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ΜΕΛΕΤΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.107,92 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

- Τεχνική Έκθεση   
- Τεχνικές Προδιαγραφές  
- Πίνακας υλικών  
- Προϋπολογισμός 
- Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 
Το Τμήμα Συντήρησης & Αυεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης, στo 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, χρειάζεται να προμηθευτεί ασφαλτικό σκυρόδεμα και ασφαλτικό 
γαλάκτώμα  που θα χρησιμοποιηθούν για μικρής έκτασης επισκευαστικές εργασίες των ασφαλτικών 
οδοστρωμάτων σε οδούς του Δήμου Θέρμης.  Τα είδη της προμήθειας αντιστοιχούν σε κωδικό CPV 
14213200-9 και 24327300-5.  

 
  Τα υλικά που απαιτούνται για την υλοποίηση των παραπάνω εργασιών συντήρησης είναι τα 
περιεχόμενα στον επισυναπτόμενο πίνακα.  Επίσης σας αποστέλλουμε τις τεχνικές προδιαγραφές των 
παραπάνω υλικών  προς ενσωμάτωση στην αντίστοιχη μελέτη προμήθειας. 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι  είκοσι τέσσερις  μήνες από την υπογραφή της  με τον 
ανάδοχο προμηθευτή, με  δυνατότητα παράτασης  σύμφωνα με την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία.  

Η δαπάνη εκτέλεσης της προμήθειας με εκτιμώμενο ενδεικτικό προϋπολογισμό 
73.107,92 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ, θα βαρύνει τον ΚΑΕ  02.30.6662.009 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Θέρμης του έτους   2020 κατά ποσοστό 15%, τον 
αντίστοιχο του 2021 κατά ποσοστό 60% και του 2022 κατά 25%. 

 
Η προμήθεια των ανωτέρω ειδών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 4412/2016 και 

του Ν. 3463/2006 περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και θα καλύψει ανάγκες 
των υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης Ν. Θεσσαλονίκης 

Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής. 

 
 
Η προμήθεια  θα εκτελεστεί  σύμφωνα με τις διατάξεις ν 4412/2016, του Ν. 3463/2006 

περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 
Πρόγραμμα ‘’ Καλλικράτης’’. 

 
O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ  
 
 Θέρμη, 27/08/2020 
 
 
 
 
Κολοκυθάς Αθανάσιος 

   

      

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θέρμη, 27/08/2020 
Ο Αναπληρωτής   
Προϊστάμενος Δ/σης Ο.Υ. 
 
 
Τσαπικούνης Θεοφάνης 
 



  
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ                
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Φορέας:  ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ 
 

 
   “Προμήθεια  ασφαλτικού σκυροδέματος και 

ασφαλτικού γαλακτώματος”  
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ 

 

Με τη μελέτη στην οποία επισυνάπτονται οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, προβλέπεται η προμήθεια 
ασφαλτικού σκυροδέματος και ασφαλτικού γαλακτώματος που θα χρησιμοποιηθούν για μικρής έκτασης 
επισκευαστικές εργασίες των ασφαλτικών οδοστρωμάτων σε οδούς του Δήμου Θέρμης. 

Τα υλικά της προμήθειας θα είναι σύμφωνα με τα παρακάτω :  

 

1) Ασφαλτικό σκυρόδεμα κατηγορίας ΑΣ 20 μίγματος αδρανών συνεχούς κοκομετρικής 
διαβάθμισης και συνδετικού υλικού από άσφαλτο οδοστρωσίας τύπου 50/70.  

Το ανωτέρω ασφαλτικό σκυρόδεμα που θα προμηθευτεί ο Δήμος Θέρμης, θα παρασκευάζεται εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση και θα πληρεί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές για την κατηγορία του, της ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-05-03-11-04:2009. και θα έχει πιστοποίηση CE κατά ΕΝ 13108-1.  

Στο τελικό προϊόν δεν θα περιέχεται ανακυκλωμένο ασφαλτόμιγμα περισσότερο από 10% του συνολικού 
βάρους του όπως και αδρανή από σιδηροσκωρίες. 

Για την παραγωγή του ασφαλτιμίγματος θα χρησιμοποιούνται αδρανή υλικά με πιστοποίηση CE κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 13043:2002 (ΕΝ 13043:2002) και άσφαλτος οδοστρωσίας τύπου 50/70 με πιστοποίηση CE κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12591: 2009. 

Στην τιμή μονάδος ασφαλτικού σκυροδέματος περιλαμβάνονται η δαπάνη παραγωγής ή προμήθειας και 
μεταφοράς των κατάλληλων αδρανών υλικών από οποιαδήποτε απόσταση μέχρι την εγκατάσταση 
παραγωγής ασφαλτομίγματος, η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς της ασφάλτου από οποιαδήποτε 
απόσταση και η ανάμιξη αυτής με τα αδρανή όπως και οι σταλίες των μηχανημάτων και αυτοκινήτων.  

Τιμή ανά τόνο ασφαλτικού σκυροδέματος, στην οποία περιλαμβάνεται η φόρτωσή του στην εγκατάσταση 
παραγωγής επί φορτηγών αυτοκινήτων του Δήμου Θέρμης για μεταφορά του στη θέση ενσωμάτωσης, 
εφόσον η εγκατάσταση παραγωγής απέχει από την έδρα του Δήμου απόσταση έως 25 χλμ. Σε περίπτωση 



που η απόσταση αυτή είναι μεγαλύτερη των 25 χλμ., η δαπάνη της μεταφοράς θα βαρύνει τον ανάδοχο, 
ανεξάρτητα από τη θέση ενσωμάτωσης, μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου.  

 

2) Kατιονικό ασφαλτικό γαλάκτωμα για χρήση ως προεπάλλειψη βάσεων.  

 

Το ασφαλτικό γαλάκτωμα που θα προμηθευτεί ο Δήμος Θέρμης, θα πληρεί τις προβλεπόμενες 
προδιαγραφές για τον τύπο του, της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01:2009,. θα έχει πιστοποίηση CE κατά ΕΝ 
13808 και θα είναι συσκευασμένο σε βαρέλια των 200 κιλών.  

Τιμή ανά κιλό ασφαλτικού γαλακτώματος στην οποία περιλαμβάνεται η φόρτωσή του στην εγκατάσταση 
παραγωγής ή εμπορίας επί φορτηγών αυτοκινήτων του Δήμου Θέρμης για μεταφορά του στη θέση 
ενσωμάτωσης ή στις αποθήκες του Δήμου, εφόσον η παραπάνω εγκατάσταση απέχει από την έδρα του 
Δήμου απόσταση έως 25 χλμ. Σε περίπτωση που η απόσταση αυτή είναι μεγαλύτερη των 25 χλμ., η 
δαπάνη της μεταφοράς θα βαρύνει τον ανάδοχο, ανεξάρτητα από τη θέση εκφόρτωσης μέσα στα 
διοικητικά όρια του Δήμου.  

 

Οι διαγωνιζόμενοι επί ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό υποχρεούνται να προσκομίσουν τα 
παρακάτω έγγραφα - πιστοποιητικά :  

Α1) Δήλωση συμμόρφωσης ή επίδοσης του παραγωγού του ασφαλτικού σκυροδέματος 
κατηγορίας ΑΣ 20, που πρόκειται να προμηθευτεί ο Δήμος Θέρμης, με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 
13108-1 ή το αντίστοιχο πιστοποιητικό CE.  

Α2) Δήλωση συμμόρφωσης ή επίδοσης του παραγωγού του κατιονικού ασφαλτικού 
γαλακτώματος που πρόκειται να προμηθευτεί ο Δήμος Θέρμης, με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 
13808 ή το αντίστοιχο πιστοποιητικό CE.  

 

Β) Για το ασφαλτικό σκυρόδεμα που πρόκειται να προμηθευτεί ο Δήμος Θέρμης, θα 
προσκομίζονται οι παρακάτω μελέτες-εκθέσεις δοκιμών του παραγωγού, από διαπιστευμένο 
εργαστήριο στο Ε.ΣΥ.Δ, οι οποίες περιγράφονται στην παρ. 4.4 της ΤΠ ΕΛΟΤ 1501-05-03-11-
04:2009 και είναι οι εξής :  

Β1) Μελέτη σύνθεσης ασφαλτομίγματος (εκχύλισης ασφάλτου και κοκκομετρικής ανάλυσης). 

Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν είναι παραγωγός ασφαλτικού σκυροδέματος ή ασφαλτικού 
γαλακτώματος, θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 Ν. 1599/1986, στην οποία θα 
δηλώνει την επιχείρηση από την οποία προμηθεύεται ασφαλτικό σκυρόδεμα ή ασφαλτικό 
γαλάκτωμα και ότι η επιχείρηση αυτή θα είναι η ίδια καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης. Στις 
υπεύθυνες δηλώσεις της παραγράφου αυτής θα επισυνάπτονται όσα απαιτούνται στις 
προηγούμενες παραγράφους (A1) και (Α2) και (Β-Β1). 



 

Οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. Η 
συμμετοχή στον αντίστοιχο διαγωνισμό αποτελεί ρητή αποδοχή από τους διαγωνιζόμενους των 
όρων και προδιαγραφών που πρέπει να διέπουν τα προσφερόμενα υλικά.  

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει το συμβατικό αντικείμενο. 

 

 

 

 

 
O Συντάξας ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Θέρμη, 11 /08/ 2020 Θέρμη, 11 /08/ 2020 Θέρμη, 12/ 08/ 2020 

 Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Α. 

 

Η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

   

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΗ ΡΟΥΛΑ  ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α Περιγραφή  Μον.               
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή Μονάδος Δαπάνη 

    (ευρώ) (ευρώ) 

1 
Ασφαλτικό σκυρόδεμα 
κατηγορίας ΑΣ 20 Τον. 970 59 57230 

2 
Κατιονικό ασφαλτικό 
γαλάκτωμα Κιλό 2.400 0,72 1728 

    Μερικό σύνολο 58958 

    ΦΠΑ 24% 14149,92 

    ΣΥΝΟΛΟ 73107,92 

 
 
 

   

  
 
 

  

 
 

Θέρμη,  27/08/2020 

 
ΕΛ ΕΓ ΧΘ ΗΚ Ε & Θ ΕΩ ΡΗΘ ΗΚ Ε                                                                                           
Θέρμη,  27/08/2020                                        

 
Συντάχθηκε 

 
 
 
Κολοκυθάς Αθανάσιος 

 

 
Ο Αναπληρωτής  Προϊσταμένος                                                  
Διεύθυνσης  Ο.Υ.                                       

 
 
Τσαπικούνης Θεοφάνης                                                          
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             Προμήθεια:« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ» 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

   
 

 

Α/Α Περιγραφή  Μον.               
Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδος Δαπάνη 

    (ευρώ) (ευρώ) 

1 
Ασφαλτικό σκυρόδεμα 
κατηγορίας ΑΣ 20 Τον. 970     

2 
Κατιονικό ασφαλτικό 
γαλάκτωμα Κιλό 2.400     

    Μερικό σύνολο   

    ΦΠΑ 24%   

    ΣΥΝΟΛΟ   

    
  

Θέρμη, 27/08/2020                         
Συντάχθηκε 

 
 
 
 
 
Κολοκυθάς Αθανάσιος 

 

Θέρμη, 27/08/2020                                 Θέρμη, …./…./2020 
Ελέγχθηκε & 
θεωρήθηκε 
Ο Αναπλ.  Προϊστάμενος                   Ο Προσφέρων       
Διεύθυνσης Ο.Υ.            

 
 
Τσαπικούνης Θεοφάνης                          

 
 

 


