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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Για την εκτέλεση μικρών εργασιών συντήρησης  της Περιφερειακής Ενότητας 

Ξάνθης, απαιτείται   έτοιμο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 & C20/25, του οποίου τα 

υλικά παρασκευής, η σύνθεση σκυροδέματος, η ανάμιξη σκυροδέματος, η μεταφορά, 

και λοιπά, θα είναι σύμφωνα: με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕ-

ΜΑΤΟΣ (ΚΤΣ-2016) . Ο προμηθευτής οφείλει να διαθέτει   Πιστοποιητικό Συστή-

ματος Διαχείρισης Ποιότητας που να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 

Πρότυπου    ΕΝ ISO 9001 στον τομέα παραγωγής σκυροδέματος.  

 Η παρούσα προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος αφορά σε εργοστασιακό 

σκυρόδεμα, δηλ. την ευθύνη της ποιότητας των υλικών, τις ιδιότητες  του και την 

τήρηση των απαιτήσεων του Κανονισμού για την ανάμιξη και την μεταφορά  την έχει 

αποκλειστικά το εργοστάσιο παρασκευής (προμηθευτής). 

 Ο έλεγχος αντοχής του προμηθευόμενου σκυροδέματος θα γίνεται από τον 

παραγωγό στο εργοστάσιο. Οι ιδιότητες του νωπού σκυροδέματος ελέγχονται στο 

χώρο παράδοσης , ενώ οι ιδιότητες του σκληρυμένου  σκυροδέματος με 

δειγματοληψία στην μονάδα παραγωγής. Τέλος μπορούν να διενεργηθούν  πρόσθετοι 

έλεγχοι αντοχής με δοκίμια που λαμβάνονται από τον κύριο του έργου στον τόπο 

παράδοσης   του έργου. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται, η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς και 

άντλησης του έτοιμου σκυροδέματος  επί του έργου, ανεξαρτήτως τόπου (εντός του 

νομού Ξάνθης), χώρου και ποσότητας, μετά των φορτοεκφορτώσεων, χαμένου 

χρόνου φορτοεκφορτώσεων και σταλίας μεταφορικών μέσων, καθώς και τα 

κατάλληλα σε μέγεθος οχήματα – μηχανήματα, μεταφοράς (βαρέλες) και άντλησης 

σκυροδέματος προκειμένου να εναποτεθεί το σκυρόδεμα στον επιθυμητό από την 

υπηρεσία χώρο . 



   

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΡΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

 Η παράδοση του έτοιμου σκυροδέματος θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις 

ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Ειδικότερα ως υποχρέωση του 

αναδόχου ορίζεται η παράδοση του σκυροδέματος στην θέση των εργασιών 

συντήρησης  οποιασδήποτε ποσότητας εντός 2 ημερών από την ειδοποίηση της 

Υπηρεσίας.  

Ο ανάδοχος Οικονομικός Φορέας είναι υποχρεωμένος να παραδίδει δοκίμια 

σκυροδέματος προς έλεγχο όταν ζητηθούν από την υπηρεσία. Μπορεί να ζητηθεί ένα 

δοκίμιο ανά όχημα μεταφοράς ( βαρέλα) που παραδίδει έτοιμο σκυρόδεμα.   

 
 
 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
Ξάνθη,17-6-2020 

 
 
 
 

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Θ. 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 

Ξάνθη, 17-6-2020 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΣΕ  

 
 
 

ΓΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
 

Με την αρ. 85529/Ξ-ΔΤΕ-1793/17-6-2020 
   Απόφαση της Δ.Τ.Ε.  Π.Ε.  Ξάνθης 

 

Ξάνθη, 17-6-2020 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   

ΤΗΣ  Δ.Τ .Ε. Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 
 
 

ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΝΑ 
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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