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Ιωάννινα : 03/12/2019
Αρίθμ. πρωτ.: 77925/19851

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΘΕΜΑ: Διενέργεια προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ».
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α’/2006).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011.
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8-8-2016) Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9
εδ. 2 άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
6. Τις διατάξεις του Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α » (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι).
7. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 19REQ005914450
8. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει εκδοθεί το με αριθμ. Πρωτ.
76248/19377 Τεκμηριωμένο Αίτημα για την έκδοση Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
9. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με α.α. 936/27-11-2019
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
10. Τις τεχνικές προδιαγραφές της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, συνολικού ποσού 19.393,60 € συμπεριλαμβανομένου
και του Φ.Π.Α.
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11. Την 19441/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΨΡΜΝΩΕΩ-ΒΗ6 σύμφωνα
με την οποία έχει ψηφιστεί και διατεθεί πίστωση ποσού 19.393,60 € σε βάρος του Κ.Α.:
20.6672.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
12. Την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ”.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Εγκρίνουμε την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ» προϋπολογιζόμενης
αξίας 19.393,60 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 20.6672.001 του προϋπολογισμού του Δήμου
έτους 2019, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.
Β. Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ’ 79 /14-11-2019 Μελέτη της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, στην οποία αποτυπώνονται οι τεχνικές
προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Γ. Η αξιολόγηση των προσφορών, θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, χωρίς να
απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτό (άρθρο 118 παρ. 2 του Ν.
4412/2016) και για το σκοπό αυτό ορίζεται ο υπάλληλος Καλογήρου Κων/νος (Τ.Ε.
Μηχανικός Οχημάτων), ο οποίος θα προβεί στην αξιολόγηση της/των προσφοράς/ών και θα
συντάξει το σχετικό πρακτικό γνωμοδότησης εντός εύλογου διαστήματος από την
παραλαβή της/των προσφοράς/ών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από NIKOLAOS EXARCHOS
Ημερομηνία: 2019.12.04 11:17:10 EET
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Αριθμ. μελέτης : 79 /2019

ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.393,60 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.
ΚΑ : 20 – 6672.001
ΕΤΟΣ : 2019
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Ιωαννιτών πρόκειται να προμηθευτεί ελαστικά για τα
μεταφορικά μέσα (οχήματα και μηχανήματα έργου) για το έτος 2019.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων ελαστικών περιγράφονται αναλυτικά σε ξεχωριστό
παράρτημα της μελέτης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 19.393,60 ευρώ με το
Φ.Π.Α.
(15.640,00 ευρώ προ Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί από την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του
Δήμου οικ. έτους 2019 με ΚΑ: 20-6672.001 και με CPV: 34351100-3 (Ελαστικά επίσωτρα
αυτοκινήτων)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ιωάννινα 14 / 11 /2019
Ο Αναπλ . Προϊστάμενος
Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,
Συντήρησης Έργων και Πρασίνου

Ιωάννινα

14 / 11 /2019
Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Κων /νος Καλογήρου
Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε.

Θεοφάνης Τσεκούρας
Μηχανολόγος Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α/Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

1

Ελαστικά διαστάσεων
155R12c

2

Ελαστικά διαστάσεων
315/70 R 22.5

3

Ελαστικά διαστάσεων
315/80 R 22.5
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ιωάννινα 14 / 11 /2019
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης ,
Συντήρησης Έργων και Πρασίνου
Θεοφάνης Τσεκούρας
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΑΞΟΝΑ

ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
4

2

4

10

28

6
38

Ιωάννινα

14 / 11 /2019
Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Κων /νος Καλογήρου
Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

1
2
3
4
5

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ
ΑΞΟΝΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ

ΙΔΙΑ
ΤΙΜΟΝΙΟΥ

4

70,00

280,00

2

340,00

680,00

4

270,00

1.080,00

10

380,00

3.800,00

28

350,00

9.800,00

Ελαστικά διαστάσεων
155R12c
Ελαστικά διαστάσεων
315/70 R 22.5
Ελαστικά διαστάσεων
315/70 R 22.5
Ελαστικά διαστάσεων
315/80 R 22.5
Ελαστικά διαστάσεων
315/80 R 22.5

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
ΤΙΜΟΝΙΟΥ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

15.640,00

ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α 24%

3.753,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19.393,60

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ιωάννινα 14 / 11 /2019
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης ,
Συντήρησης Έργων και Πρασίνου
Θεοφάνης Τσεκούρας
Μηχανολόγος Μηχανικός

Ιωάννινα

14 / 11 /2019
Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Κων /νος Καλογήρου
Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι τεχνικές προδιαγραφές των επίσωτρων ελαστικών είναι οι παρακάτω :
Ι. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. 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.
2. 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, να φαίνονται επάνω στα
ελαστικά.
3. 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.
4. Τα προσφερόμενα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι κατάλληλα για τις Ελληνικές κλιματολογικές
συνθήκες.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Τα ελαστικά πρέπει να φέρουν σήμανση -Ε- σύμφωνα με τον κανονισμό ECE R 54.
9. 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».
10. 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 ρυμουλκούμενών τους» και την
εθνική νομοθεσία (υπ’ αριθ. 32496/1558/2003 (ΦΕΚ 847 Β΄/03) Υπουργική Απόφαση.
11. Οι προμηθευτές επίσωτρων ελαστικών πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις
διατάξεις των άρθρων της κοινής Υ. Α. 131219/2015 (ΦΕΚ 2974 Β΄/31-12-2015) και
να προσαρμόζονται με τις τιμές των επισυναπτόμενων παραρτημάτων (I, II, III, IV)
της ίδιας Υ.Α., για όλες τις κατηγορίες ελαστικών (C1, C2, C3).
11.α. Ελαστικά οχημάτων: Δέσμευση για τη χρήση ελαστικών χαμηλής αντίστασης κύλισης
(εξοικονόμηση καυσίμου) με βάσει την Υ.Α 131219/2015 (ΦΕΚ 2974 Β΄/31-12-2015)
Παράρτημα IV, Πίνακας 1
11.β. Ελαστικά οχημάτων: Δέσμευση για τη χρήση ελαστικών με στάθμες εκπομπής θορύβου
κάτω του μέγιστου ορίου που προβλέπει ο νόμος και με εγγύηση υψηλών επιπέδων
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επιδόσεων και ασφάλειας με βάσει την Υ.Α 131219/2015 (ΦΕΚ 2974 Β΄/31-12-2015)
Παράρτημα IV, Πίνακας 1 .
11.γ. Ελαστικά οχημάτων: Δέσμευση για τη χρήση ελαστικών πρόσφυσης σε υγρό
οδόστρωμα στην οποία η μετρούμενη τιμή δεν είναι μικρότερη από το κατώτατο όριο
(κατώτατη τιμή του G) με βάσει την Υ.Α 131219/2015 (ΦΕΚ 2974 Β΄/31-12-2015)
Παράρτημα IV, Πίνακας 1 .
12. Τα ελαστικά επίσωτρα κατασκευής γόμας από νάιλον αποκλείονται.
ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Τα υπό προμήθεια ελαστικά είναι τα παρακάτω :
1. Ελαστικά χειμερινά διαστάσεων 155 R12C, δείκτη φορτίου ( > ή = ) 88/86 N, τύπου
κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) με - N - (140 χλμ/ώρα), 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), ), θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή
αποκλεισμού με :
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου
(< ή =) : G
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : E
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης
(< ή =) : 72 db
2. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 315/70 R 22,5 εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι) με ίσιο
πέλμα, τύπου κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) – L - (120 χλμ/ώρα), και
δείκτη φορτίου ( > ή = ) 154/150, 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), (M+S), θα φέρουν
απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με :
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου
(< ή =) : D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης
(< ή =) : 73 db
3. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 315/70 R 22,5 πίσω άξονα (διαφορικού) με
τρακτερωτό πέλμα, τύπου κατασκευής RADIAL , σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) – L - (120
χλμ/ώρα), και δείκτη φορτίου ( > ή = ) 154/150, 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), (M+S),
θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με :
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου
(< ή =) : D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης
(< ή =) : 75 db
4. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 315/80 R 22,5 εμπρόσθιου άξονα (τιμόνι) με ίσιο
πέλμα, τύπου κατασκευής RADIAL, σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) – L - (120 χλμ/ώρα), και
δείκτη φορτίου ( > ή = ) 154/150, 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), (M+S), θα φέρουν
απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με :
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου
(< ή =) : D
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : Β
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης
(< ή =) : 73 db
5. Ελαστικά τεσσάρων εποχών διαστάσεων 315/80 R 22,5 πίσω άξονα (διαφορικού) με
τρακτερωτό πέλμα, τύπου κατασκευής
RADIAL , σύμβολο ταχύτητας ( > ή = ) –L- (120
χλμ/ώρα), και δείκτη φορτίου ( > ή = ) 154/150, 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), (M+S),
θα φέρουν απαραιτήτως σήμανση κατηγορίας απόδοσης επί ποινή αποκλεισμού με :
α) Δείκτης εξοικονόμησης καυσίμου
(< ή =) : F
β) Δείκτης πρόσφυσης σε υγρό οδόστρωμα (< ή =) : C
γ) Δείκτης εξωτερικού θορύβου κύλισης
(< ή =) : 75 db
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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 έγκριση (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
1. Με ποινή αποκλεισμού όλα τα ελαστικά θα έχουν πιστοποιητικό καταλληλότητας
ISO 9000 (9001, 9002, 9008) το οποίο και θα προσκομισθεί.
2. Με ποινή αποκλεισμού ο διαγωνιζόμενος θα προσκομίσει βεβαίωση της εταιρείας
στην επιτροπή διαγωνισμού για κάθε μάρκα ελαστικού (πχ Good year, Sava, κλπ)
που θα αποδεικνύει ότι έχει γίνει πρώτη τοποθέτηση των ελαστικών της εταιρείας
σε σχήματα τελευταίας διετίας σε χώρες της Ε.Ε., Η.Π.Α. και Ιαπωνίας.
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την ασφαλή λειτουργία των ελαστικών
μέχρι του ορίου φθοράς τους ή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαοχτώ
(18) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής τους, όποιο εξ αυτών επέλθει πρώτο.
4. Ο προμηθευτής πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ελαστικών ανταποκρίνονται πλήρως στις
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης (επί ποινή αποκλεισμού)
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.
Οι προσφερόμενοι τύποι ελαστικών πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση του προμηθευτή ή
του κατασκευαστή στην οποία να εμφαίνεται η χώρα κατασκευής τους.
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.
Η προμήθεια των ελαστικών θα γίνει στο σύνολό της και όχι τμηματικά και ο χρόνος
παράδοσης των ελαστικών δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες με
γραπτή δήλωση του αναδόχου προμηθευτή.

Ο Δήμος θα απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό.
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Η παράδοση των ελαστικών μαζί με τα συνοδευτικά παραστατικά (Δελτίο ΑποστολήςΤιμολόγιο) θα γίνεται στην αποθήκη του εργοταξίου του Δήμου (Κων/πόλεως 6) παρουσία της
Επιτροπής Παραλαβής και τα έξοδα μεταφοράς θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 19.393,60 ευρώ με το
Φ.Π.Α.
( 15.640,00 ευρώ προ Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί από την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού
του Δήμου οικ. έτους 2019 με ΚΑ: 20-6672.001 και με CPV: 34351100-3 (Ελαστικά
επίσωτρα αυτοκινήτων).
Ιωάννινα
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ιωάννινα 14 / 11 /2019
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,
Συντήρησης Έργων και Πρασίνου
Θεοφάνης Τσεκούρας
Μηχανολόγος Μηχανικός

14 / 11 /2019
Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Κων/νος Καλογήρου
Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά στην Προμήθεια των ελαστικών για τα μεταφορικά μέσα του Δήμου
Ιωαννιτών.

Άρθρο 2ο
Διατάξεις που ισχύουν
Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).
Άρθρο 3ο
Συμβατικά τεύχη
Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου
β) Ο Προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου
γ) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου
Άρθρο 4ο
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί βάσει τις διατάξεις του Ν.4412/2016
Άρθρο 5ο
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 Δήμο που υπογράφεται και
από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη.
Άρθρο 6ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
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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 ήτοι ποσού 782,00 €.

Άρθρο 7ο
Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας
Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την ασφαλή λειτουργία των ελαστικών μέχρι του ορίου
φθοράς τους ή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία
παραλαβής τους, όποιο εξ αυτών επέλθει πρώτο.
Άρθρο 8ο
Έκπτωση του αναδόχου
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη 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 9ο
Ενστάσεις
Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Άρθρο 10ο
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.
Άρθρο 11ο
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.
Άρθρο 12ο
Παραλαβή Υλικών
Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα παραδοθούν στο σύνολό τους και όχι 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 Δήμου (Κων/πόλεως 6) μαζί με τα συνοδευτικά παραστατικά (Δελτίο ΑποστολήςΤιμολόγιο) παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής και τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον
προμηθευτή.
Ο Δήμος θα απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό..
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ιωάννινα 14 / 11 /2019
Ο Αναπλ . Προϊστάμενος
Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,
Συντήρησης Έργων και Πρασίνου

Ιωάννινα

14 / 11 /2019
Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Κων /νος Καλογήρου
Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε.

Θεοφάνης Τσεκούρας
Μηχανολόγος Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α/Α
1
2
3
4
5

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Ελαστικά διαστάσεων
155R12c
Ελαστικά διαστάσεων
315/70 R 22.5
Ελαστικά διαστάσεων
315/70 R 22.5
Ελαστικά διαστάσεων
315/80 R 22.5
Ελαστικά διαστάσεων
315/80 R 22.5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ
ΑΞΟΝΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ

ΙΔΙΑ

4

ΤΙΜΟΝΙΟΥ

2

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ

4

ΤΙΜΟΝΙΟΥ

10

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ

28

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙ
ΚΩΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (

)

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

/

/2019

Ο
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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