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α/α Είδος  Σεχνικά Χαρακτηριστικά ΑΠΑΙΣΗΗ 
(της 

αναθζτουσας 
αρχής) 

ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
Ε ΣΕΧΝΙΚΑ 
ΦΤΛΛΑΔΙΑ 

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ/ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1. Προμικεια και 
μεταφορά 
ζτοιμου 
ςκυροδζματοσ 
κατθγορίασ 
C16/20, C20/25,  
C25/30 και χριςθ 
πρζςασ 

Η προμικεια κα πραγματοποιθκεί 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
ανακεωρθμζνου Κανονιςμοφ 
Σεχνολογίασ κυροδζματοσ (ΚΣ-2016) 
που εγκρίκθκε με τθν αρικμ. 
Γ.Δ.Σ.Τ./οικ. 3328 Απόφαςθ του 
Τπουργοφ ΤΠΟ.ΜΕΜΔΙ. (ΦΕΚ 1561 Β/2-
6-2016) και τζκθκε ςε ιςχφ από τισ 2-12-
2016.  Ο Κανονιςμόσ Σεχνολογίασ 
κυροδζματοσ είναι ςε εναρμόνιςθ με 
το Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το 
κυρόδεμα ΕΝ 206, που διζπεται από 
τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό Δομικϊν 
Προϊόντων 305/2011 (Construction 
Products Regulation CPR) που κακορίηει 
τισ απαιτιςεισ ςυμμόρφωςθσ ϊςτε τα 
προϊόντα που χρθςιμοποιοφνται ςτο 
ςκυρόδεμα να φζρουν τθ ςιμανςθ CE. 
 
H ςιμανςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικι 
για τα προϊόντα: 
 
-Σο τςιμζντο (με βάςθ τισ απαιτιςεισ 
του Προτφπου ΕΛΟΣ ΕΝ 197-1) 
 
-Σα αδρανι για το ςκυρόδεμα (με βάςθ 
τισ απαιτιςεισ του Προτφπου ΕΛΟΣ ΕΝ 
12620-2002) 
 
-Σα πρόςκετα ςκυροδζματοσ (με βάςθ 
τισ απαιτιςεισ του Προτφπου ΕΛΟΣ ΕΝ 
934-2) 

ΝΑΙ 
 

  



 
Σο παραπάνω ευρωπαϊκό πρότυπο 
ιςχφει ςτθ χϊρα μασ με το αντίςτοιχο 
πρότυπο του ΕΛΟΣ ΕΝ 206, το οποίο 
αφορά ςτο ζτοιμο ςκυρόδεμα από τθν 
παραγωγι μζχρι τθν παράδοςι του, 
κακορίηοντασ τισ υποχρεϊςεισ των 
ςυμβαλλομζνων. 
 
Ο Προμθκευτισ απαιτείται να διακζτει 
Πιςτοποιθτικό υςτιματοσ Διαχείριςθσ 
Ποιότθτασ που να ςυμμορφϊνονται με 
τισ απαιτιςεισ του Προτφπου ΕΛΟΣ ΕΝ 
ISO 9001 
 
Η παροφςα προμικεια κα διζπεται από 
τθν Ελλθνικι Προδιαγραφι ΕΛΟΣ ΣΠ 
(ΕΣΕΠ) 1501-01-01-01-00:2012 που 
αφορά ςτθν Παραγωγι και μεταφορά 
ςκυροδζματοσ. 
 
Η κατθγορία ςκυροδζματοσ που κα 
προςκομιςκοφν ςε κζςεισ ςφμφωνα με 
τισ υποδείξεισ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ 
είναι C16/20, C20/25, C25/30. 
 
Η παροφςα προμικεια ζτοιμου 
ςκυροδζματοσ αφορά ςε εργοςταςιακό 
ςκυρόδεμα, δθλ. τθν ευκφνθ για τθν 
ποιότθτα των υλικϊν, τισ ιδιότθτεσ του 
και τθν τιρθςθ των απαιτιςεων του 
Κανονιςμοφ για τθν ανάμιξθ και τθν 
μεταφορά τθν ζχει αποκλειςτικά το 
εργοςτάςιο παραγωγισ (προμθκευτισ). 
 
Ο ζλεγχοσ τθσ αντοχισ του 
προμθκευόμενου ςκυροδζματοσ κα 
γίνεται από τον παραγωγό ςτο 
εργοςτάςιο. Οι ιδιότθτεσ του νωποφ 
ςκυροδζματοσ ελζγχονται ςτο χϊρο 
παράδοςθσ, ενϊ οι ιδιότθτεσ του 
ςκλθρυμζνου ςκυροδζματοσ με 
δειγματολθψία ςτθ μονάδα 
παραγωγισ. Σζλοσ μποροφν να 
διενεργθκοφν πρόςκετοι ζλεγχοι 
αντοχισ με δοκίμια που λαμβάνονται 
από τον κφριο του ζργου ςτον τόπο 
παράδοςθσ του ζργου. 
 
H παραλαβι κα γίνεται τμθματικά, 
ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Διμου και 
επί τόπου του χϊρου τθσ ςκυροδζτθςθσ 
παρουςία υπαλλιλου τθσ Σεχνικισ 
Τπθρεςίασ και τθσ αντίςτοιχθσ 
Επιτροπισ Παραλαβισ που κα ελζγχουν 
το εκάςτοτε Δελτίο Αποςτολισ. 
 

 

Ο 

 ΠΡΟΦΕΡΩΝ  
(ςφραγίδα επιχείρθςθσ, μονογραφι & ψθφιακι υπογραφι) 


