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ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου
ΤΙΤΛΟΣ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ (ΜΕ

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η μελέτη του έργου περιλαμβάνει, την προμήθεια ασφαλτομίγματος τύπου Α12,5 ή
Α20 σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 (πρώην ΠΤΠ Α265), την προμήθεια ασφαλτικής
συγκολλητικής ΚΕ-1, ασφαλτικής προεπάλειψης ΚΕ-5, επίσης προμήθεια σήμανσης, υλικό
επουλώσεως (συσκευασμένο), άσφαλτος 50/70 κ.λ.π. Το έργο αυτό αφορά την επισκευή
των φθαρμένων οδοστρωμάτων της πόλης, των προαστίων και των Δημοτικών
Διαμερισμάτων και Κοινοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου καθώς και την επούλωση
λάκκων, τομών κ.λ.π. των ασφαλτικών οδοστρωμάτων και τις αποκαταστάσεις δρόμων
από διανοίξεις, μικροεπεκτάσεις και ανακατασκευές. Η εργασία για την πλήρη κατασκευή
του έργου θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία από τα εξειδικευμένα συνεργεία της υπηρεσίας
και αφορά τις βλάβες οδοστρώματος (λακούβες κ.λ.π), βελτίωση και διάστρωση οδών,
τομών κ.λ.π. της πόλης, καθώς και μικρές ανακατασκευές, διαπλατύνσεις με τον τεχνικό
εξοπλισμό και το μόνιμο εργατοτεχνικό προσωπικό που διαθέτει ο Δήμος Ηρακλείου.
Α.Τ. 1
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΤΥΠΟΥ Α12,5 Ή Α20 ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Προμήθεια ασφαλτομίγματος τύπου Α12,5 ή Α20 σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04
παρασκευαζόμενου σε μόνιμη εγκατάσταση με την αξία μεταφοράς του στον τόπο
διάστρωσης.
(Τιμή ανά τόνο ασυμπίεστου υλικού με την μεταφορά).
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα ευρώ
(Αριθμητικά): 60,00
Α.Τ. 2
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΚΕ – 1 (ψυχρά) ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΤΗΣ
Για την προμήθεια ασφαλτικής επάλειψης ΚΕ – 1 (ψυχρά) είναι ασφαλτικό γαλάκτωμα
ταχείας διασπάσεως, υψηλού ιξώδους περιεκτικότητας σε άσφαλτο 55-60 %, κατάλληλο
για συγκολλητικές επαλείψεις σε υπάρχουσες ασφαλτικές επιφάνειες και για επιφανειακές
επεξεργασίες,
(1 kg μετά της μεταφοράς)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ένα ευρώ και είκοσι λεπτά
(Αριθμητικά) : 1,20
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Α.Τ. 3
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ ΚΕ – 5 (ψυχρά) ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ
Για την προμήθεια ασφαλτικής προεπάλειψης ΚΕ – 5 (ψυχρά) είναι ασφαλτικό
γαλάκτωμα ημιβραδείας διασπάσεως, χαμηλού ιξώδους περιεκτικότητας σε άσφαλτο 5560%, κατάλληλο για προεπαλείψεις σε επιφάνειες μη ασφαλτικής βάσεως. (1 kg μετά της
μεταφοράς)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) : ένα ευρώ και πενήντα λεπτά
(Αριθμητικά) : 1,50
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