
                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                       
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

  Αριθμ. Απόφ. : 1070
Σίνδος, 25-11-2011

Αρ. Πρωτ. : 37460

ΘΕΜΑ:  Έγκριση  Διενέργειας  της  προμήθειας  ελαστικών  επισώτρων, 

προϋπολογισμού 15000,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ : 

Έχοντας λάβει υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 και 13 του Ν.2286/95.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.3 του Ν. 2503/97.

3) Την Υπ. Απόφαση 27319/18-7-2002,ΦΕΚ 945/Β.

4) Τις  διατάξεις  των  άρθρων  4  παρ.  4  και  23  παρ.  2  της  με  αριθμ.  11389/93 

Υπουργικής  Απόφασης  (ΦΕΚ  Β  185/93)  «Περί  ενιαίου  κανονισμού  προμηθειών 

ΟΤΑ» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

5) Τις διατάξεις του άρθρου 86 & 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκαν 

και ισχύουν με την παρ. 3 του αρ. 22 του Ν. 3536/2007.

6) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 

ευρώ, κατά κωδικό αριθμό είδους.

7) Την υπ’ αρίθμ. 177/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα 

για την διάθεση της πίστωσης 15000,00 € στον Κ.Α. 02.20.6671.004.

8) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ με
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια  της προμήθειας ελαστικών επισώτρων προϋπολογισμού 

15000,00 € με απευθείας ανάθεση.

Β.  Καθορίζουμε  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  προμήθειας  εργαλείων  πρασίνου 

προϋπολογισμού 15000,00 ευρώ, σύμφωνα με το παράρτημα Α’.

Γ.  Η  ανάθεση  της  προμήθειας  θα  γίνει  με  απόφαση  της  επιτροπής  συντήρησης  - 

επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών επισώτρων των αυτοκινήτων του 

Δήμου Δέλτα, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 522/2011 απόφαση  του Δημάρχου 

Δέλτα, βάσει της υπ΄ αριθ. 3373/390/1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας της Κυβέρνησης 

¨περί  καθορισμού  διαδικασίας  επισκευής,  συντηρήσεως,  αγοράς  ανταλλακτικών  και 

προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κλπ. Των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, 
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των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ περί ων το αρ. 1 

του Ν.Δ. 2396/53¨ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 4993/745/1975 απόφαση του Υπ. 

Προεδρίας της Κυβέρνησης

.

                                 Ο Δήμαρχος ΔΕΛΤΑ

           Γιουτίκας Νικόλαος

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄-
2

ΑΔΑ: 457ΓΩ9Ι-ΥΔΚ



1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
[ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ]

Για  την  κίνηση   –  λειτουργία  των  υπηρεσιακών  οχημάτων  του  Δήμου,  απαιτείται  η 
προμήθεια ελαστικών επισώτρων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η έννομη  κυκλοφορία τους 
στο οδικό δίκτυο (Κ.Ο.Κ) καθώς και η ασφάλεια των οδηγών – χειριστών τους.
O ενδεικτικός  προϋπολογισμός  για  την  παραπάνω προμήθεια  ανέρχεται  στο  ποσό των 
15000 με ΦΠΑ (12195,12 € + ΦΠΑ 23%)  και θα αντιμετωπιστεί από δαπάνες που έχουν 
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Δέλτα έτους 2011  (ίδιοι πόροι /ΟΤΑ) στον 
ΚΑ 02.20.6671.004

Χαρακτηριστικά:
1. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι καινούργια πρώτης ποιότητας, μη 

αναγομωμένα, σε άριστη κατάσταση και να στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων.
2. Κατά την ημερομηνία παράδοσης των ελαστικών επισώτρων από τον προμηθευτή 

πρέπει να μην έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών από 
την ημερομηνία παραγωγής τους η οποία θα αναγράφεται στα ελαστικά.

3. Τα   προσφερόμενα  ελαστικά  επίσωτρα  πρέπει  να  είναι  κατάλληλα  για  τις 
ελληνικές

κλιματολογικές συνθήκες.
4. Τα ελαστικά πρέπει να φέρουν σήμανση Ε2 σύμφωνα με τον κανονισμό ECE R 
54.
5. Τα ελαστικά των επιβατικών αυτοκινήτων θα πρέπει να έχουν δείκτη ταχύτητας 

τουλάχιστον  ¨Τ¨  ενώ  ο  δείκτης  φορτίου  των  φορτηγών  αυτοκινήτων  –  λεωφορείων  – 
μηχανημάτων έργου, σε καμία περίπτωση, δεν θα είναι μικρότερος από το φορτίο όπως 
αυτό προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας – χρήσης του οχήματος και από τις οδηγίες  
του κατασκευαστή αναφορικά με την φόρτιση των αξόνων.

6. Η κατασκευή των ελαστικών να ακολουθεί τις προδιαγραφές ETRTO και την 
οδηγία 92/93 της ΕΟΚ του συμβουλίου της 31-03-1992 ενώ όσον αφορά τον καθορισμό 
του ελάχιστου  βάθους  αυλακώσεων των ελαστικών των οχημάτων  που υπάγονται  στις 
κατηγορίες Μ2,Μ3,Ν2,Ν3,Ο3 και Ο4 ισχύει η υπ΄ αριθ. 32496/1558/2003 απόφαση του 
Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β΄ 847/27-06-2003) 
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ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.
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-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄-
2.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

[ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ]

Α/Α
ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ (€) ΣΥΝΟΛΟ (€)

1. 205/65/15 4,00 95,00 380,00
2. 225/75/17,5 διαφορικού 1,00 205,12 205,12
3. 1200Χ0020 τιμονιού 2,00 385,00 770,00
4. 1200Χ0020 διαφορικού 2,00 405,00 810,00
5. 315/80/22,5 τιμονιού 4,00 400,00 1600,00
6. 385/65/22,5 τιμονιού 4,00 425,00 1700,00
7. 0012/0225 τιμονιού 2,00 370,00 740,00
8. 0012/0225 διαφορικού 2,00 380,00 760,00
9. 13/22,5 τιμονιού 2,00 420,00 840,00
10. 13/22,5 διαφορικού 2,00 430,00 860,00
11. 16,9-28 2,00 650,00 1300,00
12. 14,5-20 1,00 600,00 600,00
13. 1000X0020 τιμονιού 2,00 350,00 700,00
14. 1000X0020 διαφορικού 2,00 365,00 730,00
15. 7,5 x 16 διαφορικού 2,00 100,00 200,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12195,12
ΦΠΑ 23% 2804,88

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15000,00
Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες 
τιμές  εμπορίου  σε  αντίστοιχα  είδη.  Η  παράδοση  των  ελαστικών  θα  είναι  τμηματική, 
ανάλογα  με  τις,   κατά  περίπτωση,  ανάγκες  αντικατάστασης,  καθώς  μέσα  στην  τιμή 
(τιμολόγηση)  θα  συμπεριλαμβάνεται,  υποχρεωτικά,  και  το  κόστος-υποχρέωση 
εγκατάστασης του ελαστικού επί του οχήματος, από τον ανάδοχο, ενώ η αποθήκευση τους 
από  τον  Δήμο  δεν  ενδείκνυται  λόγω  μη  ύπαρξης  κατάλληλων  συνθηκών  πίεσης-
θερμοκρασίας-υγρασίας σε  υφιστάμενες κτηριακές εγκαταστάσεις βάσει του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 228/2011  (ASTM E 1136-93) και των παρελκομένων αυτού.
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ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.
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