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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ -  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, 
ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ» 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   

ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 265.319,08 € 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - Κ.Α. : 20-6671.004, 20-6263.004 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

  

 
 

 

 

 

 

 

Μ Ε Λ Ε Τ Η 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ -  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ»   

CPV: 34350000-5, 34324000-4, 50100000-6  

 

 

 

Προϋπολογισμού: 265.319,08 ΕΥΡΩ 

 

 

 

 

 

 

Περιεχόμενα: 
1. Τεχνική Έκθεση 

2. Τεχνική Περιγραφή 

3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Ενδεικτικό Τιμολόγιο 

4. Συνοπτικός Προϋπολογισμός 

5. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ -  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, 
ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ» 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   

ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 265.319,08  € 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - Κ.Α. : 20-6671.004, 20-6263.004 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

  

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια καινούριων ελαστικών επισώτρων μετά των 

αντίστοιχων αεροθαλάμων ή μη1και μεταλλικών ζαντών, για το σύνολο των οχημάτων και 

μηχανημάτων έργου του Δήμου Αμαρουσίου, συμπεριλαμβανομένης και της τοποθέτησης αυτών, 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες φθοράς, βλάβης και αντικατάστασης. Επιπρόσθετα, 

η μελέτη αφορά και τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του συνόλου των ειδών αυτών 

(παλαιών και νέων), εφόσον παραστεί ανάγκη. 

Τα ελαστικά και οι ζάντες θα είναι διαφόρων τύπων ώστε να εξυπηρετηθούν όλα τα 

υφιστάμενα οχήματα (επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά, απορριμματοφόρα, δίκυκλα, κ.λπ.) και 

μηχανήματα έργου του Δήμου και θα πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης. 

Οι ποσότητες των ελαστικών και ζαντών που αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό – 

Ενδεικτικό Τιμολόγιο δεν δεσμεύουν το Δήμο όσον αφορά στην διάθεσή τους ανά όχημα ή 

μηχάνημα. Η διάθεση και η κατανομή των ποσοτήτων θα γίνει βάσει πραγματικών αναγκών του 

Δήμου, οι οποίες θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωσή της. 

Τα στοιχεία των οχημάτων, των τύπων ελαστικών και των ζαντών, καθώς και οι ποσότητες 

αυτών δόθηκαν από το Τμήμα Διαχείρισης Εξοπλισμού και Οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας 

και Ανακύκλωσης. 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν  τις εγκαταστάσεις της Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης του Δήμου Αμαρουσίου, όπου σταθμεύουν τα οχήματα του δημοτικού στόλου και 

σε συνεννόηση µε την υπηρεσία να εξετάσουν τα ελαστικά και τα λοιπά είδη των οχημάτων και 

να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

                                                 
1Εφεξής, όπου αναφέρεται η λέξη ελαστικά ή επίσωτρα ή ελαστικά επίσωτρα, θα περιλαμβάνει τα ελαστικά ή επίσωτρα 

μετά των αντίστοιχων αεροθαλάμων ή μη. 
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Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν υπηρεσίες κινητού συνεργείου 

και να συνυπολογίσουν στην προσφορά τους τις αντίστοιχες υπηρεσίες, δηλαδή η προσφορά θα 

πρέπει να συμπεριλαμβάνει την αντικατάσταση/τοποθέτηση των ελαστικών – ζαντών κατά 

περίπτωση είτε στο συνεργείο του προμηθευτή,  είτε στις εγκαταστάσεις του Δήμου είτε στη θέση 

βλάβης του οχήματος/μηχανήματος έργου µε κινητό συνεργείο. Σε περίπτωση συνεργαζόμενων 

συνεργείων,  η συνεργασία δεν θα έχει τη μορφή υπεργολαβίας. 

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμού του 2020 του Δήμου Αμαρουσίου, οι σχετικές πιστώσεις για 

το αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτυπώνονται στον ακόλουθο ΠΙΝΑΚΑ 1. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑ Κ.Α.  ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 

A/A Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΙΤΛΟΣ 

1 20-6671.004 140.000,00 € 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ,  ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝΚΑΙ  

ΖΑΝΤΩΝ 

2 20-6263.004 10.000,00 € 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ 

ΚΑΙ  ΖΑΝΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
 ΕΤΟΥΣ 2020: 

150.000,00 €  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑ Κ.Α.  ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της παρούσας μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 265.319,08 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τους Κ.Α. 20-6671.004 και Κ.Α. 20-6263.004 του 

προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρουσίου, όπως φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα 2, οι οποίοι θα 

καλυφθούν από ίδιους πόρους. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑ Κ.Α. 

A/A Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΙΤΛΟΣ 

1 20-6671.004 240.357,88 € 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ,  ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝΚΑΙ  

ΖΑΝΤΩΝ 

2 20-6263.004 24.961,20 € 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ 

ΚΑΙ  ΖΑΝΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  265.319,08 €  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑ Κ.Α. 

Διευκρινίζεται ότι η υλοποίηση της παρούσας μελέτης, για την οποία η διαδικασία ανάθεσης 

εκκινεί στο έτος 2020,  επεκτείνεται και στα έτη 2021 και 2022 και ως εκ τούτου  η δέσμευση των 

απαιτούμενων πιστώσεων και η εκτέλεση των αντίστοιχων δαπανών καταχωρούνται  ως Πολυετής 

Δαπάνη  για τα οικονομικά έτη 2020, 2021 και 2022.  
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Ειδικότερα, στον  Κ.Α. 20-6671.004: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ,  ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ  ΖΑΝΤΩΝ 

του προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρουσίου, η δέσμευση του ποσού των 240.377,88 €, ως 

πολυετής δαπάνη, θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 

1. Για το οικονομικό έτος 2020 η δέσμευση θα ανέλθει στο ποσό των 5.377,88 €  (κάτω από το 

όριο της εγγεγραμμένης πίστωσης έτους 2020), 

2.  Για το οικονομικό έτος 2021 η δέσμευση προγραμματίζεται να ανέλθει στο ποσό των 

117.500,00 € και  

3 .  Για το οικονομικό έτος 2022 η δέσμευση προγραμματίζεται να ανέλθει στο ποσό των 

117.500,00 €.  

Επίσης, στον  Κ.Α. 20-6263.004: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ  

ΖΑΝΤΩΝ του προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρουσίου, η δέσμευση του ποσού των 24.961,20 €, 

ως πολυετής δαπάνη, θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 

1. Για το οικονομικό έτος 2020η δέσμευση θα ανέλθει στο ποσό των 561,20 €  (κάτω από το όριο 

της εγγεγραμμένης πίστωσης έτους 2020), 

2.  Για το οικονομικό έτος 2021 η δέσμευση προγραμματίζεται να ανέλθει στο ποσό των 

12.200,00 € και  

3 .  Για το οικονομικό έτος 2022 η δέσμευση προγραμματίζεται να ανέλθει στο ποσό των 

12.200,00 €.  

Στον ΠΙΝΑΚΑ 3 που ακολουθεί αναφέρονται τα ποσά του ενδεικτικού προϋπολογισμού 

αναλυτικά κατ’ αντιστοιχία με τους κωδικούς C.P.V.. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑ Κ.Α. ΚΑΙ CPV 

A/A Κ.Α. 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Φ.Π.Α. 
(24%) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 
CPV 

1.1 20-6671.004 191.322,00 € 45.917,28 € 237.239,28 € 34350000-5 

1.2 20-6671.004 2.515,00 € 603,60 € 3.118,60 € 34324000-4 

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 20-6671.004: 193.837,00 € 46.520,88 € 240.357,88 €  

2.1 20-6263.004  16.000,00 € 3.840,00 € 19.840,00 € 50100000-6 

2.2 20-6263.004  4.130,00 € 991,20 € 5.121,20 € 50100000-6 

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 20-6263.004: 20.130,00 € 4.831,20 € 24.961,20 €  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  213.967,00 € 51.352,08 € 265.319,08 €  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3:ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑ Κ.Α. ΚΑΙ CPV 
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Ο διαγωνισμός θα εκτελεστεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  με τη διαδικασία  του 

Ανοιχτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού κάτω των ορίων. 

 

   Μαρούσι, 19/11/2020 

Η συντάξασα 
 

 

Ο Αναπληρ. Προϊστάμενος 
Τμήματος  Σχεδιασμού και 

Εποπτείας Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης 

Ο Προϊστάμενος  
Τμήματος Διαχείρισης 

Εξοπλισμού και Οχημάτων 

Η  Προϊσταμένη 
Δ/νσης  Καθαριότητας 

και Ανακύκλωσης 

 

 

 

 

  

 

 
Κουτραφούρη Φωτεινή 
Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε. 

Χατζηθεοδώρου Παναγιώτης 

ΔΕ Διοικητικού/Α’ 

Κάτσαρης Βασίλειος 
Πολιτικός Μηχ/κός 

Κατσίλλη Αικατερίνη 
Τοπογράφος Μηχ/κός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ -  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, 
ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ» 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   

ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 265.319,08 € 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - Κ.Α. : 20-6671.004, 20-6263.004 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

  

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο Δήμος Αμαρουσίου διαθέτει τον ακόλουθο ενεργό στόλο οχημάτων, ο οποίος φαίνεται στον 

κάτωθι ΠΙΝΑΚΑ 4: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. 
KHH-6330 

πρώην 

ΖΗΙ 9651 

DAIMLER CHRYSL ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ(ΠΡΕΣΑ) 

2. 
KHH-6331 

πρώην 

ΖΗΙ 9652 

DAIMLER CHRYSL ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ (ΠΡΕΣΑ) 

3. ΚΗΗ 1753 MERCEDES BENZ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΦΟΡΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

(ΠΡΕΣΑ) 

4. ΚΗΗ 1754 MERCEDES BENZ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΠΡΕΣΑ) 

5. ΚΗΗ 1755 MERCEDES BENZ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΠΡΕΣΑ) 

6. ΚΗΗ 1823 MERCEDES 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

(ΠΡΕΣΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) 

7. ΚΗΗ 1824 RENAULT 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

(ΠΡΕΣΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) 

8. ΚΗΗ 5869 MERCEDES-BENZ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

(ΠΡΕΣΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) 

9. ΚΗΗ 5891 NISSAN 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

(ΠΡΕΣΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) 

10. ΚΗΗ 5892 NISSAN 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

(ΠΡΕΣΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) 

11. ΚΗΗ 6210 MERCEDES BENZ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

(ΠΡΕΣΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

12. 
ΚΗΗ 6302 

πρώην  

ΚΗΟ 6338 

MERCEDES BENZ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ(ΜΥΛΟΣ) 

13. ΚΗΗ 7400 MERCEDES 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

(ΠΡΕΣΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) 

14. ΚΗΟ 6339 MERCEDES BENZ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ (ΜΥΛΟΣ) 

15. ΚΗΟ 6341 MERCEDES BENZ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ (ΜΥΛΟΣ) 

16. ΚΗΟ 6342 MERCEDES BENZ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ (ΜΥΛΟΣ) 

17. ΚΗΟ 6345 MERCEDES BENZ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ (ΜΥΛΟΣ) 

18. 
ΚΗΗ 6332 

πρώην 

ΥΜΟ 1678 

DAIMLER CHRYSL ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ (ΜΥΛΟΣ) 

19. ΚΗΙ 3667 VOLKSWAGEN ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ 

20. ΠΛ 16390 FORD TRANSIT ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ  

21. ΖΚΧ 846 KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ 

22. ΚΤ 5101 SYM ΔΙΚΥΚΛΟ 

23. ΟΒΖ 0641 HONDA ΔΙΚΥΚΛΟ 

24. ΟΒΖ 0642 HONDA ΔΙΚΥΚΛΟ 

25. ΧΤΝ 0822 HONDA ΔΙΚΥΚΛΟ 

26. ΧΤΝ 0823 HONDA ΔΙΚΥΚΛΟ 

27. ΧΤΝ 0824 HONDA ΔΙΚΥΚΛΟ 

28. ΧΤΝ 0825 HONDA ΔΙΚΥΚΛΟ 

29. ΧΤΝ 0826 HONDA ΔΙΚΥΚΛΟ 

30. ΖΗΜ 4958 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

31. ΚΗΗ 1387 SCODA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

32. ΚΗΗ 3991 CHEVROLET ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

33. ΚΗΗ 3992 CHEVROLET ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

34. ΚΗΗ 5872 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 



Σελίδα 8 από 40 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

35. ΚΗΙ 5759 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

36. ΚΗΙ 8609 FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

37. ΚΗΙ 8610 FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

38. ΚΗΙ 8611 FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

39. ΚΗΙ 8612 FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

40. ΚΗΙ 8613 FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

41. ΚΗΙ 8614 FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

42. ΚΗΙ 8615 FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

43. ΚΗΙ 8616 FIAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

44. ΥΡΡ 1812 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

45. ΥΡΡ 1815 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

46. 
KHH 6343 

πρώην 
ΖΖΑ 1977 

ΤΟΥΟΤΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

47. 
KHH 6344 

πρώην 
ΖΖΑ 1978 

ΤΟΥΟΤΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

48. 
KHH 6345 

πρώην 
ΖΖΑ 1979 

ΤΟΥΟΤΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

49. 
KHH 6346 

πρώην 

ΖΖΑ 1980 

ΤΟΥΟΤΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

50. 
KHH 6347 

πρώην 

ΖΖΑ 1982 

ΤΟΥΟΤΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

51. ΚΗΟ 5753 TOYOTA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 

52. ΚΗΗ 6304 FIAT 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΤΥΠΟΥ PICK-UP 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  

53. ΚΗΗ 6305 FIAT 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΤΥΠΟΥ PICK-UP 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  

54. 
ΚΗΗ 6354 

πρώην 
ΖΗΙ 9650 

DAIMLER CHRYSL ΚΑΔΟΦΟΡΟ 

55. 
ΚΗΗ 6352 

πρώην 
ΙΒΧ 6471 

MERCEDES ΚΑΔΟΦΟΡΟ 



Σελίδα 9 από 40 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

56. 
ΚΗΗ6353 

πρώην 

ΙΕΙ 8249 

MERCEDES ΚΑΔΟΦΟΡΟ 

57. 
ΚΗΗ 6356 

πρώην 

ΙΕΙ 8250 

MERCEDES ΚΑΔΟΦΟΡΟ 

58. 
ΚΗΗ 6355 

πρώην 

ΥΜΟ 1677 

DAIMLER CHRYSL ΚΑΔΟΦΟΡΟ 

59. 
ΚΗΗ-6337 

πρώην 

ΖΗΤ 9514 

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

60. 
ΚΗΗ-6340 

πρώην 

ΖΗΤ 9515 

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

61. ΖΗΤ 9516 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

62. 
ΚΗΗ-6338 

πρώην 

ΖΗΤ 9517 

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

63. ΖΗΤ 9518 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

64. 
ΚΗΗ-6339 

πρώην 

ΖΗΤ 9519 

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

65. ΚΗΗ 2330 MAN ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

66. ΚΗΗ 2331 MAN ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

67. ΚΗΗ 2332 MAN ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

68. ΚΗΗ 2333 MAN ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

69. ΚΗΗ 5884 NEOPLAN  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

70. ΚΗΗ 5885 NEOPLAN  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

71. 
ΚΗΗ 5946 

πρώην 
ΕΥΒ 1970 

TEMSA SANAYI ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

72. ΚΗΗ 6412 MAN ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

73. ΚΗΗ 6413 MAN ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

74. 
ΚΗΗ6341 

πρώην 

ΥΖΧ 9711 

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

75. ΜΕ 80223 MERCEDES  ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

76. ΜΕ 88349 PIAGGIO ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 

77. ΜΕ 88350 PIAGGIO ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 

78. ΜΕ 106610 NISSAN ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

79. ΜΕ 113846 MERCEDES ΒΕΝΖ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

80. ΜΕ 80280 MERCEDES  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  

81. ΜΕ 57375 IVECO-FORD/JOHNSTON ΣΑΡΩΘΡΟ 

82. ΜΕ 57376 IVECO-FORD/JOHNSTON ΣΑΡΩΘΡΟ 

83. ΜΕ 76062 IVECO-FORD/JOHNSTON ΣΑΡΩΘΡΟ 

84. ΜΕ 88332 ECOLOGIKA ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΙΚΡΟ 

85. ΜΕ 88337 ECOLOGIKA ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΙΚΡΟ 

86. ΜΕ 88338 ECOLOGIKA ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΙΚΡΟ 

87. 
ΚΗΗ 6334 

πρώην 

ΙΒΝ 1847 

VOLVO ΥΔΡΟΦΟΡΟ 

88. ΚΗΟ 6335 NISSAN ΥΔΡΟΦΟΡΟ 

89. ΚΗΟ 6336 MERCEDES BENZ ΥΔΡΟΦΟΡΟ 

90. 
ΚΗΗ 6350 

πρώην 

ΙΒΝ 1767 

VOLVO ΦΟΡΤΗΓΟ 

91. ΚΗΟ 6203 MERCDEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 

92. ΚΗΟ 6284 FIAT-IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ 

93. ΚΗΟ 6474 MITSUBISHI ΦΟΡΤΗΓΟ 

94. ΚΗΟ 6475 MITSUBISHI ΦΟΡΤΗΓΟ 

95. 
ΚΗΗ 6348 

πρώην 
ΖΗΤ 9513 

SUSUKI ΦΟΡΤΗΓΟ VAN 

96. 
ΚΗΗ 6349 

πρώην 

ΙΟΟ 2368 

OPEL ΦΟΡΤΗΓΟ VAN 

97. ΚΗΗ 6329 MITSUBISHI ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

πρώην 

ΙΒΚ 1032 

98. 
ΚΗΗ 6328 

πρώην 

ΙΒΚ 1033 

MITSUBISHI ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

99. 
ΚΗΗ 6333 

πρώην 

ΙΒΚ 1034 

MITSUBISHI ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

100. 
ΚΗΗ 6327 

πρώην 

ΙΒΚ 1035 

MITSUBISHI ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

101. 
ΚΗΗ 6326 

πρώην 
ΙΒΝ 1846 

MITSUBISHI ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

102. 
ΚΗΗ-6351 

πρώην 

ΙΒΝ 1768 

VOLVO ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ 

103. ΜΕ 106584 MUSTANG  ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

104. ΜΕ 35580 CASE ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

105. ΜΕ 76063 CASE ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

106. ΜΕ 88347 CASE ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

107. ΜΕ 99145 JCB ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

108. ΜΗΧ. ΠΡΑΣΙΝ.   ΤΡΑΚΤΕΡ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ 

Ο  ΠΙΝΑΚΑΣ 5 συμπεριλαμβάνει  τα οχήματα τα οποία θα περιέλθουν στο Δήμο μετά τις 19-4-

20222, ήτοι μετά την ολοκλήρωση της  υπ΄ αριθμ. πρωτ. 48616/25-10-206 σύμβασης και με 

μοναδικό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 16SYMV005296485, η οποία αφορά 

την προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση και πενταετή συντήρηση οχημάτων, μηχανολογικού 

εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου και για τα οποία θα απαιτηθεί μετά την ολοκλήρωση της 

ανωτέρω σύμβασης, να συμπεριληφθούν στην προμήθεια των καινούριων ελαστικών επισώτρων 

μετά των αντίστοιχων αεροθαλάμων ή μη και μεταλλικών ζαντών, συμπεριλαμβανομένης και της 

τοποθέτησης αυτών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες φθοράς, βλάβης και 

                                                 
2Με το υπ’ αριθμ. πρωτ 3/19-04-2017 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της  Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών για την σύμβαση με 

τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ,  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» παραλήφθηκαν τα οχήματα και μηχανήματα έργου.  
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αντικατάστασης. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω οχήματα και μηχανήματα έργου θα συμπεριληφθούν 

και αυτά στις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του συνόλου των ειδών αυτών, εφόσον 

παραστεί ανάγκη. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 19-04-2022 

Α/Α3 
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
ΜΟΝΤΕΛΟ 

109. ΚΗΗ 7406 ΗΜΙΦΟΡ/ΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ/ΝΟ ISUZU 

110. ΚΗΗ 7407 ΗΜΙΦΟΡ/ΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ/ΝΟ ISUZU 

111. ΚΗΗ 7408 ΗΜΙΦΟΡ/ΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠ/ΝΟ ISUZU 

112. ΚΗΗ 7621 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ 
MERCEDES BENZ 

ATEGO 

113. ΚΗΗ 7622 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ 
MERCEDES BENZ 

ATEGO 

114. ΚΗΗ 7623 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ 
MERCEDES BENZ 

ATEGO 

115. ΚΗΗ 7624 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ 
MERCEDES BENZ 

ATEGO 

116. ΚΗΗ 7625 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΡΕΣΣΑ 
MERCEDES BENZ 

ATEGO 

117. ΚΗΗ 7628 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  ΜΥΛΟΣ 
MERCEDES BENZ 

AROCS 

118. ΚΗΗ 7629 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ  ΜΥΛΟΣ 
MERCEDES BENZ 

AROCS 

119. ΚΗΗ 7626 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ANOIKTO ISUZU N2R 

120. ΚΗΗ 7627 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ANOIKTO ISUZU N2R 

121. ΚΗΗ 7630 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ANOIKTO PIAGGIO PORTER 

122. ΜΕ 136308 ΕΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 

123. ΜΕ 136309 ΕΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB 

124. ΜΕ 136316 ΣΑΡΩΘΡΟ DAF 

125. ΚΗΗ 7631-1 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ -ΗΜΙΡΥΜ/ΜΕΝΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 

(Αρθρωτό όχημα με δύο άξονες στον Τράκτορα και 

τρεις άξονες στο Ημιρυμουλκούμενο 

απορριμματοφόρο) 

MERCEDES - BENZ 

  ΚΗΗ 7631-2 HAS46 

                                                 
3 Η αρίθμηση στη στήλη «Α/Α» είναι σε συνέχεια του ΠΙΝΑΚΑ 4 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 19-04-2022 

Α/Α3 
ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 
ΜΟΝΤΕΛΟ 

126. ΚΗΗ 7633-1 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ  - ΗΜΙΡΥΜ/ΜΕΝΟ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 

(Αρθρωτό όχημα με δύο άξονες στον Τράκτορα και 

τρεις άξονες στο Ημιρυμουλκούμενο 

απορριμματοφόρο) 

MERCEDES - BENZ 

 ΚΗΗ 7633-2 HAS46 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 19-04-2022 

 

Επίσης, ο Δήμος Αμαρουσίου,  λόγω επικείμενης σύνταξης σχετικής  μελέτης για την ενίσχυση 

του δημοτικού στόλου, πρόκειται να αποκτήσει σημαντικό αριθμό νέων οχημάτων και 

μηχανημάτων έργου (είκοσι τρία), βάσει του προγραμματισμού του Δήμου. Όταν αυτά θα 

περιέλθουν στο Δήμο, θα συμπεριληφθούν και αυτά στην προμήθεια των καινούριων ελαστικών 

επισώτρων μετά των αντίστοιχων αεροθαλάμων ή μη και μεταλλικών ζαντών, 

συμπεριλαμβανομένης και της τοποθέτησης αυτών προκειμένου να αντιμετωπιστούν και σε αυτά 

οι ανάγκες φθοράς, βλάβης και αντικατάστασης. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω οχήματα και 

μηχανήματα έργου θα συμπεριληφθούν και στις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης του 

συνόλου των ειδών αυτών, εφόσον παραστεί ανάγκη. Σημειωτέον, τα ελαστικά αυτών των 

οχημάτων και μηχανημάτων έργου ανήκουν ως επί το πλείστον σε κατηγορίες όμοιες με αυτές των 

ελαστικών του υφισταμένου δημοτικού στόλου. 

Ο δημοτικός στόλος χρειάζεται ποιοτικά και αναγνωρισμένα ελαστικά για την ομαλή  

λειτουργία αυτού από αναγνωρισμένους κατασκευαστές ή αντιπροσώπους που 

δραστηριοποιούνται στην εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών. Η παρούσα μελέτη τεχνικών 

προδιαγραφών καλύπτει τις απαιτήσεις και τους ελέγχους των προς προμήθεια ελαστικών 

επισώτρων που χρησιμοποιούνται γενικώς στα οχήματα και μηχανήματα έργου. 

Σχετικά βοηθήματα είναι οι προδιαγραφές ETRTO (the European Tyre Rim Technical 

Organization) και ειδικότερα: 

Α) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την 

εξοικονόμηση καυσίμου κι άλλες ουσιώδεις παραμέτρους, όπως τροποποιείται από τον 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2019/1243 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής 

Ιουνίου 2019, για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της 
κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β) Κανονισμός αριθ. 117/2011 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την 

Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) — Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση ελαστικών όσον αφορά τις εκπομπές 
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ήχου κύλισης ελαστικών και την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα και/ή την αντίσταση κύλισης 

(κατηγορίες ελαστικών C1, C2 και C3) 

Γ) Κανονισμός αριθ. 54/2008 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη 

(ΟΕΕ/ΗΕ) — Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση πνευματικών ελαστικών επισώτρων για 

επαγγελματικά οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους (κατηγορίες C2 και C3) 

Όσον αφορά τα εργοστάσια κατασκευής των ελαστικών επισώτρων, θα πρέπει αυτά να είναι 

πιστοποιημένα κατά ISO 9001 ή IS0/TS16949 και ISO 14001 εν ισχύ ή άλλα ισοδύναμα. 

Τα ελαστικά και οι ζάντες θα είναι διαφόρων τύπων ώστε να εξυπηρετηθούν όλα τα 

υφιστάμενα οχήματα (επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά, απορριμματοφόρα, δίκυκλα, κ.λπ.) και 

μηχανήματα έργου του Δήμου και θα πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσας ενότητας. 

2.1.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΠΕΛΜΑΤΟΣ  

Τα ελαστικά που ζητούνται από την υπηρεσία µας μπορούν να τα ταξινομηθούν, ανάλογα µε 

τη μορφή πέλματος, στις παρακάτω κατηγορίες: 

2.1.1  «HW» (High Way) ομαλού ή μεσαίας χρήσης δρόμου RADIAL ή ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (τιμονιού) στον οποίο περιλαμβάνεται και ο τύπος «mud and snow». 

2.1.2   «HW» (High Way) ομαλού δρόμου ή μεσαίας χρήσης δρόμου RADIAL ή ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΞΕΩΣ (διαφορικού) ΗΜΙΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ περιλαμβάνεται και ο τύπος «mud 

and snow». 

2.1.3    (ON-OFF) Εντός - εκτός δρόμου μικτών διαδρομών RADIAL ή ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (τιμονιού) 

2.1.4    (ON-OFF) Εντός - εκτός δρόμου μικτών διαδρομών RADIAL ή ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

ΕΛΞΕΩΣ (διαφορικού). 

2.2. ΕΙΔΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τα ελαστικά που ζητούνται από την υπηρεσία µας χαρακτηρίζονται ανάλογα µε τα ειδικά 

χαρακτηριστικά αυτών, ως κάτωθι: 

2.2.1. Από τη χρησιμοποίηση η µη αεροθαλάμου: 

 «TUBE TYPE » T.T, όταν απαιτείται αεροθάλαμος 

 «TUBELESS» T.L, όταν δεν απαιτείται αεροθάλαμος 

2.2.2. Από τη γωνία διάταξης των λινών ή συρμάτων του σκελετού ως προς την περιφέρεια: 

 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ, όταν η γωνία είναι περίπου 38 μοίρες (διαγώνια διάταξη) τα οποία 

πλέον χρησιμοποιούνται περιορισμένα. 
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 ΑΚΤΙΝΩΤΑ, R:RADIAL όταν η γωνία είναι 90 μοίρες περίπου δηλ. οι στρώσεις των 

λινών ακολουθούν τη διεύθυνση των (νοητών) ακτινών του ελαστικού ή έχουν 

ελάχιστη απόκλιση απ’ αυτές. Τα ελαστικά αυτά είναι πλέον τα πιο διαδεδομένα. 

2.2.3. Από την ονομαστική «ΣΕΙΡΑ» που σε κάθε µία εντάσσονται όλα τα επίσωτρα µε τον ίδιο 

λόγο ύψους προς το πλάτος της εγκάρσιας τομής και κάτω από τις συνθήκες που 

περιγράφονται στην ETRTO. Οι ενδεικτικές τιμές της σειράς είναι π.χ. 60, 65, 70, 80, 82 

και 100 και προκύπτουν από το γινόμενο του λόγου που αναφέρθηκε προηγούμενα µε 

το εκατό. 

2.2.4. Η πρώτη ύλη κατασκευής τον ελαστικών είναι από μίγμα φυσικού και συνθετικού 

ελαστικού. Ο σκελετός (CARCASS) αποτελείται από δέσμη λινών (από nylon ή άλλη 

συνθετική ίνα ή πλέγματος χαλύβδινων συρμάτων) και ενισχύεται µε µία ή 

περισσότερες περιμετρικές λωρίδες (breakerbelt) οι οποίες αποτελούνται από 

συνθετικές ίνες ή από πλέγμα χαλύβδινων συρμάτων. 

Τα ελαστικά πρέπει, να µην παρουσιάζουν τα παρακάτω κατασκευαστικά ελαττώματα: 

i. Ρωγμές πλευρικών τοιχωμάτων. 

ii. Ατέλειες του πλέγματος από τις οποίες να επηρεάζεται η μορφή και η αξιοπιστία 

κατά τη χρήση. 

iii. Διαχωρισμός των λινών. 

iv. Ανομοιομορφία στις διαστάσεις μεταξύ νοητών διαδοχικών εγκαρσίων τομών. 

v. Ελαττωματική κυκλική στεφάνη µε κυρτώματα ή ελλιπή κάλυψη του μεταλλικού 

πυρήνα µε ελαστικό. 

Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL) και  ο τύπος αυτών θα 

πιστοποιείται από αναγνωρισμένο εργαστήριο ή την ίδια την εταιρία κατασκευής τους (εκτός 

εάν το περιγραφόμενο είδος ελαστικού παραπέμπει σε τύπο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ). Η πιστοποίηση αυτή 

θα κατατίθεται με την παράδοση του προϊόντος και πριν την παραλαβή αυτού. 

2.3  ΤΕΧΝΙΚΑ –  ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να είναι RADIAL (εκτός εάν το περιγραφόμενο είδος 

ελαστικού παραπέμπει σε τύπο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ) και να διαθέτουν υψηλή αντοχή και μεγάλη 

αντιολισθητική ικανότητα σε όλες τις καιρικές συνθήκες. 

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

μέγιστη ταχύτητα χαρακτηρίζεται σαν «∆ΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ» (LoadIndex - L.I.). Εκφράζεται µε ένα 

ακέραιο αριθμό και οι αντίστοιχες τιμές σε kgr φαίνονται στον ανάλογο πίνακα της προδιαγραφής 

ETRTO. Παρά τη θέσπιση του L.I., χρησιμοποιείται κύρια στα «ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ» επίσωτρα, η παλαιά 

κωδικοποίηση του μέγιστου φορτίου που είναι ο «∆ΕΙΚΤΗΣ ΛΙΝΩΝ» (PlayRating - Ρ.R.) εκφράζεται 

µε έναν άρτιο αριθμό από το 4 έως το 60. 
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Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα για την ασφαλή μεταφορά του μέγιστου επιτρεπτού 

φορτίου χαρακτηρίζεται σαν «∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ» (Speed Symbol - S.S.), εκφράζεται µε ένα 

γράμμα του Λατινικού αλφαβήτου και οι αντίστοιχες τιμές σε km/h φαίνονται στον ανάλογο 

πίνακα της προδιαγραφής ETRTO. 

Το πέλμα των επισώτρων, όταν αυτά εξετάζονται σύµφωνα µε τα κατωτέρω αναφερόμενα, θα 

πρέπει να έχει αντοχή εφελκυσμού τουλάχιστον 2.000 Lb/in2 και τα πλευρικά τοιχώματα αντοχή 

εφελκυσμού τουλάχιστον 1.300 Lb/in2. 

Τα επίσωτρα, όταν εξετάζονται ως προς την αντοχή τους στο όζον, πρέπει να µην εμφανίζουν 

φθορές στην επιφάνειά τους. 

Τα ελαστικά επίσωτρα που θα παραδοθούν θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης 

ποιότητας, Α΄ διαλογής και παραγωγής εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 

ημερομηνία παράδοσής τους. Δεν γίνονται δεκτά αναγομωμένα ελαστικά επίσωτρα. 

2.3.1 Διαστάσεις 

Η περιγραφή διάστασης του κάθε ελαστικού εκφράζεται, µε το πλάτος του ελαστικού σε ίντσες 

ή χιλιοστά, τη «σειρά» και τη διάμετρο του επισώτρου. Μαζί δε µε τις διαστάσεις κάθε ελαστικού 

καθορίζεται και ο τύπος αυτών, όπως ταξινομείται στις παραπάνω Κατηγορίες Πέλματος  και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.1.1, 2.1.2 και  2.1.3. 

Οι διαστάσεις του πλάτους και της διαμέτρου των επισώτρων είναι προδιαγραφόμενες στην 

ETRTO και μπορούν να ελεγχθούν επί του ελαστικού που έχει «ζανταρισθεί» στη ζάντα ελέγχου 

που αναφέρεται στην ανάλογη στήλη της ETRTO. 

Αποκλίσεις από τις παραπάνω διαστάσεις είναι οι παρακάτω: 

 Για πλάτος εγκάρσιας τομής (SW) >= 305 mm , RADIAL + 4% και Συμβατικά + 8% 

 Για πλάτος εγκάρσιας τομής (SW) <305 mm , RADIAL + 2% και Συμβατικά +4%. 

 Για ολική διάμετρο (OD): Φορτηγά ομαλού δρόμου: + ή - 1,5 %, ανωμάλου δρόμου: + 5 

%, Επιβατικά RADIAL ομαλού δρόμου: + ή - 3 %, Επιβατικά RADIAL ανωμάλου δρόμου: + ή - 2% 

Οι διαστάσεις του πλάτους και της διαμέτρου των ελαστικών κατά τη χρήση είναι οι μέγιστες 

επιτρεπτές που προσλαμβάνει το ελαστικό όταν τοποθετείται στο κατάλληλο σώτρο και 

φουσκώνεται στην προβλεπόμενη πίεση και κάτω από συνθήκες λειτουργίας του ελαστικού στο 

δρόμο, όπως αναφέρονται στην ETRTO. 
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2.3.2 Εγγύηση -Ποιότητα 

Οι προδιαγραφές κατασκευής των ελαστικών θα είναι σύμφωνες µε τους κανονισμούς του 

διεθνούς οργανισμού ETRTO (the European Tyre Rim Technical Organization). 

Ο προμηθευτής πρέπει να βεβαιώσει ότι τα ελαστικά που θα παραδώσει είναι πρώτης 

ποιότητας, στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων και δεν είναι από αναγόμωση. 

Τα προσφερόμενα ελαστικά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καλύπτονται από εγγύηση 

καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 ετών/45.000χλμ για επιβατικά, 2 ετών/60.000χλμ για φορτηγά 

- απορριμματοφόρα και 2ετών/15.000χλμ για μηχανάκια, ανάλογα με το ποια κατηγορία (έτη ή 

χλμ.) θα συμπληρωθεί πρώτη, µε υποχρέωση αντικατάστασης των ελαττωματικών ελαστικών 

(εφόσον δεν πρόκειται για βλάβη από κακή χρήση). 

Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλόλητας σύμφωνα µε τον κοινοτικό κανονισμό 

και την Ελληνική νομοθεσία, να 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. 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να δηλώνουν σαφώς στην τεχνική προσφορά τους ότι 

τηρείται ο κανονισμός CE 1222/2009. Συγκεκριμένα, θα πρέπει η ετικετογράφηση των ελαστικών 

επισώτρων να περιλαμβάνει σύμβολα - σήμανση που θα αφορούν: μέτρηση της ενεργειακής 

αποτελεσματικότητας - κατανάλωσης καυσίμων, μέτρηση της πρόσφυσης σε βρεγμένο έδαφος, 

μέτρηση του εξωτερικού θορύβου κύλισης. 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να δηλώνουν σαφώς στην τεχνική προσφορά τους ότι 

η διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 

109/2004. 

Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι παραγωγής 

εργοστασίου χώρας της Ε.Ε. ή, σε περίπτωση παραγωγής αυτών σε χώρα εκτός Ε.Ε., να διαθέτει 

έγκριση τύπου από χώρα της Ε.Ε.: 
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Μακροσκοπικός Έλεγχος 
 

Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποβλέπει στη 

διατύπωση της συμφωνίας µε τις απαιτήσεις της παρούσης τεχνικής περιγραφής. 

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

και εξωτερικής επιφάνειας τους, δηλαδή της απουσίας ρωγμών και άλλων ελαττωμάτων, ως προς 

τις διαστάσεις, καθώς και ως προς τα κατασκευαστικά στοιχεία σύμφωνα με την προσφορά. 

Δειγματοληπτικά, εάν παραστεί ανάγκη, μπορεί να πραγματοποιηθεί εργαστηριακός έλεγχος, 

κατά τον οποίο ελέγχονται: 

i. Η χημική σύσταση για έλεγχο αποκλεισμού αναγόμωσης. 

ii. 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. 

Στο πλευρικό τοίχωμα των επισώτρων πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη μορφή οι 

προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία και την ETRTΟ επισημάνσεις, οι οποίες πρέπει να 

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

υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν. 

2.3.3 Γενικά 

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. 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. 

Τα ελαστικά θα φέρουν υποχρεωτικά ανάγλυφα στην εξωτερική επιφάνεια τους τα εξής 

στοιχεία: 

i. Μάρκα και τύπο. 

ii. Ένδειξη χρόνου κατασκευής. 

iii. Ένδειξη DOT. 

iv. Έγκριση καταλληλόλητας για την κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Αγορά, που απεικονίζεται 

µε ένα σήμα «Ε» εγγεγραμμένο σε κύκλο με ακτίνα 12 χιλιοστών (ή μέσα σε ένα 

παραλληλόγραμμο) μαζί  µε ακολουθία ενός αριθμού που δείχνει την χώρα η οποία 

έλεγξε και πιστοποίησε το ελαστικό κατά «Ε» ΕCE Regulation 30.  
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v. Σύμβολο ταχύτητας και δείκτη φορτίου. 

Τα πλαϊνά τους (μάγουλα) θα πρέπει να έχουν τα κύρια χαρακτηριστικά του ελαστικού 

αποτυπωμένα ανάγλυφα και δεν θα έχουν κανένα εξόγκωμα. Ο χρόνος παράδοσης των ελαστικών 

θα είναι άμεσος και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την 

επομένη της παραγγελίας. 

Τα προσφερόμενα ελαστικά θα καλύπτουν τις παραπάνω απαιτήσεις της παρούσας μελέτης 

και θα πρέπει να επιτρέπουν τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. 

2.3.4 Στοιχεία αναγνώρισης ελαστικών επισώτρων 

Στο πλαϊνό κάθε λάστιχου βρίσκονται κωδικοποιημένες όχι µόνο οι τεχνικές προδιαγραφές 

του, αλλά και στοιχεία σχετικά µε το πότε και που κατασκευάστηκε: 

Π.χ. 205/55 R16 - 91W E13 DOT 5014 

Όπου: 205: το πλάτος του ελαστικού σε mm 

55: η σειρά ή προφίλ του ελαστικού. Το προφίλ (σειρά) ενός ελαστικού είναι το πηλίκο του 

ύψους του πλαϊνού δια του πλάτους του πέλματος, πολλαπλασιασμένο επί 100. Ο αριθμός που 

προκύπτει από τις παραπάνω πράξεις µας υποδεικνύει πόσο μικρότερο είναι το πλαϊνό από το 

πέλμα ( σειρά 55 δηλώνει προφίλ ίσο µε το 55% του πλάτους του πέλματος ). Ελαστικά µε προφίλ 

55 και κάτω θεωρούνται ελαστικά χαμηλού προφίλ. 

R:Radial ( ακτινωτό, αναφέρεται στον τρόπο κατασκευής ) 

16: η διάμετρος της ζάντας σε ίντσες 

91: ο δείκτης φορτίου, δηλαδή το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο για το συγκεκριμένο ελαστικό 

από σχετικό πίνακα. 

W: ο δείκτης ταχύτητας (στη συγκεκριμένη περίπτωση μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα 270 

km/h) από σχετικό πίνακα 

E13: Δείχνει τη χώρα έγκρισης του προϊόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (13 ο κωδικός για το 

Λουξεμβούργο). 

DOT: Department of Transportation (Υπουργείο Μεταφορών ΗΠΑ). Ο αριθμός που ακολουθεί 

δείχνει πότε κατασκευάστηκε το λάστιχο, κάτι που είναι πολύ χρήσιμο κατά τη διαδικασία αγοράς 

ελαστικών. 

4520: Τα δύο πρώτα ψηφία του κωδικού δείχνουν τη βδομάδα και τα δύο τελευταία το έτος 

παραγωγής. Στην περίπτωσή µας το λάστιχο παρήχθη την 45η εβδομάδα του 2020. 
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Στο πλαϊνό μπορούν επίσης να αναγράφονται πληροφορίες σχετικά µε τη δομή του ελαστικού, 

όπως π.χ. από πόσες στρώσεις αποτελείται η ζώνη του ελαστικού και από πόσες τα λινά. 

 

 

 

   
Μαρούσι, 19/11/2020 

Η Συντάξασα 
 

 

Ο Αναπληρ. Προϊστάμενος 
Τμήματος  Σχεδιασμού και 

Εποπτείας Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης 

Ο Προϊστάμενος  
Τμήματος Διαχείρισης 

Εξοπλισμού και Οχημάτων 

Η  Προϊσταμένη 
Δ/νσης  Καθαριότητας 

και Ανακύκλωσης 

    
 
 

Κουτραφούρη Φωτεινή 
Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε. 

Χατζηθεοδώρου Παναγιώτης 
ΔΕ Διοικητικού/Α’ 

Κάτσαρης Βασίλειος 
Πολιτικός Μηχ/κός 

Κατσίλλη Αικατερίνη 
Τοπογράφος Μηχ/κός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ -  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, 
ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ» 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   

ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 265.319,08   € 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - Κ.Α. : 20-6671.004, 20-6263.004 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

  

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

ΟΜΑΔΑ  Α:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  
CPV: 34350000-5 (Ελαστικά ελαφράς και βαρείας χρήσεως) 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 ΜΕΛΕΤΗΣ * 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1.  10 - R 17,5 ΤΕΜ 40 370,00 €  14.800,00 € 

2.  10 - R 22 ΤΕΜ 2 400,00 €  800,00 € 

3.  10 - R 22,5  ΤΕΜ 50 410,00 €  20.500,00 € 

4.  100 - 80 - R 16 ΤΕΜ 1 50,00 €  50,00 € 

5.  110 - 90 - R 17 ΠΙΣΩ ΤΕΜ 2 130,00 €  260,00 € 

6.  12,5 - 80 - R 18 ΤΕΜ 2 425,00 €  850,00 € 

7.  12,5 - 80 - R 18 ΤΕΜ 10 290,00 €  2.900,00 € 

8.  12,5  - R18 ΤΕΜ 2 250,00 €  500,00 € 

9.  120 - 80 - R 16 ΠΙΣΩ ΤΕΜ 2 70,00 €  140,00 € 

10.  12 - R 16,5 ΤΕΜ 16 445,00 €  7.120,00 € 

11.  130 - 60 - R 13 ΤΕΜ 2 70,00 €  140,00 € 

12.  130 -70 - R 12 ΠΙΣΩ ΤΕΜ 2 65,00 €  130,00 € 

13.  13 - R 22,5 ΤΕΜ 24 465,00 €  11.160,00 € 

14.  155 - 70 - R 13 ΤΕΜ 16 40,00 €  640,00 € 

15.  155 - 80 - R 13 ΤΕΜ 2 40,00 €  80,00 € 
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ΟΜΑΔΑ  Α:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  
CPV: 34350000-5 (Ελαστικά ελαφράς και βαρείας χρήσεως) 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 ΜΕΛΕΤΗΣ * 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

16.  155 - R 12 ΤΕΜ 2 40,00 €  80,00 € 

17.  16,9 - R 28 ΠΙΣΩ ΤΕΜ 10 665,00 €  6.650,00 € 

18.  165 - 65 R  14 ΤΕΜ 2 50,00 €  100,00 €  

19.  175 - 65 - R15 ΤΕΜ 32 65,00 €  2.080,00 € 

20.  175 - 70 - R13 ΤΕΜ 2 65,00 €  130,00 € 

21.  175 - 80 - R14 ΤΕΜ 2 65,00 €  130,00 € 

22.  185 - 60 - R14 ΤΕΜ 2 65,00 €  130,00 € 

23.  185 - 60 - R 15 ΤΕΜ 8 60,00 €  480,00 € 

24.  185 - 65 - R 14 ΤΕΜ 4 55,00 €  220,00 € 

25.  185  - R 14 ΤΕΜ 30 65,00 €  1.950,00 € 

26.  18,4 - 26 ΤΕΜ 4 628,00 €  2.512,00 € 

27.  18  - 8,5 -  R 8 ΤΕΜ 2 65,00 €  130,00 € 

28.  195 - 70 - R 15 ΤΕΜ 2 95,00 €  190,00 € 

29.  205 - 55 - R 16 ΤΕΜ 2 95,00 €  190,00 € 

30.  205 - 65 - R 15 ΤΕΜ 2 95,00 €  190,00 € 

31.  205 - 75  - R16 C ΤΕΜ 60 90,00 €  5.400,00 € 

32.  205 - R 16 ΤΕΜ 12 95,00 €  1.140,00 € 

33.  215 - 65 - R 16 ΤΕΜ 2 120,00 €  240,00 € 

34.  215 - 70 - R 16 ΤΕΜ 2 115,00 €  230,00 € 

35.  215 - 75 - R 16 ΤΕΜ 2 115,00 €  230,00 € 

36.  245 - 70 - R 16 ΤΕΜ 18 115,00 €  2.070,00 € 

37.  245 - 70 - R 19,5 ΤΕΜ 45 130,00 €  5.850,00 € 

38.  250 - R 17 ΤΕΜ 2 55,00 €  110,00 € 

39.  26 - 12 - R 12 ΤΕΜ 2 200,00 €  400,00 € 
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ΟΜΑΔΑ  Α:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  
CPV: 34350000-5 (Ελαστικά ελαφράς και βαρείας χρήσεως) 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 ΜΕΛΕΤΗΣ * 

ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

40.  265 - 70 - R 17,5 ΤΕΜ 2 220,00 €  440,00 € 

41.  265 - 70 - R 19,5 ΤΕΜ 24 240,00 €  5.760,00 € 

42.  275 - 70 - R 22,5 ΤΕΜ 12 365,00 €  4.380,00 € 

43.  275 - R 17 ΤΕΜ 2 35,00 €  70,00 € 

44.  275 - R21 ΤΕΜ 2 95,00 €  190,00 € 

45.  285 - 050 ΤΕΜ 2 95,00 €  190,00 € 

46.  285 - 70 - R 19,5 ΤΕΜ 60 400,00 €  24.000,00 € 

47.  305 - 046 ΤΕΜ 2 400,00 €  800,00 € 

48.  305 - 70 - R 19,5 ΤΕΜ 12 400,00 €  4.800,00 € 

49.  315 - 60 - 22,5 ΤΕΜ 8 485,00 €  3.880,00 € 

50.  315 - 70 - R 22,5 ΤΕΜ 30 340,00 €  10.200,00 € 

51.  315 - 80 - R 22,5 ΤΕΜ 120 350,00 €  42.000,00 € 

52.  365 - 80 - R 20 ΤΕΜ 2 675,00 €  1.350,00 € 

53.  410 - R 18 ΠΙΣΩ ΤΕΜ 2 85,00 €  170,00 € 

54.  467 - 066 ΠΙΣΩ ΤΕΜ 4 500,00 €  2.000,00 € 

55.  90 - 90 - R 19 ΤΕΜ 2 95,00 €  190,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α: 191.322,00 € 

ΦΠΑ 24%: 45.917,28 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α με Φ.Π.Α.: 237.239,28 € 

 

ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΑΝΤΩΝ 
CPV:  34324000-4 (Τροχοί, μέρη και εξαρτήματά τους) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΕΛΕΤΗΣ* 

ΤΙΜΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΤΙΜΗ 

1.  ΖΑΝΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΜ 1 90,00 € 90,00 € 

2.  
ΖΑΝΤΑ ΑΠΟΡΡIΜMAΤΟΦOΡΩΝ-
ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

ΤΕΜ 1 400,00 € 400,00 € 
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ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΑΝΤΩΝ 
CPV:  34324000-4 (Τροχοί, μέρη και εξαρτήματά τους) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΕΛΕΤΗΣ* 

ΤΙΜΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΤΙΜΗ 

3.  ΖΑΝΤΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΕΜ 1 350,00 € 350,00 € 

4.  ΖΑΝΤΑ  ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΕΜ 1 400,00 € 400,00 € 

5.  ΖΑΝΤΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΕΜ 1 100,00 € 100,00 € 

6.   ΖΑΝΤΑ ΚΑΔΟΦΟΡΩΝ ΤΕΜ 1 400,00 € 400,00 € 

7.  ΖΑΝΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  ΤΕΜ 1 685,00 € 685,00 € 

8.  ΖΑΝΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΕΜ 1 90,00 € 90,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β: 2.515,00 € 

ΦΠΑ 24%: 603,60 € 

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β με Φ.Π.Α. 3.118,60 € 

Οι ανωτέρω τιμές προέκυψαν μετά από έρευνα αγοράς στο ελεύθερο εμπόριο. 

Επισημαίνεται ότι στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση των ελαστικών 

(συμπεριλαμβανομένων  της εξαγωγής των προς αντικατάσταση ειδών, της τοποθέτησης των νέων ή των προς 

επισκευή ειδών και όλων των υλικών και μικροϋλικών που πιθανόν να απαιτηθούν για την σωστή τοποθέτηση 

των ειδών και την ομαλή λειτουργία των οχημάτων) είτε στο συνεργείο του προμηθευτή, είτε στις 

εγκαταστάσεις του Δήμου, είτε στη θέση βλάβης του οχήματος µε το κινητό συνεργείο. Σε κάθε τοποθέτηση 

ελαστικού θα γίνεται απαραιτήτως ζυγοστάθμισή του και αν απαιτηθεί και ευθυγράμμιση του οχήματος. 

*Οι ποσότητες που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν το Δήμο όσον αφορά στην 

διάθεσή τους ανά όχημα ή μηχάνημα. Η διάθεση και η κατανομή των ποσοτήτων θα γίνει βάσει των 

πραγματικών αναγκών του Δήμου, οι οποίες θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, χωρίς υπέρβαση 

του συνολικού ποσού. 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
CPV: 50100000-6 (Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες  

υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ* 

ΤΙΜΗ  
ΤΕΜΑΧΙΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ 

1.  
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ 

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΤΕΜ 30 20,00 € 600,00 € 

2.  
 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΡΡIΜMAΤΟΦOΡΩΝ-ΦΟΡΤΗΓΩΝ 
ΤΕΜ 92 45,00 € 4.140,00 € 

3.  
 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΤΕΜ 30 20,00 € 600,00 € 

4.  
 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 
ΤΕΜ 40 45,00 € 1.800,00 € 
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ΟΜΑΔΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
CPV: 50100000-6 (Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες  

υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ* 

ΤΙΜΗ  
ΤΕΜΑΧΙΟΥ  

ΣΥΝΟΛΟ 

5.  
 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΔΙΚΥΚΛΩΝ 
ΤΕΜ 8 5,00 € 40,00 € 

6.  

 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΚΑΔΟΦΟΡΩΝ 

 

 

 

ΤΕΜ 20 35,00 € 700,00 € 

7.  
 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
ΤΕΜ 20 50,00 € 1.000,00 € 

8.  
 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 
ΤΕΜ. 8 15,00 € 120,00 € 

9.  

ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 

ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ή ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ). 

ΤΕΜ 140 50,00 € 7.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ: 16.000,00 € 

ΦΠΑ 24%: 3.840,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ: 19.840,00 € 

 

ΟΜΑΔΑ Δ:ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΖΑΝΤΩΝ 
CPV: 50100000-6 (Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες  

υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΕΛΕΤΗΣ* 

ΤΙΜΗ  

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΖΑΝΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΜ. 1 50,00 € 50,00 € 

2 
ΖΑΝΤΑ ΑΠΟΡΡIΜMAΤΟΦOΡΩΝ-

ΦΟΡΤΗΓΩΝ 
ΤΕΜ. 8 280,00 € 2.240,00 € 

3 ΖΑΝΤΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΕΜ. 2 150,00 € 300,00 € 

4 ΖΑΝΤΑ  ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΕΜ. 2 280,00 € 560,00 € 

5 ΖΑΝΤΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΕΜ. 1 70,00 € 70,00 € 

6 ΖΑΝΤΑ ΚΑΔΟΦΟΡΩΝ ΤΕΜ. 2 280,00 € 560,00 € 



Σελίδα 26 από 40 

 

ΟΜΑΔΑ Δ:ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΖΑΝΤΩΝ 
CPV: 50100000-6 (Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες  

υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΕΛΕΤΗΣ* 

ΤΙΜΗ  

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟ 

7 ΖΑΝΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  ΤΕΜ. 1 300,00 € 300,00 € 

8 ΖΑΝΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΕΜ. 1 50,00 € 50,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ: 4.130,00 € 

ΦΠΑ 24%: 991,20 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ: 5.121,20 € 

*Επειδή η προμέτρηση των υπηρεσιών επισκευής - συντήρησης των υφιστάμενων ελαστικών και 

ζαντών είναι αδύνατη, οι ποσότητες που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι κατ' 

εκτίμηση, δεν δεσμεύουν το Δήμο όσον αφορά στη διάθεσή τους ανά όχημα ή μηχάνημα και δύνανται 

να τροποποιηθούν βάσει των πραγματικών αναγκών του Δήμου, οι οποίες θα εμφανιστούν κατά την 

διάρκεια της σύμβασης, χωρίς υπέρβαση του συνολικού ποσού. 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΩΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 191.322,00 € 

ΟΜΑΔΑ Β  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΑΝΤΩΝ 2.515,00 € 

ΟΜΑΔΑ Γ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
16.000,00 €  

ΟΜΑΔΑ Δ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΖΑΝΤΩΝ 
4.130,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ: 213.967,00 € 

ΦΠΑ 24%: 51.352,08 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 265.319,08 € 

 
   

Μαρούσι, 19/11/2020 

Η Συντάξασα 
 

 

Ο Αναπληρ. Προϊστάμενος 
Τμήματος  Σχεδιασμού και 

Εποπτείας Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης 

Ο Προϊστάμενος  
Τμήματος Διαχείρισης 

Εξοπλισμού και Οχημάτων 

Η  Προϊσταμένη 
Δ/νσης  Καθαριότητας 

και Ανακύκλωσης 

   

 

 

 

Κουτραφούρη Φωτεινή 
Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε. 

Χατζηθεοδώρου Παναγιώτης 
ΔΕ Διοικητικού/Α’ 

Κάτσαρης Βασίλειος 
Πολιτικός Μηχ/κός 

Κατσίλλη Αικατερίνη 
Τοπογράφος Μηχ/κός 
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4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

A/A Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 
CPV 

1.1 
20-6671.004 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, 
ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ 

ΟΜΑΔΑ Α 191.322,00 € 45.917,28 € 237.239,28 € 34350000-5 

1.2 ΟΜΑΔΑ Β 2.515,00 € 603,60 € 3.118,60 € 34324000-4 

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 20-6671.004:  193.837,00 € 46.520,88 € 240.357,88 €  

2.1 
20-6263.004 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ 
ΚΑΙ  ΖΑΝΤΩΝ 

ΟΜΑΔΑ Γ 16.000,00 € 3.840,00 € 19.840,00 € 
50100000-6 

2.2 ΟΜΑΔΑ Δ 4.130,00 € 991,20 € 5.121,20€ 

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 20-6263.004:  20.130,00 € 4.831,20 €` 24.961,20€  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   213.967,00 € 51.352,08 € 265.319,08 €  

 
   Μαρούσι, 19/11/2020 

Η Συντάξασα 
 

 

Ο Αναπληρ. Προϊστάμενος 
Τμήματος  Σχεδιασμού και Εποπτείας 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

Ο Προϊστάμενος  
Τμήματος Διαχείρισης Εξοπλισμού 

 και Οχημάτων 

Η  Προϊσταμένη 
Δ/νσης  Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης 
    

 

 

Κουτραφούρη Φωτεινή 
Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε. 

Χατζηθεοδώρου Παναγιώτης 
ΔΕ Διοικητικού/Α’ 

Κάτσαρης Βασίλειος 
Πολιτικός Μηχ/κός 

Κατσίλλη Αικατερίνη 
Τοπογράφος Μηχ/κός 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, 

ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ» ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 265.319,08   € 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - Κ.Α. : 20-6671.004, 20-6263.004 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ   
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5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση καινούριων ελαστικών4 

(επισώτρων), καθώς και μεταλλικών ζαντών για το σύνολο των οχημάτων και μηχανημάτων έργου 

του Δήμου Αμαρουσίου προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες φθοράς, βλάβης και 

αντικατάστασης που θα προκύψουν. Επιπρόσθετα, η μελέτη αφορά και τις υπηρεσίες επισκευής 

και συντήρησης του συνόλου των ειδών αυτών (παλαιών και νέων), εφόσον παραστεί ανάγκη. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:265.319,08 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%).  

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από : 

1.  Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
  

2.  Την Υ.Α. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924/Β/2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
  

3.  Την Υ.Α. 57654/23-05-2017 (Β’ 1781) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας». 
  

4.  Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 

σήμερα  ισχύει  (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2006). 
  

5.  Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

                                                 
4Εφεξής, όπου αναφέρεται η λέξη ελαστικά ή επίσωτρα ή ελαστικά επίσωτρα, θα περιλαμβάνει τα ελαστικά ή επίσωτρα 

μετά των αντίστοιχων αεροθαλάμων ή μη. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ - 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, 
ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ» 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   

ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 265.319,08   € 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - Κ.Α. : 20-6671.004, 20-6263.004 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010). 
  

6.  Το Π.Δ. 80/2016«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α’/05- 08-

2016)  
  

7.  Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 11/τ.Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
  

8.  Τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α) 

 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 
  

9.  Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011 )«Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» ,όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 
  

10.  Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ.  143 Α/2014), «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό 

και άλλες διατάξεις». 
  

11.  Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως 

ισχύει. 
  

12.  Του Π.Δ. 28/2015 (Α΄34). «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση στα δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία» 
  

13.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2004 Φ.Ε.Κ 81 τ. Α΄/05-03-2004 «Μέτρα,  όροι και πρόγραμμα 

για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των 

χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των  απενεργοποιημένων καταλυτικών 

μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα 

οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 

2000». 
  

14.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 109/2004 Φ.Ε.Κ 81 τ. Α΄/05-03-2004 «Μέτρα και όροι για την 

εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για 

την εναλλακτική διαχείρισή τους». 
  

15.  Τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 Φ.Ε.Κ 179 τ. Α΄/06-08-2001 «Συσκευασίες και 

εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού 

Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 

(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις»  
  

16.  Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/16-06-2011 «Για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» 
  

17.  Την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/ΦΕΚ 1317 Β’/23-4-2012 «Ρυθμίσεις για το 

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο». 
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18.  Τις διατάξεις της Υ.Α. ΠΟΛ 1163/ΦΕΚ 1675 Β’/3-7-2013 «Όροι και διαδικασία είσπραξης 

– επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου». 
  

19.  Τη µε αριθμό πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέμα «Ενημέρωση 

για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 
  

20.  Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74 Α/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – 

Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 
  

21.  Το Ν. 4320/ΦΕΚ 29Α/19-03-2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 

αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 

Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 37 (Εθνικό 

Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων). 
  

22.  Την με αριθ. 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης 

«Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και 

προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λπ. των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. περί ων το 

άρθρ. 1 του Ν.Δ. 2396/53» (ΦΕΚ Β΄ 349/27-3-1975), όπως τροποποιήθηκε με την οικ. 

4993/745/24-4-1975 όμοια απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 

489) 
  

Τις εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές (πλην των είδη αναφερομένων) 

κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα 

οριζόμενα στα τεύχη της παρούσας μελέτης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, Π.Δ., Υπουργικής 

Απόφασης, κ.λπ.) οι οποίες διέπουν την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας μελέτης, έστω και 

αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω.  

ΑΡΘΡΟ 3° : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συμβατικά έγγραφα κατά σειρά ισχύος για την εκτέλεση της παρούσας μελέτης θα είναι: 

1. Το συμφωνητικό.  

2. Η Διακήρυξη. 

3. Η παρούσα μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η οποία περιέχει: 

i. Τεχνική Έκθεση 

ii. Τεχνική Περιγραφή 

iii. Ενδεικτικό Προϋπολογισμό – Ενδεικτικό Τιμολόγιο 

iv. Συνοπτικό Προϋπολογισμό 

v. Συγγραφή Υποχρεώσεων 

4. Η προσφορά του αναδόχου. 
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5. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις που θα παρασχεθούν από την 

αναθέτουσα αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 4° : ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Η διενέργεια της προμήθειας και της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με Ηλεκτρονικό Ανοικτό 

Διαγωνισμό κάτω των ορίων και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο της προμήθειας και της υπηρεσίας, 

δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα προκύψει  από το άθροισμα των ΟΜΑΔΩΝ Α, Β, Γ και 

Δ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια 

ειδών και υπηρεσιών, δηλαδή για τις ΟΜΑΔΕΣ Α, Β, Γ και Δ, όπως αυτές αναγράφονται στον 

Ενδεικτικό Προϋπολογισμό – Ενδεικτικό Τιμολόγιο. 

Το ποσό στην προσφορά του προμηθευτή ανά ομάδα δεν μπορεί να υπερβαίνει (επί ποινή 

απόρριψης) το αντίστοιχο συνολικό ποσό κάθε ομάδας, όπως αυτό αναφέρεται στον Ενδεικτικό 

Προϋπολογισμό – Ενδεικτικό Τιμολόγιο. Όμως, η τιμή του κάθε είδους ξεχωριστά ανά ομάδα 

που αναφέρεται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό – Ενδεικτικό Τιμολόγιο, δεν είναι δεσμευτική 

για τον διαγωνιζόμενο. Ομοίως, το συνολικό ποσό της προσφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

συνολικό ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο 59 του Ν. 4412/2016, επισημαίνεται ότι ο λόγος 

που η μελέτη συντάσσεται για το σύνολο της προμήθειας και της υπηρεσίας είναι η δυνατότητα 

προμήθειας και επισκευής – συντήρησης όλων των ειδών από έναν οικονομικό φορέα, γεγονός το 

οποίο αφ’ ενός διευκολύνει την υλοποίηση της σύμβασης, αφ’ ετέρου δε, επιτρέπει πιο 

ολοκληρωμένη υποστήριξη του αντικειμένου της σύμβασης από τον φορέα. 

ΑΡΘΡΟ 5° : ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝΥΠΟΨΉΦΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Ο κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας οφείλει να καταθέσει προσφορά για το σύνολο της 

προμήθειας και της υπηρεσίας, δηλαδή θα πρέπει να συμπληρώσει όλους τους πίνακες των 

ΟΜΑΔΩΝ Α, Β, Γ και Δ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας Συγγραφής  

Υποχρεώσεων. 

Στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 

σύμπραξη, που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει, μαζί με την προσφορά 

του, επί ποινή αποκλεισμού τα εξής:  

 

1) Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), ψηφιακά υπογεγραμμένο, του 

άρθρου 79 παρ.4 του  Ν.4412/2016 (Α’147) για διαδικασίες σύναψης σύμβασης κάτω των 

ορίων των οδηγιών , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 158/2016 απόφασης της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β’ 3698 16-11-2016), ως προκαταρκτική 



Σελίδα 32 από 40 

 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα 

μέρη. 

Οδηγίες για τη συμπλήρωσή της ανευρίσκονται στην κατευθυντήρια οδηγία 15 της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με αρ. πρωτ. 5797/25-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν ΤΕΥΔ για 

κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία 

έχουν  τη  μορφή  και  τον  τύπο  που  προβλέπεται  από  τη  νομοθεσία  από  την  οποία 

διέπονται. 

Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από µία (1) εταιρείες ή 

ενώσεις προμηθευτών, ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί 

άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση 

αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις 

προσφορές εκτός από µία, µε την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό. 

 

2) Εγγύηση Συμμετοχής  έναντι του ποσού των 4.279,34 €, όπως αναφέρεται στο ΆΡΘΡΟ 7  

της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

Στα Δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς  ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος, φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο ή σύμπραξη, που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει, μαζί με την 

προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού τα εξής: 

1) Πιστοποιητικά του προμηθευτή σύμφωνα με το ISO 9001, ISO 14001 και ISO 8001 (σύστημα 

ασφαλείας για την τοποθέτηση ελαστικών) ή άλλα ισοδύναμα για τον ίδιο ή στη περίπτωση 

που στηρίζεται στις ικανότητες τρίτου, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

2) Αναλυτικές τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές, καθώς και τεχνικά φυλλάδια 

(προσπέκτους) εάν υπάρχουν.  

3) Πιστοποιητικά των προσφερόμενων ελαστικών κατά ISO 9001 ή ISΟ/TS16949 (σχεδιασμός 

και κατασκευή ελαστικών) ή άλλα ισοδύναμα εν ισχύ που έχουν εκδοθεί από επίσημα 

ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 

βεβαιώνεται η καταλληλόλητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις 

τεχνικές προδιαγραφές ή σε αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα. Επίσης, τα υπό 

προμήθεια ελαστικά θα πρέπει να είναι παραγωγής εργοστασίου χώρας της Ε.Ε. ή, σε 

περίπτωση παραγωγής αυτών σε χώρα εκτός Ε.Ε., να υπάρχει πιστοποίηση σε ισχύ από 

αναγνωρισμένο φορέα της Ε.Ε. για τα ποιοτικά πρότυπα, πρώτες ύλες, τεχνολογία με 

αναφορά του συγκεκριμένου τύπου ελαστικού και προσκόμιση της αντίστοιχης 

τυποποιημένης ετικέτας ελαστικών. 

 

4) Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση (Υ/Δ) του προμηθευτή που 

θα δηλώνει : 

i. Ότι έλαβε γνώση της υπ' αριθμ. 17/2020 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης και όλες οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών είναι 

σύμφωνες κατ' ελάχιστο με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
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ii.  Ότι διαθέτει κινητό συνεργείο και το κόστος του έχει συνυπολογιστεί στην προσφορά 

τους για τις αντίστοιχες υπηρεσίες, δηλαδή στη προσφορά  του έχει συμπεριλάβει την 

αντικατάσταση/τοποθέτηση των ελαστικών – ζαντών κατά περίπτωση είτε στο 

συνεργείο του προμηθευτή είτε στις εγκαταστάσεις του Δήμου είτε στη θέση βλάβης 

του οχήματος/μηχανήματος µε κινητό συνεργείο. 

iii. Ότι τα ελαστικά είναι σύμφωνα με την προδιαγραφή E.T.R.T.O. (Τhe European Tyre 

Rim Technical Organization) και ότι τηρείται ο κανονισμός CE 1222/2009. 

iv. Ότι τα προσφερόμενα ελαστικά επίσωτρα που θα παραδοθούν θα είναι καινούργια 

και παραγωγής εντός έξι μηνών πριν από την ημερομηνία παράδοσης τους, Α΄ 

διαλογής, άριστης ποιότητας, χωρίς εργοστασιακά ελαττώματα και δεν θα είναι 

από αναγόμωση. 

v. Ότι τα προσφερόμενα ελαστικά θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας 

τουλάχιστον 3 ετών/45.000 χλμ για επιβατικά, 2 ετών/60.000 χλμ για φορτηγά-

απορριμματοφόρα και 2 ετών/15.000 χλμ για μηχανάκια, ανάλογα με το ποια 

κατηγορία (έτη ή χλμ.) θα συμπληρωθεί πρώτη, µε υποχρέωση αντικατάστασης των 

ελαττωματικών ελαστικών (εφόσον δεν πρόκειται για βλάβη από κακή χρήση). 

vi. Ότι τα υπό προμήθεια ελαστικά θα είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL), ο οποίος θα 

πιστοποιείται από αναγνωρισμένο εργαστήριο ή την ίδια την εταιρεία κατασκευής 

τους (εκτός εάν το περιγραφόμενο είδος ελαστικού παραπέμπει σε τύπου 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ) και ότι θα κατατίθεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό με την παράδοση 

του προϊόντος και πριν την παραλαβή αυτού. 

vii. Ότι έλαβε γνώση του χώρου και των εγκαταστάσεων της Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης. 

viii. Ότι η παράδοση των ειδών θα γίνεται σε χρόνο και τόπο που θα υποδεικνύει η 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

ix. Τα πλήρη στοιχεία του συνεργείου ή των συνεργείων που θα χρησιμοποιηθούν 

(ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, άδεια λειτουργίας, την εγγραφή του στο 

απαραίτητο επιμελητήριο ή στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα, τον εξοπλισμό που να καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών 

αντικατάστασης και επισκευής ελαστικών και ζαντών, τις απαραίτητες πιστοποιήσεις 

ISO και την στελέχωση- τους υπεύθυνους -για τον έλεγχο της ποιότητας). 

x. Ότι αν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

(συνεργαζόμενοι φορείς, όχι υπεργολάβοι) προκειμένου να ανταποκριθεί στα 

κριτήρια επιλογής, θα πρέπει να δηλώσει το συνεργαζόμενο φορέα στον οποίο 

στηρίζεται και να προσκομίσει σχετική δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό 

αυτό. 

xi. Ότι ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται να εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα 

εναλλακτικής διαχείρισης (Π.Δ. 109/2004, Π.Δ. 116/2004) κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης και θα ενημερώνει σχετικά την υπηρεσία. 
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Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από όλα τα παραπάνω έγγραφα και δικαιολογητικά που 

είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση των προσφορών. 

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές 

προδιαγραφές σε βασικά στοιχεία ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης, 

απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή στοιχεία. 

ΑΡΘΡΟ 6° : ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η οικονομική προσφορά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς, η τιμή μονάδας της προσφοράς για τα προς προμήθεια είδη και 

τις υπηρεσίες, θα παραμένει σταθερή για όσο χρονικό διάστημα θα είναι σε ισχύ η σύμβαση, 

δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών καθώς 

και των υπηρεσιών, σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. 

∆εν θα γίνουν αποδεκτές κανενός είδους πρόσθετες επιβαρύνσεις. 

ΑΡΘΡΟ 7° : ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό 

που θα καλύπτει το 2 % της προεκτιμώμενης αξίας, μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.. 

Για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ύψους 213.967,00 € χωρίς το Φ.Π.Α., η 

εγγύηση συμμετοχής είναι 4.279,34 €. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 

τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει, πριν την 

υπογραφή του συμφωνητικού, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της 

οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. σύμφωνα με 

το άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

Η παραπάνω εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη 

- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη 

τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
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Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα -στοιχεία της παρ.4 

του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. 

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ως και δύο (2) μήνες μετά τη 

λήξη της διάρκειας της σύμβασης. 

Η εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης αφού 

διαπιστωθεί η καλή εκτέλεση του συνόλου της προμήθειας και της υπηρεσίας, από την αρμόδια 

Επιτροπή Παραλαβής. 

ΑΡΘΡΟ 9° : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας θα καθοριστεί µε την προσφορά των διαγωνιζόμενων 

και δεν δύναται να είναι μικρότερος των 3 ετών/45.000 χλμ για επιβατικά, 2 ετών/60.000 χλμ για 

φορτηγά-απορριμματοφόρα και 2ετών/15.000 χλμ για μηχανάκια, ανάλογα με το ποια κατηγορία 

(έτη ή χλμ) θα συμπληρωθεί πρώτη, µε υποχρέωση αντικατάστασης των ελαττωματικών 

ελαστικών (εφόσον δεν πρόκειται για βλάβη από κακή χρήση). 

Κάθε βλάβη η οποία θα παρουσιάζεται στα ελαστικά, οφειλόμενη σε κακή ποιότητα, αστοχία 

υλικού και σε κάθε περίπτωση σε όχι φυσιολογική κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή φθορά, 

πρέπει να επανορθώνεται µε την άμεση αλλαγή του προβληματικού ελαστικού, το συντομότερο, 

από την ειδοποίηση της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τη βλάβη, 

επιβάλλονται σ’ αυτόν οι νόμιμες κυρώσεις. 

Ορίζεται εγγύηση καλής λειτουργίας το ποσό των 2.000 € με την κατάθεση ισόποσης 

εγγυητικής επιστολής (Άρθρο 72 - Εγγυήσεις Ν. 4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ 10° : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο για την ανάθεση της παρούσας σύμβασης, είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, δηλαδή, αποκλειστικά βάσει τιμής. 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, το αρμόδιο 

τμήμα του Δήμου προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, 

εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, αφού ο 

ανάδοχος καταθέσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 

να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, 

κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (αν 

προβλέπεται από τη παρούσα διακήρυξη) και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα σύμφωνα με το άρθρο 87 και περιλαμβάνει τη 

βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων. Αν κανένας από τους 
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προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.  

Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια προϊόντων, καθώς και των υπηρεσιών αρχίζει να 

υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης και 

σύμφωνα με τις εντολές της αρμόδιας υπηρεσίας. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος 

παράδοσης του προϊόντος αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής 

πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των  δέκα (10) 

ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος  παράδοσης των προς προμήθεια ειδών  και των 

υπηρεσιών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για είκοσι τέσσερις  (24) μήνες από την υπογραφή της. 

Ειδικότερα, η σύμβαση θα ισχύσει από την υπογραφή της για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων  

(24) μηνών και όχι πέραν της εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού. Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως 

του ποσού εντός του ως άνω συμβατικού χρόνου, δίνεται δικαίωμα να παραταθεί η χρονική της 

διάρκεια μέχρι το ήμισυ του συμβατικού χρόνου, χωρίς καμία αλλαγή των όρων που θα 

αναφέρονται στη σύμβαση, καθώς και χωρίς αύξηση του συμβατικού αντικειμένου και ποσού. 

Η επέκταση (παράταση) αυτή θα γίνει ύστερα από συμφωνία των δύο μερών, μετά τη σχετική 

έγκριση του αρμόδιου φορέα. 

Η έκπτωση του αναδόχου και τυχόν ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σύμφωνα με το Ν. 

4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η εκτέλεση και παραλαβή της προμήθειας/υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 και της με αριθ. 3373/390/20-3-1975 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της 

Κυβέρνησης «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και 

προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λπ. των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. περί ων το άρθρ. 1 του Ν.Δ. 

2396/53» ως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η παραλαβή των ειδών/εργασιών της εν λόγω προμήθειας/υπηρεσίας θα γίνεται από την 

αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου Αμαρουσίου, κατόπιν ελέγχου. Τα ελαστικά επίσωτρα 

ελέγχονται με μακροσκοπική εξέταση ως προς την κατάσταση της εσωτερικής και εξωτερικής 

επιφάνειας τους, δηλαδή της απουσίας ρωγμών και άλλων ελαττωμάτων, καθώς και ως προς τις 

τεχνικές προδιαγραφές και την χρονολογία κατασκευής τους. 

Τα ελαστικά και οι ζάντες θα παραδίδονται τμηματικά κατόπιν επικοινωνίας µε την αρμόδια 

Υπηρεσία και θα τοποθετούνται από τον ανάδοχο στο συνεργείο του και σε περίπτωση ανάγκης 

στο Αμαξοστάσιο του Δήμου ή στη θέση βλάβης που έχει ακινητοποιηθεί το όχημα/μηχάνημα 

έργου με κινητό συνεργείο, που θα είναι εξοπλισμένο για όλες τις εργασίες επισκευής και 

τοποθέτησης των  ελαστικών, εντός του Νομού Αττικής. 



Σελίδα 37 από 40 

 

Η παράδοση και η τοποθέτηση των ειδών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες 

ανάγκες του στόλου. Ο χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης των ελαστικών θα είναι άμεσος και 

σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των πέντε (5) ημερών από την επομένη της παραγγελίας. 

Ο ανάδοχος, με δική του μέριμνα και έξοδα, οφείλει να παραδώσει και να εγκαταστήσει τα 

είδη στα οχήματα ή να εκτελέσει τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης-επισκευής, σε χρόνο και 

στους χώρους που θα υποδειχτούν από την αρμόδια υπηρεσία, συνοδευόμενα από τα νόμιμα 

παραστατικά.  

Η εκτέλεση θα διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Ανάθεσης της ως άνω απόφασης (ΦΕΚ 

Β΄ 349/27-3-1975) με συμπλήρωση των εκάστοτε απαραίτητων Δελτίων Τεχνικής Επιθεώρησης 

(Δ.Τ.Ε.). 

ΑΡΘΡΟ 13° : ΠΛΗΜΕΛΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

Εάν διαπιστωθεί ότι τα προς προμήθεια είδη και οι προσφερόμενες υπηρεσίες δεν πληρούν 

τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης (υποβαθμισμένα, αλλοιωμένα, παλαιά είδη, ανεπαρκείς 

υπηρεσίες κ.λπ.), τότε εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διατάξεις του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά την 

εκτέλεση των εργασιών και οφείλει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας για την 

προστασία του προσωπικού, των μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κ.λπ.. 

Ακόμα ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αν το προσωπικό, καθώς και τα οχήματα-

μηχανήματα και λοιπά μέσα τα οποία θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών, πληρούν 

τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και αν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από 

την νομοθεσία μέτρα προστασίας και ασφάλειας. 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα 

ασφαλείας, ή ότι τα μηχανήματα που εργάζονται δεν διαθέτουν τις υπό του νόμου προβλεπόμενες 

άδειες, να διακόπτει αμέσως τις εργασίες και να καλεί τον ανάδοχο να συμμορφωθεί σχετικά.  

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Υπηρεσία μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου θα καταγγείλει μονομερώς την σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον 

ανάδοχο με ότι αυτό συνεπάγεται. 

Έως ότου ο ανάδοχος συμμορφωθεί με τα προβλεπόμενα εκ του νόμου και  τις λοιπές 

απαιτήσεις, δεν θα μπορεί να εκτελεί εργασίες για λογαριασμό του Δήμου .  

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 για το 100% 

της αξίας του κάθε τιμολογίου, μετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου 
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ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και μετά τη σχετική 

έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος, αφού γίνουν όλες οι από τις κείμενες διατάξεις 

κρατήσεις. 

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους όρους του συμφωνητικού και να παραδίδει εμπρόθεσμα τα 

αναγκαία παραστατικά - δικαιολογητικά στην Οικονομική Υπηρεσία προκειμένου να εκδοθεί το 

σχετικό χρηματικό ένταλμα. 

Οι τιμές δεν δύνανται αναπροσαρμογής για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες σε όλη την διάρκεια της σύμβασης και έως την τελική εξόφληση. 

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις, η 

Υπηρεσία μπορεί να επιβάλλει τις κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 72, 203, 207, 213, 218, 220 του 

Ν.4412/2016. 

Η κήρυξη του οικονομικού φορέα ως εκπτώτου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 203 και 204 του 

Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 17ο :  ΡΗΤΡΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος, από την στιγμή που θα αποκτήσει πρόσβαση σε απόρρητες ή εμπιστευτικές 

πληροφορίες ψηφιακής μορφής ή σε φυσικό αρχείο, δεσμεύεται πως έχει λάβει γνώση ότι οι 

εμπιστευτικές αυτές πληροφορίες προστατεύονται από την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών 

του Δήμου Αμαρουσίου, την υφιστάμενη Εθνική Νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών 

δεδομένων, καθώς και το Κανονιστικό Πλαίσιο που αφορά στη λειτουργία του Οργανισμού. 

Ο ανάδοχος για όλα τα στοιχεία που θα παρασχεθούν από το Δήμο Αμαρουσίου, αναλαμβάνει 

την υποχρέωση έναντι του Δήμου Αμαρουσίου αποφυγής οιασδήποτε διαρροής τους και του 

χειρισμού τούτων κατά τρόπον που εξασφαλίζεται απόλυτη εχεμύθεια.  

Η ως άνω υποχρέωση δεσμεύει και τον Δήμο Αμαρουσίου ως Αναθέτουσα Αρχή. 

Σε περίπτωση που έχει δοθεί στον ανάδοχο πρόσβαση σε Πληροφοριακά Συστήματα του 

Δήμου Αμαρουσίου, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαφυλάξει το απόρρητο και να μην αποκαλύψει 

το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης με τα οποία αποκτά πρόσβαση σε αυτά.  

Ο ανάδοχος ως αποδέκτης πληροφοριών θα πρέπει: 

 Να λαμβάνει υπόψη ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δι’ ιδίαν 

μόνο χρήση η δε περαιτέρω διάδοση των σε τρίτους απαγορεύεται. 

 Να μην κάνει χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών για σκοπούς άλλους από αυτόν για 

τον οποίο δόθηκαν. 

 Να μην αναπαραγάγει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις ληφθείσες πληροφορίες. 
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 Να επιστρέψει στο Δήμο Αμαρουσίου οποιοδήποτε έγγραφο εάν του ζητηθεί. 

Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε πρόσβαση στα πληροφοριακά 

συστήματα του Δήμου Αμαρουσίου με τη χρήση των δικών του κωδικών και σε περίπτωση που 

έχει την υποψία ότι κάποιος άλλος χρησιμοποιεί τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης, θα πρέπει 

να το αναφέρει αμέσως στο Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου Αμαρουσίου. 

Η υποχρέωσή του αναδόχου σχετικά με την προστασία των απόρρητων και εμπιστευτικών 

πληροφοριών στις οποίες έχει πρόσβαση λόγω της εργασίας που του έχει ανατεθεί, της 

συνεργασίας του με τον Δήμο Αμαρουσίου ή της δυνατότητας χρήσης των υπηρεσιών που του έχει 

δοθεί, θα συνεχίζει να υφίσταται και μετά τον τερματισμό της παραπάνω σχέσης του με τον Δήμου 

Αμαρουσίου. 

Ο ανάδοχος αποδέχεται και έχει πλήρως κατανοήσει ότι η σκόπιμη αποκάλυψη εκ μέρους του 

εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο άτομο μπορεί να επισύρει 

νομικές διώξεις και κυρώσεις εναντίον του. Αποδέχεται επίσης ότι έχει πλήρως κατανοήσει πως η 

σκόπιμη και μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη αποτελεί καταστρατήγηση της Πολιτικής Ασφάλειας 

του Δήμου Αμαρουσίου και λόγο για ενδεχόμενη κήρυξη του αναδόχου ως 

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κατά την εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του παρόντος, β) οι 

όροι της σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας, σύμφωνα με το άρθρο 129 του Ν. 

4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 19ο :  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις 

τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των δημοσίων συμβάσεων δεσμεύει και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 

που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

   Μαρούσι, 19/11/2020 

Η Συντάξασα 
 

 

Ο Αναπληρ. Προϊστάμενος 
Τμήματος  Σχεδιασμού και 

Εποπτείας Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης 

Ο Προϊστάμενος  
Τμήματος Διαχείρισης 

Εξοπλισμού και Οχημάτων 

Η  Προϊσταμένη 
Δ/νσης  Καθαριότητας 

και Ανακύκλωσης 
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