
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ EΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8036/27103/9- στ΄ 

ΠΟΣΟ:  #12.999,96 #€ 

ΕΙΔΟΣ: Ελαστικά επίσωτρα θωρακισμένου 
οχήματος 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: Α. ΙΣΜΑΗΛΟΣ Α.Ε. 

 
Στην Αθήνα, σήμερα την 07 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017 , στα  γραφεία  της 

Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Επισήμων & Ευπαθών Στόχων, Λ. Μεσογείων 96  - Αθήνα, οι 

κάτωθι συμβαλλόμενοι: 

α. Το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο με βάση τις κείμενες διατάξεις από τον  

Αστυνομικό Διευθυντή ΛΑΜΠΡΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ, Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασφάλειας  

Μελών Κυβέρνησης και Πολιτικών Προσώπων που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία 

«Αναθέτουσα Αρχή» ή «Υπηρεσία»  και 

β.  Η εταιρεία με την επωνυμία Α. ΙΣΜΑΗΛΟΣ Α.Ε., Α.Φ.Μ.: 094305342., Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ 

ΠΕΙΡΑΙΑ, που εδρεύει στην οδό Λ. Βουλιαγμένης 305, τηλ.: 094305342, νομίμως 

εκπροσωπούμενη από τον ΙΣΜΑΗΛΟ Αντώνιο, που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία 

«Προμηθευτής» κατόπιν της υπ΄αριθμ. 8036/1/17/79751 από 02/08/2017 Απόφασης 

Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Ε.Α./Κ.Ο.Υ.Π./Δ-ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΤΜΗΜΑ 3ο ΣΤΕΓΑΣΗΣ – 

ΥΛΙΚΟΥ, με ΑΔΑ:7ΜΡΓ465ΧΘ7-ΡΥ6 συμφώνησαν και  αποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

Ο πρώτος  από τους συμβαλλόμενους  με την προαναφερόμενη  ιδιότητά  του , αναθέτει   στο   

δεύτερο συμβαλλόμενο «Προμηθευτή» , την προμήθεια των ελαστικών επισώτρων που απαιτούνται, 

για να καταστούν λειτουργικά  και ασφαλή τα υπηρεσιακά οχήματα της Υπηρεσίας μας , ο οποίος 

αναλαμβάνει αυτή, με τους κατωτέρω  όρους  και συμφωνίες που  αποδέχεται  ανεπιφύλακτα. Το 

είδος των προμηθειών και η τιμή αυτών ορίζεται 12.999,96€. 

Η παράδοση των υλικών – δωρεάν τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί στην έδρα  του προμηθευτή  

έως και 07/09/2017 . Τον έλεγχο και την παραλαβή των ελαστικών θα ενεργήσει η 3μελής 

Επιτροπή, η οποία δύναται να προσλάβει και ειδικό εμπειρογνώμονα .  

Η εν λόγω επιτροπή θα εξετάσει τα ελαστικά μακροσκοπικά και εφόσον διαπιστώσει αποκλίσεις 

από τις τεχνικές απαιτήσεις, θα απορρίψει το υλικό, σύμφωνα με όσα προβλέπονται . 

Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται μόνο σε ΕΥΡΩ.  

Η δαπάνη υπόκειται σε κρατήσεις: 

α) Υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας ως εξής: Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 
2,72% , Μ.Τ.Σ. 2,72%, ήτοι μερικό σύνολο 5,44% και επί του μερικού συνόλου τέλη χαρτοσήμου 
2% και επ΄ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
β) Κράτηση 0,06% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων 
Συμβάσεων, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί της προαναφερθείσας 
κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. 
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γ) Κράτηση 0,06% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ της  Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί της 
προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. 
δ) Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 24 του 
Ν.2198/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.2 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013). 
Στην τιμή της προμήθειας των ελαστικών συμπεριλαμβάνεται η ζυγοστάθμιση αυτών καθώς και 

αεροθάλαμοι, η τοποθέτηση βαλβίδων και προεκτάσεων βαλβίδων όπου αυτά απαιτούνται. 

Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί από την Διεύθυνση 

Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών, μετά την παραλαβή της ποσότητας των ελαστικών 

που χρειάζεται η Υπηρεσίας, βάσει τιμολογίων – δελτίων αποστολής που θα προσκομίσει ο 

προμηθευτής. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις και φόρος εισοδήματος που αναφέρονται στην 

παρ.3 της παρούσας. 

Τα υπό προμήθεια είδη τα οποία εμφαίνονται στο Παράστημα Α΄ της παρούσας το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος αυτής να πληρούν τις προδιαγραφές του παραρτήματος Β΄. 

Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ. 07-410 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και 

Κ.Α.Ε. 1321. 

Ο προμηθευτής βαρύνεται με την χαρτοσήμανση της σύμβασης. 

Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται 

αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια. 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης,  ένα κατατέθηκε στην Υπηρεσία, το άλλο πήρε ο 

προμηθευτής δια του νόμιμου εκπροσώπου του, που δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του και το 

τρίτο επισυνάπτεται στην δαπάνη. 

Προς πίστωση συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται ως ακολούθως:  
 

 

 
 

 
                                           Ο Ι   Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 

       

 
 

 
       Για το Ελληνικό Δημόσιο 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 

 
 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

  

 
 

 
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

 

 
 

 

 
 

 
 

                                                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 
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                                                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 
Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  

1. Τα προσφερόμενα ελαστικά θα πρέπει να είναι καινούργια, να στερούνται κατασκευαστικών 
ελαττωμάτων, να μην είναι από αναγόμωση και η ημερομηνία παραγωγής τους να μην 
υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. 

2. Τα ελαστικά πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, τις 
απαιτήσεις του ETRTO και την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς  

3. Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας και έγκριση τύπου ΕΚ σύμφωνα με την 
ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς. 

4. Όλα τα υπό προμήθεια ελαστικά να έχουν «ακτινωτή» δομή (Radial). 
5. Τα ελαστικά που είναι κατασκευασμένα από νάιλον αποκλείονται. 
6. Τα ελαστικά πρέπει να φέρουν δείκτες φθοράς πέλματος, οι οποίοι να παρέχουν οπτική ένδειξη 

της φθοράς του πέλματος. 
7. Τα ελαστικά (εμπρός και πίσω) θα πρέπει να είναι του ιδίου εργοστασίου κατασκευής. 
8. Τα εργοστάσια κατασκευής των ελαστικών επισώτρων θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό 

διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή ISO/TS 16949 ή ισοδύναμο για την κατασκευή 
ελαστικών επισώτρων. 

9. Στα πλευρικά τοιχώματα του ελαστικού πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη ή εγχάρακτη μορφή 
οι επισημάνσεις που περιγράφονται από τον ETRTO και την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική 
νομοθεσία και κανονισμούς. Οι επισημάνσεις πρέπει να αποτυπώνονται κατά το στάδιο της 
παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν. Ελαστικά στα οποία οι 
προβλεπόμενες σημάνσεις δεν θα είναι ανάγλυφα ή εγχάρακτα αποτυπωμένες δεν θα 
παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής και θα απορρίπτονται. 

10. Να υπάρχει  η ειδική ετικέτα που βαθμολογεί τις επιδόσεις του κάθε  ελαστικού, βάσει του νέου 
Ευρωπαϊκού νόμου, ως προς την ενεργειακή αποτελεσματικότητα, την ικανότητα τους να 
φρενάρουν σε βρεγμένο οδόστρωμα, και τα επίπεδα εξωτερικού θορύβου. 

11. Τύπος ομαλού δρόμου χωρίς αεροθαλάμους (TUBELESS) για τα επιβατηγά με δείκτη 
ταχύτητας τον αναγραφόμενο  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ή μεγαλύτερο. 

12. α. Τύπος ομαλού δρόμου  χωρίς αεροθαλάμους (TUBELESS) για τις μοτοσικλέτες με  δείκτη   
ταχύτητας τον αναγραφόμενο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ή μεγαλύτερο. 
β. Όσον αφορά  μοτοσικλέτες που χρησιμοποιούν αεροθαλάμους τα ελαστικά επίσωτρα να είναι 
εγκεκριμένα για αεροθαλάμους (ΤΤ). Οι αεροθάλαμοι που θα χρησιμοποιηθούν να είναι 
εγκεκριμένοι και να καλύπτουν τις προδιαγραφές της ΕΕ. 

14. Το συνεργείο αλλαγής και επισκευής ελαστικών του αναδόχου πρέπει να βρίσκεται εντός του 
πολεοδομικού συγκροτήματος της Αττικής. 

Ο προμηθευτής να παρέχει εγγύηση ασφαλούς και καλής λειτουργίας των ελαστικών, από την 

ημερομηνία τοποθέτησης :  
α. Για τα αυτοκίνητα τουλάχιστον 3 έτη ή 40.000 χλμ.  

     β. Για τις μοτοσικλέτες τουλάχιστον 2 έτη ή 12.000 χλμ 
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