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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
 
 
       ΣΚΟΠΟΣ 
           

Η μελέτη αυτή είναι τμήμα του έργου «Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων για την 
προμήθεια ασφαλτομίγματος της Π.Τ.Π. Α265» και αφορά την προμήθεια ασφαλτικού για την 
επούλωση των λάκκων, τομών κ.λ.π. των ασφαλτικών οδοστρωμάτων της πόλης, των προαστίων και 
των ∆ημοτικών  ∆ιαμερισμάτων, καθώς και τις μικροεπεκτάσεις, ανακατασκευές και διαπλατύνσεις. 
 Το τμήμα του έργου αυτού αφορά την προμήθεια 6.100 ton  ασφαλτομίγματος της 
Π.Τ.Π. Α265  και ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης για να διαστρωθούν 24.955 Μ2 , θα 
γίνει ύστερα από κανονική μειοδοτική δημοπρασία. Η αξία της προμήθειας είναι 500. 00 ευρώ.  

Η εργασία για την πλήρη κατασκευή του έργου θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία από το ∆ήμο, 
καθώς ο ∆ήμος διαθέτει τόσο τον τεχνικό εξοπλισμό όσο και μόνιμο εξειδικευμένο εργατοτεχνικό 
προσωπικό για να αντεπεξέλθει στις ανάγκες του έργου.  

 

 

 
   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΛΕΙΨΗΣ 
      
       Α.Τ.  1 
 
Άρθρο ∆-4: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο Ο∆Ο-4120) 
 

 
Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης επί ασφαλτικής 

στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), 
με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας 
διάσπασης, που θα εκτελεσθεί, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας σε 
υπόγεια και υπαίθρια έργα, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. ΑΣ-12, Α-201 και Α203 και τους λοιπούς 
όρους δημοπράτησης. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς όλων των υλικών επί τόπου του 
έργου, όπως άσφαλτος, καθαρό πετρέλαιο, αντιυδρόφιλο παρασκεύασμα κλπ, μετά των 



φορτοεκφορτώσεων, χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και σταλίας μεταφορικών μέσων, η 
δαπάνη θέρμανσης της ασφάλτου ή παρασκευής του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, ανάμιξη, 
αποθήκευση, φύλαξη κλπ.), η δαπάνη καθαρισμού της επιφάνειας, που πρόκειται να επικαλυφθεί 
με συγκολλητική επάλειψη, με αυτοκίνητη βούρτσα και τα χέρια, η δαπάνη μεταφοράς και 
διάχυσης του ασφαλτικού διαλύματος ή ασφάλτου ή ασφαλτικού γαλακτώματος με αυτοκίνητο 
διανομέα ασφάλτου (FEDERAL) με την ενδεχόμενη επαναθέρμανση του διαλύματος ή της 
ασφάλτου πριν από τη διάχυση, όπως και κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη (εργασία και υλικά) για 
την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της υπόψη εργασίας σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Μηδέν ευρώ και είκοσι έξι λεπτά 
         (Αριθμητικά) : 0,26 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Π.Τ.Π. Α265  

Α.Τ.  2 

Άρθρο ……. ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΤΠ Α265 ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο Ο∆Ο-4511B) 

 

 Για την προμήθεια ασφαλτομίγματος  της Π.Τ.Π.  Α265 παρασκευαζόμενου σε μόνιμη 

εγκατάσταση με την αξία μεταφοράς του στον τόπο διαστρώσεως. (Τιμή ανά ton ασυμπίεστου 

υλικού). 

(1 ton  μετά της μεταφοράς) 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Τριάντα οκτώ ευρώ  
         (Αριθμητικά) :  47,00 

 

                                Ηράκλειο 16 – 07 – 2010 

 

                                                        Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
                                       Δέσποινα Βαλύρη 

                                                                       Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 

 

 



 
 
Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α  Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 
     
Ο Μ Α ∆ Α  Α΄ (Συντελεστής Βαρύτητας  70%)   
1. Συμφωνία προσφοράς με τις Τεχνικές Προδιαγραφές                          20 
2. Ικανότητα ημερήσιας παραγωγής ασφαλτομίγματος (σε ton)                20 
3. Ικανότητα ημερήσιου καθαρισμού & στρώσης συγκολλητικής                10 
                                                                                             -----------------------  
                                           Σύνολο βασικής βαθμολογίας   Α΄ Ομάδας   50 
 
   Ο Μ Α ∆ Α  Β΄ ( Συντελεστής Βαρύτητας 30%) 
1. Εγγύηση καλής λειτουργίας (Εμπράγματος)                                          15 
2.  ∆υνατότητα τεχνικής υποστήριξης & εξυπηρέτησης                           12 
3. Φήμη κατασκευαστού ή εμπόρου για την Ελληνική αγορά,  
   διαγωγή σε προηγούμενες προμήθειες ,οργάνωση και εμπειρία             12 
4. Χρόνος παράδοσης                                                                            11 
                                                                                            ---------------------  
                              Σύνολο βασικής βαθμολογίας Β΄ ομάδας                 50 
 
 
    Ο γενικός βαθμός είναι 0,70 Χ  (βαθμ. Ομάδας Α) + 0,30 Χ  (βαθμ. ομάδας Β ) 
                                               Γενικός βαθμός 
Η ανοιγμένη προσφορά = -----------------------------  
                                           Οικονομική προσφορά            
                                                                                  
 
 
 
 
                                                                            Ηράκλειο 16/07/2010 
                                                                                    Ο Συντάκτης 

                                                                           Δέσποινα Βαλύρη 
                                                                                            Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 
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