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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 
 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
15.000 € 
 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια ψυχρής ασφάλτου σε συσκευασία 

πλαστικών σάκων η δοχείων βάρους 25 χλγ για συντήρηση / επούλωση 

βλαβών- λακκουβών οδοστρωµάτων από ασφαλτοτάπητα ή σκυρόδεµα εντός 

των γεωγραφικών ορίων και αρµοδιότητας του ∆ήµου ∆ιρφύων Μεσσαπίων.      

 

Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου 

ΦΠΑ 24% και που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικ. έτους 2019, 

όπου υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση 15.000,00€  στον  Κ.Α. 30-6662.001 

µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ». 

   
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ψαχνά, 22-05-2019 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΝΣΗΣ ΤΥΠ 
ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ 

 
  
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ ΤΕ3 Α’ 

H ΣΥΝΤΑΞΑ 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

 
 

 ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 
 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
15.000 € 
 

  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
Προµήθεια έτοιµου ψυχρού ασφαλτοσκυροδέµατος από ειδικής σύνθεσης 

πολυµερές συνδετικό υλικό το οποίο να εφαρµόζεται χωρίς να απαιτείται καµία 

προετοιµασία της κατεστραµµένης επιφάνειας πλην του καθαρισµού των 

υπολειµµάτων. Το ασφαλτοσκυροδεµα δεν πρέπει να χρειάζεται ανάδευση η 

ανάµειξη µε άλλη συγκολλητική ουσία να είναι ακίνδυνο στη χρήση, να έχει 

ταχύτατη εφαρµογή χωρίς να απαιτείται ειδικός εξοπλισµός και να αποδίδεται 

άµεσα στη κυκλοφορία. 

 

Το ασφαλτοµιγµα δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από ακραίες θερµοκρασίες 

χιόνι πάγο καύσωνα και να παραµένει ελαστικό για µεγάλο χρονικό διάστηµα 

µετά την χρήση του χωρίς να παρουσιάζει ρωγµές λογω συστολών διαστολών 

και να µην αποκολλάται από τα ελαστικά των αυτοκίνητων. Να έχει διάρκεια 

αποθήκευσης χωρίς να χάνει τις ιδιότητες του για είκοσι τέσσερις (24) µήνες 

χωρίς περιορισµούς ως προς τον χώρο αποθήκευσης (στεγασµένος η 

κλειστός). Να µην παρουσιάζει καµία τοξικότητα και η συσκευασία του να είναι 

σε πλαστικές σακούλες η δοχεία των 25 κιλών. Το ασφαλτοσκυροδεµα θα 

πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά καταλληλότητας από ανεγνωρισµένο από την 

πολιτεία εργαστήριο τόσο για τα αδρανή όσο και για το ασφαλτικό συνδετικό 

υλικό σύµφωνα µε τους ελληνικούς  και ευρωπαϊκούς κανονισµούς η δε 

µονάδα παραγωγής να διαθέτει πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 

και θα φέρει τη σήµανση CE σύµφωνα µε τα  ευρωπαϊκά πρότυπα. 

 
 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ψαχνά, 22-05-2019 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΝΣΗΣ ΤΥΠ 

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ 
 

  
 ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ ΤΕ3 Α’ 

H ΣΥΝΤΑΞΑ 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

 
 

 ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 
 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
15.000 € 
 

    
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 
 

 Κ.Α. 30-6662.001 ΠΊΣΤΩΣΗ 15.000,00 ΕΥΡΏ 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Μον. Ποσότ. Τ.Μ. 

∆απάνη 
(ΕΥΡΩ) 
Μερική 
∆απάνη 

1 

ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΉΣΗ  ΨΥΧΡΟ 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΑΠΌ ΕΙ∆ΙΚΗΣ 
ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΥΝ∆ΕΤΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ 
ΥΛΙΚΌ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ 
ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25ΧΛΓ  

ΣΑΚΚΟΣ Η 
∆ΟΧΕΙΟ                   
25 ΚΙΛΩΝ  

1935 6,2515 12.096,77€ 

 Σύνολο 12.096,77€ 
 ΦΠΑ 24% 2.903,23€ 
Άθροισµα  15.000,00€ 

      
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ψαχνά, 22-05-2019 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΝΣΗΣ ΤΥΠ 
ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ 

 
  
 ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ ΤΕ3 Α’ 

H ΣΥΝΤΑΞΑ 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

 
 

 ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 
 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
15.000 € 
 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο :  Αντικείµενο Προµήθειας 

Η παρούσα περιγραφή έχει ως αντικείµενο την προµήθεια ψυχρού 

ασφαλτοσκυροδέµατος σε συσκευασία σάκων η κάδων µεγίστου βάρους 25 χλγ 

για την συντήρηση ασφαλτοστρωµένων και τσιµεντοστρωµενων δρόµων του 

∆ήµου ∆ιρφύων - Μεσσαπίων     

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

1. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 
και Υπηρεσιών». 

2. Tου  Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας-Ενίσχυση της Συµµετοχής-
Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα 
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].  

3. Του N. 3463/2006 «∆ηµοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. πρωτ. 
2037/11-1-2007) του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 

4. Του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 

5. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο –Πρόγραµµα ∆ιαύγεια- και άλλες διατάξεις». 

6. Της εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της 
αρ. 204/2010 γνωµοδότησης του ∆΄ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ.- ∆απάνες δηµοσιεύσεων 
διαγωνισµών ∆ηµοσίων Συµβάσεων  ΟΤΑ Α΄βαθµ.» 

7. Του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.3.2014)«∆ιοικητικές Απλουστεύσεις ... και λοιπές 

ρυθµίσεις». 

8. Του Ν.4605/2019. 

*Τον  προϋπολογισµό  του  ∆ήµου  έτους  2019 τον Κ.Α. 30-6662.001 µε 

τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

*Τις  ανάγκες  του  ∆ήµου  που  επιβάλλουν  την  προµήθεια. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο : Γενικά Χαρακτηριστικά – δικαιολογητικά Συµµετοχής 

Η παρούσα αφορά την προµήθεια ψυχρού ασφαλτοσκυροδεµατος σε 

συσκευασία 25 χλγ σύµφωνα µε την τεχνική προδιαγραφή της µελέτης  για την 

συντήρηση οδικού δικτύου του ∆ήµου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων. Οι συµµετέχοντες 

υποχρεούνται να καταθέσουν:  

1.Υπεύθυνη δήλωση για την προέλευση του υλικού.  
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2.Πιστοποιητικό συµµετοχής της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος σε 

σύστηµα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008.  

5. Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνεται ότι «ανεξαρτήτως εποχής παράδοσης 

του προϊόντος, αυτό θα παραµένει εύπλαστο και ελαστικό για χρονικό διάστηµα 

τουλάχιστον 2 ετών στην κλειστή συσκευασία του, και αν αυτή ανοιχτεί, το 

εναποµείναν υλικό να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 1 µήνα ανεξαρτήτως 

εποχής» 

 

Άρθρο 4ο  Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 

Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του N.4412/2016 

 

Άρθρο 5ο  Σύµβαση 

Η σύµβαση υπογράφεται µεταξύ του ∆ηµάρχου και του αναδόχου  και 

περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο Ν. 4412/2016. Η σύµβαση 

θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της και µέχρι 31/12/2019. 

 

Άρθρο 6ο  Τρόπος Πληρωµής 

Η πληρωµή της αξίας των υλικών θα γίνεται όπως ορίζεται στην σύµβασης 

από την ηµεροµηνία της εκάστοτε παράδοσης και σύµφωνα µε το εκδοθέν 

τιµολόγιο του προµηθευτή, αφού προηγουµένως υπογραφούν τα σχετικά 

πρωτόκολλα παραλαβής από τις αρµόδιες Επιτροπές του Ν. 4412/2016. 

         

Άρθρο 7ο   Τόπος και χρόνος Παράδοσης 

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τµηµατικά στις αποθήκες του ∆ήµου 

κατόπιν συνεννόησης µε το αρµόδιο γραφείο, µε ∆ελτία Παραγγελίας, χωρίς 

καθυστέρηση και µέχρι το µεσηµέρι της επόµενης ηµέρας, αφαιρουµένων των 

αργιών. 

        

Άρθρο 8ο    Επιβαρύνσεις Μειοδότη   

 Ο ανάδοχος θα βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις. Το ποσοστό  του ΦΠΑ 

που προβλέπεται από το νόµο βαρύνει τον ∆ήµο. 

 

Άρθρο 9ο  Περιπτώσεις αστοχιών 

Όταν διαπιστώνεται ακαταλληλότητα ή αστοχίες των υλικών, από οποιαδήποτε 

αιτία, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τότε µετά από εισήγηση της 
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αρµόδιας υπηρεσίας το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφαίνεται, για την έκπτωση 

του προµηθευτή.  

 

Άρθρο 10ο Εκτέλεση της προµήθειας 

 Η προµήθεια των υλικών  θα γίνεται από τον ίδιο προµηθευτή µε τις τιµές 

που θα έχουν συµφωνηθεί στη Σύµβαση.  

 

Άρθρο 11ο  Συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές – Τεχνικά στοιχεία 

της Προσφοράς 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, 

προσπέκτους. Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές. Προτεινόµενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή 

υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικά χαρακτηριστικά 

απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές µε ασαφή ή ελλειπή τεχνική 

προσφορά.  

 

Άρθρο 12ο – Τιµές  

Η προσφερόµενη τιµή θα αναφέρεται σε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης  επί των 

τιµών της µελέτης. Τα ανωτέρω ποσοστά έκπτωσης  θα είναι σταθερά σε όλη 

τη διάρκεια της σύµβασης.   

  

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ψαχνά, 22-05-2019 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΝΣΗΣ ΤΥΠ 
ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ 

 
  
 ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ ΤΕ3 Α’ 

H ΣΥΝΤΑΞΑ 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

 
 

 ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
  

 


