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α/α Είδος  Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
(της 

αναθέτουσας 
αρχής) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ/ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Προμήθεια και 
μεταφορά 
έτοιμου 
σκυροδέματος 
κατηγορίας 
C16/20, C20/25,  
C25/30 και χρήση 
πρέσας 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
αναθεωρημένου Κανονισμού 
Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-
2016) που εγκρίθηκε με την αριθμ. 
Γ.Δ.Τ.Υ./οικ. 3328 Απόφαση του 
Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕΜΔΙ. (ΦΕΚ 1561 
Β/2-6-2016) και τέθηκε σε ισχύ από 
τις 2-12-2016.  Ο Κανονισμός 
Τεχνολογίας Σκυροδέματος είναι σε 
εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο για το Σκυρόδεμα ΕΝ 206, 
που διέπεται από τον Ευρωπαϊκό 
Κανονισμό Δομικών Προϊόντων 
305/2011 (Construction Products 
Regulation CPR) που καθορίζει τις 
απαιτήσεις συμμόρφωσης ώστε τα 
προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο 
σκυρόδεμα να φέρουν τη σήμανση 
CE. 
H σήμανση έχει καταστεί 
υποχρεωτική για τα προϊόντα: 
-Το τσιμέντο (με βάση τις απαιτήσεις 
του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1) 
-Τα αδρανή για το σκυρόδεμα (με 
βάση τις απαιτήσεις του Προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12620-2002) 
-Τα πρόσθετα σκυροδέματος (με 
βάση τις απαιτήσεις του Προτύπου 

ΝΑΙ 
 

  



ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2) 
 
Το παραπάνω ευρωπαϊκό πρότυπο 
ισχύει στη χώρα μας με το αντίστοιχο 
πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ 206, το οποίο 
αφορά στο έτοιμο σκυρόδεμα από 
την παραγωγή μέχρι την παράδοσή 
του, καθορίζοντας τις υποχρεώσεις 
των συμβαλλομένων. 
 
Ο Προμηθευτής απαιτείται να 
διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος 
Διαχείρησης Ποιότητας που να 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 
 
Η παρούσα προμήθεια θα διέπεται 
από την Ελληνική Προδιαγραφή 
ΕΛΟΤ ΤΠ (ΕΤΕΠ) 1501-01-01-01-
00:2012 που αφορά στην Παραγωγή 
και μεταφορά σκυροδέματος. 
 
Η κατηγορία σκυροδέματος που θα 
προσκομισθούν σε θέσεις σύμφωνα 
με τις υποδείξεις της Δημοτικής 
Αρχής είναι C16/20, C20/25, C25/30. 
 
Η παρούσα προμήθεια έτοιμου 
σκυροδέματος αφορά σε 
εργοστασιακό σκυρόδεμα, δηλ. την 
ευθύνη για την ποιότητα των υλικών, 
τις ιδιότητες του και την τήρηση των 
απαιτήσεων του Κανονισμού για την 
ανάμιξη και την μεταφορά την έχει 
αποκλειστικά το εργοστάσιο 
παραγωγής (προμηθευτής). 
 
Ο έλεγχος της 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 στη μονάδα 
παραγωγής. Τέλος μπορούν να 
διενεργηθούν πρόσθετοι έλεγχοι 
αντοχής με δοκίμια που λαμβάνονται 
από τον κύριο του έργου στον τόπο 
παράδοσης του έργου. 
 
H παραλαβή θα γίνεται τμηματικά, 
ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου 
και επί τόπου του χώρου της 
σκυροδέτησης παρουσία υπαλλήλου 
της Τεχνικής Υπηρεσίας και της 
αντίστοιχης Επιτροπής Παραλαβής 
που θα ελέγχουν το εκάστοτε Δελτίο 
Αποστολής. 
 
 

 



 

 

Ο  

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
(σφραγίδα επιχείρησης, μονογραφή & ψηφιακή υπογραφή) 

 

 
 
 


