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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 

  

 Mε τη µελέτη αυτή ο ∆ήµος Ηρακλείου θα κατασκευάσει το έργο 

«Τσιµεντοστρώσεις αγροτικών δρόµων ∆.Η (µε αυτεπιστασία).»  Η προµήθεια 

σκυροδέµατος του τύπου C12/15 ποσότητας 3500 µ3, µε αντλία και λοιπά επικουρικά 

µέσα όπου αυτό απαιτείται και η προµήθεια  σκυροδέµατος τύπου C16/20 ποσότητας 

500 µ3 µε αντλία και λοιπά επικουρικά µέσα όπου αυτό απαιτείται ,  θα γίνει ύστερα 

από κανονική µειοδοτική δηµοπρασία. Τα λοιπά απαραίτητα υλικά για την εκτέλεση 

του έργου όπως σιδηρού οπλισµού, ξυλεία, µικρουλικά, υλικά περίφραψης και 

σήµανσης θα πραγµατοποιηθούν µε την διαδικασία που αυτή προβλέπει κατά 

περίπτωση από την Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) Η πρόσληψη εξειδικευµένου 

προσωπικού είκοσι τριών (23) ατόµων το οποίο θα προσληφθεί σύµφωνα µε 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 Ν.3584/2007 όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε 

την παρ. 6 του άρθρου 40 του Ν.4024/212 και συγκεκριµένα για 135 εργάσιµες 

ηµέρες. Η δαπάνη του προσωπικού των 135 ηµερών εφόσον προσληφθούν κατά τα 

ανωτέρω, θα ανέλθει στο ποσό των 156.000,00 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 ∆/νση 

Συντήρησης & Αυτεπιστασίας του ∆ήµου Ηρακλείου και συγκεκριµένα από το τµήµα 

Οδοποιίας. 

Η αξία της προµήθειας του σκυροδέµατος C12/15 & C16/20 είναι προϋπολογισµού 

253.500,00 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.  
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