C16/20, με αντλία & λοιπά 
επικουρικά μέσα, για την επίστρωση επιφανειών, λάκκων, τομών και λοιπόν κατασκευών από 
μπετόν. 

 Το τμήμα του έργου αυτού αφορά την προμήθεια 4.700 m3 σκυροδέματος τύπου  

        C12/15  &  500 m3 του τύπου C16/20, θα πραγματοποιηθούν με την διαδικασία που αυτή    

προβλέπει κατά περίπτωση από την Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ).  

       Η αξία της προμήθειας είναι 323.900 ευρώ Η εργασία για την πλήρη κατασκευή του έργου θα 

εκτελεστεί με αυτεπιστασία από το ∆ήμο, καθώς ο ∆ήμος διαθέτει τόσο τον τεχνικό εξοπλισμό 

όσο και μόνιμο εξειδικευμένο εργατοτεχνικό προσωπικό για να αντεπεξέλθει στις ανάγκες του 

έργου.  

 
   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
      
 

Για την πλήρη εκτέλεση του έργου απαιτείται σκυρόδεμα ελαχίστων προδιαγραφών, του 
τύπου C12/15 & C16/20, των οποίων τα υλικά παρασκευής, η σύνθεση σκυροδέματος, η ανάμιξη 
σκυροδέματος, η μεταφορά, και λοιπά, θα είναι σύμφωνα με τους όρους του ισχύοντος 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται, η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς όλων των υλικών επί 
του έργου, ανεξαρτήτως τόπου, χώρου και ποσότητας, μετά των φορτοεκφορτώσεων, χαμένου 
χρόνου φορτοεκφορτώσεων και σταλίας μεταφορικών μέσων, καθώς και τα κατάλληλα σε μέγεθος 
οχήματα – μηχανήματα, μεταφοράς και άντλησης σκυροδέματος ή και τυχών άλλα απαιτούμενα 
επικουρικά μέσα ( π.χ. φορτωτή κ.λ.π. ) προκειμένου να εναποτεθούν τα υλικά της προμήθειας 
στο επιθυμητό από την υπηρεσία, χώρο και τόπο. 

 



  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος C12/15. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εξήντα δύο ευρώ 

         (Αριθμητικά) : 62,00  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος C16/20. 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Εξήντα πέντε ευρώ 
         (Αριθμητικά) : 65,00 
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