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γ) Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ 

δ) Ζντυπο Οικονομικήσ Προςφοράσ 

 

Καβάλα, Μάρτιοσ 2019 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθμοτικι Επιχείρθςθ 
ΔΘΜΟ ΚΑΒΑΛΑ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ 

 Καβάλασ 

 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

«Προμήθεια και επιςκευή ελαςτικών οχημάτων» 

 
Άρθρο 1ο 

Αναθζτων φορζασ - Κφριοσ τησ προμήθειασ – τοιχεία επικοινωνίασ 

1.1. Ανακζτων φορζασ: Θ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ Καβάλασ 
(Δ.Ε.Τ.Α.Κ.). 

1.2. Εργοδότθσ ι Κφριοσ τθσ προμικειασ: Θ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

1.3. Φορζασ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ : Θ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

1.4. Προϊςτάμενθ Αρχι: Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

1.5. Διευκφνουςα Τπθρεςία: Θ Σεχνικι Τπθρεςία τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

1.6. τοιχεία επικοινωνίασ: Διεφκυνςθ: Αγίου Σρφφωνα 14, Σ.Κ. 65201, Καβάλα 

Αρικμόσ τθλεφϊνου: 2510620350 

Αρικμόσ τθλεομοιοτυπίασ (fax): 2510620355 

Ιςτοςελίδα: www.deyakav.gr 

 

Άρθρο 2ο 

Ιςχφουςεσ διατάξεισ 
2.1. Θ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ απ’ ευκείασ ανάκεςθσ τθσ «Προμικειασ και επιςκευισ 

ελαςτικϊν οχθμάτων» κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ 
Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του 
ν.  3463/2006 όπωσ ιςχφει ςφμφωνα με τθν περ. (38) του άρκρου 377 του ν. 4412/2016 και του ν. 
1069/1980 (Φ.Ε.Κ. Α’ 191) «Περί κινιτρων διά τθν ίδρυςιν Επιχειριςεων Τδρεφςεωσ και 
Αποχετεφςεωσ». 

 

Άρθρο 3ο 

Αντικείμενο προμήθειασ - Προχπολογιςμόσ 

3.1. Θ παροφςα μελζτθ αφορά τθ δθμόςια ςφμβαςθ προμικειασ και επιςκευισ ελαςτικϊν 

οχθμάτων. 

3.2. Θ δαπάνθ για τθν προμικεια προεκτιμάται ςτο ποςό των ζντεκα χιλιάδων ευρϊ 
(11.000,00 €) πλζον Φ.Π.Α. 24%, δθλαδι ςυνολικά ςτο ποςό των δεκατριϊν χιλιάδων εξακοςίων 
ςαράντα ευρϊ (13.640,00 €), θ οποία προβλζπεται να χρθματοδοτθκεί από ίδιεσ πιςτϊςεισ του 
τακτικοφ προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., οικονομικϊν ετϊν 2019 και 2020 (Κ.Α. 62.07.10 
και Κ.Α. 54.00.00). 

 

http://www.deyakav.gr/
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Άρθρο 4ο 
Είδοσ τησ διαδικαςίασ - Κριτήρια ανάθεςησ 

4.1. Θ ςφναψθ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί μετά από τθ 
διαδικαςία τθσ απ’ ευκείασ ανάκεςθσ ςε τρίτο, με πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν, και 
κριτιρια τθ δυνατότθτα καλισ και ζγκαιρθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο και τθν 
οικονομικι του προςφορά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 328 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 5ο 
Χρόνοσ και τόποσ διενζργειασ τησ διαδικαςίασ 

5.1. Θ καταλθκτικι θμερομθνία για τθν κατάκεςθ των προςφορϊν είναι θ 08/05/2020 
θμζρα Παραςκευι και ϊρα 12:00 π.μ. 

5.2. Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να κατακζςουν γραπτι ςφραγιςμζνθ προςφορά 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, ςτο πρωτόκολλο τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., οδόσ Αγίου Σρφφωνα 14, 
65201 Καβάλα. 

5.3. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν κα γίνεται 
αποδεκτι καμία προςφορά.  

 

Άρθρο 6ο 
Δικαίωμα ςυμμετοχήσ 

6.1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία για τθν ανάκεςθ ζχουν τα φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν, που αςκοφν δραςτθριότθτα ςχετικι με το αντικείμενο τθσ 
προμικειασ και είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α. κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ· 

β. κράτοσ - μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.)· 

γ. τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε 
κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

6.2. Λόγω τθσ φφςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει 
να διακζτει ι, επί αποδείξεωσ, να ςυνεργάηεται με εξειδικευμζνο ςυνεργείο, το οποίο κα 
βρίςκεται ςε μζγιςτθ απόςταςθ είκοςι πζντε (25) χιλιομζτρων από τθν ζδρα τθσ Δ.Ε.Τ.Α. 
Καβάλασ. 

6.3. Θ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία για τθν ανάκεςθ προχποκζτει ότι ο ενδιαφερόμενοσ 
είναι πλιρωσ ενιμεροσ των τευχϊν τθσ παροφςασ μελζτθσ και ότι αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ 
ανεπιφφλακτα. Θ επίδοςθ τθσ προςφοράσ από τον ενδιαφερόμενο αποτελεί τεκμιριο ότι αυτόσ 
είχε και ζλαβε υπόψθ κατά τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ του, τισ γενικζσ ςυνκικεσ τθσ προμικειασ 
ωσ και τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

 

Άρθρο 7ο 
Ζγγραφα μελζτησ – Πρόςκληςη 

7.1. Σα ζγγραφα τθσ μελζτθσ ςυντάχτθκαν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 281 
του ν. 4412/2016. ε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ 
κακορίηεται ωσ κατωτζρω: 

α. Σο ςυμφωνθτικό (που κα υπογραφεί). 
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β. Θ οικονομικι προςφορά. 

γ. Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ. 

δ. Θ παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων. 

ε. Θ τεχνικι ζκκεςθ.  

ςτ. Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ τθσ προμικειασ (εφόςον ςυνταχκοφν). 

7.2. φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 330 του ν. 4412/2016, θ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. ςυντάςςει 
και αποςτζλλει πρόςκλθςθ ςτουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ για κατάκεςθ ζγγραφων προςφορϊν 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 5 τθσ παροφςασ. 

 

Άρθρο 8ο 
Γλώςςα ςφνταξησ των προςφορών 

8.1. Σα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία για τθν ανάκεςθ και οι 

οικονομικζσ προςφορζσ ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

8.2. τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ υνκικθ τθσ 
Χάγθσ τθσ 05/10/1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984.  

8.3. Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να 
υποβάλλονται εναλλακτικά ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι. 

 

Άρθρο 9ο 
Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ 

9.1. φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 22 παρ. 84 και 86 του ν. 4441/2016 ο 

προςφζρων δεν απαιτείται να υποβάλλει μαηί με τθν προςφορά κανζνα δικαιολογθτικό. 

 

Άρθρο 10ο 
Εγγυήςεισ 

10.1. φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 302 του ν. 4412/2016, δεν προβλζπεται 
κατάκεςθ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, κακϊσ και εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ από τουσ υποψιφιουσ 
αναδόχουσ. 

 

Άρθρο 11ο 
Τποβολή φακζλου προςφοράσ 

11.1. Κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία προςφορά θ οποία κα 

περιλαμβάνει είτε το ςφνολο των ειδϊν τθσ προμικειασ, είτε οποιοδιποτε υλικό/-α τθσ 
προμικειασ. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν. 

11.2. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και 
ϊρα παραλαβισ των προςφορϊν.  

11.3. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, εξωτερικά του οποίου κα 
αναγράφεται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα: 

 Θ λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ». 
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 Θ επωνυμία του ανακζτοντοσ φορζα «Δ.Ε.Τ.Α.Κ.». 

 Ο τίτλοσ τθσ προμικειασ «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΘ ΕΛΑΣΙΚΩΝ ΟΧΘΜΑΣΩΝ». 

 Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν). 

 Σα ςτοιχεία του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα, (επωνυμία, διεφκυνςθ, 
τθλζφωνο, τθλεομοιοτυπία (fax) και θλεκτρονικι διεφκυνςθ (email)). 

ε περίπτωςθ Ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων πρζπει να αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία 
όλων των μελϊν τθσ, κακϊσ και τα ςτοιχεία του εκπροςϊπου τουσ. 

11.4. Ο φάκελοσ κάκε προςφοράσ πρζπει να περιλαμβάνει το ζντυπο οικονομικισ 
προςφοράσ τθσ παροφςασ μελζτθσ άρτια ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τον υποψιφιο 
ανάδοχο κακϊσ και τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο τεφχοσ 
“Σεχνικι Ζκκεςθ” τθσ παροφςασ. 

11.5. Θ οικονομικι προςφορά, δθλαδι θ προςφερόμενθ τιμι δίδεται ωσ ζνα ενιαίο 

ποςοςτό ζκπτωςθσ ςε ακζραιεσ μονάδεσ επί τισ εκατό (%), το οποίο κα εφαρμόηεται επί των 
ενδεικτικϊν τιμϊν του προχπολογιςμοφ. τθν προςφερόμενθ τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ 
τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. ο οποίοσ αναγράφεται ξεχωριςτά.  

11.6. Επιπλζον ςτθν τιμι προςφοράσ τόςο για τθ προμικεια καινοφριων ελαςτικϊν όςο 
και για τθν επιςκευι των υφιςτάμενων κα ςυμπεριλαμβάνεται και το κόςτοσ αποκακιλωςθσ 
τουσ (ξεηαντάριςμα), τοποκζτθςθσ τουσ ςτισ ηάντεσ των τροχϊν (ηαντάριςμα), τοποκζτθςθσ 
βαλβίδων και προεκτάςεων βαλβίδων κακϊσ και θ ηυγοςτάκμιςι τουσ. 

 
Άρθρο 12ο 

Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών 
12.1. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν που προβλζπεται ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

12.2. Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα κατά τθ διάταξθ του 
άρκρου 97 του ν. 4412/2016, για διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν, από τθν θμερομθνία υποβολισ 
τθσ προςφοράσ. 

12.3. Ο προςφζρων δεν ζχει δικαίωμα να αποςφρει τθν προςφορά του ι μζροσ τθσ μετά 
τθν κατάκεςι τθσ, εφόςον αυτι είναι ςε ιςχφ. ε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ 
αποςυρκεί, ο προςφζρων κθρφςςεται ζκπτωτοσ και χάνει κάκε δικαίωμα για κατακφρωςθ. 

 
Άρθρο 13ο 

Δικαιολογητικά κατακφρωςησ 
13.1. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο ανακζτων φορζασ ειδοποιεί εγγράφωσ τον 

προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ ανάκεςθ (προςωρινόσ ανάδοχοσ), να υποβάλει τα 

δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ (αποδεικτικά μζςα) του άρκρου 80 του ν. 4412/2016, ωσ 
αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 του ν. 
4412/2016 και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των άρκρων 75 ζωσ 78 του ν. 
4412/2016. 

13.2. Αυτά γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο: 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art80
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art74
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75
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α) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 1 του άρκρου 73, τθν περίπτωςθ γϋ 
τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73 και τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 του ν. 

4412/2016, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

β) τα λοιπά δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016, εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 
αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί κατά τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ,  

γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2 του άρκρου 75 του ν. 4412/2016, τα 
αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, και τα πιςτοποιθτικά 
αρμόδιασ αρχισ ςχετικά με τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν ςε περίπτωςθ ανωνφμων 
εταιρειϊν, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι 
τουσ,  

δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι τουσ και  

ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.  

13.3. Σα ζγγραφα του παρόντοσ άρκρου υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 
4250/2014 (Αϋ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να 
γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν 
οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ. 

 
Άρθρο 14 ο 

Χρόνοσ - Σόποσ - Σρόποσ παράδοςησ 
14.1. Θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τισ διατάξεισ των άρκρων 200 ζωσ 215 του 

ν. 4412/2016. 

14.2. Σόποσ παράδοςθσ τθσ προμικειασ ορίηεται θ αποκικθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., επί τθσ οδοφ 

Αγ. Σρφφωνα 14, Σ.Κ. 65201 Καβάλα. 

14.3. Σα περιγραφόμενα ςτθ μελζτθ είδθ τθσ προμικειασ κα παραδίδονται από τον 
ανάδοχο τμθματικά ςε ποςότθτεσ ανάλογα με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ.  

14.4. Θ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων τθσ 
προμικειασ. Εφόςον όμωσ κρικεί ςκόπιμθ θ απορρόφθςθ του ςυνόλου των ποςοτιτων, ο 
προμθκευτισ υποχρεοφται να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

14.5. Ο ανάδοχοσ οφείλει χωρίσ κακυςτζρθςθ να ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ τθσ 
προμικειασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ παροφςα μελζτθ. Θ παραλαβι των υλικϊν 
πραγματοποιείται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ν. 4412/2016. Θ παραλαβι των υλικϊν 
τθσ προμικειασ γίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., με τθν ζκδοςθ 
αντίςτοιχων πρωτοκόλλων παραλαβισ. Δεδομζνου ότι θ προμικεια κα γίνεται τμθματικά ςε 

ποςότθτεσ ανάλογεσ με τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ., κα ςυντάςςεται πρωτόκολλο 
παραλαβισ μετά τθν παράδοςθ τθσ κάκε τμθματικισ ποςότθτασ. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ 
των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ (μακροςκοπικόσ, εργαςτθριακόσ, 
πρακτικι δοκιμαςία, κ.λπ.) και καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί και ο ανάδοχοσ. Σο 
κόςτοσ διενζργειασ των απαιτοφμενων ελζγχων επιβαρφνει τον προμθκευτι. Σα πρωτόκολλα 
που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ παραλαβισ, πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ, 
κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ προμθκευτζσ. 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_1
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_2_c
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_2_c
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_4_b
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75_2
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Άρθρο 15ο 
Σρόποσ πληρωμήσ 

15.1. Εφόςον ο ανάδοχοσ εκτελεί ορκά, ςφννομα και ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τισ 
υποχρεϊςεισ του, εκδίδει τιμολόγιο πϊλθςθσ αγακϊν, για τα υλικά που ζχει παραδϊςει και 
παραλάβει θ αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. και ζχει εκδϊςει για το λόγο αυτό το 
αντίςτοιχο πρωτόκολλο παραλαβισ. 

15.2. Θ πλθρωμι του τιμολογίου κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 
του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

15.3. Θ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. κα εξοφλεί τθν απαίτθςθ του αναδόχου εντόσ ενενιντα (90) θμερϊν 
από τθν ζκδοςθ του αντίςτοιχου τιμολογίου και εφόςον ζχουν προςκομιςκεί τα νόμιμα 
δικαιολογθτικά. 

15.4. Σον ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 

ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α., για τθν παράδοςθ 
των ςυμβατικϊν υλικϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Καβάλα, 27-03-2019 

Ο υντάξασ 
Θ Προϊςταμζνθ του Σμιματοσ  

Ανάπτυξθσ και Προγραμματιςμοφ 
τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

 

Θεωρικθκε 
Ο Διευκυντισ  
τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 

 

αμψοφνογλου Μερόπθ Άννα 
Χθμικόσ Μθχανικόσ 

Λογκάρθσ Άγγελοσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ M.Sc. 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθμοτικι Επιχείρθςθ 
ΔΘΜΟ ΚΑΒΑΛΑ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ 

 Καβάλασ 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

«Προμήθεια και επιςκευή ελαςτικών οχημάτων» 

 

1.1. Θ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. διακζτει ςυνολικά πενιντα επτά (57) οχιματα διαφόρων τφπων και 
εργοςταςίων καταςκευισ, ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνονται 
επιβατικά οχιματα, θμιφορτθγά, φορτθγά, δίκυκλα, μθχανιματα ζργου κ.λπ. 

1.2. Προκειμζνου να εξαςφαλιςκεί θ εφρυκμθ και αςφαλισ λειτουργία των οχθμάτων τθσ 
Δ.Ε.Τ.Α.Κ. απαιτείται θ προμικεια και τοποκζτθςθ καινοφριων ελαςτικϊν και ενίοτε θ επιςκευι 
τουσ κακϊσ επίςθσ και θ εκτζλεςθ εργαςιϊν όπωσ θ ηυγοςτάκμιςι τουσ και θ ευκυγράμμιςθ των 
τροχϊν τουσ. 

1.3. Εξαιτίασ αφενόσ του μεγάλου αρικμοφ των οχθμάτων τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. και αφετζρου τθσ 
πολυτυπίασ αυτϊν, ςε ςυνδυαςμό με τθ ςτοχαςτικι φφςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςθσ 
προμικειασ (που χαρακτθρίηεται από αδυναμία προςδιοριςμοφ, ζςτω και κατά προςζγγιςθ 
εκτίμθςθσ, των χρονικϊν διαςτθμάτων μεταξφ των τακτικϊν αντικαταςτάςεων - επιςκευϊν), θ 
ζςτω και κατά προςζγγιςθ προμζτρθςθ των απαιτοφμενων ελαςτικϊν και εργαςιϊν επιςκευισ 
κακίςταται εξαιρετικά επιςφαλισ. 

1.4. Για τον λόγο αυτό, ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ δεν περιλαμβάνει ποςότθτεσ 
κακότι αυτζσ δεν μποροφν να ςυγκεκριμενοποιθκοφν εκ των προτζρων, αλλά μόνο τθ ςυνολικι 
κατ’ εκτίμθςθ δαπάνθ, ςυνοδευόμενθ από κατάςταςθ ελαςτικϊν και εργαςιϊν που πικανόν να 
χρειαςτοφν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Για τθν εκτίμθςθ τθσ αξίασ τουσ 
λαμβάνονται υπόψθ απολογιςτικά ςτοιχεία τθσ Τπθρεςίασ βάςει των ςυμβάςεων που ςφναψε θ 
Δ.Ε.Τ.Α.Κ. ςτο παρελκόν. 

1.5. Με βάςθ τα διδάγματα τθσ κοινισ πείρασ, θ αξία των εργαςιϊν υπολείπεται 
ςθμαντικά τθσ αξίασ των υλικϊν, επομζνωσ πρόκειται για μια μικτι ςφμβαςθ με υπερζχων 
χαρακτιρα αυτόν τθσ προμικειασ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 παρ. 1 περ. 8 του ν. 4412/2016. 

1.6. Σα ςτοιχεία των οχθμάτων τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. και των προσ προμικεια ελαςτικϊν είναι:  

Α/Α 
Αριθμόσ 

κυκλοφορίασ 
Σφποσ οχήματοσ 

Καταςκευαςτήσ - 
Μοντζλο 

Αριθμόσ πλαιςίου 
Διαςτάςεισ 
ελαςτικών 

1 KBN 1410 ΕΠΙΒΑΣΙΚΟ FIAT PANDA 4X4 ZFA16900000642469 165/70R14 

2 KBN 1411 ΕΠΙΒΑΣΙΚΟ  FIAT PANDA 4X4 ZFA16900000642450 165/70R14 

3 KBN 1412 ΕΠΙΒΑΣΙΚΟ FIAT PANDA 4X4 ZFA16900000642455 175/65R14 

4 KBN 1413 ΕΠΙΒΑΣΙΚΟ FIAT PANDA 4X4 ZFA16900000642279 175/65R14 

5 KBN 1755 ΕΠΙΒΑΣΙΚΟ FIAT PANDA ZFA1690000073192 175/65R14 

6 KBK 4478 ΕΠΙΒΑΣΙΚΟ FIAT PUNDO ZFA18800005135450 185/60R14 

7 KBN 3282 ΘΜΙΦΟΡΣΘΓΟ OPEL C VAN WOLOXCF0864304804 175/65R14 

8 KHY 4921 ΘΜΙΦΟΡΣΘΓΟ MERCEDES WDB6014671P19311 185R14C 

9 KHY 4959 ΘΜΙΦΟΡΣΘΓΟ MITSUBISHI L200 MMBCNK640WDO57554 185R14C 

10 KHY 4995 ΘΜΙΦΟΡΣΘΓΟ MITSUBISHI L200 MMBCNK640YD022391 185R14C 

11 KHY 4993 ΘΜΙΦΟΡΣΘΓΟ 
MITSUBISHI L200 

4X4 
MMBCNK640YD023135 315/10.50R15 

12 KBH 9477 ΘΜΙΦΟΡΣΘΓΟ MERCEDES VITO VSA63809413310666 195/70R15 

13 KBM 1605 ΘΜΙΦΟΡΣΘΓΟ 
MERCEDES 

SPRIDER 
WDB9024221P935765 195/70R15 

14 ΚΒΣ 3106 ΘΜΙΦΟΡΣΘΓΟ MERCEDES WDB9034121P699402 195/70R15 
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1.7. Θ πρϊτθ φλθ καταςκευισ των ελαςτικϊν κα είναι μίγμα φυςικοφ και ςυνκετικοφ 
ελαςτικοφ. Ο ςκελετόσ κα αποτελείται από δζςμθ λινϊν (νάιλον ι άλλθ ςυνκετικι ίνα) ι 

SPRIDER 

15 KHY 4975 ΘΜΙΦΟΡΣΘΓΟ PIAGGIO PORTER ZAPS8500000400051 155R12C 

16 KBK 7764 ΘΜΙΦΟΡΣΘΓΟ FIAT DUCATO ZFA23000006054448 215/75R16C 

17 KBK 7765 ΘΜΙΦΟΡΣΘΓΟ FIAT DUCATO ZFA23000006088200 215/75R16C 

18 KBK 7157 ΘΜΙΦΟΡΣΘΓΟ MITSUBISHI L200  MMBONK6402D012031 185R14C 

19 KBH 9239 ΘΜΙΦΟΡΣΘΓΟ MITSUBISHI L200 MMBYNK640WD032194 185R14C 

20 KBH 9243 ΘΜΙΦΟΡΣΘΓΟ MITSUBISHI L200 MMBYNK64MVD007599 185R14C 

21 ΚΒΜ 8874 ΘΜΙΦΟΡΣΘΓΟ 
MITSUBISHI L200 

4X4 
MMBCNK640ΤDO26690 315-10.5R15 

22 KBM 9409 ΘΜΙΦΟΡΣΘΓΟ 
MITSUBISHI L200 

4X4 
MMBJNK740XD042585 225/75R16C 

23 KBM 9918 ΘΜΙΦΟΡΣΘΓΟ 
MITSUBISHI L200 

4X4 
MMBCNK7401D039476 205/80R16 

24 KBM 9917 ΘΜΙΦΟΡΣΘΓΟ 
MITSUBISHI L300 

4X4 
JMBJNP45VYA000692 235/75R15 

25 KBK 1903 ΘΜΙΦΟΡΣΘΓΟ FIAT SCUDO ZFA22000012760364 195/70R14 

26 KBK 6460 ΘΜΙΦΟΡΣΘΓΟ FIAT DOBLO ZFA22300005058700 175/65R14C 

27 KBN 2482 ΘΜΙΦΟΡΣΘΓΟ MERCEDES VITO VSA63809413439614 195/70R15C 

28 KBK 7709 ΘΜΙΦΟΡΣΘΓΟ CITROEN BERLINGO VF7MCWJYB65868190 175/65R14 

29 ΡΜΝ 9471 ΘΜΙΦΟΡΣΘΓΟ FORD CONECT WFOUXXTTPU4C48632 195/65R15 

30 KHO 9194 ΦΟΡΣΘΓΟ VOLVO YV2F7A2A9LA343962 315/80R22.5 

31 KHO 9196 ΦΟΡΣΘΓΟ VOLVO YB1E6A116JB422492 10R17.5 

32 KHY 4955 
ΦΟΡΣΘΓΟ 

ΑΠΟΦΡΑΚΣΙΚΟ 
MERCEDES 61703515011469 12R22.5 

33 KBM 1340 ΦΟΡΣΘΓΟ ΒΤΣΙΟΦΟΡΟ MERCEDES 38701614173852 13R22.5 

34 OO 4549 ΜΟΣΟΠΟΔΘΛΑΣΟ  22F-2593377 
2.50-17 
2.75-17 

35 PA 7202 ΜΟΣΟΠΟΔΘΛΑΣΟ  22F-2585156 
2.50-17 
2.75-17 

36 PA 7907 ΜΟΣΟΠΟΔΘΛΑΣΟ  22F-2587819 
2.50-17 
2.75-17 

37 KBB 203 ΜΟΣΟΤΚΛΕΣΑ  MH34ST001YK073065 
2.50-17 
2.75-17 

38 KBB 663 ΜΟΣΟΤΚΛΕΣΑ  MH34ST0011K122948 
2.50-17 
2.75-17 

39 KBK 28 ΜΟΣΟΤΚΛΕΣΑ  35T-037492 
2.50-17 
2.75-17 

40 KBK 29 ΜΟΣΟΤΚΛΕΣΑ  35T-039793 
2.50-17 
2.75-17 

41 KBN 599 ΜΟΣΟΤΚΛΕΣΑ  VSR1T3031750 100/80-10 

42 KBX 566 ΜΟΣΟΤΚΛΕΣΑ  MH3451001XK031621 
2.50-17 
2.75-17 

43 KBX 568 ΜΟΣΟΤΚΛΕΣΑ  MH34ST001XK032036 
2.50-17 
2.75-17 

44 ME 75544 
ΕΚΚΑΦΕΑ 
ΦΟΡΣΩΣΘ 

JCB SLP2CXAS4E0944028 12.5/80-18 

45 ME 45302 
ΓΕΩΡΓΙΚΟ 

ΕΛΚΤΣΘΡΑ 
MASSEY - FERGUSON 5270V44136 

7.50-18 
16.9-30 

46  ΦΟΡΣΩΣΘ BOBCAT 753 508620569 10-16.5 

47  
ΑΝΤΨΩΣΙΚΟ 

ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ  
KOMATSU FD2533307 

7.00-12 
6.00-9 

48  ΑΕΡΟΤΜΠΙΕΣΘ KAESER  145/80R13 

49  ΑΕΡΟΤΜΠΙΕΣΘ ATLAS COPCO  145/80R13 

50  ΡΤΜΟΤΛΚΟΤΜΕΝΟ STEMA  145/80R13 

51  ΚΑΡΟΣΑΚΙ ΕΡΓΑΙΑ   4.00-8 
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πλζγματοσ χαλφβδινων ςυρμάτων και κα ενιςχφεται με μία ι περιςςότερεσ περιμετρικζσ λωρίδεσ 
(breaker belt) οι οποίεσ κα αποτελοφνται από ςυνκετικζσ ίνεσ ι από πλζγμα χαλφβδινων 

ςυρμάτων. 

1.8. Σα ελαςτικά κα είναι καινοφρια, αρίςτθσ ποιότθτασ, μθ αναγομωμζνα, βάςθ 
διάςταςθσ (όπου απαιτείται), ακτινωτοφ τφπου (radial), με ίνεσ τοποκετθμζνεσ κάκετα ςτθ φορά 
κφλιςθσ, αεροςτεγι, χωρίσ αεροκαλάμουσ (tubeless), κατθγορίασ πζλματοσ διεφκυνςθσ 
(τιμονιοφ) ι ζλξθσ (διαφορικοφ). 

1.9.  Σα ελαςτικά κα παραδίδονται χωρίσ: 

α. φκορζσ ςτθν επιφάνεια, 

β. ρωγμζσ πλευρικϊν τοιχωμάτων, 

γ. ατζλειεσ του πλζγματοσ, ϊςτε να επθρεάηεται θ μορφι και ςυνεπϊσ θ αξιοπιςτία κατά 
τθ χριςθ, 

δ. διαχωριςμό των λινϊν, 

ε. ανομοιομορφία ςτισ διαςτάςεισ μεταξφ νοθτϊν, διαδοχικϊν, εγκαρςίων τομϊν, 

ςτ. ελαττωματικι κυκλικι ςτεφάνθ με κυρτϊματα ι ελλιπισ κάλυψθ του μεταλλικοφ 
πυρινα με ελαςτικό και γενικά να ςτεροφνται εργοςταςιακϊν ελαττωμάτων.  

1.10. ε περίπτωςθ που τα ελαςτικά παρουςιάηουν κάποιο από τα παραπάνω 
ελαττϊματα δεν κα παραλαμβάνονται και κα απορρίπτονται. 

1.11. Σα ελαςτικά κα πρζπει να αντζχουν ςε αποκικευςθ ι ςε λειτουργία, ςε εφροσ 
κερμοκραςιϊν από +52 οC μζχρι -54 οC τουλάχιςτον, χωρίσ να παρουςιάηουν αλλοίωςθ, ρωγμζσ, 
κραφςεισ ι διαχωριςμό ςτα επί μζρουσ υλικά τουσ. 

1.12. Σα ελαςτικά κα πρζπει να αντζχουν και να είναι κατάλλθλα για τισ ελλθνικζσ 
κλιματολογικζσ ςυνκικεσ. 

1.13. Σα ελαςτικά κα πρζπει να είναι, κατά τθν θμερομθνία παράδοςισ τουσ, παραγωγισ 
του τελευταίου ζτουσ για τα επιβατικά, τα θμιφορτθγά, τισ μοτοςυκλζτεσ – μοτοποδιλατα και τα 
4X4 και των δφο τελευταίων ετϊν για τα φορτθγά και τα μθχανιματα ζργου. Θ θμερομθνία 
παραγωγισ τουσ κα ςθμαίνεται με τθ μορφι τριϊν ψθφίων, όπου τα δφο πρϊτα δείχνουν τθν 
εβδομάδα και το τελευταίο το ζτοσ, να φαίνονται επάνω ςτα ελαςτικά (κατά ECE) ι με τρία ι 
τζςςερα ψθφία ςτα πλευρικά τοιχϊματα (κατά DOT). Θ αποκικευςθ τουσ κα γίνεται ςε μζροσ 
ςκοτεινό και δροςερό. 

1.14. Σα ελαςτικά κα πρζπει να φζρουν ςιμανςθ -Ε- (ζγκριςθ καταλλθλότθτασ), θ οποία 
κα αναγράφεται ςε αυτά όπωσ και θ χϊρα ζγκριςθσ (αρικμόσ που δθλϊνει τθ χϊρα) και ο 
αρικμόσ του δελτίου αναγνϊριςθσ του ελαςτικοφ, ςφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία και τον 
κανονιςμό (το παρϊν δεν ιςχφει για τα ελαςτικά δομικϊν μθχανθμάτων, αγροτικϊν και 
γενικότερα ελαςτικϊν εκτόσ δρόμου με ταχφτθτα <80χλμ/ω), ECE R 30, για ελαςτικά επιβατικϊν, 

θμιφορτθγϊν και 4Χ4 οχθμάτων και ECE R 54, για ελαςτικά φορτθγϊν οχθμάτων. 

1.15. Σα ελαςτικά κα πρζπει να είναι εγκεκριμζνα και να καταςκευάηονται ςφμφωνα με 
τουσ κανονιςμοφσ και τα πρότυπα ETRTO (European Tires and Rim Technical Organization) και τισ 
απαιτιςεισ των Οδθγιϊν 2001/43/ΕΚ/27-06-2001, 92/93/ΕΚ (Τπ. Απόφαςθ 29871/24-08-92) και 
92/23/ΕΚ/31-03-1992 όπωσ τροποποιικθκε με τθν 2005/11/ΕΚ/16-02-2005 και ενςωματϊκθκε 
με τθν 29871/2622/24.08.1992 Τπουργικι Απόφαςθ (Φ.Ε.Κ. 589/Β’/1992) θ οποία 



 ελίδα 11 από 17 

τροποποιικθκε με τισ υπ’ αρικμ. 47102/2138/2002 (Φ.Ε.Κ. 1410/Β’/2002) και 11627/925/2005 
(Φ.Ε.Κ. 1081/Β’/2005) Κ.Τ.Α. 

1.16. Σα ελαςτικά κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Οδθγία 89/459/16-07-1989 «Για 
τθν προςζγγιςθ των νομοκεςιϊν των κρατϊν μελϊν ςχετικά με το βάκοσ των αυλακϊςεων των 
ελαςτικϊν οριςμζνων κατθγοριϊν οχθμάτων με κινθτιρα και των ρυμουλκοφμενϊν τουσ» και 
τθν εκνικι νομοκεςία υπ’ αρικ. 32496/1558/2003 (Φ.Ε.Κ. 847/Β’/03) Τπουργικι Απόφαςθ «Για 
τον κακοριςμό ελάχιςτου βάκουσ αυλακϊςεων των ελαςτικϊν οριςμζνων κατθγοριϊν 
αυτοκινιτων» και Τπ. Απόφαςθ 21682/91 (Φ.Ε.Κ. Β’ 955) «Κακοριςμόσ ελαχίςτου βάκουσ 
αυλακϊςεων ελαςτικϊν οριςμζνων κατθγοριϊν αυτοκινιτων». 

1.17. Σα ελαςτικά ακτινωτοφ τφπου κα πρζπει να φζρουν πιςτοποιθτικό E-mark του 
καταςκευαςτι. 

1.18. Σα ελαςτικά κα πρζπει να καταςκευάηονται από μονάδεσ, οι οποίεσ κα εφαρμόηουν 
παραγωγικι διαδικαςία, πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9001 (ι ISΟ/TS16949 – ςχεδιαςμόσ και 
καταςκευι ελαςτικϊν) και κατά ISO 14001, από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ. 

1.19. Σα ελαςτικά κα πρζπει να είναι αντιςτατικά και να ανταποκρίνονται ςτθν τεχνικι 
περιγραφι WK 110 για τθν θλεκτρικι αντίςταςθ. 

1.20. Σα ελαςτικά κα πρζπει να είναι πρόςφατθσ και ενιςχυμζνθσ καταςκευισ 
(reinforced) κατάλλθλα (όπου απαιτείται) για χριςθ με τροχοφσ διεφκυνςθσ και κίνθςθσ των 
οχθμάτων, και κα πρζπει να είναι υψθλϊν απαιτιςεων, για ςκλθρζσ ςυνκικεσ (high severity), 
εντόσ και εκτόσ πόλεωσ.  

1.21. Σα ελαςτικά κα πρζπει να διακζτουν ενιςχυμζνα πλευρικά τοιχϊματα (reinforced 
sidewals) κατάλλθλθσ μορφισ (γόμα πάχουσ τουλάχιςτον 3.5 mm ι άλλθ πρόβλεψθ ιςοδφναμθσ 
αποτελεςματικότθτασ) ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αντοχι ςτθν καταπόνθςθ πλαγίων δυνάμεων. 

1.22. Σα ελαςτικά καταςκευισ γόμασ από νάιλον αποκλείονται (εκτόσ αν απαιτείται από 
μελζτθ λόγω τοποκζτθςθσ). 

1.23. το πζλμα του ελαςτικοφ κα πρζπει να παρζχεται θ δυνατότθτα όταν φκαρεί μζχρι 
προκακοριςμζνου από τον καταςκευαςτι βάκουσ, να γίνει επαναχάραξθ (regroovable), θ οποία 
κα μπορεί να φτάςει ςε βάκοσ τουλάχιςτον τα 3,00mm (αφορά τα ελαςτικά φορτθγϊν 
οχθμάτων). 

1.24. Σα ελαςτικά κα πρζπει να επιδζχονται αναγόμωςθ, θ οποία κα μπορεί να γίνει 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ οδθγίασ UN/ECE 109 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (αφορά τα 
ελαςτικά φορτθγϊν οχθμάτων). 

1.25. Οι καταςκευαςτζσ των προςφερόμενων ελαςτικϊν κα πρζπει να είναι FULL ι 
CORRESPONDING MEMBERS του ETRTO. 

1.26. Σα ελαςτικά κα πρζπει να καλφπτουν τισ απαιτιςεισ του κανονιςμοφ ΕΚ/1222/2009, 
ςχετικά με τθ ςιμανςθ, τθν εξοικονόμθςθ καυςίμου κ.α. Θ ςιμανςι των ελαςτικϊν κα 

περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα ςφμβολα για τθ μζτρθςθ τθσ ενεργειακισ αποτελεςματικότθτασ, 
τθν κατανάλωςθ των καυςίμων, τθ μζτρθςθ τθσ πρόςφυςθσ ςε βρεγμζνο ζδαφοσ και τθ μζτρθςθ 
του εξωτερικοφ κορφβου κφλιςθσ. 

1.27. Σα ελαςτικά κα πρζπει να καλφπτουν τισ απαιτιςεισ του κανονιςμοφ R117 περί 
εκπομπϊν ιχου κφλιςθσ ελαςτικϊν, πρόςφυςθσ ςε υγρό οδόςτρωμα και αντίςταςθ κφλιςθσ. 

1.28. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει ι, επί αποδείξεωσ, να ςυνεργάηεται με 
εξειδικευμζνο ςυνεργείο, το οποίο κα βρίςκεται ςε μζγιςτθ απόςταςθ είκοςι πζντε (25) 
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χιλιομζτρων από τθν ζδρα τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Καβάλασ, κα ζχει κατάλλθλθ υλικοτεχνικι υποδομι και 
προςωπικό με τεχνογνωςία, προκειμζνου να παρζχει τισ κάτωκι υπθρεςίεσ: 

 Σοποκζτθςθ ελαςτικϊν 

 Ηυγοςτάκμιςθ ελαςτικϊν 

 Ευκυγράμμιςθ τροχϊν 

 Επιςκευι ελαςτικϊν 

1.29. Σα απαραίτθτα υλικά για τθν τοποκζτθςθ, ηυγοςτάκμιςθ, ευκυγράμμιςθ και 
επιςκευι των ελαςτικϊν (βαλβίδεσ, αντίβαρα, μπαλϊματα κ.α.) βαρφνουν τον ανάδοχο και το 
κόςτοσ τουσ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν προςφορά του. 

1.30. Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να προωκεί όλα τα παλαιά ελαςτικά που 
αφαιροφνται από τα οχιματα, δίκυκλα, με τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. ςε .Ε.Δ. (φςτθμα Εναλλακτικισ 
Διαχείριςθσ).  

1.31. Λόγω τθσ φφςθσ των εργαςιϊν τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. (κοινωφελισ επιχείρθςθ) ο ανάδοχοσ 
κα πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα να εξυπθρετιςει ςε οποιαδιποτε ςτιγμι τθσ θμζρασ αν 
χρειαςκεί το όχθμα το οποίο μπορεί να παρουςιάςει βλάβθ, τόςο εντόσ καταςτιματοσ όςο και 
επί τόπου του με κινθτό ςυνεργείο. Σα ζξοδα αυτά ςε περίπτωςθ που δεν ζχει κινθτό ςυνεργείο 
αλλά ςυνεργάηεται με κάποιον άλλο, βαραίνουν τον προμθκευτι. 

1.32. Ο φάκελόσ προςφοράσ του υποψιφιου αναδόχου, πζραν του εντφπου οικονομικισ 
προςφοράσ, κα πρζπει να περιλαμβάνει τα κάτωκι: 

α) Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/1986 του υποψιφιου αναδόχου ςτθν οποία κα 
αναφζρονται τα εξισ: 

1. Ότι γνωρίηει και αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
μελζτθσ. 

2. Σα προςφερόμενα ελαςτικά καλφπτουν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ 
μελζτθσ. 

3. Διακζτει ι ςυνεργάηεται με εξειδικευμζνο ςυνεργείο, το οποίο βρίςκεται ςε μζγιςτθ 
απόςταςθ είκοςι πζντε (25) χιλιομζτρων από τθν ζδρα τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Καβάλασ και το 
οποίο ζχει κατάλλθλθ υλικοτεχνικι υποδομι και προςωπικό με τεχνογνωςία, για τθν 
άρτια τοποκζτθςθ, ηυγοςτάκμιςθ, ευκυγράμμιςθ και επιςκευι των ελαςτικϊν. 

 β) Άδεια λειτουργίασ του ςυνεργείου του υποψθφίου αναδόχου (ι του ςυνεργαηόμενου 
καταςτιματοσ). Για το ςυνεργαηόμενο κατάςτθμα κα πρζπει να κατατεκεί και ζγγραφο από τθν 
Α.Α.Δ.Ε. ϊςτε να διαςφαλίηεται ότι θ επιχείρθςθ είναι ενεργι και άρα ιςχφει θ άδεια 
λειτουργίασ. 

γ) Σεχνικά φυλλάδια (prospectus) των προςφερόμενων ελαςτικϊν κατ’ αντιςτοιχία με το 

ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, ςτα οποία κα αναφζρονται τα πλιρθ τεχνικά χαρακτθριςτικά 
τουσ (καταςκευαςτισ, τφποσ, είδοσ, διαςτάςεισ, δείκτθσ φορτίου/ταχφτθτασ, λινά κ.α.)  
Παράρτθμα 1 - Τπόδειγμα αποτφπωςθσ ελαςτικοφ. 

δ) Πιςτοποιθτικό ISO 9001 & πιςτοποιθτικό ISO 14001 των εργοςταςίων καταςκευισ των 
προςφερομζνων ελαςτικϊν (δεν κα γίνουν δεκτζσ βεβαιϊςεισ των εταιρειϊν ι των ειςαγωγζων 
ι πιςτοποιθτικά που δεν είναι ςε ιςχφ). 

ε) Βεβαίωςθ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ (όχι του ειςαγωγζα εκτόσ αν είναι θ ίδια 
εταιρεία) ότι τα προςφερόμενα ελαςτικά παριχκθςαν ςφμφωνα με τθν ευρωπαϊκι νομοκεςία 
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και τον Ευρωπαϊκό Οργανιςμό Ελαςτικϊν και Ηαντϊν) ETRTO (European Tires and Rim Technical 
Organization). 

ςτ) Αποδεικτικό εγγραφισ και ςυμμετοχισ του υποψιφιου αναδόχου ςτο Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Αποβλιτων.  

η) Αποδεικτικό εγγραφισ μζλουσ του υποψιφιου αναδόχου ςτο Εκνικό Μθτρϊο 
Παραγωγϊν (Ε.Μ.ΠΑ.). 

θ) Βεβαίωςθ ςυμμετοχισ από .Ε.Δ. (φςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ) για το 
κατάςτθμα του υποψθφίου αναδόχου ι του ςυνεργαηόμενου καταςτιματοσ.  

1.33. Κάκε παραδιδόμενο υλικό κα είναι πλιρεσ και κατάλλθλο για τθ χριςθ που 
προορίηεται και κα πλθροί τουσ όρουσ τθσ προςφοράσ του αναδόχου χωρίσ καμία διαφορά ι 
απόκλιςθ από αυτοφσ. 

1.34. Σα υλικά τθσ προμικειασ κα παραδίδονται ςε ενδεδειγμζνεσ ςυςκευαςίεσ και κα 
ςυνοδεφονται από διετι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ, πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και από οδθγίεσ 

χριςθσ. 

1.35. Ο ανάδοχοσ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν οφείλει να τθρεί τα προβλεπόμενα 
από τθν εργατικι και αςφαλιςτικι νομοκεςία μζτρα αςφαλείασ για το προςωπικό που 
απαςχολεί. 

1.36. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ, των διατάξεων και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του, ι 
ςτο προςωπικό τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. ι ςε οποιονδιποτε τρίτο και για τθ λιψθ μζτρων προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ. 

1.37. Ο ανάδοχοσ ευκφνεται ςτο ακζραιο για κάκε ηθμιά ι φκορά προκφψει ςτα οχιματα 
τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. και κα οφείλεται ςτα μθχανιματα, όργανα και μζςα, που χρθςιμοποίθςε για τθν 
εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν εργαςιϊν. 

1.38. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν υπογραφι του 
ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, 
πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του 
άρκρου 206 του Ν. 4412/2016. 

1.39. Όλοι οι όροι και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ αποτελοφν 
ουςιϊδθ ςτοιχεία, τα οποία οφείλει να λάβει υπόψθ ο κάκε προςφζρων και να εναρμονίςει τθν 
προςφορά του. 

Καβάλα, 27-03-2019 

Ο υντάξασ 
Ο Τπεφκυνοσ του Γραφείου Κίνθςθσ – 
υντιρθςθσ & Επιςκευισ οχθμάτων  

τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
 

Θεωρικθκε 
O Διευκυντισ Σ.Τ. 

τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
 
 

Κιουλιοφρθσ τυλιανόσ 
Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ Σ.Ε. 

Λογκάρθσ Άγγελοσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ M.Sc. 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθμοτικι Επιχείρθςθσ 
ΔΘΜΟ ΚΑΒΑΛΑ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ 

 Καβάλασ 
 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
«Προμήθεια και επιςκευή ελαςτικών οχημάτων» 

 

Α/Α 

Περιγραφή 
Κωδικόσ 

είδουσ CPV 
Ενδεικτική  

τιμή μονάδοσ Διάςταςη 
Δείκτησ 

Φορτίου 
Δείκτησ 

Σαχφτητασ 
Λινά Λοιπά 

1 10R17.5 Σιμόνι 134/132 L-M  TL 

34350000-5 

300,00 €/τεμ. 

2 10R17.5 Διαφορικοφ 134/132 L-M  TL 300,00 €/τεμ. 

3 12,5/80-18   =>12PR TL 250,00 €/τεμ. 

4 12R22.5 Σιμόνι =>152/148 K-L-M  TL 350,00 €/τεμ. 

5 12R22.5 Διαφορικοφ     350,00 €/τεμ. 

6 13R22.5 Σιμόνι =>154/150 K-L-M  TL 360,00 €/τεμ. 

7 13R22.5 Διαφορικοφ =>154/150 K-L-M  TL 360,00 €/τεμ. 

8 145/80R13  =>79 T  TL 45,00 €/τεμ. 

9 155R12C =>88/86C L 8PR TL 55,00 €/τεμ. 

10 16.9-30   12PR TL 380,00 €/τεμ. 

11 165/70R14 81-85 T  TL 45,00 €/τεμ. 

12 175/65R14 82-86 T-H  TL 50,00 €/τεμ. 

13 175/65R14C 90/88C R-S-T-H 6PR TL 65,00 €/τεμ. 

14 185/60R14 82-86 T-H   45,00 €/τεμ. 

15 185R14C 102/100 R 8PR TL 75,00 €/τεμ. 

16 195/65R15  95 H-V  TL 60,00 €/τεμ. 

17 195/70R14 91 T-H  TL 60,00 €/τεμ. 

18 195/70R15C  104/102 R-S-T  TL 85,00 €/τεμ. 

19 205/80R16  110/108 R-S-T 8PR TL 100,00 €/τεμ. 

20 215/75R16C 
113/111-

116 
R  TL 100,00 €/τεμ. 

21 225/75R16C 
116/114-
121/120 

Q-R-S-T 
8PR-
10PR 

TL 110,00 €/τεμ. 

22 235/75R15 
104/101-

109 
Q-H  TL 105,00 €/τεμ. 

23 2.50-17 =>38 =>L  TT 35,00 €/τεμ. 

24 2.75-17 =>41 =>P  TT 35,00 €/τεμ. 

25 315/10.5R15 =>109 =>Q  TL 120,00 €/τεμ. 

26 315/80R22.5 Σιμόνι =>154/149 =>K  TL 400,00 €/τεμ. 
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27 
315/80R22.5 
Διαφορικοφ 

=>154/149 =>K  TL 400,00 €/τεμ. 

28 
4.00-8 υμπαγι 
Καροτςάκι 

   υμπαγι 35,00 €/τεμ. 

29 6.00-9   12PR ΣΣ 75,00 €/τεμ. 

30 7.00-12   
12PR-
14PR 

TT 125,00 €/τεμ. 

31 7.50-18 Δφριγο   8PR TT 110,00 €/τεμ. 

32 10-16.5 
116/114-
121/120 

Q-R-S-T 
8PR-
10PR 

TL 200,00 €/τεμ. 

33 100/80-10     45,00 €/τεμ. 

34 
Ηάντεσ φορτθγοφ –
Μ.Ε. 

    150,00 €/τεμ. 

35 
Αεροκάλαμοι 
250/275-17 

    12,00 €/τεμ. 

36 
Αεροκάλαμοι 
φορτθγοφ - Μ.Ε. 

    50,00 €/τεμ. 

37 Επιςκευι ελαςτικοφ οχθμάτων <3,5 Σ 

50116500-6 

10,00 €/υπ. 

38 Επιςκευι ελαςτικοφ οχθμάτων >3,5 Σ 25,00 €/υπ.  

39 Ευκυγράμμιςθ φορτθγοφ 80,00 €/υπ. 

40 Ευκυγράμμιςθ επιβατικοφ, 4X4, θμιφορτθγοφ 30,00 €/υπ. 

41 Ηυγοςτάκμιςθ 30,00 €/υπ. 

42 Εργαςία επί τόπου 20,00 €/υπ. 

ΑΘΡΟΙΜΑ : 11.000,00 € 

Φ.Π.Α. 24% : 2.640,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ : 13.640,00 € 

Όπου: ΣΣ= Με αεροκάλαμο     TL= Αερόςτεγθ 
R= Ακτινωτό (Radial)    -= Διαγϊνια πλζξθ (Diagonial) 

Καβάλα, 27-03-2019 
Ο υντάξασ 

Ο Τπεφκυνοσ του Γραφείου Κίνθςθσ – 
υντιρθςθσ & Επιςκευισ οχθμάτων  

τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
 

Θεωρικθκε 
O Διευκυντισ Σ.Τ. 

τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. 
 

Κιουλιοφρθσ τυλιανόσ 
Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ Σ.Ε. 

Λογκάρθσ Άγγελοσ 
Πολιτικόσ Μθχανικόσ M.Sc. 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθμοτικι Επιχείρθςθσ 
ΔΘΜΟ ΚΑΒΑΛΑ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ 

 Καβάλασ 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

«Προμήθεια και επιςκευή ελαςτικών οχημάτων» 

Σου/Σθσ: 

Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Τ.:   

Διεφκυνςθ ζδρασ: 

Σθλζφωνο: Κινθτό:   

Fax: e-mail:   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ 

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ 
(%) 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1 
Προμικεια και επιςκευι ελαςτικϊν 

οχθμάτων 
 

  
  

 
Με τθν παροφςα δθλϊνω ότι ζλαβα γνϊςθ για τουσ ςκοποφσ τθσ επεξεργαςίασ με θλεκτρονικά ι μθ μζςα, των 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που με αφοροφν, τθν κατθγορία δεδομζνων που υπόκειται ςε επεξεργαςία, 
τουσ διενεργοφντεσ τθν επεξεργαςία, κακϊσ και τουσ αποδζκτεσ των δεδομζνων για τθ διεκπεραίωςθ των 
υποκζςεϊν μου ωσ προμθκευτι τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Κ. και δθλϊνω τθ ςυγκατάκεςι μου για τθν επεξεργαςία κατά τθ 
διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ και τθ διατιρθςθ των δεδομζνων μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ. 

Σόποσ:   

Θμερομθνία:   

   Ο προςφζρων 

       

     

 
 
 
 
  

   (υπογραφι - ςφραγίδα) 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθμοτικι Επιχείρθςθσ 
ΔΘΜΟ ΚΑΒΑΛΑ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ 

 Καβάλασ 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΕΛΑΣΙΚΟΤ 

 (ΟΙ ΜΑΡΚΕ, ΔΙΑΣΑΕΙ, ΚΑΙ ΟΛΑ ΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΧΑΙΑ) 

 

Διάςταςθ                                                               : 175/65R14  

Μάρκα                                                                   : MICHELIN 

Σφποσ                                                                     : ENERGY SAVER + 

Λινά        :  

Δείκτθσ φορτίου                                                   : 82 

Δείκτθσ ταχφτθτασ                                                : T 

Ετικετογράφθςθ                                                    

Κράτθμα ςτο βρεγμζνο                                        :  B 

Οικονομία Καυςίμου                                            :  C 

Σοποκζτθςθ (ςε ποιον άξονα τοποκετοφνται)   : ΜΠΡΟ - ΠΙΩ 

Σφποσ οχιματοσ (επιβατικό, θμιφορτθγό, κλπ) : ΕΠΙΒΑΣΙΚΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


