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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ∆ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (∆ΕΥΑΚ) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς  
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320  
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: info@deyak.gr  Ιστοσελίδα: www.deyak.gr 

Κιλκίς, Τρίτη 3-2-2015 

Αριθµ. Πρωτοκ. 197 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

Τίτλος: Προµήθεια Ελαστικών για τις ανάγκες της ∆ΕΥΑ Κιλκίς. 

Σας ανακοινώνουµε ότι  η ∆ΕΥΑ Κιλκίς   θα διενεργήσει µε απευθείας ανάθεση την προµήθεια Ελαστικών για τις 
ανάγκες των οχηµάτων της ∆ΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ. 

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν προσφορές εντός επτά ηµερολογιακών ηµερών από την 
ανάρτηση της παρούσας δηλαδή έως την Τετάρτη  11-2-12015  και ώρα 12:00 

Η επιλογή του προµηθευτή θα γίνει µε κριτήριο την χαµηλότερη συνολική προσφορά.  

Η αποστολή των προσφορών µπορεί να γίνει µε τους εξής τρόπους: 

• Κατάθεση σφραγισµένης  οικονοµικής προσφοράς  στα γραφεία της ∆ΕΥΑ Κιλκίς, 1ο ΧΛΜ Κιλκίς – 
Ξηρόβρυσης ( Ο φάκελος προσφοράς θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο) 

Η κατάθεση  του φακέλου προσφοράς  µπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω εταιρείας ταχυµεταφορών 
(courier). Το άνοιγµα των φακέλων οικονοµικών προσφορών θα γίνει την ίδια ηµέρα (Τετάρτη 11-2-2015 και ώρα 
12:15). Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παρευρίσκονται στο άνοιγµα των φακέλων οικονοµικών προσφορών. Ο 
φάκελος οικονοµικής προσφοράς θα αναγράφει τον τίτλο : «Οικονοµική προσφορά για προµήθεια ελαστικών για τις 
ανάγκες της ∆ΕΥΑ Κιλκις» θα είναι σφραγισµένος και θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος. 

Εάν η ποιότητα των ελαστικών  δεν είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές της εκδήλωσης ενδιαφέροντος   ή 
εµφανίζει ελαττώµατα ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προβεί στη αντικατάσταση τους , χωρίς καµία επιπλέον 
επιβάρυνση της ∆.Ε.Υ.Α.Κιλκίς. 
 

Για να είναι ευκολότερος ο έλεγχος και η σύγκριση των προσφορών θα πρέπει  να χρησιµοποιηθεί το έντυπο 
της ∆ΕΥΑΚ µε τίτλο έντυπο οικονοµικής προσφοράς.  Έκαστη προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε όλα τα 
υλικά του προϋπολογισµού. 

   Η δαπάνη προμήθειας των ελαστικών θα καλυφθεί από τους Κωδικούς   του προϋπολογισμού του 2015. 

Α1&Α2  62.07.01.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Α3&Α4  62.07.01.2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 
Ενδεικτικός προϋπολογισµός Ελαστικών 

Α/Α Είδος υλικού Τεχνική 
Περιγραφή 

Ποσότητα Ενδεικτική τιµή 
µονάδος 

Σύνολο 

1 Ελαστικά επαγγελµατικού οχήµατος 
διαστάσεων 195/R14 

A1 4 τεµάχια 70,00 280,00 

2 Ελαστικά επαγγελµατικού οχήµατος 
διαστάσεων 195/75/R16 

A2 4 τεµάχια 80,00 360,00 

3 Ελαστικά τριαξονικού χωµατουργικού 
φορτηγού διαστάσεων 12R-22.5 

A3 10 τεµάχια 320,00 3200,00 

ΑΔΑ: 7ΧΔ8ΟΛΚ8-Α0Γ



2/4 

4 Ελαστικά µηχανήµατος έργου  (διαβολάκι)  
διαστάσεων 7.00-15 

A4 4 τεµάχια 170,00 680,00 

    
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

4520,00 

    
         ΦΠΑ 23% 

1039,60 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

5559,60 

 

Τεχνικές περιγραφές Ελαστικών 

Τεχνική περιγραφή Α1. 

    Ελαστικά για  επαγγελµατικό όχηµα, διαστάσεων 195 R14 . Πάνω στα λάστιχα θα είναι 
αποτυπωµένα τα παρακάτω :  

1. DOT - ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
2. Ε - ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ Ε.Ε. 
3. ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ (TUBELESS) – RADIAL. 
4. TWI (∆ΕΙΚΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ) 
5. Αριθµός λινών 
6. ΠΛΑΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ , ΥΨΟΣ , ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ , ∆ΕΙΚΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΗ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
7. Χρονολογία παρασκευής από το έτος  2014 και µετά. 

 

Τα λάστιχα θα είναι 4 (τεσσάρων ) εποχών. Θα έχουν τουλάχιστον 8 λινά, και θα φέρουν δείκτη 
φορτίου για µονό ελαστικό 104 (900 Kg). Χώρα προέλευσης και εργοστάσιο κατασκευής θα είναι 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην τιµή προσφοράς συµπεριλαµβάνεται και η τοποθέτηση των 
Ελαστικών. 

Τεχνική περιγραφή Α2. 

    Ελαστικά για επαγγελµατικό όχηµα διαστάσεων 195/75/ R16 . Πάνω στα λάστιχα θα είναι 
αποτυπωµένα τα παρακάτω :  

8. DOT - ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
9. Ε - ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ Ε.Ε. 
10. ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ (TUBELESS) – RADIAL. 
11. TWI (∆ΕΙΚΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ) 
12. Αριθµός λινών 
13. ΠΛΑΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ , ΥΨΟΣ , ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ , ∆ΕΙΚΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΗ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
14. Χρονολογία παρασκευής από το έτος  2014 και µετά. 

 

Τα λάστιχα θα είναι 4 (τεσσάρων ) εποχών. Θα έχουν τουλάχιστον 8 λινά, και θα φέρουν δείκτη 
φορτίου για µονό ελαστικό 105 (925 Kg). Χώρα προέλευσης και εργοστάσιο κατασκευής θα είναι 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην τιµή προσφοράς συµπεριλαµβάνεται και η τοποθέτηση των 
Ελαστικών. 

Τεχνική περιγραφή Α3. 
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    Ελαστικά για χωµατουργικό τριαξονικό φορτηγό διαστάσεων 12R 22.5  Πάνω στα λάστιχα θα 
είναι αποτυπωµένα τα παρακάτω :  

15. DOT - ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
16. Ε - ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ Ε.Ε. 
17. ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ (TUBELESS) – RADIAL. 
18. TWI (∆ΕΙΚΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ) 
19. Αριθµός λινών 
20. ΠΛΑΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ , ΥΨΟΣ , ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ , ∆ΕΙΚΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΗ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
21. Χρονολογία παρασκευής από το έτος  2014 και µετά. 

 

Τα λάστιχα θα είναι µεικτών διαδροµών, και για άσφαλτο και για χωµατόδροµο. Θα έχουν 
τουλάχιστον 16 λινά, και θα φέρουν δείκτη φορτίου για µονό ελαστικό 148 (3150 Kg). Χώρα 
προέλευσης και εργοστάσιο κατασκευής θα είναι Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δύο ελαστικά θα είναι 
κατάλληλα για εµπρόσθια τοποθέτηση (διευθυντήριο άξονα) και τα υπόλοιπα οκτώ ελαστικά για 
οπίσθια τοποθέτηση (κινητήριο άξονα).  

 Στην τιµή προσφοράς συµπεριλαµβάνεται και η τοποθέτηση των Ελαστικών. 

Τεχνική περιγραφή Α4. 

    Ελαστικά  για µηχάνηµα έργου φορτωτή-εσκαφέα (διαβολάκι JCB 1CX) διαστάσεων 7.00 - 15  
Πάνω στα λάστιχα θα είναι αποτυπωµένα τα παρακάτω :  

22. DOT - ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
23. Ε - ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ Ε.Ε. 
24. TWI (∆ΕΙΚΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ) 
25. Αριθµός λινών 
26. ΠΛΑΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ , ΥΨΟΣ , ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ , ∆ΕΙΚΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΕΙΚΤΗ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
27. Χρονολογία παρασκευής από το έτος  2014 και µετά. 

 

Τα λάστιχα θα είναι κατάλληλα για εργασία σε χώµατα. Θα έχουν τουλάχιστον 14 λινά, θα είναι 
TUBE TYPE (µε σαµπρέλα) και στην τιµή του ελαστικού θα συµπεριλαµβάνεται και η σαµπρέλα.  

 Στην τιµή προσφοράς συµπεριλαµβάνεται και η τοποθέτηση των Ελαστικών. 

 

Με εκτίµηση 

 

Ηλίας Αβραµίδης  
Γενικός ∆ιευθυντής της ∆ΕΥΑ Κιλκίς 

Χηµικός Μηχανικός 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α Είδος υλικού Τεχνική 
Περιγραφή 

Ποσότητα Ενδεικτική τιµή 
µονάδος 

Σύνολο 

1 Ελαστικά επαγγελµατικού οχήµατος 
διαστάσεων 195/R14 

A1 4 τεµάχια   

2 Ελαστικά επαγγελµατικού οχήµατος 
διαστάσεων 195/75/R16 

A2 4 τεµάχια   

3 Ελαστικά τριαξονικού χωµατουργικού 
φορτηγού διαστάσεων 12R-22.5 

A3 10 τεµάχια   

4 Ελαστικά µηχανήµατος έργου  (διαβολάκι)  
διαστάσεων 7.00-15 

A4 4 τεµάχια   

    
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

 

    
         ΦΠΑ 23% 

 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

 
 

…………………………………… 
 

(Τόπος και ηµεροµηνία) 
 

Ο 
Προσφέρων 

 

 

 

(Ονοµατεπώνυµο και σφραγίδα υπογραφόντων) 
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