
 

  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Παιανία  25/06/2020 

ΝΟΜΟ  ΑΣΣΙΚΗ Απιθ.Ππυη.: 8099 

ΓΗΜΟ  ΠΑΙΑΝΙΑ ΕΡΓΟ: Πξνκήζεηα ειαζηηθώλ νρεκάησλ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ 

Σαρ. Γ/λζε   : Μηρ. Παπαθσλζηαληίλνπ 1  

Σαρ. Κώδ .   : 19 002  

Σει.             : 2132030772 Απιθμ. Μελέηηρ :  13/2020 

Fax              : 2106641530 ΠΡΟΫΠ. : 59.595,96 € κε ην Φ. Π. Α. 24% 

 
Με ηελ παξνύζα αίηεζε, θαηόπηλ εληνιήο ηνπ Γεκάξρνπ ν Γήκνο καο έρεη αλάγθε λα πξνβεί ζηελ 

πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειαζηηθώλ γηα νρήκαηα & κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ, ελδεηθηηθνύ θόζηνπο 

59.595,96 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 20-6671.001 κε 

πίζησζε 60.000,00 € ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2020   

CPV: 34350000-5 (Διαζηηθά ειαθξάο & βαξέαο ρξήζεσο) 
 

Ενδεικηικψρ Πποχπολογιζμψρ 

 

Α/Α ΔΙΓΟ ΔΛΑΣΙΚΟΤ ΣΔΜΑΥΙΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ ΤΝΟΛΟ 

1 10-16.5 N.H.S. 8 137,10 1.096,80 

2 10R 22.5 12 233,87 2.806,44 

3 195/70R 15C 6 54,84 329,04 

4 205/75R 16C 6 62,90 377,40 

5 205R16 4 76,61 306,44 

6 225/75/17.5 4 161,29 645,16 

7 235/75R 17.5 6 169,35 1.016,10 

8 245/70 R17.5 4 169,35 677,40 

9 245/70R 19.5 46 217,74 10.016,04 

10 285/70R 19.5 18 209,68 3.774,24 

11 315/80R22,5 84 266,13 22.354,92 

12 7.00-12 N.H.S. 4 104,84 419,36 

13 10.5/80-18 2 161,29 322,58 

14 18.4-26 2 532,26 1.064,52 

15 12.5/80-18 2 290,32 580,64 

16 16.9-28 2 379,03 758,06 

17 16.5/85-28 2 379,03 758,06 

18 16.5-28 2 379,03 758,06 

ΤΝΟΛΟ 48.061,26 

ΦΠΑ 24% 11.534,70 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 59.595,96 

 
Υπψνορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ   
Η εθηέιεζε ηεο, αλαθεξνκέλεο ζηελ παξνύζα εηζήγεζε πξνκήζεηαο ζα είλαη κέρξη ηεο 
εμαληιήζεσο ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ηεο ζύκβαζεο. 
 Σψπορ παπάδοζηρ : 
Tα αλσηέξσ ππό πξνκήζεηα ήδε ζα παξαδίδνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηηο Τπεξεζίαο θαηόπηλ 
ζπλελλόεζεο κε ηε Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο. 
Λοιπά ζηοισεία ηηρ ππορ ανάθεζη παπεσψμενηρ ςπηπεζίαρ :  
Σέινο, ζα ζέιακε λα ζαο γλσξίζνπκε όηη, θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο καο, ιόγσ ηεο θύζεο ηεο 
παξερόκελεο  πξνκήζεηαο , γηα ηε ζύληαμε ηεο κειέηεο απηήο.  
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Απαιηοωνηαι ηεσνικέρ γνϊζειρ ή ηεσνική εμπειπία σ 

Δεν απαιηοωνηαι ηεσνικέρ γνϊζειρ ή ηεσνική εμπειπία  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΤΝΣΑΞΑ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ. 

  
ΜΟΙΡΑΓΕΝΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΙΙΔΩΡΟ η. ΜΑΔΗ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟ: Πξνκήζεηα ειαζηηθώλ νρεκάησλ 

ΝΟΜΟ  ΑΣΣΙΚΗ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ 

ΓΗΜΟ  ΠΑΙΑΝΙΑ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  

Σαρ. Γ/λζε   : Μηρ. Παπαθσλζηαληίλνπ 1  

Σαρ. Κώδ .   : 19 002  

Σει.             : 2132030772 Απιθμ. Μελέηηρ :  13/2020 

Fax              : 2106641530 ΠΡΟΫΠ. : 59.595,96 € κε ην Φ. Π. Α. 24% 

 
ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 
Η παξνύζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειαζηηθώλ γηα νρήκαηα & 

κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ. 
Σα ππό πξνκήζεηα είδε ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγηα θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο γηα ην ζθνπό θαη ην όρεκα ή κεράλεκα πνπ πξννξίδνληαη. Γελ γίλνληαη δεθηά 
είδε ηα νπνία δελ θαιύπηνπλ ηα νξηδόκελα ησλ νδεγηώλ πνπ νη θαηαζθεπαζηέο ησλ νρεκάησλ 
ή κεραλεκάησλ νξίδνπλ. 

Σν ελδεηθηηθό θόζηνο είλαη 59.595,96 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ζα βαξύλεη 
ηνλ Κ.Α. 20-6671.001 κε πίζησζε 60.000,00 € ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2020. 

 
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Σα ππό πξνκήζεηα ειαζηηθά ζα πξέπεη λα ηεξνύλ ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο: 
Οη πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο ησλ ειαζηηθώλ ζα είλαη ζύκθσλεο κε ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ 

δηεζλνύο νξγαληζκνύ ETRTO ή άιινπ ηζνδύλακνπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κνηλνηηθήο νδεγίαο 
2001/43/ΔΚ/27-06-2001 θαη 92/23/ΔΚ/31-03-1992 ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 
2005/11/ΔΚ/16-02-2005, ζρεηηθέο κε ηα ειαζηηθά ησλ νρεκάησλ κε θηλεηήξα θαη ησλ 
ξπκνπιθνύκελσλ ηνπο θαη κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο ζε απηά θαη ελζσκαηώζεθε κε ηελ 
29871/2622/24-08-1992 Τ.Α. (ΦΔΚ 589/Β/1992) όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ’ αξηζκ. 
47102/2138/2002 (ΦΔΚ 1410/Β/2002) θαη 11627/925/2005 (ΦΔΚ 1081/Β/2005) Κ.Τ.Α. 

Όια ηα είδε ησλ ειαζηηθώλ πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγηα, αξίζηεο πνηόηεηαο, παξαγσγήο 
ηελεςηαίος εξαμήνος, ελώ ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξσζεί ρξνληθό 
δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ έμη κελώλ από ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπο. Δπίζεο δελ 
πξέπεη λα έρνπλ ππνζηεί θαηεξγαζία αλαγόκσζεο. 

Σα ειαζηηθά πξέπεη λα είλαη ηερλνινγίαο ρακειήο εθπνκπήο ζνξύβνπ, γηα λα ζπκβαδίδεη κε 
ηνπο πεξηβαιινληηθνύο θαλνληζκνύο, θαιήο πξόζθπζεο ζην δξόκν, κεησκέλεο πδξνιίζζεζεο, 
κε ζηαζεξόηεηα ζηελ επζεία θαη αθξηβή αληαπόθξηζε θαηεύζπλζεο θαη ζα πξέπεη λα 
επηηξέπνπλ ηε ρξήζε αληηνιηζζεηηθώλ αιπζίδσλ. Σα ειαζηηθά θαηαζθεπήο γόκαο από λάηινλ 
απνθιείνληαη. 

Όια ηα ειαζηηθά πξέπεη λα πξνέξρνληαη από κνλάδεο πνπ εθαξκόδνπλ παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9000 (9001, 9002, 9008) θαη ISO 14000 (14001) από 
δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο θαη λα ζπλνδεύνληαη κε ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά 
πνηόηεηαο ISO, λα έρνπλ πιήξε ζήκαλζε ζην πξνθίι ηνπο ζύκθσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα, 
πνπ λα δείρλεη ηνλ θαηαζθεπαζηή, ηε δηάζηαζε, ηνλ ηύπν ηνπ ειαζηηθνύ, ηελ εβδνκάδα θαη ην 
έηνο θαηαζθεπήο, θαζώο επίζεο θαη ηε ζήκαλζε πνπ ζα δείρλεη όηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
ειαζηηθνύ πιεξνύλ ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη είλαη εθνδηαζκέλν κε ην αλάινγν 
πηζηνπνηεηηθό ζήκαλζεο θαηαιιειόηεηαο. Δπίζεο ζα δηαζέηνπλ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
απόιπηα ελαξκνληζκέλα κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη αληνρήο ζε κεραληθή 
θαηαπόλεζε, ζιίςε, κεγάιεο ζεξκνθξαζηαθέο αιιαγέο, εθειθπζκό θαη ζηξέβισζε, ν δε ηύπνο 
ηνπο – δηαζηαζηνιόγην – πεξηγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα πξνκέηξεζεο ηεο παξνύζαο κειέηεο. 

Δάλ ηα ειαζηηθά θαηά ηελ παξαιαβή θέξνπλ θαθώζεηο, αιινηώζεηο, θζνξέο, εμνγθώκαηα, 
ζρηζίκαηα ζηελ επηθάλεηα ηνπο, δελ ζα παξαιακβάλνληαη από ηελ ππεξεζία (αξκόδηα 
επηηξνπή παξαιαβήο) θαη κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ ρσξίο άιιε δηαηύπσζε θαη ρσξίο θακία 
επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ, ζα αληηθαζηζηνύληαη.  
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Σν πέικα ησλ ειαζηηθώλ γηα ηα θνξηεγά απηνθίλεηα ζα δηαθέξεη κεηαμύ εκπξόζζελ θαη 
νπίζζησλ ηξνρώλ, όπνπ  αλαθέξεηαη. ηα εκπξόζζηα ην πέικα ζα είλαη κε απιάθηα ίζηα, ελώ 
ζηα νπίζζηα ζα είλαη κε ηαθνύληα εκηηξαθηεξσηά. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ 
πξνζθεξόκελσλ ειαζηηθώλ ζα πεξηιακβάλνπλ θσηνγξαθίεο πεικάησλ θαζώο θαη θάζε άιιν 
ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ζην όηη ηεξνύληαη νη δεηνύκελεο πξνδηαγξαθέο. 

Ο πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε θαη ζα πξέπεη ππεύζπλα λα αλαιακβάλεη ηελ εξγαζία 
αληηθαηάζηαζεο ησλ ειαζηηθώλ, ζε θαηάιιειε εγθαηάζηαζε εληόο ηνπ Γήκνπ. Ρεηά επίζεο 
αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξνύζα, γηα ηελ άκεζε 
παξάδνζε ησλ ειαζηηθώλ πνπ πεξηγξάθνληαη, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί επίζεο κε επζύλε ηνπ 
θαη ζηελ άκεζε ηνπνζέηεζε ηνπο ζε όια ηα νρήκαηα, ρσξίο θακία άιιε ρξέσζε ηνπ Γήκνπ. ε 
θάζε ηνπνζέηεζε ειαζηηθνύ, ζα γίλεηαη απαξαηηήησο ε δπγνζηάζκηζε ηνπ θαη όπνπ απαηηείηαη 
ε ηνπνζέηεζε βαιβίδσλ ή πξνεθηάζεηο βαιβίδσλ. Η πξνζθνξά θάζε πξνκεζεπηή ζα πξέπεη 
λα ζπλνδεύεηαη κε ηα απαξαίηεηα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα (πξνζπέθηνπο), ζηα νπνία λα 
θαίλνληαη όια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. 

 
Ενδεικηικψρ Πποχπολογιζμψρ 

 

Α/Α ΔΙΓΟ ΔΛΑΣΙΚΟΤ ΣΔΜΑΥΙΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ ΤΝΟΛΟ 

1 10-16.5 N.H.S. 8 137,10 1.096,80 

2 10R 22.5 12 233,87 2.806,44 

3 195/70R 15C 6 54,84 329,04 

4 205/75R 16C 6 62,90 377,40 

5 205R16 4 76,61 306,44 

6 225/75/17.5 4 161,29 645,16 

7 235/75R 17.5 6 169,35 1.016,10 

8 245/70 R17.5 4 169,35 677,40 

9 245/70R 19.5 46 217,74 10.016,04 

10 285/70R 19.5 18 209,68 3.774,24 

11 315/80R22,5 84 266,13 22.354,92 

12 7.00-12 N.H.S. 4 104,84 419,36 

13 10.5/80-18 2 161,29 322,58 

14 18.4-26 2 532,26 1.064,52 

15 12.5/80-18 2 290,32 580,64 

16 16.9-28 2 379,03 758,06 

17 16.5/85-28 2 379,03 758,06 

18 16.5-28 2 379,03 758,06 

ΤΝΟΛΟ 48.061,26 

ΦΠΑ 24% 11.534,70 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 59.595,96 

 

 
ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ 

 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΚΤΚΛΟΦ. 

ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΣΔΛΟ ΔΙΓΟ ΟΥΗΜΑΣΟ ΔΛΑΣΙΚΑ ΣΔΜ 

1 ΚΗΗ 2179 IVECO SPA   ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 285/70R 19.5 6 

2 ΚΗΗ 2262 IVECO SPA   ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 285/70R 19.5 6 

3 ΚΗΗ5870 DAIMLER CHRYSL   ΒΤΣΙΟΦΟΡΟ ΤΓΑΣΟ 235/75R 17.5 6 

4 ΚΗΙ 3168 DAIMLER CHRYSL   ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 315/80 R22,5 6 

5 ΚΗΙ 3184 DAIMLER CHRYSL 1823K ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 315/80 R22,5 4 

6 ΚΗΙ 6553 MERCEDES   ΦΟΡΣΗΓΟ 315/80 R22,5 4 
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7 ΚΗΙ 6563 DAIMLER CHRYSL   ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 315/80 R22,5 6 

8 ΚΗΙ 6564 DAIMLER CHRYSL   ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 315/80 R22,5 6 

9 ΚΗΙ 6570 VOLVO FL E4X2R ΦΟΡΣΗΓΟ 315/80 R22,5C 4 

10 ΚΗΙ 6582 DAIMLER CHRYSL   ΦΟΡΣΗΓΟ 315/80 R22,5C 4 

11 ΚΗΙ 7285 VOLVO FLH 4X2R ΦΟΡΣΗΓΟ 10R 22.5  6 

12 ΚΗΙ 7286 VOLVO FLH 4X2R ΦΟΡΣΗΓΟ 10R 22.5  6 

13 ΚΗΙ 9636 SCANIA DB4X2 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 315/80 R22,5 6 

14 ΚΗΟ 6064 MERCEDES   ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 315/80 R22,5 6 

15 ΚΗΟ 6099 MERCEDES 2024 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 315/80 R22,5 4 

16 ΚΗΟ 6105 MERCEDES 2024 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 315/80 R22,5 4 

17 ΜΔ 104746 BOBCAT S130 ΦΟΡΣΩΣΗ 10-16.5 N.H.S.  4 

18 
 

BOBCAT   ΦΟΡΣΩΣΗ 10-16.5 N.H.S.  4 

19 ΜΔ 104823 BUCHER CC5000 ΑΡΩΘΡΟ 245/70 R17.5  4 

20 ΜΔ 118110 NISSAN   ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 195/70R 15C  6 

21 ΜΔ 54323 IVECO   ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 205/75R 16C  6 

22 ΜΔ 64249 DULEVO   ΑΡΩΘΡΟ ΜΙΚΡΟ 7.00-12 N.H.S.  4 

23 ΜΔ 84664 BUCHER 
CITY FANT 
60 

ΑΡΩΘΡΟ 285/70R 19.5  6 

24 ΜΔ 90270 MAZDA   ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟ 205R16  4 

25 ΜΔ 91969 BREMACH SPA   ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟ 225/75/17.5  4 

26 
 

JCB 3CT 
ΔΚΚΑΦΔΑ ΔΜΠΡΟ 10.5/80-18 2 

ΔΚΚΑΦΔΑ ΠΙΩ 18.4-26 2 

27 ΜΔ 77955 JCB 3CT 
ΔΚΚΑΦΔΑ ΔΜΠΡΟ 12.5/80-18 2 

ΔΚΚΑΦΔΑ ΠΙΩ 16.9-28 2 

28 ΜΔ 30402 JCB 3CT 
ΔΚΚΑΦΔΑ ΔΜΠΡΟ 16.5/85-28 2 

ΔΚΚΑΦΔΑ ΠΙΩ 16.5-28 2 

29 ΚΗΗ 7371 MERCEDES ATEGO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 245/70R 19.5 6 

30 ΚΗΗ 7372 MERCEDES ATEGO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 245/70R 19.5 6 

31 ΚΗΗ 7373 MERCEDES ATEGO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 245/70R 19.5 6 

32 ΚΗΗ 7374 MERCEDES ATEGO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 245/70R 19.5 6 

33 ΚΗΗ 7375 MERCEDES ATEGO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 245/70R 19.5 6 

34 ΚΗΗ 7376 MERCEDES ATEGO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 245/70R 19.5 6 

35 ΚΗΗ 7377 MERCEDES ATEGO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 245/70R 19.5 6 

36 ΚΗΗ 7397 MERCEDES 
 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 315/80R 22.5 6 

37 ΠΡΔΑ 34 
  

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 315/80R 22.5 10 

38 ΠΡΔΑ 35 
  

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟ 315/80R 22.5 10 

 
 

 
 
 
 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Παιανία    25 - 06 - 2020 Ο Πποφζηάμενορ Δ. Π. 

 Παιανία    25 - 06 - 2020 

  

ιδέπηρ Νικψλαορ Μοιπαζγενηήρ Παναγιϊηηρ 

ΔΕ Οδηγϊν Μησανολψγορ ΣΕ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΡΓΟ: Πξνκήζεηα ειαζηηθώλ νρεκάησλ 

ΝΟΜΟ  ΑΣΣΙΚΗ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ 

ΓΗΜΟ  ΠΑΙΑΝΙΑ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  

Σαρ. Γ/λζε   : Μηρ. Παπαθσλζηαληίλνπ 1  

Σαρ. Κώδ .   : 19 002  

Σει.             : 2132030772 Απιθμ. Μελέηηρ :  13/2020 

Fax              : 2106641530 ΠΡΟΫΠ. : 59.595,96 € κε ην Φ. Π. Α. 24% 

 
ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

 
Άπθπο 1ο: Ανηικείμενο ππομήθειαρ 
Η παξνύζα κειέηε ζπληάζζεηαη από ηελ Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο κε 

ζθνπό ηελ πξνκήζεηα ειαζηηθώλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 
ηνπο όξνπο πνπ ππάξρνπλ ζηελ κειέηε. 

Άπθπο 2ο: Ιζσωοςζερ διαηάξειρ 
Η πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό θαη’ εθαξκνγή ηνπ Ν.4412 / 2016 

θαη ηνπ Ν.3463/2006, ησλ ζρεηηθώλ εξκελεπηηθώλ εγθπθιίσλ ηνπο θαη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα , 
θάζε θνξά, λνκνζεζία. Σο κπιηήπιο ανάθεζηρ θα είναι η πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική 
άποτη πποζθοπά, μψνο βάζει ηιμήρ. 

Άπθπο 3ο: Σπψπορ εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ 
Η εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ θαζνξίδνληαη 

ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α΄147/08/2016) 
Ο αλάδνρνο απνδέρεηαη ηελ κε δεζκεπηηθόηεηα ησλ πνζνηήησλ από ηελ πιεπξά ηεο 

ππεξεζίαο, δειαδή κπνξεί λα ππάξρεη απμνκείσζε ησλ πνζνηήησλ, πάληα εληόο ηνπ κεγίζηνπ 
πνζνύ ηεο ππνγξαθείζαο ζύκβαζεο, ρσξίο λα αιιάδεη ε ηηκή αλά ηεκάρην 

Ο Γήκνο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαληιήζεη νιόθιεξε ηελ πνζόηεηα ησλ εηδώλ πνπ αθνξά 
ε πξνκήζεηα θαη ην αληίζηνηρν εγθεθξηκέλν πνζό, εθόζνλ νη αλάγθεο ηνπ απνδερζνύλ κηθξόηεξεο 
θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππνγξαθείζαο ζύκβαζεο. Η πνζόηεηα όκσο πνπ ζα παξαιεθζεί ζπλνιηθά 
δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε από ην 60% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ηεο ππνγξαθείζαο ζύκβαζεο. 

Άπθπο 4ο:Απαιηοωμενα Δικαιολογηηικά 
1. Σα πξνζθεξόκελα ειαζηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ISO θαηαζθεπαζηή από αλαγλσξηζκέλν 
θνξέα πξνέιεπζεο. 
2. O πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα δειώζεη κε ηελ πξνζθνξά, ην εξγνζηάζην παξαγσγήο, ηελ 
ρώξα πξνέιεπζεο θαη θαηαζθεπήο ησλ πιηθώλ πνπ πξνζθέξεη. 
3. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηερληθή πεξηγξαθή ησλ ειαζηηθώλ, ζρέδηα, 
θσηνγξαθίεο. 

Πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο δελ πεξηιακβάλνληαη ηα αλσηέξσ ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  
Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απαγνξεύεηαη ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ δειώζεθε. 

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο απαγνξεύεηαη ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ πνπ δειώζεθε. ε 
πεξίπησζε εμαηξεηηθνύ ιόγνπ (θιείζηκν εξγνζηαζίνπ θιπ.) είλαη δπλαηή ε αιιαγή ηνπ εξγνζηαζίνπ 
θαηαζθεπήο ησλ ειαζηηθώλ θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

Άπθπο 5ο: Παπάδοζη 
Η παξαιαβή ησλ ειαζηηθώλ ζα γίλεηαη ζηαδηαθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο, ύζηεξα από ηειεθσληθή επηθνηλσλία ηεο ππεξεζίαο 
κε ηνλ αλάδνρν, εθηόο εάλ ην όρεκα δελ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί (ιόγσ π.ρ. θαηαζηξνθήο ηνπ 
ειαζηηθνύ), νπόηε ε αληηθαηάζηαζε ζα γίλεηαη επηηόπνπ από θηλεηό ζπλεξγείν επηζθεπήο ηνπ 
αλαδόρνπ ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ. (Να καηαηεθεί ςπεωθςνη δήλυζη 
αποδοσήρ ηος ππομηθεςηή). 

Δάλ ηα ειαζηηθά θαηά ηελ παξαιαβή θέξνπλ θαθώζεηο, αιινηώζεηο, θζνξέο, εμνγθώκαηα, 
ζρηζίκαηα ζηελ επηθάλεηά ηνπο δελ ζα παξαιακβάλνληαη από ηελ Τπεξεζία, κε επζύλε ηνπ 
αλαδόρνπ θαη ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ, έσο ηελ αληηθαηάζηαζε απηώλ κε ηα 
πξέπνληα. 

Όηη αθνξά ηελ παξάδνζε ησλ πιηθώλ θαη ηηο θπξώζεηο γηα εθπξόζεζκε παξάδνζε ηζρύνπλ θαη 
εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 206 & 207 ηνπ Ν.4412/2016. 
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Άπθπο 6ο: Υπψνορ Εγγωηζηρ Καλήρ Λειηοςπγίαρ 
Ο ρξόλνο εγγύεζεο πνηόηεηαο νξίδεηαη ζε έλα έηνο (1) από ηελ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ή 

50.000km. Η εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπο δελ ζα πξέπεη λα απέρεη ρξνληθά από ηελ εκεξνκελία 
ηνπνζέηεζεο ηνπο πεξηζζόηεξν από έμε κήλεο. Κάζε βιάβε πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζηα ειαζηηθά, 
νθεηιόκελε ζε θαθή πνηόηεηα αζηνρία πιηθνύ θαη γεληθά κε θπζηνινγηθή θζνξά πξέπεη λα 
απνθαζίζηαηαη κε ηελ αιιαγή ησλ ειαζηηθώλ ην ζπληνκόηεξν από ηελ εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο 
καο.  

Άπθπο 7ο: Εγγωηζη Καλήρ Εκηέλεζηρ   
   Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηελ νπνία ζα πξνζθνκίζεη ν αλάδνρνο, νξίδεηαη ζε 

πνζνζηό 5% επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α.  
Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα επηζηξαθεί ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή θαη ηνπνζέηεζε ησλ ειαζηηθώλ.  
Άπθπο 8ο:Τπογπαθή ωμβαζηρ & Ιζσωρ Αςηήρ 
Ο Αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο, κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζύκθσλα κε ην Νόκν, 

ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηόπν θαη ρξόλν, όρη κηθξόηεξν ησλ πέληε (5) εκεξώλ νύηε 
κεγαιύηεξν ησλ δέθα (10) εκεξώλ γηα λα ππνγξάςεη ηε ζύκβαζε. Η ηζρύο ηεο ζύκβαζεο ζα είλαη 
γηα έλα έηνο ή κέρξη ηελ εμάληιεζε ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ. 

Άπθπο 9ο: Σπψπορ Πληπυμήρ 
Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη ηκεκαηηθά κεηά ηελ παξαιαβή ησλ αληίζηνηρσλ 

πνζνηήησλ ειαζηηθώλ, κε ηε ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο από ηελ αξκόδηα 
επηηξνπή παξαιαβήο θαη ηελ πξνζθόκηζε ηνπ/σλ, κε ρξεκαηηθό έληαικα πιεξσκήο πνπ ζα 
ζπλνδεύεηαη από όια ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 

ηα δηθαηνινγεηηθά ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε βεβαίσζε ηνπ αλαδόρνπ πξνκεζεπηή, όπνπ ζα 
αλαγξάθνληαη νη πνζόηεηεο ησλ ειαζηηθώλ ζην ηέινο θύθινπ δσήο ηνπο (θσδηθόο ΔΚΑ 160103) 
πνπ έρεη ζπιιέμεη από ην Γήκν, πξνθεηκέλνπ λα ηα κεηαθέξεη θαη λα ηα δηαζέζεη ζε λόκηκν 
απνδέθηε (ΔΓ : ECO-ELASTIKA). 

Άπθπο 10ο: ωνηαξη πποζθοπϊν   
   ην δηαγσληζκό ζα γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ αθνξνύλ ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο θαη 

όρη απηέο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζε κέξνο απηήο. 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό ζα θαηαζέζνπλ ηηκνθαηάινγν ηεο εηαηξείαο ηνπο, ηελ κάξθα, 

ηνλ ηύπν, ηελ επσλπκία εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο, ηε ρώξα πξνέιεπζεο θαη ηελ εκεξνκελία 
παξαγσγήο ησλ ειαζηηθώλ.  

Οη δηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη λα επηζπλάςνπλ ζηηο πξνζθνξέο θαηάινγν prospectus ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ή ηνπ επίζεκνπ αληηπξνζώπνπ ζηε Υώξα. Σα θαηαηηζέκελα prospectus, ε 
παξνπζία ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα πξνζθεξόκελα είδε, 
πξέπεη λα επαιεζεύνπλ ηα ηερληθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνζθνξέο. 

Σα ειαζηηθά ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθά CE. 
Ο κεηνδόηεο ζα πξέπεη λα απνδέρεηαη κε δήισζε ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζηελ πξνζθνξά όηη ηα 

ειαζηηθά ζα θέξνπλ ηελ πξναλαθεξόκελε ζήκαλζε.  
Άπθπο 11ο: Ποινικέρ πήηπερ – Έκπηυζη ηος Αναδψσος 
Αλ ν αλάδνρνο δελ εθπιεξώζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο ή δελ ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο 

γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, νη νπνίεο είλαη ζύκθσλεο κε ηελ ζύκβαζε ή ηνλ λόκν θεξύζζεηαη 
έθπησηνο όπσο νξίδεη ην αξζ.160 ηνπ Ν.4412/2016. 

Άπθπο 12ο: Φψποι, ηέλη, κπαηήζειρ 
ύκθσλα κε ην αξζ.138 ηνπ Ν.4412/2016 ν Αλάδνρνο ππόθεηηαη ζε όινπο ηνπο βάζεη ησλ 

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ θόξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηεο 
πξνκήζεηαο, πιελ Φ.Π.Α. πνπ βαξύλεη ηνλ Γήκν. 
 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Παιανία    25 - 06 - 2020 Ο Πποφζηάμενορ Δ. Π. 

 Παιανία    25 - 06 - 2020 

  

ιδέπηρ Νικψλαορ Μοιπαζγενηήρ Παναγιϊηηρ 

ΔΕ Οδηγϊν Μησανολψγορ ΣΕ 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Α/Α ΔΙΓΟ ΔΛΑΣΙΚΟΤ ΣΔΜΑΥΙΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ ΤΝΟΛΟ 

1 10-16.5 N.H.S. 8 

 
 

2 10R 22.5 12 

 
 

3 195/70R 15C 6 

 
 

4 205/75R 16C 6 

 
 

5 205R16 4 

 
 

6 225/75/17.5 4 

 
 

7 235/75R 17.5 6 

 
 

8 245/70 R17.5 4 

 
 

9 245/70R 19.5 46 

 
 

10 285/70R 19.5 18 

 
 

11 315/80R22,5 84 

 
 

12 7.00-12 N.H.S. 4 

 
 

13 10.5/80-18 2 

 
 

14 18.4-26 2 

 
 

15 12.5/80-18 2 

 
 

16 16.9-28 2 

 
 

17 16.5/85-28 2 

 
 

18 16.5-28 2 

 
 

ΤΝΟΛΟ 
 

ΦΠΑ 24% 
 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

 
…../……/2020 

 
 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ- ΦΡΑΓΙΓΑ 
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