
   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  Άστρος  6/3/2018 

ΔΔ ΗΗ ΜΜ ΟΟ ΣΣ   ΒΒ ΟΟ ΡΡ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   ΚΚ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΥΥ ΡΡ ΙΙ ΑΑ ΣΣ    
 

Γ ρ α φ ε ί ο  Δ η μ ά ρ χ ο υ  
 Αρ. Πρωτ. : 2094 

   

220 01 – ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ   

Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60169 

 

  

Πρόσκληση  υποβολής προσφορών  για προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για την 

συντήρηση δρόμων 

Ο Δήμαρχος  Βόρειας Κυνουρίας 

 

‘Έχοντας υπόψη :  

1) Την ύπαρξη του  Κ.Α. 30-6262.008 του προϋπολογισμού δαπανών  σχετικά με 

την  προμήθεια υλικών για συντήρηση δρόμων. 

2) Την ανάγκη για την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου.  

Προκηρύσσει  

Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής κλειστών προσφορών για την παροχή της ανωτέρω 

προμήθειας. Ως  καταληκτική ημερομηνία υποβολής κλειστών προσφορών, στο 

Πρωτόκολλο του Δήμου μας,  ορίζεται η Δευτέρα  12  Μαρτίου   2018 και ώρα 14.30. 

Το κριτήριο κατακύρωσης για την ανάθεση της  ανωτέρω προμήθειας  , είναι η 

συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει : 

1) οικονομική προσφορά (υπό μορφή ποσοστού έκπτωσης επί της τιμής των τεχνικών 

προδιαγραφών). 

2) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει αποκλεισμός από την 

δυνατότητα συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 73,74 του 

Ν.4412/2016.  

  Ο  
Δήμαρχος 

 
 
 

Μαντάς Παναγιώτης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  Άστρος  28/2/2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ   

ΔΔ ΗΗ ΜΜ ΟΟ ΣΣ   ΒΒ ΟΟ ΡΡ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   ΚΚ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΥΥ ΡΡ ΙΙ ΑΑ ΣΣ    

Δ/νση :   Δ ιο ικητ ικών  &  
Ο ικονομ ικών  Υπηρεσ ιών     

  

Τμήμα :  Ο ικονομ ικών  Υπηρεσ ιών     

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις του Ν. 3463/06, Ν.3852/2010, N.4412/2016 

Την ανάγκη για την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για συντήρηση δρόμων. 

Τον Κ.Α. 30-6262.008 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. 

Το γεγονός ότι για την ανωτέρω προμήθεια  δεν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις 

και συνεπώς συντάσσονται από υπάλληλο της Yπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση.         

Σύμφωνα με τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές προβλέπεται η προμήθεια : 

1075 σάκων ψυχρής ασφάλτου (25 κιλών έκαστος) με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 

Επεξεργασμένη άσφαλτος με εξελιγμένα χημικά συστατικά , με ευαισθησία στην πίεση 

πλαστικά και αδρανή υλικά, η οποία να μπορεί  χρησιμοποιηθεί με οποιεσδήποτε καιρικές 

συνθήκες σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος, από -20 °C έως 55 °C, χωρίς πρόβλημα, ακόμη και 

με βροχή, χιόνι ή παγετό για την κάλυψη τομών, λακκουβών  και παντός είδους φθορών του 

οδοστρώματος, κατά την ώρα της κυκλοφορίας των αυτοκίνητων, χωρίς τη διακοπή της , 

χωρίς να χρειάζεται προετοιμασία,  ούτε καθαρισμός της λακκούβας πριν τη τοποθέτηση του 

υλικού και να μπορεί να τοποθετηθεί με άριστα αποτελέσματα, ακόμη και στις περιπτώσεις 

που η λακκούβα περιέχει νερό. 

Θα πρέπει να δένει με διάφορα υλικά όπως σίδερο , τσιμέντο , ξύλο και άλλα. 

Δεν θα πρέπει να κολλάει στα ελαστικά των αυτοκινήτων και στα παπούτσια . 

Η παραγωγή του υλικού θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία (C.E). 

Η εφαρμογή του υλικού να γίνεται χωρίς τη χρήση μηχανήματος και εξειδικευμένου 

προσωπικού . 

Επίσης η άσφαλτος πρέπει να  αποθηκεύεται χωρίς πρόβλημα και με σχετικές εγγυήσεις, 

τουλάχιστον για ένα χρόνο και να μπορεί να διατεθεί πέραν της συνήθους τυπικής 

συσκευασίας σε σάκο ή κάδο, ακόμη και χύμα, χωρίς να αλλοιώνεται ή να υποβαθμίζεται το 

υλικό. 
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Το  υλικό δεν θα πρέπει να  κρυσταλλοποιείται σε όλο το βάθος της μάζας που τοποθετείται 

μέσα στη λακκούβα και να παραμένει σχετικά μαλακό, κάτω από  την επιφάνεια του δρόμου 

και  να συμπεριφέρεται σαν ελαστικός σύνδεσμος σε όλες τις αλλαγές θερμοκρασίας με τις 

επακόλουθες συνέπειες της συστολής διαστολής.  

Τέλος δεν θα πρέπει να διαχωρίζεται από τη μάζα των υλικών που είναι γύρω του με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία ρωγμών. 

Για την ανωτέρω προμήθεια προβλέπεται δαπάνη 1.075 σάκων  * 7,50 € = 8.062,50 € , πλέον 

φπα 24%, σύνολο 9.997,50  € 

 

 

 

 

 

Ο Συντάκτης                                                           Ο Διευθυντής  

 

Γεωργακής Παναγιώτης                            Σούρσος Παναγιώτης                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


