
  
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 02-05-2014 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ Αρ. Πρωτ. 1180 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 
Ταχ. ∆/νση : Ταγµ. Παπακώστα 6   
   47100 Άρτα   
Πληροφορίες : Αρ. Μπακόλας   
Τηλέφωνο : 26813 63301   
Fax : 26810 27332   
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
ΘΕΜΑ:    Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος για τη συντήρηση – αποκατάσταση του επαρχιακού 

οδικού δικτύου αρµοδιότητας της ΠΕ Άρτας για το έτος 2014 
  
ΣΧΕΤ.: Η αριθ. 3935/188/14.01.14 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Περιφερει-

άρχη Ηπείρου 
  

Λαµβάνοντας υπόψη το ανωτέρω σχετικό, παρακαλούµε όπως µέχρι την Τετάρτη 
14/05/2014 (ώρα 14:30) στείλετε στην υπηρεσία µας σφραγισµένο φάκελο µε την προσ-
φορά σας για ασφαλτόµιγµα για τη συντήρηση – αποκατάσταση του επαρχιακού οδικού δικ-
τύου αρµοδιότητας της ΠΕ Άρτας για το έτος 2014, µέγιστης ποσότητας περίπου 25.000 kg, 
προϋπολογισµού 4.000,00 € συµπερ/νου ΦΠΑ. Ο φάκελος να αναγράφει εξωτερικά την 
επωνυµία του αποστολέα και την ένδειξη: “Προσφορά για ασφαλτόµιγµα”. Κριτήριο κατακύ-
ρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή ανά κιλό. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε ΚΑ 2013ΕΠ03000011 «Συντήρηση – αποχιονισµός – αποκατάσταση 
επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος 
σε συσκευασίες). 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Το ψυχρό ασφαλτόµιγµα (ασφαλτικό σκυρόδεµα σε θερµοκρασία περιβάλλοντος) θα είναι 
συσκευασµένο σε σάκους ή δοχεία µε χειρολαβή των 25 κιλών. Θα είναι ανθεκτικό σε ακραί-
ες θερµοκρασίες και καιρικές συνθήκες (χιόνι, παγετός, βροχή, καύσωνας) και θα παραµένει 
εύπλαστο για τουλάχιστον 12 µήνες στη συσκευασία του και για τουλάχιστον 10 ηµέρες εκ-
τός αυτής. 

Για την εφαρµογή του δεν θα απαιτείται ειδικός εξοπλισµός ή ανάµιξη µε άλλο υλικό. Η 
αποκατάσταση της φθοράς του ασφαλτοτάπητα (λακκούβα, τοµή) θα είναι µόνιµη και ο δρό-
µος θα αποδίδεται άµεσα στην κυκλοφορία. Το υλικό δεν θα παρουσιάζει ρωγµές λόγω µετα-
βολών θερµοκρασίας και δεν θα αποκολλάται από τα ελαστικά των διερχόµενων τροχοφό-
ρων. 

Το υλικό θα είναι από λεπτόκοκκο αδρανές. Με βάση το πρότυπο ASTM C 136–05 και σε 
άνοιγµα κόσκινου 4,75 mm θα πρέπει να διέρχεται τουλάχιστον το 60% των αδρανών. Η 
άσφαλτος που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι 50-70 για να επέρχεται σχετικά γρήγορα η σκλή-
ρυνση του ασφαλτοσκυροδέµατος µετά την εφαρµογή του προϊόντος (προσδιορισµός βαθµού 
διείσδυσης ασφάλτου από 50 έως 69 mm). Το ποσοστό ασφάλτου θα είναι τουλάχιστον 5% 
κατά βάρος αδρανών. 

Κανένα από τα συστατικά του προϊόντος (άσφαλτος, αδρανή πλαστικοποιητές ή αποστάγ-
µατα ελαίου ή µεθυλεστέρες ή άλλοι διαλύτες) δεν πρέπει να ταξινοµείται ως επικίνδυνο για 
την ανθρώπινη υγεία, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί επικινδύνων ουσιών και παρασκευασ-
µάτων. 

Για τη συσκευασία του προϊόντος θα χρησιµοποιούνται υλικά συσκευασίας, όπως σάκοι 
πλαστικοί από HDPE, δοχεία πλαστικά από PP, καθώς και φιλµ περιτύλιξης παλετών αλλά και 
ξύλο (παλέτες). 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται, επί ποινή ακυρότητας της συµµετοχής, 
να καταθέσουν τα παρακάτω έγγραφα του εργοστασίου παραγωγής του προϊόντος: 

1. Αποτελέσµατα εργαστηριακού ελέγχου (έκδοσης εντός ενός έτους πριν την ηµεροµηνία 



  
 

του παρόντος διαγωνισµού) από κρατικό εργαστήριο δηµοσίων έργων ή διαπιστευµένο ι-
διωτικό για τα προαναφερθέντα παραπάνω. 

2. Πιστοποιητικό από το Γενικό Χηµείο του Κράτους (τµήµα επικίνδυνων ουσιών), περί ταξι-
νόµησης ή µη, ως επικινδύνων, των συστατικών (πρώτων υλών) του προϊόντος (Κανο-
νισµός ΕΚ αριθ. 1907/2006, σύµφωνα µε την Οδηγία 91/155/EEC). 

3. Βεβαίωση (εκδοθείσα εντός του 2014) του εργοστασίου παραγωγής του προϊόντος ότι εί-
ναι συµβεβληµένο µε το συλλογικό σύστηµα διαχείρισης συσκευασιών (ΕΕΑΑ ΑΕ) (Ν 
2931/2001 ανακύκλωση υλικών συσκευασίας µετά την χρήση τους). 

4. Πιστοποιητικό συµµετοχής της εταιρείας παραγωγής του προϊόντος σε σύστηµα διαχείρι-
σης ποιότητας κατά ISO 9001:2008. 

5. Πληροφοριακό δελτίο ασφαλείας πρώτης ύλης (Κανονισµός ΕΚ αριθ. 1907/2006, σύµφω-
να µε την οδηγία 91/155/ΕΕC). 

Σε περίπτωση οιουδήποτε προβλήµατος κατά την εφαρµογή του προϊόντος σύµφωνα µε 
την παραπάνω περιγραφή, αυτό θα ελεγχθεί σε κρατικό εργαστήριο µε έξοδα του προµηθευ-
τή. Σε περίπτωση ελαττωµατικού προϊόντος, η επίδικη ποσότητα προϊόντος θα αντικαθίστα-
ται άµεσα από τον ανάδοχο µε δικά του έξοδα και αχρεωστήτως για τον κύριο του έργου, ο 
οποίος διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο µε όλες τις νοµικές 
συνέπειες αυτής της πράξεως. 

Στην προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνεται η µεταφορά του ασφαλτοµίγµατος στην Άρ-
τα. Το ασφαλτόµιγµα θα παραδίδεται τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες της ΠΕ Άρτας και 
σε ποσότητες που δεν θα υπερβαίνουν τα 4.000 kg µηνιαίως. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
παραδίδει το προϊόν εντός δύο εργάσιµων ηµερών από τη λήψη της παραγγελίας (µε fax ή 
e-mail). 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται τις εργάσι-
µες ώρες στο τηλέφωνο 26813 63325 – πληροφορίες: Κων. Νάκος. Η παρούσα Ανακοίνωση 
παρέχεται και στη διαδικτυακή διεύθυνση: www.peartas.gov.gr. 

 
 
Κοινοποίηση: Ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας 
1. Τµ. Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Άρτας  
2. ∆/νση ∆/κού Οικ/κού ΠΕ Άρτας  
 Βασίλειος Ψαθάς 
Εσωτερική ∆ιανοµή:  
ΧΑ  

 


