
            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 

  Αρ. Μελέτης : 15/2019 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» 

Ενδ. Προϋπολογισµός: 73368.32€ 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
Με την παρούσα µελέτη και κατόπιν στοιχείων που ελήφθησαν από το Γραφείο Κινήσεως του ∆ήµου, ο ∆ήµος ∆ιρφύων – 
Μεσσαπίων  πρέπει να προµηθευτεί ελαστικά για τα µεταφορικά µέσα (οχήµατα και µηχανήµατα έργου).  
Η προµήθεια αυτή κρίνεται απαραίτητη λόγω εκτεταµένης  φθοράς των ελαστικών στα οχήµατα και στα µηχανήµατα έργου του 
∆ήµου αλλά και ενόψει της χειµερινής περιόδου αλλά και του κακής ποιότητας του οδικού δικτύου του ∆ήµου. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητούµενων ελαστικών περιγράφονται αναλυτικά σε ξεχωριστό παράρτηµα της µελέτης.  
Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 73368.32 συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 24% 
και κατανέµεται στις πιστώσεις ως εξής :  
 

Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 2019 CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 

1 10-6671.002 Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών µέσων 
496,00 34351000-2 Ελαστικά ελαφράς 

χρήσεως 

2 20-6671.002 
Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών µέσων κλπ 
οχηµάτων 

24998,40 34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα 
αυτοκινήτων 

3 20-6672.002 Προµήθεια ελαστικών οχηµάτων -µηχανηµάτων 
4538,34 34352100-0 

Ελαστικά επίσωτρα 
φορτηγών 
αυτοκινήτων 

4 25-6671.002 
Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών µέσων κλπ 
οχηµάτων 

4984,80 34352100-0 
Ελαστικά επίσωτρα 
φορτηγών 
αυτοκινήτων 

5 30-6671.002 Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών µέσων 
19988,80 34350000-5 

Ελαστικά ελαφράς 
και βαρέας 
χρήσεως 

6 30-6672.004 Προµήθεια ελαστικών λοιπών µηχανηµάτων 
16368,00 34352000-9 

Ελαστικά επίσωτρα 
βαρέας χρήσεως 

7 
70.02-

6672.001 
Προµήθεια ελαστικών οχηµάτων  Πυροσβεστικού 
Κλιµακίου 

1993,92 34350000-5 
Ελαστικά ελαφράς 
και βαρέας 
χρήσεως 

      73368,32     

 
 
                                                                                                                                                                  Ψαχνά, 04-10-2019 

   

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 

 

 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΩΤΑΣ  

Ο∆ΗΓΟΣ ∆Ε29/Α 
 
 

 
 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕ ∆Ε28/Β 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 

 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 
∆ΙΠΛ. ΜΗΧAΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. M.Sc. 

ΠΕ5/A 

 

 

 

 



            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 

  Αρ. Μελέτης : 15/2019 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» 

Ενδ. Προϋπολογισµός: 73368.32€ 

 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΜΑΡΚΑ 
ΤΥΠΟΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

Κ.Α. 10-6671.002 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
1 ΚΗΙ5444 I.X.E. HYUNDAI 185/70/R14 4 50 

200 

2 KHI3745 I.X.E. HYUNDAI 185/70/R14 4 50 200 

400 

Κ.Α. 20-6672.002 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛ/ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
1 ME68969 ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΕRCEDES 185/R14C 6 80 480 

2 ΜΕ123081 ΜΕ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ MERCEDES - 
JOHNSTON 

295/80/R22,5 2, Π 420 
840 

3 ME104990 ΜΕ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ SICAS 
EUROCLEAN  

195/70/R14C8PR  4 90 
360 

4 ΚΗΟ7237 I.X.Φ. NISSAN 205/80/R16 4 90 360 

5 ΜΕ 63401 ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΕRCEDES 205/75R16C 6 100 600 

6 ME110799 ΠYΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MAZDA 235/75/R15 4 105 420 

7 ME110798 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ FUMO 
MULTICAR 

225/75/R16C 
(Mud + Snow) 

4 150 
600 

  3660 
Κ.Α. 20-6671.002 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ               

1 KHO7257 ΑΠΟΡΡ/ΡΟ ΜΕRCEDES 11/R22,5 2+4 330 1980 

2 ΚΗΟ3905 ΑΠΟΡΡ/ΡΟ ΜΕRCEDES 315/80/R22,5 6 330 1980 

3 ΚΗΗ6135 ΑΠΟΡΡ/ΡΟ MAN 315/80/R22,5 
MUD+SNOW 

2+4 400 

2400 

4 ΚΗΗ6136 ΑΠΟΡΡ/ΡΟ MAN 315/80/R22,5 
MUD+SNOW 

2+4 400 

2400 

5 ΚΗΗ6133 ΑΠΟΡΡ/ΡΟ MAN 235/75/R17,5 2+4 250 1500 

6 ΚΗΗ6134 ΑΠΟΡΡ/ΡΟ MAN 235/75/R17,5 2+4 250 1500 

7 ΚΗΗ6130 ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦ/ΣΗΣ MAN 315/80/R22,5 
2ΤΙΜ+4∆ΙΑΦ (Mud + 
Snow) 

2ΤΙΜ+4∆ΙΑΦ+10ΡΥΜ 420 

4200 

8 ΚΗΗ6131 ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦ/ΣΗΣ MAN 315/80/R22,5 
2ΤΙΜ+4∆ΙΑΦ (Mud + 
Snow) 

2ΤΙΜ+4∆ΙΑΦ+10ΡΥΜ 420 

4200 

20160 

Κ.Α. 25-6671.002 ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
1 ME116915 ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ CATERPILLAR 

301 
TRACKS 2 320 

640 

2 ΜΕ59377 Μ.Ε ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU 16/9/28, 
12,5/80R18 

2+2 890-450 
2680 

3   ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ CATERPILLAR 
301C 

TRACKS 2 350 
700 

      
4020 

Κ.Α. 30-6672.004 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
1 ΜΕ 58184 ΜΕ - ΓΚΡΕΪΤΕΡ KOMATSU 14/00R24 5 500 2500 

2 ΜΕ83880 ME ΦΟΡΤΩΤΗΣ  CATERPILLAR 
950G 

23-5R-R25  2 1900 
3800 

3 ME116916 ME ΦΟΡΤΩΤΗΣ  CATERPILLAR 
966G 

26,5/R25 2 2150 
4300 

4 ME104989 ΜΕ - ΓΚΡΕΪΤΕΡ SHM NOBAS 13-00-R24 4 400 1600 

5 ΜΕ 58185 ΦΟΡΤΩΤΗΣ KOMATSU 16/9/28, 
12,5/80R18 

2+2   
  

6 ΜΕ114687 ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ JCB 12/R16,5 
ΣΥΜΠΑΓΕΣ 

4 250 
1000 

      
13200 

Κ.Α. 30-6671.002  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 
1 ME112464 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ MERCEDES 

UNIMOG 
335/80/R20 1 400 

400 

2 ΚΗΗ8760 Ι.Χ.Φ NISSAN 
NAVARA 

255/65R17 4 120 
480 

3 ΚΗΗ6872 Ι.Χ.Φ NISSAN 
NAVARA 

255/65R17 4 120 
480 



4 KHH6138 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΓΕΡΑΝΑΚΙ MERCEDES 295/80/R22,5 2+4 420 2520 

5 KHI8868 Ι.Χ.Φ. DAF 265/70/R19,5 2+4 280 1680 

6 KHH6863 Ι.Χ.Φ. DAF FALF 
556 

295/80/R22,5 2+4 420 
2520 

7 KHI5431 I.X.Φ. MAZDA 205/80/R16 
(Mud + Snow) 

4 110 
440 

8 KHI8881 Ι.Χ.Φ. PIAGGIO 
GRECAV 

165/65/R14 
C8PR 

6 80 
480 

9 ΚΗΗ4817 Ι.Χ.Φ MAZDA 235/75/R15 4 105 420 

10 ΚΗΟ7127 Ι.Χ.Ε SUZUKI 205/70/R15 4     

11 ΚΗΙ5471 ΕΙΧ ΤΟΥΟΤΑ 
RAV4 

235/60/R16 4 105 
420 

12 ΚΗΗ6129 Ι.Χ.Φ. NISSAN 
NAVARA 

235/7016 4 120 
480 

13 KHI8880 Ι.Χ.Φ. FORD 235/75/R15 4 105 420 

14 ΚΗΙ 3740 Ι.Χ.Φ. MERCEDES 315/80/R22,5 
385/65/R22,5 
365/80/R22,5 

2ΤΙΜ 4∆ΙΑΦ, 2ΡΥΜ, 
2ΡΥΜ 

  

  

15 KHO7260 I.X.Φ. MERCEDES 245/70/R19,5 2+4 290 1740 

16 ΚΗΟ7275 I.X.Φ. ΜΕRCEDES 315/80/R22,5 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

6   
  

17 ΚΗΟ7276 I.X.Φ. ΜΕRCEDES 315/80/R22,5 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

2+4 440 

2640 

18 ΚΗΟ7299 I.X.Φ. NISSAN D21 205/80/R16  4 90 360 

19 ΚΗΟ7251 I.X.Φ. SUZUKI 
SAMURAI 

205/70/R15 4 70 
280 

20 ΚΗΟ7195 I.X.Φ. MAZDA 205/80/R16  4 90 360 

16120 

Κ.Α. 71-6672.001 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ         

1 ME 136443 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MERCEDES 245/70R19,5 2+4 268 
1608 

              

              1608 

ΣΥΝΟΛΟ 59168 

ΦΠΑ 24% 14200,32 

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 73368,32 

 

                                                                                                       

                                                                                                                                            Ψαχνά, 04-10-2019 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

 

 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΩΤΑΣ  

Ο∆ΗΓΟΣ ∆Ε29/Α 
 

 
 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕ ∆Ε28/Β 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 

 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 

∆ΙΠΛ. ΜΗΧAΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. M.Sc. 
ΠΕ5/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 
  Αρ. Μελέτης: 15/2019 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ - 
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» 
Ενδ. Προϋπολογισµός: 73368.32€ 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 165/65/R14C8PR  2 4 6 
2 185/70R14 4 4 8 
3 185/R14C 2 4 6 
4 195/70R14C8PR 2 2 4 
5 205/70/R15 2 2 4 
6 205/75/R16C 2 4 6 
7 205/80R16  6 6 12 
8 205/80R16 Mud+Snow 2 2 4 
9 225/75R16 ΧΙΟΝΙΟΥ 2 2 4 

10 235/60/R16 2 2 4 
11 235/70/R16       
12 235/75/R15 6 6 12 
13 235/75/R17,5 4 8 12 

14 235/60/R16 2 2 4 

15 245/70R19,5 4 8 12 
16 265/70R/19,5 2 4 6 
17 295/80R22,5 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 2 4 6 

18 11R22,5 2 4 6 
19 335/80/R20   2 2 
20 315/80R22,5 Mud+Snow 

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ 
  8 8 

21 315/80R22,5 Mud+Snow  6 12 
22 315/80R22,5 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 2 4                                      6 
23 12/R16,5 ΣΥΜΠΑΓΗ 2 2 4 
24 13-00R24   4 4 
25 14-00R24   4 4 
26 23-5/R25   2 2 
27 26,5/R25   2 2 
28 ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ TRACKS (ΣΕΤ) CAT301   1 1 
29 ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ TRACKS (ΣΕΤ) CAT301C   1 1 

 

 

                                                                                                                                                                    Ψαχνά, 04-10-2019 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

 

 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΩΤΑΣ  

Ο∆ΗΓΟΣ ∆Ε29/Α 
 

 
 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕ ∆Ε28/Β 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 

 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 

∆ΙΠΛ. ΜΗΧAΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. M.Sc. 
ΠΕ5/A 

 

 



            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 
  Αρ. Μελέτης: 15/2019 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ & 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ - 
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» 
Ενδ. Προϋπολογισµός: 73368.32€ 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι ακτινωτού τύπου (radial) χωρίς αεροθαλάµους (tubeless), καινούρια, πρώτης ποιότητας, 

µη αναγοµωµένα, σε αρίστη κατάσταση και να στερούνται εργοστασιακών ελαττωµάτων. 

Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι κατά την ηµεροµηνία παράδοσης των από τον προµηθευτή, παραγωγής τελευταίου 
εξαµήνου. Η ηµεροµηνία παραγωγής τους µε τη µορφή τριών ψηφίων, όπου τα δύο πρώτα δείχνουν την εβδοµάδα και το 

τελευταίο το έτος, θα φαίνονται επάνω στα ελαστικά.  

Τα προσφερόµενα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να έχουν αντοχή ανάλογη της ανώτατης ταχύτητας των χερσαίων µέσων, 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή κάθε οχήµατος - µηχανήµατος και όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω 

αναλυτικά για κάθε τύπο ελαστικού, το ίδιο θα ισχύει και για τους αντίστοιχους δείκτες φορτίου.  

Τα προσφερόµενα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι κατάλληλα για τις Ελληνικές κλιµατολογικές συνθήκες. 

Στις προσφορές πρέπει να αναφέρεται ο τύπος ελαστικού, το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής του, οι διαστάσεις του 

ελαστικού, η µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα, το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο και το καθαρό βάρος κάθε τεµαχίου.  

 Για τα ελαστικά µε λινά πρέπει να καθορίζεται ο αριθµός και η ποιότητα τους (όπως RAYON, NYLON κ.λ.π) σύµφωνα µε την 

ζητούµενη περιγραφή όπως γίνεται παρακάτω για κάθε ελαστικό.  

 Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να αντέχουν σε αποθήκευση ή σε λειτουργία, σε εύρος θερµοκρασιών από +52 ºC µέχρι -54 ºC 
τουλάχιστον, χωρίς να παρουσιάζουν αλλοίωση, ρωγµές θραύσεις ή διαχωρισµό στα επί µέρους υλικά τους.  

Τα ελαστικά πρέπει να φέρουν σήµανση -Ε- σύµφωνα µε τον κανονισµό ECE R 54.  

Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι εγκεκριµένα από κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 

Κοιν. Οδηγίας 92/23/31-03-1992 η οποία τροποποιήθηκε µε την  

Οδηγία 2005/11/ΕΚ/16-02-2005 «Για τα ελαστικά των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκούµενων τους και µε την 

εγκατάσταση τους σε αυτά».  

Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να συµµορφώνονται µε την Κοιν. Οδηγία 89/459/16-07-1989 «Για την προσέγγιση των 

νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε το βάθος των αυλακώσεων των ελαστικών ορισµένων κατηγοριών οχηµάτων µε 

κινητήρα και των ρυµουλκούµενων τους» και την εθνική νοµοθεσία (υπ’ αριθ. 32496/1558/2003 (ΦΕΚ 847 Β΄/03) Υπουργική 

Απόφαση.  

Ελαστικά οχηµάτων: ∆έσµευση για τον εφοδιασµό των οχηµάτων µε ελαστικά µε στάθµες εκποµπής θορύβου κάτω του 
µέγιστου ορίου που προβλέπει ο νόµος και µε εγγύηση υψηλών επιπέδων επιδόσεων και ασφάλειας.  
Εξακρίβωση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλει κατάλογο µε τα ελαστικά που θα χρησιµοποιούνται στις εργασίες 
συντήρησης, το τεχνικό δελτίο ή τα αποτελέσµατα δοκιµών των ελαστικών όπου αναγράφονται οι εκποµπές θορύβου, 
και υπογεγραµµένη δήλωση δέσµευσης για τη χρήση αυτών των προϊόντων στη διάρκεια της σύµβασης.  
Ελαστικά οχηµάτων: ∆έσµευση για τη χρήση ελαστικών χαµηλής αντίστασης κύλισης. Η αντίσταση κύλισης (για τα 
καινούργια και τα αναγοµωµένα ελαστικά), η οποία εκφράζεται ως ποσοστό του φορτίου του τροχού, πρέπει να 
συµµορφώνεται µε τις ακόλουθες οριακές τιµές σύµφωνα µε το ISO 8767 ή ισοδύναµο:  
Όριο φορτίου ελαστικού                 Αντίσταση κύλισης  
           1.  < 80                                                 1,25%  
           2.  80-90                                               1,15%  
           3.  > 90                                                 1,05%  
Εξακρίβωση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλει κατάλογο µε τα ελαστικά που θα χρησιµοποιούνται στις εργασίες 
συντήρησης, τα αποτελέσµατα δοκιµών (σύµφωνα µε το ISO8767 ή ισοδύναµο) των ελαστικών, και υπογεγραµµένη 
δήλωση δέσµευσης για τη χρήση αυτών των προϊόντων στη διάρκεια της σύµβασης.  
Τα ελαστικά που φέρουν οικολογικό σήµα (ecolabel) τύπου I, το οποίο ικανοποιεί τα επιλεγµένα κριτήρια, θεωρείται ότι 

συµµορφώνονται.  

Ελαστικά οχηµάτων: ∆έσµευση για τη χρήση ελαστικών που δεν περιέχουν στο πέλµα έλαια τα οποία υπόκεινται σε 
επισήµανση σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/ΕΟΚ.  
 

Εξακρίβωση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλει κατάλογο µε τα ελαστικά που θα χρησιµοποιούνται στις εργασίες 
συντήρησης, τα αποτελέσµατα δοκιµών των ελαστικών, και υπογεγραµµένη δήλωση δέσµευσης για τη χρήση αυτών 
των προϊόντων στη διάρκεια της σύµβασης.  
Από τα πρακτικά δοκιµών πρέπει να προκύπτει ότι η συνολική περιεκτικότητα PCA του ελαίου πέλµατος η οποία µετρήθηκε 

σύµφωνα µε το IP 346 δεν υπερβαίνει το 3%. Η ποσότητα PCA στα έλαια στο πέλµα ελαστικών (PCA/kg πέλµατος) καθορίζεται 

σύµφωνα µε το IP 391 µαζί µε το ISO 1407 και το ISO 4645 ή το ISO TC45/SC3N ή ισοδύναµο. Το επίπεδο δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 15% κατά βάρος. Είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί, επίσης, το ISO 21461:200x, στην οποία περίπτωση το όριο 

είναι 0,35% HBay. Άλλοι ισοδύναµοι έλεγχοι γίνονται, επίσης, δεκτοί.  



 Τα ελαστικά που φέρουν οικολογικό σήµα τύπου I, το οποίο ικανοποιεί τα επιλεγµένα κριτήρια, θεωρείται ότι συµµορφώνονται.  

Τα ελαστικά επίσωτρα κατασκευής γόµας από νάιλον αποκλείονται.  

ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  
Τα υπό προµήθεια ελαστικά είναι τα παρακάτω :  
  
1. Ελαστικό διαστάσεων 165/65R14C, τύπου κατασκευής RADIAL, σύµβολο ταχύτητας ( > ή = ) - T - (190 χλµ/ώρα) και 

δείκτη φορτίου ( > ή = ) (79), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η µάρκα του ή το όνοµά του 
κατασκευαστή και η ηµεροµηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαµήνου µε ποινή 
αποκλεισµού).  

 
2. Ελαστικό διαστάσεων 185/70R14, τύπου κατασκευής RADIAL, σύµβολο ταχύτητας ( > ή = ) - T - (190 χλµ/ώρα) και 

δείκτη φορτίου ( > ή = ) (88), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η µάρκα του ή το όνοµά του 
κατασκευαστή και η ηµεροµηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαµήνου µε ποινή 
αποκλεισµού).  

 
 
3. Ελαστικό διαστάσεων 195R14C8PR, τύπου κατασκευής RADIAL, σύµβολο ταχύτητας ( > ή = ) -R - (170 χλµ/ώρα) και 

δείκτη φορτίου ( > ή = ) (106/104), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η µάρκα του ή το 
όνοµά του κατασκευαστή και η ηµεροµηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαµήνου 
µε ποινή αποκλεισµού).  

 
4. Ελαστικά διαστάσεων 205/80R16, τύπου κατασκευής RADIAL, σύµβολο ταχύτητας - S - (180 χλµ/ώρα), δείκτης φορτίου 

110, για αυτ/τα 4Χ4 που κινούνται εντός και εκτός δρόµου, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς 
και η µάρκα του ή το όνοµά του κατασκευαστή, η ηµεροµηνία παραγωγής (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής 
τελευταίου εξαµήνου µε ποινή αποκλεισµού).  

 
5. Ελαστικά διαστάσεων 205/80R16, τύπου κατασκευής RADIAL, σύµβολο ταχύτητας - S - (180 χλµ/ώρα), δείκτης φορτίου 

110, M+S (Mud + Snow) για αυτ/τα 4Χ4 που κινούνται εντός και εκτός δρόµου, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του 
ελαστικού καθώς και η µάρκα του ή το όνοµά του κατασκευαστή, η ηµεροµηνία παραγωγής (γίνονται δεκτά ελαστικά 
παραγωγής τελευταίου εξαµήνου µε ποινή αποκλεισµού). 

 
6. Ελαστικό διαστάσεων 205/75R15C, τύπου κατασκευής RADIAL, σύµβολο ταχύτητας ( > ή = ) - R - (170 χλµ/ώρα) και 

δείκτη φορτίου ( > ή = ) (110/108), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η µάρκα του ή το 
όνοµά του κατασκευαστή και η ηµεροµηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαµήνου 
µε ποινή αποκλεισµού).  

 
7. Ελαστικό διαστάσεων 225/75R16 C, τύπου κατασκευής RADIAL, σύµβολο ταχύτητας ( > ή = ) - Q - (160 χλµ/ώρα) και 

δείκτη φορτίου ( > ή = ) (115/112 ), M+S (Mud + Snow) τρακτερώτα θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης ελαστικού 
καθώς και η µάρκα του ή το όνοµά του κατασκευαστή και η ηµεροµηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά 
παραγωγής τελευταίου εξαµήνου µε ποινή αποκλεισµού).  
 

8. Ελαστικό διαστάσεων 235/60R16 , τύπου κατασκευής RADIAL, σύµβολο ταχύτητας ( > ή = ) - H - (210 χλµ/ώρα) και 
δείκτη φορτίου ( > ή = ) (104), M+S (Mud + Snow) για αυτ/τα 4Χ4 που κινούνται εντός και εκτός δρόµου θα αναγράφεται 
η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η µάρκα του ή το όνοµά του κατασκευαστή και η ηµεροµηνία παραγωγής 
του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαµήνου µε ποινή αποκλεισµού).  

 
9. Ελαστικό διαστάσεων 235/70R16, τύπου κατασκευής RADIAL, σύµβολο ταχύτητας ( > ή = ) - H - (210 χλµ/ώρα) και 

δείκτη φορτίου ( > ή = ) 106 M+S (Mud + Snow) για αυτ/τα 4Χ4 που κινούνται εντός και εκτός δρόµου, θα αναγράφεται η 
χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η µάρκα του ή το όνοµά του κατασκευαστή και η ηµεροµηνία παραγωγής 
του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαµήνου µε ποινή αποκλεισµού).  

 
10. Ελαστικό διαστάσεων 235/75R15 , τύπου κατασκευής RADIAL, σύµβολο ταχύτητας ( > ή = ) - T - (190 χλµ/ώρα) και 

δείκτη φορτίου ( > ή = ) (105), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η µάρκα του ή το όνοµά 
του κατασκευαστή και η ηµεροµηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαµήνου µε 
ποινή αποκλεισµού).  

 
11. Ελαστικό διαστάσεων 255/70R16 , τύπου κατασκευής RADIAL, σύµβολο ταχύτητας ( > ή = ) - S - (180 χλµ/ώρα) και 

δείκτη φορτίου ( > ή = ) (109), M+S (Mud + Snow) για αυτ/τα 4Χ4 που κινούνται εντός και εκτός δρόµου θα αναγράφεται 
η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η µάρκα του ή το όνοµά του κατασκευαστή και η ηµεροµηνία παραγωγής 
του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαµήνου µε ποινή αποκλεισµού).  

 
12. Ελαστικό διαστάσεων 245/65R17., εµπρός άξονα (τιµονιού) µε ίσιο πέλµα, τύπου κατασκευής RADIAL, σύµβολο 

ταχύτητας ( > ή = ) - Μ - (130 χλµ/ώρα) και δείκτη φορτίου ( > ή = ) 132/130, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του 
ελαστικού καθώς και η µάρκα του ή το όνοµά του κατασκευαστή και η ηµεροµηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά 
ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαµήνου µε ποινή αποκλεισµού).  
 

13. Ελαστικό διαστάσεων 235/75R17.5, εµπρόσθιου άξονα (τιµόνι) , τύπου κατασκευής RADIAL, σύµβολο ταχύτητας ( > ή 
= ) - Μ - (130 χλµ/ώρα) και δείκτη φορτίου ( > ή = ) 132/130, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς 
και η µάρκα του ή το όνοµά του κατασκευαστή και η ηµεροµηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής 
τελευταίου εξαµήνου µε ποινή αποκλεισµού).  

 
 



14. Ελαστικό διαστάσεων 235/75R17.5, πίσω άξονα (διαφορικού) , τύπου κατασκευής RADIAL, σύµβολο ταχύτητας ( > ή = 
) - Μ - (130 χλµ/ώρα) και δείκτη φορτίου ( > ή = ) 132/130, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς 
και η µάρκα του ή το όνοµά του κατασκευαστή και η ηµεροµηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής 
τελευταίου εξαµήνου µε ποινή αποκλεισµού).  

 
 
15. Ελαστικό διαστάσεων 295/80R22.5, εµπρόσθιου άξονα (τιµόνι) χωµατουργικά, τύπου κατασκευής RADIAL, σύµβολο 

ταχύτητας ( > ή = ) - Μ - (130 χλµ/ώρα) και δείκτη φορτίου ( > ή = ) 154/149, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του 
ελαστικού καθώς και η µάρκα του ή το όνοµά του κατασκευαστή και η ηµεροµηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά 
ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαµήνου µε ποινή αποκλεισµού).  

 
16. Ελαστικό διαστάσεων 295/80R22.5, πίσω άξονα (διαφορικού) χωµατουργικά µε τρακτερωτό πέλµα, τύπου 

κατασκευής RADIAL, σύµβολο ταχύτητας ( > ή = ) - Μ - (130 χλµ/ώρα) και δείκτη φορτίου ( > ή = ) 154/149, θα 
αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η µάρκα του ή το όνοµά του κατασκευαστή και η ηµεροµηνία 
παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαµήνου µε ποινή αποκλεισµού). 

 
17. Ελαστικό διαστάσεων 315/80R22,5 εµπρόσθιου άξονα (τιµόνι) µε ίσιο πέλµα, τύπου κατασκευής RADIAL, σύµβολο 

ταχύτητας ( > ή = ) – L & M - και δείκτη φορτίου ( > ή = ) 156L/154M µε ανώτατο φορτίο κατά άξονα (4000 Kgr µονά – 
7500 Kgr ζεύγος), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η µάρκα του ή το όνοµά του 
κατασκευαστή και η ηµεροµηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαµήνου µε ποινή 
αποκλεισµού).  

 
18. Ελαστικό διαστάσεων 315/80R22,5 πίσω άξονα (διαφορικού) µε ίσιο πέλµα, τύπου κατασκευής RADIAL , σύµβολο 

ταχύτητας ( > ή = ) – L & M - και δείκτη φορτίου ( > ή = ) 156L/154M µε ανώτατο φορτίο κατά άξονα (4000 Kgr µονά – 
7500 Kgr ζεύγος), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η µάρκα του ή το όνοµά του 
κατασκευαστή και η ηµεροµηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαµήνου µε ποινή 
αποκλεισµού). 

 
19. Ελαστικό διαστάσεων 315/80R22,5  µε ίσιο πέλµα, τύπου κατασκευής RADIAL, Ελαστικά Εντός δρόµου (On road) 

Κατευθυντήριος άξονας σύµβολο ταχύτητας ( > ή = ) – L & M - και δείκτη φορτίου ( > ή = ) 156L/154M µε ανώτατο 
φορτίο κατά άξονα (4000 Kgr µονά – 7500 Kgr ζεύγος),  (Mud + Snow)   θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του 
ελαστικού καθώς και η µάρκα του ή το όνοµά του κατασκευαστή και η ηµεροµηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά 
ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαµήνου µε ποινή αποκλεισµού).  

 
20. Ελαστικό διαστάσεων 315/80R22,5  µε ίσιο πέλµα, τύπου κατασκευής RADIAL, Ελαστικά Εντός δρόµου (On road) 

Κινητήριος άξονας σύµβολο ταχύτητας ( > ή = ) – L & M - και δείκτη φορτίου ( > ή = ) 156L/154M µε ανώτατο φορτίο 
κατά άξονα (4000 Kgr µονά – 7500 Kgr ζεύγος),  (Mud + Snow)   θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού 
καθώς και η µάρκα του ή το όνοµά του κατασκευαστή και η ηµεροµηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά 
παραγωγής τελευταίου εξαµήνου µε ποινή αποκλεισµού).  

 
21. Ελαστικό διαστάσεων 315/80R22,5 τύπου κατασκευής RADIAL , Ελαστικά Εντός δρόµου (On road) Ρυµουλκούµενο 

σύµβολο ταχύτητας ( > ή = ) – L & M - και δείκτη φορτίου ( > ή = ) 156L/154M µε ανώτατο φορτίο κατά άξονα (4000 Kgr 
µονά – 7500 Kgr ζεύγος),   θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η µάρκα του ή το όνοµά του 
κατασκευαστή και η ηµεροµηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαµήνου µε ποινή 
αποκλεισµού).  

 
22. Ελαστικό διαστάσεων 315/80R22,5 τύπου κατασκευής RADIAL , Ελαστικά Εντός δρόµου (On road) Ρυµουλκούµενο 

σύµβολο ταχύτητας ( > ή = ) – L & M - και δείκτη φορτίου ( > ή = ) 156L/154M µε ανώτατο φορτίο κατά άξονα (4000 Kgr 
µονά – 7500 Kgr ζεύγος),   θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η µάρκα του ή το όνοµά του 
κατασκευαστή και η ηµεροµηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαµήνου µε ποινή 
αποκλεισµού). 

 
23. Ελαστικό διαστάσεων 315/80R22,5 εµπρόσθιου άξονα (τιµόνι) χωµατουργικά πέλµα, τύπου κατασκευής RADIAL, 

σύµβολο ταχύτητας ( > ή = ) – L & M - και δείκτη φορτίου ( > ή = ) 156L/154M µε ανώτατο φορτίο κατά άξονα (4000 Kgr 
µονά – 7500 Kgr ζεύγος), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η µάρκα του ή το όνοµά του 
κατασκευαστή και η ηµεροµηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαµήνου µε ποινή 
αποκλεισµού).  

 
24. Ελαστικό διαστάσεων 315/80R22,5 πίσω άξονα (διαφορικού) χωµατουργικά µε τρακτερωτό πέλµα, τύπου κατασκευής 

RADIAL , σύµβολο ταχύτητας ( > ή = ) – L & M - και δείκτη φορτίου ( > ή = ) 156L/154M µε ανώτατο φορτίο κατά άξονα 
(4000 Kgr µονά – 7500 Kgr ζεύγος), θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η µάρκα του ή το 
όνοµά του κατασκευαστή και η ηµεροµηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαµήνου 
µε ποινή αποκλεισµού). 

 
25. Ελαστικό διαστάσεων 11R22,5 εµπρόσθιου άξονα (τιµόνι ) µε ίσιο πέλµα, τύπου κατασκευής RADIAL, σύµβολο 

ταχύτητας ( > ή = ) – K - και δείκτη φορτίου ( > ή = ) 148/145L µε ανώτατο φορτίο κατά άξονα (3150 Kgr µονά) , θα 
αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η µάρκα του ή το όνοµά του κατασκευαστή και η ηµεροµηνία 
παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαµήνου µε ποινή αποκλεισµού).  

 
26. Ελαστικό διαστάσεων 11R22,5 πίσω άξονα (διαφορικού  ) , τύπου κατασκευής RADIAL, σύµβολο ταχύτητας ( > ή = ) – 

Μ - και δείκτη φορτίου ( > ή = )  148/145L µε ανώτατο φορτίο κατά άξονα (3150 Kgr µονά – 6300 Kgr ζεύγος), θα 
αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η µάρκα του ή το όνοµά του κατασκευαστή και η ηµεροµηνία 
παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαµήνου µε ποινή αποκλεισµού).  

 



27. Ελαστικά διαστάσεων 245/70R19,5, εµπρόσθιου άξονα (τιµόνι) µε ίσιο πέλµα, τύπου κατασκευής RADIAL, σύµβολο 
ταχύτητας ( > ή = ) 136/134/Μ 16PR µε ανώτατο φορτίο κατά άξονα ( > ή = ) (2240 Kgr µονά), θα αναγράφεται η χώρα 
προέλευσης του ελαστικού καθώς και η µάρκα του ή το όνοµά του κατασκευαστή , η ηµεροµηνία παραγωγής (γίνονται 
δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαµήνου µε ποινή αποκλεισµού). 

 
28. Ελαστικά διαστάσεων 245/70R19,5 πίσω άξονα (διαφορικού), τύπου κατασκευής RADIAL , δείκτη φορτίου και σύµβολο 

ταχύτητας ( > ή = ) 136/134 M 16PR µε ανώτατο φορτίο κατά άξονα ( > ή = ) (2240 Kgr µονά – 4480 Kgr ζεύγος), θα 
αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η µάρκα του ή το όνοµά του κατασκευαστή , η ηµεροµηνία 
παραγωγής (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαµήνου µε ποινή αποκλεισµού). 

 
29.  Ελαστικά διαστάσεων 265/70R19,5, εµπρόσθιου άξονα (τιµόνι) µε ίσιο πέλµα, τύπου κατασκευής RADIAL, σύµβολο 

ταχύτητας ( > ή = ) 140/138 M µε ανώτατο φορτίο κατά άξονα ( > ή = ) (2500 Kgr µονά), θα αναγράφεται η χώρα 
προέλευσης του ελαστικού καθώς και η µάρκα του ή το όνοµά του κατασκευαστή , η ηµεροµηνία παραγωγής (γίνονται 
δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαµήνου µε ποινή αποκλεισµού). 

 
30. Ελαστικά διαστάσεων 265/70R19,5 πίσω άξονα (διαφορικού), τύπου κατασκευής RADIAL, δείκτη φορτίου και σύµβολο 

ταχύτητας ( > ή = ) 140/138 M µε ανώτατο φορτίο κατά άξονα ( > ή = ) (2500 Kgr µονά – 5.000 Kgr ζεύγος), θα 
αναγράφεται η χώρα προέλευσης του ελαστικού καθώς και η µάρκα του ή το όνοµά του κατασκευαστή, η ηµεροµηνία 
παραγωγής (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαµήνου µε ποινή αποκλεισµού).  

 
31. Ελαστικό διαστάσεων 12.5-80-R18, τύπου κατασκευής RADIAL για µηχάνηµα έργου που εργάζεται σε νταµάρια και 

χωµατερές (σκληρά εδάφη),  θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του, η µάρκα του ή το όνοµα του κατασκευαστή και η 
ηµεροµηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαµήνου µε ποινή αποκλεισµού).  

  
32. Ελαστικό διαστάσεων 16.9/R28, τύπου κατασκευής RADIAL για µηχάνηµα έργου που εργάζεται σε νταµάρια και 

χωµατερές (σκληρά εδάφη),  θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του, η µάρκα του ή το όνοµα του κατασκευαστή και η 
ηµεροµηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαµήνου µε ποινή αποκλεισµού).  

 
33. Ελαστικό διαστάσεων 12/16,5,Συµπαγες ελαστικό µε ζάντα και τρύπα στο προφίλ του για απόσβεση των κραδασµών   

που να εξασφαλίζει ασφαλή οµαλή οδήγηση και γερό κράτηµα, κατάλληλο για µικρές ή µεσαίες αποστάσεις µεικτών 
διαδροµών, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του, η µάρκα του ή το όνοµα του κατασκευαστή και η ηµεροµηνία 
παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαµήνου µε ποινή αποκλεισµού). 

 
34. Ελαστικό διαστάσεων 26-5-R25, τύπου κατασκευής RADIAL L3 για µηχάνηµα έργου (φορτωτή)   που εργάζεται σε 

νταµάρια και χωµατερές (σκληρά εδάφη), δείκτη φορτίου δυο αστέρων ** , θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του, η 
µάρκα του ή το όνοµα του κατασκευαστή και η ηµεροµηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής 
τελευταίου εξαµήνου µε ποινή αποκλεισµού).  

 
35. Ελαστικό διαστάσεων 14-00-R24, τύπου κατασκευής RADIAL για µηχάνηµα έργου (Grader).  Με πέλµα που να 

εξασφαλίζει ασφαλή οµαλή οδήγηση και γερό κράτηµα, κατάλληλο για µικρές ή µεσαίες αποστάσεις µεικτών διαδροµών, 
θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του, η µάρκα του ή το όνοµα του κατασκευαστή και η ηµεροµηνία παραγωγής του 
(γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαµήνου µε ποινή αποκλεισµού). 

 
36.  Ελαστικό διαστάσεων 13-00-R24, τύπου κατασκευής RADIAL κατάλληλο για µηχάνηµα έργου (Grader).  Με πέλµα που 

να εξασφαλίζει ασφαλή οµαλή οδήγηση και γερό κράτηµα, κατάλληλο για µικρές ή µεσαίες αποστάσεις µεικτών 
διαδροµών, θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του, η µάρκα του ή το όνοµα του κατασκευαστή και η ηµεροµηνία 
παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής τελευταίου εξαµήνου µε ποινή αποκλεισµού). 

 
37. Ερπύστριες (TRACKS) για χωµατουργικό µηχάνηµα τύπου  CAT 301.8 µε αριθµ. σειράς  CATO3018KBFA03849 
 
38. Ερπύστριες (TRACKS) για χωµατουργικό µηχάνηµα τύπου CAT 301.8C αριθµ. Σειράς  *CAT3018CEJSB05738*  

 
39. Ελαστικό διαστάσεων 23-5-R25, τύπου κατασκευής RADIAL L3 για µηχάνηµα έργου (φορτωτή)   που εργάζεται σε 

νταµάρια και χωµατερές (σκληρά εδάφη), δείκτη φορτίου δυο αστέρων ** , θα αναγράφεται η χώρα προέλευσης του, η 
µάρκα του ή το όνοµα του κατασκευαστή και η ηµεροµηνία παραγωγής του (γίνονται δεκτά ελαστικά παραγωγής 
τελευταίου εξαµήνου µε ποινή αποκλεισµού).  
 
 

 
ΙΙΙ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
Τα ελαστικά πρέπει να είναι κατασκευασµένα (τεχνικά στοιχεία) σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τα πρότυπα ETRTO και την 

Κοιν. Οδηγία 92/23/31-03-1992, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/11/ΕΚ/16-02-2005, καθώς το εργοστάσιο και η χώρα 

παραγωγής τους. Οι σηµάνσεις πρέπει να αναγράφονται σε ανάγλυφη µορφή και να έχουν αποτυπωθεί στα ελαστικά κατά το 

στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιµο προϊόν.  

Ο προµηθευτής πρέπει να βεβαιώσει ότι τα ελαστικά που θα παραδώσει, είναι πρώτης ποιότητας, στερούνται εργοστασιακών 

ελαττωµάτων και δεν είναι από αναγόµωση.  

Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας σύµφωνα µε τον Κοινοτικό κανονισµό και την Ελληνική νοµοθεσία, να 

αναγράφεται σ’ αυτά η σήµανση (CE), η χώρα έγκρισης (αριθµός που δηλώνει τη χώρα) και ο αριθµός αναγνώρισης του 

ελαστικού.  

Οι προσφορές των προµηθευτών πρέπει να περιλαµβάνουν τεχνική περιγραφή των ελαστικών, σχέδια, φωτογραφίες, 
τύπο ελαστικού, όνοµα κατασκευαστικού οίκου, χώρα προέλευσης όπως και κάθε άλλο στοιχείο που µπορεί να 
βοηθήσει την αρµόδια επιτροπή στην αξιολόγηση των προσφορών.  



 
ΙV. ΓΕΝΙΚΑ  
Όλα οι κατασκευαστικοί οίκοι των ελαστικών θα έχουν υποχρεωτικά πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001  το οποίο και 

θα προσκοµισθεί. (επί ποινή αποκλεισµού).  

Με ποινή αποκλεισµού ο διαγωνιζόµενος θα προσκοµίσει:  
1. ∆έσµευση για τον εφοδιασµό των οχηµάτων µε ελαστικά µε στάθµες εκποµπής θορύβου κάτω του µέγιστου ορίου που 
προβλέπει ο νόµος και µε εγγύηση υψηλών επιπέδων επιδόσεων και ασφάλειας.  

Εξακρίβωση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλει κατάλογο µε τα ελαστικά που θα χρησιµοποιούνται στις εργασίες συντήρησης, 

το τεχνικό δελτίο ή τα αποτελέσµατα δοκιµών των ελαστικών όπου αναγράφονται οι εκποµπές θορύβου, και υπογεγραµµένη 

δήλωση δέσµευσης για τη χρήση αυτών των προϊόντων στη διάρκεια της σύµβασης.  

 

2. Ελαστικά οχηµάτων: ∆έσµευση για τη χρήση ελαστικών χαµηλής αντίστασης κύλισης. Η αντίσταση κύλισης (για τα 

καινούργια και τα αναγοµωµένα ελαστικά), η οποία εκφράζεται ως ποσοστό του φορτίου του τροχού, πρέπει να συµµορφώνεται 

µε τις ακόλουθες οριακές τιµές σύµφωνα µε το ISO 8767 ή ισοδύναµο:  

 

 

Όριο φορτίου ελαστικού                 Αντίσταση κύλισης  
           1.  < 80                                                 1,25%  
           2.  80-90                                               1,15%  
           3.  > 90                                                 1,05%  
 

Εξακρίβωση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλει κατάλογο µε τα ελαστικά που θα χρησιµοποιούνται στις εργασίες συντήρησης, 

τα αποτελέσµατα δοκιµών (σύµφωνα µε το ISO 8767 ή ισοδύναµο) των ελαστικών, και υπογεγραµµένη δήλωση δέσµευσης για 

τη χρήση αυτών των προϊόντων στη διάρκεια της σύµβασης. 

Τα ελαστικά που φέρουν οικολογικό σήµα (ecolabel) τύπου I, το οποίο ικανοποιεί τα επιλεγµένα κριτήρια, θεωρείται ότι 

συµµορφώνονται.  
 

3. Ελαστικά οχηµάτων: ∆έσµευση για τη χρήση ελαστικών που δεν περιέχουν στο πέλµα έλαια τα οποία υπόκεινται σε 

επισήµανση σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/ΕΟΚ.  
Εξακρίβωση: Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλει κατάλογο µε τα ελαστικά που θα χρησιµοποιούνται στις εργασίες συντήρησης, 

τα αποτελέσµατα δοκιµών των ελαστικών, και υπογεγραµµένη δήλωση δέσµευσης για τη χρήση αυτών των προϊόντων στη 

διάρκεια της σύµβασης.  

 

Από τα πρακτικά δοκιµών πρέπει να προκύπτει ότι η συνολική περιεκτικότητα PCA του ελαίου πέλµατος η οποία µετρήθηκε 

σύµφωνα µε το IP 346 δεν υπερβαίνει το 3%. Η ποσότητα PCA στα έλαια στο πέλµα ελαστικών (PCA/kg πέλµατος) καθορίζεται 

σύµφωνα µε το IP 391 µαζί µε το ISO 1407 και το ISO 4645 ή το ISO TC45/SC3N ή ισοδύναµο. Το επίπεδο δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το 15% κατά βάρος. Είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί, επίσης, το ISO 21461:200x, στην οποία περίπτωση το όριο 

είναι 0, 35% HBay. Άλλοι ισοδύναµοι έλεγχοι γίνονται, επίσης, δεκτοί.  

Τα ελαστικά που φέρουν οικολογικό σήµα τύπου I, το οποίο ικανοποιεί τα επιλεγµένα κριτήρια, θεωρείται ότι συµµορφώνονται.  

 

4. Με ποινή αποκλεισµού ο διαγωνιζόµενος θα προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση ή βεβαίωση της κατασκευάστριας 
εταιρείας ή του επίσηµου αντιπροσώπου στην Ελλάδα στην επιτροπή διαγωνισµού για κάθε µάρκα ελαστικού (πχ 

Goodyear, Sava, κλπ) που θα αποδεικνύει ότι έχει γίνει πρώτη τοποθέτηση των ελαστικών της εταιρείας σε οχήµατα 
τελευταίας διετίας σε χώρες της Ε.Ε., Η.Π.Α. και Ιαπωνίας.  
Οι προσφορές θα αναφέρονται σε όλους τους τύπους των ζητούµενων ελαστικών.  

Η συνολική ποσότητα κάθε είδους ελαστικού πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου και όχι διαφόρων.  
Οι προσφερόµενοι τύποι ελαστικών πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση του προµηθευτή ή του κατασκευαστή στην οποία να 

εµφαίνεται η χώρα κατασκευής τους.  

 

5. ∆ήλωση ότι: Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον ενός (1) έτους ή 50.000Km µε δυνατότητα 
αντικατάστασης των ελαττωµατικών ελαστικών.  
 

6. Ο ανάδοχος οφείλει να συλλέγει επιλεκτικά τα χρησιµοποιηµένα ελαστικά και να έχει συνάψει σύµβαση µε µία ή περισσότερες 

εξουσιοδοτηµένες εταιρείες διαχείρισης στερεών αποβλήτων για τη σωστή επεξεργασία αυτών των κλασµάτων αποβλήτων.  

 

7. Στις ανωτέρω τιµές συµπεριλαµβάνεται και η τοποθέτηση των νέων ελαστικών στα κάθε είδους οχήµατα του ∆ήµου είτε 
στο συνεργείο του προµηθευτή, είτε στο εργοτάξιο του  ∆ήµου, είτε στη θέση βλάβης του οχήµατος µε το κινητό Service. 
 
∆ιευκρίνιση: Τα υπό προµήθεια ελαστικά να είναι παραγωγής εργοστασίου χώρας της Ε.Ε. ή µε την επίβλεψη και τα 
ποιοτικά πρότυπα, πρώτες ύλες, τεχνολογία και εγγυήσεις εργοστασίου της Ε.Ε. της ίδιας µε αυτό επωνυµίας, που θα 
αναγράφεται επί του ελαστικού. 
 Εφόσον κάποια συγκεκριµένη διάσταση ελαστικών από αυτές που ορίζονται στη µελέτη δεν παράγεται σήµερα σε εργοστάσιο 
χώρας της Ε.Ε. όπως απαιτείται στις τεχνικές προδιαγραφές, τότε στην περίπτωση αυτή εφόσον προσκοµιστεί στην Επιτροπή 
του ∆ιαγωνισµού σχετικό αποδεικτικό στοιχείο, κατ’ ελάχιστο υπό µορφή Υπεύθυνης ∆ήλωσης του διαγωνιζόµενου προµηθευτή 
που θα επιβεβαιώνει το γεγονός, τότε η προσφορά για το συγκεκριµένο υπό προµήθεια είδος µε χώρα παραγωγής εκτός Ε.Ε. 
δύναται να γίνει αποδεκτή. 



∆ήλωση ότι: 
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν επί ποινή αποκλεισµού εγκαταστάσεις και συνεργείο τοποθέτησης ελαστικών εντός 
των ορίων του ∆ήµου ή µέχρι απόσταση τρανταπέντε χιλιοµέτρων (35km) από την έδρα του ∆ήµου ∆ιρφύων – Μεσσαπίων 
(Ψαχνά)  και κινητό service. Για όλα τα Μηχανήµατα Έργου η τοποθέτηση των ελαστικών θα γίνεται στο εργοτάξιο του 
∆ήµου στα Ψαχνά.  
Οι υποψήφιοι προµηθευτές θα πρέπει να συνυπολογίσουν στην προσφορά τους τις αντίστοιχες υπηρεσίες. ∆εν θα απαιτηθούν 
κανενός είδους πρόσθετες επιβαρύνσεις όσον αφορά την συγκεκριµένη κατηγορία δαπάνης. 
{Σηµείωση: Σε περίπτωση που ο προµηθευτής χρησιµοποιεί συνεργάτη εντός ορίων του ∆ήµου, θα πρέπει να προσκοµίσει 
όλα τα δικαιολογητικά, τόσο για εκείνον, όσο και για τον συνεργάτη}. 
 
8. Τα υπό προµήθεια ελαστικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, γνωστού και εύφηµου οίκου της αγοράς σύµφωνα µε την 

παρούσα τεχνική περιγραφή, η παράδοση των οποίων θα πραγµατοποιηθεί επί των ζαντών των τροχών κάθε οχήµατος, 
ζυγοσταθµισµένα, µετά από σχετική ενηµέρωση και συνεννόηση µε την Υπηρεσία του ∆ήµου. 

 
IV. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Η προµήθεια των ελαστικών θα γίνεται τµηµατικά και κατόπιν υπόδειξης της υπηρεσίας (ανάλογα µε τις ανάγκες που θα 

προκύπτουν) και ο χρόνος παράδοσης των ελαστικών δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες µε γραπτή 

δήλωση του αναδόχου προµηθευτή. 

Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο µειοδότης υποχρεούται 
να ανταποκριθεί στην απαίτηση του ∆ήµου.  
Η παράδοση των ελαστικών µαζί µε τα συνοδευτικά παραστατικά (∆ελτίο Αποστολής-Τιµολόγιο) θα γίνεται στην αποθήκη του 

εργοταξίου του ∆ήµου (εργοτάξιο Ψαχνών) παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής και τα έξοδα µεταφοράς θα επιβαρύνουν τον 

προµηθευτή.  

 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό 74.325,60 ευρώ ή ολογράφως εβδοµήντα τρία εννιακόσια τέσσερα ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 24% και κατανέµεται στις πιστώσεις ως εξής :  

 

Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΟΣΟ 
2019 

CPV 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV 

1 10-6671.002 
Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών 
µέσων 

496,00 34351000-2 
Ελαστικά ελαφράς χρήσεως 

2 20-6671.002 
Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών 
µέσων κλπ οχηµάτων 

24998,40 34351100-3 Ελαστικά επίσωτρα 
αυτοκινήτων 

3 20-6672.002 
Προµήθεια ελαστικών οχηµάτων -
µηχανηµάτων 

4538,34 34352100-0 Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών 
αυτοκινήτων 

4 25-6671.002 
Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών 
µέσων κλπ οχηµάτων 

4984,80 34352100-0 
Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών 
αυτοκινήτων 

5 30-6671.002 
Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών 
µέσων 

19988,80 34350000-5 
Ελαστικά ελαφράς και βαρέας 
χρήσεως 

6 30-6672.004 
Προµήθεια ελαστικών λοιπών 
µηχανηµάτων 

16368,00 34352000-9 
Ελαστικά επίσωτρα βαρέας 
χρήσεως 

7 
70.02-

6672.001 
Προµήθεια ελαστικών οχηµάτων  
Πυροσβεστικού Κλιµακίου 

1993,92 34350000-5 Ελαστικά ελαφράς και βαρέας 
χρήσεως 

      73368,32     

 

                                                                                                                                                      Ψαχνά,  04-10-2019 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΩΤΑΣ  

Ο∆ΗΓΟΣ ∆Ε29/Α 
 

 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕ ∆Ε28/Β 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 

 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 

∆ΙΠΛ. ΜΗΧAΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. M.Sc. 
ΠΕ5/A 

 

 

 

 

 

 

 



 

              

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

        ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 

  Αρ. Μελέτης : 15/2019 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» 

Ενδ. Προϋπολογισµός: 73368.32€ 

 

 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο:  Αντικείµενο Προµήθειας 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά  την προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα και µηχανήµατα έργου (ΜΕ) του  ∆ήµου  

∆ιρφύων-Μεσσαπίων. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

• Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

(ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).  

• Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το Ν.3419/2005 

«Γενικό Εµπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

∆ηµοσίων Συµβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν.4093/2012 

και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως τροπο-ποιήθηκε και 

ισχύει.  

• Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

• Το Π.∆.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α) 

• Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ 9εδ.β του 

άρθρου 209  

• Την αριθµ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση «Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης 

∆ήλωσης » (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των 

ορίων των οδηγιών  

• Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συµπλήρωσης Τυποποιηµένου Εντύπου 

Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16 

• Τον  προϋπολογισµό  του  ∆ήµου  στις σχετικές πιστώσεις  του οικονοµικού έτους 2019  στους κάτωθι κωδικούς: 

 

 



 

Α/
Α 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

1 10-6671.002 Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών µέσων 

2 20-6671.002 Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών µέσων κλπ οχηµάτων 

3 20-6672.002 Προµήθεια ελαστικών οχηµάτων -µηχανηµάτων 

4 25-6671.002 Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών µέσων κλπ οχηµάτων 

5 30-6671.002 Προµήθεια ελαστικών µεταφορικών µέσων 

6 30-6672.004 Προµήθεια ελαστικών λοιπών µηχανηµάτων 

7 70.02-6672.001 Προµήθεια ελαστικών οχηµάτων  Πυροσβεστικού Κλιµακίου 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Συµβατικά τεύχη  

Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:  

α) Η διακήρυξη του διαγωνισµού  

β) Το τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου  

γ) Ο Προϋπολογισµός προσφοράς του αναδόχου  

δ) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 

Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε συνοπτικό πρόχειρο διαγωνισµό µε τους όρους που θα καθορίσει η 

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο:  Χρόνος ισχύος Προσφοράς  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την επόµενη της 

ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ∆απάνη δηµοσίευσης  

Η δαπάνη δηµοσίευσης της προκήρυξης βαραίνει τον ανάδοχο, σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης / Σύµβαση  

Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση της προµήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση όπως ορίζεται 

από τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Με την αποστολή της ανακοίνωσης η σύµβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε και ο προµηθευτής 

υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή 

της σχετικής σύµβασης κατά τα λοιπά όπως στα ανωτέρω Άρθρα ορίζονται.  

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης η σύµβαση καταρτίζεται από τον ∆ήµο που υπογράφεται και από τα δυο συµβαλλόµενα 

µέρη.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο:  Εγγύησεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης 

Η εγγυητική επιστολή  συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται σε 2% του προϋπολογισµού χωρίς το ΦΠΑ 24%.  Ο 

προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται να καταθέσει προ η κατά την υπογραφή της 

σύµβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ 24%. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας  

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των ελαστικών δεν µπορεί να είναι µικρότερος του ενός (1) έτους και ο χρόνος αυτός 

αρχίζει µετά την οριστική παραλαβή .και την υπογραφή του αντίστοιχου πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρµόδια Επιτροπή. 

 

 

 

 



ΑΡΘΡΟ 10ο: Έκπτωση του αναδόχου  

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητης υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας η ο ανάδοχος δεν 

συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο:  Ενστάσεις  

Ενστάσεις υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο:  Πληµµελής κατασκευή  

Εάν η κατασκευή και η λειτουργία του υπό προµήθεια είδους, δεν είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης ή εµφανίζει 

ελαττώµατα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει αυτά µε άλλα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο:  Φόροι, τέλη, κρατήσεις  

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα 

της διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο:  Παραλαβή Υλικών  

Τα υπό προµήθεια ελαστικά θα παραδίδονται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών 

(τµηµατικά) και ο χρόνος παράδοσης των ελαστικών δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες από την 

έγγραφη ενηµέρωση του προµηθευτή, ο τόπος παράδοσης των ελαστικών θα είναι η αποθήκη του εργοταξίου του ∆ήµου  µαζί 

µε τα συνοδευτικά παραστατικά (∆ελτίο Αποστολής-Τιµολόγιο) παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής και τα έξοδα µεταφοράς θα 

βαρύνουν τον προµηθευτή.  

Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό 

προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο µειοδότης υποχρεούται 

να ανταποκριθεί στην απαίτηση του ∆ήµου.  

 

ΑΡΘΡΟ 15ο:  ∆ιάρκεια της σύµβασης 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε πέντε (05) µήνες από την υπογραφή της.  

 

                                                                                                                                                      Ψαχνά,  04-10-2019 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΩΤΑΣ  

Ο∆ΗΓΟΣ ∆Ε29/Α 
 

 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕ ∆Ε28/Β 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 

 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΙΩΡΑΣ 

∆ΙΠΛ. ΜΗΧAΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. M.Sc. 
ΠΕ5/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

        ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

 

  Αρ. Μελέτης : 15/2019 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ∆ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» 

Ενδ. Προϋπολογισµός: 73368.32€ 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΜΠΡΟΣ 
ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΙΣΩ 
ΑΞΟΝΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 165/65/R14C8PR  2 4 6  
2 185/70R14 4 4 8  
3 185/R14C 2 4 6  
4 195/70R14C8PR 2 2 4  
5 205/70/R15 2 2 4  
6 205/75/R16C 2 4 6  
7 205/80R16  6 6 12  
8 205/80R16 Mud+Snow 2 2 4  
9 225/75R16 ΧΙΟΝΙΟΥ 2 2 4  

10 235/60/R16 2 2 4  
11 235/70/R16     
12 235/75/R15 6 6 12  
13 235/75/R17,5 4 8 12  

14 235/60/R16 2 2 4  

15 245/70R19,5 4 8 12  
16 265/70R/19,5 2 4 6  
17 295/80R22,5 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 2 4 6  

18 11R22,5 2 4 6  
19 335/80/R20  2 2  
20 315/80R22,5 Mud+Snow 

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ 
 8 8  

21 315/80R22,5 Mud+Snow  6 12  
22 315/80R22,5 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 2 4 6  
23 12/R16,5 ΣΥΜΠΑΓΗ 2 2 4  
24 13-00R24  4 4  
25 14-00R24  4 4  
26 23-5/R25  2 2  
27 26,5/R25  2 2  
28 ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ TRACKS (ΣΕΤ) CAT301  1 1  
29 ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ TRACKS (ΣΕΤ) CAT301C  1 1  
    ΣΥΝΟΛΟ  
    ΦΠΑ 24%  
    ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  

 

Ο 
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(υπογραφή & σφραγίδα) 


