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 Mε τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια σκυροδέματος του τύπου C12/15 
ποσότητας 4700 μ3, με αντλία και λοιπά επικουρικά μέσα όπου αυτό απαιτείται,  θα 
γίνει ύστερα από κανονική μειοδοτική δημοπρασία σύμφωνα με την Υ.Α. 11389/93 
(ΕΚΠΟΤΑ) & C16/20 ποσότητας 500 μ3 με αντλία και λοιπά επικουρικά μέσα όπου 
αυτό απαιτείται, με την διαδικασία που αυτή προβλέπει κατά περίπτωση από την Υ.Α. 
11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), μέσα προστασίας & σήμανσης, ξυλεία, σιδηρού οπλισμού, 
αναγκαία εργαλεία, καθώς & πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού πέντε (5) 
ατόμων το οποίο θα προσληφθεί σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 13 του 
Ν.2130/93 και του άρθρου 22 του Ν.3274/04 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα για 135 εργάσιμες ημέρες. Η δαπάνη του 
προσωπικού των 135 ημερών εφόσον προσληφθούν κατά τα ανωτέρω, θα ανέλθει 
στο ποσό των 60.000 ευρώ, για τις ανάγκες τσιμεντόστρωσης και λοιπών 
κατασκευών, όπως κατασκευή τεχνικών έργων για την προστασία των δημοτών 
π.χ. αντιπλημμυρικά έργα, αντιστηρίξεις πρανών, κατασκευή τοιχίων, κ.λπ. που θα 
εκτελεστούν με αυτεπιστασία, από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήμου Ηρακλείου και 
συγκεκριμένα από το τμήμα εκτέλεσης έργων Οδοποιίας. 
Η αξία της προμήθειας του σκυροδέματος C12/15 & C16/20 είναι προϋπολογισμού 
323.900 ευρώ πλέων Φ.Π.Α. και ο προμηθευτής του σκυροδέματος οφείλει κάθε 
φορά, ανάλογος 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 ( π.χ. φορτωτή κ.λ.π. ) προκειμένου να 
εναποτεθούν τα υλικά της προμήθειας στο επιθυμητό από την υπηρεσία χώρο & 
τόπο.     
H εκτέλεση των λοιπών εργασιών (ξυλότυπος, τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού, 
διάστρωση κ.λ.π ) του έργου θα γίνει από το μόνιμο εργατοτεχνικό προσωπικό και 
τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο ∆ήμος Ηρακλείου. Το κόστος του προσωπικού 
αυτού δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου, καθώς αυτό καταβάλλεται από την 
ταχτική μισθοδοσία του ∆ήμου Ηρακλείου. Καθώς όμως, υπάρχουν σε εξέλιξη πολλά 
έργα & το προσωπικό που διαθέτει ο ∆ήμος Ηρακλείου δεν επαρκεί και η υπηρεσία 
μας έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση, για την άμεση αποκατάσταση τους 
(N3463/06 άρθρο75 παρ. 1γ), προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα με 
ενδεχομένως τραγικά αποτελέσματα για τους πολίτες, ο ∆ήμος για να μπορέσει να 
ανταπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις πιθανόν να απαιτηθεί η  πρόσληψη πέντε 
εργατοτεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων για την καλύτερη και άμεση εκτέλεση του 



έργου. Το προσωπικό αυτό θα προσληφθεί σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 13 του 
Ν.2130/93 και του άρθρου 22 του Ν.3274/04 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα για 135 εργάσιμες ημέρες.  
Η δαπάνη του προσωπικού των 135 ημερών εφόσον προσληφθούν κατά τα ανωτέρω, 
θα ανέλθει στο ποσό των 60.000 ευρώ. Η αξία της προμήθειας του σκυροδέματος 
τύπου C12/15 είναι 291.400,30 ευρώ πλέων Φ.Π.Α. Ενώ η αξία της προμήθειας του 
σκυροδέματος τύπου C16/20 είναι 32.500,00 ευρώ πλέων Φ.Π.Α. Ενώ των λοιπών 
προμηθειών είναι 33.823,47 ευρώ πλέων Φ.Π.Α. 
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