
    

                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                      
 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
            Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου σε συσκευασία πλαστικών σάκων η δοχείων 

βάρους 25 χλγ για την συντήρηση ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων δρόμων του Δήμου Διρφυων 

Μεσσαπίων.        .    

Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 23.997,47 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και αναλύεται στο 

ποσόν 19.352,80 ευρώ που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2021, όπου υπάρχει 

εγγεγραμμένη πίστωση 24.000,00€  στον  Κ.Α. 30-6662.001 με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ». 

   
 

                                                                   Ψαχνά: 18-06-2021 

 
 

 
 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Χαλκίδα, 18/06/2020                                                                    Χαλκίδα, 18/06/2021                                                                  
Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΤΥ                                                                   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
    
   ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΝΑΝΟΥ                                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ  
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                                                ΠΤΥΧ. ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                                                
      ΤΕ3 με βαθμό Α’                                                                                ΤΕ3 με βαθμό Α’         

Αρ. Μελέτης : 8/2021 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 



 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                       
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
 
 

 
 
 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 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 και θα φέρει τη σήμανση CE 
σύμφωνα με τα  ευρωπαϊκά πρότυπα . 
 
 
 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Χαλκίδα, 18/06/2020                                                                    Χαλκίδα, 18/06/2021                                                                 
Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΤΥ                                                                   Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
    
   ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΝΑΝΟΥ                                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ  
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                                                ΠΤΥΧ. ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                                               
      ΤΕ3 με βαθμό Α’                                                                                ΤΕ3 με βαθμό Α’         
  

Αρ. Μελέτης : 8/2021 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:    8  /2021 
 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  

 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 
    

  
  

      
      

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

  

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μον. Ποσότ. Τ.Μ. 

Δαπάνη 
(ΕΥΡΩ) 
Μερική 
Δαπάνη 

1 

ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΉΣΗ  ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
ΑΠΌ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ 
ΥΛΙΚΌ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΣΕ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25ΧΛΓ  

ΣΑΚΚΟΣ Η 
ΔΟΧΕΙΟ                   

25 ΚΙΛΩΝ  
2846 6,80 19352,80 

  Σύνολο       19352,80 

  ΦΠΑ 24%       4644,67 

  Άθροισμα        23997,47 

      
      
      
      
      
      
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

     ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

     

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥ 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
ΜΠΟΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΑΚΡΙΩΤΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΠΤΥΧ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΣ ΤΕ3/Α 

      
 
  



            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 

 

  Αρ. Μελέτης :      8 /2021 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 

 

 
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 Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων     

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

 Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/21 και τις λοιπές 

τροποποιήσεις . 

 N. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) 

 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010).  

 ΚΥΑ οικ. Φ.Α / 9.2 / ΟΙΚ 28425 / ΦΕΚ 2604/22-12-2008. 

 Του Ν. 4605/2019 (α΄52) Τροποποίηση διατάξεων του ν 4412/2016- προσθήκη νέων άρθρων 

 Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 ΦΕΚ36Α`/09-03-2021 

 Τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  έτους  2021 τον Κ.Α. 30-6662.001 με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ. 

 Τις  ανάγκες  του  Δήμου  που  επιβάλλουν  την  προμήθεια. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο : Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή 

Η παρούσα αφορά την προμήθεια ψυχρού ασφαλτοσκυροδεματος σε συσκευασία 25 χλγ σύμφωνα με την 

τεχνική προδιαγραφή της μελέτης  για την συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων.  

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 Δημάρχου και του αναδόχου  και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που 

αναφέρονται στο Ν. 4412/2016. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της και για ένα έτος. 

 

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 Δήμου κατόπιν συνεννόησης με το Γραφείο 

Προμηθειών, με Δελτία 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 Δήμο. 

 

Άρθρο 9ο  Περιπτώσεις αστοχιών 

Όταν διαπιστώνεται ακαταλληλότητα ή αστοχίες των υλικών, από οποιαδήποτε αιτία, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές, τότε μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας το Δημοτικό 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 11  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.   

                                                             Ψαχνά, 18-06-2021 

                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                     ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                

          Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥΠ                                                         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

                 ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΝΑΝΟΥ                                                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΡΙΩΤΗΣ  

   ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ 3/Α΄                                     ΗΛΕΚΤΡ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ 3/Α΄     


