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                                                ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ      6/10/2017 

                                                                                                             Αριθμ. Πρωτ. :  - 13709 - 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.                                                     
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

……………………………………………………………………………… 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Γ. Στράτου  Αμφιλοχία 
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:  30500 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Τσιρογιάννης Γεράσιμος   
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2642360426,423 
Fax: 2642360414 

Email: ty@1257.syzefxis.gov.gr 
  

                                               
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
ΘΕΜΑ: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια  ελαστικών οχημάτων & μηχανημά-

των του Δήμου Αμφιλοχίας  , προϋπολογισμού 50.420,88 € ( πενήντα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ευρώ 

και ογδόντα οκτώ λεπτά ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρό ποσό 40.662,00 Ευ-

ρώ)  

 

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας  

     Έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)  όπως ισχύει σήμερα  

2.  Τον Ν. 3463/ΦΕΚ 114 /Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»  

3. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ι-
σχύει.  

6. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νο-
μοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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8. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  

9. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10.  Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.  

12. Το Π.Δ.80/2016 . 

13. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότε-
ρα της  παρ 9εδ.β  του άρθρου 209  

14. Την αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση  «Τυποποιημένου 
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικα-
σίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

15. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης Τυποποι-
ημένου Εντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16 

16. Το αρθ. 63 του Ν. 4257/14 (Φεκ 93/14-04-2014 τ. Α) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ-
γείου Εσωτερικών  

17. Την αριθμ 3/2017 μελέτη του τμήματος Περιβάλλοντος , καθαριότητας & Πρασίνου 

18. Την αριθμ  160/2017  απόφαση της Ο.Ε. «: Έγκριση πολυετούς ανάληψης πίστωσης για την «Προ-
μήθεια  ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Αμφιλοχίας»  , συνολικού  προϋπολογι-
σμού 50.420,88 € 

19. Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης  Α/683, Α/684, Α685, Α686, Α687/29-9-2017 

20. Την αριθμ  161 / 2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με θέμα: : « Έγκριση διενέργειας και 
συνοπτικού διαγωνισμού , τεχνικών προδιαγραφών και όρων δημοπράτησης για την «Προμήθεια  
ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Αμφιλοχίας»  , συνολικού  προϋπολογισμού 
50.420,88 € και ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού»                                            

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Συνοπτικό διαγωνισμό , με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την 

«Προμήθεια  ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Αμφιλοχίας»  , προϋπολογισμού 

50.420,88 € ( πενήντα χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά ) ενδεικτικά, συμπερι-

λαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρό ποσό 40.662,00 Ευρώ )  

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της προμήθειας  όπως αναφέρονται στην αριθμ 3/2017 με-

λέτη . 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου , την Παρασκευή  20 /10 /2017 

και ώρα 11:00  π.μ. στο κτίριο του Δήμου Αμφιλοχίας , Γ. Στράτου Δημαρχείο Αμφιλοχίας 3ος όροφος . 
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Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ενώπιον της επιτροπής ή να αποστείλουν τις έγγραφες προ-

σφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Δήμο Αμφιλοχίας  στο κτίριο του  Δημαρχείου Αμφιλο-

χίας  Γ. Στράτου  ,3ος όροφος,  στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας , το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη 

της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 19/10/2017.και ώρα 14:00. Προσφορά που κατα-

τίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφρα-

γιστεί.  

Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο Δήμο 

Αμφιλοχίας  επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη και στην 

αριθμ 3/2017 μελέτη που περιλαμβάνει : 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
5. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ 

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.  

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων συμμετεχόντων στο δια-

γωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία 

μας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη 

των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπα-

ναχώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβο-

λής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.  

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους 

Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή 

δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:  

1. στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  

2. στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.dimosamfilochias.gr   

3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων  (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. ) σύµφωνα µε 
τα άρθρα 66 και 121γ του Ν.4412/2016, ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία 
τουλάχιστον δώδεκα (12) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης . 
 

4. Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί στην ημερήσια τοπική εφημερίδα  ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ   
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Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή γίνεται από το αρμόδιο  τμήμα με κατάθεση 

παράβολου 10€  ή από την ιστοσελίδα όπου θα υπάρχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Οι παραλήπτες 

της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν 

οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως  Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προ-

σφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του πα-

ραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα  Περιβάλλοντος 

,καθαριότητας & Πρασίνου   και  τηλ:2642360426, fax2642360414  Email : ty@1257.syzefxis.gov.gr 

Συνοπτικά Στοιχεία 

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
 

 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ   

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Συνοπτικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά βάσει τιμής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

Ημέρα  Παρασκευή  20 /10 /2017 και ώρα 11:00  
π.μ. 

 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Στο κτίριο του Δημαρχείου Αμφιλοχίας , Γ. Στράτου, 

3ος όροφος , Αμφιλοχία 

 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

Προμήθεια  ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων 
του Δήμου Αμφιλοχίας» 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

50.420,88 € με ΦΠΑ  

 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

120 ημέρες 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
Σύμφωνα με την αριθμ 3/2017 μελέτη  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με την αριθμ 3/2017 μελέτη 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Σύμφωνα με την αριθμ 3/2017 μελέτη 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με την αριθμ 3/2017 μελέτη 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 0,06% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ 
αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) και 0,06% υπέρ 
ΑΕΕΠ (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 
20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.) 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμε-
νος φόρος εισοδήματος επί της καθαρής συμβατι-
κής αξίας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  
 
 
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΑΡΘΡΟ10ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  
ΑΡΘΡΟ11ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ12ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ13ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
ΑΡΘΡΟ14ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  
ΑΡΘΡΟ15ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 16ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ                  
ΑΡΘΡΟ17ο:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  
ΑΡΘΡΟ 18ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΑΡΘΡΟ 19ο:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 20ο: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ 
 
                                                    

     ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                   

  ΑΡΘΡΟ 1ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ           

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  

(α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές 
συμφωνίες με την Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.  

(β) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελμα-
τικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(γ) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης  

(δ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της πα-
ρούσης  
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Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρω-
θεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέ-
λεση της σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 2ο  : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, έγγραφη 
προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο πρωτόκολλο   του Δήμου , το αργότερο μέχρι και την 
προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την 19 /10/2017 και ώρα 14:00 μ.μ..       
η  να την καταθέσουν  ενώπιον της επιτροπής την 20/10/2017 και ώρα 11:00 π.μ. στο κτίριο του  Δη-
μαρχείου Αμφιλοχίας  Γ. Στράτου  ,3ος όροφος Αμφιλοχία. 

Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε τα-
χυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο  Δήμο  έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται 
στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.  

ΑΡΘΡΟ 3ο  : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.  

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το αρ.92 του 
Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία 
που αναφέρονται στη συνέχεια.  

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής 
στο διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. Σε περίπτω-
ση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτημένος εκ-
πρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. Επισημαίνεται ότι 
στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του 
διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπη-
σης.  

Αvτιπρoσφoρές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε 

περίπτωση υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.  

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η 

γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προ-

σφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντί-

θετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Υ-

πηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν 

χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπι-

στευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες 

τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμέ-

νης πληροφορίας.  

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα 

με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015.  

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλ-

λες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της 
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σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση1. Τυχόν ενστά-

σεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσο-

νται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/19842 (Α' 188).  

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατα-

τεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα3,  και η μετά-

φραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από 

το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδι-

κα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή 

τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυ-

ρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας  του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγ-

γραφο με την σφραγίδα “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή 

πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί 

Δικηγόρων.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπο-

ρούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική4. 

Η προφορική και έγγραφη  επικοινωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής, καθώς και του αναδόχου, θα γί-

νονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοι-

νωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερ-

μηνέων. 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και μέσα σε κα-

λά σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς:                                

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

γ. Ο τίτλος της σύμβασης . 

δ Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών). 

ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

                                                           
1
 παρ 3 άρθρου 53 Ν.4412/16  

2
παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16  

3
 Είτε από το αρμόδιο Προξενείο του προσφέροντος ,είτε με την επίθεση της σφραγίδας «APOSTILE»σύμφωνα με 

την συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
4
 παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16 
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Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  

α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος πε-

ριέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος δικαιολογητικά συμμετοχής (αρ.93 του Ν.4412/16).  

β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα έγ-

γραφα και στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 του παρόντος παραρτήματος  και στο άρ-

θρο 5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές  (αρ.94 του Ν.4412/16) . 

γ. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιλαμβά-

νει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος 

παραρτήματος (αρ.95 του Ν.4412/16) . 

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

ΑΡΘΡΟ 4ο   : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα κα-

τωτέρω : 

Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην ο-

ποία : 

1.αναγράφεται ο διαγωνισμός (αριθμός Διακήρυξης) στον οποίο συμμετέχουν και ο χρόνος ισχύος της 

προσφοράς (120 ημέρες) 

2.δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας 

έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

3.δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή 

Β.  Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)5 6 του άρθρου 79 παρ 4  του Ν.4412/16 , το ο-

ποίο αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της  διακήρυξης αυτής, ως συνημμένο Παράρτημα  Α1   και συμπλη-

ρώνεται από τους οικονομικούς φορείς  στις ακόλουθες ενότητες του7 ),  :       

                                                           
5
 Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη  μορφή στην ιστοσελίδα  της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr 

6
 Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)  Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος με δεσμευτική 

ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες 
αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και διαγωνισμούς 
μελετών του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια 

των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 .Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται, 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η συνο-
λική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ : Πληροφορίες  σχετικά με τον οικονομικό φορέα  

                  Α. Πληροφορίες  σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

                  Β. Πληροφορίες σχετικά με το νόμιμο εκπρόσωπο 

                 Γ. Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ : Λόγοι αποκλεισμού  

                  Α. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές δίκες  

                  Β. Λόγοι που σχετίζονται με τη καταβολή φόρων η εισφορών 

                      κοινωνικής ασφάλισης  

                Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων                            

                   η επαγγελματικό παράπτωμα   

ΜΕΡΟΣ IV : Κριτήρια επιλογής  

α. Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής  

ΜΕΡΟΣ VI : Τελικές Δηλώσεις 

Με την συμπλήρωση των ανωτέρω ενοτήτων του ΤΕΥΔ : 

 Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρ-

θρου 73 του Ν.4412 / 2016, ήτοι : 

 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου Της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. 

 Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας  

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως 

ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα 

 Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφε-

ρόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000. 

 Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες όπως ορί-

ζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργίας ή συνέργεια ή απόπειρα διά-

πραξης εγκλήματος όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

                                                                                                                                                                                               
7
Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ):   Για κάθε μία διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, οι 

αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς προσαρμόζουν το ΤΕΥΔ σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε προκήρυ-
ξης των εγγράφων της σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού 
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 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας , κα-

τά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συ-

στήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008. 

 Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγί-

ας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 

την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμά-

των της , καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλί-

ου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.4198/2013. 

 Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους        δεν τελούν σε κάποια από 

τις αναφερόμενες στην περίπτωση (β) της   παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 καταστάσεις, 

δηλ.: δεν τελούν σε πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθά-

ρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έ-

χουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματι-

κές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

 Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν έχουν βρεθεί σε καμία από τις 

λοιπές αναφερόμενες καταστάσεις της παρ. 4 του αρ. 73 του Ν.4412/2016, για τις οποίες ένας 

οικονομικός φορέας μπορεί να αποκλεισθεί από μια δημόσια σύμβαση. 

 Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), 

αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής 

ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς και την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία 

του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμε-

νες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά 

πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνο-

τροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση( δεν  αφορά  συνεταιρισμούς). 

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επι-

μελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώ-

ρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργα-

νώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά 

πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα . 
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 Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν τελούν σε αποκλεισμό από δι-

αγωνισμούς βάσει Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δι-

καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιου για θέματα καταπολέμησης δι-

αφθοράς, καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 

4412/2016. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο 

λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 

 Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

(αφορά μόνο συνεταιρισμούς). 

 Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγ-

γελματική τους ιδιότητα. 

Γ.1. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων : 

 Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με το άρθρο 

93 περ. δδ του Ν. 4412/2016 ,απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή  έγγραφη εξουσιο-

δότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή  

Γ.2. Παραστατικά  εκπροσώπησης νομικών  προσώπων : 

 Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση των διαχειρι-

στών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή ορ-

γάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για τον ορισμό του 

νομίμου εκπροσώπου καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισμό (εκτός εάν η εξουσία 

προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δη-

μοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις).  

Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας. Σε 

περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση 

των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) η οποία θα αναφέρει: 

i. την έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

ii. την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης τα οποία θα αναφέρονται 

ονομαστικά, 

iii. το μέρος της προμήθειας (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε μέλος της ένωσης στην εκτέ-

λεση της προμήθειας, 
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iv. τον ορισμό νόμιμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νόμιμου εκπροσώπου της 

ένωσης για το διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης για το διαγωνισμό με πλήρη 

στοιχεία επικοινωνίας, 

v. τον Συντονιστή/ επικεφαλής της ένωσης, 

vi. ότι τα μέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολό-

κληρο έκαστο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 

vii. ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον τους ζητηθεί από την Αναθέ-

τουσα Αρχή, κοινοπραξία, 

viii. ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί με σκοπό την προμήθεια που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη δια-

γωνισμού, ή η εταιρεία θα συσταθεί με σκοπό μεταξύ άλλων την προμήθεια που προβλέπει η παρούσα 

διακήρυξη διαγωνισμού, και η σύμβαση θα υπογραφεί μετά την έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου 

από την αρμόδια φορολογική αρχή, 

ix. ότι τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την 

τήρηση των όρων της σύμβασης. 

Δ. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ως ακολούθως : 

1. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή Εταιρείας Περιορισμένης 

Ευθύνης (ΕΠΕ) : 

α) αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο 

ισχύον καταστατικό της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο 

ΦΕΚ. 

β) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτει 

η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρό-

σωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 

2. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ) : 

α) Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και 

όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας. 

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

3. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα : 

α) Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που ανα-

φέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή 
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λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα 

προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και 

στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. 

β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητού-

νται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται 

από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίω-

ση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρ-

μόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη 

βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμέ-

να έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η υπο-

χρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

4. Για φυσικά πρόσωπα: 

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία  καθώς   και τις μεταβολές του. 

5 .Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προ-

σφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέ-

χει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

► Διευκρίνιση : Οι  ανωτέρω υπεύθυνες  δηλώσεις  μπορεί να φέρουν  ημερομηνία εντός του διαστήμα-

τος από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών και  απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα 

ΚΕΠ. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφουν : 

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε. 

β) ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι 

Α.Ε. 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο 

του Δ.Σ. του συνεταιρισμού. 

ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε μέλος που 

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

Σημείωση1: Η υποχρέωση υποβολής τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ )  

του άρθρου 79 παρ 4 Ν.4412/16 , περί μη έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης αφορά 

σε κάθε πρόσωπο που είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λό-

γω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
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Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. 

και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

ΑΡΘΡΟ 5ο  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώ-

νουν επί ποινή αποκλεισμού, τη συμφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα με τα όσα αναφέ-

ρονται στο αρθρ  4 και 5 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης  . 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου να 

τoπoθετηθoύv στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζεται χωριστά και ακoλoυθoύv το κυρίως φάκελο 

με τις ίδιες ενδείξεις.  

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 

οικονομικά στοιχεία.  

ΑΡΘΡΟ 6ο  : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ    με συμπλήρωση  από  τους συμμετέχο-

ντες το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που επισυνάπτεται στη μελέτη .  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, 

για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, µε κατάθεση από πλευράς των διαγωνιζομένων σφραγισμένων 

προσφορών στο έντυπο της Υπηρεσίας 

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και εισφορές υπέρ 

τρίτων και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού μόνο τα οικονομικά στοι-

χεία της προσφοράς. 

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς κατισχύουν τα ανα-

γραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Πρoσφoρά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδε-

κτη, μετά από πρoηγoύμεvη  γνωμοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισμού. 
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Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση 

της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».  

Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμα-

χήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.  

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η οικονομική επιτροπή  διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 

την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικεί-

μενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύ-

νουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ.88 του 

ν.4412/16.  

ΑΡΘΡΟ 7Ο  : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1.Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του 

διαγωνισμού και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή), παρουσία των προσφερό-

ντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση 

των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς .  

2.Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την ημερομηνία 

και ώρα που καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.  

Μονογράφονται οι φάκελοι με τις ενδείξεις "Δικαιολογητικά Συμμετοχής", "Τεχνική Προσφορά" και "Οι-
κονομική Προσφορά".  

Αποσφραγίζεται ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφονται τα δικαιολογητικά συμ-
μετοχής.  

Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα προβλέπο-

νται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν αποδεκτά, δεν απο-

σφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι φά-

κελοι των τεχνικών πρoσφoρώv, μovoγράφovται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολο-

γητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα 

prospectus).  

ΑΔΑ: ΩΟΠ3ΩΨΞ-ΔΝΗ
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Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέ-

πονται στη διακήρυξη και στη μελέτη .  

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολό-

γηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν απoσφραγίζovται, αλλά επι-

στρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον 

έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση 

από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν 

γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύ-

ρωση, η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση σε πρακτικό α) όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των 

υποβληθέντων αυτών δικαιολογητικών και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, β) των στοιχείων της 

τεχνικής προσφοράς και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, γ) των οικονομικών προσφορών και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου αυτών. 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή  με τη χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων 

οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακή-

ρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα 

αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προ-

σφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικο-

νομικών φορέων (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 4412/16). 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Κατά 

της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία άσκησης 

της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος προμηθειών, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση ανάδειξης προσωρι-

νού αναδόχου, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως 

με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοι-

νοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

ΑΡΘΡΟ 8Ο  : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
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Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την ανωτέρω απόφαση, η   Οικονομική Επιτροπή  του 

κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα(10) ημερών σε σφραγισμένο φάκε-

λο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά ό-

πως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά 

την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016: 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως 

άνω σχετικής έγγραφης  ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδι-

κη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016 ήτοι :  

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δρα-

στηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 

δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, 

οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

(2) Πιστοποιητικό  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής έγ-

γραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 

η από δικαστήριο η δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού η δεν έχουν αναστείλει 

τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύ-

πτουσα από παρόμοια διαδικασία , προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου  

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 

την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολο-

γικές υποχρεώσεις τους. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέ-

ρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίη-

σης. 

β. ΤΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 
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Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ειδικά  η απαίτηση προσκόμισης 

του ποινικού μητρώου θα  αφορά τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα μέλη του 

ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.. 

γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά . 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα 

ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντι-

κατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση 

από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμό-

διου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώ-

ρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνε-

ται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 

συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν τον 

Πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου. 

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκα-

πέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι 

ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προ-

σφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δή-

λωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

ΑΔΑ: ΩΟΠ3ΩΨΞ-ΔΝΗ





 
 

 19 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρω-

τότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά 

του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισ-

σότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύε-

ται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16, ο προσωρινός ανάδο-

χος κηρύσσεται έκπτωτος και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέρο-

ντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέρο-

ντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτή-

ρια, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το 

αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην  Οικονομική Επιτροπήγια τη λήψη α-

πόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικα-

σίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου 

των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 

4412/2016. 

Ο δήμος ( μέσω του αρμόδιου τμήματος) κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντί-

γραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρω-

σης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέ-

θηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

ΑΡΘΡΟ 9ο  : ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει : 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες ποσότητες 

από τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.104 του Ν.4412/16. 

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 

του Ν.4412/16. 

2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέ-

χιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης 

ΑΡΘΡΟ 10ο  : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 
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Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων 

και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών 

επί αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης,   προσκαλεί τον ανάδοχο 

να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετι-

κής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο του συμφωνητικού τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, 

με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του α-

ποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 

ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως χαμηλότερη τιμή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

ΑΡΘΡΟ 11ο  : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα ισχύσει από την υπογραφή της για χρονικό διάστημα ενός έτους και πάντως όχι πέραν της 
εξαντλήσεως του ποσού της. Μπορεί όμως να παραταθεί η χρονική της διάρκεια για όσο κρίνει αναγκαίο 
ή σκόπιµο ο ∆ήµος, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου, ή και µέχρι 
την διενέργεια του επόµενου διαγωνισµού και πάντως όχι πέραν του τριµήνου, µε τις προϋποθέσεις και 
τις εκπτώσεις που προβλέπονται. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο  : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της παρούσας 
σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του πε-
ριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Έ-
νωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλι-
στικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του 
Ν.4412/16 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέ-
πονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 
202 του Ν.4412/16: 
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α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε 
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο, 

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη, 

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκ-
πτώσεις, 

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδε-
σμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

Η σύµβαση θα ισχύσει από την υπογραφή της για ένα έτος ή/και µέχρι εξαντλήσεως του ποσού της. 
Μπορεί όµως να παραταθεί η χρονική της διάρκεια για όσο κρίνει αναγκαίο ή σκόπιµο ο ∆ήµος, ώστε να 
συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου, ή και µέχρι την διενέργεια του 
επόµενου διαγωνισµού και πάντως όχι πέρα του τριµήνου, µε τις προϋποθέσεις και τις εκπτώσεις που 
προβλέπονται. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο  : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει ,  μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική πα-
ραλαβή των  παραδοθέντων υλικών από την Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας, που εκτελεί την προ-
μήθεια.  Επειδή η παραλαβή είναι τμηματική δύναται η τμηματική  πληρωμή να γίνεται  με την ολοκλή-
ρωση της  παράδοσης  και όλων των δικαιολογητικών . 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του προμηθευτή είναι: 

α) Τιμολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας. 

β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά. 

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4270/2014 «Αρ-
χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστι-
κό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος . 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και 
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ 
Ο.Γ.Α.. ) 

 Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυ-
γών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) όπου διενεργείται και  κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον 
εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και αποδίδεται από τον Προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμο-
δότηση του αρμόδιου οργάνου: 
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α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16( ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν προσέλ-
θει να  υπογράψει σύμβαση ,μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση ) 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 
συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτα-
σης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη 
του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλ-
λεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου,( ήτοι του Δημοτικού Συμβουλίου) ύστερα από γνωμο-
δότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσε-
ων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβα-
σης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που ανα-
φέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει απο-
κλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπα-

ϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμ-

βάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 ( Α΄139) 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. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυ-

πωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε 

περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι 

η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγ-

γυήσεων θα δίνεται αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€). 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 
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Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά 
την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό 
(5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του Ν.4412/16), και θα πρέ-
πει να ισχύει για τρεις (3) µήνες επιπλέον από την χρονική διάρκεια της σύµβασης, και θα επιστρέφεται 
τρεις (3) µήνες µετά την λήξη του χρόνου σύµβασης και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 
από τους δύο συµβαλλόµενους. Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και 
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται αύ-
ξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συ-
μπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός 
Φ.Π.Α.. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της υπηρεσί-
ας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων με-
ταξύ των συμβαλλομένων. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία α-

ποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) η-

μερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό 

της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δη-

μοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυ-

τό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση 

γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 και 221 του Ν.4412/16. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει 

των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 
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ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών, από 

την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Οι προσφεύγοντες 

λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώμα της οποίας τους κοινοποιείται με δική τους φροντίδα. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Διοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που ανα-

φέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προη-

γείται της σύναψης σύμβασης κρατικών προμηθειών. 

Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο , προκειμένου να πρωτοκολληθούν και να κατα-

τεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται. 

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται 
για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, με 
εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να 
αποδοθούν στην Ελληνική. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο μεταφορέας στην Υπηρεσία κατά 
την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελλη-
νική γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 19ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η  παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει μετα-

ξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις σχέ-

σεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό  αρμόδια δικαστήρια. Είναι 

αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλ-

λουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ 

τους. 

ΑΡΘΡΟ 20ο  : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 
δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.  

2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε 
τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου  

3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλε-
στεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Δήμου  
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4 Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισµού και στην περίπτωση κα-
τάθεσης µίας µόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση παραµονής µόνο µίας έγκυρης προσφοράς στην 
διαδικασία των διάφορων σταδίων του διαγωνισµού. Γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόµενων που θα 
αφορούν το σύνολο των προς προµήθεια ειδών, όπως προβλέπει η διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη 
της. Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό δεν δεσµεύουν το ∆ήµο όσον αφορά 
στην διάθεσή τους ανά όχημα ή μηχάνημα. Η διάθεση και η κατανοµή τους θα γίνει βάσει των 
πραγµατικών αναγκών του ∆ήµου οι οποίες θα εµφανιστούν κατά την διάρκεια της σύµβασης και µέχρι 
της εξάντλησής της. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να απορροφά τις αναγκαίες ποσότητες εκ των ανωτέ-
ρω ειδών, σύμφωνα με τις κάθε φορά διαμορφούμενες ανάγκες του, δεδομένης της αδυναμία επακρι-
βούς προσδιορισμού των αναγκών του ανά είδος και ποσότητα ελαστικού κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
της σύμβασης. Εξυπακούεται ότι οι ποσότητες δύνανται να αυξομειώνονται κατά περίπτωση, αποκλειό-
μενης όμως της υπέρβασης του συνολικού ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού και χωρίς αλλαγή 
στην εκάστοτε τιμή μονάδας προσφοράς μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.  Εάν κάποιος από τους 
όρους της παρούσας µελέτης πάψει να ικανοποιείται από τους µειοδότες στην διάρκειας της σύµβασης, 
ο ∆ήµος δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο κατά τα νόµιµα. 
Για ό, τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Ν 4412/16 
διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας 

κ.α.α. 

Ο Γενικός Γραμματέας  

 

 

Γεώργιος Αλπός  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
 

 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

 
 
 
CPV 34350000-5: Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 

 
 
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 03/2017 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.420,88 € με ΦΠΑ 
ΧΡΗΣΗ            : 2017-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
7. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
8. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
9. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
10. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ    03/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση καινούριων ελαστικών στα οχήματα και 
στα μηχανήματα έργου του ∆ήµου µας προκειμένου να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες φθοράς, βλάβης και 
αντικατάστασης που θα προκύψουν σε διάστημα ενός έτους ή μέχρι εξαντλήσεως των προβλεπόμενων 
πιστώσεων.  
 Τα ελαστικά θα παραδίδονται τµηµατικά κατόπιν επικοινωνίας µε την αρµόδια Υπηρεσία και θα το-
ποθετούνται από τον ανάδοχο στο συνεργείο του και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στη θέση βλάβης 
του οχήματος/μηχανήματος.  
 Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν υπηρεσίες για κινητό service και θα 
πρέπει να συνυπολογίσουν στην προσφορά τους τις αντίστοιχες υπηρεσίες, δηλαδή η προσφορά θα πρέ-
πει να συμπεριλαμβάνει την αντικατάσταση/τοποθέτηση των ελαστικών στο συνεργείο του προμηθευτή 
και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στη θέση βλάβης του οχήµατος/μηχανήματος µε κινητό συνεργείο 
που θα είναι εξοπλισμένο για όλες τις εργασίες SERVICE και τοποθέτησης ελαστικών. ∆εν θα γίνουν απο-
δεκτές κανενός είδους πρόσθετες επιβαρύνσεις όσον αφορά την συγκεκριµένη κατηγορία δαπάνης.  
 Τα ελαστικά θα είναι διαφόρων τύπων, ώστε να εξυπηρετηθούν όλα τα υπάρχοντα αυτοκίνητα, ημι-
φορτηγά, φορτηγά, απορριμματοφόρα και μηχανήματα του ∆ήµου και θα πληρούν τις προδιαγραφές της 
µελέτης.  
 Τα υπό προµήθεια ελαστικά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι παραγωγής εργοστασίου χώ-
ρας της Ε.Ε. ή µε την επίβλεψη και τα ποιοτικά πρότυπα, πρώτες ύλες, τεχνολογία και εγγυήσεις εργο-
στασίου της Ε.Ε. της ίδιας µε αυτό επωνυµίας, που θα αναγράφεται επί του ελαστικού.  
 Τα ελαστικά ανά όχηµα είναι ορισμένων διαστάσεων και τοποθετούνται σε εμπρόσθιους και κινητή-
ριους τροχούς. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η εργασία εξαγωγής των προς αντικατάσταση ελαστικών, η 
εργασία τοποθέτησης των νέων και όλα τα μικροϋλικά που πιθανόν απαιτηθούν για την σωστή τοποθέ-
τηση και λειτουργία τους. Σε κάθε τοποθέτηση ελαστικού θα γίνεται απαραιτήτως ζυγοστάθμισή του και 
αν απαιτηθεί και ευθυγράμμιση του οχήματος.  
 Η υπηρεσία µας χρειάζεται ποιοτικά και αναγνωρισµένα ελαστικά από αναγνωρισμένους κατασκευ-
αστές ή αντιπροσώπους που δραστηριοποιούνται στην εµπορία ελαστικών. Σχετικά βοηθήµατα είναι, η 
προδιαγραφή ETRTO (the European Tyre Rim Technical Organization) η οδηγία 92/23/31-3-92 του 
Συµβουλίου της Ε.Ε., το ΦΕΚ 589 τεύχος 2ο της 30-09-92 που ενσωματώνει την παραπάνω οδηγία και οι 
τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που ισχύουν σήμερα, σχετικές µε τα ελαστικά των οχημάτων µε κινη-
τήρα και των ρυμουλκούμενων τους και µε την εγκατάσταση τους σ’ αυτά. 
 Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του ∆ήµου μας και σε συνεννόηση 
µε την υπηρεσία να εξετάσουν τα ελαστικά των οχημάτων και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τις ανά-
γκες της υπηρεσίας.  
 Θα γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που θα αφορούν το σύνολο της προμήθειας όπως 
προβλέπει η διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη της μελέτης (εκτέλεση σύμφωνα µε τα οριζόμενα στις 
διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»).  
 Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προμήθειας των ελαστικών ανέρχεται στο ποσό των 50.420,88 € 
με ΦΠΑ. Μέρος της σχετικής πίστωσης έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2017 ενώ το υ-
πόλοιπο απαιτούμενο ποσό θα προβλεφθεί αντίστοιχα κατά προτεραιότητα στον προϋπολογισμό οικ. 
έτους 2018. Συγκεκριμένα, το ανωτέρω ποσό κατανέμεται στους κάτωθι Κ.Α, ανά έτος, ως εξής: 
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ΚΑ ΠΟΣΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (€) ΕΤΟΣ 2017 (€) ΕΤΟΣ 2018 (€) 

20-6671.003 11.941,20 3.960,00 7.981,20 

25-6671.001 
1.339,20 1.339,20 

0,00 

30-6671.002 
34.958,08 

10.600,00 
24.358,08 

35-6671.001 1.190,40 1.190,40 0,00 

70-6671.002 
992,00 992,00 

0,00 

ΣΥΝΟΛΑ 
50.420,88 18.081,60 32.339,28 

 
 
 Η σύμβαση θα ισχύσει από την υπογραφή της για χρονικό διάστημα ενός έτους και πάντως όχι πέ-
ραν της εξαντλήσεως του ποσού της. Μπορεί όµως να παραταθεί η χρονική της διάρκεια για όσο κρίνει 
αναγκαίο ή σκόπιµο ο ∆ήµος, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου, ή 
και µέχρι την διενέργεια του επόµενου διαγωνισµού και πάντως όχι πέραν του τριµήνου, µε τις προϋπο-
θέσεις και τις εκπτώσεις που προβλέπονται. 
 Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει µε βάση τους όρους της ∆ιακήρυξης που θα εγκρίνει η 
Οικονοµική Επιτροπή, και η κατακύρωση θα γίνει στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά μόνο βάση τιμής, για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, µε κατάθεση από πλευράς των διαγω-
νιζομένων σφραγισμένων προσφορών σε έντυπο της Υπηρεσίας. 
 Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό δεν δεσμεύουν το ∆ήµο όσον αφορά 
στην διάθεσή τους ανά όχημα ή μηχάνημα. Η διάθεση και η κατανοµή των ποσών θα γίνει βάσει των 
πραγματικών αναγκών του ∆ήµου οι οποίες θα εµφανιστούν κατά την διάρκεια της σύµβασης και µέχρι 
της εξάντλησής της. Επίσης ο ∆ήµος 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. 

 

 

 

 

 Αμφιλοχία, 04/07/2017 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

    
    

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΕ Γεωπόνος Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ    03/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
CPV 34350000-5: Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως 
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Α/Α Διαστάσεις - Τύπος Ελαστικών Τεμάχια 

Τιμή / 
τεμάχιο 

(€) 
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ (€) 

1 315/80R22.5 ίσια 6 285,00 1.710,00 

2 315/80R22.5 τρακτερωτά ασφάλτου 16 285,00 4.560,00 

3 295/80R22.5 ίσια 4 285,00 1.140,00 

4 295/80R22.5 τρακτερωτά ασφάλτου 8 285,00 2.280,00 

5 11R22.5 ίσια 4 260,00 1.040,00 

6 11R22.5 τρακτερωτά ασφάλτου 8 260,00 2.080,00 

7 13R22.5 ίσια 4 335,00 1.340,00 

8 13R22.5 τρακτερωτά ασφάλτου 8 335,00 2.680,00 

9 12R22.5 ίσια 2 275,00 550,00 

10 12R22.5 τρακτερωτά ασφάλτου 4 275,00 1.100,00 

11 235/75R17.5 ίσια 2 190,00 380,00 

12 235/75R17.5 τρακτερωτά ασφάλτου 4 190,00 760,00 

13 185/60R15 4 50,00 200,00 

14 195/65R15 4 60,00 240,00 

15 205/55R16 4 70,00 280,00 

16 215/55R16 4 70,00 280,00 

17 245/65R17 4 130,00 520,00 

18 185/14 8 75,00 600,00 

19 205/16 4 90,00 360,00 

20 225/75R16 8 85,00 680,00 

21 225/70R16 4 85,00 340,00 

22 235/75R15 4 90,00 360,00 

23 245/70R16 8 100,00 800,00 

24 1400-24 (16 ΛΙΝΑ) 6 960,00 5.760,00 
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Οι ανωτέρω τιµές προέκυψαν µετά από έρευνα αγοράς στο ελεύθερο εµπόριο. 
2. Στις ανωτέρω τιµές συµπεριλαµβάνεται και η τοποθέτηση των ελαστικών στα κάθε είδους οχήµατα του 
∆ήµου είτε στο συνεργείο του προμηθευτή, είτε στις εγκαταστάσεις του Δήμου, είτε στη θέση βλάβης του 
οχήµατος µε το κινητό service.  
3. Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό δεν δεσµεύουν το ∆ήµο όσον αφορά στην 
διάθεσή τους ανά όχημα ή μηχάνημα. Η διάθεση και η κατανοµή των ποσών θα γίνει βάσει των 
πραγµατικών αναγκών του ∆ήµου οι οποίες θα εµφανιστούν κατά την διάρκεια της σύµβασης και µέχρι 
της εξάντλησής της. 
 

 
 

 Αμφιλοχία, 04/07/2017 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

    
    

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΕ Γεωπόνος Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 195/R14 4 60,00 240,00 

26 1000-20 (16 ΛΙΝΑ) 8 300,00 2.400,00 

27 12.5/80-18 (14 ΛΙΝΑ) 6 300,00 1.800,00 

28 18.4-26 (12 ΛΙΝΑ) 4 620,00 2.480,00 

29 16.9-28 (12 ΛΙΝΑ) 2 621,00 1.242,00 

30 16,9-24 (14 ΛΙΝΑ) 4 615,00 2.460,00 

ΣΥΝΟΛΟ 40.662,00 

ΦΠΑ 24% 9.758,88 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 50.420,88 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ    03/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της µελέτης  

 Η παρούσα µελέτη αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση καινούριων ελαστικών στα οχήματα και 
στα μηχανήματα έργου του ∆ήµου Αμφιλοχίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες φθοράς, 
βλάβης και αντικατάστασης που θα προκύψουν στην διάρκεια ενός έτους.  
 
Άρθρο 2ο: Κατάσταση οχημάτων-μηχανημάτων Δήµου  

 Τα οχήματα-μηχανήματα τα οποία πιθανόν να τύχουν της ανάγκης αντικατάστασης ελαστικών και οι 
αντίστοιχοι τύποι ελαστικών παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα µε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες 
(Ε=Εμπρός Τεμάχια, Π=Πίσω Τεμάχια): 

 

α/α 
Διαστάσεις - Τύπος Ελα-

στικών 
Αριθμός Κυκλοφορίας-

Εργοστάσιο κατασκευής 
Όχημα 

Εμπρός 
Τεμάχια 

Πίσω 
Τεμάχια 

Σύνολο 

ΚΗΙ 1909-VOLVO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ (Ε) 2 

KHI 8974-MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ (Ε) 2 1 315/80R22.5 ίσια 

ΜΕ 111666-MERCEDES ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ (Ε) 2 

  6 

ΚΗΙ 1909-VOLVO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ (Π) 4 

KHI 8974-MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ (Π) 8 2 
315/80R22.5 τρακτε-

ρωτά ασφάλτου 
ΜΕ 111666-MERCEDES ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ (Π) 

 

4 

16 

ΚΗΙ 3702-IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ (Ε) 2 
3 295/80R22.5 ίσια 

ΚΗΥ 5006-IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ (Ε) 2 
  4 

ΚΗΙ 3702-IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ (Π) 4 
4 

295/80R22.5 τρακτε-
ρωτά ασφάλτου ΚΗΥ 5006-IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ (Π) 

  
4 

8 

ΚΗΥ 5042-MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ (Ε) 2 
5 11R22.5 ίσια 

KHY 5044-MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ (Ε) 2 
  4 

ΚΗΥ 5042-MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ (Π) 4 
6 

11R22.5 τρακτερωτά 
ασφάλτου KHY 5044-MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ (Π) 

  
4 

8 

KHI 3701-MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ (Ε) 2 
7 13R22.5 ίσια 

ΚΗΙ 8982-MAN ΦΟΡΤΗΓΟ (Ε) 2 
  4 

KHI 3701-MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ (Π) 4 
8 

13R22.5 τρακτερωτά 
ασφάλτου ΚΗΙ 8982-MAN ΦΟΡΤΗΓΟ (Π) 

  
4 

8 
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9 12R22.5 ίσια ΦΟΡΤΗΓΟ (Ε) 2  2 

10 
12R22.5 τρακτερωτά 

ασφάλτου 

 
ΚΗΙ 9001 –IVECO 

 ΦΟΡΤΗΓΟ (Π)  4 4 

11 235/75R17.5 ίσια ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ (Ε) 2   2 

12 
235/75R17.5 τρακτε-

ρωτά ασφάλτου 

ΚΗΥ 9734-MAN 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ (Π)   4 4 

13 185/60R15 KHY 7497-SUZUKI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (Ε-Π) 2 2 4 

14 195/65R15 YEY 8367-VOLVO ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (Ε-Π) 2 2 4 

15 205/55R16 ΚΗΙ 3713-OPEL ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (Ε-Π) 2 2 4 

16 215/55R16 ZZX 5908-OPEL ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (Ε-Π) 2 2 4 

17 245/65R17 ΙΖΗ 6019-JEEP ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (Ε-Π) 2 2 4 

ΚΗΙ 8978-FORD ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ (Ε-Π) 2 2 
18 185/14 

ΚΗΥ 9715-FORD ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ (Ε-Π) 2 2 
8 

19 205/16 ΚΗΥ 5029-MAZDA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ (Ε-Π) 2 2 4 

ΚΗΥ 5043-MAZDA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ (Ε-Π) 2 2 
20 225/75R16 

ΑΙΚ 3839-MAZDA ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ (Ε-Π) 2 2 
8 

21 225/70R16 ΑΙΚ 4086-NISSAN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ (Ε-Π) 2 2 4 

22 235/75R15 KHI 3716-ISUZU ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ (Ε-Π) 2 2 4 

KHI 9009 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ (Ε-Π) 2 2 
23 245/70R16 

KHI 9010 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ (Ε-Π) 2 2 
8 

24 1400-24 (16 ΛΙΝΑ) ΜΕ 114613-CATERPIL. ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ 2 4 6 

25 195/R14 ME 82079-DULEVO ΣΑΡΩΘΡΟ 2 2 4 

26 1000-20 (16 ΛΙΝΑ) ΜΕ 109198-CATERPIL. ΤΣΑΠΑ ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΑ 4 4 8 

ΜΕ 102696-RAM ΦΟΡΤΩΤΗΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (E) 2 

ΜΕ 32207-JCB ΦΟΡΤΩΤΗΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (E) 2 27 12.5/80-18 (14 ΛΙΝΑ) 

ΜΕ 40381-JCB ΦΟΡΤΩΤΗΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (E) 2 

 6 

ΜΕ 102696-RAM ΦΟΡΤΩΤΗΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (Π)  2 
28 18.4-26 (12 ΛΙΝΑ) 

ΜΕ 32207-JCB ΦΟΡΤΩΤΗΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (Π)  2 
4 

29 16.9-28 (12 ΛΙΝΑ) ΜΕ 40381-JCB ΦΟΡΤΩΤΗΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (Π)  2 2 

30 16.9-24 (14 ΛΙΝΑ) ΜΕ 122558 ΦΟΡΤΩΤΗΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (Ε-Π) 2 2 4 

 

Άρθρο 3ο: Σύνταξη προσφορών  

 Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του ∆ήµου μας και σε συνεννόηση 
µε την υπηρεσία να εξετάσουν τα ελαστικά των οχηµάτων και να σχηµατίσουν πλήρη εικόνα για τις ανά-
γκες της υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόµενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προ-
σφορών τους βασιζόµενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγµατοποιήσουν 
στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου.  
 Τονίζεται ότι: Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν το σύνολο της προµήθειας 
και όχι το µέρος αυτής. Προσφορές που θα αναφέρονται σε µέρος της προµήθειας και όχι για το σύνολο 
αυτής, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό 
δεν δεσµεύουν το ∆ήµο όσον αφορά στην διάθεσή τους ανά όχημα ή µηχάνημα. Η διάθεση και η 
κατανοµή των ποσών θα γίνει βάσει των πραγµατικών αναγκών του ∆ήµου οι οποίες θα εµφανιστούν 
κατά την διάρκεια της σύµβασης και µέχρι της εξάντλησής της. Επίσης ο ∆ήµος δεν δεσµεύεται όσον α-
φορά στην ποσότητα των ελαστικών τα οποία θα χρειαστεί κατά τη διάρκεια της σύµβασης.  
 
Άρθρο 4ο: Τεχνικές προδιαγραφές  
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Α. ΓΕΝΙΚΑ  
 Η υπηρεσία µας χρειάζεται ποιοτικά και αναγνωρισµένα ελαστικά από αναγνωρισµένους κατασκευ-
αστές ή αντιπροσώπους που δραστηριοποιούνται στην εµπορία και τοποθέτηση ελαστικών. Η παρούσα 
µελέτη τεχνικών προδιαγραφών καλύπτει τις απαιτήσεις και τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται κατά 
την παραλαβή ελαστικών επισώτρων που χρησιµοποιούνται γενικώς στα οχήµατα και µηχανήµατα έρ-
γων.  
 Σχετικά βοηθήµατα είναι, η προδιαγραφή ETRTO (the European Tyre Rim Technical Organization) η 
οδηγία 92/23/31-3-92 του Συµβουλίου της Ε.Ε., το ΦΕΚ 589 τεύχος 2ο της 30-09-92 που ενσωµατώνει την 
παραπάνω οδηγία και οι τροποποιήσεις και συµπληρώσεις που ισχύουν σήµερα, σχετικές µε τα ελαστικά 
των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκούµενων τους και µε την εγκατάσταση τους σ' αυτά.   
 Όσον αφορά τα εργοστάσια κατασκευής των ελαστικών επισώτρων, θα πρέπει αυτά να είναι πιστο-
ποιημένα κατά ISO 9001 ή ισοδύναμα. 
 Τα ελαστικά που ζητούνται από την υπηρεσία µας, µπορούµε να τα ταξινοµήσουµε ανάλογα µε 
µορφή πέλµατος στις παρακάτω κατηγορίες:  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ  
1.Α. «HW» (High Way) οµαλού ή µεσαίας χρήσης δρόµου RADIAL ή ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
(τιµονιού) στον οποίο περιλαµβάνεται και ο τύπος «mud and snow». 
 «HW» (High Way) οµαλού δρόµου ή µεσαίας χρήσης δρόµου RADIAL ή ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΞΕΩΣ 
(διαφορικού) ΗΜΙΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ περιλαµβάνεται και ο τύπος «mud and snow» 
1.Β. (ON-OFF) Εντός – εκτός δρόµου µικτών διαδροµών RADIAL ή ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
(τιµονιού)  
(ON-OFF) Εντός – εκτός δρόµου µικτών διαδροµών RADIAL ή ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΞΕΩΣ (διαφορικού).  
1.Γ. «OC» (cross country) ανώµαλου δρόµου, µε ανοικτά τακούνια RADIAL ή ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (τιµονιού) ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ για µηχανήµατα έργου στον οποίο περιλαµβάνεται και ο τύπος 
«mud and snow» και «OC» (cross country) ανώµαλου δρόµου, µε ανοικτά τακούνια RADIAL ή ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΑ ΕΛΞΕΩΣ (διαφορικού), για µηχανήµατα έργου στον οποίο περιλαµβάνεται και ο 
τύπος «mud and snow». 
Β. ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Από τη χρησιµοποίηση η µη αεροθαλάµου :  
- «TUBE TYPE » T.T, όταν απαιτείται αεροθάλαµος  
- «TUBELESS» T.L όταν δεν απαιτείται αεροθάλαµος  
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.  
- ΑΚΤΙΝΩΤΑ: R:RADIAL « όταν η γωνία είναι 90 µοίρες περίπου δηλ. οι στρώσεις των λινών ακολουθούν τη 
διεύθυνση των (νοητών) ακτίνων του ελαστικού ή έχουν ελάχιστη απόκλιση απ΄ αυτές. Τα ελαστικά αυτά 
είναι πλέον τα πιο διαδεδοµένα.  
 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. εν-
δεικτικές 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.  
 Η πρώτη ύλη κατασκευής τον ελαστικών είναι από µίγµα φυσικού και συνθετικού ελαστικού. Ο σκε-
λετός (CARCASS) αποτελείται, από δέσµη λινών (από nylon ή άλλη συνθετική ίνα ή πλέγµατος χαλύβδι-
νων συρµάτων) και ενισχύεται, µε µία ή περισσότερες περιµετρικές λωρίδες (breaker belt) οι οποίες απο-
τελούνται από συνθετικές ίνες ή από πλέγµα χαλύβδινων συρµάτων. 
 Τα ελαστικά πρέπει, να µην παρουσιάζουν τα παρακάτω κατασκευαστικά ελαττώματα:  
α. Ρωγµές πλευρικών τοιχωµάτων .  
β. Ατέλειες του πλέγµατος ώστε να επηρεάζεται, η µορφή και συνεπώς η αξιοπιστία κατά τη χρήση.  
γ. ∆ιαχωρισµός των λινών.  
δ. Ανοµοιοµορφία στις διαστάσεις µεταξύ νοητών διαδοχικών εγκαρσίων τοµών.  
ε. Ελαττωµατική κυκλική στεφάνη µε κυρτώµατα η ελλιπή κάλυψη του µεταλλικού πυρήνα µε ελαστικό.  
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 Τα υπό προµήθεια ελαστικά θα είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL ) των οποίων ο τύπος να πιστοποιεί-
ται από αναγνωρισµένο εργαστήριο ή την ίδια την εταιρία κατασκευής τους. Η πιστοποίηση αυτή να κα-
τατεθεί µαζί µε τις προσφορές. 
Τεχνικά - Φυσικά χαρακτηριστικά.  
 Το µέγιστο φορτίο το οποίο επιτρέπεται να µεταφέρει το κάθε ελαστικό στην προβλεπόµενη µέγιστη 
ταχύτητα χαρακτηρίζεται σαν «∆ΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ» ( Load Index - L.I.) Εκφράζεται µε ένα ακέραιο αριθµό 
και οι αντίστοιχες τιµές σε Kgr φαίνονται στον ανάλογο πίνακα της προδιαγραφής ETRTO. Παρά τη θέ-
σπιση του L.I., χρησιµοποιείται κύρια στα «ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ» επίσωτρα , η παλαιά κωδικοποίηση του µέγιστου 
φορτίου που είναι ο «∆ΕΙΚΤΗΣ ΛΙΝΩΝ» (Play Rating - Ρ.R.) εκφράζεται µε έναν άρτιο αριθµό από το 4 έως 
το 60.  
 Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα για την ασφαλή µμεταφορά του μέγιστου επιτρεπτού φορτίου 
χαρακτηρίζεται σαν «∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ» (Speed Symbol – S.S.) εκφράζεται µε ένα γράµµα του Λατινι-
κού αλφαβήτου και οι αντίστοιχες τιµές σε Km/h φαίνεται 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 επιφάνεια τους.  
 Τα ελαστικά επίσωτρα που θα παραδοθούν θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας, Α΄ 
διαλογής και παραγωγής εντός τελευταίου 4-µήνου πριν από την ηµεροµηνία παράδοσης τους. Δεν γίνο-
νται δεκτά αναγομωμένα ελαστικά επίσωτρα. 
Διαστάσεις 
 Η περιγραφή διάστασης του κάθε ελαστικού εκφράζεται, µε το πλάτος του ελαστικού σε ίντσες ή 
χιλιοστά, τη «σειρά» και τη διάµετρο του σώτρου. Μαζί δε µε τις διαστάσεις κάθε ελαστικού καθορίζεται 
και ο τύπος αυτών, όπως ταξινοµείται στις παραπάνω κατηγορίες 1Α, 1Β, και 1Γ.  
 Οι διαστάσεις του πλάτους και της διαµέτρου των επισώτρων είναι προδιαγραφόµενες στην ETRTO 
και µπορούν να ελέγχουν 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 επιτρε-
πτές 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. 
Εγγύηση, ποιότητα 
  Οι προδιαγραφές κατασκευής των ελαστικών θα είναι σύµφωνες µε τους κανονισµούς του διεθνούς 
οργανισµού ETRTO (the European Tyre Rim Technical Organization) ή άλλου ισοδύναµου, µε τις διατάξεις 
της οδηγίας 92/23/31-3-92 του Συµβουλίου της Ε.Ε. και το ΦΕΚ 589 τεύχος 2ο της 30-09-92 που 
ενσωµατώνει την παραπάνω οδηγία και τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις που ισχύουν σήµερα, σχε-
τικές µε τα ελαστικά των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκούµενων τους και µε την εγκατάσταση 
τους σ' αυτά.  
 Ο προµηθευτής πρέπει να βεβαιώσει ότι τα ελαστικά που θα παραδώσει είναι πρώτης ποιότητας, 
στερούνται εργοστασιακών ελαττωµάτων και δεν είναι από αναγόµωση.  
 Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι τουλάχιστον ενός (1) έτους ή 30.000Km (ανάλογα ποιο θα ε-
πέλθει πρώτο) µε δυνατότητα αντικατάστασης των ελαττωματικών ελαστικών. 
 Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας 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.  
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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 πε-
ριλαμβάνει σύμβολα – σήμανση που θα αφορούν: μέτρηση της ενεργειακός αποτελεσματικότητας – κα-
τανάλωση καυσίμων, μέτρηση της πρόσφυσης σε βρεγμένο έδαφος, μέτρηση του εξωτερικού θορύβου 
κύλισης. 
Μακροσκοπικός Έλεγχος  
 Ο µακροσκοπικός έλεγχος γίνεται, από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής και αποβλέπει στη διατύ-
πωση 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. ∆ειγµατοληπτικά 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί εργαστηριακός έλεγχος, κατά τον οποίο ελέγχονται:  
α. Οι διαστάσεις και τα κατασκευαστικά στοιχεία.  
β. Ο σκελετός.  
γ. Η αντοχή στον εφελκυσµό. 
 Οι εργαστηριακοί αυτοί έλεγχοι γίνονται µε έξοδα του προµηθευτή κατ' επιλογή της επιτροπής πα-
ραλαβής, 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 ελα-
στικά κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιµο προϊόν .  
Διάφορα  
 Για την εκτέλεση όλων των προβλεποµένων στην παρούσα προδιαγραφή εργαστηριακών ελέγχων 
υπεύθυνος είναι ο προμηθευτής, ο οποίος υποχρεούται να διαθέσει τα προβλεπόµενα όργανα και συ-
σκευές. Σε αντίθεση περίπτωση βαρύνεται µε τα έξοδα κινήσεως της επιτροπής και αποστολής των 
δειγµάτων προς εκτέλεση των δοκιµών σε άλλα εργαστήρια. Επιπλέον η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου 
διατηρεί το δικαίωµα εκτέλεσης οποιασδήποτε από τις προβλεπόµενες εξετάσεις σε ιδιωτικό ή δηµόσιο 
εργαστήριο, εφ’ όσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται, αναλυτικά στην παρούσα τεχνι-
κή προδιαγραφή νοείται ότι θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες της τέχνης και τις 
σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας στην κατηγορία των ελαστικών.  
 Τα ελαστικά επίσωτρα που θα παραδίδονται τμηματικά, θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης 
ποιότητας, Α΄ διαλογής και παραγωγής εντός τελευταίου 4-µήνου πριν από την ηµεροµηνία παράδο-
σής τους.  
 Τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να είναι RADIAL (εκτός εάν το περιγραφόµενο είδος ελαστικού 
παραπέµπει σε τύπου ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ) και να διαθέτουν υψηλή αντοχή και µεγάλη αντιολισθητική ικανότη-
τα σε όλες τις καιρικές συνθήκες.  
Τα ελαστικά θα φέρουν υποχρεωτικά ανάγλυφα στην εξωτερική επιφάνεια τους τα εξής στοιχεία: 
• Μάρκα και τύπο.  
• Ένδειξη χρόνου κατασκευής. 
• Ένδειξη DOT.  
• Έγκριση καταλληλότητας για την κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Αγορά, που απεικονίζεται µε το γράµµα 
Ε εγγεγραµµένο σε κύκλο µε ακολουθία ενός αριθµού που πιστοποιεί την συµµόρφωση στον κανονισµό 
ECE.  
• Σύµβολο ταχύτητας και δείκτη φορτίου. 
Τα πλαϊνά τους (µάγουλα) θα πρέπει να έχουν τα κύρια χαρακτηριστικά του ελαστικού αποτυπωµένα α-
νάγλυφα και δεν θα έχουν κανένα εξόγκωµα. Στην προσφορά τους οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει πρωτί-
στως να λάβουν υπόψη τους ότι τα ελαστικά που θα προµηθευτεί ο ∆ήµος µας, θα πρέπει να είναι 
αναγνωρισµένου κατασκευαστή, µε ευρεία κυκλοφορία στην Ελλάδα & το εξωτερικό. Ο χρόνος παράδο-
σης των ελαστικών θα είναι το πολύ πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη της παραγγελίας.  
Τα προσφερόµενα ελαστικά θα καλύπτουν τις παραπάνω απαιτήσεις της παρούσας µελέτης και θα πρέ-
πει να επιτρέπουν τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.  
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 
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 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 σχετι-
κό πίνακα.  
W: ο δείκτης ταχύτητας (στη συγκεκριµένη περίπτωση µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα 270 km/h) από 
σχετικό πίνακα  
E13: ∆είχνει 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 πό-
τε κατασκευάστηκε το λάστιχο, κάτι που είναι πολύ χρήσιµο κατά τη διαδικασία αγοράς ελαστικών.  
4516: 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 2016.  
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. 
 
Άρθρο 5ο: Στοιχεία τεχνικής προσφοράς  
 Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν κατάλογο-prospectus του κατασκευαστή των ελαστικών ή του 
επίσηµου αντιπροσώπου στη χώρα με τους τύπους ελαστικών που προσφέρουν, που θα πρέπει να επα-
ληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις προσφορές. Θα αναφέρεται το 
εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής των προτεινόμενων ελαστικών. Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα πρέ-
πει επί ποινή αποκλεισμού να είναι παραγωγής εργοστασίου χώρας της Ε.Ε. ή µε την επίβλεψη και τα 
ποιοτικά πρότυπα, πρώτες ύλες, τεχνολογία και εγγυήσεις εργοστασίου της Ε.Ε. της ίδιας µε αυτό επω-
νυμίας, που θα αναγράφεται επί του ελαστικού.  
 Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού τα ακόλουθα:  
- ∆ήλωση ότι: Τα ελαστικά επίσωτρα που θα παραδοθούν, θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας, Α΄ 
διαλογής, θα στερούνται εργοστασιακών ελαττωµάτων, δεν θα είναι από αναγόµωση και η ημερομηνία 
παραγωγής τους θα είναι εντός του τελευταίου 5-µήνου πριν από την ηµεροµηνία παράδοσης τους.  
- ∆ήλωση ότι: Τα υπό προµήθεια ελαστικά είναι παραγωγής εργοστασίου χώρας της Ε.Ε. ή µε την επίβλε-
ψη και τα ποιοτικά πρότυπα, πρώτες ύλες, τεχνολογία και εγγυήσεις εργοστασίου της Ε.Ε. της ίδιας µε 
αυτό επωνυµίας, που θα αναγράφεται επί του ελαστικού. 
Διευκρίνιση: Εφόσον κάποια συγκεκριμένη διάσταση ελαστικών από αυτές που ορίζονται στη μελέτη δεν 
παράγεται σήμερα σε εργοστάσιο χώρας της Ε.Ε. όπως απαιτείται στις τεχνικές προδιαγραφές, τότε στην 
περίπτωση αυτή εφόσον προσκομιστεί στην Επιτροπή του Διαγωνισμού σχετικό αποδεικτικό στοιχείο, 
κατ’ ελάχιστο υπό μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης του διαγωνιζόμενου προμηθευτή που θα επιβεβαιώνει το 
γεγονός, τότε η προσφορά για το συγκεκριμένο υπό προμήθεια είδος με χώρα παραγωγής εκτός Ε.Ε. δύ-
ναται να γίνει αποδεκτή. 
- ∆ήλωση ότι: Έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχε-
ται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
- ∆ήλωση ότι: Οι προδιαγραφές κατασκευής των προσφερόµενων ελαστικών είναι σύµφωνες µε τους 
κανονισµούς του διεθνούς οργανισµού ETRTO ή άλλου ισοδύναµου, την οδηγία 92/23/31-3-92 του 
Συµβουλίου της Ε.Ε. και το ΦΕΚ 589 τεύχος 2ο της 30-09-92 που ενσωµατώνει την παραπάνω οδηγία και 
σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις που ισχύουν σήµερα. 
- ∆ήλωση ότι: Οι τιµές του τιµολογίου ισχύουν τουλάχιστον για 12 µήνες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισµού. 
- ∆ήλωση ότι: Η προσφορά αφορά το σύνολο της προµήθειας και όχι µέρος αυτής. 
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- ∆ήλωση ότι: Τα ελαστικά που θα παραδίδει θα έχουν έγκριση καταλληλότητας σύµφωνα µε τον κοινοτι-
κό κανονισµό ΕCE και την Ελληνική νοµοθεσία, θα αναγράφεται σ' αυτά η έγκριση (Ε), η χώρα έγκρισης 
(αριθµός που δηλώνει τη χώρα) και ο αριθµός αναγνώρισης του ελαστικού. 
- ∆ήλωση: Για Εγγύηση Καλής Λειτουργίας, τουλάχιστον για ένα (1) έτος ή 30.000Km (ανάλογα με το ποιο 
γεγονός επήλθε πρώτο, μη υπολογιζόμενης της φυσιολογικής φθοράς) και δυνατότητα άµεσης αντικατά-
στασης ελαττωματικών ελαστικών. 
- ∆ήλωση ότι: Ο χρόνος παράδοσης των ελαστικών δεν θα ξεπερνά τις πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες 
από την επόµενη της παραγγελίας. 
- ∆ήλωση ότι: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν υπηρεσίες για κινητό service και θα πρέπει να 
συνυπολογίσουν στην προσφορά τους τις αντίστοιχες υπηρεσίες. ∆εν θα απαιτηθούν κανενός είδους 
πρόσθετες επιβαρύνσεις όσον αφορά την συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης. (Σηµείωση: Σε περίπτωση 
που ο προµηθευτής δεν διαθέτει κινητό συνεργείο για την τοποθέτηση των ελαστικών και χρησιµοποιεί 
συνεργάτη, θα πρέπει να προσκοµίσει όλα τα δικαιολογητικά, τόσο για εκείνον, όσο και για τον συνεργά-
τη).  
 
 
 
Άρθρο 6ο: Λοιπά στοιχεία  
 Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισµού και στην περίπτωση 
κατάθεσης µίας µόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση παραµονής µόνο µίας έγκυρης προσφοράς στην 
διαδικασία των διάφορων σταδίων του διαγωνισµού. Γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόµενων που θα 
αφορούν το σύνολο των προς προµήθεια ειδών, όπως προβλέπει η διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη 
της. Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό δεν δεσµεύουν το ∆ήµο όσον αφορά 
στην διάθεσή τους ανά όχημα ή μηχάνημα. Η διάθεση και η κατανοµή τους θα γίνει βάσει των 
πραγµατικών αναγκών του ∆ήµου οι οποίες θα εµφανιστούν κατά την διάρκεια της σύµβασης και µέχρι 
της εξάντλησής της. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να απορροφά τις αναγκαίες ποσότητες εκ των ανωτέ-
ρω ειδών, σύμφωνα με τις κάθε φορά διαμορφούμενες ανάγκες του, δεδομένης της αδυναμία επακρι-
βούς προσδιορισμού των αναγκών του ανά είδος και ποσότητα ελαστικού κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
της σύμβασης. Εξυπακούεται ότι οι ποσότητες δύνανται να αυξομειώνονται κατά περίπτωση, αποκλειό-
μενης όμως της υπέρβασης του συνολικού ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού και χωρίς αλλαγή 
στην εκάστοτε τιμή μονάδας προσφοράς μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.  Εάν κάποιος από τους 
όρους της παρούσας µελέτης πάψει να ικανοποιείται από τους µειοδότες στην διάρκειας της σύµβασης, 
ο ∆ήµος δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο κατά τα νόµιµα. 
 

 

 

 

 Αμφιλοχία, 04/07/2017 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

    
    

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΕ Γεωπόνος Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ    03/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο: Αντικείµενο της µελέτης  
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση καινούριων ελαστικών στα οχήματα και στα 
µηχανήματα έργου του ∆ήµου µας προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες φθοράς, βλάβης και α-
ντικατάστασης που θα προκύψουν στην διάρκεια ενός έτους.  
 
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις  
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας ακολουθούν τις διατάξεις:  

 Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

 Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 /Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

 Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοί-
κησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

  Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.  

 Του N. 3861/ΦΕΚ 112 /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».  

 Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρ-
χιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  

 Του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»  

 Του Π.Δ 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

  Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012-2015», άρθρο 26 : «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» 

  Του Ν.4152/13  (ΦΕΚ-107 /Α/9-5-13 Άρθρο 1 παρ. Η) – ΙΣΧΥΣ από 16-3-2013 «Προσαρμογή της Ελληνι-
κής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστε-
ρήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»  

 Του Ν.4155/13 (ΦΕΚ 120A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 
(ΦΕΚ 85/Α/7- 4-2014), και ισχύει  

 Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 /A’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νο-
μικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π. δ. 318/1992 (Α’ 
161) και λοιπές ρυθμίσεις»  

 Του N.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α/07-04-2014) υποπαράγραφος ΣΤ.20 «Εφαρμογή ΕΣΗΔΗΣ»  

 Την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/ΦΕΚ 1317 Β’/23-4-2012 «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό 
Δημόσιο Έγγραφο», 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν κατά την δημοσίευση της διακήρυξης, καθώς και όλες οι συναφείς 
ερμηνευτικές εγκύκλιοι. 
 
Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία 
 Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  
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α. Η σύμβαση 
β. Η διακήρυξη  
γ. Το τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου  
δ. Η  Ειδική Συγγραφή των Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές 
ε. Η Γενική Συγγραφή των Υποχρεώσεων 
στ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός  
ζ. Η Τεχνική Έκθεση 
  
Άρθρο 4ο: Προϋπολογισµός και τρόπος εκτελέσεως  
 Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προμήθειας των ελαστικών ανέρχεται στο ποσό των 50.420,88 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Αμφιλοχίας οικ. ετών 
2017-2018 από Ίδια και Ανταποδοτικά Έσοδα και συγκεκριμένα τις σχετικές πιστώσεις µε Κ.Α. 20-
6671.003, 25-6671.001, 30-6671.002, 35-6671.001 & 70-6671.002. Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει µε 
βάση τους όρους της ∆ιακήρυξης που θα εγκρίνει η Οικονοµική Επιτροπή, µε κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, για το σύνολο των υπό προμή-
θεια ειδών, µε κατάθεση σφραγισμένων προσφορών σε έντυπο της Υπηρεσίας.  
 
Άρθρο 5ο: Σύµβαση-Διάρκεια  
 Ο ανάδοχος µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος, είναι υποχρεωµένος να προσέλθει σε 
ορισµένο τόπο και χρόνο, προς υπογραφή της σχετικής σύµβασης και να καταθέσει την κατά το άρθρο 6ο 
της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 
 Η σύµβαση θα ισχύσει από την υπογραφή της για ένα έτος ή/και µέχρι εξαντλήσεως του ποσού της. 
Μπορεί όµως να παραταθεί η χρονική της διάρκεια για όσο κρίνει αναγκαίο ή σκόπιµο ο ∆ήµος, ώστε να 
συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου, ή και µέχρι την διενέργεια του 
επόµενου διαγωνισµού και πάντως όχι πέρα του τριµήνου, µε τις προϋποθέσεις και τις εκπτώσεις που 
προβλέπονται. 
 
Άρθρο 6ο: Εγγυήσεις 
Βάσει του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η κατάθεση 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% 
(πέντε τοις εκατό) της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Θα πρέπει να ισχύει για τρεις (3) µήνες επιπλέον 
από την χρονική διάρκεια της σύµβασης, και θα επιστρέφεται τρεις (3) µήνες µετά την λήξη του χρόνου 
σύµβασης και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Στην πε-
ρίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υπο-
χρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.  
 
Άρθρο 7ο: Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας  
 Ο χρόνος εγγύησης θα καθοριστεί µε την προσφορά των διαγωνιζόµενων και ο οποίος δεν δύναται 
να είναι µικρότερος του ενός (1) έτους ή 30.000Km, ανάλογο με ποιο θα επέλθει πρώτο. Κάθε βλάβη η 
οποία θα παρουσιάζεται στα ελαστικά, οφειλόµενη σε κακή ποιότητα, αστοχία υλικού και σε κάθε περί-
πτωση 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 δεν επανορθώνεται, επιβάλλονται στον προµηθευτή οι νόµιµες κυρώσεις.  
 
 
Άρθρο 8ο: Χρόνος παράδοσης – Παραλαβή  
 Η παράδοση των ελαστικών, θα γίνεται τµηµατικά, κατόπιν επικοινωνίας µε την αρµόδια Υπηρεσία, 
ανάλογα µε τις προκύπτουσες κάθε φορά ανάγκες του ∆ήµου και µέχρι εξαντλήσεως του προβλεπόµενου 
ποσού ή του χρόνου της σύµβασης. Τα ελαστικά θα τοποθετούνται από τον ανάδοχο στο συνεργείο και 
σε περίπτωση ανάγκης και στη θέση βλάβης του οχήµατος/µηχανήµατος. Ο χρόνος παράδοσης θα πρέπει 
να υλοποιείται εντός 5ηµέρου από την επόμενη της αίτησης της υπηρεσίας. 
 Τα ελαστικά θα είναι διαφόρων τύπων, ώστε να εξυπηρετηθούν όλα τα υπάρχοντα επιβατικά, ημι-
φορτηγά, φορτηγά, απορριμματοφόρα και µηχανήµατα του ∆ήµου και θα πληρούν τις προδιαγραφές της 
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µελέτης. Η παραλαβή θα γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή. Εάν κατά την παραλαβή των ελαστικών, στο 
σύνολο ή µέρος αυτών, βρεθεί ότι δεν πληρούν τους όρους της συµφωνηµένης σύµβασης ή τις προδια-
γραφές της µελέτης, κατά την απόλυτη κρίση της αρµόδιας Επιτροπής, θα απορρίπτονται, και ο ανάδοχος 
θα είναι υποχρεωµένος χωρίς καµία αποζηµίωση να αντικαταστήσει εκ νέου, το σύνολο ή το µέρος αυ-
τών, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί η παράβαση των ανωτέρω διαβεβαιώσεων. Αν η α-
νωτέρω προθεσµία παρέλθει άπρακτη, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση που έχει κατα-
θέσει, εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του ∆ήµου. Οι νέες δαπάνες που θα προκύψουν (έξοδα αποστολής – 
µεταφοράς, νέα υλικά κλπ.) θα βαρύνουν τον ανάδοχο.  
 
Άρθρο 9ο: Τρόπος πληρωµής  
 Οι τιµές µονάδας του συµβατικού τιµολογίου είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη διάρκεια 
της προµήθειας και για κανένα λόγο και σε καµία αναθεώρηση δεν υπόκεινται. Η πληρωµή θα γίνεται µε 
εντάλµατα που θα εκδίδονται µετά από κάθε παραλαβή υλικών από την αρµόδια επιτροπή και σύµφωνα 
µε τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του οικείου Δήμου. Στην περίπτωση που η επιτροπή παρα-
λαβής δεν διαπιστώσει κακοτεχνία ως προς την ποιότητα του υπό προμήθεια προϊόντος, θα καταβάλλε-
ται στον προµηθευτή η αξία του εκάστοτε τιµολογίου µε τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των 
ΟΤΑ. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της προµήθειας 
και µε τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την προσκόµιση του τιµολογίου.  
 
Άρθρο 10ο: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου 
  Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχε-
τική σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά 
του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν. 
 Εάν γίνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας της παράδοσης των ελαστικών και 
ο ανάδοχος δε συµµορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, κατά τα 
νόµιµα. Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και 
από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 
συµβατικά υλικά µέσα στον προβλεπόµενο συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.  
 
Άρθρο 11ο: Φόροι-τέλη  
 Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την 
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και καµιά αμφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να προκύψει ή ενδεχόμε-
νη απαίτηση του προμηθευτή για επί πλέον καταβολή αποζημιώσεως σ’ αυτόν για τις παραπάνω δαπά-
νες. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο Αμφιλοχίας. 
 

 

 

 Αμφιλοχία, 04/07/2017 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

    
    

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΕ Γεωπόνος Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ    03/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Της επιχείρησης ………………………………………….………………………….…………………………………… µε έδρα 

στ… ………………………………………..……………………. οδός ……………………………………..………………… αριθµ. 

……...Τ.Κ…………………. Τηλ.: ……………………………… Κινητό………………..……..……. Fax: ………………………….  

Αφού έλαβα γνώση της διακήρυξης του διαγωνισµού που αναγράφεται στον τίτλο και των λοι-

πών στοιχείων της µελέτης και της δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προ-

μήθειας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά: 

 

Α/Α Διαστάσεις - Τύπος Ελαστικών Τεμάχια 
Τιμή / τεμάχιο (€) (ο-

λογράφως) 

Τιμή / τε-
μάχιο (€) 

(αριθμητι-
κά) 

Σύνολο 

1 315/80R22.5 ίσια 6  
 

 

2 315/80R22.5 τρακτερωτά ασφάλτου 16  
 

 

3 295/80R22.5 ίσια 4  
 

 

4 295/80R22.5 τρακτερωτά ασφάλτου 8  
 

 

5 11R22.5 ίσια 4  
 

 

6 11R22.5 τρακτερωτά ασφάλτου 8  
 

 

7 13R22.5 ίσια 4  
 

 

8 13R22.5 τρακτερωτά ασφάλτου 8  
 

 

9 12R22.5 ίσια 2  
 

 

10 12R22.5 τρακτερωτά ασφάλτου 4  
 

 

11 235/75R17.5 ίσια 2  
 

 

12 235/75R17.5 τρακτερωτά ασφάλτου 4  
 

 

13 185/60R15 4  
 

 

14 195/65R15 4  
 

 

15 205/55R16 4  
 

 

16 215/55R16 4  
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17 245/65R17 4  
 

 

18 185/14 8  
 

 

19 205/16 4  
 

 

20 225/75R16 8  
 

 

21 225/70R16 4  
 

 

22 235/75R15 4  
 

 

23 245/70R16 8  
 

 

24 1400-24 (16 ΛΙΝΑ) 6  
 

 

25 195/R14 4  
 

 

26 1000-20 (16 ΛΙΝΑ) 8  
 

 

27 12.5/80-18 (14 ΛΙΝΑ) 6  
 

 

28 18.4-26 (12 ΛΙΝΑ) 4  
 

 

29 16.9-28 (12 ΛΙΝΑ) 2  
 

 

30 16,9-24 (14 ΛΙΝΑ) 4  
 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

 

ΦΠΑ 24% 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 
 

 

 

 

 

 

∆ηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαµβάνω την ε-
κτέλεση της προµήθειας ελαστικών των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου µε το άνωθεν 
τιµολόγιο προσφοράς. 

 

 

 

 

 

 

 

Αμφιλοχία,                 /       / 2017 

Ο προσφέρων 

  

  

  

(Υπογραφή - Σφραγίδα) 
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