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Νέα Φιλαδέλφεια     24/5/2011      

 

Αριθ. Πρωτ. : 6045 

     ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         

Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 

                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 

Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 

Τηλ.          :  213-2049035 

Fax           :  213-2049006 

 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2011 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 

Αριθ. Απόφασης : 55/2011                                  

 

                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                                                                                                                            

«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 

29.000,00 € ως και έγκριση τεχνικών 

προδιαγραφών για την προµήθεια ελαστικών 

αυτοκινήτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου». 

 

 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Παγκόσµιο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνισµού ∆ιασποράς 

(∆εκελείας 152 & Ατταλείας 2) σήµερα στις 23 του µήνα Μαΐου του έτους 2011, 

ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του 

∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 5722/10/19-5-2011 έγγραφη 
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πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Χαράλαµπου Μπόβου, που επιδόθηκε νοµότυπα 

σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του 

τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό Β΄. 

 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

1) Μπόβος Χαράλαµπος, Πρόεδρος  2) Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος 

Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος. 3) Καραβίας Γεώργιος 4) Νικολόπουλος Φώτιος και 5) 

Παπαλουκά Ευτυχία, µέλη. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

 

1) Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 2) Σιµιγδαλά Ειρήνη 3) Κόντος Σταύρος     και 4) 
Βαλασσάς Βεργής. 

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. Αντί του τρίτου των ανωτέρω 

προσήλθε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10 

(«Καλλικράτης») το αναπληρωµατικό µέλος της µειοψηφίας κ. Πλάτανος Ελευθέριος. 

 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και 

εισηγούμενος το 6
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 5794/20-5-2011 εισήγηση της Δ/νσης Καθ/τας & 

Μηχ/κού-Τμήμα Κίνησης επί του θέματος : 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης 

ποσού 29.000.00 € που αφορά την "Προμήθεια  ελαστικών αυτοκινήτων και 

μηχανημάτων ". καθώς και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

ΑΜ: 35/2011 

Κύριε Πρόεδρε, 
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 Στον προϋπολογισμό  ΄Ετους 2011 του Δήμου μας είναι εγγεγραμμένες  πιστώσεις 

συνολικού ποσού  29.000,00 €  για την κάλυψη υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την 

προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων. 

 Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ περί 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., τις σχετικές εγκυκλίους, όπου αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση µε τον 

Ν. 2286/95, (παρ. 1 του αρθ.209 του Ν. 3463/06, αρ. εγκ.2 αρ .πρ. 2037/11-01-2007) 

και θα βαρύνει τους: 
α) Κ.Α.Ε: 10.6671.001 με τίτλο "Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων " ποσού 1.000,00 €  

β).   >>     15.6671.001 με τίτλο " Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων " ποσού 1.000,00 €         

γ).   >>     20.6671.001 με τίτλο " Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και μηχανημάτων " 

ποσού 20.000,00 €          

δ).   >>    30.6671.001 με τίτλο " Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων   " ποσού   2.000,00 €  

ε).   >>    35.6671.001 με τίτλο " Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων   " ποσού   3.000,00 €      

ζ).   >>    45.6672.001 με τίτλο " Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων   " ποσού   1.000,00 €  

η).  >>     50.6671.002 με τίτλο " Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων   " ποσού   1.000,00 €      

του Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2011 στον οποίο είναι εγγεγραμμένες οι σχετικές 

πιστώσεις, ήτοι συνολικής πίστωσης ποσού 29.000,00 €, που αφορά «Προμήθεια 

ελαστικών αυτοκινήτων-μηχανημάτων».  

 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή    με απόφασή της   να 

διαθέσει (ψηφίσει) τις σχετικές πιστώσεις του Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2011, καθώς και 

την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10 

(«Καλλικράτης»). 

 

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 

 

Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών 

της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται 

στο αριθ. 10/2011 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε 

την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τα 

στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της και  την περιπτ. δ της παρ 1 του άρθρου 72 του 

Ν. 3852/10 , 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ     οµόφωνα 

 

1. Εγκρίνει την δαπάνη για την «προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και 

µηχανηµάτων» (ΑΜ: 35/2011) και διαθέτει την σχετική πίστωση ποσού 

είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ (29.000,00 €) σε βάρος των κατωτέρω ΚΑ: 

του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
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οικ. έτους 2011, στους οποίους είναι εγγεγραµµένες οι σχετικές πιστώσεις, 

ως εξής :  

 

α) Κ.Α.Ε: 10.6671.001 με τίτλο "Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων " ποσού 1.000,00 €  

β).   >>     15.6671.001 με τίτλο " Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων " ποσού 1.000,00 €         

γ).   >>     20.6671.001 με τίτλο " Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων και μηχανημάτων " 

ποσού 20.000,00 €          

δ).   >>    30.6671.001 με τίτλο " Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων   " ποσού   2.000,00 €  

ε).   >>    35.6671.001 με τίτλο " Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων   " ποσού   3.000,00 €      

ζ).   >>    45.6672.001 με τίτλο " Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων   " ποσού   1.000,00 €  

η).  >>     50.6671.002 με τίτλο " Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων   " ποσού   1.000,00 €      

 

 

2. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν την ανωτέρω 

προµήθεια, οι οποίες έχουν ως εξής :  

 

                                         ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις και τους ελέγχους που θα 

πραγματοποιηθούν για την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου. 

 

Σχετικά βοηθήματα είναι η προδιαγραφή  E.T.R.T.O. (EUROPEAN TIRES AND RIM TECHNICAL 

ORGANIZATION) , πληροφορίες από το εμπόριο και την βιομηχανία και η ισχύουσα 

νομοθεσία.  

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα είναι απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα, αρίστης 

ποιότητας χωρίς κατασκευαστικά ελαττώματα, σύγχρονης τεχνολογίας και κατασκευής 

αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου με καλή φήμη τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 

εξωτερικό. 

 

Η ημερομηνία παραγωγής των υπό προμήθεια ελαστικών θα είναι εντός εξαμήνου από την 

ημερομηνία διακήρυξης της προμήθειας. 

 

Η μορφή του πλέγματος για όλους τους τύπους ελαστικών εκτός αυτών ομαλού δρόμου δεν 

πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη με την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος. 
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Η αντοχή σε εφελκυσμού του πέλματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 2000 Lb/ in2 ενώ των 

πλευρικών τοιχωμάτων τουλάχιστον 1300 Lb/ in2. 

 

Τα πλευρικά τοιχώματα δε, θα φέρουν στρώση από ελαστικό ικανού πάχους για την 

προστασία αυτών από τριβή ή άλλη επίδραση. 

 

Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα είναι ακτινωτού τύπου ( RADIAL ) όπου η γωνία διάταξης 

των λινών ή συρμάτων του σκελετού ως προς την περιφέρεια είναι 90
ο 

 περίπου και 

συμβατικά όταν η γωνία είναι περίπου 38
ο 

(διαγώνια διάταξη ) των οποίων ο τύπος θα 

πιστοποιείται  από αναγνωρισμένο Εργαστήριο ή την ίδια εταιρεία κατασκευής. Η 

πιστοποίηση θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά. 

  

Τα υπό προμήθεια  ελαστικά πρέπει να μην παρουσιάζουν τα πιο κάτω κατασκευαστικά 

ελαττώματα: 

 

α) Ρωγμές πλευρικών τοιχωμάτων  

β) Ατέλειες του πλέγματος ώστε να επηρεάζεται η μορφή και συνεπώς η αξιοπιστία κατά 

την χρήση 

γ) Διαχωρισμός των λινών  

δ) Ανομοιομορφία στις διατάσεις μεταξύ νοητών διαδοχικών εγκάρσιων τομών. 

ε) Ελαττωματική κυκλική στεφάνη με κυρτώματα ή ελλιπή κάλυψη  του μεταλλικού πυρήνα 

με ελαστικό. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

 

Η  πρώτη ύλη κατασκευής των ελαστικών θα είναι μίγμα από φυσικό και συνθετικό 

ελαστικό προσαρμοσμένο για τις οδικές συνθήκες που προορίζεται το ελαστικό. 

 

Ο σκελετός θα αποτελείται από δέσμη λινών ( nylon  ή άλλη συνθετική ίνα ) ή πλέγματος 

χαλύβδινων συρμάτων και θα ενισχύεται με μια ή περισσότερες περιμετρικές λωρίδες οι 

οποίες θα αποτελούνται από συνθετικές ίνες ή από πλέγμα  χαλύβδινων συρμάτων για 

αύξηση της αντίστασης του ελαστικού στην κρούση. 

 

Το μέγιστο φορτίο το οποίο επιτρέπεται να μεταφέρει το κάθε ελαστικό στην 

προβλεπόμενη μέγιστη ταχύτητα, χαρακτηρίζεται σαν " ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ "  Load Index - 

L.I. Εκφράζεται με έναν ακέραιο αριθμό από 0 - 279 με αντίστοιχες τιμές σε Kg σύμφωνα με 
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τον πίνακα της προδιαγραφής ETRTO ( EUROPEAN TIRES AND RIM TECHNICAL 

ORGANIZATION ). 

 

Παρά τη θέσπιση του L.I χρησιμοποιείται κυρίως στα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ελαστικά η παλαιά 

κωδικοποίηση του μέγιστου φορτίου που είναι ο "ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΙΝΩΝ " και που εκφράζεται με 

έναν άρτιο αριθμό από το 4 εώς στο 60. 

 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα για την ασφαλή μεταφορά του μέγιστου επιτρεπόμενου 

φορτίου χαρακτηρίζεται σαν " ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ " ( Speed  Symbol S.S ) ο οποίος 

εκφράζεται με ένα λατινικό γράμμα και τις αντίστοιχες τιμές σε Km/h σύμφωνα με τον 

πίνακα της προδιαγραφής ETRTO. 

 

Οι πίνακες αυτοί θα προσκομιστούν και για κάθε προσφερόμενο ελαστικό θα αναφέρονται οι δείκτες φορτίου, λινών και 

ταχύτητας.  

 

Σε ότι αφορά την αντοχή τους στο όζον, πρέπει να μην εμφανίζουν φθορές στην επιφάνεια 

τους. 

 

 

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ  

 

Κάθε ελαστικό, όπου κρίνεται αναγκαίο, κατά την τοποθέτησή του θα συνοδεύεται από 

έναν προφυλακτήρα αεροθαλάμου. Αυτός θα είναι συνεχούς τύπου, τέτοιου πλάτους και 

μορφής ώστε να προσαρμόζονται στα αντίστοιχα ελαστικά χωρία αυτά να κάμπτονται  ή να 

ζαρώνουν. 

 

Κάθε προφυλακτήρας θα φέρει μια οπή διόδου της βαλβίδας η οποία για όλους τους 

τύπους πρέπει να βρίσκεται στον κεντρικό άξονα του προφυλακτήρα, ενώ πάνω σε αυτό θα 

αναγράφεται ανεξίτηλα τυπωμένα η ονομασία ή το σήμα του εργοστασίου κατασκευής 

καθώς και ο κατάλληλος κωδικός αριθμός. Αυτά εφόσον παραγγελθούν ελαστικά αυτού 

του τύπου. 

 

 

ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ 
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Η πρώτη ύλη των αεροθαλάμων, όπου αυτοί απαιτούνται, θα είναι από φυσικό ελαστικό ή 

συνθετικό ή μείγμα αυτών πρόσφατης κατασκευής, όχι παλαιότερης των έξι (6) μηνών. 

 

Θα φέρουν βαλβίδα πληρώσεως αεροστεγή, με εξωτερικό κάλυμμα ευθεία ή κεκαμμένη, 

κατάλληλα και στερεά τοποθετημένη επ΄ αυτών. Τα περί της βαλβίδας σημεία των 

αεροθαλάμων θα είναι ενισχυμένα δια συγκολλημένου επ'  αυτών τεμαχίου ελαστικού. 

Κάθε αεροθάλαμος κατά την παράδοση, θα είναι επικαλυμμένος καλά με σκόνη 

συντήρησης και συσκευασμένος. Θα προσαρμόζονται κατάλληλα στα μεγέθη των 

ελαστικών για τα οποία προορίζονται, και θα αναγράφεται ανεξίτηλα  τυπωμένα η 

ονομασία ή το σήμα του εργοστασίου κατασκευής καθώς και το μέγεθος τους. 

 

 

 Οι υπό προμήθεια αεροθάλαμοι δεν πρέπει να έχουν κατασκευαστεί  σε χρόνο μεγαλύτερο 

των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης. 

 

Η όλη επεξεργασία και κατασκευή των αεροθαλάμων πρέπει να είναι, από κάθε άποψη 

άριστη, χωρίς κανένα ελάττωμα το οποίο θα επηρέαζε την εμφάνιση ή θα μίκραινε το 

χρόνο  χρήσης τους. Επίσης όταν θα πρεσάρονται με αέρα και ελέγχονται με νερό δεν 

πρέπει να παρουσιάζουν διαρροές ή άλλο ελάττωμα. Τα ανωτέρω εφόσον ζητηθούν στην 

παραγγελία ελαστικά με αεροθαλάμους. 

 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Τα ελαστικά πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα 

πρότυπα της ETRTO. Ο προμηθευτής πρέπει να βεβαιώσει ότι τα ελαστικά που θα 

παραδώσει είναι πρώτης ποιότητας, στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων και δεν 

είναι υπό αναγόμωση.  

Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με τον κοινοτικό 

κανονισμό και την ελληνική νομοθεσία, θα αναγράφεται σε αυτά η έγκριση (Ε) η χώρα 

έγκρισης ( αριθμός που δηλώνει τη χώρα ) και ο αριθμός αναγνώρισης του ελαστικού. Επί 

των ελαστικών πρέπει να αναγράφονται όλα τα τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με την ETRTO, 

καθώς και το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής τους. 
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Οι προσφορές των προμηθευτών πρέπει να περιλαμβάνουν τεχνική περιγραφή των 

ελαστικών, σχέδια, φωτογραφίες, όπως και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να 

υποβοηθήσει την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών. 

 

 

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

 

Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται, υπό την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποβλέπει 

στη διατύπωση της συμφωνίας με τις απαιτήσεις της παρούσης τεχνικής περιγραφής καθώς 

και των στοιχείων της προσφοράς των μειοδοτών. 

 

Τα ελαστικά ελέγχονται κατ' όψη ως προς την καινούργια κατάσταση της εσωτερικής και 

εξωτερικής επιφάνειας τους, δηλαδή της απουσίας ρωγμών και άλλων ελαττωμάτων. 

Δειγματοληπτικά μπορεί να πραγματοποιηθεί εργαστηριακός έλεγχος, κατά τον οποίο 

ελέγχονται: 

α) Οι διαστάσεις και τα κατασκευαστικά στοιχεία 

β) Ο σκελετός   

γ) Η αντοχή στον εφελκυσμό 

 

Οι εργαστηριακοί αυτοί έλεγχοι γίνονται με έξοδα του προμηθευτή κατ' επιλογή της 

επιτροπής παραλαβής, η οποία μπορεί και να παραλείψει αυτούς παντελώς. 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

 

Τα ελαστικά θα παραδοθούν με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή σε χώρο του Δήμου Ν. 

Φιλαδέλφειας που θα υποδειχθεί, επί του εδάφους. 

 

Όλα τα ελαστικά θα παραδοθούν στην υπηρεσία γυμνά χωρίς ειδική συσκευασία. Στα 

πλευρικά τοιχώματά τους πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη μορφή οι προβλεπόμενες από 

την ισχύουσα νομοθεσία και την ETRTO επισημάνσεις, οι οποίες πρέπει να αποτυπώνονται 

στα ελαστικά κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων. 

 

 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
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Η συνολική ποσότητα κάθε είδους και διάστασης ελαστικού δεν είναι απαραίτητο να είναι 

και του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Ο μειοδότης, για κάθε ένα από τα είδη πρέπει να 

υποβάλλει αν ζητηθεί, πριν την υπογραφή της σύμβασης, τα αντίστοιχα δελτία 

αναγνώρισης. 

 

Για την εκτέλεση όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα προδιαγραφή εργαστηριακών 

ελέγχων, υπεύθυνος είναι ο προμηθευτής ο οποίος υποχρεούται να διαθέσει τα 

προβλεπόμενα όργανα και συσκευές. 

Σε αντίθετη περίπτωση, βαρύνεται με τα έξοδα κινήσεως της επιτροπής και αποστολής των 

δειγμάτων προς εκτέλεση των δοκιμών σε άλλα εργαστήρια. Επιπλέον η αρμόδια Υπηρεσία 

του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας  διατηρεί το δικαίωμα εκτέλεσης οποιασδήποτε από τις 

προβλεπόμενες εξετάσεις σε ιδιωτικό ή δημόσιο εργαστήριο, εφόσον αυτό κριθεί 

αναγκαίο. 

 

Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή νοείται ότι θα 

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της τέχνης και τις σύγχρονες 

εξελίξεις της τεχνολογίας στην κατηγορία των ελαστικών.   

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 

Επί των προσφερόμενων ελαστικών πρέπει να αναγράφονται όλα τα τεχνικά στοιχεία 

σύμφωνα με την ETRTO, καθώς και το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής τους. 

 

Κάθε τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται απαραίτητα επί ποινή αποκλεισμού, από : 

 

α) Πλήρεις τεχνικές περιγραφές των ελαστικών προσπέκτους, σχέδια, φωτογραφίες όπως 

και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει την αρμόδια επιτροπή στην αξιολόγηση 

των προσφορών 

β) Πίνακες της Ευρωπαϊκής τεχνικής οργάνωσης ελαστικών και ζαντών (ETRTO ) με δείκτες 

φορτίου, λινών και ταχύτητας των προσφερόμενων ελαστικών. 

γ) Δήλωση όπου ο προμηθευτής θα βεβαιώνει ότι τα ελαστικά που θα παραδώσει είναι 

πρώτης ποιότητας, στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων και δεν είναι αναγομωμένα. 

δ) Δήλωση όπου θα αναφέρεται η παρεχόμενη εγγύηση του εργοστασίου κατασκευής των 

ελαστικών υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσης. 
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ε) Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις ( πωλήσεις ) ελαστικών 

τον τελευταίο χρόνο, καθώς και οι παραλήπτες. 

στ) Δήλωση όπου θα αναφέρεται αν η τοποθέτηση και η ζυγοστάθμιση των ελαστικών στα 

αυτοκίνητα του Δήμου παρέχεται δωρεάν ή όχι στο συνεργείο του προμηθευτή. 

ζ) Πιστοποιητικό όπου θα αναφέρεται ότι τα προσφερόμενα  ελαστικά έχουν 

κατασκευαστεί βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της Διεθνούς Ένωσης Κατασκευαστών 

Ελαστικών (ETRTO )  καθώς και η πιστοποίηση ISO από αναγνωρισμένα κέντρα ελέγχου ή 

ειδικευμένους οργανισμούς διεθνούς κύρους που διασφαλίζουν διαδικασίες ολικής 

ποιότητας σε όλα τα στάδια παραγωγής των ελαστικών.   

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ…………….                                                       Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΜΗΧ/ΚΟΥ                         ΚΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ&  

 

                                                                                                   

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
                       ΔΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΟΔΟΝΟΣ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ-  

                            ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

                   ΑΜ: 35/2011 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

29.000,00 €  

                                          (Με ΦΠΑ 23%) 

Δ/ΝΣΗ :ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΜΗΧ/ΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ : ΚΙΝΗΣΗΣ 

                       ΚΑΕ: 10.6671.001        1.000,00 € 

           15.6671.001        1.000,00 € 

           20.6671.001      20.000,00 € 

           30.6671.001        2.000,00 € 

           35.6671.001        3.000,00 € 

           45.6672.001        1.000,00 € 

                                  50.6671.002        1.000,00 € 
 

 

 

 

                              ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ    (α) 

                                                ΑΡΘΡΟ 1
ο
 

Η παρούσα Γενική Συγγραφή  Υποχρεώσεων αφορά την Προµήθεια Ελαστικών 

αυτοκίνητων µηχανηµάτων. 
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                                                   ΑΡΘΡΟ 2
ο
 

 Η σύναψη  σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε την 

διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού   κατ ΄εφαρµογή των διατάξεων της Υ.Α. 

11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί ΕΚΠΟΤΑ, τις σχετικές ερµηνευτικές αυτής  

εγκυκλίους , όπου αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση µε τον Ν. 2286/95 και τις 

σχετικές αυτού εγκυκλίους  Π1 7445/02 του Υπουργείου Ανάπτυξης µε τίτλο 

"Εξαίρεση Προµηθειών από την ένταξή τους στο ενιαίο Πρόγραµµα  

Προµηθειών "(ΦΕΚ112/31.1.02 τεύχος Β'), Π1  7446/02 του Υπουργείου 

Ανάπτυξης µε τίτλο "Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου  2 παρ. 5,12,13,16 

του Ν. 2286/95, (ΦΕΚ 112/31.1.02 τεύχος Β'), και 17 µε αριθµ. Πρωτ. 32346/7-8-

02 του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

 

                                                      ΑΡΘΡΟ 3
ο
 

Τα στοιχεία  της µελέτης είναι :  

 

α. Η γενική Συγγραφή υποχρεώσεων  

β. Τεχνική Έκθεση  

γ. Τεχνικές Προδιαγραφές  

δ. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός της Υπηρεσίας  

ε. Τιµολόγιο Μελέτης 

 

                                                      

                                                      ΑΡΘΡΟ 4
ο 

 

4.1 Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία του πρόχειρου 

διαγωνισµού  µε κριτήριο κατακύρωσης  την  συµφερότερη προς τον ∆ήµο 

προσφορά. 

4.2 Η ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται µέχρι  και την ………ηµέρα 

……….και ώρα……….. 

4.3  Για την προµήθεια µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα, 

καθώς και ενώσεις προµηθευτών , εφ' όσον γι' αυτές    συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 8 της Υ.Α. 11389/ 93 του ΥΠ.ΕΣ. 

4.4  Τα υπό προµήθεια είδη θα παραδοθούν τµηµατικά και σύµφωνα µε τις 

ανάγκες της υπηρεσίας, έπειτα από έγγραφη εντολή, ή τηλεφωνικά , και 

µέσα σε δύο µέρες από την ειδοποίηση.  Η πρώτη παράδοση ωστόσο θα γίνει 

εντός 5 ηµερών  από την υπογραφή της σύµβασης.  ∆εν δικαιολογείται 

καθυστέρηση του χρόνου παράδοσης.  

4.5 Ο ∆ήµος  διατηρεί το δικαίωµα να µην εξαντλήσει όλες τις ποσότητες που 

αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 
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                                                  ΑΡΘΡΟ 5ο 

 Εάν ο προµηθευτής καθυστερήσει την συνολική παράδοση της προµήθειας σε 

χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ½ του χρόνου παράδοσης ,είναι 

υποχρεωµένος να πληρώνει   στο ∆ήµο, ποινική ρήτρα ίση µε το 2,5% της αξίας 

της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρό-θεσµα.  Εάν η καθυστέρηση υπερβαίνει 

το ½  του χρόνου παράδοσης θα πληρώσει το 5% της αξίας που παραδόθηκε 

εκπρόθεσµα . Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις  του άρθρου 33 της 11389/93 

Υπ. Απόφασης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

 

                                                ΑΡΘΡΟ 6ο 

           

 Με την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής θα εγγυηθεί ότι η 

παραδιδόµενη προµήθεια ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους της τεχνικής 

περιγραφής και θα είναι κατασκευασµένη µε υλικά και εργασία αρίστης 

ποιότητας απαλλαγµένη δε από κάθε κρυπτό ή φανερό ελάττωµα. Θα 

ανταποκρίνεται από κάθε πλευρά στην χρήση και λειτουργία για την οποία 

προορίζεται και σε καµία περίπτωση δεν θα γίνουν δεκτά υλικά εργασίας 

δευτέρας ποιότητας. 

 

                                                ΑΡΘΡΟ7ο 

 

α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει 

εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, παρ. 

2
 .
 α του άρθρου 26 της Υ.Α. 11389/93   του ΥΠ.ΕΣ. 

 

β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης παρέχεται µε εγγυητική 

επιστολή πιστωτικών ιδρυµάτων ή άλλων νοµικών προσώπων ΕΟΚ και έχουν το 

δικαίωµα προς αυτό, στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσηµη µετάφραση, καθώς 

επίσης και µε έντοκα γραµµάτια Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

 

γ. Η εγγύηση θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύµβασης παρ. 2.γ του 

άρθρου 26 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 
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δ. Η εγγυητική αυτή θα πρέπει ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και 

τον τύπο που περιβάλλεται θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα οριζόµενα 

στην παράγραφο 2.δ εδάφιο 1 εώς και 12 του άρθρου 26 της Υ.Α. της Υ.Α. 

11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 

 

ε. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του υλικού σύµφωνα µε την παρ. 2.ε του άρθρου 26 Υ.Α. 

11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 

 

στ. Σε περίπτωση δε κατά την οποία η κάλυψη του χρόνου εγγύησης 

διασφαλίζεται µε τραπεζική ή άλλου φορέα εγγυητική επιστολή για το 

προβλεπόµενο στην διακήρυξη χρονικό διάστηµα ενώ η εγγύηση παρατείνεται 

από τον προµηθευτή για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα µε το δικό του επίσηµο 

έγγραφο, το οποίο θα καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην 

παρ. 2.δ του άρθρου 26 της Υ.Α. 11389/93 τοπυ ΥΠ.ΕΣ. 

 

                                          ΑΡΘΡΟ8ο 

 Ο προµηθευτής, δεν µπορεί να υποκαταστήσει στην σύµβαση ή για µέρος 

αυτής ,άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο χωρίς την έγγραφο συγκατάθεση του 

∆ήµου, µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

 

 

 

 

 

                                            ΑΡΘΡΟ 9
ο
 

 

    Οι προσφερόµενες τιµές µονάδος του τιµολογίου είναι σταθερές και 

αµετάβλητες για όλη την διάρκεια της προµήθειας και για κανένα λόγο δεν 

υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση.  

Στη συµβατική αξία των υλικών διενεργούνται οι προβλεπόµενες εκ του νόµου 

κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προµηθευτή, πλην το Φ.Π.Α. 

                 

                                             ΑΡΘΡΟ10
ο
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  Αν κατά την παραλαβή βρεθεί ότι τα υπό προµήθεια υλικά δεν πληρούν 

τους όρους της σύµβασης ή των τεχνικών προδιαγραφών και γενικά των 

προσφεροµένων χαρακτηριστικών και κατά την κρίση της επιτροπής δεν είναι 

δυνατόν να καταστεί απολύτως  κατάλληλα και έτοιµα για χρήση, ο 

προµηθευτής θα είναι υποχρεωµένος χωρίς καµία αποζηµίωση να προβεί στην 

αντικατάσταση µέσα σε προθεσµία που θα ορίσει η επιτροπή. 

 

                                           ΑΡΘΡΟ11ο 

 

Μετά την εκπλήρωση κάθε συµβατικής υποχρέωσης και µετά την υπογραφή του 

πρωτοκόλλου παραλαβής επιστρέφεται στον ανάδοχο, η εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης, εκτός αν υφίστανται παρατηρήσεις επί του πρωτοκόλλου 

παραλαβής από την επιτροπή οπότε η παραλαβή παρατείνεται µέχρι πλήρους 

αποκαταστάσεως των παρατηρήσεων που επισηµάνθηκαν από την επιτροπή. 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  55/2011 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 

                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 

 

Ακριβές Αντίγραφο                                       

Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          

∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  

 

Ελένη Σούλα 
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