
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Τακτικά Έσοδα- 

Ανταποδοτικά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ 
 

 
ΕΚΠΟΤΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΕΧΕΔΩΡΟΥ: 
ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : 47.804,88 € 
Φ.Π.Α. 23% :   10.995,12 €  
ΣΥΝΟΛΟ : 58.800,00 € 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Κ.Α.: 02.20.6671.010 
  



       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Δ Η Μ Ο Σ  ΔΕΛΤΑ  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Τμήμα Διαχείρισης και  
Συντήρησης Οχημάτων 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ» 
                            
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος Δέλτα να προβεί στην 
προμήθεια ελαστικών επισώτρων (CPV: 34350000-5) για τα οχήματα που δραστηριοποιούνται 
στην Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου. Για την κίνηση  – λειτουργία των υπηρεσιακών οχημάτων 
του Δήμου, απαιτείται η προμήθεια ελαστικών επισώτρων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η έννομη 
κυκλοφορία τους στο οδικό δίκτυο (Κ.Ο.Κ), καθώς και η ασφάλεια των οδηγών – χειριστών 
τους.  

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ. Ε. ΕΧΕΔΩΡΟΥ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

B.M.W. 5 SERIES ΚΗΙ4750 
HYUNDAI MOTOR ΚΗΙ4717 
FORD TOURNEO KHI 7814 
VOLKSWAGEN PASSAT (κούρσα) ΚΗΟ8166 
VOLKSWAGEN PASSAT (κούρσα) ΚΗΟ8413 
Φορτηγό VOLKSWAGEN ΚΗΙ4460 
Λεωφορείο IVECO ΚΗΙ7228 
SKODA FABIA ΚΗΗ1942 
Απορριμματοφόρο VOLVO (πρέσσα) ΚΗΟ8293 
Απορριματοφόρο MERCEDES (Άσπρη πρέσσα) ΚΗΙ3772 
Ανατρεπόμενο MERCEDES ΚΗΟ8515 
Κλούβα MITSUBISHI KHO8164 
Φορτηγό MERCEDES ΚΗΟ7860 
Σάρωθρο SICAS ΜΕ54082ΙΧ 
Σάρωθρο ELGIN-CROSSWIND ΜΕ76481ΙΧ 
Καλαθοφόρο ISOLI ΜΕ76482ΙΧ 
Πλυντήριο κάδων MERCEDES ME98828 
ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ BELARUS 240 με κινητήρα AAAHM3120980000114 
Απορριματοφόρο MERCEDES ΚΗΗ2059 
φορτηγό FORD ΚΗΗ2060 
Φορτηγό MERCEDES ΚΗΗ2061 
Απορριματοφόρο MERCEDES ΚΗΗ1925 
Απορριματοφόρο MERCEDES ΚΗΗ1926 
Καραβάν MITSUBISHI KHO8502 
Εκσκαφέας - φορτωτής FOREDIL ΜΕ76532ΙΧ 
Εκσκαφέας - φορτωτής J.C.B. ΜΕ76533ΙΧ 
Διαστρωτήρας Ασφαλτομίγματος ΜΕ72564 
Οδοστρωτήρας ΜΕ72563 



Φορτωτής BOBCAT ME 83452 
SKODA FABIA ΚΗΗ1943 
Φορτηγό VOLKSWAGEN ΚΗΙ7152 
Ημιφορτηγό NISSAN (υδραυλικών) ΚΗΟ8344 
NISSAN PICKUP (υδραυλικών) ΚΗΟ8266 
FIAT DUCATO ΚΗΙ3800 
Μοτοσυκλέτα PIAGGIO ΝΑΧ278 
SUZUKI SX-4 KHH2080 
CITROEN C3 KHH2081 
HYUNDAI MOTOR ΚΗΙ4715 
SKODA FABIA ΚΗΗ1941 
Λεωφορείο IVECO KHI7227 
Λεωφορείο OPEL MOVANO KHH1908 
Κούρσα MERCEDES ΚΗΟ8400 
Φορτηγό μεγάλο ΗΙΝΟ KHI3784 
Απορριματοφόρο MERCEDES ΚΗΙ3783 
Απορριμματοφόρο VOLVO (πρέσσα) ΚΗΙ7184 
Απορριματοφόρο MERCEDES ΚΗΟ8824 
Απορριματοφόρο MERCEDES (Σκαφοφόρος) ΚΗΙ7199 
Φορτηγό  MERCEDES KHI7171 
Πρέσσα VOLVO (πορτοκαλί) ΚΗΙ4457 
Φορτηγό MERCEDES KHI7151 
Σάρωθρο SCHURLING ΜΕ72570 
Ισοπεδωτής FRISCH (Μαχαίρι) ΜΕ49214 
Καλαθοφόρο MAN ME96432 
Τράκτορας RENO από ΟΤΑ KHO 8791 
ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ HATZ 3L41C με κινητήρα VFKTF34CIY3NL1117 
Σάρωθρο ELGIN-CROSSWIND ΜΕ76480ΙΧ 
Φορτηγό FIAT ΚΗΗ2058 
Φορτηγό FORD ΚΗΗ2005 
Φορτηγό FORD ΚΗΗ2006 
Επιβατικο MERCEDES ΚΗΟ8468 
Φορτηγό FIAT ΚΗΟ7910 
Απορριματοφόρο MERCEDES KHO7885 
Απορριματοφόρο MERCEDES ΚΗΟ7911 
Απορριματοφόρο MERCEDES ΚΗΟ8560 
Σάρωθρο DAIMLEL-BENZ ΜΕ85378 
φορτηγό MITSUBISHI (κλούβα) ΚΗΟ8563 
Απορριματοφόρο IVECO ΚΗΗ2019 
Επιβατικο VOLKSWAGEN ΚΗΟ8577 
Φορτηγο MITSUBISHI KHO8329 
απορριμματοφόρο IVECO (πρέσσα) KHH2082 
VOLKSWAGEN PASSAT (κούρσα) ΚΗΟ8577 
απορριμματοφορο mercedes ΚΗΟ8270 
Ελκυστήρας IVECO (τρακτορας + επικαθημενο) ΚΗΗ1987 
ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ HATZ 3L41C με κινητήρα VFNSYY3AX8RXX-0264 
Εκσκαφέας - φορτωτής KOMATSU ME58779 
Γεωργικός ελκυστήρας CLAAS ΑΜ64730 
DAIHATSU TERIOS KHO8823 

 
O ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια για ένα έτος ανέρχεται για τη 

ΔΕ Εχεδώρου στο ποσό των 47.804,88 € (ήτοι 58.800,00 € με Φ.Π.Α 23%) και θα 
αντιμετωπιστεί από δαπάνες που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Δέλτα 
έτους 2014 (Τακτικά έσοδα-Ανταποδοτικά) στους ΚΑ εξόδων ως εξής: 



 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ (€) 
02.20.6671.010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΕΧΕΔΩΡΟΥ 

58.800,00 

 

και τους αντίστοιχους κωδικούς του 2015. 
Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνεται η παρ. 14 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012, όπου όμοιες ή 

ομοειδείς δαπάνες, δύνανται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις, κατά Ειδικό Φορέα και 
ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας ή του Δήμου και να εκτελεστούν 
αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές περιφερειακές ή δημοτικές ενότητες, 

 
Σίνδος, 12-06-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
O αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 

Καϊτατζής Δημήτριος 
ΤΕ Μηχανικός Οχημάτων 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
    O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
 
 

Παντελίδου Δέσποινα 
Δρ Χημικός 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Τμήμα Διαχείρισης και  
Συντήρησης Οχημάτων 
 

 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Αναλυτικά, οι τεχνικές προδιαγραφές των ελαστικών επισώτρων είναι οι παρακάτω: 

 
Χαρακτηριστικά: 

1. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι καινούργια πρώτης ποιότητας, μη  
αναγομωμένα, σε άριστη κατάσταση και να στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων. 
 
2. Κατά την ημερομηνία παράδοσης των ελαστικών επισώτρων από τον προμηθευτή  
πρέπει να μην έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών από την 
ημερομηνία παραγωγής τους η οποία θα αναγράφεται στα ελαστικά. 
 
3. Τα  προσφερόμενα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι κατάλληλα για τις ελληνικές 
κλιματολογικές συνθήκες. 
 
4. Τα ελαστικά πρέπει να φέρουν σήμανση ¨Ε¨ με βάση την οδηγία 92/23/ΕΟΚ ή τους  
κανονισμούς UN/ECE R54 & ECE R30. 
 
5. Τα ελαστικά των επιβατικών αυτοκινήτων θα πρέπει να έχουν δείκτη ταχύτητας  
τουλάχιστον ¨Τ¨ ενώ ο δείκτης φορτίου των φορτηγών αυτοκινήτων – λεωφορείων – 
μηχανημάτων έργου, σε καμία περίπτωση, δεν θα είναι μικρότερος από το φορτίο όπως αυτό 
προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας – χρήσης του οχήματος και από τις οδηγίες του 
κατασκευαστή αναφορικά με την φόρτιση των αξόνων. 
 
6. Η κατασκευή των ελαστικών να ακολουθεί τις προδιαγραφές ETRTO και την  
οδηγία 92/93 της ΕΟΚ του συμβουλίου της 31-03-1992 ενώ όσον αφορά τον καθορισμό του 
ελάχιστου βάθους αυλακώσεων των ελαστικών των οχημάτων που υπάγονται στις κατηγορίες 
Μ2,Μ3,Ν2,Ν3,Ο3 και Ο4 ισχύει η υπ΄ αριθ. 32496/1558/2003 απόφαση του Υπ. Μεταφορών & 
Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β΄ 847/27-06-2003). 
 
7. H προσφερόμενη μάρκα ελαστικών θα αποτελεί επιλογή Ευρωπαίου κατασκευαστή πλαισίων 
φορτηγών ή αυτοκινήτων ή μηχανημάτων ως ελαστικά πρώτης τοποθέτησης σε καινούρια 
οχήματα. 

Σίνδος, 12-06-2014 
 

  

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ» 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
O αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 

Καϊτατζής Δημήτριος 
ΤΕ Μηχανικός Οχημάτων 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
    O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
 
 

Παντελίδου Δέσποινα 
Δρ Χημικός 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Τμήμα Διαχείρισης και  
Συντήρησης Οχημάτων 
 

 
 

 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

1 195/60/14 4 70,00 280,00 
2 185/65/14 4 60,00 240,00 
3 175/65/14 4 45,00 180,00 
4 195/70/15 τιμονιού 2 85,00 170,00 
5 195/70/15 διαφορικού 2 95,00 190,00 
6 315/80/22,5 τιμονιού 8 370,00 2960,00 
7 315/80/22,5 διαφορικού 46 400,00 18400,00 
8 12,5/80-18 (για 

χωματουργικο) 
2 

250,00 500,00 
9 16,9-28 (για χωματουργικο) 2 700,00 1400,00 

10 14,5-20 4 480,00 1920,00 
11 11/R22,5 τιμονιού 2 320,00 640,00 
12 11/R22,5 διαφορικού 4 350,00 1400,00 
13 12/R22,5 τιμονιού 2 360,00 720,00 
14 12/R22,5 διαφορικού 4 370,00 1480,00 
15 195/75/16 τιμονιού 2 90,44 180,88 
16 195/75/16 διαφορικού 4 91,00 364,00 
17 1200Χ0020 τιμονιού 2 420,00 840,00 
18 1200Χ0020 διαφορικού 4 440,00 1760,00 
19 295/80/22,5 τιμονιού 2 370,00 740,00 
20 295/80/22,5 διαφορικού 4 390,00 1560,00 
21 13/R22,5 διαφορικού 2 420,00 840,00 
22 385/65/22,5 διαφορικού 6 420,00 2520,00 
23 15,5-25 (για χωματουργικό) 4 500,00 2000,00 
24 18,4/R34 2 600,00 1200,00 
25 13,6/R28 2 300,00 600,00 
26 16,9-28 (για χωματουργικο) 2 700,00 1400,00 
27 12,5-18 (για χωματουργικο) 2 250,00 500,00 
28 215/70 R15 4 95,00 380,00 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ» 
 
 



29 235/75 R15 4 120,00 480,00 
30 245/70/19,5 τιμονιού 2 250,00 500,00 
31 245/70/19,5 διαφορικού 4 270,00 1080,00 
32 207/70/15 τιμονιού 4 95,00 380,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 47.804,88 
ΦΠΑ: 10.995,12 

ΣΥΝΟΛΟ: 58.800,00 
 
 

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες 
τιμές εμπορίου σε αντίστοιχα είδη. 

 
 

Σίνδος, 12-06-2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
O αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 

Καϊτατζής Δημήτριος 
ΤΕ Μηχανικός Οχημάτων 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
    O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
 
 

Παντελίδου Δέσποινα 
Δρ Χημικός 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Τμήμα Διαχείρισης και  
Συντήρησης Οχημάτων 
 

 
 

 

 
    ΓΕΝΙΚΗ,  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ      

 
Άρθρο 1ο  : Αντικείμενο της προμήθειας  

 Αντικείμενο της παρούσας συγγραφής είναι ο καθορισμός των όρων βάσει των οποίων 
θα διενεργηθεί από το Δήμο Δέλτα η προμήθεια ελαστικών επισώτρων για τα οχήματα που 
δραστηριοποιούνται στην Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου. 

 

Άρθρο 2ο  : Ισχύουσες διατάξεις 
Η  εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις : 

Α) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους. 
Β) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 περί προμηθειών δημοσίου τομέα και συναφών 
θεμάτων. 
Γ) Τις σχετικές διατάξεις  του Ν. 3861/2010 
Δ) Τις πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013 και τις αντίστοιχες του 2014. 
Ε) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 
ΣΤ) Την υπ΄ αριθ. 3373/390/1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας της Κυβέρνησης ¨περί 
καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας 
καυσίμων και λιπαντικών κλπ. των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ περί ων το αρ. 1 του Ν.Δ. 2396/53¨ όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την 4993/745/1975 απόφαση του Υπ. Προεδρίας της Κυβέρνησης. 
Ζ) την παρ. 14 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 
 

Άρθρο 3ο  : Συμβατικά στοιχεία προμήθειας 
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: 
α) Σύμβαση 
β) Διακήρυξη δημοπρασίας 
γ) Προσφορά 
δ) Προϋπολογισμός 
ε) Συγγραφή υποχρεώσεων 
στ) Τεχνική περιγραφή. 
 
Άρθρο 4ο : Εγγυήσεις 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται με 
όμοια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα 
αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της σύμβασης και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις 
εκατό (10%), χωρίς το Φ.Π.Α. επί της συνολικής συμβατικής αξίας. 
 
Άρθρο 5ο  : Υπογραφή σύμβασης 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ» 
 



Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, 
υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 10 μέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης της κατακύρωσης για να υπογράψει τη σύμβαση και  να καταθέσει  την κατά το 
άρθρο 4 της παρούσας, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία 
της προμήθειας. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της. 

Ο ανάδοχος μπορεί να προσέλθει το αργότερο μέσα σε 15 μέρες από την κοινοποίηση 
αυτή όμως τότε η προθεσμία παράδοσης των υλικών αρχίζει μετά 10 μέρες από την 
κοινοποίηση της ανακοίνωσης . 

Κατά τα λοιπά ως το άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

Άρθρο 6ο  : Προσφορά αναδόχου 
Για τα ελαστικά επίσωτρα η τιμή σε ευρώ που περιλαμβάνεται στην προσφορά του 

προμηθευτή είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και 
δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

 
Άρθρο 7ο : Πληρωμή Αναδόχου 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με τμηματική εξόφληση του ποσού μετά 
την τμηματική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και αφού συνταχθούν όλα τα δικαιολογητικά που 
προβλέπει το άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα 
πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των ελαστικών. 
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Δέλτα. 
Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής 
παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή, την 
προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από την 
Υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον 
προμηθευτή μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών. 
 

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

Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων ελαστικών επήλθε φθορά σε όχημα του Δήμου, ο 
προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε το 
ακατάλληλο προϊόν. 



Εφ΄ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως 
της προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα κ.λπ. αναγκαστικά 
μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 33, 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 
Άρθρο 9ο :Φόροι, τέλη, κρατήσεις  

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

 

Άρθρο 10ο :Παραλαβή – τοποθέτηση 
 Η παραλαβή και τοποθέτηση των ελαστικών θα πραγματοποιείται με την προσχώρηση 

του υπηρεσιακού οχήματος στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Σε περιπτώσεις αδυναμίας 
μετακίνησης του οχήματος του Δήμου, για αντικατάσταση των ελαστικών, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να παρέχει κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης για την τοποθέτηση των ελαστικών 
(χωρίς επιπλέον χρέωση). Τονίζεται ότι στην προσφερόμενη τιμή του αναδόχου, θα 
συμπεριλαμβάνεται και το κόστος τοποθέτησης – ζυγοστάθμισης, κοκ (εργατικά και κάθε 
μορφής εργασίες-παροχή υπηρεσίας). Θα διενεργείται ποσοτική παραλαβή των υλικών από την 
αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Κατά την παραλαβή-τοποθέτηση θα παρίσταται ο οδηγός – 
χειριστής του εκάστοτε οχήματος. Η επιτροπή παραλαβής θα καταμετρά λεπτομερώς τις 
ποσότητες των υλικών που παραδίδονται, θα ελέγχει τα συνοδευτικά έγγραφα και τη συμφωνία 
αυτών με την προσφορά του προμηθευτή και τη σύμβαση.  

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των 
ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. 

 
Σίνδος, 12-06-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
O αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 

Καϊτατζής Δημήτριος 
ΤΕ Μηχανικός Οχημάτων 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
    O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
 
 

Παντελίδου Δέσποινα 
Δρ Χημικός 



                     ΑΔΑ: Β3Υ1Ω9Ι-ΙΟΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

               ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 
               Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ     Σίνδος, 27-08-2014 
  Τμ. Διαχείρισης & συντήρησης οχημάτων   Αρ.Πρωτ: 26046 

Ταχ. Δ/νση:     Πλατεία Δημοκρατίας 
                 Σίνδος, 57400                                   
               Πληροφορίες:  Καϊτατζής Δημήτριος, 
                                               Κιοσέογλου Ευδοκία   
                     Τηλέφωνο:  2310 586830 – 40 (εσωτ. 120, 215) 
                     Fax          :  2310 586849 
  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ υπ’ αρίθμ 08/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΕΧΕΔΩΡΟΥ» 
 

Ο Δήμαρχος Δέλτα προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων για τα οχήματα που δραστηριοποιούνται 
στην Δ.Ε. Εχεδώρου. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 58.800,00 € με το 
ΦΠΑ, θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.20.6671.010 του προϋπολογισμού έτους 2014 και τον αντίστοιχο 
του 2015 και θα χρηματοδοτηθεί από Τακτικά έσοδα-Ανταποδοτικά. Η διάρκεια της σύμβασης 
θα είναι για ένα έτος. 
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18-09-2014,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ (ώρα λήξης 
κατάθεσης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών. Τόπος 
διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται το Δημοτικό κατάστημα επί της Πλατείας 
Δημοκρατίας, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. 
2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά στο αρμόδιο 
γραφείο του δήμου, αρμόδια υπάλληλος κ.  Κιοσέογλου Ευδοκία μέχρι και την προαναφερθείσα 
ημέρα και ώρα αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την προηγούμενη μέρα του 
διαγωνισμού εφόσον η αποστολή της προσφοράς γίνει ταχυδρομικά (Δήμος Δέλτα, Γρ. 
Προμηθειών & Αποθηκών, Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος Θεσ/νίκης, ΤΚ 57400). 
3. Οι προσφορές θα κατατεθούν όπως προβλέπεται από την διακήρυξη, στον παραπάνω χρόνο 
και τόπο, συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα.  Στις προσφορές θα αναφέρεται η τιμή των 
προσφερομένων ειδών σε ΕΥΡΩ. 
4. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει μαζί με την προσφορά τους να υποβάλλουν Εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 5% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης 
δαπάνης με το Φ.Π.Α., δηλαδή ύψους δηλαδή 2.940,00 €.  

5. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Δέλτα, Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος 
Θεσσαλονίκης, στο τηλέφωνο 2310.586-830 ή 840, κα Κιοσέογλου Ευδοκία (εσωτ. 215) ή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimosdelta.gr. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 
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Αριθμός διακ.: 08/2014 
 

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού-ΕΚΠΟΤΑ  

 
Ο Δήμαρχος Δέλτα προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και 
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. 
Αποφ. 11389/93) για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων, για τα οχήματα που 
δραστηριοποιούνται στην Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται 
στο ποσό των 58.800,00 € με το ΦΠΑ, θα βαρύνει αντίστοιχα τον Κ.Α. 02.20.6671.010 του 
προϋπολογισμού έτους 2014 και τους αντίστοιχους του 2015 και θα χρηματοδοτηθεί από 
Τακτικά έσοδα-Ανταποδοτικά. Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι για ένα έτος. 

 
 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18 -09-2014,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ (ώρα 

λήξης κατάθεσης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών. 
Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται το Δημοτικό κατάστημα Σίνδου επί της 
Πλατείας Δημοκρατίας, Σίνδος, Θεσσαλονίκης. 

 
2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά στο 

αρμόδιο γραφείο του δήμου, αρμόδια υπάλληλος για την συγκέντρωση προσφορών κ. 
Κιοσέογλου Ευδοκία (τηλέφωνο για πληροφορίες  2310586.830-40, εσωτ. 215) μέχρι και την 
προαναφερθείσα ημέρα και ώρα αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την προηγούμενη 
μέρα από το διαγωνισμό εφόσον η αποστολή της προσφοράς γίνει ταχυδρομικά (Δήμος Δέλτα – 
Γραφείο Προμηθειών & Αποθηκών - Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος Θεσσαλονίκης, ΤΚ 
57400). 

Οι προσφορές θα κατατεθούν όπως προβλέπεται από την διακήρυξη, στον παραπάνω 
χρόνο και τόπο, συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο 
αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται 
αμέσως παρακάτω. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Στις 
προσφορές θα αναφέρεται η τιμή των προσφερομένων ειδών σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνει όλες 
τις νόμιμες κρατήσεις. 
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 
Ι. H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 
ΙΙ. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την  προμήθεια.  
ΙΙΙ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 
ΙV. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 



V. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία 

ως εξής: 
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η 

εγγύηση συμμετοχής, το τεύχος τεχνικής περιγραφής, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της 
προσφοράς. 

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο 
επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα  και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ως 
ορίζεται στο άρθρο 12 παρ. 4 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται, επίσης  ως απαράδεκτες. 

 
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι 

ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το 
αντικείμενο της προμήθειας. 
 
Μαζί με την προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 5% επί της συνολικής ενδεικτικά 
προϋπολογισθείσης δαπάνης με το ΦΠΑ, δηλαδή 2.940,00 € (58.800,00 € Χ 5%). Δεκτές 
γίνονται εγγυητικές επιστολές αναγνωρισμένης τράπεζας, συνταγμένες σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Γίνονται δεκτές και εγγυητικές επιστολές του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εγγυητική πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά 
τη λήξη του χρόνου προσφοράς (ήτοι 5 μήνες). 
Οι εγγυήσεις πρέπει να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 
1. Την ημερομηνία έκδοσης. 
2. Τον εκδότη. 
3. Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται (Δήμος Δέλτα). 
4. Τον αριθμό της εγγύησης. 
5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
6. Την πλήρη επωνυμία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
7. Τον τίτλο και τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης και την ημερομηνία διαγωνισμού. 
 
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας. 
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι οι Έλληνες και οι Αλλοδαποί πολίτες και όχι 
τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
                             
γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής σε πρωτότυπο ή αντίγραφο, από τα οποία 
να προκύπτει ότι: 
- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 
άλλη ανάλογη κατάσταση. 
- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 



Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδονται τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά από κάποια δικαστική ή 
διοικητική αρχή, που είναι αρμόδια σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία της χώρας που έχει έδρα η 
επιχείρηση ο συμμετέχων καταθέτει ένορκη βεβαίωση, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας στην οποία θα δηλώνεται: 1) Η 
αδυναμία έκδοσης από τις ανωτέρω αρχές των ανωτέρω πιστοποιητικών και 2) ότι ο ίδιος δεν τελεί υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή διαδικασία που πιστοποιούσε το μη εκδιδόμενο πιστοποιητικό. 
 
δ. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής και ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους 
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων  των  
εργοδοτών,  που  είναι  ασφαλισμένοι  σε  διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι 
μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). 
 
ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ) και (δ) του 
παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. 
 
στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο 
επάγγελμα που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού. 
Επίσης, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, εκτός των παραπάνω, πρέπει να περιέχει και τα 
νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για 
διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και ΕΠΕ), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του 
διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). 
Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που 
έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, 
αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε 
άλλου νομικού προσώπου. 
 
ζ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι σε 
περιπτώσεις αδυναμίας μετακίνησης του οχήματος του Δήμου, για αντικατάσταση των 
ελαστικών, ο ανάδοχος θα παρέχει κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης για την παροχή-ολοκλήρωση 
της προμήθειας χωρίς περαιτέρω χρέωση. 
η. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι τα 
προσφερόμενα ελαστικά επίσωτρα φέρουν σήμανση ¨Ε¨ με βάση την οδηγία 92/23/ΕΟΚ ή τους 
κανονισμούς UN/ECE R54 & ECE R30 και δείκτη ταχύτητας/φορτίου. 

 
θ. Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι οι προδιαγραφές 
κατασκευής των ελαστικών είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς του διεθνούς οργανισμού 
ERTRO ( the European tyre rim technical organization), με τις διατάξεις της οδηγίας 92/23/31-3-
92 του συμβουλίου της Ε.Ε. και την ΚΥΑ 29871/2622/24-8-92 ( ΦΕΚ 589Β΄30-9-92 ) 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 εγκατάστασή τους σ’ αυτά ενώ όσον αφορά τον καθορισμό του ελάχιστου βάθους 
αυλακώσεων των ελαστικών των οχημάτων που υπάγονται στις κατηγορίες Μ2,Μ3,Ν2,Ν3,Ο3 
και Ο4 ισχύει η υπ΄ αριθ. 32496/1558/2003 απόφαση του Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών 
(ΦΕΚ Β΄ 847/27-06-2003). 
ι. Βεβαίωση ότι η προσφερόμενη μάρκα ελαστικών αποτελεί επιλογή Ευρωπαίου κατασκευαστή 
πλαισίων φορτηγών ή αυτοκινήτων ως ελαστικά πρώτης τοποθέτησης σε καινούρια οχήματα. Η 
βεβαίωση να έχει εκδοθεί από την ίδια την κατασκευάστρια εταιρία της προσφερόμενης μάρκας 



ελαστικών ή της επίσημης αντιπροσωπείας της στην Ελλάδα. Βεβαιώσεις από μεταπωλητές, 
συνεργεία επισκευής ελαστικών (βουλκανιζατέρ) κλπ, δεν θα γίνονται δεκτές. 
 
ι.α. Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης, εκδοθείσα από Δημόσια Αρχή, με αφετηρία την Σίνδο 
και προορισμό την έδρα του συμμετέχοντα, που θα αποδεικνύει ότι  εδρεύει σε απόσταση εντός 
των 20χλμ από τη Σίνδο (Πλατεία Δημοτικής Κοινότητας). Σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις 
του ενδιαφερόμενου βρίσκονται εντός του Δ. Δέλτα, θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση εκδοθείσα 
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 
 
ι.β. Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του διαγωνιζόμενου ότι έχει 
λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται 
χωρίς καμία επιφύλαξη. 
 
ι.γ. Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής όπου ο προσφέρων πρέπει να 
δηλώνει το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα υπό προμήθεια είδη καθώς και τον τόπο 
εγκατάστασης του. 
 
ι.δ. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου του 
εργοστασίου που θα κατασκευάσει το προς προμήθεια προϊόν, στην οποία θα δηλώνεται ότι 
αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον 
προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, εάν και εφόσον ο προσφέρων δεν 
είναι και ο κατασκευαστής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 18 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 
 
ι.ε. Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής περί του ότι η επιχείρηση του 
συμμετέχοντα νομικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών, ότι δεν 
έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς δημοσίου ή και από οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης και ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση 
επαγγελματικής του δραστηριότητας. 
 
ι.στ. Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, που θα αναφέρεται 
ονομαστικά το σύνολο των ασφαλιστικών φορέων στους οποίους καταβάλει ασφαλιστικές 
εισφορές, κύριες και επικουρικές η επιχείρηση. 
 
Όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που θα υποβληθούν θα φέρουν, απαραιτήτως, θεώρηση για το 
γνήσιο της υπογραφής. 
 
ι.ζ. Φύλλο τεχνικής προσφοράς συντεταγμένο με την ίδια σειρά και αρίθμηση όπως οι τεχνικές 
προδιαγραφές. 
 
ι.η. Φάκελο οικονομικής προσφοράς. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές 
για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον 
χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο 
ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η 
προσφερόμενη τιμή θα είναι σε Ευρώ και θα είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

Οι δηλώσεις (υπεύθυνες ή μη) υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν 2690/99, όπως και 
κάθε δήλωση που απαιτεί η παρούσα διακήρυξη. 

Όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται από την παρούσα προκήρυξη πρέπει να 
προσκομίζονται σε πρωτότυπο ή σε αντίγραφα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του Ν. 4250/2014. 

Ο Δήμος επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο αρ. 7 
και 9 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. 



 
4. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις 

από 12-06-2014 τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, για 
τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι έχουν δεσμευτεί με τις άνωθεν Υπεύθυνες Δηλώσεις. Σε περίπτωση 
που διαπιστωθεί απόκλιση στις Υ/Δ και στο (πραγματικό) ελαστικό επίσωτρο που τοποθετήθηκε 
στο όχημα, ισχύουν οι διατάξεις περί ¨ψευδούς δήλωσης¨ καθώς και οι κείμενες διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των υπό 
προμήθεια ειδών (επί ποινή αποκλεισμού).  

 
5. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στο προμηθευτή που θα προσφέρει τη 

χαμηλότερη τιμή επί της συνολικής προσφοράς, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις 
παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές από την επιτροπή αξιολόγησης. 

 
6. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 10% επί του συμβατικού ποσού, χωρίς το Φ.Π.Α. 
 
7. Η παραλαβή και τοποθέτηση των ελαστικών θα πραγματοποιείται με την προσχώρηση 

του υπηρεσιακού οχήματος στις εγκαταστάσεις του αναδόχου. Σε περιπτώσεις αδυναμίας 
μετακίνησης του οχήματος του Δήμου, για αντικατάσταση των ελαστικών, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να παρέχει κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης για την τοποθέτηση των ελαστικών 
(χωρίς επιπλέον χρέωση). Τονίζεται ότι στην προσφερόμενη τιμή του αναδόχου, θα 
συμπεριλαμβάνεται και το κόστος τοποθέτησης – ζυγοστάθμισης, κοκ (εργατικά και κάθε 
μορφής εργασίες-παροχή υπηρεσίας). Θα διενεργείται ποσοτική παραλαβή των υλικών από την 
αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Κατά την παραλαβή-τοποθέτηση θα παρίσταται ο οδηγός – 
χειριστής του εκάστοτε οχήματος. Η επιτροπή παραλαβής θα καταμετρά λεπτομερώς τις 
ποσότητες των υλικών που παραδίδονται, θα ελέγχει τα συνοδευτικά έγγραφα και τη συμφωνία 
αυτών με την προσφορά του προμηθευτή και τη σύμβαση.  

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των 
ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου. 

 
8. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την παράδοση των 

ειδών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων. 
 
9. Η δαπάνη για τις ανακοινώσεις - δημοσιεύσεις περιλήψεων των διακηρύξεων 

επιβαρύνει τον ανάδοχο. 
 
10. Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας να αναρτηθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων του δήμου, στην ιστοσελίδα του δήμου www.dimosdelta.gr και θα 
δημοσιοποιηθεί από τον τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 
 
 

ΓΛΩΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 


