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                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                        
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 13 
Σίνδος Θεσσαλονίκης 

Πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών 
Ταχ. Δ/νση:   Πλ. Δημοκρατίας 1, 
                      57400 Σίνδος. 
Τηλ.: 2310-586-840, εσωτ.: 215 
Fax:  2310-586-846 
E-mail: e.kioseoglou@dimosdelta.gr  

Aριθμ. Απόφ. : 462 
  Σίνδος, 06/05/2014 

Αρ. Πρωτ. : 13825  
  

ΘΕΜΑ: Έγκριση Διενέργειας προμήθειας υλικών οδοποιίας προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ, 

με απευθείας ανάθεση για τη Δ.Ε. Αξιού του Δήμου Δέλτα. 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ :  

Έχοντας λάβει υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 και 13 του Ν.2286/95. 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.3 του Ν. 2503/97. 

3) Την Υπ. Απόφαση 27319/18-7-2002,ΦΕΚ 945/Β. 

4) Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 4 και 23 παρ. 2 της με αριθμ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 

185/93) «Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

5) Τις διατάξεις του άρθρου 86 & 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν με την παρ. 

3 του αρ. 22 του Ν. 3536/2007. 

6) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 

7) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, κατά κωδικό 

αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π. 

8) Την υπ’ αρίθμ. 77/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα για την διάθεση της 

πίστωσης 15.000,00 € στον Κ.Α. 02.30.6662.008 

9) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ με 

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας υλικών οδοποιίας Δ.Ε. Αξιού προϋπολογισμού 15.000,00 € με 

απευθείας ανάθεση. 

Β. Καθορίζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας υλικών οδοποιίας Δ.Ε. Αξιού προϋπολογισμού 

15.000,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α., σύμφωνα με το παράρτημα Α’. 

Γ. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με νέα απόφαση, αφού προηγηθεί η γνωμοδότηση της επιτροπής 

αξιολόγησης. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 

 
 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΑΞΙΟΥ 

Κ.Ε.Π. 1.4.1.14 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
(2014) 

 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  

      Η παρούσα διαδικασία αφορά στην προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες 
αποκατάστασης πολύ μικρών φθορών σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους των οικισμών του Δήμου 
Δέλτα στη Δημοτική Ενότητα Αξιού για το έτος 2014-2015 από εργαζόμενους στον Δήμο Δέλτα με 
τις αντίστοιχες ειδικότητες.  

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας συμπεριλαμβάνει και προϋποθέτει την μεταφορά και 
τη σταλία στις θέσεις επούλωσης των φθορών του οδοστρώματος σε μικρές ποσότητες. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 
12.195,12 €  ( ή τ ο ι  1 5 . 0 00,00 €  μ ε  Φ . Π . Α  2 3 % ) .  Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί 
από πιστώσεις του Δήμου (ίδιοι πόροι) και συγκεκριμένα από τον Κ.Α. 02.30.6662.008 του έτους 
2014 και τον αντίστοιχο Κ.Α. έτους 2015. 
 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  
γ ι α  θ ε ρ μ ό  α σ φ α λ τ ο σ κ υ ρ ό δ ε μ α  ( Π Τ Π  Α - 2 6 5 )  

 
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος (ΠΤΠ Α-
265). 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
(1) Σε σχέση με την ΠΤΠ Α265 εκδόσεως 1966 από το τ. Υ.Δ.Ε. θα ισχύουν οι παρακάτω 
συμπληρώσεις - τροποποιήσεις. 
(2) Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα προδιαγραφή θα έχουν ισχύ και στα 
συναφή άρθρα ΣΤ-4 και ΣΤ-3 της Τ.Σ.Υ., εφόσον στα εν λόγω άρθρα δεν γίνεται ιδιαίτερη 
διαφορετική αναφορά, οπότε θα ισχύει η τελευταία. 
 
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ 
 Τα ασφαλτικό μίγμα που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή στρώσεων κυκλοφορίας 
και συνδετικών ή/και ισοπεδωτικών στρώσεων θα κατασκευασθεί σύμφωνα με την ΠΤΠ Α265 και 
των συμπληρώσεων του άρθρου ΣΤ-3 σχετικά με το μηχανολογικό εξοπλισμό κατασκευής των 
στρώσεων με τις ακόλουθες προσθήκες ή μεταβολές : 
(1) Η φθορά των αδρανών σε τριβή και κρούση κατά τη Μέθοδο Los Angeles AASHTO : T-96 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 28%. 

- Η θερμοκρασία του μίγματος στις θέσεις διάστρωσης, για ικανοποιητική συμπύκνωση, 
είναι επιθυμητό να βρίσκεται μεταξύ 140 - 160o C. 

 
 
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 Για τον έλεγχο της παραγωγής του ασφαλτομίγματος ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΠΤΠ 
Α 265 και στους λοιπούς Όρους της απ’ ευθείας ανάθεσης. 

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά, κατόπιν αιτήματος της 
Υπηρεσίας και ανάλογα με τις ανάγκες της εντός των ορίων του Δήμου Δέλτα και συγκεκριμένα 
στον τόπο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Η παράδοση θα πραγματοποιείται σε διάστημα όχι 
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μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών από την αποστολή έγγραφης εντολής παραγγελίας από το 
Δήμο Δέλτα, σε εργάσιμες μέρες και ώρες, ώστε να γίνεται η καταμέτρηση ή η ζύγιση από την επιτροπή 
παραλαβής. 

 
 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
 

Α
/
Α 
 

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
CPV 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

 
 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

(ΕΥΡΩ) 

ΔΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ) 

 

1 Θερμό 
ασφαλτόμιγμα της 

ΠΤΠ Α-265  
(περιλαμβάνεται η 

μεταφορά στο 
Δήμο μας και η 

σταλία των 
φορτηγών για 

διάστρωση μικρών 
ποσοτήτων 
ημερησίως). 

 
 

14213200-9 

 
 

tn 

 
 

127,165 
 

 
 

95,90 

 
 

12.195,12 

     ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 12.195,12 
     Φ.Π.Α. 23%: 2.804,88 
     ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ: 
 

15.000,00 € 
 

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις 
τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχα είδη καθώς και στο τιμολόγιο τιμών μονάδος εργασιών 
έργων οδοποιίας του ΥΠΟΜΕΔΙ και περιλαμβάνει και την τιμή μεταφοράς και παράδοσης στο 
Δήμο Δέλτα καθώς και τη αναμενόμενη σταλία του φορτηγού του αναδόχου για τη διάστρωση 
του υλικού. 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Σίνδος   10/04/2014 

Η Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμ.Τ.Υ. 
 
 
 
 

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
Σίνδος 10/04/2014 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΤΖΙΑΝΟΣ 
Πολιτικός Μηχανικός 
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