
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ  

∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Αριθµός µελέτης: 36/2015 
 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ 

ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΦΘΟΡΩΝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Τεχνική περιγραφή 

2. Τεχνικές προδιαγραφές 

3. Προϋπολογισµός µελέτης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ                                                         ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                            ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΦΘΟΡΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Αριθµός µελέτης: 36/2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ                                                         ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                             ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΦΘΟΡΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Αριθµός µελέτης: 36/2015 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια και µεταφορά ασφαλτοµίγµατος ψυχρής ασφάλτου για την 

επούλωση φθορών οδοστρωµάτων εντός του ∆. Κοµοτηνής. 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η αξία των υλικών, η δαπάνη φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς τους από 

οποιαδήποτε απόσταση στις αποθήκες του ∆ήµου, η σταλία των αυτοκινήτων και ο χρόνος 

φορτοεκφόρτωσης. Η µεταφορά θα γίνει µε αποκλειστική ευθύνη του προµηθευτή. 

Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του: 

1. Π.∆. 3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας/». 

2. Υ.Α. 11389/23-3-1993 «Ενιαίος κανονισµός Προµηθειών ΟΤΑ» - Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

3. Ν. 2286/1995 «Προµήθειες ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων». 

4. Π1/7446/147-01-02 του Υπ. Ανάπτυξης Γ.Γ.Βιοµηχανίας, Γ.Γ. Εµπορίου, ∆/νση Πολιτικής 

Προµηθειών, Τµήµα Προγραµµατισµού & Στοιχείων. 

5. Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύνοψης δηµοσίων έργων, προµηθειών και 

υπηρεσιών». 

6. Ν. 2198/94 (Φ.Ε.Κ. Α' 43/94), άρθρο 24, σχετικά µε την παρακράτηση φόρου εισοδήµατος στο 

εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις. 

7. Άρθρο 83 του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ.-247 Α') : Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους τους και άλλες διατάξεις (ισχύει για συµβάσεις προϋπολογιζόµενης δαπάνης µικρότερης του ποσού 

των 211.000,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.). 

8. Ν. 3861/2010 «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

9. Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

Κοµοτηνή, 27/03/2015                                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Συντάξας                                                                  Η Αναπλ. Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης 

 

Κολιδάκης ∆ηµήτριος                                                                   Πάσσου ∆έσποινα 

ΑΓΡ. ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                                                 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ                                                         ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                             ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΦΘΟΡΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Αριθµός µελέτης:36 /2015 
 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ                                                         ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                             ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΦΘΟΡΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Αριθµός µελέτης: 36/2015 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα Τιµή µονάδος ∆απάνη 

Προµήθεια και µεταφορά 
ασφαλτοµίγµατος ψυχρής 

ασφάλτου 
Κιλά 48.780,00 0,25 12.195,00 

Σύνολο    12.195,00 

Φ.Π.Α. 23%    2.804,85 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ    14.999,85 

 

 

 

Κοµοτηνή, 27/03/2015                                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Συντάξας                                                                  Η Αναπλ. Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης 

 

Κολιδάκης ∆ηµήτριος                                                                   Πάσσου ∆έσποινα 

ΑΓΡ. ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                                                 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 
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∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                             ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΦΘΟΡΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Αριθµός µελέτης:  36/2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ                                                         ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                             ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΦΘΟΡΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Αριθµός µελέτης:  36/2015 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια και µεταφορά ασφαλτοµίγµατος ψυχρής ασφάλτου για 
την επούλωση φθορών των οδοστρωµάτων του ∆. Κοµοτηνής. 
Το προς παράδοση ασφαλτόµιγµα πρέπει να εφαρµόζεται εν ψυχρώ και να είναι έτοιµο προς χρήση 
χωρίς να απαιτείται καµία ιδιαίτερη προετοιµασία της κατεστραµµένης επιφάνειας. Να µην 
χρειάζεται ανάδευση ή ανάµειξη µε άλλη συγκολλητική ουσία, να είναι ακίνδυνο στη χρήση, να έχει 
ταχύτατη εφαρµογή χωρίς ειδικό εξοπλισµό και η απόδοση του στην κυκλοφορία να είναι άµεση. 
Να µην επηρεάζεται από ακραίες θερµοκρασίες, χιόνι, παγετό, βροχή, καύσωνα και να παραµένει 
ελαστικό για µακρό χρονικό διάστηµα µετά τη χρήση του, χωρίς να δηµιουργεί κανένα πρόβληµα 
στην κυκλοφορία. Να µην παρουσιάζει ρωγµές λόγω θερµοκρασιακών συστολών - διαστολών και 
να µην αποκολλάται από τα ελαστικά των αυτοκινήτων ή από πεζούς. Να υπάρχει δυνατότητα 
επαναχρησιµοποίησης του υπολειπόµενου υλικού µετά το άνοιγµα της συσκευασίας σε χρονικό 
διάστηµα τουλάχιστον µίας εβδοµάδας. Να έχει διάρκεια αποθήκευσης (χωρίς να χάνει τις ιδιότητες 
του) εικοσιτέσσερις (24) µήνες, χωρίς περιορισµούς ως προς το χώρο αποθήκευσης (στεγασµένος, 
κλειστός κ.λ.π.). Να µην παρουσιάζει καµιά τοξικότητα. 
Όλα τα παραπάνω θα δηλώνονται σε ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση τόσο του κατασκευαστή όσο 
και του προµηθευτή. 
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ Α'179/06.08.2001): 
«Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση 
Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 
(Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.)», όλοι οι παραγωγοί και εισαγωγείς συσκευασµένων προϊόντων τα οποία 
διατίθενται στην ελληνική αγορά είναι υποχρεωµένοι να συµµετέχουν στο 'Σύστηµα Ατοµικής ή 
Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών'. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να υποβάλλεται 
επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης συµµετοχής του προσφέροντος στο Σύστηµα. 
Πιστοποιητικά: 
Εκτός από τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα έγγραφα που ορίζονται στα προηγούµενα εδάφια, ο 
προσφέρων πρέπει να καταθέσει και τα παρακάτω: 
Αποτελέσµατα ανάλυσης του προσφερόµενου ψυχρού ασφαλτοµίγµατος, από αναγνωρισµένο από 
την Πολιτεία εργαστήριο, από την οποία να προκύπτει ότι τόσο τα αδρανή όσο και το ασφαλτικό 
συνδετικό υλικό είναι σύµφωνα µε τους Ελληνικούς ή τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς. 
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Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001:2008. 
Αποδεικτικά για τη µη τοξικότητα και επικινδυνότητα του υλικού. 
Τεχνική Έκθεση που θα περιλαµβάνει (ί)λεπτοµερή περιγραφή του τρόπου εφαρµογής του 
προσφερόµενου υλικού, και (Ν)έντυπα, σχέδια, κατάλογοι κ.λ.π. στα οποία θα φαίνονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και κάθε λεπτοµέρεια, για τον πλήρη και σαφή 
καθορισµό του προσφερόµενου υλικού. 
Πληροφοριακό ∆ελτίο Ασφάλειας Υλικού (σύµφωνα µε την οδηγία 91/155/EEC). 

 

Κοµοτηνή, 27/03/2015                                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Συντάξας                                                                  Η Αναπλ. Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης 

 

Κολιδάκης ∆ηµήτριος                                                                   Πάσσου ∆έσποινα 

ΑΓΡ. ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                                                 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ                                                         ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ                                             ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΦΘΟΡΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Αριθµός µελέτης:  36/2015 
 

ΓΕΝΙΚΗ   ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο 

  

 Αντικείµενο συγγραφής 

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται την προµήθεια ασφαλτοµίγµατος ψυχρής ασφάλτου για 

επούλωση φθορών υλικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Κοµοτηνής. 

 

Άρθρο 2ο 

 Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

• των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

• την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 

• το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 

• τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 

• την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονοµικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 

τεύχος Β) 

• το άρθρο 4 του 2286/95 

• τα άρθρα 3, 4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ 

• Τις διατάξεις του ν.3852/10 

Άρθρο 3ο 

 Συµβατικά στοιχεία 

Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Προϋπολογισµός µελέτης 

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων 

γ. Τεχνική περιγραφή –µελέτη 

Άρθρο 4ο 

 Χρόνος παράδοσης 
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Χρόνος παράδοσης: θα γίνεται τµηµατικά έπειτα από συνεννόηση µε την υπηρεσία.  

 

Άρθρο 5ο  

 Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τα υλικά άµεσα ή µέσα σε ένα 24 ώρο από την 

παραγγελία. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται τµηµατικά και σύµφωνα µε τις παραγγελίες των 

Υπηρεσιών. Κάθε είδος κακής ποιότητας που δεν συµφωνεί µε την παραγγελία θα επιστρέφεται 

στον προµηθευτή ο οποίος υποχρεούται να το αντικαταστήσει αµέσως. 

 

Άρθρο 6ο 

 Υποχρεώσεις του εντολέα 

Ο ∆ήµος Κοµοτηνής δια των αρµοδίων υπηρεσιών αναλαµβάνει την υποχρέωση να υποστηρίξει τον 

ανάδοχο δια µέσω των δυνατοτήτων του. 

 

Άρθρο 7ο 

Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί 

έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική 

επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά 

και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για 

τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, 

πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά 

την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα 

και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις 

συνέπειες και τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος ανάλογα. 

 

Άρθρο 8ο 

 Αναθεώρηση τιµών 

Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν 

σταθερές και αµετάβλητες. 

 

Άρθρο 9ο  

Για την παραπάνω προµήθεια η αµοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε ευρώ, 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. 

Η αµοιβή καταβάλλεται µε την παράδοση του υλικού. Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι 

βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για 
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οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει σταθερή και αµετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος 

της εντολής. 

 

Άρθρο 10ο 

 Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, 

τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

 

Άρθρο 11ο 

 Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται  σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις. 
 

Κοµοτηνή, 27/03/2015                                                                   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Συντάξας                                                                  Η Αναπλ. Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης 
 

 

Κολιδάκης ∆ηµήτριος                                                                   Πάσσου ∆έσποινα 

ΑΓΡ. ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                                                 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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