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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  520,01 € ΜΕ  Φ.Π.Α. 

 
 

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

1. Τεχνική Έκθεση  
2. Τεχνικές Προδιαγραφές 

3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΩΝ ΥΔΡ/ΣΗΣ -  
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

 
CPV  34350000-5 

Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 
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Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ    Ε Κ Θ Ε Σ Η 
Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Δ/νση Μελετών, Λειτουργίας και Συντήρησης 
Υποδομών του Δήμου Δελφών για λογαριασμό της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών σε εφαρμογή της 
αριθ. πρωτ. οικ.1963/28-06-2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των δύο Φορέων. 
Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 - ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και αφορά στην προμήθεια ελαστικών για κάλυψη άμεσων 
αναγκών των οχημάτων που χρησιμοποιεί η ΔΕΥΑ του Δήμου Δελφών, ώστε αυτά να 
κινούνται με ασφάλεια στο οδικό δίκτυο της χώρας. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΥΠΟΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΜ CPV ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 ΑΜΕ 5711  215/75R-16 4 34350000-5 419,36 

ΣΥΝΟΛΟ  4  419,36 

 
Η δαπάνη  προϋπολογίζεται στο ποσό των 520,01 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24%.Υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο Π/Υ της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών έτους 
2022 και η προμήθεια θα βαρύνει τους κωδικούς 26.03.00 με τίτλο: «ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΜΕΤΑΦ. 

ΜΕΣΩΝ ΥΔΡ/ΣΗΣ» με πιστώσεις ύψους 419,36 € και τον κωδικό 54.00.25 με τίτλο: «Φ.Π.Α. 
ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΟΡΩΝ» με πιστώσεις ύψους 100,65 €.    
 
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών 
από την σχετική ανάθεση.  
 
 
 

  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 Άμφισσα, 30/11/2022 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα, 30/11/2022 

 
Η Αν. Προϊσταμένη  

Τμήματος Μελετών Υπηρεσιών 
 

 Ο Αν. Προϊστάμενος  
Διεύθυνσης  Μελετών, Λειτουργίας  

& Συντήρησης Υποδομών 
 
 

Δέσποινα Ματατάνα 
ΤΕ Γεωπόνων 

 
 
 

 
 

Παναγιώτης Κακκανάς 
ΤΕ Μηχανικός 
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Τ Ε  Χ Ν Ι  Κ  Ε  Σ    Π  Ρ  Ο Δ Ι  Α  Γ   Ρ  Α  Φ Ε  Σ  
Τα 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 
 

 Τα 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 Συμβουλίου της Ε.Ε. (ΦΕΚ 589/Β΄/30-09-92) και οι 
τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που ισχύουν σήμερα.  

 Τα 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. Στα πλευρικά τοιχώματα του ελαστικού θα πρέπει να υπάρχουν 
απαραίτητα σε ανάγλυφη ή εγχάρακτη μορφή, οι επισημάνσεις που περιγράφονται 
στην προδιαγραφή ETRTO και το ΦΕΚ 589/Β΄/30-9-92. Οι επισημάνσεις πρέπει να 
έχουν αποτυπωθεί κατά την παραγωγή τους και όχι εκ των υστέρων στο ήδη τελικό 
προϊόν. Τα 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. 

 Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι καινούργια και δεν θα πρέπει να έχουν υποστεί 
επεξεργασία αναγόμωσης  Τα 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.  

 Τα ελαστικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις ζυγοστάθμισης που προβλέπονται 
από την ETRTO, ενώ όταν εξετάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα ΑSΤΜ D-518 
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και ΑSΤΜ 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 
Υπηρεσία, 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 

 
Τεχνικά Στοιχεία - Χαρακτηριστικά 
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. Δείκτης καυσίμου “C”, βροχής “Β” και θόρυβος 
περίπου 70.   
 
Τα 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. Τα ελαστικά των φορτηγών θα 
φέρουν μικτό πέλμα, για γενική χρήση. 
 
 
 

 
 

 
  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 Άμφισσα, 30/11/2022 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα, 30/11/2022 

 
Η Αν. Προϊσταμένη  

Τμήματος Μελετών Υπηρεσιών 
 

 Ο Αν. Προϊστάμενος  
Διεύθυνσης  Μελετών, Λειτουργίας  

& Συντήρησης Υποδομών 
 
 

Δέσποινα Ματατάνα 
ΤΕ Γεωπόνων 

 
 
 

 
 

Παναγιώτης Κακκανάς 
ΤΕ Μηχανικός 
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Ε ΝΔΕ Ι Κ ΤΙ Κ ΟΣ Π Ρ ΟΥΠ ΟΛ ΟΓ Ι ΣΜ ΟΣ  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΥΠΟΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΜ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 
ΑΜΕ 5711  215/75R-16 4 104,84 419,36 

ΣΥΝΟΛΟ  419,36 

ΦΠΑ 24% 100,65 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  520,01 
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