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ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο Προμήθειας 

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια "ΥΛΙΚΟ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ", για την 

κάλυψη αναγκών του Δήμου Ηρακλείου.   

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Ισχύουσες δατάξεις 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με: 

 

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 

3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 

Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με 

την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 

περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Η προμήθεια του υλικού επούλωσης αφορά έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα από 

ειδικής σύνθεσης άσφαλτο και αδρανή υλικά, για τοπικές επισκευές οδοστρωμάτων 

από άσφαλτο. Πιο αναλυτικά πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω τεχνικές 

προδιαγραφές:  

Το υλικό θα χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευκαμψία, δε θα παρουσιάζει ρωγμές 

λόγω θερμοκρασιακών συστολών - διαστολών, θα διαθέτει πολύ καλή πρόσφυση 

με το υπόστρωμα, δε θα αποκολλάται από το οδόστρωμα και δε θα παρασύρεται 

από τα ελαστικά των αυτοκινήτων. Θα παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στο χρόνο ενώ 

το οδόστρωμα θα μπορεί να δοθεί άμεσα στην κυκλοφορία. Το υλικό επούλωσης 

θα είναι έτοιμο προς χρήση καθώς δε θα απαιτείται οποιαδήποτε ανάμειξη ή 

ανάδευσή του και δε θα είναι απαραίτητη η χρήση ασφαλτικής συγκολλητικής 

επάλειψης ή προεπάλειψης στην επιφάνεια εφαρμογής. Θα είναι απλό και ακίνδυνο 

στη χρήση του, δε θα απαιτείται ειδικός εξοπλισμός και δε θα απαιτούνται 

μηχανήματα ή ειδικευμένοι εργάτες για τη διάστρωσή του.  

Η συσκευασία του θα είναι σε δοχεία των 25 κιλών και πλαστικούς σάκους των 25 

κιλών ενώ θα υπάρχει δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του υπόλοιπου υλικού 

μετά το άνοιγμα της συσκευασίας σε διάστημα τουλάχιστον μιας εβδομάδας. 

Μαζί με την προσφορά που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

για το υλικό επούλωσης  (έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα) θα πρέπει επίσης να 

καταθέσουν και τα παρακάτω πιστοποιητικά για το υλικό: 

1) Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 

2) Δελτίο δεδομένων ασφάλειας υλικού 



3) Πιστοποιητικό περί μη επικινδυνότητας υλικού  

4) Πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου από πιστοποιημένο εργαστήριο για το υλικό 

που θα προμηθεύσουν το Δήμο 

5) Τεχνικό φυλλάδιο 
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Ηράκλειο 19/10/2016 
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