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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Υποβολής προσφορών για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες ΤΔ Δήμου Ζίτσας 
Ο Δήμος Ζίτσας ενδιαφέρεται να αναθέσει την:  
 

 Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος  για τις ανάγκες ΤΔ Δήμου Ζίτσας, με ενδεικτικό προϋπολογισμό  1.953,00 € συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ και σε βάρος των Κ.Α. Εξόδων: 30.6662.008 

 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 209/23-06-2017, με ΑΔΑ: Ω261ΩΡΓ-ΔΗ8 
 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ  370/23-06-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση 
του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη 
συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης  πίστωσης με 
α/α 370/23-06-2017. 
 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, αβ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
β. Φορολογική ενημερότητα 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)  
 
Κριτήριο επιλογής του προμηθευτή, εκ’ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές, θα αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας. 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με πίστωση, μετά την παραλαβή των υλικών-υπηρεσιών από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου με βάση τα νόμιμα 
δικαιολογητικά. 
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την 15/07/2017, για τα κάτωθι: 
 

α/α 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

(διαστάσεις, χρώμα, υλικό 

κατασκευής κ.α.) 

CPVS Κ.Α. Ποσ. 

Ενδεικτική 

Τιμή 

μονάδας 

Ενδεικτικό 

Κόστος χωρίς 

ΦΠΑ 

Φ.Π.Α. 

Συνολικό 

Ενδεικτικό 

Κόστος 

1 

Έτοιμο Ψυχρό ασφαλτόμιγμα σε 

πλαστικό σάκο 25 κιλών.  

Το προϊόν στη συσκευασία να 

παραμένει εύπλαστο για 

τουλάχιστον 1 έτος. 

Εφ΄ όσον ανοιχθεί η συσκευασία 

το υλικό να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον 

10 ημέρες. 
 

14213200-9 30.6662.008 
300 

(σακ.) 
5,25 € 1.575,00 € 378,00 € 1.953,00 € 

ΣΥΝΟΛΑ: 1.575,00 € 378,00 € 1.953,00 € 

 
 
Η υποβολή της  προσφοράς διενεργείται, με κατάθεσή της στην έδρα του Δήμου, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας-φαξ:2651062794, είτε μέσω 
 e-mail: kpaschali@zitsa.gov.gr                                                           

         Ο Δήμαρχος 

 

                                                                      Μιχαήλ Πλιάκος   

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  : ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ελληνική

mailto:kpaschali@zitsa.gov.gr
mailto:kpaschali@zitsa.gov.gr


 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ       ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: ΔΥ    
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  30-06-2017 
ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Λεωφ.Πασσαρώνος 1 
Τ.Κ.: 454 45 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ           
ΤΗΛ: 2653360040 FAX: 2651062794 
Πληροφ.: Σταύρος Στάθης 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 

 

 

Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια μεταφορά και παράδοση στο Δήμο Ζίτσας 

συσκευασμένου έτοιμου Ψυχρού Ασφαλτομίγματος , για την εκτέλεση επισκευών για λόγους ασφαλείας (λόγω 

έκτακτων καιρικών συνθηκών την χειμερινή περίοδο, έντονων παγετών, χιονοπτώσεων, βροχοπτώσεων κ.λ.π.) που 

είναι απαραίτητες για την συντήρηση των φθορών οδοστρωμάτων όλων των περιοχών του Δήμου Ζίτσας και θα 

εκτελεστούν από το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου. 

Η προμήθεια προϋπολογίστηκε στο ποσό των 1.953,00 € με Φ.Π.Α.  

Το υλικό θα συνοδεύονται με αντίγραφα πιστοποιητικών συμμόρφωσης ποιότητας του ΕLOT. 

Η παραλαβή θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου μετά από προφορική ή γραπτή (μέσω fax) 

επικοινωνία με τον προμηθευτή μια (1) ημέρα πριν την μεταφορά τους στο εργοτάξιο που θα του υποδειχθεί από 

τον υπεύθυνο του δήμου κατά τη διάρκεια του έτους 2017. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

α
/
α 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
(διαστάσεις, χρώμα, υλικό 

κατασκευής κ.α.) 
CPVS Κ.Α. Ποσ. 

Ενδεικτι
κή Τιμή 
μονάδας 

Ενδεικτικό 
Κόστος 

χωρίς ΦΠΑ 
Φ.Π.Α. 

Συνολικό 
Ενδεικτικ
ό Κόστος 

1 

Έτοιμο Ψυχρό ασφαλτόμιγμα 

σε πλαστικό σάκο 25 κιλών.  
Το προϊόν στη συσκευασία να 
παραμένει εύπλαστο για 
τουλάχιστον 1 έτος. 
Εφ΄ όσον ανοιχθεί η 
συσκευασία το υλικό να μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για 
τουλάχιστον 10 ημέρες. 

14213200-9 30.6662.008 
300 
(σακ.) 

5,25 € 1.575,00€ 378,00€ 1.953,00 € 

ΣΥΝΟΛΑ: 1.575,00 € 378,00 € 1.953,00 € 

 
 
 
 

Τεχνικές προδιαγραφές 
 

Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα 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.  

 

Ελληνική   

 

 

 

 



Τα παρακάτω βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά προσδιορίζουν ότι το προϊόν θα είναι από λεπτόκοκκο αδρανές, και ότι το ποσοστό 

ασφάλτου θα έχει ως συνέπεια η συνδετικότητα του όλου σκυροδέματος να είναι ικανοποιητική, και θα ελεγχθούν σε κρατικό 

εργαστήριο με έξοδα του προμηθευτή εφόσον υπάρξει πρόβλημα στην εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με την παραπάνω 

περιγραφή. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ANΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΚΟΣΚΙΝΑ 

(Πρότυπο ASTM C136-05) 

 

Άνοιγμα κοσκίνου (mm) Αριθμός κοσκίνου Διερχόμενο 
 

Σε mm 

 

σε in 

 

(%κ.β) 

(12,7 mm) 
 

1 2     
 

100 
 

(9,52mm) 3 8     
 

100 
 

(4,75mm) 
 

Νο4 71 
 

(2,36mm) 
 

Νο8 
 

6 

(2,00mm) 
 

Νο10 
 

5 
 

(0,425mm) 
 

Νο 40 
 

3 
 

(0,18mm) 
 

No80 
 

3 
 

(0,074mm) No200 
 

3,2 
 

 

 To ποσοστό ασφάλτου κατά βάρος αδρανών και κατά βάρους ασφαλτομίγματος τουλάχιστον 5,50 % αντίστοιχα 
(Πρότυπα ASTMD 2172-01 και ASTM D 5444-05) 

 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΤΟΥ  
 

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ (ASTΜ D 5 - 05) σε 0,1 mm 52 
ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΛΘΩΣΗΣ (ASTMD 36 - 95 ) σε  C 48,4 

 

 
Ελεούσα  30 06 2017 

Ο  Συντάξας 
Στάυρος Στάθης 

 

Ηλεκτρολόγος  Μηχ κος  

 


