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ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΕΚ ΨΥΧΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ»                
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 49.943,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Μύκονος, 23/04/2015

Η Συντάξασα

                                         Ελένη Σκαγιά
                                        Πολιτικός Μηχανικός

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
-Τεχνική Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή
-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
- Συγγραφή υποχρεώσεων



Προμήθεια ασφαλτομίγματος εκ ψυχράς ασφάλτου για την επούλωση λάκκων
οδοστρωμάτων εξ ασφαλτομίγματος οδικού δικτύου Μυκόνου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή αφορά την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος εκ ψυχράς ασφάλτου
για την επούλωση λάκκων οδοστρωμάτων εξ ασφαλτομίγματος οδικού δικτύου
Μυκόνου» για τις ανάγκες του Δήμου Μυκόνου. Το υλικό θα χρησιμοποιηθεί για
την  επούλωση λάκκων οδοστρωμάτων  εξ  ασφαλτομίγματος  του  οδικού  δικτύου
(αστικών ή αγροτικών οδών) του Δήμου Μυκόνου.

Αναλυτικά, θα γίνει προμήθεια των παρακάτω υλικών:

1. Ψυχρή άσφαλτος (σάκος 25 κιλών) – 1.200 τεμάχια
2. Θερμό ασφαλτόμιγμα AΣ12,5 – 625 τόνοι
3. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη – 140 κιλά

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 49.943,80€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.
Για  την προμήθεια  των ανωτέρω υλικών θα διενεργηθεί  πρόχειρος  διαγωνισμός
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου. Για την συγκεκριμένη
προμήθεια υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους

2015 και στον κωδικό. 30-6261.0006.
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Προμήθεια ασφαλτομίγματος εκ ψύχρας ασφάλτου για την επούλωση λάκκων
οδοστρωμάτων εξ ασφαλτομίγματος οδικού δικτύου Μυκόνου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ασφαλτόμιγμα θα παρασκευάζεται εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με αδρανή
υλικά προερχόμενα από παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους λατομείου και θα είναι
τύπου ΑΣ12,5.
Η  ασφαλτική  συγκολλητική  επάλειψη  θα  είναι  κατάλληλη  για  το  ανωτέρω
ασφαλτόμιγμα.
Το ασφαλτόμιγμα και η ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη θα παραλαμβάνονται
τμηματικά, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες.
Το ψυχρό ασφαλτόμιγμα θα έχει βάση την άσφαλτο και θα είναι κατάλληλο για τη
μόνιμη  επισκευή  λακκουβών  και  ρωγμών  στο  οδόστρωμα  και  θα  φέρει
πιστοποιητικά ΚΕΔΕ – ΥΠΕΧΩΔΕ ή ισοδύναμα.
Θα πρέπει να μπορεί να διαστρωθεί κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες,
δηλαδή  βροχόπτωση,  λιμνάζοντα  νερά,  χαμηλές  και  υψηλές  θερμοκρασίες,
ενδεικτικά από -26οC έως +49οC.
Η παράδοση του θα γίνεται με σάκους των 25kg σε σημεία που θα υποδεικνύει ο
Δήμος, τμηματικά, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες.

Μύκονος, 23/04/2015 Μύκονος, 23/04/2015
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Η Συντάξασα

Τεχνικών Υπηρεσιών
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Προμήθεια ασφαλτομίγματος εκ ψυχράς ασφάλτου για την επούλωση λάκκων
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα Τιμή Καθαρή

  Μέτρησης  Μονάδος Αξία

1 Ψυχρή άσφαλτος(σάκος 25 
κιλών)

Τεμ. 1.200,00 7 8.400,00 €

2 Θερμό ασφαλτόμιγμα 
ΑΣ12,5

Τόνοι 625 55 34.375,00 €

3 Ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη

Κιλά 140 2 280,00 €

 Σύνολο Καθαρής Αξίας   43.055,00

 Φ.Π.Α. 16%   6.888,80

 Σύνολο με Φ.Π.Α.   49.943,80
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Προμήθεια ασφαλτομίγματος εκ ψυχράς ασφάλτου για την επούλωση λάκκων
οδοστρωμάτων εξ ασφαλτομίγματος οδικού δικτύου Μυκόνου

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο – γενικά

Η συγγραφή αυτή αφορά την «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΊΓΜΑΤΟΣ ΕΚ
ΨΎΧΡΑΣ ΑΣΦΆΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΎΛΩΣΗ ΛΆΚΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΆΤΩΝ
ΕΞ ΑΣΦΑΛΤΟΜΊΓΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΎ ΔΙΚΤΎΟΥ ΜΥΚΌΝΟΥ» για τις ανάγκες
του Δήμου Μυκόνου. 

Άρθρο 2ο – ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με :

 Την με αριθμό 11389/93 απόφαση του ΥΠ. ΕΣ. Περί ΕΚΠΟΤΑ

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

 Tην  Υ.Α.  35130/739/9-8-2010  (ΦΕΚ  1291/Β/11-8-2010)  και  των
εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα
εκτέλεσης της προμήθειας

Άρθρο 3ο – συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Οι τεχνικές προδιαγραφές – τεχνική περιγραφή
β. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
γ. Η συγγραφή υποχρεώσεων 
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Άρθρο 4ο – τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η  εκτέλεση  της  προμήθειας  θα  πραγματοποιηθεί  με  την  διαδικασία  του
πρόχειρου  διαγωνισμού  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή  για  το
σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.

Άρθρο  5ο -  συμφωνία  με  τεχνικές  προδιαγραφές  -  τεχνικά  στοιχεία
προσφοράς

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή ανά είδος, η
οποία δύναται να αντικατασταθεί με τεχνικά φυλλάδια των προσφερομένων ειδών,
στην  ελληνική  ή  αγγλική  γλώσσα.  Στην  περίπτωση  αυτή  θα  πρέπει  να  ορίζεται
επακριβώς στο τεχνικό φυλλάδιο το προσφερόμενο είδος. 

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με
τις  τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  Ομοίως απορρίπτονται
προσφορές με ελλιπή ή ασαφή τεχνική προσφορά.

Άρθρο 6ο – σύμβαση

Ο ανακηρυχθείς  προμηθευτής  υποχρεούται  να  υπογράψει  την  σύμβαση  σε
προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε (5) ούτε μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών από
την  κοινοποίηση  σ’ αυτόν  της  ανακοίνωσης  ανάθεσης.  Με  την  ανακοίνωση  της
κατακύρωσης  στον  προμηθευτή  η  σύμβαση  θεωρείται  ως  συναφθείσα,  το  δε
έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Άρθρο 7ο - προθεσμία εκτέλεσης προμήθειας

Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται εντός του τρέχοντος έτους από
την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά καθ΄ υπόδειξη της
υπηρεσίας. Για την παράδοση των ειδών θα ενημερώνεται η Επιτροπή Παραλαβής 2
ημέρες πριν από την ημερομηνία παράδοσης. 

Άρθρο 8ο - ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου

Ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 33 και 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α .

Άρθρο 9ο - πλημμελής κατασκευή

Εάν κάποιο  από τα  είδη  δεν  ανταποκρίνεται  στους  όρους  της  σύμβασης  ο
προμηθευτής υποχρεούται να αποκαταστήσει  το είδος σύμφωνα με τις  ισχύουσες
διατάξεις.



Άρθρο 10ο - φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο διαγωνιζόμενος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που
ισχύουν  κατά  την  ημέρα  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  πλην  Φ.Π.Α.  Επίσης
επιβαρύνεται με το κόστος δημοσίευσης της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Άρθρο 11ο - τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται για το 100% της αξίας του
εκάστοτε τιμολογίου και αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και
ποιοτικής παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές. 

Άρθρο 12ο - προσωρινή και οριστική παραλαβή

Η προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια
επιτροπή παρουσία του προμηθευτή. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση
από  τις  συμβατικές  τεχνικές  προδιαγραφές,  η  επιτροπή  παραλαβής  μπορεί  να
προτείνει  ή  την  τέλεια  απόρριψη  κάποιου  είδους  ή  την  αποκατάσταση  του
συγκεκριμένου  είδους.  Εάν  ο  προμηθευτής  δεν  συμμορφωθεί  προς  τις  ανωτέρω
προτάσεις  της  επιτροπής,  μέσα  σε  προθεσμία  που  η  ίδια  θα  ορίσει,  ο  Δήμος
δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του
αναδόχου και κατά τον προσφορότερο, για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού
τρόπο.
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