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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΎΔΡΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΥΩΝ ΑΝΣΑΛ/ΚΑ ΜΕΣΑΥ. 
ΜΕΩΝ ΤΔΡΕΤΗ 

Σαχ.Δ/νση: Λ.Καραμανλή & 4ης Ανωνύμου ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 

Άμφισσα, ΣΚ 33100  
Σηλ.:2265079197, 2265079198  
Fax: 22650 79194  
E-mail: info@deyadelphi.gr  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  1.847,60 € ΜΕ  Υ.Π.Α. 
 
 

 
 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ  

1. Σεχνική Έκθεση  
2. υγγραφή Τποχρεώσεων 

3. Σεχνικές Προδιαγραφές 
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛ/ΚΩΝ ΜΕΣΑΥ. ΜΕΩΝ ΤΔΡΕΤΗ -  
ΕΛΑΣΙΚΑ ΟΦΗΜΑΣΩΝ  

 
CPV  34350000-5 
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΎΔΡΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΥΩΝ ΑΝΣΑΛ/ΚΑ ΜΕΣΑΥ. 
ΜΕΩΝ ΤΔΡΕΤΗ 

Σαχ.Δ/νση: Λ.Καραμανλή & 4ης Ανωνύμου ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 

Άμφισσα, ΣΚ 33100  
Σηλ.:2265079197, 2265079198  
Fax: 22650 79194  
E-mail: info@deyadelphi.gr  

 
Σ Ε Φ Ν Ι ΚΗ    Ε Κ Θ Ε  Η 

Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΥΕΚ Α’ 147/8.8.2016, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και αφορά στην προμήθεια ελαστικών για κάλυψη άμεσων 
αναγκών των οχημάτων και των μηχανημάτων έργων που χρησιμοποιεί η ΔΕΤΑ του Δήμου 
Δελφών, ώστε αυτά να κινούνται με ασφάλεια στο οδικό δίκτυο της χώρας. 

 Η δαπάνη  προϋπολογίζεται στο ποσό των 1.847,60 €, συμπεριλαμβανομένου  Υ.Π.Α. 
24%. Τπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Τ της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών έτους 
2020 και η προμήθεια θα βαρύνει τον κωδικό 26.03.00 με τίτλο: «ΑΝΣΑΛ/ΚΑ ΜΕΣΑΥ. 

ΜΕΩΝ ΤΔΡ/Η» με πιστώσεις ύψους 820,00 €, τον κωδικό 26.03.50 με τίτλο: «ΑΝΣΑΛ/ΚΑ 

ΜΕΣΑΥ. ΜΕΩΝ ΑΠΟΦ/Η» με πιστώσεις ύψους 670,00 € και τον κωδικό 54.00.25 με 
τίτλο: «Υ.Π.Α. ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΟΡΩΝ» με πιστώσεις ύψους 357,60 €.    
 
  
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα   20/07/2020  Άμφισσα   20/07/2020 

 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΡΙΑΝΣΗ 

 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 

ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΎΔΡΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΥΩΝ ΑΝΣΑΛ/ΚΑ ΜΕΣΑΥ. 
ΜΕΩΝ ΤΔΡΕΤΗ 

Σαχ.Δ/νση: Λ.Καραμανλή & 4ης Ανωνύμου ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 

Άμφισσα, ΣΚ 33100  
Σηλ.:2265079197, 2265079198  
Fax: 22650 79194  
E-mail: info@deyadelphi.gr  

 

 

ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 
Σο αντικείμενο της μελέτης αφορά στην προμήθεια για κάλυψη άμεσων αναγκών των 
οχημάτων και μηχανημάτων έργου που χρησιμοποιεί η ΔΕΤΑ του Δήμου Δελφών, ώστε αυτά 
να κινούνται με ασφάλεια στο οδικό δίκτυο της χώρας και παρουσιάζονται αναλυτικά στον 
Πίνακα που ακολουθεί: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 
ΣΤΠΟ 
ΕΛΑΣΙΚΩΝ ΣΕΜ CPV ΑΞΙΑ ΦΩΡΙ ΥΠΑ 

1 
ΑΜΕ 5711 ΗμιΥορτηγό Κλειστό 215/75/16 4 34350000-5 440,00 

2 ΑΜΕ 5713 ΕΙΦ Κλειστό 215/65/16 4 34350000-5 380,00 

3 

ΜΕΙΦ 133835 Αποφρακτικό Μηχάνημα 
Έργου  

315/80/22,5 2 34350000-5 670,00 

ΤΝΟΛΟ  10  1.490,00 

 

 
Η δαπάνη  προϋπολογίζεται στο ποσό των 1.847,60 €, συμπεριλαμβανομένου  Υ.Π.Α. 

24%. Τπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Τ της ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών έτους 
2020 και η προμήθεια θα βαρύνει τον κωδικό 26.03.00 με τίτλο: «ΑΝΣΑΛ/ΚΑ ΜΕΣΑΥ. 

ΜΕΩΝ ΤΔΡ/Η» με πιστώσεις ύψους 820,00 €, τον κωδικό 26.03.50 με τίτλο: «ΑΝΣΑΛ/ΚΑ 

ΜΕΣΑΥ. ΜΕΩΝ ΑΠΟΦ/Η» με πιστώσεις ύψους 670,00 € και τον κωδικό 54.00.25 με 
τίτλο: «Υ.Π.Α. ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΟΡΩΝ» με πιστώσεις ύψους 357,60 €. Οι τιμές των προς 
προμήθεια ελαστικών δίνονται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στον προϋπολογισμό της 
παρούσας μελέτης. την τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του κάθε ελαστικού αλλά και η 
τοποθέτησή του στο αυτοκίνητο για το οποίο προορίζεται. Η τοποθέτηση των ελαστικών θα 
γίνεται στις εγκαταστάσεις του Δήμου Δελφών από κινητό συνεργείο εφόσον η έδρα του 
αναδόχου βρίσκεται εκτός Δήμου ή/και στις εγκαταστάσεις του αναδόχου εφόσον εδρεύει 
στα διοικητικά όρια του Δήμου Δελφών. Εφόσον η έδρα του αναδόχου βρίσκεται εκτός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου Δελφών και δεν διαθέτει κινητό συνεργείο το κόστος 
μεταφοράς των οχημάτων εκτός Δήμου και έως την έδρα του αναδόχου θα βαρύνουν τον 
ανάδοχο.     
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Διατάξεις που ισχύουν 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις  ακόλουθες διατάξεις: 
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΥΕΚ Α’ 147/8.8.2016 
β) τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 
γ) την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 
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δ) τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 129 Ν.4412/16) 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
υμβατικά τεύχη 

υμβατικά τεύχη  είναι: 
 α) Η τεχνική έκθεση 
 β) Η υγγραφή Τποχρεώσεων 
 γ) Οι Σεχνικές προδιαγραφές  
 δ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Σρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
 Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα αποφασίσει 
το αρμόδιο όργανο κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16. 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
υμφωνητικό  

Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία το συμφωνητικό που 
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  

Σο συμφωνητικό συντάσσεται βάσει των όρων της παρούσης και περιλαμβάνει όλα τα 
στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:  
α) Σον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.  
β) Σα συμβαλλόμενα μέρη  
γ) Σα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα αυτών.  
δ) Σην τιμή  
ε) Σον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.  
στ) Σις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.  
ζ) Σον τρόπο πληρωμής.  

Σο συμφωνητικό για τη διενέργεια της παρούσης προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους 
όρους αυτής της μελέτης, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Σο συμφωνητικό 
δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Σο συμφωνητικό 
υπογράφεται από το δήμαρχο.  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
α) Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού 
υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως 
ασήμαντο.  
β) Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.  
γ) Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
δ) Εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  
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ΑΡΘΡΟ 7ο 
Εξόφληση τιμολογίου  

Για την προμήθεια γάλακτος που θα χρειασθεί η ΔΕΤΑ Δήμου Δελφών, οι προσφερόμενες 
τιμές του αναδόχου είναι σταθερές και αμετάβλητες και ισχύουν για όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Η πληρωμή στον προμηθευτή 
θα γίνει για το 100% της αξίας του τιμολογίου, αφού αφαιρεθούν οι οριζόμενες νόμιμες 
κρατήσεις μετά την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής που αφορούν το προς πληρωμή τιμολόγιο από την αρμόδια επιτροπή της ΔΕΤΑ 
Δήμου Δελφών.  
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Παραλαβή των υλικών 

Η παραλαβή γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 (άρθρο 208 
παρ.1 του Ν.4412/16). Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός 
και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής (άρθρο 
208 παρ.2 του Ν.4412/16). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 
4412/16. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
Σόπος Παράδοσης 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδώσει τον προμηθευόμενο εξοπλισμό έτοιμο 
προς λειτουργία. Η τοποθέτηση των ελαστικών θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Δήμου 
Δελφών από κινητό συνεργείο εφόσον η έδρα του αναδόχου βρίσκεται εκτός Δήμου ή/και 
στις εγκαταστάσεις του αναδόχου εφόσον εδρεύει στα διοικητικά όρια του Δήμου Δελφών. 
Εφόσον η έδρα του αναδόχου βρίσκεται εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου Δελφών και 
δεν διαθέτει κινητό συνεργείο το κόστος μεταφοράς των οχημάτων εκτός Δήμου και έως την 
έδρα του αναδόχου θα βαρύνουν τον ανάδοχο.   
Φρόνος παράδοσης 

Σα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) 
ημερών από την απόφαση ανάθεσης.  
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 
Πλημμελής κατασκευή 

ε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους 
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Γενικά 
ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 213 Ν.4412/16.  

 
ΑΡΘΡΟ 11ο 
Ανωτέρα βία 
     Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως 
αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
 
ΑΡΘΡΟ 12ο 
Σρόπος πληρωμής – Εξόφληση τιμολογίου 

Για την προμήθεια ελαστικών που θα χρειασθεί ο Δήμος Δελφών, οι προσφερόμενες τιμές 
του αναδόχου είναι σταθερές και αμετάβλητες και ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης 
και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνει 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126671
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για το 100% της αξίας του τιμολογίου, αφού αφαιρεθούν οι οριζόμενες νόμιμες κρατήσεις 
μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών πρωτοκόλλων 
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής που αφορούν το προς πληρωμή τιμολόγιο από την 
αρμόδια επιτροπή του Δήμου.  

 
ΑΡΘΡΟ 13o  
Υόροι - Σέλη - Κρατήσεις 
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν 
χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου Δελφών. Σον ίδιο βαρύνουν και οι νόμιμες 
κρατήσεις. 

 
 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα   20/07/2020  Άμφισσα   20/07/2020 

 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΡΙΑΝΣΗ 

 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 

ΩΣΗΡΙΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ 
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΎΔΡΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΥΩΝ ΑΝΣΑΛ/ΚΑ ΜΕΣΑΥ. 
ΜΕΩΝ ΤΔΡΕΤΗ 

Σαχ.Δ/νση: Λ.Καραμανλή & 4ης Ανωνύμου ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 

Άμφισσα, ΣΚ 33100  
Σηλ.:2265079197, 2265079198  
Fax: 22650 79194  
E-mail: info@deyadelphi.gr  

 

 

Σ Ε Φ Ν Ι  Κ Ε    Π Ρ Ο Δ Ι  Α Γ  Ρ Α Υ Ε   
Σα υπό προμήθεια ελαστικά θα πρέπει να καλύπτουν τις παρούσες προδιαγραφές. Οι 
προδιαγραφές των ελαστικών πρέπει να είναι ίδιες ή ακόμη και καλύτερες, με αυτές που 
ζητούνται από την παρούσα τεχνική έκθεση και να αποτυπώνονται ανάγλυφα στο προφίλ 
του ελαστικού σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 
 
Γενικές απαιτήσεις 
 

 Σα ελαστικά θα πρέπει να είναι ποιοτικά και αναγνωρισμένα από αναγνωρισμένους 
κατασκευαστές ή αντιπροσώπους που δραστηριοποιούνται στην εμπορία ελαστικών. 
Οι προδιαγραφές κατασκευής των ελαστικών θα είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς 
του διεθνούς οργανισμού ETRTO, τις διατάξεις των οδηγιών 2005/11/ΕΚ/16-02-2005 
και 92/23/31-3-92 του υμβουλίου της Ε.Ε. (ΥΕΚ 589/Β΄/30-09-92) και οι 
τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που ισχύουν σήμερα.  

 Σα ελαστικά θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά ανάγλυφα ή έγλυφα όλα τα 
απαιτούμενα χαρακτηριστικά του κατασκευαστή (επωνυμία του Οίκου, τεχνικά 
χαρακτηριστικά, χώρα παραγωγής (made in....), κ.λ.π.) που θα αποδεικνύουν την 
προέλευσή τους. τα πλευρικά τοιχώματα του ελαστικού θα πρέπει να υπάρχουν 
απαραίτητα σε ανάγλυφη ή εγχάρακτη μορφή, οι επισημάνσεις που περιγράφονται 
στην προδιαγραφή ETRTO και το ΥΕΚ 589/Β΄/30-9-92. Οι επισημάνσεις πρέπει να 
έχουν αποτυπωθεί κατά την παραγωγή τους και όχι εκ των υστέρων στο ήδη τελικό 
προϊόν. Σα ελαστικά θα πρέπει να φέρουν στην πλευρά τους ένα σήμα "Ε" ή "e" μέσα 
σε ένα κύκλο (ή μέσα σε ένα παραλληλόγραμμο) μαζί με έναν  μονοψήφιο ή διψήφιο 
αριθμό που δείχνει την χώρα η οποία έλεγξε και πιστοποίησε το ελαστικό είτε κατα "E" 
ECE Regulation 30 (ή κατα "e" σύμφωνα με το παλαιότερο Directive 92/23/EEC). 
Ελαστικά στα οποία δεν θα είναι ανάγλυφα ή εγχάρακτα αποτυπωμένες οι 
προβλεπόμενες σημάνσεις, δεν θα γίνονται δεκτά κατά την παραλαβή τους από την 
κατά περίπτωση επιτροπή παραλαβής. 

 Σα ελαστικά θα πρέπει να είναι καινούργια και δεν θα πρέπει να έχουν υποστεί 
επεξεργασία αναγόμωσης  Σα ελαστικά πρέπει να έχουν ημερομηνία παραγωγής που 
να μην απέχει χρονικά περισσότερο από 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής. Η 
ημερομηνία παραγωγής (η οποία πρέπει να επισημαίνεται με τους χαρακτήρες DOT 
και τρία ή τέσσερα ψηφία στα πλευρικά τοιχώματα) θα πρέπει να αναγράφεται 
ανάγλυφα ή έγλυφα στο προφίλ των ελαστικών.  

 Σα ελαστικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις ζυγοστάθμισης που προβλέπονται 
από την ETRTO, ενώ όταν εξετάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα ΑSΣΜ D-518 
και ΑSΣΜ D-1149 ως προς την αντοχή τους στο όζον στατικά και δυναμικά, πρέπει να 
μην εμφανίζουν φθορές στην επιφάνεια τους. 

 Εάν τα ελαστικά κατά την παραλαβή φέρουν κακώσεις, αλλοιώσεις, φθορές, 
εξογκώματα ή σχίσματα στην επιφάνειά τους δε θα παραλαμβάνονται από την 
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Τπηρεσία, με ευθύνη του αναδόχου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του 
Δήμου, έως την αντικατάσταση αυτών με τα πρέποντα.  

 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει με δική του ευθύνη και με δικά 
του έξοδα τα ελαστικά σε όποιο όχημα του Δήμου του ζητηθεί. 

 Η προσφορά του αναδόχου τον δεσμεύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης 
αποκλειόμενης κάθε αύξησης στη συμβατική αξία των ελαστικών 

 
Σεχνικά τοιχεία - Φαρακτηριστικά 
Ο σκελετός των ελαστικών (Carcass) θα αποτελείται από δέσμη λινών (από Nylon ή άλλη 
συνθετική ίνα ή πλέγματος χαλύβδινων συρμάτων) και θα ενισχύεται με μια ή περισσότερες 
περιμετρικές λωρίδες (Breaker/Belt) , οι οποίες θα αποτελούνται από συνθετικές ίνες ή από 
πλέγμα χαλύβδινων συρμάτων. Όλα τα υπό προμήθεια ελαστικά πρέπει να έχουν δομή 
«ακτινωτή» (Radial), χωρίς αεροθάλαμο «Tubeless», των οποίων ο τύπος να πιστοποιείται 
από αναγνωρισμένο εργαστήριο ή από την κατασκευάστρια εταιρεία ή από τον προμηθευτή.  
Οι προμηθευτές υποχρεούνται να καταθέτουν πίνακες, ή πιστοποιητικό του κατασκευαστή 
των ελαστικών, μαζί με την τεχνική προσφορά τους, στους οποίους να αναφέρονται οι 
ιδιότητες των προσφερομένων ελαστικών. Ο δείκτης ταχύτητας πρέπει να είναι τουλάχιστον 
κατηγορίας “Q”. 
Σα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να φαίνονται στις προσφορές, από πρωτότυπα έγγραφα – 
τεχνικά φυλλαδία – προσπέκτους της κατασκευάστριας εταιρείας ή από φωτοαντίγραφα 
αυτών και υπεύθυνη δήλωση από τον προσφέροντα στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 
αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των εγγράφων – τεχνικών 
φυλλαδίων – προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου. Σα ελαστικά των φορτηγών θα 
φέρουν μικτό πέλμα, για γενική χρήση. 
 
Κλιματολογικές συνθήκες  
-Θερμοκρασία περιβάλλοντος από -10 °C έως +45 °C.  
-χετική υγρασία 30% έως 90%.  
-Μέση ετήσια βροχόπτωση 600-700mm 
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΎΔΡΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΔΕΛΥΩΝ ΑΝΣΑΛ/ΚΑ ΜΕΣΑΥ. 
ΜΕΩΝ ΤΔΡΕΤΗ 

Σαχ.Δ/νση: Λ.Καραμανλή & 4ης Ανωνύμου ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ 

Άμφισσα, ΣΚ 33100  
Σηλ.:2265079197, 2265079198  
Fax: 22650 79194  
E-mail: info@deyadelphi.gr  

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 
ΣΤΠΟ 
ΕΛΑΣΙΚΩΝ ΣΕΜ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ ΑΞΙΑ ΦΩΡΙ ΥΠΑ 

1 
ΑΜΕ 5711 ΗμιΥορτηγό Κλειστό 215/75/16 4 110,00 440,00 

2 ΑΜΕ 5713 ΕΙΦ Κλειστό 215/65/16 4 95,00 380,00 

3 

ΜΕΙΦ 133835 Αποφρακτικό Μηχάνημα 
Έργου 

315/80/22,5 2 335,00 670,00 

ΤΝΟΛΟ  10  1.490,00 

ΥΠΑ 24%   357,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ    1.847,60 
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