
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αγιά,   12/12/2012
                                           Αρ. Πρωτ: 177

ΑΠΟΦΑΣΗ 159/2012 

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομίγματος 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95
2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 και 23  του ΕΚΠΟΤΑ
3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και το γεγονός ότι δεν υπερβαίνει η ανάθεση το όριο που τίθεται για την απευθείας 
ανάθεση 
5) Την με αριθμ. 47/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
6) Την από 12/12/2012 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης
7)  Τις  από  12/12/2012  Τεύχος  Τεχνικών  Προδιαγραφών  της  Δ/νσης  Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δ. Αγιάς σύμφωνα με τις οποίες 
δόθηκε η ανωτέρω γνωμοδότηση  
8) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α.  Εγκρίνουμε την προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομίγματος  καθώς και το από 
12/12/2012  Τεύχος  Τεχνικών  Προδιαγραφών  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών, 
Πολεοδομίας  &  Περιβάλλοντος  του  Δ.  Αγιάς  και  ειδικότερα  τις  τεχνικές 
προδιαγραφές των προμηθευόμενων ειδών όπως εμφανίζονται παρακάτω:

Τεχνικές Προδιαγραφές
Τύπος: Ψυχρό ασφαλτόμιγμα από ειδικής σύνθεσης συνδετικό υλικό.
Ιδιότητες: Να εφαρμόζεται εν ψυχρώ, να είναι έτοιμο προς χρήση και χωρίς να 
απαιτείται καμία προετοιμασία της κατεστραμμένης επιφάνειας. Να μην χρειάζεται 
ανάδευση  ή  ανάμειξη  με  άλλη  συγκολλητική  ουσία.  Να  μην  απαιτεί  χρήση 
συγκολλητικής ουσίας πριν την εφαρμογή του. Να μην υπάρχει απώλεια υλικού 
(δίχως φύρα), να είναι ακίνδυνο στη χρήση, να έχει ταχύτατη  εφαρμογή  (σε 
τρία  λεπτά)  χωρίς  ειδικό  εξοπλισμό  και  η  απόδοση του στην κυκλοφορία να 
είναι άμεση. Να μην επηρεάζεται από ακραίες θερμοκρασίες, χιόνι, παγετό, βροχή, 
καύσωνα.
Επίσης να παραμένει  ελαστικό για μακρό χρονικό διάστημα μετά τη χρήση του 
χωρίς να δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην κυκλοφορία.
Να  μην  παρουσιάζει  ρωγμές  λόγω  θερμοκρασιακών  συστολών  –  διαστολών 
και  να  μην αποκολλάται από τα ελαστικά των αυτοκινήτων ή από πεζούς.
ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πίνακας κοκκομετρικής διαβάθμισης:
Άνοιγμα κοσκίνου (mm) Διερχόμενο ποσοστό %



(12,5mm) 100, (95mm) 0-100, (6,35mm) 80-90, (4,75mm) 40-50, (2,36mm) 8-
10, (1,18mm) 6-10, (0,30mm) 0-5
Ποσοστό ασφάλτου κατά βάρος αδρανών 5,43%.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
1.Σύσταση: Ασβεστολιθικό υλικό.
2.Υδατοαπορροφητικότητα αδρανών (ΑΑSΗΤΟ Τ85):1%.
3.Ειδικό βάρος αδρανών (ΑΑSΗΤΟ Τ85):2,7 g/cm3.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ
1.Διείσδυση (ASTM DS) σε 0,1mm: 84.
2.Σημείο μάλθωσης (ASTM D36) σε οC: 46,8.
3.Ολκιμότητα (ASTM D113)%:>100.
ΧΡΗΣΕΙΣ:
- Χρησιμοποιείται για τη μόνιμη επισκευή φθορών, λάκκων κ.λ.π.
-Χρησιμοποιείται  ευρύτατα  από  Υπηρεσίες  Συντηρήσεων  σε  Εθνικούς, 
Επαρχιακούς, Αστικούς δρόμους και αεροδρόμια, γέφυρες, χώρους στάθμευσης, 
αυλές εργοστασίων, σχολείων, νοσοκομείων κ.λ.π.
- Κατάλληλο για οδοστρώματα από ασφαλτικό υλικό ή σκυρόδεμα.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Απομάκρυνση  όλων  των  χαλαρών  ή  συνθετικών  υλικών,  στάσιμων  νερών, 
πετρελαίων, λαδιών από τη λακκούβα.
Χρήση όσου υλικού χρειάζεται για να γεμίσει η λακκούβα, δίνοντας μια ελαφρά 
υπερύψωση.
Συμπίεση  της  επισκευασμένης  επιφάνειας  με  το  πίσω  μέρος  του  φτυαριού  ή 
ελαφρό κύλινδρο και παράδοση αμέσως στην κυκλοφορία.
Κατανάλωση: Περίπου 25kg για επιφάνεια 1 m2, βάθους 200mm.

Β. Αναθέτουμε απευθείας την  «Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομίγματος» στην 
Εργοασφαλτική – Γ. Στεργιούλας ΑΤΕ, που εδρεύει στη Κύπρου 92-Λάρισα,  με 
ΑΦΜ:094368967, ΔΟΥ: Β΄ Λάρισας, έναντι αμοιβής  9.000,00 € με το Φ.Π.Α., 
σύμφωνα τον ακόλουθο Προϋπολογιστικό Πίνακα:

ΕΙΔΟΣ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ
1. Έτοιμο ασφαλτόμειγμα από ειδικής σύστασης 

συνδετικό υλικό που εφαρμόζεται εν ψυχρώ σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος και δεν επηρεάζεται 
από ακραίες θερμοκρασίες, χιόνι, παγετό ή βροχή. 
Δεν παρουσιάζει ρωγμές λόγω θερμοκρασιακών 
συστολών-διαστολών. Δεν αποκολλάται από το 
οδόστρωμα και δεν παρασύρεται από τα ελαστικά 
οχημάτων. (συσκευασία 25 kg.).

Τόνος 24,39 300,00 7.317,07

ΔΑΠΑΝΗ 7.317,07
ΦΠΑ 23% 1.682,93

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.000,00
Ολογράφως:  ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΕΥΡΩ (9.000,00€)

Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία υπογράφεται, αναρτάται 
στο  διαδίκτυο,  δημοσιοποιείται  από  την  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Αγιάς  και 
κοινοποιείται αρμοδίως.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ


