Ωραιόκαστρο, 30-05-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ελαστικών επισώτρων

Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πολιτικής
Προστασίας και Ποιότητας Ζωής

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην προμήθεια
ελαστικών επισώτρων (CPV: 34350000-5). 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

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ

τους.
Α/Α
1
2
3
4

ΑΡ. ΚΥΚΛ.
ME 64659
ME 57919
ΚΗΙ 7206
ΚΗΙ 7766

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
JCB
JCB
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

5

ΚΗΟ 8684

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

6

ΚΗΗ 2044

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

7

ΚΗΗ 2045

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

8

ΚΗΗ 2046

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

9

ΚΗΗ 2049

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

10

ΚΗΗ 2048

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

11

ΚΗΟ 7739

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

12

ΚΗΟ 8861

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

13

ΚΗΙ 7764

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

14

ΚΗΗ7132

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

15

ΚΗΗ7134

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

16

ΚΗΙ 4798

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ

17

ΚΗΗ 1955

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
16,9 R24 14Λινα
16,9 R24 14Λινα
205/70/15
205/70/15
225/75/17,5 τιμονιού
225/75/17,5 διαφορικού
295/80/22,5 τιμονιού
295/80/22,5 διαφορικού
295/80/22,5 τιμονιού
295/80/22,5 διαφορικού
295/80/22,5 τιμονιού
295/80/22,5 διαφορικού
295/80/22,5 τιμονιού
295/80/22,5 διαφορικού
285/70/19,5 τιμονιού
285/70/19,5 διαφορικού
315/80/22,5 τιμονιού
315/80/22,5 διαφορικού
295/80/22,5 τιμονιού
295/80/22,5 διαφορικού
315/80/22,5 τιμονιού
315/80/22,5 διαφορικού
315/80/22,5 τιμονιού
315/80/22,5 διαφορικού
285/70/19,5 τιμονιού
285/70/19,5 διαφορικού
195/75/16 τιμονιού
195/75/16 διαφορικού
13 R22,5 τιμονιού
13 R22,5 διαφορικού
285/70/19,5 τιμονιού

18

ΚΗΗ 6475

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

285/70/19,5 διαφορικού

19

ΜΕ111168

ΣΑΡΩΘΡΟ

215-14

O ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των
35.090,00 € (ήτοι 43.511,60 € με Φ.Π.Α 24%).

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αναλυτικά, οι τεχνικές προδιαγραφές των ελαστικών επισώτρων είναι οι παρακάτω:
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 ¨Ε¨ με βάση την οδηγία 92/23/ΕΟΚ ή τους
κανονισμούς UN/ECE R54 & ECE R30.
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).
7. H προσφερόμενη μάρκα ελαστικών θα αποτελεί επιλογή κατασκευαστή πλαισίων φορτηγών ή
αυτοκινήτων ή μηχανημάτων ως ελαστικά πρώτης τοποθέτησης σε καινούρια οχήματα.
8. Τα ελαστικά των ΜΕ64659 και ΜΕ57919 θα είναι χωματουργικού τύπου με 14 λινά και για
χρήση, κυρίως, σε πετρώδη εδάφη (λατομείου).
Τα ποσά θα βαρύνουν τους ΚΑ 20.6671.1014 (38700€) και 30.6671.1005 (7500€).

ΤΕΧΝΙΚΗ

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΠΟΣ.

1

ME 64659

JCB

16,9 R24 14Λινα

4

425

1700

2

ME 57919

JCB

16,9 R24 14Λινα

4

425

1700

3

ΚΗΙ 7206

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

205/70/15

4

95

380

4

ΚΗΙ 7766

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

205/70/15

4

95

380

2

225

450

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

225/75/17,5 τιμονιού
225/75/17,5
διαφορικού

4

230

920

2

365

730

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

295/80/22,5 τιμονιού
295/80/22,5
διαφορικού

4

370

1480

2

365

730

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

295/80/22,5 τιμονιού
295/80/22,5
διαφορικού

4

370

1480

2

365

730

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

295/80/22,5 τιμονιού
295/80/22,5
διαφορικού

4

370

1480

2

365

730

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

295/80/22,5 τιμονιού
295/80/22,5
διαφορικού

4

370

1480

2

310

620

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

285/70/19,5 τιμονιού
285/70/19,5
διαφορικού

4

320

1280

2

415

830

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

315/80/22,5 τιμονιού
315/80/22,5
διαφορικού

4

430

1720

2

365

730

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

295/80/22,5 τιμονιού
295/80/22,5
διαφορικού

4

370

1480

2

415

830

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

315/80/22,5 τιμονιού
315/80/22,5
διαφορικού

4

430

1720

2

415

830

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

315/80/22,5 τιμονιού
315/80/22,5
διαφορικού

4

430

1720

2

310

620

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

285/70/19,5 τιμονιού
285/70/19,5
διαφορικού

4

320

1280

195/75/16 τιμονιού

2

110

220

195/75/16 διαφορικού

4

115

460

13 R22,5 τιμονιού

2

400

800

ΦΟΡΤΗΓΟ

13 R22,5 διαφορικού

8

410

3280

2

310

620

4

320

1280

4

5

6

7

8

9

10

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.
(€)

ΑΡΙΘ.
ΚΥΚΛ.

11

12

13

14

15
16
17

ΚΗΟ 8684

ΚΗΗ 2044

ΚΗΗ 2045

ΚΗΗ 2046

ΚΗΗ 2049

ΚΗΗ 2048

ΚΗΟ 7739

ΚΗΟ 8861

ΚΗΙ 7764

ΚΗΗ7132

ΚΗΗ7134
ΚΗΙ 4798
ΚΗΗ 1955

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ

18

ΚΗΗ 6475

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

285/70/19,5 τιμονιού
285/70/19,5
διαφορικού

19

ΜΕ111168

ΣΑΡΩΘΡΟ

215-14

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

400

100
ΣΥΝΟΛΟ:

35090,00

ΦΠΑ 24%:

8.421,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

43.511,60

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες
τιμές εμπορίου σε αντίστοιχα είδη. Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην εξάντληση των ανωτέρω
ποσοτήτων (τεμάχια)
Ωραιόκαστρο, 30-05-2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ. Π. & Π.Π.Ζ

ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΤΕ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄

Ωραιόκαστρο, 30-05-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πολιτικής
Προστασίας και Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ελαστικών επισώτρων

ΓΕΝΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ο

Άρθρο 1 : Αντικείμενο της προμήθειας
Θα διενεργηθεί από το Δήμο Ωραιοκάστρου η προμήθεια ελαστικών επισώτρων για το
σύνολο των επί της Τ.Ε., οχημάτων του Δήμου Ωραιοκάστρου.
ο

Άρθρο 2 : Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από :
α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08.8.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα».
γ. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07.6.2010).
δ. Το N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/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»
ο

Άρθρο 3 : Συμβατικά στοιχεία προμήθειας
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι:
α) Σύμβαση
β) Διακήρυξη δημοπρασίας
γ) Προϋπολογισμός
δ) Συγγραφή υποχρεώσεων
ε) Τεχνική περιγραφή.
στ) Προσφορά
ο

Άρθρο 4 : Εγγυήσεις
Εγγυητική επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η
οποία θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της σύμβασης και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό
πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς το Φ.Π.Α. επί της συνολικής συμβατικής αξίας.

ο

Άρθρο 5 : Υπογραφή σύμβασης
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος,
υποχρεούται να προσέλθει, σύμφωνα με το νόμο για να υπογράψει τη σύμβαση και να καταθέσει
την κατά το άρθρο 4 της παρούσας, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα
στοιχεία της προμήθειας. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρις 31-12-2020 από την υπογραφή
της.
ο

Άρθρο 6 : Προσφορά αναδόχου
Η προσφορά του προμηθευτή είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της
προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
ο

Άρθρο 7 : Πληρωμή Αναδόχου
Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με τμηματική εξόφληση του ποσού μετά
την τμηματική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και αφού συνταχθούν όλα τα δικαιολογητικά και
εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και
καταλληλότητα των ελαστικών.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής
παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
ο

Άρθρο 8 : Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η
ποσότητα που παραδόθηκε. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. Εκπληρώθηκαν
και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα ελαστικά με τα οποία θα
προμηθεύσει το Δήμο Ωραιοκάστρου θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών
προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης
ποιότητας και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.
Ο Δήμος Ωραιοκάστρου διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει
ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την
υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του Δήμου κάθε ποσότητα είδους που
προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω
διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό ελαστικών που πρέπει
να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας.
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών και αποστολής των νέων σε
αντικατάσταση των ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων ελαστικών επήλθε φθορά σε όχημα του Δήμου, ο
προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που
προξένησε το ακατάλληλο προϊόν.

Εφ΄ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας
εκτελέσεως της προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα
κ.λπ. αναγκαστικά μέτρα σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις.
ο

Άρθρο 9 :Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη
και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Οι
δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
ο

Άρθρο 10 :Παραλαβή – τοποθέτηση
Η παραλαβή και τοποθέτηση των ελαστικών θα πραγματοποιείται με την
προσχώρηση του υπηρεσιακού οχήματος στις εγκαταστάσεις του αναδόχου σε διάστημα
που δεν πρέπει να ξεπερνά τις τρεις (3) ημέρες. Σε περιπτώσεις αδυναμίας μετακίνησης
του οχήματος του Δήμου, για αντικατάσταση των ελαστικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να
παρέχει κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης για την τοποθέτηση των ελαστικών (χωρίς
επιπλέον χρέωση). Τονίζεται ότι στην προσφερόμενη τιμή του αναδόχου, θα
συμπεριλαμβάνεται και το κόστος τοποθέτησης – ζυγοστάθμισης, κοκ (εργατικά και κάθε
μορφής εργασίες-παροχή υπηρεσίας). Θα διενεργείται ποσοτική παραλαβή των υλικών από
την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Κατά την παραλαβή-τοποθέτηση θα παρίσταται ο
οδηγός – χειριστής του εκάστοτε οχήματος. Η επιτροπή παραλαβής θα καταμετρά
λεπτομερώς τις ποσότητες των υλικών που παραδίδονται, θα ελέγχει τα συνοδευτικά
έγγραφα και τη συμφωνία αυτών με την προσφορά του προμηθευτή και τη σύμβαση.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια
του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση
του Δήμου.
Ωραιόκαστρο, 30-05-2018
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ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΚΑ 2019 – 2020
ΤΗΣ ΑΠΌ 30-05-2018 ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ
Α/Α
1
2
3
4

ΑΡ. ΚΥΚΛ.
ME 64659
ME 57919
ΚΗΙ 7206
ΚΗΙ 7766

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
JCB
JCB
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

5

ΚΗΟ 8684

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

6

ΚΗΗ 2044

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

7

ΚΗΗ 2045

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

8

ΚΗΗ 2046

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

9

ΚΗΗ 2049

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

10

ΚΗΗ 2048

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

11

ΚΗΟ 7739

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

12

ΚΗΟ 8861

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

13

ΚΗΙ 7764

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

14

ΚΗΗ7132

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

15

ΚΗΗ7134

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

16

ΚΗΙ 4798

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ

17

ΚΗΗ 1955

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
16,9 R24 14Λινα
16,9 R24 14Λινα
205/70/15
205/70/15
225/75/17,5 τιμονιού
225/75/17,5 διαφορικού
295/80/22,5 τιμονιού
295/80/22,5 διαφορικού
295/80/22,5 τιμονιού
295/80/22,5 διαφορικού
295/80/22,5 τιμονιού
295/80/22,5 διαφορικού
295/80/22,5 τιμονιού
295/80/22,5 διαφορικού
285/70/19,5 τιμονιού
285/70/19,5 διαφορικού
315/80/22,5 τιμονιού
315/80/22,5 διαφορικού
295/80/22,5 τιμονιού
295/80/22,5 διαφορικού
315/80/22,5 τιμονιού
315/80/22,5 διαφορικού
315/80/22,5 τιμονιού
315/80/22,5 διαφορικού
285/70/19,5 τιμονιού
285/70/19,5 διαφορικού
195/75/16 τιμονιού
195/75/16 διαφορικού
13 R22,5 τιμονιού
13 R22,5 διαφορικού

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΕΤΟΥΣ
ΧΡΗΣΗΣ
2020
2020
2019
2020
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

285/70/19,5 τιμονιού

2019
2019
2019
2019
2019
2019

18

ΚΗΗ 6475

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

285/70/19,5 διαφορικού

2019

19

ΜΕ111168

ΣΑΡΩΘΡΟ

215-14

2019

Εκ των ανωτέρω εξάγεται το συμπέρασμα ότι η συντριπτική πλειονότητα των ελαστικών
επισώτρων θα αντικατασταθούν το έτος 2019 καθότι η μελέτη συντάχθηκε με γνώμονα τις
πραγματικές ανάγκες τις υπηρεσίας για το επόμενο έτος και με δεδομένο ότι η τελευταία
αλλαγή τους έλαβε χώρα εντός του 2016. Επίσης ελήφθη υπ’ οψη και το γεγονός ότι ο
ανωτέρω στόλος απορριμματοφόρων είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα ή θα είναι
(π.χ. ΚΗΙ7766) εντός του 2019. Η εκτίμηση για τον +1 χρόνο (2020) αφορά κατά κανόνα
¨μαξιλαράκι ασφαλείας¨ για τις περιπτώσεις εκείνες των οχημάτων που λόγω απροβλέπτων
συνθηκών (π.χ. σοβαρή βλάβη) θα τεθούν σε μακρόχρονη ακινησία και δεν θα είναι εφικτή η
άμεση αντικατάσταση των ελαστικών τους.
Με τα σημερινά δεδομένα και με την σημερινή άριστη επιχειρησιακή ετοιμότητα του στόλου
μας, η κατανομή ελαστικών επισώτρων ανά έτος είναι η ανωτέρω.

Συνεπώς, για το 2019:
 για τον ΚΑ της υπηρεσίας (20) θα απαιτηθεί το σύνολο των: 36654,40€
 για τον ΚΑ της υπηρεσίας (30) θα απαιτηθεί το ποσό των:2170,00€
για το 2020:
 για τον ΚΑ της υπηρεσίας (30) θα απαιτηθεί το ποσό των:4687,20€
Σε κάθε περίπτωση τυχόν ποσότητες-ποσά που δεν θα γίνουν χρήση στο 2019 θα
μεταφερθούν ως συνεχιζόμενα το 2020.
Τα ανωτέρω αποτελούν μία οικονομοτεχνική εκτίμηση που ενδεχομένως να διαφοροποιηθεί,
μερικώς, κατά την εφαρμογή της λόγω τυχόν απρόβλεπτων καταστάσεων.

