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Προμήθεια με τίτλο 

Προμήθεια υλικού οδοστρωσίας  έτους 2016 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  
Τεχνικές προδιαγραφές 
ΘΡΑΥΣΤΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 

Τα θραυστά αδρανή υλικά πρέπει να  είναι καθαρά, ομοιόμορφης ποιότητας από συμπαγές πετρώματα  

απαλλαγμένα από τεμάχια αποσαρθρωμένα, από βόλους αργίλου  . 
Αναλυτικότερα: 
Άρθρο1  Αμμοχάλικο 3Α 

Το αμμοχάλικο 3Α θα είναι θραυστό υλικό από λατομείο σύμφωνα με της ΠΤΠ 0155  θα αποτελείται από σκληρά 
υγιή και ανθεκτικά τεμάχια  και θα είναι καθαρό, ομοιόμορφης ποιότητας, συμπαγές, απαλλαγμένο από φυτικές 

ή άλλες κάθε είδους προσμίξεις  ,χώματα, βώλους αργίλου, περιβλήματα οποιασδήποτε φύσεως και 

αποσαρθρωμένα ή εύθραυστα σχιστολιθικά τεμάχια. 
Η κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού θα πρέπει να ανταποκρίνεται προς τα όρια διαβαθμίσεως 

του αντίστοιχου πίνακα της Π.Τ.Π. Ο-155 και Π.Τ.Π. Ο-150 του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και 
πρέπει να είναι ομαλή, χωρίς απότομες διαβαθμίσεις. 

 Τιμή 1 τον  7,50 ευρώ  

Άρθρο 2 Χαλίκι  

Το χαλίκι ή σκύρα να  παράγεται με τη θραύση σκληρών πετρωμάτων. Να έχει  διαστάσεις από 5 έως 25 mm. 

Να είναι σύμφωνα με τη ΠΤΠ Ο-150 . Πρότυπος Τεχνική Προδιαγραφή Ο-150, Κατασκευή υποβάσεων 

οδοστρωμάτων αδρανών υλικών σταθεροποιημένου τύπου.  
    

Τιμή 1 τον  7,50 ευρώ  

 

Άρθρο 3  Γαρμπίλι  

Το γαρμπίλι να  παράγεται με τη θραύση σκληρών πετρωμάτων. Να έχει  διαστάσεις από 5 έως 15 mm. Να είναι 

σύμφωνα με τη ΠΤΠ Ο-150 . Πρότυπος Τεχνική Προδιαγραφή Ο-150, Κατασκευή υποβάσεων οδοστρωμάτων  

αδρανών υλικών σταθεροποιημένου τύπου.      
Τιμή 1 τον  7,50 ευρώ  

 

Άρθρο 4  Άμμος  

Η άμμος θα είναι από θραυστό υλικό από λίθους λατομείου .Αποτελείται από κόκκους σκληρούς ανθεκτικούς και 
δεν θα περιέχει άργιλο και οργανικές ουσίες. Η κοκκομετρική διαβάθμιση του υλικού θα είναι τέτοια, ώστε :  

• Το 100% του υλικού να διέρχεται από το κόσκινο των 3/8’’ (άνοιγμα βροχίδας 9,25 mm)  
• τουλάχιστον το 95% του υλικού (κατά βάρος) να διέρχεται από το κόσκινο Νο 4 (άνοιγμα βροχίδας 4,76 mm) 

και  
• το πολύ το 5% του υλικού (κατά βάρος) να διέρχεται από το κόσκινο Νο 200 (άνοιγμα βροχίδας 0,074 mm).  

Να είναι σύμφωνα με τη ΠΤΠ Τ-87                                                      Τιμή 1 τον 7,50 ευρώ  

 

 

 

Η συντάξασα  

 

 

 

 

Καλλίτση Γεωργία  

Χίος 8-2-2016 

Ο Πρ/νος της Δ/νσης Τ.Υ Δήμου Χίου 

 
 
 

Ελευθέριος Παπαλάνης 
      ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Β΄-Βαθμό  

  

  


